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Almanlar 
Balgar 

uazlslDe 
lbadUerml? 

Bay Edenin Hariciye 
Vekilimize telgrafı 

Sof yaya dün trenler 
dolusu Alman 

askerlerinin girdili 
bildiriliyor -

Bulgar hUkOmet. 
merkezinde numayış -

Bulgarlar hava 
bombardımanlarından 

endişe ediyorlar 

Haricir• num Popof 

r· .. ··-···---· .. ··-·---···-··, 
Bulgaristanın 

! • . 
: 

w 

ne yapacagı 

henuz belli değil 
iu Türk milleti vazigetin 

Sofya. 1 ( A.A.) - Abnan kıt• a- k d 
ı-nnın Bulgariatana ~innit oldukla- inkişafını ga ın an 
rı resmen bildirilmediiine nimin. takib ediyor n 
Alınan askerini hamil olan tren eU 
8?fya istasyonuna aelmi~ti.r . . Ah•. [Ankara Radyo ıazeteein.. 
hır müddettenberi b•J gıbı bır .ih~ den] · 
lllale hazırlan:nı7 olduğundan hıçbır Bulııariltanm .3 lü pakta iJti.. 
l.ayret eaeri göstermemiıtir. Bunun- hakı buıün re.men bildirilmi.-

..... l.pelıili F'dof 

Balgarlar 
mlbvere 
Utlbak 
ettiler 

imza merasimind~ 
söylenen nutuklar -

Ribbentrop, Bulgaridanın 3 
tarallı palda iltihak anuana 

Waar eylediğini bildirdi 

"Büyük Britanya Türkigegi 
kendi dostu ve müttefiki 

hissetmekle iftihar duyar,, 

la b eraber halk muhtemel bava tir. imza mcruimi Viyanada 
hoınbardımanlanna kartı alın~n vukubulmu~:ur. Hitlcr, Riben- .__ _ 
tedbirlerden dolayı az çok cndlf8 tTop ve Ahr.anyadaki Japon se- Filof da Bulgariıtanın KND-

töstermektedir. firi Otim• bu ,cbre gitmiılerdir. ıularile olan doıtluk Dl~ 
Vichy, 1 (A.A.) - R,,ytcr:.. Bura~a kendiJ~~ne Kont Ciano delerine aadık oldujunu ve 
Sofyadan gelen haberl~rı~ı.!::e' da iltthak etmı,tir. i Sovvetlerle doıtluk milnaae-

" '"' ımı ' " Bunda.1 evvel Bulgar parla.. • ı . . ... • 

l 
mentoıu gizli bir içtima yepmıf, betlerıne deTam edıleceıını 

tngı•ıı•z)erİD '1• Bulgar kralı ba,vekili kabulden ıöyledi i ıonra Filof Vıyanaya hareket et. • t• . mittir. imzadan sonra Ribentrop Viyana, 1 (A.A.) - O. N. B. yeni lp 1 bir nutuk irad etmiş ve bun" Fi- ajansı bildiriyor: F.laetan. Eden"n Anbrada1l bareketine aid bir inbhaı llleayMda milli marıJar dinJetıirkn 

ı • : lof tarafından bir eevab veriL Bulgaristanın üçlü pllkta iltihakı. 1 
.. bal iç'n kurmakl~ mefıuı bütün mil.-

+a.~'U'are en 1 mittir. Filof bu ııutkunda kom- na aid veaika huaüa Belveclere .... ~ l ~ - RUyük Br11oan- ,. - "' Jetin ~edaklrııt ıııaıon ba m.eyanda-
~77 ..,larile ve !>ilhaua Ruqa ile ~yında'. .birkaç .•r evvel M~ca.. ya ~ DUU'1 taellN Aııt~ lngı•ıız• dır. Atatilrtün ceyylU dliffincelerf. 

olan iyi doathakta devam edece. riataaın ıltihak ettiii yerde merasını- Sden, Ttll'~ tılüedel'lten Bar1ci Reiaic1lmhur tnonihıtın ahamtlr lda 
Dünyanın en büyülı aahri iini teharüz ettirmittir. le imza edilmiıtir. J9 Vetfll l)t1kr11 Bancollu'na ap.lı- b resi, her aah9da aemereler rermet.-

tayyarelerinclen biri CDnıunı 7 BCİ .. ,., ... , Alman lıaricıye nazın Fon Rib. dati &eJlntl oekmlfelr: mat uabnın tec:Ur. 
ıeroise girdi \ ....................... _ .................... ../ (De'l'UIU 1 lllei sayfada> Dlellas fikri &.neoll• Büytilc Britanya, Türkiyeyi kendi 

' 1latld:r9 Velııll t f • ) • dostu ve mlltteflkı hısset.mekle lftl -
Londra 1 (~ - Almanya fi- G.. ··ı . b. AMKARA e sır en har dunr 

aerıne daha btiyt1t taarruzlar yapı - oru memış ır Tikkifeden ayrlluten, p.bsan ,... Londra, 1 (A.A.) - Anka. F.clt>n 
ladatı h&kkında başvekil t.arat'1dn tdllnı.e T• ımın tanilutuınwa Ttır- nada tetkik edilen biltün m~e- Yanan matbuAlmın aqrİyab 
Japılan vld 7erine gelmektedir. Btıı- h k A 1 k h A d e tf18 Relaicltmhuruna, Tttrt ht1twne- leler üzerinde iki hükOmet ara- Atina. 1 (AA.) - Atina aıana 
illete giren aon İngitlz bombardıman sa te ar 1 a ı· sesı tine ft TtlrJc milletine prelt Slr John 81Dda tam bir mutabakat göriil- bildiriyor~ 
tıanareai ıShort Tirllnı• evsafı aıltı Dlll'e ft prelc bana brtı j&steril - düiilne dair nefl'edilen lnlfiliz • Bütün ııazetelcr, İngiltere barici-
lair su~tte mahrem tutulan bir çok mlf olan ft TOrlı: Ye İnglllz milletle - Türk tebliii, matbuat tarafın. ye nazırı B. Anthonv Eden ve lngi.. 
ta11arelerden biridir. ·BU tayyarenin rlnl birbirine baltlıyan derin doatlutu da hakikt bir teaanüdün hararet- liz Genci Kurmay Baıkanı Genl'!ral 
~a&lfe&ni tam bir muvaffakiyetle ifa Üsküdarda bir kiracı, ev sahibinin İmzasını bu kadar mQheyJi9 bir tarrda mey- li bir tezahürü olarak telakki e- Dill'in Ankarayı ziyaretlerı haklc ın-
tttit ı bı1dlrllmekt.edlr. d • •gf 1 d k . k d• . dana koyan nllmt1 kabulden dolayı dilmektedir. Bu teblii lngiliz _ da Anadolu aJansının telgrafları nı 

tDeftml 1 inci •J'f ... ) takli ve ıcrayJ l a e ere eVJ en lSJne eD hararetli te§ektfirlerimizi arzet - o' 1 ~U ~ibi Vt>. RÖZe çarpacak bir 
------- •k b k t isterim Türk ittifakıntn çürük bir anlat- tekilde netretmektedirler. -Gazete. 

SOVYET RUSYA maletti ten sonra aş asına &attı m;eni Türktyede gördültım her- teY, ma olduğunu iddia eden düt- ler, ayni zamanda 1'ürk Kızılavı ta. 
benim llıertmde bliyilt bir ~r bırak.- man propagandasının itini boz- rafından Yu:aan Kızılhaçına hediye 

VE BALKANLAR 
Mühim bir .-hteklrlık iddiuı et. I Enver Doian Bovepe isminde mıttır. T(lrlc milletinin birlifi, ordu - malda kalmayacak. ayni zaman. edilen aeyyar ha.tanelerin Türkiye 

fanda Oıküdar müddeiumumiliii bir manifatura tiiccannın Kadıkö. ııun ull durumu, Antaranın kendisi- (0..- 7 inci ııayfada) konsolosu tarafırıd t;t n teslimi müna-
ra aorgu hakimliğince bir müddet- ! yünde Gürbüz aoltaiında bir eYi ne bla güzellikleri ve bllbusa l.st.li. - "'- <Onama 7 nei ı.ayfada> 

, ;e beri d~vam eden tahkikat netM:e- vardır. Bu evde Galatada maruf bir ' I ~~ 
Arnerilıalılara gör~, Sooyetl.r ı:mit: hldiae b~ün teferrüatile müe91eaede çaboan Herant Kuyum. •k d 60 b• •ı • M k 
Almanların BıılgaridanJan meydana çık&rılmııbr. Fevkali~· ciyan iaminde biri aileaile birlikte ki- Amerı a a ın ngı terenın os ova 
I elr ·ı l l • ilatinuılle- bir meharetle bazırlsnmıı ve tatbik raal olarak oturmaktadır. 
~er ı er eme an .ı_._ dilnıiı olan bu eahteUrbk vu·uı ddiaya nazaran. Herant ev .... f b •ka harb 
rine lıarp itiraslar .ercı- e. di O.küdar .A.liye ceza mahke- ~bi Enver Dolan naouna tanzim e- a rı b .. .. k ı . !t B 

meie baflam•F fllll .m. intikal etmit bulunmaktadır. dılmif iki aahte ...ıedle, Oaküdar ic- 1 . uyu e ÇiSi ay 
!f:f.illtı pdun <De.um 3 indi •yfad•> ma zemesı yapıyor 

:~~Z:H.=:.~ii.;:~ lkı· kadının ı·dare etıı·kıerı" İVnyorldon Berliııe luular 18 Edene refakat etti buatının Avrupa <.-en~bu garblsinde~ ton bomba t'lflyabilecelı 

;;,e~ny~~~(~~~::~: !fk~;·~ . ' bı· r eroı· n deposu bir tayyare imal ediliyor 
~ ...., ... _ Londra. 1 (A.A.) - Londrada 
,...;;;;;;;;:;;;;:;;;:;;;:;;;;;;~------°"., çıkan Daily Sketch gazete11nın 

General dl.yor ki meydan a çık arı l d 1 ~:?'o.:~ah';~tl~i~!f~~=l aJ!~ 
(ngiltereye yardım projesinin ltanu-

- niyet keahetmeainden eonra mezk6r 
Bir müddet evvel eroin kaçakÇ,J- memlekete gönderilmek üzere ,im

Jıiı wçundaıı zabıtaca yakalanatıık diden lıazırlanmıt bulunan malzeme 
adliyeye verilen ve flalcn tevkif al- kıymetinin 500 milyon dolara balii 
bnda bulundunılan sabıkalılardan olduğunu yazma_tıa ve muazzam bir 

ltalya, lspanyanı~ 
harbe iştirakinden 

ümidini kesti 
Yazan: H. Emir Erkilet 
... &p&nya İÇ harbinin bittili sıra
& 1&rda J&Zdıtım11 bir ınatale
de, buımlanna salebe çalarak 
tsi>anyayı muhakkak bir anartl
den turtannuını bilen general 
Pranto•nun ona yardım eden Al
nıanıarıa İtalyanlara müteşekkir 
'Ye minnettar taımatla beraber, 
btıttın kuvvetini memleketinin ya
ralarını aarıp iyi eLmete ha.sre -
decetını bir peygamber gibi bildir
lllifttt. Patat hakikatte bu, ne 
bir ı>enamberlit ve ne de bir ke
tu ~ Adece bedihlyattl, 

(DeQmı 1 Del 1&7fada) 

'ıı...._------------------·~ 

Zabıta dün 
çok muvaffaki. 
yetli bir cl1rmü
methud 90nunda 
Çarşıkapıda, e.. 
roin ••lif depon 
haline ıctirilen 
bir evi meydana 
çıkannıt, burada 
mühim miktarda 
beyaz zehir bu
larak müıadere 
etmiştir. 

işin taY•n be 
dikkat nokta81, Meyru 

1. . muhtemel baıkın ve k,~roL 
po 111n . l 'k 8 

1 kar.. bir tedbır o ına er 
anna .... l · t 

dahilinde bir takım esrar ı tlı 
• ..ı: uda ıetirilmİI olan bu evib ·• 
yuC dil eı«e 
kadın tarafından idare ~ m ,-. 

olaıuadır. • . "fl 

1 Jirayirin karıtı Meyrube aon ırünler.. çıi teşkil e:den bu yardımın Hitlerln ,. 

1 
de Çarıılcapıda HüMtyinağ.t mahal- tüylerini ürpertecek derecede mühim 
lainde 30 numaralı evi kiralamıftır. olduğunu illve eylemektedir. Ayni 

1 
Cüretklr kadın. kocaantn beyaz muharrir yazaaına fiiyle devam et. 

zehir kaçakçılıiından dolayı uir•· mektedir: 

1 

dıiı akıbete raimen, beraberine Uzun mesafeli bombardıman tay. 
Fatma adında bir baıka kadlD ala. yareleri ile mitralyCSzler ve diğer 
rak burada t-roin aatıcılığna baıla- binlerce ıilih ıevkedilmei, amade 
mıftır. bir haldedir. Yakında ıemi yardımı. 

na batlan•caktır. Bütün bunler ilk
bahar taarruzu için yapılan Ameri
kan vadinin anc~k ilk parti~ni tet

'Devamı 7 inci sayfada) 

Bu iti çok kumacza idare eden 
Meyrube il& Fatma, puliıin mabte. 
mel baskın ve kontrolların:ı k-.rıı 
faaliyetlerini aerbeteçe devam etti-
rcbilınek için de ev dahilinde buı ------------- .__ .... .,.... Mo?kova Jari 8. Sr Cıip ... Ed...a. 1Mrate trende 
tertibat vücuda getirmiılerdir. f111ı - - - - -~-- 1111'1 IDS™ 1 

F-Lat bu"tu"n bu tedbiTlere rai. :a_• ~~t: .... -- .._. .._. bh;llW:: Ankar 1 Hu.mi) - Büyük ' M. Cripps önümil&deki gün rrd• 
&& iRi RUllSI -- 8 . a. M l k L!t-"IL elçİ8İ Ankaraya dönceke ve burada kalan 

men, birkaç gün evvel e•e barı fÜP. ntanyanın "-9 ova u..,.ua. • • kln - lw 1 ak 
heli tab11lann airip çıkmakta oldu- 3 llel tlJll6adlr M. Crippa, Hariciye Nuın Edcn• ı mMoaJ!._etı er h ı~ mdu •- • o ar 

(Dnaat 1 ul DJfada) ~ .. refakat etmitri'• ~ovaya arcı.et e ece~tır. 
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Ziyaretten son~a 
~---- Muhittin Blrl'en ..J 

i ngiltere Hariciye Nazırı Bay E
den avdet etti. Ümid ederiz ki, 

Türkiyeye yaptıjı ziyaretten ve bu
nun neticelerinden memnun olarak 
ayrılmı§ ve biz.im arruruzda bulun. 
duğu müddet :zarfında iyi foubalar 
almıııtır. Muhterem hariciye nazın 
da zaten bu memnuniyetim ve jyi 
intıbalarını bizznt ve samimi bir 
dille ifade ctnüıı olduğu gibi bu hu. 
susa dair neşredilen rC!lmİ tebliğ de 
jkj müttefik memleket arasında tam 
bir görüş ve fikir birliği mevcud ol-
duğunu ifade eylemi§tir. Dünyanın 
bugünkü buhranı içinde, muayyen 
sahnlar ve muayyen meseleler karıı. 
tıında, İcab ettiği gün, mukadderat 
birliği yapını olan iki memleket a. 
rasındaki bu görüş ve fikir birliği de 
uten tabiidir : her iki tarafın de. 
dünyaya, Avrupaya ve kendi vatan-
larına hayır ve selamet temin et. 
mektcn başka bir gaye peşinde ol
madıklan için, bütün mel!elelen ay. 
ni gözle mütale edeceklcn a: ikil.r. 
dır. Eminiz ki bu 7İynrct, Türkiye 
il,. Jngiltere nuındak.i doıtluk. .itti
fak münasebetleri için yeni bir sa.. 
mimiyct ve inkipf merhalesi teşkil 
edecektir. 

* 941 ııen~i Subatınırı son günle-
rinde "ukua gelen bu ziyaret, sade 
iki memleket arasında çok eski za. 
manlardnnbcri mevcud olan müna. 
scbetlerin yeni bir inkişaf merhale
sini teşkil etmek itibarile manalı ve 
ehemmiyetli değildir. işin bu tarafı, 
münasebetlerin umumi ruhunu tq.. 
kil eder. Ziyaretin 941 acncıü baha
nnın doğuracağ, hadiseler bakımın. 
dan olan aynca bir ehemmiyeti var. 
dır ilı:i bu nokta üzerinde bfr lnhza 
durmamız faydasız olamaz. 

Bahar ~İr takım vukuat getiriyor. 

Okuduğunuz kitabı gösteriniz, kimlerle konuştuğunuzu söyleyıniz, size Okuduğu k:itabdan, konuştuğu adamdan, içinde :vaııadığı muhltten 
kim olduğunuzu söyliyeyim. muteessir ~lnııyan telt .ıdam yoktur. .. ................................ .._ ......... _. ... _. ......................... ..__ ............. --·--·································································-······ ... ····-.. ··-··········-····-·· 
C Meraklı şeyler :J 1 
Kömürden kadın 
çorabı, camdan 

boyun bağı 

-[ J 
• 
lngit~renin uzakşarkta 

Fen aleminde yarablan 
yeni harikalar 

N"don çorapları ipek çoraplar gı'bi 
alm-nakta, fakat ftir k~ dt! aldJ 

mı çaresi bulunmanıAktadır 

• • istinad n talar 
Malaya ve Singapur 

Yazan ~ Hasan Ali Ediz 
İngilterenlıı ve Avrupanm barb ada)'& ıbaflı Binga.pur, Penangom 'Ve fli.nppurdaki .seyyar !havuz daha 

sahnelerinde alır ibumıya ba§lnması diğer adalardı:uı .ibarettir. :ıw yılında yapılmıştı. Bu havuz 
ve <Amerikanın fiilen İngiltereye 7ar- Malaya İngiliz müstemlekesi Frnn- ı<dokt büyüklük itibarile dünyadaki 
dun etmesi üzerine Uzaqarkta ~apon sız müstemlekesi olan H'ındi - Çiniye; tnmir havuzlarının üçüncüsüdür: 
ya da kıpırdamıya başladı. Amerika müstemlekesi olan Füipı'n. Uzunlu~ 900 kadem, gen~liğl 200 
J'aponyanın lopırdanuya batlama- lere; Hollanda Hindistanına t>ek "Yll- kademdir. Dünyanın en büytik harb 

sının, belli başlı ikJ sebebi var: kındır. Karada, '4alaya ne İngiliz- gemUe~. ferah ferah buraya girebi -
1) İllgilterenin deniz. hava ve kara !erin diğer müstemlekesi o:nn Birman lir. 

kuvvetlerinden bir kısmını Uzakşark ya ara.sında Scyam krıı.Hı,ğı bulun- Sabit havuz ~ ancak 1937 yı'!ında 
ta ibağlamak suretile İtalyanın yükü- maktadır. açılmıştı.. Bunun m:un1uğn 1000 1ta _ 
nü hafifletmek; * demdir. Bu dokların her f«:~nde bu. 

