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~ Hariciye Vekilimizle 
! B. Eden KıbrıSta 

te·krar görüştüler 
Mülakat hakkında dün bir 

resmi : tebliğ neşredildi 

Alman 
Tagoslav 

mlDaıellatı 
Gerginlik 
lıaflası 

serinledi 

•• 
Orf'i idare 
3aydaha 

azat1.ld1. 
p 

• ft Müzakereler 
devam ' ediyor 

Alman hariciy• nuareti, Al • 

Ankara 19 (A.A.) - B. Meclia ruznamesinde bulu -
nan ve Kütahya ınü.tantiki 
Molımed SaidiQ h&kinılet ka _ 
n!'nunun muvakkat :rnadd~ci _ 
nın A fıltrasıua tevfikan tekaü
de aevkl ile müddeti hizmetine 
&öre verilmek iıtenilen paranın 
vizesi hakkındaki divanı .mu.. 

K • A k • ti• d b • t al • manya ile Yu.odaoya GJ'cmn
ıbnshı & Edenın n arayı zıyare_ n en e1! • en. ema~y~n .. ~azı- daJU münaaebetler haJJwula 

yette hasıl olan muhtelif inkişaflar gozden geçırılmıı ve ıkı hukumet eorulan biitiin aıalleri cnab -

M. Meclial buitUn 5-mıettia 
Cünaltayın riyasetinde toplan .. 
mıt Te celMnin açılmaeıoı mO.. 
teakib alb •lliyette illn ve B. 
M. Meclllinin kararile üç ay 
temdld edUmiı ilan örfi ida
reain hitaıuı tarihinden itiba • 
ren üç ay daha uzatılmaMna 
müeaade edilmesi kaklundaJd 
Batvullet tezkeresi okunmut 
ve mUttefiltan kabul olunm~ 
tur. 

h~bat encümeni mazbatuınıı 
müzak.er~ ve tawib ederek Cu
ma ırünü topl.:ınmak &zere iç
timaına niha1et vermiJtir. 

arasında mevcud olan tam görüı birliği bir kere daha kaydedilmiştir ft.& haakh 
Dün akıarnki Radyo aazeteein - Boynk ilini adclnlımız 

Besim Omer Universitede 
hnrmetıe anıldı 

-
Hariciye Vekill 

bugün Ankaraya 
dönüyor 

Ankara 19 (A.A.) - lnsilten 
hariciye nazın Edenin Londl'a7a av · 
detton evvel Hariciye VeldlimMe 
tekrar müdavelei efklrda balun -
rnak arzuıunu hhar etmit olmaa 
üzerine. Sükrü Saracoilu 1 7 Martta . 
Ankaradan hareket ederek Kıbneta 
mütarünileyhe mülaki olmattur. 

Hariciye Vekilimiz: yann Anka • 
rada bulunacaktır. 

RESMi TEBIJQ 
Kahirf!'i J9 (A.A.) - Bu ak.tam · 8. Ed ~ a,.red epwmda H.ncl,e V'tldlimb:llı 

:a:ı::.ki re1ml teblii aeırolun • deniQ Ankarayı Jdprctindenberi Bu ınllllkat Kıbnat.a Eclealıı da.. 
_ '. f • • • enterna.yonal 'Y~elt• hbıl olan veti iliı:erine TUkul>ulmuftUr. Eden 

Turkı~e v~ ~~here ~a~ıye na- m':'htelif lnki,.nan rrö:ır.clen seçir - dün tayyare Ue Kıbnaa ııitmiftir. 
:Drları dun bırbınne mülilci olmut- au,ler Ve biik.6metleri ar-ncla Gerek Eden, suek Şükrü Saracoi
lardır. mevcud olan tam &örüı birliiini bir lu Talinin resmi ika"*tgllunda ıni-

lk.i harioiye nazıra, ıeçen ay E. kere daha kayde7lenıiflerdir. aafir olmutlardar. 

Alman ·deniz 
üsleri tekrar 
bombalandı 

Wilhelmshavende ve 
Kielde yangınlar 

çıkarıldı 

Londra 19 (A.A.) - Hava ne
~rctinin tebliii: 

lna'İliz hava kuvvetleri fimali ~ 
tnanya limanlarına dün ııece yc~
den hücum ctmitler ve bilhusa Ki. 
el' deki deniz inıaat tezgahları ile 

· etnai mıntakayı bombardıman et -
rnişlcrdir. Wilhelmshavendeki dok
larla ııınai hedefler ve RotteTdam
daki petrol depoları da fiddetle 
bombalanmıştır. Hava ,artlannan 
mütehavvil olmasına raimen karan 
lılt ve e(ı bombardıman ıerviaine . . . 
ınenaub faı:la miktarda tayyaremızı 
hedeflerini bulmaktan mencdeme
ıniotir. Ağır bombalarlll birçok yan
Rın bombuı atılmıo ve Kielde bir-

(De-ramı 1 nel sa:rfada) 

Yakanda Keree•i. ..-iıda ~rbera'yı cö......_ i1ô Urita 

• \ • \ 
• t 

Alrlkada 
AM~RiKA HARB barll 
DIŞINDA DEÖİL .şiddetlendi 

llmall 
Alrlkada 
Almanlar 

- - -
Bir Amerika •auten: «Bir t f d ö"'gUs 1 ·ı· H •• 
AtneriJran ••mui hö.cama ui - Keren e ra ın a g .. ngı I& arıcıye 
rıycrcd '?lur•~.biı: ı~ilen harbe göğüse muharebeler oluyor Musteşarının beyanab 

•ırec-.c.u tlıyor - -

Nevyork 19 (A.A.) - Nev .. 
>"orlt Sun aazeteei ıunlan yaztyor: 

H il harb dıımda bulunduğu .. 
lrıunı iddia edecek çok ld~i kalma -
:"' olaa gerek.tir. Bu serıinlik dev
eelnde her zaman zuhur edebile -

cclc her l-ıanııi bir hldiıe mevı.uu-
(IJe rı ·u • vfaCl:ıJ 

Habeşistanda Cicika "Vaziyetin inkişahm 
şehri zapted il :li yakmdan tak "b ediyoruz,, 

LonClra 19 (A.A.) - Avam 
Kamara11nda, ,imali Fransız Afıi. 
kasında bulunan Almanların milt -
tarı ve oradaki faaliyetleri hakkın .. 
da eorulan bir suale cevaben 1'ari • 
ciye mÜıteşan Butler demiıtir iti: 

Alman mütareke komİ9)'onuntm 
heyeti murahhasa lan Cezayir, T u -
nuı ve Fransız Fasında yerleomiı 
bulunuyorlar. Geçende Kazahlau • 

(Denmı '1 ncl aa.yfada) 

cloru • 
Yuıoılav ıazetelerinin Berlin 

muhabirleri tarafından verilen ha.. 
ltorlcre ıilrcı, Almanya ile Yueoa • 
l&'t'J'a araaıodaki acrainlik havan 
Mriıalcm.ittir. 

crPolitiku gazete.inin Berlin mu• 
laabiri. Alma.ı:a hariciye nezaretiuin 
bir eözcü.ü tarafından kendiaine ve 
dleıa fU be;raoatı kaydetmektedir; 

- Almanya ile Yuaoılavya ara.. 
mndaki müna.aeb.t normaldir.· Cere.. 
,... eciea müwerellr hakkında ber 
Unci bir ıe:r eö,.lemek menimıi> 

••• AlınaA baricqeli .özcüaünün )'11.. 

kandaki oeyanatından çıkan maDa 
tudıır iti, Almanya ile YuaoelaV)'a 
araımcfa balen müu.k.ereler cereyq 
.an ektedir. 

Alman ı.aricİJ'• nozand ~ 
nnnedi 

&erlin 19 (A.A.) - Yan resmi 
bir menıltadan b.ildirili)'orı 

(l>eYUDI 3 • .. ..,W.) 

•
1 ltalganlar 
için ağır bir 
mağliıhiget,, 

Arnandtwdald aon taama 
baldnnda lnıili.z ukeri 
mahfellerinde kanaat 

Rektör, Akil Muhtar~ Niharl Reşad, 
Ahmed Ihsan, T o~göz, birer hitabe 
irad -ederek merhumun hizmetlerini, 

meziyetlerini tebarüZ ettirdiler 

. • [ondra 19 (A.A.) - Losadra • 
run ukeri mahfellerindeki kanaate 

.s&~ İtaJ,Yanlann Arnavudlukta Yaı> Oninnit.deki DMrMim den Wr _... ., ' 
bldan ıon taarruzun akim kalmuı T b &l • · --L b"" .. uL h' d L ı rh 1 
ı l 

l · · - b' iltb" et.. t eımımıı:e VG& u,.u-. ı& • oıdor ar ve me umun dost an ha. 
~ yan ar ıçın asır 11' ma ,1Y • ı metler jfa etmiı olaa doktOI' Ge • zır bulunmutlardır. 

tir. ~ taarruz bun~an eTTelkilena t neral a..a. ~er Akalının GlümO.. İhtifale rektörü.o bir nutldle b.a
. bepod1tlndend d~ Renıt :01~ilftUr, T e.. ı- D'Ün yıldöniimO U müsaaaebetile düa lanmııtır. Rektör bu nutkunda de ~ 
p e en en ıtiDaren ~ ~" ometro- • eaat 14 de. nİ'Yerııite bb tarilıi ena.. 1 miıtir ki· 

( De.arm l üncü sayfııda) titİİılün~e bu ihtifal tertib odilmif • f c-P;ofcaör doktor General lk . 

Al 
tir. mm Ömer Akalın, seçen yıl bua<iı . manyanın T~pla.ntıci-. Oniveraite nktarG r aramızdan aynldı. ÖlümQnUn m. 
Cemil Bilsel. Tıb Fakülteai dekanı, 1 yıldöoümlinil Oninrıite çatıa albn-y UDaDİStana profaörleri tdırimizdeki tanınmat (Denmı 7 llCİ ..,fada) 

karşı vaziyeti 
YunanUtana ln~iliz ihraçları 
ltalılıınclaAi haberler Alman 
lamiciy• ne~eıinde alaka ll• 

tetkilı ediliyor -
Berlin 19 (A.A.) - Yan remnl 

t.ir membad•n bildiriliyor: 
Alman hariciye ne.zared. Yu~ 

niıtana İngiliz ihraçlan hakkında 
l»UtUn haberlerin ve hldilelerin AL 
manyada alika ile tetkik edilmekte 
elduiunu, buı{Jn bir kere dah.a bil 
dimıiftir. Maamafih, Almanyama 
bta haberler k.ar,ııındalti alAltaan -
da eon defa bildlrildlif ndenbed 
q• ara deier yeni bir •ey yoktur. 

Deniz komisyonu 
Dün ilk toplanb 

Münakalat Vekilinin 
riyasetinde yapıldı 

Denizyolları idaresi bir 
hastane kurdu 

Mükemmel bir eser olan hastaneden idare 
memur ve müstah ~emlerinin aileleri 
efradının da istifadeleri kararlaşbnldı 

150 tondan yukan, makineli ıe
milerle yapılacak naküyan tanzim Hutanod• bir ita .. ..-. mıiieaa.,,I ric:acla ptİrea eertablb doldo 
•e bu nakliyata a;d ücretleri teabit Nihad Ctinr 
etmek Üzere te,ekkül ı:ılen deniz Devlet Denizyollan lıletmea:i. ye. j lılr. Servisini teYaİ etini" Deniz7oll 
lomlqonu. dün lıtanbul mıntaka iL rtilde bir tqebbüıo soçmİı ·n bu n binaaının karfl•ndald. aon zo... 
man reialiiinde Münakalat Velu1i tqcbbü.I milabet bir netice venniı 1 manlarda Etihankın intal ettiii bi 
Cevdet Kerim lucedayının riya .... bulunmaktadır. idare, dafınrk bir ı nada 12 yataklı bir h&1tane tesi-c 
tinde ilk top1antıaını yapmııhr. 1 vaziyette hulunan ve bir iki odaya I ctmi§tir. idarenin sağlık merk.et.i 

(Denmı T nd 31ayf&da) •kıflD•lt mee.b\ıriyerinde kalan Sai (Devmm 7 nc:i aayfıuf.) 



2 Sayfa 

Hergün 
Japonya ne yapacak? 

,_ _____ Mahittln lllrıen 

J aponya bir dü~·a lcllvveti o -
larak meydana çıktıiı tarihler

de lngılterenin müttefjk,j idi. Bu it.. 
tifa4t sayesindedir ki. denizlerden c. 
min oldu ve ilk defa olarak bir Av
:rupalı Jcuvvellt!, Rusya j}c boy 
ölçüşmeje kalka. O tarihlCTde_ AL 
manya, beniiz Biaınark politikasın.. 
cian aynlmamış bul\Dluyordu. Bu • 
aun için, Rusyanın c:lom.ı idi. Bu si
yaset onu d~ RU$7ayı da lııgiJte _ 
•eden uiallaf!ırıyOTdu. Je.pooyayı 
:lrıgilterenin müttefiki yapan sebeb 
de :zaten bu oldu: lnsiitere için Ja. 
ponya, Rusyaya k~ Uzak,.rkta 
tür bekçi, Ja~ iPa de lnSiheıe 
clenizlerde hürriyet temin eden biT 
luvvctti. 

Rus • Japon harbinden sonra, 
Cliinya ~uvvetlrei arasıııdnki kom -
l.ine:zonlar değişti: Çarlık, Uzak • 
fllrktaf:i mağlubiyetin aamnı lran • 
dan çıkarmak ~ bir- te,ebbüsc gi. 
riştiği zıaman, bu defa, kaqısmda 
l:ıizzat fagiltereyi bulmuf ve onunla 
arılqnıaktıan baıfka çarai olmadığı
nı anlamıth. 907 anlatınaaı. Avru • 
pan.ın kuvvetler müvazenesindc bii
yük bir değişiklik getirdi. Rusya, ge. 
nişleme siyasetinin dümenini Bal • 
kanlara çevirdi ve Habsbourg im _ 
paratorluğu ile olan eski rekabetini 
yeniden canlandtrdı. Bu ~set, 
Rusyayı, hem JapGDJ'a, he mele in. 
giltere ile dost :Japlll'Or "Ye Aln.anya 
ile UZ11n tafth aoetiağ.na ıtİfıayet VC. 

riyordu. 
Cihan Had,i.ciea •nn, h.ikere 

He Japonya anumdaki ittifafon m• 
nası eb.emmyietini k.,,betmi' buhr. 
nuyordu. Asyada Rusyanın bekçili.. 
ğini yapmak, .Japonyarun t.bii vm 
fesi olmu_ştu. Biyıiiyea Japon do -
nanması lngiliz donanması için ar -
kadaşhk yapacak bir lcUTVct ckii•. 
belki de bir l'akib el.bilirdi. Al.nae 
ve Rl111 donanmları ortada.n kaldı • 
ııılmıı. A~an ve Fııanaız 411oaan. 
malan büyük kuvvetler kazanarak 
f ngilt.ereain yamada mevki alm19 
bulundu)dan için ne lııgtl&erenin Ja
ponyadan bdclediij bir şey, ne de 
J aponyanın İngjltcreden yardtm gör 
meai ihtimali kalmlfb. Okiiz ilMtit 
Ye ortaklar ayn1mı,Jarch. .. 

SON POSTA 

: 

Heıtıangi bir işe t~bbüs eftığ niz zaman, veya :tıeriıan.gi bir me
seleyi müdafaa edeceğiniz vakii dıkkat edece~iniz tele Dil' nokta 
vardır; o da !hareketin veya sözün başı ile öOnu ve baş ile son ara -
sında sıkı bir münasebettir. 

~ Amerikan nasihati ~ 

Herha.. ir teşebbüste veya herhangi bir has'bihalde Uk t~iri 
!başlangıç, kat'i tesiri de son hareket veya ooz teşkil eder, aradaki 
insicam da bir derenın iki sahilini birbirne bağlıyan köprü hük
mündedir • ........................... -..... _ .................. - .............. _._._........__ ........... -. .......................................................... ....__ ..... . 

Mart 20 

Sözün kısası 
Bu hassa;Tyeti 
Takdir ederiz/ 

~---- E. Ekrem Ta.ta 
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Sayf" S 

'relgrd, Tele Ve Telsiz Haberler· 

Dünya vaziyeti 1 .KW8~6E 1 Başvekil Roman.va 
k d T .. k. . ilkbaharla elçisini kabul etti ar$ ısın a ur 1 ye karşılaşırken.. 111~kdara8l 9 (~.A.) - Başvekil doktor Refik Saydam, hugün saar 

Yazan: Selim Ra&'Jp Emet lerdir. a aşvekalette Yeni Romanya elçisi Tclemaque'ı kabul ctnıiş 

Cümhuriyet Halk Partisi yurdun her tarafında ~ ~~~j~~·i:~!~;;;~;i~!:~~:~~a~e~: -:8:--::1.~::-:------------k f 1 .b . likenın fulı bır harekete inkılab e. er ın Vaşingtona Macar Harı·cı·ye halkı ı•rşad edecek On eranS ar terti etti debjleceği~i hesablıran 1ngili~eri, 

Ankara 19 (Hususi) - Cüm. 
lauriyet Halk Partisi yurdun her ta
rafında dünya vaziyeti ve bu vazi
Yet karşısında Türldyenin aldığı ted 
birkr ve ittihaz eylediği hattı hare
ket hakkında halkı tenvir ve irşad 
edecelc konferanslar tertib eylcmit
tir. 

Bu konferansları vermek Üze -
re 50 kadar meb"us vazife almışlar
dır. Konferanslar 25 Martta başlı. 
yacak ve 5 Nisanda tamı-mlanmış 
olacaktır. 

fstanbul ve Ankarada bu mevzu 
Sivaa mel?·usu Şemseltin Günaltay 
tarafından teşrih edilecektir. 

Makineye 
Verilirken 

"Gökte esrarengiz 
şeyler cereyan 

etmektedir,, 
Ma.drkl, 19 (A.A.) - Madrid'de çı,. 

••••••••••• kan A.B.C. gazetesinin Londra muha 

Hariciye 
Vekili 

Kıbrıs tan 
dindi 

Ankara. 20 (Hususi) - Kıbrıs.. 
ta, Jngiliz Hariciye Nazarı Edenle 
Yaptıiı mülakattan tonra, bu sabah 
saat 1 O da Hariciye Vekilimiz Şük
rü Saracoğlu Ankaraya muvasalat 
Cbniftir, 

Kı.bn.tan ayrrlıırtı;en 
Kahire. 20 (A.A.) - B. B. C.: 

Kıbna halkı !ürk.iye Hariciye VekL 
li Şü.ltrü Saracoilu ve lngiliz Hari
ciye Nazın Edeni coıkun tezahürat. 
la karşılamıftır. Görüşmeleri miaıea.. 
ltıb Eden Saracoiluna tayyare mey
danına kadar refakat etmiştir. Bu.. 
rada bir askeri lı:ıt' a resmi selamı 
ifa etmi,tir. 
Mllllbtta lnciliaı .lçiaJ ele lııuhmda 

biri, İngiltcrede yeni hava m!ldataa 
'V8Slt.a.l&rından bahseden bir yansın
da şöyle diyor: 

Gökte eararengiz şeyler cereyan et 
mektedir. Vaziyet 90k değı.şm 'ştır. İn
giliZler sığınak ve ikametgahlarında 

her zamankinden daha emniyettedir 
Ier. AfikAr olarak görülen hissiyat, 
geçen EylüI hldi.selerinin tekerrür et 
miyeceği merkezindedir. 

