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Elanlerin kararı : 
Savaşa devam -

Yuntın askerleri, flazi· 
femizi sonuna kadar 
gapacatu. digorlar 

Bu sabah gelen 
haber:er 3 Uncu 

sayfadadır .. ..,......... ...... ... 
General diyor ki 

Japonya Uzakprkta 
çıkacak bir harbi 
kuanabilir mi? 

Yaı111 : H. Emir Erkilet 
a arbl n cenubu prhl 

Purfik Obanueunda. 
••telif deftetlerin ukert bv
nt ve menfaat ..ı.alanam 1m • 
birinin içine naal sirmit olduk -
lannı anlamak için haritaya bak
mak kifayet eder. Bu ametle. 
buralarda. ..kert ve ik.t ... di 8İ. 
yuetleri taanız ettiğinden do-
layı bqün bqbca ilci cephe vü
cuda •etiren. bır tarafta Birleıik 
Amerika • lnsiltere ve diiier ci
hette Japonyanın askerl yollan 
birbirlerini kesmekte ve malca .. 
lamaktadar. 

(n.n-1IMI~) 

CUMA 7 Mart iMi 

BerUnln 
Belgradl 
taz,ua 
artar er 

Yugoslav ordusu 
taviz siyasetine 
ıiddatle muhalif -

. •• u ı r ıra:.. k ' '"ı '~ıs 215 Alman esir edildi, 
( T•nOd etmlyen J C . '*-1 :J 18 6in tonluk g.,,.i 

bir haber • .. iri JIZIJlf 6atınltlı 

SOVYET RUSYA Karadeniz 
ROIANYAOAN limanlarında 

• 

ÜS İSTEJafŞ Almanlar 

-

..... ...... ....... • J821J ......... 
Ziraat işleri ·daha 

verimli bir 
hale getirilecek 

Ziraat Vekaleti tarafından 
bir talimatname hazırlanrgor 

Gtce garııı lıusızla 2 sabıkalı araaında am, 
teati edildi, polisler gdifince sogguncular w 

hırsız denize atıldılar w yakalandılar 

·Nakliyatçılar, idareden yeni Y!! mutedil bir 
tahmil ye tahliye tarifesi istemektedirler 
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Hergü 
-··-

Kısa ir polem .. 

tır. 

Polemiiin IlC; o 
Alın oı:d·Cl$1;t11Un 
g meri haberrnr 1\ ova 
f e tebliğ eden Rulgarist 
kova hariciyesi, ,.. ise dolayı.. 
memnun olmadığını ~teren r 
cevab ile mukdbcle etnü~tl. Bu ce
v a göre, Moskova, har eti Bal-
kanlarda tc - ziy d 
harb çınnn a 
hadise olarak mütaleıı ediyor ve bi. 
n naleyh ~aıwibden müctenib gö-
r· ürardu. · ~-er; b A • • n: cles t 

B parmrı ycltdigerı1ie müsa:vi ~ğildiı:, ~Ieır . .Hlç ş-pne :o~ f at 
her birinin kendinemahsus bir vaıfil&i v , aradan birl ek.slli:cia elin 
verimi, kudreti de eksilir. 

Büyüklük ve küçük/iik farkları = 

• 

Sözün kısasr 
---··-

Kah veden elbise 
E. ERrem Ta:• -

.. illet bumcta, Ye dana da im 
ç lL yerleı:d~, k.ıdıtesiiük. 

ten ktrıhrlfen, bu- metaı yet~eıı 
Brezilya,. mı yonla çurva; kahveyi ne. 
yapaı:aiau llilcıniyorm 

Dünya ··vazenesinı altüst eden 
harb biraz dah de ecek o~ 
lur böyle l çolt elli~ cağrz. 

Kahveyi satacak olan Brezıfya, 
alacak ta benim. Kaz biE filcnnı 
düşman cilııiye bu 
bitaraf ahşv. rişme engef ohnak ta 
harbin icablannd nı im· • Ne ) apa-
lım? Kat! v ızf 

Gelgefelim, B'rezifyaftrar, kıy .. 

ma..LJt o.Iıxuyı:ın tl't Jfü~ gfuı:mek için 

en ıiüç.iiğlln.den - -ğfine 

metli kahvelerini bil"' müddet mahru
kat. olarak ziy,-an v. zebil ettiktan 
aon.ra da.lm fay;dalı illi ek.İW& 
kullanmanın yolunu nraştırmıı ve. 
nihayet buma r • 

Kil etmez. İnı- Arneri!Ca gazetelerinin nabel' ver-

a sında ve sırf dtplom ... tik salnida 
kaJmış olsaydı bunun hususi bir 
manası Y<e dıemmi~ti Olama:ıcb.. 
Cevabın neşıedilmesidir ki ona ay
rıca bir ıruıruı ila,·e elli ve bu su.. 
retle düny siyas"!t muhiti, l:iu hare
keti Moskov.rnııı sade. taMb etme
miş değil, !iattl tasvib etmediğini 
aııkça ifucleye Iüzı.rm gôrmuf otdiı. 
ğuna bil' delil rerinde te kiti etti. 

..... '!:~· .serve~ Ye r,er J:\iksetliği, tabiatin veya çall§lllanın verd@ bu 1 t~ vardir,. a1W h:ılde cemı);et y.;ışI;y,a.maz. 
......--.. ....... ..,......._ •• ....._ .............................. ...._ ......... - ....... ._.---..._......._ ..... .._. .......... aa._ ............ ı • r ı p 

dikleri eğer doğTv İl!ıc, kimyagerin 
biri kahveden kımını yopıuağa ma.. 
vaffalC olmuş imi;. NttStf~ divc sor-

• ı ekim l\a at 
Bu smet nı " i-

sey e, Afman;raı y.a resmi bir ajan! 
haberi Berliri rad ·· 
s11ı v ta cevall 
malümdur: .Almanyn, Rıısyanm gö. 
r·· tar:ımı hir müta)eil olank. telak
ki ve bu müta(eanın kendisini yo
luncl'ım ç~rmry~ mm .ıywr'. 

* 
Hadi 

filinin 
binaenaleyh hadise 
Fakat. bu küçük ve kı polemiğin, 
bugün~ rıl 11 aı:a ndn ifade et. 
tiği mnna, hadi hacmi ile mü
tenasib değilair, ondan çoK. daha 
büyüktür. 

E.V'l'.elf4 t.emenn! edelim ~ Mos
kovanın bu husu:ıtaki mütalea tarzı 
hiıdiselerfe ~)-:,riid el'rtlemİ'1 ol 
Zaten her trua!ında at~ ve dwnan 
görünen ve birçok taraflarında da 
ateşle barutu-ı yanyana durduKrarı 
muhalt:ltalt ohın Dtı dünyada, yeni 
bir ateşin ele Balkan sahasında çık. 
ması, hiç kim5= için arzu edilir bir 
ıey değildir. Bı:ınun için. liu pole
mikten baMederken, lier şeycfen ev· 
ı; el bu ~niyi kaydetmekten 
kendimizi ıılamadık. 

Polemiğin ıhtivc.t ettiği manaya 
gelince, ounı,ı Şii suretle izah edebi. 
liriz: 

Mosk.ova ib Alinanya arasında, 
bütün bu dünya ışlerine dair geniş 
ufuklu bir g6rüg 15.irliğl yoktur. Her 
:iki tarafın da g6zleri muhtelif sa11a
lara. aia siynsCL ufuklarını muhtelif 
gözlerle e,öriiyorlur. :\ eael5, Leliis· 
tan ufkunu, Berfin ile Moskova ayni 
gözle gördüler. Fakat, Bnlkıın ufuk. 
lannd her ilH taraf gökyüzünü ay
ni renkte görmüyor-. 

Bu görü farJtl ıı üzerinde fazla 
ısrar edip son polemik hadısesine 
lilzumundn :ıiynde mana v.erm.eğc 
mahal olduğun-ı zannetnıiyeıuz. 
Bununla beraner, 1t•ai lia<lisedir 
ve farlt meydandadı:". • mdilli hal
de bunu böylec.: kaydedelim. 

Arada şunu cia ı::öreöiliriz: Tarj_ 
hin bazı neyrengi noktalan vardn 
ki hiç d ği mez. Muayyen yerlerden 
muayyen ufukllıra doğru bakan l!IÔZ

ler hep yni oeyleri görürJCI1. Al
manya ile Rııaya arasındaki müna. 
sebetler:de d &u tarih k: ide!!İni tam 
varlığı ile öylece örüy.oruz. Mosl::o
va ile Berlin, Lehistan meselesini 
nyni gözle görebiliyorlar;; çürıkii o
nu vaktile d"' Böyle örmüşlerdir. 
Balkanlar sıihrunnJn göriiş far.kedi. 
yar; çünkü, ötedenberi de hep ayni 
fark mevcuddu. 

D melt, tarlhfo değişe11 şe.yler ol
duğu gj i deği mİyen şely.er de '\'arı
dır. 

cllufıittLa ,23;, 9411 
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HA VANlA~ 
~[EMIND[ 

&ene uı anlara dai 
Yazan: bondra JV nat bahçesi m · O. S. Smit 
Yı:alanlar; I> ~bir eiiA ~la- ·~,..._ ....... ,...,."'......_ ---....-.._-.,,.....,..~ 

Jırlar, ayakla~ olmıyan bu hayvan
rm boylc ayar R:, eÜl'Ünerei hız

la gitme ri insanı i önce biraz §a
§lrhr •• Fakat l>ir yılan iskeleti · tet
kı'k ett.ığimiz zaman, vücudünün her 
iki tauifınd& dn çok 1"!'.!İktanla. ka • 
nurga Kemikleri olduğunu, ve bun -

ın am diı fıiarlye gevşek bir şe. 
kilde b ~lanmı!I bulunduğunu gö -
rürüz. Demek. oluyoı: ki. yılan gayet 
kuvvetli adaleler fıı.rafınd n idare 
edilen hu ltabtnga: kemiklerinin ü
zerine basarak sürünmekte, yani yü
rümektedir. Biıı liakırna da bu ke • 
mikleı: tıpkı bir dizi ayağı andırmak
tadır. Sonra bir yılan vücudunun al
tına bir: göz atalım. ne göriiı:üz bi~ 
lir nTisiniz2 •. Tabil büyüklükten da. 
ha büyükçe pullar .. Bu pullar ka -
burga kemikleri birlikte harekete 
geleYek. yılanın hareketi esna!ında 
rastlıyacağı toprak girinti ve ııılhn
tılauna göre a;ılarnk bunlara ili • 
şir., ve hayv.amn ilerlemesini. kolay
leşhnr.. Eğer hayvanm katettiği sa
ha mesela, buz tutznuır bir yerse ta
biatile h reket:ne ~Gn; olur. Fakat 
yılanlar da QUZ Üstünde kaymıyacak 
kadar akıtlı J\aY\'nlllat:dır. 

Yılan, birkaç ayda bir pullu vü
cud~nu b vtzını baş kaphyan d 'Tİ -
sini, dalta doğrusu bu deri inin şef
faf ve İn~ bir zarın1 değiştirmek 
mecb:ırfyetindedir. Yılan .kabuk de
ğiŞtirmeden Mr müddet evvel dur _ 
gunlaşır, rengi koyulaşır ve gözleri
nin alb büsllütün akçıllaşır. Tam 
değiştirme ameliyesi başlry.acağı sı
rada rengi ~en- açılır. Fakat Bu, za
nn ltolaylıkla çıkması için derinin 
altından sızan yağ1ı bir ifrazaftan 
ileri gelir. Yılan deris.inı ön tarafın
dan ve alt çenesinden başlıyarak 
sürtme"'e, uğuşttırmaya başlar. Ve 
deri başın iizerinden katlanmıya 
başlayırren ~özlerdekı parlak perde 
de birli~ sıycılı~. ArRasıncfan, vı
lan eski derisinden kıvnlıp deıı t~p 
olar.ak çıliar. 

Yılanlann en biiyüğü bonlarla 
piton yılanlarıdı ... Bunlara ezi:t:i, ya
ni avlarını öldlirmek ve daha. kolav
ca :;.-utal>ilmek için sılcıp, boğar~k 
kemiklerini kırarlar.; Bunu da, o 
müthiş adaleli vücucllannı nvlrırının 
vücuduna nşfan ha dolaılar. Bu 
yılanlar zehirli d'eğildi .. Jer. Fnkat 
ısırdıRlurı yerlerde de giil bitme -
mdd beraber. chlileı tirildi~ za -
ma?, insana. seyrcttkiçe, oynad•kça 
neşı e vereo:ı ha vanl1ırdir. 

Malaya adasında bulunan bir cins 
yılıınlnrcln on metre kad;u uzunları. 
na rastgelindiği sövlenir~e de .bun -
lnr pek nadirdir. Sarı, lcahve rengi 
ve siyah renklerd,.n, ve umumi he
yeti itibarile efl;ıtun ~ mcviı:ılerle 
"ialü de.ri~j pek !:tÖZ ıılıcıdır4 A ni 

ltıratta llir ~üu.Jliğ~ mıılil<- olan &o<ı_ 
ların büyükleri, su bonlnrı da dahil 
olduğu halde Amerik,ndn bulunur. 

u büyük cüsoSeli yılanların zehirli 

olmamaları cidden talihin en tatlı 
cilvesidir. Aksi takdirde dünya uğ
raşması güç, müthiş canavarlarla 
boy öL;ü ek mecburi.retindl :kala
caktı. 

Zehirli yılanlar hayrete ayan de
recede kuvvetli hayvanlardlr ve en 
fazl Blcalt iltlimli yeTlerde y at' • 

lar. ZehirJi yıhinlmı cidden hariku -
iade mahhiklnrdı!'. Fare, kuş, ker -
tenkele ve hazan da yılanlardan iba 
ret ohm avlarıııı her ne sutetle olur
sa •lsun yakalamnk hu;unda bwıusi 
surette yapılmıı zehir cihazına mn. 
liktirler. ZellirJi yılanlar avlarmı bir 
loRmada yutarlar. Zeliir cffiozı avın 
felce uğrayıp kaçmamasını temin e
der. Ciliaz bir çift gayet ince boş 
dişten mürekkcbdir. Buradan, zeliir 
hazinesinin bulunduğu giizte?in ar -
kasına küçül< tül:>ler uzanır. Ba21 yı
lanlarda bu dişler pek uzundur. ve a. 
ğız kapanıpca İçeriye doğru bük.ii -
lür~ Açılınca dn ileriye doğru Eırlı -
yarak llarekete geçer. Bnzı :wlanlar
da Bu dişler kı!adır ve geriye bü. 
külmek gibi hir tertibat: yoktur. 
Kobralarda ol<luğu gioi •.. 

·Yılanlar zehirlerini her 41e.yden 
evvel avlannı öldürmek niyctile 
kullandıkları gibi, kaplbmn diş ve 
pençeleri gibi de müdafaaya da ya-
rar. • 

Bir yılanın ine na isüyerel., hü -
cum etmesi mıdirclir. Falmt çoTelt -
lendiği yere apansızın yakin ılıp da 
adeta üzerfoe Basılncakmı ini o • 
!unca, yılan dn kendisine hir zarar 
geleceğinden Korkarak hi;cuma ge· 
çer. Dalayısile ahalisinin çrplak a'. -

yak ve bacakh gezdiği sıcak iklim
lerde yıl n okrtncl Ti sık sık v~R.i o
lur, ve pelC miithiş de ihtilathua se
bebiyet verir. Bııral ı:da tiirlü türlü 
vılnnlar bulunduwu İçin , ancak er -
babı hııngill rjnin ~ birli, hangileri -
nin zehirsiz Qlduğuau ayırabilir. 

hlindistand en ço'K kmk.ulan Üt· 
külen yılan kobralardır. K.ohr.a ani 

(Devamı 4 üne.Ü yfada) 

Be 
.. 

• ..... - ................... ....._ mayjuı. Onun gr;asınL benın,; kentli· 

hovell. aklım ermedi ki sizın aklınızı erdira
me~ çabş;ıyım. 

Eski bir ataltır sözü: nSabır ile 
koruk ohu helva. dut yaprait da 
atlasJ. demıy<Jl' } fon bu 
da onun gibi basit. bir sabır ~ ola. 
cak. 

Büyük m 
bii.-'6fi'I" 

dahisi i 
iz bir 

Gene hk Türk. §aici: «Bus,.den 
pabuç giydirclim o nermin payına 1 » 
demişti. Muasır herhangi bir Bre
zilyalı ~ir şimdr o mıstaa nazire 
söyliyecell.-: « anvt!cfen esvab giy .. 
dirdim o yarin duşuna'·'' 

ne ziyadeaile 
benzemektedir. 

l ~ senesin. 
de~ Bcetho. • 1 
ven müthi~ au- ' { ... :rr 
rette neş' elidir. Beethoven 
Ber tataf ve hele istik.-
hali na gül)üll; gülistanlık 
görünmektedir. ~ünlü Al • 
manyanın en meşhur, en ileride g~ 

n musiln notalan ta1'ileri olan 
8reitkompfi ve Hartellerlı: bir anla;ı. 
ma )!apmı ur. 1 Martta Beethovenin 
kendi. tabirilc. mu iki onn ~,.>:dı ha
yat şattile seneae, hatta hasta da 
olsa, çalışma~ kabfüyetindeln de 
mahrum bulunsa 4 bin florin tt'mİn 
edecek bir mukavele :İlllZLllanmıştır. 
Üstelik bütün Avrupada y.apıfacak 
olan turacleı:c dair bir plan bile ha
zırlanmııtır. B"ethaven saray orkes 
tralarını idare edeceğini ve impa • 
ratara aid kilisede ıef dorkcstr. 
lik yapacağını tahayyi.il etmektedir. 
Fakat Bcethavenin tam rahat ede
ceği, paraca hiç bir sıbntısi kalmı -
yacağı sırada büyük. bir feluket gel. 
eli, ~UL Ve Napoleonıın hayaleti 
güzel Viyananın üstüne çöktü. 

lmpa:ratar, samy erkanı, prens ve 
arşidükler çil yavru!u ııibi dağılınca 
Beethovenin bütün ümidleri söndü. 
elleri böğıüudc kaldı~ 

l:iedi.r tırmalc ic;in değjl de lalön cfüş\iıt5Türse, RaPivt'den 
ölümün!! bir vas.iyetmıme hazırlar • kumaş yapmak inr.ınn pek te ota
mış gİôi çalişıyordu. Bütün fst..ikba- mıyacak gibi görünmüyor. Tevfik 
li mal\volm vw. Kendiaine bağla- Fihet merhum hatta F>ir aralık dafi:ır 
nan maa~ndan ancnlt hir fasmını, :ileriye gihrri1 ve uF-fnluKmı umen• 
alabiliy:ordu. Fakat hu k.R~d para. tüsü» nde: «Brr giin ynpacak fen, 

, ların cfa hiç hır kıymezti kalmamış- §U siyah toprağı akın •. HCT şey ola. 
tı. Teşrınısamde nasta düşen Beet-ı cak :kudreti irfanla, innndmıl~ ke· 
hovcn şöyle yazmıfb: rametini ıravutnmştu. IŞte ııimdi bu 

«Yiyecek ekıneğimiz yok.. Bu kerametin ilk tahakkuk merh:ılesin· 
karta bundan fazla yazamıyacak ka deyiz, demektir. 
dar halsizim .. » Hem bu bdaT ince eleyip sık do. 

