
._,akineye 
~eri li rken 
Rtıınanyada dahi ll 

Yaziyat vahim 
~kttle lejyonerlerin 

tt dakika çarpış
&~aları bekleniyor 
~ d:'':'• 29 (AA.) - Bükreşte, ,d, ~ıka lejyonerleıle kıtaat ara
~~~ r Çarpışma vukua gelmesi 
~~ Uhn' addedilmektedir. Şehirde 
~ ır nsabiyet hüküm aürmek
~ij~ ~Urnen halkı tarafından çok 
~ lt Profesör Y organın maktul
~~~ ~ında bulunması lejyonerlere 

'Usurneti arttırmıştır. 
' ekil Antonesko, dün ordu 

~t h 1danlarile uzun bir görüşme-
}': Unrnuştur. Bnşvekilin buııla

ıı. ~~~~~•mını iııtediği tahmin edil-1 .le tr, Cenernller katillerin şi d
~· ~ CeUıhı.ndırılmasını istemişler· 
'1tq1~ 0~anyad'l örfi idare il& n e-

4kd~i;d;kı deniz 
.muharebesi ne 
~d ingiliz tebliği 
~d~dr~,. 29 (t~:A.) - Amiral
~r esının tebligı: 
~ "~1rnha günü, Akdenizde İtnl-
~k bgiliı harb gemileri arnıun

'ı ~f .ı.ı ubn müsadcme hnkkındu, 
l ~aılat Verilmektedir: 
~.,,~~bn sabahı saat 1 O da, 
~~~ orler saffı harb gemileri ve 
~~li deatroyerlerden mürekkeb 
,,~tı~an filosunun Sardunyn n
~ a bulunduğu haber alın

,. h.liarekete geçen gemilerimiz 
a'' tnüddet sonra, ufukta dört 

li'lt)~n kruvazöriınün büyük bir 
·.ı.v f .~eYrettiklcrini görmüşlerdir. 

tUt" 
lt Utarnlarımız att\Ş açmı .. Jar, 

L- f~ kruvnzörleri mukabcle et
~qlq at sun'i sis vaparok uzak-
~ arı tdır, Saat 12 ye doğru, iki 
~ t~r kaaffı harb gemisi kruv::ızör
li.ır~ hlt iltinde tekrar görülmüştür. 
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Bir Yunan 

~ 

Askeri vaziyat 
ltalyan1n 

harb makinesi 
-------YAZAN-----~ 

Emekli general 

H. Emir Erkilet 
aSOn Posta, nın a.oıkerl 

muharrirl 

t talyanın harb makinesi, Bay 
Mussolini'nin, samirniyetle 

güvendiği denilemezse de en çok 
reklli.m ettliU ve kendisinden isti
fadeye çnlıştı~ı bir kuvvettir. 
E\'Velft, İtalyan ha va arnıadasın
dan ve onun Akdenizdeki İr.

giliz donn.nmnsile İngiliz deniz 
üsleri üzerine yapaca~ı tahrib -
kAr tesirlerden o derece mübalil.
j!a ile balısedilmiş ve ettirilmiş 

idi ki, Habeş meselesi sırnlarında 
Fransız!~ bir İto.lynn iharbine 

girmekten çekinmek mecburiyetl
ni duymuşlar ve İngiliZler de 
Fransanın iŞtirak etmedl~i bir İ
talyan harbini ynlnız kendi b~
Iarmn. tahrik etmekten sakmmış
lardı. ve ışte, denilebilir ki, Habe
§istanı İtnlynya. kazandırtmış o _ 
Ian, İtalyan ha va annadasına 
karşı duyulan korku hissidir. 

(Devamı 4 üncü sayfada) 

"MiHVER NüFuzu Muhtekirlere karş1 
oüşMiYE pa ra ceza 1 a r1 

Bir L~~~al~e~~;:nna şiddetlendirilecek 
göre Balkanlarda 

son vaziyet 

C<Türkiyenin ıar•ılmaz tavri 
hareketi Bulgar devlet 
adamlarının Beriine gitme· 
mesine sebeb olarak gösteri
lebilecek ikinci bir amildirn 

Milli korunma kanununun bazı maddelerini 
tadil eden projenin tetkikah bugün Parti 

komisyonu tarafından ikmal ediliyor 

sahra hataryası 

Yunan k1taat1ntn 
muvaffak i ye tl eri 
devam ediyor 

İtalyan tayyareteri 
Korfuyu ve bazı 

köyleri bombatadılar 
Atina 28 (AA.) _Yunan baıı- Ahiren Solyayı 7iyııret ederek kral Ho-

-Yeni iicare!: Vekilı "M1imtaz Olaneıı makamında 
k d 1 v 32 numaralı teb _ ris ve başvettil Filof tarafındım kabul um an an ıgının · · k • t. · }'- ·. edflmlş olan Sovyet harıcıye orrus~ w-

ıgıKıtaatımız Arnavudluk nraziBin- ii unıum katibi Sobolcv. (sol~a) ve Ankara 28 (Hususi) - Mılli 
de faaliyetlerine muvaffnkiyetle de- Sofya.daki Sovyet elçisj Lavrıştev korunma kanununda yapılncak de-
vam etmektedir. Hareket halinde Londra 28 (A.A.) - İngiliz hava ği~kliklere dair hazıılana~ ka?un 
bulunan düşmanın tahşidnt, kıtaat kuvvetlerinin İtaıyn:n dOI\':lnmnsına projesini tetkik eden Partı korrus -
ve bataryaları hava kuvv'etlerimiz karşı kazandığı ve İngiliz hava kuv - yonu mesaisini yarın taınamlıyacak 
tarafından muvaffakiyetic bombar- vetlerinin yardımile kıymetli Yunnn ve mazbntasını grup umumi heye-
dıman edilmiştir. kıtaatının İtalyan müteca.vize karşı tine takdim edecektir. 
Düşman hava kuvvetleri cephe kazandıklan muhtelif zaferierin ne. ~:..:==~==..::..:.:::.:_ _______________________________ _ 

üzerinde faaliyet gösterdiklerı gibi ticeleri Macaristan, Romanya ve Slo
Epirde, Korfuda ve Kefalony~da vakyanın iltihak ettiği Üçlü paktn 
bazı köyleri bombardıman etmı~ - Bulgaristanın iştirak etmek niyetin -

Öğrendiğime göre projede muh 
tekirler hakkında tatbik edileeel 
para cezaları fevkalitde §iddetlen 
dirilmektedir. Bu proje ve komis
yonun mazbatası grup heyetinin ö 
nümüzdeki Salı günü yapacağı top 
lantıda müzakere olunacaktır. 

lerdir. Bazı binalar yıkılmı§tır. de olmadığı hakkındaki haberlerle 
Taymisin makalesi ölçülebllir. 

Londm 28 (A.A.) -İngiliz ga- Romanya ile Yunanistanın mukad-
zetelen Yunan zaferleri ve !talyan (Devamı 3 üncü sayfada) 
ric' ati ile hül:ısa edilebilen Arna -
vudluk - Yunan hududundaki vazi
yeti tetkike devam etmektedirler. 
Bu meyanda Taymi!! gazetesi §Un -
lan yazıyor: 

Far:inaçi halyan matbuatında bü
tün mes'uliyeti Mussolininin omuz -
lanndan kurtararak başka omuzlnra 
:yükletebilmek için hücumlarn baş -
lamak ve orduyu zuna ve Yunan ha 
rekatında hatnlarin itharn eylemek 
emrini almıştır. 

idarei örfiye 
komutan1n1n 

dünkü telkikieri 

Romanyada bir 

eski başvekil 

daha öldürüldü 
Lejyonerler Profesör 
Yorga'nın vücudünü 
delik deşik ettiler 

H it er- Molotof 
mulakat1na dair 

bir isviçre 
gazetesinin ifşaati 
c<Boğaz.lardan geçerek Mısırı 

istila te§ebbüsü Sooyetlerin 
muhalefeti üz.erine 

terkedilmi§tir)) 

Zürih 28 (AA.) - Royter: ~ ıfit~ gemilerinden biri Litto-
&11 ~li ise Cnvour tipinden idi- l~------------..1) 

\, -'>ttı Rerniler, kruvazörlcrimize n
), \~0 ıjlnr, bunlardan hafif olan 
~ı ~er l"ıitni7 geyil"mf'k meburi
t ~'ırıa kalrnı ll)"'~ır. Fa1mt. harb 
~ ~~ Yeti.,~n Renonw saffı horb 
, i 

111
• diit~man Baffı harb gemi

Mussolininin geçen haftaki nut -
(Devamı 3 üncü sayfada) 

Berlin 28 (AA.) - D. N. B. a
jansı Bükreşten bildiriyor: 

ProfeBör Y orgn dün lejyonerler 
tarafından evinden kaldırılmıtşıTI. 
Profesörün cesedi Ploesti yakininde 
yol üzerinde rüvelver kurşunu ile 
delik deşik bir halde bulunmuştur. 

Newzurcher Zeitung gazetesi 
son günlerde cereyan ~den Alman • 
Sovyet görüşmeleri hakkınd 
muhabirierinden biri tarafından ç~ 
kilen telgrafı ne~retmektedir. 

~ıs U~nrebf"yc icbar etmek için 
L ~~ tse de diişman kaçmı.,tır. 

~!"li ta:y:ynt('lerimiz, şu müşa
ı r d··l'aPrnı lardır: 

~ dil b·?'~n k rı ı 'li nzöriini.in kıç ta
~tıt u:vuk bir yanstın çıkmıstır. 

·~ • ~.0Yer baı: tarafından suya ' ~;t Uçüncü bir gı>n•i d-.: ntıl bir 
~.~~ : ııt~o etmi" bulunuyordu. 
~~ kı.ı0'Pıl tnyyarcleri düşmanın 

1 
1Utt/"etlerinl" hücum ederek 
ttlııi en .birini Littorio sınıfından 
4~ir. 
rnavud~ukla son 

vaziyet 
~ ~'ıı -
~tıci"Qrılılar Argirokaıtro 

Q Yeni muvallakiyetler 
~ ~tirı kazandılar 
t "tt a, 29 ( f 
• ~d~t'te . AA.) - talyanlar, 
~~~tltrd· bır mukabil taarruza r ! 1'~ ~r. Yunan kuvvetleri, Gö
~~~l>a11 ki Ve gınb mıntakaların
L~~ llt d ıtaatını temizleme ame
~tııı ~irç~"arn etmektedirler. Ye
~i~~ lıl'b~,f esir alınmıştır. Son a
~~~ 114tr0 el göre Yunanlılar Ar
~): \11~a ~o Unda yeni muvaffaki-