Askerde ölenlerin 
sigortaları ödenecek 

Ankara, 19 (Hususi) - Ticaret 
V ekileti mühim bir kanun Jayihaıı 
hazırlamıştır. Yakında Başvekalete 
takdim edilecek olan bu proje e
sa.larına göre, milli korunma kanu. 
nunun fevkalade zamanlarda hii. 
kumete verdiği Mlahiyetlere daya
narak sigorta işlerine bazı yeni hü.. 
kümler ili.ve edilmektedir. F evlta... 
iade ahval dolayısile hayat sigortası 
)7l'imlerini ödiyemiyen vatandaıla· 
rm haldan mahfuz tutulacak, harb 
olaun oltnaaın askerde ölenlerin a. 
ilelerine taahhüd edilmi, meblağ 
tirketlen:e ödenecelc.tir. 

Karadeniz vilaye\.lerinc Kocaeli 
meh·usu Salah Yargı, İzmit ve So
luya Feridun Fikri, Erzincan. &. 
zurum ve Karsa Süreyya Evren, iz. 
mire Konya meb·usu ve hariciye en 
cümeni rem Muzaffer, Trakyaya 
Hasan Reşid Tankut gideceklerdir. 

İngilterede hava 
kurbanları: 

1.000 kişi öldü 
Londra 19 (AA ) - Hava ve 

dahili emniyet nezaretlerinin teb -
liği: 

12/13 Mart gece~i Mersey mın
takasına ve 13/ 14 Mart gecesi 
Clyde mıntakaıına yapılan hücum. 
lar hakkında mufassal raporlar gel
miştir. Son raporlara göre, bu iki 
gece zarfında Clyde mıntakasında 
takriben 500 ölü, 5 00 ağır yarala 
ve Mersey mıntakasında taluibcn 
500 ölü, 600 ağır :ıauılı vardır, 

Hamburıda ölenler 
Hamburg 19 (ı\.A.) - O. N. 

B. ajansının bildirdiğine göre, 13/ 
14 Mart gecesi İngiliz tayyareleri ta. 
rafından Hamburg üzerine yapılan 
akında yaralananlardan bir kısma 
ölmüş olduğundan, bu akın netice.. 
sinde Hamburgta ölenlerin sayısı 
5 7 ye çıkmıştır. 

Alman -Yugoslav 
münasebatı 
(Baştarafı 1 lnei ırayfada) 

Afrikadaki İtalyan ımparatorlugu - karşı muk b·ı N B ı· 
nu tasfiyeye matuf askeri hareket - a 1 azırı er ıne 
ilerini hızlandırmaya aevketmiştir, t db• 1 1 k 
taJyan Somalisinin işgn)j bu yüzden e f f er a aca gı·d• 
t~~a~l~nmıya yakın bir Wlfhllya gc- ıyor 
tırilmııbr. Berlin, 19 (A.A.) - Yarı resmi Budapeşte 19 (A.A . 

EYV:e~~ tahliye .olunan lngiliz bir membadan bildirilyo Macar Ha~ıclye N~ - :teranı: ~ 
~omaJıaının merkczı olnn Berbera 1 Almanya Monroe kaidesi hak- sy yarın öğlede · Bardo.:ı 
jae, H~be~istanın den~le muvasa • kında hiçbir zaman enternasyonal ket edecektır. n sonra Berlıne han; 

ı::•~1
1n ;:;:ı:1 7zak~?d~~e ve h donkan: jmahiyette kat'i beyanatta bulun- Nazır, Berlindc B. Von Rıbbentroı 

neticesi i al olu em~ ı. raç. ar~ eb . mamış. C?lmakla beraber, Führer ve diğer Alman ş.ahslyelerilc gurn t: 

rekat, m~telif nkoıı'~~d~~ım~ı ~a- ,ve h~rıcıye nazı,r~ Almanyanın .hu IC:ktir. B. B:trdossy, Berlinde iki 'u{ 
yüksek yaylaları a t ·h ed'lad.~! prcnsıbe .asla ıtıraz etmediğıne gun kalacaktır. 
.. l . n .. evcı 1 ıgı defaatla JŞaret etmişlerdir -- - ------

gıb_ı . ta~?'an Erıtreııının ldlidi vazi - iBu beyanat bu ·· Al · H _ ' • 
fesını goren Keren şehri d t T ··· · gun !llan a 'lfalya 1 · • 
1 • k t'• h.. 1 h def ngı az. rrnye nezaretınde ecnebı gazete- . n ar ıçın enn a ı ucum arına e e ittihaz ·ı t f d 
edilmiştir. cı er ara ın an sorulan suallere ...., 

Bu arada göze .;arpan nolcta Lib- cevaben yapı~ıştır. . agır hır mag""lu,.bı·yet,, 
yayı işgal eden kuvv ti . s· . Alman harıcıyc nezarctınde şu 
ziyi aldıktan sonra tecv~eknkn f ıntg~ cihet de kaydedilmektedir ki, Al- CBaştarafı ı inci s-.!yfa<t.ı ı 

~ u e mış manya b k ·d · 'k' li olmalarıdır. Yü:derce kilomctreUlt mas r u ~~.eğı:ıın ı ~ taraflı .ol- ·1t bir cephe üzerinde cereyan et _ 
bir kum sahrası boyunca tarihin na- • . 1 azımge ı ı! ya!lı Amcrıka miştir. İtalyanların fikri merkezde 
dir kaydettiği •eri bir tanrruz hare.. ıçın de AV'nfpa . ~lerınc karışma- bir gedik açmak ve stratejik bir i&
keti icra eden bu kuvvetler·an b .. 1 mak mecbunyetını tazammun et- tifade elde etm-!kt.i. 

' oy e t'ğ· t l"kk0 

• d · İ azim bir gayret aarfından sonr d _ 1 1 e a. ısın edır. Bir talyan aübayının batara defteri 
ğılan birliklerini toplamasını v: b~r ~r.ıka bu. }~eticeyi çıkarmak- Atina 19 (AA) - Royter: 
parça nefes almak iat~mcaini tabii ~an ımtına et~ıgı tak~irde Alman- Esir alınan bir İtalyan •Übayınıo 
görmek lazımdır. Bütün bu hare.icat warun mu-kabıl tedbırler almıya üstünde çıhn bir hatıra defteri Ar
göstennektedir ki Yalun~rk İngiliz mecbur olacağı Berlindekj siyasi navudluktaki halran cephcaindcki 
ordulan başkumandanlığı, uğradık.. mafillerde bi~irilmektcdir. feci şartları ve ltalyan k.ıtaatının 
ları mütevali muvaffa.lciyetsizliklcr • - derin bitkinÜğini teyid etmektedir. 
den dola:rı .maneviyıttlan bozulmu, Amen·kan Faşiat olan bu ftalyan sübayı, ltal _ 
olan Afnka İtalyan birli.klerinin kl. yan makamlarının kıtaata Yunan 
nnı bir an evvel İtmam eJerek bq- J askerlerini ancak içtikten sonra dö. 
ka noktalarda hasıl olacak ihtiyaç. tayyareci eri vüş kabiliyeti olan kimseler daralı: 
lara cevab vermek ve lüzum görü- tanıttıklarından şikayet etmektedir. 
lecek yeni tCfebbüslere imkan elde ı•ngı•ıterede Hatıra sahibi İtalyanların maddeten 
etmek iatemektedir. Afrilca hareki. yorgun olduklarını ve fena gıda al-
tında bu bakımdan iki zıd manzara d.ıklarını, gıda maddelerinin ill"ri 
müşahede olunmaktadır· Londra, 19 (A.A.) - Royter ajan. hatlara gelirken esrarengiz bir tarz 

Bir tarafta i~lerini bir an evvel sının havacılık muhabiri avcı lilolan da kaybolduklarını ve başkuman -
bitirmek istiyen fngilizl~rin &er-le • n~ .±~aterede bir D<>ktada bulunan danhğın cıhayasızca bir hodbinlikn 
si, diğer tarafta ise İngilizlerin plan. bı.r üssunde~ yazıyor: içinde yaşadığını şikayetli bir li _ 
larını mümkün olduğu kadar geç ta.. «Kartal f~~lant na mensub bulu_ sanla yazmaktadır. 
ha.lckuk ettirmelerini temin için mez. n~ v~ İngüız muharebe: kuvvet1eri Hatıra defterine nazaran hakiki 
buhaın.e bir temerrüd gösteren ltal- ı htzm.etinde çalışan Amerıkan tayya. vaziyet ltalyan kıt'all'rından giz _ 
yanların mukavemet gnyret]eri. r~ilerlni bugün güneşli semada Al. lenmelttedir. «Ordu radyosuıı Po 

Bu arada ise Ballcanlar mıntakası ıman tayya.reler!ni ararken gördUm. ordusunun Yugoslavyaya girdiğini 
esrarengiz denilebilecek bı·r su··'-tita Fakat ben kaldı.ğam müddetçe hiçbir ve Selanik üzerine yürüdüğünü v<'! 

• bürünmü• bulunmaktadır. Bul"ar _ man tayyare.si görünmedi. Aylar. unanıstan a i ti a çııdıgını a er cı memlelcetlerde çıkarılan haberler v .. d · 

Kahire, 20 (A.A.) - B. 8. C.ı 
Ed'enle Saracoilu araaındaki milli. 
katın çok memnuniyetbahı .olduiu 
bildirilmektedir. İngilterenin Türki
ye büyük elçiai Hugc-=n de müli.. 
katta hazır bulunmuştur, 

Bugün, yabancı aazeteler, yaban- ıı; /Al y · d h ı~ 1 •- v h h 

ve pyialarla ali.k!adar olarak. AL Yunan hududlarının müntehasına &nberi talfm gören Amerikan tayyare vermıştir. 
kadar ilerlemiş bulunan Alman kuv. elleri filo hal.ind~ "henftz hlç~r Al- halyan generalleri de Alman Büyük riyaziyeci man - Yugoalav müna!lebetlerinin vetforinin ne yaptıklan meçhul ol _ man tayyareSi dilşurmek fırsat.mı bu lcıt'alarının müdahale ettiğinin Mus-

saıı•h Zekı"nı·n ı·kı• bugünkü vaziyeti hakkında Alman dağu gibi Befgradda cereyan eden lamaml§]ardır. • 90fini tarahndan bildirildiğini be • 

Yugoslavyanın 
kararı 

hariciye nezaretinden malumat ia - içli, dıtlı müzakerelerin mahiyeti de Harrlcanes tayyarelerini idare eden yan etmişlerdir. 
eseri bas tınlıyor temişlerdir. Salahiyett\ar makam _ elin udınlanmış değildir. ilkbahar, IAm~ataıı \a.yyareciler, daha zil'Bde Hatıra sahibi diyor ki: 

ı bu l Y alanşarlc denilon l(a}ıayı işte bu İngilız adalarının müdafaasına mUn- Bütün bunlar üç ve dört Kanu.. 
Ankara, 19 (A.A.) - Türk Ta- ar, aua e cevab vermekten im. şartlar içinde bulmuş oluyor. •hasır kalan ha.reUta l~irak etmek nusanide olmuştur. Albay Deheruıi, 

rl'h Kurumundan·. tina etmiılerdir. E:saııen Alman ha- ed.irl"'r Ame 'k r.a G 1 D • t 1 f d k Al-s . . (J) J,c; " • rı n osunun 35 yatında enera a ve ye e e on e ere 
Maarif Vekilliği tarafında müs riciye nezareti. Almanya ile Yugo... •f1.,,, l/Ca9ı.ıı. G"'-•P olan şefinin emrinde iyi t.liın gönniif manların ne zaman gelc:ceğini sor _ 

veddeleri kurumumuza hediye e- lavya arasındaki münasebetler hak. -------------- genç eubay grupları nıevcuddur. muş ve kendisine bu huınısta bir ,. y 
'S k d b"' f dilmiş olan büyük Tiyaziyccimiz kında sorulan bütün ıuııllere hiç bir Am 1rı·ka harb dışında deg"'ı'I cKartaı faoıa.r-. ma Jcaydodilmed.en bilinmediği cevabı verilmiştir. Bu. • Onuna a ar ıtara merhum Salih Zeki'nin «Asarı cevab vermemişlerdir. - evvel bunlann raını.ıı bir.ltaçı İngiliz nun üzerine büyük bir üphe zihin-
k J ., 1 acağız Baki ve• ve cKamusu Riyaziye. Şayialar (Saf tarafa 1 inci sayfada> ha.n kuvvetlerini.o fiili hametlnde !erde yerleşti. Ve müthiş bir in ki _ 

a maga ça iŞ " adlı ~iki mühim eserinin bastırıl- Londra 19 (AA.) _ Ofi: ba.hs vaziyeti bir emrivaki haline idi. aara uğradık. Sonra, radyo Bingazi 
Belgrad 20 (A.A.) - B. B. C. 

1 ma.sına ıbaşlanmıştır. Belgradda Yugo111nvya ba~vekili getirebilir. Bir Anıerilrnn 1eemisi hü. vilayetini kaybettiğimizi habl"r ,.,.r. 
Y.U;goslavya Mü~a~al~t Na~ırı b . ,._. ile hariciye nazırının bugün Berline cuma uğnyacak nya batırılacak 0 • Macaristanda tuğyan di. Görice ric'atinden ve Julia fır-

Bduıı. ~ün .ir. ad ettığı bır nutu.itta Yunan te lı nı hareket edeceği hakkında şayialar tursa biz fiilen hube v.ircceiız. Süp- neticesinde 500 ev ~asının hezimetinden ,onra had>c 
e.nııştır kı. ~ devam eylemektedir he.iz mukabelede gecikıniyeceğiz.. artık ltaybedilmiş nazarile baktık.. 

-uıı- fSona ka.dar albitarapığıBmaızış Atina 20 (A.A.) - B. B. C. Res Ballcanla.rda ~-,;.,et Nevyork Times gazet~i i&c ,öyle yıkı!dı 
.... a aza etmıye ç ışacanız. - • bl· ıt· I.ıo -~ demektedir: B d 19 (A 
1.-' d · b' · t miyo • mı te •a· . ndra, 19 (A.A.) - Diktatörlttrin A 'k . f d 1 w 1 u apcştc .A.) - Stefani ~arın an h!ç ı~ ~yl ıs eh. bir \Merki>z ve şimal cephelerınde ni~n bak1m1.n<1an Balkanardaki men anın ın ira cı ıııı ö müt - ajansından: 
;,..WL.: Fakat bıze aıd o ~n ğıç yapılan iki şiddetli İtalyan taar -,vaziyet büyük btr ist'tham noktası tür. Fakat bunu Berlin anlarnarnı~ Szeged civarında birkaç bin hele. 
..... yı de_:,baş~asına vermıye:e ız. ruzu püskürtülm.ü.ştü.r. 3 tan.k tah- tıeşk11 eylemekte d•vam

1 

e'-ekL' ..,.ra- gibi görünüyor. Amerikan milleti tar arazi, sulın altında kalmı• ve Cezayir f9 (A.A.) - Umumi 
k "' "'" re ""' bu harbde İtenJisi için mevzuubahı · l .. J 1 l.b edı·ımi" ve bır mı tar esır alın '--- zıraat iş eri ba•lamamı*tır. Suların va i i e Cezayir, Tunus ve Fas mü-A • k r ır """' son hafta içinde kayda değer ba olan teY hakkında realist Lir fıkre " v 

Veygandın riyaseti 
alhnda bir toplantı 

m erı an mıştır. - El kara~t.erisltlk noktalar ar:ııetmelc.. aahib bulunmaktndır. Biz lngiltere- tuğyanı neticesinde beş yüz ev Y•- mCMilleri General Weygandın riya_ 
._... kılmıştır. seti altında toplanmı•lardır. b • """-ır. Filhakika bizzat Mussolini'nin f.i müdafaa için aôz verdik. <,;ünkü v ahrivesiDlD Aıuerikan meclisi idare ettiği ilkbahar tıaarrU7.U yedi ngiltere Atlanıiğin kalesidir. Bun- ..................................................................................................... ... 

:t J d h • gün devam eden mezbuhane muhare dan dolayıdır ki Iııgilterenin mü _ ngil ter8"1r'8 yar lID ta SISatını belere ratmen Yunan hattının muta dafaası için zaruri olan silahların 
~ k b 1 tl • Temetlni kınnıya muvaffak olama- ıu veya bu •uretle Jngiliz limanla • ilk vardlml a U e 1 mı.ştır . İtalyanlar ızo bin kiı!i ııe ta- rına kadar gitmesini temin edece _ 

~ Vaşington, 20 (AA.) - B. B. a.rruz etmişler ve 50 bin kadar zayiat. iiz. Bu husus~ baı~a bir vasıta bu. 
Vaşinıton, 20 (A.A.) - B. B. C.: Meb'\aHn meclisi dün, 55 e vermişlerdir. İtalyanlann pek büyüt lamezsak Amerikan milleti hükU. 

~.: Bahriye nazırı Knox dün .Amc- kartı 3 77 reyle İngiltere ve diğer gayret gösterdikleri bu tanrruzun a.. metten kafileler teokili:ıi de iıtiye -
riltan L~hriye.inin ilk y~rdım ola. I demokrasilere y~rdım kanununu~ 

1
nmete ufnyacafını Mussolinl ta.su cektir. 

ta.it. .)ngıltereye tahtelbah.1! avc_ı.1~~·· ıatbiki için 1 mılyar ol~n tah&. vur bile etmirordu. AmeıriUlya verilen .ipariflerin 
~ç~k ın.otor.~c;>t~r. v~ d~c:r k~çük .. tı kabul etmittir BuA t.ahs19atın ~'! 1 Ba.llc&nlarda yatan bol tar ve hü- yekünu f ernıler. verdıgını bıldırmış~ır Nazır, tJtıÇ 2 5 Marta kadar a~ an . ~~~ 

1 
tüm süren f.lddetJj aoğuk sebebile bu VaJington 19 ( A.A.) - - Bütçe 

U hafif cüzütamların İoırıltere ta- 1 tarafından da kabul edılmeaı JÇ1n la bu sırada ha k ri h klt iCra- müdürü Smith kongreye İngiltere _ 
~~1Eından Manı denizinde k1ull~nıla.. ı zım gelen ted'birler alınmııtır; sına hİ"' miuavkla d8:..~ldi are nin harb zamanındaki mali mua _ 
0

1 eceV• · ·ı· · · · ngıhere ... ~.,ı r. melelerine dair muhtasar bir rapor 
hao· gın~ ı ave ~r. ·ı r:'run' A.., k• Y J Bundan ba.tlta. Yugo&a.yYa üzerine .. d . . B d 

-.r ugrıyan kendı «emj c: l d'I- Es 1 ugos av 1'8Pıl&n Alınan t.-ıt· de l.:.Obir r.e- gorı ermıttır. u rapor 'in "nlaşıl-
lrıenkan tezaihlarında tamır e ı • t _,, 1 ...., dı~:na göre İngilterenin oimdiye 
tbeaine müaaad. i.temioae de bu Bacvekili yun an. stana ice Tertnemişt.... Yug~lavya baktı.n. kadar Amcrikaya verdiği Eipari~l!'-
1.uıuı hef'liiz bir karara bailanma. Y •d• d~ Almanyanın ıösterditl teredd~ rin umumi yekunu 2 milvar 700 
bıııtır. R'l ıyor hiJA devam etmektedir. Bu, HiUeJ'ın milyon dolara baliğ olmaktadır. 