1812 den sonra eserleri de eski kumağa ne hı:icet1 B"ıt aydanbl"ridir, 
kudrette çıkmamıyn başladı. Fakat, mül'ıarelt kahve, })izler için alnılun
kendia.i bir tüJl\i bunu ıanlamıyor., ınaz Hind ku:na§l 9' haline gelmedi 
daha hala dehasından hile şüphe et- miL 
tiıecek derecede aşnKı kaliteli bcs. ~ C I ~· 
telerini muhtelif konserlerde cıak.a- '-· ~k 'elff • t..._,.,ala 
d.emi ı> lerde ~almaktan çekinmiyor-
du. Hatta, eserlerinin fena okluğu- Pevnir hi aıvesi 
na. söy:li,yen bİ!: d.QŞLU. l lınıe dava. J - J 
bile açtı. Bütü'l bunların yeg,gne ve Fiat Miirakabe Komisyonu clün 
hakiki sebebi Be .. thovenin paraya kü topllmt1sırtda yemden pc:ynir 
t pışı, be.ı:ı eyi bu zaviyeden görmek meselesini görüşnıü.ştüır. Şehir&-
gibi bir gafl~t'! diic•mesi idi. ıki bwıllane ve ardliyelerd yapılan 

Kendisine ~aydı llayat rlile tetkikler U:.erıne, ~e~cud P~ 
manş b:ı.ğlarru1 abn, fııkat elindeki sto~u twb!t edilmiştir. Bugunkü 
laiğıd paranın kıymetten düsmesi ü ... vazı):etcr. gore 211'41'. feıleıte. ~~·yaz 
zerine iflas haline gelmiş bulunan peynır, <>05 fu.µ .kaşar peynırı, 749 
Lobkovitı: nleyhine, hiımilerinden sıra k~r pe~ıt1, ~~6 sandık (te. 
d~r biri inin aleyhine, haı.ttı ailt'!siı- kıeıı-) gra~ peynırı mevcutl o~ 
nirr ale)thine bile daı\.'alar nqtı. Ar, - k~ a?l~. lfurhan~ -~ -
tık: en ebemmiyetsf~ ücretle~ mulca~ ıld€ bır pcynır dal'lığmm onune 
bilinde bile. sanatla:' yazdı. durdu~ ~tlmeık maksacliie. P:Ynir almruk 
Nihay.et, <mltadenılier» ona Viyana yen peraken~ecı tuccarlaı:a '!'e 
kongresi fe!tivall~rinde saray bes • esnafa 'öu peyJ?-ırlerin bulundugu 
t~n rolilnü: oynadığı iqjn külliyetli but.hane ve ardıy~lecin Y~rlcri g~ 
milctarda pao. vererek kenrfüini ter!le~e~ .ve. peyrur tedarı~ ede'bll 
müthiş bir dr.ı:dden, par.mzlıktan n:e'.lerı ~çın ıcab eden e~nırler _ye
kurtardılar. rıle~kür. Ayrıca komısyan lulCs 

1 J Nisan 1809 da Beethoven bir 
sahen erJCencfen l>irdenhire uyand'ı. BeetRoven orçl nnı ödedikten 
Viena bomhardımnn ediliyordu. sonra, elinde, canı gibi sakladığı on 

peynırlere de azami satış füıtı tes
bit etmi.Ştir. I:ıüks peynirler pera
kende 110, toptan 90 kuruşa satı. 
lacaktır. Top taırakalnrmı işitmemek. ve bin florini kalmı b. Bu para ile bir 

oldukça za.;1 ıf i ·ten iulaklar•nı mu- ev yaptırmayı kuruyoı:du. Ban. 
ha faza etmek için başına bir' bez ltacı dostlarından biri para ını tah ... 
doladı ve lfü kilere sığındı. Mnlial - vilata yatırmasını tavsiye etili 
lesindeki bütün binalor tutuşmuş, Beetlioven uzun tereddlidlerden san 
ffttlr çatır yannlakta idi. ra dostlaı:ının bu ta:ı.::sivcsini tuttu. 

. Beet!iaven 120 bin Fransız aslte- Tıaliüi de yaver gİ~ti. Elind ~ki tah -
ri tarafından işgnl edilen Vj anndn ~tililtın Hatları yükseldikçe yüksel. 
aylarca sefil Bir esir: hayatı yıışııdı. di. Bundan aşın derecede lloşlanan 
Yiyecek ve içecek cfnetinden mütliiş bestellnr büsllütiin esham oyununa 
sıkıntı çekti. Tunanın oiitün k.cprü- düştü, liatta, sevincini bestelediği 
leri atılmış ve her türlti irtiBat ve llfı:: şarttı ile etrafındakilere yaydı. 
müna a1e kesilmiju. ©rdu şehri Bestellaı Beetlloııen, ne gınibdir ki. 
ha tan Ba vnibnn etml 

1 
her ta _ tam ve usta bir borsa oyuncusu zih 

rnf.ta fakrü sefalet \)as göster _ niyeti ile hareket etmeğe ba lııch. 
ıni ti. apofoon 50 milyon foınk Bütün tahvilatlarım yeğeninin ismi· 
tazminat istiyordu, ve bu p;ıra der- ne alarak alacaklıl rını atlattı. Her 
haf: ödenme{iydi. .Analiden zorla sorana: 
hor para alınıyor, ve 48 saat :rnr • - Beş param yok~. Fakirim ..• 
fıni:la öclcnın i Zilrur! olan lüra v.er..:. ~ok: faltirim .. diyordu 
gileri isteniyordu. Beethovcn de beş Halbu~i kazın ayağı hiç de öyle 
yüz florin den razı !ör öd:em k değjldn işi sa vlam kazığa bağla • 
mecburiy;etinde kalmış, ve bu fda - mış idi. Tahvilat alım aatııll'nda da 
keti nasıl lbı~ıH:v. cırğını bir türlü epe}":e mehı.tret sanib" olmu~tu. E
bilemiyordu. · ]indeki sermayeye. ilive olarak Ro-

Artık para da liia"lanmnıvordu. ı;ildlerin hisselerinden d~ 1 O bin 
dü~ünme hassasım bile kaybetmişti. florfoJjk aldı. Artık rahat ve mü -
Nihayet. -:müstevliler şehri tttli.edip, j reffeh l\liı: hnya süren Beethoveıı o. 
hapishanenin Kapıl u sımsıkt Jhıpa- tur'duğu e-ıre S"encdo 1100 Hurin Jri.. 
nınca Beethoven tekrar yaz.nııya ko 1 ıa verlyt>rd . Üstelik yazhutnı ge
yuldu .• Fakat bu yazış, baıtkaı tüdü ~irdiği Bad2.?1 ve. Motfngdıı: sayfiye
hir yazıştı. Musi!Hşinas j mini e • leri vardı. Yeğenin in tahsiTint" !ene-

KomiSyon &nU!an ba~ ayaJt.e 
kaöıllir üzerindeki tetkiklerine de 
d'evam etmiştir. Gelecek toplan • 
tıcfa lbu hususta da bir karar ve. 
rilmesi muhtemeldir . 

Undan alınan müdafaa 
vergisi indirildi 

Maliye Vekaleti tarafından un 
çuvallarından alınmakta olan 146 
kuruş müdafaa vergisi koordinas
yon heyetinin yeni bir kararile 100 
kuruııa indirilmiştir. Koordinasyon 
heyetinin bu kararı üzerine ekmt>k" 
fi tlarının.. biı: miktar. dalın tenzili 
etraftndn belediye rafından tett 
kiklere başlanmıştır. 

Sağır, dilsiz ve-körlerin 
kon sı 

Sağır, Dilsiz ve Körler Ccıniye
tinden: 

Öniimüzdeld 'tl3/ 94 I Pazar gü. 
nü saat 14 de Eminönü Halke"i sa
Jonundaı cemiyeumfain fuvllalade 
toplantısı yapılaca v ınd-an ccıni)·cte 
byıdlı bil<tmum &2nnın teşrifleri ri. 
ca olunur. 

iSTER i NAN, i STER iNANMAr 

de iki bin kadar florin sarh:den 
Beethoven, onu bir asılude gibi o
kUUuğu için pek. z:iy.ade gururlanı -
yordu. 

işte düny ya en güzel musiki 
parçaları veren san'atkiir Beetho -
ven elbette ki talihinin de. yaıdımı 
ile borsa oyunun:ı girişmiş, en kur • 
naz bir. oyunrıı r.lb• hn .. cRl!t ederek 

B..r dostJ anlattı: 
- B Ik. 35 se.nedenberı miişter· i olduğum bir mağnzada bir isRarpin 

y tltacnıttrm Fı tını sordum. 
f4.l lıra, dedıleıı Çok buldum, lhzd~ söylendim, Bunun üzer.ne mağa

Eanın sallıbı mildnhnle ede.ı:e.k lianre soı:du; 
- Siz öır ınuntı.lııfı Buyük IL>rb<lcn evvel de iskarpinlcı·inlzı !)ana 

yap'tırfunız, o vaKi~ li l<tıru'i vsrir<fin...z1 fuıtıl'lnızda mı? 

- Evet hatırımda, ,120 kuruş verirdim, <fediın. 
Adam elini uzatarak masadan bir• gnzete- aldı, bit 

- Bakmız, Kara öorsada altının tıatı l}ugiln 23 80 
noktasını gösterdi: 
kuruşur. Bu fia.t 

altın para ıus ıturuş etlen liranın mukabilidir. H!tlbukl $iz o vakit bana 
iskarpinı 108 kuruşa değil, 120 klıruşa; yaptırırdınız, demek ben size bu
gUn 12 aitın kuruş daha ucuza veriyorum, memnun olmıllı.sımz, dedi. 

i STER j AN, i STER lNANMAI 

ıwatının birçok senelerini l>övlec,., 
huzur ve refüh içinde ya nmıştı. 
Falfat ne çal"C ki. o dn birço~ hiivük 
ııan'atk&rlar gibi sonunda on pa1'9-
sı%, her türlü yardımdan nuıhrmn 
olarak, ~efa?et içinde g0zlerini vum-
1!'1U§tut. f. H. 
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• Sl.Z Telgrü, Telefon Ve Te 
Maklnere 1 

verilirken 
Yugoslavya 
ne yapacak? 

Belgradda beklenen 
ilk Alman talebleri 

Yedek Snbay Oknln 
Ankaraya Daklediliyor 

Yedek SiJbay OkuSı burada inşası ta· 
Ankara, 6. (l1I1.1SU~'edilecektir. Nakil ay sonuna doğru yapıla-

mamlanan bina ara flll'IU b lı ktı . edr" t devr"'""i Ankarada aş yaca r. 
caJı:ıtır. Yem t ısa ~ 

Bir Elen denizaltısı 
bir İtalyan iaşe 
gemisini batırdı 

•Bu itiraz, bir prensip 
ihtarı olsa gerektir. 

Balkanlar Alman ve 
hakkında bir İtalyan 

Am ·k ·· ·· ·· tebliğleri erı an goruşu Berlin 6 (A.A.) - Resmi teb • 

Yazan: Selim Ra~p Emet 7'.·· k" ~- li~: l Ur zge, I unanisfan Ve Bulgar stana j:!iden kıt'alar. mi 

B il~:~~1:n1::ıu~;!r.b ~:e~i: Sovyet!erin vaziyetleri ~=~k~~~i)~e ;;:;~nvat~~la~~~~n 
kete Alm:ın kıt"öbrının girmelerine Bir denizaltı daha 9 hın tonluk 
müsaade edilmesinı Moııkova hiıkti. Nevycrk 6 (AA.) - Radyo ile düşman vapuru batırmıştır. Amerika birçok 

harb gemileri 
inşa ettiriyor 

meti tasvib -etmedi. Bulg:ırjstanın yapılan neşrı:yata ~kılacak olursa Akdeni7.de ml)harebe tavyare -
Moskova mı.imesıııline bu ademi tas- Balkanlaııdakı son ink şaflar ve Ieri ve Alman Stuka tav\lare er· 
vıb sarih bir nota ılc hildirildi. Mos- bılhassa Yunanistanın mukavemet refakatlerinde avcı t:ıyvare1.erı 1-
kova bununla da kalmadı: Sovyet kararını ıbıldıren beyanat Ameri - duğu halde Malta ada"'ınd ki Hal
Rusya hükümcti, hariciye komiser kada yeniden bır nikıbinlik havası far hava meydanına buvük bır 
vekılinin Bulgar mümessıline yaptı. yaratmı tır. muvaffakiyetle hucum etm ler -

Atina 6 (A.A.) _ Yunan bahri ğı tebligatı ıadyo ile ve Bulgar liaa- Ayni zamanda Turkn cnın kat'i dir. Han{?arlar, k slalar ve verd 
Başvekil ve muavini 

dün beyanatta 
bulundular 

Nevyork 6 (A.A.) - New Re- ye nezaretinin tebliği: nile miıteaddid defalar tt:k.rar ettir- -hattı hareketıne karşı beslenen ı- bulunan b;rcok tav, areler tahr .. 
puıblk _o\merikan .1[1~::!1 kofçi~ 23 Şubat gece yansına doğru dj. tımad da bütün memlek"'tı.e yuru- edilmiştir. Hucum ed.len sahanın 
grenin harb gemı en ı.~ cNereus" denizaltısı Adrjya.t . .kte Bütün dünyanın haklı alakasını tti'en mütalealarm dahc. metın üstünde cereyan ed n hava mu -
6.500.000.000 dlolarlık tahsısat k~ A 1 2 distroyerin hımayesinde 2 ia şe davet eden bu tarzı hareketi izah et. bir ifade ile izharını temin etmek hambeleri esnasında avcı ta~ a -
bul ettiğini yazmaktadır. 9 ~y u gemisinden mürekkeeb bir İtal _ ı mek güçtur. Esasen bu gibi ahvalde tedir. releri 3 İngıliz ta\•varesı düşür -

Bel 
..... d 

7 
(A.A.) _ B. B. C.: 1940 tarihinde takr ben 4 mıly~~ yan kafilesine tesad'üf etmiştir. Moskova hükumE"tinin beyanatın- Sovyetlerin Bulgar.istanı . pro - mü"'!erd~r. . 

... - dolar kıymetinde 200 ha.rb gemısı Yunan denızaltısı iki iaşe gemisin dan fazlasını anlamaya çalıımak ,.e t~to PtmPs ı kevfı'lietı de hır çok Ş malı Afr kada AJTT'an muha-
Baıvelr.il ve muavini Maçek düB sipariş edilmişti. . den birini torpilliyerek' b:Atırnru~- bu vadid.e fuzulı l;tsırlert: kalkı~- mütalealara yol açm~tır. Balkan- rebe tavvare'erı bir d'li man tay-
matbuat mi.ımessillerini kabul ede - 7 saffıhar.b gemi.si, ~.17 m:uhrıb, tır mak yersaz oluı:: Fa.cat l'v~oskov~ h"!. ların bugı..ınku vazı~et karşısında yare ln(>'-danına bü-.uk bir mu -
rek YU8oalavyanın harici vaziyeti 43 denizaltı. 27 .kruvazor v~ 8 tay- · kiimetinin aldıgı bu \8zıyet, şımdı- Sovyetlerin ittihaz ettigi hattı h a- vaffaıkivetle hücum etm1 lerdir. 
hakkında ecnebi memleketlerde ya- yare gem.isi inşasını derp~S eden Al •• b ye kadar anl.uılmuı güç görünen ıreket hususunda pek muhtelif fi- Kesif taV'varelerı l>ortsmouthda 
~hnıı olan tayiaları tekzib etmiı • programdan hükiı.met te~ahları - m&D SU a,y bazı noktaları a~.dınlatmış ol:-'a.sın- kirler serdedılmektedır Ekserivet askeri tesisatı bomba1amt lardır. 
terdir. na bütiin saUıharb gemılenI;e. ~7 ... askerleri• da~ dolayı hu:1usı hır k!_Ymet 1k.! 1~b Rus protestosunun samimi)cfn - K sla1ar1a d<',. ete aıd n aat tez -

Bqvelcil ve muavini hükumetin muhr~b ve 8 creni~a~tı Dg~~ısmın • edıyor . . Bu noktalan şoyle hulasa den ~k şüphe etmek!~ bcruber gahlarına isabetler , O:.kı olmuş -
hali hazırdaki hidiselen büyük bir inşası havale edılmıştır. ıır;er ~e- edebılırız: bazı muharrırler Boğazların kon - tur 
dikkatle takib ettiğini, kararların - :mı"Jer hususı· bahri ın.şaat tezgah- ~&St& ı Balkanlara dc~ru 'ukubu trol 1 d d 1 ,. , · ~ - • .. .. "' • u ~se esın en o ayı nıınan Avcı ta••\areler"nin h ma'iesin-da devletin ve milletin yüksek men- larında yapı'anaktadır. lan Alman hululunlAn So,•ye· Rua l So 1 l l ·' 

k . ' - arın V\let ere arası açı acağını de bulunan bazı d · man muhare-
faatlerinin ve Yugoslavyanın isti • ya - Almany<l d,.vlctlcrı alasında taı--ı·n et:mektedır · · · l y .. Londra, 6 (A.A.) - Fransız ırııı be ta ••arelerın n F~an~anın ·rr:~ 
illi ile tamamıyetının esas tutu a - General om unan umumı Fasında, Kazablankada Alman mevcud bir tertibin nuth!oıu1ü imiş ---- . y, • -
cağını bildinnişletdir. tt• kıta"larının bulvnu~u hakkında A gibi gösteren propagandaların ma. ., ·ı· 1 • l"ne sokulmak ç n gündüz yapt t -

Blegrad 7 (A.A.) - B. B. C.: kar rgAhmı ziyaret e 1 ., • hiyetini meydan.1 çıkar:nıştır. ngı iZ erın ları tesebbüs avcı ta')\areler mıze 
Bitaraf mahfcllerin kanaatine göre vam Kamara•ında sorulan bir ııuale 2 - Sovyet Rus) a ile Almaııya tavvare dafi batar') alarm n ş d -

l k ·ık c•n•tasafı 1 i:ıci sııyfad:ıl cevaben hariciye ınüste~arı Butler H b • d det}' m"·ka e t k d ka Almanlar tarafından yapı aca 1 - arasında her sahava şamil bir anlaı- a eşıstan a ı ... v me ı arsısın a a • 
talE"bler ~nlardır: iki hükumet Balkanlar va1iyetini demşitir ki: manın vücudunu iddi<l ederek Mos- m€'te uğramı tır. Bu hücuma işti-

1 - Yugoslav matbuatının ne""' itinalı bir tetkike tabi tutmuşlardır. - Alman mütareke komisyonu· kova canıbinden zaman zaman su. 1 rak eden 16 dü~an ta\ •are nden 
riyatı mutlak surette Mihver Jel.inde O Balkanlarda ki bütün ~ayretleri' nun bir mümessili bırkaç aydanberi dur eden bazı tekzib ve ızahların 1·ıerı· harekAfl altıst ha\'a muharebelerinde b ri 
1 1 d harbin genişleınesinı önleıneği istih- Kazablankada hulunmaktadır. Su- kasdı mahsusla ve efkarı tered.{ade G de daf' batarya arı taraf ndan dü-

n rrza ~rMihvere aleyhtar her türlü dar etmekte devam eylemektedir. bat bidareıi•ıd .. de mlihim mıktar. sevketmek için yapıldıkıarın• ic '~ şt:.ııühnü~r. 
prooagandava nihavet verilmelidir. Vaziyetin bütün veçhelerinde tam da Alman ııübay•, rrbaşı ve askeri eyliyen neşriyıda son venni~ıır. Habe, IJalanperverleri bir köy 27 Şubattan 5 Marta c:ıtlar d~ 

Bleli(rad 7 ( A.A.) - B. B:. ~·: bir mutabakat halınde bulunmuı. üniformalı ve ıilılhlı ola.rak g~u Bunlara mukabıl akla tabiı.•ıle q.al ettiler man ~m'an 23 tayyare IC•v .. .-. \!Ş 
.Sa•vekil dün askeri teflerle gorut- !ardır. • miştir. Sayılan hakk~ndakı tahmın- gelen fU sual de cevabsız .lalmıf tir . 

