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Sovyetler 
Belgradın 
vaziyeti ile 
ali.kadar 
Müşterek cephe 
Bir Amerikan 

gazetesine giJre 
Yugoslavya, Türkiye, 

Yunanistan ve lngiltere 
Balkanlarda muşterek bir 

cephe kuracaklarmış 

Stclani ajansına göre Yunan 
adalarında lngiliz garnizon -

ları bulunuyormuı 

Dün akşamki radyo gazetMlin .. 
den: 

Stefani ajansına göre Belgradda
ki Sovyct elçisi ~nlerde Mosko. 
vaya gitmiş ve tekrar Bclgrada, va· 
zifesi ba§ınn dönmüştür. 

Sovyet elçisinin bu seyahati, Mos.. 
ıkova hükumetinin Yugoslavyanın va 
Zİyeti ile yakından alakadar olduğu 
oeklinde tefsir edilmektedir. 

(Devamı 7 nci sayfada) 

YU ANiSTANA 
i GiliZ ASKERi 

ÇIKAR LMADI 
Mihverin Yunanislana 
kar z açlığı sinir harbi 

devam ediyor 

. 
• 

ÇARŞAMBA 19 MART 1941 idare itleri telefoDll ı 2020.J F"aab S ~ 

mun şeı dün macar 
eı~sini habul buuurdula 

Ankara 18 (A.A.) - Reisicümbur ismet İnönü buaiin aıuıt 16 
da Çankaya köıkünde Macar elçisi Mariasay'yi bbul ibuyurmUJ
larda-. 

Bu mülakatta hariciye ummni kah"bi büyük elçi Numan Mene • 
mencioğlu da hazır bulunmQJtur, 

Kızılay merkez 
veznesinde 29 bin 

ihtil • 
1 aı s 

.ıan denimltdarile mücadelede en büyük rolü oynıyan lngiliz destroyerleri ve tayyareleri denizde ,4,. •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••. ~ 

Sıhhiye Vekili dün Parti 
Grupunda izahat. verdi 

Atlantlk 
meran 
ba~Blllbesl 

Almanların bahar 
taarruzu 

devam ediyor 

f 3ALMAN 1 A 
1 • i 
!DENIZAL TISli 

BATIRILDI 1 

Mütecasirlerden vezne katibi Saıni ile muha
sebe katiblerinden Şemseddin tevkif edilditer 

Ankara 16 (AA.) - C. H. P. 
Meclis grupu umumi heyeti bugün 
-18/3/1941- Salı günü saat 15 te 
feis vekili Seyhıan moh'usu Hilmi 
Uran·ın reisliğinde toplandı. 

Ç l A l •k t Ruznamede Konyn meb'usu Dr. 
Örçi f anlı ngiltere için Osman Şevki Uludağ tarafından 

meydan muharebe- verilip Kızılay cemiyeti merkez vez-

300 • ı n~nde meydann çıkarılan suiistimal 
sinin ehemmiyetini şı ep etTafında mübalağalı rakamlar işitil 

mekte olduğu için bunun hakiki rnil 

izah ediyor inşa ediliyor tan hakkında hükumetin izahat \' 
mesini istiyen bir takrir. vardı. 

Londra 18 (A.A.) - Reu- Takririn ~unmasını mül,'eakı1J 
Taarruzun ikinci haf tasında ter: Ruzveltin taleb ettiği 1 milyar Sıhhat ve içtimai Muavenet Vekili 

b h I 4 b• İngiliz başvekili Çörçil, bu- dolarlıL tahsı·sat bugu··n meb'u- Dr. Hulusi AlataQ kürsüye gelerek irinci a taya nazaran O ın ·· d · \ k tl R .. 

tonilatoluk bir tenezzül de yaşayan Ameri'kalıl rın san mecliai taralından kabu 1 _ Kızılay cemiyetinin ~~rka 

1 
fitUn cnız aşın mcm c e er • l keyfiyeti berveçhiati iznh etmi..tir: 

kaydedildi ~Pilgrims> cemiyetinin WJ - i edilecek veznC!linde filhakika geçen Şubat ayı 
Dün akşamki Radyo gazetesin- nant şerefine verdiği öğle ..zi - 1 irindc bir ihtila9 mevdaM çıkanl -

den: Lon~a 18 (~.A .. > .- ~euter: yafetinde bir nutuk söyleıniş 1 Vaşi~on 18 (A.A.) - Meb'u- mışur. Bunun tahakkuk haltnde o-
Berlindeki Yunan elçisi, İngiliz ~ırallık daıresının tıcar~t g~ ve Amerika büyük elçisine hl- san meclisi, bugün nıalire encü - lan miktnrı 29 bin liradır ve 16 bin 

lotaatının Yuanistana ihraç edil _ mi1erı k~Y!Pl~ ha~kmdaki !haf- tab ederek demiştir ki: • meninden aldığı kısa hır tezkere lirnlık bir miktar üzerinde de tah. 
(Devamı 3 üncü sayfada) talık teblığı diyor kı: . . ~Iükfunetinizin ve milleti - •

1
• ü;zeri~e dem?krasile~e. yardım i • lcikat ve tetkiitat devam etmekte .. Sıhhiye Vekili Hul\ni Alatat 

__ 9 Mart gece yarısı nihayete eren nızın de derln bir surette ald- çın hü·kfunetın lstedı~ı 7 milyar dir. . • . • . 
hafta zaı:Uında düşman faaliyeti ne kadar olduguv büyu'"k bir mey- 1 ti'olarl&: taihsisatın müzakeresine 2 _ İhtil& • t d" edl ·1 dc:ıumu?'llltkçe derakab tevkif edıl. 

oskova sefirimiz 
Sovyet hariciye 

komiser muavini 

t f·ı aı. e ıyc sen ene mı~lerclir 
ticesinde ticare ı osunun kay • <fan muharebesinin bütün ge- i başlamıştnr. bunların tediye edildiklerine dair ı 4 ·K fi A 

dettiği kayıblar şudur: nişliği ve bütün şiddetile in • : Parlamento mahfellerinde ha - alınması lazım gelen makbuzlar üze. , . --: ey Y~_te ıtt~la hııaıl e. 
20 İngiliz gemisi, mecmuu to- kişaf ettiği bir anda, size bu- 1 k~ olfin. k.anaate göre meclis kre- rinde tahrifat yapılmak surctile ve ~lir edılmez m~tecasırler ~~kkı~da 

nilato 84.244, 5 müttefik gemisi raya hoş geldiniz deriz, Wi - 1 di ~ro1esını yanıı kabul -~d~cektf.r. Kızılay tarafından vergi tahııil fU • , b~~. ta~a~tan ~akibata tevessu.1 cdıl • 
mecmuu tonilato 14.588 , bitaraf nant. Atlantik meydan muha- : Pro]e ayana Perşembe gunu verı - ):>esine yabrılacak meblağlara aid 1 digı gıbı aynı z ~an~n. keyfıyet ga. 
gemi kayıbı olmamıştır. rebesini, kat'i surette kazan • ! lecektir. evrakı gene tahrif ederek bu meba. zetelerle de oldugu gtbı umumun ıt-

Bu hafta içinde, cem'an 98.832 mamız lazımdır. ! Sınai istihsal ofisi bugünden 'l;ği tahsil §UbC!line daima daha az tılaına arzedilmiotir. 
tonilato tıacminde 25 gemi kaybe- <Venmı 7 nci sayfada) ! Pti>aren harb malzemesine aid yatırmak suretile ceste ceste ve de. 5 - Şayanı teessür olan bu ve 

ile görüştü 
Moskova 16 (A.A.) 

Fransız ajansı bildiriyor: 

dilmiştir. (Devamı 3 üocii sayfada) \.. ............................................ ,,1 n:ıulkaveleler vı: siparişler mesele-! vamlı bir halde yapılmı§tır. buna mü'!"~a~l h~diselerin ~eke.rrür 
.1 - - ısılc hummalı bır surette meşgul 3 - Bu işe mütecasir olduklan cdememe:n ıçın Kızılay cemıyetıncc 

Ofi . olmağa başlamıştır. Yapılan tet • gene cemiyetin kendi kontrolu neti. yeni tedbirler alınmıştır. 

Diplomatik TJ'ahfellerden ogre • 
nildiğine göre. Türkiye büyük elçisi 
Haydar Aktay Cumnrtcsi günü hn
ricıye komiser muavini Vi~inski tara
fınd n kabul ediLni2tir. :..:..:.:...----

General diyor ki 
Japon istila ve geniş
leme po~itikasının 

hakiki sebebleri 
\'azan : H. En ir Erkilet 

aponyada nüfusun büyük 
bir hızla artmnsına muka. 

bıl toprağın mahdud ve bunun 
da. ancak yüzde yirmisinin zi • 
rnate elvedşli bulunmasından 
do~an çetin bir meselenin mev. 
cud olduğu muhakkaktır. Buı. 
nun halli için, muhtelif imkan
ların dikkate alındığı §Üphcsiz -
dir. Faknt doğum miktannın 
tahdidi gibi bir tedbiri ,Japon 
ınillctinin kabulden ziyade red. 
de rnüteınayil bulunduğu ar la
ıılnuştır. 

Bununla beraber, Japonyııda, 
bilhassa büyük tehirlerde, nüfus 
tezayüdünde bir gerileme vaki. 
dir. Bıinun scb,..bi, .şüphe-siz, 
rtıeınleketin büyük ölçüde sana
~l~"lllokte olmasıdır. Fakat. da
k il ziyade sanayi ~ehirleri hal -
ının artması bahsinde görülen 

~u gerileme, .Japon nüfusunun 
eyeti umumiyesinin çocuk yap. 

~il kabiliyet ve arzulan ynnın.. 
a ehemmiyetsiz kalır. 

(Devamı 7 net sayfada) 

(Devamı 3 üncü ıayfrıda) cesinde meydana çıkan merk~zi u. HükGmetin izahı .grup umumi hc

Son taarruzda 
italyan zayiatı 
48 bin ~işi 

mumi vezne katibi Sami ile muhııııe- yetince tnsvib edilmiş ve ruznamcde 
be kntiblerinden Şemsettin cemiyet başka madde olmadığından riv -
idare heyetinin talebi üzerine müd-1 setçe celseye nihayet \'erilmiştir. 

• 
ı Ü 

Arnavudlukta miihim bir lıal
yan lnt'ası çevrilmek lehli -

keıine maruz 

Zeki Rızanın avukab Nazmi Nuri: " İhraç 
kararı kanun hükümlerine aykırıdır. Bu kararı 
umumi heyetten baska kimse veremez,, diyor 

Manastır 16 (A.A.) - Royter Sporcu Zeki Rıza Sporelle Modn 1 
ajansmm Arnavudluk hududunda deniz klübü arasındakı mesele rna-

bulunnn muhabiri bildiriyor: lumdur. Dedikodusu elan devam e-
Pazartesi sabahı gün doğarken den ve mahkemeye intikal etmiş 

ltalyanlar şimal bölgesinde yeniden j bulunan bu ihtfüifın hukuki mahiye. 
~dedi bir taarruza geçmişlerdir. ! tini tenvir için Zeki Rızanın vekili 
Kuvvetli bir topçu ateşi hücuma tn- avukat Nazmi Nuri Köksai unları 
kaddüm etmiştir. Bütün hücumlar söylemektedir: 
ltalyanlara ağır zayiat verdirilerek - Bundan iki ay kadar evvel 

solpristanın üçlü pakta iltihakı merasimine aid bir intıba tardedilmiştir. .. . 1 bir gazetede in~~-r ~den bir yazıda, 

d 
· k d" I k l · d 1 IJ>eva.nu 3 uncu ı.ayf:ıda) Moda deniz klubunun son zaman • 

Sol'a a nın . ~n ~'-mhem e .. et erın ctedy~r et • - . • )arda geçirmekte olduğu buhran ele 
rneaını p~ O§ sıomıemeıı. ır. c d k b • "d h · b 

Bir Bulgar talebesi, bir Alman amf ~ ra 1 ıçen ır alınıyo!, ve ı are .. ey~tınce. ~nu~ . Al b. L- Al 1 B ı ns' ı +.I 1 sabık ıdarc heyebnın ıdare-.ııızlıklerı 

bir maD ınuad §lıına. .mani a~n l u ga dık- h • k 1 d yüzünden vukua geldiği ve binaena.. 
~=~n~ a~t::::~~.et e ıı.arı• anma - sar OŞ ya a an ı leyh ~'! yoı.u~ıukıard~n s'!.~ık idare 

bl b Si Bu .. ·· ı h t b ı Alman heyctmın mes ul olabılecegı kanaa .. 

D aşı .,oz ere mu a a o an · ld v b"ld" ·1· d M d 
binbaşısı, talebeyi"kendi c:vinin ka. • , • tıne. var: !.g• .. 1 1!"1.ıyor u. ..o .. a 
pt1ı önünde taban~a ile öldürınüı - Suçlunun bu kabahalı yelt§mı- denız ıklubunun tesısmde en buyük 

P ld .. r • ld tür. Talobenin babası da derhal ev. yormuı gibi camiden bir de ~ayı:et hissC$i bulu~an maruf .~porc~ u den dışarı fulıyarak Alman binba. kur·an aıırdığı anlaııldı 1 Zekı Rıza, bu neşr~yatt~n .. m~t~essır 
şı ınt öldürmüştür. . _ olarak «Moda denız klubu nıçın ve 

- Hadiseden bir çeyrek saat ııonra, nasıl -kuruldu} ıı diye iki üç maka -
Qg"' lunun intik~~ını talebenin babası kendi evinin önün. Evvelki a.lq;am Üsküdarda, çok lelik bir yazı neşretmiş ve sabık ida-

Avukat Nazmi Nuri 
b b ın de asılarak idaın edilmi~tir. gan"b bir ııarhoşluk ve hırııızlık re heyetinin mes'uliyctini icnb etti. 

alan ıı a evıı: (Dev 11 3 üncu a~fadat vnk·ası cereyan etmi~tir. ren bir cihet varsa, bunlıınn ne;ore-

0 
.. hÜnde as1ld1 ~~ 1 Üsküda.-dn iskele kal'§lsındaki dilmek suretile efkan umumiyeye ~=ı:~ş~i:~iBkn~ur:~nükc:~d~~;:k~e~~ 

1 
Y enicaminin kayyumlarından biri arzını istemiıtir. .. 

.i Rf,ldyo 
<>azpt"'sı"n -ı Bu sa "'11 gele 1 haberler evvelki akşam geç vakit camiye geL Klüb idare hcyötİ bu neşriyatı diği hakkı sitimal ve rnnhkeml'ye 

k .., ~. ... h • · · "hl~l müracn.at ederek, saluhiyettar ol -
O.ün ~kşam ·· l 3 ünc·u· sayfada·~ır miş, mihrabın önünde oturmakta o.. klübün !'.Cref ve aysıyetını ı tt e-: bir heyetten sadır olnn bu 

d ~ U l' lan bir adamın bagv ıra çagv ıra Rarkı der mahiyette lelakki ederek. Zek1 mıynn 
en· ·ı haberlere go- " ,,, k k t k 1 (Devamı 7 ncl s:l" fadl\) 
1 "lt den verı en . - - - - - - - - -.. - -. .ıv (Devamı 7 ncl yfada) Rızanın klüblo auı asını a a aıar " 

re B~lg:;e halkı, Almıın kuvvetlerı- ...-..r•n•47~..-.. 



2 Sayfa SON POSTA 

Hergün Resimli Ma.JraJ.e: & Hadiselerin hakiki manaları .. 

Rusya dünyası 

i STER iNANMAl 
NaziUi kasabaStnı tebrik t"tmek lazım. • Nazilli aclı verilir. 
Güzel Aydını bir tek ev ka'1neaya kadar tabrib etmiı olan ütill Modern mahallelerin biri aşağı Nazilli<le, Öteki yukarı Nazillide 

güzel Aydının yanı ba~n<hı, onun turfanda meyva bahçesine benzi- yapılacak. ilcisi ağ~ ve çiçekli, belki de ulalt 'bir )Ol ile yekdilerine 
yen bu şirin kasabayı da bura tlari-inde bırakmamıştı. bağlaoacak. 

Harbden sonra Aydınlılar gibi Nazilliler de yaralarını sarmaya Jto. Eskiyi tamir etmek yeniyi yapmaktan güçtür, derler, hem eski yeni 
yuldular, yekdiğerini amudcn kateden yollar yaptıla:-. iki tarafım yep- göze de çarpmaz. 
yeni evlcrte bezediler, yolların ortalarına ağaçlar diktil~r. Yeni bir şe.. Aı*aranın çıplak ovasına dökülen milyonun a1tandaıı göğsü iftihar. 
hir yapmaya koyuldular. la kabartan bir mamure çıkb. Bu para eski mahalleye dökülseydi, 

Derken buradıı bir devlet fabrikası kuruldu. Bu da şehrin yükeel- ll9ki mahalle sadece yeniletmiş olarak kalacaktı. 
mc•ine yeni bir hız verdi. Eskiyi büsbütün harab olmaya 'bırakmayalım, elden geldiği kadar 

Sime! •ıra modern bir mahallenin yanılmasına gelmiştir, h11yır, bir güzelleştirelmı, doğrudur, fakat kifi değiklir. 
ı:leğil, .ili mall llle:ıiıı yapılmnsına gelmiıtir. Naziüinin giriftiği yeni teşebbüste ·büyük küçük her şehrimiz için 

Nazilliyi bilenler hatırlıyacaklardır, tehir ikiye aynlır, birı ovadadır, imti.ale aeier bir hareket 'hulunduiuna biz manıyoru7., ey okuyucu 
adına aşağı Nazilli .Oer1er. öteki biraz bayır üatündedir, ona yukan ıen: • 

i STER i NAN, i STER INANMAl 

Mart 19 

Sözün kısası 
Kahveye düşkünlük 

._ _____ E. Ekrem Ta;u 

Onlara so.katcta :rasgeldim.. 
- Nereye boyle? 
Bir tanesi gülerek. arkadaşının 

yüzüne baktı. Sonra ikisi birden 
sordular 

- Bil, bakalım! 
- Sinemaya .. 

Bu saatte mi! Ne münase • 
bet? 

Rumi ııeno 

lil!17 -Mar. 
6 

MART 

19 1 Ar~~6~eıe 
Reıı ı i ııe3e K:::; 

1941 13. 
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SON POSTA: 

Telgrd, Telefon Ve Telsiz llaberler· 
İrlandanın 
bitaraflığı 

1 İngilizler Afrikada 1 y~.eç{u ):- j Wilhelmshafen ve Fransız 
donanması 

Makineye f 

verilirken 13 cephede ALEM i 1'rO E Bremen tekrar 
·ı ı · ı Lausanne 18 (A.A.) _ Ofi Fran 

De Valeranın Birleşik 1 er ıyor ar • Amerika daha bombalandı sızc~:e~~ de Lausanne'ın Vichy -

Amerika 85 
bin ton çelik 

istihsal 
edecek 

A •k hı•tabesİ Kahire 18 (A.A.) - Ortaşark ne gapma/ıdır? B r 
18 

(A . deki muhabiri Robert Vaucher ya-merı aya İngiliz umumi karargahının teb - er ın .A.) - Stefanı: zıyor: 
Dublin 16 (A.A.) -De Valera, liğii: . Yazan: Selim Ragıp Em~ Bu sabah erkenden İngiliz ha- Fransız filosunun halen müta-

Birletik Amerikaya hitaben radyoda Traıblusta kayda değer bır şey . va kuvvetlermc mcnsub küçü.: fi- rekenin ferdasında mal•k oldu wu 
aö !ediği bir nutukta ezcümle töyle olmamıştır. A menkanın, demokraıilere ~?lar. Almanyanın şımal sahıllcri kuvvett d h b"' .. , b kuvg 
d Y • tır. • Eritrede düşman, son zamanlar yardım maksadı le tatbik uzerınde uçmuşlar ve muhtehflvete .mael~ık oald aguw uyubi< ır -ernıı · • . · · ._.. d d ~ ··d 1 b.lh k" u nu eyana me-Bitaraflığımız. lrlanda rnilletirun da zaptettıgımı.z ın~vzılerc karşı mev .. une oy ugu o uııç ~er~c ".'e yer. ere: .ı. assa lT.C!" un mahal - zun bulunuyorum. Kazablanka 
kafi arzu ve iradesini temıil e.tmek- şiddetli mu~~bıl hucumlar y. p - ~ral~ma lc~nun~~u.n kabulıle 1şleun 

1
lelerc

1 
ınfı1Iakd vc8~·a~1 ın bomba - daki 35.000 tonluk Jean Ban zırh= 

todir. Bugün vaziyet ıudur kı, lr .• mıştır. Bu hucumlar .her yC!rde l - bıtrnı~ olabılecegını ıanmak elbette ldarı a ml ış afr ı.. ~r. ~kvı halk arasın- lısı ile Dakardaki Richilieu zırh -
linda hükumeti ve milletin kahir talyanlara ağır zay at verd rerek ki bir hatadır. Bu kanunun bilhassa a maa ese vır mı tar zayıat var- Iısı saj!Jam bir hald di.. D _ 

Jngıiltereye yol!anacak ek.aeriyeti harbe sü.rüklenmeme.ie ~skürtülmüştür. Düş!11andan 800 ayan medisınde gördüğü muhalefet dır. .. . kercıue halen tamir e~il~ekt~~1 r 
karar venniılerdir. Bırkaç anonım esır alınmıştır. Harekat muvaf{a - yüzünden rner'ıyet~ girmesinde hli..ıl Wılhelmahaven ve Bremen mıerinde Evvelce batt )W. •• 

1 
Pro : • k dd l • • 1 k . . . a·· k 1 k. f t kted" . .. . •W• Londra 16 (A.A.) - Hava ne. d ı,.,ı soy enen vı-Jtyece ma e erının propqandacı meme etımızan u. iyet e ın ışa e me ır. olan taahhurun husule ııetırdıgı za- . . . . ence. zıriılısının Toulon'da sağ _ 

ıı•stesı· hazırlandı ~ Britanya~a karşı taarruz: üuü Kahire 18 (A.A.) - Ordu na - rarları telafi etmek için bir, bu ka. z:arehnı~w~azart~ı akşamı neşredı • lam bır vaziyette olduğunu bi!dir
o,rak kullanılmasından korktulda.. mına beyanatta bulunmağ:ı me r nunun icablarını yerin., getirecek te§- len teblıgı. . . mekle bir sıı:ı ifşa etmiş olmıya _ 