ı bf•ı.n ~~'!lardır Bu r.ehre doğ
r ll'ııt}/rı hareket şayanı dik-

• o\,! rr('t ikti~ıab etmi,tir. 
~: '· 29 esnıi tebliğ S~ (A.A.) -Resmi teb-

~~~ 
~ll) ~:h~~'troyeri dün Korfu

) r 1 ılın~ birkaç mermi at-
~ .~1\~n~iliz deniz tavyareleıi

-t,\ ti ıt k,, üıerine halvan des
" ~lı \t)!aktlnrında sun'i sis bı
y "dt- ~"rnışlnrdır. 

11rıltılıl bırkaç ki.içük mÜ!!ade
ilrın lehine olnrak ne-

eşhur (Madam Atina) mn 
kurduğu ikinci büyük fuhuş 
uvası da meydana ç kanldı 

19 3 1 de Rum en başvekilliği et -
miş olan profesör 69 vaşında ve bir 
l aç haftndanberi Sinaiada ikamet 

mekte idi. 
Lejyonerler Y O"gayı, demir ınu

,fızlann şefi olan Kodreanunun 
atlinden «mancn mes'ul•> addedi

yorlardı. Yorga, Kodreanuyu bir 
makalesinde kendisini tahkir etmek
le itharn eylemiş ve Kordeanu a-

Muhabir diyor ki: 
Boğazlardan ve küçük Asyadar 

geçerek FiliBtin ve Mısırı istila içi• 
bir proje mevcud ise bu projr Sov 
yetler Birliğinin muhalefeti üzerint 
terk edilmiştir. 

Her türlü suitefchh:imiın önünt 
geçmek it;in Sovyetlt'r Birliği hüku 
meti Molotofun biz:ıo:at Alınan hü -
kurnetile göriişmesine kaıar ver -
mi§tir ve yapılan konuşmalar Sov -

Ağır bir malıkurniyete rağmen meş'um 
faaliyetine devam eden randevucu kadın 

suçunu tamamen itiraf etti 

(Devamı 3 üncii sayfada) (Devamı 3 üncü $a:vfııda) 

c Bakırköy akıl hastanesinde 
garib ve muammalı bir hadise 

Korgeneral vilayete girerken 
Örfi idare komutanı Korgeneral 

Ali Rıza Artunknl, dün vilayete ge
lerek, vilayet jandarma kumandon
lığında tetkik ve tefti~lerde bulun -
duktan Bonrn vali muavini Ahmed 
Kınığı ziyaret etmiştir. Vilayette bir 
müddet meşgul olan komutan, mü -
teakiben adliyeye gitmiş, müddeiu
mumi Hikmet Onatla görüşmüştür. 

Mazhar Osman istifa etti, 
fakat istifaya kimse inanmadı 

-___ ....... . . ......-. ..... r············· ..... ----· ..... ·-···· . ··-· ~ 

General Artunkal. adliyede bir 
saat kadar meşgul olmuş ve müd -

(Madam Atina) bundan evırelki yakaJaıuımda muh;ılı:eme ~dilirlı:en deiumumi muavinleri ile ,tanışmı~, 

Bir deli bu istila yı vukuund an çok evvel gazetelere mÜ· 
E teaddid Jelalar haber verdiği için hadiıenin hakikcıten 
! vukuu duyanları güldürmekten baıka tesir yapmadı 
i ............ --.... ··--·--......................... J .............................. - • ı 

Akıl hastanesine 
İstanbul emniyet müdürlü • 

ğü memurlım, evvelki ge -
ce bir eürmü me~hud so -
nunda mühim b!r fuhuş yuvasını 
meydana çıkarmı!!lardır . 

Evvelce randevuculuk suçundan 
asliye 1 inci ceza mahkemesince 28 
ay müddetle hapse mahküm edilen 
ve halen dava 
dairesinde tet 
nan maruf ra 
dam Atina ~ kız 
nın bu ağır roahki'ı 

reyi gene bir gizli fuhuş yuvası ha- kendilerile adli işler etrafında has-
line getirmişlerdir. bıhallerde bulunmuştur. 

Fakat cür'etkar randevuculnrın Komutanlık kat"argahı hazırlanıyor 
Komutanlık karargahınil tahsis 

Rüştü Receb 
Başdoktor oldu 

peşini adım, adım takib eden za - edilen Tophane k asrın da lazım ge-
bı ta, bir takım safdil kadınlarla, ya- len tamirat ve tesisatın bir nn ev - Profesör Mnzhnr Osmanın Ba -
şı küçük kızları bu kötü emellerine vel ikmaline c;alı,ılmnktadır. Mesai kırköy emrazı akliye hastanesi baıı 
rametmeğe katkışan Atina ile kar- (Devamı 4 üncü sayfııdıı) doktorluğundan çekilmesi He yerine 
deşi Katinanın bu hayasız faaliyet- profesör Rüştü Recebin tayini ha -

lerine meydan vermemiş ve CVVt'lki Vall·ler arasinda diseleri adeta bir muıımmayı andır-
gece Reşid Paşa i)anına ani bir bas- maktadır. Kısmen okuyuculnrımızın 
kın yapmıştır. Bu bask~n neticesin- malumu bulunan bu istıfa ve tayin 
de, bumda birçok kadınla yaşı kü- n ak i 1 er hô.di!!elerinden doğan gnrib vazi -
çük kızlar bulunmuştur. yeti hikaye P.delim: 

Cürmü meşhııd karşısında Ma - Ankara 28 (HusuSi) - Bazı valıler Bir müddet evvel, profesör Maz-
dam Atina ve kız kardeşi Buçlannı arasında naklller yapılmıştır. Bolu har Osmanın Bakırköy akliye has
tamamen ikrara mecbur olmutlar- valisi Naci Kıcıman Trııbzona, Trab- tanesi sertabibliğinden, hastanede 
dır. zon valisi Osman Sabri Afyona, Af - yapılan bir teftiş münasebetile istifa 

valisi Ahmed Durm i Boluya Bu an•aa••, .................... . 



2 SayFa 

Hergün --
Bulgarisianın 
Bugünkü işler 
Arasındaki mevkii 
- Yazan: MubiWD B&rıea 

Resimli Diakale: 

• 
Saadet öyle bir meyrndır ti, ancak 

ikiye tatsim edildiği, tti ~ tarafm
dan münasafaten yenildi~i takdirde 

S O N POST .A: 

5 Tek taraflı ölçü olm az = = Sözün kısası _ ... ..-
Nizarnı cedid 
Ve yeni nizarn 

E. Ekrem 1'atu 

S on on gün Bulgaristanın bu- lezzet verir. 
ııünkü Avnıpa siyaseti için- Mes'ud edersen mes"ud olursun. se-

Ç ocukluğumda, otu 
mahallede. ya§l. 

yakla§mı§, yahud ki geçrnıt 
ağa imıinde bir adıımcağız 
Melekatı akliyesiru, zarnanı:ı de oynamaltın olduğu rol hakkında vmdirlrsen eevin'll's1n, gtlldfi.riln>en 

bir takım rivayctler, §llyinlnıln \ ' e- gülersin, tck elden ses çıkınıyacağınl 
yahud tabminler ve mütalealarla unutma, Y,nlnız kend\ııl düşünmek 
dolu geçti. Bulgarİstanın bugünkü hatadır. 

binden koruroağa ve . . , 
muvntfak olan bu jhtiyar 1~ ~ 
zamı cedidn kurulduğu vıı 1111 V 
kerlik etmiş, Sultan ~lah~~~- tJ 
niçeri ocaklanna incir Jıktiil ~ 

hadiseler arasındaki vaziyeti Türki
yeyi de çok yakından ve hayati e. 
hemmiyeti haiz biT mesele eklinde 
altıkadar ettiği ıçın, Bulgaristan& 
dair olan haberler veya rivayetler 
Türk efkan tam fmdnn da ehemmi
:retle takib edildi. 

Bu on gün içinde Bulgaristandn 
neler olduğunu iyice anlamak bizce 
mümkün değildir. Kra! Borisin yap
tığı seyahat ve ziyaıetle dikkati 
eelbeden hadiselerden sonra, bugün 
Bulgarisıana dair gelen haberler da
ha ziyade sükunet verrneğe yarar 
mahiyettedir. Fakat, bir ar lık Sof
yada göze çarpar bir kesafet kesbet
mi~ olan diplomasi faaliyetinin fU 
dakikadaki safhası bakkınd kat'i 
hüküm vermek için acele etmemek, 
nezaketi malum olan bir tarih dev
rinin zaruri ihtiyatkiırlığı ic bıdrr. 
Bulgaristenda nasıl bir rüzgur es
mi§, yahud bir hava geçmiş olduğu
nu iyice anlamak meselesini som -
y bırakarak, timdilik göze çarpan 
sükuneti memnuniyetle kaydederiz. 
Zaman, öyle bir zaman oldu ki o
nun içinde hiçbir oeye tamam ve 
kat'i surette inanmak caiz değildir. 
En iyisi, günü g,.,Jdiği zaman ber 
~ye hnzır olarak, ne her göze çar
pan hadiseye fazla ehemmivet ve
rip teluş etmek. r>e de rometierin 
mnntık ve ~rlarınn fazla itimad 
göstermek eniz değilrlir. 

• lere erişıni§ derlerdi. d"cli~ 
Ben o tarihte Nizarnı c~ ıtııl. 

demek olduğunu bittnbi bılıtı tıll~ 
----------------------, Cedid denildiği zaman, orrsı•ls' 
_,.,.------~;:::----::---::-------ııı:=:ı=:_:_": __ -_-.-.-.-. -.-~ .. W:.,-:_-.. -.-.-.·--.. -.-.. -.-... ·-.. ·-~-~·=--·~~~~·-~·--·.·-.... -~ ... ··.-~-~·~· .. ~··~~·~···- ikiye katiayıp da üzerine ". ,#' 
~ • ] ma ı> yazdığım battal ıc eset'l 11~!ıf 

L 1. kuğıdından ba§ka bir şeY 
gelmezdi. 

1 11 
bl 

\ı.~~-~---.,~~~----.------·------------a. .................. a. .. ~---.................. ..J Fakat, çocukluğa hns. 

0

~rt~ y d k şey; ÖÖ<enme me•aköle, b" • 

en.icam
1
i. e i abersiz büfk bir hava Beşiktaş 1nm_; E.~~j~~~~~:~~:r~nJııtl~~ 

Cinaya In cinayell.nl·n fa"tll. zamı cedid. memleketin bn~,~ 
korun tecru .. beSI• J PJ C k kesilen Yeniçeri zorbal.ırınjııı.J-ı~ 

mu ha emesi · meydana ç1l<arlld1 :ı~~~b. ~~\~:n yer~:~d;cn!P; (i 
Ien muntazam asker kıt'al:ıı1 it' 