•. t.. B Eden K.hırede ler demcıiktir. Komısyona bırçok l K~oı.. ·.. 6 (AA) O t k 1 4 ··n· ~--....- --.u . .ı .. '"' .. - ..._ mu• ur. • ..... I b l d .., .. o uyor: cnılıe . - r aşar n- •. , • ı u"-'""•"" ;c.ac•lh•ı ... """·.,...., ..... 
u ... .-HO-.ı 7 (A.A.) _ B. B. C. - Kahı"re, 6 (AA.) - B. Eden ve ~encilerin de dahi u un ugu to<'Y- So R h""k~ · B 1 · · k • · k h \ ' tl · 15 ta ı t-~·IK.l 1 - vyet usya u umetı u ga~J• giıiz t.."V''~t.leri uınumı ararga ı ·a ı..."UVVe ~n y-.re ,-;..,y -

Bıtaraf ~ahfeller Y~lavyanın general Sir Jo~n Dili, ~nkara .. ve leniyor. tana bu tebliği yaparken ay.rıca Al- tarafından dun neşrcdıit•n teı.. 'ığ: mk$1erdır. 
yakında üçlü pakta ilti.'l'ıak ~tme- Atina ziyaretlerınden Kahıreye don- man hükumetinin nazarı dikkatini Dün bombardıman taV'yareleri- itan... tcbNii 
.Anı muhtemel l(örmemektedırler müolerdir. Türkiye Bulgaristan celbetmeye lüzum görmemiş mıdir? miz Avlonya açıklarmda di.ışman R001a 6 (A.A.) - İtalyan or • 

Belıf{rad 7 (AA.) B. B. C: . -~-------....--,--.- Böyle bir şey yapmışaa Almanya ha.t1b gemilerine hücum et.mışler - duları umun.: karar~ahının 272 
Naibı prens Pot, dün Başve!ril Sovyet gazete erı bunu şimdiye kadar saklamıt mıdır? dir. numaralı tcobhf,i: 

'!:~1~tkovve 1Bc·a!!eakr1
1
.c
1

iymue ~~~~rıJa1c~kl <Rat taraf, 1 iııci ••nadal Unutuln1aınak lazımdır ki Al. :-Java kuvvetlerimiz, Italyan ~~r Ynnan cephesinde iş'ara değer 
&vv " ..,. 8 ı • tan istihdaf etmekte olduğu mrrkezin- manya. bir hayli zaman evvel ? • .:>- ki Af, 1hısmda bütün cephelere ,. mühim birsey voktur. 
ı!e 1tlDI"ÜlllTielerde bulunmuştur U garlS dedir. Binaenaleyh Bulgarist:ımn k · 1 k · \ Yuıroelavvanın Sofya elçisi cfün .. h;!v· .. k'l b' d '<:t manyaya aslteri ıt a ar aev etmış- ilcr \!yen kıtaatımıza müzaharet et Tayyarelerimiz, Mıdilh adosı • 

"' ·ı · 'UK~mran ve mus~a 1 ır T e~1 • ti. Bunların Bulgatiııtana ~t>çınek i. mişlerdir. nın liman tesisatını bombardmıan 
::r~e~~~~ t~~: hakkında neşriyata s fatıle yapt.ığı b;- hareket, ~e u!.ly çin Tuna boylarında koıırı.iler, se-- Bu harekata iştirak eden t:\y - etmiş'erdir. 
nı~ı... muahedes nın ımzası. d~kıkasın- çid maballerı hazırlamalı.la meıııul yare'ıerimizden ikisı üssüne dön - Şimali Afrikada kara ve hava 

başladılar dan başlamış. ~lan ta~ılcı hedefle: olduklan .öylenip yazılıyordu. Sov· memiştir. keşif faalivetlerı görülmüştür. Al-
re vanlımak ıçın harbı vasıta ola yet Rıısyanın butün bu olup l.ite.n. Halt91ilb1IMI• man hava kuvvetlerine memub Yunan ordusu ne 

olursa olsun 
mücadeleye 

devan1 edecek! 

M 
rak kullanmayı ol"tadan kaldır • lerden malumatı olmamuına u u •. a.n Hartum 6 (A.A.) - Son habf'r- ta ı 4 M rt t hi d d · 

oakova 7 (A.A) - Krauıaya "lnaktır 1 .. H be t 1 • yyare er, a ar n e Uff. z d t . lk d f 1 ak . yoktu. . ere gore. a ş va anperver erı - manın tayyare meydanlarından 
s:İzar7~t::~: Alrn 1 

• e j. 0 İr ~ar başveKılinin meb'~san Şu halde, bir tarafta!' Bu~aıa- nin yaptıA'ı çete ~~bi neticesınde birini bombardıman etmış erdir. 
g h . k d a; w aı~a 1 d ~na meclısınde c Bul~aristan, her tur - tanın hatta harekeh tenkıd fdılırken f:alı sabahı Burye yı tahlıye eden 

gırmesı .. tar Hl • o1rru . a':' 0 8 - lü tecavüzden ve her kimin olur- diier taraftan onu bu yola ae~ket· ı 1t.alyan kuvvetlerı ~ımdı Debra is
ruyK rl!u adasını neır.e~mı:::~· 

1 
sa o1ısun menfaatlerini tehdid e • miı olan Almanyaya acaba a)rıC'..a tıkametinde tam rıc•at h~lmdedir

ızıı tor u1 .?u1~ •• n~!ırhı e darıd'? an decek her şeyden irtinaba kat'iy- bir ihtar ve ikaz yapdmamıı mıdır} ler. ilerlemekte olan Habeşler mü 
bu gaze e c un .. u nus aatn a ıyor k · '" .ı • • L· L-- · İ l , h l k ld. ' ~n arar vermiş bulunmak~a-.ın Bütün bunlar aosterıyor Aı .•. JH&Z.& temadiyen ta yan:arı .. ırpa ama 

Linyit hakkındaki 
karar neşredildi 

Atina 7 (A.A. ı - H. ~. C. : G~
zeteler, Eden ile GenerRI Di~l'in zı: 
nretleriıün Yunan mılletı ıçın yem 
l.ir ceaaret 'kaynaRı olduğunu teba-
rtiz ettinneltteclitler. y 

Gazeteler, ne obrsa olsun, u • 
ftaımıtanın mücadeleye devam az • 
illinde olduğunu ka)'de<iiyorlnr. 

Bu münasebetle Yun~.n ordusdu= 
ruan man~viyatınm da vuksek ol 
iu tehani~ ettirilmektedir. 

Rumi tebliğ 
Arina 7 (A.A.) - B. B. C: 

Reamt t,.blii: 
Munffakiyetle neticelenen topçu 

faalıv .. ti olmuıtur. 
Matbuat ttUMnm l.eyanab 

Atina 7 (A.A.) - 8. B. C.: 
Matbuat nazın, c~phede, inisyab 

1
• 

vin Yunan kuvvetlerinin elinde o -
duiunu sövl~:uiıtır. VAziyet, Yu • 
nanlılar lehinde inkipf etmektedir. ----

Amerikanın 
italyadan talebleri 

\ a!lington 7 (A.A.) - B. B. C.: 
Hüküm"t Ditroyd -ve Niyucerzideki 
balyan kon,oloııluklarının kapatıl -
maımı ltalyan hükılmetbden İste -
mi•tir Bu tedbir Palermo ve Na • 
polideki Amerikan konsoloıluklan -
nın kapatıll'T'R.,ına bir mukabele tet
ltil f"tmektE"dir. 

D\ğer taraftan Vaş;~tonıdak~ 
hakan eıc liitine verilen bir no
tada 1 talyan konsolosluk memur
lannın sevaı.ıatıerinin tahdid edil
mesi. sefarethaneye bağlı ataşe
leorin memleket dahilinde yapa
c*1an servahatlerin de evvel<ien 
Amerikan Hariciye Nezaretine bli 
dir 1nıesi istenmistir. 

Irak Hariciye Nazın 
Kahireya gitti 

Kahire i (A.A.) - B. B. C.: 
llııak hariciye nuın dün tayyare ile 
Kahireye •elmittit Nazno, baracla bir 
lla5 siia blacekm. 

·a ı · ta ·· ı ·· kt ·ı "h it dıye ya.ptı~ı bey:ınat da aynı tarz aiyasi tezahürleri oldukları sıbı ve tadır. Sudanda talım .• orerek ve -
~. garkı~b nhı~ u__ç udpah "'ı ıAtıl a ı- da tefsir olunmalıdır. ifade rtriklcri ,ekil ve manadan tişen bir Habeş taburu çete harb-

nı mutea ı .. m ... n er a man l"kk" tef. y 1 . de müh" . , kt d 
k 

• 1 ~ulgaristana · · Türkivevo kar 1 hattı hareketi- gayri bir surette te a 1 ve s~~ e. - enn ım ro oynama a ır. 
ıt a arının o gırmeaı, . "~ k I'- k d w de1ı1ldır B'......Jr ~;- f' · ı . H b 

Ankara, 6 (Hususi) - Lın)İt 
hakkındaki karar bugun neırolurı
du. Karar ıudur: 5 fy d B t aristanın sulh d miz değişmemiş olurak kalmakta- lemeye a ıı.tıma oııru · ı.,..""" ... ~ ... an ·rarı erı a eş 

0 8 b~ . .. uk gar.ı.:nı ..ı·ıy• tnv ~fvads!- dır. Bu hattı hareket şudur: Son Cevabsız kalan suallerin kartılıkla. vatanperverlerine iltihak etmeık-
na en uyu Y "" 0 ~ .... sı f' ı- A ·ız k" aeynnden d' 
1 ı Mart hadisesinin hakiki ına • deklarasyonun tevid ettıjt: daimı rını da zamımın 1 am ar d te ır. Linyit taharri ruh atnametcini ha. 

iz olanlara mad.nin çalı tmlmaam
da fenni prtlara nayet edalmek, ia
tihaalit ve imrarata &id aylık cetvel
ler muntazaman lktıaad Vekilı' ine 
gönderilmek, muayyen müddeti 
zarfında madenin ihalesine aid mu· 
ameleye teveuul edilmek ve ihale 
muameleıi gereii gibi takib olua
mak sartlarile maadin nizamname.. 
sinin 26 ncı maddesinde yazılı aa
mi miktar olan iki bin tondan fazla 
imrarat müeaadem venn~e ve mez
ltur şartlara riayet olunmadıiı tak. 
dfrde işbu müuadevi geri almaia 
lktısad Vekaleti ulahivettardır. 

:.:ını pek gü7.el ıı:ö•t .. rmektedir. d06t11Jk muahed ~:.i çerçevesi dahi- beklemek muvafıktır. F~kat mey a- Hartum 6 (A ~.) - Buraya ge-
_ __ __ - - linde daimi .9U1h Vl. dostan'? kom- na çıkan hakıkat "'dur. len haberlere J(ore, Habeş vatan-

çan-Kay-Şek b·ır şuluk münasebo~lcri içinde yaşa - 59vyet Rusya, Balkanlardaki bu. perverleri Debra Marcos'un ı~ ~
mak. Bulgarıstanın Türkiyeden günkü vazıyeti jhJu edenlere .kar~ ~~tre şar~nda Man9llka koyu· 
hiçbir talebi yoktur. Tarih ~öster- bir prensip ihtarı yapmııt!r. Sı~dı· nu lŞJ(al etmışlerdır. 

nutuk So··yıedı• miştir ki Balkan Hnrbmden .sonra ye kadarki vazjyeti usu~ il~ alik~-
bizi ayıran d8\ a lar ortadar. kalk- dar sayarak ausmakta beaa ıo~eıruo 
m.ıştır. olabilir. Bundan ötesi prensıpe ta. ~ransız - Siyam 

ihtilAf ı ve Japunya 
Çunking 7 ( A.A.) - Marl!'pl 

Çan-Kay.Şek, ha~k ~illi ai~aaeti 
konseyi delegelerıne hıtaben bir nu
tuk irad etmiı ve ezcümle deınQtir 

ki: B' l·w· . A . ._ e· Sovyetler ır ıgının. nıerı.-;a ır 

ı ,ik devletlerinin. İngilterenin Çine 
ke rtı hattı hareketleri h,.r n• ofu,sa 

al n ben eminim kj bu büyük dev. 
o ııu • k . c· . k I ti rin hattı hare eh ının mu a • 
e e tı"ne zarar vermiyecek, fakat 

veme k . S 1 c· ardım edec etı!'. nvvet er 

B~nl~ • ~ in ve.,.hud Amerika Birl~ik 
ır ılfln J- b . . k. . .. .d 

d 1 ti rl.nin har e 111t1'1l ını umı 
eve e . b' k d" . • m (ilnkü ı7. en muz, 

e!"'ı~oruf ; iein müca'4,.Je edecek 
nıhaı :r:a e 1. · Di;;.,., tll"l\ltan ._ d kuvvet ıvu. ... ' 
ıı:a ar f • . Sovv .. tl .. - Ri .. 1:B • 
bizim Zil enmız. ·• R" 1 

' 

·ı n·1n ve Amt-"ll(o\ ır e • . '"t...... . . nın. n ı . . menfRa•ı 1 .. 'hl!'le o· 
. k de"vlf'• •nnın . . . 

111 b. ·m m:t~t~ı,,,.,.,, .... ,z 
1 1c Zira 17ı · ' aca tır. . 'L b vıolrl"••ı,.,.r .. lctır. h d vl,.tl,.n ,..,.,. e 

u \, ~ .. vl•tl•r ta"af1.-ıtl11n Janon: 
e .. ıı . u h. b. h .. ı..;ı~ ; k""'""nTl'l' k rııı ır ır . . 
Y.ava .• "ı1ıırn•v&C'"l~ .... d"n eın:"'~· 
~ıvl'•"'tı val nihRİ ""J,..re tam "'"""' -

Mar,..ca · ~ h kaydedt-rek .. b. '-·r• na a yetını ır ı<r. • 
.. 1 nnı' • bitirmİ11hr. soz e 

Sof yada 
askeri 

konferans 
7 (A.A ) _ B. B. C. -

Sofya, ~ karar~ı\hında 
~n _!_~·~o1::rerans yapılmıştır. 
bir -e ...r. bu ksnfcransa Ma-
Bit" saat ııuren . . 
retal List riyaset et~tır. 

Bu,;tıün Türkive ile Bulgaristan alluk ettiii içi11 Bu!«aris~na . ~•Tfl 
arasında hakikaten ~ bir dost yükselttiği aesi böyle bar ıtıraza 
luk devresi baş'ıyor. Bu dostluğu, hamletmek muvafık olur. 
akli selim, iki memleketin siy:Mli C 1. _ m CllUI Tokyo, 6 (A.A.) - Domei a-
ooıl'rafi vaziyeti v .. n"hayet müş· -.J• UH VC-49'-t' 9 janJanın bildirdiğine gör~. Siyam • 
t-erek tkari ve C'konomik menfaat- Fransız ihtilih:ıda mutavassıt rolü. 
leri dikte etmektedir. Şurası mem Amerı·ka Panamada nü oynıyan Japonyanın yaptığı tek
nuniyetle kaydolunmalıdır ki. liflerin baılıca noktalan üzerinde 
müstakil münuebetıerimizı, h!r hava üsleri tesis ediyor Fransız. Japon ~e Siyam murahhas- General Vaygandın 
iki memleket de ayni tarzda an - lan mutabık kalmışl.ndır. Bu miita. 
lamaktadır. Vaşin~to?·. ~w·(A.A:) - Pa_na- bakat üç devl~t tarafı~dan ~yni ~!- yapbğı mülakatlar 
An k• I d 1 • madan bıldmldıgıne gore Amerıka, man.da. ~e'~~ılen apgıdakı teblis- . 1 A.A.) _ B. B C.• 

Y8rSf8 1 petro 8p0 8 kanal mıntakasınd .. ·ı başka Panama le bıldınlmıştir: . Vichy ( d d.. M. İ · 
d f kl topraklannda yenı havıı üılf'ri teai• e<Japon hükiimeta tarafından. !ek. C.~-:ral Wey~ .. '!n ~ reta Pe.. rtn a yangm,ar çı 1 etmek müuadesı almı, vesair mü- lif edilen uzla,ma planı. e ... ıtiba- taın ıle uzun bı~ mul~t•t yaµ~'!br. 

Lo d 6 (AA) _ Müatakil dafaa kolaylıldan elde etmiıtir. rile, Fransız v,. Siyam hüklımetlc- Gen~~al, Hunlzıt\Ker ı e de aorua • 
F n r~, b ·1' • ·• Bu beyanat V a,ingtonda garb rinde kabul f'dilmi•tir. Bununl., be. miittur. 
ran~z aı~nsı ı. dıny~r: l•n nısıf kı.irresini müdafaa hnsuaunda raber tefel'rüata ıııid baz• noktalar Weygandın, bu ıahalı Pati t~n 
Mu.takıl .. Belçıka aıanaı~a S~ - 1 Amerika cümhuriyetleri ara11ndaki heniiz tf'tkık edilmE"kt~rf·., Bu.,ların Vichy'ye döneceği bildi!1len Ami -

habberler~ gdore. IAnvderstbe~ı ··• Pf' r: 1 İ$ birliiinin yeni bir delili olarak da birkac "6ne kadar halledilmesi ral Darlan ile de bir RÖri•ş'l\ede b .. 
ve enzın epo arın • uyuil ya • .1 d' ulwt eldir • lunacağı zannedilmektedir 
p,ınlar c;ıltmı,tır kabul ed mekte ır. m ~ •••••• : .............................................. ..... ··•••••••••••·••••••: .......... .. ....... ---.... _ ... ._. ........... ---··-·········· ...... ····························--··-············ 

, 

Ameıa!tıtc:b : 
MUHTELiF MEMLEKETLERDE BU SENEKi iLKBAHAR N~IL 0~;;"'1'1 Balkanlarda: Havaları 

Güneşi. lnııiherede : Kı.şl:ırl Arnııvuc!lukta· AZııçlarl Almaııyada. Yaim 
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( Şehir lla.berleri l 
J 

Beşiktaşta oyun 
yüzünden kanh 
bir vak'a oldu 

KôiıJ oyunu ııraaında çıkan 
bir münakaf" netice•inde o· 
yuncalardan biri bıçağını çeke 
rek iki arlıadaıını ağır ıurette 

NakliJat mnesses~leri 1 

limanlar idaresinden 
şikayet ediyorlar ? 

Otuz metre 
irtifadan düşen 

kıza birşey olmadı 
Apcutımanın Jördiincü katm
Jan •okağa Jüıen genç kız, 
bir te•adül eseri olarak kum
ların üzerine dü~tü, halil bir 

Hayvanlar aleminde 
(lbş&ardı 2 nci saylad:ı J 

bir tedirginliğe uğrayınca, başını kal 
dırarak dimdik tutar ve boynunun 
iki tarafı da balon gibi ıişer. Bazı 
nevilerinde, mesela, gözlüklü lcob • 
ralarda olduğu gibi, bu balon gibi 
şişen yerlerde göze benzer yuvar -
laklar peyda olur. Hindistanda bol
ca bulunan kobralar yerlilerin bir 
çoğunun kanına girm~lerdir. Afri -
kada da lı:obra vardır. Avustralyada 
bu cins yılana rastlandığı gibi en • 
gerek yılanına, kara vılana da te • 
ııadüf olunur. Ameriknda ise çıngı
raklı yılanlar me<1hurdur. 

~kleden': lbrahim Hoyi 

Mart 7 

KÜÇÜK 

POLİS 
HABERLERi 

Yakalanan eroin kaçakçılari 
Zablta dün de ıehrin muhtelif 

semtlerinde faaliyette bulunan heı 
uyu~turucu madde kaçakçısını cür
mümeıbı.ıd halinde yal.:alamııtır. 

yaraladı 

Nakliyatçılar, idareden yeni ve mutedil bir 
tahmil ve tahliye tarifesi istemektedirler here ile ktirtaldı.ı 

Bunlardan maruf ubıkalı Kemal 
Calatada, Niyazi Vefada Cüceçe1-
me sokn~ındaki 30 r.umernL evinde 
Abdullah Tophanede Boğazke.aen: 
de Hüseyine nid kahvede, Hikmetle, 
Abdüllatif adındaki kaçakçılar da 1 k İn C İ ağ 1 re eza Beyazıdda yakal.anmı~lardır. 