Londra, 19 (A.A.) - B. Ruz- nnı bilclirmitlerdir. Bunun vukubul- mur bir zat dün akşam şu beya - kilatı kurmak için de iki ki cem'an Bombardnnan ıervısane mensub cağım. Lorraıne zırhlısı İskende 
•eltin lngilteredeki mümessili B. mıyacaimı taahhüd ettik. natnı bulunmuştur: muz:aaf bir nıeaai ıarfctmek ldzım 1 tayyareler dün gece Bremen ve ye'de mevkuftur. rı 
Harriman gazetecilere beyanatta oe· Valera Amerikadaki lrlanda İng'iliz Somalisinin merkezi o - geliyor. 1 Wilhelmahaveni bombardıman et - -- - - -----
hulunarak demittir ki: dostlanndan, buğdayı ve ham mad- lan Berbera'nın zaptile Addis-A - . k ı ·1 . . mişlerdir. Bu şehirlerin liman ve sa.. Mare al Fo D G ·ı 

b l . ld L b k 1 h Amenka, tıp 1 ngı tere Mlbı bu . t k 1 d b" l • f'l•k ş n er o ç - Birlqik Amerilr.ada u sene. delerle harb mi\ zeme'1 e e etme~ beba'ya karşı aş a >;r tr- did in- h b b 1 d w b' k b nayı mın a a arın a ırço.< ın ı a -
8s L--r ed b "k h k t 'k ed. t ·ı· ar aı a ıgı zaman ırço a - 1 1 .. ··ı .. t•• • • J mil~n ton çelik İ•till89 e 1- mauadile Amen aya are et e mış kişaf etme t ır. ngı ız ımpara - ar ve yaAgın ar goru muıo ur. paşa ıçın yapı a 
lecektir. iki memleketin aakeri jhti. olan müdafaa koordinasyon nazı? torltrk kuvvetleri ~ımdi on üç cep- k.~mla~dan hazır dkğildi. Bu bahiıte Rotterda.mda benzin depolarında • n 
>'açlanna tahaia olunacak çelik ihti- Aiken·e yardımda bulunmalarını w''- heden fasılasız surette İtalyan im- •0 z. sod ylenemıye.cd~ Bolan tehk ~~vd. 1 büyük bir yangın çıkarılmıştır. merasım 
1abrun ne muazzam olacaiı görüle.. ca etmİf ve: On binlerce ton bug • 1paratorluğunun kalbine doğru i - vetı 0~.an.mu~ 1 ~· unun arıcın e 1 Ayni servise ,nensub ve münferi-
Oektir. day ı·thal edemedicnmiz takdirde ki- lerli"·orlar. ordu •. gunun .cıddı durumunu karşı- den uçan tayyareler E.mdt-n ve Ol. T L.__,.1 ıl J 

o· dd • J 1 b 1 -''- b k ı k arao""'"'a yap an mermim e lngiltereye yardım hu9UM1nda biz fi derecede ekmek ve ia"'e ma eaı ıya 1 ece& ar uvvet 0 ma tan u - dert,ur"'a hücum etmi.,lerdir G 
Aıne~alılar hiçbir milli siyaset me- bulamamak gibi büyük bir tehlikeye Sofyada b·rr Alman zaktı. Hava lcuvvetlt:ri nakafi idi. Bu harekat ~snasında bi.r dii eneral Ali Fuad, Demirhan 
eeleainde bugüne kadar olmadığı. manız bulunuyoruz demictir. Sanayi ise ı~dece ticari münasebet. man gece avcı tayysresi alevi r için: Ve Alman büyük el~iai 
nuı: derecede müttehid bu

1
unuyoruz. b• b ld ld ler nazan dıkltate alınarak kurul _ de dii.,ürülmiiştür. bulundular 

Harb devam ettiği müc:kletçe in- Amer·ıkan ın aşısı ö. ürü Ü mu~tu. ~mel•hmleaaisi, ı· Avrupa,nın Bir Ahnan gemisi batınldı 
ailterede -kalaacğım. Maamafih A- genış musama a ı so~ya ıst mem e _ F . d l ki l h.l Umumi Harbde Türk ordusunda 

d w• k I . d ld w ., h f d rıs" a n arı aç· arın a sa ı h" d ... ı_ theriltaya da sık sık gi ceegun. d tıyor , 8at tara·ı ı :ı•ci !ayfada) et erın e o ugu gı ı a ta a azami . . b b. b .... k ızmet e errııten vefat eden Mare•al Yar imi ar , servısıne rnensu ar tayyare •ıvu F D G 1 " 
. Runeltin 'beyanab BuJcar radye>l'unun 1rayreti kırk sekiz saati t~cavüz etmiyordu. bir düşman İaşe ı;t-miııini torpillemiş on er o ç Paşanın Tarabyadalcı Vaşıngton 19 (A.A.) - B. B. C. f 1 1 . 1 d > Bulgar radyosu, günün muhtelif I Ve etmıyor, l. a baz, sanayi şu • ve batırmıştır. mezarında ölümünün yıldönümü 

Dün matbuat konferansında. . <llaştara ı w net ?.1 
a ~·· _ saatlerinde neşriyatta bulunarak, I belerinde bu muddetin kırk aaat ol- münasebetile meraaım yapılmıştır. 

R.uzvelt, İngiltereye ve. İspanyaık~~ler~~~. anl~ıltı~m; .~~~e, . u Alman askerlerinin hükumetin da - duğu da vardır. Amerika bu vazi _ Alrranlar Frfl'l't'a 'a bir Bu merasimde hükıiınetimizı Harb 
da dahil olmak üzere dığer medm- ~·k, k~uk d~j k R b~ı aa~:y~rı== veti üzerine Bulgııristanıt girdiklerini yette bulunmasına rağmen tehlikeyi Akademisi Komutanı General Ali 
leketlere gönderilecek gıda mav - rıış kabul e ı ece ır v l halka izah etmekte ve kütle arasın- bir parça geç takdir etti. Eder et- Amer·kan gazeteciyi Fuad temsil etmif, ayrıca General 

