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Hergün 
Bag Ruzveltin nutku 

'-.._ ______ Muittin Blrıen 

B izden sonra dünya tarihini 
yazacak olanlar, bugünkü 

nrbden bahsederken, Bay Ruzvd
tın cvvelk1 gün irad ettJği nutku, 
sade bu barb için dcğıl, belki de 
biilün dünya tarihi iç.in :>eni olan bir 
devrin açılma merasiminde söyle • 
nilmiş bir nutuk teklinde telakki ey. 
1 ycceklerdir. 

Bay Ruzvelt, bu nutukla, Ame -
nkada temsil ettiği büyük bir kut1e 
namına, Almanya ve arkadaşlarına 
resmen husumetini ilan ediyor. Bu 
tarzda bir husumet ilfını ile harb ili.. 
nı arasında hiç bir fark bulunma • 
dıiı iddia edilemez; fakat, ayni za
manda bu farkın ölçülür, veznedile. 
bilir bir fark olacağını iddia etmek 
ele mümkün olmasa gerektir. İşi.o ha. 
kikati fUdur ki, resmi Amerika, ve 
onun arlcasında bulunan kuvvetli 
bir kutle, üçler paktına karşı kat"i 
aurel«e cephe alrnıı ve harekete ka
rar venniftir. Bugi.ın, Mihverle Jn. 
giltere arasındaki harb bir malzeme 
harbi olduğuna göre Amerika, pm. 
dılik asker yerine mcllzeme gönde
riyor: yarın, asker )çin bir hareket 
s hası bulunacağını fnrzettiğimiz za
man, Amerika a ker göndermekte 
dahi tereddüd edecek değildir. Har. 
be girmiş veya girmemiş olsun, bu
gün girmediyse yarın veya öbür gün 

Resimli Dla.kale: = = Her şeyde bir sıra 

Eğlenmek herkesin hnlıktchr, fakat lıer lıak bi1" emek '- b li ,_ ruJ r:lUK;a j Eilenmedım evvel çal, .nıayı, çaJı,.ırken de kazanmnyı, kazandık-
•• l[aza ır, ve bir hudud ile mukayyeddir. d b• k '"' 
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~<-yeni:~·ı -
l<l;SIFJCAT VE T ET Kil<LE R' 

- Sully Prudhomme 

--!"'it--

infilak hadisesi 
tahkikatına 

devam ediliyor 
Perapalas otelinde vukt.bulan 

infilak etrafında, Müddeiumumı w 
likçe tahkıkata dcvaµı edilmt.kte
dir. Müddeıumwni Hikmet Onat 
tahkıkatın safahatı hakkında en
disinden izahat istiyen gazetecıle
re cevaben: 

1 

c- Tahkik ve tetkiklerımize 
devam ediyoruz. Hadisede me cud 
maltimata ilave edılecek yeni bir 
safha yoktur.> 

Demiştir. 
Diğer taraftan, infilakta yara -

!ananların sıhhi vaziyetlerı de 
günden güne düzelmektedir. 

Paraşütçülerle 
m ·;cade]e tecrl'beleri 

Evvelki ~ün Sanyerde yapılan 
pasif korunma ve paraşütçülerle 
mücadele tecnibcsi hakkında vi -
J.ayet seferberlik müdürlüğü tara-
fından bir rapor hazırlanmakta -
dır. Bu rapor Vekalete gönd rıle
ccktir. Tecrübenin umumiyetle 

'muvaffakiyetli geçtiği tesbıt olun 
muştur. 

Sefcr.berHk müdürlüğü vilaye
tin diğer kazalarında da par::ıc:iit -
çillerle mücadele tecrübe günlerini 
tesbit etmektedir. Bu tecrübeler 
Nisan ayı sonuna kadar bütün ka
zalarda_xapılmış olacaktır. 

girs:in, bütün hunların ehemmiyeti 
) a bir kelime farkından, yahud da 
bir zaman ölçüsü meşeJcsinden iba
rettir. Hakikatte Amen1ta harbi • is. 
terseniz, deha doğru kelimesile, hu
sumeti • şimdiden ilin etmi§ bulu -
nuyor. 

Demir sanayiinde inkılab: (SÜLLi PRÜDOM) 

Demir İOZU istihsali Yazan : Halid Ziya uşaklıgiı General Besim Omer için 
- 2 - 1 vazife ifasına ko!iturmuştu. Sully bir tOp'anfl yapı1acak 

O tarihte Parnasse mecmuasına Prudhomme-da Paris muhasarası Profesör General Besim Öme 
yeni aydınlatıcı bombalar - Yeni tayyare iştirak eden genç pirlerden çoğu esnasında asker oldu. Bu harbin il- rin ölümünün yıldönümü müna 

Amerikanın bu neticeye doğnı hergün tabi" Alphonse Lemerre nez.. ham ettiği m~•ızumelerinden bir ka. sebetile ) arın Tıb Tarihi Enstitü -
gittiği n daho da gideceği çok - h Ş k k d , 
tanberi malum idi. Bu sütunlarda zır l - e er amışın an sun i kauçuk dinde toplaomağa bafladılar ve bu çı ilkönce La Revue des deme mon- sunde bir toplantı yapılacak, mer-

suretle yeni ıairler zümresi, par- des-da intipr ~tmiş ve sonra «Harb humun hatırası taziz olunacaktır. 
birçok defa t~rih ctıni~ olduğumuz ---- nassien-lcr teşekkül etmiş oldu. Bun. intıbaları» namile bir mecmuada Müteakıben Merkezefendi meznr-
bir fikri, B8:y .Ruzvcltin bütün nu!- Gece bombar~anlarının fev ~!pilotu baştan ayağa kadar ört - ların hemen hepsi gürültücü patırtı- toplanmııtır. lığına gidilerek merhumun kabri-
kunun en 1:'?uh1?1 noktası olarak, bu kalade ehemmi~ keSbettiği şu mektedir. Bu .zutıın en büyük cı. ve aan'atın §Ckillerine, tarzlarına, 1 1872 de ikinci büyük fiir mec-

1
ne çelenkler konacaktır. 

de onun sozlerı arasında tekrar e • sıralarda, aydınlatıcı bombalar.ın faydası, pilotu arkadan yapılacak usulüne aid teferrüata fazla bağla- muası intişar etti. «Yalnızlıklar, A- --------
dilmiş görüyorum: Amerika devle- rolü de gittikçe artmaktadır. Bi- ateşler<len muhafaza etmektedir. narak bunların etrafında heyecan- zablar, ltalyaya dair taslaklar.> na. Kii:ıe bahçesinde bulunan 
tinin şefi, Avrupadaki mücadeleyi, !indiği üzere gece bombardıman y · b" k • "d larla dolu münaka§alara girişen de- mını taııyan bu mecmua pir ıçın cesed 
es'ki muharebelerde ?lduğu gibi, w~ir tayyareleri, lhedef'lerini görebil - 8RI lr f8 er 1pf1 8f likanlılardı. Fıtrati aekinete ve cid. zamanın meşhur münekkidleıinden l tt"kı· ı dd . d Se t 
toprak kavgası ve bır hudud deglf- mek için ya aydınlatıcı bombalar dd • diyete münhemik olan Sully Andrc Lemoyne-e cO yalnız bir k"U: 1

• b hca . ';jm de~ b~e.n u~ak 
meai davası gibi basit bir mesele ha- atmak, veyabud yangın bomba - ma esı Prudhomme ise §ürin asıl ruhuna, §aİr olmak sıfatını muh'afaza et-ı 1 

; b t ÇCSJ~ e un ır er. ·e 
linde mütalea etmiyor. Hayır, orta- lan kullanmak m~buriyetinde - M 1 • ld w ·· · a· kendi hassasiyetile Jübbüne ınünhe- mekle k"llmaz, sazını harika nev'in. ceseB 1

1
. du untmlluı ubr. wl b l .. 

d k. d- k b" 1_ d a· 1 y b mb 1 h d-1· a um o ugu uzere şım ıye em e e er ag ı u unan o 
a _ ı. .ava,. artı ır topral[ av.aaı ır er. angın. . o . a arı .. e ~.ı.ı kadar şeker başlıca ı"kı' maddeden mik olduğundon bu toplantılara pek den bir meharctle kulianan bir 1.. .. Lcft d d 30 1 d -

d - ld b h d d b d 1 tmak b h y1 1 ""d . h 1 .. k 1 • k. d p ki d unun er a m a yaı arın a egı ır: ır u u u ozup yen~e ay ın a 1çın ır a ı ışe ya- istihsal edilmekte idi: Bunlardan mu avım, e e muna a§a mevzu a. san at ar ır. arma ıın son ere- b" . ld w 1 1 t z b t t 
b k b h d d k b h rb h• ·· ·ı d w·ıd· On hh · L k d l'k ırı o ugu an a11 mıı ır. a ı a a-
aı a ır u u yapma , u a ın ramakla beralbcr çabuk söndürü- biri şeke kamı d"w . d rına ıç mutemayı egı ı. un ce sı at, ısıır.et, ve, u rete ma ı - f d 1 t hk"k t t" 

vasıl olmak istedigıv· hedef degwildir. len ya-'"~'arda 'bu rol azalm,"k- ca .. .l F kr t Amşı, İ'kı~derı b:ldl?a?l- b 1 b ... _ı_.:ı b .. ı·· t" .. 1 ı_, 'h . d"" ra ın an yapı an a ı a ne ıce • 
B h

. bi .. b h .d. b d uv;.u..u. , " •'\.il. a a er a an 1 1 ... 1 _ a!! ı atına. musUUiıll ve er tür u ır; oy e 11.1 aanı anın azım unya. . d . d b b" d +.J • ü le d ·· ed bi d' ki b"' .. il . sın e, o cıvar a meczu ır a am a ıs r reJım a aı ır; un an ne tadır. ~~e bunun İ"indir ki gece dir."ınc ..,.n....,. Am "k l l . d' z mre r ~ nıuce.rr r nıevcu- aın a o parmn ar utun tc erı 1 k t l L ft • 1. • 
bı·r aa....:m ek•;k, ne de bı"r santım" ır ' ~ "C">~·~ erı a l ar, şım ıve eli t" d '-' "lk d 1 k b" L • ı . . "' d 1 o ara anı an c enn ece ı mev u-

uu ... borribartiımanlannda bil:h.assa ay- kadar natıra gelmiyen bir ücüncü ye 1 var 1
• ıu ~ . mecmuasın an mut a ır na;cımıye•e 0 aşırn ı dile mi öldüğü, yoksa herhangi bir 

faz)8:J . dınlabcı bombaların tekamülüne maddeden de şeker istihsaline sLeonrpa, 0 tanhtCe ıntişara b~şlıyan "!e der. j cinayete mi kurban gittiği ara tın). 
Cih

1
an Harbı, ~u. i!yavanıbn rbaçılb. pek fazla ehemmiyet verilmekte _ muvaffak olmuşlardır. 

1 
ar~ass~ 

1 
?nlemp1or~ı~ nbamıle Bu tarihten sonra, yüksek ve saf maktadır. 

maaı i e sona ermı§tı. eni a u d" . • ası yenı şaır enn eser erını asan bir membadan ilham alan şair pek 
davayı yeniden dı.inya sabneaine se..j ır. . . Amerıkalıların şeker 1.st.lh .a - mecmuadan evvel şurada burada ziyade beşeri ve insani bir rikkat 
tirmekle baıladı. Bütün bu müca - Amerıka ihavacılık mecmuala - lınde kullandı~la~ ~m yenı ıpll~ai basılmış nıan=urnelerile tamamile ve hassasiyetle, gah hayatın zirve- Ticaret birliklerinin faaliyeti 
dele, onun için bu kadar hırı ile ile- rının yazdl~ına. nazaran ~0D: za. - ma<lde Sol'go ısmını taşıyan Hmdl müsteana bir mahiyette tebarüz e- Jerine çıkarak, gah uçurumların de. Başvekil ve Ticaret Vekili ile te
ri götürülüyor. Bizim §U ihtiyar Sey. manlarda Amerıka?a yenı. tı~ ~ır darı~dır. Bu neıı;>at mısın andır - diyo;du. Bununla beraber Par. rinliklerine inerek biribirini velyeden maslarda bulunmak üzere tehrhniz 
yarenin bir kö§eainde ateı sönerken aydın~atıcı ıbomba ı;ad cdılm!ştı.r. maktadır .. Ame!ıkalılar S:<>rgoyu naasıen-lerin bu mecmuasına da ioti- eserler neşretmiştir. Bu meyanda: deki ithalat tacirlerile birlikte An • 
öbür ıköşesinde yeni bir ateş çıkması Amerıka gazctelerı bu yenı tıp hayvan yıyeceğı olaı:a~ genıs mık- rak etmekten geri durmadı. Onun <ıBeyhude aevgilern, rıAdaleh. nSa- karaya gitmiş olan Birlikler umumi 
bundandır. Bu dava, gittikçe 0 ka- a~d.ınlatı~ı bombaya büyük bir vasta kullanmakta ıdıler. '!"akat asıl ~n'abnı cezbeden mevzu insan, adet» mecmuları tezkar olunmalı- katibi Salih Bangıoğ)u dün §chri • 
dar bariz bir mahiyet alıyor ve id. clıemmiyet vermektedirler. Ame - bu nebatın saplarında çok mıktar- huııusıle zamanın in&anı idi; diğer dır. Bu man%umclerindc §aİr o za- mize avdet etmi,tir. 
diacılann hırsları 0 kadar keskin • rikadan bildirildiğine göre bu ye- da ~likoz bulunmm. Amerika]ıl~rı refikleri sanihalan~ı uzak ve eski mana kadar ifadesi mümkün olma- ~iğer taraftan birliklerin faal~ • 
leşiyor ki bu i~in ortasını bulmak ni tip ay<lmlatıcı bombalar pat- Soııgonun saplanndan şeker ıstıh- membaJarAdan,_ k~dım Yunanıstan- yacak farzedilen duygulara ımrın yeti hak~ında Y8:zılan bazı neırı • 
kabü olmadığına inanmak kahildir. ladığı zaman ı milyar mum kuv- 5:11 :d!lebileceğine kanaatine gc- dan, h~tta Hınd~standan ~lır~en o ruhu tehziz eden hil'atini ,giyd:rmi~w yatı. Veka~e~ tekzıb ederek ~unların 
Devletler harbinde değiliz; millet _ vetinde ışık vermektedirler Bu tırmıştır. daha. zıyade fennı ve fels~fı hır me- tir. Denebilir ki bu muvaffakiyeti ~aalıyet~e~nın. f_ayda!ı. mu~b ol~u
ler mücadelesinde de değiliz: aa • kuv;vetli ışık .gecele in iot~ğraf Amerjkahlar bu nebatın sapla- rak ıle onlardan tamamı)~ ayn u_ memleketinin şiir tarihinde en ev-ı gu~u bıldirmııtir. BırlıkJenn faıılı. -
dece ve açıkça hır rejimler çarpıı • ı . . , . ,. y ' nnı tazvik edici bir makine ile fuklarda dolaş1yord'!: ~att~ m~.aSJr- vel ihrnz eden odur. yetınden a.lı~a? .randın:ıan. dola) mle 

.. d b l çekılmesıne de ımkan 'ermekte - k k lJ'f 70 k . 'ht" d )arı arasında pek buyuk bır şohret Şairin nazım hakkında fikirlerini bunlar eskim gıbı mesaılenne devam 
ması ~m e u unuyoruz. a· G A ·k b t sı ara • -10 .şe erı ı ıva e en Ik I L . I · ki d" . . ır. ene merı a ma ua ının . w azanmış o an econte de Lıs e o- icmal eden bir yazısını nakletmeğe edece er ır. 

Bence, Bay Ruzveltın nutku, bıl- bildi.rıdiğine naz..ctran bu :ı.ydınla-•bır şurup elde etmege mu.vaffak nun için: '<Hiç şüphe yok 0 bir §a- 1 1 • 
h.a~sa, hadiselere bu hakiki ç~hre • tıcı bombalar 5 kilometre murab- olnıu~~ardır. Bilah~r.e bu s~nıp frdir, fakat bizim ocağırn'ızdan de- ça ı~a ım. Hatlanaa çocuk öldü 
hsı.nı ~~rmb.~~ .. ~-a\'anındbu fkecı mak- baı ~en işliğinde bir sahavı aydın- tasallub deder~..k kkırıst~l halınde ğildir > demişti. Onun veni zümre Nazmı aaa'ab 
ıyetinı uıroutun mey ana oyma 1 t b"lm kt d" 1 ~ şeker el e edılmc tedır. mensublarile yegane mü-behet «Nazmın maksadı yalnız samıayı Beyoğlunda, Kalyoncukulluğun • 

b k d ""h" d" a a 1 e e ır er. ,... tatminden ibaret degıw"ldir·, bu 8an'a- da Keçeci sokağında 3 numaralı e'f/. 
a ırnın an mu ım ır. A d l t bo b l b" d" Amer"ıkada dem"ır tozu noktası san'atta tam bir güzellik, ö 

Dünya. tarihi, bu nevi mücade - ğ 1 ın a. ıc~. m ahar~~ ır ~t - her türlü nakiscden · ari hir. rnükem· ta has olan gaye samiayı; tamamen 

1 

de o~uran.. merin döı:t 7:~1anndaki 
leleri. devir devir, her zaman tanı. er ususıye ı, mu te ı ren e "ıst•ıhsaJAfl meliyct, tekasül ve ihmalden müc. hususi ve nesre aid olandan büsbü. çocugu Yukael evveHr.ı gun mangaL 
dı. Hadise yeni değıldir; onun bu - ışiklar saçmalarl ıve diolayısile a tenib bir itina aramasında idi. tün mütemayiz bir ahenk Myesinde da kaynamakta olan yemek tence • 

· ·· ·· d t d h' t b r"nklı· .z.oto;fraf çckmiye imkan en son :-.LanA mertebes"ıne varnııı resini üstüne devirmi• vücudünün gun gozumuz e mu a ma ıye a- '"' :ı "' Aınerikanın teknik mecmuala- Onun hakkında Theophile Gau- .... .-; •· "' 
kımından buyük ve mühim göriin • vermeleridir. rmın yazdıklanna nazaran, Ame- tier diyor ki: ,<En küçük manzume. bir lisan vasıtasile taltif etmektir. muhtelif iferlerinden haılanmııtır. 

· b' k b" · · d B h · k "d l k Tedavi edilmek üzere Siıli hastane-mesı, ır ere ızzat ıçın e yaıa - Yenı· b"ır tip tayyare zırhı rikada i1k defa olarak demir 1oru }eri bile bir baflangıca, bir ortaya, u a engın esas aı e -:ri ami- sı"ne kaldırılan Yükse), bir mı.iddet 
makta ollmam12dan, sonra da sahne- istihsalatına başlanmış bulun - bir sona malik; bir maksada müte- len uzvi mahiyettedir: öyle tabiat- sonra aldığı yaraların teairile öl • 
nin geniıı emiı ve bütün dünyaya fi- Amerikadan bildirildiğine göre maktad.ır. Spreyt~ firması direktö- veccih, sarih bir fikri müfid olmak İen mütevellid kaideler ki teganni müştür. 
mil olmuş bulunmasındandır, Yoksa . • d" k d .. üzere vücuda gelmiştir. Şairin ken- denen şekle tahnvvül edecek suret. 
Yahudilik. Hıri!!riyanlık, Roma ile ~merık~lılar, .sı~ ıye a ar go - ~nün beyaı:ıah~a nazaran Ame- disi de «Şiire dair vasİ:)•etnameıı te nağmat silsilesinin muavenetine Kaza etrafında zabıta ve adliye 
Kartaca, lslam ile Hıristiyan ara - rulmemış yenı bır tayyare zırhı rıka madencılerı demir tozu istih- nam yazısında der ki: <cBugün frti.. müftekir olmaksızın mu'ayyen bir tahkikat yapmaktadır. 
sındaki mücaılelcler de hep ayni y~pmıya . mu:vaf~ak olrnuşlar~ıı_-. ,sal etmek için senelerden.beri uğ- cal mümkün değildir. Ben «Kırık ıarab vasıtasile ve imkan nisbetinde 
mahiyette şeylerdi. İnsanlar, onun Nıyo-J~rs~dekJ fırrnalardan bırı. r~maktadırlar. Senelerdenberi çiçeklik» manzumesini yazarken ka- musiki edası verilebilmek için asır
a.dını bugün <crejim, koydular: birı~~ yem tıp. tayya~e ~ırhı. yapmak devam eden bu mesainin müsbet ğıdı çiziklerle doldurdum; duygu- !arca masruf mesaiden doğan bir 
zamanlar da «dinıı davası olarak ıç~n Amerıka h_ukU.met~nden 10 neticeleri ancak son zamanlarda mun samimiyeti ;lc.,iledir ki onun tekamülle lisana hakim o)muıtırr. 
mütalea ederlerdi. Eskiden bu nevi mılyon dolarlık bır sıparış almış- alınmış bulunuyor. tam sıhhatle ifadesine kadir olabil «Nazım aan'atı her zaman şiir 
davaların sahneleri mahdud toprak tır. Spreyg'in beyanatına nazaran rnek için mütemadi tashihler yap- ifadesine münhasu değildir. Nazım, 
kıt"alarına münhasır kalırken bu _ Amerika matbuatının yazdığı: - cdemir tozua harikulade kıymetli mağa mecbur oluyordum.» pek mütenevvi' mevzulara tatbik e
gün, medeniy,.t bütün hududl.trı ile na ı?(>re bu y_eni tip tayyare zırhı 'bir maddedir. Çünkü bu tozu taz- 1870 hezimeti ve ondan tevellüd dilerek pek güze) eserler vücuda ge~ 
bu davada alakadar bir alem olarak karll:xmlu çelıkten yapılmaktadır. yik etmek suretile, bir yığın fe'V- eden musibet silsilesi bu edebi ha-

1 
tirmiştir. Asıl şiir sanihatt i11e nadir 

kartımıza çıkıyor. Bu zım, oturmakta olan bir pilo· j kaHllCle k\rymetli madde istihsal reketi durdurmuş ve genç şairlerin ve pek. hususi mal\iyettedir. 