Ev,.elki .g ce, geç vakit Beşik - Takriben bir buçuk ay evveli-lmisli fazlasile 27 lira olarak öde- Dün Taksimde, Sıraservilerde reisimiz vefaf etti Dün Emniyet Müdürlüğüne ~eli. 
t~ kanlı ibir vak'a olmuş, b ir ne kadar limandaki tahmil ve tah j meğe meobur tutulmaktadır. bir suı'..cut hadisesi vuku bulmuş rilen ''e suçlannı itiraf eden sabıka· 
adam ıkağıd .oyunu yüzünd~n. çı • liye _i(6:i, vesait .. ve m~zeme kifa- , Dediğimiz gibi Liman İdaresi ve şayanı hayret bir tesadüf neti- f~inci A~ceza. ~i~i Remzi Tü- lılar. Asliye 5 nci ceza müddeiumu. 
kan bir kavf!a neticesinde ıkı ar - yetsiz.!!ğın~n mııle~·c;llıd sebebler I ihtiyacı ıkarşı 1.ıyacak ka'dar vasıta- cesi olarak 30 metre yfrksektkten recı, te~vı edildıği ~e:rabpaşa miliğine teslim edilmi !erdir. 
kadaşını bıçak.la ağır surette ya - le banz lbır atalet ıçındc bulun • sı bu.lunmadl~dan mallar tam sokağa düşen kazazedeye hiçbir1 hastanesınde vefat etmiştır. • • • 
ra'.ıamıştır. makta i~. Bunun ~.ze_:in.~ ~iman zamanında tahliye iskelelerine! şey olmamıştır. Çok kıYn:-ctli adliyeci~eriır.ıizden Beyaz peynırdcn zehırlenmı§ 

Beşi.ktaşta D:zi sokağınd~ 1 ~u- İşletmesı Um~ Mudur!~~ ta - ı scvlredilememektedir. Bu yüzden w Taksimde, Sırascrvilerde Ç1- ol~n. nnı_:rnruleyh, l!m~ Ha~. ve Y cşilköyde, istasyon gn:zinosu 
maralı evde oturan Salahattin, rafından ~~ı.~l~~ azamı ran - nakliyatç-ı hiçbir suçu ve dahli ol- gırtkan apartımanmın 4 numaralı j Mılh ~1:~cadelcy~ ıhti) at zabıtı o- müsteciri Nuri, evvelki gün Eminö
evvelki gece •'6eraberinde Artin n- dıman temı?ını ıstihdaf .. eden bir madığıı halde g~n müddetler i - dairesinde oturan Eleni adında 20 larak J~ıra~ etmış ve AnacJ:olunun ı nünde Tahmis· sokağında Naim a.. 
drnda bir de arkadaşı ol<luğu. hald~ takım tedbırlere t~vcssul C'Ciilm~, çin üç misli cezaYJ. niçin versin? y~şlannda genç 'bir kız, dün ze- anuhtelif vıltıvot ve ·kazalrırında dında birinden nldığı peyniri dün 
Beşiktaş.ta tramvay caddes.ndeki b~ meyanda .'.bazı limanlardan bu- ı Tatil günleri' ve hava şartları - mınden 30 metre irtifadaki katla - hakim1ifk, reisİi.k ve adlıye müfet- yemiş ve zehirlenme alrumi göster· 
Ömerin kahvesıne gelmiştir. ;;utk çapta ~u~a~~d. şatlarla mav nın müsaid bulunmadığı zaman _ rının ba.lkom.!ldan sokağa b:lkar- tişUği yap~, son olarak Erzu - mi;ir. 

Kahvede bulrn:ınutkta olan Hü - alar ceWed:ildığı ,ı,bı, ay:ıca T~_P Iarda da vaziyet ma1 sahib !C'rinin ken, müvaZC'nesini kaybederek rum Ağırce7.a reisliğinden, İstan - Yapılan mu"yenesi neticuinde, 
....... ,,ı·n adında ıı..ı· r de nrkadaşları _ hane ırımtımına da elcktrık1e mu- 1 h" ı· el kt 1. 1 caddevo du.şm·· ;;"•.-:r Bu mu·· thı"ş bul 2 nci Ağı·rceza reisliğine tavin d·w• • d h" 1 d w 1 ""~ T •v t h ·k .. ı...:: .• k . 1 . a ey ıne ne ıc enme ec ır. k J.... -.uu • ı eıcfil ·.-.· ! ~. buld ·r :. ye ıgı peynır ~n ze ır en igi nn a. 
nın işt· rak._ile k. a."ıd Q\,'Ununa. ba~.- n:lmaı~rtıi uç uuyıu vmç yer eştı -ı H. afta tatı'Iı' .l·-Ja'"'ısı" le. C•ımar • azıanın vukuu sırasında .. o civrı_rda lTl':!.,..ır. Sı..:"ln a vazı c go - l N . C h h 

,., J d b ş uv J , bul 1 30 k k düğü 2 seneye yakın bir zaman- şı an urı erra pıışa ııstanesine 
lıynn bu uç kışı arasın a ır mu- L" • 1 f . tesi j!finleri saat 13 den sonra h iç 1 unan ar metre yu se ·lık - ..L.....n..........: k kaldırılmış, Naim yakafonmış• ır. 
nakaşe çıkmıış ve kısa bir zaman unan ~letme d~resı,. bu ~u - bir muamelıe yapılamamaktadır. • ten caddeye dü~n Eleninin par - u-du~.n cah!; anlığı, temizliği ve Calatadn Necatibey caddesinde 
soma da bir dövüş halmi a'.mıştır. ~tle t8;hmil ve_ tahliye . ışlerınde ı Fakat ibu nu:?-şru vaziyet dolayısi - çn.lanarak feci ıbir akıbete uğrndı. clirii ahlakile herkt"Sin hür.mcl 112 numaralı evin bir odasınd, otu-

Bir müd& t sille yumruk devam ır }1J!ta~ s~rat temın etmeğe le dahi R"eçen zaman mal sahi'bil kını tahmin eder~erken, genç kı- ve A~~~i~a~:ur:ış~~~k mil ran Salih adında bir fabıs ta dün 
eden bu arbede esnasında Hfüıe - mu;a 1 ° ~u ~· kl" .. için cczayi müstelzimdir. ZJ~ çevik •bir hareketle ayağa kalk }etinin vüıksek himayesine terk _ odasında va!ttığı mangal kömürün. 
yin, b'.ç~ğı~.ı çeke.rck, Sa1filıattin- e~~~ aLim:ı İcia~:si~I:t kX::: Mesela, muhalefeti hava do1ayı 

1 

;~n~nıd~~apa_:t~~ı:~r~?ın kapı - eden kıymetli adliyecimize Allah- den zehirlenmiş, ted:wi edilmek ü
le Artının uzer~nne saldırın-: ve di"'-rm· e tahmı'l n.tmiş ld • ba sile, bir hafta nakliyat vapı1ama- .. .. ,,.., a· yurudügunu hayretle ı tan rahmet dPıer. k-~-rlı" aı"Jesfne zere Beyoğlu hastanesine kaldın!. 
h 'k" . . - dl . . uhtel"f ıt: "". o ugu - • gorınuşıcr u- = 

er ı ısını 'ıu-cu erın n m ı zı <><ı .. t,ard'nn 'fnfü:t .-ki bul k dıftı takdirde mal sahibi geçen her El . . • ve ad'liyecilere taziyetlerimizi su- mıştır. 
11erlerinden ağır surette yarala. tadır'ar. Nakliyatçılar !':.İ~a':1:ıe = ı 24 8aat;n bedelini cezasile birlik-. sauü~n~~tı~ ~yanl ı hka~~t bi~. te - ı nanz. lk'ı otomobı'I kazası 
mıştır " te L. İd · t di 1 " ıcesı o ara . v .r muddet . 

Vak
·, _r.. -'· ;ı... 

1
. ed rini şu suretle hülasa etmektedir- b·-}man aresıne e yeye mec- evvel Hocazade soka~na :wfalt 1 Cf>na7.e6i 7.3.1941 Cuma günü 

avı .ıuutew.:ıl'u .ırar en 1 · ua.ıur 5 ' _.,. Cerrah h st · d k ld Dün tehrimiz.de iki otomobil ka-. - . . - . er. 1 . .. - yapılmak için vı~ılan kumlann pa~ a anesın en a ı -
carih Husevın. ib.r muddet son - cGerçi servislerde biraz ~ürat Bnmn da muayyen ~ununde 1 üzerine dil . • n bu · I nlacak, (ijtle namazı Beyazıd ca _ ZB!!ı olmuş, neticede iki kişi yaralan. 
ra 7'.a'bıtn tarafından Yenimahal - temin edilmiştir. Fakat alman ted tabliye edilemiyen mavnalar Li - kazadan h .şmesıt suhref.~f eb. fecı J"';~frırl,.. ıtılındıktan sonra Merkez mıştır. 
ı d k . '-.L. k 1 .... . • t .. .. aya mı a ı ır yara f -~d-"- B 1 d. . lik . l . 1 • e e ı evıı~ ~a a. anmı,..ır. ~ırlcr _ta~am.ile aleyhimize tecel _ mat? da~ ta~fmda.n gu~k He kurtar.dı,i?ı anJaŞJlrnıştır. e eu.lu ~i medfeni mahsusuna e e ıye temız ı~ en am- esın-

• Sol tnt!mesı uzerındıen ağır su - lı etmıştır. Lıman İdaresi tarifesi- ardıyelerıne tahlıye edılmektedir. Eleni tedavi altına alınm t d_e_f_n_edi_· ı_e_ce_,....k_t_ir_.________ den Ali, dün Galata lı:öprüsünde i.. 
rette yara'anan Salahattin'e, Ar - le nakliyatçılarının ticari teşeb - Esasen mcmleketimfade muayven -- - ış ır. şile meşgul olurbn. şoför Hüseyi.. 
tin Bey~!u hastanesine kaldırıl- büslerne sed çekmektedir. l bir ambalaj tipi bulunmadıj'{ından Kapısında cura 1 R T 1 H A L nin idaresindeki 1572 numaralı o. 
mı.ş!ardır. Liman İdaresi, mal sahiblerine i ihracat malJan'l'l'Ilz bu lüzumsuz I .,. . . tomobilin çarpmasilc başından ya· 

t hı ı kta , . d ğ ça m ad 1g1 Şehr.imizin eski tilccar ve müteah - ı t Bu kanlı ~ralama vnk'ası et • a ive için ma1'-annın miktannı a rma ar net'cesın e zıyaa u - ICln rll anmıf ır. 
,.. ·• ı-.: --1-4-..>.. B . h" - ,_ hidlerinden ve Samsun saylavı Zühtü K d 1 d • d 1 '-rafında znbıta tahkıkata devam gozc-tmeA.:1İzin Jı:afi derecede VaSl- rau.UW\ı.<l<.ııT. ll vazı~t JÇ ŞUp11e. o••ıdü-mu••şr · · azıı7.e e ame e le avı e 1 me11 

etmektetm-. tası da olmadı~ halde azami 24 siz dış ticaretimiz bakımından da Durukan, Iş Bankası Istanbul şubesi üzere, Beyoğlu hastanc~ine kaldmL 

7 amatenin öl ·mu 27 
a~glenin yaralanmasile 

nJi:el 'nJn i..fiiakm 
muhakemesi 

saatlik 'kısa bir müddet vermiştir. ehemmiyetli bir zarar tevlid eder.\ !Ui>ata$a arkadaşı Abdülmut- müdürü Mecid Duruiz ile Hulfuıi E - mı~. "'oför vakahnarnk hakkında 
Mal sahibi tahliye işJer'nde bu 1 Ylük nakliyatçı lan Ltman fşlet- ı talibi sarhoş'uk saikasile bıçaklı- lnek'in kayınpederlerl takib~ta haşlanmı:,tır. 
müddeti bir saat dahi tecavüz PL me İdaresinden yeni ve mutedil yarak öl'Cfüren ~üseyinin muha _ Mehmet Re§At Tatcıoğlu Taksimde Tont~n sokağında otu· 
t~i takdirde mavna ücreti olarak bir tahmil ve tahliye tarifesi bek-, keJllE& ikinci Ağırcezada son saf- ~ rıın 15 ya"'lannda Lit~,.o adında bir 
alınması Ja:nm -'elen 9 lirayı üç lem~ktedirler.:. haya varmıştır. vefat etmiştir. Cenaze namazı bugün- çocuk ta dün Yeni~~hir caddl"ııinden 

Hfıdi.sıe, Abdülmuttalib·n lfüse- kü Cuma ıünü Beyazıd cami.sinde Ca "eçerken !l'Orör Vitnfinin idar('Sin. 

Yen •I ekmek b"raz 1 S rask" ğ yinden kendi l ..... nd ma namazını müteakıb kılınarak E- deki 2200 numanlı otomobilin 1 :J 1 ma ;ızası ~ı-- . ev~ı -~mu. t cura , dirnekapıda Şehidlik mezarıııı.ınd::ıkı 
d h b 1 k d I • 'I d i "~'~ını istemesı, ötekınin ise & sadmesine uğramı.~tır. Bu lr.a7.a ne. 

B:r müddet evvel, Be ... ·lerbeuin a a eyaz 0 !:!Ca a 1yey3 V&rl bunu reddetmesi üzerine çıknn kav ' makberine tevdi kılınacaktır. Allah ticesinde viicudunun muhtelif yerle. 
" J • y, · k ;ı; na ti · d rahmet eylesin. · d • 1 Ll B '"l de Hakkı Fiş • 'in havai fişek ve ıenı e me,..in lbiraz daha beyaz Fiat Mürakabe Komisyonunun ,., .. ne cesm e vukua ~lmiştir. nn en ynra anan tyo, eyog u 

mavtab fabri'ka meta bir infilak çıkarılması hususunda beledi e dün!kU toplantısında dört muhte-. Munazaa sı.ra.ınnda evvela Abdül- ~r~~R~;;A::::;_~D~:;:::y;::;;:;;o:;;:::=:;;:;::::;- nıı.stane5İne kaldınlmı~. şoför yaka-
faciası olmuş, hadise 7 amelenin tarafmdan vapı]an tetkikfore de - kir muhtelif madde1er üıerinde mu~ta1~. çakı iJe arkadaşının ü - 1 f 1anmı~tır. 
ölümü, 27 ki.<fnin de yara1anma _ vam edilmektedir. ynptıkları ihtikardan dolayı müd'- zenne hucum edip, yaralamı~, bu- _ _ 
larile neticelenmiştJ-. Bazı de.ğirmenlerin unlara t~ - cfciurmımili~ verilmiş!erdir. na karşı Hüseyin de yanındaki CUMA '7/3/1941 1 ş Ban kas 1n1 n 

Birinci aJ? rceza mahkemesinde .bit ed"len nisbetten daha fazla çav • Suraskl mağazası Alman mıilı , sustalı~ ~e:e~: Abdülmuttalibi a: Saat ay~ı. 8 03: Ajans haberle. 
rüyet edilmekte olan bu facianın dar karıştırmakta oldukJan göru-ı"' ., ~ır cok kumaşları piyasaya ~ o~dürmuştu. C'l, 8.18: Hafif müZit (PJ.), 9: Ev ka- mesai saatleri 
muhakemesi son safhaya varmış _ lerek haklarında takrbata baş1an - İngiliz malı diye sürmekten ve Dün~ oe~de ~ütaleasını scrd dını, 12.30: saat ayarı, 12.33 Beraber Türki;·e fş Bankası A. Ş. den: 
tır. Dün vapılan celsede müdClei- mıştır. bunları fahiş fiatla satarak tanzim ~~cferm~ıu~mı, hadiseyi bu kar~ık şarkılar, 12.50 Ajans hnber- B k İst b ı Gal t B ğ 
umumi iddiasını serdederek ha - edilen faturaları salahiyet!i kim - . ı . arttıktcn Sonra, suçun , ıeri, 13.05: Karl§lk aşrkllar, H: Kan- 1 a~ ~m~ :a~~Ö Ü at~d eyo 
disedo me 'ul !bulunan taıba.:, Petrol of s!nin hazır- se~ere imzalat.madığı.ndan dolayı ~aında:ıHt~ri~ _sebebleri nazararşık mllzlt <.Pl.>, 18: Saat ayan, 1803: :eyş:zı~ ~J·:nsıarnnızı!' g::eıeri:~n vıoe 

Ö : . • us ~ • •• JD.Idd'eiuam.mıilil{e verilmiştir. ınara . :u_seyını ceza kanunu - Radyo ş r t tet 18 30 R d "' 
"!!lmüa~ı ldkc~n n ınf'.kJ~kd esnası'nd'al. Jık)arı bıtmek UZCYC Di~er suçlular da kaşar pevni- nun 448 ıncı maddesine göre oe - " wın • uar ,, . : a - Mart 1941 Pazartesi gününden itibıı-o .. ş o u,..unu, va a .a J?CS ~ ı- . . .. .. .. rini fahiş fiatla satan Aksarayda zalandınlmasını istemiştir. D<!va !: :::a~aı!ea:1~~i,ı~:.~~: s::ı~ ~!~~ ren aşağıdaki .saatıeı:ıe açı~ ~uluna-
':etı o~~ı~n ~ak.kı Fışckın ıse Petr~l Of~sı. Muduru Tnlha Sa-ıbalkkal Dimo İşçe kum!:lc.- ihtik" _ müdafaaya kalmı.ştır. 1 . 2015• Rad. te. 

20 
""' T cağını muh1erem muşterilerımıze ar. 

beraatım ıstemıştır. ıbuncu ıle bırliıkte Ankaraya gi - n 't1l!l a Arma k' K f- da I\ · · yo r:aze sı, ·""'· em. zederis. 
• ..ı.. C"~..JI d z·. ehr' · d .ı~P n na e er, nışa ır 1 h sil 2130 konn-ma ~I 45· Radyo or Facıada yaralanan ve sakat ka- uıı.:n .;x:oua t)a ş ımıze av et ihtika M k p d 'd t afat eşya 1 ·•· • · .,... ' · - Herg{ln 9.30 - 12, 13.30 _ 18. 

!anların v<.'kil'eri fabrika sah:bin- etmiştir. Talha Sabuncu Petrol Bunla~ d~~ddl ~r '<> .~:v o ur. SlnlR OQl.IZ testrası, 22.30:: Saat ayarı, ajana ha Cumartesi -nıeri 9.30 - 11.30 
den muhtelıf miktarlarda taımi - Limited Şirketinin Petrol Ofisine rilmişl -3: eıumumı ıge ve- kOnfrOIUndan Sür'atle berleri, borsa, 22.45: Radyo aalon or- • gu 

~ · h ,_k d Cı'1.lr. lestrası, 23: Dans müziği (Pl.) ;;:;:;:;:;:;:;:;:;:;;;;:;:;;;;;:;:;:;:;:;:;:;:;:= 
naı taıeb etmişler. duruşma karar u~vrı al\. ın a şehrimtzcıe yaptı. geçn~esi irin tedbr'rler ( T l y AT R o LA·_, ) 
tefhimi için, talik edilmiştir. kJ ~maslar hakkındaki raporunu, Dahiliye Vekilinin " " ~ ı n ~ 

C ) Vekalete vermiştir. Petrol Ofisi _ d"" k'" t k•k} . I Hari~ 1 mem1eketlerden getirti - J.nkara borsası "-----------Küçük haberier n ·n .teşekkfrlü ve şubeleri hakkın- un '1 et ı erı en eşya ann bilha.~a İskenderiye _.,_ Şeb..lr Tiyatrosu 
dakı muame~eler fkmal ed'ildik- Birkaç :ınindcnberi şehrimizde ve Basrada İngiliz kontrol servis - 813/1941 açılış - kapanı§ tiatlaıı 1 Tepeba.şında draın 

• B. k •· . . . d . ten sonra Ofıs umumi merkezi İs- bulunan Dahiliye Vekili Faik Öz- leri .~arafından a\ıkonulduğu ''e ı==============t! kısmında 
ır aç gun ıçcrısın e pıyasa- t h ] -''·"- . . - -v pu yuzden bu mallann memlekete ·' ÇE.KLER ya yeniden 4 1 O çuvat kahve çıkarı- an u a n~ ~?ılcce~tır . . Bu suret trak, dün ~gl7l't! kadar Parkotelde ı:~ı . . ____ _:_ __ A-,.-ıl-11-.,•-lı:_a_::ı_a_ı_ı~ . Akşam saat 20,30 da. 

lacaktır. Diğer taraftan ümrülder- le Pe-t:~ı Llmıted .Sırkctı de Pet-'ı bazı hU5usı zıy~ctler kabul ettik- :r~;nnm gec.iktiği. hakkında !Ü~ Londra ı St.erttn 5.24 . 
deki lcııhvclerden bir kı!ıın t rol Ofısıne devrcdılerek Oii§in bir ten sonra Emruyet Müdforlüğüne lmuşt ta~ndan. şikAyetler vakı Nnr-Yorl 100 Dol&: lSl.