bide lerinin listesinin hazırlandıgını dir. n:~ t'--L.! __ .. da Almanlara aleyhtar hissiyatı iza- mez de paçaları aıvadı faısliyete Pertev Demirhan da hazır bulun. 
kr ·şı· L. t d azılı bulu - ....... er _._ d ' f k"f fi"' muştur. Hükumetimiz namına, Golç ilan ırmı ır. .ıs e e by _ .. k kısmı V ·nnton 18 (AA) - Ruzvelt leye çalı•malı:ta ır. • ~~ geçti. Fakat ıkmal ve itmamı lazım ev 1 8 er Paşanın mezarına bir çelenk kon··• t_..:. maddelerın eıı uyu aşı "' · · 'd b" Bu1sar kral1n1n Zl)'ll~• gelen noksanlar pek çoktu Buna ~ 

~~~ereye mahsustur. • dün ordu ve .. donan~aya ·ıaı dır Sofya 16 (A.A.) - Stefani a • rağmen Amerika, hakikaten. takdir Berlin 18 (A.A.) - Paristen D. muAstur. 
-.ut.-eye yardım tahsisatı l&:yİhlıll milyar beş yuz otuz uç mı yon o- 1.ansından.· . b"I k b" N. B. ajansına çl'k len bir telgrafa yini ruhaniyi müteakıb Alman 

.a._~ ı!_!-..1 1 1 k ütemmim tahsisatı tasvib edıle ı ece ır gayretle ordusunun .. N th A . N p ata~militeri Rohde bir nutu'- ı"rad ~ ınec11S111Ue arı m Kral ve kraliçe, Mareşal I..ist ile d h t 1 b. h dd gore, c or merıcan ewı; a- .. 
Vaşington. 19 (AA.) - B. 8. etmiştir. Bu paradan 13 milyon mcsai arkadaşları şerefine bir ziya.. mkvc~ uBu h ad~ı. aa~ı ~~k b- a fh e per AUiance ın mu'h"h rı olan etmiş, Türk ordusunda maktul dü.. 

C.: Dün, lngilteıeye ve demokrasi- dolar Guam ve Samo ~eniz ~sle - P çı ar ı .. u ~ ın •. a ı ı~ sa a Amerikald nazeteci Allan, Fran ~n Almanların hatıraıını anmııtır. 
lere yardım kin 7 milyar dolar tah. rinin tevsii için s.ırfedılecektır. fet vermi,lerdir. Bu ziyafette rens arzctmeyıp mutemadıyen yukselen . " Bılahare Alman büyiik elçisi Fon 
. . . ,:- . . .. k 300 ıilep Cyrille ile Prenıea Eundexie, baş - bir kademeli temevvüç haline gel • sadakı Alman makamlaı ı tarafın- Papen, bir nutuk ıöyliyerek Türkiv .. 

818&1 t aatiyen anun proıedaı mhuz~. e- (AA) R . . vekil Filof ve harbiye nazırı Daa • . . . ..k 1 "k I '· d 1 dan tevkif edilmi.ştir. cu··mhurı·yetı· hu"·ku·nıctı·nı·n bu s•nekı" re erinin aç1"1ıaaı saraaan a ancıy>e Nevyork 18 • . - eısı- mesı ıçın mu emme ı ma a.a ro arı , ,. 
nazırı Hull, bu kanun projesinin bü.. cümlıur Ruzvelt. pek yakında İn- caloff hazar bulunmu,lardır. ve depoları yaptı. Ha,.acılığını ten- . Tel_grafta Allan l!'1 . ~i.r trend merasime Harb Akademisi komu-
Y6k bir aüratle ta1vib edilnıesi.'!i ~- giliz deniz ticaret filosu için 300 Bı"r Alman denı·zalhsı ıik etti. Bunları yaparken de lngil. bıl~~ız. se~a?~t et tığı .ı~ın te\ kıf tanını memur ~tmesinden dolayı 
tneriltanın müdafaası için ka.ı bır şilebin inşası maksadile muazzam terenin hergüıl bir parça daha ar· edıldığı~d::_ı}mekted.r. memnuniyetini izhar etm:ş, Türk 
lüzum ifa~ e~tiğini söy~iştır bir planı tatbike koyacaktır. Amerikan sularında tan ihtiyaçlarına cevab vermiye ça- generallerini Alman askerl .. rinin 

22 tayyare yolda Atlant'ık meydan mezarı başında r.ırımıamavı bir şe-A •k ı d . · lıştı. Fakat Amerika bir dc.mokn.ısi f ı·kk" w l mtırı a SU arın a Vaşın.gton 18 (A.A.) - Amerı- Vaşin.rtton 18 (A.A.) - Öl!re - idi. Cümhurrciainin ı-im müddeti muhareb~S·I re te a 1 ettigini söy emi tir. 
ü k h 'k 1 d bl n •-.o• .. "'Y - General Ali Fuad Erd'"m. Türle Al ~ a-:a. o o~ usu2 mensu arını nikti,,.ne aöre, bir Alman denizal- nihayetine yaklaşmıştı. Atiyi angaje man de • it bıldirdijtine göre 2 bombardıman ~· "' topraklarında maktul düşen Alman nıza 1 •~·--ı t ....ııı h kuvv tl i tısının Atlantikte Amerikan sa - edecek mühim kararları almak Ye CBat t••n 1 inci uriada l u1ı:erlerini hürm,.tl~ yadettikten 

-
3 

,........ n,.. z ava e er - bili · · d t l. tt b 1 1 L-- L 
·ı • •" ne iltihak etmek üzere, Dayton'a en .~ıvarın 8 aa .ıY,~ e u un- tedbir ere --. vurma .. için reisi • Bahis mevzuu olan !ıafta i~in- sonra Fon Paol"nin Türk <•rdu

1111 gemı erı mır hareket etmiştir mak uzere Atlantık 1 geçmekte cümhurun ealihiyetlerinin yeıulcıın- de, Almanlar 143.861 tonilato, İ - hakkında ıövlediği güzel ıözlere te-
• Yeni d..troy • ...niyer olduku. A~e.rlkan ~ükumetine ih- mcai icab ediyordu. Bu da bir hayli talyanlar 20 bin tonilato k. cem- tekkür etmittir. 

Berlin, 19 (A.A.} - Salahiyetli Vaşington 18 (A.A.) - Parla- bar ~ılmıştır. J?enızaltının bu se- kıymetli vaktin zıyaa uiramuını an 163.861 tonilato gemi bııtml - Sözleri müte-akıb bavrRk'~· indi. 
Bertin mahfelleri, bir Alman de. mento mahfelleri, yaş haddini bul yahatınden .~ak~ki l!laksadının ne mucib oldu. ınış olduktJnu iddia etmektedir - rilmiı ve Türk - Alman milli mar•-
niz.ahtaının Amerikan sularında gö-lmuş mühim miktarda Amerikan olduğu he.n~z bıldırılmemekle be- Bütün bu pürüzler birer birer a- ler. ları çalınmıştır. 
ründüğü hakkındaki Amerikan ha.. distroyerinin ~ ya~.ında İngilte-(~r İ~lız g~milcrine veya. İn.: yı.klanap temirJendikten sonra Ame.. Londra sali.hiyettar mahfelle - -------
berini kat"i ıurette tekzib etmek- reye verileceğını katı surtte be - ~ltereye Amerıkan rr.alzcmesı go rika muazzam bir vazife ile kar11 rinde tebarüz ettirildiiine göre, Ruzve • f ! ' mümessili 
tiıd.ir yan etmektedirler. türecek vapurlara karşı faaliyette karııya *aldı. Onun çaresini de ö- son rakamlar, Almanların ilim et- d v)ü 

• -- Scrlipps Hloward ~azetelerinin bulunaıcağr. tahmin edılmektedir. dünç verme ve kiralama kanunile tikleri ilkbahar taarruzunun ikinci 

Londraya dun başlıca di~lomatik .!"~harri~ olan bulmuı oldu. Fak"t yukarıda da haftasına aid bulunmaktadır ve ılk Nevyork 16 (A.A.) - RuzveL 
William Sımms, Buyuk Bntanya- Serbest Fransaya iki vapur bahsettiğimiz gibi bu kanunun ka - haftaya nazaran 40 bin tonilato - tin Avrupaya göndermi~ ( ld ğu 

k• h k ya silMt ve bilhassa deniz }'.ardı - bulü itlerin bitmio olması demek de.. dan fazla bir tenezzül kaydeyle - şahsi mümessili albay Donavan de.. gece 1 ava a ını mının Ruzıvelt'in Cumartesi akşa- buğday gönder IİJOr fildir. Şimdi asıl mesele, aanayHn mektedir. Halen yapılmakta olan niz transatlantik tayyaresıle Nev -
mı ~yledi~ şiddetli :rıutuktan son . Ncvyork 18 (A.A.) _ D. N. B. teıkilatlandırılmasınd•, meaaisini 1 Atıantik meydan muharebesinın yorka dönmüştü_r_. ----

Londra, 19 (A.A.) - B. B. C.: ra artık kat'i şekil aldı~ını yaz - aJansı bildiriyor: heeabla veren ameleden heyecanla kazanılmasına kadar mühım ka - Amer".kalılar 
8u gece senenin batlanp:ındanbe- maktadır. Umumi kanaat. şudur ki, B b h'-· aayret almakta ve onu tıpkı bir AL .... 1..ıara hazırlanması İn°ıliz hal -, 1 • ti . 1 h rb ·1A etmedıkce nut u ea a ıu 1raı:etelere nazaran. • ',,.., • ..,., F ı ) J 
ti l..ondrada verilen a ann a.pre en. Ruzve t a ı .n · - hariciye nazırına vekalet eden müa- man veya fngiliz ameleıi gibi, mu. kına birçok defa bildirilmiştir. Te f.;;tnsaı.,an ayn ıyor ar 
tıiııMen uzun .ürdüiil geck e ohnu~d· dkiunda bundan daha ileri _,demez- ~r Sumner Wella. Vichy bükılme- kadderatile karıı karpya kalmıı his.. barüz ettinldi~ıne göre, bu mu -

aahaza, Alman a ınının 11 
- · tinın •rqe.t Franaaya iki vapur aini vererek coftunnaktadar. Ame- harebe. üç sahada denzın altın - jan~"'lı7ıd1i~y~~·A.) - D. N. B. a-

detli olmadığı anla$11mıotır. 1 d b vd buidav ~nderilm-: hakkındakı" ta- rik~ fimdi bunu yapacaktır ve buna da, denizin üstünd~ ve havada ce-YugOS avya a ug ay ,, ·- ~- Amerika büyük elçisi, inal altın. 
Afrik da . Ab" lebinin nuan itibara alındığı habe. muvaffak olduğu 4fÜn bütün terti- reyan etmektedir. İngiliz gemile - da bulunan F ransada ikamet eden a istihsalAtı inhısara t 1 rini teyid etm~ir. Yalnız bu bui- bat ahnmıı bulunacaktır. rinin seyrüseferı, düşmanın sarf- Amerikalıları memlc1'eti terketme~e .. azfvet Belgrad 16 (A.A.) - Stefani: dayın tevzüni kontrol edecek t~ < 1. _fi) C eylediği bütün gayretlere rağmen, davet etmiştir. Bunların puaportlan 

• · ~ Derhal mer'iyete giren bir emir. lit vücuda aetirilmem zaruri aörül • ....Jt1 ,.,,, (./(" 49"1' ,,,,.9 idame ettirilecektir. tcedid edilmiyecektir. 
Ka:hire 19 (A.A.) - B. B. C. name ile hububat, buiday ve un la. mekt-ec:lir. --·····- ·-··---- ·--.... ··-··••••••••-•••••••••M• ... •••••••••••••••••••••••••••·•-•••••• .......... . 
Eritreden alınan son haberler~ tihsalatı devlet inhiaanna tabi tu • S 
~ Keren civarında çok şidde~h tulmuı~ On taarruzda lfaryan 
llıı.rharebelcr cerevan etmektedır. • • • ' f 48 b' k • 
İtalyanlar mukab!l t~arruzda bu- Yunanistana lngıltz askgrı zayıa 1 IO İŞi 
lllnınuşlarsa da hıç bır muvaff~. - d c•----rı ) 
k::iyet elde edememişlerdir. tn.gılız çıkarılma 1 _. 1 iluıi • 71acla 
taarru u plan mucıbince devam (&aştarafı 1 inei sayfadal Tepedelen etrafında Pazartelİ 
etın &'Ünü bütün eündiıı: ~ddetli bir mg.. 

ek edır._ diline dair haberleri te.k-zib etmiş harebe cereyan etmiftir. Muharebe 

Y d •• d ve bu hususta Alman hükumetine aıktam geç vakit hali devam etmek. u ıanhlar un e teminat vermiştir. . te idi. 
165 esir al :.iılar Yunanistan hak~nda .!d>lwer Bu bölgede mühim bir ltalyan 

embalarından ven len mutena • kıt" uının çevrilmek teblikesine ma. 
D _ Atina,bll.~ (A.A.) - B. B. C.: ,~z haberler, Mihvebr!n Yunanlısd - ruz olduiu bildirilmektedir. 
•'4:9hıı te ıg: . t karşı sinir har ı açmış o u- ttalyaa zayiatı 

Du,man dün mahalli ~ıyette,~':ı8u isbat etmektedir. Maahaz& LoDdra 18 (AA.) -Timce l'&-
t.arnızlarda .bul.~n~~~ur ... ~ taar. Yunanlılar soktJkkanlılıklarını mu Jıetesinin Balkanlar muhabirinin A. 
t\azların hep91 puılc.urtuhniiftur. Tde- hafaza etmektedirler. tinadan gönderdix: bir tel-rafa gö-
.Pedelen ve Klieura mıntaka• .. m a V • et - --"'- mi? •• "" 
'Y11. olmak UIY mmaa re, Amavudlulcta vukua gelen yedi ı 6nanl.ılar .f ü ı.übay U2eTe Berlin 18 (A.A.) - Bir hususi &'Ünlült muharebe canaıında ltalyan-

S (' ır almıılardır: • muhabir bildiriyor: . 
Yunan amelesmm karan A ,_ft .. - Yunan münasebetten luın ölü Ve yarala kayıplan, kulla -

I< 1 19 (A A ) B B C. .ı:unuu• nılan ulter ıniktannın vasati olarak ~ava a. • · - · · : ile safhaya j?İrmiştir. Alman yüzd~ '40 ına tekabül etmektedir. 
·11. '. İşçi federa.yonlarının mümes- na:u Heri lngiliz kıtaatı ihra(' e- Yani 120 bin ita.iden 48 bin İtalyan, 111 ~ burada büyük bir toplantı ~ . ~ hakkındaki haberlPri doğ -
hprnıtludır. Toplantıda bir k.arar dildığı doÇuya veya dolayısile ölımüt. yahud yaralanmıştır. 
~ti kabul edilmittir. Bu kararda. rodan kta ve bu suretle Alman AP ~ müh.dele ediliJOI' 
:r~• ve-batve.itile Makedonya ve yayrrıaha 

1 
. ihtimalini miltalea ve Belgrad 18 (A.A.) - Yunania.. 

'Ütya Yunanlılannın vatanlarının mud. a esı ktedirler tan ile ltalya arasında ilk aiır yaralı 
~rniyeti ve hürriyeti için icabın. derpış ~e aktan ·Atina He Ber mühadele.i. dün YuR09fayYa arazi
... _._ öhn.eii bilecekleri temin edil. . Resmi da~ mün~sebetlerin ar- sinde baılanuttır. Yanan alır yara.. 
- ... ıE"'"dir lin arasın a ı ·1 . e.ıı.ı· l la blmil ,,L t d- L._. .... 

Atina .19 (A .a.) B B C tık normal telikki edı emıyec 6 ı nnı &.atı; ren, un a .. .--
._ - ·"" - · · · ktedir Almanyanın Belcraddan sreçmiıtir. 

~lyan tayyareleri dün Pelo - ihsas edi.lme ... 
0

• sarih talimat ·General P11p11p1a nit-
' te bir k~sabayı bombardı - Atinada~\n~I~nı Berlindelri Yu- Londra 18 (AA.) -- lntriltere 
~ .. etmişlerdir. İki kadın, 6 ço- aldılı bıl. h ı~or.vuifesinden ay- kralı. Cenenl Papqoea Britanya 
~ Obnüıtür. Birçok yaralı "8r - nan elçisi enuz impaAıtorlaia llİIUUU vennittir, 

· nJmamQtır. 



___ ,_....,...._._--------------------;SON POSTA 
• Mart 19 

Şehir 
lf Sa 6 I~ lr etı aynyenın UffiUffil heyet 6 lr 8C iSi lerden HARD/'nin harikulade lıahka-

mürakabe komısyo· · bugün son halarla yarattığı 
toplantıs dün yapıldı toplantısını yapıyor Fil Doktoru nu memuru daha 

Evvellri giin yakalanan iki 19~ 1enesinde 10 milyondan fazla yolcu nak- Dünkü içti!"°'Ja .. O.kadar 
a ık öz.den bo. ka dün de bir · d . k 7 909 1. . . . m11ydanının rmm planı konu -r g. • 1 k, le en şır et 1.16 . ıra varıdat temın ettı, JUlıuken bazı münak~alar 
~ve gırıp arattı.rmıı yaptı lan 10 b. 1· 1 k 'k . d "" l k 'clı ı· d O k'"d · · • b' d memunara ın ıra ı ı ramıye agıh aca oı, u, ne ıce e ı u ar -
•onra 100 lıra ıdıyen ır o- Bağdad cculJesinin geniıliği 

landırıcı yaltayı ele verd; Şirketi Hayriye hissedarlar .he-ı Bazı tasarruflar Erol vapuru - 20 metre o/Qrak kabul edildi 

(Türkçe Sözlü) 
Ayrıca : 

PETEK LORR.E (l\ıt. !IOTO) nun Ka.hlrG miizeslnin 
Melikesine aid ıiJlllanam d'!flnelerin esrarını ifşa 

duece heyecanlı 

mqııar Seba 
eden son 

- yeti umumiye toplantısı diln sa::ıt nun temin etti/ti hasılatla Şirketi Şehir Meclisi dün öv•led M M ş D 11 11 11 

Kendilerine Fiat"~üra:kabe Ko 1.6 da ~irket bın~md_a. idare mec- 1Hayriyenin 940 yılı um~mi vari- ra toplanın tır. Konse:fvat:::rso~; fı oto eytanet uşunuyor 
m~onu ro!'muru susu vererek ba 1 ııs reis1 Necmettın Kocataşın rt - datı, 939 senesi vandatmdan Şe'hi.r Tiyat~sunun 1938 yıl ·d e 
zı ticaret mües>eseleri sahibl7~ni yaS€?tinde yapılmıştır. . 152,568 lira fazlasile 1,167,909 Ura- ve· kat'i he.sabı t:ıa.kıkındaki ~~z~~-
cıibtik~r yapıyw:ırsunıı. tehdi.diıe 1 Toplantıda rn4o senesı raaııye - yı bu1mustur. 940 yıtıncta mcmu - taıar kunarak ksbuı e<iiı 1 t· " M r ı d "'tib b l d 
haraca b.c~tıama~a kalkışan iki sa- 1tine aid idare meclisi ve müttkıb rin "fe müstahdemine. bir 3ene ~,._, Müt~akJ.ben Üsküdar r:;d~~ ---· 8 ıne er en l aren aş a l 
bı.kalınm €VVeJ!l...i ~1n yakalanarak raporları. okun~uş. 940 yı~ı .he~ab- ve!kmdeı; 16,457 l~ra fazlasıle imar planının, tasdiki hakkındaki ,ı•••••••••••••••••••ııiıll••• .. rraı•ı•lllııl 
adliyeye verildiklerini ve sor~ula- lan tasd1k ve ıdare meclısı ıbra 343.675 !ıra maaş tedıye olunmuş- nafıa -ve muilıtelit encümen ınaz • Biıfün Amerib, 2 bilyük ıromana ihtir:u.la sanldL._ 
nnı müteakı.b de tevkH edıldikle-,olunrnuştur. . . . 'tur. batası okunmuştur. • dl.UIÇILI AD..ıULı •e Htl;yotııı.r sarfı ile filnı.e alınmış 
ıini yazmıştık. . İdare _!Declisı raporun?a, $ırke· Şirketi Hayriyenin b-ır yıllık .Bu planda Şirketi Hayriye va-

Kendisine Fiat Müra'ktllbe Ko - tin 
80 

kusur senelık faau~et ha ·umumi rnas!'af1 984,173 lira tut ~ pu.r iskelesinin yanında vapur ve z A FER E o o G R u 
misyonu kontroht süsü vem ek yatı 'Ve cm~U. vasfını dauna mu- muştur. Şirketi Hayriye, Dünyaı tramvay yol~uları)11n istırııhatle--
suretile bir tüccarı dr'\landırnıağa tıafaza etmış_ 0!ar~ son .. Ylparna Harbinin piyasada husule Aetirdi- rini ve civar halkın denu havası 
kaUn~an Şerefettin Hır.al adında maı!ı~: oldu~ 10Jc:ij?f. huKı?:me :ıği ·b~hrana karş1, ge~i altı _boy_a :lala.bilmelerini .temin maksadile . 
bir üçüncü a~ıkrtöz de rlün vaka - ~i~ Şu kete go!>terdıgı l~ve~c1:1h 'e sı. ko~ebenıi saç, makıne ya,!lı _gıbı baıh<;Pli bir ~azino yeri ihdas e -

1 2 . İh PZ hakimli~- ıtı~~d lb~lhassa ~aydedılmıştır. çok lüzumlu maddelesi vnktırıde dilmekte ve meydanın üzerindeki 
anmış, ncı su c _ a ~· Ş.rketi Hayr:ve vapurlı.ırında · • y • • • • • • 

ne re-tkolunmuştur. 
1940 

_, . . .:ı 10•88~ 906 1 t teıfa.rık ellTl.LS ve Bogazı('.ınrlc en camı •ve abıdelerın etrafı kemli 
yuı ıçınue . 1, :YO ~u a- ·· "'lrfil" Lı ltınd d h" • · • h nkl · · .... ai t Hakkmdalki fddiava ve muha 1 '"k kl" t mu'"' şnrı..ıar a a a ı am - numan a e erını mwı aza e -

keme safah~tma nıız.ar.ın Şeref et: ~~m.ıJ;g:rıt~ir~e 9~u k~:u./~aa~~a~ ~~ h!zmetini sektey~ u~attnamak meBktedil~.: t .. nı. n , b 
· 1 lk r:- ~kp al y 1 'k c . ıcın ıcab eden tcdbtrleri almıstır. u P .ının asu.J)l\.ı a aıo maz a-

tın Hı:r.a . evve ı. e"e .... a.~~ a - ınmıştır. o cu ını tarı .:139 ı,:ı - Amerikadan bir senelik ihtiyacı ta okunurken ıbazı münakaşalar 
zarda nalburluk ~ n an Alının e -jlına nazaran 145,358 aded ,.e ile - k 1 k d . l"k d olmuş azad"n bir kısmı +'< ku·· · ·a k k d" · · F' t Mü t! k. d 19 A 79 ı k arşı ıyaca em.ır çe ı sa~ a . · "' us -vıne ~ ere ._ en 1nı ıa - 1re er ye unu a .~ ıra no - getirtÜm.iştir. • ' darda Ba~dad ·caddesinin 20 met-
rakabe Kom1s 'Onu ·or.trolların • ,san olmuştur. .. . ~ . re genisliğinin ileride ihtiyacı kar 
elan biri d;ve tanıtmıs ve evde çi- Son vıllarda n;u.temadfvcn ıır - .. Sırket vaı:u:ıarı ~cf!'..'~ lerın.de sılanuyacağıni ileri si.ih"mi.lşlerdir. 
vi bulunduitundan heı: isle arama tan yolcu adedının 940 yılında surat, bir ytl ıçmde müşkul y şaı:~., BelecHve imar mü-dürü bu husus -
''a"aca~mı söy1emic·ır bu suretle azalmış olması, baZ1 lara raitmen, normalden aşa~ı du- t . ah t k 20 t . 
• ,.., ;r; "'• • •• '"1 · r s- k ti H · a ız a verere me re genış-

Elinde F'at Mürl!kahe Komis - isk~lelerin hzarurik srbcble~e Y~1l : :;::::ı::.~~ır. v~~a~tan f6T~r~ liğin kiıfi olduğunu söylemiştir.Bu 
yonu baslıklı bir d tf• ... ıd bulu - rnr 3:1 :'l18 rum amasın. an 1 en . . ' uahattan•sonra ma:ıbata kabul e -
nan Serefettfnin cu müracaatı ~elmıştır. ~raba ":'apurlanle yapı-ılıra .:evıı olun~caktnr.. dilmiş ve bütçenin muhtelit mad-
karsısmda Ali itiraz etmek..~:r.in l~n otomnb:l .naklıya~ı da otoma - DunkU ~~;tetı uı:'um!ye toplan- delı>rine 2 ı.ooo lira munuı.m tah
evinin kzp•srnı acm:", rı da içeri- h.ıl seferlerının tahdıdatı dolayı -,tısında. muddetl_erı. bıten ıdare sisat getirilmesi uygun görüldüğü 
Y(! f.(lrerr-k evi ba~trın cı at?•:va gez·lsıle- pek aıalm1~tır. • . :mecllsı azaları ıntıhabı y~p lmıc:;, hakkmdaUi mazıbata okunmuş _ 

· ı· B 1.. t 1 (ı) t; ; ..J Yoku hasılatının, emlak ıNı.re - bu azalıklara Mahmud Ned1m Oy- tur.~ 
mış ır u r.on ro ne ces nue 1 . i k , "' k k"" .. va Nu 1 an. R d Gökkan ye 
evde fi sandık c!vi bulduğunu erın n no santııt;ına arşı. C~'l'm.r . r, r ~ . ~a , . - Müteaktben Fenerhahçe yarım-
sövleyen ~ere!ettin bu • ac::iyeti bir navlunlarınn; harbden evvelkı f 1• nıden seçı}mrşlerdır. MU:aKıblar adasındakl 2lf>07 lira keşifli yol-

• . ,. . .,..· . attan cok yük~ek olma"ına rı..ğ- da aynen ıpka olunmuştuı. larm v.e Valikona~ karşısınd,aki 
z~bıt :va~a~asıle 8

," ~d .... : .. ra bıl- men, Şirketin J«imür naklh:atı i -! Si~keti Havriye hissedtı.rlal't 15 ' c;ocıtk bah~esinin, 3229 lira kesif-
dıreceltfnı ılave ec. e e' den çı - çin tahsis etti~ Erol vapuru bir ,....,n sonra fevkalade bir ı.ınıumi l' · t ·· t El k :ı. 1: ktn J?itmiştir · ıı;• ,,.... 

1 
ı umumı envıra ın e trJA ı -. 

~ .. , · . . senede 14 sefer yaı:>mıs ve bu su - heyet to-plantısı vapa<.'aklardır. Bu daresi tarafından yapılması bak_ 
Dun sabah_ f'.~en~n Alının retle evvelki yıldan 44,927 lira faz toplantıda medeni kanun büküm- kındaki ın~atalar kabul olun _ 

Kantarc.ılarjakı duk.klftl~na gelen ra. 55,134 lira hasılat temin et - lcrine göre nizamnamede ban ta- tnustur. 
Şnrefettın nalbura u tcıd fte bu- m.işt!r. lwlat yapılacaktır. Şehir Meclisi bugün &on toplan 
lunmuc:tur: tısını yapacaktır. 

sin~-; ;~~~!1;ı::~~ -·~·~; b~~~j~: Dün üç ihtikar Milli korunma kanu· le KUçük haberler) 
ve bunu bir zabıt v r·1'<n<>ile tes- suçlusu muhakeme nuna aykırı hare'kelin ---. -.------
b;t p Fm Bu l'Vr:t~ı m11atr.Pleye . • • • ~ Ş.eh~ız~e b.ulunan. M~·~~ 
kO\''dU!?"ttm takdirde tndhvolur - ed 1 d 1 cez '\Si Veı.;.alctı ınufettışlen, maarif mudu-

i~hutrdir, Bq Rollerde ; .. 
SPENCER TRACY - ROEERT YOUNG 

lnı l&hane illmi ,-arın akşam. 

SARA Y Sinemasında 
111••••••••• göreceksiniz. 

SltMEB SİNEMASI 
Müdüriyeti: BUGÜN MATiNELERDEN iTiBAREN 

MELVYN DOUOLAS - JOAN BLOND.ELL 
taralmdau barikulide bir tanda 7a.ratııan 

GUZEL KIZLAR PARiSE 
Franslllea sözlü .._ııeserine ilıiveten • 

AşaJıda.k; fnkali.do balihazrr man2aralan göstere<?efini 
sayın müşteril~lne müjdeler : 

1 - ATİNADA Bay l\IBTAKSAS'ın cenaz-e mer~imL 
J - Qrıı1b habıedert: Blng•inin u.ptı - Eritre ve I.ibya cephcle • 
ıtnde }npız o.rdul:ınmn tlcrleyişl - Ağorda.t vesM"eUU&. r.ıptı. 

TAKSiM 
Gazinosunda 

~---~--, 
Bugiin mat1Delerde111 tıa"ba.ren 

Xadık.ÖJ' 

OPERA 
BW\ ••• Dün f!~CP dı.i ·;:ıdum, taşın- .. . . . . rü Tevfik Kutt )ise ve öğretmen oku. 
dım sana acıd•:ın. Dun asliye ıkmcı ceza mahke - Bir müddet evvel Sultanhruna- ı~ müdürlerinin iştirakıle dün öğle. y . ıl k balı . D 

' . " . mesinde üç ihtikar hadisesinin du mında mağazalarına müracaat e- den soDJ"a maarif müdürlüğünde bir _ .e!ll. yap an .. 1! çem.ı~, o-
sinemasında 

LOllEL n B.ARDİ 
. Bu i-sı ortbas e<lerrn amma 100 ru fmasma devam olunmuş, biri - 'den bir tüccara mallan meıvcud 1 toplantı yapılmı~tır. g~zı_çının en ~ze manzara1arına 
lıranı alırım.• nin suçlusu maıhklı.m edilmiştir. 1 olduğu lhalde, satmamak suret:le Toplantıda lalebenin son Uç aylık hakı.m ve İst~oulun ~n şık salo -

Haddi zatında evi n_de ~vi .~. • Bal~zarmda Taşçı~ar cadde· ı milli korunma kanununa aykırı imtihan vaz.iyetlerile disiplin kurul- nu ,ve en. nezih batkın toplantı ve 
l~nmıvan ve cere\~anı hah buyuk 

1 
si;ıd~ . 45 numaralı dükkanda pey: harekette bulunan Türksever ma- lanna ~cl ı:n~hteüf meaeleler müza- neşe yen olmuştur. . 

HAYDUTLAR 
ARASINDA bır hayretle t.akip etme-kte oJan nırcılık ve ya~cılık yapan Yorgı nüatura mağazası sahibi Nobarla kere edılml§tir. • j Sabah kahvaltısı, on bırle on 

AH. bu snn müraca .... t V€ teklıf kar Kondopulos, 4 ünci.i nevi kaşar şeriki Yervarıt haldarınöaki du _ e Dün Romanyadan Karo} va • iki arasında aperitii ve koktey, Bu mnsi.min en kahluhah 
s!~ında s.erefettin:k büsbütün peynirini toptan fjatla 75 kuruşa ırnşma her ikisinin de rnahkômi - pu?le. 3.0 .ki~lik b!r .muhacir kafi- öğle -;e a..lqamlan yemek ve :r.iya- Türkçe sözlü filmlııde 
sııphelenmış ve: satmaktan suçludur. . yetile neticelenmiştir. lesı şehrım~e gelmı~.t~r. . . fetler, her~ün de s~at beşte danslı ~--•••••••••-' 

c- Bana b:rlcae d::ıkik:ı müsa - Dünkü celsede okunan ehlı vu- A 1. , 2 . hk i 8 Edebıyat Fakuıte .. ının felsefe çaylar verılmektedır. · 
l 1 s ı) e ncı ceza ma emes - b · t l h ı · ·· ·· ·· d ki c 

P.de et de .. tanıdık b:'" tüccardan kuf raporunda, .. ~ç mevzuu_ 0 .an nin verdiği karara göre suçlan fU es.ı • " e e .e~ oknumludz be. d u 
1
• ·çigan müzikası ile caz heyeti -

lbu 100 liraV1 alıp sana getıre - bu kaşarların çur..ık ve yenılemı - . martesı ge<:eın ar ·ote e ır ansı . d lı tt al kt ..ı.. ,.------------) 
. k · d b uk ld - b'l sabıt olan Nobarla Yervant beş çay vereceklerdir mız e<Vam sure e ç ışrna a·..ul. ( T l '\9 AT R Q LA R 

yım..:t y~ce acrc~e · e oz 0 ugu 1 -ıyüzer lira para cezasına ve bir • Dün E · .: ·· H Ik · d b'" , ................... "............................... 1 1 
Dh·ı?.rck >dükkandan cıkmıc;tır. dırilmekte ıdı. 

4 
• • • •• • , mınonu a. :vı.? e. u- . _ 

DoITTı..ıca 'kar..ıkola 1 üracaat e- Su~lu bu rapora karşı yapaca _ I hafta hapse mahkum ed~lr:uşle~ - t~? dk ve orta okul mudurlerıne, Beden terbiyes.i öğretmenleri- . 
de Ali birk~ da..ldk" sı.mra dük-Jitı itiraz müdafaası sıra...,ında der-ldir. :Bundan başka her ıkı şerik Turk Hava Kurumu tarafından ha- • I 1 

, n ' meyan edeceğini sövlediklcn son- de <>n beşer gfu1 müddetle icrayi zulıınan hava taarruzları ve pasif nm top anhaı 
kanda para beklemekte olan açık- j ra duruşma bu sC'b"bden basb bir ticaretten menolunmuşlardır. müdafaa tedbirlerine aid filmler Lise ve orta okullarla öğretmen 
f!i)zü berRberindeki polısl~re tes - ..,;·,ne talik edilmiştir " gösterilmiştir. 
1. t · t• ,.,.. · e M h k ·ı 1 • M t okullarının heden terbiyeşİ öğret -ım e mıc: ır. n·~ 'ht•k• h.d. . . SU" Belediyede dünkü toplantı u taç as er ili e crıne ar 

Şehir Tiyatrosu 

Tepebaşıo.da. dram 

mında, n~am saat 
20,30 da 

İmrnlırun insanları 

İstiklal. caddeslade komedt kı.smında. 
Üz.erinde F iat Müraka;'oı> Ko _ 

1 
.der~ 

1
1 t A~ ;. ısc<ııp na~ ~~ aylıkla.n tamamen dağıblmı~tır. Her menleri dün öğleden soma maarif 

. b 1 kl b' d kA ~d b 1 usu a a a a a ır me :rtıs " Dün öğleden evvel belediye ıcis ay bu ailel r e ·ı para :niktan mu'"du"'rl;;guw ··nde bir toplantı yapmıı-mısyonıı ~ .. ı . ı ır e cı..,, u- :i;?za saiu.oi bulunan Yorgidiı-. L .. f A'- d 70 b" li e e vln ekn d y' d .. 
lunan Sr->r0 f,,.•tin dünkü rorı:rnsu- "' · ? mu,rini ut i .-;soyun riyasetin e. ın rayı bu ma ta ır. ar ım lardır. Beden terbiyesi öğretmenleri 
nu mu .. f"'akıb tevk' ı'f olunmuslur. Maznun, metre , murahbaı -70 belediye ikhsad müdürü ve toprak gören aser ailelerinin adedi be, bi-