* 
tun kalıbına göre yapılmıştır. Ve (Devamı 6 ncı •yfada) hepsini şurada burada vatani bir 1 (Deftmı 4 iııcü sayfad&) 

Evet, Bay Ruzveltin nutku yeai 
bir devir açıyor ve bugünkü müca
del eyi yeni bir sahaya doğru aev • 
kediyor. Bunun böyle olması tabii 
idi. Demokrasi denilen rejim, Paris 
kale ini ka}bettikten, Londrn ka -
lesinin ağır bir taarruza uğradığını 
gördükten sonra kendisini mukad _ 
derata teslim edecek bir rejim de • 
ğildi. Simdi, müdafaanın asıl mer -
l·ezini, Umumi H arb Karargahını, 
Amcrikaya, \~'nsbington·a, daha 
doğrusu New.York'a naklediyor. 
Bundan böyle, demokrasi orduları
nın umumi kumandanı Bay Ruz -
velttir. Harb devam edecek ve biz 1 
de yeni yeni jhtilitlar göreceğiz.! 

t-Hu.J, i{fU. t23u'j6H 

IS T E R i N A N, 1 STE R iN A NM A ! 
Daha üç beş hafta evveline gelinceye kadar ltalyanlar Balkan va

ziyetinden bahsederlerken: 
- Yunanistanu gelince o, pek yakında cezasını bulacaktıır, di. 

yorlardı, hiç şüphciiz yakın bir zamanda yapmayı tasarladıkları ta. 
arruzu kastediyorlardı. 

Yunan tebliğlerine bakılırsa İtalyanların o kadar güvendikleri bu 
taarruz yapılmış, yc:.di gün aürmüı ve bir kan dalgası i~inde sönmüş
tür. 

Bir ikincisi yapılacak mı, yapılmıyacak mı~ bilmıyoruz. fakat lngL 
liz satvetiz önünde baş eğen İtalyanların, lngiliz kudretinin azametini 
nihayet itiraf eden İtalyanlann küçük sandıkları Yunan kuvveti önün
de mağlub olmayı nefsi iz.z.etlerine yedirememeleri çok mümkündür. 
İkinci, hatta üçüncü bir taarruza dahi kalkışabilirler. Mümkündür, 

yalnız biz bu dakikada ajansla gelen telgrafların üç be~ ay önce kay -
detmiş oldukları bir rivayeti hatır)ayoruz. 

Bu rivayete göre ltalyanın sabık Atina elçisi Yunnnistanın şiddetli 
bir ültimatom aiınca derhal baş eğeceğine samimiyetle inanmıştı, bu. 
nun böyle oldu~una hükumetini de inandırmıştı ve ltalya hükumeti 
. de bu iddiaya inandığı içindir ki, ııabaha karşı Başvekili uykusundan 
uyandırtarak kendisine üç saatlik bir ültimatom vermişti. 

O vakit gelen rivayetlerde bu iddia tahakkuk etmediği için ftalya-
nın sabık Atina elçisinin memleketine döner dönmez hapsedildiğini 
kaydediyorlardı. Doğru mu, değil mi, bilmiyoruz, fakat doğru olsa 
da, olmasa da İtalyanın talihinde Yunan sergüzeştinin bir dönüm 
noktası teık.il etmİ§ olduğuna biz inanıyoruz, ey okuyucu aen: 

1 STER i NAN, i STER INAN M A l 

Şüpheli bir ölüm 
Tophanede, Kadirler yokuşunda 

2 3 numaralı evde oturan Hasan ev. 
velki aün odasında ölü olarak bu -
lunmuıtur. 

Belediye doktoru tarafından ce • 
aecii muayene edilen Hasanın ölümü 
Jiipheli görüldüğünden cesedi mor
ga kaldırılmıftır. . ................................................. .. 
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Sayfa 3 

Telgrd, Tele~on. Ve Telsiz Haberleri 
Makineye 

Verilirken 
Amerikan 
rardımı 

1 1 ~;~.eı;:; )- 1 Almanların en Askeri ceza kanununa AEEMiNOe büyük ticaret 
ek olarak hazırlanan • Total bir cihan gemisi yanıyor 

harbine doğru . Berlin 17 (A.A.) _ o. N. B. a-

layıİ ba Mecıı·se verı·ıdı
3 

Yazan: Selim Kagıp Emeç Jf!nsının verdigi bir !"ıaberc göre. 
Nord peutscher Lloyd kumpanya A. merika cüınlıurrcisinin nut- sına aıd Bremen tran~atlnntik \ a-

A k • k k l l ku gıbı A:ıı.aıı devlet rc.iııi- purunda dün yangın çıkmıştır. 
Ankara 17 (Hususi) - s erı c~za a!1unuı:vı c o ara c nin son hıtabt.ııi de arlık dün> anın Yangını söndurmck için bugün de 

!hazırlanan layihayı, ;hükumet Meclı.~e tevd~ etmıştır. totalıter hır harb: dogru ~on au~atle ga)Tetler sarfcdilmektedir. Yan _ 

1 "Britanyah ve Türk,, 
adı altında bir 

kitab neşredildi 
Kitabda, Atatürk'ün 

kiyasetli ve uzlaştırıcı 
d · plomasisinden 
bahse ~ilmektedir Layihada tekl:f cdılen esaslara gore, Turk ceza kanunu yurumekte oldugunu gost~rmıştır. gının neden çıktığı henüz öğrenı-

M .. h k d mucibince takibi izine bağlı suçlara askeri mahken.elerdc ba - Amenkanın scsıne gore ~enı dunya lememiştir 
U İm mi tar a kıldığı hallerde, bu izin Milli Müdafaa Vekilı tarafından veri- yalnız ıngıltt!reyı kuıtarmak degıl, . L~n~ra 17 (A.A.) - Times ga-

Amerikan distroyeri lecektir. . hu''ku"'m- onun şahsında dt!moA:ıaınnın ta kc:n. M.h e d 1 ti . zetesının Türkiye muhabirligini 
Ceza kanunlarındaki harb ve seferberhgc aıd cezai disini aı)anet etm~=-- gıtyeainı ltut - ıl Y r )V 3 erı yapm.ş olan Philip Grawes. cBrı-

yakında İngiltereye ler fevkalade halinde tatbik edilecektir. ı meıttedır. 1ng,lteıenın sukutu. Ame. • ıtanyalı ve Türk. adı altında bır 
·ı· rikan ı~tısadı ve ıçtımai rejimini hır haftada J İ o kı t::ı? neşretmiştir. 

Verı ıyı.,r hıtzedcn ve ona ilen bır mevzı va. l .. Kı~abda Büyük Britanya ile 

Vaıington 18 (AA.) - B. B. ı· · ıı de ç·ınde Ordu kıyafet zıresı goren ba;ıııca katcnın inhıda- t k b ·ı·ı Türkıye arasında 19 uncu asrın 
C.: Parlame~to mahf~llerinde kat'i- ng ere mıdır. O duşenc • ra doğrudıtn' ayyare ay '3t 1 er son 25 ~lı z::ırfındaki münasebet-
vetJ .. 1 d... .. ya'-ında • d k . d aog·ru)a M.mc.ık .. }u oel.:cektir ler tctkık edılmcktedir. " e soy en ıgıne gore. &. y t • · · G 
•ühim miktarda Amerikan diatro. ve unanıs an a ararnamesın e Bundaıı doıayı, bu. d müsaade et - Londra 17 (A.A.) -- Geçen r~~~· y~rım asır kadar müd-
7eri İngilterey terkedilecektir memeııdır. lcab ı~de.:ıe harbe gir - hafta zarfında Almanlar Büyük Bri- det Türkıyenın tanınmaması ve 

Amer&a don•nmNıl • t d•IAt ı meyi dahı gôze .. 1. il!ıdır. Çunkü 'tanya üzerine yapılan akınlarda 42 Osmanlı İmparatorluğunun bo -
\'atington, 18 (AA.) - B. B. sevınç a 1 d yapı .... 1 bugun bu tıarb~e11 ı...ı._ınmak de - tıtyyare kaybetmiııle~dir. ?O tay~.a~.c yunduruğu. al~~ndaki mil.Ietl~ri~ 

C.: Bahriye nazırı albay Knox dün . . 1 meli:, .>arın aynı .lehı.,.cyı. bu c!efa, de Orta~ark harb bolg sınd .. dusu. k~rt~lu.ş~ ıle Türk tamamı) etı gı 
bir nutUk · d d rek Pasifikteki A- <aa.tarafı 1 ıncı sayfada) l Ankara 1 7 (lfo,usı) - Ordu lu- Amerikanın kapı.ıtr 11<& gelıp dayan. rülmüştür ki bu suretle düsüıülen bı bıroırıne zıd temennil r vüzun 
lllen1ta dıra ~:.ını~ denizler üze- «Mücadelenin neticesi ıimdi mu- yafet kararnamesın·n bazı madde. ınış g1.111ı1~11 teıcı.ı c.nıt:.ıt dcıno:.- • 1 düşman tayyarelerinın yekunu 11 O a den işlenen birçok hataları bilhas 
rinde bulu:':: herhangi bir donan- bakka.k olarak malumdur.". lerinde .tadiller ve ilaveler y~pı!m.a- tir. • • baliğ olmaktadır. sa kaydet~ikten sonra diyor ki: 
ınada k daha kuvvetli olduğunu j OaıJy Telegraph gazetcsı başma- sına daır Jtararn.ıme ne .. rrdılmı tır. Vehleı ulada !azla hd)alperes: - Bat da ışlenen ha alardan b:l _ 
.Oyıeı:i::r. Albay, oğer güzel mem.

1 

kalesinde y~zıyor: Bu tadiller arasında fena hava gibi görunen bu tclaklı:ınin ve b~ M:j }}İ küme ka Abdülhamidin siyasett de · ~i 
leketimizi müdafaa etmek mecburi- «Ruzvel.tın nutku Fransa bo.~u- şartları altında yap Lu:.1k me·a~im. 11. ... uıanın ao~ru olan taratı, uzak hır • memleket arasındaki bağların tak 
Yeti hasıl olursa, bu vazifemizi ifa- nundan?erı cereyan eden .e~. mt~hım de kaput giyilip giyilmiycceyinin ta. a .ye matuf bır t.:hlııu:yı tazla ya - mallla,rı viyesine hizmet edecek rnahivette 
dan asla geri durmıyacab'lZ demiştir. 1 hadisedır v~ .harbın seyn uzerınde yini. merasimi tertib ed ·n komuta- kııı ı:m ı:.tıubal ıçınuc mu,Jah. de ey- Y değildi. Genç Türklerin takib et -

Sel halinde yardım ön ·~fta tesm olacak!ır. nın takdirine terk ılmi tir. icabın. lemekten ıbarettır. Bı.ı~Jan do. tikleri siyaset dahi birçok mah -
Va~ngton, 18 (AA.) - B. B. Hı~~er buna kekelıyerek ve. d:- da sırmalı kemer \'e apulet kaput ü- !ayıdır kı Bay l'(oos<!Velt ın nut - lstanbulspor takımı zurlarrhn ari olmamıştır. Bu mli-

C.: Lord Halifaks matbuat mÜlnl"s- m~goJı yaparak ~evab vermış~ır. zerine takılacaktır. k~nda ?a tan ba'iu uı ... e. ıl~ k~rışık nas<:>bc-tlerin tarsini :çin Kemal 
&illerine beyanatta bulunarak demit-1 Hıtlder Ak llahınd~khsı ~a~-ııaddlar ulgu. bır endışde. havasının haKımıyetı ile. iştirak e .1emiyor Atatürkün iktidar mevkiine geç -
tir ki: run a anını ? ·mt·~~. a.ma. e.o an. H•tı • tk zılmekte ır.. . ı . . mesile. yalnız Atatürkün dahiıt 

- Hitl . 1 'lter•ye harb mal- ları galebe ettırmedıgını bıl<lırmek 1 a~ın nu u Aı.1enka ıçın tehn-'t.:ntn uzak bır Futbol F d " ·11· k" islal-ıatı savesinde de"il ayni za -erın ngı ~ .1 b' d'k .. .. • d h' 1• • , • • 1. e eras, onu mı ı u- F> , 
Zetnesi taşıy.ıcak olan bilumum p:e. s~retı e, ır 1 tatorun agzı.~ .. an ~ç atıye malu •}:etı seiJe;)ı ıse .. tota ı~e~ meye girecek takınılan tesbit et - manda kiyasetli ve uzlaştırıcı bir 
rnileri torpilliyec.:ğinc dair olan id-, b.~r .~aman çı~"?ı}an en duşuııcesız ve ı·n 1·1izler devletlerın bır ~v.r~pu ha~ı~ıye.mı miş, İstanbul mıntakasına netice- diplomasi savesinde ehemmıyetli 
dialarının tamamen boş laftan iba- sozu ~arfetmıştır. ,J yakalamala.rı ıh.tı.nnlı baıdı kabu! ~ i bildirmiştir. surette kolayla abilmiştir. 
ret olduğu tebeyyün edecektir Daıly Expre~ıı l'Utyor: . . e~ılse dan~ bugunclcn yarına yem İstanbuldan Besiktaş Fenerbah - - -----

Hitler, İngiltereye sel halinde ak- ııRuzvelt halen dünya~·n en bü- .. Lo.?dra 17 (A.A.) - Hıtlerın dun~·aya hır taarru1 ha~ırlan.ıalıırı çe, Galatasarav; Ankaradan Har - So t h lk 
ınakta olan yardımı hiçbir suretle yük siyasi adamıdır. Tahrıbatını va. dunku 1?.utku. Lon.drada son zaman ımkanının uzun ıen 1 ·r ıçın a<leu1 biye ve Gen~lerbirli~i: İzmirden vye a 
durduramayacaktır. tanda-.larının ckıerisinden çok ev- !arda. s'!yledıkl.erınden fa~law ·~~r- mu~~I Abulun~aktab olmj~ıdırd. Mad • Altınordu. Altay; &kişehirden k • 

vel derpiş ettiği dü-•man ku,·vetle. hang! bır tesır yapmış ! cgı ır. ma ı mer·~"'ayı u .tt.! a9ın a:ı •o. Demirspor takımları sekiz takım omıserleri 
l.lkbahar taarruzu rini sakin bir gözle ölç.müttür.ıı Ha!t~ ger.ek halk aras n~a .gerek layı h.aklı gorm~kt: ısabet uraır. halinde maçlara ağlebi ihtımal bu 

News Chronicle de fU satışları yaz. $~l~hı\:etlı mahfellerae h çbır a - Çunk~ h~mını. ısusıat eden her .- hafta başlayacaklardır. heyeıı·n·. n toplantısı 
l·talyanlara 30 bı·n maktadır: laka bıle uyandırmamıştır. k~': b~~ gu~ ~~lıp ya b~şını ~eya d~- Ankara ve İzmirdeıı gelen mu _ 

uBüyük Britanya, deniz bayra - zını. dovm~ştur., A_menka .~.?>:1: b~r rahhaslar bugün saat dörtte mm- Of'ı 
ğını bütün hücumlara karşı dalg~- Gestrpo, e~ki i lma l çelik v~zı!et~ duşmcı.:. ~o;v·.medıg.ı ıçın~ı~ takada toplanıp son hazırlıkları Leningrad 17 (A.A.) -

k. . loldu !andırmakta de\•am edecek Ve Hıt- kı şımdıye kadar ln.gıltereyı kendısı ı'k l ed kl:. d' - eski Havas - bildiriyor: 
IŞIY Q ma J ·ı k · k ( d 1 5 .. I' · · b' ·ı · 1c k ' k ma ece "'r ır. Halk komiserleri heyeti. bahri in.. " er yere serı ece t.ır. . . ra 1.1 an . mı yon ıra ıç~n ır len ara ·oı dsayara ona 1 İstanbul dördünCÜ!:Ü İstanbul -

R 1 f k 1 d b 1 d 1 h ayı - şaat hakkında halk komiseri Na -A . 18 B B C uzve t ev ·a a e .serı. ır yar ,- , e .ın en gc. ~n -:r yar tını ya.p~ . spor, milli küme haricinde bırakıl-
Mat~~:~· nezar~~t )yüksek .me~u~~ dımda bulunmanın Bırle ık Amen.. fidyei necat İStemlŞ hır borç bılıyor. Bunun. kendısı ıçın mıştır desko. (, raporunu dinlemek üzere 
lanndan biri Exchanse Telearaph ka içfo lüzumlu olduğunu açıkça belki bir cihan harbine sürüklenmek · ün top anmıştır. 
ınuhabirine, ltalyanl.rın ilkbahar ta- ıö:ylemit ve İnailiz zaferini temin Londra 17 (AA.) - Reuter: demek olacai:mn da farkındadır. 1 "it I Namesko Sovyetler Birliğinin ti.. 
arruzunun kendilerine 30 bin ölü. için ~arolayı vermittir.ıı Daily Telegraph gazetesinin Bu Fakat olan olm'1t. ok yaydan çık_ ngı &reye yapı an cari mübadeleleri için bir açık denız 
yaralı ve eaıre malolduiunu eöyle.. Atlna 17 (A.A.? - B~tiin Yu- enos - Aires muhabiri, Buenos • mlftır. Yarının mukadder akıbetini hava akınları filoıuna ihtiy.acı olduğunu eöyledık-
mi.,tır. Şimdiye kadar 4000 eııir ._ n~n baeını Ruzvelhn nutkunu bü • ı Aires•de dolaşan şayialara göre bugünden kar11lamakda beis gör • ten sonra Sovyet eanayiinin bu ~ -

Y yuk ~aılıkl~rla n~ret_ınektediT. Hitlere mali yardımda bulunarak miyerdr. 0 da lulıc•nı çekmekte ve Londra 17 (A.A.) - Pazar • be.inde hala birçok noksanlar bu. 
lınmıştır. A) B B c .. Ak.ropoli~ sazeteaı, «.Ruzveltin,iktidar mevkiine aelmes'ıne var -'terazinin kefesine koymaktadır. Bu Pazarteııi gecesi İngiltere üzerine ya..I Junduğunu beyan etmiştir. Komis r 

Atina. 18 (A. · - · • ·: eozlerı zafenn kılıcıdır)) dıyor. dun eden fakat S~ tl B'- li"'i- harelteti, diğer bir takım müdaha. pılan dütman akınluında tahrib e- bilhusa mezkiir sanayi •ubesinde 
Cephede topru ve devriye faaliyeti p · t • ·· ı ' vye er ır l'i d · .... · dilen Alman tal · Y k ·· "l t-L 'k k ·ı J ~ r~ıa ~aze et1ı ~oy e Y~~~.or: le pakt yapılmasına muhalefette lelerin takib e ip etmıyecegını y~ yuesı « un ers goru en oıı;nı no sanı ı e ame e ın 
olmucıtur. ıcBırleşılt Af"l\~nka, re.r.ııcumhu - bulunan çelik kralı Fritz Thussen kın ati bizlere göstermekte taahhur 88» tipindedir. ngilterenin cenu • teknolojik inzibata riayetsizliği nok-

Y eni bir ltalyan mukabil taarruzu ru~~n bu ~utku ıle valnız maddeten ve refikasınm Pariste Kont inan _ eylemiyecektir. bunda yere düfll\Üf ve infilak etmiş- talannda ısrar ,.tmiıtir. 
Atina, 18 ( A.A.) - B. B. C.: degıl, aynı zamanda ve her ıeyden tal ot r . < ~ ti) ı;; tir. Paraıütle atlayan üç tayyareci - - - -

Dün şafakla beraber, İtalyanlar Ar- evvel manen de adalet, hürriyet ve kuf b~:nd.ed i!estapo .elı!lde mev. - ....Jt1/im Ut a9Ll' <-mt19 lngiliz makama tın• teslim olmuı - ı·rıa• nda müdafaa 
navudluk cephesinin şimal mıntaka- medeniyet uiurunda çarpı•an mil • Gest un u~n~ . bıldırmektedır. tur. Bu tayyarenin bir İngiliz gece 
aında yeni bir taarruzda bulunmuş.. Jetlerin vanıba~ındll yer ahnaktadır. 1 3.p<? ke!'ldıl~rını serbest bırak- avcısı tarafından düııürüldiiğü zan.. 
!ardır. Bu taarruz püSıkürtülmüştür. Bu, adalet, hürriyet ve medenivetinl~~~e ·~·r fıdy~ı n~~t oıa:ak ser- Almanya ve nediliyor. nazırı Amerikada 
İtalyanlar ancak zayiata maruz kal ihav'"t muzaffer olaca~ının bir ga. b' r~n n bakıyesını teşkıl eden 
11\tşlardır. Tepedelen mıntakasında :antisidir.ıı kır mıl~~>n 500 . bin İn~il.iz lirası Fransa lr~k hariciye Nazırı Lizbon 17 (A.A.) - lrlanda 
tiddetli çarpışmalar vukubulmakta. E.leftron Vima ıazetesi de diyor 1 adar ~~ ıstemektedır. milli müdafaa nazın Franleihum. 
dır. ki: Ş k IBerlin 17 (A.A.) - Yan resmi Mısırdan dönrlU Clipper tayyaresi ile Amerikaya ha. 
y 11nan Kralının ııYunanistan. büyük Amerihn e er fabrikalarının bir membadan bildiriliyor: . Kahire 17 (A.A.) - Irak hari- reket etmiıtir. 

milletinin gösterdiği itimada layık b" i•k f •. ti• Almanyanın Fransaya ve Vıc?y ciye nazın Tevfik Suudi bey bu- f ------
0 '"dUgB olduğunu iebat edecektir. Yunanis - ır sere 1 aauve hükumetine karşı hattı hareketın- gün tayyare ile Bağdada hareket talyada zef !ele 
Emr/•revmisf tanın bugünkü ımtihandan muzaffer Ankara 17 (A.A.) _ Türkiye de de~ışiklikler olmamıştır. . . etmiştir. Kahiredeki on günlük i- Palermo 17 (A.A) _ Stefani: 