5
() llEŞALELER 

raya gönderılmcııi de mümk~~ ~t i'~bcc:i ha' ind.., <'aıışacakbr. Di _ f:!e~k Mfrdür Muzaffer Akalın _ ~~· l u.1~ı maddelerin bir ~ Pr. lstiltlAl caddesinde Komedı kısmında 
muFur. K'!r t~raftan Vekalet, Petrol Lim.i dan rn~teli( polis meseleleri Et - müsaade ngı ız makamlan.nda~ :r• :: ~~1 ~::!75 Akşam .saat 20.30 dı& 

ı ted Şırketi memurlarının vaziyeti rafında rm'hat almıştır. 
1 1 

alınmadan celbcdılcfiği KiRALIK ODALAR 
• Dün, Hukuk. Fakültesinin ce. hakkında do bir karar verecek • Başvekalet hususi kalem mij • ~~ aşık.Jll!_kta~r .. Mesele tetkik e- =:a~~d !:~ ;-~:~ ı~".:!;~ - SOS BAFI'A -

za hukuku scmi:ıeri a3lonunda, dok- 1 tir. dürü Hasan Şükrü Adalı da Em- " ere 'U~ gibı ha!lerin tekerrü -
tora imtihanlllfımn birinci.ar aözlü niYEt Müdüırlü~ne giderek Dahi- nme ~ı olmak için hariçten ya Belrrad 100 Dinar 3.175 
olarak yapılmııtır. tiye Vekiliiıi ziyaret etmi~tir. Da- pılaca~ ıtha!Atta beynelmilel mü. Yokohıma 100 Yen Sl.1375 Ra.tld Rıza 'l'iyako~ 

Bu a.kpm 
'Üsküdar Hfıle 

Doktora imtihanlanna, 7 Mart Bu sefer yedi seneye mabkiım hillye 'Vekilinin bu tetkikleri t>S _ n~~alat ve harb şartlan altınd~ Stokholm 100 ineç 1"r. 31.005 
ve 11 Mart günleri de devam ediJe. Yedi aene evvel.Calatada karde. nasında Vali ve Belediye Reisi ~una~a~!~ uy~ Naviser forma-

1
-----Eah-a_m_v_e_T_a_h_Wi_.-.-,---·• 

ede.tir. ti llııunın katili Kazımı yolunu bek- Dr. Lutfi Kırdar da kendisine re-- lı~J~r:ın ıkmal ectilmelc suretile 
liycrek, bıçalda yarala ... .,p o""ldu··ı ... n fakat e.......,.~.,.ı·r. rnuşk, ulat_ın_Iınberta_ raf edilmesi 1ü - Sıva.s - Erzurum 1 

• Dünkü ihraat 160 b!.n liradır. " ... "''~ 
ıh J 

ve böylece kardqinin intikamını a. zum '\l goru uştür. Bu itibarln it ..,. ... ..,. ___________ ,..~ .... 
raç edilen maddeler arasında n- 1 C B k belatrılar mail ll 

19.08 
sinemasında 

AŞIK WlM 

Komedi 3 pt:de 

l an ülizar 1 nci Ağırce7.a mahk.e- ir ömür muhtekiri .,.. ann Yo arda kal • 
~tereye tiftik, Almıınyaya tütün, mes· t f • 1 ı:. v h S d 6 5 ,_ mamasını temin idn e b" ·h ~iiii;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;. Isveçe kum elan ve bar1&klar, Ame. ı ara ınaan J ıene agır apse arıyer e ' auruşa aatılmaıı l- t 1 rd • ~ ene ı ı ra- Jll 
·L mahkum edılmişti. cab eden '-o'"mu-ru··n kı.losunu 7 ı_unı•- ca <:1 ı a an alakadar İngiliz kon -nır.:aya 11.yçiçeği ·urdır. ıt a .. tr akamiarı 

Mahkemei temyiz bu kararı suç. tan satarak, ihtikar yapan köınürcü 0
• ~ · ndan Naviser istih 

• Eminönü H1tlkevi reisi doçent lu kadının lehine bozmu~tur. Güli- Kazım Dervi,in muhakemesi .A!!liye ı saJinı taleb edeceklerdir. Bu suret 
doktor Yavaz Abadan, dün Halke- zann durutmasına yeniden bakıla_ 2 nci cezada neticelenmi~tir. ~=~balıedn ~nşei ve çıkış tarihi ile 
ı.-i konferans ıalonunda, kalabalık rak, dün karara bağlanmıştır. Mah- Mahkeme. ıuçluyu 50 lira para WA.ı 1 ece5ı yol hnkkmda bu mat 
bir halk ve gençlik kütleai huzurun_ keme. suçluyu bu defa 7 sene 1 gün cezaıına mahkum etmiş ve bir hafta kam ~nn ~on~~Iu dairesinde mü
da "Harb ve hukuka mevzulu bir müddetle ağır hapse mııhkilm et- müddetle ticaretten men'ine 1'arar nakn1ut rnuş.külatsız yapılmı,ş ola. 
lrn"'f'ramı Vl'!rmiştir. mİ!ltir. vermİ!lfİr. caktır. 

Diğer taraftan bu gibi formali -
telerin ikmali geciktiği takdirde! 
bizzıat Vekalet tarafından temas -
lara geçilerek tüccarlara icab e -
den yardımlar yapılacaktır. 

Pazar Ola Hasan Bey Diyor ki: 

Simdi bunların aa. • •. Kıraathanelerde bi- Hasan Bey - Gayet 
hibleri hhve meıel..J ra eatılmıısı için teıebbüste tabit birader, il.iai de arpa 
hallolununcaya kadar.. bulunmuılar.. suyu deiil mi~ f. 

Almanyaya. satılacak tiftikler 
Almanyaya satılaca1' 2 milyon 

liralık tiftiğin teviii i~in. dün ihra
cat birliğinde bir toplanh yapılmış. 
tır. T oplantıd..ı tüccarların hisseleri 
meselesi görüşülmüştür. 

Ayrıca, Almanyaya . aatıfması 

Bütün danaı sevenlere ••. 

Tekmil aşh tahayyiil edenler .•.• -
Bu Akşam BOY OK GALA Müsameresile 

ŞARK SINEMASINDA 
ıösterllecek olan 

BA.LPA-lt:E 
• laminde 

• 

ÇAYKOVSKİ'nln metbm Rus baleti <Casse Noisette) i ve sinemanın 
en parlak giUeli i L S E W E R N E R'l cörmeğe gidinb. 

TAM VAKTİNDE GELEN BİR FİLl\I 

•• 
GUL BABA - Kahvesizlikten şeb. 

rim!zdekı kırnıtthanelerln 
bazıların:n kapendıiı ma
ltiın ya Hasan Bey •• , 

mukarrer olan darı VI'! kun"emİ için, 
ihracat birliğine verilen büyük kon
tenjan muhteviyatı azalar arnıında 
taksim edilecektu. Bu mııluadJa 
tüccarlar yakında bir tc-plantı yapa. rak tevzi iıini aörüıecekl•rdir. .. __________________________ ,, 



7 .. 

T eeyyud etmiyen 
bir haber 

es.. tarah 1 inci SQfada) 
l'leji~ hahmmaktachr. Bu tebed
dül Soıryetlerin Romanyaya bir no.. 
ta vererek Karadeniz.de bazı üsler 
taleb etmesi Üzerine hwnl olmu~tur. 

Londranın s1'lihiyetli ınahfelleri 
bu lıaberi teyid eder mahiyette hiç 
bir malumata sahih olmadıktan 
b.Jka haberin doğruluğundan ciddi 
emette fi.iphe etmeldedirler. 

Ba husun müt.ılea beyan eden
ler Rus1ann Karadenizde kafi mik
tarda üsleri olduiuna hatırlatmak. 
ta ve Rumen Ü!lerine ihtiyacı olma
dığını kaydetmelc.tecfuler. 

Burada hu meeele haklunda fU 
fikir ileri wrülöyor: 

wel _...-·-·-·-·-·.-, -·-·-:-·:-..::.::: 30 Sene e -·-·-·-·---·------ - . -·-·-·-·---•ım• -·-·-·-·---·-

Iıbnı• . oeroı -BIRllZL 
Fethi Okyar, Trablus 

topraklarına nasıl gitti ? 
Yazan : Emekli General H. Emir Erkilet 

Mevzuubahs haber Moslcovayı 
hir tekzibe mecbur etmek için Ber
lin tarahndan uydurulmu~tur. Ba 
tekzib Romanya için Alman hima. 
yesinin ne kadar luymetJi olduğunu 
göstermek itibarile Alman propa
gand&s1nın çok i~ne yarayacaktı. 
Diğer taraftan bu hareket Bulgar 
me9e}e-sinde Rusfarm yaptığı pro
te•toya Berlinin bir nevi cl"!vabını 
t~J.d) edecekti. FAlc:at burada vazi. 
yetin bu gibi hidiıekrle deği!febile
c:egme ihtimal verilmf!'mektedir. 
Bunlar Rus - Alman niifu7 mücade.. 
ı~~:nin birer safhaSJndan ibaret sa- Trablua onlmuama erkanı harbiye ~ binbap Fetlai ~ 
yılmalta ve Avntpanın cenubu ıtar- _ 38 _ ve sabeha karp fırka merkezine var 
kisinde cereyan etmekte olan hadj- l dun 
selerin mfütakbel inlci,.afını ciddi Bay F etlai Olıylll' t111 atıyor. · 

___ L • •fuka kumandanı m;ralay Neiet 
nrelte tadil edecek krnette ggtül- Tıı.nıı.Iulann t~iiriı idi.» 

Amerikada bir l 
Alman konsolosu 

1 casusluk teşkilatını 
idare ediyormuş 

San Franslliko 6 (A.A.) - Reu-
ter: 

Buradaki A 1anıan •başkonsolosu 
Fridz Wied'emann'ın Birleşik A -
merikada ve •batı yarı kürresinin 
dif?er verlerinde casusluk için ~arf 
edilmek üzere Alımanyadan 5 mil
yon ~lar aldığı hakkında federal 
mahkemeye bir şikayet gelmiştir. 
Bu .şikayet, Alice Crockett ismin
de San Fransiskolu bir kadın ta -
rafınctan verilmiştir. 

Bayan Crockett, Wiedemann'ın 
kendi.sini mahrem bir vazife ile 
Almanyaya gönderdiğini, fakat 
döndü~i zaman yol masrafı ola -
rak istediği 8.000 d'olan kendisine 
tediyeden imtina eylediğini bi'für 
mektedir. 

Bayan Crockett, Wied'emann'ın 
Birleşik Amerikada Alman casuıs
luk teşkilatını idare etmekte oldu
_ğunu iddia eylemektedir. 

memektedir. ·Ton-•a 'Lametimiz etn~ında - ..- - «Fırkadan baki kalan kuvvet ve 

Selaniğin 
·müdafaası takviye 

ediliyor 
(Başta.rafı 1 inei sayfa.da) Bununla beraber bazı Balkan si- b;YW"ok. Arab (Tunualu elemek iste -ı • 1 · d la · · d h l k • Lf )! · d R '-b· hak ~,. ·....:-...ı h" ma zemeyı ı;:.a ır I ıc;.ın e urma ı -

y;m m~n e. enn e, wm ta;e 1 : niyor) gençleri h.e~ec:ar: l'li.ı..uue 1 • lar arasında yerleştirmişlerdı. Şehri edeceğiu demektedirler. B'.l s•ctle 
lcındakı "ayıaJann do.-nıhıgona daır zim hareketlerimızı talı:ıb etmekte terkederlcen en çok itina ettikleri1 ordumuz. karu;ık bir diplomui ha-
müsbet malUnıat bulunmadıiı hal.. ve muhabbet gösteri~lerinde bulun- w ff · 1 n M lı. b ib dd l şey lstanbulda" vapurla gönderilen vasına ragmen .. r~uza erıyct. erine 

d
e, osl ovanıln u dit! ili ia an~~ makta iili. Bu gösteri,leri Tunus erzaktan birkaç yüz un çuvalını da devam ederek, l:ıutun Yunanuıtana 
a ge işi ıcüze reci edi meml!1. i ~- halkı bütün yol boyullca ve ta hu - k h • · b d 1 • · 

td 
w k d F lh k b b k k l M l ta i etmesı ıca e en yo u çızıyor. 

zım ge igi ana,ti v11r rr. ı a ~- duda kadar ıcece veya gündüz yap- era er çı arma o muştu. <'\& e - . . .. .. . 
~a Rusların bütü!1 Romanya üs-lerı- maktan hali k.almadı. sef fstanbuldan (Dernc vapurile) Sekiz mılvonluk kuçulc Yunanıs-
ni ı"stemeler"ıne ı"htimal veril~mez. .. d ·ı ··f ki . ··h' b' k tan. 60 milyonluk bir imparatorluğu ccHadudu ·-tikten aonTa ferah • gon en en tu e enn mu ım ır ıs- . . 2 • d'. fı k h . liiı_:_ Tunanrn ..:...alinde kain bazı -.-v _...... d k w b devımuş. ' uşman r asını ezı. 

ıun ""'" ladık ve İtalyan gemilerinin Trab- mını şenır e ter etme-ge rnec ur 
üslerin. mesela Sulina v~ Dranova- d b "d w k.almıslardı. mete uğratmış, bu imparatorluğun 

C k .. lullf{arb limanın a atını ıgtna ve- 1 ·1 • · b 
ftln l"te?Jmesİ mnmlı:iindÜr. Ün U L "b l'" v h v· • h kk d b h" tamami e ezı me~İ l«;lrl yeni ir atra-

ııaİreye dair bir taum mu a aga « azıyet a m a ana ıraz •• 11 d.. 1 
bu üııler Kırımın garh ııahiJlerini ve -···ız lıavadı·uJe"' 9-'tti"k.Bundan 1~ t d'l B l n te1ıve yo ar açmış ve ort ay evve "'-"'° 0 , .... ma wııa ver • <:r. ana en acı ve e b .. :. d"" ti • ._ t •· • 
muhafazava yarayabifi,.. Bu itibarla k . 1.. ;..· d d J l .. utun unvayı ue ecegıru zannet-

halkın ve aıkerih uvv~ maneviye- ma umat, ~ ır en eve er e guç • . . .. .. .. .. . 
Ruslar için ltıvm~tliclirler. Esasen sinin büsbütün düşmedi!ıni göre • lükle çıkarılmış olan ıın çuvallarını mekte olam hır dıktatonı gnlünr brr 
R•ı•lann te~~bhüsii bu bakımdan L 1..1 l . w t Jı: •• ıı. b vaziyete •okmustur. Ru netict'.lere 
B 

· d k• b. rea memnun oıaum. gece eym ya:{ma e mt- uzere .~ra - k . . d hl fı 
ulgar meseJ,.ııin t- mantı ı ır va- I bd ·ıL d .. 1· ( 1iJ . ) k .h h.. varma ıçın, OT umuz ne zır ı r. 

~v•t alma dı"ye telaA k.kı· •dilebilir. « T rab uqar e ı "' var ıgııntz ann yer enn ara.-ga a ııcum .... ~ .. T L d d ,_ B k "k) • . b. . k t n d kalara, ne ~üne!tleri kamıvacak ka-c. ünlc:ü Bu!aarlaPln Almanlara mu. yer unus nu u una ,.;arşı u em- ettı ennı ve ızım as f"r ara n an 
... J .J ki . mes ltaralcoludur. Orada birkaç saat vik.i olan .nüdahale iizerirıe serse - dar lı:esif t.ıı.vvare fi),,tillalanna, ne 

ta\-.ıat etme~i),. Balkan araa · va7ı- 1 tankla.-a. ne d .. biiyük toplara ihti-
y t-tt .. sevlı:ukey·ü bir deği'1klik ha- istirahatten sonra gece deve ile rilerin bir şey yapmağa muvaffak 

,. Z d ·ı k k • 1 k k '-\ d var. hissetmiştir. ıııl olmuştur ve Rm•ya buna muka. uvvare enı ı-n aza mer ezrne o mıyara "teri açhıı. anna air 
bil cenubu ~arbi hududunu takviye geldim. Burada bir Türk taburu verdikleri haberlerdi.» Bütün bunlar düsman tarafında 

1 Hldiseler Karşısmda 1 

SUAL-CEVA 
. . Sual - Bir fil'!_lla. .f 60 kurup 
ıyı malzemeden ayakkabı imal et
:i~~ ve piyaııaya çıkarmak istedi -
gını haber vermİf. Buna ne dersin} 
. Cevab - N~ diyeceğim, insaflı 

firmalar da oluyormuş. 
Sual - Yüzde on karla satıl~bi. 

leceğj firmaya bildirilmi~. ya buna 
ne der.in} 

. C"evab - Yüzde on klr, yeter 
hır udır, 

Sual - Pek.i amma ayallabıları 
on beş yirmi liraya malettilclerini id
dia eden müesseselere "•üzde yüze 
yakın kar bınkıyorlar •. , 

Cevab - Öyle oluyor. 
Sual - Anlaşıldı, daha fazla so

racak olsam, nutkun tutulacak, söy
liyecek söz bulamıyacakaın. 

* Sual -. Belediye Silivri yoğurdu 
ile kuzu etine ndrk koyacakmış öy. 
le mi) 

Cevab - Ben de gazetede oku
dum. 

Sual - Belediye ltuzu etini bu -
labilir mi bilmem?.. Fak at halis Si
livri yoğurdunu nereden bulacak kı, 
nark koyacak? 

* Sual - Gazetede okudum. No • 
hud istihlalci birdenbire artmı,. 

Cevab - Tabii bir şey, kahve is
tihlaki azalmadı ki 1.. 

+ 
Sual - Bir günde tramvaydan 

atlıyan on kişi cezalandırılmış 
dun mu"? 

Cevab - Nasıl duymam. 
gazeteler yazıyorlar. 

Sual - Amma hiç bir gaze 
yazamadığı bir haberi de ben 
yitn. Bir günde on defa tramv 
atlıyan birini gördüm. 

Cevab - On defa cezslan 
mış mı~ 

Sual - Hayır, hiç cezalan 
mamış. Sağıma, soluma bak 
Polis yoksa, o zaman rahat 
atlanm, diyor. 

·* 
Sual - Son günlerde çıkan 

gınlann sebebi bacalarda kuı 
rın toplanmış olmasıymış. 

Cevab - Evet, bu doğrudu 
Sual - Benim bildiğim, ha 

nn temizlenmesi icab eder, hat 
zamanlar, lstanbulda, adı, ıı Y 
mücadele cemiyetiıı mi nedir, 
bir c"miyet t0~ekkiil f"tmi,ti. E 
ac:lamlar gönderir, bacaları 
letirdi. 

Cevab - Ben de hatırladı 
Sual - Ya ~mdi~ 
Cevab - O zam11.n yangın 

tu, şehirde birçok binftlar yan 
Ayni ha] bir kere daha tekerr· 
derse, ancak o zaman bacaları 
aık temizlenmesine dikkat edi 

0 tlM-t!t flu.l 

C Bunları biliyor mu idiniz ? 
Nevyork asansörleri 3000 ayrı ses 

Nevyorkta yeraltı ttenleri günde Nevyorlı: radyo istasyonunda 
altı milyon, otobüsler iiç milyon, asan telif makine hayvan au ça 
sörlerae on beş milyon 1nsa.n taşırlar. , tren e.s.i -~· b' tü,d"""'" t 
Yalnız Rokfeller müessesesinde 180 s gı 1 

• ır .s 3vua 

asansör mevcuddur. ve bunla.rdan güç olan .sealere aid 3000 plak 
her birinin iniş çıkışı bir senede cuddur. bu tarzda bir aes ra 
1.200.000 kilometre mesafe ltat'ma verilmek istenilditf zaman bu 

!ardan i.rtifade edilmektedir. 