... .. k M t 1 1 <Yelnn mu H 19 Mayıs gençlik bayramı .için ya .. ---· _ uru'l.an sa ı ması azım ~ '- mahsulleri ofisi müdür muavini 8- ni geçmiştir. Burılnrd:ın 2300 i.i Fa-

Gündüz saat 14: de 
ÇOCUK OYUNU 
~am .. -aaı. 2ti,30 da 

DADI 
ll'U k fAf V k•ı· d' şambalan 320 kuruşa satmaktan mid Kort\yın iştira kile biT toplantı ti!ı kazası mıntakasında bulunmak. pılacak haLırlıklar . etrafında bazı 
il na a Q e 1 1 Un sududur. ı yapılmıştır Bu toplantıda yeni tip tadı... miizakerelerde bulunmtıtılardır. 

1 
Yorjli hakkındaki ihtik5r iddia • . ~ 

1
.. -----------------

den·zyol'arında meşgul o'du sına karşı. yapt1ğı satışın nonnal un ve ekmek ımalatı kontro u bak:- .c-,·nenıa tarı·hınin b.. ..k a .. 
I fiat üzerinden cereyan etti~:ni söy kında yeni kararlar verilmiş.tir. Bu .._,. en llYU g n U 

Birkaç gündenlberi ş.!hrimizde l liyerek bir takım faturalaı- ibraz kararlar bütün alakadın!ara tamim 

1 
ili!) 

bulunan Münakalat _Vekili Cevdet etmlstir. olunacaktır. Bu G u·· N Bütün İstanbul MARMARA 'd 
Kt:llim İncdayı. Vekalete bağlı da- Durusma diğer bir tüccarın ça- a 
:irelerdeki tetkikatına devam et - ğırılarak dinlenilmesi için başka TEŞEKKÜR · -
mektedir. bir güne bırakılmıştır. 941 Filmler Kraliçesi, ( MARMARA) nın ilk Yizyon ikinci gaia fı1mi 

Vekil. dün de Devlet Deniz ~1- Üçüncü su~lu da Tahmis cadde- Refiltamın uzun zamandan.beri müp Aşk - İhtiras - Musiki. Dans ve San'at şaheseri 
lan İsletme Umum Müdürlü~ne simle 58 numaralı dükkanda ka - tell oldutu ha.,--talığı sıhlıntıe teşhis 

gelerek. 4?eç vakte kadar umum ğJdcıl1Jc yapan Kale adında bir ve k!M. blr müddet zarfında büyült D A N K o - p .
1 
s T A 

müdürlükte kalmt11 ve Vekaleti a- musevidir. bir ihimsml:ı tedavi eden Kınkka.le 
Jakadar eden işler ilze.rinde meş- 6 kuruşa sa ılması lazım ~elen Barut Fa.brikıası• doktoru y:Ü?ıbnfl 1 
gul olmuştur. kaJtıd1arı yedi bucuk kuruşa sat- <Halid Kamgôum> e teşekkürleronin 

lncedayı, iki .Riln sonra Trak - mak suretile ihtikar yaplığı sa - i>lAtına sayın ıazetenlzin tav~utu· s ) 
yaya f?eçerek tetkiklerine•dcvam ölt olan Kale 25 .lira para cna -jnu diler~. (MACAR SE \ FON•ı ı• lstanbulda ilk defa 
~decektir. sına mahkum edılmlştır. Ömer Çelll:.oyan 

Pazar Ola Hasan Sev Diyor ki: 

- Hasan bey alaka
darların söylediğine ıö
re.. 

. . . cTek biletıo US!Aı
lünden ~nra. 

. . . Bir harta zarfın
da tramvay yolcuların
dan seksen bin kişi a -
~ .. 

Hasan bey - Oldtı 
olacak, bir de .yarım 
bilet> usulü konsa da 
tramvaylarda. rahatça 
seyahat etsek!. 

Bugün matinelerden itibaren başladı. 
Bu fevkal:i.de fa.la ~ereflne: YUNAN H.\RBlNE AİD HA..RB JURNAU 

Rwnca l1lrulll Juııaluıda. harb harekatı - 'l'ürk Yunan kurumu - Cepbelerdm gelen ganaim - K:ıclın 

e.ıe ek. bütün YunanisLan ıt uaşu da ... •-•••••••••••" 

Baş döndfuen müthiş, he~anb - Muanam ıı;ahı elerle herkesi 
amkadu eden ttıerııklı mevnıu ile B.utİKULADt.:. BİR FiLM 

BULUTLARI 
Fra.nsu:ca sedii - Bq llollenle: EDWARD G. ROBE.ı.'liSON - BVTll HtJSSEY . 

Yann akşam iPEK Sinemasında 



.. M POST~. 

Sene evvel-·=·-·-==·=== t [ Hlcli.elu Kar-n..J. l ı ---·-·-· --UıA . 

lobrul · Oerne · Billlf ı ·P~~ :~~.~li '~~~~u~d·~'~---
-·-·-·--- 30 -·-·-·-·-·-·· -·-·-·-·---·· . ( Re$ml Tebliğler )1 

~ııgmi teb:iği 
Londra l8 (A.A.} - !it"'_ ve 

emni'yet nezareUeri taraf~ıuı 
bu sabah neşredilen tebliğ: 
~ceıüa 9üyü:J bil kısm\mla 

'.ka:t<W değer ~ lladise z®ur et
:ıııemiştir. lf~a kuardı.Jıtan biı'az 
~a kl.Sil ~r rA1iında '" 
ıün <?Dğmadan DiFu avv~ lnwil. 
terenin Ye İske<Ya?\ln QQiu sa • 
billerinde birbirinden ~ 'lµ&k 
bırkaç bö]ıge üzeıiade küçük mik
yasta bir faaliyet kaydcdilınişttr. 
lB.irkaç bomba atılm.ışSC\ da hasar 
azdır. Ölü ve yaralı )Oktur. 

Parlak neticeler vermigen 
görülmeılctedir. Birçok mağazal. ı.~ k'1a~ .ntt• b'*euın. 
u.l.te f&wralaıı tanzina ederek ıük- * 
8Ck fiatla •ttıktan malın cins ve fi. E*i<Jen lton11ıı&lu~ciu.: 
at-.r aalala1nalttaeırlu.1t - Taz• bal~ ıddl,J\l,., 

Yunu~ 
Atma 18 (A.A.} - Yunan or -

dulan başkumandanlığı tarafın M 

dan diin akşam neşredilen 142 nu
maralı resmi tebliğ: 

Devriye ve topçu :faaliyeti kay
dedilmiştir. 

• 
geni bir ltalgan taarruzu 

Yazan : Emekli General H. Emir Erkilat 

Larisa tekrar ~dı 
Atina 18 (A.A.) - Emniyet ne- .ı;;~~~ 

zaretı tarafından dün akşam net-I 
rcdılcn resmi tebli~: 

16-17 Mart gecesi dilŞinan tay
yareleri zelzeledenberi ücuncü de 
la ol rak Larisa'yı bombardıman 
etmişlerdir. Ölen ''e yarBlanan 
yoktur. Henüz ayakta duran bi -
nalardan ikisi yıkılmış, dığer 10 
tanesı de hasara u~anuşt1r. 

il••• Alman tebliti 

Berlin I~ (A.A.) - Alman l>aJ. L..-1:---..:.------~--------"'••ii•iııi•lııİİc...--------~...;.---...:..---... ..a 
ltumandanlığınm tebliği: 1 ·c rblı-ablaa ~ve ha•aliaini ıöaterir bolô Bir denizaltımız kafıle halinde gi
den cem'an. 35,300 ton hacmi~?~ Jıalyanların Gcub Trab! u· arruz hareketine, cenub doiu m.ü. I ye hizmet edemedi. Bununla bera. 
bq silahlı düıman tıcaret aernıruu mın cenab doiu IJe doğcı ..... m t· dafaa cephe,iftde bulunan birlikler bel' bu hareket. İtalyanlara 6 aübay 
batırmıştır. l , J •1 . h L t de ittirak edeceklerdi. Bu hedefler 'H 1 t9 er ölil Ye mecruh!l mal ol-

Simal d .... izi üzerinde yapılan ai- erancac ı erı a!e1ıe e elde edildikten eonra, bir ay evvel mutlu. 

y ;i~~. ~;;~~i:. k~h~~· ·;h~e.. 
ıaini: ipeğin sal.temni Tcllıı.asıl: a•ı 
tcytn sahtesini yapıp atanlar, f ıuu
ranın ba§la tiirlüıüDii yapacalc ...ı. 
iiUer )'al .,.._ 

* Bazı dilkkln camekanlarında b1ıto 
taTZda yazılar görürüz: 

<ıHakiki Urfa yağı.» 
«Hakiki yünden kazak.» 
Bundan böyle bazı dükkln c~ 

mekanlarında da. bu tarz.da yazılar 
göreceğiz: 

«Burada hakiki fatur& verilir.» 
uF aturalanmızın allhte olduğunu 

isbııt edene bin lira mükafat veri· 
yoruz.» 

* Eski bir darbımeacldir: 
cı Bozac.ıdan ııahid islem{,lct, 

meyhaneciyi e:ö~te.rrniş. ı> 
Fakat yeni:si daha veciz: 
«Muhtelliden fatura utemi~ler, 

sahtesini vcnnif,» 

* Şöyle muhavt;rclere f!lhid olaca-
iız: 

- Bana verdiğin lira uhtc: Q}. 
ınlUın. 

- Bahim tazesıni, baya• 
ayırd edebilir misin) .. 

Yahue da: 
- Karpt1zu eline ahr alm~ 

muı ıırnt, .. am mı derllal anlar. 
Fatura bah.t üzerinde de kn 

nı benzer konutmalar olacak: 
- fahlranm ...ı.tesiai halô 

tin derhal ayırd eder. 
'Yat.ud da: 
- Faturayı eline alır ahnaıt, 

bakı .. -. sahte olduğunu Miyleyiv 
di. ~il adam vesa.lim. 

* Bir ~arn' c;eR defteriodo_a: 
«Yüzde li.ç yUz karla .._ 

1.000.000 Ur ... 
•Sahte fa\ural•rdan inzimam 

den kir: 500.000 l"ran, 
«Kir yekunu: 1 .500.000 ~ 

* iki arkada§.. ara,\nda: 
- Bu nasıl laf fatura gibi ko 

şuyorsun ..• 
._ .Aimıı topla, hen yalanca 

ğiltın. 

C Bunları biliyor mu idiniz ? 
liıhlı ~f uçuşlarında Alman tay • geçmelcrı yani 27 lkinciteırinde vahanın için G b T bl h ._J , 

yareJeri Newca9tle'ın gınbinde tak- Trablusa yeni birilkleri.ı rnuvl\. de kaybedilmit olan ceki cepheyi ar ~a U& ıe TılUle emlU" Al kol ve otomobil kazaları 
rihen "4,000 tonl'1k bir ticaret ae • aa?atını müteakib, 26 lkincite iı de, tekrar zapt ve i"gal etmek hareke- ! yet•izl.ik Ve neticeleri Llvc.rpul üni. «Bir t .. like "YUlruunda bir fO 

miai batırmıtlauhr. . General Caneva, 20 kadar pıyaue tine başla~d~ Bu hareket, Trabhıs tchri mÜs· ''etsitcai profe- rün otomobili durdureteak karaı 
17 / 18 Mart gecem ~bar~ı~n 1 taburile birçok topçu, süvari ve İa· ı Bunun ıc;ın, General _Uaurand lümanlannın kaynama ve iay~nla. .. . vennesile. ayaittu &ene butp o 

tayyaııdlerimiz. Newcuit.10 ddö 4ı • ı tihkim bilüklerinia qtiraki ve a. m kuman?as. alhn~a. uç taarruz nndalci berckctlerinin şiddetini da. worlcriaden Jan mobili durdurması ancak bir ea 
man tesiaahnı ve doklan bomba • hile yakin mevki alan mekte h b grupu tertıb ve tqkıl olundu: hi azaltmıyarak. munferid ltaly.ın Hay, alkol alauı yeein bette biri kadar bir zama 
la~ı larc_Jı~. lekoçy&1nn !ark sahil - gemilerinin yardımile, Masri tab - l En ~nr~, yani şimalde uhil bo. aıakerlerine pencerelerden gene tü- bi . d •. mütevalık•ftır. Bu kadar kısa 
lerındckı Jımanlara da hucl.Wlllar ya. yasına ve vahanın içine doiru ık.in. yunca ılerlıyec~k gru?u. 5. Del Mas fek atılıyordu. Buna mukabil ltal. ı r wınaan a., .• oı- manda elli kilometre süratle iter 
pılmı•tır. cı" bı"r L arekete teşebbüs e.ti. Bu tro tugayı teşkil etrnıştı. Bu kuvvet l d h lk d'b . maaıuı aza uıe- yen bn otomobil azami üç met 

O da Alnı n l rhe · d h ek ed yan ar a a ı te ı maksadı1e, • w 
Ufffian aece esnasın an _- kuvvetler ltalyanların Trablu a ç;.ı· Karamanı tü :san en ar et e- ~ette ve zulümde devam ettiler. ! nne yaptıgı te- meeafe kateder. Halbuki ıoför 

YB'l!n aimftli va ~isin~elci s~.ıl larmıt ~ldukluı kuvvetlerin yan.. rek Hamidiye tRbya9tnın lleris:ne F 1: h h b J kolilc olmu, olsa, ıoförün karariJe 
ı ı~L "L d L <l • b l b. • 1i f~-' yııitnı frene baaması arırısında b 

mıntakasmda muhtelıf yerlere hu-ı • ndan fazla ı"di. yürüdü. a at erşeye ve ergün yeni ir si- sirın tabi:' bir İn-
curn etmiştir. Gayri askeri bazı ~ Bu ileri hare1'ette başlıca rol. iki C.renadya tabur\1r.dan jbıHet IW "e m~imm~t. ep~ ~eş.~e il- aana nu et e ır mıe azıa zamana misli fazla zaman geçecektir ve ot 
dcllcrde çıkan yan«tnlar derfıal aon- G l Nıuaili • Roeca kunuı. _ olan merfcez grupta ela $iyıua, Zav. mesine ragrnen 1gttşaş hır turlu bıuı ihtiyaç aösterdiğioi aöylemclctedir mobil alh metre ileılc·miş olacak 
dHrübniiştür. MiJteacldid evlerin >"- ed:rabulunan 6 ltalyan li a ~na ya ve Fcşlum' d~n hareketle Su tmlamadı. HattR bi· gün, Fmnsızca ve alkolün tehlikeaini ıu misalle an- ki ... bu yüzden birçok ka7ala 
lı.ılrnası neticesinde ölen ve yarala. t {ı~ayına) tiüşü~ordu. 2 3. ve S2. Sefa • Hani üzerine iler~dı: ı l~. T empe gazetesi~in harb mu~.•- !atmak.tadır: önü alınamaL 
nanlar o~r. .. • • piyade alayları ~yt'lni 6 tabur) ıle 3 taburlu l 1. BeTAghcn Rlavın. bın olan Jean Carrere mahza mu(. 

,Clinduz Douvreı1d'9tt!Ftnd~ıd~•.: sahıa ve 2 dağ bataryasından H 2 dan ibaret olan sağ grup da Masri. rit İtalyanaeverliğı yüzün<len vurul. -----.. 
raı balonlanndan arı tanesı uşu- - . . b··1-v .. d .. kk l Hanı· tabya- hattını ele -imıek ı mu.- -.,! ükrıü .. au'li arı o u1r-ın en mu re " o n .,. ..-,, il'.... fj _ 
r ftUT, bu kuvet, sabah saat 6 da, T h üzere hareket etti. 1 Tn.blus şehrinde tam bir emni.. N L J s L E R 

Ro ltalyan lehli~ vahasının cenub • cenub doğu k,.na. I Fakat vahamn ağaçlan sık ohna-k \ yet ve sükun tffi9 olunamaması, i- ,.Aı..,;--.r--ı 
dul ma 18 fAİA ı - ;;~yan or • nnda. Bu Melyana l:uyulaııt .. u. dolayıııile arazi hem kapalı ve hem 1 talyan başkumandonının sinirleri ü- _ 

!," l u;.~. arar ının 284

1 

Yari qlaaı arasında bulunan \!da- de içinden çrkılm•yacak derecede zen.de müwir olmaktan bili kaL Bir . ..ılı t.&-
nı y ftra 

1 Jı .. d'e k ·r 1r n faa battmı geçerek buradan Ti"rk kantıktı. Bu ırebeble Türk Ye yerli ....,... Ye OD .. Trabluaan 9· 10 Km. sere ..... e, U& sonu.. 
unan ce esm ~1• ? a - ve 7erli kuvetlerin ifsalindeki Maıı. kuvetler, -Bay F'ethi Okyann hıih- cıemala doimunda buhınan °Ayu Za. 

r~:ıın . ve .. bataryalann ~aa~ıycli:. "6- ri tabyası!"ı. ve ba_n~n e.enuhunclakı r~l~nnda okudaiumuz ırec;hile- ara- •''71 lıile zaptetmekten menediyor- . • . . , . 
rulmu~ur. Tayyarelenm.Jz, ~ - Aceze e'Ylnl {Darulaceze) Hpt c!e- zının ve ormanın bu vaziyetinden da. Halhaki. 8a F th' Ok ha. Bır kadın okuyucum, mustearı Tahmm ederım. Bır vaki 
manın hava üslerini bombardı- cekti. iatiFade ederek muhtelif ltalyan . Y c 

1 
••• yarın . adının ilk harflerile evlilik haya- thaly.ada ölüm cezası yoktu, kat 

man etmi~ler ve mitralyöz atelii - Bu her iki noktayı umu iy tl kuvvetlerinin il~ri hareketlerini o ~uZ" da :..~d. eflcdi~ l~eç~ıle, tında büyük bir hata ~aprruş, ha- müebbed hapse makiim edilir 
ııe tutmuslardrr. Garb Trabluau - Ayn Zara yolu u- derece güçleştirmiıt1let'di ki IS50: . Ye ye ıt •ar, nj!et- tası meydana ~ılmuş. lınümerid bir höcreye atıhr 

~mali Afrikada Djaraboub'da- zerinde ve ltalyanl!ln itcıılındeki 2000 metrelik hir .memafeyi kat için ~en .anra rlt~vku~uAayı .J.:.' .et- Bana yolladığı mektubda ehem Yaln ı zhkJn verdiği ırtıra.b bql 
k " meV"Zilcrimize yaklaşınıs olan süvari kı~lasının cenub doi"aund , 1aatle.rle uğraşarak. teabit olunr.n ~,,. me e d yn lı: b~ ~~ miyetle kaydettiğine bakılırsa. dı. B ı r gardiyanın yüzünü d 
düşman cüzütamları, tnrdcdil.ntlş- takriben 2.000 küsur metre w sa.. hıodeflere ancak aaa.t 17 de varabil- s~baitl_ı;~ de, bara a !~ k 1 .Suçunda tamiri imkansız hiç ~mezeli, sesini dahi işitm 
tir. fede idiler. İtalyan livası süva i hö.. dile.r. sun ·~-t~n aonra ~,.e aza bir şey yoktur.• Yemeğini, suyunu döner bir dQ 

Tavvarelerimiı bir dil$ııan üs -
1 
Jü-klerini. keşif ve e~n~yet tt-siai Minileri tahrib etmeık ve varılan meııl~ trtd~rek • kararsilu ora- Fakat kocası vaziyeti en fena laptan alır ve yapayalnız '.\ 

süniln motörlü vasıtalarını, ben - rnaltsadile Ayn Zara ıııhkametinde Y~rlerdl" mevzile!i takviye ile yeni. da tcsuı eykmı~lerdi. . tarafından ~rmüş, derhal ayrıl- 1 n :na et gözün takılabileceği b 
zin depolarını ve müdafna ~ertiba ileri sürdükten m~a.da, süvari h den minile vü;uda getinnek .. i~~~: (Onaıu ~ıyor) mayı düşünmüş, sonra iki kız aç- zaviy('den d.~i ~aI:~m olan b 
t nı bombardıman etmi,lerdır. 16-

1 
laaından çıkıştan ıtıba~en c:cnubn altıncı tuı:tava ıki istihUm bo1ugu H. E. Erlülct cukları varclır, aynlınanm bu ço- bembeyaz hocrenın ıçınde çıldı 

17 Marl ~ecesi düşman ta'(yarele- karşı sağını mu~afaz:ı ıç'n;. 5~. pi.. ve bir tahrib !Ağım takımt,. diğer ____ ........ ••••••••••···-·00
•
00
-····-· c11klann ~ikbalH;_ti Ü2:_Prinde y~- ölürdü. 

ri Trablu~arb üzerine bir hava yade alayını s3ga ka~em~u b·;_ su- ~a~-~ kuvetlerine de ik: iarihklm Macar ticaret heyeti ~cağı .tesırden u_rkmuş. o vakıt Evet, ceza ağırdır, aynlmakt 
akJm yapmışlar.dır. Birkaç kişi r~t!e t~rtib ~d~rı-k sunrı hnlu1de- bölugu. ve üç tahrib (llğım) takı- sovlemış oldulu cuml~yı okuyu- da ağnı:br. Fakat okuyucum b 

V ] 'vı"tlere aid bazı ev _ rını takib ettirdı. Bu suretle. ft"lvnn mı tf'mk o1'ınmu,tu. Ankarada cun ı.ın mektubundan ıktıbas ede- cezayı bak etmedi mi? Havır di 
ara anmış, sı ı_ "IK" d • ·b · 1 • l rd h t vukua ~lm"stir. tugay ıı;:omut11nı. J ın en ıtı aren, Bundı.n maada geride nizam 'e yım: yor. Mümkündür. Bu takdi 
e s" k"asaArfa"k d Keren mmtaka piyade kuvv~•lerini yarıstnı mtni.. intizamı temin ve aehirden vahaya Tioari ~ele!."de bulunmak cSeıi affctti~mi sanma, ö.m- aksini isbat etmesi. masumiyetın· ... •r 1 rı a a · k • · f tm' ·• ·"""' · • el · 1 .,.. " ld k ·· ·· b k ı• d ~ şiddrtle devam yet te9ıs etme ıçın sar e ı~ ve t~ dubulü menetm,.k için bir Bersaı- U7.erC ~.nmıze g mış o an .... a - rum o u ~a yuzune a !Yltyaca • ~öst ren sesi bulması lazım on 

t
n aktmd~ ar:, t' tımız m;•te:ıd • arruZ'llD icra!lı ic;in elinde yalnız hlr lieri taburu ile 73 ala'"n bir tabu- car ticaret heyeti Ankaraya j(t - ~m. fakat !'ıarice kal"$1 arada hiç inandırması lazım. ' 

_,.d d .r 1 a·· karsı muka- te a ay .a mııtı. ru ve ordu hi7.me•indeki Karahın- mış • eye c . acar s anın ur- ır şey o amış gı-uı avranaca- Naısıl. ne vakit. ne cekiJde? Ta e rne e ır. r-t ~a , ... 1ı: 1 '- t • ,. • • tir H t M t T.. b" lm "'-" d ~ 
u.ı r ıa ar uc:mana F '- T · '-1 1i - h.d 1 • · · ki Uca t atac:esi de ,fahil bu v • • " • b"l t MT\işler <'DU ağır u.at uu. er v• yer muea ı - ye er şehnn içile var09lanna tevzı ye re ... - gım> ym edemı eceğiuı. bu öyle bi 
... ~ . narr~zatmg~)ı"" e 'mu··h: ..... kuv ler. ltalyan ileri hareketine Jcarp, edilmi .. lerdi. lunmaktadır. Ankarada yapılacak Ve sözünü tutmus. şimdi kan ~y Jd. ancak muhiı·1n •1ç'·ıne cnnn· 
_,.,ata ugra ...,.ar v ...... ·1 M . b . 1 1 - - 1 rd T"" k M t' k bi . f 1· e• vetl 1 -k en yapmış ol - Darülaceze J e aın ta yası cıva- şte 20 piyade taburu vesair kıta g'öliışme e e, ur - acar ıcarı oe& r mısa ır ~ mce konuşu- ce anlasılır. Onu hssettiren mu 
d ver e mu Jrrer . kürtmüşler rındaki siperlerinin gerisinde hare. larla yapılan meşhur 26 fkincit~n münasBbatının artırılması ve her yurlnr, hatt bazı lüzumlu ziva- lıittir Muhitin havasıdır Yalnn 
dirgu taarru arı pus ketsiz kald.ıklann~~n, lt"lyanlar aa- ltalyan taarruzu, bu sur,.tle ceph~yi i'ki ~emleketi alakadar edPn mad ?"f'tlertle de bulu~u.10"1ar, . ~aka~ bir n"oktava iman edini~: ı 

• D!__ 

1 
.... .__ __ ı: öldii at 9 da aceze "'vını ı.:e saat 1~ d!1 centtb doğu ve doğu mikametlenn: delen_n a~m ~tımı?da kolaylık - !~lnız kalınca ev ıçınde bırıbırlerı masum olduğu zaman mooatabın 

o.- ... T- .---- da Mt'lan tabyssanı IŞl!'BI edebıldı-1 de biraz ıen\tlcterek. bir ay evvelki lar j.llOSten~~.~Sl mevzu~b~hs_ ola : ~m ~kturlar. inandıracak sesi mutlaka bulur 
IRızim zayiatımız da milhimdir. ler. .. .1 vaziyete getirmekte:t ba ka bir ne. taktır.. ~O:Uşmelere onumuzdekı Okııvucum şimdi ~ikayetçi Bu, bir zaman, sabır, tesadüf 

~neral Lorenzini, Jntaatının ba· 6. livanın Darul&ceze - Masn tice vermedi, ve ne tabiye Ye ne de haft_a ııı:erısı~e başlanacağ1 zan - - Fakat bu, ayrılmaktan beter, selesidir. 
'1nda katramanca çarpı~ırken tabyası 1'attına karşı yapaCAiı ta. aevkul<:eyşi ehemmiyctli lıiT S8Je- nro lmektedır_. _ ölümden beter, diyor. TEYZB 
maktul düsmilştür. Hava muha - -=~=======-======::::ıı::ıı=====~~b;;;;~;:===-'=='s=::: ====:=.=:==:::..:..======-===-==----=--==-=;;.;,;;;;;;._ı 
l'f'beleri esnasında avcı tay:\',.rele- •Soa p.-.. ıua Wltlıat.aa: 52 olan lültAyeler ıibi, Minenin hikaye. aramızda hiç konu~nıayız ... Ben bir 
rımiz, bir İngiliz tayyaresini dü - aiaNa de, sonu yok. teY demede,p aidcr ddtc.ıı ~mc· 
~rmüştür. ~~-AN ~ l'!-1:.-: .._1 L--'· -1.L•-r1111 den alırım ••. Sonra <i• yqil od•m-

TayY8relerimlzden 'hlri flSSiine ~ •- -·-llKl- dalü koca çini sobaya ne vakitrir 
dönrnemistir. Hareket tıslErimiz - hasret çektiği alevi. &te§İ tattınrım-. 
den bırinc karşı vapılan hava .a - • cTck tek sayfalar üatündu Anladıwz değil mi Periciiim, bir 
kınlan, bazı zararlar !ka etmış - NA'-'LE.DEN: MEt3~lJRE S4MI daha kuklanın l&fım etmiyec.~> 

n13'orf ... Hem bu sihirli evden ayn.. 
Lp çakınca, aeae de •Minenin IWtL 
yeainin aonu yoktu.ı denebilir mn 

Kötü biten bir hikaye ne ~ 
oluyor. 

Mehtablı bir ~ aabMı 

Kara Wr sün Kendimde hali, ondan konu,.cak 
tir. '-· . . . Ladar kuvvet bulamyoruml Peri hanım herhalde uhikayenint 

Berb<>ra önüne nebniş olan l\UV. • ,__L- etini 1 d L..--·- - iL b" k k ,., "dd t1 Bütin aafiyeti~, ~~r n ırunı- an, uyuıturaeu bir ·~- -- Em melcteb defterim. Minenin Peri cevab verdi: epey ır ısmıru 0 Umll§ olmalı, 
Vetli bir düşman filosu Şl e ı rile ızbrab çekıyer, ıalıyorl muna atıyordu. «80Dll• olmayan hikiy~..i birbirıni - Peki yaVTUm, peki. Hiç onun amma bana hiçbir ~ey d mıyor. Her 
bir lbom.bard.man yaptıktan son- __ _. · --~ ol- -- vakitk" "b· ·· b · L b. '-·· 0 11u ıteven Ne<::0et, onu •~ Artık kendini btleııa bir hMla I hlbDaz kaıalamııluım Perinin elin- lifıru etmeyiz, tıpkı dedigıW"niz .nbj 1 gı 1 mute e531m ve muaa ra karava naker çıkarmıc: ve iP\& 1 ... betli .. - ı_ .. f k 

J ... "' onu itti. maktan çıkb. O.. yaparım .. , &oZ.u11Luyor, a at atamızda ._,.. 
a~kerler, garnizollwnuzu ele ıe - Belki de onan bu ı.arekcti. kal- Jzun bir zaman için, 90nra bile - itte beyaz ablam. dedim. Mi.. nu§malarunızı tutuklaıttıran, ya da 
Çlrmjştir. bt • lüalerini vormiyen bir kadını günlerini veya aylanaı saymaktan ne iamini vereceiimt.a bir kuk.Lanın, Artık şimdi fU ıatırlan ayrı ayn, hana öyle gelen bir tuhaflık ••· 

Aml.ral Darlan .. 0~ ---Ll- aöeterdiii nJa ualctini aciz kald.iı nnıhakkak pek pek ..... aöyl.rdiğiniz tekilde anlatılm11 hikl- tel: tek kağıdlann üzerine karahyo. Peri hanım, Peri hanım, Mine ıdn-
~_J~ _..:ı:~ b ' . . __ _ı.uı8.; ye&i. Belki dcimez. amma, onu dik· rum, bir iki gün sonra ye111 odamda Benim için acaba neler düıünü,._. 

Al . . . . V.in ta.a•r _..,or... zun ır zaman 1ÇıD. yaa~&D ... L 1 h d L b hal · · b .. k I aun ) man elçJSJOe IÇtn oya- ---L iti çok defalar, etrahnda olup biteni, batta keDdi ut e, em e ıı;.a ~ t erını Ol! go. tutuşaca •ateş~ on ~rt da atarım, UZ . f d• Fakat ne ,...... k el~ 1 ha bile bilın lamaz. hi.- ~ okuyunuz, aazdcn bunu ı ca S.hhatim duzeldı. Artık manevi H3valar ne t:ıtlı, ne ııüz.cl gidiyor. 
zr a et ver 1 takdir etmek ee~• .... • yatanı ez. .. ediyorum. Bu yaz\larcıan benim fay müvazeacmi de buldum. Suununun Balac;e, koru, cennet aibL. 

VicJ.y 18 ( A.A.) _ Vıdıy .t- Minenin Necef~ •vmediii ma- aetmez old~ . . • dalana bileceğim bir netice çıkar3~ asi dağıldı. Hem Minenin hiki.yctıi Dün akfam, yemekten •0n~a ~ 
Y ... i mahfelterindc Amiral Daılanın \(imi Hatta o dakıkada oıad~~-..efrct Sonra bır. an ır~ li wyaaclı, li~ıı~~· ne olur!. ~üşündüklerinizj de bitti ... Ôy}- ise . .. Burana ... Biio- çcde dolaprken. ır;eceııin cazı.,._ 
Pafiat~ yarWt denMffİne ;,,rizar ~ ediyor ... Ondan nefret ettiııne n• ı bembeyaz b~ ~e~ ~~ apay- bır ikı satırla, bır:ncı sayfada, boı yücı.inün evinde kalamam... KaL ıutulup koruya çıktık. . 
d!lroektedir. f."Yveke de \,iM;riıdiii 1 uzel de inaıııyor. Jınlık te~u~u C~· bıraktığım yere _yazıverin, emi... mama bir sebeb d.e buLunam. 1 Daha tam d~lmamış, yanı bafii-
aibi A"'i"al Dulan Paristelıi ika • ~ işte Mineıun h_ıkAye11, kaklaaın Soma defteri. hanı bazan salonda Onan için mi bugiia çNelerimiD ç• kU'.,.. ay, apçlar ~r~dan ııe-
lneti eenMJnda Alman bü-:Z.k elçili '- · aadan atet yük.eli- ro~anı burada bıtıycw ... V.,,a d..- beraber oturduKıtmuz zamanlar Ü- ortagıy ndan aynlniren. biT eidq. bir ccn da• yolları, tallı bir ~ boya-
._L. Y.. Aınma Dıt Y M" • k T · d d • ' d K ha'YUZUD ti&-·~ terefute t:rit> iile ,.S,afeti ver- d Al vden kanadlar ıneyı ıuyor, esı ıyor. zenn e yaz rgnn masanın çekme- ayn'-ı actııı gamı duydum;l Onun ~oıı a. ocam~n . . auyu 
ltı!4 ve ziyaff'tte Alması ili~ ile- yor "- e ula Ubuslu diyarlara Ona «bitti• demek doiru ol sine ltoyanımız ... Bir daha da ne bu için ntİ bacün bu kadar ~) ı •ek barelerlıe cumuflsıyordu. 
~e men.ah muhtelif pbaiyet1- .. ıı.. haıeY ' da buan buralar- maz: Birçok aahi ve ekseri de aeıklı kukladan, ae de başına celenlerdea 1 .tn..a bh9ok fe)'kr• aasıl bail•· (~bsa TMl 
na~ bulunmutlardır. ıötürüyor, aonra 



POSTA 

emleket Daberleril 
J 

,k~t~:~:i~~ktelAm~sya ın T_asn~ köy~ de,I 
olan bir_ k_?prüden gornlmemı(? hır vak a 

geçerken duşup boguldu Y 
Amasya (Hususi) - Dün gece 

şehrimizde iki kişinin boğulma • 
sile neticelenen 90k feci bir boğul
ma hadisesi olmuştur: 

İsmail Hakkı ve Necati isimle
rinde ıiki kişi bir müddettenberi 
tamir edilmekte bulunan Ma,Ua-

Düğünde kız tarafı, damadın bir kağnıyı çeke· 
rek köy dışına kadar götürmesi ve minaredeki 

yumurtayı bir vuruşta düşürmesi şartile 
kızlarını vereceklerini söylemişler 

noz k.öprüsünden evlerine do··ner - ........ (H i) ro...-. ~ ı · ~ ~ .• • n.:ın.,.a U8US - ~en gun rabasını damad kendı başına çe • 
~e~:e kohn~: ~ık kal8f bır j Tasno köyünde ~ok garib bir vak'a kerek k.6y haricine kadar götüre
rak n ğer d·· 151 •• e yuvar an~ - olmuştur. Altı ay evvel bu köy - cek ve billhare de minarenin şe -
zifiri ı=n~ı:.uf~i ''birg~~ d~n Hüseyi!_l !Cö5e kızı Zehra ile refesine konulacak biı- yumurtayı 
te tboğulup gitmişlerdi H dd" : K!~po. köyunden Ahmed o~~u bir atışta vuracak. Damııd şnyed 
tında coşkun olan ır~taa c:S::- ~ırzırf ~~a~~lardırf. ~u mud bu marifetleri (!) gösterebilirse o 
leri bulmak mümkün olamamış • 1 e ·ıal 1 er !k~htara i~a hazıkır- zaman kıza malik olabilecektir. 
tır A amnış ar, sıra nı a a ge ınce, - . . 

. ncak bu feci kazadan sonra zın babası müşitül. t k 400 Damad bunlan yapmaktan ıstın -
dır ki belediye tamir edilen köp - lira verilmediği ~ k~ı. ~~'\atı kM ederse, 50 hra vermek sureti le 
rüdc mini tedbirler almayı düşü- müsaade etmiye : . . 1 .~ ı°1 • a kurtulacaktır. Bu garib teklif bit
n~bilrn.iştir. H~ise şehrimizde bü- tir. <Birçok masr&f°:6;1:en so:r.:~ı~a: tabi kabul edilmemiş ve bir kızıl
yulk bır teessur . ~:randımu.ştır. rafı, öteden beriden borç ederek ca kıya.met kopmuştur. Kazmalar, 
Boğulanlann ~ iktsı de evlı ve bu parayı da Hüseyin Köseye ver- kürekler ve sopalar havaya kalk-
~~~~~! .. ~~· jmiştir. Fakat iş bununla bitme • mış. bıçaklar çekilmiş, iki taraf 