2} Amerikanın ~Ukkat.inl Uza Tim Malayamn sıtrateı"ik l'Jusi tamirhaooler, elektr1k ist&syQn -
9eVlrmek suretile İngiltereye olan ys.r lan, depoları, muazzam vinçler bu • 

Bir ı:iyi.Şte akm:ı:yaıı ipek çorap· dımına mlni olmak; eh9mmiyetj lunmaktadır. Bu dolı:lann ~nde, ge. 
lnr., itte kadınların hasretini çekti. Japonynnın fillen mihverle i'blrli- mi efradının bannmll.!lna mahsm 
fi bu emel pek yakında tahakkuk ğl yapmasına belli başlı üç ~1 ml· ~;' ~~ıı.sı. Hlnd '?:1'a.n~ binalar, hastahaneler de vardır. 
sahasına girecek. Ortada gorunen ni vardır: sun a.ıı . ..,.,an~ gı en yo Coho.r boğazının he.r .üi uhllinde 

üzerin<le olup. sLret.aJik bakımdan !ey e.ğu çapta toplar, ta1yare dt'l!i topla. 
bazı allmetler bunu gösteriyor. Zira 1) Sovyet.ıer Bir}jği ile kendi ara- kalli~e ehemmiyeti haizdir. . rı bulun.ma.Jctadır. Singnpw üssünün 
fen ~leminde utrafanlarm bir meıı- sındati müna.sebetlrin şeker renk ol- Brıtan~ . Mala.yuıpın .atıretajik e. içinde, büyük bir tilonıın altı aylık 
galesi de, kadınlara çarçabuk akmı- IlUl8ı; hemmlyetinı arttıran en mühim nok· lhti}'ncım temin edecek ,kadar muaz. 
yan, ipllği kaçmıyan ~raplar yap- 2) Çinde.ki huekltın bir türlü ~ ~· burada Sin~opur adMı üzerinde zam petrol depoları ve stokları var-· 

Mart 2 

Sözün kısası 
_. ... _ 

Garib kuşun yuvası 
E. Ekrem Ta.:u 

G azete ~utunlamıa geçen dııı 
bıta ak"aiarının içinde ba

z.an çok garib feylere tesadüf cdiJit• 
Bunları muntazaman takib edenler 
için bunun kadar eğlenceJj bir §e1 
olamaz. 

Meşhur Fransız mizah muhnıriri 
J ül Muano, eserlerinin mevzularını 
hep bu zabıtu vak'alan arasındaif 
garibelerdcn alırmış. 

Biz. Allaha çok. §Ükür, zab tu vc
kuatı bakımından Fransa kadat 
~in değiliz. Bununla beraber. hl· 
nm daracık çı=vremizin :içinde gt91C 
de tektük hoş şeyler bulunuyor. 

Nah, işte bir tnn~i .. hem d e du
ınaoı .üstündeJ 

Langaa:ı. Cam i sobı.funda 45 nU• 
marada oturan N. Şengül .adında bfr 
kadın, kııknnçlık yüzünden. AH 
Garibkuı is.minde birini lb~e.kla 
muhtelif yerlerinden ynrnJnmış l.. 

V~k'anın <hiçbir fevkaliidelllf 
yok: Kıskançlik beşeri bir duygtıl 
onun yüzünden cinayet te olegaJ! 
işlerden. 

Lfıkin tesadüfe bakm ki bu vak'., 
nın \uhrammılarından biri Scn-kflt 
otelci de Garib.kuş, vani bülbüldil.,, 
Gül ile bülbülün aşk, kıskandık ma
ceraları .ise dünyanın varat:lı~ı ilcı 
başlar. Ve daima mağdur mevkiin. 
de gülü degil bülbülü görürüz. 

Bu sdeJ de öyle olmuş: Gül, hUJ.. 
bülü ya'kmııı .. hem de ne türlü 1 

Sonra, aldığı yaralardan inşallaJ; 
k-urtulur da. ~nün b irinde kısmet 
olur, yüz yüze ~lirsek, Bay Cann. 
ıktıştan 'Ş\lnu eorace.,ğnn: 

- Be mübarek adam t A1acd 
ba§..ka •oyadı bulnrnndın mı.? Snde 
'kuş olsaydın gene ne \,e ne idi. Fa .. 
kat !.Caribkuşl olduğurı dakikadao 
itibaren, hesablnmnn lazım " dirdl 
kiJ ergeç sc.uin mutlaka yuvanı ya
pacak biri zuhur edecekt:. BiliyG.. 
rum: Sen bu soyndını alırken: uC• 
rib kuıun yuvasını Afüıh yaparn s~ 
.ı:ünü hatırladın. F eka.t Ccn Wı~ 
ekseri işlerini gördürmek için gene 
kendi kullarını vns1ta eylediğini nl. 
çirı düıünmedin? Jgte, nitekim hem 
Naciye, hem Şen, hem de Gül oldu• 
iiu halde, $önü! vermek sağlığında 
bulunduğun icadın 11enin yuvanı 
dört beş bıçak darhesile yapıve rdi. 
Dua et ki yaraların eaıı olacak ye, 
rinden değil. Y oba se.n asıl o valdi 
kuşa benzerdin f 

Dün akşamki 
boks maçları 

-

Bunda hiç şüpheye mahal yoJc Meç
hul olan nokta, bu vukuatın mahi. 
yetleri, sabalan ve inki._qf istikamet
leridir. Bizim Jngiltere ile olan it. 
tifakımız, umumi dünya meseleleri 
üzerinde d~ldir. Muayyen bir sa. 
hanın muayyen meselelerine bağlı. 
dır. Su haJd,., fngiltcrcnin dünyayı 
~mil siyasetinin yanı başında bir de 
Türkiyenin kendi!lııe aid bir siyucti 
bulunuyor. demektir. Mesele, bu iki 
ııiyaseti telifte, bunun birini diğeri. 
nin mütemmimi, yardımcısı, miitte
fiki yapmaktadır. Şu dııkikada, ba. 
harın ve yazın getireceği vukuatı ve 
bunlnrın lngıltete ile bizi alakadar 
edecek saha 'e nisbetlerini tesbite 
imkan yoktur. Vukunt ne zamnn 
kar§ımıza çıkar!!la o zaman ve ona 
göre dü,ünüp karın vermek icah e. 
decektir. iş 'böyle olunca, hadisele
rin inkişafına intizaren, şimdiden 
haşhaşa verip, iki mt!mleketin müş. 
terek menfaatlerim bir tetkik had
desinden geçirmelc kadar tabii ve 
ayni zamanda lüzumlu bir şey ola. 
maz.dL 

maktır. mek bilmcyLfi; dutU"Rnın en mühim dena üslerinden dır. 

Son zamanlaıda kömür. tuz. hava S) Japonyan.ın iktısadi va:z.iyetlnin birinin bulunmasıdır. _ .. 8.inp.purun aınca üç tane hava Dün akşam Gn.lata.s:u:ay klüb?nde 
Te sudan yepyc.ni sentetik blr iplik kötfilüğü ve birçok sahnlarda ingilte.. S~gapur deniz fissü, geQeD dunya JneJda.nı vardır. 'Banlar, bu deni-ı ıfu- yapılan boks maçları netJceı:mde, 

işte Ankarnd. ~pılmıt olan şey 
de budur. Bu zi)·areti ihata etmiş o. 
lan havadan nnlıyornz ki hCT iki ta
raf ta, mümkün ve muhtemel hadi. 
aeler kartııında ahnacak vaziyet Ü· 
zerinde -yaptıkları haııhıhalden ve 
V11.rdıklan neticelerden memnundur. 
hır. 

meydana getirilmiııtir ki, bu iplik do- r.e ve Amerikaya bağlılılı . h~rb'.nd~n sonra yapılmı~tır. Bu de- sünün şa.rlc.mda ynpılm~lardır. Bun. Denizden Şevki, Galat.nsarayd:ın Htil 
tunuşu it.ibarlre ıij>ekıı den de üstün. Bu üç eebebden ötürü Japonya nız üss~ .~ap~ad~~ . önce: Uza~ dan maada, Singapur arJasından on 

1 

nüye sayı ile galib gelmiş, Galata.sa. 
dür. Bu yeni kumaşa Nylon ismi n. İngiltere ve Amerikaya karşı hare- .narkt.a ~cını;ıe-ın bırıcık deruz ~er1J dakikalık bir :mesafede, &vil tay~ıae- raydan Necib Dellizd<>..;:ı :Muradl:ı, oa. 
rlliyor. KülliyeUl ınlktarda vücuda kete gecıecefini hiç kimse umm~r. Ho:1ı,bıd ong du. Fakat geçen duoya ler lçin dünyanın en büyük bir 'hava ıatasaroydan Semih netlizden Ser ~ 
gettrilen bu nylon ipllğınden yapıan Fa'kat buna nğmen, gerek İngilte h~ h :n 00.ı:ıra Houg - ~ong de- meydanı mevcuddur. Lüzumu hıılın- medle berabere knlmı§lardır. 

. niZ ussu, e.skı ehemmiye•Jnı kaybet- de bu me>:dAı1 ham tayyare! ı · · 
çoraplar, ipekten daha sıı.ğlam ola- re g~reks~ Amerıka Uza~arkta ban

1 
miye ıba~ladı. nw;nkü ~ 'bti ük . . er ıçın Galata.saraydan MuhtefeDl, Onla • 

k ~..:~ı •• tedbitler 1tt~ etmekten aeJ'i kalını ...... • y de istima) edilebilil'. A • .. 
rn u.. wuyor. daha Çok da.yanıyor, . " . • dretnautlardan onceki deni,g :filolsn Singapur üssünün b:r tek kusur tagençlerden 'H~mıdle, Beşlk.aP.tan 

* 
Te tiatça da ondan 4aba pahalıya ;yorıar. Gündi.'llılt ~azete haTB.dislerl, için yapılnuştı.. Br ..... k ha.rb --o . . . . . . u Hasan Alemdardan Abdi ile, Galata. 

1 l Ingilrz donanmasının Singapur deniz ".J u 1>=~e~ı -vardır· 6ingapuru çevrelıyen dcnızın . 
ma o muyor. Bu nevı çoraplr yoğ. iissünd to l d kl bld ' . Btı ortaya çıkmca~ 'burasl, bilJiik ingı_ l müt-eaddid yeı:'ler1nde bir~k: deninl saraydan isnııın Gençlerden Avni ll4' 

ıngiJtere 1·1- Tu·· r1-~yA.nin , k·r~.·ılıklı mur yedikleri zaman leke yapmadık .. ebe+•~-anb .. 1tüarıdn! · ırryor. _ liz gemilerine yara b!r hal ~A· j • berabere kalm"'1 "~dı.r ~ LI • · .. ~ munase ..,...., u n unya pzetel ri .. .. maz e ~ı. tı kayaları meveudmuş. 1'\ı va~iyet, ._ • 
samimiyet hislerile, birbirlerinin ha. lan gibi pek l'>Yle de ı.slanmıyor1ar. . e 1 Burasını buyu:me.k ise mua:aam 

1 
denif'.aitı!arın ~eyriooe bir tehlike G.ala1;.agençle:deu İlyas birtılci l'lı" 

yır ve sclaınl'!tle:-ini istemekten baş- Fakat her güzelin iıir kusuru ol dutu Mıılaya .Te .. 
6•ng_apur hmeTI:!ler~:ı~n, para sar!ını ieab eWtiyordn.. Bu:nu>t- I teııldl ed'bllirmiş vıındda Kaniyi na.kavud etmiştir. 

ka bir gayeleri yoktur. Bumm gibi, gibi de bir kere aktılar mı, ipek ço- :~:::::or. ümerın e emm ye ın en 1 nı büyfitmederoe, yeni, odern ıre , Singapur deni%. ils:siinfin hava hü _ 
sırf bu ruh içinde hare.ket ettiklerin. raplardan daha çabuk yırtılıyorlar. ~aha elver~ .!Olan dingapur ıüssünü ı cun:ııannn karşı mfidafn11Sl, -ayrıca. 
de şüphe olmıyan iki devletin bü- Bundan ötürü de fen adamları. bu * ınça etmek, Ingiliı:lerin daha ~ine ciTar ndalarcfan tftbiye edilmiş mfıte-
tün bu işlerde hüküm ve karar sahibi kusuru ortadan kaldıracak çal"eler a- Malaya ,ge.Jdl. nddid hava dflfi batary:alnTi1e de te-
müd ürlerinin de ayni b~ler ve ktadırl s· ın edil -~ed1 Bu l rama ar.. . Britanya Malayası, muhtelıt zaman lflQ3J1Ur mı m~~ :· .• na~ anc!lk 19:13 
düşiinceler içinde bulundukları mu.. Sentetik ke$ifler ser".sındcn yal - larda !İngilizle.r tarafından zapt.edil- İk' Okya yılında tesıa edılmiŞı:e:'dır. Singapurn 
hakkaktır. Diğer taraftan, bu konuş. nız bir tanesi olan bu Nylon ipliği, mlş ayrı ayrı hükiimetcıklerden mü- -•- ı s· nosıın ilttı;ak. nck:as~~1da civar adalardaki h ava meydanları. 
malan yapmış olan devlet adamla- b' k Ü Ü " ik . .,.. . •uuın ıngapur, gerek bır denız ussü Hong K"n"''"' ,_ft_.. __ : .... , .. d d d ""'I 

ıze oyun Y n nun, ozn •:ı>t'&~ıın, rekkebdir. Bunların umumi heyctı.ni olmak ıtibarne, e-ı."" A.,,,• .. Lra' • - ..... ~· ......... a e en ıu r 
rının, mü terd:: ~ayeyc giden en gü. sablci 'Pamuğun ve diğer tabii ırah- üç kısına "'" ....... n"' mümkündür ..,. . Zel ... C' ."...., • ..., jJ'll, sahanın hnva<ian kont.tol altına alın. 
.... ı·n etmek bakımından her türlt'i va. sullerın yerınc geçen dığer buluşları 1) s+--ı.o Setılment (°"'•az :müs Birmanya ve Hind=etanı ··d f • • · 
zel, en h yır]ı ve en emm yollan ta- . . ' . ....,.......... · .. enı l11ua, Btltanya Mala,aa\ )ma:nnı mümkiln lk11m~tadır 
J • • _,,,, ...,,,b, ... n mu a ansı lngıltere ile Holti.nda arasında mev-
aıflarla rnüc~hhez insanlar olduğunu ~atırlatıyo.r. F,ghakika kımyagel'ler, temlekt..aeril, lburası Brit.nnya Mala- na yaramak h.ı.kun.mdan ieJ'kajMe cud olan ittifak ayrıca Singnpur üs 
da biliyoruz. $u halde, bizim 1çın bir Yandan insanlara l!hzada ebedi- yasının , daha geçen yüz yılda zap- ı ei".erişl i bir noktada .kı\indlr. ~ sünün Holfulda 'Hi.ndL">t.anı c·het' de~ 
yapılacak ıey:, gelmi ' gelecek veya yet u7ku.sunu uyutacak vasıtnlıı.r bul U!dilmiŞ, en es.}ti kısmıdır. Bu .kı.sım Ingiliz müt.eha&ısları.na nazaran ı'mftdafaa..<ıım da mümkün kıima~ta -
gelmekte olan ırukuata tam !bir kalb mıya çal.J§ırlarken, bir yandan da, ıSingapur adasi.k} MaJakkaı.Ian ve Pe. Singapur, Jnp0nların ticaret yolları- dır. İngllterenin bu sahadaki avan
huzuru içinde bakmaktan ibarettir. ant, !le~. kömür, hava, .su ve tuz nango adasın.dan mürekkebdlr. Bu nı kontrol etmek ıtibarlle de arrı bir tajları .sa.dece müda.faa bakunından 

Hadiseler, bu :ittifakın har~ete gibi ınahsulleri kullanarak UıbiI :ı:nah j kısma, Nele.sli aıu~~ile Labwına a- ehe~nmiycti ha.i~dir. da değildir. İngiltere ihtiya~ Yukuun. 
ges;m~ini icab ettirecek hir inki§afa ıullerin yerine ıı:Sun'.h lerlııJ koymıya dası da -dahil .bulunmaktadır; Sıngapur denız 'ÜMil, aaanın en .Bi- da Felemenk Hindistanmdan yiyecek 
kadar gidecek mi) Yahu<I, yakın uğra§ıyotlar. Şurasını acık~ söyle_ ı~ Pe!nk· .Selangor, Pa~~ıg ism~- ~alinde, Cok~r boğn~n.da. kiUndlr. tc tedarik etmek gibi fJıydnla.ra ma-
istikba1, bize büsbütün başka inkip,f. mek llzungelir ki kalite bakımınd ıdeki muttehıd .Malaya hukumet.ıerı; Sıngapur dcnız 'llssünun biri ~ablt, liktir. 
lar mı getirebilir'? Bunları bilmiyo- bazan uıllarında~ fıstün olan bu ~n, Bl Kedoks, Perlis, Kelarıta..q, Fren- diğeri seyyar olmak füzere iki (dok) * 
ruz. Yalnız şunu biliyoruz ki, her e- ganu ve Cohor gibi müt.tebid obnıyan tamir havuzu vardır' Bu havurlnr D 
iki tarafta hitdi elıore doğru gider- ~ mamuner. revac ~uıdutu ta~cıırde !Malaya bü.kfunetıridir. .sayesinde ingmzıer en büyu1t barb Doyanın en münbit bir 
ken. her iki taraf, vnzi}'eti, inısantar b~k müesses ~en yıkmak \'e :!-e~ , Malaya müstera.lek~in amzisi ıgcmaerini tnmtr etmek ı.-n.k~n1arına e 1 k t' 
için mümkün oJan bütün dikkatle yeni bir Sinai J.nkılAb vücudc getir- 189 bin kilometre mur.abbaı olup anı lmnliktit'ler. 'Şayed .Slngapur den\z üs. m m e e 1 
bu mevnıun j tilzam ettiği bütün e- mek gibi bir tehlike rzetmekted!r. zi itlb:ırile hemen hemen İngilt.ereye sü olmasaydı, ingtllzter hll3ara uıtrn- Malaya dünyanın en ınünbit bir 
hemmiyetle tetkik etmi:ı:lerdn. Bu. Eskiden mensucat ikJ kı.smn ayrı- :yakındır. Bütün bu aaydığımtz .,,er. ıınış baro gemilm'inl tamir ~n Malta memleketi olduğu hıı.lde kendi yıyeoe-
nun üst tnrafı tarihin tayfo ettiii lırdı. fer, Hindi - Çininin en cenubwıda ıadasma göndermek mecburiyetinae ğini hariçten ~dhal etmek me<:bW'i.. 
mukadderattan ibarettir. (Den.mı ft ncı sayfa.da.> Malaya yanm adıısnda ve bu 3'11l'lm lcalacak'lardı. ı(DeYam.ı 6 ncı sayfada) 

f ngilterenin, şu büyük mücadele 
içinde, nasıl büyük bir mücadde ve ( 
azim kuvveti halind.. bulunduğunu 
görüyoruz. fürkiye.nin de icab ettiği 
nmaıı, nasıl bijyük bir azim ve irade 
kütlesi te§kil ettiği malumdur. Ba. 
harı sükunetle, huzurla Ye bizim için 
hiçbir sürpriz getlnniyec~i mubRk
kak ıolan bir istirahatle karsılı} bi. 
liriz. 

tf [u/ı it{.ı°n .:J3il!9 ut ... 

l STER i NAN, 1 STER iNANMAI 
Alık.ere gıtt.itl için mensub olduğu devlet d.airesindcn sii!fıs maaş al -

maya hakkı olnn bir arkadaşımız anlattı: 
cıAym birinden itibaren asker oluyorum. O gün dairede maaş <günü 

idl. Bana maqunı &ülüs olarak vermelerini söyledim. 
- Olamaz, dedılcr, .!:enin a.'lkere glttıaine resmen mut.tali de~iliz. 