Yaşamaktan bı~an. kadı 
etmt!k mak-.adile tav1zat iı1tiyelsiliT. mevcuddu. Tabur lr.umandıı.nı Ye - B F th" Ok k tl 1 mebzulen mevcud iken, biz yalnız 

-., a mı, ya ın a ve ıırası ge ıgı za. Allahm yardımına, hak ımızın kuv_ menli Musa Bey adında d~erli ve 1 tır tay ek 
1 

d yarın ıymled· ~· ıa- k 

Berlinin 9elgrailı 
tazyikı artıyor 

kalıraman bir :zahitti. Orada hakiki d •·1 k - · d'l"k vetine. hiir cihanın manevi yıudırnı-

Bayan tŞ. B1 n\n düşüncesini hiç keğin yanında başka bir ha.ya 
beğenmedim, bana yazdığı mektubun vuşIWıı da mümkündür. Faka 
sonunda: da bir oocuk meveud olunca vazı· eti. 1 el L ıL k k d man evam eoı me uzere, '1J1l ı ı 

Y an a J& ve nr a •aman a- b d k · Ç" L.. k na ve biDıasq Marr.ton ve T ermo-
nmm Tnıbluataki kıt-tla birlikte ura a esıyorum. un.m;u ma •a -
tehri ltemen terkederek Trablus _ dım, Trabluı harbinin memlekette pilde zırhlanmı, olan ruhlarımıza 
garb ile Aziziy.e arasında Sanivet _ l:ıasıl ettiği heyecan. kaynama ve a- ~üvendik. O küciik Yunaniıtan, bu
beniadem denilen ha~elere c;kil _ lc:ını anlatmak ve bıınun bazı m»al- S{tİn bir millet gihi kı-ndi havA.tı ü-

(8aıft.ar•rı 1 inei sayfada} diklerini ve !d~ok er7ak, silİ.h ve lerini vermekti. zerinde en müeıttıir olacak bir ka-
Almanyanın, Yugosbıvya mese- mühimmatı Trabluıı ~ininde bırak- Bir okuyucu melıtuba ran ittihaz ederJc,.n. bu vaziyeti ile 

lcı;ini hallettikten sonra Yunanistana mağa mecbur kaldılclarınr öğren • 1 b ve hale için yaptıit'ı mücadeleııile ar. 
kar~ harekere steçeceği ve bu mem- dim b ftk t •ayın okuyucumun mek • tılı: yann da küçük tf!'lalı:ld edilme-
ldccti tazyik edecei:i zannolunmak. «Orada gec,.yi geç;rflikten· sonra. ~:y:rum: unu da okuyucularıma ııu- mek hakkını ka7anar.akt11. 
tadır. sarka devam ederek Zaviye kaza «Sav•..., dCVllll'I• 
P-- p-• R~LL-•--'- ·o··.=.-dı· L . d s· L • «29-30 'lene evv"I ltalyanların --• .,,.,.. ot __...~ ... ..,. ••• - merJLezme var ım. nm;aç ısaat ıııti - b" k k k 

H rahat ettı•Lten sonra oecele,,; ... L-La ızc arf1 ahpece harb ilan dtİ - Vradini gazetesi dP. fÖyle yaz-
Belgrad, 6 (A.A.) -- avas: ~ • .,~. nn~ 1 · d 
· h' 11 d merkezı·ne doam seyahate devam en ana a. Bursa Ziraat mektebini maktadu: 
iyi malumat alan m1t re <•r e " ·k 1 d k N ·b p ettı·m. Sura•ını söylemeliv'm kı·, m~v ı ma e ere !\ıfısır<la Pıens~ i • Yunanistan hub istememi,tir. 

Yapılan tetkikata göre, naı rens a •J• ~ H 
P Si ~m Eylôl ayı olmaldıı be:aber gu .. n- met anımın çiftliğinde idün. Fakat dfümanlan onun harim1ne 

aul ile Von Ribbentropun <>Ven- ~... T 

_ Artık y~amaktan bıktım, ctlm- böyle olabileceli bat.ıra bile g 
lesini görüyorum. Anlatt.ıtı hikAye mez. Artık hayat ebediyen böy 
gerçekten hüzün verecek mahiyette- çecek defildir. Yaşamaktan 
dir. Fakat benim betenmeditim bu gelince, o da hiç bahis mevzu 
hiltAyeden aonra vardıiı neticedir. maz, ortada bir çocuk vardır k 
Bir genç kadını taaa.VTill' ediniz ki. bab~mın llkaydi& karşısında 
hem de .sevdil\, hem de kendlsile sine daha. ziyade muhaçtır, o 
birleşmekte menfaat gördtitü bir er- tek kur:~uş yolu cbıkmab d 
keği bulmuştur, evlenmişti?', bir ço- tn. mucadeleden galib çıı. 
cuk sahibi olmuştur, birkaç sene Yolunu bulınatt.adır. Esasen bu 
me.ıı'ud yaşamıştır. Fakat aonra koca dele~n galib çıkmak de. 
sının birden bire değiŞtitini görmtış.. j mendir· 
tür. Artık eve gelişleri muntazam, ra_ Aziz okuyucum, münasebet 
hat, şen değildir. Bilttin bir gece şu, çe tekrar ettiğim iki hayat 
veya bu bahane ile görünmedili de j ~ardır ti bunları sa.na da söy 

ısternn· • ki da duz·· lerı' fevkalade sıcaktı. Ve bu iti- • « rablusa gönüllü aitmek. arzu• t-ıı.-u"'z etmek istedikleri vakit, bir Yada vevahud Alma., toprcı :ınn . 1 .. ..,. • 
ı. • ld ı .l Laberı barla gece s~yahat etmek mecbu • 11 e evvela ebeveynimin muvafaka - tek sanive de t~reddüd gösterme. 
cır :\!erde mü\alci o uı.; arı n 
d ~ ld p p ·1 '1 Kont rı'vdi. tını istihsale lüz11nn a 0··rdu'·m. Bavtar mi.,tir. Dü......,anhrının ileri atılııını 

olmaktadır. Bunun sebebi bir ba.,,ka 1 · 
kadındır, hem de adı dile gelmiş bir ı 1 - Bir erkelı: Jıııendislne 
kadındır, hidi.ııe gizli kalsa gene iyi, ye giden yol haricinde tesllm ol' 
fakat muhitte dal .budak aalmıttır.j kadın iÇin inek duyabilir, bu 
fısıltılar Tardır, gülenler vardır, daha aşk sanabilir, fa.kat hiçbir zam 
fenuı acıyanlar, acır ıröriln~mler nr ı nu sevemez, ~il'a se~ek. iÇin 
dır. Ve gene; kadının bana· butiin etzruı!k lhımdır, ii!ıenne kim bl] 
anlattıktan sonra nrdıtı htiktım ıu- el değmiş bir kadın hakkında 

ogru deği ir. ren• aıı 1 a • J ... ... ••• 

C'il\..,., ara!lında bir miilakııt vuku- uZaviyede bulunduğum sırada kaymakamlı~!ldRn miitı-lraid ola - yüz geri çevirten Yunanistan, onları 
buldu;;u haklcındak.i ı:ayialar da e. Trablusta uaviıin muhtel olduğunu rak Bursada bulunan babııma ızın denize atmadan rahat bırakmamayı 
"a""ıTdır. ve eşkiyalık ba .. ladığ,nı. inzibat kal- vermesi ~İn YdZd·itm mektuba al- ahte~ktedir. Yunanieıanın hiui-

R ..... mi mahfelkrd .. nailf prensin 

1 

madığını gör~hr~k mdüteeuj: 0 !mut- dığım cevah, o vakit bazı arkadaş- vah kencliııinin kıymettar şefi tara
Brnoda ki şato91Jnda iki s;:iin geçirdi- ıum. Maamflafi ~ra.l adn. m telifA y~r lar tarafından Mısırda Elli va gaze • fından bağınlan tarihi «havmı nida
;-' fll\.."t }ljf'.bfr )dmlf':vi }tabu! etrne- lere te)gra llJ rondt'T ''k .ve . rao-) tesinde arabca oh\Tak ne,rediJmişb., !l'lndanben hiçbir tebeddül gÖııter
digi hildirilmeltte<lir. farı (Trablus ~da::f e:'1~ ~te_ı;.1

1f.0r «Türkün babadan kalma hama - memiştir. O gün aldığımız kat'i ka-
vatanlarını mu • haa ıçın gonu u 0

- setine bir nümune olan bu mektu- ran inkar etnır:k ve kendi kt-ndi. 
)arak fırkaya ilti ak etmeğe teşvik bun bir suretini ·aynen takdim edi • mizi tekzib ctmr:k naı1ıl elimizden 
ettDn· yorum •.. » ~elebilir) Biz, bugün. kimseye mey-

e< Ben Trablu~aıba fırkanın er- B-L k dan oL·muvoruz. Yaı>tıilımız savıt-
LC. .. ıha_ı..;Ye reisi olarak binba,ı rüt- ançe apı Dördüncü Vakıf ban ~" 

dur: dir hissi beslenemez. Bu istek 
- Artık yaşamaktan bıktım. .sönecektir, .sönmiye mahkihnd 
İşte benim beienmedllim de bu 2 - Bir erkek kansından, e1 

hükümdür. soğuyabilir, bir başka t&Aının 
. . . sına düşebilir, fakat bir ucube 

Hadıse acı olabılır, acı oldutu da dıkçıa çocuğunu hele lı:üçtik 
meydanda, fakat utraşmaktan bık.. çocul;unu unutması mümkün 
mak bu acılığı ebedileştirmek demet dir. 

Norveç sahillerin
deki dsniz harekatı iL.... \ ""' 1 b l · · sımıza devam etmek ve diismanı .-le. 

b ı. ile ~idiyordum. Bu teolgraflan atan u üçüncü noten tir. es l!I l • • lı: 1 _ .J nız· e atma;;.a rah•maktır. Bu gay~ye S vazdıktan ve yo ıçın ı avaz ve at vezneoarı .. .... " abret, şfklyet etmeden s 
<Ba•:.a.talı 1 in_. sayfada) d .k ettikten sonra, yukanda d~ lbnıhim Camer vasıl olmak için hayatını feda etmi- Bir kadın zevcinden hiyanet göre- anlamamış görtlnerek sabret, 

İkinci ~aye, bu bölgede bulu - ~~w~rı aibi p:ecelevin Saniyet heni (Devam edivor) yecek bir tek Yundnlı bile tasavvur bilir, ayrılabilir, gördüiü biyanetle, geri plecekt1r. 
nabilecek bütün Alman vapurları oıaım ... ' d . ... la kbm Erlrile edilt-mez. çektiti acıyı unutması, bafka bir er- nn 
ile Alman k.ontro 'ü altındaki va - ~A~d~e~m~m::e;v.;k~:i;n;e~o~gT=:=u~y~o~=:ç:ı:===-==--=-=-=--==---==";,;·;.,;E;. ~;;;;;;t=~~~~=:=~=:=:=;::::.=~~:==:~~~~~~:=~~=~777,~=====::~==:=:=~=a;=:=::ı=::=~:=~~~ 
purların batınlması idi. - -- teıraw· 42 izaha, ne de affettirmege çabala - inandırıcı ve parlak bulduguw ateşli Ab Yarabbil Cünler ne de 

• .,,-n,._."_ . B fd. Üçüncü hedef ise adalarcTa k{)n- ,.., mıyor. unun ay a yerme zarar ve bir «müdafaa ve iatlıhamnamel) ya- Bir türlü cevab gelmiyor. Bir 
trol vazifesile mükellef Almanlar - ~~AN~ reeeğİni biliyor. Babıt evinde çek - zıp katıyor. k.acak, kurduğu bütün proj 
la Cfilşınana yardım eden mahalli tiği dayanılmu acılarla hu kaçışı Ah Yarabbi! Acaba fU iki mek _ devirip altüst edecek bir ıey 
Quit;lingleri esir ahnaktı. mazur göste:ınei~ c;alı~ı1a hem Na- tubun Fahire Hanımın NDtıüründen cak.I 

Hücum Sah sabahı erkenden • zım Beyi kıracağını, hem de üvey kurtulmasına imlı:ln olur mu) Ni- Mine sinirli. M7M deli gib; 
yapıLmıştır. Bazı Norveç bahri - N >., \(.L.E DEN : ~E.13RlJRE ~.4MI annesini bfüıbütün c;ileden çıkara • zım Bey -.h.iden yalnız keneli kal• di Necdetten kaçıyor, sonra 011 
yc'!ıileri ve İn.!{.liz kıtaatı karaya - cağını düııünüyor. Orun için de y&P- binin sesini ve sözünü duyabilir mi) dınp usandınnaktnn korkaral 
ı.- 1 w 1 k km d k tığını ı<o yapmış olnıakta'll bir nevi Ne gezerl Hain kadın tetiktedir! B h ÇlMulStıT. h 1 asını orta ıgın ı~ıması- or a an, yılmadan çarpı~ca rr·'rnevi hak bularak övünmeğe ltal- y.or. u. er. iki'!i için de güç v 
Yukarıda sayılan büt.ün hedef- Saba om N~:detin erkenden çı. kadar kudretli hissediyor. kı~mıyor. Suçu btiyiik; bunu itiraf e- Ve Mine, ömrünün yegane ümidini zile vazıyetı hayırlı bir sona 

1 d~kk ı· k b" ffaki nı bekliyor.·· .. .. ec;.irecek bir yı·kıp devirecek bir «hayır, ola - le ·k h 
ere l ate ayı r muva - karak, on•. cw.stune. ·ngı bı·Jı'yor. v-;.lköy: Gene yabancı bir oda. diyor. Hatta affed1lme~ limid bile ı im L yaca nı a ın kararlaşması ;,. 

l 
· ""--' t• ~· 9 t• - -y- mazi» ın ge ebi em; ihtimalini dü- .,. 

yet e enşıwıış: ır • .ı.lltş.manın ı - -yler>ı alıp aeurecegı la Fakat ıçe feralılık veren, rahat. de- edemeden, affını diliyor. Sadece I Ö ha izninin bir an evvel ~e,-'. ·ı d.. k t ı- 1 r- • · şündükçe •.• De iye dönüyor! le - .. n 
caret vapun e uşman -on ro u a M. bu bekleyi,in acısınıak, u

1 
Nn. nı"ze karşı bı"r oda. L'_vı'n sahı'bı', ....... ek- Nazım Beye, ruhundaki babalık his. bütü"n benliw·ı ı d ı d'". · 

tı d b 
__ ,__ b" ,.., ıne e ı:_ ... ,_ k h' d I ceğini sanıyor. Hayır derlerse} O gı.e naa11 ı e ıgın 

n a uııunan ır norveç vapuru h" bir .ıanıan unutmıyac - tebde iken arkadaşlık ettiği bir ye- sinin sesinden ra~ a ır şey ine - zama k 1 '-"' diğini de hiç saklamıyor. Beı 
ve bir si1ahlı Alman balıkçı ge - cını ıç su··r•'ıyor ... Sabah. n. e ge_c.:, 0 tim kızın annesi. Sö'rlerin bile itima- memesi için niyaz erliyor. n ne yapaca • ne o acaır. r k d l 

d 
n • B a· .. lk· Ü mera o u telaşı aşkın verdi 

misi batırılmıştır. Düşmanın uğ - le uzu Yabancı odanın ıc;ın: gııneş, dını kazandığı için, yaz tatillerinde, Mektub uzun. üki.ik boyunla ır gun. · · ı. · · ç gün geçiyor. 
radı.ğı zayiat meemuu takriben uy?rli .• k dalgasını bo'8lttıgı za - evine pansiyoner olarak bir iki taş - yaz1lmış muci bir mektub. Çaresizlik Mine, Nazım Bevden gelecek bir bırııızlığa oldul:ÇJl benzedili 
18.000 tona baliğ olmaktadır. Ba- neı e ış: Jb' esi sarı yüzlü bula. ralı kız talebe alan, oldukça sofu, iyi içinde çırpınmı~ birinin derdli, yu - aksi cevab veya N~edetin bir tered. Necdet de onun bu halinde kı\

1 

tan en bü,y•üık vapur tamamtn yük man. ha 0 e ,;/ z dalıa buruşd, bir Rum kadını. nıucak. yalvaran 11eııi. düde kapılması ..• Ya da kim bilir dini kıskançça esirgiyen bir ge 
Ki 6.000 tonkılt bir Alman vapu - nık aynadak. ı-'r,~c ne kadar da rlüŞ: 

1 

Minenin otel odalarına taham - Kızcağızın söylemekten kaçındı- dilediği kurtuluşa man! olacak vey~ zm buluttan nem kapan hic 
ru o'~. biraz daha t 1 •• ük.iyor. mülü yok ... Müthi~ planını\J kurar • ğı !ICV, b .. lki de Nu1m Bey şu boş onu geciktirec"'k herhangi biline _ kah da beklemekten azab duy 

Müttefik kuvvetler 215 Alman lcün ve gam 1 ti{OZ Eli yüzii yı- ken bu ~v bile zihninde hemen can gibi görünen satıriarın aıaaında, .miyen, hissedilmiyen bir engelle ni .. anlınırr sevjfi ve tahdnürüı 
• Y sonr<1 ••• ) ) k b h 1. • b' d k l k k k . esiri ve 1G Qialinl( alarak c:ekilmis Sonra, epe 

1 
t ) P "ıvazlanarak ve "eki a mıştı. me tu un ,.r11:\ngı ır yerin e, arşı aşma or usu içinde yaşıyor. zıyor. 

1 1 111 a ı ı · M' . N d · it - w k .. · lA 1 1 . N Minenin ltapriderini hot 1 
)erdir. Buvesileden istifade ederek kanmış, saç ar d b. z boka am- ıne ışte, ı ec etın pe gormege anca gormesı azım ıı:e en gö:ı: enn ecdetle evlenmek ••• Yakında ••• vor, her dediğine peki diyor; 
ada ahalisine yiyecek, sabun, si - düzelmiş, sırtın. k' ırakacn'•van bir bile meydan bulamadığı hu odada, sec::ebileceğ\, yazılmamııı ~izli, sırlı Çabucak ... Hemen evlenmek, Fahi-
gara. j?i~k ~i Alman işıalin - ma. gene de r.bıT. 1 ın binerlerken, Mi- baba"lına mektub yaz~yor. uNecdet kelimeler halindP. o1·uvabilir. re Hanımın pençesinden tamamen lak ve çok çok ~ gösteriye 
den.beri N<>rvec; halim n elinden tayyörle o.t 0n;ı0 1 deııh" diri bn'uynr, Ta~pınarlall evbnme!ıne izin ver • Bu mektuba, Yeşilköy palasa kurtulmak.. ~te oDUD uk. düliinrü vildiii-i - ,.-. 
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6 Sayfa 

Kandır ada. 
Dokumacılık ve 

ketencilik yolunda 
büyük adımlar atılıyor 

SON POSTA Mart 7 

Kandıra (Hususi) - Kan<lırada 
açılan dokumacılık kursu aayeainde 
kua bir zamanda 114n'abn üstün in. 
edikleri halkunız.a a§ılanmıttır. 

Kura açılalı iki gün sonra bir ay 
olacaktrr. Böyle kısa bir zamanda 
csaşlı başanlarmuzdan olan san'et 
kısımlan halkm iııtidlldı sayesinde 
müıkülata ınanız kalınmadan ön -
lenebilmiıtir. Bu meyanda ilk ola -
rak otomatik tezgahlarda birçok şe 
killerle çalışmalar, çıkırıklarda da 
keten, yün eyinneleri ve bükmeleri, 
bobin ve mıırura 11armaları gibi kü
çük mikyasta bultı'nan çıkırı/,darJı 
gösterdikleri meharetin inceliklerini 
ve Vekaletin göndermi, okluğu, 
halka verilmesi liizım gelen iplikle • 
rin kimyevi boyalarının muhtelif 
rc.n.kleri amlei olarak tatbik edilmi~ 
tir. 

Kaza, ormanları, madenleri, zirai vaziyetile 
cidden zengin bir istikbale namzeddir, halk 
portakalcılığa büyük bir alaka gösteriyor 

Edirne CHa.rua> - Şehirdeki 
bazı a.,çılarla köfte ve börekçi
lerin son giknlerde fiddeUi bir 
:rnüra.kabe alıtma #1lınmalarını 
icıa.b etUrecek ta.rzda harekete 
cür'et ettikleri görillmekte ve bu 
hal bir90k fikAyetlere .eebeb ol

Bu koşuya bütün memleket atletleri iştirak 
edecek, bundan evvel bölgeler arasında 

bir hazırlık koşusu yapılacak 

Bundan sonra çÖ7gÜ harırlama OsmanJyenin amam! C"örinifi 
itlerine geçil•rek bobin sarma ve~ Adana (Huau.!l) - Osmaniye kaza teyakkuzllndan mti'8n&'im olacağı 
ç.özgi.i ve tımar işlerile me9gul bulu- 1 sı hakikaten öğmeğe llyık layık k.J.- §Üphealzdir. 
nulmzık~adır. On gün~ ~~d.ar ~·aııl uJ.a.rım.ızdan biridir. Asam.etli Ama. Genç Belediye Reisinin şehrin ima
't'~ . ~~bm sanna v~. çozgu ıılen de noo dağlarının eteklerine turulmvş ve rına azami derecede çalıştığı açıkça. 
bıtırılı!? tal~ele!' koylerde kura aç. bu dağın bol .sularlle sulanmak lül- j göriilmektedi.r. Çar41 caddeleri kal
mak uzere "ynlacaklardır. Merkez fu.na mazhar olmuştur. Hangi cad- dırınılanmakta ve yollac parkelen-
kaza halkının bir kınnının göster • mekt.edir 

ma.lı:tadır. 