r . . ............... miş, asıl hadise düğünü müteakıb biıi>irine girmiştir. Hadiseye jan-
Sıvastan k ... çük ')I kızın gideceği dakikada patlak ldarmalar yetişerek kavgacıları 

h b 1 
vermiftir. O gün, sandıklar, denk- ayırmışlardır. Neticede kız tarafı 

'- a er er ) ler h!lzırlanmış, tam hareket cdi - 20 liraya razı. olduğu için hadise * Cer atelyeaile elektrik ccrt'ya- ı ı~~~ı sıra.da, kız. tar8:fı damada şu kapanın~, ~.e~ıkanlı da birçok mA
nı mukavelesi yapılması için Şeh' ~rulmeımş teklüte oulunmu.ştur: nasız muşkülattan sonra karısını 
Meclisinin verdiği salahiyet üzerin~ jçi taş ve toprak dolu bir kağnı a - levine götürebilmiştir. 
mukavelenin esaslan kararlattml- - - -
mıştır. Bursa.da z. abıta \ lzmirde ia_şe teşkilAta * Sinemada ıİgara içen Ha kiti 1 
para cezaıile c.ezalandmlmı§tır. lŞ erı ı yakında faalıyeta geçiyor 

* Fukara aılelerc yardllll yaptl.. Bursa (Hususi) - Polis müdü- 1 · (H ') 1 · · t · · k · ı . . zınır ususı - zmır ıaşe eı-
ması ıçın arar ven mı~tır. rü Said Koçakla emniyet amiri, Jcil '- · * Umumi hela müteahh'd.i · k . l . t k k . itt ır.adrow yalcında faaliyete e&-

ı nm rsım reıs erı ve mın a a omı - . l . . . 
J:?ukavele müddeti temdid edilmit- serlerinin müşterek faaliyetleı-i, çccektır. zmır kadrosuna tayı~ edı-
tır. . 1 Bursada zabıta vak'alarının tah _ lecek memurlar bir müddet ıstan. 
la * 25 bın park~ ~tının pazarh~- I didinde en büyük amil olmakta _ bulda ıtaj göreceklerdir. latanbul 

. ı~tın alınman ıçan karar veril. dlr. Yalnız. geçenlerde cüır'etkar kadrosuna ayrılan memurlar bilL 
mı~*tır. K led '- 1 •. bir hırsız ~rin sükununu ihlale hare d.iier viliyetkr kadrolarına 

a e yıır.ı mak uzere bulu- t bb" . b 1 d G'" verilecektir 
nan kaya ve toprak parçalarının bir 1 eşe ~s etmış ı · l! ~n_uyo[ u. un- • 
an evvel izalesi için hapishaneden erce ursa. po ısını ışga eden b~ s=vasta konferanslar 
çA.anlan amelelerle ite ba lanmı hırsız da n~~yet çaldığı kıymcth 
tır. 1 t" eşyalarla bırlıkte yakayı ele ver- Sivu, (Hususi) _ Dil, Tarih, 

* Metruk ve maili inhtdam bir miş bulunmaktadtr. CoiTafya Fakültesi felsefe doçenti 
halde bulunan Numanefendi kütüb- Yapılan tahkikatta hırsızın Kü- Necati Akder Sivasa gelmiş. Halke
hane binasının yıkılması için alaka- tahvadan .geldiği anlaşılmış. çal- vinde ııModern ilim .karfıaında ah.. 
lılanna tebligat yapıln1aauıa karar dığı esva ile birlikte adliyeye *s- lak ve ideal• mevzulu bir konfe-
verilmiştir. lim edilmiştir. rans vermiştir. * Sulh ceza ki.tihi ihya UltJC>- ••••••••••••••••••••••••••••••··-········· .. --..... __ .............. __ _. ....... ..... 

cakın ve Atıfın vazifelerinde fevlta- ( ~ındırada dOkUmtClhk kursu devam. 8dl0 JO-r ···-)·-
iade gayretleri göriıtdüğü hakkında _ _ 
C. M. umumiliğinden yazılan mü
zekkere üzerine birer takdirname 
ile taltiflerine vilayet inzibat komia· 
yonunca karar verilmittir. 
· * Umumi mediı toplanpsına ıon 
vermiştir. Daimi Encümene Ki.mil 
Kitabcı (Sivas), Tahir Divrik (Div. 
rik), Şakir Oma (Gürün), Melek 
Türkistan (Zara) ıeçilmitlerdir. Vi
layetin varidat ve maeıeıi bütçeei 
798.899 liradır. 

Bursa.da 
Bahçeli evler koope
ratifi idare heyetini 

seçerek faaliyete geçti 

Buraa, (Huıusi) - Şehrimizde 
«Bursa ve Uludağ bahçeli evler yapı 
kooperatifi» adında bir .kooperatif 
teşekkül etmiştir. Dün, Halkevindc 
Vali Refik Koraltanın riyasetinde 
aon toplantısını yapan kooperatif i.. 
dare heyetini ıeçmiııtir. Mürakıb ve 
encümenlerin ıeçiminden sonra da 
kooperatifin derhal faaliyete geçi
rilmesine karar verilmiştir. Çekirge. 
de yapılacak intaatın yerlerini tayin 
ve teıbit etmek üzere ala1'adar en
cümenler faaliyete geçmiş bulunmak 
tadırlar. Kooperatif, yapacağı bu 
evleri ya bir yapı firketine havale 
edecek, yahud doğrudan doğruya 
kendisi yaptıracaktır. Böyle olduğu 
takdirde yüzde onunu !)eşin alacak, 
sonra da on iki ııenede ödenmek ü.. 
zere ortaklarına verecektir. 

Pirkinikte açılan kurs 

Adana·'a bir köy katibi 
metresini yaral2dı 

Mart J9 

Ziraat: Hububatta " Çalıkhk ,, 
neden hasıl olur ? 

(Baştarafı 2 nci sayfada) Buna 4tar11 y3pılacak fey: To 
Çalıklığın bir bafka sebebi daha rağı iyi i~lemek, kararınca gübr 

vardır: Tam başak mevırimiııde de J '- b w d 
l 

, emeır., agrın aki gıda maddele · 
vam ı ıia ve yağışlarla birlikte, ha. 
vaların harareti de yükselmiş bulu. ~ nebata yarar bir hale geçirm" 
nuraa, bu hal (Kınacık - paı) haa- luzumu derece!inde gönen tutaca 
t 1 w f I hizmetlere mazhar etmek, 0 yerd a ıgının az aca yayılmasına sebeb 
ol~cağından, bu hastalığa tutulan her yıl başa~ mevsimi~de sisler 0 

ekınlerde nişasta derlemek işi ciddi ma~ı mutad ıse, ona gore erkene 
surette ıelttodar olur ve bittabi kı. Y~tılen buğday çeşidleri seçmek 
nacığın çok olduğu senelerde ça.. 1 bılha•a kınacığa mukavemetli ıoy. 
hklı~ ?a fazla görülür. Bazı yerlerde lar ara~ak,, vclha:ııl hesablı ve an
(Ekını aam yeli çaldı) derler ki, bu, layıflı hır zuaat yepmak lazımdır. 
ç?'1' .!ağ.ışh zam•nlarda esen ıııcalt Tanmman 
hır ruzgann kınacığa ıebeb olduğu- SU Ukl. b" ki 
nu ve dolayısile çalıklığı meydana m Ü öce ere karşı 
getirdiğini gösterir. Bay Mazluma: 

Nihayet bütün bu fena ıartlar s:~u··kı·· b'· kl · d . k • wu• u oce erın zarann an 
çıçe zama~ın~ . raatlamıı olursa, kurtulmak için maydanoz vesair 
baıa~!adtelk.Jhb. ııı .kde yolunda gİtmİ- yutıklarınızın etrafına külle lcarııtı. 
yecegın en, ırço taneler büıbü 1 it' 
tün boş kalır. Ve tanmmanlar ça: n ~1? ~oz ıreç serperek bir kordon 
lılclıktan baoka bir d ah l I çevmnız. Bu kordonu geçmek iste.. 
w e m su az ı. .. ..k1 .. 1 k" .1 gına uğramıı olurlar. Y~~ sumu u er ..lmı en ölürler. 

Hülaaa toprak kuvvetinin kifa- Oıger taraftan bahçenin ötesine be
yetsizliği, toprakta yeteri kadar gö. ris~nc birer kire~it veya tencere k.a 
nen bulunmayışı, havaların birden- pag kapıyarak hır tarafını, bir taş.. 
bire ıaınması yahud yağıflı bir aıra.. la azıcık kaldırınız. Altına da ısla.. 
da~ sıcak rlizgirlar esıneaı, devamlı blmıf kepek koyunuz. Sümüklüler 
y~gıo ve.~~}er~e ncbatın uzun zaman geceleri buralara toplanacağınd~n 
g~neş yuzu gormemeııi, kınacık gi., ıabahlcyin erkenden toplayıp ezer. 
b~. haatalıkfarın .k~oro.fil temeseülii- siniz. Müsaid zamanlarda tavuk ve 
nu atkaabfı, t.elkthın lrı.yıkı veçhile

1 
hindi gezdirmek!.! de ıümüklü bö _ 

o~amayışı ekınlerde çalıklığa ıebe. ceklcri toplamak faydalıdır. 
bıyet veren başlıca noktalardır. T. 

Garib Şeyler 

.son Pos'a ., nuı tefrika.sa: 55 

IL!il~~~!~l 
çok ite yarayacak. ıeyler söylediniz.! Berg ayni tavrını muhafaza ede- 1 tuda toplar ve cebimde muhafaza leri işitip, milyonerın odasınd110 
Fakat ıuna da cevab verir misiniz: rek devam etti: 1 ederdim 1 evrakı alarak dışarı hrlayı§ını dü.. 
Bu ~a?tay~ fimdi~.e kadar .. hiç gör-I - Na, ja, artık. ~ir latife mev. Berg kani olmamış bir tavırla tündü. 
medınız mı) Bu cuzdanı dun akşam zuubahs olamaz azızım, ayni ısrar başını salladı ve: Carrison, kendisinden ayrıldık
Raoul'ün pencere.i dibindeki çi _ ile tekralrıyorum: Siz dün akşam bu - Hayır, hayır dedi. Bu sigara tan sonra hole dönebilir ve masanm 
menler üzerinde bulduğunuzu da 1 pencerenin altında idiniz ve isbatı parçası rütubetli idi ve ıi:zfo pav. üzerinde duran, hançeri alabilirdi .•• 
ııa:klıyac.X m1'ınız. Ya öyle mn da... yonda yere atmış olduğunuz öbür Bu mümkün idi. Yoksa artık ken. 

Yauın: Valentin Williams 
Yüzünün rengi uçmuş, benzi sapsan ı Bir anda kapının önüne gitmiş ve 
olmuştu. İhtiyar sübay bir şey aöy-

1 
lcollarile, adeta kimseyi geç.irn:ıiye

liyecekmi§ gibi görünüyordu, fakat cekmiş gibi gerilmişti. 
ıonra aöyliyeceklerinden vazgeçmiı Sözlerine devam etmek İstedi: 
gibi Dwighte doğru döndü. - Bu cüzdan ... 

Bu hal karşısında Caniııon, Phi. Fa'kat onun cümleyi bitirme$ine 
lippe' e göz kırptı ve muzaffer biı 1 vakit bırakmadan Stephen omuzla. 
tavırla neş' eli neı· eli güldü: 1 rını bar.iz bir likaydi ile silkti ve 

- İşte mim konacak bir nokta, cevab verdi: 
d ye mırıldandı .. ~ . 1 - Kulaklarınızın iyi işitip i,it-

Sonra şunlan ılave ettı: mediğini müteha!ll!ıa bir hekime bale. 
- Artık buradan çıkalım. Biraz. braanız çok iyi olacalc sanıyorum. 