Ben de cevab verdim: 
- Öyle ise t:ım verıniz. 
- ljıunun için 'knntıni hiçbir mahzur y'1k.t.ur. Maaomı tam 

rir, bal'hare 'keseı1z. • 
İstihkakım o1an sülüs yerin,, mnafımı tam olal"ak aldım .• 

i STER 1 NAN, 1 STER INANMAt 
·-· 
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Alacak davalarına 
~ 

aid temyiz 
mahkemesinin kararı ' 
Ankaıa, 1 (Buswıi) - Hukui 

usıilü muha'ke.rneleri 'kanununun 
42 7 nc.i maddesınden kat'i olarall 
hükme hağlanocağı gösterilen 2500 
kuru a kadar olan al cak davala~ 
nın münhasırnu para ile ifade Ye 
para olarak taleb edilen alacaklara 
aid davalara mtinhasar olup ınenku. 
lü ayin (favalanna şamil olmadığı• 
oa Temyiz rnah\.e~es; tevhidi içti. 
laad huarJ :vcrmiftir. .. .... , .......................................... ... 

TAKViM 
MART 

Rumi sene 2 Arabi s:ı ıe 

l&'ı6 186.J - F.ccn1 11ene -Şub.t Kası111 
l'1 1941 115 

PAZAR 
GUNEŞ Sefer 4MSAı< ·r· s. o. 

3 
,, 

'} li:l 
1 

li .{)f 

11. .S:J 10 6S 

Ôjic :liciadi Aqaın Yutsı 

::i. ı..J. s.r- s. .J. s. o. 
v. uı :t.7 .lv 8.> 19 Ol .20 .!il) 

ı::. 6 ~ :J B4 l.! - ı 81 



SON POSTA 

Telgraf, Telefon. Ve Telsiz aberleri 

MaklDere 1 

nrlllrkea 
Ankara ı (A.A.) - Hük6metçe tetkikatı bittraerek tamamile hazırlan-ingilterenin _ oıan 1,.1 bil-: bU(Ö• 

0

a5.yü• Millet :ıaeeı.auıe ıe••· ·:••muştur. 

Bulgaristanla siyasl GörUlmemış hır 1 Bulgarlar Mıhvere 

e Hadiseler karşısında 
milli parolamız 

Yazan: Selim Ra!rlP Emet 
.A. nadolu ajan11nın dü~ Viya. 

nadan alara" bildirdiği bir 
haber Bulcıuistanın Mihver clevlet
leri paktına iltihak ettiğini ve ciün 
bunu Viyanada kain Be!veder ıato. 
ıunda nnza eylediğinı bildırmittır. 
Komıumuz Bulgariıtanın Mihvere 
olan meyli ammenin meçhulu ola. 
cak kadar gizli kapaklı bır ıey de
iildi. Bundan dolayıdır ki bu iltıhak 
keyfiyeti eeaeen beklenen bir hadi
ıenin tahtiminden baıka bir ıey ifa. 
de etmit olmadı. 

munasabatmı sahtekArlık hldisesi iltihak ettiler 
(S., wafı J iuc;i •Ff-~ . es.. tarafa 1 inci .. ,.fada) 

kesmesi• beklenı·yor ruına müracaat etmıı: ev aababa a. bentrop, İtalyan hariciye nazın Kont 

l bi 
· a takıbi açmıştır. Bir müd- Ciano, Japon buyuk elçisi O.ima. 

ey ne &er b M . Be 1· 1 . . R ..ı t da Kadıköyünde Gür üz acanataıun r an e ç111, omanya 

Cenubi Bulgaristan
mey

edildi, 
daki tayyare 
danlan işgal 
lngiliz sefiri Kral 

Borisle mülakat yapb 

Solyaya motöriu ,_.,.,.tlerin 
..W :fi, 6ana piyade lııltllllı • 

11111 talıib ettiii bildiriliyor --
Londra 2 (A.A.) - B. B. C.: 

A..ociated Pl-eslİıı Sofya muhabiri. 
be aöre, Sofyaya gelen Alman u • 
kederinin aayıu gltbkçe artmaktadır. 
En-ela motorize kuvvetler aelnıit -
tir. Bilahare payade kuvvetleri bun· 
ları takib etmiftir. Alman tayYare • 
len mütemadiyen ıehrin üzerinde uç 
lllaktadırlar. Bıı. haberler teeyyüd et 
tiii takdirde, lngilterenin birkaç •at 
zarfında Bulganstanla diplomatik 
tnünaeebatını kesmesi belkenilebilir. 

Londra 2 ( A.A.) - B. B. C.: 
Sofyadan alman son haberlere 

aöre, Alman kuvvetleri Varnaya da 
trelmiılerdir. 

Londra 2 ( A.A.) - B. B. C.: 
Cenubi Bulpn.tandaki bütün 

Bulgar bava meydanlan halen Al. 
hıanlar tarafından igal edilmiftir. 
Bir miktar Alman bombardıman ve 
Pİke tayy.,eei burftlarda bulunmak· 
tadır. Bulaarietanda mevcud Alman 
tayyarelerinin eayııı 250 olarak tah
nıin edilmektedir. 

Sofya 2 (AA.) - B. B. C.: 
Alman kıt'aları saat 16 da Sofyaya 
a.lr'1•i• baelupatlardu. 

Sofya 2 (AA.) - 8 8. C.ı 
fngiliz elçisi Rendel diin aktam tıeCJ 
vakit kral Borisle bir mülakat yap 
mıttır. Mülikatın nerede cereyan 
ettiii malılm değildir. 

Yuğoslavya 
üzerinde I iman 

tayyareleri 

çıe tonra o • 1 h •• S' L 1ç• • aokajuıdaki eve bır ödeme e~n 1 masa atguzan.. ova~y~ e ısı ve 
1 İftİr Herantın ailesinden Nu. Bulglar baıvekıli F ılot ımza mera. 

~::-..inde yaıla bir kadın selen aiminde hazır bulunmu!~ard~r. 
mübatire kapıya açarak: . ~lropun aozJ~ı 

_ Ben. Bay E:nverin hizmetka- Hancıye nazırı Fon Rabbentrop, :n Verilecek bir teY varsa, banA söylediği k11a bir nutukta nazırları, 
:rebllininiz.,> a~.firletj ~~a~.(,.dıktan ıonra ~~lgar 

Oemif ve imu11m atarak, ödeme hukumetın.ın uç taraflı_ ~kta ~~tıh~k 
emrini almııtır. Fakat, iş bununla da a.rzıuunu i&hıar eyledıgını bılaırmış-
bitmemiıtir. Suçlular, bundan sonra tır. .. . 
Üsküdar icra memurluğuna posta ile . N.azır ıozle·mc toYle devam et. 
Enver.in imzasını taııyan eahte bir mıstır: .. . b. d 1 . - 1 .. 
· ·d ·· d · le d·r Enver bu is. Busun yenı ır ev etin uç u 
ıstı a gon erm117 r ı · k ·ı "h L • ı ·ı · · ·d d ,. borcunu kabul et. pa ta ı tı aıı;ını mera11m e teKı IÇln 
ti aSltl a lfuya d .. d.. ·· d f 1 k t 1 
mekte ve evinin aatılıia çıkarılma11- or uncu e a o ua . . op anmıı 
nı taleb etmektedir. Bu istida üze. ~ulj°~yoruz Bu i~fa ıl~.h~k eden 
rine binaya kıymet takdir edilmiı ve r_ ev edhn. İanen aı.md. ızık ~.~-

v ·cra tarafından aatıoa çıkarıl-1 nmız a o muı v_e şım a pa ta ı !1· 
e 1 baka karar vermıı bulunan Bul~ana. 
mııtır. - tan olmasını bilhass.ı sevinde karıı-

İtin tuhafı, bütün bıı olup biten. lıyorum. 
lerclen bihaber bulunan Enver de bu Paktın üç devleti Bulgar hiiku
suada Üsküdar asliye hukuk mıdıke. meti tarafından "esmen vukubulan 
mesine mürac•atla, Herant ve ailesi bu talebin kabulüne karar vermiı
namına bir tahliye davası açmıştır. lerdir. 
Bu dava mahkemede 1ıörüleduraun, Bundan sonra Bulgarİ•tanın ilti. 
öbür taraf tıı ev sıatılınış, hem de hakına dair olan pro&okol okunmut-
1820 liraya Herıınhn i.ızerind~ kal-

b h ft 
tur. 

mlfhr. Herant ta, binayı ir a a Filof imzayı müteakıb hükume· 
sonra 3 bin liraya patronu Ovakime tinin bir deklarasvol'unu okumu!ltur. 
aatmıfbr. Bulgar betftk.1ini tebrik 

Aradan zaman l(eçmi•, hukuk Alman haı İ<:ıye na7m tt>krar söz 
mahkemesindeki dava Enver lebine alarak Bul•nt.;,.tanı Ü4.;lu paktın yeni 
neticelenerek, ilam icraya konmut- azuı sı{atile selamlamış ve üdü pak 
tur. Nihayet, icra Heranta tahliye tan prensiplt-rini bir kere daha tek
emrini tebliğ etmit: Herant ise, o rar eylem:,tir. 
vakit evin kendileri tarafından aa- Fon Rihbentrooun bt-vanat•ndan 
tın alındığını meydana koymuştur. sonra müttefik devl~tlerin mümes. 

Enver Doiian bunu oğrenin~e silleri Bulgar ba~vekilini tebrik et. 
hayret içinde kalmı~. vaziyeti Üııkü. mişlercl:r. 
dar müddeiumumiliğine bildirmiştir. Fi1~n sözleri 
Müddeiumumilık derhal i~e el ko. Filof'un hükumer adına y::ıptı~ı oe 
yarak, t.adiH euclulanndar Herant yanat fUdur· 
ile Nuvart aoqu l..akimliii kararile Bulgarlstanın dı' siya.ı etı dalma 
tevkif edilmitlerdir. Bulgar mtlletlnin ıtom,ularıle bant 

Bir miiddettenbrei tahkik edıl- ha1ı"nde )'&Ş8mak ve bu memleketler
mekte olan bu aahtekar1ık iddıaaı, le iyi mtinuebat idame etmek arzu. 
ehlivukuf tetkikatı ve diier delil- aundan mülhem olmu,tur. işte Bul -
lerle ııabit olmu tur. ıar milleti bu 3iyaset namınadır ki 

Suçlular Üsküdar Aıııl;ye ceza Umumi Harb n barı' mua.hedtts·nın 
mahkemesine aevkedilmiılerdir. Bu- atır tartlanna batlı olan aJır neti • 
günlerde duru,maların.ı başlana. celerine aabırla tehi\mn1ül etmiştir 
caktır. Te hakaızlıtıarın bugün mOAatemet 

yolae tamir edilecetı Umidile taham-
lngit' zl9r" n yeni tip mm etmettedır. Bu nmıdtn yertncte 

• oldutuna geçen sene DObruca hak· 
tayy&r8f 8rl kında Bulgaristanla Romanya ara • 

Bulgariıtanla aramıı:da bir ademi 
tecavüz deklarasyonu imaz edılmit
tir. Tarihi henüz yakın hır mııziye 
aid olan bu deklarR11yonun muhte
vası bu ıebeble henüz zihinlerden 
ilınecek kadar eskimemiştir. 
Hatıramızda "ldannuvon"k biz.e 

karf1 hiçbir taarruz erı1,.li olmadığı. 
nı beyan Ve ifade t"vlı'lit"n v~ bl nu 
bir veuka üzerinde te,bit ed~... ve 
bilmukabıl ayni teminatı alan Bul
Ranatanı 'a ıv •tı h s•va'i urum 
gibi, bizi. ancak hndi emniv-ı°'TIİ7 
ha1.ımından alakadar eder Bulga. 
ristarun Mihv""" il ıhak etmesilt! bu 
emniyetimiz ihlal ed imi~ ıayılır mı) 
Bunu tayin Mlehilec,.k mevkil'le o. 
!anlar, memleketin idare me11'ulive
tini Üzerlerine almn olan Zf!. 

vattır ki Tü k mili t "e vatanının 
kendilerine h•r suretle iti• a ls,.ı 
vardır. Su zevat, ba,ta Milli Şd 
İnönü olmak iizere, ııımdiyt- kadar 
takib eyledıkleri dıs siv11s"mızda 
gösterdikleri i&Abet ve bu aahada 
icabına göre ald•kları kararlıu1a bu 
ittihad ve emniyete her suretle lav k 
olduklarını i•bıat etmiclerdir. Hadi
selerin arzedebileceği veni yeni in
kişaflar kar,ısında da baf vuracak. 
lan tedbirlerle merr.lek•t mukadde. 
ratına en salım veçheyı verecekle
rinden şüphe yoktur. 

Daha iki gün evvel müttefikimiz 
l.ngilterenin Hariciy.- Nazan Bay 
Antony Eden misafirimiz bulunu. 
yordu. Kendisilc yapılan müzakere 
ve te~slarda nazarı dıkkl\tc alın
mış olduğu muhakkak savılmak ta.. 
~m gelen bugünkü rlurumu, itti
faklarımıı:ın ir.abına ve eiyuetimi
zin e9&slarına l(Öre mütalea ve m6.. 
lihaza edıleceğinden emin olabili
riz. Eaaaen bu emnİJ'ettir ki timdiye 
kadar memleketimizi mutlak biT 
birlik ve tam bir huı:ur içinde istik. 
bale itminanla bakmak hnklnını 
vermiştir. Bun4'1an ıonra da ayni it-
minanı muhafaza etmemek ic;i,n se
beb yoktur. Parolamız ,udur: Milli 
Şef ve hükômetin iıaretine v.örf' hıı
reket ve istiklal uğurunda her feda. 
Urlıia nza. 

5.u,,, &49,,,. e"""" 
V .lıüp üzerinde açan ilıi 

Alman tayyaruinden biri 
J iifiiriild ii 

(Bı..cta"'' 1 ınei NTfıtthl aında alctedaen anlaşma göstennlıl -

Bhort Stirling dünyanın en bftyilk tir. z·ıraat Bankasının 
ukerl tayyarelerınden bırldfr. SJort ......._n minaettar 

tramvay imal etti 
/zmirA~ (A.A.) -Şehrimiz elektrik ve tramvay ıirketi atelyeaincle 

,a ıtan med ueta adında bir Tür k san· atkin modele göre bir traın. 
vay arabası i:ııalıne muvaffr,k olmu ıtur. Yakında bir fen heyeti huzu
runda bu arabanm tecrübeleri yapılacaktır. 

Bir İtalyan 
gazetesinin 
itirafları 

İngiliz hava 
kuvvetlerinin 

akınları 
Roma, 1 {A.A) - <:Tun: ' Lo d 
Popolo d·I•alıa aazeteai yazıyor: J .Jizn haa. 1 ~A.A.l :- Dun ıece. 
Jngilizler Mihver me-mlek~tlerinin bn.gı b d va uvvet enne menıub 

taarruzundım korktultları için Ha- h om a~. ~an tayyareleri, Wılhelma 
beıistana kaqı harekatta bulunan rave\~zenne ke A!ianyanın tima. 
kıt'alanna her ne pa'°auına olursa 

1
1 gar.dıd mı.nt~. aıın a diier hedef.. 

olsun bu hareka•ı tacil etmelerini ere il et~ı ~ucumlar yapmıılardar. 
emretmişlt!~dır. Habe,istanıı karşı Bo.ul~~e ıstıla limanına da hücu .. 

.. h. 1 .1 A I edılmışhr 
taarru;ı: mu ım ngı ıı:, vuıtra ya, -·--------
Yeni Zel.ında, cenub Afrıkası, Su. 
dan. Nijerya ve F"ran ız kuvvetleri 
tarafından yllpılmaktadı. Doğu Af. 
rikamızdaki 'azıyet çok vayimdir, 
zira doğu Afrika"lı her cıhetten tev
cih edilen bir hu umll karııı ko\.mak 
mecburiyetind~dir. . 

Gerçi bazı harb bölg,.lerinde va
ziyet istikrar kR:-anmı<ıtı•. fakat öyle 
bölgeler vardır ki, buralarda müca
delede bizi:n ıçin muzzam zorluklar 
mevcudqur. 

-------~ 

E:erlin Türk ticaret 
odasında toplantı 
Berlin, 1 (AA ) - Berlin Türk 

Ticaret Odası 1 <f üncü ırenel toplan
tısını fahri reis büyük elçi Gerede
nin riyasetinde dün vapmı,tır. Bu 
münasebetle vr.rilen öğle ziyafetin
de Alman 3iyasi, iktıaadi, ıınat ve 
ilmt mahafilinden yüzlerce davetli 
hazır bulunmuftur. Büyük elçi Hüa. 
rev Gerede söylediği bir nutukla da. 
vetlilere beyanı hoşamediden sonra 
odanın ticari münasebatımızın inki. 
şafı uğrundaki de~ .,\j htzmetlerin
den sitayişle bahsetmiştir. 

Bir Efgan ticaret 
heyeti Mart so:ıunda 

Tokyoya gidiyor 
Tokyo 1 (A.A.) - D. N B. aJıınaı 

bildiriyor: 
Afp.nistan •raat nazırı m~v lli

nın rei.slıt nde blr ticare~ heyeti ali.
kadar Japon iktıaadl mümessilleri -
nın davetı tlıaerıne Mart sonuııda Ja
Podya.ya gelecektir. Heyet Japonyada 
e hafta kalacaktır 

Tarih ve coğrafya 
fakültesi talebele

rinin tetkikleri 

Alman ve 
italyan 

teblii'lerl 
Berlin. 1 (A.A.) - Resmi tet... 

liiı 
Birkaç muharebe tAyyarelİ hava

nın müaaid olmamasına raimen ln
gilterenin doğu-cGnub aahılindekı 
askeri bedelleri muvaffakiyetle 
bombardıman elmiştir. 

Alman teyyarelen bu gccr l on. 
dra ve civımndaki .ıilah fabrikala. 
nna taarruz etmİ§lerdir. 

Düşman bu J(ece oldukça m:.ıhiaa 
bir filo ile Alman limanlarına mute
addid akınlar vapmı.- da yalnız 
timaLbab •ıthiline bir miktar ınfilik 
ve yangın bombası at1lmı tır. Bina
larda az ehemmıyeti haiz ha arlar 
vukubulmuıtur. Cr.ce avcıları ve 
bahriye topçuau bire!' dü•man tay. 
yareli dü,ünneie muvaffak olmu .. 
lardır. 

Deniz ve he va kuvveti ~rimiz Su
bat ayı zarfında lnıı;iltereye ka111 
hususi bir muvafakivetle dıon 7. har. 
bi yapmışlardır. Düşman mezkur af 
zarfında cem'an 740.000 tor. hac
minde ticaret rapu • ı kayl.etıni r. 
Bundan ba .lr" ha~ dütman tkaret 
vapurlan d• bombA ile ciddi hasar 
uirahlmıfttf. Bu vapurların hir k ._ 
mına da kavbolmu1 gözü ıle bak. 
mak icab eder. 

ltal)-.. n tebliti 
Roma. l (AA.) - ltaly.a~ or

duları başkumandanlı~nın 267 nu
maralı te!:>liii: 

Ege denizinde 2S $ubatta d ruz 
tetekküllerinin himayesinde hareket 
eden bir lnJ(iliz ıeferi kuvveti, 11 
kilometre murabbaında küçük bir 
ada olan \ •• utelro11 'Meiı adasına 
taarruz etmiştir. Hiçbir deniz iısau 
olmıyan bu adanın garnizonu bırkaç 
askerle birkaç bahnyeliden murek.. 
kebdi. 

-
Belarad 2 lA.A.) - 8. B. C.: 

Dun Üsküp üzerinde iki Alman !a!• 
Yare ınin uçtu~ı ve bunlardan hın -
linin hava dafi toplan tarafından 
duşunidlüiü bıldiıilmektedir. 