Bahass& hiç lüzum yokken 
bu gibi yerler, yemek fiatlarım 
y!lkseltm işler ve poralYon mikta 
rını asgari hadde düşilnnü.şler
dlr. 

Nitekı'm maliyet rıatı elli ku,. 
ruşu geçmlyen bir sövüş piliç bu 
düt.kAnlarda bir liraya, serma
yesi auıml 3, 4 turuş olan bir 
marııı cacığı 10.15 kuruşa. veril 
mektedir. Diğer yemekler de bu 
na kıyas hem pahalı, hem de 
çok azdır. El.hasıl aşçılann bu 
hareketleri gerek fiat mürakabe 
gerekse belediJilenin müdnhale
sıni icabet.tircek bir had<le gel
dı~i görülmektedir. 

Türltiye kır koıueu birinciliği bu 
yıl İnönü koıusu namı altında 30 
Mart Pazar günü İzmirde 7500 met
relik bir mesafe üzerinde yapıla. 
caktır. 

Bu kotuya kır ko§usu mevsımı 
esnasında programın tatbikinde 
gayret göstermiş ve bölge birinci
liklerini yapmı§ olan bölgelerin bi. 
rinci kategori temsili talc.unlan i,ti
rak edeceklerdir. 

Bölgeler dörder ki§ili.lc takımlar. 
la temsil edilccelderdir. 

Birden fazla takımla ko~uda tem
sil edilmek istiyecek bölgeler bu ta
lc.ımlann masrafını bölgece öderler. 
Ancalt takım onunculuğa kadar 
(takım tasnifine) dahil olabilecek 
kudreti gösterdiği takdirde bu ta
mın da tam masrf.fı Genel Direktör 
lükçe ödenecektir. 

Türkiye lnönü koşusuna ferden 
İştirak etmek istiyecek her koıucu 
kendi masrafını vermek sureti ile bu diği bu alaka cidden takdire ıayan- de&nden gidilirse bol su cereyanları- . 

· na raaUanır. Bu kaza. her türlü ikt.ı- Fakat Belediye ira.dının azlığı yü_ 
Cfır. A 1 M 

Bu kısa zamanda memleketin ik- sadi inkişafa 1ı~yık ve mnzhar o a- zunden yapılması taaavvur edilen f-
cak bir tabillyet tedir. Orm:ı.nlan, ma mar layıkile ya.pılamamaktadır. 

tHadi temelini t~il eden ketenci - Batakhktan kurtard·~ı üç bin dö-
liğin, dolc:umacılığın modern ve da· denleri, ziral durumu fevkalfı.delik "' 
ha ameli bir surette mamul bir bale gö.ste.rmeğe namzeddir. Dikkat ve it"- nüme yakın tarlayı mezru bir halde 
getirilmesi memnuniyeti rnucibdir. na edllmiye çok layık blT yurd parça- getirmek -.e halkın lstifade.sıne ar
Çünkü memlekette dokunan k~t,..n aıdır. zetımek lçin önemli ga.yretler sar!o
hezleri şimdiye l:adar iptidai tezgah.. Ne kadar para sarfedil!e lktısadl lunmalcta ve burasının tapuya raptı 
farda verimi az tarzda dokunmut - durumu inkişaf edeceğinde zerre ita- düşünülmektedir. 

.A.khisarda 
• müsabakaya dahil olabilecektir. Ha.. 

riç bölgelerden fzrnire gelmiş ve bu 
şek.ilde koşmuş atlet birinciden 1 2 
ciliğe kadar derece aldığı takdirde 
masrafı Genel Direktörlükten öde
necektir. 

Bir kır bekçisi bir çoba
nı tabanca ile öldürdü 

tur. Halbuki elde edilen randıman dar tereddüd edilemez. Kaza halkı Bu teşebbüs sona erdiği zaman be
ehemmiyetsizdir. Bu bakımdan ge- bugün için narenciye yetiştirmek hu- lediyeye mühim bir irad haaıl olaca. 
rek kasabalının ve gerek köylü _ .susunda tevkali.de bir gayret aarfet.. ğı ve bununla daha birçok imar nok 
müzün V cU.letin bu hayırlı teşeb. mektedir. Fakat tabiatın zenginlik- sanları tamam.laına.catı şüphesiwdlr. 
büsünü böyle alaka ve hevC81e kar- Jerine mazhar olan bu yurd pa~a.u 
şılaması gayet tabiidir. sakinleri fakir bulunmaktadır. 

Dokuma muallimi Abdullah ya- Bu fakriilıal hiç şüphe yoktur ki 
kında kazanın dokumacılık inkiıaf paraswık ve sermayeslrJilcten ™"'et 
eden mıntakalarını gjderek orada eımektedi.r. MahsulMı anı'ye&ye&n_ 

köylü ile yakından temasa geçip la- den istifade edememesinin l>aşlıoa 
zrrn gelen izahat · ve malumatı vere. sebebi malını değeri pahasına sa\a-
cektir. mamaaıdr. 

------------------· 
~ey handa 

Memleketimisin her ta.rafınd~ n-
ki inkişaflardan buranın da istifade 
edeceği ve hükumetimizin dikkat ve 

Dahiliye Müsteşarı 
Eandırmada 

Edremit CHUBU.ll> - Dahaiye Ve
kMeti Müsteşarı e.skl Valimiz B .. 
tem Aykut, bı.r müddet mezuniyet 
almı.t Ye bugüıı valyetimlze gelmiş
tir. Öğrendiğime göre Etem Aykut 
izinll günlerini Bandırmıının aak!n 
muhitinde istirahatle geçirecektir. 

Ceyhan nehri 4 metre 
yükseldi, 15 köy c Manisa Halk evinin faaliyeti 

su altında 

Ceyhan - Ceyhan nehri bügün 
1 

yatağından dört buçuk metreden : 
fazla ytibelmiş bulunmaktadır. Neh ' 
rin civarında blllunnn on beş köy 

kı.ınnen su1arın hücumuna uğramış.. 
tı r. Maddi ha.ı;ar ve insanca zayiat 
henuz ~m değildir. ı 

lzmirde yapı'acak lnönU 
koşularına hazırlık 

İzmir <Hu.sus!> - Türkiye Kros.. 
kontri birinciliklerinin 30 Mart~ İz -ı 
mirde yapılmnsı Jııarıırla.ftmlm1.1tır. 
Znelce 23 Mart olarak tesbit edilen 1 
tarih, değiştirilmiş.tir. j 

' ' 

Akhisar (Husu.sl> - Beyoba köyün 
de kanlı bir cinayet i§lenmi§ ve bir 
çobanın ölümile neticelenmigtlr, Hii
d.ise töyle olmuştur: 

Satılmış oğlu HaHJ, gece vakti ko_ 
yunlarını ot1atmakta iken ayni kö • 
7ün kır bekçisi Ali Kahramana rast. 
laml.ftır. 

BekÇi, çoban Halile, koyunla.rını 
bata .soktuğu bııh:>neısile ~ıkış -
mış ve sırtındaki kepen~i istemiş -
tir. Çobanın derhal kepeneği çıkara. 
rak bekçiye teslim etmesine ratmen 
nedense o anda hiddete gelen Ali 
Kahraman, elindeki mavzer ttlfe _ 
ğı1e Halile iki el ateş etmLt ve onu a_ 
ğır surette yaralamı.,tır, HAdLse ha
ber alınınca. bekçi yakalanarak Ak-

hisara, yaralı da Mani.sa memleket 
hastane.iine göyürülmüştür. Halil öl
müştür. Mlfye tahkikata devam et • 
mektedir. 

Kızılcahamamda bir 
ustabaşı, kafası ezilerek 

öldü 
Kızılcahatl'Mlm (Hususi) - Ka. 

za.mızın Güven nahiyesinde Kiden 
çayında köprü yapmakta olan fş -
<;ilerin U6tab~ Mu.stafa isminde 
birinin ~rine 500 ıkilo ağırlığın-
da bir ağaç ctiişmilş. kafasını ezmiş 
w kendib"ini dereye yuvarla.nuş -
tır. Mustafanın ce-;ecii 30 kilomet-
re uzaklıkta dere kenarında ölü 
olarak bulunmuştur. 

TEŞEKKÜR Türkiyenin muhtelit vlllyeUerin-
1
1 

deıa dörder klflllk takımlar halinde 
250 kadar atlet İzmire gelecek ve 
7500 metre üzerinden ~ yapacak
lardır. .:İnönü koşU3Uı adı verilen 
bu mühim koşunun yeri te.sbit e111-
nıiştir. AtleUer, Baltevi önünden ha. 

Mani.sa (Huau.sl> - MaııiH Halt cez:MmıDde okuma odalan f4b aaı.t • thu.n müddet zatülcenp ha.:ıtalığı 
evi ça.l.ı4malarına büyük bir hız ile ıu-. çeten etimi kıymetli tedaTilerile ha.. 

reket edecek. Kordon, Gui Bulnzı. 
Ba.sınah&ne, Költürpark, Doktor 
Mus~tabey, ve Voroşllof bulTf.rları
nı talı:lben Alsancağa gideceklerdir. 

c8on Polıta• nm. .. frikMI: ~ 

kt.e ııenelere na.- yata k&T114turan Samsun Millet has_ 
devam etme '9e geçen EY alona.oda wrilen lıııon~ranalar tane& aertablbi Alleddinle operatör 
saran d.t.ha Titrilllli ifl« bafarmak- hallı: tarafından böyi:ik btr a.Y.k& ile Buan ~hmi n b.aat.ane hemtirelerl-
tadır. takib olmı.m.KW. ff hoparlörler na- ne ebed1 minettarııtımın Alenen ib 

Köy gnUeri tert.1> edilmekt.e ve . lllın& m~ gaıeteıliııiR deWe _ 
köylü yurdda.flar ten'rir olunmakta - tuile de halka duyurulmaktadır. Re- \illi rica ederim. 

dır. Her ay içeri.aind• Mmail veril - aim. iMi tonfel'&.D.lludan birinde bu - aıtl Nlı:sar -~ 
mektedir. Kt\U k.ıılm1 bazı m,ier Ue htna.ııları ı~ri,Jor. Mim.iM Ural 

tet ve bayretle baktı Te sonra yiik
.dt eeeıle: 

W~Sl®-,€-YAt>A.l 
il(~l!fR-=El gAM:J 

- itte. tam :umıaalftda batlDlua 
ıolea felAketl dedi, ioun buna öf· 
kckıaıneeia de ne yapaan 1 

Soara omuz.lanna kaldırclt n: 
- Vaziyeti Torray'a bildirme. 

ıniz ~ onun taYIİye cdeceii teYleri 
dinlememiz iyi olacak, dedi. 

karamlyacağuu sördü. Kaptan ._. 
tad aükılnetile: 

- Evet, diye cevab verdi, pto 
sahibi bana aalatb. 

- Bu bayanlann yÜzÜnden mu.. 
azzep oluyor, zira bu tahammül e • 
dilmez atmoaferden mümkün old11-
iu aü~e kurtulmaia çalııacaimt 
umuyoruz. 

Zira yat ona emanet edilmitti 
ve fırtına da çok 9iddetli idi. Biz 
filika ile ı;relirlcen nerede ite alabora 
,olacaktık. Bu, körfezin bir köşe • 
ande ve üzerinde hiç bir bina bu -
lunmıyan bir toprak parçası önünde 
oluyordu. 

- Geminin akıntıya k.apJıp sit· 
mt•_Jiğine emin miafoid 

Mac .Kenzie iri ellerile kaahtini 
çevirdi ve: 

- Hiç bir şeyden emin değilim. 
Fakat dün akcıam Mac ponald'ın 
yanında raetladığlm ve f alez üze -
rindeki bir kul iibede oturmakta o.. 
lan bir balıkçı büyük bir geminin 
Ansay limanına doğru ~tmekte ol
<luğunu gördüğünü söyledi. Gemi 
çok sallanıyormu•, fak-at buna rai· 
men çok süratli 11idiyonDUf. Bereket 

y cuall: v alctnlin waı-.. 
venin ki kılavuz gemide kalmııtı. 

Steplıen dişleri aruuıdan bir ki. 
für savurdu, katlarını yeniden çattı 
ve kuru bir aeak sordu: 

- Niçin bütün bunları bana daha 
önce aöylemediniz} 

İhtiy.ar denizci nwtad aakinliii ile 
cevab vereli. 

- Dün ak .. m yapılacak 'bir teJ 
yoktu, dedi. Sizi niçDı daha önce 
rahatınz edecektim) Fecir ile bera. 
her riirginn ke9ileceii1ai ve ıiz u -
yanmadan önce yatın bura
ya evdet edeceğini diifi.inmUt
tüm. (Fakat, diye keadine rüve.. 
nir bir tavırla · de.am etti) Ariel 
ne hugön, ne de yann dö.ebilir, 
ancalı: rii~!m. lı:enhne.ini bekle -
mek IAzmıdN'. 

C.rri.on, PlUlippeia yüzüne deh 

Mac Kenzic.. 
- Şato v.hibi burad. değil, ben 

gelirken ona köyde rutladım, dedi. 
Fakat ~tronu ona aırtını çevird1 

ve hiddetle pencereden bakmai• 
baıiadı. 

Verity, bptaıaa kar11 iır;inde bit 
acıma hiaei duydu. Çok iyi arkadaı
hlar. Ö,.le k.i tüldlti denizci Üe çolı 
kimse ahbab olanıazdL Elinde ol • 
mıyaa bir sebebden dolayı, Guri • 
.onun onu mea' ul görmesi boş bir 
ıpey değildi. Mac Kenı:İeye yaklaıtı 
ve yavatça: 

- Onun IJÖzlerine aldırma, de
di .•• Çok hiddetlendi, fiipheaiz dün 
ak..- neler olduğunu öir~nm'1-i • 
nizd.ir. 

Amerikalı. bir cinayetin bile Mac 
Keazi.e

0

yi lenfatik mizacından çı • 

Gemici anlamaı:nıt gibi bir İf&ret 
yaptı ve sonr~ ilave etti. 

- Ariel burada da olsa, hava da 
iyileşae. buradan ayrılmamız gayri 
mümkün Kibi gÖrÜl'Üyor. 

Birdenbire sözünü keati, zira Gar
riaon geri dönmüt. durgun bir bakıt
la bakı.yordu. 

Mac Kenzie c!oğruldu ve mutad 
meruime riayetltar tavrile: 

- Mösyönü:ı verilecek bir emn 
olur•. hen Mac Donald'ın yanm • 
dayım, dedi. 

SoftTa. hürm.!tU.r bir sclAm ver. 
di ve: 

- Hayırh aahahlar dikrim, mös
yö, dedi. 

Ve aapkaııını ba~ına koydu. 
Stephen birdenhite dütünceleti.n

den nynldı:. 

Müsbaka 7500 metre olduğu ci
hetle birinciden 7 dakikll 30 saniye 
sonra ltoşuyu bitirilenler hiçbir tas. 
nife dahil edilmiyeceklerdir. 

Takım tasnifi dörder kişilik takım 
itibarile yapılır. Bu takımı tetk.il e
denlerin isimlerı 29 Mart akşamı 
İzmirde federasyon mümes.ailliğine 
bildirilir. Her takımın >arış yerine 
gelecek üç b irinci koşucusunun eayı 
yekunu alınacak, eı1 az sayı yapan 
takım birinci ilan olunacaktır. Ta
kımlar hareltetlerİni 28 Mart 94 l 
Cuma akşamı veya 29 Mart 941 
Cumartesi ;ıünü sabahı lzmirde bu
lunacaldarına &Öre hesablıyacak
lardır. 

2 3-III-941 Pl\zar güni.i bütün 
bölgelerde d t; 6000 metre üzerinde 
İnönü koşuau yapılacakbr. 

Her bölge bu koşuya azami atlet 
adedi ile iştiraki temiı{e çalıpcak· 
lardır. 

İzmir bölgcsind~ bulunan atlet
ler doğrudan doğruya «Türlciye 
lnönü koşueunan gireceklerdir. 

Türliye lnönü koşusu birinciliği 
ayni gün lzmirde yapılacağından 
bölge. temsili takımları aynca 
İzmirde koşacaklardır. 

lnönü ko,usundd ferdi, takım ve 
grup tasnifi yapılacak ve her bitine 
ayn mükafat verilecektir. 

Bölgeler arası temaslar 
Bölgelerin 30 Marttıı lzmirde 

yapılacak olan İnönü koşusuna ha· 
zırlanmalarını temin etmek üzere 8 
grupta ve 42 bölge atletleri arasın
da 9 Mart Pazar giinü için bir kır 
koşıuau tertib edilmiştir. 

Bu grupların merkezleri ve işti
rak edecek bölgeler şunlardır: 

Burdur' da: Antalya, Denizli, Is
parta. 

Edirne"de: Kırklareli. Tekirdağ. 
Eskişehir' de : Afyon, Bilecik, 

Bursa, Konya, Kocaeli, Kütahya. 
Hatay'da: Caziıntep, İçel, Ma

raı, Seynan, Urfa. 
Manisa' da: Aydın, Balıkesir, Ça

nakkale, İzmir, Mucla. 
Sarnsun"da: Amasy11., Çorum, 

GirCMJn, Ordu, Sinob. 
SiYaa"ta: Kayeeri, Niğode, Kırte

bir, T ob.d, Y ozgad. 

- o..nınozı diye haiırdı. 
Gemici ıeri döndü. 
Ganieon ~velkioden dalaa ae -

vinııli bil' aeale: 
- Y atuı aTdetini beldiyene ka. 

dar .. to 1altibi Mi ,.toda misafir 
etmekle b.J.tirar olacaktır, aanıyo • 
rum, dedi. Her halde Mac Donal • 
dın yanında rahat clejiLıinizdir, 

Kaptanın, IUddett.en yiizij kıp • 
lmm.m ohnakla he1'ber, 1>ts IÖzieT
den memnun oldui• belli idi: elm
deki baketiai kıvırdt ve ce?ab T'ef• 

di: 
- Çok nazik.atniz möeyö, f.l•t, 

eier aizce hepsi bir ise ben bul«uı. 
duğum yerde kalmayı tercih cdeıiırn. 1 

- Haydi, haydi, T orray ain ka-ı 
hu.l etmekle çok memnun ola<:.k -
tır. 

Mac Kenzie batt•u ıtall4dı ve ce -
vah verdi: 

- Bilirsiniz. li, mötyö, kalah:ılık 
tan hoılana:ı bir adam değilimdir. 
Alakanıza tetclLldi.r edednı. 

(Arba vıw) 

Zonguldak'ta: Bolu, Çankırı. 
Kastamonu. 

Koşu bölgelerin 4 kitilik temsiH 
takımları arasında olacaktır. lateyea 
bölgeler maaraflan kendilerine aid 
olma.le. üzere fazla takımla iştirak 
edebiloceklerdir. 

Müsabalca neticesinde ferd ve ta· 
kım tasnifi yapılacaktır. Her takım 
4 ki~ olarak yarı~a başlıyacak v• 
koşuyu önde bitirecek üç birinci ko
şucunun puan mecmuu alınacak, ca 
az puan alan takım b irinci olacaktır. 
Ferdi tasnif birinciden sonuncuya 
kadar olan yarış sıra!!ıdır. Birinci
den 6 dakika veya daha sonra ko
yu bitirecek olanlar hiçbir tasnife 
dahil olamıyacaklardır. 

Dörtler kupası maçları 
T ertib heyetinden: 
1 - Milli küme müsnbakalanna 

hazırlık mahiyetinde olmak üzere 
tertib oluncın müsabakaların 9. 3. 
941 Pazar günü cercf sahasında oy
nanacalc olanları şunlardır. 