Katil, daktiloyu niçin 
öldürdüğünü anlath 

Bu tecrübede 2567 kişi gaz temizleme, 2785 Katilin bugün yaka _ riiTa/:!:n ~:diği bu izahat~";~J· 
kişi enkaz kaldırma, 957 kişi de SJhhi lanacag"'ı u""mı•d edı•ıı•yor sinde bana hoo ıı;elen nok~ D~"' ların tepelendiğini öğrenmı: d" li 

, işlerde vazife görecekler b. Zira. bir defa Atm<"ydnn'~i ~ 
İki ay evvel Yenicamide, is~dacı Beşikta§ta, bir ihtiyann esraren- man nezaretinin bitişiğinde~~Jd 

ve daktil o Seyfiyi btçaklıyar k öl- Muhtemel hava hücumlann<Ian ve 611 kadm da ev hemJireai ola - giz bir tarzda öldürülmeaıle netice- fethan ed e Yeniçerileri görıtll~~ 
düren, Kıbrıslı Mehmed Öncünün k ak '---d'l .ı ~_, _ı_ h d ki lenen cinayet tahkikatile adiiye ve miv ve onlann o yapmn suretO •0:"' 
duru ...... asınn 2 nci arnrcezn mahke- onınm ma~ ı e, önümüzaeıu na izmet e eec erdir. f' 
mesi;d·e dün başlam~ı•tır. ayın ikinci haftasının gayri muav- Alakadarlnr, bu husustaki hazır- zabıta dün de meşgul olmu~lardır. bile fena halde ürkmüştürn·1e1ce..;. 

Son tahkikat kararını~ okunnı.aaı- yen bir gününde tehrimizde pasif hklanna ehemmiyetle devam ct • Evvdce de bildirdiğimiz gibi, çe- meymenetsiz çehreler cec:e.)eıı'.!"f1 
bir tecrübe yapılacaktır. mektedirler. Bu cümleden olmak nesinde iki ve gadağında derin bir yama girmi§. beni tnzib e)•dt ~~b" 

nı mütenkib sorguya çekilen maznun Bu tecrübe esnasında, 1 1 066 ls - üzere seferberlik müdürü Ekrem, bıçak yarası bulunnn zengin ihtiya - Bu sebebd,.n Nizarnı ce~h Jllıı~' 
ifadesinde, hülnsatan, funları ~öy - b ll h I"f "f I d 1 d 1 k I f k nn gayri ahlaki temayu""llerine '-ur- ufacık gönlümde derin bır • lcmi•tir: tan u u mu te ı vazı c er c ça ı§ll- ün yapı nca o an pasi orunma ~ 

• caklardır. denemelerine taalluk eden istihza _ ban gittiği anlaşılnuibr. bet nyanmışb. ı1l' c1ı..ı 
«- Seyfi kız kardeşile evlendi- Bu vatanda•lnrdnn, 2567 kı'şı', tl 1 J Dün de devam eden tahkikat so- Son zamanlard"'- bu Ni%8 dV· 

recemni söyliyerek, beni evine al - v rn n meşgu 0 mu§tur. d di' b k ili b ""7 d e ~ 

* .,. Kı k l k gaz arama ve temizleme i~lerinde. Seferberlik ınüdüriı dün, Üskü - nun n a ıye ve za ıta atı · te3 it did tabiri, yeni nizarn 1~ fv 
B ı · h kk d k" f'k ' 1 • mışti. z ardeşile ni:iftn anmıştı · 2 785 k' · k k Id d 985 d K d ._ k J d ki etmiQ bulunmaktadır. - k 1 • ·ı k 1 dı • u ganst&n n ın a ·ı ı n en - B k f F k l ı.. en az a ırma n ar ve a ııı;.Öy rnınta a arın a · u- v tur çe e"lln ere taze en · .,11 ri , 

irço masro ettim. · a ·at, pa nı a - ı_ •• t k .. ik. t • tt 95 7 ,_.'. hhA K · ı H lı Bah v 0" mizi okuyucularımız litedenberi bi- d"k b • l • d __. ı.ıoı e nı arnıra a, ıu~ı aı ı mumi ve hususi sığınaklan gözden atı • atay nettİn namı di- her nedense bu sef<!r ben ..,. ' 
li ı B b L .... k B lk nmı ye ı ten sonra enı ev erın en- k' 1 d 'f .. ki rd' • • b h b d g"er Bu""rhanedd" adınd b' h bb 1 k 1 0 -•w,.r r er: en, u ıı::uc;u a an l K d d'] B' k e ıp er e vazı e gorece e ır. geçırrnış ve u ususta icn e en m a ır arenç - mu a et e ar~ ıyamıY ,d .. LI 

·ıı . . k "h kA attı ar. ızı a verme ı er. ır aç B d b _:ı_ 1 ~ll k" . d h 1 kl 1 lll d 1 dir I ·ı 1 d"'-mı etinın. geçen ya ın tarı ten a- S un an amı;a ;, ı .. yar ım- azır ı arın yapı masını a & a ar a- · aan ar ya"'"" ı er e ıı.'"e . f· 
defa eyEiye müracaat ederek, pa- li 1612 L! . d ,... • • Cinayeti müteakib firar eden '-a- ,_ " o fi derecede ders almış ve istifade . t d" . d tm d" \' k' .. cı po s. Kışı ynr ımcı ıtfa:ye ra bildirmiştir z: da muhakkak ki dcğişlve. rı1 !:.bU 1 • Id ğu B 1 n_A ramı lS e ım,ın e e f" ı. n a gu- _____ .;.._;.._ ____ __.:;_ _____ _:_ __________ tilin, bugu"n zabıta tarafından vn kl k bU"' 

etrn~J o u n • u gar eıa;arına nü Yenic mide kanıılaştık. Gene J- Maamafih bu değişi ı j!ll V 
ciddi bir millete layık bir pişkinlik ayni mevzu açıldı Bana hakarete Pazardan itibaren Dun çift numaralı Uç taksi kalarunası kuvvetle muhtemeldir. de sebebaiz değildir. OrlLJO ılıııl' 
gelmiş bulunduğuna inananlardan, başladı, bir iki ne tok!!.t tll. Sonra, k ., b' h ·r D rini araştıracak olursıık. J .J 
hiç değilse kuvvetle ihtimal ve - ne yaptığımı bf"n d .. bilf'nıiyorum.» iç ışı 1ar 1 e .r ususi otomobı airelerde yeni buluyoruz. .. cJe· 1J 
renlerdenim. Bulgaristanın, bugiin - Dunıtma. bazı şahidierin cclbi maC!kelenecek k 1 d • } • Geçen gece, yatağının ıçıdn id ı 
lcü hadiseler içinde. Balkan kom - 1 k d 1 • -, ya a an 1 mesaı saat erı nı'zamın neden Ni'7"'mı c.e . ı. 

için ta i e i mi .. tır. ..... cl • 
•mlarmdan birine veya dil;erine --- ----- Ö d k' p .. ii k B 1 kk Ön h k d" ken 

1 ı•_ .,- ... nümüz e ı azar gun a §n enzin, petro vo müııta atının ümüzdeki ayın birinden itiba- ru umu o oamn ıgını bLI~" ' 
ka~ı bütün köprüleri yaknrak ve dliye da" rq'erinin mından itibaren, gerek iç Ve gerekse tahdidi hakkındaki kararnamenin ev TOD tatbik edilecek yaz saati etrahn- me dü;Ündünı, Ve nihnyct td' 
muayyen bir Avrupa kuvvetine da- k 1 •• "k l d"ld" dış tenviratın tam<l:nen karartılması velki geceden itibaren tatbikına baş- da vi]ayete tebligat yapılmıııtır. Nizarnı Cedid zorb~I~rı ct 
yanarak, tecavüz ve taarruz yolun- mas 13 en me IŞI 1 ""r 8 1 1 ve maskelenmesi kararının tatbikına landığım yazm~Jtık. Dün sabah, yıtl- Bu tebligata göre, devlet dairele- yen aklı selim sahiblerınıJ\· ~; 1 
da gideceğine pek az ihtiml\l veri - İstanbul adiiye dairelerinin ınns- başlanacaktır. Bir hnftadnnbcri ya- nız numaralannın son rakamı tek rindeki mesai tarzı lU tarzda deği~ yeti ıslah gibi bir hnyı,... rtlyeııJ rJ' 
rim. Bulgaristnnın Balkanlarda tat- pılmakta olan yalnız dı~ tenviratın ol•n tak•ı"lerı"n c;alı•malan~· m-u·aa- tirilmi•tir. vücud_e gcbtır.·1 _dki.klekri eserkdı .. 'ı•tift mı'n edı'lmemı"• emellen' yok degvı·ı _ lcelenmeleri dün kirnal edilmiştir. k Im .. o " .. A " , _ , .. Bu d y · h b' maskelenmesi ve arartı nsı mcc- Dairelerde sabahleyin, "'"nt 9 da znmı ıse ı ıı ıs, urma 
dır• . Bu ernellen" tatmı"n ,·..;n, ara a enıpostn nne ına - b k d de edı"lmı'e+ı"r Bu ta,--iler bu ••bah .... b b 1 d ,.. buriyetinin tat i atın an ıy' i netice- ıı• • ıuı ... m••aı"ye bıışlnnacak, J 2 de yemek izzat zor n <ır ır. d:;•~ -' 
bu rn~leket, du"nya hu~ _ sındaki adiiye dairesinin umumi 6 d I ....., .. ~ ....... 1 . . b k ler alınmıştır. aaat a garaj .ırına çek.ilmiıı. yer- tatili yapılacaktır. 13,30 da tekrar Bunun böyle olduğunU -ort, 1 
dı··-l•nn' m· her cılv-•ı"nden ı'sh·fade pencere en mavıye oyanmı" ışı 1 k b k 1 50 1 • 1 kam duw "~ '- '"" girmesi için beyu bırakılan bazı Maskelenmiş o arn ıra ı an enne numara annın aon r ı j~ devam olunacak ve mesai 17 de dükçe, gözlerimin önüne t '"ı 
eylemeği de Icendi harb sonu siya- pencereler de Nyah perdelerle mas- lamba dün akpm an t 18 de sön - çift olan tabiler sefere çılfmıııbr. hitama erecektir. Yeni meaai saat • knldınliMl kaza nlar.. ibre ı.etlt;r 
set planının 4!8t1Sı yapmamış değil - kelenmiştir. dürülmüetür. Dün sabah seyrüsefer memurla - leri önümüzdeki Pazartesi günün - üzerine oturtulmue tuzlu ~~~~ 
dir. Fakat, bütün bunlara rağmen, Müddeiumumilik. dün biitün ad- Vilô.yet yarm radyo ile, PaZI\r nnın şehrin muhtelif yerlerinde yap- den itibıı.me tatbik edilecektir. girift dallıırından yüzlerce l: "t' 
Bulgari~tan, ı•olitiknnın döner \'C liye dairelerin,., ve mahkf'melere bir gÜnÜ de qazetelerle halka bir be - tıklan kontTollarda çift numaralı üç nın havalandığı (ş~cerd -.~ rf 