~ çıkacağına imanı vardır ve kendi • şeker fabrikalar şirketi umumi he B~n yabancı ~azetecılerın kameti esnasında Tevfik Suudi Dün saat 18,30 da burada bir 
Af na 18• (A.A.) - B. B. C. aine geni• ye ~ten yardımlarda bu-lyeti. bugün toplanarak 1940 mua ~ısor~u.ku suaUeı:e cev3ben ~~.n bey İngiliz hariciye nazın Edenle! zelzele olmuş ve 3 saniye devam ff 
Kr ı Jorj. orduya hitaben. a~a- lunan büyük devletlere, bu suretle melat ve hesabatını tetkik ve bi - hancıye nezaretı, yukarıdakı mu- ve Mısır devlet a<iamlarile konuş- miştir. Nüfueça zayıat ve hasar yok 

iıdakı emri yevmiyi neşrC'tmıştır: zaferden sonra ıükranını ödiyebi - lanço ile kar ve zarar hesablarrnı şahadede bulunmuştur. malar yapmıştır. tur 
Dört aytlan fazla bir z~m~r:dan lecektir. tasd!k etmiştir. • --.- - • • ·····••••••••••••••••••• ................................ : ......................................... - ... 

berı ayıca çok yüksek bır duş ---- • • • Şırketin muamelatına aid yıllık Yenı Rumen elçısı 
mana karşı vaptığınız çarpışmada eogu'an makmıst Ekrernm rapora nazaran 1940 yılında s50422 d.. .t. d . . 
kuvvetleriniz yıpranmamış ve cesedi b 1 d ton pancar elde edilmiş ve un 1 ıma ~amesını 
l\'\Ukavemetiniz şayanı hayret BU· U un U bundan 88.669 ton şeker istihsal takdim etti 
rette artm•ştır. Düşmanın • u~ Bu sabah Heybeliada sahillerin. 'olunmuştur. Gene bu yıl içinde 
bir zamandanberi hazırladıgı bu- de bir erkek ce.edi bulunmuttur. ı~ncar zer'iyatile meşgul olan çift 
Yük taarruz bir hafta evvel başla- Yapılan kısa bir zabıta tahkikatı- ç.'ye P~ar bedeli olarak 7.921.271 
J\'ııştır Faıkat siz bu taarruzu yal- nı mütealub. bu cesedin geçenlerde lıra tedıye olunmuştur. 
hız dtırdurrnakla kalmıyarak (iüş- Çubukludan Büyükadaya su aötürür 
l\'\ana müthiş bir dal'he indirmiş ken batan Nikoli Kantarcıoğlunun 
bulunuvorsunuz. sahib olduğu motörfüı makinisti Ek-

Elen mliharibler.. Galebe çalı- reme aid bulunduğu tesbit edil
Yorsunuz çünkü sizin damarları - miştir. 
llızda M~raton ve Termopil as - Belediye doktoru tarafından ya
k.erlerinin kanı cevelan etmekte- pılan muayenesi netkeıinde boiu
~ir: Medeni dünya Yunan. şecaa- larak öldüğü anlaııl:ın ceaedm gö
tını kamaşmış j(Özlerle takıb et - mülmeııine izin~erilmittir. 
lhıektedir. -----

Cesur Elen muharibleri. vatan Japon Har:ciy3 Nazırınm 
harnına size teşekkür ediyorum. seyahati 

Maur~ce Chevalier Tokyo, ıs <A.A.> - a. a. C::= 
P • •d" Japon hariciye nazırı Matsuoka o-

lr1S8 g· ıyor ümüzdeki Pazar ııünü Moskonya 
't Bcrlin, 18 (A.A.) - D. N. B.: :armı~ bulunacak ve orada iki g~n 
•nınmıı Fransız 8 inema ıartisti kalacaktır. Nazır, 21 Martta Berlın.. 

~urice Chf!valier. Pariıı~ gidebiL d ve 1 Ni•anda da Romada bulu. 
~elt için Alman işgal makamlann- e caktır Romada bir müddl"t kal-
•n m~ade istemişti:.__ d~ktan a~nra nazır dört beş g~~ için 

r- k' p H • • tekrar Berline dönecek vk .bılahare 
1: s 1 u.,,en '>rff'JJ9 memleketine wdet e~eC'"., tır. , 

11 .. _ • Sovyet Japon iktisadı müzaker len 
'1tlllrı Tit·l1esko veLt etti Moskova, 18 (A.A.) -. P· N. 

l.ondra 18 (AA) _ B B. C. B.: Moskovadaki JaP?n ~efı~, Sov-
'llL.k. · · .' h · • ti aret kom19en Mıkoyanı 'l'i qı ı Roman va Haı ıc1'•e Nazırı yet arıcı c iL 

~leSko dün Kan şehri°ndE' "efat ziyaret ederek. İTa-?on -f 5;'7e.~ .. 
btıl iştir. Sab;k naz·r S8 yaş•ndaj tısad!. müzakert erı etra ın a KOruş-

UnuyonJu. mtiıtur. 

:tzm::ta 
Enter.'asyonal Fuar.nda 

Ma:ıa.rınızı herhalde tefhır et
mel.sınız 

Büyük )Ol ucuzlukları, ~nzıb 
eğlenceler ve sürprizler her se
ne İzmir Enternasyonaı fuarı_ 
na yüz binlerce zıyarelçiyi Wp _ 
lamalttadır. 

llıı 21 Alu&es - 21 EJ'liıl lMl 1 GtUCtelaJen: Mulıte,,ir .. nalı bantlan sonra halk dtı 
lconlrol .,. ıniirtılıalM ""·celıl. 
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( ) Büyük Fransız ve lnuiliz ediblerl 
Hapr.sha e ş h' M ı· . d.. b 1 di (Baştarafı 2 nci sayfada) 1 mamı' ve resmi, yahud, maddi ~ n ye e ır ec ısı un e e ye <(Tabiatin mahluku olan ve ıe- killer de almıştır. 1877 de Franaa 

k 
• • • k&.sile bazusunun zaferleri nctıcesile J Encümeni D~qıfi, eserlerine büylik 

Şe ~r ıçınde eroın " . . . ,.... ...\ üzerinde bulu~ıduiu toprağın sulta. bir mükafat tahaia ettiii ılbi cüın-- b t k b 
1 

~:ı•g~ ~jllıjpj,....-
1 

nı mertebesine yükıelen insan, nice huriyet idare91 ona Ugion d'ho~ 

Sokm. ıya kalkmış u ç es 1n1 a u attı ı ~ 1 uıun ~ b~r zaman naıi>:o•ini ç•rnuı la- ne ur nişanınd•n bir kıt' umı vermit 
Oftı Ut:U . i / ra egdikten sonra nıhayet başını ve nihayet 1881 de Encümeni oa.. 

AJa El<T• •p• &Rf 'E I k.aldnm19tır. Arza aid hayatının ı;e>n nit azalığına seçilerek edebi mesle-
- . ... ,. "' ,..,.. 'ili ...,... • merhalelerine, ha tta daha yüksek ğinin en yük21ek: payesini ihraz et. 

Meolıııl a:rlHM11tını siyarete Şehir tiyatrosu temsillerinin Nisan~ .~nuna' K .. k .. UI . - ı ı herhan&i bir V"4lıaa viaıl olarak ... 
1 miştir. 1902 taıihinde de meşhur 

t1iden bir sobtialının hediye k 0 pe SU r 8r1 n- i j yağa kalkmış olan insan, dehasının Nobel milklfatını kazanan şair bu 
~etirdiği paketler lıarlflırılın· adar temdidi makamdan taleb e ::.ildi dsn geçi m iyen i 1 düıünce ka?il.iyt:tini bı.ı bayatı idra- 1 mühim par~yı kamilen keni qofsine · i 

1

1 ke vakfctmıştır. hasretmek ııtemeyetek hor ıene 

ca, .telın!erin İçine ~erleftiril • Şehir Meclisi dün öğleden son- ! Azadan Refik Ahmed Stı-vengll, b!r mahalls l cıHeyhatl Bunda muvaffak ola- n:ıüs~ba~~ ile seçilecek ola~ hir ,~~-
nuf erocn ,,.ketler& bulcındu ra Vali ve Belediye Reisi Dr. Lut. söz alarak Şehir Tiyatrosunun 10 1 ınaz, fakat hiç olmazııa onu tasav- nn ılk şıır mecını.ıasına venlmek u-

- - fi Kırdann riyasetinde toplanmış yJldanberi büyük bir intizamla Cerrahpaı:ıda 0 !'1ran okuyu • ; vur ve tahayyul eder. İşte bu ıuretle zere bir mükifat sermayeaf tesis 
Evvelki f,;Ün, Sulıanahmecideki tr. çalıştığını tebarüz ettirmiı1 ve tem 1 cularunızdan Fethi .1:_.ııluy yaz - ; doğan emeller ile ihtişaslarıdır ki ıii- etmiştir. 

Tevkif ve Cezaevleri binasına cid- Fenerbahçe yarım adasındaki sillerin Nisan sonuna kadar uza • dığt meklubda fU ıikayette bu - i rin esasını teııkil eder v~ onun mev. Halid Ziya UıaklııiJ 

den garib bir hile ile eroin sok - yollarla Valikonağı karşısındaki tılması hususunun evvelce tecrü - lunmaktadır: ; cudiyeti sebebini husule getirir. Sii- T ASHIH mağa kalkışan bir sabıkalı yaka - çocuk bahçesinin umumi tenviratı be edildiği, fakat san'atkAtların Ceı;abpapd.t ,Hubyar ma • ~ rin vazifesi mefkuresini telkin, te§-
lanmıştır. Sultanahmedd~ Dizda- hakkındaki teklifler alakalı encü - karşılarında seyirci bulamadı1da- ~aile.sinde C.erra•lpa~ h~ıtane.. : vik, ve bu vazifeyi kendisine bir SuIJy Prudhomnıe'a ald birinci ma-
riye maüalksinde Tahsinbey so- menlere. ha\'_ale ed.ilmiş, kalorifer- r nı söylemiştir. Bunun üzerine sme ilhak edilen ydeüf~ı pavıyonla- : san'at payesini kazandıran bir natı. kaled~ bazı tel;Ub yanlışları olmuş. 

rın arkasına tcsa f!den Şey. : k ·ı ·c t 1-t" B k f'' · 
kağında 27 numaralı evde oturan le teshın. edılen bınaların si.ihunet bütçe encümeni namına verilen i- hiilh ç d ki ; ~ 1 e 1 a e nıeı<1> iT.. u natı a, ıKrı, tur. Bunlan şöylece sıralı.ya.biliriz: 

d 1 h kk d b · b l arenı ve ar il lhamam yukst:lme gayretlen arasında veznin .. . . 
sabıkalılardan Fikret, evvelki gün ~rece e~ı a ın a za ıtaı e e - zahatta makamın bu meseleyi tet- ıokaklıu-ında üreyen k~ek sü- ve tarabın kanadlarile takviye eden 110ozlerıı manzumesinın terctiıne -
Cezaevi idaresine müracaat ede - dıy~ ta~ım~tnamesine madde ili- kik etmesi ve husulü mümkün gö- • rmerinden bu civjll" çocrıklan bir lisandır ki teeıısi.ir heyecanları 8inde birinci mısrada Mlmuş değil 
rek, ·bir müddetten:beri uyuşturu- v~sıne ~mkan olmadığı hakkında- r~l~ü~ .takdirde uzatılması bil - mektebe gitmek için sokağa çı- • neticesinde tn~hakemeyi iptal eden seYılmı.,, üçüncü mısrada kırla.rın de. 
cu madde kaçakçılığından dolayı kı maz ata okunmuş, kabul olun- dırılmıştır. kamaz bir bale gP.ldiler. Bilhas. teganni ile birJe;1mı;1 olmaktan jeti- l!ll kabrlerin, son kıt'anın Uk mı.s • 
tevkif altına alınan Hayati adın. mu t.~r. , .. 1 ~füteakiben K.onservatuar büt- aa geceleri va~ifelıerinden dö • i nab için nağnı:ıdcn kaçınmakla be- raında gene solmuş değil sevanı~. aon 
da "ir mevkufu ziyaret etmek is . 1 Mut_:akııbe!1 1941 malı ~.ılı mul- çesinin müzakeresine geçilmiş. nenler bu köpek ıı;ürülerinin hü- : raher kendisine mahsus bir musiki mLSrada görmemekde değil gormek• 
tediğini söylemiştir. Bu müsaade. h~k b~tc;elerı hakkında ~utçe e~- varidat ve masraf yekunu 104,244 cumlar.ndan pek ziyade rnlişte. 1 mi .. varına mali~tir.» de olacaktır. Tashih ve itizar ederiz. 

cumenı ma?.Jbatasının muzakeresı ı· ı k k b ı ı t B kid. 1 " .. ,,., •••••.•••••••••••••••••• , •••••••• ,,,,, ••••••••• 
yi alan Fikret, mevkufla konuşa - .

1 
. . - ıra 0 ara a u 0 unmuş ur. u ... er. İhtar: Mütercim; aslına kat'i bir 

cağı ziyaret mahalline alınmış ye ne gec;ı mıştır. .suretle bütçe müzakereleri tamam M~alle balkının &~lamet ve mutabakatla noktası noktasına sa- r Küçük haberler) 
Hayatiye verilmek üzere berabe _ ı ~araa~ac müessesatın.ın 1941 lanıiıktan sonra vi.layet, belediye llhhati noklasınd~n aı~ • oldutu dık olmağa -:ah:jan bu tereenıe zi-
rinde .getirdiği bir kese ka u ıdı da malı yılı muhammen varıdatı :ve mUşt~rek b~tçel~r~le mü~hak ıbüt- makamın nuan dikkatını cell.<t- hinde onun mefl\dını •erhedecek 
kontrolla t f d 

1 
g k masraf muhassesatı 1,748,982 lıra çelerı esamı tayını surctıle reve m.ek üzere muhterem gazetrni- izahata ihtiyaç arzed.er, :ıannıncladır. 

a d~1• ar~ ınb anı açı atra mu olarak kabul edilmiştir. konulmuştur. Bütçe bir reye k~r- 1 t gılanmla i ı 
Yene e ı mege ac anmış ır 1 D "l" b.. · · j zın tavass. u unu ıay r • Yazdıguı manzum•ler ara _ 

. u " •. aru aceze utçesı 2~8.497 l ir::ı. şı na reyle kabul olunmu.,tur. ed ~ Bu ke k d ht t "' ca erım.» • •ında ııDübbi kbirıı ve Lenith 
. se agı. ının .mu . evı~a ı Şeıhir tiyatrosu bütçesi de 147.597 Şehir Meclisi bugün ve yarın, c~v'!:llb arımız•. uSemti re'n isminde '-azaya uıc...a. 

olan hır paket sıgara ıle bır mık - lira olarak kabul olunmuştur. Şe - da mil7akerelerine devam edecek "· " & ~· 
t~r çay ve kesme şeker usulen tet- hir. tiyatrosu bütçesinin müzake - ve yarın ikinci içtima devresini e lzmir okuyuculanmu:dan yan bir balon için intad ettiği kaııi· 
:ık o~ururken: bu .şekerlerden beş rest esnasında bütçe encümeni bitirecektir. Vali ve Belediye Re-

1 

Bay C. ye: ~=l~u:;~:11::ke':kziy:::ü::~~~e~:: 
anesın n şekl~ ara~~ memurl.a • mazbatası~.da h~l~ın $~hir Tivat- isi Dr. Lutfi Kırdar meclisin ikin- - Şiki.yetinlı:de ve düşünce. olan eserlerinden sayılır. Bunlar, 
rının nazan dıkkatını celbetmış • rosuna gosterdığı ragbet nazarı ci ktima devresi sonu münasebe- lerinizde tamamile hekhslftl%. 
tir. dikkate alınarak oyunların Nisan tile Perşembe günü akşamı Ş~h ir 1 Ancak bu meV&uu burada nıü - pek uzun ve nakledilecek olsa me.. 

Bu memurlar tarafından bir de sonuna kada: u:at_ılması makam - Meclisi azalarına bir çay ziyafeti f nakqa etmek doğru olmaz. H~r ziyetinden pek faz.lıısı zıyaa uğra~ 
fa daha ~z.den geçirilen bu şeker dan taleb edılmıştır. lverecektir. suçun c~zası ki'!nundR h.ym edil. yacak manzum-;:br olduğundan yal-
lerin ·büyük bir rneharetle ve be - - -------- mİştir. idam cezası da kanun • nız isimlerinin kaydile iktifa ediyo. 

K t f O • "t t 1 b • dan ...L-rı!ma!nlft:r. · ruz. O zama:un en meşhur ve mÜ· 
lirsiz bir tarzda delinerek içerile- OCamUS a 2p"şa OtV8rS• 9 21 8 851 ~ him edib ve ıairlc:rinden olan Ca-
r. ine küçük paketler halinde ero- • t• • f .1• "'··········· .................................... ı ın saklandıgwı «örülmüctür. Clnay~ n:tn 2U 1 arasında açılan tulle Mendes ki bugün için bile e. 

"" y Ticaret c tisi için serleri kıymet ve taravetini muhafa_ 
Bu araştırma esnasında foya~ı- bulunamadı anket z:a etmektedir, şairin son eserleri 

nın n;eydana çıktığını anlı yan Fık ı h- ZI rh k 1 ar hakkında diyor ki: ı·Simdi şair ka· 
ret bır ara kaçmak teşebbüsünde Yirmi .~ün .. evvel,. Koca~.~tafa: ttnh·ersite Rektörlüğü tarafın-

1 
nadlarının şa"ııa"I• çırpını9laıil~. kar. 

bulunmuşsa da gardiyanlar tara_ P.a~~~a S~nbulefendı ca!Dıs_ını~ bı dan talebelerin yaşayış şartlarını tac::e Müsteşarlığı Ticaret Ofisi tal mehabetiM malik bir marti gibi 
fından buna meydan verilmiye • tışıg.ındckı. bosta~da fecı bır. cına-. öwenmek üzere talebe arasında iMüdilrü Aıhmed Cemil Con, An -j süzülüp uçmaktftdu. içinde pheser- ı 

• Samatyada oturan Katina i .. 
mirıde bir kıza kürtaj yaparak, ö • 
lümüne sebeb olmak iddiaail«s hak.. 
kında rnevkufon takibat yapılan Dr • 
Hüdaverdi dün 1 nci sorgu hakim· 
liğınin kararile aerbeet bırakılmıftır. 

• Dün, Devlet Oenizyolları iş "" 
letmc ı.ımum miidüıü lbrahim Bay • 
bora, Haliçte.ki havu~l.ara giderek 
teftişlerde bulunmuştur. 

• Anason, her nevi ipek koza • 
ıı, ipek kumaşlar, ipek döküntüleri, 
nebatat kilspeleri. nebatat dökün • 
ttileri bugünd~n itibaren lisansa tL 
bi tutulmuştur. Bu m;ıddelerden ih~ 
raç etmek ıstiyenlerin lisans almak 
}çin Ticaret Veklleti lisans büro -
suna mi.iracaat~rı alakadarlara teb. 
liğ edilmiştir. 

Nikfih 
rek vaka~anmıştır. yet ışlenmı~ Talat adında hır bah !bir anket açılmıştır. Bugilnden i - karadan ~e~rimi~ .. g~lmişti~. '!i - ler ka~na~an ne ı:ü.zel bi~ ~ahsuJıj 

Cezaevıne bu garib hilelerle be çııvan. bal.~a .~ı~. ka~as~. parçalanmak tibaren bütün üniversite talebe • caret Ofısı Muduru, şehrımızde var! Fıkrın ve s6yın fazıletine ta· MUll mlicadew .senelerinde Anka. 
yaz zehir sokmağa kalkır:an cür'et suretıle oldurulm1:1ştü. , l ıeri kendilerine verilen fiı:leri dol kurulacak olan İthalat Ofisi işle- mamile mevkJf ne giizel bir hayati rada tefekkül eden Milll sahnemizin 
kar sa;bıkalı zabıtaya teslim edil _' Aradan epey bır zaman. geçm_ış 1duraran ayın 22 sine kada ... r Rek _ rile meşgul olacaktır. Ofis hüku - Bu n~cib ve kf'ndiıine mahsus ayrı- en kıymetli artistlerinden Y~e.r Ne
miştir. olmasına .:ağmen, bu cınay~tın ı törlü_ğe vereceklerdir. metin vereceği tahsisatla mal stok ca bir mevcudiyete malik olan bu zihi Öz.soy ile ses san•atkdrlarından 

Fikretin ıbu eroinleri kimden ve e~arı henuz aydınlanmış değıl - TaleıbelPt' bu fişlerde gelirleri_ ları Y:apacak .ve ayn.i ~amanda ge- . adam etrafınm ihtiramlarile mu- bayan .Suna'n.uı nikah t.örerıleri 
ne suretle elde ettiği ehemmi et- dır. . . .. ni. masraflarını ve İatanbulda ne rek tıcar~t bırl_ikle!tnın ve gere.k- hattıt".» . . . ~yoj'lu ~ikl~. memurlu~unda ııü • 
le araştırılmaktadır. Y Adlı.ye v~ zabıtanın ~nr muddet ,gibi sera it içinde tahsil yanmakta se . bele.dıyelerın "ıth~l etrıfek ıs- .. ?nu ıhata eden ıhtırarı::Iar y~lnız Zıde davetlı. kutla.si ve arkadf!.lları 

- - - tenberı de\ a!Tl eden müşterek tet I ld kl kl . ..ı G tedıklerı mallar uzerınde de mu- şıırıne meftun olanlann gosterdıkle- huzurunda ıcra edilmıŞtir San'atU.r 
k·kı · d b · l 1 o u arını vazaea aruır. ene • . A . . · 

T 1 d t k b
,, I ı erı sırasın a azı ıpuç arı e - .