Mis Mac Reay ile görüşmek istiyo· dedi. Sizin bu manasız ıorgularınıza 
rum. Ona söyliyecek bazı şeylerim kaç defa cevab verdim ..• 
var. Berg bu üıtihzaya hiç ehemmiyet 

Berg, yabancl telaffuzu ile ve veTmedi ve ayni tehdid edici tavriie 
cümle)ey arasına almanca bazı keli- aöderine devam etti: 
meler karıştırarak ortaya atıldı: - Na, na. ıakin olunuz, dedi. 

- Bir dakika. Am.arikalı m~. 1 $üph~z ki, belki de bilmiyerek 
dedi. veya fa&mda olmayarak hana bir 

Na, ja .•• Halbuki ~n sizin bu ıöz... Cebini karıştırdı. İri elile orada izmaritler gibi bütün gece dışarıda 1 disi de mi Carriıondan şüphe cdi-
lerinizin altıini i$bat edeceğim. bir sigara İzmariti bularak çıkardı 

1 

kalmıştı. yordu~ Bu bir çılgınlık olurdu, bil. 
Su t C ah 

1 
,.. " '- ve •Özlerine devam etti: Sonra, elindeki ııigara tabakasını hassa böyle bir zamanda . .. 

.. I ~ u. it ev b. f •crgını ?r1!arB~ - Bunu, d' Arenne'in penceresi masanın üzeı ine atarak tehdid Sonra yenide:l kendi!i üzerine 
aoz k~~n~k ısa .ırb ası aw vbfti". ı- önünde, çimenlerin üzerinde bul _ 1 edici ıbir sesle &özlerine devam etti: dikilen ve hiçbir ehemmiyet verme.. 
r~.r 

1 
u~uh "dmd aVl. oncul ga I enzıyen dum. Buna ne diyeceksiniz? Bunu - Hala inkar etmekte ayak di- diği dikıkatli bakışları hatırlada. 

goz erı ı etten pırı pırı yanıyor d ld w _ •• • • ek . . . , s d Ph il" • · ·· h · · h 
ve yüzünde dalga dalga kırmızı bir ora A ak bgım_ı gor

1
en uçd ~hıdı~d 1 reyVec. . nu~~nızcİ· h b . onr~ St a h >: ısın o mut ış ıİt a-

ren'k dola~yordu. va
1
dr. w rtı . ku.sıgara arı_n. a aıze aı I . erhıty, ~e~ ı es~ ınba, 1vazıydc- md ındı. epd enın, on1dun~ mazgLa. 1ıd!c;:; •. • o ugunu ın ar etmezsınız, •anırım: tın ve ametını sezmege aşıyor u. a a ran evusu o ugunu ı ı.x• 

S:Cphen, ıuku~;tle .v~ muhatabı. Zira bu sigaralardan, adada sizden Zira arkadaşı Carriaonun, ciddi bir ıeklindeki ithamını hatırladı. İşUa 
nın 1tham eden s~zlennı umursa.mı- baoıka kimsede yoktur. itham karşısında bulunduğu mey- en şayanı dikkat bir tarafı da, Car
yarak cevab verdı: Seroeıt kalan öbür elile Stephenin dand~ idi. Aklından geçen düşün- risonun, küçük Floradan yana olu .. 

- Aramızda timdiye kadar ld. tabakasını açtı ve oradan aklığı bir celerin dostu tarafından bilinmesini idi ... 
har bir tekilde ve normal olarak sigara ile elindeki izmariti mu'kaye- hiç te arzu etmiyordu, fakat yalnız 1 Verity, bu sefer de genç kız hale.. 
devam eden münaaebetlere bir •on ıe etti. Bu keşfi onu yanıltımamıfb. 1 başına bu kötü vaziyetten tüphelen. kında düşünmeğt! başladı . O da, 
vennclc neticesine de çıksa aize ar. Garrison gülmeğe ba"ludı: mekten de kendini alamıyordu. Bel-ı Vikontun, babasına şantaj yapmak 
tak ıunu aöylemeie mecburum: Siz - Bakmız &öylediklerinizel Be~ ki de küçük ve ehemmiyetsiz görü- arzuıunda olduğunu söylememit 
mel'un hir yalancııınız. Ya ağzınız- raber bulunduğumuz zamanda 4tÖr- nen bazı ufak deliller bir nıava ge- ı miydi} Sonra gene genç kız, kendJ 
dan çıkan küstah sözleri kulaklannız mÜflÜ'l-,ÜZ'dÜT, ~İgaralanmın artık]a.. !erde esaslı b_ir ithama ve.Bile ola- j ka~şıııında,: cüzdanı~ m~h~evi!atın .. 
ifitmiyor veyalıud da içinnde, itiraf nnı, öteye benye lltıyorum. Eger caklardı. Kondorda Steve dl'n ayrı. ı haız oldugu ehemmıyetı hır hir •19oo 

ederniyeceiiniz kadar kötü makta<L. böyle hat kuruntulara aebeb olaca.. lıp onu yahuz bıraktığ~ zamanı ha- 1 lam&m11 mıydı) 
lar ...Clıyoreunuzl iuu biL.eydinı, 1.ep.ini ayn bir ku- urladı. Sonra da dprıda ayak eea-1 Urkua nd 



) 
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Generrl Moda klübü hidisesi Sovye~e.r Belgradın 3 Alman denizaltısı ,..,... ------...""" 
di i · et 1 1 k Bir dokterun günlıık 

<B ... !~~-;<!,.dal . ,_,,,.,,, ;. ,; ,.;.:;;. ı .ı. b. b~.ı;,ede •• ,,, .... ve b;,.,.,.vazıy 1 1 e a a adar babrıldı notlarından 
fazla nüfus artmarından doğan gibi iilcah halı: kar rlarının kanunauz olaraik rey vermeleri mümkün ola. tli.4 • • ·•.tl.aw"'' (Başta.ra.fı 1 l:ıci Myfa.M 

fnesclcierin halimde ikinci mikan 1 olduğundan hahiale l.ararın iptalini mayacağı cihetle, o yazıların klübün Aımlmy117a kill11 nwıterek cephe Bu muharebe Am "k B" l l Kulak 
lk?mi Japonların ya~amasına mu : dav.a etmiftir. şeref ve haysiyetini ilal edip etme • Ncvyorc 18 (A.A.) «Ofi ~k devletleri hükU.m er~~ ,

1

r e ·İ ~ı~ nisbeten boş topraklata kütle F.Hlaa«ika kliib nizamnamui!Mle dijini klübde veya hariçte mütc • Fransız aıan rn: !etinin ilan ~..ı · • .e. lD 'e .mı Ağırlıkları.• 1 
pa) d h Jübd ,_ _ı_ h "' J • ...-uıien sıyasetlermin lıa~n e mu. aci~ gö~dermek ve ie.. bir .•~anın k ·· en inracını _iuare he. asın~ z~~atın mi.Jtalealannı almak nevyc.ıat: ımes gazctc~ıı yazıyor: kuvvetle bertaraf 
L etmektir .. F •• ılvakı Japonlar bu yetının ~aruına bıra. kan bır madde suretde o&renmelen ve nctic• ken- Bdgıaddaıcı <Lplomalarla diğer ğını hi"bir şu""ph olunah mıyaca -
nusu t b 

1 
ı, h k _J ... • ı · k. .. ' " eye ma al kalını-

• 3 a teşe bus erde bulunmaktan yoktur. 1«are eyetı uarımıa c.11 • di kanaatleri gibi ise yazı sahibi aza aya& §anıızyet~eırn ve as cıı mute.. ;Yacak ıbir tarzda · b t · . k ıen _d_urmamıılar ve mcaela Havaiıl babı mucibe elarıak 11izamnamenin hakkında ibraç karan v mı bassıı.lıuın "tik.une t1;Örc, bu yaz Yu- nılmalıdır • ıs a ıçın az.a -
~~ Fılipin adalaıına, şimalı ve cenu.

1
23 üncü maddesinin F fıkrasını göe.

1 
umumi heyetin reyini al goslavya, Tur ~c, ) unarustan ve i Alman k .. . 

1 Anıeriıkaya epey miktuda mu - , termekte jee de, bu madde ihrac gi. ederdi I 1 Ibuki idnr h Buyüık Britanyanın teşkil edeceği y 1 ruvuörlen Atlantilde 
hacerette bu)unmu~lardır. Fakat bu hi ~at"i l>rr hak.kın sukutunu terviç h.iyeti ·olmadıiı halde müııter:k ıbir .<-ephede i\.lmauyaya yil. ~:ız Alman '1enizaltı rı de-
~erler Japon tesir ve DÜfuzu altında eder tekilde bir kaydı muhtevi de- . ti ~: bu h k a urı 'er - kar~ı bır harbın saitınılmaz bir şey g .. ~t Alınan muharebe knı -
laıulunrnadığından. Japonların mik. ğildiı. Esa~n idare heyetinin dü - mı\ r '· d 1 l"c~. hnunık m"v.ruata olarak telakk; edilmesi icah eder. v~:lerı de, Atlantiğin Amerika 
tarı, buralarda goze çarpacak deıe- tündüiü aüN ~ madde mütalea e. ve em e ~ u m n.-ı i müessisi Helgraddan 5tefanı ajansına bil- ~~1!1~ kad~r geçmiş ve kafilel 
cede artmaja başlar bqlamaz Ni. dilse bile bu madde hük:nünün tat. l>ul~nan Zekı Rız Y.a ~ı.ırşı bir dar- dirjJdigine nazaıan, Yugo }a,ya • ancın e munfe!idt'n seyahat et
Pon. ıınuhaceretine karşı, Birleşık A. bik edilebilmeaıi l(in karardan ev" el b~r: H~r .halde h~dıse m~lıkemc. d.aJci !:>ovyct eiçuı Moskovay yap _ mekte olan ~emı.lerimizden birka
rnerıka ve diicr hükiımctlerce9 ka- o azamn dinlenilmesi, F. fıkrasında lemnıze ıntıkal etn:>ş oldugıından tlğı ziyaretten ~~~lgrad4 dönmiıjtÜT. ~ı daha42 şımdıden batırmıştır. 
nuni tahdidat konmağa -ve engeller yazılı iken idare heyeti bu kaide ve verilecek karar, miıtaleamızın isa. hagili:d..~ Akdeuizdt:.Ki faaliyeti şınan, tul derecesine kadar 
Yaradılnuya ba§lanmışhr. mecburiyeli jfa etmiyerek ihraç ka. ~et veya. ademi isab ·ti nol:tasmda Loncua 18 (A.A.J _ Daily Te.. garbdc gemiler batırmıştır. 
d C?~üncü ?ir imkan ~a. memleket rarını v.ermiştir. Diğ .r taraftan Z.dti da bi7i .ı.t.nvfr edecektir.• legr~pn gazele ının 1sl..endeıiye mu- Bu tar~flar~~· şiddetlı ve aman 
ahilınde zıraate el\ erıslı mıntaka- Rıza, nızı:ııtınamedekı bu fıkrayı ıda hal:.ıırı, gazctenııı bi.incı sayfasında vermez bır mucadcle yapılmakta-! 

&arı çoğaltarak artım halkı buralara re be:r etine haıırıauığı zaman ken- Cam:de rakı içen bir n~c.d. 4.ll bu- ıclgıafında dıyor ıki: dır, ~ft ki mühimmat ve mda mad . 
zerl,.ştirmeıktir. Fakat Japonyada disine bir davetname gönc!erilmişse 1 S guncı~n fa.da bir zamandan. delerı akını durmad;;.n gelsin. Bu-, 
e~ karış toprakıan azami jstifade de, usulen hiiküm verilmeden evvel sarhoş yaka.andı heri, şaıkı J.\kdcnizdcki i118ıliz do • :ada ve .gayretimizi azaltamıyaca-1 

b~ılmiş olduğundan memleketin ta. dinlenilmek lizıın geldiği ve hüküm nanması cuzutamları her zamankin- gı~ız Orta.şarkta ham gayretleri -
J 11 vasfına uygun olarak orman • den sonra dinlenilmenin kaidelere <n:ış.a.·:ıfı 1 inçi ısa) fa.:!o;ı' o-:n i~ı:la mcş.,;ul olmuştur. 1 rnız.. bu_n~arsız idame edilemez. 
~rla bataklıklardan baAka tarla ha. aykırı olduğu mütall.!Ası ile Zeki Rı- söylemekte ve arada bir de cebin- Alaka mer"e~ın aarb çölWıden Şimdilık .. k~Y;J:blarıinız fazlalaş-

line getirilebılir arazi kısımları kal • za tarafından davet tcddedilmi tir. den ç~ardığı büy~k bir şişeyi ağ _ Balkanlara mukaıındtmbcri, müabet nuştır. Öldurucu kudretteki bu 
lllanıııur. fakat bu orman ve ba - MalUındur ki btr kimee Aalı.kmda zına dıkcrek rak, ıçmekte olduğunu ııaueJlı·ıuı nıevcud bulunmaması yü n:ey?a~ okumaya karsı koymak i
!~lıldar nihayet mahdud ol<luklan bir büküm verilebilmesi için evYela göımüştür. zunden muzaffer kuvvetlerimizin ~ın ıktıdanmızda bulunan bütün 
~Ilı, iskan edilebilır yeni arazi ba- o kimeenin dinlenilmesi ve sonra Bu vaziyet karşısında hayretten parlak za.ferlennden sonra iı.uraha. kudret ve kuvvetimizi. bütün kay tne getirildikleri faueclil.e . ~ile hükiım vcrilmeai lizım gelir. Hal • hayrete düşen kayyum, meçbal a- tc çe.rilmış oldukları sanılabilir. Bu n~klanmız.ı, bütün san'at ve ilmı-
b?~lara ancak az insan ~erleş~e.. buki idare heyf'"ti ~vveli hüküm ver. damın hu garib h'lreltetlerine mani bühusa donanma bakımından ha - mızi kullanıyoruz. ' 

ılir. Bu aebd:>I- l>u tedbir dahı Ja.. mlf· ve aoııra dinlemek iat .. ....i.tir ki 1 ı. k d" . . id ı<:ıK~t olmakt~n çok uzaktu. 1 K11YYet'-...!_!_ •--Pon b l b" ·1 -·-,, • o maA; ve en ısını cam en -La Ed G o·ı ı=nmz · .. ,..,, 
L yanın er yı artan ır mı yon bu tekil cemiyetler hayatında hiç k . t . d ff lı: ,. ... r • en ve eneral ı l buraya gel' Fakat k • l . . , nallcının İ91c:in edilmesi bakımından .. ··ı . b" k" d ma ıs emışse e muva a olam.ı. diler ve hemen bir gece "1Çinde fı· • artmaktadıru~ et erımız. ner hafta 

goru memıı ır va a ır. j .. ,,._ 1 Sonbah d k esaslı bir hal tarzı :ırzetmez. Bun. j . n kulı( b k d .. I mış, usteı.a azı ı sarho§Un tdıdid _ lodan hazır o_lması ve üzerine yeni bura 8 · ar a v_e ışın 

Muayyen bir yaştan sonra ku
lakta ağırlık husule geldiği vakit 
bunu ehemmiyetle nazarı diklU,.. 
te almak lazımdır. Gerçi bazı 
~rruelerde knla.k borusunan if 
ruaıı olan ıtuıat lideri 90lc ar: 
tar ve bilahare yavaş yava§ ku
nıya.rat CUla.k mecrasını Adeta 
bir mantar gibi tıkıyabilir •e bu. 
nun neticeııı olarak da kulakta 
ifitme -kudreti anıır. Bunun ça._ 
r~ vardır ve pek kolaydır. Bir 
cvn ene! kolala glıserin damla= ve bir mütehas.'lısa IJİC:Ullp 

- k ta"lnguQe kulak mecn.sı 
güzelce Ylkanılıt ve kulakıan a
deta 8iyab ~nkte sert bil fi.k 
:ı•ntar gibi ar~lar çıka; w :~r-

al hutanın .tulatındaki atır 
J~k. da zail olur. Böyle kulak ki : 
rını fazla ifraz edenltt her sene 
mtıtıaılta bir defa ..... ,_._._nnı .. u.uuua yı-

katmalıdırJar. Kulak atırlıtıa _ 
nnın blrinei ft en basit sebebi 
o~ur. Fakat be.zan itulatta ü. 
hıren ve lıattl mütehassıs mua.. 
Yeneslle de maddi ve um bir 
tega.yyiir te.3bit ~ilmediti halde 
gene kulak alJrhklan hbıl o -
Jur ve huta eskisine nazaran a
lır ıŞ1trneğe başlar, bundan dola.. 
1ı az~ muztlll'ib olur. 

t z. ö. dan ıba,ka Japonyanın jk]imile rutu- 'ıi· u ı d. -'1k an h~~- ar- lerine maruz kalmııtır. taktık ve mea uliyctler alması isten. pido y m var:mış _olan ~merıkan tor 
bet dctcccsini müvazenede bulun -

1 
n_a ge ı_ı:-ce;b'?1e enı a~:n um e: Sarhoşla bu suretle başa çıka _ di. Hlo, bunu tam is .. bede v hadi • te uh{ıb~7rı, tedrıccn faaliye

d1 uran ormanlarla bataldJdann iz•- lrınetaıJo~e ırı~h-nı~ ıdrahc~l.udmud~ı mıyacağını anlıyaıı kayywn polise aeeiz olarak yapmııı ve lıalen yap. lanJ?.mıeçzıme tde ı~. Kendi filotilla - ı--:ı-----....;De.;.;v.;;a.:,;m~ed;,:.;ec::;el:~:J 
es· .

1 
b 

1 
. J l 

1 
ıeye enıı sa a ıye ı a 1 ın e ır. • --'-t d le . . 1 n a edı de fazla]a.....,, 'Lt ı ı e un arın yerme tar a ar açı • • . müracaat ederek cereyanı hali a ıWllL a evam ey nuıtıı. d d • .,. ... ax a - C..,.. ınasından Japonyanın hakikaten kir Kanunu medcnı şerhı Rossel ve l d h 1 . l n - Dü~an toplaruun ve bava k·-. 'vaır a a ve. d~nul.e. r üzerindeki ha- ~ olla711elalal'ııuJ1 

-..J· • Pi l ·ı H k k F k"·It . d atını§, n ıı. camıye ge en memur- .... kuvvetim z tl ,_.. ..- ~lanaı ........_ ı 'CUıp etmiyeceii teemmüle deier bır anyo ı e u u a u emız e 1 .h b .... d k • vetlcrmin aah~~ı -da~liude bulunan dır. ı sura e ~ı-tmaltta - d ,_ -
keyfiyettir medeni kanun okutan ordinaryüs ar mı ra ın onu.~ e ra .. ı ıçmekte noktalardan bu_yuk tıc.aret aemiJeri- , erim. Aksi takdirde ~ 

F
.l L· •J d · }j 1 nrofesörlerimizin mütaleaları ayn"ı <>e devam eden bu kustahı curmü mecı · 1 •v· • I 3 AL.... __ ..a_L_....__ L_.. muta...._. blaMllr. 
1 vaı.ı apon a asının sıma n - .. .. h rl h r d . 1 1 ... ıun sa ıı:ıcn g:çtı~ını gördüm. . ~ -llOSI _ ....... 

deki Hokkaido adatoında heniiz ha. ltildedir. Bu mütalealara göre, ce - u a ın e yaka amış ardır. Stefanı a.ıanıına aöre ı Gıttıkçe artan bir trsirl" mu ıı... 
21 iakan imkanları yok değildir. Fa. miyet nizamnamesinde idare heyet- Unkapanında Atl~ataşında 44 Yunan - Arnavud cepbeaı 18 k!lb;lı:> ec!"v('lnız Dün üc 1:Alm - -·-·-·····•••••••••• .. •••••• ............ .. 
kat buralardaki jkJim Japonlara el- lerine ihraç karan hakkı verilse bi. numaıal! ~vde ~turdu2'J ve bet ço.. (~.A.) - SteCani ajansının muha. denızaltı ıRemisinin mutıakkak ~n 
Verişli de~ildir. Bun darı b,ı•ka J a - le kcenlemyekundür. Bu hak mün- c~ sahibı oldugu anlaşılan bu a - hm 16 Martta ltalyan tayyarelerinin re te batırılmış o1dugu J.nbe · j 
ponların ba!llıca gıda maddesi olan hasıran umumi heyetin hakkıdır. u_ d~mın üzeri wara_nrnı~ •. koynu'"!da ci- başlıca he~e~inı. yıınar: arazieinde a~dım. 13 _Teşrinievvel 1939 ta~n
pirinç oralarda ancak sahil ovala • mumi heyetin bile 'bu hakkı istimal mıden aşırdıgı bır kur anı kenm bu. bulunan bır Jngılız hava üssü teı _ h_mdenb<-rı. bu dere<"e sevinç ve 

i'Wersinde 
Atatürk güna 

rında mabdud surette yetişebilri. edebilmesi için kararının muhik ae.. lunnıuıtur. j kil ettiğini bildirmektedir. rıci .. bi.: h?berle, denizaltılara kar: Mersin l 8 (A.A.) - Ebedi Sef 
Bu sebeblc bu a~~ya hic.ret «:deck bobler istinad etmesi şarttır. Demek Me hud suçlıır kanununa tevfi •.. Yunan yarımadası artık lngiltere şı uclu hır 2afer haberHn cesaret Atatürlcün şehrimize ilk geliflerinin 
ola? ~aponlan:ı clıger nevı zahırel.er oluyor ki, idare heyeti Zeki Rızanın Kan Üsküdar müddeiumumiligwine \'e ıçın gerek bu memlelce\İn sivasi ma- bu1mallllıŞtı1JT, Yet ti k h b 1 k al •.1 n·ı· 0 ? sekizinci yıldönümü dün HalLe. ler/ş nne ve ayvan es eme Jf- ~eııriyatını. klü_bün 17ref ve ~ay s.iye- oradan da a liye ceza nıahk( mesine nev? arı, gerekse Balkanlardaki as. ~ .rsini~ ki tehlikelerin vaha_ vın<l.e kalabalık bir halk kütlesi ~le 