11 4 mot6rlll tıek satıhlı bir tay Bulgaristanın bundan dolayı Mıh- f .k • • 
::ed~~ ve clusa 'Transatlantik ~r Ter devletlerine, bu meselenin halli tasarru 1 ramıyesı 
vapurları. tesm ye edilen tipten mu. teşebbllatlnll yapmlf ve bu aureU~ · Menin, 1 (AA) - Ankara Ta-
dd Idlr Bulgariatanla Romanra arasındaki rih ve Coirafya Fakiıltesi eıki za. 

a B~ &neritan havacılık ır:azeteaıne eakl dG.!tlutun t~krar tea ınt imkln 1000 liralık ikramiyeyi manlar tubesi talebelerinden bir 

Bu tetebbüs için hazırlanan m ı. 
bina dütman kuvvetlerı ıada ı b«t -
bardıman ettikte!"\ ıonra i gal ed r k 
gamizonumuz11 fen amuamele yap. 
mıilardır. 

- -
Yunanistanda 

şiddetli bir zelzele 
Pek çok öl j ve mühim 

ha ar ,ar 

Atina 2 (AA.) - B. B. C.: 
Di.ın sabah erkenden Larisada, çok 
liııldetli bir zelzele olmuttur. Bü • 
1'ik huar vukubulmUfhlr. Bir~ 
&hl vardır. Baıpecil Korisi9in e~n 
~rine içtimai yardım nazın La~· 
illela yardım tetkilitı vücude ıretrt· 
laek üzere hareket etıniştİr. 