1 
-l'r • • · • • • • amelelerde bulunacaktır. 1 rı meclubıyet ;ısarında:ı ıbaret kal. çifte saadet dileıiZ. ramv yar a e 1 e de edilmicso de bu deli1ler failin er untYersıtenın umumi faalıyetı ff y t ft T' t Of . . ~~--~--

'" ı d d" . 1.t tayin ve tP~itinde kat'i bir roılne müteallik dileklerini de bu fiş- ıger ara an ıcare ısınınl - lstaı1bul Sı'nema Tarı"hı"n;.n En Büyak günü·. - ı U"lltu JO CU a ~ nı ,. za mı~ ı k d d k der.hal faaliyete ba~laması için fa- ..- u 
J 1 "' ' T oynıyamamıştır. ere ayrıca ay e ece lerdir. aliyete ıgeçilmiştir. Ofisin bütün I 
Tramvay şebekesinde tek bileti .Aıa~a~arla~ dün de Çına~ ko - Fic;t.eı:de ı:ıebenin hususi vazi - servislerini k;erisine alacak olan §imdiye kadar istanbula gelen tilnılerln en şahanesi 

usulünün tatbikından sonra bil • mıserlı~ınde ıcab eden tetk ıkler - 1yetlcrıı;ıı alakadar eden kısımlar bir bina veyahud da şehrin büyük d.iinyaya meşhur <ÇARDAŞ> lıırm atkım 1UlPUuıran 
hassa .yakın mesafelere giden yol- de ıbulun112_ll!lardır. tarn.amıle mahrem tutulacaktır. hanlarının 20 odalık bir katı aza~ ' (BİTMEMİf SENFONİ) yl hatırlardan saen ... 
cu mıktarının azaldığı gi:ırülmiiş- M". k I"" V k·ı· . Yalnız talebenin müşterek ve iç- mi bir hafta içerisinde kiralara •

1 
"MARMARA,, ılnemasının huıusl getirtdiği ilk vizyon 

tür. una a at e l ın n timai mahiyette olan cevabları - caktır. Ofisin yeri tayin edildik. dünya pheaerlerindeo ikincisi • dünyanın bUyük 
Tek bilet tarifesinin tatbikına ' t•• k"" t tk.k' ~· nın umumi neticeleri ilin edilecek ten sonra derhal faaliyetç geçile ·J ıelıirlerincfe aylarca ıröılerilmiı 

başland .ğı 10 Mart tarihinden son j C U!l l e l e · 1 tir. cektir. 
ra bir hafta içinde yolcu adedinin Şehrimizde bulunan, Münaka- ı Fişlerin tasnifine İktısad Fakül 1 --- AŞK - MUSiKi - DANSI ve HA y AT filmi 
tar.i.fenin tatbikına başlanmadan ıat Vekili Cevdet Kerim tncedayı tesi De~an! ~mer Celil Saraç me- 5 Yangın ba~langıcı 941 Filmler Kraliçesi 
ev'\ el ki günlere nazaran 10-15 bin dün beraberinde Devlet Liman - mur edılmır:tır. Evvelki gün ve dün ıehrimizin 

1 
kada~ azaldığı görülmüştür. ı iarı Umum Müdürü Raufi Man - . --- .---.--- muhtelif eemtlerinde bcı Yıanaın l DAN E o 

Tek bilet usulünün tatbiki tram yas olduğu halde,. Ga!ata yolcu Yünlü ve ıp9k!ı mensuca- vak'ası olmu~tur. • 
\·aylardaki izdihamı biraz hafif • salonuna gelerek, bır muddct mei 

1 

t kA h"'dd" l • d"I~' latiklal caddesinde 108 numara.. 
letmiştir. ıgul olmuştur. IR cır 1 ayın 8 1 1 1ı Lüksenburg ap•rtımnnmın 3 nu- ~ p s A. 

---- Vekilin. bugün Mıntaka Liman F' ll,lf'" k b . .. maralı dairesinden, Salc:ızağacında l •• T 
Piyes müsabakası Reisli~inde 21 Marttan itibaren ... ıat ı ·ıura aı e Ko~ısyonu, d~n 96 numaralı Yorgiyc aid evden, 

Emin
.. .. . faaliyete n..,.ecek olan Den:z Ko - ku top antısında yerlı pamuk ıp- Pan~altıda HalaAska'"rgazı' caddesı'n . ı1 . ~nu Halkev,uıdcn: misyonu i;ii'e mergul olıra~ı muh- liği ve yünlü mensucatın .wptan ~ ( MACAR SENFON•s• ) Evımız Sosyal )- ardım ıubesi ta. temeldir ' ve pPrakcnctP az?.mi .satış fıatları· de 263 numaralı doktor Kırıkçl}·ana 1 1 

r~fınd.an a§aK.~_ ıdak~ şartlar d. ahiJin. de il · n_a .göre kar haddini tesbit etmiş - aid apartımandan, Bf'yoğlunda Bü.
1 

b b b d 1 D tır yijkhendek caddesinde Ankara a • 1 ·· 1 1 1 d l~ !'ıyes mU.33 akası tertı e 1 • ünkü ihracat faaliyeti . Be azııta MARMARA •• on ann • t 1 y ı· k · partımanının 2 numaralı dairesin • y 
mış ır. 1 o·· k"' ih 11!0 b. 1" b 1 er l pamu iplıği prırakende .1 B k rk d K 1 d Yarın başlıyor. 

1 P. S l y d un u racat ., ın ırayı u - t d • k' . M oen ve a ı öyün e arta tepe e 
- ıyeıı osya ar ım mev- lh d·la dd 1 sa ısın a azamı ar haddı -ro 15, 2 1 F 

z.uunda olacaktır. . 1 muştdur. 1 ~aç e ıf ~nd mk,a e er al .1 verli yünlü mensucatın bilcümle numara J irdevse aid ahsab ev. 

2 
Ad .. rasın a evıçreye ın ı susam, ta ı .. . . . . den yangın çık:mı~sa da itfaiye ta -

- apte veya tercume ol • yaya deri Bulgaristan ve Romanya. d.uz sayaktan ımal edılmtş ve ıs- rafından büyümeden söndürülmüş .. 
mıyacaktılr.. ya tuzlu balık, Çekoıılovakyaya bar- ı' tıhla~ ver~isi k~loda 10 ~uru~u tür. 

3 - ki perdeden az ve dört sak ve kuru yemiş vardır. gecmıyen cınslerınde azamı kar ................................................... . 
perdeden çok olmıyac'\k bir geceyi s h ft 1 • . . d ih t . tıaddi toıptancıva % 7 ve pel'a • r y ..... 
dolduracak uzunlukta bulunacaktır. 00 

da a ar 11~be'rıd~~ket rakcat pı. kendecive o/o i2 dir Bunlar bari- eni ne•rİvat -, yasasın a en ca ı ı ııt a no a sa- . . . · \., ~ ,.,J 
.f - fuerler 15 Temmuza ka • tıılann daha ziyade serbest dövizle cınde ~ığer yü_nlü mensucatt:ı a • 

dar Sosyal Yardım ıubemize teaüm yapılmış olmasıdır. zamt kar haddı toptan o/o 15 ve YENİLİK - San'at Te edebiyat ga-
edilecektir. perakende % 25 dir. Kroşa yün ip zetesi. İklnel sayısı zengin mılnderi. 

S B lı '- d ı • l'kl · d M cat ve fevkalM.e bir baskı ile çıkmış-- u tari e ıı;a ar ge en e • yabancı diller kursu ı erın e toptancıya 70 15 ve pe-
serler Evimizin Sosyal Yardım Cü. Lise ve orta okullara lisan og- rakendeciye o/o 20 kar haddi ta - tır. 
zel San"atlar, Edebiyat ve T•enuil t . . . k . l yin edilmiştir. -_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-

re menı yetıştirm e uzere geçen yı ___ ----- ( -
tubesinden seçilecek birer azadan Üniversitede açılan yabanq diller T l Y A T ~ Q LA R ) 
mürekkeb dört ki,ilik heyet tarafın· kursu tedrisat müddetinin üç eeneye Raıid Rıza tiyatrosu _ _. 
dan tetkik edilecektir. çıkarılmasına karar verilmiştir. Raşid Rız~ tiyatroııu bugün yeni 

6 - Birinciliin kazanan esere Bu auretle esaslı bir ibtısas tahsili bir kadro ve yc:ni repertuarla bü. 1 
( 5 O). ikinciye ( 2 5) ve üçüncüye yapacak olan liıan öğretmenlerin • yük bir .Anadolı.ı turneııine çıkacak .. 
( 15) lira mükafat verilecektir. den daha ziyade istifade edilecektir. tır. 

Pazar Ola Hasan Bey Diyor ki: 

Şehir Tiyatrosu 

Tepebaşında dram 
mında, akşam saat 

20,30 da 
İmra.lılWl inla nlan 

- Hasan bey eski 
sözler ara.<iuıda çok gü
zel ve minalı olanları 
vardır. 

... Mesela ekendi 
gitti, ismi kaldı yadi . • 
gar •. > aözü ... 

... Bu niçin söylQn • 
rniştir, dersin? . 

Hasan lbey - Anla
mayacak ne var, kah • 
ve için! 

.- "Üyge Taba,, .. 
EVE DOGRU 
Şimal Türklerinin mümtaz e

diblerınden ve idil Vral mO.,ta. 
kil hlildimetinin ve devletinin 
sabık reisi Ayas lshakl'nin bu 
nefis mill1 hikA.yesi kita.b halinde 
intişar etmiştir. 1922 de Berlin. 
de yazılan ve ancak timdi tabo
lunabilen bu eaen hararetle 
tav.siye ederiz. 

l>üpyiinuı en \:neşhu.r rejisörü 

ER NE S T L U B J T S C H 'in eseri 

AŞK iLANLARI 
Baş Rollerde ı 

MARGARET SULLAVAN • JAMES STEWART 
ve FRANK MORGAN 
Pek 

yakında MEL EK Sinemas1na 

yeni ırıuvalfakiyetler ka.ıanduaeak 1rir filmdir. 

A.fk ve rüya memleketi... Müzik ve neş'e diyarı 
ateşli mereıuuUar ülkesi elan NAPOLt 

• J"eqemlHI aQ&m• L A" L E d k · w.ı&n iht .... e e yaşayaca 
EŞSiZ YILDIZ M A R i E G L O R Y 

nin ya:atıttı 
d.ünyanın en meşhur -.10ru T t T O S C B i P A'nm 

ıiizel eeıslle süslediği 

NAPOLi ŞARKiSi 
Sudretiı&... Mliziiin- bııişaoıw ,erçevelediii büyik bir qk roman.dır, 
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18 Mart SON POSTA Sayfa S 

(Resmi T ebliğlor) 
• 

::~=:~~==::ao Sene eweı::=:=:=:a= y~:ı::~' i~~~~:~d:n 1 füdaeler ;i;·r ~ dyo 
lngiliz tebaği mi öldü? 

K~ire l7 (AA.) - İngiliz 01- Tra ]usta erzak ve Radyonun düğme:ıini çeı.1rdim: ikim tedavi ederse bir kere götürüp 
taııark ıımı.uni karArgiihının tebliji: Adliye ve zabıta dün şüphe1i - uBurası Ankara Tadyosu. 1> tedavi ettirin. 

l,.ibyApa V•1..İrctt~ hiç bir ct-ğj~k- 1 bir ölüm vak'ası ih.bar ve iddia- - G~miş olsun dostum. Sc.Jer değip:: 
tik yokwr. cephane nası Si karşısında bir doktor hakkında - cıSımdi bay.an tiJAncayı ... » 1 - A a Lirdenbir.: ne oldu iyi-

Eritrcdc, İngiliz v~ Hind kıt'-. takibata başlamış bulunmaktadır. Ne oldun dostum; herhnlde ha- leştiniz dC:0c.k .•• Hepinize, ıpıkere, 
lttrı, K~rcni ımuh$fllza eden ,nevzi .. Alakadarlarca t ankik mevzuu ~~lardandır. Bu akşam evine d öner bayan §arkıcıya, musikı aletlerine 
lı:rqe chemmiyetll ~peleri .ıaptet - d ek d • • d ? ol:ın bu ihbar ve iddianın mahi - okmez sıcak b~r ıhlamur yaptır ... geçmiı olsun: deriın. Birdenbire 
nıi~tir. te arı e ı yor u yeti ~udur:. ~r anj da tenturdıyud eürdür, yttt, nezleniz geçti. Sc:ıiniz açıldı. Doğ. 

Habeşi.atanda, imparatorluk ve • Ci.bıılide Karanhkmescid f.Qka - ır ter c, ~ar.ıııa bır teycij;in kalmaz. ,• rusu çok mükemmel bir tarzı tedavi 
HAbeı vatımperver kt.Jvvetlerinin mnda 2.1 numaralı evde otur11n •ı.re - «Dır~lı!ccek.sirı.iz. '' kqfettiniz k.i bu kadar nz zamanda 
umı,nni il~lcyjp bütün bölgelerde • .._ h l ticaretle m~l olan .Ali adında Bayan filfüıe<l §arkıya ba§ltımı§- ı iyi oldunuz. 
dev m etmekt~ir. et ~ arın a, ıra, a ı bir şahıs, bir h afta P\'Ve1 ha<:'!a1nn tır: Bu ld d b b 'l Sesler gene kıs1•T: 

J ·ı· c_ J" 1 d k ' 1 ı d ~ d "] · t f d 1 · - « na ne 0 u a en ı e · .. ngı ız ..;>Vm ıs n e, ıt ~ arımı ,. H E ... .,. . ıgın an a ı esı ara ın an (>\T erı - mcm. 
0 

- __ Matallab demeyı unuttum z.a-
zın, İngiliz pommma_sı ve İngiln: ha· yazan Eme: (, G_ne ·al . mır E. kıl et ne muayene ve tedavisi için o ci- ccE.ski halimi hir gör 1 hir, erçi gök ~özlü del;ilim nmma, 
~a kuvvetleri cüıut mlaril~ İş bir • "ardan bir doktor ('Di"ırılm·'-"tır. _ Ne olduöıı:ı n;ıılume.rne5mP1:k~er n_asıl~. r.ı ::arım de~di .. Am. M. ~ene 
~ğj halinde yıuv41ffa.ldy:etli bir ıİhrAÇ - 47 - j ~laylannda~ murekkeb olup umuıni A llvi fY'lll'IV(>nP pıj"n doktor, c:ıh • dostum gibi n;zle olmu§aun. Bir z J.:endınızı ~~mc~ t~av_ı ettın?• ~ok-
h?reketini mütcakib dün istirdad e. Erzak ve cepho.n.e nasıl ıhtıyatı te~kıl ~den de Mııstro pıya_ hi vnziyet ini tehl ikeli buldtıf."nu kendinize bnkın cımım ... Bir dok- ~ b~. ~alı.~ız o~n dınlıyenlerın ıçle. 
dılen Berbera iizeriqden yeniden! d 'k d I ' d :;ı de tuğayı tahsı~ .Ql~nd1,1. Bu tuğayın C!:jvJivnP.k kendisine enjeksiyon f "I h nne uzuntu verı:ı.·or 
ln .. ilız bayragwı dalg•lanm•ktadır. tc orı c ı f)'OT u. yanında umumı ihuyatn dnbıl ı da& ..,,..,...mı..+ır. tora lan görünün, ietira at toHiye o d L!ka • . 1 d 

" ' "' " b' ·· · b 6 ,~... '"'' d b" k .. · · h d' n BK.J • geçnnetJr ıes er Ü• Kahire 17 (A.A.) _ Orta~rk «T~bii ırna vaıanlo, hıçb~r mına- ıve ır suvarı atarya11 vardı. Uu- Fakat dnktorıın vaptıltı bu iğ_ e erse B aç gf~~ ıstıd ot e m. d zelir: • 
lngjiiz umumi krırargiJıı tarafından salamız ~alnı rnı§~l. ) ~yı:ccgımız de tim kuvvet ~eneraı. Chaurandın ku- nclcrd"n bir m"idrlc sonr Ali öl- -kcı ayan • nkca n. •?nJa j. - - Bo~ınz tahtA) n vurdum, ~ey. 
dürı ak§ nı ne~redilen r~mi tebliğ: tükenQlifLı. Ccphanemıı: ~ıtıyor~u. mıı9n3dAııı . ltdına vlımldi, l m;is. ailesi efradı dn ölümü b•ı iq- yok ~r. estrnmızın onaermı ın ıyc- tan kulağına kurtua hfr daha sesi-
lıalylln Somaliııirıdcn Habeşistana Ana :vatanJıı .muvl!sala te~ıı.ne >m- ' pıya e il ayı, 6 kincitoırin nelerin intaç e>ttilrini ilr>rive süre.- ce aınız.» . ııiz kısılmasın. 
a iren lngiliz imparatorluk kuvvetle.. Jı;an yoktu. 1 ~nı.ıı>t11n dev derle er- 1 .91 1 saat . ı ~ de, K ramanlı türbcııi l'Pk zabıtava milracaat ctmi 1,,.r • -:- K?n~otukr; aesı~ bozuluyor. 
1'İ Lüt'6n cephelerde ilerlemektedir. • ı:ak ccl-betnı~ve muvµtıu.... oı~~-k. cıvıırındakı ı.ıpcrlerı geçmıv ve Meo- d" Dcdıklenmı bu ak~am ıhmnl etme. * Garbi Habeşistanda Aso,ııanıp a- f:ski kovanln;ı .tophyar~~. ve rur. c~diye tabyasına ulaıaı k or~da tah- ı~i/!Pr taraftan hu ihhardnn mn Orkestra çn1nr: . 
lınması ite rıeticelenen hım;kat eJ • kıyeden yalnı~ fişek kapsuh.ı getırte- k~mata ba11ladı •. Bu alayı gcııdcn ta. 1UmııttRr edilen Mi rltfoiumtımi - ~k oı~cııtB :ıefı k o;ıstum, "bbnna 

Ankara radyosunu dinliyen1er, 
ıtın farlm1dndırlar.Söyliyenler, idare 
edenler acabn farkı~dalar nıı ~ .• Sıı
btk düdüklü ~dyomuz, fimdi de 
zaman zaman nezl Ji :radyo oluyoT. 

nasındp ngiliz kıt'alannın yanıba • rek ve dahılde barut.~ apara~ cep· rıb br:Jen bl 8. p9ı~ııde alııyından anı.. ] j ~ de lôzım ,gelen tetkiklere baş - ~r~a. o \· ul nf dar bg 1:1 ady. 
ıın da Belçika kıt' alan da harbetmi~- hane noksanımı~• tefafı etmcge ,a. Laf ır .t~ ur,1_ . alayı? aağın1 mu• lamıc: llmJımmaktr.ıdır. 'b?er lusı ; a et erı l ~ knı I em 
lerd ir. lı§ıyorduk. . . ııa aza ıçm, aF~fam~ dogr~, Hamidi. Dün adlİVP doktoru Enver Kn- ghı ı n

0
ez ~ o ur.k ak~l en ısr ırmH ııı 

Trabluıt• ve Erit rede kayda de- «Biz bu ~ıkıntılı vazıyette . ı~~n ye tabyasmı esluma dogru maılen t f d d"l a... ışc pe ım ermez. er 
~, 

1 
b" ,. ktu İtalyan!ar pek az hareket eserı gos- bağlamıştı. Bununla beraber bu va- r:~-..:ı aMra ın a,~-Idmulavene c 1 en halde sjz daha iyi bilirsiniz. Onları r:J .11n.ot l-tuJ.U.sj. 
ır fCY )"O r. . ı.. · • ld ah b . T'" ki 1 11 1 j Cı=ı:u. orva ıuı ırı mıitır. • ·-------------------

K h" 17 (AA..) - lngiliz ba- tcrdiler ve. ~•u o µ~ J at . ı: zı~.eft ulı ier ehyer ·ııı:r_. hne ktalyan Alinin iddia olundıı ğu (?ibi ya - [ • ı ~ J 
a ıre . . • "".h • r-.ktdar, Bız de aşkı;n oerc.:fımızı mu reze er nın er 2 en arc et te- 1 • ~ 1 d .. · i , r in 1 t :. ı.·a kuvvetlen umumı kıı.rargu ının k k . . ld ld"". 1. d bb . 1 . 1 k" J)l ar\ h:"C Pr "n mutN•sc;ırcn m 

t bl W• llfUtrma .ı;-ın e en gc ıgı •a ar şe ..ıs enne Cl ıet aranc rnukave. k a·· ı..:ı ~ iL. t l ' ' 
r- ıgı· d k ç k f ..ı • k h .. L d b" vn ı;a u<'ar o , , u,..•ı ııas a •Jlın s"'v-r b' 15 / I (l M t wndc çalışıyor ı.ı • il c"'a.-ar ve a • met gostermer.ten ve ne e, ılhas_ · .1 . ..ld" ğü M 

Ca 1

1 
.u~ta .