~e de ~lışmalar_ı ve yaşayış tarz tme muhalif lı.ır neşnyat şeklmde te- sevkolunan maznun bu hareketle • kerı maksadları bakımından biı ma- met.mı milletimizden mzl,..mek ıı.. b ve ad ti 1 1 h 1 •~L'- ı d t d "'' a ~em.ur ve ütün öğretmenlerin it • 
. . be en e ev ennı ve er fC! ~ ~i ettiiine ·göre, yapar.ağı Hk it rinden dolayı üç ay 1 O giin müd .1 nevra araz.isi addedilmelidir. Bu e ım eğildir. Bu sebPbden do _ tlrakıle yapılan bir toplantıda çok 

rı~ı, ~- adan:~ ?~ha sdert ola
1
n 1~!~- evvela yaaı •ahibini dinlemesi ve~ cletle hapse mahkum edilerek tevk"ıf maksaclla Yunanistana mühim mik. layı, bu tehlikeleri iktiham edece- h 1 b. mınc gore degıştırıp uy utma arı a&- h t b .k d"l - ld y .. 1 l d ·ı·h h ~;mı·z h '""k d k" . . ~ eyecan ı ır surette kutlanmı§tır. 

h ecl F k b .. .. b l 
1 
wuı a a ı en ı en o uguna gore. o unmuştur. tar a sı a , cep ane, tctvyare ve kı.. "' a.ı~: ın a ı ıtımadımı b ·1 _ _ _ __ 

P~ı:7ı etar.kd·.adat d uht.~m u ı:nka~dya - - - taat sevkine devam ~dilmektedir. ldirdiğim zaman bana inanılması: daı:ı;dn anc~k e3 4a ı •. ı not. /ı o a. R many nın yenı· Ankara o ta 1 • • İngiliz garnizonlan nı istemeğe hakkım vardır c 1 R A D y o 1 
is1tinı mümlc«nd-Ur:m~y~~ -~on~n - ... r eıçısı Girid a~asında ve Ege takıma -ı En mühim muharebe. ·---------------
değil. u c dalannda lngiliz garnizonları bulun- Fakat, Hitler . . k 

C oo· Sah linet it -..ı.. d w k f" f k b" 1 ._ ve avenMının ar PERŞEMBE ıtı3 11!>41 
d ren kl 1 w d a b e 1- tiL ~gu tk ey ıye ~artık ırdsır o maK- şısında bulundukları İngiltere i1e 
.de! ı .o ugun ._'!_1! ura~kı ap?nla~n lu açn ymııtır. Y~ ın1 a aAlarda bdu- Amenlra Birleşik devletleri ara _1 8. Memleket saat ayarı, 8.03. A-
aımı surette ı~an ve J ametine •ıç n unan garnızon an mavu • s.ındaki ~niz yo11a k k Jam baberler:i 118: Hatif parçalar 

~~said değildir. Buna r.ıtğmen, -·~- luk cephesini~ ~uhte!if rnıntakala - bu kuVYetli :milletlerr~irbi~~~ (Pi.), 9: Bv ndmı, 12.38: Saat ayan, 

Y
uk zahmetler ve fedakarlıklar ib•ı- nna ae'9'kedilmıo0lerdir. Bunlardan ayırmak ve birbı" · · ··• k 12.33: Tek ve m'"'t.erek -w-k·'--f c· .d f k .b. b 1 rını mu ea 1b ...... ..... &UU, 

yar ederek, buradan az çok istifade ~aru m w ır as~ gı 1 a~ı arına ta~rib etmek acı mecburiyetini 12.50: Ajana haberleri, 13.05: Müzik 
aene kabildir. Fakat Japon muha • • ufigradıd~lla~ agır zailyıabt dkollabY!li~ılc tas.. he:rlkes anlayalbilir. Bu Atlantik 14: Karışık müzik (Pl.) 18: Saat a: 

· 1 · h h ld k d" !.L~ • ye e ı mıs nazan A a ı a ı r m 'h b . . h • cır erı er a ~ en ı arzu ve 11m. · • · U. ar~ esını, ari> tariıhlerinde yarı, 18 C13: KonWjma, 18.08: RadYo 
yarlarile buralara gelmek ieteJRiye.. n_ d '[fdokm~l~l . ve~ılmış muharebelerin en mühim caz orkeatraaı, 18.40: Kadınlar :ıaıııl 
cekl d. oun an uaş n mgı rz er bmlerce 'lerınden bins· 1 k • 1 

1 
er ır. 1 w d·w L la miitehmsıs aaker göndermek su ·ımeli . ı o ar;ı telakki et-ıheyeti, 19.10: Konuşma, 19.30: Saat 

mparator ugun ıger raııım rnı. .._ ~-L ,L h d y 1 vız. !ayarı ve ajans haberleri 19 45. Rad 
d d f 1 ·f · k. ·· rellıe nm;nn:: sa asın a unan or • f..+ Wi • · . -a a aza nu u5un u ·anına mu • t d da h 1 1 b hıkla d 1 .. ~·e, ınant, dilnva tarihinin yo ince saz heyeti 20 15· Radyo ga 
ıaid yerler •a hiç yoktur veyah-..tl t usun U!IU e ge en oş .. n ° buvü1< bir r1önüm n kt d · . . ' · · • va . h) I . 1" 

0 
~l 1 durmutlardn. Bunlara atıateJık nok. ze .ı?elmiş b l o asın a bi -1 zetesı, 20.45. Keman solo sonatları 

dirr Mıse m1~ Facerete e vdcrlf 1d :sıe: talara& tahşid edilmekte olan tank ç;;.....;ı buu udnuyorsUJ\UZ. 121: Dinleyici istekleri, 21.30: KonlJ4~ 
• ese a ormosa a um • · d lı: -·• • · d ·ı· -..... • n an sonra dost ve 

cenubi Çinden gelme çok aık lMr ve :ır~ uvvyuenn_ı edı ·~~- ~- arkadaş. olarak Winant'ın ~an . ma, 21.45: Rttdyo orkestrası, 22.30: 
halk kesafeti ya!lar. Kore eyaletinde h~ fa I" 1~·. d~s~an d w utün :'>'etini ve mPzayasını Ö\·müs ~~ Snat a~rı, ajans haberleri bors& 
de nüfus pek çoktur ve Koreliler ~ a la ıyetıttnın 1 °~lrtu an ofgrudya sözlerini şöyle b!tirhlistir· 22.<t.6: Cazband (Pl.) ' ' 
f ) it. bizzat ve esası sure e naı ere tara ın an Hedefle . . . . · 
az a_ veli'ıdd.ur. O de~ece . 1• . • yapılmakta olduğu kolayca anlaşı • · · . nmı~ s~n de hedPfle-
Korlıler dalu yakın bır ahde orada .., , labilu. rın_ı~ır. Tehhkeleı ımiz. mer*aat- t rıkara borsası 
Yer bulamam ağa başlıyacaklardır. Romanyanın yeni Ankara elçisiAi n c· 1.. Tayyare pilot lerımız. sırlarımız. sizin de teh)j 
Bundan ba•ka Korenin iklimi Ja • ver.ı~ini yazmıı.tık Yulcandakı· ra . tımnulrreisine itimadnamesini 1 ""-ı . A ve L.t' d keleriniz, menfaat!t>riniz ve sır -

1 
" l J \Lig • ... sun orta e çiyi Ça k d ·m ngmzıerm vrupa &ı asın a tu- 1annı?..d V 1 . - 18/3/l&tl açıllf • kapanıı flatlan 

P 0 n. ara iyi ıe mez ve apon mu • mar,lan dinlerken göstermektedir. n aya a rnı tunabihnelt için sarf ettikleri bu me.z. . ır.. e )lr ~n gelecek, 
hacırleri çok daha sert ve daya • -=• - - b h tt h le tl · k Bntanva ımparatorlu~ıı VC' Ame ÇEKLER 
nıklı ol~n Kor.~lılerle ziraatte reka. ketinde, alıttıiı bir muhit, alııtıiı le «arar v . s·· .. - ~ib':ıe ~~yre 1 e aya k;'de eH pe rika Birle~k devletleri za!erin ik 
bet edemez.ier. Bu scbehlerle llu. 'bir iklim ve biıyüyüp yetiştiği adet. beri bu y:ldlfd ve duyükl H~1~1en- ~ bid ır ~od oyyama . ~ ır. ~~-• lili olan muhteşem ve 'vükcıek va- Açılıf n k 
g'" K ·ı k le v evler içinde yarı tek 1 a ev a ım arı ı e ı er- n aye ıı e unanıs amn euu- zifeleri d b" l"k Londra l Sterlin 5.24 

un orede ancak yarım mı yon a-
1 

r e w . . • yarı aç 
1 

e,snif bulunınaktadn o · dj ken. de bulunan tayyareler tahrib edil • e ır 1 te yapal"ak1ar - New.Yorll 100 Dolar 132.20 
dar Japon vardır. fakat bunlar 1 kalmacı m"ıakkatli hır muhaceret• dine sanayi h (· flDl . .ı_ dikl b . f aı· f t . dır. Cenene . 
tnemleketin yuksck' halk tabakaaı .laima tercih eder. Bu eebeblerle' aata~ain ve bmalaau atınık ~myf eucl 1 len.l~ntra aval ~ ıy; hı. amamt ı- f_-?ı!_ kralının --. A""'A 100 I.nif. l"r. ~.98 . M k J .. f I . •· un ıa mu abıl, aza e ngı ız ayyare erıne ın ısar e • Mllluq ··---JI ....... 100 Inabml 0.99$ 
~rasında bulunurlaT. Diğer c:hetten, . ançij onun ap.?n hn~:• ;~e esı.. nüfusu ile büyüyen aanayüni besle.. l miştir. fngilizler, Yunanistana mü • Londra 18 (AA ) p 1 . • Madrid ıocı Peçela 12 g375 
~pon) ada dahi, ayni mikbtardt Ko-1 aı h~. \[ıarı~acaı:~ıa a "tın. ~ eale. me'k• için ]t\illiyetli eıda ve bam t temadiyen tayyare ve pilot gönder. cemiyetinin öğle ~i;afetind ı grkmİ Belgrad 100 Dinar 3.175 

re _ı mevcuddur. Ancak un0aı ~ A&nOnu~ı er e J . gı mııı ır(:. 
1
.
1 

maddeler celbedebileceği yerler ve :rq~tedirler. George"un yeni Amerik b"~ .. k ra) Yokohama 100 Yen tagı tabaka meyanındadır em-. aan sonr.ı apınyanın ,mı e- b .. ) ) - - - . . a uyu e _ . Sl.1375 
oluyor k · K d h. Ja~onyarun re karşı, Mnelerdenberi devam e- I 0 &e ebr .. temin ile ujraşıyor. Bu yer. H •• çısı Wmanta gönderdiğı bir mesaj cı l<hc,lm 100 lsveç 'P'r. 31.005 
nüfus ı, 1 or~. :ı b~ hal tetkil c.. aen muazzam ve silahlı bir istila .er ıe olgeler kendi idaresi, askeri ergun olrunmu§tur. Altın 24,25 
deme mk~stcde.sı ıçın ır mü~aeeJcline baıladıiını ve bunun ışgaJ ve kontrolu altında olmadık.. • Kral mesajında tıöyle demekte - -E-------T-.-.. -:vı-.-.. -. l---''..... 

me e ır. k b ,_ ça aponya k d. h t . t B dir· -=.•:::...;;;;;:.._v..;;.e...;:..~~...=---
Vaktıle Alman müstemlekeleri o. nctiıcoai olar• usün uütiin timali t ' .. en ı aya ını ernnıye - ( qtarafı 2 nci ıayfada) . 1 İti 

lup Büyirk Harbde Ja,..,onlara intikal 

1 

Çinle beraber doğu Çi~i ve cenubi ti:a~:;em~Jekteiir. Çünkii kdbhst Molotof, iki:ıci defa olarak Japon ı ~~~ ~~~rika devletlerinin 1 \. ıhed defirmenellHr 
22

· - .J 
~en, Buyü-k Okyanu;uo birçok kü.. Çinde11 de birç~k ye~~e.? zapt ve it-1 zengin aA a a;kn u oıun:I ço a.b~ sefaretinin bir ziyafetinde göründü. yenau . k -:~ısı. memldtetle.rimizin - -
çij,k adalarına, her ne kadar Japon 1ıal altına aldıgını aoruyor:u_z .. Bun. I mili men. a ~e ngı tere gı ı Bir zamandanberi de .laponyanın tar. n~n atı. hır anında aram~z~ ====.====y======== 
llluhaciri gö dcr"l işse de topraiın dan ba~a Japonyanın Fılipınlere, ffetlerle çctın hır rekabetten mu- fütuhat aiyaseti. Rus • Japon mu _ vazif~ ile 8~ bclunuyor. Kendm. her şeyı yapacagım. Demokrasi _ 
ınalıdud oır:ası ı dolayuil: bu ada Franaız ve Holanda Hindistanlanna d drv_çı~ması pek güç ve memul harebesinden 3onraki bir Japon pa. ne !°aterdığuniz hararetli :istikbal nin müdafaası uğrunda fabrikalar 
~rpintileri de artmakta ul~n Japon ve batta Avu~tr~lyaya müt.e":.ecci~ eUnd:~'i1:h l,te bunun için, Japonya rola11ını takiben, sürııtle cenuba doğ. ı b~g~':1 ~uyd~ğ';"n~. ~net. ~sleri-ıda, ~emi te~hlarında ve silah i
htihıau için bir hal tarzı temin et • iatili arzu ve ıttıhaJarı da aı~ar hır ilıtillfl olarak, ve A~~alılann IU k.aymıya başladı. Acaba, Mat - n_ın ·~ i_fad~mdır. Buyülı: elçın~n tem malathanelerınde çalışan, tersane-
nıezleı surette ıni.-hedc ulunuyor lu, bun- ar!~dan aleddevam ıstıfade e. I suokanın bu seyahati o siyaseti d aıl ettiii millete kal'fl duydugumuz ler kuran ve zahire amb 

~ok ıen;, olan Mançu•; ülkeo;ne Jann _d• oeb~ •!"~ :r_~Ja~" Ç~ba.. t't:..::~'J:j,d;yen gen;,~ed~:.-k•ı aJBkada< m•drr> Acaba, Ru':.a: :lö:::"~n~:~·~.?~kdfot• bu dolduran Amerikan milleti~~,"~'. 
:elince, burası az meskun olduğun- c~~lcrı YÇ~rleştırmekd ~ııı ır. d yun - çe artbğanı gö;~srü:: azmının gı ı • P~\a ve prb.de te.is etliği dostluk damına brıı da :akdrr\ hv et İ k yük kütlesi bu siyaseti istiyor. 

•n, nazari olarak Japonya lDuraya ku ne ın ve ne e u say ıııımız B . . sa a annı genışletmek ve heTkeae d 1 be 1 k . e r.yran ı Dün 'a . d d . . 
ltülliyetli h . .. d ek nüfus yerlerin çoiu Japonların artan fazla u aıyasetın, Japonyayı nüfusunu «rahat rahat harbctmek» imkanla uyııu an seme tcyız. . l . :'\ mazı e e ıslıbdacl ele -
~leıön!11h İicıd!1~ er~. -rü nüfuslarını aJmaaa. birçok aebebler- azaltac&t yerde artıracak tedbirler rını vermek mi ittiyor? • Amerikaa biiyiik el;Uinin nutka v:r eı-~ yaşa~ıştır. Fakat Nazizm 
11\ir. Fak:t a ;

1
.t ı_ır b!1 ,1~ ~İma : le müsaid Jciildir. Çinde ve diğer ~lm';fa ~ile se'·kctmeai, itte bun - Hiç ıüpbeaiz, dünya itleri yeni bir Londra 18 (A.A.) _ Pilgrıms ~~r -~k~rle.~n m~ydana getirdifi 

ın11tır. Ja pr\1.".'lı:: ış . oyM n uriye s~ydı~MlllZ yerlerin çoiunda, o ka- an ır. lhaaal fazla nüfusunu i-.e devreye ginniftir. Bunun yeni bir cemiyetinin öğle ziyafetinde b"r uyu eşı erdekı muazzam kUT
~uhacir ~o~ u ı;metı, ~ı ~ ~hay- dar fazla insan yaşamaktadır ki, bu. kayguau Japc:ınyayı aanayileşmekle devre olduğunu pekala hiaeediyoı nutuk irad eden yeni Amerika bü- vetten .istifade etti ve bu kU\ veti 
lı tetkik Kdn ekheıc m~.:d esı~"lhas ralara muhacir gönderilemez. Ba beraber kendıne aid büyük bir ha. vl batta görüyoruz; fakat, bunun yük elçisi Winant en başta İngil llnsan zekasmı esarete mahkUm 
~ Beçilm~ı ~uhar~~l;rlc ~e a~a~ tec: yerlerde tmıhacer~te müsaid boı ı kyat .!~ha~ı. tedarik. ve teminine ~v- i~ndeki sırları anlamıya henüz im. terenin yaptı~ mllcade1ey~ d:.in : etmek için çılgıncasına kullan • 
'li>elere d h. . . . _J b .. mıntakalar elsa bile Japonuıı mu.. cttıgı gıbı sanayılemn"! ve g<"nışl"'-, kan ve vasıta yoktur. Bugün Rus yanın her tarafından eros·· l ·1 dı. rı ı_ a ı ııırı~mış ıse ae, ugu-ı lh .. .• r me arzusu onu nüfu11U t ak k. . d. f J__ ' - •• h h crı en 1 e ıtadar müsbet bir netice e vara. hacerete, lti assa guç • ..... ım ve ça. lun<I . . .. nu ~1 ır~ ya, sa ·ın v~. se;ssız. ır;. aır.ar, elbet muza eretin ehemmiyetini iı::aret Amerika harekete ıeçmiftiıı 
.,.•rnı§tır· varab"ılecegvı· de zyannolu - lı"ma ıartları altında hır muhace - yo ı. t •. yebnıl hır nufus aıyasetıne 1 hesabsız <legıldir. f.skı Rusya gibi ederek demi<-+ir ki· " ı· n!<Tiiliz miUeti bu mücadrlede ~ • .- ·· ·ı Jd sev~" mıs u unmaktadır O halde d -·ı b ·· k .. ·· b" sb'" ·· ~· · • ..,., • li~~ Çünkü burası zamanla Çin-ı rete n•. ka!_ar az mutemayı o u - ııetice itibarile fazla nüf~sa i~ bul- ı t"~r, ~un. unu~ u. uftukn başka .. B~~riyetin bes1c-di~i ümidlcrin ön safta bulunmaktaddr. Ji'.ak~t 
Li ı~ olduğu giıbi Japonyaya ti- ğunu gördtnL. . . • mak ve onu beslemek i in en j i a ~r. u, me enı ve ınsanı, a at ken- kopru başını tutmak lngiliz mille- tecrid l'dilmiş ve yalnız değil dır • 
.. ~'bir Mançuko hükômeti olmasma O h&lde Japonyanm JStıla hıfr1sl~- J 

1 
a ~-fu Y ç - dısıne mahsus hesablan vardır. tinin mukad'deratında şerefli bir Dominyonlarınızla müstemlekele -

;.._tmlen Çini:! kalm-t- Japonyada rını anlam.k ve bunların hede en. ~~~ 1.,•po~ aıcat,bge)n~ "~- sdu artır - Geçenlerde Bay Hitlcr «Be.n bek. şeydir. lriniz ,gittikçe artan yardımlarda ..., ç· 1- -s ... -~ • • yan· planına rrtaA an ware u unınaıda ır. ) · · k - ı .. v d. / t._ ınn !Pıbi her türlü yeRi ve ya- ni k~ Jlll' ODUn ~- • emes~n~ ço . guze o~r~n. ım; bek. M'üıı;ıtere'k tehljke karş.ıısında bulunmak maksadile kuvvetlerı -
ıır ~ lld6trı Ye arazi tar~ı içimle dikkat ....elt ~tr· d Fılha~_ıka 'rf. ~, ~ lemesını benım kadar ıyı bılen kimse memleketlerimizi yakınlaştıran si 1 ni toplamaktadırlar. Ruzvel t'in 
t~ t...tllne yeni bir~ ~ar~ Japonya, ~ lub .im kn muta- · " h!:aaa ~~rektir!» d~mişti. Hiç şüp. vaııet ~tirun Amedkan milleünin Cumartesi akşamı da söylcdiğ: gi-
huhJ etllıelr ı..tııfllJet ..,.......,...Ui ..dli4l .O .eeeıeı.n artı mu • -·~ • • z, Führer bu sözü .öylerken jben~ Wr .siyasettir. Ben buıbi Birleşı-lt Amerika devletlerı de 

""""dlf-den o. ke..li -.Je hacer•aN ~ ...,_..elde Aa1.. -o:- Rusyayı batırlamamıttır. '8iyaseti tatbik için elimden gelen harekete geçmiştir. 
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POR Hava kurumuna 
yapılan teberrüler J' · ,-. er·ı~ il . :11 '· 

.• ...: 1 • HANS WAL TER FEUSTEL -
-!!!!!!!!!!!!!!!!! 

ıilli küme işi 
gitf kçe karışıyor 

Türk Hava Kurumuna yapılan 
yardımlar hararetle devam etme'k 
tedir. Keresteciler Hava Kurumu 
nun İstanbul şubesine dün 6425 

: ·:ı .. 
' 

·ı 

~ . . NAKLİYAT • VAPURCULUK ,. . ,-.,, 
• • • . . 'ı .. 
: . :· • . ~ . . 

lin teberrüatta bulunmuşlardır. O kf 1 z t• O I 
- Telefon: 44848 

Kara, Deniz, 
Galata Rıhtımı No. 45 

ve Tuna yoligle her 
Telgraf Adresi: ALSTER 

tarafa nakliyat 
Teberrüde bulunanların isimlerini ,. O Or · a I~ Q 

Klüb murahhaaları ledertuytr yazıyoruz: Belediye tarşısmdak1 muayene. 

1 

Gideceii mahallere kadar naYfon muameleai ikmAl ve doğru Korışimento verilir. 
nan lt.ararına itiraz ve umum 2500 ismini bildirmiyen bir zat hane.sinde öı?leden aonra haata- ~--••••••••••-••••ı•••••••••••••••••••••••.-ı 

1 müdürlüğe müracaat ettiler tarafından, 1000 Anc>sti Keşişoğ - ~~~~l~an~n~ı ~ka~b~ul~e~d~e:r·~~!!~:_ ____________ _ 
• - lu, 500 Aziz Karsan, 500 Pandeli - ------------------------------ı 

lstanbul Levazım Amirliğinden Verilen 
Harici Askeri Kıtaatı ilanları 

Milli küme maçları talimatna _ Düğüncüoğlu, 500 Lokman Kuriş, 
mesile fikstürü tanzim etmek üze- 1375 Aleksandros İstıwridis, 350 
re şehrimize gelen Ankara ve İz- Artin Topaloğlu, 350 Artin Çekez
m~ murahhaslarile. İstanbul klüblY.a~. 150 Abdullah .. M:hn:ed v? şe-
len murahhasları dun akşam mın- rıkı Torna, 100 Gumucıoglu blra - ._ __________________________ _. 
taka merkezinde bir toplantı yap- derler, 100 Mehrned Eriş. 
mışlurdır. 