hadiselerin geçer şeyler olduğunu tnmim gönderert:k. maskelenme ; .. ; yanname ne~rederek Pazar ı:tiinün- p· "ht" k" f" • • akşam sular karftrdıktan 5?

1
\ir 

1 

ı b . . '"b . ,... d- ı"bibnren tatbı"k -dı"lecek olan ı'r t_aks:i ile bir hususi arabanın çalı• - ıyaaaya ı ıyaca a ı ÇIVI palı evler'ını'n ı'r"ınde dnhi tır_.,: 
an amış ır ~ı v·'l'~et tecru t"Slne sa - etrafında alınan tedbirleri bildirmiş- ...,.. ~ ~ " ,. " rw 
hib bir memleket olmustur. Siyasi tir. Bu tamime göre, bütün mahke- tenviralln karartılması mecburiyeti tıklan görülerek sahibieri hnkkında çıkarılacak yen inııanlar geldi. Kulakla 
olgunluğu n en ıosnslı ııartlarından mt-lNde ve kaleınl,..rde isler saat hakkında tavsiyelerde bulunacaktır. takibata başlanmıştır. Yakında piyasaya bir senelik 1hti _ _ lstemezük ı. 
biri olan bu tecrübeyi, Bulgaristan, l6, 3o a kadıu bitiriJm:ş olacaktır. r·-- - . ·---, yaca. yetecek kadar çivi gelecektir. Seslerile çınladı. "~~~ 
bütün yeniden doğuş taıihinin ha- Yalnız T"•"hwl •uçlar için iki nö - ISTER iNAN ISTER INANMA! Bu hususta hükümetimiıle Macarlar Evet: Son ı:nmanlarda S!~~~ 
diseleri arasında ~örmüş ve onuıı betçi mahkf"'ll~" bırakıhcaktır. Bun- arasında yapılan konu§Dlaların ya - ağızlarda dolaşan yeni. nı~ı e" 
kıymetini takdir etmiş görünüyor. lar pt-ncf"relt!ri mu.,ambn perdeleric Anadolu Ajnnsının teblii etti~i cOrdu fenerinin muhnrebeye de- ltında ncttceleneeelti ümid edDmekte- ve uzak görenler için Nı~6ıı_,1 fe., 
Istediklerini elde etmek için sulh mas'k,.l .. nmi~ olan a•l:ye 1 ind ceza bir teıgrara bakarsanız Fransız vnm etmenin mümkün olmadığını dir. Yapılan görüşmelere göre, Ma - ile taban taban:ı zıddır .• ~6,u\ 
yollannı, dostan" hnl çarelerini a - ve Sııltnmıhmf"d 2 nci l!ulh ceza matbuatı sabık cümhurreisi cLel) - söylemelerlni işitmek kadar feci bir cari.!tana gönderilccek pl.k demir tept"lemişti .. öteki fitneyı 
rnmayı, hiç deği1ııe açık bir tnarruz 88] ... .,1"--""...ı .. uılı'llcnklardır. run:. un yüksek mahkemeye -,eril- ı,ıey tnsavvur olunamaz. demiş, be- muknbilinde bu memleketten çubuk yorl.. / 11 
usulüne müracant f':tmemeyi tnürec- Bevo~lu. FvüL, Sarıyer aciliye mcsini istiyormuş. Sebeb olnrnk da men o dakikada bütün hükümet ve demir getirtilecek ve bu çubuklardan ı:; G 1 1"1../IPJ 
cah görür. dairelerinde de ayni tertibat alın - sabik devlet rcisinln karnr vermek- parlfunento azasını toplıyarak Af- çivi imal olunarak piyasaya çıkarıla- C... Ght!/6,. ~~~ 

Bulgaristandaki bu olgunluğu, mı tır. tc aciz göstenn.ı.ş olmasını gösteri- rikayn geçme~ karar vt>rmişt.i. Vıı- caktır. Bu oekilde yapıl'lcak müba - ıJ~t/ 
aon yirmi ııenelilı: hadiseler arasın _ yonnuf. pur hazırdı, hemen gidilecekti. Fa- deleyi Macarlar knbnl etmişlerdir. Ingiltereden gelen kall~ 
da gördük: Bu memleket, uğradığı Balık tutarken denize düştü Frn.nsıs meslektaşlnnmız tarafın- kat karar itiraza u~ı. Tehir e - k . J 
ileri sürülen haksızlık) rın tamirini Arnnvudköyiinde, Tayyareel soka _ dan ileriye atılan sebebin muhtelif dildi, nihayet büsbütün bir kenara Dünkü ihracat faafiyeti tevzi edilece J?, 
isternekten bir an bile fariğ olma- ğında 12 numaralı evde oturan, 17 §Ckillerde tefsire müsai1 olduiun- bırakıldı. Oelim telgrn.t kısadır. Dün muhtelif memleketlere yapı_ İngiltereden menılekeli.Dl~; 
dığt halde, Balkanlılık fikrini inkar yaşlarında Bnhrl adındn bir delikanlı, dan fÜphe et;miyellm. Hangi kararın bahis mevzuu edil- lan i~acatın yekllnu 100 bin ıirıcyı ticaret korporıısyonu nnrxıı b tıe;,ı 
yolundan da gitmedi. Bulgaristan dün Akıntıburnunda blhk tutarken, • Bizim bild~imize göre .sabık di~i belli de~adir. Faka~ ne olursa ~~ır. İhracatunız' arasında tuzlu kauçuklar İnglltereden ce\'tı.~~ 
rtık öğrenmiştir ki, eski veyn ye - müvaıenesini kaybederek denize düŞ- Fransu Ciimhutrelsi bezimetin ta - olsun bizce hüküm verme zamanı balık bUhassa büyük bir yekfin tut_ mesi yüzünden piyasayil arı~: 

ni, bütün nizamlar, az veya çok bir milltür Etra!tan yetışen sandalcıla- hakkuk ettiti haberini aldı~ zaman 

1 

henüz gelmemiştir. Zira veri!ecek maktadır. Son günlerde k:aro yolile mişti. Bu vaz.iyet üzerine ~lltıll f 
2aman içinde yaşayıp ölen mahdud rin yardımlle mı.işkül~tl:\ bo~lmak _ hüngür hüngür agtama~a b~la - hüküm kat 'i tasfiyede alınacak ne- Yunanistana ıbalık ve bu sene mn h tüccarlar Iıı.stiklerin iade ~~ 
ömürlü, gelip geçici eeylerdir. Öl - tıı.n kurumlabilen Bahri denizde mış: ticeye göre d~işmeye mahkömdur. sulünden pastırına gönderilmiştir ;_ zannederek fiaUa.nnı arttı ııctıııl f 
miyen, gelip geçici olmıyan yegane müddetçe fazla su yut~n- ISTER iNAN •ISTER iNANMA 1 merikanm alDll§ oldu~u haşba.§la;dnn İnglliz ticaret korpor~onu,~~~ 
feY coğrafyndır, tarihtir ve bu iki dan tedavi cdİımek üzere Bey~lu diğer bir parti de Basra yolile aevke _ ıCıkadar bir zatm ifadesın~r rflY~# 
büyük .. hayat. arnilinin tesiri 11ltında hast4!.nesine kaldırılmıetır. \ . 1 dilm:"tır çuklar bir taç güne tnd 16o ı 
teşekkul etml§ komşuluklarla bun • .. '-- ·---·--···-' "" • verileee~inden ortada ıcrcf J{,ııç 
)ann tevlid eylcdiKi menfaat bir - cSon Posta:.nın edebi romanı: 16 san biraz; aya.kta duracak halin kal- Ben onun yanında ondan bir ba- cib bir mesele kalmanıtJtır.lif f 
l.ikleridir. madı, bir yaprak gibi titriyorııun. kış, bir kelime dile~irken doktor lar, ihtiyaca ııöre mullt~reılt 

-li A •-1 Bu aözleı Nes .. ini birdenbire u- dı§anda telefon ediyordu ve at'n 0 _ tevzi olunacaklarc1ır. Bil 
5 

Ben Bulgari ta nın bir dereceye C. K 0 yandırmıştı. Yerinden hrladı. nun y n ında id in, onun sözlerini işi- u~uktan yapılan aynk..bb\ 
kndnr olsun, bu şuuru iktisab etmi: ~ - Artık daha fazla dunımam. tiyordun. Onun nereye telefon etti- da hissedilir derecede aza 
olduğuna inananlardan biriyim ve Oy non mO z! Mademki doktordan bir haber çık- ğini, kiminle konu~tuğun~ anhya- nedilmektedir. 
eğer hadiseler beTiim bu kanaatİ - madı, kendim gidip vaziyeti anlıya- cak vaziyette idin. Son~a. 0 gelen ............ _ ........................... A 
min teraine irlkişaf edecek olurea cağım. adamlan, hastabakıcıl:nn dn gördün. T A K V 1 IV' 
bundan hayrete düşeceklerden bi - - Nereye gideceksin) - Evet kızım, bunların hepsi 
Tiyim. Bununlıı beraber, hbul et - Nakleden: Muaz:uz Tahlin Berko.nd - Hastaneye. doğrudur; fakat •> sırada ben yalnız 
rnek lô.zımdır ki, bazı yüksek milli Beyazlar giyinmi~; hepsi- lerini odanın bir noktasına dikerek - Hangi hastaneye? seni, senin ıztırabıru görüyor, seni 
gnyeler peşinde koo.ınlar 'için, ha - nin yüzünde yalancı bir te- öylece kaldı. Bütün hisleri vücudü- - Nasıl? Selimi nereye götür- düşünüyordum ve doktor telefon 
znn her şeyi unutmak ve hatta her bessüm, hepsi biraz sonra ya- nü terketmit gibi idi. Mediha hanım düklerini bilmiyor musun annt'? ettiği esnada ona kazaya aid tafai-
.,eyi clğnemek zamanları da hülul pılacak kasablığn hazırlanmı~ ... Se- büyük bir itina ile onun arkasında- - Hayır. latı veriyordum. Bunun için onun -
edebilir, böyle bir zamanda Bulga- lim.i beyaz örtiilü rnuıı.nın üs!lüne ki esvabı çıkardı, ona genit bir k.i- - Onu kollarım nr sından alıp kiminle konu§tuğunun farkında ola- lkııocıto,riD 194J 
Tistamn bir tı.nda değişmesi de ıhüm yabnyorlar. Yüzüne eter maskesini mono giydhdi. Ellerindeki, yüzün- götiirdükleri halde nereye gittiğini mııdım. 16 