1 
M k~r ge; re rımıuı Turk v.a.bitlc1i gönüllü olaraıt aa Sidi~Masri civımnd.ı mııtud gece rı e ~ı O 

1 
u 

1 
. kto~un verereği 

sıe zcnıto ı ~ "· 1~~ ~~um bj~e ilıihak ediyorrfa. Bunhirın yük· ba:ıkın ve müııadcmclerinden alıko .. ra")(}r a an aqı aıa lr. 
rTJeydonlımna 4JqdeJlı ,.,ır J.: f~al.u1lığı ve cesareti .sayeşinc;le yi\madı. Bunun da bn lıca sebebi, 
)'Rp1lmı1tır. Bcnito tayyare meyda ... ~~ y",.. bır he.Lımete mü"• i\l.b nlma• halyanların, ııık ıığ<lçlık olan :vahıı-
nrnda hır cephane deposuna tam bır Y . .. 1 : , • b"l"' '-
i ı.. 1• d ..ı · ı • . l\I ri ce sı m1,1m~un o an YAL·> e , ı ö51'l oan da tuttukları hatların ilerisine çıkıp 

Kokmu pavnir err'e 
ihtH'a,. y pan tac ir n ab~t .J1>ay eµ ~ı1tır.k e~ Anın • ve §ercflı: idame edilmi~ ve ltalyan. keşifte bulunauıamaları jdi. Vaha-

u unk.'a yangın ar ç· -m!ş ır. lar dqnİL toplnrıpıa himayüinde aa.. d~ki İtalyan nıııl'ıtuebe haılaıının Biiyük PPVnir tootancılarından 
Makina'da yerdp dpgınık bulu • hilde birkaç noı.:.tada durmak ihti- ıı•allk oldu!..lan g3rn.e imkanları Yrı~i K<'n~opulos düıı vapılan hir 

nan ıııyyareler arasına ıbombalar a. yatkirlığından bir türlu dllha ilerjyp ise ağaçtan ves.ıir~dı-n güç bela te. cürmO mnşhud nPticeslnde adlive 
tıl1mış ve müıeaı:ldid yangınl~r ç~ka- gıdemeıni~lercü. mizleyebildikleri takıib n 100 a- ye verilmiı:tir. Bu7.hane sahibi 
~!mı lır:. Bu ~·angmlprın net .çe$1 o.. «Bir taraftarı da lsıanb11ldi\n, ~e. dımlık bir -nesafeye lnhi•;lr ediyor- olnn YotıJ?i Kondopulos, .elinde b•1-

rak çlort ~uwnrı.n ~a~yarC$ı mu -ı milerlc biı:e, c;ahile cephane yetiştir- du. 100 adımlık meydanın ötesin. lunan Vl' geçe>n seneden ka1ma !·u 
hııkk~k tahnh .. edılmııtır. . .. rpeğc ~alı~ılıyo~~ıı. Akim kalan m.ü: de ltalyanlar için toın bir meçhul!· ru ve kokmuş kas3r peynirini k1 -

Entr~de: Dun ve evveli 1 g~n tellddid teşebbü.ilı:rdcn yalnız ı&P yet hüküm ııurüyor v~ hiçbir siper losunu 75 kurustan .satrnıc:tır Eh
Kmen ve civarındaki düşman mev- taneei muvaffak olrnup ve bunlara veya seyyar müfre~e Tiırklerle yerli li vukuf tarafından :vap1lan inre -
ı.ilerine ç9lç ıiddetli tanrruzlar ya • bize ve ,Bingazl.rc hayli çephane mücahidleri hildikloıi cibi hareket- lemede, bu pcvrıirlerln nlhl)vPt 
pıln~!~~~· Ta~arelc~imiz düŞJnanın gelebiltnişti. ten menedeıniyordu. 35 40 kuruş ede<:P~i Vf> peynirlerin 
motorlu nnklıYe vasıtahırını, ısker «l?.rzak içi.1 Tunusta yerli ve Garba ve cenuba doğru çıkıf kflktıWu Öfl ra1,arı itibara al ı nırsa 
tCCMll)1lqlerini, demfryolrarını. ve Fransız müteahhidler bulunmuştu. h k tl . dn"ıtı ac;n;;, bilP. s~ t·1Y'Y);;tSI lfiıı"ll g"l 
Y~ll rın.~ bom.bardtman etmış ve Bunlar bize erza~ gönderiyorlardı. ar~. 19 erı . dii'i'i nı>tiresine varılmJştır. Bu va-
rnıb. alyoz ateşıne tutmuşlardır. ı Paraııını da Porıs ıefaretin<len alı. ..ltalyanla~, muacıafo cephelerın~n zivPt Ü?.erine sudu cQrrnü meŞhud 

15 / 16 Mnrt ecet'İn~"' ~üşman yorlardı. Bize liizım olan para, Pa- dıger kısımıarıııdan oe hence. duıı. maı.ikf"mP.:ine verilmi ~tir 
t Y\ arcleri Mahaya l:.ır hucumda ris sefareti vaeıtasile 1 unus üzeıin- ru birkaç defd 1,;ıknu~ lındı. 9 lkınci- 1 - - · 
bulunmu~laraa da ne insanca zayiat den geliyordq. teıriooe, bir piyacl<! taburu Garb- 1

1 

p k k .. 
vardır, ne do haııar olmuştur. «Bence dü~mnnın ihrac hareke. ırabluw şehrinin batısındp <..iargiııışa a JT oy mensucat 

Atin? 17. (A.A.) - Yunania - tine karşı sahilden ve yakından mü· (Ku·kkanı) kadar, hiçbir kimseye fa b--:kasın,Ja yangın 
t ncl~J.:ı l~ıliz: hnva kuv~eılcri u - dafll~P• bulunnıa~ daha muvafıktı. raıılamadan, il~rlemiışti, Ayni gimcio .. .: .. 
mumı k ara~gr.Junın !.cbll~ıı . 1 F ka.t f1rko kumand,ım o zaman Lodi süvari alayınd n bir bölüide Dun akşam Bakırkoyünde Su -

Alr~a,dudbJ~kıla . . d,.unb. sabbahdın ıJk bombıırdunanı mütcakıb §ehirdc bir Alp (yüksı:k da~J piynde tcbu .. merbanka ald mensucat f~brl~ -
s<ıat erın e ır ~ı ız. om ar ıman durmayı muvafık görmemiıı ve geri- ru ve beraher;nde bir de tQp bulu· sı_nda pamuk ayırma datrcsınd~ 
tayv are te,•ekkulu Tnann tayyaTe ye çekilmi~ti. nan bir den;z kıt"asnıdan murekkeb ~ır. ya~ çıkmışsa dn m~hn!~· 
ın t-J danına ve d iier a•keri hedeflere M ''lk" 'd . l . bir keşif müfreze · ,::,· d' M riden ıtfaıyc-sı tarafından nerhnl 80ndu-
tn.m muve.Haldyetle neticelenen bir " ı ı are IJe oşayıı me'e e11 ayni isirndı:ki tah;~yıı k:dara~cçen riilmüstür. 
h •ıcum yapmıştır. 1 <ıMiralay Ncıtet Doy ~cm fırka ve bu taby<&yı bir l~h~ ıa"'al edeıck Ynn~ının ne suretle çıktı~ı a -

.. ) 1 kuıaandımı, hcıo de 1 rabluagarb A z raştırılmnktadır 
S "rçok dı şmnn ncı arına rastgc • )' k"l 'd' K d i I b k Yn- :..ara İ :Hikttmt;lındc T:ıık ve·_-----

b b d vn 1 ve ı ı ı ı. en ıs n n ann ço yerli m.. h'd k · . . d' 

Köpsklerin burun izi Dişi Tarzan 
Her yerde ~ Di§i Tarzana, 

polis teşkilatın. ~ ~ köylüler Karpat 
da bir parmak f~ c 1 dağında tesadüf 
izi bürosu mcv-JJ''JI~,-' etmişlerdir. Çıp-
cuddur. Birçok 1 lak <lıolasmakıa 
sab.tkalıhır, tek- J!ı 1 imi~. Köylülerle 
rıır bir vak'a ~~ • ı kar Jlnş.mca bir ~q,;~~~ 
yaptıkları z.a • ..b-- an tereddüd et-
;man parmak izleri aayeeinde m~, .'!e sonr~ kat":ne>:.a h!!şla~ı~ 
bulunurlar. Çünkü hıçbir insanın ~oyluler p~ıne du~muşle~ ve guç
parmak izi bir başkasının parmak lukle yakalayıp en yakın Jtındnrma 
izile ayni değildir. karakoluruı. t~lim . ~.tn_ıi. lcr: . Di.<!i 

Amerikada hususf bir mi.iest1ese Tarzımı, dıl bılmt-d gı ıçın ıstıcvnb 
mevcuddur. Bu müı-ssese parmak etmek imkfin.ı bulunamamıştır Bn 
izi r\lmaz, fakat burun izi alır. in- akıl _haııtane~ıne yrıt•r:lmıstır. Uzun 
sanlann nnsıl parmıtk izleri birbiri- tahkıkattnn <Jonra dı ı Tar2anın asıl 
ne benzemezse köpeklerin de bu- İşmi Jan Mandritlıı olduğu nnlaşı!
nın izleri birbirine ben:r:emcmez.. mıştır. Esasen pek akıllı olınaJian 
mi~. burun izile uğracııın mÜef. rse- bu kız küçük ya~ta ik:n ç-.~rıden 
ye köpeklerinin burun izlerini aldı. kaçm~ş, orman~srıı v.timış ve hır do
rantar köpekleri kayholduğu takdir h" donmemtşbr. 
de, bu iz sayesinde tı-krı:ır bulabil- Senelerce evvel ~azetelcrimizde 
mekte ve köpt'ğin kendilerinin oldu- bah~dilen 1'ayt kızıı nadiaesine pek 
ğunu ispat etmekte imiş\er. berız:er bir bndise. .... _ .......................... ,11••·············-· .. ---·········..:;··········· , .......•... , .......... .... 

rıma 
m elcrin.e .rnr m. en om nr ımanfftay ı"tı"madı vardı. İl< zamanlnrda yuka. ucn ı uvvet.crıııı ıncvcu ı. D • l' • d d' l t .. 

1 hil 1 yetini meydan r k t emz ııesın e .p oma evzıı B"zd şh .... .. 
yare crımız cum arına muvn .. a - rıcın söyledi~im gibi asay:İ§ bozul. ' .,,ı armış ı. • 1 Deniz lisesi 940.941 yılı mezun- Adap~arında K . Ynvuzn: ı e mc ur ıuır soz \'ardır: 
k.iyetle devam ederek hedefler uıze. mu~t1.1. E,kıyolık ve çapulculuk bcııı- Koler~ Ve tedib mcselelcrı Jnnnın diplorr.n tevzi merasimi .31 McktUbunuza: . cAş:;ığ~ tükürsem sakalım, yu-
rıne on tondan fo:r:la bomba atm ~ - lamıştı i"vıe~·cud kn:.-alımn başında Bu esnado. 'fnıblusta kolera has- Mnrt Pn:r:nrtesl günü saat 16 c.ln Hey ciBen bedb htım~ dıyerek lbaş- karı tukursem bıY1;~1.:11-~ . • 
lardır. Hangnrlara ve diğer ~sk:rt buluna

0

n mUI ıye knY'fllakamların- talığ_ı tahribat yapıyordu. İtalyan b~liada Deni;ı: Hıırb okulu ve _lisesi lı.yorsun~:·. ~nce asıl bedbaht .si. . Derl~~· _Mazur gorunilı. Sızc hıç 
b:nl'l la ra tnm isabetler kaydedılmtş.. dan eksensi 6cız veya ncfycdilmi§ sıhhıy~ tcııkilutı ise, ha~tulığm kıt'a. bınasmda yap1laca.ktır. MerlasıT?de ıı n sevdıgınır- ,ııenç kı;ı;dır. Sıze l bır tau;ı,ede bulunamam. 
tk B:iyiik yangınlar çı~mı!ltı:. Yer. adamlardan tcrdckub ediyordu. lara sı rayctıııi monetmekten başka oJ<ul kumandam bır nutuk söylıye. ba~anmış, nışanhsmdan nyrılmış. * 
<le da~ınık bulunan ınUte~ddı~ tay- Bunlann dahili asuyiıi tesis edeme- bir vey yapamıyordu. Diğer cihetten cektir. .Siz onun kusurlarını, evlenmek S~r~b'a: 
)areler bombardıman edıl rh "b ve yeceklcri a~ki\rdı. İtalyanlar, ~ rek vehirde ve gerek . . . hususunda önünüıze çıkacak ma- 1 6ııın yaşınrııda oJanl~r, .fazla 
n~i• r . l':öz ateşine tutularak hı rı c. I uBunun uzerıne bu kayma.kam- vaha kısmındaki isyl\n kuynaklnrı- le ~aramakla ıktıfa e?ıy?r.du. Bu nileri ancak şimdi görüyorsunuz havale kapılırlar. Nı.tckı~1 sız de 
dı lrr ı tır. )arın yerine bu knzalında en zıyaJe nı ve yerlilerin ~ilah ve mi.ıhimrnat ~ıızıyet .genemi Bompıan•nın ynzdı- ve şunun bunun 0 kız hakkında k pılını mız ';'C hakıkı:ıtıı: h!lY. le 

fr, :Iiz hnva kuvvetlerine mensub nüfuzlu olan ve ek11criai belediye re.. depolarını meydımıı çıkarmakla da gı vcçhıle (~uhns r d11 bulunan!~~ söyledikle rine faz.la ehemmiyet uyımadı~.~n~ gWilnce Umıdsıuığc 
di..,er bir bombardıınıın t::ıvyare te- isi olarıık vazife görmekt~ bulunan meşgul oluyor v~ fnknt, Lirçok kim· rn mah~~s). bır. duru~dan b ık bır verivor. hattA: d . unu~. . 
şekh"lü Avlonya tavya~~ meydanı- yerli ıeyhleri k.armıı.kom mıııbettik seleri haklı ve hal.sız kur§ıınn diz- şey 1degıldı. F~lhvnl.ı ılhk b1~m1ba~d.ı.. _ Sann baŞkalnrını buJuruz. d . ı ~. dısel1en bfrhaıkdaha oIJ?u •ı ~ır 
na h ücum etmiş ve ~uşml\.n hav~ ve bunları ıuayı~ın myhufaz sından melerine veya nı mılarınn rağmen, mnn arın ve ı • ç are ... et crının Tarzındaki teklifle · . d h ışuncey e mu a ·eme e•menız 
da fi batnrynlannın ıdd l." tlı nteşı mes'ul tuttuk. A"I. zarmmdn Tıab- bu işleri yolun1,1 koynrak bir türlü verdıği ilk §aa.kınlıklar ge~.ti~te!1 men hemen mcmnunir;;le ~crş~ _ l~zımdır. İnsa_nlar,. h_ayalle;hı se.y-
ikartuıında yerde dağınık bulunan lusgarbda işitilmemiş derecede bir otorite tf'.siı edemiyorlıırdı. Geıilcr- sb~nTra, bBlay F~t~ı O~fyıı.1r~!1kdl ea1 ı&ı gı- lıYQrsunu-z. rbınt~' drnukhaY!ıl~lerJnın vüs a+ i ms ... 
tay) areleri mitralyöz ateşine tutmcık emniyet hasıl oidu. Hic kimse teca. den emin olmndık~a da bir türlü ı rn ustcı ınısyatı ur · er e yer. , On . . . . . " . e ın e adırdırler Ne ar1u e :ier. 
için pike yapmıştır. • • .. .. .. 1 vüze u-:.rnmıy..>t ve Lir. ın.a.hald~n ilcrliyemiyorlurdı • liler tarafına geçmi ve sı>nuna ka- . a. !11çı~ sevdığınııl soyledı- le rse onu tahayyül ed b ili rler. 

Tayyarelerimizden hın u~sune do diğerine rahat rzıhat Rıdebılıyordu. J ' dar muhafaza c:dilmi~ti, nız. Nıçın nı-,anlısından ayırdını~. ı Faknt hakikat öyle değildir. Onun 
nerkcn Korfu civa·ında Cant 5066 Biz Tr blusg.uhd.ın ııyrıl-nçıya ka- • tal~anla~ neden Yt-ni birliklerin mt.1vasalatını .m~- Bu hal a~datmak, kurut:ıc~k bır sevrinc insan ancak pek nıa ,dud 
tipinde büyük bir ltalyan deniz tay. der bu hn) devam etti.» ılerlıyemıyorlar? teakıb, çcner .. I Cııne'\a, 26 lkmcı- yu':'~mın .. ~urulmnSlna mnnı olmak bir sahada kadil olabilir. Haki _ 
ya.resini deni?. dtiıürmüştür. ltalyanların cfoX.ıı sahil bölg~ Onun için. lııtlyar. kuınrındanl·ğı te .. rinde, vaha dahili~de i.kinri bir degıl mıdu:? . . .. .. .. k at i olduğu gibi kabul etmek bir 

...,. ıs mühim ileri harc:ket\eri Trablustu harekete dahrı. !eşebbu, e.ttı. B1J ha_ 1 "Kızın. aılesının küçük veya bu- mecıburivı>ttir. 
Yuna 1 leh!' yl •inde mevzileri11i ilerletmeleri siikun ve emniyeti.ı teessüs etmesi- rekct açık ara7Jden l\1asrı tabyasına yuk. kusurları olsa da bu kusurla- Bana an1attıklarınız, sizi ümid-

orclu.. ltnlyanlar, ~ lkinclkônuodn yeni- ne bırakıyor ve o ıamıına kadar, 1 bir taarruzla baııladı. . rı .. sız, evvelden ~nnek ve ona si?:liğe dü~r~ek d reced<" elıem-
Atinn 17 (AA.) - Elel nu _ den sahil boyuncn ilerlemeğc ba,hı. Ayn.Zara da dahil oldu"u halde, 1 (Devam ,;dı~or) 1~ ~are:kct etmek mecburiye- jnıiyet atfediloock badisele>r dPğİl· 

Ti bnşkumanrlnrılı~ınm 14 t•rihll dılar. Bunun için, 16. ve 93 piyade vahayı gemilerden atılıın mermiler- H. E. Erkılct tınde ıdınız. dir. TEYZE 
maralı ve J 6 Mart akşamı "' __ 
re mi teblil!i"': 1 ~ -.-. " - - . eşyalar ona hakıyormuş gibi, sıkılıp yarsa, öylece maddi bir ıztırab -- uyalaacalıiı.ııl Minenin cchilck·rlı-•c00 ro tıu nın tdrlkasu 0 1 ı_ . ,,,... 

Yer yer ~cldeti değişen topçu P ucanıyor. :ıtl)'Or. i;rn ... Ahi Bu kehme, uğuldayan 
faaliyeti görü)mÜ§tür. Kocaman, soğuk yatnğa gırınce Dimağındaki bu deli tarpışmayı, tokmak gıbi vuran, hiç ausınak wL 

\ I'''" [j kuvvetli bir ürperti. bütün vücudu- bu v hli tepinmeyi dindirmek, ya. miyen bu kabuslu kdımcl 
Alman l0!l IQI nu şarsan, di~lerini birbirine çarptı· tıııtırnıak veya hiç olmazsa her bi- Mınenin hilekiırlığıl ... o müthi, 

Al r rrın miithiş bir titreme başlıyor. O rine bir eırıı, bir yer, bir hudud çiz- aahnel Ağlıynn Yeya lanet arnn 
Ber1in 17 (A.A.) - man ° - bu hali tanıyor. Bu. Adada tutuldu- k · · N d t V V ,..-. 

dulan başkumandanhğının teb- : ME.13'41J me ısuyor... ec e ··• e aonın... e sonr . .. 
liö-i: :.::;:=.;:;;;, ___ ı;ııı __ """""'" ..... __ ~ ________ _....._.,...~-"" fi'u ale!!İn ürpertisi. Ht'!m <le çok dn. Onlar dinlemiyor, hepsi bir ynna . «~li~e sizin ... Bütün mevcudiy<. 

n hn şiddetlisi. Ve Mine tirtir tltriye• kaçıyor, bir havn tutturuyor. tıle sızın ... Kendini geri almıyor .. 
Alınan hava kuvvetleri dün ~e: O · ·n aimdi düfünüyor; A- CörHlrnt-yen bir lıtmbadan Nta- rek, çeneleri atarak büzüliiyor, ince Ve Mine dü§Unüyor, dü,linUyor, Bilakis büsbütün veriyor ... lıuıt. 