İstanbulspor - Beşiktaş, saat 
14,30, hakem Muzaffer, yan hake· 
mi Feridun, Ziya. ~ 

F ~ner • G.t.latasaray, saat 16, 30, 
hakem Samih Duransoy, yan hake
mi Necdet, Selami. 

2 - Spor muharriri arkadaılano 
serbest dühuliye varakalaıını Gala. 
tasaray klühünden almaları rica o-
lunuT. · 

3 - Tevzi ~dilmit olan hüviyet 
varakalarının bu maçlarda hüküm. 
leri yoktur. 

4 - Gişeler izdihama meydan 
verilmemelt İçin saat 12 de açıla
cak ve dühuliye 25, tribün 50 .lcurut 
olacaktır. 

lstanbul güreşçileri 
Ankaraya gittiler 

Ankara güreş taltımiltı önümür. 
deki Cumartesi günü greko Tumcaı 
ve acrheat güreş maçları yapacak 
olan İstanbul ekipi 14 güreşçi ve 2 
idareci ile beraber dün Ankaraya 
hareket etmiıtir. 

Erk k mektebler voleyLol 
maçları 

İstanbul erkek mektebleri voley. 
bol lig heyeti başkanlığından: 3 / ili/ 
1941 Cuma günü Beyoğlu Halkevi 
ealonunda yapılacak maçlar. 

hık lisesi - Galatasaray L, Sllat 
14'.30 da. 

Boğaziçi lisesi • Kabataı lisesi. 
.aat 15 te. • 

7/ 111/ 1941 Cuma günü Eminönil 
Halkevi aalonunda yapılacak maQ
lar: 

Taksim liaesi • Vefa lisesi, saat 
14.30 da. 

Ticaret liseai - Yüce Ülkü liıui, 
aaat 15• te. 

ikinci küme lig maçları 
lıtanbul Futbol Ajanlığından: 

9/ 3/ 941 tarihir.de yapılacak ikinci 
küme lig maçları: 

Fener bahçe atadı: eaat 12 Feri. 
köy - Galata Gençler. Hakem: Şe. 
kib Ak duman. Yan hakem: Münir. 
Fazıl. Saat 14: Şişli, Cüneı - Fener. 
yılmaz. Hakem: Bülend Tur anlı. 
Yan hakem: Netet. Sadık. 

Bölge voleybol şarrp:yonası 
lstanbul bölgesi voleyhol ajanlı

ğından: 8 / 3 / 1 9 4 1 tarihine müaadif 
Cumartesi günü yapılacak bölce 
voleybol p.mpiyonası. 

Saat 2,30 Fenerbahçe • Galata
aaray (11.) 

Saat 3, 15 F enerbahçe - Galata. 
saray (A. 1.) 

Marmara kupası maçları 
Marm.ara kupası namile milll 

küme haricindeki 6 takımın futbol 
maçlannı hazırlamak üzere düa 
ak.-m mıntal.:a merkezinde bir top
lantı y.pıl..ııtllr. 

Y.,.....! 
~ W. bub ~ie. en as 

bu'b lllk.-t- t...t.en n>eıaııhl.At -
Ur. a..t11n lıı:ryıa•&bll bil. 
S~,ya dliııJmenaek l:sttyerstıa. 

1ııic' Mri> ctiiıııy~ı ~e Y*-t&dıl\. 
--, ---d~ı: 
~ ,...,,_. ~ertiııl>:'J.eo., 

llMll .. ne .._...u ~ c4e -
M> jP-tl ~ hesabi&. 



7 Mut 

lngilizler vaziyeti 
nas il görüyorlar? 

Royterin askeri 
muhabiri yazıyor 

SON POSTA 

alliai taıabında.n köylünün ihtiyat. 
lalı hıa«kıı:M\a sözler söylenmiştir. :Mt 
Mildi• ~ Jl&nk~ı Müdürlütl 

-~ IW'ld iu'eôi aeoperat.ifletı 
bUIWkia 1111 uafenna verilmiş, .. 
iiime.Werin eu hususta köy'lü nea. 
dlDde P1l"ft ı&ılOel: ınetert llltMıl-

GÖZ DOKTORU 
Nuri Fehmi Ayberk 
~ ................ 

göz mötehaası.sı 
istaab• • 1 .... kMtll*- ..... 

<•> ......... Ttıl. mu 

SaTfa 1 

Deniz naklirıtma dair 
koordinasyon kararı 

neşredildi 

lzmirde Amerikanvari 
gartb bir soygune11luk 

( .. tarafı 1 inci aarfMa) 
Bunun üzerine arece yanaı hır!!l~ 
aabıkalılar ara3lrtda bir müdd« 
kar,,Iıkh atet edilmlşdr. Bu sı_ta~ 
silib sesleri üzetfhe yedfen polısletı 
gören aabıkalılat sellmt!t! kendUefi.. 
ni deme atmalatA in.Jınutlardır. F11-
kat polisler de arkalanndan denize 
atılmıtlar ve hltlrıcl hıffı!la onu 
sevmaia teşebbüe edea ..hıkatilan 
yakalamııı1atdır • 

• 



8 Sa7fa 

Meşhur Silf GEK Saatleri 
Hiçbir zam g6rmeksizin eski fiyatlarla 
aablmaktadır. SINGER saatinin kalitesi 

yüksek mübayaa feraiti faydalıdır. 
Cep saati Kromdan ukası fantazi 2Z Lira 

D D Çelikten D D 28 » 

• • Kromdan • • Çok ince 25 • 
D JI Güm.üt • • 30 ,. 

ı.Jcuz saatler hakiki tasarrufu temin etmez. Saatln ka
litesi yüksek, mübayaa teraiti faydalı olmalıdır. Tür. 
kiyede evsafının yftbetlilile şöhret bulan SİNGER 
saatleri bütün faydalan clmldir. 

Çünkfl; dlter marka saatlerden ucuzdur tasarrufu 
temin eder. ' 
Çünkü; hayatınızda sızı başka saate muhtaç etmez. 
Çünkü; onbeş sene zarfında tamir parası vermeuiniZ. 

Bu fıraattan iltifade etmek 1.stiyen tafra müşterilerimiz bedelini poot.a 
ft&ltuile PfllİD cönderdiklerinde posta ücreti tarafımıza a.ld olmak üze
re saat ırönderilir. 

D t il I A T: Slnger saatleri istanbokla yalnız Eminönü merkezindeki 
aıatazamıada atılır. - İ.stanbulda şubemiz yoktur. 
Si~IGD 8AATLEBt Mafazuı, İstanbul, Bminöntl caddesi No. 8. 

ŞİRKETİ HA YRİYEDEN: 
Köprtıden aaat 19 da hareket eden. Kuruçqme de dahil oldutu 

halde Bebefe tadar giden 170 numaralı aeferin 19.15 de hareket el, 
mett.e oldutu sayın yolculanmıza illn olunur. 

Toprak Mahsulleri Ofisi Is tan bul Şube
sinden: 

Şubein1a&n 1Ml ihti)'acı olan vaaatt üç bin afyon 11ır&9 aandJlı ıı Mar\ 
1941 Balı aünü aat 15 de brfılıklı pazarlıtla 7flptınlacaimdan. tallble • 
rin bet Jils lira teminat atçesile yevmi JDel"1'da ıubemisin Limaa ha • 
nındati merkesinde hazır bulunma1&n q andlk f&rtnamllerlDl puar • 
lıttan enel şubeden alınalan (117'6) 

DENİZ, KARA 19 TUNA VASITALARi:I.B 

Avrupan w Avrupadan, beynelmilel her Dff1 aalı:llyat 
ı__ vanaıt iller1. 

SON POSTA 

Bulunan eve baı ve 

diı ağrısı, vip, nezle 
gibi hastalıklar girmez. 

B1.4ınız Te dişiniz atrımıya 
başladı mı ~men bir kaşe 

NEVROZ İN 
Alınız, Bir Şeyiniı 

Kalmaz 
İcabında günde 3 tqe 

alınabilir. 

l, &--
Radyonuz 

Bozuldu mu? 
RADYO-TEKNIK'e 

Telefon ediniz: 4126' 
Radyonuzu evinizden aldıracak 

ve cOscillographe. sayesinde ye
ni bir hale ifrat edecektir. 

FİAT VE İŞÇİLİK rekabet.iiZdir. 
TAMİRAT BİR SENE 

teminatlıdır. 

RADYO TEKNiK 
P . ~rrin ve V. Kornfllt (Mü -

hendis) Beyotlu İstıkl6J Cad. 
285 geçidinde ---------- ~------~· t LAN 

Sultanhamamında Havuzlu ha
nınd-aki V. KORNFİLT Radyo 
atölyesi, RADYO - TEKNİK Ş. 
tine nakletmiştir. Mezkflr atölye 
tarafından vaktlle temin edilen 

garantiler şirketçe taahhüd 
edilmiştir. 

BANKA 

~-----' KOIERÇIYALA ITALYANA 
Doktor Haf iZ Cemal Tamamen tediye edamlf aernıayeai: 

700.000.000 ltal.ran Lireti 
(Lokman .Hekim) 

Dmuıyoluncla 104 No. da beraün 
haıta kabul eder. 

Telefon: 21044-23398 

llBB.l[ut: Miı...\NO 
Btltiln ita!yada, iatanbul, İzmir, 

Londra ve New. York'ta 
fubelerl vardır. 

Dr. IHSAN SAMİ llaaiqtekl kıılcal&rlnln: 
Gonokok Aşısı BANCA ooMMERCiALi: iTALi:ANA 

_fiı!. L/ .....,_..,. .. llatil&tluıu lrarw• <Pı:ance> Paril, Marseille, Touleuae, 
yM • pell 111.ırlı .. .... ...-,. Dina"1• Nlce, Menton. Monaco, Montecarlo, K. A. M0LLER De 

~ Votvoda Caddeli Mınena Ban 'hllfon: 4IOll s.ltaaaabıM ~ Ne. (U Ca.nnea, J'uanlea - Pıns, Villefranche. 

.::~~~~~~~~~~Tellrat~~.:_: ~Trampan~~~~~~~~~~~~~ ~ .. ••••••••••"' ıur • lııler, CUablanca (Marocl. BANCA COMMERCİALB İTALİANA 
z.,ı - Nlltu testeremle aakerl ve- il ROlılBNA: Bucarest. Arad, Bralla, 

altamı •1' tWm. Yeaiaini alacalun- Braeoy, CluJ. Coltanza, caıaz, S!blu, 
claıı lllı:iaıiıı.ln hlltmCl ,ottur. Tımicboara. 

4hınll ...._ e11a Yablt Me;dianeı BANCA OOMMBRCİALB İTALİANA 
E BULOARA Sofıa, Burgu, Plovdiv, 
varna. 

BANCA COMMERCİALJ: İTALİANA Son Posta PER L'BOrrro. Alexandrie d'Egypt.e, 

lı::ıı:ııı-.-.-------=--ıl Eltahire, Port - Said. BANCA COMMERCİALB İTALİANA 

1 
Mart 7 

Emniyet Sandığı ilanları 
E 

Taksitli Emlak Sahşı sekiz 
senede 0/o 8,5 faizle ödenir 

1 

Semti Cinsi 
Mallpt 
kıyınet.i 

Sütlücede Abdüssellm Sütlüce mah-ıllesi Abdüs _ Araa 50 
seiAm sokağında eski 25, 27 yeni 25 ve 27 NoJı. 
Kadıköy Hasanpaşa mahallesinde 83kl Adalet, yeni İki ev 2000 
Hürriyet, sokağında eski 7 mü. yeni 1/1, 1/2, 8 No. lı 

1 - Arttırma 19/ Mart/ 941 tarihine d~n Çarşamba gllnü yapılacak ,.. 
13 ten 15 te kadar devam edecektir~ 
İhale arttırma sonunda en yüksek bedel verene yapılır. 
2 - Arttırmaya girmek için muhammen kıymetin 3 15 fl nl3betinde 

pey akçesi yatırmak llzımdır. 

3 - Arttuma. bedelinin dörtte biri peşin, geri kalanı setiz senede sekiS 
müsavi taltsıtte ödenir. Taksitler 3 8,5 faize tlbidir. 

4 - Taksitler ödeninciye kadar gayri menkul aandığa birinci derecede 
ipotekli kalır. 

5 - Binaların fototranarı Sandık binasındaki satış salonunda teşhir 
olunmaktadır. Fazla taUilA.t almalı: için salona müracaat edllir. 

Emlak almak ve satmak istiyenlere : 
İstanbulun ber semtinde her çeşld em.llk almak ve satmak için en kı.sa 

yol aatış salonumuzu ziyarettir. 
istenilditi takdirde satılığa konan emllt mukabilinde ne miktar boro 

verileeeti tayin edilerek allkadarlara bildirilir. Bun•n için ilı:1 lir& ücret 
llhnır. 

Tefhlr öcretı : Bir liradan &falı nımamek bere tiç ay i~ bin lirada • 
iti b~uk kUZ'Qftar. Ne Abcıdan, ne de alıcıdan bafka l>lr 
fleret alııurıu. cı5151 

MÜZEYYEN SENAR 
AZİZ ŞENSES 

ODEON" ..... .,. 
W.-270422 

Tıfllil. eitiat. iliftcua ft E OREOA, Atina, Pire, Sellnllc. 
Ballı: ıateal BANCA COMMERCİALE ITALİANA -----------------------------

Türkiye Cümhuriyeti 

ZiRAAT BANKA Si 
KaruJ111 tarihi: 1• 

Serm.yesl: 100.000.000 TUrk Lirası 
luk w a,Jau adedi: • 

ilini l'8 &icaı1 Mr U1i baDU m"NMlllllt 

PARA BiRiKTiRENLERE 28.800 
LiRA iKRAMiYE VERiYOR 

Ru& .. , .... .,.., tumbaralı ft a.Mrm ıuama1 heab•arm4a 

.... lina MaJunanıara aenede ' ..,. 911ı:ilecek nr·a a. ..... -
4lati ........ ~ dalıtııac:UUr. 

4 Adet 1,000 Llrahk 4,000 Lira 
4 • &00 " 2,000 .. 
4 ... 250 " 1,000 " 40 • 100 " 4,000 " 

100 • 60 " 5,00D " 
120 " 40 .. 4,800 .. 
180 " 20 .. 3,200 .. 

Dikkat: Hdablanndaki paralar bir aene lOinde 50 liradan IPI 
dQfmiJenlert ikramiye çıktılı takdirde "' 30 taaıae:ıe TUileoektir 

1 

Jtur'alar aeoede • defa, 1 Bylfıl. 1 B1rinciklnun_ ı Mart .,. 1 Baa 
nD &ariblerinde çeküecett.ir. • 

--··-··················· .......................... -...-··--·-· ...... ··--·····------··· 
Son Poeta Matbuaı: Nftll'İ)"at M üdürih Selim Ragıp Emeç 

SAlllBlıRI ı S. Rqıp EMEC A. Ekrem UŞAKLIGlL 

Yerebetan, Çataıçqme aotalı:, 29 TRUST COMPANY. Phaadelphta. 
l 8 T A N 8 U L BANCA COMMERCİALE İT ALİANA 

1-_..._____.........,,....._ ______ .J TRUST OOMPANY - Mew. Yort. 
auetem..mde ~kan 1Sn Te Mii.Ştetti BinkaJar 
resimlerin biitüiı haklan 
mahfus ft ıuıetemne alddir. Banque Française et İtalienne Pour 

l'amerique du aud, PariS. 

ABONE FIATLARI ArJantinde: Buenos - , Airel, Rosa_ 
rio de Santa f6. 

ıııp=ıı-a;=-ım;ıı=====ı===I BRESİLYA'da: Sao - Paulo ve bllf
1 • a ' Sene Ay A1 Kr. 

lıca şehirlerinde 4ubeler. 

Dev:et Demiryôlları işletme U. M. den : 
Muhammen bedeli 53500 elli üç· bln be.şyüz lira olan muhtelit elektrik 

li aaatler ve teferruatı 15/411941 Balı eünü saat 15.30 da kapalı sarf u
lü ile Anta.rada İdare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek J.stiyenlerln (3925) liralılı: muvakkat teminat ile kanu
nun tayin ettiği naitala:-ı ve 1e tekliflerini ayni aün aaa& 14,30 a lı:adar 

KomJ&yon Re~iline vermeleri lAmndır, 
Şartnameler (2681 kuruşa Ankara Tit Haydarpa.ta nmelerinde aatll. 

Kr. Kr. L. Ay 
CHİLİ'dıe: Santlago, ValparaiSo. 
COLOMBİA'da: Bogota, Barran 

qullla, Medelltn. 
- maktadır. (1507) • 

Tilrtiye 
1400 750 '°" 

Yunan ~ 1220 71&> 'l."i .J 

~700 ~VJ 

URUGUAY'da: Montevideo. 
· tltaabal merkesi: Galata, Voyvo • 

Bcmeb! HOo ij()() 
===-•-.ı.-ı=1::-=:f da caddeaf. Karatöypalaa. Telefon: 

44845. 
Abone bedeli pefindir. Adrel 

detıttirmelı: 15 lı:uruftur. 

c.. .... awi nrilrna. 
............. -'ali)"et ......... 

cenb için mettublara 10 
tur04lut Pul Ulvest llzundır. 

Poıta kutıuu : 741 İstanbul 
TLgraf • Son Posta 
Telefon : 20203 

_ t. biiron: Alalemcian han. Telefon: 
22900 3/11/12/15. 

Beyotla bürosa: İstikUJ caddesi No. 
24'1. Telefon: 41046. 

Kasalar icarı: İtalya ve Macarls -
tan için ve Tour"ıStique çekleri ve B. 
C. t. TRAVELLER'S çekleri. 

@-Doktor 1. Zati Og§)t 
ye karşıaındatı mua:vene
inde öğleden aonra hasta-

lannı kabul eder. 

OSMANLI ·eANKASI 
TORK ANONiM ŞIRKE11 

TESiS TARiHI 1863 
Statüleri ve Türkiye c;ımhuriyeti ile münakit m:.ıkı1veienameıl 

2292 Numa,.clı 10/611933 tarihli kanunla tasdik edilmişti,. 
(24/611933 tarihli 2435 Numaralı Re.:ttni Gazete) 

Serma7esi: 10.000.000 lnıiliz LU-aıı 
lbti7at akçeıi : 1.250.000 İngiliz Liraıı 

Tirlıiyenin baflu:a Şehirlerinde 
PARIS, MARSILYA ve NIS"de 
LONDRA ve MANÇF.STER'de 

MISIR. KIBRJS, YUNANIST AN. IRAN, IRAK, FiLiSTiN 
ve MAVERA Yl ERDÜN' de 

Merlıa oe Şubeleri 
YUCOSLA VY A. RtJMANY A. VUNANIST AN. St.JRIYE. LÜBNAN 

Fil)"aD.ri " bilin :>Gapda Acad• n Mah.birlsi nnbr. 

Hw ...i Buka ~me'eleri papar 

Hesabı cart ve me'fduat heaapları ktı.fadı. 
Ticari krediler Te Te.Saitll krediler kilpdı. 
Türkiye Te Ecnebi metnıeketıer üzerine keşide aenedat lıllcontoılU. 

Borsa emirleri. 
Esham Te tahYillt, altın n emtaa üzerine avana. 
Benedat tahallltı ve saire. 

En yiihelr emniyet ,artlaruıı haa lıiralılı 
Kcualar Snoi•i uardır. 

Pi7uanın en müsait prtlarile (kumbarah veya 
kumbuuız) taaarruf beaaplan açılır. 

;:::--==-=-------1941 iKRAMiYELERi 
T. İş Bankası 

1941 Koçuk 
Tasarruf Hesaplan 

İKRAMiYE 
PLANI 

1 adet 2000 liralık - sooo.- lira 
s • 1000 • - 3000.- • 
2 • 'llO • - llOO.- • 
-i • IOO • - 3000.- • 
• • 250 • - 2000.- • 

36 • 100 • - 3500.- • 
80 • 50 • - 6000.- • 

100 • 30 • - tOOO.- • 
Ketilleler: C faba&, 1 Ma7W, 1 A. 
tmı-, 1 llwıeltet&'ID tuibleıbade ,..... 