1.-iindür. Fakat, içinde bulunduğu - koyuyorlar, cerrah bıçağını eline a- deki kan lekelerini yıkadı. Nesrin sormadın öyle nın Hayır, mutlaka - Evet (imdi nnlıyorum. Ona !1----...ı-C-U-M~A-~ 
muz prtlar, Bulgaristana her türlü lıyor... artık bir teY söylemiyor, hkbir mu- biliyorsun, biraz düşüniirsen hatırı- uydurduğun masnlı nnlatmakla pek 

uuru kaybettirecek kuvvette de - - Hayır, d&ha fazla tahamm~ ka vernet göstermiyor, ıztırabla dolu na gelecek ... O aırada benim ak lım meşguldün ... Ne boş .şeyleri Pekiıla Ş 1 
ğildir. Bundan dolayı, Bulgari t - edemiyeceğim anne, mutlaka oıaya olan gözlerini odanın kapısından n- başımda değildi. onun yanında i- biliyorsun k.i kendi yeıime senin evva 
nın. bugünkü hfidis_.l~ri dikk tle ta- gitmeliyim timdi. ymnıyordu. Mediha hanım da bir dim, onun zavallı yüzünü öpüyor, suçlu görünmeni kabul edemem. 29 
kibden ve kendi erneHerini tatmin _ Olamaz kı7.!m, sen bir yere şey söylemeden bir koltuğa oturdu, onu canlandırmağn, 1sıtmağa çaba- Ben istemiyerek bir ciirüm işledim, 
için sükönetle çalı,maktan vazgeç - gidcmezsin. Bu dakikada onun ya- gözlerini yan kapadı ve ölüm halin- lıyordum. Bir an oldu ki onun, yal- bunun cezası ne olursa olsun hizuıt 
miyeceğini kuvvetle "zannediyorum. runda annesi var. Zavallı kadıni deki o zavallı delikanlı ile canlı bir varmalamon merhamet ederek, ben çekeceğim, bununla meşgul ol-
Böyle biT siyıuet Bulgeriatana ve Nesrin büyük bir yorgunlukla 12tırab heykeline benziyen bu biça- gözlerini açtığını zannettim. Kirpik- muyonım timdi. Beni düf\jndüren 
onunla birlikte fikrin kendisini knnapenin üzerine attı. re genç kızı kurtarması için Allaha leri titredi, beni tonımış gibi bir ba- değil, bugündür. Ben Selimin 

biT 88 hakkında bir hnber 
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Telgrd, Tele Ve Telsiz aber le • 
1. 

Son deniz 
muharebesi 
nasıl oldu? 
halyanlar bir muhribin 
agır hasara ugradıgm• 

itiraf ediyorlar 

ı Tnrk Hava Knrnmnnnn. ~IQ-e:'icra V ekiDeri Heyeti dnrr. 
altı aylık çalışma devresı ·y~:~Er"::.::e: haftalık toplantısını yaptı· 

Yüzlerce genç yedek hava sübayı olarak ş imdiye kadar Amerikanın Ank~ra 28_ (~.A.) - Jc!a Vekilieri Heyeti bugün öğleden som~ 
h k tl 

• • d h• 1 b } Ba~ekalet rlıııreııınde Bıl§vekil doktor Refik Saydamın riynaeti alttnd 
ava uvve erımız e ızmet a mış u unuyor Avrupa harb;ne kanşmasını h~f~~lık •. t~!'lantmnı yapmıt Ye 1'Uz.namesine dahil mt-aeleler üzerind 

isteyenlere ve buna müdahale et - goruşmuttur. 

Ankara 28 (A.A.)- Türk Ha-! termiş olan Türk Hava Kurumu Ta- memesine hayret edenlere verilen -----------------------------
lto - va Kurumu genel merkez heyeti bu- ~ porunda, cıhnva gedikli hazulama c:evab §U o)mu~tur: Amerikanın ~- •t• H • ~- • • 
~ tna 28 (A.A.) - 174 numaralı gün Elô.zığ meb'usu Sabit Sağıroğ - yuVUJ)l nın iki yıl içinde binlerce hıub d~nda katarak ingiltereye n gl IZ ari C ye 

l:>[i teblığ: lunun reialiğinde toplanarak kuru - uçucu yetiştirerek hava kuvvetle - malzeme ve mühimmat bakımından 
iıı:· nkü gün, Yunan cephesinde ll mun altı aybk çalışma devresine rimize verdiğini, Hava Kurumu yaptığı yardım barbe girmesile ya- Müsteşari So t Uç:ü pakta illihak 
~ı Ordu kıtaatı müteaddi:d noktalar- aid raporu iJe mürnkibler Taporuna kamplannda tayyarecilik öğrenmiş pabileceği yardımın çok Üstünde - vye 
laı-<l llluvattakiyetli mukaba tııarrıız - ıttıla peydıı etmiş ve kurumun hi - lilleli gençlerden yüzlerce gencin ye- dir. Bu aebchle c erek İngiltere, ge- f • •1 st ras1 Bulgarlarla 
li a bulunmuştur. lanço ve besablnnnı tasdik eylem~· dek hava sübayı olarak hava kuv- rek Amerika bugünkü Vc\Ziyetin de- se 1 rı e görüştü 

'ıatıtka~ yüz tayyareden mUreltkeb 2 tir. vetlerim.izde hizmet almıt bulun - vammı tereih etmektedirler. Yugoslavlar1nm1ş 
~ fılosu kara kuvvetlerae tabiye Raporda, biç bir teşehhüs vuku- duklannı rakamlara da) ana ra~ fahr İlk bakışta doğru gibi görünen Londra 28 <A.A.} - Renter'in siynst 

nu nda ~ birliği yapml,ftır. bulmadan birçok vatanda§larımızın ile kayıdeylem~tedir. veya bir bakımdan doğru tcliikki muharriri Londranın sal6.h1yetlı Berlin 28 (AA.) - Trnnso -
ceıın ajansı bildiriyor: ~lll n, Sardonyanın cenubunda do- ~~ctli .~le hatıralarını, evlenme Dünya buhrnnı, göklerde çarpı- edilmek lazım gelen bu izah tarzı- mahfellerinden ö~enlyor iki Sovyetler 

teıe akta olan bir tilomuz garbden yuzuklennı kuruma terketmek su - şan kanatlar ve göklerden yağan nın, esas itibarile yanlı~ olduğu nıu Birlifinin Londro bilyük elçisi Malsky 
ı.,~ n Ve bir luı.ç sattı harb zırhlısı, bır retile kurumun gayesini aile yuva - bombalardan ibaret bir hale gel - hal&akhT. Çünkü Amerikanın İn - dün Ö!}eden .sonra hariciye neznretin
lht; are gemi:ıi ve bir çok kruvazorü aırun kudşiyeti ka ar muhtercm tut- miştir. Milletierin bat dü§Üncesi ar- giltereye büylik yardımlar yaptığı de m~:ır Butleri ziyaret etmlttir. 
t~a eden bir İııgüiz mosile :temasa mu1 olıın vatand larn bilhassa te· hk, bir an evvel bir kanatlı yeni ne- muhakkak olmakla beraber bu ba- Haber almd~ına gare bu konuşma. 
tııt !ştır. Gemilerimiz muharebeye §Ckkiir edilmektedir. sil üretebilmektir. Memleketinin mu- histe gayretini:ı azami haddine va· lnr, .siyasi vaziyetin umumi tetkikine 
\iıı \Lşnıuş ve muhakkak olarak Kent Son ayiann havacılık çalışmalan kadderabnı bu neslin ellerine ema - ıııl olmamı~ bulunduğu henüz haf - ve iki tarafı allkadar eden mezelele
tqı1~den . bir k:ruvnzörlf' Btrmingha.m ile g~nel kurmay ba~kanı . Mareşal n~t ~ede~ ~iç _b~r millet,. hayat, tada \mk n.atlik mesai esasından rin müzakeresine tahsis edilmiştir. 
~<le bır kruvazöre '-sabet olmuş ve Fe~ Cakmak ve Bnş~ekıl. ~okt~r humyet ve .. ı.stıkl~lın~en emın olrnı- ayn)mamış olmasile sabittir. Su 
~ra u~ratılmışt.ı-. Bir düşman 0 -ı Refik Saydamın t~ekkurlen ıle bır- yacaktu. Turk mılletı de bu haki - halde Amerikanın Avrupa harbi 
l:ıır kruvazfirlerimizden birlDe Fı"ume l;~te ~~ruma tebliğ ~yledikl~ri t~.k- kat~ inanmı~br ve bütün gayretleri haricinde kalmaslnm sebebi Ingil -

MacaristAn, Romanya ve Sloval 
yanın üçlü pııkta ıltihnklarındnn so 
ra diplomatik faaliyetlerde §imdılı 
bir tevakkuf devresi husule geldiı 
söylenebilir. Keyliyet Roma - Ber 
lin mihveri taraltndan idnre edik 
bu faaliyetin kısmen dahi olşa in 
kıtaa uğradığına da delalet ~tme7 

Hitler - Mo'otof mUiakatına Pakta illihak edecek mt-mleketle 

~a.tı azorüne l.sabet etmişse de obfis dırlerını kazanacak bır canlılık goa- bu mandan ılham almnktadır. tereye azami yardım yapmak ol -
tt, ;_nıarn_ ıştır. Distroyerlerimiıden bi- malda heraber evvet· ve her teY -

~"'".tncıe.re distroyeri a~ır hasara uğ- ingiliz, Alman italya ne için deı ~~~ponyaya kartı hazır bu· 
~~Ve fuısUne kadar yedekte gö - lunmaması; 
ııarbÜ;rtür. hava kuvvet'er·ln·ln Almanyadan 2 - Japonyımın Cin harbinde ~aı aeınııerlmızin han dafi ba - 1 mümkün olduğu kadar yıpranma -
~~· 2 düşman tayyaresini dü - f 

1 
J sını temin eylemek istemesi. 

~~b ~· !ilosu ateşi keserek süratle aa iyet.~ri yardim istemiyor? 3- Sovyet Rusya ile Milncr 
\e:ı u Şarki istik.o.mctlnde uzaklaşır- . arasında fiili ve ııskeri bir iş bera· 

11
• • Sarcıon d .,

00 
kil t k Londra 28 <A.A.) - Hava nezare- Londra 28 (A.A.) - Italya, Alman- berliğini ihtiyatsız bir hareketle bir 

fl lllesat ya an ,. ome r_e a- tinln t.ebliti: yanın kendisine yardım etmesini mi emrivaki haline getirmekten çekjn. 
~~Unde ede a~eı taT'~;le:ın :

1 