C(' tngiltnrcnin çenulJuncla askerı b n~~ 1
1ç~~kle vnziiesini mi yap- lığa toz pembesi bir ışık )'ayılıyor ı:ar .. afll\rın, yumuş <'ık glizel ~·orga- düştinmemek kudretini bir türlü tün ••• » 

l'-'hemmivcti olan hPc!e!lf'r" }": 'lcu~ ~:ok~: ~iişbütUn '1kşini mi? ve beyaz ipeklere sürunt!rck onların nın ııltında bir yerlere kaçar gibl ıs ı- bula~ıy?r· . . ! Mineye, bütün kanı çayır ça> 
etmic:lerdir Brh;tol ve Avrnmou 1

' l_ı I ld h"tırl"'dı;-, .. na "öre, sa- r•n.,.ı""ı· clcgwı·qtı'rı'vor. Salon <>ı"b'ı, bu ğınıp ba wa b l 1 M th b t b k B k f 
d "' U ""k -ıer ıa e, ., " "' l . ~ ., .. • , " rınmag ça a ıyor. u ış ır ız ır çe ıyor. u yanan a asına hücum ediyor, s c. 

a liman tesisntı ve doklar b yu de içindeki vesveseden. ya an söy- oda, Minenin gelin odası da, çı;ık Sanki Hstüne dofau :> Urüyen huz ıı:tırBbft ~ kadar çe§id çe§id amiller ra birden kaçıyormuş gibi geliyor. 
:tnuvnffaklyetıe bombardıman e • l · lmok azabından kurtulrnak genç bir kftdın içın h'1~ırlanıp ııüslen- ~lbi bir d&lgaya karşı koymak iııter. gınyor kı •. onu ner~dcyse Hcbedi Kalbi, damarları, sanki boµıboı k" 
diJrnr tir. Ağır. ı:npta b.ombalıırla . . m•~ o-il. havırl Tıpkı bır b~ş. dön- miş. Amma Mine, burııyf\ cm ufak ceslne, gBğsünUn üz•ıinde• çapraa- dinlenme:>,,. lstetecrk kadar lıarab lıyor ... Vücudu buz kesiliyor, öle. 
Port:nrnut'h )ıman tcsısatına da ıç.ın . eııt tulm\IŞ gibi. 11öı:lerın n tc. b ' h 1 L • ladı~ı iki kolile. çırpınan omu7ları· ed. e. n, kırıp. yılc~n . . bu be.zgfnligıW• han- cekmi" gibi oluvor ••• 
tam isabetler kaydedilmiştir. l "?~'kıııo .ı~ ·, veva bir baqiuuı iç:n h<'r ayran ut duymuyor, beğenmı- na basıyor, ve dişleri ahyor. ı d b 1 - k . 1 F k'" " lnd . E.n 

. dti sıtı ennn ., ~ l d . . yor; çünkU bu odnyı sevemiyor. g sın. c:n ,1 ecccını f'Stırcmıyor. a at birdenbire an ı ıştc. 
- Alman kc if tayyarrlNI n olursa olsun, ıuıımnK ;u retını Hatta o beğeıısin diye seçilip ha:r.ır- Aman yarabbi! Başı ne kadar lçındekı maddi cı ile ötekisi o çok ıztırab duyuran §eyin. bütün 

llUndüz İrlnndanın 3;;0 kilnme!r: bl'le I d ğındrın olanı biteni ıınlat· !anan biitün bu ıeylere karşı düş.. ıı~n1 9rl Beyninin İçinden fikirler, dert-Ce birbirine kanşıyor ki, on) 11 benliğini ezip geçen en büyük acıaı
f.T~""binde cpm'an 4.000 t.onl u'k ıkı u ~:~alkıştı ... Böylıı bir vnz"yeUt' manlık duyuyor. Onların cnndan ö- bırLirini tutmaz;, hep birden çırpı- utık ayırd edemiyor. Yakan bu. nın hangi yaradan gr.ldiğini, neden 
durman siliıhlı gemlşfnı batırmı~- ~abg' umulomcı"l r.n, n nb~ o mm, gnrib bir kanşıklııc, ~henksiz naltı:rn ateş, zonklamnsını ti\ bey .. kendinden iğrendlğin~.biliyc;>~· 
lardır. hıç ır çeY ij "d u:~ zenilerek duşünülmüş bazı tderrü- bir raks, hedefsiz bir bol;uoma için,. ninde d1.1yduğu bı;>ğuk boğuk, güm ]çj pipnanlıkla ... Ki?.1 .. bılır daha 

Al 1 r d ıur l gene de n~ mı e atından, bütün ruhu ürperip inci- d b" ı. Ü f"k' ) • k lb d d 1 ) d d 1 gu)umıcyerck man aveı arı tnra tn an .ıua - , d' d"" da rapayaJııı• kili· niyor. e çarpışan ır Sur 1 ır er geçı- güm atan a , du aklnrı kavuran a ne ere op O u,. . . ı 
~~Ya yapılan bir hücum e0ııa ındıı. Şımb.1 ~~r~, bir çaresizlik j('in- :ror .. , Sanki bunların nıaddi, tartı- sue;ul:luk, her bir yanındaki aızılı kı· hatta minne~~ .affcdıleceiıne ~ 
.nurricane tipinde b:r İngiliz av mış gİ '• mı~ '~cı duyuyor ... ı 1 k;- Kolıuktan. ~alkıypr. ~G~mın a. lır tutulur şt-killc:ri, lıas:ııu ve acılı rıklık:, çılgınlaşan sinirler, i~kenceli olarak kendısını kocuının aevgımoe_ 
tanııresi düı;ürUlmUc:tür. de, sonsuz bır ~ klllkıııanların nıtht rını çevırıyor, ellc:o tıtreyı:rek, riyalı var ... Mine «bunlarıı, "bun- ba~~rısı ... Sonra da daha y,.pyeni, ~ollann!' uzatmışken, N~det ~nu 

l'>üşman dün ne gilnc!üzlln. ne kı~.t. ona ~~ranta ~azır h1.1in Li; ıoyıınuyor. içinde ~arib bir hd(!can lanı yüziinclen acı duyuyor, )atalı! daha canlı canlı bir mazinin hntı~p 
1 
ıstemedı ... Necdet onu .ıstemcdı ... 

de ıgecel<'yin. nC' Ahı•aı1 arr.tıo:i.:ine 1 a.le_.hine . ÖM'tı c ' ı duyuyor, sanki biitün bu yabancı bır yerinden insan na~ul ağrı, acı <lu- lan: Necdetin dedH:-i rr!U MinenıD <Artaaı "•r> 
(Devamı '1 nl'I sayfada) kuvret mı? 

• 



6 SaJfa 

.&.danada 

Üç şehirden sonra 
burada da tek tip 
ekmek çıkarılacak 

cSon Pos!a" nın ıefrıka.ın: 54 

Yazan: V akntin WiUiama 
Sonra ateşe doğru döner~k. ocak. 1 tabancası vardır ve Flora da bir ka

taki odunlara ayağile hidderli hid- nbina ile ava çıluruftı, 
detli vurdu. Arkadafl cevab verdi: 

Bır m~ddet durd~~tan W>nra: _ Aklınızı iyice kaybediyorsu-
- Bır revolverın ız var mı) nuz Biz burada Amc:rikanın geniş 

Phil} dıye sordu. ı . 1 B" 
D 

.. k d ' çayırlrldarında bu unmuyoruz. ı-
ostu sogu ça cevab ver ı: . , . 

ı-1 at da ·· 1 b' k t'' zım ıçın Berge ve tabancalarına kar-- ay ım oy e ır teY a ı-

yen ta,ımadım. şı kendimizi korumak için yapılacak 
~tphen homurdandı: birici~ iş, onları unutmuş görün. 
_ Lanet olsun 1 dedi. Benimki mektır. 

atta kaldı. Acaba kaptan Mac - Unutmuş görünmek mi) Ba-
kenziede bir tabanca var mı} kınız hele ... Bu dünyada kimse ba-

Öteki: na tabanca ile hücum edip te ceza-
musu- sız kalmamıştır. - Hakiltatoan bilnı 'yor 

nuz... diye söze başlıyordu. 
Fakat Stephen geri döndü 

lcendi sözlerine deve.m etti: 
- Torray'nio muhakkak. ki 

Philippe hak.aretLe devam etti: 
ve - Söylediğiniz şeye bakınız. 

1 Bundan o hiçbir 111eı'uliyet duyma. 
bir ı dı.ktan ıonra. ,. 
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Yeni keşif icat ve tetkikler 

Bu anda galeride bir tabanca 
tcai duyuldu. 

xx 

Dwight mırıldandı: 
- Zannetmiyorum, fakat 

yaral.anmadığıma hala hayret 
yorum. 

Adana {Huıusi) - Bu yıl Ada
nada yapılması kararlaşan Türkiye 
futbol ve güreı birincilikleri müaa
bakalannda bulunmak ve bu müsa.. 
bakaların hazırlıklarını yerinde gör. 
mele üzere beden terbiyesi gen«M di
rektörü general Cemil Tahir Tane. 
rin ve beden terbi}·eıti zat i"leri mü
dürü B. Saim Se~mener ile güreı 
foderasyonu reıııinin Adanaya ge>
lecekleri istihbar edilmi~tir. 

' ıine verilen vazifeden 
na11l ğını gösteriyordu. 
e<li-1 v erity. nin ceblerini 

mırıldandı: 

hoıılanmadı-

arattırırken 

Stepben emretti: ı - Bu. bir basit formalite ır.eac-
Kapı Pddetle açıldı ve Owigbt, - O halde, aeıini kea. leai, darılacak bir 1ey yok. 

koU.n yukarıda gerilin geriye içeri Berg elinde bir tabanca olduğu Verity dostuna korku ile bakı-
ırirdi. Onwı arkaıuadan da, elinde. halde, arkasında da Mansard ve yordu, fakat teıkin edici bakıtı onu 
henüz atet eclilmif bir tabanca tu- Pierre ailahlı olarak içeri girdiler. t~k.in etti. Ccblerİnd bakılmasına 
tan Pierre göründü. 1 Berg doadoğru Garrisona yürüdü ve müsaade etti, fakat bir şey buluna-

Yüzü mo.mor olmuş olan oda birbiri arkasına aormağa ba§ladı: madı. Verity'nin ccblerinde pipo. 
hiznıctç.isi durmadan söyleniyordu: - Portföy nerede) sundan ve tütün kesesinden bı.şka 

- Sizi tevkif ettireceğim. Bura• Amerikalı ona hakaretle baktı: bir ıey yoktu; Garrisonun ceblerin-
da Chicago'da değiliz. Silahınızı ye- - Hangi portföyden bahsedL de ile sigara tabalı..asım ve çakmağı 
rine koyunuz, haydudlar; bu mem- yorsunuz) 1 vardı. 
Jekette. ~ibar i~sanlar kav~.alarını - D' ~renne' den almıı olduğu- Mansard_ bua:ıl~rı, elini uzatan 
naaı.1 bıtlrırler, sıze göıterecegım. nuz portfoyden. Ber~e verdı ve m yarı adam da, aç-

F akat bu and.a Stephen hiddetle Garr.ison omuzlarını silkti: makta olduğu altın tabakaya baka-
IK)rdu: - Ne demek istediğinizden bir rak çakmağı Stephene uzattı. 

- Ne oluyor) JeY anlamıyorum. Mansarda seslendi: . 
Dwight alelacele efendisinin ar• Bergin iri yüzü canlandı: - Şimdi de eıyalanle meşgul o. 

kasına saklandı ve ıonra: - Ja, so diye mırıldandı. !unuz, her şeyi açınız. 
- Bu adam olanca kuvvetile Sonra diıleri arasından tunlan Çok kuru bir sesle söylüyordu, 

buraya girmek istiyordu, halbuki emretti: zira arkadaııı açıkça tereddüd edi-
ben sizin meşgul olduğunuzu kendi- j - Carloı, ıunların üstlerini ara- yordu. • 
aine söyledim. Yolunu keıtiğ.im için yınız. - Anahtarlar lazım bana, diye 
Ü.tüme ailahını çekti. Maneard ~ebinden tabancaatnı mırıldandı. 

Garrison IK)rdu: çıkardı ve öne do~ru yürüdü. Fakat O zaman Stephen: 
- Yaralandınız au) çok ağır yürüyordu. bu da keneli- - Dwiabtl diye 8"lendi. 

t nkara borsası 
1713/ 1941 açılış - kapanış fiatları 

Loııdra 
New-Yorll 
Cenenı 
Atana 

ÇEKLER 

Açıllı 

1 Sterlln 
ıoo Dolu 
100 İ.niC. 1'r. 
ıoo IJrahml 

Sot1a 100 Lna 
Madrid 100 Peçe.a 
Belgrad 100 Dınu 
Yoırnhama 100 Yen 

• 100 lsnç !"r. 
Altın 

~· Jp 
5 24 

129 20 
2il.98 

0.9975 
1.6225 

12.9375 
3.175 

31 1375 
31.0050 

24.30 

"h"m ve Tıtlıviliıt 
Eı9ham ve tahvılat iızerine 

olmamıştır. ----- -----

Sonra, sanlci hizmetçi kendisine 
doğru geliyormuı gibi: 

- Binbaşıya, arzu ettikleri her 
ıeyi gösteriniz, diye ilave etti. Yal
nız, her iı bittikten sonra inci kol 
düğmelerimin yerinde olup olmadl!
ğını .kontrol ediniz. 

Hizmetçi onun .ıöyledılderini taL 
dik etti: 

- Peki, mösyö. 
Binbaıı kıpkırmızı oldu ve ba-

iırdı: 

- lııte tahkir edici bir emir! 
Stephen gülmeğe baııladı: 
- Herhalde sizin araştırmanız 

kadar değil, dedi. 
Binbaşı ölcsürdü ve: 
- Bunlar bir centilmene ybkıp· 

cak ıeyler değil, dedi. 
Garrison fikrini açıkça söyledi: 
- Bir imlcindan bahıediyorumı 

itte o kadar dedi. 
Bu sözler üzerine binbaşı kızgıa 

ıöz.lerLe ona hiddetli hiddetli hakta. 
Urkıılll ur• 
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alkanlarda Amerika harb Bulgar radyosuna_ Resmi T ebliğlar 
c!?~.f~~~iy~L.1 ,8.~a~inde göre iman ordusu ne de iş~:~::~.\~ı:n:•;:;ı;:.~ 

Ati d b ki" a~ ı l ıncl s:ıvfadnı •• 1 1 lan üzerınde uçmustur 
na, pusu a e ıyen bütün ç1kça yazmaktadır Bnşmaknlelerin yuru·· me ( u·· zere ~ . 

de~~et adamlar.mm ~edeI noktasını çoğu fedakarlık y~pmnj?a hazır o- · • ltalyan tenliği 
teşkı~i~tttır: Epır VI! sonr~ Ar. lnn Arncriknn milletinin hüsnü <na.star fı ı iucı yf da\ 
navu hu .. ar ının başınclanberı Al- niyetine işnret ederek cdemokra - görünüyor ki, Alman genel kurma- d !Roma 17 .<A.A.) .- İtalyan or 
~~;a k:~;:u na~ın irınnmstanı a - sileı:in mühimmat deposu> sıfati- yı, Yugoslavya meselesini hallet u ar; ~~~~~ karargahının 283 n 

~ \1e ayan .. taarru - ]e Amerikanın mes'uliyctini müd- medikçe Yunaııistana kar 
1 

herhan- maya 1 e ıgı: 
~uy:a i rag~en, b ~tn~s~s hkukumetile rik olması Iaznm ge:Idfğini kaydet gi bir askeri harekette butnmıya : k 1 unan cephefsind,.e ~ormnl keti 
. . munas~ ~ erını esmekten mcktcdir. caktır. !' u ve topçu aa ıyetı olmuıtur, 
ıçtınab eylemıştır. AlmRnya böyle N r'k . Alnı . . 1 ayyarelerimiz dü}man kıı·alan,na 
hareket etmekle mütt fk" . .k evyo ve taşra ~azetelerın - anya, şımdılik diplomatik bo b 1 t 1 d 1 ·ı· 
d. ,_ · . .' . c 1 

•
1!1.1n - en. den alınan bazı h~ilasalar: yollarla Yugoslnvynyı tıı "k d m. a ar a .?°1 1ş ?r .'r. ngı ız tayya~ 

ı 6.anaahne gore - ışledıgı hatayı N k T" 'd . vam etmekted" B 1 dzyı .. e e 7 relen hava uslenmızden birine akın 
tam· ı k ·· ·ı "d d" evyor ımrs en. ır, e gra hukGmetı . 1 d. D h J 

~r e~ em~. uzere ı crı e ıplo • .İngilteredc. Kanadada Avus ise, memlt"ketin müll,:i tamami . . etmış er ır. er a müdahale eden 
:::ıtı~ ~~;e:;i~~:haley.:: zemin hazır. tralyada, Yunanista~da v~ Çind;, tehlikede bırakacnk olan hiç nfre~~~ı h7r t::ya;ele~~i~ ~:~lingt?n tipind 

Makedonya hududlarında Al mutecavizin icraatta bulunduğu: ~a"~,~Ylla ~a.kla,.mak istememekte ve Mara u~"ez _uşur;mlulşlerdbı.r. k 
man v . t tehd"d" tığ b' l ıstrMa erını korumay . erını: ya ı an ıra ·ın es. 

ordusunun bulunuşu Yunan devlet eya ıcraa ı ı yap~ l !." ~r-, görünmektedirler a nzmctmış nasında Alman tavy releri bir <Hut: 
adamlarının Eden tarafından At" ce ocakta, kalbl~rrle dogan umıd- 0·~ f . ricanen tayyare . ·d.. .. .. 1 d" 

1 ' 
1 - lcr artm kt b d b l ıger tara tan Bulgar rad . sı u urmuş er ır. naya yapı an ziycuetin temin ettiği a a Vt' ~ıca a u unan d.. Al y . Josu Şimali Afrikada birçok t b" 

siyasi mukabil ağırlı~ a ra ~ m "h erkek ve kadın heı kes yeni bir un, manyanın unanıstuna kar. parkı Alman 1 .. o omo ı 
Qlal edebilmeleri güçg olan \i;};ü~ : cesaretle yaşamaktndır. Geçen haf ~ harb~I~: g_eç~ek üzere bulundu- zuna uğramıştı!ayyare erının taanu., 
handır. Fakat İngili:drr de kıymeti t~ ;Amerikada reisicümhurun tas-ı !ti.mu .~ ırmıştır. Şarki Afrik~da Keren mı t kıı 

•• 

Çanaklcaleye kut bakıfı bir nHar 

inkar götürmez fiili bir bürhona vıbıle alınan knrnrın harn için ve . Bu~un de, Bulııar. radrosunun sında muharebe tekrar al 1 n a . 
malik bulunuyorlar. O da, İngiliz _ hür. insanlar. iç!n ~~nüm noktası ı spı~en, b-İd~ 1.4 . ~ekı neşrıyntında tir. ~u mıntakadn düşmnnı:v ~~r;:: 
)erin Yunan :ıdalannda deniz ve teşkıl edeccğı bır gun anlaşılacak ',?Un any 1 ırm11ıştır. 1 

k J • madıyen yaptığı ta.:ı.rruzlar kıt'ala 
(D·---•ı ı fuci sayfada) bir Müttefikler donanması o gün sa. hava üslerini işg I et · b ı tır. - unan 1 arın, mem ~ et erme rımız tarafından · ·· k"" .. 1 .. • ..__....... ınış u unma f ·ı· _._ 1 · · 1 • .. gerı pus urtu muı 

26 ncı yıldönümünü idrak ederken, bah ~rkcn Boğazın Anadolu met - landır. Yunan kralı ikinci Jorjun Ncvyor'k Herald Tribune'den: j ngı ıı: a~er e_rının ge mesınr. m';I - tür. 
derin bir fahir ve mübahat duydu- halinde Orhaniye tabyamıza jJk mer muvafakat edebileceği bir mütareke c Üzerimize oir vazife aldık ve s~ade cttıklerıne ba~ılırsa, kendıle- Dfredua Üzerine yapılan Ve dün 
ğumuz o büyük zaferin nasıl elde miyi uzak bir mesafeden fırlatmıştı. lngilizleri o üslerden çıkaramaz Hal işte nihayet snmimi fedakarlığa k~n .k?rsd~ı yn.~ılıtcalkd kblır Almhn~khnre- kü tebliğimizde bildirilen akın es : 
d ")d"~ ı B ·· k"" t d k d b ki i 1 · hı"t b t k ld" B etını e goze a ı arına u mo d . . c ı ı.,~ni anlatmak iatiyor~z. .. ugun u ":a~r~z. an ma sa ' u ta. yanı?. ve Alm~nyanın asıl . a . em~. z_~m~nı ge. ı. ~ va- lunabilir. - ~~BJn a av !a~ya!el nmız düşmnnın 

Garbi Avrupa cephe "run ytpra..I Bogaz:ın methalıru ıkı taraftan mu. hedeflen lngılız kudretini vurmak zıfenın husnu ıfa cdıler.eğınden M d k" . b"" 1 a· ıki tayyaresını du ürmüşlerdir 
tıcı siper muharebelerinden kat'i harebe ve müdafaa eden Orhaniye, tır. Şarki Akdenizde bu kudreti vu; hiç<bir zaman şiipb.' edilmemiştir. la emd ıhvazkıvet ov e ır. Al- 14/ 15 Mart gecesi bir Jngili.z tay 
b . · ·'- v 1- t K ı..aJe Seddı"lbahı"r ve Ertugw 1 k · · d" '-! R A · Cihanşumul kudre' "'- t" · · man ar a arp f'İ•' eecerek Ho - · A ı ı· -ır netıce çu.mıyacagına .. anaa ae- umx • ru ma ıçm ır ııu oma tınaya çat _ • • • ŞOLJre ımız, nı 1• . . . . yaresı v onya ımanında yaralılan 
tirmiye baflıyan bazı franstz 1rene- tebyalannı yıkarak içindeki ( 15-28 mıştır. Ve bugün de Berlin gene haı ye kat'ı zafere bağlıdır., . anda .~e ~~~ıkn?::ı. ~·~du~ gıbı ?ır almak üzere bekliyen bir hastane 
rnllerinin ve politikacılarmın kafa - santimetrelik adi ateşli eski) toplan ayni şey için İtalyanın imdadına koş-1 Pıttsburg Gazet1c"den: lkd~kc gu;1 ıçındC' Inmlızlerı denıze gemisini torpillemi:ı;tir. Zayiat pek 
lnnnda, yavaş yavaf bir Balkan ıe- susturma~t~. 8 İngiliz ve ~ransız maktadır. ·R'!l~lt, Amerikalıların ezici o mıe"'e mecbur. kal?Nıklardır. azdır. 
fer planı doğmağa baılamııtı. Bu. harb gemıaı akf8Jlla kadar ugraştık- İ,te bundan dolayıdır ki Mihverin ckserıyetın~ teşkil .eden ve İngil- Bu_lgar başve~!~ı Fılof da, ga -
nun gibi, İngiliz lıarb mahfellerin • lan halde bu işi tamam_l•>:•m.adılar. siyasi gayretleri Atinadan ziyade An tereye ~a:?ıl olan yardımın yapıl- zetec~lere verdtı{ı bcvanatta, U -ı Yeni 
de de, üç bakımdan bir Çanakkale Bu se_b~b.l~ methal, ıstihkamları - kara ve Belgraddn tekasüf etmekte. m~~anı .. 1stı~enlcre hitab etmiştir. mumı Harbd,.n sonra Bulgaris _ 
tetebbüaüne lüzum görülüyordu: nın tahnbı ıtıne 25 ::;ubatta devam dir. Yugoslavya hakkında birbirine J?ıkt:ıto:Ierın her yerde demokra-•tana yapılaı; ~ak~ızlıkları anlat -, 

bir dofandırıcılık 
usulü türedi 1. latanbulu zaptederek Tür.ki - olundu. Bugün zırhlıların sayısı ona zıd birçok rivayetler dolaştı ve bu sıJerı ım'ha etmek hususundaki 1 mış ve dC'~ış~ır. kı: 

Yeyj Almanyadan nyırmak ve tes.. çıkarılmış ve bombardıman 7,5 saat arada Alman devlet ndamlnrile Yu- nivetlerini şimdi apaşıkar görü _ «- Tarıhımızm kat'i anlarım j ~Baştararı 1 inci S".!yfnda) 
lime mecbur etmek. devam etmişti. Nihayet iki bombar. ıroslav naibi Prens Polün görüstük- yoruz. Teşebbüslerinde muvaffak yasamakt~yız: Övh' dakikalar ya- de son. bırkaç gün zarfında adli -