Atina 2 (A.A.l - B. B. C.: la
riead.ıti zelzele Voloe ve Trik•.ılada 
ela hisaedilm;.tir. Fakat buralarda 
llaar yokt11r. 

~~~~~------

lngi"lz Krah yeni 
Amerika sefirini 
bizzat kartlledı 

Londra 2 (A.A.) - B. B. C.: 
:Veni Amerika büyük elçimi John 
Vli,rnaDt dün Londraya mıava • 
-.Jat etmifti:'. Büyük elçi. Briatol 
lanare me7danıoda Kent dükü ta. 
r.ı.ndan karşılanmıt. ~mendif':r. is.
'-1onunda ise bizzat kral "fin .. • 
tikbal etmi,tir. Bu vaziyet, Ruzvel
tia Lord Halifakaı bizzat karp)aınak 
._.tile yaptıil jatc bir mukabele 
-.,dmaktadn. BüJtik elçi dün ·~ 
lli.adnameeini krala takdim etmlf"' 
lir. 

ö Short st rıın~ 40 ton aıkletın-, dahılıne 30kmuı otan bu bllyOk şefle- Ç l' J S crup hatlarında profesör Afet lftan 
:~~~ ye kopve edıldığ sıva tayyare- re, Adolf mtlerle Ben to M~lınıye Q uQ ez ener olduğu halde Yumuktepc ile Viran. 
ıer gibi ben n harıç o'malt ü ere 5 minnet borcu vardır Mibffr devlet- kazandı tehircle tetkikte .. de bulunmaak üzere 
ton yük taşıy-ıbUır Bıı raka.m, tay. leri Bulgar millet n n en s mıml ve - buraya ıehnitlet'dil'. 

28 Şubatla torpidolarımız, hava 
kuvvetlerimizin müe11ir yard1mı ile 
Castelrossoya bir müfreze çıkann 
tardır. Bu müfreze, süratle ln1r11i&. 

yarenin naklede'> lecelı bombaların en derin minnet arlılını hak etm+ Ankara ı AA) - Zıraat Banka
ağır1ılı hakkında bir fıkir vermekte- lentnıirtl. Bu devletler aynt sam

1
anda ıının 50 ura ve daha zıyade mevdua-

m e er arasında ~nf bir an atma rrut d 1 
dir. Yani başlı ~qına ~'r hava taar- ve ft blrlili devr·n·n açılması balı: • tı bulunan tasa m eri arasın
ru.,,u teşkıl eder. tındaki kararlannı teyld ettnııs ol _, da her tıc; ayda bir tevzı etmekte ol -

Tayyare b r seyahatte 3 500 mı den maktadırlar. Rul~arı.oıtan. bu ta.rıhl dulu tttamıye kur'a ı 1~ ~941 ta. 
fasla meiafe tatledebılmektedlr. wk•aya ilt."nad ed le Alman"a t- rihınde t».nta merkezinde ıkınci No-

•-• 
1 

ece • nd ... 1 ~ta ter ne diler allkslılar huzurunda . A • -ya 'Ye a1>0nya araaı a .. ı pa... k 
BulgartStanın me" .- lll ti 1 it f . fah • çekilmıştir Kendılerlne ı ramıye 1 • 

m e ere enge M in ışa ,;e re bet eden mud le de' çarda Nu -

d k• t" A b b larn11 tıesyıd tmlı::ln nı vermek ve .sa i ka a 1 ma u a haki .,. b a lt almak rettin Sezener. 1.000, nbı lda As :.n 
ı r anşı ~ n 9 n:ı Dikel 500 s mavda vano 2'l'J İnebo-

L '01(e edilecek gayesini ~t.ihdaf ~en bu a.ya..~t. n bır 1 d Jl'allt Katıol1 u. merke~~ !'.. Ak-
l ifadMlnl görmektedir BuipNtan bu u a 

A. ) B B c. . . "&i ltO'f, N. Önal. Kocaelide Ha an Kula 
Vatiacton 2 ( A. - • · : Jillı:aek gayeve eruım~k iein ~ biT1te i.stanbulda Necill', Kaıt r Erin 1 .. : 

Amerika hariciye nazın Hull, Bul • yapmak anusun:hn ınülbem olarak' ınirde Haydar Candal ar Hı e n 
ıraristanın Almanlar tarahndan it • "Ö'~tl pakta at hat etmektedir KlmU, Man sada O\ine". B~llı Ka, -

pli takdirinde Bulıari•tanm Ame • 8 .. , .. ~·u~ktıedilmit radenlsde Ahmed 100 er lıra ta sn-
rikada olan matlilbatının donduru- ~ 4 t ... •-•k ·Jmıtlantır. • ·r dostluk muahedeler. e sadı _ ..... - h 
Iacaiım ~etnUfll • tadır. Ve Sovye+I•• Jlirlıl le olan an'- Bunlardan ba4ka mu telif mah11. 

Yugoslav Hariciye garnizonunu imha ederek ada uze. 
rindeki blldmiyetimizi yeniden teeiı 

Nazırı etmi., esir, silah, cephane ve b r 

B d 1 ( "' A ) D N lngiliz bayraiı almı-.tır. u apeıte, ""· . - . . B. 
Yugoslav huidye nftzırı B. Cin- Srkt Afrikada Mo~diHİonun ıri-

car Markoviç. bııtvekil B. Telekiyi malinde dü~mıının tazvikı ı·:id tle 
ziyarel etmittir. Yugoslav nazın bu devam etmekte ve kıta'iaıım z anu
aece yanıı Budape•tede:ı hareket dane mukavemet f'tmekte~irler. 
edecektir. 
· --1.-.--. lngil:z radyoıu günde 
talyada kı Amenka"' 3 defa Türk e 
konsolosluğu kapabl/ı neşri) at yap ç 0 

Nevyork, 1 (A.A) - United ıy r 
Preuin Romadan bildirdiiine gÖre, Londra. 1 (A.A.) - 2 Mart 
Napoli ve Palermodaki Amerikan 1941 tarihinden itib.uen, Britiah 
konaolosluklan ltal,..n hükümetinin Broadcaıting C.:orporationun c insi. 
talebi üzerin<! kaJ>atdrnıst•r. Uz radyo ,irketiıı ti.irkçe haberler 

Ankstra görUşrrel"tİ 
Yugoslavy da yi 
intibalar bıraktı 

anevt donluk milnuebf'tlerıne de • lerdekı. 95 m~d e d~ 20 - an lıra ara. 
ftM e\ınek ft bUDlan daha ziyade auıda ıkramıyeier aSabPt etmiftir. e:r lngiliz muhr bi b"'ttl 
tn•r ettirmek kararındadır. Bulga. MaraşG 1 Peten,·n sr yah. tı" 

neıriyatı eervislerı ikiden üçe çıka. 
rılacaktır. 

Yeni eervis Tiit kiye yaz saati ıle 
15.15 te ve lısa d.ıl~a 19.60 m tre 
üzerinden vapılacaktır. 

riatan. öouı ı-ttın aedık UGA1 .sıfa- ., r 
tile gayretlerinı Avrupada müatatar 
bir banşa ri.sul ~ayre lerae birlefti· 

Belgrad 2 ( A.A ) - ~: .~· C. ı rebllmet tlmıd nded f 

Vichy, 1 (AA.) - Mare'31 Pe
tain saat 8. JO da husuı;i bir trenle 
Saint-F..tif'nne e hare1'et etmıetir. 

A karada yapılmı' olan ıroru•me • Hitl• V"~ 
ler

n n-ı-dda çok iyi bir iatıb1a bı • Viyana 1 (A.A) steran·: nn Sobranya medisiru fe~kal&de bir 
ıı:ıc •·- Hltler, 61Je !lserı V yana a ıelm+ toplantıva dav"'t etr.ıi.ttir. 

rakmıftar. tir. Refak•tln1e ma~ Ke tt.l ae Başvekıl f."ilof, ağlebi ı!ıtirr.al mec-

1 
.. I • ".r~vud'uk·a Almanya matbuat şer. Dr ı>ıctri::h liste Bulga , tanın ı·yasl'ti hakkında 

ngıhz ar n ~. n~ tıul ınmakta dı b ... vanatta b~lunac11ktır 

d U 
.ıokl~'"İ f8'1J r818r H tler mun alat 'ldıı Von R "ıben- B. Hitler Kont Ciano· u kabul etti 

ÜŞ r'1 ~ 1 m>p ile Vıpna Ot.ule•te• Baldur Viyana, 1 ( A.A.) - B. Hitler 
Londra 2 (A.A.) - B. B. C.s Von Shrit.h tarafından karşılanmıı- bugün öileden sonra ltalyım hari-

r giliı ta:YYareleri Amavudluk bar. tır. ciye nazırı Kont Cianoyu kabul et-
~ncl fimdİY• kadar l 15 düpan Sobran7S bucün toplan~~ mi<atir. Alman hanciy~ nazırı B. Fon 

e . dütürmü,lerdit. Aynca .f.f Sofya, 1 (A A.) - Stefanı: Ribbentrop ruüllkatta bazu bulun-
tayYareald :c..r laa•r• uiıaulımıtar. Bulıar mecli• reiai Loıovetof 7a. muıtur. 
tayyare e ••• 

Londt'a, 1 (A.A.) -- Aınirallık 
dairesinin tebliği: 

Salı gecesi torpil u.,ıyan Alman 
hücumbotları •İmal denizind" gemi 
kafilelerimibden birine bir hür.um 
yapma teşebhıis· nd.- bulı•n•mı .. laı
dır. Bu hücu"ll. geri pi.i ldrtülmüş. 
tür, fakat • F..ıcmoon• d~,tro)ui 
batmıftır. Ölenle in yakın aicr bası. 
na haber 'li" ilmi tir. 

Sivasta kar 

in g· lter;de-7;ilyon 
miğfer ~ağıh dı 

Londra. 1 (AA ) -- Timea S&4 
zeteai yazıyor: 

lnsiliz muhanb lr.u vetleriae • 
navatan mııha~ı: anna ve m ıl mi. 
clafaa •niane 7.000 000 da 
fazla nandarcl dpte çelik mıifer 

Sh as, 1 ( A.A.) - iki ırunden- c:laiıblmıttır. Levazı~ ne~~tı~ 
beri yaian yairnmlardan snara bu- fabrikaları yanarın gozetleyıcılenne 
ıran phrimize kar >'Aimala bqla- ve .. na1 ~lere mahsuı yeni tıpM 
au,ar. ir miifer imal temelde me~ldiir. 



SON POSTA 

KÜÇUK 

POLİS ( ) Şehir llaberleri 
Ekmek fiatının 40 
para ·daha ucuz- . 
laması muhtemel 

Bir çuval un için teabit edilen 
972 kurufUn daha inebileceği 
halılıında müracaatlar yapıl -
dı, yeni ekmek ikinci nevi un
dan yapıldığından vergin~n de 

azalman icab ediyor 

Verem mncadele cemiyeti 
bir senede neler yaptı? 

Dün kongresini akteden cemiyet, bu sene 
de 409 veremli vatandaşa· yatak tedavisi 
yapbrmış, dispanserlerde 1.038 veremli 

tedaviye tabi tutulmuştur 

Haliç vapurları 
Münakalat Veka
letine devrediliyor 

HABERLERi 
Kocamuıtafapafa cinayeti 

faili yakalanamadı 
Xocamustatapaşadaki cinayet ta.h

klkatile adliye ve zabıta dün de met
guJ. olmuşlardır. 

Velıôlet B J--'· d . k Müddeiumumi muavinlerinden Fet-
, ~ eaıye en, fU et- hi Sezai dön Çınar tomi8erliğine gi -

ten alacagı olan 128 bin bazı kimselerin isticvabını yapmlf _ 
liradan vazgeçmesini tır. 
iatedi, ı:rket fe•Mdi- Üc; gftndür devam eden bu tetkik-
lerek Deni··~••--a ler neticesinde mühim ipuçları elde 

... ,rnıurın edilmiştir. 

bağlanacak Cınayetin bir iki gün içinde !ama -

Şehrimizdeki bütün fırınlarda . Bu aene 1 4 üncü ı:~~ı,ma ~lını la timdilik iki ayda bir neıreJ.ilen men tavazzuh ederek, fail ..,.eya faa _ 

d
ün aabahtan ı·tib . u· ._ ıdrak eden cVerem Mucadeleaı Ce. [Yapmak Yolul adlı mecmuamızı M.üna.kalit Vekaletı, Haliç vapur. Ierin meydana ,.,karılacakları kuv 

aren yem P eL- · . d". , ,.. d E · bb O hi lm d lan lılet Jd · · M"· k J ,... -snek imafoıe ba~landığmı yazmı~tık. mıyetıı>, un ~at ~ • e tı a - ç o azaa ay a bir çı.karmaia ça- me aremnın, • una a at "Tetle ümld edilmektedir. 
Belediye Heıs Muavi-ni Lutfi Aksoy da.sınd~ ~enclık umumı kongresini btmalıdır ••• ıı Vekaletine bağlanması hususunda Parmaklannı 
il b ı d

. .., . 1 . c d aktetmııtır. Azalardan Bayan Safiye Hüaevin tetkiklere devam etmektedir. ke&tİ 
o, e e ıye mıuettıt en rara.ın an ! C . · · . "' M.. k ı· \! k l H J B .. · yapılan tefti~ler esnasında yeni ek- w enuyct reısı, general Dr. Tevfik Elbi de ~ fikri ileri ırürmüıtür: una a at e a eti, aliç da- uytlkderede kibrit fabrikasında ~a 

W• • ı_: ld w Saglam tarafınd1L11 konsrenin açıl o:- Bir verem mücadelesi hafta- reaırun vaziyeti Ve ne kadar borcu hşan Ahmed ııdında \ir işçi, dün fab 
nıcgm az esmer ve pış.un o ugu .. old w b kk d B l d ik ·· .. , ~ ·· l.. A d w. l d ı:nasıru mute11lub 1940 aeneai idare aı yapılmasını teklif edry· orum.> ugu a ın a e e iyeden malü... r· a.ya a.id .soyma bıçAğını bilerken 
soruunuı ur. vrıca egınnen er e L • • • • • toebit oh.ın:m nisbetten fazla çav.\ uey~tı ra.porıle sıhhi Vf: idari mua- Diğer !:>ir zat tıı ıu teklifte bulun- mat ısteml§tır. . parm:ı.klannı kesmiştir. 
d k tır ı . . '-- b" melata aıd muralub raporları okun .. muıtur: Haliç İdaresinin Beledıyeye 128 Ahmed, tedavi edilmek ü-ıere Ame-

ar anı ı maması ıçın ••.u ır 1 b · li b ld ~ k.ild ._ t 
1 

b l tı muştur. u- Pullanmızı beynelmi1el pul ın ra orcu o ugu, bu borç yü- rikan hastanesine kaldınlm :ştır. 
ıe e A:OD ro a llf anmıı r. M l k . . d k h '-'- b" J..iV• ·ı . . k L • zünden H )" 1 · k ) 1 Yeni tip ekmeği l 3 kurıq 1 O pa- em e etımız e i ayır teteıu1.iiL ır gıne teBCJ ettmrae nem cem.ı. A . a ıç ~apur arı, ıs e e er ve Kerestelerin altında kaldı 
radan daha ucuza :ıal edileceği bak- ~eri arasın~a en mühi~ bir mevki yetimizin propagandasını yapmış. l ~m!akin Belc.~ıyey~. m3:bcu~ ?ul~n.. Meyvahoşta, keresteci Kala.s'ın ma 
.kında alaA'- •d·rlar~ bazı müracaatı-r ıhraz etnuı bulunan Verem Müca- ı hem de Avrupa memleketlerinde .ugu ve henuz .Halıç. 1f1ıketmın !in. ır .. Q ·A ... del C d il byazı 1 f h d ı diw. l\ı·· k 1 ğazıı.sında hamallık yapan Çakır dün 
yapılmı~tır. Alakdarlar bir çuval un e emiyeti, gerek hükumetin. gc.. e pu anınızın aatııını temin etrnit V An~ es. e .ı .me. ~ ~na a ~t • 
· · t b"t 1 972 ~ d h rek azalannın ve gereke~ birçok 1 ohna~ balumından varidatımızı ek.alettne bıldmlınışbr. Munakalat ke~te ta.şır:Cen, üzerine istif yıkll -

inaçınb·ıe• 1w. 0 ubn~~'- d kı" .. n n a hayırsever vatand••lanmızın yardı- da artınnz • Vekaleti, ~rk.et imt!yazıııı fesh ve mış, Çakır kerestelerin altında kala-
e ı ecegı a~ın a muracaatı . ..... · · k · f" · 

Mart z 

Bir doktorun gUnlUk 
notlarından 

Sarılıklar : 1 
Sanlı.t b.astalılı batlı bqına 

bir ha.stalık olduğu gibi ekseriya 
başka bir takım ııa.,ta.ııkluın l
razındaıı addediliyor. Herhalde 
sarılı.it mevzuubahs olunca s.ıfra 
yollarının t.ıkaDID&ll, baiınak • 
lara akamama.~ ve kana karışma
sı düşünülmek icab eder. Deri .sa
rarır, gözlerin munzam.ına. kısmı 

sapsarıdır. İdrar da ko7ıı bir rtnk 
alır. Buna ça7 rengi -reyabud a
k:aj u rengi de diyebiliriz. Bur.a 
mukabil bağır.saklara safra ak _ 
madığınd&n dolayı bti,fük apte.st 
açık .sarı, hatta beyaz olarak çı. 

kar, t)pkJ köpek pi&iğı libi o:ur. 
Bundan başta hastada ua.bi ve 
ruhi dü.şkünlük, sıkıntı, kaşıntı
lar da olur. İşte sarılığın umumı 
arazı bundan ibarettir. Acaba ne 
gibi sebebler bu sarılığı tevlıd e
diyor. Bu sebebler cidden çoktur. 
En basitinden baıılıyalım: 

Birinci ve her zaman tesad iif 
edilen sarılık ıekli safra yolları.. 

nın nezlesi ve ishal netice.ıi yol -
ların tılta.nmaaı.ndan ileri ~elen 
şekildir. Bu şekil .sarılık bazan bir 
hafta, on giln zarfında iyaefttğt 
gibi bazan da bir buçuk ikı ay ka
dar da devam eder. t z. ö. 

tet
'- ·k t '-t- -'' l ç. .ı_ b - mile bir aene zarfında rok. mühim Cemiyet reisi oeneral Dr Tevfik f1J' eb tas ıye edecelttrr. Vekalet rat ağır .surette yaralanml§tır 
u e mea. cuır er. voann ug- " "" · B ) d" · l v ' • d · beti t ) ld w b itler batannıttu Sağlam, bu tekliflere cevab vererek e e ıyemn a aeagı olan 128 bin 'ı Yaralı ha.mal, baygın bir halde CeTab lstlyen okuyucular~ 

.:y~I lilb. -~v:t: :;1 a dıt vf lu Verilen i.uh~ta göre 90 yatağa demiıtir ki: liradan vazgeçmesini istemiştir. Cerrahpaşa ha.rtane_,ine t.e.ıdmlmış- posta pala yolamabnm rlea •. 
'-re ~ ıkr " '- · nk .. an lada_ •.z

1 
a ibJi.Tr ec:lilen Erenköy sanatoryonıun.. ! 1<- Muhterem arluıdaılarmın Münakalat Vekileri bu hususta Da- tır. eıı;meK. çı armaı.. ım anı o ugıı 

1 
e- .. hili V '-•l . .. derim. Aksi takdirde lste.kl~d 

· .. ""l ·· t". B h la da 63 kadın 346 "'rkek olmak ü. mütaleaları çok doğru ve yerinde. ye eu etıne mura~at etmiş Kolu kopan zaTallı ie.ri mukabelesis lıalablllr. 
n suru mu§ ur. u usus · r yarın ,.. 09 ' l • 1 d" H-'-''- L 1 Dahiliye V k•ı f d k fi · B ) ' ~3' toplanacak Fiat Mürakab~ Ko:niıı zere ~ verem i yataklı tedaviye ır. ıu;İ&aten propaganda tqK.İ a- . . ~ a .e ~ e ey yetı e e- Karamürsel fabr~asında "alıga. n \.• 

' • t• bi tutul E ""b d" • 1 tnn · k b · dıyeye bıldınnı,tır ~· ""~--------------'~ yonunda tetkik olunacaktır. Ekmek 8 mu,tur, yu ıspanııenn· t:zı orgamze etme mec urıyetıo- . · amelelerden Ahm ed Nurettin dün · 
fiatlarında 10_20 para dl.'ha te zilat de 1036 vet"emli vatandaı tedavi ve deyiz. Verem mücadelesinde propa- . Halıç •iı:k.eti imtiyaz mukavele- varagel makinesind~ lşile m~~ııl 0 ~ Zayi - Askeri muameıa.tımı havi 
yapılması mi.imkiin olacağı :iaL:.a- muayene edilmiştir. Avrtcu 15 ka. pndanın rolü çok büyüktür. Maa.. emde, mukavele müddetinin hita. lurlı:en, dikkatsizlik netice>sırıde sol yedimde olan nürus cüzdanımı zayi 
darlarca bildirilmektedir. dar muhtac tüberkülo7lunun. da yi- mafih bu hususta mekteblerde kon. ~ı~d~ şirketin bütün vapur ve t-m- kolunu makineye kaptımnııtır. ettim. Yenisini alacağımdan eskisinın 

Bundan başka buğday koruma yec~k, giyecek ve tedavi ~urafl~n feran.~lar .ve~diriyoruz. Birk"ç. fil~ 1 ~a~ın1~ _borçtan.~~ri olarak devlete Bu kaza neticesinde kolu kopan Ah hükmü yoktur. 
kanununa göre birincı nevi ekmek cemıyet tarafından taahhud edıl.) de gostenldı. A)'nca bazı haml}'etli 1 ıntikah 1eab ettıg: hakkında bir ka- med Nurettin tedavi edilmek Ü7 e'?'e Beyotlu askerlik ş11beslnılan 1321 
unundan çuval ha~ına 146 kuruş mİlflİt". sinema şirketleri cemiyetimiz için yıd bulunduğunda:ı Münakalat Ve- Cerrahpa.p. hastanesine kaldırılmı§- tevellütlü Saı amon oğla Sadi 
Yergi alınmaktadır ikinci nevi k. Gene KoEyatağı, k·~renköy, ve ~ bir propaganda filmi çevinneğİ kileri, Belediyenin 128 hin lira a- tır. Jlit'era.no 
mek unu için 100 ·kuru. vergi ahn- Merdiven köyleri halkının aistema... vadetmi~lcrdir. Pul meselC"sine ge- ]cağından vazgN;me!Ü noktasında lk• Yeni adres: Beyolt1u l\feşndiyt-t 
ması icab ~tmektedir. Belediye ye.. tik seri röntken muftyen•lerinin E- lince: Münakl\lat Vekileti, D.vlet ~rar etmektedir. Belediye İllt" henüz] 1 yangın başlangıcı cadder;f 130 Farhi :ıpartunanı 
ni tip ekmek ununun ikinci nevi ol. renltöy aanatoryomunda icraın hu. Demiryolları, DeniT.Ycıllan ve Posta 1 ı~tiyaz mu«aveleıti müddeti bitmt-- Beyoflunda, Uzunyolda 241 numa- Eski adres: Hasköy Aynalı Kawk zt 
duğunu bu itibarb çuval bapna ıusuna teveuül edilmi!ltir. Tüberkü- İdaresi pullanmızın satılmuı huMI- tnış olduiundıuı bu alacağından \rah Aliye aid evden dnn yangın çık- l 

1 100 ku~uş ,·ergi alınmasını Defter- loz mücadelesinin mühim bir .te?1eli ırundaki va.ki teklifimizi memnurıi- vazgeçmemektedil'. mış ise ~e ittaıye tarafından .söndü_ R A D y O 
darlıktan fatemiştir. Defterdarhk :'lan bu muayene, ?1eml~ketım:ız~e yetle karşılamışlar~ır. Bu alac:'k meselesi halledildikten rfilmüştfir. . .._ ___________ _ 
keyfiyeti Maliye Vekaletine arzet- ilk defa olarak tatbık edılmeltteclir. . ~!.nca heynelnule.l Cene~e pul •o~ra Halıç şirketi tasfiye olunar11.k Sıı~nselın~e, Çarşamba caddesin 
miştir. Vekalet yeni tip ekmeği ikin- Yakın.da Kasımpa~ ve ~ykoz. bırliiine de 1.?00 sende? .murekkeb Mu~akalit Vekaletine bağlanacak, d~ Halideye aıd 47 numaralı evden de 