Trenler .'e kısa mesafeler 
için gid1ş - gel'ş biletleri 

Futbol Federasyonu, sekiz klüb 
arasında yapılacak maçlarda İs -
tanbulsporun çıkarılması ve yeri -
ne .Esklşclııir Demirspor takımı -
nın alınması suretile fikstürün Devlet Demiryollan İdaresi ye
bu esas üzerinden tanzim edilme- ni bir bilet ihdas etmiştir. Buna 
ı;ini :bildirmişti. nazaran yeni biletler, 100 Km. lik 

Futbol Federasyonunun son da . !11~safeye kadar ve en çok .7 ~n 
kikada vermiş olduğu bu kararııçı~ muteh:r o~~caktı.r. Y;nı bılct 
umumi itirazı rnucib olmuş ye tarıfeleri şımdıhk Sırkecıden _!ıu
nlkişe'hirl Demirspor takımının d~da . kad~r olan ~atla.. ~oke. 
İstanbul, Ankara, İzmir arasınfüı Tıre., ?deınış ş~belen de ~ahtl ol
üç ay müddetle dolaşıp maç yap_• mak uzere İzmır - D~nızlı ?<;mir
ması da sıhhi ve •teknik bakımdan yollarında Cumartesıden ıtıba -
ma'hzurlu görülmüştür. r-en tatbik edilecektir. 

ücretli elektr"k, tramvay 
ve tunel memurları 

Vaziyeti ınceden inceye tetkik 
eden klüb murahhasları, milli h-ü
me maçlarının geçen senelerde ol
duğu gibi İstanbuldan dört, Anka-
ra ve İzm:rd.on ikişer takımın jşti- Ele'kt 'k T T~ ı 
rakilc sekiz klüb arasında yapıl - i 1 tm 1rı .' U ram\M•ar.d .. vl~ ;;·· u~~e 
ması için Beden Terbiyesi Umu - ş c. e en mum u. uı ufiu uc
mi M" d"" J"'ğü" .. t k retlı memurlarına, pcşın maaş ve-

.u ur.u ne muracaa a arar rilnU.\5İ Şehir Meclisi tarafından 
vcrm~lerdir. kararlaştırılmıştır. 

Karar telgrafla .. bildiril~iş ve İdare memurların<lan vefat e _ 
gelecek cevaba .gore . b.ug~n . beşte denlerin zimmetlerinde kalacak 
mıntaka rnerkezınde ıkıncı bır top para sandıktaki mevduatından ö
l~ntı vapılarak fikstürün çekilme- denecektir. Sandığa dahıl olnuvan 
eı kararlaştınlmıştır. 1 ıdare memurlarına da (ı k 

ID~er taraftan milli küme .. Iraç- mcnsulbininden iki mem~u:~d
~.aı;n~ ~ın.tak~lardan on klu~den tesils.il kefaleti suretile peşin ma
uçunur: ıştırakı hakkm~a verılmiş aş verilecektir. 
olan bır karar dolayısıle Ankara __ -----
üçünciisü Mnskespor da bazı te - M"k b" l •. • •• 
şebbüsler yaparak milli kümeye ı ro ıyo OJı cemıyetının 
girmek için izin almıştır. toplantısı 

Birbirini bozan bu kararlar ü- Türk Mikrobiyoloji cemiyetin .. 
zerine milli küme işi büsbütün den: 
karışık bir şekil almıştır. 20/Mart/941 Per~embe gunu 

Dün sabah şehrimize gc>len saat 18,30 da Etibba odası ıkonfc -
Maı;kespor murah'!:ıası Ankarada rnns salcmunda y~pıl~cak toplantı. 
hallettiği işin emrini nlıp, nün va- da, Prof. Dr. Zekı ~aık .t:J~n~ tar~.: 
pılan açtimna girmek üzere bü • fından uSu bakt.erıyolo_ıısının hı1ı. 
tiln ı:Un rnıntaka merkezinde bek- yen bakımından kıymctrn ~akkın .• 
}emiştir da ve Dr. Osman Şerefcttın Çelik 

,. . • . ile Dr. Arif Yaman tarafından 
;.ıntızar saatlerı boşa cıkmış ve «:fareler üzerinde X 19 ve XL. 

Mask.cspo~ ~urahhası federasvo - tetkikııtrn hakkında tebligııtta bulu
nun ıkıncı ~ır. to~lantıda bu ka - nulacağından muhterem meslekdao
ran da değiştırmıs olması karcı - !arın t~rifleri rica olunur. 
sında hayret etmekten başka bir ______ _ 
çare bulamamıştır. 

MükellPf "rin yürüyüş 
müsabakası 

Beden terbiyesi mükellefleri a
rasındaki ikinei yürüyüş mü~ba
ikası Pazar günü Mecldiyeköyü -
Maslak yolu üzerinde yapılacak -
tır. 

Paralan alıp kaçmıı 
Beykoz belediye şubesi tahsildarı 

Necati zimmetine .300 lira geçirerek 
ortadan kaybolmuştur. Necati mak.. 
buzları bir bakkal dükkanına bırak.. 
mıştır. Tahsildarın kaydi terkin o. 
lunmuf, zabıta tarafından aranma.. 
sına başlanmıştır. 

Dinlenme tatili Birlesec k kliibler m"'se'esi 
' Orta okullarla liseler yarın ak-

Bedcn Terbiyesi Umumi Müdiir şamda nitibaren ayın 26 ncı günü 
lüğÜ>'\Ün arz ısile birleşmesi ir-ab Çarşamba akşamına kadar dinlen-
edcn klüblı;-.r ararın<la veni ihti • J ıne tati~ yapacaklardır. _ ı 
lıfıflar ibasgustermic:tir. Fen~rb'lh -1 
çe klübü. Altınordu ile birl<>şemi - Randevucuların muhakemesi 
ye,..,ğini gözönünde tutarak Dev-1 Genç kızları fuhşa teşvik ve ran. 
lct Şurasına müracaatta buluna •

1 

devuculuk suçlanndan bir müddet 
caktır. evvel tevkif altuın alınan Anna, Ka. 

Altınordu klübü de Vilayete tina, Vasiliki ve Amclya hakların. 
verdiği bir istidada beden terbi - daki duruıımaya dün 6 ocı ceza 
yesi teşkilatından aynldıl!ını ve mahkemesinde giZÜ olarak baıılan • 
içtımai bir klüb olarak faaliyette mıştu. 
bulunacağını bildirmiştir. 

ilk at'etizm mUsabaka--ı 
Mevsimin ilk atletizm müsaba

kac:ı fi N'sanda F. Bahçe starhnda 
yapılacaktır. Bu suretle yeni ll'ev 
sim faaliyetine başlanmış olacak
tır. 

Es":rim maçı 

Ankara İstanbul eskrim ekip -
leri arasında 24 Nisanda Ankarada I 
bir karşılaşma ya;pacaklardır. 

-- ----
Tabanca ile yaraladı 

İçerenköyündc oturan bahçıvian 
Nurettin dün bir iş meselesinden do
layı arkadaşı Salahattinlc ka\ gaya 1 
tutuıımuş, bu esnada Nurettin ta -
bnncıı mle Salahattini kolundan ya • 
ralamıştır. 1 

Yaralı tedavi nltınıı alınını~ Nu. 
rettin yakalanarak hakkında taki • 
bata bnşlan~ıştır. 

Kaçakçılık yapan tayfa 
Romanya ile memlckt!timİL ara -

Oartter kupası maçı sında kereste nakliyatı yapan Sevim 
. vapurunun tayfalarından Alinin va. 

Beşıktaş takımı oyuncu1a~ndan 1 ziyetinden ııüphelenen gümrük mu _ 
bazılannın sakatlığı dolayısıle bu hafaı:a memurları vaptıkları arama. 
hafta ~en!rbahf,:e - Beşiktaş ara - da, Alinin üzerinde tıbbi 
sındakı dortler kupası maçı ya - ecza bulunmuştur. 
pılamıyacnktır. Ali, bunları Romanyadan aldığını 

ektebler ~ampiyonası söylemiştir. 
Y Suçlu hakkında kanuni muamf'le 

lstanbuZ Erkek Mekteblcrl Fut
bol Lig H eyetindcn: 

19/3/1941 Çarşamba günü Be -
şiktaş Şeref stadında yapılacak 
maçlar: 

saha komiseri: H. Vural 

ye tevessül edilmiştir. 

Mektelı kır ko-u:u 
mlisabakası 

Aşağıda yazılı mevadın ı>am.rlık.ia eltsilt.meleri 24/3/941 Pazarte31 gü_ 
nü hizalarında yazılı sa:ıtlerde Diyaroalorda askeri satın alma komis
yonunda yapılacaktır. Talıblerin be111 ıvakitte k'omisyOna gelmeleri. 

CiDSi Beherinin fiatı Teminatı · İhale 
Lira Aded IAra .s-aati 

Hayva.n çulu. 
Tavla halatı. 

5000 
500 

... .. 
3750 
3000 

10 
11 

(2138 - 2128) 

Ta.hmin bedeli 40,970 lira olan aşağıda yazılı 12 kalem muytıı.biYe 211 
3/941 CWl'Kl günll saat 15 de pazarlıkla sa.tm alınacaktır. Taliblerin belli 
va'kitte Afyonda aslı:erl satın alma koıni.~yonun9. gelmeleri. 

Miktan Miktarı 
aded .,... aded 

1000 ip yular ba§lığı 

5000 yem torbası 

4000 keçe belleme. 
1000 ıtımar fırçası. 

400 Köstek. 
800 giyim öküz nalL 

ma sap. 1500 çul. 
6000 kıl kolan. 
5000 gebre. 
2500 urgan. 
400 pnybent. 

20,000 öküz mlhı. 

* * 
(2136 - 2126) 

~td.a. yazılı mevadın pnzarlık:la eksiltmeleri 25/3/941 Pazartesi gü_ 
n11 san~ 15 de Afıyonda a.skerl satın alma komtsyonundn yapılacaktır. 
Evsaf ve .şartnamP..si Ankara, İstanbul Lv. Amirlikleri satın alma komis-
70nlarında da go'riilür. Tallblerin ka.t't teminatarile belli vakitte ko. 
misyona gelmeleri. 

Cinsi Miktarı 

Kilo Tutarı lira 

45,000 
20,()()(l 

Pirinç. 
Sadeynğlı. 

..... 
19,800 
33,000 

(2134 - 2124) 

Beher metrE"sine tahmin edilen fi'ıtı 310 kuruş olan 200,000 metre kllJ. 
lık elbiselik kumaş pazarlıkla ek!!i1tmeye kD:nmuştur. 25,000 metredeın 

aşağı olmamak şartile ayrı ayn tallblcre de ihale ed lebillr. thalet;i 
21/3/941 Cuma günü saat 11 de Ankarada M. M. V Satın alma komiS. 
yonunda yapılacaktır. Şartname ve evqnfı 31 lirava kom~ondan alınır. 

Talihlerin teklif edecekleni miktar O~rinden kanun! ka.t1 teminatıarile 
komiSyona. gelmeleri. 12130• 12095• 

* * Beıherine tahtntn edllen flat.ı 85 lira olan 250 aded binek eğer tnkımı 
paznrhklıı satın alınacaktır. İhaleısi 24/3/941 Pazarıte.~i günll saat 14 de 
A11karnda M. M. v. Satın 9.lma komisyonunda yaptlacaktrr. Kat'i temim\
tı 3187 lira 50 kurlJ9tur. Nümune ve şartnamesi komisyonda görfüür. Ta. 
liplerln belli vakitte komisyona gelmeleri. 12112· 11989» 

Fiyat Murakabe Komisvonundan 
65 No. lu 110.n: 1. - Yerli pamuk iplıği Ue yerli pamuklu mensucatın 

perakende satL'Jmda ıwıml Ur haddi % de 15 dir. 

2. - Yerli pamuklu mensucattan bilcümle düz fQYaklarıa sstihlft.ic ver
gisi kiloda 10 kul'U4u geçmiyen bilcümle yf1nlü ku'ma.şlarda tl)ptancva 
azami yüzde 7 ve perakendeciye azamı yüzde 12 ve bunlar haricindeki 
diğer yünlü mensucatta toptancıya azami yüıde 15 ve perakendeciye a. 
zamt yüzde 25 kA.r haddi kabul edilmi,tlr. 

3. - Kroşe yün ipliklerlnJo toptancıya azami yüzde 10 ve peı akende
clye azamt yüzde yirmi kflr haddi kabul edilmiştir. 

4. - Yerli yünlü ve pamuklu iplik ve kmnaşlarda Hlb mağaza tefriki 
yoktur. İIA.n olunur. 12136• 

P.itlis P. T. T. Mi:diir liiğünden 
BitliS - D. Bakır ara.sı p-:>.sta nakliyatı birisi doğruca Bitlis - D. Bakır, 

Bit1ls _ Garzan arası olmak ü1ere mllteahhkiin işe başladığı tarihten 31 
Temmuz 943 tarihine !tndnr !ki ı;ık üzerinden 13 Mart 941 den Jtıbaren 
15 gin müddetle ve mcvcud şartname hfıkfunlerı dairesinde ek"Jltm0 ye 
çıkarılmış1tır. Bu postal:ı.r yazın otomobil ve kışın hayvanla uakledile. 
cek ve haftada karşılıklı üç EC!er yapacaktır Her gidt., gelış posta ağır
lığı yazın 1500 kıştn 1200 kıla olacaktır. Ya'Zln Bitlis - D. Bakır arasın. 
d:ı. üç, Bitıis • Garzan a.ra..<ıında ilti otomobil ve kışın Bıtlis · aıasında 60, 
Bitlis - O<ırznn arasındo 4D hnyvan bulunduracaktır. 

B tıı.s _ o. B!lkır sürücüsll Barkan. om-zan, IBeşiri, Sina.o ve BiSmll 
merkezle.Iinc de uğrıyarnk merkezle '""n postalarını da alıp verecek ve alt
mı., hayvanı Bitlis, Baykan, Beşiri ve D. Bakır menzilhanelerinde bu
lunduracaktır. Bitlis - Garzan sürürü~ü (\radaki Bnymn merkezine uğ. 

nyar.ak bu merkez postalarında alıp verecek ve bulundurulması meş
rut 40 hayvanı Bitlis, Duhnn, Baykan ve Garzan menznhanelerJnde bu
lunduracaktır. Bıtlis - D. Bakır arıı..c:ı postasının aylık eski bedeli bin 
yüz doksan beş ve tahmin bedeli üç ., n ikj yüz ıtrndır. 

Blt.li.s _ Oaı-z.an arasının eski bedeli yok. Aylık tahmin bedeli iki bin 
yedi yfız liradır. Ek.~iltme 28/Mart/ 941 Cuma günü saa.t 15 Bitlis P . T. T. 
Müdürlüğünde ve kapalı zarf usuli1<ı yapı1'acak Bitlis - D. Bakır arasına. 
aki muvakkat teminat beş bin yedi yüz otuz lira, Bitlis - Garzan anı.sına 
ald muvukkat teminat beş bin otuz lira oltı;p lrat1 teminat muvakkat 
tem natın iki ml.'llidir. İsteklile•p ihaleyi nıüteakib idareye ayrıca Bitlis -
D. Bakır arnsı için iki bin ve Bitlis _ Gnı-z.an arası IÇ4n bin liralık idari 
kefalet verecek, bu ıdut kefalet için de kat'i teminatın kabul etıllebile
ceği ne.kit, banka. mektubu, milli esham, birinci derece ve blrinci ~ırada 
ipotek edilmiş gayri menkı:l emval Jı:aıbul edl'ebilecektir. İsteklilerin art.. 
tınna ek.c;iltme ve ihale kanunundaki ev!;ar ve şeraiti haiz oıması şarttır. 
Tt'klif mektu.'blan noksansız olarak 28/Mnrt/941 Cuma günfl saat 14 de 
kadar Bıt;li.'! P. T. T . Mlk!.ürlü!;üne ver'ilmiŞ ctaook;tır. Hariçte olanla
rın dn yine bu saa.to kadar mezkftr müdürlüğe yetiştirilmesi lbımdır. 
Şart.nameyi görüp okumak ve daha .taz\ta malfı.mat almalt L'\teyenle:r 
mahalli P . T. T. idarelerine müracaat edebaeceklerdlr. •2118> 

Nazilli Bele 'ive Reisliğinden : 
35 lira asli maaşlı Nazilli Belediye veterinerliği mllnhaldir. Talib ola. 

cakların memurin knnunu hilküınlerlne tcvtiknıı 31.3 941 tarihine kadar 
Nazilli BeledlyeJine müracaatları. e1835• 

Zayi - Tatbik mühürfunü kaybet-

Dev;et Demir.yolları işletme U. M. den : 
Kay.seri, Siva.s, Erzinca.n d'!polarına tesviyeci, tornacı ve itazn.ncı alına• 

cağında.n talib olarılanu imtihanları yap:lmak üzere Haydarpaşa garında 
birinci Jşletme müdürlüğü kalemine müracaatları. «2117• 

.. * Muhammen bedeli 12199 (on iki bin yüz doksan dokuz> lira olan 8 ta. 
lem elektrikli makkab motörteri 28.4.1941 Pazartesi günü saat 15,SO d~ 
kapalı zart usulü ile Ankarada İdare binasında satın alıruı.caktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin 914,93 (dokuz yüz on dört lira doksan üO 
kuruş> liralık muvakkat teminat ile .kanunun tayin ettiği vesiknları T8 
tekliflerini ayni gün saat 14,30 za kadar Komisyon Rei.sliğine vermeleri 
lll.zımdır. 
Şartnameler parasız olarak Ankara'da Malzeme dairesınden, İstan-

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

İstanbul Elektrik, Tramvay ve Tünel 
lşletnıeleri Umum Müdürlüğünden 

1. - Muhammen bedeli 1000 ıbin• lira tutan 40 cıkırk. ton bozuk a.s.. 
.fn.lt arttırma usulü ile satılacaktır. 

2. - Arttırma 27/3/941 Perşembe günll sa.at 14 te Metro Hanının 5 in_ 
ci katında yapılacaktır. 

3. - Muvakkat teminat 75 .yetmiş bef> liradır. 
4. - İsteklilerin parasız olarak ''erilmekte olan şartnamc!eri Ievazım

ı!an alamları ve kanunl vesikaları ve muvakkat temınatıarile Ufın edilen 
gün ve saatte komiSyonda hazır bulunmalarL cı192h 

İçel P. T. T. Müdürlüğünden: 
ı. - Mersinin Kuzucubelen koyü yanında Çaltılı ormanından kesılcrct 

Mersin istasyonunda teslim edilmek şartile a3235• nded 16• met.relik. 
c735ı. aded ı7• metrelik d685• aded 118• metrelik ve cııoo. adcd cı9> met· 
relik ki cem'an c5755o aded çam telgraf direği _ pazarlık devresinde de 
muvarık bedelle Istekll zuhur etmemesinden _ yeniden kapalı zarf usullle 
eksiltmeye çıkanlmıştır. 

2. - Beher adedine 5 llra tahmın edilen direklerin mecmu bedeli 
128775• lira olup muvakkat teminatı a2158.13• liradır. 

3. - İhale 31/3/941 tarihıne musadif Pazartesi günü A'lat tlh de Mer
ılnde P,. T . T. merkezinde mtıdllrlUk odasında yapılacaktır. 

4. - İsteklilerin şartnamede yazılı vesaik ile kapalı teklif mektublarını 
31/3/941 günü saat ılO• a kadar sözll geçen odada komisyon re~iğine 
vermiŞ bulunmaları lazımdır. 

5. - Bu işe ald şartname, Mersinde, Ankara.da, İstanbulda P. T. T. Mii-
dürlüklerinde c72D kuruş mukabilinde verilir. .1396• c1903a 

f 941 iKRAMiYELERi 
• 1 adet 2000 liralık - 2000.- lira T. iş Bankası ı • 1000 • - 3000.- 1 

2 • 760 • - UOO.- a 

1941 Küçük " . 500 • - 2000.- • 
8 • 250 • - :zooo.- • 

Tasarruf Hesaplan S5 • 100 • - 3500.- • 
80 • 60 • - 4000,_ • 

LKRA VE 800 • 20 • - (!000.- • 
Keşideltt: <& Şubat, Z l\layıs, ı A. ... tuatos, 1 İkincUeşrln tarihJeıuıde PLANI Japınr. Taksim Lisesi_ Pcrtcvniyal Li- 30 Martta hmirde ·yapılacak Dok{or Hafız Cemal 

sesi saat 14 hakem B. Uluöz. Türkiye kros müsabakasınn işti -
tim. Yeni.sini alacağımdan eskl.;ı - I.!: •• = .. = .. = .. ==. = .. = .• = .. = .. = .. = .. = .. = .. =.= .. = .. = .. = .. = .. = .. =.= .. = .. = .. = .. = .• = .. =.= ... ==.= •• = .. = •. ::: •. :::: .. ::::.::::, _=::::=:.:::: ... ::::.:::: •• :::: •• ::::.:::: •• :::: •• ::= •• ::: •• ::: •• :::: •• ::::, .. :::::::::_:::::::_=::!.-Yi.ıce Ülkü Lisesi - Şişli Terak- rak edecek mektebler muhtelıti - (Lokman Hekim) 

Divanyolundn 1 04 Nô. da hergün nin 
hasta kabul eder. 

ki saat 15.15 hakem Ş. Tezcan. ni seçmek üzere bll6ün 16.iiO dn 
!sık Lisesi - Muallim rnektebJ Mecidiyeköyünde bir müsabaka 

sa 16.30 hakem Ş. Tezcan. yapılacaktır. Telefon: 21044-23398 

I' 

hukm ü yoktur. 
Oalıcıoğlu Pl:lp:ışa imnm soka!c 

10 nwn:ı.ra lluriye ltutba, 

Son Post~ Ptla:tbaası: Nt>.şrİyat Müdürü: Selim Rıı~ıp Emeç 

SAHlBLi!.IU: S. Rn$:ıp E.MEC. A Ekıcm UŞAKLIG!L 