, __ .ı 20 (A.A.) - B. B. c.: oonüı harekete seçmemiş olmuiyle Bunun 1 milyar 682 milvon doları 

Londra don gece senenin 
•n şiddatli hava taarruzuna 

uğradı 
C londra, 20 (A.A.) - B. B. C: 
h eee, Londra acaenin en tiıM~tti 
'y •va taarruzuna maruz kalmıştır. 
br•n~ın ve tahrib bombaları atılmı._ 
•tİ . ardını ekipleri aabahın ilk aa
'lllektın~ .1'.adar yangınlan .öndü.r. 
[)ö açın a-ayret aarfetmWeTdrr. 
iıe/\\ h .. tane hasara uğramıttır. Di
rtı.t •aarat halı:landa h§Aiiz malA-

Yoltn.r. 

ı.,.onura, h b ) ·· ·de sabittir tediye edilmiştir. lnr.il erıwe teslim Belgraddan verilen a er ere gore -·-·-----
b kT St d" M:lilmi, olan bütün m'lhemenin pa. 

eski Yuıoelav aıve • • .oya ıno. Donavan Ruzvelte d b ı . Yunuıistana müteveçcıben Yu.. ·ası Ö enmiş u unn.aktadır. 
vıç 1 P ı· -1 Bir aylık barb maı:rafı - _ı_vyadan ayrı mlfbr. o ıs1er ı"zahat verdı· 
ı- Amerika hükumetinin i11tihbarına 
buclada bıdar kendmıus refakat et- nazaran lnsriltere :le, Kl\nada, A _ 
ınitkrdir. Hatırlardadır ki, .. s.~oya.. Vaşington, 20 (A.A.) - Ru.r... vustralya, Y.nizeli.nd;ı, c,.nubi AL 
dinoviç Mihvere kartı te;-ıar;lu k?.0

- velt bu sabah erhnden Hopldna •ika ve Hindistanın avlık harb ma'I_ 
layaile Sarajevo civa;,1

1
° _a. ır oy- ile albay Knoxu beyaz .araya da- ·aflan 1 milvar 750 milyon dolar 

de ikamete memur ew mı~tı. vl'.t etmiştir. t>ıtmaktBrlır. Bu yekiınun 1 milyar 

h ha ta Bu toplantıda, Donavan Avru.. dolan fngiltere-ye i11ab,..t •tm•kt,. • Mar~~1 Manner aym s -:lir. Kanad'ftnın 1?41-1942 mali Y- pada ve Yakınşarkta yaptığı alb 
H ı_·_u 20 (A.A.) - 12 ya.. ••ncai zarfında 1 milvar 400 nııJvon 
e~ b haftalık seyahat hakkında izahat ..ı 1 f h 

finda olan marepl Mannei'eim ir o ar aar edeceği ta min olunmak-
kaç ııündenberi hutadır. vermiıtir. •i\dır. Afrika aabralanııda prub .• 
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KÜÇÜK 

POLİS 
Çin~~~· zann?diten ı Şehir Meclisi dnn valinin iki si~em~nın yangın HABERLERi 

Tramvay - otomobil hır olum vak asının O I d. ~ . t ki k d tehlıkesıne maruz 
içyüzü s y e ıgı nn u a apan 1 bulunduğu anlaşıldı ııi·:.:.:k:!'i:~!';'~ı:~~ 

S 
tramvayı dün Beşiktaı depoauna &L 

Zengin kahve salıibinin kalb ıhhi İmdad otomobillerinin kazalardan m~te- Ferah .inemaaı ya,..ınından rerken. ıoför Alinin kullanmakta 

l 
olduğu 2613 numaralı otomobille 

•ekte.inden öldüğii, bundan \·e iid yaralıları tqıyacağı kaydı münakaşaları .anra belediye •inemaların çarpışmıştır. 
•orJa ga,.on tarafından •b }d S hh t ""d"" .. 1 • .., k' J daha •ılıı bir ıelıile kontroluna Çok §İddetli olan bu müsademe 

•oyulduğu anlııJıltlı mucı o u. l a mu uru, cuger va a ar karar verdi netice.inde otomobil ve tramvay 

iç:n ayrı teşkilat kuruldug"' unu söy:edi 1 ehemmiyetli aurette hasara uğra -
Zabıta ve adliye, dün ilk bakış iBelediye, Ferah sinemasındaki dıklarından kaza etrafında tahkikat 

ta bir cinayet şüphe ve ihtimali . . . .. _ . . . . . yangın hadisesi üzerine. sinemala yapılmaktadır. 
uyandıran bir ölüm badi~inc el ~eJ;Ur Meclııı, dün oğleden son l~ ~alı ve Beled!ye R~ısı ~~to: nn dana sıkı bir şekilde kontr0 - S ak k du""•tu·· 
koymuş ise de bilahare meselenin ra _ık_ı celse aktederek Şubat dev- Lut!ı _Kırdarm. r~yaset~d~ ıkin.cı luna karar vermiştir. ıc ıu azanına s 

adi b ir hırsızlık vak'asındaıı iba- resının son ~opla!ltıs~nı y~mış- celseyı ak?ctmişt~. İk1;11C1 celse Ferah sineması yangını hakkın Ortaköyde. Kızıl Çelik fabrika-
ret olduğu g-rülmuştür. Hadise- tır. _İlk cel~. ıkiJ?Cl re~s vekılı Fa- d_e •. zabı~aı bele~ye tal.ım~tname- da yapılan tahkikatta sinema bi- •ında çahtan amelelerden Şebab 
nin mahiyet ve tafsiliitı şudur: rukı Derclının rıyasetınde açılmış •ını!1 1!1u.zakeresıne geçilmiş, h~m nası dairelerinde altı ailenin otur evvelki gün fabrilı.ada işile me:gul 

Aksara) da Baba Hasan Alemi tır ... Ayat· meı;ı_urları maa~la~.ı- derı, t~tık ve yapak ~epolarıle, duğu, ve bunların yemek pişirmek olurken dikkatsizlik neticesinde o. 
mahallesinde Kırma tulumba llO- nın ucrete ~ahvılı hakkındakı but yaş derı ~urut:m_a yerl7rı hakkın: içın kullandıkları ateşlerin, mırki- rada bulunmakta olan ııcak su lc.a. 
ka;, nda oturan ve Şehzadebaşın- çe en .. umcnı m~~batası okunmuş da zabıtaı beledıye talımatnam~sı ne dairesi yanından geçiril'.iiği zanına dü§mÜ§, vücudunun muh _ 
dakı Darüttalimi musiki kıraat- ve 94 \' lınd'nn ıtıba~en bu mem~r n~ ~onulan maddeler kabul edıl- anlaşılmıştır. Ayrıca evvelce itfa- telif yerlerinden ağır surette başlan
hanesini uzun senelerdenberi idare lan'l'l maaşlarının ücrete çevrıl- m.ıştır. iyenin, ıbu sinemanın daima yan- mı§hr. Şebab ifade veremiyecek bir 
etmekte olan Hacı Osman Bi.ı ) Ük ne ı __ kara~laştınlmışt~. . Ruznamedeki maddelerin müza gın tehliksine maruz olduğu hak- halde Beyoğlu hastanesine kaldırıl • 
Özbek adındıa bir ihtiyar dün ıa- Muteak!~n sıhh_i. ımdad talı~ kerelerini müteakib, Vali ve Be- kında sahihlerinin dikkat nazar _ ı mıı. lcaza etrafında tahlcikata ba~ _ • 
bah lbu kıraathanenin üstündeki m!tn!1111esınm tad_ılı h~kkında~ lediye Reisi Doktor Liıtfi Kırdar larını çektiği de tesbit olunmuı- lanmıştır. 
salonda ölü olarak bulunmuştur. mulkı;:e ve kavanın encumenlerı- Şubat içtima devresi sonu müna- tur. Otomobil çarptı 
E\•lı ve çoluk çocuk sanl!bt b r a- nın muşterek .mazbatası. okunmuş sebetile ıbir nutuk söyliyerek de- Belediye, Halk sineması ve Şehza 
dam olmasına ra.tmen Hacı Os- t~. B~ sıhlıi .11!1dad talımatneme: miştir ki: deba.şındakiHilal sinemalarında da 
man ,geceleri evine r itmcmekte sınde ılk sıhh~ ım~_ad_ merkezlerı cBuıgünkü toplantımızla ücün- daima yangın. çıkı:nası mubte?rel 
ve ötedenberi bu kahvenin Ustün hakkında yenı hukumler konul- cü intihab devresinin üçüncü -yılı olduğunu sahiblerJne bildirmiştir. 
deki salonda yatıp kalkmaktadır. muştur.. . . . İçtimaı, ~ubat ayı bütçe devresi Sin~alaron )tontrol'! h~kkın~aki 

Dün Fabah bu kahveye gelen . Sıhhi ımdad otomobıllerı ~a- sona ermış bulunuyor. ~eledı~e _sıhh~t, fen ı!lerı ve. ıtf~-

Şoför Kazımın idaresindeki 15 79 
numaralı otomobil, dün köprüden 

1 
geçerken Haçik adında bir deli • , 
kanlıya çarparak vücudunun mü - 1 
teaddid yerlerinden yaralanma.ama 

1 sebeb olmuıtur. 
Kazazede Beyoğlu hastanc:sine 

kaldınlmış, Kazım yakalanarak hak 
kında tak.ihata baılanmııtır. 

Hacı asmanın eski ve yakın ah- ı~a hazır bulunacak, gece ve gun iBu devrede arz ve takdim etti- ıye mudür.lerınden muteşekkıl bır 
bablarında Salih adında bir zat, duz her ;matte gerek telefonla ve ğimiz 1941 yılı vilayet ve beledi- h_eyet teşkıl ?lunrnuştur. B~ hey:t 
kıraathanede birkaç müşterinin <>- gerek saır. ~uretl yaralı veya ~a- ye müşterek kısımlarını ihtiva e- sı?e1!1alardakı k?ntrol petıce!erı
turmakta olmasına ra~men ne ih- :r:azedeler ıçın vuku ~ulacak 1!11· den İstanbul Umumi Meclisinin n~ ~ır rapor halınde alaka~farl~ra 
livar kahvecinin, ne de garsonun dad ve muavenet talebı.ll<ie hekım adi ve fevkalAde bütçelerile ma- bıldırecek ve yangın tehlıkesıne . • • .. .• .. 
~&ünU?'lerde <>lmavı~ndan şüp- veya. sthhat memu~u ıbır _hastab~- liy bütçelerimizin tetkikatını ik- se~eb <?la<ıak _ hu.s~sların. bertaraf Turını ve otomobıl klubunun 
helenmiş, keyıfiyetten polisi ha- kıcı ıle derlhal vak a yerıne retı- mal etmiş, ayni zamanda 1939 yı- e~ılmı:sı 15 ~n ıçınd~ sınema sa- içtimaı 
b rtlar tmiştir. ~cek, yaralı veya ~a:-a~edeyı .en lına aid kat'i hesıtblar üezrindeki hıplerınd~n ıstenec~ktır. . Bu hu- Türk.iye Turinı nı otontobil klü -

!Kıraathaneye gelen ve Hacı yakın ~taneye . .gotürup teslı.m tetkikatı da tamamlamı, bulun- suslara rıayet etmıyen sınemalar bünden: • 

Askerlik işleri 

330 - 331 - 332 doğu 
ihtiyat eratm yok:amala 

Beyoflu yerli a.ko-llic ıubea 
elen: 

Beyoilu aakerlik ~uhesi 3 
331.3.32 doğumluların senelik · 
yat yoklamasına aıaıııda yazılı ta 
ve ııı.inıerde baılıyac.&ktır. Yokla 
zamanı ıaat 8,30 dan 12 ye ve 
tamları aaat 1 6 dan 18 e kadar 
üç doğumun yolclamuı aynı zama 
da yapılacaktır. 

Beyojlu Merkez nabiyai halkı 
25/Mart/941 Salı 
26/ Mart/941 Çaqıımba 
2 7 / Mart/941 Pcrıemhe 
Taksim nahiyesi: 
28/ ıvıart/ 9't I Cuma 
.31 /Mart/941 Panrtesi 

l/Niaan/941 Salı 
Şifli nahiyesi: 

2/Nisan/ 941 Çar14mba 
.3/Nisan/ 941 Perşembe 
4/Nisan/ 941 Cuına 

Galata nahiyesi: 
7 /Nisan/ 941 Pazartesi 
8/ Niaan/941 Salı 
9 /Nisan/941 Çarşamba 

Kuunpa:fa nahiyesi: 
10/N.iaan/941 Per,emhe 
11 /Ninn, 941 Cuma 
Hasköy nahiyesi: 
l 4/Niaan/941 Pazarte:si 
1 5 / Nisan94 I Salı 

Şubeye davet 
Sanyer ukerlik tubesinden: 

Piyade teğmen İımail oğlu Muı# 
ta fa Pckaoy ( 466 7 7) ve yed<!k •U• 
vari asteğmeni Melımed Nail oğlu 
3 16 doğumlu Mehmed Muzaffer 
Polat (22950) nin .f8 uat zarfın· 
da tuheye müracaat ettneai veya y~ 
rinl telle bildirmesi. 

Osmanm yattığı salona çıkan me- ed~cekt~r. S~_t ımdad otomo'bıl- maktayız. ıkapatı]acaktır. • Menafii umumiyeye hadım cemi -
murlar i'htiyar kahvecinin yata- lerı şehır dahılınde kazalarda. ya- B k" ib-t · d ·ı Bundan başka bazı sınemalarda yellerden olan Türkiye Turine ve oto EDEBi• YAT 
lhnda Blü olarak yatmakta oldu- ralananlan veya kazazedeleri kal- . ut senle ı ıhu'hç~mız e mt :ı~rı ' arka srralann duvara bitişmiş ol- lmob 1 ""'"bu- -"el'k hevet· n; .... mn" • 
&• dı L--ıa 1 t k h" zıraa , na ıa. s ıye ve ve erıner d w • • ··ım- ı·· n-led' bu ı ~.. -· ı .1 ı ....... -
~una. w.;ö_::rnüşlerdir. .rıp 'I,_ ne ere a~yaca • ıç işlerinde mevcud teşkilat idame ugu ~oru uş ur. ~ . ı~e ~ mesinin e neı maddesi mucibince NL. 

tkı ~n C\"Vel bu kıraat~aneye bır se~b ~e suretle hasta taşımak ve takviye edildiği gibi ilkokul ralar arasında herhangı bır. te"'llı: , eanın 26 .sına m~adif Cumarte.si &ii- . (Ba!tarafı 2 nci sayfada) 
alınan ve orada yatan Samı adın- ta ve a dığer hususatta kullanıl- öf{retmenJ,..rir:den kıdem müddet- ~~ vu~uunda ~alkı? geçebılmesı nü ötleden aonra saat 3,112 da Te. cı yılının nushalarını neıretmeltte o-
~ ... k •. ~a:so~un orada ~ulun1!1ayıı:ı mıvacaktı_r. . - !erini dolduranların iktisab ettik- ıçın bır .metrelik ~ır ~esafe açı_ı-'peba.şında. kain .Halkevinde. tcl:>la-ı lan Ahmed Ihsan, .Uik mi 
fi telık ıhtıyar kabvecıye aıd el- Bu talımatnamenın muzakne- leri tıaklarm ödenrne3ine mühim m~nı. smema sah2l>~erın_e teblığ necatında.n va.sınan mezkı\r madde- silik ve gölııede kalmaia 
biselerle pabuçların da or•an11 ol- si esınasında azadan Halil Hilmi, bir yer verilmiştir Beldiye cep- etmı~ır. ~yrıca butun sınemalar- ı de mıünderiÇ azanın teşrifleri saygı mahkum bir çehredir! Ne hak
mayışı bir kasd süpl'ıesi uyandır- .acil tedavi tabirinden ne kasde- hesinden de şehir 've halkın ihti- da bırer sıga:a salonu açılacaktır. •ile rica olunur. aız bir telkin değil mi> Halbuki o-
dığın<:fan vak'adan adliye hab <>r- dildiğini ve bazı hastallık hadise- 1 eh . u· b. tt 
d d·ı · ı· 

1 
. · d ·ı -d h 1 · · b yaç an emmıye ı ır sure e Adlı"yeden ksçan nun tercüme vadisinde ve diğer ya. 

ar c ı mış ır. erının e acı mu a a eyı ıca d"kk t 1 ak k b 1 b d • ~ K f ·ı ı ·ı d " h' d 
B 

·ı...ı. .. • t h,·'k t 1 ıı·rc1··· · .. 1 · ı· B - ı a e a ar a u uyur ugu- on eranı ve temı. zı an e e yaptıga azmet mey an-
u Jıııuar uzerme a 1\.1 ·a a e (' 1 ı ini • soy emış ır. unun uze tah . tl 1 .. - - . k' suçlu tutuldu d o h 1 

k oyan müddeiumumi muavinle- rine belediye sıhhat işleri müdürü nuz . sısa. a~ a onu:xıuzae ı. se- Eminönü Halkovinden: da ır. a de ne diye hu kadar 
rinden Orhan Koni beraberinde Osman Said iza"at Vl'rcrek, sıhhi ne içbmlyenı bır mesBaı devrdr-.sı açı l Birkaç aıin evvel adliyede hir 1 T- L! Sa · k hl · hakikati tepe •oaiı eden ve kıymet-

dl
. d kt En K..a ld . d d t L'll . b'·t- h t 1 mış u unuyorsunuz. u ara a y:ı f" ak'~- lm - ur&.1ye n at me t en 1 . d ..... ''-"' k l'- 1 a ve o oru ver ran o u- ım a o omoıuı erı u un as. a a 

1 
d . . . A • ırar v ası o uş, hırsızlık su- meZ\lnlan cemiyetinin tertib ettiii enn e!l'.~nnı ~nıı;n~a- ~~an aatır ~-

lu halde vak'a mahalline gelmiş, n nakle teşmil edildiği takdırde ar anberı ıstımlak bedellerınden çun<lan .sulh ceza hakimi taraf.ın- konferanalardan altıncm Cuma günü ". gençlıgın gozlen onune sermeli) 
İcab eden tetkiklere başlamı tı. asıl aayeden inhiraf olunacağını alaca~ı olan vatand'aşlara karşı dan tevkif edilen Şakir oğlu Kör -t ( 18,30) da elektcik m&h-diai Bılhassa, Baba Tahir gibi bir 

Adliye dokton.mun gösterdiği ve ne kazazede yaralı. ne de ev- beledayeni~ ~ı~ oldujtti mebl~.ğ Ali ismillde bir sabıkalı, tevkif- eım Dölcunter taı'afından verile - ı adamla Ahmed Ihsan bir arada 
lüzum üzerine Hacı Osmanın ce- lerdeki hastalar, nakil işinin ta- lann tesvıyesı ıçı_n aynlan tahsı- haneye ı;evkedilmek üzere adliye cektir. · zikretmenin •Servetifünun• sahibini 
sedi morıga kaldmlmıştır. mamile yapılamıyacağını söyle- ~tı da meınnunıyetle kaydede· ı iliımat dairesine götürüldüğü sıra 2 - Cuına günü aaat (20,30) çok müteea.sir ettiii meydanda 

Yapılan ilk tahkikat sırasında miştir. Srhhat işleri müdürü ka- rım. . . . . . . da halkın arasına karışarak kaç- da Dr. Saüm Ahmed Çalışkan (Haa iken .•• 
kinde her za an külliyetlı mik- zalarda yeni bir sıhhi teşkilat ,,..u. Bu vesıle ıle her bırınızın ge-,mıştır. talıktan korunma) mevzuunda bir I itte Nizamettin Nazifi ve diğer 
tanda para bulunduğu söylenen .uda ıgetirHdiğini, lbu teşkilatın rek bütçele~ ve ge~ kat'ı h_es.~b- _ Firari Kö; Ali. e~e~ce şoför- konferans verecek ve temsil fUbe - bazı ~uharrirleri bu defa teeuür 'Ye 
Hacı Qımıana aid cüzdanın da bu ~ece ve "ıgündüz hizmete amade l~r ve beJ~ıye ~lımatnamesı uze luk~e çalıştıgı ~ırada ıkı defa mec miz (Saadet Perdesi) piyeaini tem- isyana sevkeden bu hadisedir. Se. 
elbiselerle birlikte aşınlmıc oldu- bulundumınu da bildirmictir rındeki kıyınctlı Çhlışmal<:ırınızı nıhıyete sebebıyct suçundan rr.ah sil edecektir 1 1 d' lct bl d it tul b ., ,..- " · bl dalı -ırnml d · bo kA · · . 1 • ne er ır me e er e o u an u 
ğu 11'Öriilmüştür. l ıAzalar<ian bazılan tekrar söz a .r: . a şu a ya etmeyı rç ~~ ~ıln;ıış, son olarak da. ışle- ı 3 - Cumartesi günü saat kitabın bu yanL, •e hakaız fıüküm-

Bu vazivet karsısında her tür- larak mütalealannı söylemişler - bılınm. diğı_ bı.r sırkatten dolayı adlıyeye (20 30) da Evjmiz aalarından mu ı · · b d f b" • d d · n-t · · •uı· · · ·· verılm•..+ı' F' -ı k "b b"' ' erını u e a ızım e eşmemıze 
lü süpbelcr f?arson Sami ürcrinde dir Bu münakaşalar sonunda sıh- ıou çenın ıcra mes ıyetını uze ...,... r. ırannı mu ea 1 u harrir Nusret Safa Coıkun (l\1illl "k ı d b ı d 
toplandı...._dan. zabıta birdenbire bi 

0

imdad teşkilatı $Ümul haricin- rinde taşıyanlara tahmil ettiği, tün araştırmalara rağmen hiç bir Birlik) mevzuunda bir konferan• 
1 saı 5 ° a~ ... a . u sonHg~-~kyanl 

1
.r. 