2. Bu suretle Balkanlarda, henüz dıman neticesinde methaldcki dört Jeri kat'i olarak sövlendi ve s~nra olamamaları için verdiğimiz ka _,şıyoruz kı, bıze karşı vapılan hak Y_eye bırçok vak'alar intikal etmiş 
tereddüdde bulunan "Bulgaristanla eski tabycnin tekmil toplan harab ~:zib edildi. ~aib Pren:ı Polün tıp. rarda. hepimi~ müttefikiz.> s!zlıkJ~r.~n taYTıiri gecıikmiyecek -ıtır. Bunlardan biri de dün olmuş-
Yunanistanı ve tnbintile Romanyayı ve bir cephanelik berhava olmuştu. kı kralmış gıbl hareket etmekten Phıladelphta 'Record"dan: Itır. Butun. haklarımızı tekrar e1 - tur. 
itilafçılar lehinde harbe sürükliyerek 26 Şubattan l 7 Marta kadar çekindiği malumdur. Prens Pol, ken cRuzvelt, Amerikan mi11cti se- de edece~ız., . . M~a.fa Aslan ve Hasan isimle 
Almanyanın cenubdnn ihata ve ab. methal istihkamlarının tamir ve tak- di vazifesinin, önümüzdeki Eylulde ninlc ~er~berdh·. Millet de bütün ~imanlar n .. ilıyorlar? jrınde ıkı. sa~ıkalı kıya~etlerıne bi-
lukaaını tamamlamak. viyesine meydan vermemek ıçın, olgunluk yaşına girerek bilfül ida _ kuvvetımızle ga1e basalım ve son . IBerlın 17 (A.~.). :-: Ynrı resmi raz çekı duzen verdıktcn sllnra, 

3. Malik bulunduğu milyonlarla Müttefik donanmalur ornlaıını dai.. reyi ele alacak olan kral ikinci Pi _ süratle ilerliyelim. diyorlar.. lbır ka~n~kta~ bı}dırılıvor: ~alatada demir tel satan Fotinin 
askere top, tüfek, mühimmat vesair mi atef alıma almakla beraber, ka. yere krallığı dahilen müttchid ve Detroit Free Prcss'den: !f3:erlmın sı~a.sı mahfelleri. Yu- tıcarethruıesine Ritmişlerdir. 1ki 
h rb malzemesi yetiştiremiyen Ruı- raya da ikeşif kollan çıkarmağa te- haricen ihlal edilmemiş bir halde cRuzvclt'in taleb edeceği feda_ na:ııstana. İn~ılız kıt'aları çıkanl-ısabıkalı kendilerinin Fiat Müra • 
yaya bunları nakle yarıyacak_ ol~n ,ebbüs ettiler. F~k~t her defasında teslim etmek olduğu kanaatindedir. karlrklara sevinçle rıza gösterile _ dı~na. daır alı.~n_:.ı yn~anc! hab~- ka'be K~misy?nu memurları olduk 
".~~u açarak onunla daha sıkı ış hır. red veya ta:d edıldıler. Ondan ~aa. Bunun içindiı ki son senelerdeki cektir.ı lerı _bılha~a buyuk bır alaka ıle larını ooylemışl_er: 
Jıgı yapmak ve. bu suretle Almanları ~a. gecelen ~ayn tarama gcmıle _ bütün Yugosl.Pv siyasetine ilham e-ı Cleveland Plain'den: tetkık edırorlar. . . 

1 
c- Sen ?e~ı! telleri fazla fiat-

arkt n d ~a zı!~de sıkıştırmak. r~le Kar~n~ık lımanı ta.radı~~r ve bu 1 den esas ıu olmuştur: Sırblar, Hır _ cHitlerizm dünya yüzünden si- Bu l!'~le !hakkında btr ecnebı la satıyo:, ıhtıkiır :yapıy!>rsun. Su-
Bu resmı mulahaznların dışında, lımanın ıkı tarafındaki obuı batar- vatlar ve Slovenler arasında bir an- Jinincive kadar Amerik h.. . t gazetecısı tarafından sorulan sua- çunu delıllerle tesbıt ettık. Bu işin 

emperycılist dim.ağla.~ını .. eh~mmiyet.. yalanmızla Dar_danos tabyasını 1 laşma bulmak ve bütün krunsularla ~in hal'b edecekti-r., a urrıye ile Alman _ha:ir.!ve neznretinie şu h~I çaresini ara, yoksa mahkeme-
le kurcalıynn hır dorduncu nokta bombardıman ettiler. Fakat obüs i . · k H rh . ı,· · d y t Oh" \T" d" cevab verılmıştır• yı boylarsın!> 
daha vardı ki, o da Rusların Al - bataryalarımıza hiç bir ziyan gel • tlc\~ınme · .'! alngı b~~ zal mb~n .a d _ounıgs own ıo ın ıcator - Almanya tedbirlerini bu aibi Diye tehdid etmişlerdır. Böyle-
ınanlard t d b kt 1 . . ç·· k"" b l k a ı ı esasen guç o an oy e ır aı. an. h b · n F t" . k d 
el ki nn aın ar e yeme. e o - ı nıemıştır. un u un ar sı. sık yer yaset yolu civarda harb cereyan e cAmerikalılar kendi! . . d a erlere istinaden dejfü, mün - ce o ıyı an ırmışlnr ve 100 lira 
m~: ar~b Yb8:ni zaydıf bBulu:ıdul klal rıl. en deği~~irerek daima yeni bir mestur derken ve' bir komı;u memleket ec~ bir muhareben: n ba~kai:;net afı hasıran k('ndi haberleri ti.zerine a- ı Pa.rasını. aldıktan sonra, çıkıp git -

unası ır sıra n, ogaz ar a s - mevzıden atecı ed" J d '\ ' ' 1 ara ın la kt '1:1- Al ·1 y mışlerdır Fakat bil"h · ..+ 
tnnbuln el koyurak bu hususta Rus ,. .. ı~~r"ar ı:. nebi ordunun isgali altında bulunur. dan yapılmasırıdfm memnun de _ ca. ır. ~asen !llanya 1 e u- .. · .. ~ are 1~·en 
emel ve ihtiraslarını önlemek idi. tal~naX:! ~:rM:r:i:unu Bogazın met ken bilhassa daha ziyade güçleşir. ğ'il.dirler. Reisic-ümhurun nutku nanıstan ar~s~ndakı münasebetler şuı:fuelenen tuccar had.ıseden ~- : 

Görülüyor ki, bir lngiliz nınirali- mındaki bütü~ mae n~a~tr ola1? kıs-1 Bazı ahvnlde istinkaf, va:tiyet al - ha"Pb gayretlerinin hareket nokta - h~kınrl~ kı-ıfı dC'rPc.~de ~araha.~lel~ıtay\ haberdar "etmış,_hcr ıkısı 
nin kumandasında bulunan müttefik diğinc kanaat .geti;ile;ek t~r;:~~en. mağa tekabül eder. F:ilhakika, "gü. sına işaret etmektedir. Bu andan mute_n~dıd d_f'fnlar S?Vl.enılen soz- ri~ ~al a~.narak, dun adlıycye ve-
donanmn, şayed Çanakkale boğazı., iyi olacağı da anla 1 ld ~ nınl nün birinde şaved Yugoslavya bi - itibaren Ameril<alıiar artan bir 1Prc ılavc edılecek hıçbır şey vok-ı ~ışle~ ır. S 
nı zapta imkan bulsaydı, donanma- dan crteai sabah 6 r~;,1i~ o Fgun- taraflığı yüzünden kat'iyen infitadn hızla, Hitleri durdurmak ve gerek tıır. lhuç u ar ~ıtanah_med birinci 
nın peşinden Marmaraya sokulacak sız muharebe zırhlısile birç:k rah. düiı-rse, onu her taraftan (evirecek kendilerinin, gerekse başkaları -ı İtalya .. ile Yuna.,hta'! nrnsmda suk"l c~r .:n'~.k.emesın_de. sorguya 
olan 100,000 kişilik bir Müttefikler rib ve mayn tarama gemisindenm~ü= ol~n kuvvetli bir dryletin eline geÇ- nın hürriyetinin tehdid altın - m~:takere haherlerı nsılsız ;:il 1 ~ı.ş e.f.A t /mAsl hadısede ~] 
ordusile lstanbu~ tehdid olunacak ve rekkeb clon:mm.1 Çnnakknle boğa bı~1 olur ve artık hiç bir harekette da !bulundun,ılmasmn nihayet ver . Berlın 17 (A.A.) - Y:m resmi ne koa:n us 3

• af anın tcvkıfı -
harb. Yal:ındoğuda, Müttefiklerin zına serin bir cenub ıüzgarile :>ak: u unnmaz.. · mek istiveeek]ı,.rdir.> 1bır memlbadan bildiriliyor: ar vermış tr. 
düşündükleri \'e i~tedikleri gibi bir' !aşıyordu. ıcAğamcmnonıı fngiliz .. l:?~?ra, ışte bu noklai na~ardn J\:ınsas Citv Star'dan: 1 .!\lman hariciye nezareti. bir N •1 . . -------
yol almak istidadını gösterebilecek- zırhlısı kılavuzluk ederek birinci in- gozu_kuyor ve Belgrndı, Hıtl~re, cTotaliterlcrin tecavüzüne kar - mut:ıreke akdi i~in ftaly:ı ile Yu- azı f mın f<af kmması 
ti. Fakat Türk topçulnrile dcnizcile-j giliz deniz fırko.sını Boğazdan içeri t;drıcen kanmakla, mu~h.aze cdı : şı Amerikanın bütiitı maddi kav - nanıstan arasında s?:~e müzakt' 7 C'Ü ' fi b ~ 
rinin Çanakka!ede gösterdikleri mu. eokmağa başladı. Muhribler ileride )?r .. ~e;maıd: bunnı; _ıçın olaC'Rk naklnrı har:b ı:ıeydanına atılacnk- reler cerevan ~ttıgı hakkındııkı ... r a e aş.ıyor 
kavemet ve mahar"l f\füttefik do - 1 manevra snhasını tarıyor, Pıenıı kı, İn;gı lız dıplomasısı Yu.goslav tır. Bu vazıf Pyı tamamlamak IH - ya:b~ncı haberlerı. uydurulmuş ve, (llaı taraf 6 .. fad ) 
nanmayı mağli'ıb ve yapıhuı planları j Corç ile Triyomf Ağamemnonu sağ- devlet adamlarımı ih•nrda bıılun- zıTT'dır. Dün va n,1z;uınd:l 1rndrct - hakıkate tevafuk etmez olarak 'beton yapılma~ n~~ say a ·ım· 
altüst ederek harbin dört yıl uza - 1ı \"e sollu ta!~ib ediy<>rlardı. Yarım ~uşla~dır. Alman. taz,:ikinc . kar~ı li bir devlet olara:t tanınmaklrğı - ta·vc;if. rylcmiştir. 

1 

ve hazu·lıkla ınb rrar verı ış 
masına sebeb olmuştur. j saat sonra gemiler Kumkale arka _ bır muvazene tPsıs edılmek ıstenı- mı2 fum ve kat'i znfere bağlıdır.> isvıçre gazct..~hrinin verdilderi ameliye bittik~a aş an~ş-~~~u 

İn iltcrede, Akdeniz boğazının sı~dan yapılan obüs ateşi altına gir- kor .. Ank~rada buna benzer çok sı Hartford Counccticut Cournut- haberlCt' ve park eaddel~~n~~~= u . e~ 
zorla~ıp açılması, 19 ı 5 yılı bida _ dıler. J 8 Mart CanOlkkale boğazı 1 bır mucadele olmaktadır. Ana- dan: . . Bern 1 7 (AA.) _ Ofi: lki1de insasına ba.şlanacn:f 1 şe 
yet" d t k kaı'i bir karar halini muharebesi İ§te bu suretle baı1ladı. doluqan. ~lmanlar uzakta bulu;'1u- .,Amerı•kanın harb 'karsıs•nrb)n İsviçre gazetelı-rinin Berlin ve Bir c.Şehir klübü 1 ır. . . 
lnın t e ayı 1 bahriye nezaretile. 1nı:tiliz ve Fransız muharebe ge _ yor. Ingılızler İSt' Bt'll!ra'.la Y'ls. - vaziyeti ,hakkında bir tcrnddüd Balkan hükumet merltezleri muha ne de teşe'bbüs ediİ ~~.ma~ _ _ışı-

ha b~ ır. a nı~. asnda hu husus- milerile tabyalarımız arasında çok ~et~c. daha yakındadır. Bunun içın varsa artık o terec!düd de reisicüm birlerinin Balkanlardaki vaziyet hak bir klübe sosyal ha ~1 ~r. _ oyle 
ta rb ıye n1~.zard 

1 
:r maya mı yoksa riddetli bir topçu düellosu olmus ve In-gıltz hareketi Ankarnda daha l-tının nutku ile izale edilmiştir: kında gönderdiklcrı haberler arasın- mnmen değişmiş ol:a k U.f1~n ~b~ ord aş ro un "don Wug~u h~kkında' Boğazdaki toplarımız ve tabyaları. !m~etle kendisini hissettiriyor. Hanbdeyiz. 1 da ezcümle şunlar vardır: bir şehrin çok ihtt'"'an azdı ıKgılü"bı 

uya mı aı 0 1 ı ı· k" 1 ı ~ In ...... ·neni Tü" l · · nen R lt'" k uh ı·r o· T · · · J cı var 1 
cidd" b" "ht l"f h·sıl olmuştu mız. a c umum <'ll"ı oma arınıı. rag- n ve r ayenın ı - uzvc ın nut un3 m a ı o- ıe at gazetesınm Berlin muha. aılelerc mahsus ola kt · 

B ı h !r 1 1 
a 

8
t. "n fikrine. göre ı mrn ~fll"b<' hi7.dc kalmıııtı. Büyük faatleri tesaniid hal!ndedir. Her larak şimdiye k~dar iki makale birinin bildirdiğine göre Arnavud- Nazilli b"ır t" ca t ır. . 

a rıye nezare ını ·ı·hı ikisi de Al k d ırru km .,... 1 k h . d k ' ıcare ve zırant B • d cak ve kara Harbde sı u. -ımn:za san v,. şeref . manvanın sar ·a o,.,. çı ı~.ır: u cep csın e vu ua gf"tcn son çar. merkezi olmas ·ı·b .1 kuogazıl .onanma a~afes"ın"ı kolayla"- ilave -eden bu ilk büyük Türk 2a • genışlemesini durdurmak istemek! Ohicago Tribun~ diyor ki: pışmalara Alman tayyarecilerinin miktarda a lı 1b1 arı e fni!a 
vvet en onun vazı .. 1 d b. tedir 'I'ü" k" Al B w R lt k l ı. . k . . . d . . . . . me e arındıran bır tır k . . b ktalnrı işgal ede. ferinin kazanı masın a .lha!lsa · r ıye. manyanın ag - U7JVC arsı b. Jsteme sızın ve pıya esının ıştımk ettıKİ hakkın- memleket old ğu . . 

1 
. 

c kmt~ ı;ıçınb. a7.ı no 
1
• ise top ve mayn gemilerimizin cesur ve usta ~ad .ve M_usula gidebilecl'ği yolun iki dile hediye uzatmıştır.> daki haberler yalnnlanınaktııdır. u""raşan a "ılel u. kü~~ı~kame elıkle 

e ı. ar ıye nezarf' 1 , ··ı, 1 . . d b"" uzerındeclı . ,,.,. k" k ve -- - N z·· h z . ' " erın ÇU çocukla -ın 1 "'d r d"lmiş dar ve u- komutan, St. :ıy "" er erım~l e U- 1 •• J lir ıye ya ınu a - • • • euc .urc er _eıtung un Belgrad rını barındırın k b l 
zu ayb.e :;1~ a n~ c ' 11 urıın zorlıya. yiik hisse1e~i vardır. Çiinkii düsma- met edeccktır -ki harb göze nıın - Sovyetlerm vazı yatı muhabirinin tasrih ettiğine göre gar ycsiıe bir ço a k v~ kes e~ek ga

1
-

rnın ır. ogazı 'ıonanıoeçse bile ar- nın musırrnne mavın toplanın me - madan bu yapılanını:- yahud da bo <Baş tarafı 1 inci snyftı.d::\} bi Trakyıının tahliyesi hakkınd~ hiç İnasına da kar cu !il ı~nevı.haçı -
yacagı ve zor ayıp r. • . ~ T·· k 1 . .. yun egv ecek " R ynnın ve • b · . k ar verı m ış ve azır-

kasını muhafnla edebilmek için bu saı ıne rav.mı-n ur. ınnvn erı uc . . .e_ or;ıan. - yı iı-otirdad ve evvelce hiç bir zaman ı~ emırname yo tu_r. . lhklara başlanılmıştır. Bu isle -
boğazın iki tarafını bir ordu ile i~- :zırhlının b?tm~.~ına sebeh . olarak Bulı!arıst~nı~ . a~ıbe;ınc .1:1~rıya . - kendisine aid olmıyan Duko,·inayı Y~gosla.v .ask.erı. mahfellennde, cuk Esirgeme Kurumu tav;if o1~-
oal t k t" h·sıl olacağı ka- muhnrebenın dusman aleyhınde ne. cak_tır. Turkr~enın s.rnteJik ".a~ı l da ilhak etmişti. Bu sahada kendi _I asken vazıyetın ınkışafı hakkında nacak halkın yad t . . 
.. e me zarure ı a. . d b" . . d d 1 vetı Ynnosla • .J d h iyınır 1 h" bi h . l k , 11 ımı emın edı-
~aatinde idi. Bu s~Leble harbiye na- ticelenmesın e ırıncı erece e ro An -.._.., V) aua_n . a a. "r: aile Almanya arasında Lir ihtilaf ıç r ta mın yapı mnma ·:ndır. Fa- lecektir. 
zırı Kiçner bu maksad için tedricen ()Vl'BMl~lnrdır. rw·cak Rusyanın ~ıhverlc I~ ~~ mevcud olamazdı. Balkanlarda k_~t p:~ muhtemel harekntııı uzun 1 Yeniden bir orta o-kul bi 
bir ordu hazırlamak bahriye nazın 1 ı_gı yapmaması lazımd1r ... ~~r .. ~ye Alman ekonomisinin hakimiyet ve surec;gı sanılmaktadır. Ç~nkü bu yapmak için kaymakamın r~f-~ 
ise bu işi derhal do~ıınmuya yaptır. Almaıya nu ku nasıl zıma_mdd~rldarı EH~enl~ g~rudşt~::~ nüfu<t.U ise Rusyanııı muhalefete ne mevsımde a~azi, biiyük gi.idükler bir buluşla işe giriştiği ·de g~r""J~ 
mak fk . d ·cı·ı 1 d ? ye şım ı e ıtlerm gon er ıgı 1 niyeti ne de :imkanı olmıyan bir arzetmektt-dır. yor Köv ve kövcül"k b h .u -

Net•. rıdn ebı hı :r·. nazırının acele. karŞI a 1 lmesaj üzerinde müzakere ediyor- emri ~akidi. Fakat Balkan mesele. I Amerikalılar vaziyeti nasıl ye~i esaslar dahilin~e faaal~ındte 
ıce e, a rıyc ar. . R . . b k b" 1• .. .. '-~? b 1 ıye e 

ciliği K" · teennı ve basiretine (Bastanf• J inci savfad:ı.) Alın k d . 1 j sı usya açın aş ·a ır a .ıka arzct- goruy,>rıar. aş anmıştır. 
galeb ıçlnenk~ Ça~okkale boğazı - H a1"ansı bildiriyor: 1 aknynnın fAn .arn kat ışHe~t mektedir. Zira Karadenizde seyrü- Nevyork 17 (A.A.) - J\meri • --~------------

e ~a ara , 1 avas- zor ama ta men aatı yo ur ı - sef · · · t" ç ık 1 d k ·· h"dl · t •w· ·· K I 
nın bir lngiliz - Fransız donanma. - Ruzvelt'in nutka Fransada bey ler'in istcdi~i c Tütklcrin. Al -1 ~ının emnıye_ı ve .. ıına.{ a e en an muşa ı_ .crın zanne tıgı~e gore iZi ayın Akçak 
sile .. 1 k ı'i karar veni- l .1 l · s·ı rnüc:ahidler arasın- g ş Y h geçış ve Akdcnızle munaknle ser • ı harbetmeksızın Balkanlardakı mak - OCa 

... or anmasına u İ . ne mı r. sıya ' manyayı Balkanları rahatça az- b t" · b" · b d h"I" d 1 dl · "h ı d ki · · ·· "d f 1 k eli. M·· fkl . b"lhassa ngihz h. b" h et tevlirl etıremiş _ d • . . . . . h es ısı muayyen ır nıs et a ı ın e sa arını ıstı sa e ece ennı umı e a_ etzedel . d 
bahri ~ite 1 erı. ~llu karara sevke. d_a 1~ ır ::~ her şevden evvel m~ er~~ !.nJ!~lızlere karşı. bıı ..: =ı Balkanların statü~ünc bağlıdır. Ro- ede_n ~lma_nl.a~ nihayet her ~aman erme yar lmf 
d Y nezaretını Ç kka.. tır. U nu . • . · . . re et ussu :r apmakta scı bcst 1 manya ve Bulgarıstanın Alman or 1 çekındıklerı ıkı cephede ayni za A k 