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ci nevi ekmek olarak kabul ederse da da birer verem dı.spaneen daha pullanmızı gondermek ıçın teteb .. Habç vapurları Oenizyolları tara. dün yangın çıkını,, itfaiyenin vaktin 9:Saat ayarı, 9.03: Aja11.1 haberler\ 
ekmekte bir miktar daha tenz:lat açıl~ taltarrü~ e~r. . büsler~e bulund~k.-. . . fından işletilecektir. j de müdahale.;;ile Jerhal butırılmı.ş _ 9.18: Marşlar ve hafif parçalar {Pi.),' 
yapmak mümkün olacaktır. Bu ten. . ~ılihare cemıyetan terakkı ve te. . ~u ızahah ~utea&ab ıdare h~yP.tı Münakalat Vekaleti bu hususta tır. . 945: Ev Itaüını, 12.30: Saat &yan, 
zilitın 40 para kadar olacağı tah. alıa.ı baklunda azalsr taraftndan ba- ıntihahına ~eçılr.rek general profe. bir kanun layihası hazır] k 8 .. _ Her ikı yangının ne .suretle ç1ttığı 12.33: Kadın CJesleri, 12.50: AJam ha.. 
mın edilmektedir zı millahazalar dermeyan edilmiştir. sör Or. Tevfik Sağlam, Halil Sezer, yük Millet Mec.l:sin ve/Ykti u Babıtaca araştrnlmaktadır. berleri, 13.05: Oyun havalan ve dü-

. · Ezcümle Dr. İbrahim Zati Ö~et de. Neş' et Uzman, Dr. Ömer Lu»i Eti, • e ece r. tün türküleri, 13.25: Radyo aalon or-
mi,tir ki: Fahir f-pekçi azRlıkiara ve Zühtü E kestrası, 18: Saat ayarı, 18.03: Radyo 

Kazmirc ·ıer dun Hava 
Kurumuna 17.SJO lira 

·- Ba .. rılan ilfler h.er türlii ten- Anid. ~ Dr. Kuhi H .. lkçı. yüb cinayetinin muhaka- Peynir işi hali tetkik caz ar1ı:est.ran, 18.50: Radyo fuıl hf'Y-

kidin fevkindedir. lrtare heyetimizi Dr. Orhan Tahsin; yedek azalıkla- mes.ine devam edı' ldı' saJhasında eti, 19.30 : Saat ayarı Ye ajans ha r' 
tebrik ederiz. Ancak cemiyetimizin ra, Salih Özt.,prak, Mustafa A.,kın, 1 berleri, 19.45: Radyo f~ıl heyeti, 
propaganda i,lerine daha fazla e. Bayan Safiye Hüseyin Elbi de mu- Eyüb civarında bir içki aleminde.ıı Fiat Müra1'abe Bürosu tarafın- 20.lS: Müzik Zara Leande.r, Pola N~t-teberru etti!cr hemıniyet verilmem lazımdtr. Mese. rakıblıklara s--ilmişleTdir. dönerken, üzerine hücum ederek d b · 1 . f l'i, ve Marlen Dietrich (Pl.) 20.45: .....- an, eyaz peynır mese es1 etra •n- · ' 

parasını almak istiyen arkadaşlann- da yapılan tetkiklere devam ediLıTek şarkı ve t_:ı~ımıer, 21.15: Konut-' Türk Hava Kurumuna yapılan 

~:~:ı1~~~~e;d:a1"7.6~oe~!:i!~·mü~: Har· çten g f r:lecek ı ·zurnlu 1 Toptancllar kaşar peynirini 
bir yardımda bulunmu~lardıı. Para mac'.deler İÇİR hüküme\Ç8 8a kuruştan aşağı 

dan Osmauı "bıçaklıyarnk. öldüren, mektedir. Mürakabe Bürosu, evvela ma, 21.3<>: Muı:ık: Şehrazad (Pl.), 
Hamdiyi de yaralıyan Tahsin Dur- buzhanedeki peynir stoklarını teshit 22.30: Saat ayarı, ajans haberler: ve 
mazgiderin duru~masına 1 nci Ağır- etmit bulunduğundan, ş.imdi bunla- ~ans spor seniSi, 22.50: Dans nıtizi-
cezada devam edilmi~ir. nn piyasada kimlere ve ne lı:aclar ti (Pi.)· 

Dünkü celsede dinlenen tahid1er satıldığını lesbit e~ınektedir. Diğer r~------------... , 
auç1unun zabıta tahkikatı esnasında taraftan birçok dükkanlarda yapılan ' n k8 r f) 

verenlerin listesini nefrcdiyoruz: 
5000 K.ırabet Kuyumcuyan, akreditif Vorildi Y8rm : yorlarmlŞ 

borsası 
vak'ay1 bu •ek.ilde ikrar ettiğini söy. kontrollardi:l peynir s.ttılmadığı da 
lemişlerdir. Suçlu ise, buna itiraz et. görülmüıtür. Peynirlerin kimlere ~1/3/1~1 açılı§ - tapanı§ fia~rı 

3250 Brod mahdur.lu Mak11 Simon, H . d 1t··1ı· li 'Lt d den· Perakende L-.,.r peynı"rı· satan 
2000 Vefik İ.ıael, 1500 Salamon anc en u ıyet m ... ar a ~ ..... · ·ı · · · h""k.. t f d ... eanaf, Fiat Müra~ııbe Komisyonuna 

rnif ve: satıldığı t~bit f'dildikten sonra bun-
«- Ben >vakit şuurumu kaybet- lann ne suretle piyasaya verildiği 

Erğas 1500 Knneti biraderler 1000 getırb meaı ıç,ın u ume tara ın an ' ' ' b mÜTacaat ederek, ka,ar peynırıue 
Nuri Sevgi~ioğlu Eniıs Sevil, i 50 ı· verilen karar üzerine, u siparişin toptan aau, için 6 7,5 kuruş fiat tea.. ÇEKLEK 
Mustaca l lıkmet Rocar, 750 Sısla· ilk partisini teıkil eden 75 bin lngi
mon Pehmars. 375 Serkia Jamkoç. liz liralı'- deri irin Ticaret V~kaleti bit edildiği halde toptancılann 80 

250 D 1 B d 200 1 '- ~ " kuruıtan aşai'J kaşar peyniri satma-
mışbm. İtiHflarım da, tazyik ~ltın- hak~ında ~ah~_t_a_l_ın_a_ca_k_tır. 

AÇıllf 

Londra ı St.erlin 
New-Yort 100 Dolar 

ve it,. - ış 

15.22 
129.69 

29.66 

da olmuşturı> demi~tir. 
Duruıma, diğer phidlerin celbi 

için, talik edilmiıtir. 

yan, anve ro , zaK. f d kred" •f ·ı · · Bu 
E k 200 

.... t · p d lo 2')0 tara ın an a ıtı ven ın1ttir. dıklannı bildirnıişlerdir. 
r as. r~ namı apa op ~. ' 

Pepo Danrel, ZOO İsak Sarok, 175 deriler Avustralyadan getiıilecektir. . Komisyon oeynircilerin bu müra. 
Haydarpasa Lisesinden 

yetitenlerin konseri 
Cenevre 100 lnio. Fr. 
Atina 100 IJrahml 

Araen Andotyan, 150 Pervant Bağ. Diğer taraftan haricden lüzumlu caatı tetkik etmektedir. fiat Müra.. bayan. 100 Refael Poller, 100 Ar- kabe Bürosu memurları vasıtasile .................................................... Haydarpaşa Lisesinden Yet~l'Jer 
maddelerin ~etirtilmesi için ali.kalı bu-L 1 T E ş E K K u· • R Cemi7eti tarafından, dftn Eminönii 

ıak Mitanciyan, 100 Baruh Ebuvaf. znane erdeki peynirlerin mikt.tn 

SOfya 100 LeY& 
Madrid 100 Peçe~ 

o 0950 
1.8150 

12.89 
3.1625 

31.0175 
30.98 

birliklerde faaliyete geçilmiştir. in.. Halkevi salonunda. bir konser veril-
t~bit olunacak, peynir almak isti- sevgili eŞim, babamız, meıuucat mi.ştir. Kalabalık btr davetli kütle -

Cenubi Afr'ka i\e ticaretim;z giltereclen t~neke getirtmekl için yen peral..endecil~r Mürakabe Büro- mühendisi Necati özturga'nm ara - &inin ha~ır bulundu~u bu konserde, 

Belgrad 100 Dinar 
Yotob.ama 100 Yen 
t::tn'·'"'"lm 100 1l"feo P'r. 
Altın 23.50 Cenubi Afrika hükfımetile ticarll madeni eşya birliğine 60 hin ngiliz suna mür:ıca:ıt edeceklerdir. Müra- mızdan ebediyen ayrılışı dolayıslle, Enver Gürsoy, :Ecved Ollresin, Mu -

mi\nasebat glin geçtikçe int:şo.f et _ liralık akreditif açılmı!tır. Aynca ita be Bürosu peyniri olduğu tesbit kederimi2e iştirak eden dostlarımıza 1 nffak Gören, Turgud Yürür, Sedad ı 
mektedir. Hükflmetin hariçten dPri otomobil lastiği ve kavuçuk ı;etiril- edilen topta:ıcılan aatııa mecbur c. alenen te§ekkür etme~ bir borç bili,. Aslıhan, meşhur garb musikisi san'at-

~-------------- -F.ııham ve Tahvı1iıt 

celbi için ac;ıınış oiduğu 870 bin İngi- mesi için de teıebbi.islere girifiL decektir. 'riz. Bef&ıkas& ve Lııbıln Urlarının eserlerinden bazı parça -1 
liz liralık akreditlften 400 bin lira.sae . ti 1ar ç&Imışlar ve çok takdir edilml~ _ 1 

1938 % 5 ikramiyeli 
Bıvas - Erzurum 1 

19.55 
11.30 

oenu'bt Afrikadan deri getirilecektir. mış r. Kaybolan kayıkçılar bulundu ( lerdir. ~ 
Ayrıca cenubt Afrika hükQm.et: de ( Küçük haberler) İki gün enel, Kınaııada açıkların- T l VAT R OLAR ) 
bazı ihraç maddelerimize talih olmak _ _ da balık avlarken k-ıyıklarının iskar- -
tadır ki bunlann arasında tütün, su- • . . ~ 1 mozu kınlara.k meçhul bir isıikame· Şehir T"11a&n.u 
aam, tittik ve kuru yemi~ler bulun _ • Ü:kinskiid~-aı-t~azıl Çi asfalbt yo u-1 te sürüklenen balıkçılar, Mıntaka Li- 1 Tepebaşuıda dram 

nun i c.i ~ .... p ama.s1 u sene 
maktadır. Japılacakiır. Gelecek yıl üçüncü as- man Reislilini~ araştınnalan netı.ce- · . tısmınd.ı 

talt kaplanacaktır. 1 sinde dftn nöbetçi kaptanı Kemal Öl- Gündüa aaat 15,30 da 
Mekt~blerde dinlenme tatili Wrtmen tarafından Ya.ssıadada bu- Akşam saat 20.30 da 

Ortaokul -.e liselerde ~ınci kanaat • Fincancılarda, 5 numaralı Ham lunarak kurtartlmışlardtr M:EŞALD.ER 
devre i yoklamalnrm:ı dPvam clun - pa.rson manifatura maRuuı. bir ' lstlklil cadde.tinde Komedi ıusmı.ııd& 
maktadır. Yoklamalar 10 Marta ka- müşteriye mal satmaktan imtina et- Dünkü ihracat 570 bin lira Oündöz aaat 15,30 da 
dar devam edecek, 10 Marttan sonra tiği için, Fiat lılörabbe Bürosu ta - Akşam Aat 20,30 da 
ıal~belPre 3 aylık çalışm'.l dereceleri- rafından yapılan tahkikat neticesin- Dünkü ihracat 570 bin lirayı bul- Kİ&ALIK ODALAR 

d dr ye verllmiıftir mu§tur. İhracatın mühim bir Uırunı 
rıı gösteren tarnele't' dağıtılacaktır. e a ıye · . . . 

Ortaokul ve !iselerde, geçen yıl ol- e Dün mubt.elif memlek~Uerden Ingilterektedye ~vke.~ilen htıtUltler teı • 
duğu gibi 21 Marttan 26 Marta ka - bazı ithal~t eşyuı gelmiştir. Gtılen 1 kil etme ır. Di15er l rac~t meya -
dar bir dinlenme tatili yapılacaktır. mallar a.rsamda rad10 abamı. biri nında Almanyaya rakı ve lıkör, Yu -
İlkokullar da 2 Nisanda. 5 günlük bir miktar tel, hasır şapka, elektrik mal- na.ntstan ve Bulgaristana. balık, İs -
tatil yapacaklardır. zeme.si, boya ve kimyevi ecza nrdlr. Vi9l"eye iç fındık vardır. 

Pazar Ola Hasan Bey Diyor ki: 

- Basan bey aklında.. 
llUdır, bUmem .. 

Eski Rrunalıların 

meşhur bir aözü vardır: 
cHer yol, &omaya iiderla 
derler. / 

Tuhaf b:r lA!urdı ..• 
Bu genjŞ diinyanm ne ta
rafından ıiailir.se, Roma
ıa çWlıı' mı? 

Hasan bey - Neden çı.. 
kılmasın?... Trablu.stan, 
Habeşistandan, Arnavud
luk.tan, her Jiırden çıkı -
ıırı ... ' 

. 
Rqid Rıa. 'l'tya k°'"ll 

7 Mart C\lma 
Öaküdar HOJe 
Sinemasında 

AŞIK LlzIM 
Komedi 3 perde 

Neıt'ell, -• n hakiki bir Paris fllmini görmek ister miNıhT 

Bugün SÜMER Sinemasına 
rfcllnb. SIDenı&nın 3 büyük n meşhur Jllclw ı 

GABY MORLA Y - ELVIRE POPESCO 
ve ARMAND BERNARD ile ANDRELE-
F AUR - VICTOR BOUCHER ve DALIO 

FLEKS w CAİLBA VET komedisi 

AŞK ve iHTiRl(S 
2 aatllk kahkaha n neş'e f"dmini göriinüs ft ettenlniıı. 

Bqilu sa&& 11 de tenzlWlı mattne. 

Bugün 1 P E K Sinemasında 
Balikalicle mcr;ıkh n heyecanlı sahne:erle dolu 

MEŞHUR POLiS HAFiYESi 

NiK KARTER ~~SŞUISN~: 
.lınca: Mühim llivelu 

1 - inriHere Baric.'iye Nazırı Bay EDEN Adana ft Aııkaıada 
biiliin &afsllitfle 

2 - ZOMROD YALOVA 
3 - Hlli Şetlmidn TalOTBJI ıdyare&lel'L 

B'llfin 1&d 11 de Mmi!i&b matlıle. 

. 
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Iobru- · · ıerne · Blılli 
Ku..-da 1 1 

Aktarma bilet 
(Bu f...h 1 inci ..,,,... l 

Yeni bttylk bari>, PolonJ&d•q ıar
be ınttkal ettttı Te batU l'r.ma mal 
Jb olarak iapan,.mn harbe atirük
lerıDIH Llt.endil1 aıralarda dahi, her 
ae Tatı"t İapanyaya dair bir yazı J&Zw 

nıata tetebbua ettJ iaek bo memleke
t n hnbe iftirakanl t.ef'fik Te tet • 
Ci edebileeek eaulı ~k bar ~b b 
l&madıtımızı beyan et.miftik Şimdi 
4le Qni teYi aöylemektıen n )'amlalt-
11an başka btrfeY yapamıyoruz. 

Tarablusgarbin bombardımanı 
ve karaga asker çıkarılması 

1'ilvltı 1spanyanın blr Cebelütta - Yazan : Emekli General H. Emir Erkilat 
rıt n bir de 'P'as meaelelerl nrdll' _ 33 _ 1 
'ft bunlar hattında epeJCe mllll ~ 
PanyoJ edeb·yatı mevcuddur. Bundan G.,,.6 Tra6lıua ,,_.,,.,J11naı11 
h~ka. milli İspanyanın, ctbnhurfyet. ve lıaraya •iter rıJıarrlmıaı 
fi ve lrornftni.rt olan ka~ tarata açık- Garb Trab•uaunuo baombardıma I 
tan a~ıta yardım eden P'ransa, Sov- nı 3 Birinciteırln ıünü. aut 1 
nt Rusya ve İn!fltereen çıkarıla - r5,S da amıral semili Benedetto 
c:ak hınçlnrı mevcuddur. Üs~UJı: Re - Brinden atılan ılk mermi ile baıla.-1 
:neraı Franto'nan ancak Almanya - mıttL 
nm tt bllhuu. İtalyanm yardımile Amiral Paravelli ıehri gozelmek 
galebe ~Jabıldil'l ~ bir baldkattir. ,.., yalnız aalte.i hedefleri topa tutw 
Fakat aklı bqında olarat milli bir malt istiyordu. Fakat aahil tabyala
v edan taş yan bir devlet n hükft- I n, mahallelen:ı içinde bulundukla
Dle re'c; ortada derir., hak1kl ve ba.- nndan, tamanıi~e kabil olamıyor-
y ti ebebler olmadıkça nıillet·n: bar du. / 
be ~, rü.Jr:'ernrı: · bahusus bu millet e- Şehrin ,imalind~ ve limanı tıma1 
1 r İspanyol mılletı g b müthiş, k&nh batı rüzea:l•nndan muhafaza eden 
Ye rr.uhar b bir harbden henüz tur- ı mendirekte Osmaniye ve Fener tab 
tulm 'l bulunuyorsa... yalan vardı. Bu t'lbyafarın tesl h' 

Evet b ir harbrten diğerine peklll b, 24 lülr. iki, 21 b1r 2. r s lik 4 v• 
firı p atlanabn·r: fakat dedfltimiSI 9 luk 1 O tox•, ibaretti. 
Wibi eter ~ ancak mill! ve hayati se- En belli bqh tabya, ,ehrin batı

·'bt>bler meTelldsa ... Ni.tek!m, biz de 2' Rnda bulun'\"! Te ltendmne malhı.lr 
y 1 Pvvel, dört ıı;ene sil ren milthfş ~• A .e B kd ;ülc ta},yalariJe biı:_likte 
öldnrftcü 1' r harbden hem de mat- Sultaniye tabyasıydı. Bunda bır •
lfib ve perl~a'l olarak çıktıktan B<'O.. deci 24 lük. iki 21 Jile Te bir 1 S lik 
ra gme o tadar 7J} stıren bir İstik - top ,,.rc1,,.. 
lfll hıu1> TP muradeı~·ne rırmiş, aonl Vali kon•~. d~iz ~ene~~·· a 
tuvvetlerımııle ~arpışm:ş ve aneat bu ki ve yeni teftırlenn birlefhgı nok· 
.suretle mnhakkai< bir esaret ve tei.L tacla idi. 139 kcnaiın top mennile
tetten kıntolab!lmf.ştilr. 1 rine manaz o1m ... na meydan veril-

Ancalı: İspann ı n böyle bir va - miyecelrti. 
:a ye yoktur. O, harbe girdıli ve bu- Şehrin doi :.m1da ve aahild~. ~r 
Jundutu taraf Jruand>tı talı:dırde hurmahkl• Ç"'vrili olan, Hamıdıye 
nn n Cebfol~tuıkı r,-i alma.Jt ve tabyası nr:f Buna fn~iliz iatıhki
lsoanvol Fasını Fran.~ıı Pa.!l zara. mı deniyorcl•ı. Bunda 31, 1 S ve 12 
nna. teni e~ mümldlndftr Pa _ •nrimetre çaplarında birer top bu- • 
lı:at bir tere de hart>' kaybet~lni dil lunuyordır. 
~ne' m. Bu takdirde onun tıiyanları, 1 Bütün bu toplar eaki aistem kıao 

1 
,elırin açık bir liman olduğu ilin 
olunmak. iktıza eder&. 

Meırutiyet •nesi ZArfında bu ha
kikatin sörülmerneaı ve bbınm 
yapılmamıı olmaa da ayrıca lıa7-
ret ve teeaiüe deier. Bu kadar tab 
;,a. top ve mürettebat olmuına 
mubbil neticcd.:, utaıul.acak tekıl
de ve miakiuce bir mukabeleden 
ba,ka bir teY vaprlamamaaının 
mc•uliyeti her halde pek büyük. 
tiir. Çiakü bu vak'a milli haysiyet, 
itimad ve gururumuzu da apjı dü
fÜrebilecek mahiyette idi. 

Trablıua ulter ~ 
lrarar ve ht1%U'lığı 

Ja n z bu faydaları Jı:avbetmelrten i- ve adi ateşli ıdiler. Bu itibarla, ftal-1 
b • p+ olm V"1rak ı-~ıkJ B lear adala- yan filoau-ıun 11ZW1,.menzilli asti ·u 
rl e b r miırt.Rr da kara topraklarına aerı loplari' ~ devamlı ve muvaffa-
ta.mil olacaktır; hatıl iht.imallti, Af- lr.iyetli muhrebe etmeleri mümkun 4 Birincitqrin aab.hı baflıyan 
r lı:ayı da büsbütün elden çıtaracat w değildi. Buaunla beraber bu sibi ee 1talyan bomb.udımanın~ Tirit tab 
tir ki tabyalar hiç it göremez dejildir. yaluının cev•b ve·nedaklerini ıö-
Bundırn ba4.ta, uzun sürece!!: bir Bunların npacaklan 4u idi: Düı- ıen Amiral Fıavelli ilk n2ifeai bit-

lıarbde İBpanvanın dftçar olaca~ı ye- man gemil: • tabyaıun ateı men- mit olma•ına raimen. kendiliğiu-
n tahribatı h~abt. tat.arsak İspanya zili dışmd ı bulundukları müddet· ikinci ltalyan filoau kamuıclant den tdui İşgale karar verdı ve ya-
t~ n harb d~"l. sulh ve ne oln .. -sa ol- çc ıükut ~t nek ve bu esnada mü- amiral Faranlli nında birkaç nefer bulunan bir ıü-
an. bbU oldlllu kadar ... n bir aulh reuebab .,,.Jıfuz yerlerde aıiandır- baya saat 11 e doiru ıehriıı doiu-
Ut m oldufu •bit cılur. 1'ftellim t.. malt; fakat diipnaa tatrli naenzil bizim tab~lar ilk mermilere m•· aundaki Hamidiye Mriblrimına do
pınyadan , dfo'il ka.ranlık bir baıtte içine circt ııırn ez aailam kalan top- kabele etmişler. Hamidiye, o.ma- iu taraftan sirebıldi. Çünkü bu tab 
r mıek, h:ı.t A sulh. lehinde çal,~- 1 larla der"•' mukabele et'l'J?tt, bi\. niye •e Sultsniye tabyalarandan a- ya. toplan iltimal ve ietifade oluıa-
1 b le üm 'd etmiş ve ıreneral P':'an- hassa dü,mıının uker ihraç etmeai .:r..r ve uzun futlah a•- •apılıyor- mu bir !lale setirildikten aonra, 
lrn .,, .. roa•..,aı Pe+P-::ı"e Ye lılu.ssolinl anında, ~ahit~ yaltlafan flik.alara a· d~. Fakat mermiler 2000 :Oetreden tahliye edihııaittl 
ilt' " lan mül " ıca•larını blle, bu yolda teş yağdırmak. daha öteye ıridemiyorda. Ba •uret- Bu eanada filolardaki ihraç müf
atılmış i'l< ııd m?ar telAkk:i etmet isw Bombardımanan uaJ ,rapÜdıit- le tabyalanmız pek çabak aükuta reze9i karaya çıkmak için hazırlan-
tem.ırtılı: Çımktl isp:ınva Avrııpada nı uzun .ızadıya anl•tm)'I& mecbur icbar edihnitlercli. mlflt. Bu miimze, beheri bi:el" a-
c:otran, .s ıyasl n .9eYkÜlC'~ nwtye - kalmamak için İtalyan filolarının B • iır makineli tüfekle milcehhez Oci-

nl!llllll•Aylarda aktarma bilet u- debilecekler 11 kurut. 7 kurut w
O ubfin t.Atbil:ına taraftardım.•• rip aktarmalı tramvaya biıtmek 
d ç, et aeııe evve~ sene bu g.u:ete- istemiyecelder, iatasyonlarda aktat
L~ı • aenel •Hidi.efer lı:arıısındaıı masız olarak kendilerini ıidecekl• 
uawaıaı • bnda aktarma bil t • - ü L Lt· 1·· .. f d 1 e uau- rı yere sot rece.: tramvaya bear.u-