ı=;n• • k d 11..·• ıA t t'ğ' yerde bulu Al. · b on sozumüz tu• aıu at en te-
ortalardan t~ayyüb eden ~arso- de kalan diğer lüzumlu tedavıler ~ arı a :uu. asa en arzet ı ~:r' va- . . . n!111'Yan . . ı~ın za ıta verecek ve temsil ıubemiz. (Saadet .1 . d. d v • 

nun peşine düşmüş ve kısa bi.;r za için talimatnameye yeni kayıdlar zıfeler, tatbıkat sahasına dokerek nıtıayet ızı~ı ~~şf~tım!ştır. Maz- Perdea.i) piyesini tf'msi1 edecek.tir. vı sız ortay.a atma an ogru ve. ın. 
d k d

. . . ı. 
1 

ilavesile Nisan devresinde Şe.."1ir gelcek sene huzurunuza bunların nun, evrvelkı gun Üskooar semtın 4 p .. .. t ( 14 3(}) safh ne tarıh ;yazılır, ne de edebıyat 
rnan sonrn a en ısını yaı.:a a- . . . . . • . d kl d ~ d ak l - azar gunu ııaa , t .h. A'- . . b" 1 ki l mıştır. Meclisine sevki kararlaştırılmıştır. fıılı netıcclerıle çıkacagımızı vade e s~ an ııır;ı f!V e y . a anmış ve da temsil tubemiz (Himmetin oğ. an ı . .. . uı ı§te. oy e acı ı o ur. 

Garson Sami sabahle in u an- Sıhhi imda<l işleri için yeniden 6 der. Hepinize saygı ve sevgilerimi te\,1c.im:aneye .sovkedı~ere_k,. ihak- ı Ju) piyesini temsH edecektir. ı Fakat kitabındalü bu hatalan dü. 

d 
' .. 

1
!. 

1
Y ak otomobil alınacaktır. sunarak Şubat içtima devresinin kınd~kı karar ınfaz e<lılmıştır. 1 Her üç toplanunın numarala gi • zeltmek te herkesten enrel o mu. 

ığı zaman ustasını o u o ar • . . . - . . Alı hakkı-.Ja bu su d d h · · "f · d v·1 "d" "' b ld - b ·· · - Sıhhı ımdad talımatnamesı mu nıhayet !bulduğunu arzederım.> •ru . çun an o- rit kartlarının Evimiz büro•undan arnnn vazı e91 egı mı ırı-
~nir:u;~i;e~cr~u~~~~rı~=ç~'ğ~: zakeres~ndı;n sonra _toplantıya fa- Şehir Meclisi 1 Nisan günü tek ~;.1 da ayrıca takıbat yapılacak- alınması rica olunur. Halid Fahri Ozansoy 
nı söylemiştir. sıla venlmış, 15 dakıka sonra Mec rar toplanacaktır. , 

Dün akşam j(eÇ vakit adliyeye' "Lüks ün ark?sına lng=1tareden külli- Öiretmenlere verilen Avcıların toplantısı 
ıf,!ÖnderiJen morg raporuna göre; '' • konferans Avcılar ve atıcılar cemiyetinden: 
ihtiyar katıverinin kalb sektesin- Saklanıp ihtikar y_tli m{kfarda Dün öğleden sonra Eminönü cernıyet.imizin aJellı.d~ ~enelık top. 

1 RADYO 
den öl ·· ~rü alaşılmıştır. Halkevinde Edebiyat Fakültesi u • lanUsı 23.3-9"1 Pazar gunu .saat. 10 da CUMA zı.3.on 

Hırsız çırak hakkında takibatı yapanlar eşya geldi mumi psikoloji doçenti Sabri Esad Alemdar caddeıııinde Alay ıcJıkünde 8: Saa~ ay~~ı, 8.03, Ajans habcr'eri, 
kanuniyeyc_ ~evam edilmektedir. Dün de fiat mürakabe bürosu ŞebıUnize lngiltereden mühim Siyavuşgil tarafından ilk okul öğ • yapılaoafından mukayyed azanın 8·18: Hafıf müzik (Pl.), 

8·45
: ~v kadı_ 

D 
. t k 1-•-ı· . f 1 kontrolörleri tarafından yapılan miktarda ithalat eşya51 gelmiştir. retmenlerine «Çocuk .,,. mantık• ı te~rmeri rica olunur. nı, 1230 Saat ayan, 12.33: Sdii.st. oku-

emır e er eK ı vesaıt as a t teftişler neticesinde üç muhtekir . mevzulu bir konferan• verilmiştir. ( • . • ) yucular, 12.50: Ajans haberler!, 13.05: 
yollardan l'eçemiyecekler jbakkal ile bir tuhafiye mağazası C:e~en. eşyal:ı-1'· arasında, pamuk ı~ Konferansta 800 kadar öiretmen Küçuk habar~er SOliat okuyucular, lS.20: ~ık ma. 
Bl'!lediye ufalt yollardım demir fiat milrakabe komisyonu tarafın lığı. kımyevı maddeler. radyo aletı hazır bulunmuıtur. zlk <ıPU, 18: Saat. ayarı, 18.03: Zl-

tckerlekli vesaitin ıeıçirilmemesi dan lüks olarak kabul edilmediği pamuklu mensucat, makine yağ- - e Dün 1 SO bin liralak ihracat raat takvimi, 18.08: Müzik, 18 30: Çit. 
hakkında, bu yollara ltonulmak ü- halde kendisini lüks mağaza te- lan, yün mensucat, elektrik kab Yeni müddeiumumi muavini yapılrnı§tır. Fraıısa ve Isviçreyt! fın. te fasıl, 19.30: Saat ayarı ve ajana 
zere levhalar haarl.makdadır. Bu ilkti ederek satı.ş yaptığından Iolan kir~ kaymağı sun't ipek Genç adliyecilı!rjmizden Kor _ dllc, Holanda ve Mıaıra tütün, İtaL haberleri, 19.45: T• 4ark1 ve türtii
levhalar yakında ana ufalt cadde.. Milli Koruı:ma ka!.1unı.:na a~~n 1610 ~tomobil last;ği, 'kadife eşya: kuteli hakim muavini Ekrem Onur yaya balık, Yugoslavyaya kepek, ıer. 2-0.15: Radyo gazetesi, 20.45: Tem 
lere talik olunacakbr. hareket suçıle muddeıumumılığe 1 lstanbul müddeiumumi muavinliği • Ç~!aya armud kurusu gönderil • sıı. 2130· KonU§lna 21 45· Radyo sa-

Ancak lüzumlu yeder.le demir verilmiftir. çelik tüpler, muşamba, 1629 nal ne tayin edilmiı n yeni vazifesine llU§tır. 
teke 1 kli veuitin asfalt caddeleri Yağcı Yani ile İsmail Hakkı 15.000 sandık teneke vardır. Gelen baıılam11ttr. t ............. • Dün Eminönü Halkevinde )j 

1 . 
l<>A ork~aSı, ,Z2.3Q: Saat ayarı. 

- ajans haberleri, borsa, 22.45: Radyo 
amuden k:atetmeleriae müsaade e. a_ueçeli de alelade peyniri cLsks eşyalardan otomobil lastikleri vi- ....................................... •e ve orta okul talebelerine hava 
dilecek tir. peynir> diye ııatmaktan ve Beşik Uıyette müteşekkil komisyon tara Nişan taarruzları ve pasif müdafaaya aid 

Asfalt yolların tamiri için tetkil taşta tramvay caddesinde 75 nu- . .. l ril 
oJunan dört daimi tamir ekibi de mara Zeki oflu İbrahim'in kah- fından, tenekeler de Tıcaret lJlu- Da.h'1iye namı merhwn Münir film er göste . miştir. 

1 
" l v af da h · ) to 1sta Bu filmler önümüzdeki haf tadan 

fehrin muhtelif yerlerinde bozulan veye no"hut karıştırarak yüksek dur ÜRÜ tar ın n i tıyaca göre CP~a runu n nbııl tabibi ad- itibaren muhtelif Halkevlerinde bü • 
asfalt yolları tamir edecektir. fiatla satmaktan 5uçludurlar. tevzi edilcektir. llsi Enver Karanı~ kızı Şermin Ka-

ranla. Çanakkale otomoba bölflk ko.. tün talebeye gösterilecektir. 

Pr zar Ola Hasan Bey Diyor ki: mutanı önyftıba.,.~ Zeki AkınanaJp • Belediye fen ioleri müdür -
nişanlanmışlardır. Taranara saadet lüiü. tehrin muhtelif aemtlcrin • 

- nali&ll oey nava
c!islerin bazan öyle ıa 
ribleri oluyor ki ... 

• . . Biı-kaç pn ön -
ce, bir araba 'benl-
ri ..• 

Hasan Bey - Me
sele ürkeklik dejil, ek 
ıılek kavıası olsa ge
J'ek cto&tum... MalUın 
ya arpa arbk ~dalan
mız ara&ına ıırtii. 

diler ve gWıide tabibimiz EnTer Ka. deki asansörlerin son zamanlarda 
ram tebrilc ederiZ. •ık stk bozulduiunu nazarı c!ikka -

.- "Üyga Taba,,• 
EVE DO~RU 
Şimal Türklerinin milmtaz •

diblerinden ve İdil Ural mü.sta.. 
kil hükfunetinin ve devletinin 
sabıt. reisi Ayu İ8hakl'nin bu 
nef1a milli lıiklye.sl kıtab halinde 
inl6far et.mittir. 1922 de Bertin. 
de yazılan-- n ancak fimdl tabo
lunabilen bu eseri hararet.le 
tavaiye ederiz. . 

te alarak bu uanaörlcrin 1 S Nia -
na kadar umumi bir kontrola t1bi 
tutuhnuını karar1"ftırınıp. 

• Şehrimizdeki orta okul mü • 
dürleri dün öğleden sonra maarif 
müdürlüiünde bir toplanb Y•Pnut
lardır. Toplantıda. talebenin imti -
ban ve çalaf11la vaziyetlerine mü _ 
teallik meseleler gözden geçirilmit
tir. 

• Maarif müdürü Tevfik Kut 
dün Ankaraya hareket etmiştir. 

Tevfik Kut muhtelif maarif me
eeleleri e~afmcla Maarif VeUleti 

"~•••!lll~ml!••••••r .ile temaıfarda baalun11Caktır. 1 

ak>n orkeatrası, 23: Dam müziğt 
(Pl.), . 
.. 

J. nkara borsası -··-19/ 3/Ml açılıt • kapama fiatları 

ÇEKLER 
AÇılıf '" .&3:>4 ıı• 

Londra 1 5'Vll1l ti.20 
New.Yorll ıoo Dol.ar ~32 2(j 
CeDftre 111 İrftt. "'· 31.-
Aı.na ıeo Inahm1 0.99 
Madrid 100 ...... 12.84 
Belsratl 1111 Dinaı 3.1525 
Yokohama lGI Yu 30.90 
Stotholm ı oo l.neç !'?. 30.77 
Altm 24.30 -

t:.llam ve Ta~t -
Erıan. 20.06 
Sivas - Erzurum n. 18.30 
eart ailorta hiaae aenedl 8.50 

... -
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Resmi Tebliğler 
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1111• · llfll · lllllZl şehir tiyatrosunda: Kar yılında ar 
l.1giitare üzerinfie 

Londra 19 (A.A.) - Ha~·a ve it 1 k etler•n•n lmralıntn insanları ı malAthanede imal edil • yamda göncydim. Uyandığım 
dahili emniyet neznretlc.rinin müş - a yan uvv 1 ı Ame~lkada çıkan mecmualar halaj y~pılmış groseler~~:= man: 
terek tebliği: bahsettıler: nelerle ma~azalarıt. aatılmıştı. Ben - lnıanlar da hazan ne sa 

Dü§lnanın bu gece başlıca laali.. z . Türkiyede cİmralı> isimli bir maiazalardan birine uiradım. O rüyalar aörüyorlarmlf. 
)'eti d oiu - §imal sahilinde bir fe - A n ara taarruzu a?a mevcuddur. bu ada.da .mile - maldan bir tane istedim: Der, ve aülerdim. 
bir üzerinde topl.anmı~tır. Taarruz y rımler yaşarlar. Kendllerı eker, - Yirmi kuru1- Halbuki rüya deiil, 
l.üyült rnikyaııtıı olmuı, birçok ev • l H E " E k•\ kl endiler.i blit;e;,. btalık~ılık ytatpkarl : Dediler. Ambal~jı içinde oldt!iu * 
ler hasara uğramııtır. Bazı yargın - y - . E nekr Gencra . mır r 1 et ~r •. maışet .er~nı .emu~ c l erı balde verdiler. Evime etird' A Maiazadan yirmi kuru§a aldı· 
lar çıkmış, falr.at hepai çabuk ~ö.?-1 aZAD • l 1 gıbı, fazla ıstihsalın karı hesabla- baJaj.ını açt1111• g mı. m.. mabn ambalaj U~dları arasından 
dürülmüıtür. Gün doğarken butun _ 49 _ l gönnü§ tctltilatlı bir ordu olduiu nna bankaya yatırılır, ve cezalan Tam bu d . l'"th .. mad:>u bir kaiıd çılmı~tı. lmalitha 
Yangınlar söndürülmü~ bulunuyor - /talyanların Ayn Zara 1 halde biz.im kuvntler, pek zayıf nihayet bulduğu zaman kendileri- nu•eeilinin e::a a ~a a dd.!1:1~ ne bu kağıdı bilhaua mÜ.§lerilerin 
.ıu. lnıanca zayiat n..iktanı-ın pelı; bir piyade alayı ve bir iki batarya ne verilir. İmralı ceza adası, en phid oldum. ~rmi ~r S aJd1P!'ne den özür dilemek için tabettirmifti. 
fazla olma81na intizar edilmemek • taarra;ıa 1 hariç olduğu halde, türlü ealci tii- modern lbir ceza yeridir. Çok fay- mbal ·1ı 1 ~ ıgım Yulcanda aöylecliğim gibi, kağıd • 
tedir. fj.lhalr.ika Italyan keşif ~çakları, ' feklerle musellih ve hatta luwnen dası ~rülmüştür. İ b"I :l b~a ın teferruatı addedi- malathaneyi temsilen ambalaj içi 

Düpnan tayyareleri doiu ~ ıi • iki yüriiyÜf kolunun Ayn Zaradan tüfek.tiz ve umumiyetle pek az mü. 1 Fransada çıkan bir talebe mec- ~ İz ec. . ır . ~1•jn~av ~l~anılan de evime kadar gelınit ve ambala · 
1 d '- 1 eenasın- •1··amuma i.ızerine çekilmekte olduk- himrnata malik gönüllü ve ırıiliı bir 'mu asında da okudum. Bu mec - d~a emeıu.? .~YJ doili~a dıııım _ıtiraf . c. açtıgw nn anda imalathane namına 

ına J üzerin ea.i taarruz a11 b "" ) . . : . ı di A z da k 1_ L ) k h 1. d "di ıyor ve ozur yor u· aoyleclik-
da ngiherenin doğu, cenub o ge- lanıu bıJd.irm"'9"er • yn aıa a aua ı a ın e ı • mua, şurada burada kurulmuş mo- k . nla d • ' benden özür dilemişti. 
lcri ile Londra bolgeai üzerinden 20 ,kadar çadır kalmı~tı. fakat bır ltalyan lrormıtanlağının tacırı dem ceza evlerindeki hayattan n fU :. ır. harb" d la .

1 
. Nitekim ayni malı alan diieı: 

uçmuılardır. 1 kaç gun 11onra, JtalyanMirın Ady"nlr.IZ~- İtaL·an komutanL<nnın n"' t bahsederken bilhassa İmralı üze- - •d vrufil~ dı d 
0 

b,...I e pı- mÜ§terilerinden de ayni tanda özür 
• •• g· e cesaret etme ı en- •T •• "' e ve . d d'U şt H tta b" t 1 yaaamız a an ma e u unamı. dilemi•tir . 

.. .-ı.liği• raya yurınne . b k tasarı ortada bulunan Rainaldi rın e rmu ur. a ır a e - O . • d"l!L fal .,, • 
Yunan n:u nı goıen i urk ve yerli ete rar ~ ~ benin biraz da güç kavrayacağı yor. nun yenne fUD ııa an - Aı. yılı değil, Ur yılı. 

11 
dönmi.ı lerdi. 1 tugayıle 20 rakımlı tepeye cephe- . . .. " maddeyi kullanmak mecburiyetinde Zih · ti] ha le d .-1. 