1 en ~aş amiller arasında .~na Amerikanın da~ılı _sıyasctı ıc~bı rakmadıl~r. Bc:Iki de Hitler Rcisi-İ duları tarafında:ı i~galinden sonr~ manda harbetmek gibi bir mccbu/ n. ara .17 . (AA.) -- Kızılay 
le !>ogazını müdafaa ed~n Turk. to_p- olarak söy~enmış b_ır n~~uk dıyeı~~mhur. Inönü'den bir 'T!Ülareke bu ordular yalnız Tuna iizerinde yet karşısında l:alacaklardır. ı. umuma merkezınden bildirilmiştir: 
ı8r!I~ topçularına ve Tı.:rk denızcı - telfıkki edılmektedır. 1' ... tuk.,an ~ııçın Atınada dostça tm·assutta bul yerleşerek kalmantıll, fakat doğru. Hakim olan kanaate göre Alman Bolunun Akçakoca kazasında vu. 
erının maharet.le kullanacaklıırı lcak bu .b3:kımda_n ... nazarı dt;{katı lunmasını rica e}1!1İştir. Yunan.is- dan doğruya Karadeniz üzerinde lan Selanik önünde bir müddet d - ı kubulan yangında ~evleri yananlara 
nı~ynlere asla bır kıymet ve (hem- celbetmış~ır. Reı-;~cumh.urun Am_e tanı .elde etmek ıçın onun n.:>zdın- yerle,miş bulunuyorlar. Bu vaziyet durmak imkanı olaca;, •ıbi y ur yar_d~m yap~lmak uzere 17/3/941 
tnıyet atfetmemek de vardı. lrrkan sanayii ne hıtnbı. ıle ~ıbotaJ- de bır dost ve müttefiki tavsit et-, Sovyetler Birliği için Boğazları en lavya ile Türkiy b g ~ k d u~s. tanhınde Zıraat Bankası H.sııaaile 

Elhas.ıl, Çanakkale boğazına do- cılarn l!J"CV ve 1'.°'üşcvvıklerın? \:e
1
mek .. m~hirnne bir usuldür. 1 ciddi bir mesele haline koymakta _ zilerin daha eh:m::ıi~tlt b~ ah a- ~kça~oca .. Kızıl~y . ş_ubcm namına 

kanma ıle yapılacak taarruz hare - tıarbden müstefıd olnnlarn yaJ?h;l!l Turkıyc Ynkın~arkta .çıknn yan dır. ket yapma ~ . y l k "k .;ıe. ı -40 lıra gondenlmıştır. 
etlerine başl.ıngıç olmak üzere~ 19 ı ihltarlar Amc•riknvı demokra~ın~I" gını SÖndürmek arzusi!e bu siya- 1 . rında bulu~~a ~anı 0 mAİ l tı a - 1 ================ 

Şu) bat 1915 günü tayin ve tesbıt o- :tersanesi halini"' sols,acak prOJenın si manevraya kapılacak. mıdır? Bu ak ıs yapmıştır. Sonra Türkiye pek 'ı kar.,ılaşacav ca - nkr .. v1; .. 
1 

?.'~.nları!' ]iği ıkuvveıleri kaı ııı .. hda ibul\ın _ 
Und B l . "h" 1 1 - 1 a· •b. - .. . ~ı· b"l" k" 1 .. gı mu u at o ÇUSU7. hır d ~: .. ug~ne ngili~ bnhrı .t~n ın- ne gibi zorluk~~:l~ k~_rsı a.-:ıcagı - na e~·et. ıve ılme<,t' mı...s~ın. ort~- ..a aw ı ıyor. ı, A !11any~nın şaı·ka tarzda artacaktır. · 

1 

~aktndır. Bunlu.r~a~ ba!lkn tefrik e-
' ebl;>uyul: hır ehemmıyet verılır. Se-1 <Yizlenmcdı~•nı ,gostermekte - da hıçbır şey yoktur. Bılakıs. bı- dogru gcnışlemcsınc alet olursa. A k • h . b" b G dılen b;ızı hnva cuzutamlan da ftal· 
ile 1 1 OS 1 d h 1 · 1807 nın t- •• 1 r k" Tü k" b lk" R ·ı d"" · · s erı mu arrır ın aşı eorge d f r b 1 k d 
•en~· ş" byı a al 9evved, yanAı . l dir. . . . k l dze koy ed_g~ ıyo~ ı u··r l"~yc, ed ·ı usyka. ı eB udşrnaTn .. \k'8;Zlye_tı!1e ge - Fielding Elliot, 6 hava ordusundan I ya n aa ıyeııed u ~nm~ .ta ır. 
D ,_ ı u atının un a, Jl!ıra N tuktan hıçhı~ nt'tıce çı arı - e en ını çevıren JHUS uman ev çece tır. u a ur ıye ıçın çeki- l "it k k k 1 Belgrad a bt~ mulBlcGt 
g"t._ Worts'un kumandasındaki in - u kta valn!.l Ruzvelt'in kira -ııetlerle mutabık olarak, kendi is - nilecek bir haldir. 1 ngı b~rey~l arşı jnca kyarısıt)' · ~~ Belgrad 17 (A.A.) _ D N B 

21
1
n
1
; Yelkenli filoııu Ak~;~~ boğa- Fa~~a ve 'ödünç verme kanununun t~lPbal!ni Büyük Britaııyanın is -!·~ G~l~cek @nler, Ank~rada oldu ç:ka 2

1
a'f: dü;~~~=vfşar~;:~n~:k~~- 1ngi~iz elçisi . Compbelİ b~gUn 

<la -2or1ıyuak lstanbul onune ka • r· d .. onr3 birlik zarure -ıtıkbalın~ ba.ğlı tutma~a karar ver gu gıbı Belgradda da gırişilen si- dir. Alman hava ordularının biri başvckıl Svetkovıç'le uzun bir gö
~: gelebilmitıti. J~te bunun hatırası ~a~u u: ~.n ~ ttirmeği favdalı bul- rniştir. I~iltertmin Afrikndaki za yasi sava~ları herhalde aydınla - Bul2aristanda, ikincisi Romanyada, rüşmede bulunmuştur 
._ .. ~ _olunaun için, lngiliz ve Fransız tını te a:uz ~ edilmektedir. ferleri Arab aleminde büyük bir tacaktır. üçüncüsü de Şarkt• Sovyetler Bir - . 

-.ret>e gemilerinden müreklteh duğuna ışare 



8 Sayfa SON POSTA 

Mafsal Ağrıları 
Çok Müthiş Anlar Geçirtir 

Dünyanın En iyi T raş Bıçağı dır 
BASAN TR.AŞ SABUNU, HASAN TRAŞ KREMİ, HASAN TRAŞ PUDRASI 

~ 3eV<lni itmam eder. Tnt.§ bıçağı 10 adedi 40 kurut. Traş sabunu, 
kremi ve pudrası 40 kuruş. 

Fa.icat bir tek ka.şe GRİPİN almak.. 
la, bütün şiddetine rağmen, romatiz
ma. ağrısını çabucak sindirmek kabil
dir. HASAN DEPOSU 

~-=--=-=-=-----------------------::---------------' Çünkü hl.19usl bir tertiple yapılan GRİPİN kaşeleri en muannid ağnla.. 

Türkiye Cümhuriyeti 

ZiRAAT BANKASI 
....... ~:ı• 

Sermayesi: 100.000.000 TOrk Lirası 
9'* " aJau adedi: • 

lliral ft ıicar1 1* Dnl bank& lllU"""e'"t 

PARA BiRiKTIRENLERE 28.800 
LiRA iKRAMiYE VERiYOR 

f.irsM BM™•nda tumb&r&ll ,. 1hbum \alan'Uf b•ablannda 

au 50 lıirUl babmanlart. ...- t delt. ~" kur'a ie a.eail -
uti pllna eör• 1trami1t daiıblacütır. 

4 Adat 1.000 Liralık 
4 " 500 • 
4 " 250 " 40 " 100 " 

100 " 60 " 120 " 40 • 
160 " 20 " 

4,000 
2.000 
1,000 
4.ooo 
5,000 
4,800 
3,200 

Lira 

" 
H 

" 
" .. 
" Dikkat: B~M.blanndati panlar IJil' •ne tçiDde 50 Jiradaa lf&ll 

dütıni1enlere ikramiye çıktılı takdirde 1" 20 ıuıuae Terilecekttr. 
Kur'alar senede 4 defa, 11 M arıt, 11 Haılran, 11 Eyl(U, 11 Blrin-J 

Ci Kanun tariltlerinde çekilecektir. 

-~ Transit Yolu Erzurum Mıntaka Müdürlü .. 
ğünden: 
ı _ A~rı_Van yolu üzerinde Kl\pktrnn ve Tutak k~rnıerinln aıhşap 

olarak inŞaa.tı :tapalı zarf uaullle ek ıltmeye konulm~tur. 
Mczkür lcöprillerln keşif bedt:h • 5624$ » elli altı bin iki yüz kırk beş 

lıra u4ı6• kırk altı kuruştur. • 
2 - Bu lşe aid evrak şunlardır. 
A Eksıltme şartno.mesl, 
B Mukavele projesi, 
o - Ba.yLndırlık tşleri genel şarlnames~ 
o Fennt şartname, 
E - Hususi şartname ve ibza-rat Yahidi kıyasi fiyat cetveli, 
F Keşif hülftsa cetveli, 
G - - Proje, 
İsteyenler hergün bu evrakı transit yolu Erzurum Mıntaka MlldürlU_ 

ğiııl<ie göreb1irler. 
3 _ Eksiltme 7 Nisan 1941 Pazartesi giinü saat 15 de Erzurumda tran-

fht yo u .Mıntnka Müdürluğünd" mü•,e'!'ekkU kmnisyotlda ya1YJlacaktır. 
4 _ Eksntmey!' gireb " 1 rıP'· ~ • •"klilertn 1400:. dört bln altmış iki 

lırn 27• yirmi yedi kuruşluk muvakkat teminatı mat .san<iığına yatırd k
larına dair makbuz veva lja "mi>ı a Mektublarile ihale gil _ 
nünden en az üç gün evvel t~ncı t volu Erzunım Mıntnka Müdürlüğü. 
ne eksı1bne şartnamesinde yazılı referanslarile blrlıkte müracaatla ala_ 
ookları ehliyet vesikasını ve 1941 yılına afd Ticaret Odası vesıkasmı 

tleklıf zaıı!!ına kOo,Yillalan llzundır. 

5 - Teklif mektublan tlçtıncn maddede yazılı saatten bir saat evveline 
kadar transit yolu Mıntaka. Müdürlüğüne getirilerek eksiltme 'kct.nis
yoııu reisliğine makbuz mukabilinde verılecek ve 2490 sayılı kanunun 
tar fierlnit tamamen uygun olarak tanzim edılecektir. 

n kısa zamanda geçirir. 

GRiPiN 
Lüzumunda. &"ÜJıde 3 &deci alınır. 

Taldidlerinden satunınız ve her yerde 
pulla kutuları ısrarla. ls1.eyiniz. 
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Harici Askeri kıtaalı ilanları 
Beher kilosu 35 kuruştan 81,000 kilo sığır et.i alınacaktır. Kap3lı zarfla 

ekailtme& 6/4/94J1 Cuımartcsi gü'nü saa.t 11 de SalllSU1lda askeri satın 
alma. kamlsyom.-rl(la yapılacaktır. Tutan 11,350 lira .Ik teminatı 1601 lira 
25 kuruştur. Şartnamesi Ankara, İ.stanbUl Lv. Amırıikleri ve komisyonda 
görillür. Talihlerin kanuni vesikalarile teklif mektublarını ihale saatin.. 
den bir saat evvel komisyona. vermeleri. dıl24ıl> c2<>S9. 

* * H!aydatjpaşada.n Tekirdağına 1000 :on buğday naklettirilecektir. Pa~ 
zarlıkl<ı eksiltmesi 21/31941 Cumn günıi saat 11 de Çorluda askerl satın 
alına komlsyonundıı. yapılacaktır. Teminatı 60 liradır. Taliblerin vesika-
la.rtıe belli vakitte komisyona gelme:erı. 12.126• cı209h 

** 1000 kilo balıkyağı, 500 ktlo s:m sabunlu kö.scle, 100 kUo sahtlya:ı. 100 
kilo meşin, 100 kilo vakcte, 10 kilo saraç ipliği, 8 ton ispanak. 26/ 3/ 941 
günü saat 13 der;ı. 17 ye kadar p:ız:ırl!kla S3tın alınacaktır. Talihlerin 
teıninatlarlle blrUkte Pınarh~da askeri saıttn ama komi.syonuıın ~1-
metm. 121~8. c2093• 

... * 
Beher metresine tahmin edilen fiatı 31t> kuruş olan 200,000 metre ltış. 

lık elbisellk kumaı paıarlıkla eksil'meye tonmuı}tıı.r. 25,000 mct.redeın 
aşağ"ı olmama.le şartUe ayrı ayrı talJl>lcre de ih~ ecf.lebilir İha lesi 
21/3/ 941 Cuma günü saat 11 de Ankarada M. M. V Satın alma komis. 
yonunda. yapılacaktır. Şartname ve ev arı ll liravn komisyondan alınır. 
Talrblerin teklif edecekleni miktar Uzerinden kanunl kat'i teminattarfle 
ıkom~yona gelmeleri. c2130ıı .2000. 

•• 45,000 lira keoif bedelli Kayııerlde toprak ıenı:vesı ve sair işleri pazar-
lıkla :rapt.ırılııcaktır. İhalesi 25/ 3/941 Salı günü saat 11 de Anknrada M. 
M. V. Hava satın alma komisyonunda yapılac:ıktır. Kat'i teminatı 6i50 
liradır. Şartname ve projeleri 225 kuruşa komlsl"Onda.n alınır. Tal;bleri.n 
belli vakitte komisyona gelmeleri. c2132a 12097• 

* * Behet' tonuna tahmin edilen fıatı 98 lira olan 500 ton palamut ve be-
her tonuna tahmin edilen fiatı 300 !ıra olan 100 tÖn palamut hlllA.sası 
ve beher tonuna tahmin edllen fiatı 470 lira olan 40 ton beyaz nıazı ve 
beher tonuna taıhmln edilen fia tı 5 'O Iı.ra olan 10 ton çıivit mazı pazar. 
lıkla saıtın a.lınacaktı.r. İhalesi 22131941 Cumarıtesi günü saat 11 de An. 
karada M. M. V. Satın alma komisyonunda ya.pılacaktır. Şartname.si 516 
kuruşa komisyondan alınır. Ayrı ayrı taliblere de ihale edilebilir. İstek-
lilerin belli vaki!tte komisyona gelme:eri. ı21!?0o 12057• 

** Hep.~e tahmin edilen tıatı 22,000 lira ola.n 10 ad&<l gurup elektrejen 
pazarlıkla satın alınacaktır. İhalesi 26131941 Çarşamba günü srutt 14 de 
Ankara.da M. M. V. Satın alma ko~onunda yapılacaktır. Kat1 temi
natı S300 liradır. Evsaf ve .şartnamesi k:om~onda gilrültir. Talihlerin 
belli vakltte krunisyona gelmeler.. «2122· «2059• 

** 50,000 metre hava rengi mintanlık be'Z pazarlıkla satın alınacaktır. Mu. 
hamrnen bedeli 17,500 lira .kat't teminatı 2625 llradır. İhalesi 22/ 3/ 94.1 
Cumartesi günü saat 10,30 da Anka~ada. M M V Hr.va satın alma ko. 
misyonunda yapılarnktır. Nümune ve şıutnamesi komisyonda görülür. 
Tallblerin belli vakitte komisyona gelmeleri. (2108) (19751 

** 30,000 metre hava rengi iş elbiselik kumaş pazarlıkla satın ahnnr.aktır. 
Tahmin bedeli 19,500 lira kat'l teminatı 2925 liradır. Pazarlığı 2~ 31041 
Cunıarte.si günil saat 10 da Antcarada M. M. V. Hava <1atın alma komlS
yonunda yapılacaktır. Nümune ve şartnamesi kom;syond:ı 3öriılür. Talib-
lerin belli vakltte komi.ctyona gelr.ıeıerı (21101 (19771 

Kocaeli Defterdarh~ı--da": 
Karasu merkeı kazasına 22 kı1ometrt mesafede ve sahile 15-20 metre 

yııkın b"r mahalde bulunan Kuyumcular köyü civarında batık tahtelba_ 
hir enkazı 7.3 .94ıl tarihinden itibrıren 21 güıı müddetle ve muhammen 
o:80fü lira bedelle ve şartnamesı mucıbınce açık arttırma suretile müza
yedeye çıkarılını., ve Z7 3.941 tarihine tesaduf eden Perşembe gunü saat 
14 de Kocaeli Defterdarlığında icra kı.1.Jnacağından talib olanların % 
7,5 teminat makbuzlarlle birlikt.e Kocnelı De!terdarlığı.nda müteşekkil 
., .. . , ,,.,..,.,,,c:v"'rnna müracaat eylemeleri illin olunur. cl825o 

lıılııiı.-.ıiMi .. •••••ı••••• ı Malkara Asliye Mahkemesinden: 
Matlaıranın Yenı mahalle.c;lnden 

S ELAN 1 K 8 AN KAS 1 Mehmed Oül<.ieven karısı Hatice Gül-
se\ en ta.rafından; kocası Galıp o~lu 

Te.;ts tarihi: 1888 
Mehmed Oülscvcnin, altı .;;ene evvel 

ı Bandırmada bulunan kardesi nez -
• ldlııe gideceğinden bahisle Malkara • 

İdare Merkezi: İSTANBUL (GALATA> dan ayrılıp bir daha gelmedıği ve o 

Kaıısızlık; 
nakalıetini 

Hastalık 
uzatır! •.• 

DESYEN kan lıuwvet ıurubu ... k•"• lezetı,.relı hH· 
lehlı zehfrlerinl 11oll eder, wOcudu ,.nöden tıereta 
lıevuıturur. 

Hutelılıl.tn ••lıen kurlulmek ~in Ot:ŞYEN lıen 1ı .. ,,., .. 
turubu. 
HHteldclere mukavemete hnırfenmek için OEŞYltN'ın 
\ı•n kunet turubu •• 

HER ECZANtor 8ulUNUR U<;EHsıı SATILlll 

Mart 18 

Ankara Mıntakası Sıtma Mücadele Reis· 
liğinden: 

Ankarada mün~Lr Ulus gazeteSntn 1.3-6-7.10 Mart 941 ve İstan
bulda münteşir Son Posta, Yeni S:ıbııJı, Tan ,gazetelerinin 4-6.8-10-12 
Mart 941 nüshalarile ill\n edilen sıtma mücadelesi sıhhat memurları 
kursunun kayıd ve ka.bUl müddeti görülen lüzum üzerine Mart nıhaye. 
ti.ne kadar uzatıldığından evvelki ilfını.mızdaki şa.ttları haiz oaan talib
lerin dilekçelerine bağlfyacaklan evrakı müsbltelerııe Martın 31 inci gü
nüne kadar rei.slığlınize mü.racant etmeleri ve tedrisa.ta 2.4.941 tarihinde 
başlanacağı ilin olunur. d532• c2069• 

İstanbul 
den: 

Hava Hıntaka depo amirliğin-

Eski.şehir Hava Tugay ke.rarglht için bir hlkim alınacaktır. Devlet 
memuriyetindeki hizmetlerine göre 100 ilA 160 lira arasında ücret verUe
cektlr. Hukuk mektebini ikmll etmiş olma.sı şarttır. Orduaa.n ve AdJ.jye 
Veklletlnde vazife sörmüı mecburi hizmetini ifa ederek ayrılmış olan. 
!ardan talip olanlarm yukardaki adrese müracaattan l1An olunur. c203b 

----

Posta lle gönderaeeek mektublann n ihavet üçüncn maddede yazılı sa
ate kadar gelmtş olması ve dış zarfın mühür mumu ile iyice kapatılmış 
bulunması lAzımdır. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez tı201Go 

Tfükh•edeki Subeleri: 

miıddettcnberl kendisinden bir haber 

alamadığı cıhet.ıe gaipliğine karar --========== J 941 iKRAMiYELERi 
verilmesi taleb edildiğinden gaip bak.. ,-- • 
lQınd& ınnlümatı oi,an kimselerJn 'ı T ı B k İSTAN'BUL. Galata ve Yen icaml 27-5- 941 Salı gününe kadar mnlümat • Ş an ası 

MERSİN, ADANA Bürosu 
larııu bndirmelerl lü-ı.:ınnu ilan olu_ 1941 K"" .. k 

!nur. 941/ 40 UÇU 
hur. 94.1 /49 

Ma1tepe Askeri Lisesi Md. den: 
Maltepe aske.rl lise.sinde bulaşık yıkama makinesini kullanacak bir 

milokın\Ste iht4yııç vardır Tn.Ublerln veslkalarlle birlikte Topkapı haricin. 
de Maltepe askeri liseSi Md. ne müracaatlan. c2125• ı201Xh Yunanistandaki Subeleri: 

Her nevi banıt.ı nı• 
Kiralık kasalar servisi llı~r•l•t Muduru: Selun Ragıp Bmep 

Tasarruf Hesaplan Hava Ge..;iklisi a'ınıyor j 
Türk Hnva Kurumu Gedikli Yuvasına Oi?dıkli namzedi alınacaktır. 

Kabul şartları ve müracaat usulleri hakkındaki mufassal taılınat. Türk ı 

SELANİK • ATİNA 

• 
.................................................... 
tiun f'oı.t" l\l:ıtlıaa<ıı: 

Havn Kurumu ~belerindc mevcuddur. 
Yuvny:ı. g rmek i.stjyenlerin !bulundukları mahallın 

b • ' 11' ftııatı rı. (20C2> 

Hava Kunıınu şu.1~~ &AlliHLEKİ: S. Ragıp EMEO 
.,.-- W A. Ekrem UŞAKLIGU. 

lKRAı J VE 
PLAN 1 

ı adet 2000 lıraU..k - 2000.- lira 
3 • 1000 • - 3000.- • 
2 • 750 • - 1500.- • 
' • 500 • - 2000.- • 
8 .. 250 • - :ııooo.- • 

35 • 100 .. - 3500.- • 
80 .. 50 • - .000.- • 

300 • 20 • - ('000.- • 
Keşideler: f Şubat, ! l\lay11, l A. 
&uawe, 1 İkiDcltqrio ıarihleriD4• 

yapWı • 