unun ay a arını yaznuı ve bir an •ecekJ--"- 0 - .N:.d :_J:L._ 

evvel tatl>k 1 cnııu. 09 "' - ea ııuunam a-
Oç. ı,,,: ına utemiftim. •• 1 zalmak §Öyle dunun. bir kat daba 

k ay eTWl .,_ kere d"ha artmtf olacAktır. 
ısaca Yazmıt. va aktarma bilet g.. B' malızu d h 
~~ tatbik edilirse: tramvaylarcfa ,;; ~il a. a... • 
azdıhamın öniine seçilebileceiini b' t~a Ş~-C::tdm mChleti ancak 
iddia etmittim ır saatmıf, "i'ı en tramvaya bi-

ETYelki .- ...... a&clilm r nen bir kimse Fatihe gidecek olaa, 
Aktarma bilet ._lüain tatl»'k,_ aldığı aktarma biletle Calataaaray

- karar nrilnU.. AIAlı:.eclu ol;.. da tramvayd.an inecektir. Galata
iuıa i;ia karua aid ta-'WadİIİ dile- sarayda F'ati.'ıe gidecek tramvaya 
katle okudum. Ve bitiıdikt• aon- ne l:adar müddet beklediğini lıeaa
ra• 1 La katmryalım. Fatihe sidecek 

- Sanki banua da bir fQdau tı:8mvay~~~s. kalabalık olduğu için 
nu olacak) demekten kendimi ala- Tbınemedıgını de hesaba btm:yalım 

adun. 1 !avmay birk~ dakika içinde sel-
- Hani aktarma bilet usa1üne dı o da, bindi. diyelim.,. Tramvay 

taraftardın, diyecekler olacaktır. ı Ça~~~pıya, Lı1emtıdın, Beyazıda 
Taraftardım. Fakıtt höylemıe de ı~ldıgı zaman biletin mühleti ltit

iil, alı:tarmuız: yanı tramvay değip- mıt ola~, ~e. ak.tarmab bil"t al
tirmeclen .eyahat edt"Cekler, birinci m&f ola? bı_r ilunci bılet daha almak 
mevkide 1 ku:ut. ıkinci mevkide S 

1 
mecbunyetınde kalacak. 

kal'Uf, akı.rma 9e711hat edecekler Bu mahzurlara nİapeten faydala-
de birinci mev~ide 11 lı:.ul'Uf, ikin- n ne olabilir) 
ci mnlride 7,S brut •eıecekler-1 Bu mahzurlar vatken, biT fayda-
mif. aı olabileceğıni hiç zannetmiynnma 

Aktarma hilet ~ı., iki tram- Benim -.v1:lce mevzuu bab.et-
vay deiiştirebileceltlermif. Biletin tiiim aktarma bilet W1Ulii. böyle 
milhleti ele bır aaat zarfında biti- prtlı turtlu fayd.. olmayan TDaza~ 
yonn11to ntı ıörülec~lc bir nevicad aktarma 

Mahzat!an p: bilet usulü değildi. 
Aktarma tramvayda 7 veya S Fi / J A • 

kuı ıla sider.ekleri yer-. kadar si· w v .r,,,,.~ ~ulU.tı 

C Hunran biliyor mu idiniz ? J 
Karanfrkta kala:ı 

hah ki ar 

tınl'f•n en emtn aaytlllbilen yeglne durumunu ve bombardıman iatika- una ragmen ltaly~ top 81~ ter bölüklü Uç~ taburden mürek-
Dlt'mletett r 'Bu 't;barla o .t:~e-ltti met ve bölgelerini yukardaki kro- seceye kadar de"t'llln ettı Te ertea keb iki ala~an ibaretti. Amiral v _ . T 

• 
1 

' ...,. • ı .. 4 Bi · · · bah .. at 1 Borea Rı'ecı''nı"n L.....rm"y b · -Lan• ,_YMrideıl mektub yazan oku-! ereddüdünüzde haLlıNnı~ O ltı yerinden kıpırdamak ihtiyacında kide ıöaterdim. gun, nncıtı'!fruı ~ 1 
EU -- .... R y Sı lr. ı:=.: k d "' -

de~ ıd ır. 1 İtalyanlar, en eaki silahlarını kul de tekrar başıadı. !.ırk tabyalan Deniz Albeyı Cogni de ba~laım yucum . · .nar as er...a;ni yap- a ın aize i~ bir zevcelik vaziW 
Mi ver, milll +-anvaya, :... harbJeri ._ ___ L ve eıki mühimmatlan .. • arblı: mukabele f'tauyorlardL - lumanda:u idi. Bu zat l 900 aene- j mattır. Bir fabrıkada çalıımaktadır. 7apaımyaca~tır. Vazaeçmeniz ml-

~v 'Y lalUila& ... _ ilinde Dük da Abna'un -=--• kut• Evlenmek arZUAnds. . nasib olur. 
11r "ndn bftvftt iyıliklerd" lmltımnut aarfetmek maksadile bizim tahk;. Garb TraOluaunun hazin olda.aıu .-.- B k d L.:.A M L bu heyeti seferiyeııin" iştirak etti- uraya a ar pyet ~un. e&- * 
tur Fakat bunlara ~utabll, İ.sı>ltn - matımm -:lö.üp tıahrib etmek Yui- kadar bizim v.. .. •üz kızaıbcı olan tubunua bu J k k • .,..... " iinden. d t"nh mahfellerince çok ;.,,.; L od" n an aonra 1 ısmına Bayan Nadideye, 
1'9nın tendıni ateşe atmasını ondan feaiai en çok mekteb semilerine bombardımanı. bize Abdwbamid .., &opya ~ 
iııtivemez "Ye 1.>eklivemes Mihftr, Is- •erdiler. Çünkü ba gemilerin top-

1 

idaresinin fecaatlerini bir daha göa tanınıyordu. (De-nm ed"-r cMalGm ya Ka)'9elide orta halli P;!:tıiırıza balihare Vke~=-
panyaya nrdıti harb malzemesluln lan çok kull.uulmaktan tabiatiLı termit ve iap.u etmiftir. J.4 •e 21 ·ı- bir bzla e.ı.nmek için d6rt. beı "T".. 

0 uyoraunuz... e uz:-
. -·-ı c! Bu t1 · H. E. Eıtdlet L~:L!..ltl. ~L--L u_ D.:t...Je 1- yonunuz. lnaaııtn keneli ftMJ!Wm 

paralannı f.!t vebilir: lıfibftr, ~JDi •- YJ!>r~ı ..... 3 r L . aure. • yeıu se- aantimetre sibi büyiik •e kudreı.li .,.......~ -- ~· .,.,T o prmai iyi bir haalettir. Fakat d .. 
manda onun qrunda tan doten ff 

1 
mılenn toplan eeargenmıt oldu. bir çapta bulun&n 2000 metreden ~ maana kız dejil. •"- bJle ba batlı:a türlü hareket etmek de 

c n vP•en mlllcttaş,anb namd ır; .t. - !ui:! ha~nd-. Türk ~9h!;Olarnııt daha ötelere, m;nnilerini ulaıtt- Ak~rayda aftı Hafkodası venm.roı...~~~ mUmkOndilr. O an için •usunu. 
panyanın aat'3llmaıı lr os u!!iunu m n net e, yanı .> met ramamalan hay et edil bilecek bir •MT__. .. a&zfineı Hani oruç tutan inaanlar. ne kadar 
da g ranti et.met lmklnlarma malik- reden d.Jua iiat1in bir ınrıafeden d' Ç" k" b.." e . Ü açtl yor - Mal6m }'al • aç olaalar, iftara kadar nefialeriae 
tir Fakat ispanya, ne Mihver ıçin l başladı ve1 h~1r deni7ld srup

1 
.un.un en :=~ebat ut:r:fmd:leı!;:.th~İ~;:1~ Dinr~ bat~lf. Ka7MTide böy bUim olur, aiızlanna biqey lq-

harbe girebılir ve ne de M!hvt!'r dev- büyük top •"• e yapı ı. ınc.ı mın- 1 k ll d Akaaray (Huaual) - Akaaraym le f~. bit ldetiA bence ma~ ol- ınazlana ..• Siz de onlar cı'bi yapan, 
Jetıt' r:ı ·n ıY.dularma topraklarmdan takaya 34 3 M. M. lik, ikinci mın- ::" b! \ &rulamama~ı, yahu~ ~ Celnri •e Ortaköy nahiyderile Be maa ~yle dunun. ihtimal lııile ve- yanm •at dütünmek Ye aiiylincek 
Jol vereb l r. Çünltl CebelüttarıJı: is- taka 30,S ve uçuncu mıntakaya 1 nıt ak~n~ bıç .'fr!eT_cu 0 

• lediye t~b olan Yeti)on ve E:.. remezclim. terinizi yarım ınt aonra eöyİemek 
panvanın Tficudfinde bir sivi?ee ma- 25 4 20 li!t toplarla ateı eclil<ii. mamumdan ılen gelebılirclL Belki kil köylerinde ve Sultanbaıu Ye Tat Benim bildiiim doiru diitinen için nefsinize haklın olunuz. 
lıivettnde olmakla beraber, terhal bir c:mil:~ kol nizamında hareket e-1 ~e toplar çolt lwa idiler. Her ne pmar köylerinde 23 Subatta ulk bU aile, luzuu betibiraraci87a dew O zaman aonraclan pifman olım
ameııyat icab ettirecek tebl.lbli bir derek aahile )aklapyor ve nöbet ıse, 200~ metreden öteye •.ta~~ oclua .çalma m~nin icra ~ iil.. ona ~enk koca olacak lair el'- ya da mahal kalmıyacakbr. Cilo
fil'ipençe çıbanı delildir. v ura ile ate' ediyorlardL yan aahıl toplan ve bunlan ıbtıva K P. Umumi Kltibliiinden tft.Jii lreae -V:~· lr.H daha evvelden ammanın eöyle• 

Onun !Çin, Bay Mu.uolinlnln lsı>an- e Jkinci •bf aafbaaı, orta çap top. eden eahil taby.Jara 20 nci asırda, 1 edilmiştir. . Bepbiraradasız kız nnnemek mekten iyi oldaian• ve ba rizd• 
yaya gönderdiitinl hayretle rördüit - tarla ve ualblmı1 barut aaflarile. gayrimevcud demekti. Bu aebeble. 1 C. H. P. Kaza idare Heyeti açı- b~ idetae, ~e~emek zamanı gel- kna bir müddet için olaa da •lm
tnüz büyüt yard:.m fatura meselat istihUmlara 3500 metreye kadar Trabluaun den~e. b111 müdafaaaı lacak Ha!kodal~n~n açılıt törenini m14 ve ıeçmı~tır de. nm tadı hoz..almıyacafrna lı:encl 
faYed doğru ise gönderilen malzeme allaşılmak auretile yapılllllffL ya adamakıllı ıatilcmal olunmak " 1 yapmak üzere pmdıden banrlıklara Simdi okuyucumun bana aordu- kendinizi ikna ecleceh:infz. 
bedelinin tah.&ill Jffinde bir ifdir; f&-

1 
ltalyanlann anlatbklan- söre, yahud bu tahkimat aljvedilerek batlam'ıtır. iu bir euale cevab verec:eiim, TEYZE 

kat bunun en mftnasib aınam fiın- miyor ••• Niçin istemiyor) Bilmi _ B . ~ • 
dı midır onu bilemem?!. Yalnız bu eSon Posta• nm &efrikaa: 87 Ç" k" b k' . yo- enam canım, canımdan kıyı- - VTI• fae Neccleı... Ö).I" ..., 
fatura ha)ılerlerlnın ıabaı ettill bir ~mb ... un ud ~a ını vll~ çG. metli ensilim, ne JPaJMl)'ma. eöyle~ IMN trice eDlamıya eahtm ... Si.dl 
hattat nrdır lı:i o da Jıfıv.sollninin ~~AN~ L eıumç-~üebun. ~nukç en.~ Diye fıaaldaclı. Seninle l>enıber sele otele cl&ımenin zamaaı .. _.:, Dl 
~ ~anr... uruı. enı ıtıı anır ..• ~ · · k · diden ha- ·~ •• 
panyanın harbe gireoelinclen imi - nim iyi olmamı istemez de, on- yunb ı' ~ oraya~ fllll • . • . aecek olurum beni barab edecek ••• 

dm kesd ğk1ir. d 1 s·1 . s·ı . an a .onupyım, ıater mmn. azın Mab•odceek.. n:_, L.'-b' • J_ 
an."' 1 mıyorum... 1 mıy~ verir miain) Emretl Sö7lel Senin • ~ uu ınnız-

N ~ \G LE D E N : ~E 13 Rll R. E s A M İ rum r... Sade bilcl!i~ıu bir tek ıey lrarann, benim knanm clemektir.

1 
ayıracak müthiş bir ltı,.amet ko..-

Mur dit ·a 5 yaşı da bir 
çocuk ölUmd n ku tarddı 
Muradlı (Huıuai} - Munıdlı ci 

-..ında tat ocaİtlanadan tat tap
makta olan Hasan T anıilin kam
yonu lımail kazı ( 5) yqanda Zineti 
çiğnemek üzere i~en ıoförün maha 
reti aayesinde <;ocuk muhakkak bir 
ölümden ehenımitsiz ıekilde yara
lanarak kurtulmuştur. 

Kaş kay nakamı iş başında 
Kat (Hususi) - Kazamız: Kay

ınaluunl.ıiına tayin olunan Sabit 
Kocabayoğla vazifesi ba~ına ıelrnit 
ve ite bulamııtır. Memleket ken
dı.ainden büyük hizmetler ümid et
aektedir. 

::;::=;.;.;;.;. _____ ~-------------" var •.. Hele gençmuz. •• Yalu•ıkh. I c:_J,ı..L _ 1:1_ 6 _L_ ..:-...L cak ... Oraya yalnız dönmek iatemi-• J' b' k Jt • • b __ L .,.._...w_ pn ... ..-t et ... ---, ae., s· 
.. ~..=u::..ıt::mü pı:.I - M' Minediim' ne M"!"dı b1! ehar e aı_nız, • ana rana~ ai konmak, aom• da aaadetini yorum... ız de benimle geleme> 

Kapıyı açtıgnnı. 7uıı--... • me, yavrum ' .. meıı u ır yat ımkanı vereceka-1 aıiniz Ba · b · b d 
brdımı duyacak .•• J~~ Neck.~fı:,t.1 n~ yapacağımı .-,ırdım, çok çok mu- niz ... Asıl bu yüzden büsbütün J.. kurmalı: için, yapmak ietemiyeceiim, ..... .. 0 

.. eru ura an uzak .. 
müthiş bir ıey olaca&. elu ur ~ teeaairim, kelime ile ifade edemi)'e- temez eliyorum aize... inanın ... O ppnuya çahfmıyacağım tek bir teY yere ıoturun .. • Evet gidelim ... 
yaygaray basacakl Bütün ot ayap celı: kader miiteeairim, çünkü ka - vakit de bizim için her teY bitti de- J'Oktar Mine. ~em de bu akşam! ... Şimdir.. Hala 
kalkacak... bahat hep hende ... f)tn t~!~ş {):'e. mektirr Her tel' bitti! Artık dıı heyecanına hak.im ol- iflel Görüyorsunuz ya. hemen da-

- Amma babanız>... yalvarınm aana tut kettd~ ey AWordu. Koıkunç bir çareaiz- muttu. Garib, ıararlı bir bakııla rakladınız... latem.iyoraunaz, iate-
- Babam bir teY yapamaz.·· annen ne kadar hain. kotl ~r ~~~· liie clüttiiiünü. kaderin 11.Amaa sözlerini Necdetin gözlerine dikti mİyoraunuz... Yüzünüz iaqku.,._ 

So"zu·· .,,..,.mez ... Hem o da bu yapt .. da olaa, bu aaatte, bu ıerait ıçm e zaman• clinlemiyen bir ailleaıne •i _ c_L, • N d ., O d' 
8

· . bunul 
.. -.... Ah N Jet "Ek · · L• LL k bi .. ..._ .. ı.. d - .. .. ..-nı nu ec etr e L eıu • gözle bakar) ec:;ı o esını munaua raz • ..-... ·-•• ra asını gor~'!rdu. Necdeuen kur-- bu kadar aevi or m B . Halbuki bu y6z -elbette iri Wla 

aghıml aOvneey annem kim bilir n .. ası.1 yüw mecbur olacaktır. Baban da hal>a - tulut beklemı§ti. Onun bailılık bi. I l .1. uaunuz) enam- 1 L d L>- b .._._ 1 . u.. 

N 1 1 d lbelte · h r -v: aöy 1 · L.. .. 1r.·· .. " ı_ L __ e ev enmek ıçın eıHer ıeyi• yapııaı o ara.:- aa e ou ayret n&I .... -züme tükürecek... e er aoy ıye • ır, e aenı aever, e .... .,. - enne .. oru orune cuvenere ... ACn- • • • 1'f.. 

Ce
k ... Nasıl tekmelerle, yumruklar- lerain: hen de yann, erkenden ya - dini uçuruma atmıttL Ya timdi 0 ya hazır n_ıaaı~) neva hey~n il~de edi.Yord~: 

ki nına aider, aaıl suçun -Lende oldu • bir kaçamak yoluna uparaa) Ya - Senı aenyorum Mme, M'ni nalan katı kelmaelerle belki an&.-
la beni dövece . d. b.. .. iunu aöylerim, özür dilerim ve aeni Minenin iate..1:%.! çı•-ınca hare'·etı' deli l(ibi seviyorum, hiaaetmiyor mq blmaaa aüç. oldukça mailak ve b-

Daha çok titriyordu, ~. •. utun N 1 1 uqJ "' " 
vücudu zangır zangır titr!>'ordu. iaterim Minem... i .. n anmz yapacak. kadar onu aevmiyoraa) aun, bUtün "Yllrbinnla eetıinim) f111k 18,J'leniİ b.alar ••• fakat Mine 
Diıleri sanki üıüyormıw sı"hı. ah • - Nitanlanmak mal Zorca... Genç bzın beline. kolunu duladı. Söyle hic:iiim, aö,rle... El»ette her oreda. aade korku Ye kacaklak sör-

du Ba arhlı: mantak muhakeme Buna ak.lınu:dan çıkanal Ô"Y an- oma usul wıal, dütük dalh iri. 71lth fe78 bazınm... mel'i t.ilebildi. 
~=bul ·etmİye'!, kar,ı k~~az, ma- nem razı olmaz ... Babam da o •• hir PID1ll altına götüıdü. K131 o- Elini öyle luvvetle •kb ~. aenı Necclet hemen hararetle, c..&a 
razt, delice hrr •orku idi. dene, peki der ... Siz o kadım ı... mmlann.dan tutarak oturUu, kendi kız nada ~ Wr - ..... iliırm kelnttL 

Needet afaHatmfb. DUDazaanız Necdet, nleamemi iate:- de yambapna oturdu. dUJ'dU. C.A... -a 
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A.khisarda 

Mersın (Husrul) - Vaayıetmıl9e 
bağlı Silifke kazasının Ofizeloluk kö
yunden Durmuş oğlu Mehmed To -
pal. kôyllne btr saat mesafede Pı -
narbaşı mevkilne kurdufu kurd tu • 
u~ına. bir av düşüp d\ifmediğini an
lamaya gıt.tiğl vakit tuzağı yerinde 
bulamayınca etraft.a aramaya koyu
luyur ve nihayet bir fundalık ara.sın. 
da tuzağı ve tuzata yakalanm~ olan 
bir kurdu buluyor. 

Kurd avcısı Mehmed Topal sevi -
nerek tuzağa yııkla.şlığı sırada çalı -
hklar anı.ııında arkadaşm1n ııkıbetı -
um ne olacağını anlamıık iÇin sak -
lanmış olan diğer bir kurdun ani sal 
dmşı ile karşılaşıyor. 

Knçmıık imktmını bulnmıyan Meh
med kurdla saatlerce boğuştuktan 
so.,ra. yorgun dfişen kurdun elin~n 
ca111nı kurtararak kanlar içinde ni
ne dönüyor. 

HMlseden haberdar olan kızı E -
mille duvarda asılı bulunan çifteyi 
omuzlayınca Pın!l.rbaşı mevkilne ko -
şuyor, yolda mütecav.z kurdla kar 
şılaşıyor. 

Soğukk nJılı~ını .knybet:niyeo E -
mın~ derhal tüfeğini kurda tevcih e
derek babac;ını kan ıcinde bırakan j 
lru"'du cnnsrı olarak oraya seriyor. 
Orada toza 'l dn bularak tuzakta ki 
~ öldürdüğu kurdu ıraruye sürüye 
lcöye getırlyor. 

Aksaray hAkim rruavini 
Ak aray (Hu usi) - Bir aydan 

ben salahiyetle Bor kazası hdkimli
gım yapan Hakim Muavinimiz S. 
Nehıp Ulukut bu salahiyetinin hita
mı dolayısile Ahnıaya avdet ede
rek vazifeııine başlamıştır. 

•8oB f'oe~., lllD tefftkUI: 40 

Yüzünü cllerile ıaklıyarak, hıç -
kırmağa biişladı. 

le ket 
rm 

SON POSTA 

Ba 'b erleri) 

Muradhda 1 7 yaşmda 
bir delikanh öldürüldü 

Cemil Taner lzmitte 
M. ~an yuıltyor: Buraya gelen l:l&ra takımı Kaso.btl talr:Jmıle 

blr maç yapmı.ı ve berabere kalmıştır. Reaim M. Kemalpaşa takımını 

gösteriyor. 

İzmıt (Hususi) - General Cemil 
Tn~r lbugiın Boludan şehrimize gel -
mışt.r. 

yeaiz onu holde iL.:en Vikontun e- • - Siz de onun gördünüz değil 
linde görmüşsünüzdür. O daha eğ·ı' mH .Siz ltokteyl hazırlarken de ka
lencelerine devam ederken dışarı ma orada idi. 
ç.ılı:.mıya •ecb.u okfo~unu, onun ba Doıtu menfi bir ıekilde başını 
na hançeri :ade elmediği.ni de hatır salladı: 
lıyor musunuz) - Dikltat etmedim, diye cevab 

Vekarlı bakııı durmadan iki A- verdi. 
merikahyı süzüyot'du. Torray sözlerine devl\m etti: 

Yazan: Valentin Willianıa Bery onlara yaklaıtı: - Gece yarısına doğıu Boldini 
malıdır. Bana gelince, ben gidip ya-. - Ja, dedi, hepimiz onu d 0 A- .izin bilardo salonunda benimle 
tıyorum. Bonsuvarl renne0 in elinde giirdük, kimac bunu ıörüşmek iıtediıiinizi ıöylemiye 

Ve şato sahibine oldukça kuru inkar edemez, enterenn nokta, da- gekliği zaman, hançerim orada de
bir selam verdikten sonra odadan ha 10nra bu hançerin ne olduğurıu iildi. Onu orada aradım, zira Mos-

Anncai ona doğru yüriidü ve o
muzu üzerinden mütehakkim bir ba
lc.ı la baktı ve: çıktı. bilmektir, di}·e homurdandı. yö Carriıon bana, Mösyö Verity 

- Bu sorgularınız uzun müddet 
devam edecek. Eğer soracak başka 
sualleriniz varsa yarın sabahı bek -
1- -.,iz iyi olur, dedi. 

Sonra Torrny'~c dönerek, yalva
ran bir sesle ilave etti: 

- Onlara buradan ayrılmaları
nı "'" zavallı vavrumu uyuması için 
vwlnız bırakmalarını söyl"'r misiniz~ 
• Sonra ırtmı ona doğru döndü. 

Stephen: 
- Mrı. Dean'in çok hakkı var, 

dedi Eier dostunuz Berg bu kabir 
sorcularına devam etmek iat:iyoraa, 
bunu )'arın, polisin yanında yap -

Torray, Bergin yüziine, yapılması Torray ıükunetle cevab verdi. nin Macbeth'i okuduğunu söyle-
lazım gelen şeyi sorar gibi ıztırab - Bunu size önceden aöylemit- mitti: Silahın Vikontla olan müna-
içinde baktı; Bcrg sadece omuzluı- tim, d Arenne'i gece yarısına doğru aebetini hatırladım ve bu da bana, 