Atina 19 (A.A.) _ Yunan er • Ay~ Zara~ . .i b " . den taarruz ederek mücahidleri bu. bı~ $:kı}de curumden, cezadan, ve kaldık Mü,t .1 • • d _ •. dT nıye e re et e en bir~.,,. 
duları ba,.kumandanlığının dün ak- Eiıemmıyetli hıçbır ta fel nctıte. rada tesbit ederken yanlardaki k mucrımı ıslah bakımından İmralı • erı enınız en ozur ı ı.. müeaııcse bilirim. Meier: 
J&m aeşr~ilen 14 3 numftralı resmi ıi vermemekle be~abeVr h tady-.:ıil~r, vetleri uzaklardım dolaıtırarak ;:v- tecrübesinin ne derece semereli yoruz. • - Kar yılı değil, biraz da ar yılı. 
tebliği: denizden Tacur-: ıle a a . . a m- Zara istikametinde yürütmek · bn neticeler verdiğini yazıyordu. ..- Sen bunu galiba :rüyanda gör. Zihniyetini güden müeucae de 

D ü§man birbiri ardınca mevni deki lcöy~eri ve 1 rablu.~ ~h?nı~ gar. suretle tepeyi müdafilerile b~ l"ktu iBiz tmralının insanlarını, gaze- dan. oluyormuş. 
hücumlara yelteomi15e de püskür - hındaki Zuvara mevkuru bırc;o de- iki cihetten ve geride ~r ı ~ teci arkadaşlarımızın röportajla - Diyecekler olacaktır. rJ t :/J. [ ... 
tü··1mu·· k mu··h"ım zayıat vermiı hılar bombardıman ct.."llek ve Car- b d k" .. h"dl . . n hçevuere. rmdan tanıdık Müteaddid defalar Ne yalan aöyliyeyim. Eicr rü- d1"Ll9 U. Uıfc 

ş ve ço k ) l A z ura a ı muca ı en ım a ve eaır . · ___________ .....;:;;, _________________ .., 
tir. garcş {Kırk an§ e. yn ara ve etmek, tepe a.lındıktan sonra kola _ İmralıya ~lttiler, İmralırun insan-

Voyusa vadisinde mes·ud ıure~c vahanın orta]arındkk~fAn-~{5 miv: ca Ayn Zara üzerine yürüyüp o:u larile yakıooan tanıştılar. Onların [ Bunları bı·ıı·yor mu ı·dln·ız 'J J 
inldı<af eden bir t~ebbüs ncticesinae kilerine doıru e~ı mu reze er~ da zaptetmdt idi Bu makaad t verdikleri ziyafetlerde bulundu - J 
165 esir aldık. Esirler arasında dört göndermek ıibi faalıyetlerden gerı min için hatta, sai kolu teşkil ~d:: lar. Nasıl ~·aşadıklarını, neler yap- 1 
de sübay vardır. 1 k.almıyorlardL b 1 1 b -L j cc4t olan Pec.ori tümeni daha bida- tıklannı bıze anlattılar. 

Bununla bera er ta yan llpU- • • .' r Erzincan f l"-k t" d 
t.._• bl~i ~ Bi . "k" · · yetten ıtıbaren muhtelif sınıflardan e a e ı esnasın a ge-
ıuuyan te 15 mandanltgının, nncı anunun ıptı. .. '-k b b" ··f · T··r1cı . ne İmralının insanlan mevzuu · ' b • h k t murex; e ır mu rezeyı, u enn 

Fena filmlerle mücadele 1 Gelin çehizine dokunmıyaa 
cemiyeti hırsızlar R 19 (AA ) - ltalyan or- daıından ıtı aren, taarruzı are e . k"l h ti .. . ld bahsoldu. Zelzele mıntakasında 

oma . • • - bakımından biraz daha faaliyet ve ııerı çe ı me a arı uzenne aa ıra- . . . . . . .. ~ 
dulan umumi karargahının 28' nu _:.Jd ~ d·- · . .. .. .. M l" bilecek derecede. kuvvetli bir şekil. onla~an ıstıfade edıldığını og -
maralı tebliği: ı ~ -~~:>J~~ ıter ıgıbn.ı .ı~rur~~· ese b' ..ı. t l"rtib edecekti. rendık. . 

• . d · • d "'er Bırınc;manunun ırın e. asrı ta - / • Günün bırinde matbaaya arka-
'unan cepheaın e 1~ ara ti 1 yasının önündeki müdafaa hattında talyanlar nıyet V«; tasavvur- sındaki elbiseden İmr:ılının • · ı 

Birleşik. Aml-,.~._ıi::.:.; 
rikada. çocuk ve 

Vak'a Fran
aada cereyan et. 
miştir: 

bır şey yoktur. 
1 

. • yapılmak istenilen bir tashih dola- lannı tahakkuk etlirmiyorlaT oldu~ anlaşılan biri geld;~?r 
Şimali Afriknda ta~~a:e erı~~z, yl-'ile birkaç İtalyan taburu (;2. Alp Fakat İtalyanlar bu niyet ve ta- derdi vardı bize derdini d""kt-

!ilerinin tefkil 
ettikleri •Fena 
filmlerle müca.. 

Ertesi gün ge
lin olacak bir 
1tenç kızın evine 
hıraızlar giriyor
lar. Kızın çehiz • 
leri ve mücev -

d" ı·· 1·· ve~aıtını ve uuş. b ·ı 11 B l" . t b ·' o u. 

:rı:ıan ~itantını bombardıman et - ve 2 istih1cam bölüğü) Türk ve yerli Çünlr.ü, sol koldan, ille.önce sahil b~ dikleri elbise vardı amma elinde 
uşmanın mo or u · ı ta uru ı c · ersag ıyen a uru savvurlarını tahakkult ettiremediler Arkasında Jmralı insanlarının giy- deleıt cemiyeti •--

mışlcrdır. . . • .. kıta'lara tıücwn ettiklerinden bu yunca ılerliyecek olan 52. piyade kelepçe yoktu. Vücudü hasta bir 
Şarki Afrikada f ngılızlenn mu.: yüzden oldukçoı hararetli bir muha. alayı, bedevi müfrezeleri te.ratından adamdı. Fak:>t 1mralıda nffiunun 

mev;udduı. Bu a.I\. 
cenuyet azasının a. 
yapılma11na ve ainemalarda göste
rilmesine mini olmak iatedikleri 
filmlerden birkaç nev"ini zikredelim: 

h" "k d k p ve bava ·ve.aıtı b ) • B S 'd 1 d · · · ım mı tar a a.a h ı re e o muştu. şaşırtılar&Jt en aı e aaptırı mıştı. te avı edılmı.ş oldujtu yeknazarda 
*?plamı, oldukları Ktren d~p K -, En ruhayet ltalyanlar, 4 Birinci. Bu alayın iki tabu~u. daha evvel belli oluyordu. 

herleri ortadadır. Hırınzlar evde 
bulduklan kıymetli etyayı toplu.. 
yorlar, fakat çebize ve kızın mücev. 
hcrlerine dokunmadıktan başka ay. 
nca bir de mdttub bırakarak, saa· 
det temennilerini b~ldiriyorlar . 

eınde harb devam etmekte ır. ı. 1 kanunda Ayn Zarayı zaptedebildi- , kendi aol yanlarında ve vahanın i. I f mralının insanları. cezaevleri 
taatıımız kahramanca mukavemet. • ı )er. 1 çerilerine doğru her türlü tehlike ve tarihimizde inkılab sayılacak bir 
lerile, dü~anı püakürtmütler~r. , Türk ve yerli kuvvetler, ordu- encli~e ihtimallerini bertaraf etme. merhalede görülen kimselerdi. 

Zevk.iz filmler, fazla hissi film
ler, ihanet filmleri. canileri ~vimli 
aöeteren filmler. 

Ve mukabil taaı ruza .rec:erek azım gahlannı Ayn Zara vahası içinde den, Ayn Zara istikametinde yürü.. ! •Onlardan lbütün dünyada bahse 
-.ıyiata uğratmışlardır. Avcı tay • ı ve yağmur dolayısile ekııeriya ba. 1 yememişlerdi. dildiği halde bizde ancak birkaç 
~arclerimizd .. n mi.irek~.f'!b bır fil~, taklık bir halde bulunan bir arazi , Sağ kolu tetkil eden general Pe- röportai mevzuunda kalmalan ce
dü\'manın bir hava Üs!ıune kar•ı ~~r çukurluğunun ortaluında kazılmıı cori kuvvetleri de, Türk ve yerli z.ftevleri ıslahı yolunda attı~ımız 
sjrpriz hareketi yaparak 8 İngıliz kuyuların yakınında tesis etmişler- müfrezelerin uzaklardan yaptikları faydalı ad ımı kendimizin bHcme-
tayyaresini tahrib etmi~tir. di. Ayn Zara ile Garbtrablu~ va- ' ıöaterişlerle ve ı.-dt kolaylılda geri memiz demektir. 

• 
Saçlarm saglamhk Fenalığı bir hadden ileri götür. 

memif olan bu hınızlar ne çare ki 
derf celeri yekayı ele veriyorlar. C.iinkü ~ek

tubu yazan el yazm polısçe musec-
En aailam İp inaan aac;larındnn ccl bir aabrltalıdrr. Melı:tub poliste 

yapılacak olanıdır. Müteaddid tec- ı mevcud el yazılarile tatbik edilince 
riibeler neticesinde koyu renk bir hırsızın kim olduğu anlaşılmış olu. 
tele saç tdinin 150 gram ağırlığa yor. 

.................................. . ............... haııı ara:ın~aki arazi ise. ıenenin bırakılmıııla-rdı. Halbuki bu tıuafta. I * 
J . AUn muht31 irin ·n bu mevsırnı.~d= xapra~lnrı kurumu-, 1 k.i arazi açık olmakla beraber müda- Vedad Nedim Tör'ün cİşsizler> 

çalılıklarla. ortulu, .~eml le.um. dalga I faa cephesinin a~u toPÇU!.'U da bu piyesi Şehir tiyatrosu kurulma • tahammül ettiği anla§tlmı,tır. Açık .1f. 
mu' akemesi ~arib ve tep~lerınd~n muteşekkıl· bır aah. I tümene mütemadi yardım edecek. dan pek az evvel Darülbedayide 

radan ıbarettır. . bir vaziyette idi. Buna rağmen bu temsil edilmiş. mevsimin en mu-
S .. fh1"ar arzedİJOr Carbtrablwu ıehrınden Tarhu- kolu tetkil eden İtalvan kuvvetleri a.fıf k · 1m t 

renk aaçıar daha az dayanıklı olu- Morina ne kadar yumurtlar 
yor. Kumral uçlar ancalt 120 ıram 
ve açık aan sacl:ır ise .35 ccram aiır- Morina ~biı bir ederde 

265 kuru~a S3tılması icab eden 
julatini 750 kuruşa satarak, ihti-
kar yapan Sultanhamamda R_ıza 
p ac-a yokusunda 1 eczayı tıbbıye 
tü~an Raşid Sevilin muh akeme-
sine Asliye 2 nci ceza mahk eme
sinde dün de devam edilmiştir. 
Dünkü celsede bazı şahidler din
lenilmiş ve h adise enteresan saf
halar arzetmiştir. 

Bu arada cezacı ve a\·ukat Sırrı 
Enver Batur şahid sıfatilc dinlc
nilmis ve ezcümle demiştir ki: 

c- Bir adamın vasıtasile maz
uun Raşid Sevildcn ben de 100 
Jt!lo kadar jelatin aldırmıştı.m. 
Malı falhiş fiatla satmış ve tanzn~ 
ettiği faturaya jelatini normal ~ı
at üzerinden yazml.Ştı. Fakat. bız
d en aldığı fazla parayı dn fatura
da g(istcrmek için, faturanın altı.: 
ııa muhtelü fiailarla bikronat. d~ 
l>Otas ve naftalin ilave etmıştı. 
Ben bu faturayı elime alınca fe
na halde sinirlendim ve yırtıp 
adamın suratına attım. 

Maznun şabidin bu ifadcsi~i 
reddetmiş..' kenıdisınin böyle_ bır 
hnd;i.seden haberdar olınadıgını 
söylc>;,- iştir. 

Dünkü celsede Ra~id Sevifin 
f'iuç ortağı Pardo tahliye edilmiş. 
dava diğer şah idlerin celbi için ta 
lik edilmi.stir. 

Titfiklerimize talcb (azla 
Jngiliz.lere satılan 40 bin balyelilt 

tiftiğin ilk 20 bin ba)yelik partiai 
tanıamcn gönderilmiş v~ ikinci par. 
tinin de sevkine başlanmıftır. Bu ay 
aonuna ikadar ikinci parti de tama
rnen gönderilmit olacaktır. 

Diğer taraftan bu seneki tif~k 
Partisinden tliccann elinde l O hın 
halye mevcuddur. lsviçre ve bilhas
aa laveçten birçok talebler vardır. 
Bunların iyi fiatlarla .. tılması içi• 
teıcbbüalere gcçılcıcektir. Macarla • 
nn da tiftik almak için müracaatlar. 
da bulundukları bildi1ilınektedir, 

Ferah sinemasında ke,if 
F eıah ııinemaıı yangını ıahkikatı

~ müddeiumumilik ehemmiyetle 
devam etmektedir. 

Dün yansın m.aftallinde F adla 
1Ulh ceza hak.imi buzurile rwike • 
l.a.. .. Oir ehlihibre tarafından ke
~ )'apılmıfhr. Bugün ikinci bir ke,;. 
tlf daha yapılacakhr. 

cıay "d k . . . - . d ı v a eserı o uş u. 
a. ~1 en . ~rvan ızının uzerın e korku ve tereddüd içinde kalarak l Şehir ti..,..,,trasu kurulduktan Jık laf1Yabilmcktedirlc:-. 9.300.000 yumurta yapar. 

ve Sıdı Masrı de Ayn Zara arasında 1 h l ·· ·· d 'I if ) · · · " - · ki talı: ib 8 K ı·L . ız a yuruyeme 1 er ve vaz e erını lbırkaç sene sonra aynı rnuharri -
----··-----······--··-·--· ......... --... ...... .._ _______ ..... _________ . ..._ 

n en m. J11; mf"..&afenın vaktinde yapamadılar • b" · · d..a.. tt"k B 
ortasında bulunan 20 raklflll t 1 y . . · rın ır erennı mıa seyre ı . u 
b .ı._ 1 k h ··1t kı eı:_e anlardan tlerlıyccek olan kolla-leser cKöksüzler>di f .. timai bün -u xum u ıa ranın en yu se no.11;- · k ) l .. .. _L • " 
t d B • bl T''rkl A ~n gerı a ma arı yuzunden me~e- yeye musaUat olan türedi bazı Z:31 ır. ~ ~~c e .. d f er, ib yn zı tetldl eden Rainaldi tuğayı da mü. •züppeleri bu piyes çerçe\-esi için-
arbayı se r .ıçın .~u. adaa tert atı- aaid ve muvafık bir anda taarruz 1 de tanıtıyordu ; 

nı u tepenın uzenn e ve etra- , ctmdc f •tı ·1 ı t 1 · · · 1 · ok 1 hl f d l d 1r na naı o amamıt 1r. Aynı muharrır mralının ınsan uyucu arıma ceva arım 
ın & yap~ış arF 1' k .. Bu sebeble Türkler, yanlarına ~vcih Jannı da gene bir piyes çer<:evesi 

b tr1R at, r!anaez d u;may ~~t olunan tehlikeli hareketlerin vakti- ~inde Şehir tiyatrosu sahnesin - ·--------
aş~ı · .. evoyd~rJi~u~gı 7çe;ril1e~i le farkına vardılar ve İtalyaa kolla- den .g&teriyor. Edimede Bayan N.Y, lunup bulunmadığına inceden in. 

arazıye ıyı u .. , rının t d ) ba deı p· · · t rt"b d"lm"şt" Ko · b d "ğ" · k d 1 ephane aandıkları ile ik emaaın a ya nız zı ar ıyes ıyı e ı e ı ı ır. t canızın sızden ekle ı ını ceye bakar hatta düz taban ohna 
umd 1° ~ c siperlerinden jbareı: 1 kıt'alar bırak,uak, ceph(!de ltalyan- Mücrim kimdir? Katil nasıl ci- 1bir fedakarlık addetmek meseleyi sın diye d~ suya bastınn tabanım 

sa e ı mış avcı !arın · t d .•. b• h b tu._._ t · ] ·şı· ' K - f k k h k · t" ti Yan ateşlerinden korunmak mak. ıa c ı~. ır ~u ar~ eye ...... ,n~ye ış emı ır:.. u. o an !- ço _faz.la ızam etmiş olmaktır. Fe- muayene ederlenniş. Birini ~ 
~dile, a'licı hendekleri ara ı.iperle- ma1dan, çekılıp gıdebil.dıler. pıShan~ b1~n!ar ıçın lbır 16lah ,:nu- dakarlık ~yle dursun, yapacağı- ğenmez, öteki için pazalıkta uyu-
·ı d 1 h" ~dı"lmi" oldukları aibi talyanlann harcketJ, tasavvurla- esseseeı mıdır? Orada ceza mud - nız feY bır kadının kocasına karşı şamaz, daha b. b k dah 

rı e e cc ı:r. ~ " .. 1 h ·ı · f 1 b" k d tl · · t 1 - '-t kt la · f "d" A • ır aş asını, a toplara mahsua sahanlıklar ve n ı a ı~a, so a doğru gc~i•. ır ~ar. e ennı amam avııo ....- 1 an o n vazı esı ır. Hatta onun ikazı- bir başkasını, daha gürür, ft 
yeraltı ıığmakları da yapılmıştı Cö 1 hareketine tahavvül etmı,tı. Pıcorı sonra ne olacaklar? Bunlardan bir na mahal bırakmarnahydınız. Ha- ih b" tan .. be . 
··ı··yo ki bu 20 rakımlı geni~~c v; ' tümenine mensub ve Rainaldi tuğa.llcemiyete fayüa gelir mi? yatta bir değişiitlik, yaşayış tar- n laktayt ır ESalınıl ğenıp, pa-

ru u r w d b 1 . • . . t _ nd b" k 1 k dem . d zarı uyarsa ır armış. 
haktnı 'kum tepesi Türkler tarafın- yı~ın eaıvn a u unnn Leqmo tuga~ Th'kı cezaevın~en, .mrahya ~o- zı_ a . . ~ no sa~ ı. . . .. e~ e Bir erk 
dan mükemr>lcl bir iatinad noktası yıgnın harekatını takib etmekte o- türülmüş mücrLmlerı İmrnlıda gene rşı ızam ettığınızı go..,terıyo.r. ğ b" k dek. . ~ce 0 lf8k, ~lac• 
halinde tahkim olunmuştu. Fakat, lan bir harb muhabiri saat 13, l 5 te ~örüyoruz. Hapishanede olduğun-! Kocanız haklıdır. Evlenmiş bır ı :ı a ı~ ıçT evv~ ~ esır pa
Bay Revol burada vücuda 1tetirilen ,öyle yazıyordu: 11Sağ cenah ıo- dan tamamile değişik bir bayat 1kadm, evlenml'<len evvelkı zam n zarı a~ ~!" a an bır .. ıns~n tas: 
tahkimatı ne kadnr methetse, Türk- nunda bulunan Ginrdina tuğayının tarzı. Hatıra gelecek bazı sualler da .olduğu g_!bi hareket edemez. zında duşunuyo~ bug_unku c~ 
lerin, maniler vü~da getirmel içi~, U2'un ~rk .h.a~eke~ini ikmale zar;ıan joluyor .. ~rde bu suallere de ce- Evlı kadın ısus, ~zme arzuı.u, d~- ~ete uygun ~etışe~.e~ış addedi
dikenli lele malık olmadıkları aşı. bulahıl::nesı ıçın agır bir tarzda ıler. 1vab verılıyor: .. ha ıbunlara bcnze.r. şe,rle;den bı~ lır. K~dın esır degıldır. Evlene-
knrdı. J:r."' .. ı...t•yiz.n - Bu yenı tarz ceza yeri cu - raz fe~at etmelıdır kı~ oyle, evı ~~ bır erkek karısını bu tarzda 

Gene Revol'ün ttitabına göre, ftalyanlann bugün verdikleri ölü 'rümleri çoğaltmaz. mı? nin ~erile, kocasile meşgul ola-ımtıhab edemez. 
Trablustaki hnlvan kuvvetlerine ve yaralı miktannın yalnız 130 kişi - ~ayır çoğaltmaz. Çünkü se- bilecek zamanı kalsın. Mademki onun ta1ib olmak ü-
( 5 O :60 bin kadar) karıı bulunan olması da göstı:rir ki hareket pek beblerı var.... * zere olduğunu hissettiğiniz genç 
mticahidlcrin .niktarı, 2000 i Türk ciddi ve ehemmiyetfi olmamıttır. + Aba.rayda Bay F. Geul, bayan siz.in yakın akrabanızdır ve 
olmak üzere 5 :6 bini geçmiyor idi. Bugünün yaralılan meyanında ağır .lmrahnın insanları> 3 ı>erde Evvelce esir pazarları varmış, mademki sizden fikir danışıyor. 
Bundan baı,tka, ltalyan dcuvvetleri, surette yaralanan albay Pastorelli ve 12 tablo olarak yazılmıştır. Mi- oralardan esir alacaklar, esirin Yazdrklanmı kendisine münasib 
en son sistem silah ve bol cephane de vardır. (Denm ediyor) zamıen güzeldir. Işık tertibatının 1 dişlerinin tam olup olmadığına, bir lisanla anlatınız. 
ile lechiz cdilmiı ve talim ve terl:>iye H. E. Erkilct (Dennu 6 neı sayfada) 1vücudunda herhangi bir anza bu- TEYZE 
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YALAN~ 
• 

S4MI N >.\<.LEDEN: MEl3Rl.IRE 

Uzaldıırdan sırlı, tatlı bir muai.. 1 bir ziyafet veriyorl., ~k 
k" Hafif esinti:ıin büyüsü ve ara- var ..• Eğleniyorlar .•• 
d~ki mesafe ile deiiten dana hava. H.t.ırhyordum ..• Amma baflı:a 
ları geliyordu. fe)'le~ hatırlıyordum ben... Bu ak. 