Dün ~ece İngiliz bombardıman taY- istiyor? Almanya, niçin muhterlz dav mesi. 
_ ~ f.eoeuçnn azı." · • m - yarelerinin baflıca gayreti Kolonya raruyor? Malum olduğu üzere şon Ber -
~ Vııru kt:illlerlmiz tara.!ından tek şehrine ve bu şehrin etrafındaki muh Daily Herald'ın dı'plomasi muharri- lin müzakerelerinde Almanyanın 
~. bir ltnuttur. Bir tayyare gemi .- telif hedener fizerine teksif edUmiş - ri, bu sunllere §U cevabı veriyor: neticelendirmek istediği bir m~e -
"<ll~~ &artı harb zırhlısına ve bır tü". Buralara fiddetli TC muvaffaki - Şımdiye kadar Almanyanın Yunıı- le de Japonyn - Sovyet Rusya an -
trlelllişt~c al;ır çapt.n bombalar isabet yetli te.arruzlar ynpıhnışt.ır. ndtanda İtaly~ yardım için Bal _ laşmasıdır. Bu husustn Mos:kovada 
tlltııncıa ır. Bilfüı.are yapılan k~t u- Başka bombardıman tayyarelen de kanlarda ta%ylk yapmış oldutunu cö.s- hfıla müzakereterin devam ettiği 
~~r sattı harb zırhlısının tevak- Anvers Le Bavre ve Boulogne istilA teren a1i1m mevcud d-ildir inkar edilemez. 
!&... ettı~>· 1 "& • ~t 

01 
r.ı 'Ye iç nde yangın ~ıktı~ı limnnlarını ve keza müteacldi<l d(i.ş _ Alman)'8.Dl.n böyle bir harekette Böyle bir anlaşmanın tahakku -

't'a,.. llnmu.ştur. man tayyare meydanlarını boınbnln _ bulumnamtı.&Jlda Amil olan esbabuı ku Çin ülkesini Sovyet kaynakla -
~ll •.rare gcmJsf.nden kalkan düş _ mı.şla.rdır. Şimdiki halde aşa~ıdaki sebebler ol _ rından mahrum edeceği ve ona, 
~ t"cı tayyarelerile bıZım avcıları Alman ttbliği ması muhtemeldir: nflkafi gelecek olan ya!nıı: Birman-
~ta. rasında eereyan eden şiddetli Berlin 28 (AA.) -Resmi teb- Görice muzatferiyetinden sonra ya yolunu açık bırakacağı muhak -
~1llıuharet.lerinde 5 düşman tay- liğ: Balkan devletlerinin hattı hareketle. kal•tır. Böyle bir vaziyette milli Çin 
~~ll ~ilrülm~r. Tayyııreleri _ Uzun menzı1li bahTiye toplan bir rinde daha Ziyade metanet cörülm~e devletinin kendisini tazyik eden 
'lı birt ve d~cr bir keŞif tayya _ kere d ah n Douvreş limanında top- başlamıştır. kuvvete tahammül etmemesi çok 
~ Ü!lerine dörunemiştir. lanmıı olan gemileri atq)eri altına 1'ta.lya, AliD1ln yardımını istemc~e mümkündiir. Çin ,rdularının mağ ~ 

bıt ,._~elliııdc, 26 ~ııt.e.~rin sabahı. almıştır. ve hatt{ı knbul etme~e mütemayll bu- lub olmasite serbe5t kalncak Japon 
~~ltı gemimiz üç vapura üç Devamlı fena havalllT tayyarele- lurunamaktadır. kuvvetlerinin Felemenk Hindista -
~ •~ır. üç npur tam isabetle rimizin faaliyetini tahdid etmiştir. Da:hllde f8ıli4t reJimine indirilini§ nına ve diğer esaslı bir tokım üs -

~Iş ve batml.ftır. Buna rağmen, harb tayyarderi 26/ olan dnrbe, pek .sert olmuştur. Al _ lere saldırma!.l çok mümkündür. A-
ll 2 7 SontelTİn gece!li Ye diin gündü· m.anyadan yardım talebinde bulun _ merikanın işte ~jmdilik istemediği 
11)r t zün Londra ve Avonmouth üz.erine mak, bu rejimi daha ziyade sarsacak- ~ de b::ıdur. Kannda ve Avustra_I-Vaç a muazzam bombatar atma~tıT. tır Fazla oıarok .. , __ n d yanın mudafaa ııaı:ırııkıan henüz 
L • • Gece basarken çok alça:ktan u • bedeli İta'"anm ~~ yar. ~üzenın bitmemiştir. Birzat Amt>rikanın ken 
uır Sab t h k 1· çan mr tayyare surntiıılanct"cla bir rtndeki h; türıü .... ~-;~b~:~ tat1 disi dahi bir taraftan va~yetin j -o 3J are e 1 silah fnbrikasın hücum etmiıı ve bü- surette feragat etrn . ı '-tı cablanna ka~ koymak, dığer ta -._, esı o aca.- r. f ı ·ı d ı d "h ·~e yük bir mesai hang:!\rınn iki bom • _ __ ra tan ngı te~e~e .. var ı m n~a e .-
"'"York 28 (A.A.) - Nevyork bayı tam isabet ettirmittir. K k vam etmek gıbı ıkı taraflı bır vaıı-
~ ,1dt~:ı:etesinin Stokholmden ha- Geçen gece zarfında, bırknç In _ Bgma Bm lar feyi ba~a~bil«-:cek hale tam olarak 
.._No •eına göre dün gece ayni an- gi)iz tayyaresi garLl Almanyada Arasında gelmemı~tır. Anc~k bunl~r yapı! -
'~ ~eçte dağlar ve tepeler kay- bombalar atarak bir mikdar evi ha- dıktan sonradır kı Arnenkanın ıı -
~iıı -ılamıştır. Keyfiyet son se- sara uğratmı~larclır. Oört sivil öl _ Ankara %8 (HI.l.SUS!) - Görülen ı. ~k~~taki faaliyeti dRha miieıısir 
fı"l"fllt erı ~uazzaın şııbotaj hareketi müt ve müteaddid ki§i de ynralıın _ darl lüzum üzerıne ~k kaymaka bır 4ekıl alacaktır. Ewsen $On za -
t?liele~jlak~ edilmektedir. Norveç mıttır mı Hikmet Veklılet emrine alınmış manda Amerikadan pl'trnl nlamı -
~ç0t le~ Alman ukeri makamatı Dö.rt dütman tayyeresi düfijrül - tır. Oevaş kaymaktunı "vo.sıf Den yan Japonyanın Felemenk Hindiıı -
~~flt ırnseleri tevkif etmittir. Bu müştür. Beş Alman tayyaresi ka _ mektubculuıtuna tayin edllmi~tir. tanile petrol mühayaasınn matuf o· 

1~i.11 'J..~ iltllaş.ıldığma göre, he- yıptır. larak yaptığı muknvel'=ye 8t"!l çıkn -
~~ııı'4orveç]j vacanperverler tara- - İngiltereden Fransaya nlmamasının s .. behi budur. lV· bü. 
'~~~ ıe ... ~hnrıakalat yollannı ~eMnek " M:hver nUfuzu dUşmiya tün bu nazırlıktar yapıldıktan ve Jl ~ edilmi~tir. dönen bahriyeliler Amerika. Ingiliz ve Avustralşa müış 
~ i başladi , terek donanmatarının uzak ark 

l't ~ S le fa lebelerin <~Safı&nfı ı inci sa~fa1al Toulon 28 (A.A.) - Havas: denizlerinde mü terek harek~tleri 
'-te deratmdan birini seçmek YU.iyetine Maasilic. •apuru, devlet buhriyesile qnniyetli bir 4ekle girdikten !onra 
Al:-eral dö Gol,Ü düşen ve aon mu-raffakiyet.lerin de is.. deniz ticaret filosuna mensub 3000 Amerikanın esaslı bir müdahalesi 
~ ~ bat ettiği &ibi ve devamlı bir mırette neferi ingiltereden Fransaya getir • beklt"nmek lbım v.elir. 
h lŞlamak için urt.nn İngaiZ ku~ anlıya.bilen miştir. Avdet ede.ıler, bahriyelilt>r 5 .. f:~ _m 12LıL·ttt. ı;; 11Ul"'-
~fl/d milletler için Yunanlıla.rın muzatfe _ ve l}ehir halkı tarafından hararetle ... ._,,. UC_tr ·l- L,... Y 

~ Uh ları usul rane mukavemeti hiç fftphesi.Z Avru. iııtikhal edilmişlerdir 

~::-. 28 <u.ı- Bür ..,_,. :":::':',:.,:•:.:~.~ ... '"'..;::-~ Almanlar Fransızlara isviçreye karşı 
~ ıı.~ Fransız hududundan re- sa muharebesine kadar Alman ordu- A.manyadan ~'r ere göre, Pariste TUkubulan ıannın .,m ye mütevaJj muzatferiyet- patates veriyor 
t~,. .. ~aerine 500 Fransız talebesi lerie id.ame etti!fl :tılihftlr" niltuzu dÜf- k J ~ 
'tt~,~ bir temerküz kampma mete ba.şlamı.ıtır. Berlin 28 (AA) - D. N. B. yu·· se en sesJer 
ıı.~ b .. ~e ~ bazilan da iMal Burada !JtXi ~ereee tatdir edilen ajaruıının öirendiğine ıöre, Alman-
~., l.llunmıyan :rra.nsa- nakle .-.-kiyA-'- _, .. ~.~-A~ ta...., hareketı ya, Franınz halkına bir milyon ken- Berlin 28 (A.A.) _ Tran.soeean a _ 
., ll J- - .a.uo """'" --~ .... tal patates verecektir. Şimdiye ka-
~ 'tılttılft talebe ölmüş, ilniversite Bulgar devlet adamlannın Berline git dar Fransaya 60,(;00 kental ıön _ Jaruı bildiriyor: 
~~ habe ır memesine .sebeb olarat gösterilebile _ derilmi.ştir. Alman gazeteleri ve ezcilmle par -
~ lı rlere göre, mütareke günü cek ikinci bir ~ildir. tillin organı olan Völkischer Beobah • 
11.:. ~CŞrinisa~~de Pariste tezahü Yunanistan cesurane mukaveme- An takyada ter aon günlerde İ.iviçrcnin Avrupa 
~~~ :tır. UruverSite taıebeai tile bütün dünyanın hayranbğını ka- milletlerini sarsan bugunkü fı.ri.ınad 
~ it1 ~er uzun alA.st4k1 buton zanmı~tır. Dü~manı topra]danndan umumi kütübhane mtl8UD bir ada oluP olmadı~ mese -
~U tttı:ıı •. be olduAu halde alaylar kovmak ve yırtıcı devletlere karfJ leainl tetkik et.mektedir. • 
~ ~~t4r. Bu iki talebe ellerin - isyan bayrağını ı;dmıekle n esaret Antakya 28 (AA.) - ılaarif Vekil- Gazetelerin bu nc,ırıyatında hareket 