nı kaldırmakla iktifa etti, od"dan bilardo salonunda gördüğüm zn- kamayı iade etmediğini hatırlattı. 
çıkan Garriııon ve Vcrity'nin arka- man, kendiııinden hançeri ne yap- ' Silahı salonda bıra"tığını söylediği 
•undan o da çıktı. tığını sordum, bana holde bırakmış zaman, Duncan'ın kaldınp bir yere 

XVI olduğunu bildirdi. koyduğunu tahmin etmiştim, fakat 
Fakat Steph,.n gidip uyuyama- Philippe onun sözünü keati: sonra bir f<!Y görmediğini söyledi. 

dı. Ev sahibi ~oridrırda onun yanı- - Bu da doğru, dedi. ' Ben bir Berg müstehziyanc bir tavırla: 
na oldukça sinirli bir seıık: nokta daha hatırlıyorum. Vikont - Na, Ja, dedi. Hiç kimıc onu 

- Lutfen bir dakikanızı rica dansetmiye başladığı zaman kama- görmedi, çok iyi biliyorum.. Her 
ederim, dedi. Sizinle benim antika yı küçük bir masanın üzerine koy- halde bu bedbaht çocuk kamayı 
hançerim hakkında görüş.mek vr. o-1 muştu: ben wat on birde yatmıya kendi ıırtına her halde kendi M.p
nun geceleyin benim elimde olma- gidiyorken kama orada duruyordu. j lndı. 
dığını iıpat etmek, istiyorum. Şüp- Sonra Stephen'e dönerek ıordu: Şato sahibi doinıldu: 

Mart 2 

lktısadi tetkikler 

Merakh şeyler 

İ. Hoyi 

- Eğer sözlerimden ıt:phe edi- geniş omuzlarından aşağı sarkıyor
yorsanız .•• 

Berg gülerek onun ıözünü keşti: 
- Tabii ıüpheleniyorum, zira 

burada yalan ııöyliyen biri var. 
- Eğer D' Arenne bana silahı 

iade etse idi, onunla ne yaptığını 
aormıyacak mı idim} Bundan baş-
ka, Möıyö Verity'nin ıöyledilderi
ni ıiz de işittiniz. 

Berg'in şişman yüzünde hiçbir 
hareket yoktu: 

- Evet, işittim, dedi. 
Torray ilave etti: 
- Ben D'Arenne'e ailahı sordu

ğum zaman Boldini benim yanım
da idi. 

Karşısındaki: 

- Kımıldamayınız, diye emret
ti. Ve sonra: 

- Pierre 1 Diye sealendi 
Koridorun karanlıkları İçinde bir 

kımıldanma oldu ve bir adam, biri
çik mumun verm.iı olduğu ıtık çem

berine gireli. Bu, çıkıntılı etleri, ve 
buık, geniş yüzü ile eski bir bok
.örü andıran IW adamd&ö iri kollan 

du. 
Berg emretti: 
- Gidip bana Nick'i arayınıE, 

mazgallı odada bekliyor, dedi. 
Öbürü: 
- Pelci, patron dedi ve hızlı a

dımlarla uzaklaştı. 

V erity, St<!phen' e dirsek vurdu 
ve: 

- Onun getireceği gorillerden bi 
ri, diye mırıld11ndı. 

Garriıon adamı bakışlarile takib 
ederek cevab verdi: 

- Bu herif için goril kc:limcsi 
bana çok kibar bir tabir olarak gö
rünüyor, dedi. 

Berg: 
- Bu menfur koridor da buz gt

bi soğuk, dedi. Sıcak bir ocağın 
yanına gidelim mi? 

Verity kendi oda1tna gitmeyi 
teklif etti ve ocaktaki koılan uya ..... 
dırmak için ötekilerden daha evvel 

Jilri'd"" 
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Bulgaristanın 
..,, 

ne yapacagı 
henilZ belli değil 

Son Posta•. 

Gazetemiade çıtaıı J1W ve 
reaimleıin bütün haklan 
mahfuz ve gazetemize aldc:Ur. --··----

1 • 3 1 
Sene Ay A1 K.r, 
Kr. Kr. L. Ay 

144.IO 750 '® IJIJ 
Türkiye 

28'0 1220 '110 -·"' Yunan 2700 1.WO 800 ..,ıJJ 
Bcneb: 

Abone bedeli pefiDdir. Adres 
~irmet 26 Qnf&m'. -·-

Cem ........ ···-birh ··" _ • ..,. ......... 
eevab ıouı mektubJara ıo 
nrutlak PUi Ulftll 1'mndır. 

Posca ıeu-... : '141 İstanbul 
Tıgra.1 : Son Posta 
!'elefott : aos 
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Tek .Otun aanttmı -------
BcıtlJı maktu 500 ianıı 
1 nci ealaile 400 » 
2 nci sahile 250 » 
3 ncii ealaile 200 • 
4 noli •ahile 100 ». 
iç Nlaile 60 » 
Son .ah:la SO » 

Muanen bir m.tiddet Drfında 
tazlaet. m.lktards ilA.n J8Ptıra.. 
caldar e.y:rıca 1ıemıllltıı tante.. 
mtıKtea t.sUfade MecetJeı-c11r. 
Tam, yarım " ~yret -m 
Ubkır tcin &J'ft lttr tam. der
pf ş eıftmtıltır. 

eon Poetımn t.teart Ualıan.a 
&id .... için .. aıdreee •in.. 
caat edilmeli~. 

tılHllık IeBektlf ..._.. 
~ ... 

SELANIK BANKASI 
Telle tarihi: 1881 

• idare Merkeısl: i:sTANBUL <GALATA> 

Türkiy.deki Şubeleri: 

İSTANBUL, Galata " Tenlcald 
MERSİN, ADANA Büresa 

Yunanİ•tandaki Şubeleriı --
SBLANİX - ATİNA 

• Rer neTI banka muam,..le!Mi 
Kiralık k.a.salar se"1s! 

Doktor 1. Zati O§)gt 
Belediye lcar,ı.smdaki muayene.. 
hanesinde öğleden sonra hasta

.___ l&nru Jtabul eder. 

OOVÇE ORIENT BANK 
DreM!ner Bank Şubeıi 

?.fer·cezı· Be:lin 

Türkiye fUbelniı 

Galata _ istanbul - İzmir 

Deposu: ist. Tütün Gümrüğü 

* Httr türlü. banka iıi * 

Gayrimenkul 
Sahiplerinin 
Nazarı dikkatine 

Mülkftnüze bir a.ııansör koy -
dumıat fsteditlniz takdirde, Be
lediye nizanıatına uygun bir te
kilde, plln ve krokilerin tanzi
tni, ruhsatna?M istihsali veya 
mevcud ise asansörünüzün ba -
kunı ff tamiratı için cihanşu • 
muı bir şöhrete malik: 

STiGLEB 
Asansörlerinin Türkiye mü -

mesaili Sultanhamamı Selvili 
han 9/11 No. da 

A. PARMA 
MiJıeıue.wine müracaat etmek 
menfaatinil ieabıdır. 

Bir te~ton kl!ldir. 

Tel: 21787 

GENEL TECiM TORK ANONfM ŞiRKETiNDEN 
Davet ilanı 

Ticaret kanununun 361 inci maddesile · dahili niZamnamemizin htiküm
lerine teTfikan tirketimtz his.9edarlarının senelik wnuml heyeti, aşağıda 

ya-ıılı rumame mucibince müzakerede bulunmak üure 18 Mart 1941 ta _ 
rihine müsadif Sah günü saat 13,30 da İstanbulda Ha.sırcılarda 12 No. da 
şirketin idare merkezinde 0.di surett.e içtima edeceğinden gerek asaleten 
n gerelc. vekaleten en az beş h.Ls5e senedine sahih olanların nizamna -
memizin 62 inci maddesine göre içti na gününden bir haf':ı. evvel şirke. 
tin idare merkezine hi.sSelıırıni tevdi ederek mukabilinde dühııliy& vara
kaları almaları ilin olunur. İdare meclisi 

MÜZAKERE RUZNAMESi 
1 - İdare meclisi ve mürakıb raporlarının okunması, 
2 - l~ sene.si ')i}anço ve kar ve z:ı.rar heııablarınm tasdiki ve idare 

mecllsi •e müraklbin ibrası, 
3 - Temettüün .auretı tevzii, 
t - 1941 senesi iÇin mürakib seçilmesi ve kendisine verilecek ücretin 

tespiti ile aeçilecek m!lraklbin herhangi sebebden dolayı vazifesini ıra ede
miyeceği takdirde kendisini i.stihlaf edecek ikinci bir mürakibbı tayini. 

5 - İdare meclisi azalarının ıirketle ticari muamelede bıı.lunmalarına 
satahıyet verllmcst. · 

6 - İdare meclisi az~ına verilecek huzur ücreti hakkında "Meclisi İda
rere sallhiyet verilmesi. 

Kocaeli Vi1 ayetinden : 
VLliiyetin İstanbul, Derince, Adapazarı, Kandıra yolları mebde ve iltı

Ak kısımları.na. yapılacak katranlı şose İŞ! Martın onuncu Pazarte.si gü
nü saat on birde ihalesi yapılmak üzere kapalı zart usullle eksiltmeye 
tonulmuştur. Ke.şif bedeli c14429a lira 19 !kuruş muvakkat teminat 
cl082~ Ura 20 kuruştur. Bu l.şe aid şartname, mukavele projesi ve diğer 

fenni evrak Vilayet Nafia Müdürlüğünde görülebilir. isteklilerin ihale ta. 
rihi.nden Uç gün evvel vilayet Nafia Müdürlüğüne müracaatla alacakları 
Ve.'!ilı:ayı bir fen . memuru istihdam eyliyeceklerine dair istida ile birlikte 
yeni yıla ald Ticaret Odası vesikasını ve muvakkat teminat mektubu 
veya bank& makbuzunu 24DO sayılı kanunun 32 !nci maddesindeki tari
fat veçhile zarfl.ıyarak ihale saatinden bir saat evvel vil~yet makamına 
vermeleri lbımdır. Postada vaki olacak gecikmeler kabul edilmez. (1185) 

Kocaeli Vilayetindeil : 
İzmit - Gölcük yolunun 19 X 000-22 X 423 üncü kilometreleri arasın. 

daki Ş-OSe inşaatı Martın onuncu Pazartesi günü saat on blrde ihale edil. 
met üzere kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. Keşif be<leli 
c1604h lira 10 kuruş munkkat teminat d20:h liradır. Bu işe aid .şartna. 
me, mukavele projesi ve diğer fenni evrak vülyet Natla Müdürlüğünde 
görülebilir. İsteklilerin ihale tarihinden üç gtin evvel müracaatla vil~yet 
Nafia Mildürlüğünden alacakları vesikayı bir fen memuru istihdam ede
ceklerine dair istidayı yeni yıla aid Ticaret Odası vesikasını ve mu•rnk-
tat temina.t mektubu veya banka makbuzu ile 2490 sayılı kanunun 
32 inci maddesl.ndeki tari!at da1resindr zarflıyarak ihale saatinden bir 
aat enel .,.ılayet makamına vemıeleri lazımdır. Postada vaki olacak. ge-
cJ.tme nazarı dikkate alınmaz. (1184) -················································· ... ··········· ....................... -..... --... -Son Posta Matbaası: N~yat Müdürü: Selim Ragıp Emeç 
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Ba,, Dif, Nezle, Grip, Romatizma 
Nevralji, Kın.lı.1ık Ye Bütlln Ağrılanaızı Derhal Keeer 

letblDda rüaO. 3 u .. aııaabUIJ. TAl\.UTLERlNOEN SAltıNINIZ. 
HP:R vt:ın>r. rl'tLU l(UTl'f.ARI ISRARtA ISTF.Yl~l7. 
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Mücevher satış ilanı 
İstanbul Emniyet Sandığı Müdürlüğünden 
Tetbfr Doeya Hesab İsmi 

No. 
Rehinin cin.si 

No. No. 

133 
'138 
ıq7 

73811 
'13311 
'13t 
7tı 

7G 
'143 

'145 
'1-M 
747 
751 
'152 
753 
754 
'156 
'15el1 

'15$/3 
758 

788 
7~1 

40/1125 
1162 
1179 
855 

96"359 Şahin 
96640 AbdurrahiıD 
84766 HıfZi:Y• 
94051 Melek 

it 

Bir pu1a.nta yüzük. 
Bir pırlantalı l~ne. 
Bir pırlantalı halle&. 
Bir elmulı altın ·saat. 
Bir altın kordon. 

39/ 258 5M86 Kemal 
40/1027 95611 Ali 

Bir roza kuş madalyon 
Bir çift roza fRne (bı.rinln 

orta tqı tlfıda aarlh) 
Bir altın aaat 1052 78120 Fethiye 

1053 78204 Naci Bir altın kalem ( Ozerl 
elmaslı) 

1076 
1117 
1110 
1165 
1182 

1190 
1198 
1ou 
1196 

39/ 581 

40/1233 
1242 

90Ml Hayriye 
78279 Naci 
96823 Mevhibe 
9~80 Muzaffeı· 
84Q7:l Emllıe 

Bir çttt ros kilı>e. 
Bir altm madalyon. 
Bir çift pırlantalı küpe, 
Bir altın kordon. 
Bir altın bilezik 
Bir altın saat. 
Bir çırt r-<na kQpe. 
Bir altın saat. 

91140 Nuri 
96833 Feriha 
40541 Cemil 
96782 Kemal, İlhan Bir çift pırlanta k5pe 

(8 taşlı) 

, , , Bir roza tektaş ytlzük. 

91991 Perestan <bl - Bir Çift roza kllpe 
l! varis vefat (ya71 kınlc) 
ettiğinden ha- • 
zineve intikal 
etmt.ştir. 

91592 Mehmed 
97325 Nazif 

Bir altın saat. 
Bir çift roza kQpe. 

Sandıkça 

tahmin 
edilen 

miktar 
l.ira 

25 
60 
50 
30 
90 
80 
80 

80 
60 

100 
45 

150 
80 
22 
45 
30 
80 

500 

300 
15 

40 
30 

Yakarıda tsiınleri yazılı borçlular sandıp olan borçlarını borç senedi 
mucibinee ödenmemt~ olduğundan 3202 numarall kanun hükmüne göre 
her biri hakkında başlıy:ı.n takı1J hesabile borca k:Ui mıktadaki rehinleri 
ayn ayn satışa çılcanlmıstır. Rehinlerin ne oldu~u hesab, takib ve dOS
ya, rehin teşhir numarası her borçlunun ismt hizasında gösterilmiştir. 

Rehinlel'in 18/3/941 tarihine kadar Cağaloğlunda S:ı.ndık binası içindeki 
camekA.nda teşhir edılece!tlnden istiyenler görebilirler. Rehinlerin açık 

artırması 19/3/941 tarihine müsadi! Çarşamba günü Sandık tarafından 
İstanbul belediyesl mezad daire.sinde (Sandal bedesteninde) 7apıtacak • 
tır. Borçlular Te rehin hakkında aJ'I'l ayn ilAn mahiyetinde olmak -.e 
borçlular ile alıcıların satıştan haberi temin edilmek üzer tIAn olunur. 

(1595) 

Devlet Oemiryolları işletme U. id .. n . f 
Muhammen bedeli (9000) lira olan 2000 kilo kösele 09.3.941) Çarşamba 

günü saat (15) on beşte Haydarpaşada Ga.r binası dahilindeki komiS
:ron tarafından kapalı zarf usullle satın alınacaktır. 

Bu l.§e girmek i.stiyenlerin (675) liralık muvakkat teminat, kanunun 
tayin ettili vesikalarla tekllfierini muhtevi zarflarını ayni gün saat '14) 
on dörde kadar lı:omisYon reisliğine vermeleri lA.zımdır. 

Bu 1fe aid şartnameler komisyondan pa.rasız olarak dıı~ıttlmaktadır. 

(1590) 

Maarif Vekaletinden: 
Orta okullara matematik, tabliye, Fransızca, Almanca ve İngilizçe 

der.steri için öğretmen muavini ~eçilmek üzere fstanbulda yiiksek ö~ret
men okulunda bir imtihan ctÇılacaktır. tmtihanlar 24/ 31941 tarihinde 
başlayacaktır. Li.!e veya öğretmen okulu mezunu olan taliplerin bulun
dukları mahallin maarif idarelerine müracaat ederek imtihanlara girme 
.şartlarını ö~rendikten sonra 1813/941 tarihine kadar veltllliğimlze müra-
caattan UA.n olunur. (11371 <1544) 

Adapazarı fora l\lcmurlutondan ı;a.Yri menkulün a.çık artırma Uiııı 

Bir borcun ~tifasını temln için hacizli bulunan Adapazarı topu idare. 
sinin KAnunuevvel 933 tarih ve 44 sayısm<la kay:ıdll Mecidive ~ah3l1e
si Hamam arkas1 mevkiinde k~in sağı evvelce Güren Mehmed verPsesi 
iken şimdl Supbi klZl Liltf"ye evi, solu demirci Mu.~tafa usta PVi, arka
sı evvelce Hasan U'Jt.a tarlcuı iken halen binbqı Hakin ve Mazhar evleri, 
önü umumt yol ne çevrill 2 kattan ibaret olup !istür.cle iki oda, bir sora 
ve altında iki oda, bir so!a ve arka tarafta bir mutfak ve bir helA. ile 78 
metre murabbaı mıktarında avluyu şamil apşap bir b:ıb ev nıoo lira 
muhammen ~eğerlil 28/ Mart/1941 tarihine raslıyan Cuma v,ünü saat 10-
11 de Adap:ı'l!an ıcra dairesinde acık artırma ile satılacaktır. 

ı - Artırmaya iştirak edeceklerin, gayri menku!ftn muhammen değe_ 
rinin yüzde yedi buçuğu nL~bet :ncte pek akçe.<Ji veya milll bir bankanın 
tem!nat mektubunu •ıenneleri l~zımdır. Satı.ş berleli peşin olup icra me
muru alıcıya 20 günü geçmemek üzere tak<liri olarak münasib bir müh
let verebnlı-. 

2 - İhale bedeli üzerinden hesablanacak yilzde 1ki buçuk dellftliye resmi 
ne tapu tescil ve teslim masrafları alana aiddir. 

s - İıfbu gayri menk:ıten açık artırma şartnamesi 18-3.941 tarihinden 
itibaren herkesin görebilmesi için icra ciairesinin muayyen numarasında 
a\"lktır. Artırmaya tşttrıı.k edenler bu babdaki şartnameyi tamamen oku
muş ve münderecatma vakıf olmuş ad ve itibar olun:ırlar. 

Mart 2 

Dünyanın En Mükemmel Diş Macunudur. 

Eskişehir Tayyare Fabrikası Genel 
Direktörlüğünden 

Tercüman Ahnacak 
1 - Fabrikanın teknik bürola.nnda çalıştırılmak üzere imtihanla bir 

ingili.zce tercümanı alınacakru. 
2 - Tereilınan ingil.lzcentn telcnik ~illhlannı bilmesi §arttır. 
S - İmtihan l!!skiŞehir Han. Okullarında yapılacak n muvaffak ola. 

na 3656 numaralı kanun hükilmlerine ıöre 120 liradan 210 liraya kadar 
aylık ücret nrllecekt:r. 

4 - Askerli!ini bitirmif olmak şarttır. 
5 - İmtihanda ayni derecede muvaffak olanlardan cKolleJ1t mezuna 

bulunan tercih edilecektir. 
6 - Müracaa.tların ilk llln tarihinden itibaren on bet gün zarfında 

yapılmı.ş olması IAzımdır. 

7 - İmtihanda muvaffak olan tayin muamelesi ikmal edilince işe baf
latılacak ve 1lç aenellk ta.ahhüd senedi alınarak tavzif edilecektir. Vazi
feye mübaşeret günü aynca bildirilecektir. 

8 - Talihlerin, nüfus hüviyet cüzdanı askerlik terhis vesikası, n:.ekteb 
_ diploması, bonservis asıl veya tasdikli. suretıerile mahafil emniyet mtldilr. 
lüğünden tasdikli hüsnühal klğıdı, kısa hal tercümelerini bir dilekçeye 
rapten Tayyare Fabrikası Genel Direktörlüğüne göndermeleri. c154'f• 

-
ODEON PLAKLARINDA N!270422 

Ku1eli Askeri Lisesi Müdürlüğürıden: 
Kuleli Askeri L isesine girmeğe istekli olub da taşralarda şubelere, 

İstanbulda da doğruca mektebe müracaat etmiş olanlardan smıf!arn. 
da dönekliği olamıyan bütün girme şartlarını haiz bulunan ve ayni za
manda giriş evrakını tekemmül et.tirnti4 olan istekl.Jerin imtthanlan 
yapılmak üzere 7/ Mart/941 Cuma günü saat 9 da Kuleli Lisesinde bulun
malan ve bu tarihte mek:t.ebde bulunm~anların haklarını kaybedecelt-
leri ilan olunur. (1443) 

4 - Gayri menkul 3 defa bağırıld ıktan sonra en çok :ırtırana ihale 
edilir. Aneak l>irlnci artırmada verilecek bedel, gayri menkulftn muham. 
men değerinin yüzde yetmiş beşini bulamazsa en çok art.ıranın teahhü
dü baki kalmak şartile artırma 10 gün daha temdid ~dilmiş olur.Ve 7-4-941 
tarihine tesadüf eden onuncu Paza~tesl günü ayni mahal ve saatte ikinci 
artırması yapılarak en çok artırana ihale edilir. Şu kadar ki gayri men
kulün satışı 2280 sıı.yılı kanunun şumulü dahilinde bulunduğundan ikincı 
artırmada dahi verilecek !)edelin yüzde yetmiş beşten aşağı düşmemesi 
şarttır. Böyle bir bedel elde edilme?.SC sat14 te<:ü edillı' ve artıranlar te
ahhüdlerlnden kurtulur. 

r,=======1941 iKRAMiYELERi 

5 - varsa. ipotek sahibi alacaklılarla diğer al~kalıların işbu gayri 
menkul üzerindeki haklarını hususile faiz ve masrafa dalr olan iddialarını 
evrakı müsbitelerile 15 f.!Ün i~inde icra dairesine bildirmeleri lAzınıdır. 
Aksi takdirde haklan tapu sicillerile sabit olma.dıkça satış bedelinin pay. 
!aşmasından hariç kalırlar. 

6 - İhale ve müteakip muameleler hakkında icra ve ifiA.s kanununun 
129 Te onu \akib eden. maddeleri tatbik olunur. Daha fula iuhat almak 
istiyenlerln icra dairesine mftracaatıan lln olunur. 27.2.41 9411585 

T. İş Bankası 
1941 Küçük 

Tasarruf Hesapları 

İKRAMİYE 
PLANI 

ı adet 2000 Ii.rallk - 2000.- lira 
3 it 1000 , - 3000.- • 
2 , 750 , - 1500.- • 
• • 500 • - 2000.- • 
8 • 250 • - 2000.- , 

35 , 100 • - 3500.- • 
80 , 50 • - 4000.- • 

300 ı 20 t - t'OOO.- ı 

Ketideler: ' Şubat• ! l\la11a, 1 A. 
lutGll, 3 İkinclteşrtn tarillleriod• n...-. 

' 