O nın çiçek kokulannın, ay ,.mkı kadar güzel, berrak bir batka 
w rmaiçioden geçip geliı4c.en ade-, ıeecde, müzik aeslerinin uçucu yol

ı~i1~1? rt yor daha güzeHcfiyordu. culultlardan güzeUqerek, tatlıl•f&• 
ta şun a 1 

' d ""l -L ldilı:l · bir G bir Sade batka bir alemden ega • ~ tre . ~n yerde... enç 

k
. b k e&ki bir zamandan ge-

1 

ew-kekle, hır ~z ... Yanyaaa, el~le o. 
s~n- 1 a~ a, turuyorlar ... Onları bahç:eain mie 
}jyordu. l bu naimelerin kokulu karanlıldannda, ya denizin 

.A:mm~ n~ de ro i:u tatlı seılerin karş11t™1ak! taraçada ııöreıJer, ~er 
eeldıklerı bi~-lye \ kik" b"r pınar 1 halde: .tkı ~vdalı hanimi• diye 
süzülüp aktı"- arı a k 1 bı · · düşünürdü. 

~ Periye ıorıt.r en, una ıçın H 1-. _. f 
varoı .• • ahru7 oraum 
. · de üziilüyordum. p . . ..zl · .ı:-... ~ 
ıçın --L·n L:1 enrun ao enne ne \M,7-... -·-. ·· buraya r-- oı 

- Bir il~ .. L-•· 1_ muau- bilenüyorclum. 
ı_··..J. ··rmü•tunaz, _.ruyor . azib • ___ LL" -~ 
11;0p a-0 " 1 nın büyük kızı Cecenın c uı. ıua&nlUl -= 
~J: .. ~Ahla~dı,0~rbç süne ka.. ~~ türl~en,k t~~ı~ .~~L~ 
.-.- d .. w .. •• 0ı ___ ,_ Bu -L- De uaze, gao a>""' ... .., l5AU -dar da usunu JAÇa6•.. _,.... 

kinlqerdc, uzayarak gelmeğe de-

1 

ki bdar derin derin duymadım .•• j niye geçirdikten sonra da: 
vam ediy~rdu. Ba akoam gençliğimı Hvmek iatiyo- - Bu ~ sitmckten, aynL 

Galiba oldukça uzun bir zaman. nwn. ıençliğiıni. maktan bahaetmiyclim, olmaz 1111 
eeasizliği boz.an yahud da oııa carı- - İyi oldunuz, ıüzel hastam... Acri> Gece öyle güzCJ ki, inaana ya-
ıan yegane ~Y oldular. Cenç!iiinizi aeviyorsunu:ıl Çünkü tama zevk.ini duyurtan bir gece bqf 

Sonra Peri gülümseyerek ve par. sençainiz ve ber fCYe ;rajmen aaa. Ondan ıkaçamakça tad aldığımı ha.. 
magını kaldırarak: deti bekliyonıuauz. Evet İ7İ oldu- tırlatacak .•. Hele keder verici istik-

- Atk geçiyor! dedi. n~ .•• Allaba ..• Bir de «büyücüye» b~imi düıündürecek. hiçbir şey ko. 
Ben de gülümseyerek: ~redelim 1. •. Ben a~~~~ ~a?ece nu~ıyalım 1 ..• Ötede dansetmelcten 
- ... Rüz:gann kanadında, valı bıir v-ta oldum. Dedıgınız glbı ar. yorulmuş, burada rüyaya dalan IU 

nağmelerile mi) dedim. Amma bu- bk iyiainiz, hatta o kadar iyisiniz ki tatlı çalgı seılerini dinliyelim 
rada duramaz ki... Acaba nereye yavrucuiwn, .izden ayrılma zama. ince rakik notlar gene ue,;a •çıa 
gidiyor? nım ıeldi. Yanınızda vazifem kaL bize ul~th. ' 

Peri: madı artık. p . . ... k 
K. bili " d d. B d 1 '- , "' di en ıategıme uymuı suaar • - ım r, e ı. - en en ayn rnaıt nwr • .,e - b d bi ı.. __ d"" . '----

v k - · · ) b" ı._ bl . en e r .._. onmeaıne tutu.._ e te rar u:zenmıze tat ı ır ses. yor.unuz. oeyaz a am, aen•ız ne "b" k d" . l d . 
· l""- .-L •• B d h · 1· d h d"k be .. A . cı ı en ımı a anıa an fU sevqea. •. ınz nL çOtLtu. u a a ıç ı. 3 a ı - yapanın n r mma nt' yıızık ki K lble . kla d lu ' b- L..L 
ı__ d 1 b" ··Lh •• 1-•• b" ""d d w s·ı· B d a n aı o p tapn -im "'8l O U ır SU11;uttu, ÇUnıtU ır mu - ogru... 1 ıyorum. •• ana a yol "f. s· ·L· " d••••• leli 
d t · · "k' d tu - •• d- b "" - .. .. . Ali h çı tı... ır ıııu ~un aonra u~n e ıçın, muaı ı c susmu • gorun u, uyucunun evıne a a 1 L 1. L la--'- .... 

P · d d" - l b" l dı. d k . yapı aca11;, fl.,.arı .-oca» o CllA - en, e un, ne guze ır an •mar a -. erne aaatı geldi. .. '-"'LI '-- d"" •· ·· d 
b 

' 
B '- 1" •• · k N- _ı B xmı 11&1'1 utunuyor um. . u u .... ~rn ıcnç ıgı"!ı . sevnu. -. ':?~n? ÜyÜcÜn~n evi canı. ha sün ..... 

isterdim. lçımde vepyenı bır hayat ntz 111ted1gı kadar sizin 1 Burada di. 
İlteği, kuvveti var. Adeta tab!atterı, lediğiniz kadar lcalabilininiz. güzel 
gece<Jcn gelen bir aarho,luk içind.-_ ha.atam? 
yim. Ayılamıvorum ... lnaan mea"11d Bapmı a&Ya ~ayır .•. Vf!Y& bana 
olmadı mı bütün bu ft'Ylerin kartı- benar im te'Y demek llter sı"\ııi •L 
aında gönlü ainyor... Artık iyi ol ladım. 
dam, beni Ji ettiniz delil mi b•. Periain diWz .oı.-una bihne
yulı ıiıl*m? Bumı hiç 111 dakikada- mek. sa""ernelt Mlyerei: Mdreç .., 

Minenin hiklyesini Periye vereli
beri. helll'Ün. aanki yasak bir ..,,
yaparmıı gibi. gizli gizli büyük -.. 
lona ııiriyor, aedefli, nakıılı masama 
(eCmeeinİ 11Ç1p ~onnn. 

<Ara. ... 



izmftte 

Y wn: V ıııl.nfi11 Willi .u 
Garrieoaun ,övalyelere ya. - Peki, dedijfojz ol.un, he.- teJ'İ 

lratacak bazı kahraıaaaleklM iAkar eciironana, dedi ve .on bir de.. 
,-apmua da imkan daftiliode idi. fa daha t.,krar ediyol'\lllll ki ba~• 
Belki de senç luma, aramak• ol- ltahn dairelerclen y1iz metre41ea 
duiı! teYleri buhap vermek İ4İftİ o 

1 
fazla uzak bir yerde bulunuyordum. 

lzenne alautta... Plailippe'in hata.. Bere, bu 5Öz)er üzer&ae ona IUcL 
rmdan, bir .._.,.a teftdi •Gratile, dede baktı: fak at o konUfDUlY~ Mt
evvelki •ktam. cinayetin itlendiii lamadan önce, Boldini istical ile o. 
odada sennüt oldaiu kum izleri na doiru yürüdü ve iri yan adam, 
tıt"rti ve bu da l:eondilİai mütlıUt bir Philippe'in de dikkatle bakmakta 
Aiddet kuırp11• I attı. Niçin Ste. I olduiu ltalyan: 
phen bu derece .ukinet pteriycn- - Onu b..ldunu mu) diye ıor· 
du) Buna naad muvaffak olabili. du. . 
yOTdu) Hem de lüzumundan fazla Verity, Boldininin, kendi oda11nı 
eükUnet içiade idi. Halbuki Bere arattınmıktan eetdiiini hemen n.. 
timdi onu, Frammı 6ldijrmüo ol- lad.ı ve ıMitaa eYl'llkılWl karmakan
ınakJa idıam ediycndu, fakat o bu tik edilmit oW.iuau akim. .-.. 
Taziyet kaflhlnda ırülüyol'du. rek hiddetten kıpkırmızı oldu. 

Her zamaııkio.&ea ..a. likaywi BoMini lıayır der aııD batma ya-
IMr taY'lrla: brı kaldırdı ve: 

SON POSTA 

- Hayar, dedi, fakat bunu rob. 1 bnı n ~ kibrit luıtuM.J. üzerine kan 
tlötambnnın cebinGe buldum. oradan uc;runlfbl', Gö.terlaiz baka.. 

Verity'nin içi hop etti: Yoba yam tunu. 
kibrit kutu.aunu orada mı unutmut- S... kibritleri ona uzatacak yer. 
tu) Fakat bunun, Gam.ona kartt de. kutuyu kapadı Ye cebine .aktu. 
yeni bir i.Mt oldtaiunu sör<lü: ba 'ı Elleri tirtir titriy~clu. Göz kapak
MI fimdiye kadar söetetilenlerdea lan açtlıp kapaoayordu. Philippe o. 
d"'- kıavvetli n daha fiddetli idi. nun aıütf.it korktuiunu anlada. 

ltalyaa1n kirli parmaklan, kibrit Bergin iri yan cüe.e.ine rağmen 
katuu iizerindolti kan lekelerini pervaaz Ye ce.r hareketinin bir 
cöeteriyordu. maıkeclen INııret olduiunu ve hakiki 

Dramatik bir tavırla: keriak ta.biatini 1aklamaia yaradı-
- Bakımz kan, dedi ve eonra, jını anladı. D'Areane'in ölümü 

kutunun yanlı tarafını çeviretıek Ü.. keACIİ9İne çok tehdid eclici bir vazi. 
aerincklti otel i.mini sö•terdi. 1 yette ıörünmüftii. Cinayetten dola. 

Sonra da tun lan Mve etti: ya. iatikam almak hatırından seçmi.. 
- Bu kibritler Neyorktan •otİ- yordu ve belki de cüzdanı kendi 

rilm~. dedi. emniyeti altında bulundurmak bile 
. Beıır kutuyu eline aldı Ye V &. i.temiJordu. 
nt,-'ye ıorclu: Manaard tos>&annut olan srupa 

- Bu itan n~en olmut acaha) yalı:lattı: 
Philippe hlla bu yeni lı:.~Sn te.. Parmaiile Ber11e, duvarlardaki, 

ain1e aenemlemiş bir ltalde idi ve kapıları açık yerli dolab1an ve içi 
kendini toparlayabilmeei ic;İ.n bir boş çekmeceleri, sonra da karyola.. 
say,.et earfetmesi lA:mn seldi. nan üzerine darma daiın bir baJde 

K.bil oldu*1ı !tadar ıülı:Qn~ti.ı fırlatılmıt elbiseleri göııtererek : 
~afazaya çahıaralı:.: - Burada iliçhir ,eoy Tok. dedi. 

- C~ lta.it, dedi. Ceçen pa iri c.e1i aclaa adeta ~,.kınr si.o 
,,... ttat olmken }'iallM k-.q. W: 
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f~:~da :Üb [~ P~taJ 
1
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SON POSTA 

Şimali Af rikada 
imanlar Denizyolları idaresi 

bir hastane kurdu (Bas faran 1 i-d s"yhıi!a) 1 1 o CISaştıırnf• ı inci savfılda\ 

• ..'t~:. H;:l.:.-:~ Milli küme maç an m tSe sı ;:~:. -;1::~1::d::~~~ '.Z~:::.·'. 
taeyik~j mlııİ_§af etmektedir. • 1 sma v? ~avn kuvve:!erıne me~sub . (&! .trnafı I inci 1ariada) ! ki.tiye qak ...taviai ,. .. makta, W 
H 1, M•rt tarihinde hıvvetlerimis d 11 d halledılemedı azayı_ ~htıva _ etme~ uzere takrıhen 

1 
haline 1ret.ınlen bu binada tadilat vak'aru., h--. alıunulmaktacm • 

. a~stalUl'l CeMu ıaıkilinde rnü un 8 60 kı ş~den J~arettır. Bu heyet~, 1 yapılmı~, ıcabınd~ 25 yatağa çıka- ldare, lendi münte.ibleri için ... hım bir 1niimı.~ale merkezi alan Ci- nıuhtelıf mutehassısların da .d~ rılmak uzerc tedbırler de alınmıııtır. aia eUij; iN laM*·- ale ..._ .__ 
cilta ~inini ipi ebni§lerdir. lıulunduğunu farzetmck gcrektır. Şı.. Hastanede, luboratuar. ameliyat. . • k" b I . , 

O.i§cr cephelerde umwni tlerle .. ' • • ••d •• •• ·· t bJ".., • •• 
0 

1 mali Fransız Afrikaıındıılci direr hane, dahili muayene odası, panau- ~yaptı~ b' m~:.r ;_e L..._ayır 1 •il ~iz devam c:tmektedfr. Beden terbıyeıı umum mu urunun e. ıgı UZc• ~Alman h('yetlm .m " yısı hale.. man •ervisi, göz diş klinikleri ve lllftl1 • ır go;K - :~uıtur. 
Na:irobi 19 (AA.) - Şarki Ha- • ki·· b urahhasları bugün de toplanacaklar kında biç. bir °!aliunatımız y~ktur. ihtiyaca tekabül edcc.c:k viia'attc bir 1 idare, kCllCli ~~ ailelednm mu. beşiatanfJa ktıin Cicika §Clırinin İf - rıne 1:1 m Bu l .ı rın :ıahm l\az fcsı mutan~ eczane kurulmuttur. ayene .,. tedlnrileri hu~ da ka-

eal edftdiği resmen bildirilmekte - v· • . .• _ . . • 1 ke şartlannın tatbikini kontrol et - Veni luutanenfo batına deierlil :rar .ıa_. ......... Haıtanece her 
dir. Cicliıa, Harrann 80 kilometre Bir. hafta içinde üç karar degış- 'ı lemedıklen bu teblıg uze.nne .ikıye mektir. Fakat hen eminim Jı:j bun- doktorlanrruzdan operatör Nihad mem• el.i iPa 1* cüzdu verile.. 
ll'l1' nda olup 'lngiliz SomalHinde tiren federasyon son kararı~dan hiç ayrtlaralt içtiınalonna devam etti. arın vazifesi yalnız cundan jbaret Gürer setirilmi,tir. Tqkilitçı bir zat cek •memur aileleri ~da mu.. 
~arg~lıa'ya çok modern madenf bir auretle feragat ve fedakarlık et. ! ler. . • . değildir. olan Nihad Gürerin titiz bir itina! ayene -....- ' ' in ida 
hır otomobil yolu ile ballı l,ulun • medi. . ı HülUatan ':~.nlen. karar §udur: işçi meb'uıı Martin, l~iliz hü- ile meydana getirdii6 bu aer JuUü_ ıe h t* U ' 1 a. ' , · edecek: 
nıalctadır. Federasyon diyor kı:. 19 39-40 İ~tan_bvul •. k.u.blerı ınu~~hh~&ları kume'tinln hu lıuauıta yeni tedbirler lcateıa Devlet DenizyoUan t.cra• leniİg. •lemiye. 

300 bin kitllı'k balyan ordusunun senesi milli küme pmpıyonu olan bugun ogle uze_:ı toplanıp ı;ı bır ka.. alıp almıyacağmr aormuftur. eil>i, ~-if .memur 'Ye müaı.hdem celt ..-.arıe dok. 
lkıbeti takımı mailub e~i§ bul~~an. --~~ rara bağlıyacagı ve ak~am altıda ı Butler demiştir ki: kadrosu olan büyük bir teşkilata la- J tor go e ecd:t!r. • 

Atina 19 (A.A.) - Atina ajan ayni mevsim. Tü.rkıye .bırıncıhguu son kararlarını futb~l fe~eras:l'.~ - Vaziyetin inkişafını pek yakın • yık bir haldedir. Hastanede ~ J Yıllarca. ratıb, mühmel birkaç o. 
aı bUdiriyol': kazanan Eskışehır Deınırspor ta .. •unun 1-tanhuldalü mumeıwlıneldan ,,e adım adım takib edb;oruz. miitelı.au111 MuıiM! Aydın, cilcliye da.cık.ta ukllll) ~ oJaa ~ 

Yunan gaxeteleri Berheramn is. kımı iıtihkalt kesbettiii milli kü • bildireceklerdir. - mütehassısı Hayri Ömer, diş dok. seıvisirü, bulunduğu jhmal köteain-
tirdadı hakkında genİ!l yazılar yaz- me'e girecektir, İki sene evvel de huna.: benzer bir H •• toru Galib vazife almışlardır. den brtanp ona temiz bir haatane 
__ ı_ y • d te vaveyJa bundan dolayı kop- had.ise olmuş, va anlnşan klübler ergun B h L _ _,__ .. 'bl • ...L ~a:ta ve hu haberin unantatan a, 1 unların haricinde ihtıııasa i tiyaç. ~AZaD&UTillf ve munetaı erinın .. n. 
4ngiherede olduğu kadar sevinçle tu 1 birbirleri aleyhine lı.ard:et etmek su (Baştaraf 2 net ao j da.) gösterilen hastalar tercihan devlet hat ~ ,..kından alakadar ol-JrA1'ftlandıiuu lı:aydatm1ıktedirler. •Milli .kümeye teknik ~e peda~k ge- ı rekti

1
le bir fikhir etı atnda toplanma k- rey an eden vuk~t malümd:r. a hutanelerine gönderil~kte ve has- muf okıı Deni-zyolJan Umum Mü-

Ayni gazf'te dün Dao"'t . ile em - tiren talum lhımdı~ .. f~m 1 
ve dıı hrın! 8b. ayakçı 1~ ma~~~para Şimdi, Japonya, tarihinın en na. tane masrfaları idarece tesviye edil- cfürlüillmlbr li. l.aıeketi ve eleıi cid. 

rindeki 300,000 kişiHk ltalyan or. bilmiyoruz, belki ~e .nı:ı e var, pa- ve a~ta u tak ·11~1• n r:ı-1A ıne .•e- zik zamanında bulunuyoı; hatti de.. mektedir. Hastane hergün 30-60 deTJ takdire ıa.,.mm. 
dusun11n vaziyetinin ümidaiz bulun. H getirecek seyırcı ae .. :. rern?nı yapara :aınatn ı an etmış - ı nilehiür ki. Japonyanın vaU.yeti Al
dufunu ve pel: yak.nda lngi]iz kıt'a Şehrimizde toplanan Jclub mu .- lerdı. _ . . • t _ • ..ınanyanın vaziyetinden daha na<tik 
lannın İtalyan imparatorlu~nu ha· ratthasları federaııyonun son tehlı- Klublermuhzm :>~gun. ~~rı-J~eklerı • ve daha vahimdir. Eğer bugünkü 
ıfta.ıan . ..:)erek ba•ka ce-1..elere aev- v·ne itiraz ederek vaz.iyetin neza - kararda çok auas ve ısaDCt ı dav ,.1 .. d led AT vı~ b İ 

a "' .,. pn gı l I 1• d 1 muca e en manya mag u , n-Jcedilrneğe hazır bir hale .relecekl.- ketini ve maçlaıın se~amct ya unu ranma arı azım ır. .. Öm 
0 

• giltere ile Amerika galib çıkarlarsa 
riai il ve etmekt~ir. ıöeteren karnr_lar.ı:n . bır ~ün e'Yvel • ar ~e$1Dl Japonyanın bütiln deniz politikası 

ilk tumtz federasyona bıldırmııler~ı. Mekteb lıg maçlar. sukut eder. Ayni suretle, uzıyncak 
Kahire 19 ( A.A.) - Royter a- Dün akşam . geç vakıt yapılan bir harb esnasında A vrupanın bü • 

jansının Keren cephesinde bulunan toplantıda beden tt:rhiyesi u?1umi _ Mektebler nrası lig maçl.ar~ tün kuvvetleri zayıflar, Rusy?ı k"'n
"-aıi muhabiri bildiriyor: müdürünün amzasını taııyan hır tel- dun Şeref aahaaanda devam. ediLnıo- disini yeni bir mücadele devresine 

Altı hafta kesif hazırlıklar yap .. sraf okundu. Bu telgraf bütün tah- tir. ~irin~ ?1aç: Pertevnıy:ıl ile f haZ'lrlamakta devam etmir bulunın-
tıktan &0nra fnııiliz kuvvetleri Ke- minleri altüıt elti. 