d 
• 1 serisinin yerniden beJinnesinden ev 

aır bir sviçre gazetesinin vel bazı meselelerin halli ve ba. 
ifşa t memleketleri alakadar eden ioleri 

Q 1 görülmesi lazım gelmektdir. 
CBaşta.rafı 1 Inci s:ıyfada) Bugün Yugoslavya ile Bulgari! 

yetler Birliği ile Almanyayı doğru- tan ilk planda gelmektedir. 
dan doğruya alakadnr eden metıde· Birkaç gün evvel Zora gazetesi 
lere ha-ıredilnıi§tir. Moskova, Mih- nin mühim bir makalesinde Bulgıı 
veri kendisile anlaşmn yapılacak btr <lağlarHldan çıkarak Ege df'nizin 
te§ekkül olarak tanımaktan imtina dökülen Meriç, Struma ve Meat 
etmektedir. Binaenalcyh Sovyntler sulannın manşahlannı taleb etmr 
Birliği hükumeti nazikfıne, fnkat a· •ini hatırlamak, bugünkü vaziyC' 
zirnkarene bir surette Berlin konu~· dahilinde enteresan bir şey olur. B 
malanna halyanın i~tirak ettirilmesi gazetenin nim resmi mahiyeti nıi. 
fikrini reddetmi~ir. dürü tarafından yıw}mı olan b 

Almanya, !talya ve Japonya a· makaleye hususi bir mahiyet ver 
TBaında fiili bir aSkeri ittifak mnhi- me\tocür. 
yetinde olan üç do:vlet pnktınn aid Bulgarittaıun vanyeti 
mcselelerin de "örüşiilmeııini Rus - Londra 28 (A.A.) - Daily Teleg -
ya kabul etmemiştir. Pakt hakkın- raph gazetesi BulgarisLana tahsiS el 
daki noktai nazannı Sovyetler Dir- ti~ bir makalede fUnları yamınkta -
liği hükumeti, paktın imzasını mü ~ dır: 
teakib Moskovadaki Çin elçiline Mussolini tarafından çıkarılan b 
Çank-Kay·Se.ke yardım etmeğe de- Yunanistan hengOOılesinin Balkanlal 
vnm karannda olduğunu söylediği daki HJUer plAnını ne suretle r hnc 
zaman bildirmiştir. dar et~ı anlamak Jçin ~imdiye kıl 

Sovyetl~in karan dar Maearistanın, Romanyanın ' 
Ingiliz - Sovyet münasebetleri Slovakynnın iltihak et#.ikleri Üçüzl 

Sovyet - Amerika yakınlımnı temin paleta bu sefer Bulgarl5tanın iltlba 
hususunda sarfedilen gayretierin etmed~ıni söylemek lt.lfayet eder. 
muvaffak olnmnmas.ı yüztınelen her Yunanistanın muknvemet ~e tec4l 
ne kadar çok reni b~r safhada ise vüzüne ve Büyük Britanyo. tarafın 
de ~oskova bıtaraflıgını muhafaza dan yapılan muavenet.ıerin apaç 
e~~ege ve Jn?ilter~ye .kar ı teşt>k - bir wrette belli olma.sına ilave!.e 
kul eden koalısyona Jltihak ve hattA Bulgnr=~ta '-~- üz rtn 
h·ı bil ı ·· d 1 .. ... nın ...u an e e nı~ 

ı vasıta ı e o sa muca e eye mu- 1 di- b' fı.mil d r. h · Tü 
d h 1 - k . • o an ger ır e '"P es.z r 

a a e etmemege arar vermıştir. tı to. f da ı.1mış ı ·ht 
Berlin müzakerelerinin kısa sür - :: ra m n yap O an 1 

8 

mesine bakılırsa, Almanyayı ve Sov-
0 

U§tur. - --------
yetler Birliğini doğrudan .doğruya 
alakadar eden mes.~lelerin memnu
niyet verici bir tarzda halledilmi§ 
olmsaına hükmerlilebilir. 
Y~k ve mo"!rkczi Asya 

Caz,.telerde neşredilen ban ya
ZJlar hilafına olarak Berlin konu., -
malannda Yakın<~ark ve merk~zi 
Asya meseleleri görii1!iilmf'mifltir. 

Molotof, '3ovyetler Biıliğinin Ka. 
radeniz ve Boğazlarla AlakAdar ol
duğunu ihsas etmiştir. Bu iki mın -
takada da So,>yetler Birli~.; atatü 
konun muhafazasını ~ddetle iste -
mektedir. 

ltimad edilir kaynaklard.ıtn öire· 
nildiğine göre, Sovyetler BiTfiğinin 
Boğazlar hakbndak1 hattı har~keti 
Hitler tarafından R.,lıı~lacak v~ tas
vih edilecektir. 

Yunan kıtaat1mn 
muvaffakiyatleri devam 

ed~y9r 
<Baştaralı ı lnd sayfadal 

kunda merhamete ~ayan bazı ma -
zeretlerle anlatml\k istediği gibi fa
şist rejimi için Yaziyct yıkıcı bir hal 
ahnımr. Mus"olim ;çin bu vazr eti 
dü7eltmek hayati bir mes!"ledir. E -
ğer bu düzeltme henÜ7 ortadn hiç 
h;r i"'a~t1e kendini hi~settirmiven, 
Alman yardımı ile yıtpılacaba Ou
\;entn variyeti dii7clse bile pek hafif 
bir ııurette düzelebilir. YunanlılaJla 
fngili:r.J,.r ~in vanılacak yeşıo&ne ş~y 
ise oııon derece biiviik hir a7im ile 
tamklerini aynen muhafıua et 
melctir. 

Romanyada bir eski 
Başvekil daha öldürüldü 

(Ba.şbrafı ı inci sayfad:L) 
leyhinde altı ay hapis ce:zasile neti -
celenen bir dava açmışb. 

Bükreş 28 (AA) -- BnfVdcalt t 
tebliğ ediyor: 

26/ 27 Sonteş.rin geeesi Jülan 
hapishnnesindeki kemikterin nıeza 
dan çıkanlması mülabes~ile orad. 
çaİı§makat olan lejyonerler hapi! 
hane içine girerek eski rejimde Cod
reano ile lejyonerlcre kıırfı yapıl -
mıo olan cinayetierin ba-şlıca failleı · 
addedilen siyasi m~vkuflardan b' 
kısmını kurşuna dizmiılerdir. 

General Anton~lto, hükümet V<' 

lejyoner hareketi bu fiili takbih et 
mdttedirler. General Antonesko da 
ha bidayette iken yeni Tejime eaa 
olarak kanun ve adalet mefhumları· 
nı vazetmiş ve lejyoner hareketi i.< 
nizarn v~ kanun 1ı:ad rosu içerienu. 
kendiliğinden girmittir. 

Şiddetli t;ezalar tatbik edilecek -
tir. 