1 
Tak~ım lıs~sı. ara~da yapıldı. Per_ ~a, Japonya, karada da tehlikeye 

teni ihah\ eden düşman mevzile - Umumi müdür Rör.dermiş oldu • tevnıyal. ha~~m. hır oyundan sonra dii§eı. 
ıine kaflı ·Pazar günü saat 7 de hü.. ğu telgrafta kafi olarak şöyle di - ı 2-Q ~al~b ge;d.ı ·~ O _ . . . r Su hlllde, Japonya, bugünkü mü-
cuına gaçzm.leıdir. yordu: • Ikinc:ı :ma~, \ uce . l~u }.~e Siılı cadelcnin yakın ıafhnlannda, bü • 

Kuvvetlerimiz bir aydanberi ltal « 1942 senseinden itibaren ı.ı.illi Terakkı lısesı arasında ıdı. ) ucc Ul- , tün kuvvetlerini kullanmıya mec _ 
Yanlar tarafından müdafaası huır - kiline müsabakaları yapılmakta o- 1 kü ~~.çı ~-O kuıtndr. . . bur olduğunu görecek ve içine bir 
lanan :mevzilere hücum etmi~lenfü. la .. b ka talimatnamesine gö. Üçuncu m:ıç; Muallim mektebı defa girmiş olduğu davayı bütün 
!luradalti dÜ!m'an kuvvetleri ada- ren 0i:~. bu ,ene ic;in resmi ~ - ile Işık li&esi ta!umı urasında oy • varlığı ile tutmıya karar verecek -
den üstündür ~ve 30.000 raddeainde hiyette yapılacak milli küme mü - nan~ Çok hey~nh olan m1';ı 1-0 tir. Bilba a Amerika, Fitipin ada.. 
tahmin edilmektedir. aabakalarının federı:ısyon heyetinin Muallim mektebı takımı kazan~ı.. farın n imalinde Guam ad•larmı 

Buna binaen Keren muharebeai - vcımiı olduğu aon karuda~i _pren- 1 Mekteb kros ta.kl0!1 seçflui s~ratle tahk:im etmeğe karar ver • 
nin birkaç gün sürmesi muhtemel .. .iplere göre yapılması zarurıdır. Bu 1 dikten sonra. Japonyaıun yarım 
cfir. prtlar dahilinde yapılacak mlisa - l 30 Martta lzmircle yapılacak siyastle yürümeai kabil olamaz gÖ-

Glil&s söiibe ~ bakaya iftiralı: için mali bakımdan Türkiye birinciliğine i§~irak edecek riinüyor. 
Kahire, 19 (A.A.) - Ordu na- kendi vaziyetini m\isaid görmiyen mek.tebler muhtelitiııi seçme~ ü~ere Bütün bu sebeblerden dolayıdır 

ınına beyanatta !bulunmıya me- klüblerin, bu sene milli güme anll\f- dün yapılan koju muvaffak.iyetlı ol ki, etrafta hakiki bir dünya harbine 
mur zat dün şunlan öylemiştir masından hariç k":lınak hususunda 1 muıtur. San' at ~ektebin~;n , Ah- doğru gidildiğini gösteren bir hava 

Eritred~ :Keren cephesinde 40 tam serbestiye malık olduklarının a med 17.20.9 dakıktıda bınnc.ı, Hay içinde yaııyoruz. 
aerccden fazla bir :hararet altında lakadar ajan ve murahhaslara bH ~ darpa§adan Melih ikinci1 Kabataş - Jıı / • • t/2. 
~indetli mulıase'beler olmaktadır. dirilmesi.» tan N\:mık üçüncü, Haydarpaşadan (A(,u/rıtfın U....Jıl!9tıH 
lienüz: sarih malumat alınmamış- Umumi müdürün bu emri ittima Gazi dördüncü olmu)tur. Mekteb 
~. da. b~ daj:{ muharebesinde gö. halindeki murahhaslara tebliğ edil. muhteliti takımı 28 Martta İzmire Almanların İşgal\ 
~ ı.ıt•ğüse çarpışmalar olduğu öğ eti. KJüb murahhasları hic; de bek - 1 cidecektir. 
rentlmistir. l;>ii,,"lrlan ıçok şWıidetH ----------·1 altındaki rnemleketler-nıukabil taarruzlar yapmış, fakat 11 

~~;ı;~~~~~~ t~~~;:ı~~ş~h~~ m: Büyük ff m a~amım z Besim Omer den çektikleri par• ar 
Hava akınlan Londra 19 (A.A.) - Hariciye 

Kahire, 19 (AA.) - Orta şark İngi uu ;'uers;tede hürrnefle anı dı =~~::~:dn~~~:~!,:g!~ ~~ramr~ 
rz lınva. kuvvetleri .karargAhının ~bli l ; I • memleketlerden çekmekte olduiu 

fi: parafar fıakkında müthiş rakamlar 
Habeş'stan ve Somııllıdeki harek.e\.. t -- zikretmiştir. 

leriınize mfü.aheret eden ha.va. kuvvet ca~arafı ı in~i s:nfad:ı) 1 Nihad Reşad Belger de Besim ö • Butfcr dema.tir ki: 
Jorwmin taah"yetı dünkfi Balı ılinü ele da anmak için buraya toplanmı~ bu mer Akalının memlekete yaptığı t fşgal altında bulunan topraklara 
h~ azalmakslzın devam etmi.Ştir. Junuyoruz. Merhumun büyük batı .. lıinnetleri sayarak merhuma aid 1 tahmil olunan yükün en büyük kıs-

_Somalide: K~ren. nuntakuında fe- rasına hürmeten iki dakika süktt bazı -~•tırala~!ndan bahsetmi§tİ~. l mı etYa ile ödenmektedir. Alma~Iar 
~ etrainıdakı 1iepelerde ~ul~ edelim •.• » " ı Bıl~hare soz alan Ahmed Ihsan ı bunu <eart koşmuşlardır. Alman ış -
~lllman t?talan ve ıop :ıneftileri ~· iki tlakikalık ihtiram •?.ku~nu T okgoz d~ büyük bif teessür içinde gali altında bulunan garh m~le -
~ ibotn'bardıman edilmi§ Te ınK... müteakılt Cemi_I _Bilsel sozlenne fU soz.leri aöylemiştir: v j ketlerinin .. iegal_ ma.srafı olarak AL 
'-lyo,g atetine tutulmuftur. J)ol°'!°-

1 
föyle devam etıru§tır: ı «- Ben onunla nasıl tnnıştıgımı manlarn odedıklen pa.r~, . ıenede 

•ır: Qinı.rmdaki yollat' berinde aut~ il- Prolesl>r eSJm Ömer Akalın, anlatacağım. 1888 de &yaz.ıdda alriben bir milyar İngılız !ırası ta~ 
~ motörlü. mıkli,,Ye V'Ult6llaruıa • 'nde bulunduğumuz büyük ilim ufavk bir kitabcı dükkanında bulan- m1n edilmektedir. işgalden cvvclkı 
laın i.&abetler kaydedilmO§tir. :üesscsesinin intihab)a başına ge .. d~gum sırada Tıbbiye üniformalı kurslara nazaran bu paranın tefer-

ArnaVUlilulda len ilk rektönfür. Gene Besim Ö. bir genç geldi. Bir müddet konu:- ·üatı t!Udur: • 
Anı.avudl t ,_. İn.,nili:ı bombar<fi- mer rektörlük müddeti bittikten tuktan sonra banu kendi ya:r.dıit Norveç: Bir milyar 200 .n:ııly?n 

inan tayya~ dtln Draç doklarına. son;a, ikinci ~ef~ rcktö~l~ğe g~ti : sıhhi ~ir eseri vı;rdi. Bu ca~r beni kuron. yahud 68 müyon İngıliz li -
ınuvnftakryetlc neticelenen 90t şi41_ rilen ilk 7ektordur. Bu ikı mezıyetı çok. afakadar ettı ve dostlugumuza rası. . . 
detlı bir taarruz ynpmışlardır. Taar- onu ebediyen anmağa kiifidir. Pro • vesıle oldu. . . . Danımark~: 540 ı_n.ıly~n kuron, 
~d 1 "J"''D''" ve f ·• B i Ömer Akalın uzun 1891 de Panste bır senelık ar - yahud 26 mılyon lngılız lırası .. • ....,, an sonra yangın nr '!.: A.> 'Y esor ea m k d ı v d B J 'k 9 ·1 f k h CI 
infillkl ı tur il taarnız düş.. ~ddet Tıb Fakültesi kürsüsünü de a aş ıgımız var ı. e cı a: mı var ran , ya u 
-.~ har odmıı.f~b ta. ul"•ının u;&det- ~u 1 tmı'•tı'r Derslerinde kendisini S~rvetifünun kapanınca Hüseyin 

1

75 milvon 1n~iliz lirast • ...... n ava ı a ryn - ~ ışga e ..- · . . . . ı Cah d y ı. 1 b . F" ~ A • 'ld 
h ateş· ğ lmıştır Diğer k evdirmişti. Hatti dıyebilirım I .1 8: çın a enını ıznnn gon • Holanda: 405 mılyon , guı er, 
L • • ıne re men yapı ta . te- ço o· . . ed '-' k."" .. .. .. • derılmenuzc Abdültuımid frade ÇI ~ yahud 54 milvon lnoiliz liras'ı. uır lngiJiz bom'bardım~ yyare ki nıversıt eıu ursunun mucssı-, kard F k b . ! · " , 
!tekkü!ü Buzılı ve oıaıve arasındaki si.gene bizznt kendisidir. Bugün ilim d t. • a tt kı t~~cblcrlhkbu mı- Fransa: 14 milyar 600 mılyo~ 
Yol ıüzerinde duş·· mnn kamplarına ve alemine verdiği 48 eser memleketin . e dS:e

1 
rı aBınarak. >ızı .. mn k bcınb~.ye frank, yabud 82 7 milyon tngiliz li-

. "d 'd" O b l ı: er ı er. u va nyı mutoa ı u -
lllotörlü nakliye koluna taarruz etmış ölmez 48 ~hı. esı. ırb. h asta arıkna tün eşim, dostllın Vt: hattii aknı - rası 
!Ye gerek yoln gerek binnlaı·a tam isa 0 kadar muşfık hır • a t•vrı ta 1• hala b d ki v b la 

· baba f ·ı d k rım en en uza · aşmaga aş -
betler kaıydedilmiştir nırdı ki, biör aılc. 51 .~atı e 0 

• dılar. Yeşilköyde inzivaya çekilmiş 
~-·~--------

Deniz komisyonu Bütün bu hareketlerden tayyare- 1 tor Besinı menn ~~m ':t~ yap.ti: oturuyordum bir gün Be!İm Ömer 
lerimiz, biri müstesna. olmak üzere üs ğı hizmetlerin ıebaruz ettinlmeaını çıkageldi ve bann birçok teselliler - CBaştaralı 1 Jnci uyfada) 

l~ dönmüşlerdir. diğer arkadaşlara .. b~akı1?m.' 1 den sonra dedi ki: t . Komisyonun reisliğine Devl~t •. ~~ 
Besim Ömer buyuk bır ınsan ve - Senin burada oturman mu - f nızyolJarı işletme umum muouru 

Egede şehirlerarası 
telefonu 

Aydın (Hususi) - Ege mınta
ltasında şehirler arası telef on ko
:nuşınasının .genişletiJmesi üzeri~
d'e Yapılan tetklJ'kler sona ermış 
Ve İtmir..Naz:illi arası atomatik 
tele.fon tesisatının yapılmasına 
batlanmıştır. 

Bu hat, şimendifer güze:rPhın
~a bul~nan bütün ~hir ve kasa~~-
ar~ ugrayacağı gıbi Aydın vıl~
Yet~ne bağlı ve iktısadi ehemmı
Yetı ihaiz ıbuJunan Kermencik, Ka
tapınar, Köşk, Sultanhisar ve At
~e nahiyelerinden de geçirilccek-f · 'l'eS'İ'Sata neznret etmek l'e yer d~n Atıçe nahiyesinde açılmıi o
~n P. T. T. şubesinin k~dmı yap 
t· İk ınaksadile Münakalat Vekaleb z.rnir mıntakası fen müfftfitl 

u lıafta Aydına gekni§tir. 
hu ~!rlerarası telefon t.sisıahıwı . 
?ll \'!ilayette geniş Glçüde yer al -

ttsı lwllkı pek memnun etm}ftir. 

kamil bir insan olarak her zamaa vafık değildir. Yarın hareket ede • İb_ra?im Kemal Baybora tayin edil _I 
hürmetle anlım.» . cek bir lngiliz \'apıuile seni L?n _ rnıştır. To~}antıda genel kurmay .. na: 

Rektör Cemil Bılaelden aonra draya gönderelinı. Ve yol parası 0 _ ınına denız kurmay ~lb~yı Muncı 
söz alarak merhumun en yakın ar.- 1 larak da üç yüz liralık altını ma _ Ülha~, T1e2re~ Veiuleb na:oına 
1 _ d profesör Akil Muhtar, banz sanın üzerine uzattı .. O ililnı meşru- Muhsın Seren, lktıud Vckaleh na-
~• aııı ·· ) • mı Zdr. · S T ' S l>ir aayecan içinde ve goz en Y•ta- tiyette tam manasile biı hürriyet i- n!9 erıya ener, ıcaret ve a.

1 k clemi,tir ki: t '*1 Mli. Durmadan yuardı. Yudık.. nayı odasından Suad Kanıosman ve 

« ı.; en iz dost tanıdım. Ölümü 'ı bahis bile etmezdi. Benim Cle fU e. hazır bulunmuotardır. 
rara B Besim Ömeri bir kar • ~arın.lan tevazuu dolayısile kimseye Jstanbul liman rei.ti Refik Ayanturl 

~· · d •: Jı:adal' derin l>ir tNir bı. auim var diye aururlanmazdı. O il- Komisyonda Tilık armatörler u:k"'k· hala 0 tesirin altındayım.» miR, fennin bir işıkı, bir Abidesi idi. 'h~liiini, birliiin reisi, Rna Sadık
r ~kilı Muhtan müteakiben, ~ın . ~~ed İhsaa Tokgözün h!kaye- ' ogl.u ~emsil edecektir. 
Ömer Akalının :ilim 'lemindekı 50 aını . .:~teakıh 

1
iopldant?a nbıhjyet lçtımada Vekil komisyon aza]arı. 

. . lı .. ascb~tile 1928 de ya:ı.. verı 1§ Ye top •ntı il nllZJr u u - na, y&nn mer'iyetc girecek olan kor d': ~· mun yı okumuş ve aiizlerini nanlar merhumun Merkezfendideki dinasyon kararnamesinin ve komis.. I 
18'

1 ır lyazı rasında bitirmiştir. [ malcberesine gid<!:rek çelenkler koy_ yonun vazifelerinin uasları h- '-kın- ı 
ıiz Yat an a .. ..ı_ d d · b d · d1' 

Akil Muhtardan sonra profuor mu.,..r ır. ~ :ııca. e en hu~uıatı ız:.ah Üe bazı 
•~ı4~e.k~fl.cr vcrm~ ve komisyonun 
va~ıfesmın eh.cmmıyetinı tebarüz et
tirerek. hükumetin tanzimini ehem
ıpjyctle derpiıı etriği hu işde "komis
yon azalarına muvaHakiyetler dile. 
rniştir. 

1Manb1ı1I Üniversitesi A E. P. Kemisyonundan 
~ı Jl'allü1t6Si Mn"1Iilll 19'l.K lira Jı:~fli tG1ir ifı 27/3/1941 

ıiRü saat 15 de lteldıörliıll~ açık euatme ile ihale edil~ttir. =in TV liralık MUYakkat. teDlin&t m*lr"rları ve bu ·gibi ~er yap. 
L.. ~ ilıiıı~~ yiliyetil~dell ıoeo linıılılt vee11sa almaları ve 941 

alıwı»ıi.. .. iA At.. • l""··-.. ·r Ket,.. O.•••na ,.... aid Tteuet o.tul lliiıciları~ i()6 ... r~~r~ -- . n, .. - • -
mukavele projui hergün Rektörlükte goruhır. 11877• :me, 

1 ,Komi~yonun iiç saat süren içti .. 
mamdan .an•a Vekil geç nkit )-{;_. 
vuzlara ~iderek tetkiklerde Lulun -

İspanyanın 
vaziyeti 

Alman deniz Dsliri 
luinbalandı 

Londra 19 (A.A.) - Daily Te. .._._ l inei sayfada) 
legraph gazetesinin Uzhon muha- çak u.a&. .. ı elmuı ve büyük yan.. 
biri Alman nüfuzunun İspanyada gınlar ~nuıbr. 
zi.fa uğradıiını bildirmefttecUr. WiWmaı.vende de infilaklar 
Halk Almanlarla ..ıu bir it biri~ olnm, ve yangnlar çıkmııtır. Bu yan 
yapıldığı takdirde kaybedilecek ıe- gmların birçoğu pek büyüktür. Rot
yin kazanılacak olandan fazla ol _ terdam limanında petrol depolann
duğunu anlamış lnılunuyor. Efkan da birçoğu pek büyük mikyasta oL 
umumiy.delci bu inkişaf kısmen in- mak üzere yuıgınlar çıknHftır. 
giltere ile yapılan yeni ticaret an- Diğer tayyareler de Emden dok. 
laımasmdan ileri gelmektedir. larını bombalamıı ve Tekel' de bh 

Muhabir, yazısına şöyle devam hedefe hücum etım.lerdir. Ay11ea 
ediyor: Holandada iki tayyare meydanına 

Siyasi bakımdan daima Alman.. da hücam edilnılttn. 
ya lehinde !bariz bir temayiiJ ?arc:hr. Dün zO •• ..a Mnile mepıb 
Serrano Suner Alman aiWılannın tayyareler ,_...,_ •••ı .. k -
mağlub edilemb'eceğine kanidir. larında datmaır ı C 1 

1 
lııtllmba 

Bununla beraber Berlin ziya.eti ~ lar ve ~al•le 111.un ehniı • 
nasında beklediği kadar hürmetkar lerdir. 
bir muamele görmediği için Alman.. Tayyarelerinü.dea biri bu llare-. 
lann uğnyacağı herhanai bir bezi- kattan dönmemittir. Puarteai are • 
met ba husustaki fikrini değiştire - cesi üç düfman ta~ düıü • 
bilir. 

Muhabir yazısını ~öyle bitirm~ t ıru=··=ıd=-u=· ğ•üs::ııta•h•a•k-=k•u-ke11:1h•ı=ıdtl-il•. ====--== 
tedir: 

Vichy
0

ye lm Fransız hükumeti -
nin mevcudiyeti, iaıterec bu hükii -
met aciz ve hatta Alman taraftarı 
olsun, lspaııyol aiyaai .mahfdle -

rince hpanyamn Nazi tazyikine kar 
§1 mukavemetini artıracak kıymet, 
Ji bir un1Ur olarak telakki edilmek· 
tedir. 

Türkiye Cümhuriyeti 

ZiRAAT BANKASI 
Kunl91 tarihi: ı• 

100.000.001 1'ork Lfrası 
Şnbt ft ajaas Metti: • 

Zirai Te ticarl l!ıer nni ~anka •••ı'ıllll 

:: ;.;:;. ~=. =\i d~" [1~1 

PARA BiRiKTiRENLERE 28.800 
LiRA iKRAMiYE VERiYOR 

lıir:aat. Ban•asında kumbaralı ve ibbua ~ l'Wb'n•adı 
enu 60 lirası buhınanlara aenede t defa çRilecet tuı•a ile elllb • 
Mki pıba göre ikramiye da.tıtılacalltır. 

4 Adet 1.000 
t 

Liral&k 
4 " 500 it 

4 " 250 • 
40 .. 100 

" 100 " 50 .. 
120 " 40 " 
160 " 20 .. 

4.000 
2,000 
1,000 
4,000 
s.aoa 
4,800 
3,200 

Ura 
u 

" 
" • 
u .. 

Dikkat.: Heaahlarındaki paralar bir sene 1-d~ 60 liradaıı qıaa., 
~Üfm>)'eNeır• ikramiye çıktıCı takdirde % 20 ful&lile veraecektir. 
Kur'alaı: senede 4 def!l, ıı Mart, 11 Haziran, 11 Bylfil, 11 
K:.~, • ., tarlhlerl..wie çekilecektir. 
~ 



8 Sa fa 

Piyasada Balıkyağı mev
cut olmadığmdan onun 

YERiNE 

8ufla ... t 18 de MATiNE 

1941 iKRAMiYELERi 
• T. iş Bankası ı adfi ~ lirallk - 2000.- lir& 

1 • lOIO • - JOOO.-- • 
J • ., .. • - liOO.- • 

1941 Küçük ' . .. • - 2000.- • 

• • 250 • - 2000.- • 

Tasarruf Hesaplan 
il • 181 • - a&OO.- • 
80 • IO • - 4.000.- • 

İKRAM~VE 
soo • • • - tOOO.- • 
K ... 1 11": t IJ•Mi, 1 1'1aJ•, l &.. 

PLANI 
...... 1 ~ taribleNıd• 

J&fl.11'. 

Deniz Harb Okulu ve Lisesi komutanlığından 
okulum.uza Üniveraite mezunu matematik ötretmenı allljaealttır. :t... 

teklilerin nüfus cür.danı ve diplomaları ile okula miiracaalan. dır70a 

SON POSTA 

Şehir TlJatrosa 

Tepebaşında dra.nı ım_ 

mında, akşam aaat 
20,30 da 

i:mralınm im•ntan 

lstiklll caddesinde komedi k.ıammda 
Akşam .>aat 20,30 da 

DADI 

Naha Vekaletinden 
4114/Ml Cuma Siln6 saat 16 da Ankarada Nafıa Veklletı blnuı içinde 

Ma.lRme MOdllrl~ oduında toplanan malzeme ek.siltme komisyonun-
da hparta Tillyetı Biridir tauaı DirMkine De-.let orma.nından kesile-
rek Isparta iltaayonunda tealim şartile c132.000a Eğridir ist$syonunda 
teslim p.ıtııe c114.000. lira muhammen bedeUl v~ husu.si mukaveleli 
onnaıılaMa1l te811met ft ana hat ftserincı. ber hangi bir istuyonda t.ea. 
llm edilmelc ~ '" taTtnameye göre yap&c* mulı!aY.e&e dahilinde 
c4.0000• aded norm&l çam traversini!\ kapalı a.rl wQlUe t*Mltrnesi ya. 
pılacattır. 

Mart 

Mukavvidir, Midevidir Böbrek, 
Karaciğer hastalıklarınaa şifası 
vardır. Yemeklerde pilav da, 

balıklarda bilhassa mayonezde 
ve pilavda tereyağı yerine 

KULLANINIZ 

Baf, Dif, Neale, "Grip, Romatizma• 
N~vralji, Kınktak ve Bütün AğTılarıaızı Uerbal KeeeT 

kalMDda lli•d9 3 kate eıı.ııtlllıl T Atö.LITI.f.RIN()tt.N SAKINrNlZ 
HF:lt VF;lfT>F" 

Ma'tepe Askeri Lisesi Md. den: 
Malte.Pe: MUd liMei™'ı ~ J1lııl;ma. JNlrtnMni tJ.Uamcak 9* 

• ımMinCoıte thtiya~ vardır. Tallblerlıı veısikalarile birlikte Toptapa ~ 
de Maltepe askert llseai Md. ne müracaatlan. c2125• cJOIO• 

• 
Ebiltme 4&rl~ Te teferrilatı c8&C>9 altı yils altmlf kuruş bedel 1 

mukabJind-e Malzeme Mlidürlil~ilnden alınabilir. T 1 MOFUJ 
~arta Jstuyonu iÇin verilecek tetımertn mu<vatmt. teminatı c7850• 

Ura Eğrjdlr ı..tuyonu için ı6950a ı :radır. 
isteklaerin teklif mektubla.nnı muvakkat temin.at n ıartnamesinde ya.. 

Sllı 'MSaik ile birlikte ayni gün saat 15 e kadar meztftr kom~na. nıaıc-
bmı mukabilinde vermeleri Ilzımdu. c1560• ca138:t 

Devlet Demiryolları işletme U. M. den : 
Muhammen bedeli (93ı5> lira olan 1200 aded dib beyaz yemek tabatı 

ne 500 aded dCD beyu çorba tabatı (31.3.1941> Paarteei &üntı saat 
(10.45) onu larlc ~tte Haydarpatada Gar binuı dahilindeki komı.syon 
tarafından açık ebiltme usullle aatın alınacaktır. 

Bu ife ıtrmet i8tiyenlerin ('10) Ura. (13) kuru.şluk muvakk~t temina.t 
Te kanunun tayı.il ettili nsattıe birlikte ebiltme &ilnO saatine tadar 
lı:omisyona mllracaatları llzımdır. 

Bu işe aid şartnameler lcomis1<>ndan paruız olarak dağıtılmaktadır. 
1899 

Beyoğlu Vakıflar DirektörlUgU ilAnları 
' 

Sahlık enkaz 
u. Kr. 

1500 Ha.sk<Syde Pir1 Melımetpap ma.hallsinin ft caddesinde 1%4, 
126, 128 ayılı gayri menkuller. 

3• Tabimdit sıruenaer caddesinde Bir~ ı.fuıstfatıata cami 
yanında 5/, f/l, !, 3 N•. 111 evler. 

Yukarıda J&~ ,ayrt menkullerln en'kazlan 15 gün mftddetle aa.tllma.t 
1lzere müzayedeye Jronulmuttur. İhalelerı 26/31941 Çarşamba güntı saat 
16 de Bsyoflu Tatın.ar İdare&nde ya.pılncatındaıı iate.klilet'in Akarat, 
MahlfllM. kalem.mı mftracaatıan. d833• 

M. M. Vekaletinden : 
1 - Kayseri • Zencidere 09dlkll erba.t hazırlama orta okuluna bir 

fraıısızca iki metamatlk Te bir fıZik-ktmya. öilretmeni alınacaktır 
2 - nliblerin 439 .sayılı kanun hükümlerine göre orta okul m~allimli.. 

il yapacak evsafta ~uıunmaıan ıarttır. 

3 - Kendilerine 3&56 sayılı barem kanununa göre aylık ücret verile
cekttr. 

4 - İ.st.eklilerin tf'kfl!mmlll ettirecetlerl evraklarını 1515/941 tuihiM 
tadar Ank.arada Askeri Li.5eler Mütettişliflne röndermeleri lüzumu illn 
olunur. c2104 - 117h 

(Abdest bozan) dec:liiimi.z ha nak kurtlannın devuıdır. 
Bunlar ııiır etUe yapılmıı paetırm a ve ıucultlan yiyenlerde huıl olur. 
Uzunluk.lan dört metreden 'ln m elreye kadar olur ki birçOk tehli
keli haıtalıltlara yol ac;ar. TIMOFUJ bu kurtlan!\ en birinci devuı
dır. Sıhhat Vekaletinin müaaade.ini Jıaizdir. rter eczanede .bulunur, 

reçete ile aatıhr. 

Hava Gediklisi alınıyor 
Türk Hava Kurumu Gedikli Yunama Gedikli namzedi alınacaktlr. 

Kabul ıartıım ve mür~caat u.sullerl hatluncıalı:i mufassal talimatı Tin 
Hava Kurumu ıubelerinde mncuddur. 

Yuva.ya girmek isttyenlerin lbuhmdu.tıarı mahallin Hava Kurumu .._ 
belerine milracaat.ıan. (2062) 

DENİZ, KARA ff TUNA VASITALARİLB 

Avrupa.ya n Avrupadan, beJilelmilel bu nevi nakliyat &iimrllk " 
traruılt iflerl. 

K. A. MÜLLER ve Şkl. 
09.lata Voyvoda Caddeai Minern. Han Telefon: 40090 

Telp-af: Tran.aport 

İstanbul fiyat mürakabe komisyonundan 
58 No. lu illn - 1 - 19.l.Kl tarihli guetelerd.e inti~r eden 56 No. le 

ilAnın ik:lnôl m.MtdMintıı birinci atırmda.kl .,.-erll pamulılu memuıcô

tana ibaresi eyerli yün.a:ı mensucattan. teklinde tashih edllml§ttr . 
2 - Yerli yO.nltl "Ye pamuklu mensucat ile yiln ve pamuk lpllklerincı. 

topı..ncuwı pera'kendeciye T~ *1.fla.rında v&de,,ine göre peraten. 
deciye verilen tlrm azamt tJr. de 20 a toptancı.ya aid olabilir. hln ola.. 
nur. ı215ılb 

lstanbul Levazım Amirliğinden Verilen 
Harici Askeri Kıtaat. ilanları 

Türkiye Cümhuriyet Merkez Bankası lS / 3/1941 vaziyeti 
AKTiF PASiF 

Balıke.cıirde depodan ıngonlara JÜtlet.Uecek 130 ton arpa wı Bandır. 
m'9.da vagonlardan a.nbara kadar boşaltılacak '780 tıon arpa, ,.,.ıt.t .,. 
ytne Bandırmadan anbardao vapur 're)'& motöre yükJetileceılı:: 1'11$ -
yem maddelerinin ihal~i Bandırmada utert &atın alma lromiayonanda 
yapılacaktır. 1765 ton yern maddeeinln Bandırmadan Çanaklcaleye nal:ll 
ve Çanakkalede vapur .,eya motörden bo§altılıp anbara -~ 
pazarlıkla 212/ 3/ 941 Cumartesi pmi aaat 11 de Qanakl:alede ukeri •fa 
alma komi.syonund& yapılacaktır. Nakliyatın beher tonuna 9 Ura bof&lt... 
ma ve anbara taşımaya. 225 kurut ı&hmin edU~. Ta.li>leri.n Mil 
vakitte komisyona gelmeleri. c2140 - ı150a 

&ua: 
Aıtm : aan kDıo&ram n.so3.ott 
BanknOl • 
Ufaklık • 

Dabll•elil attlaaWTW: 

Tlrk Lirası . 
llarl~telll maha~lrler: 

Altm : San taogram u11.~ 

Altına tahvili tabil serbeS\ dö -
Tizler 
Dtter d0't1z.ler ft borçlu ıc:ıırıns 
bakiyeleri 

Baaine tahTIDeri : 
Oeruhte edilen nrakl u .. 1td11e 

tarşılıtı 
Kanunun 6-1 ıncı maddelel"i!'le 
tnfikan Haline tarafında.n Tiki 
tedlyat . • • • • 

Seneni Cisüaa: 
Ti.cart Senetler 

...._ " talaTtlli endam: 
< Deruhte edOen evrakı nakdL 

A < yenin ta~ıltlı esham ft 
( tahTlllt Ut1Mrt klymetıe> .. 

8 • Berbe3t Esham ft Tahvlllı: 
A.anslar: 

Altın .,e dö'tiz berine ua.nş 

TahvilAt (izenne uan.s . • • . 
Haz.ineye ma "Yldelt anns 
Hazineye 3150 No. lu kanuna c6r9 
açılan altın ltartılıklı a n.ıu 
Hi.!sedarlar: • 
Muhtelif: • 

Un 

Ura 102.121.954.21 

• 8HO 126.SOI . - 2.%33.302.231 112.595.312.M 

313.693.M • 313.693.81 

-ı 
Lira 8.281.500 .2t 

• -.-

• 47 .243.544.82 16.125 .045.11 

Lir.a 158.'148.563.-

1. 20ll4ı9 . 137 .- 131591.421.-. 
Lira 269.241 7S'l.57 269.2H.757.51 

I • . 
Lira 45.831.5111Q3 

• '7.926.616 17 53.751.133.10 -
Uta 8.943.'14 

• '7.808.7:2 -

• -.-
• 122 084.926 75 129.902.59U9 

4.500.000.-
8.432 009.13 

Yekun 772 868.040.22 

Sermaye 
İhtiyat ak-: 

Adi ft tnb.llıdıe • 
•uswr . 

Tedarildekl Banknotlar: 
Deruhte edllen eYr&tı !\llltdt.e 
Jeanunun ı _ 8 fnct maddelerin• · 
te'1ltan Hazine taratmdan nkl 
tedlyat • 
Deruhte edilen enakı nakdiye 
b&t:fyeal • • . 
karaıhfı tamamen altın olarak 
Uheten tedaville nuctllen 
Reeakont muta.bflf tllveten te • 
dlı\rllle n.zedllen 
Hazineye yapılan altın tarştlık.. 

b nana mutabllt 3902 No. lu lı:&
nun mudblnce lllTeten teda'IL 
le Tazednen • • • • • 

MEVDU&T: 

Lira 

• 
Llra 

ı. 
Lira 

• 
• 

.. 

tAra 

• 
firk Lira.Q 
AltlO _: san KJc. 8'16.80"·1 

U50 No. ıu kanuna l6re haZine19 
açılan aTana muiabW teYdl olu.
nan altınlar: 

san KUg. 155.541.930 
DöTl'I Taahhfidatı: 

Altına tahYi.11 tabu dövı .. ıer . 
D!~r döYlxler ft alacaklı ım 

nnır: be.lı:ıyelert 
Muhtelif: . • 

• 

Ltra 

• 

6.188.666.15 
1.000.000.-

158.148.563.-

29.1(9.137.-

138.599.428.-

1'1.000 000 

250.000.000.-

45.500.000.-

74 895.645.66 
1.233.302.56 

'18.12t.16'7.90 
· ~ 

-.-
21U3U17.78 

-
Yekun 

ı,ıra 

1'5.000.000 .-

12.188.666.1 

.Sl.099.428.-

'15.928.948.22 

'l8.12U6'1.90 

28.134.117 .78 

114.392.714.17 

772 868.04D.22 

* * Aşafıda yaıılı muyta.biyeler alınacak.tir. Paızaırhk1'1 eksiıl1ıne.I 14/W 
941 Pazartea ctıntı saat 15.30 da tzmtrde Bomovada a.slc.ert atm alma 
komisy<>nunda J'&pılacattlT. Hepsinin taıhınin t>edeli 28.247 lira kat.'l temı. 
na.tl 3937' llrMls. ts1el:lilertu l>elli vakitte t.omisyona gelmeleri. 

tp yular başlılı.. 3000 a.decl 
İp yular sapı. 500 • 
Kıl kolan. 3000 • 
Köstek. 550 • 
Pa.ybent.. 550 • 
Tavla halatı. 240 • 
Araba koşumu outu. 1637 • 
Kadana çulu. 534 • 

c2142 _ 1152• . .. 
45,000 lira ke~f bedelli Kayserlde toprak tesviyesi ve sair f4Jerl paar

lıltla yap\ırılacaktır. İhalesi :S 3/941 Salı günü saat 11 de Anltarada Jıl. 
M. V. Ha.va aatın alma. ıcoml.syonunda yapılacaktır. Kat'I temıno.tı 8751 
liradır. Şartname ve projeleri 225 kuruşa komiSyonda.n alınır. Taliblerill 
belli vakitte komisyona gelmelerl .-2132• 12mn. 

* * H~e tahmin edilen fia.tı 22,000 lira ola.n 10 aded. gurup elektreJee 
pazarlıkla satan alınacaktır. İhalesı H/S/941 Çarşamba günil saat H d9 
Ankarada M. M. v. Satın alma komasyonunda yapılac&ktır. Katı temi
natı 3300 liradır. Evsaf .,e tar\nameal kOflWyonda görülür. Ta1lblerin 
belli vakı.tte komL'>yona gebnelerı. .2122, c2059• 

, ** 
Beher tonuna tahmin edilen fiatı 98 lira olan 500 ton palamut Te be-

her tonuna tahmin edilen fiatı 300 !ıra olan 100 ton palamut hfilba.11 
'Ye beher tonuna tahmin edilen fiatı 470 lira olan 40 ton beyac mazı ve 
beher tonuna. tahmin edilen t:atı 5t0 lirJ olan 10 ton Qivit mazı pazar. 
lıkla satın alınacaktır. İhale4i 22/ 3/941 Cumartesi günü saat 11 de An.. 
karada M. M. V. Satın alma komisyonunda yapılacaktır. Şartname.ai şıt 
kuruşa komisyondan alınır. A.7rı ayn taliblere de ihale edilebUlr. f.ste~ 
lilerin belli vakitte komlayona gelmeleri. c2.l!O- 1%05'7• .................................................................... - . ..._. ........ -..... -

Son Posta Matbaası ı Nflfl'İyat Müdürii: Selim Ragıp Em~ 