Ticaret VekAieti 
d1ş ticaret reisliği 

Ankara 28 (Husus!) - Ticaret Ve 
kAleti dış tic.-u-eı. dairesi reisi sene 
Berkin Maarif Vek.A.let.ı"llde bir hizmet 
kabui ederek f"ımdtkl vazifesinden ~· 
11lacaktır. \ ~,u kaldırdıkça talebe hep albnda bulunan veya esart"tle teh _ li~ince ~hrimizde tesi.s edilen umumi noktası İsviçre bükflmeti taratmdan 

tııı._ ~ 8ıı ........ •Ya4asın• diye ba~Jnyor did edilen milletiere yol göstermek- kfttübha.nenin açılma töreni bn~ün ımilli İsviçre hareketi• nin ilgasına 
"-.~ t-'!l.le all.stikt ba.!tonun le Yunanistan L:ııhramanlığı.nın mad- mernsimle yapılmıştır. Şımdilik kü - tuar verilm~ olmasıdır. H ür Fransızlann 
~~ ~ Oldutu ve iki golün de tran di mükifahru görmii§tür. tübhanede bin eild kita.b vardır. Ma- Partinin organı §U satırları yazı -
~~citte'· 0 toı. oldulu ;çin «)'1Lfa51n Sirndi Almanlar nuik bir ,.aziy~t arif Vekb.leti burada bir orta ticaret yor: yakınşark kumandanı 

Şehir Tiyatrosunun 
ilave matineleri 

~~ Gaune. diye haykırn11f hür kal"f!Smdıı. bulunuyorlar. Çünkü Yu- okulu açmaıa karar vermiş ve hazır- Berlindeki kanaat İsviçrenin yeni Kahire 28 (A.A.) _ Hür Fran· 
~llaı. rın 1efi de Oaalle hakkmda goslavyada ve Bulgarutandn gittik- lıklara başlanmıştır. niznma iltlhakta pek geç knlmnk teh- sız kuvvetlerine mensub kimselerin 
~d te~hüriinde bul nınut 

1 
çe artan bir mukavemet hareketini likesine maruz me.mleketler<len biri büyük bir toplantısı t"~nasındıı Ce-

~' ı llid.ayette ala u ta o u - ve müdafnaya elveri~li, müs~vliy:e Sovyetlerin Ber:in e'çisi ve bunun İsviçre gibi bir çok neral Catroux, General de Gualle"· 
~&... -.~· fakat Mo y m un :n elveritsiz olan bu mıntakalarda bir milliretlerden müteşekkil bir memle - ün kendisini Y n kın ark, Balkanlar 
~~ l'lnca :ınarut n~~: m. ~ kli barbi vapmanın arzettiği müş - Berlin 28 (A.A.) - SovyeUer ket için vnhı:m bir şey oldu~u merke- ve Ş.p denizi nuntaknsına umumt 
~~ ~lltarak talebe Abn verun Üf O- kütltı hesaba katrnağa mecbur bu- linin yeni büyük elçisi Vladimir De- zindedir. murahhas tayin etmis olduğunu bil· 
~' h"eden ıkarmalaan m _- lunuyorlar. kııza.nof bugün Derline muva.salat et- Gazete m.ak&leyi fU aatırlarla bıt.iri- dirmittir. General t.Atroux bu va. 

· lııuıun n!_._ teoebbaa Hatti, müttefiki İtalyanın imda- miş ve garda hıaricıye nazırı Von Rib. yor: zifeye tayı"n edilmesi sehebinı"n 
~·.Alman lataah L:...L bi bb.. .. .... .. ben....... _.,_,.,..a mn..+a.n..l t.o'""' İ ll.aalilf . . . ""'7ı.e r tcte usun arzetbgı mu,- wuP ~· -~~a pro a.w Almanya ve talya yeni nizanı için bu mıntakalarda hür Fransız kuv • 

iade eıbıaittir dnaa zanıreti kal'fUında hile müdür muaYini Sovyet ma&lahatgü.. tewılril eu.ikleri if&D bedbahlıkla bal- •etleri Jehioe olan hare-ketlerin 

Yarın Tepebaşı dram kısmında 
Saat 16 da ve Pnzar günü 

saat 11 de 

Ayat' talumı arasmda 

Komedi tiyatrosunda 
Pazar sabahı saat ll de 



~ Sayfa SON POST~ 
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Askeri 
vaziyat 

HERGÜN 
(Baştarafı 2 nci sayfada) 

yasetin ise kazandımcağı şey mah-
(Bat tarafı 1 inci sayfada) . dud, kaybettireceği de hududsuz -

Alman Istihbarat kaynaklannın l - dur. 
talyan hava kuvvetleri hakkında ver- Komşulanmızın iyi, akıllı, tuur -
dikleri rakamlar çunlardır: 4500 za - lu komJUlar oldukhmna inanmak -

Bakirköy akli hastanesind~ 
garib ve muamm·all bir hAdise 

bıt, 8600 gedikll erbaş, 34000 er, 2000 ta devam edelim ve temenni t"de - (Bqtan.fı ı Inci aayfada) 
faal ve 3000 ihtiyat harb uça~ı. Fa- lim ki Bulgarisıanda müfrit Bul - har Osman Ankarada, yüksek sıh
ıvaki bu kadar harb uça~ı A.kdeniZi al- garlık fikri, yürümekte olan Bal - hat turasının içtimaında bulunduiu 
lak bullak edebilirdi; ve zannedildiğl- kanlılık tuuru karşısında, tedricen için, herkesin ademi malumat bevan 
ne göre, İngilizlerin ne Maıtası, ne erimektc devam etsin, yeni niza - ettiği bu tayianın sıhhatini tahkik 
tskendeeye Hayfa. veya Kıbrıs deniz mın ne olduğu ve ne olacağı henüz mümkün olamıımıştı. Bu hususta 
ıve hava tWeri yaşıyabllir ve ne de belli değildir. Fakat, Balkanlılık hü- malUınatına müracaat ettiğimiz sıh
bir İngillz harb filosu Altdenizde ge~ tün coğrafyası ve tarihi ile .:özü - hat müdürlüğünden de, böyle bir 
me~e imk6.n bulnbilirdi. Bugünse va- müzün önünde duruyor!. teyden haberdar olunmadıiı ceva-
!lyet tamamlle aksinedir. İngiliz do - _ lı'[ 1 •. u.. I'D. • b ını almışbk. 
Jlanması Akdenizde serbest gezebildi- (IJ( u.h ıı.Lt.H. t..AJtt!ljtlH Mazhar Osman, Ankaradan av-
tl gibi do{tu Akdenlzde tamamile bl- det etti. Bir nrkadatımızı kendisine 
Itim bir rol oynamaktadır. Gerek bu ldarei örtiye komutanmm gönderdik. OkuyucularımiZ hatırlı-
donanmanın deniz u~an ve gerek yacaklardır, orofesör istifa haberini 
Yakındoltu ingniz ordusunun barb dünkü telkikieri kat'iyetle tekzih etti. 

İ - İşin muammalı tarafı, bu tekzib 
uçaklan talyanın Mısır garb çöl un- · (Başta.ra.fı ı inCi aayfacJa) 

b 
. ..,.. d sırasında da Mazhar Osmanın yeri-

de ve Lihyadaki üslerUe Ha ~..,~an a dairelerinin tefri• ve tanzimini mÜ• 
t h 

v ne tayin edilen profesör Rüı,tü Re -
asker! mevkllerini daima taciZ ve a - teakib komutanlık makamı ve vazi-,.. ı· ceb Duyartn, yeni vazifesine ha• -
rLb ettikten başka Amavudluktn.ü - fedar bürolar faaliyetlerine burada " lamış bulunmall idi. Fakat herkes 
talyan asker! kuvvetlerile asker! üs- devam edeceklerdir. · . bu istifa ve tayine inanmamakta 
lerini . ve bizzat ıtalya yanınadasın - Evvelce de bildirdigıV"miz gibi, ör- b erdevamdı. Zira ikinci bir ~ayia bu 
daki ıtalyan harb liman ve sanayi fi idare komutanlıg-ına merhut ola- · 1 manmamaz ığa zemin hazırlamıştı. 
bölgelerini e.lcddeva.m bombardıman rak üç vilayette tesisi ka - Akıl hastanesinden çıkan mec -
etmektedir. Nitekim daha geçenl~rde, ırarlaşt.rrilan mahkemeler Istanbul, zub bir ec:ıacı, muhtelif nmanlar
Taranto lımanındil demirli olan Ital- Edirne ve Çorluda vazife görecek - da gazetelerde ve bazı zevata tele-

hastanesi başdoktorluğuna tayin e
dildim ve vazifeme de başladım. 
Işin garib tarafı sizin gibi kimse de 
bu tayine inanmamaktadır. Maa -
mafih vaziyet tavaz7.uh etmiştir. 
Arkadatım Mazhar Osman istifa et
mit ve iatifası kabul edilmiş ve va
zifesi de bana tevdi edilrruııtir. Ar
bk bu, bahsettiğiniz meczub ecza -
cının marifeti değildir, tayin evrakı 
da eıhhat müdürlüğünde bulunmak
tadır.» • 

Bu beyanatla yukrmda yazdığı -
mtz gibi bir muamma havası içinde 
cereyan eden bu hadisenin de eon 
perdesi. hakikat meydana çıkarak 
kapanmıt oluyor. 

Profesör Rüştü Receb Duyar, Şiş
li ve akliye hastanelerinde uzun 
müddet sinir mütehassıslığı etmit, 
selefi gibi kıymetli bir doktoru -
muzdur. Tebrik eder, yenı vazife -
sinde muvaffakiyetler dileıiz. 

Askerlik işleri: 
yan donanmasına yaptıklan bir bns- lerdir. fon ederek, Mazhar Osmanın has -

kınla üç savaş zırhlısını a.z zaınanda -;============::::;- d .
1 

ı tane en çekildiğini ve müfettisler Gönüllü hastabakıcı kurlan 
b.mir olunaınıyacak derecede büyük O tarafından hakk,nda tahkikat yapıl-
ziyanlara uğratmışlardır. _ dığını bildiriyordu. Istifa haberleri. Beşiktaş Askerlik Şubesinden: 

Gerçi İtalyan uçakları, bugün İn - bu sehehle meczub eczaemın heze- ı _ Okur yazarh{;ına dnir diplomtı.Sl 
"iltere adasına yapılmakta olan AI- CUMA, 2s.xı.s~o h 1 •ft ilk ek ., f f --- yanı mn su ü bir "CY zannedilmisti. bulunanıarın lise, or .... ve m -
man hn.va hücumlnrın:ı. yardım et - 8: Saat ayarı. 8.03: Ha i muar. .. • d - Dün bize, gayet muntazam ko - teb mezunlanndan 20 - 40 ya~ın :ıki 
mektedirlor. Fo.kat bu }'nrdımların (Pl.) 8.15: Ajans haberleri. 8.30: Mu-Alman uçak tnarruzlarının şiddet ve zik (Pl.) 9: Ev kadını. 12.30: Sna.t a- nu~an bir znt telefonla, Bakırköy bayanlara mahsuS askeri has•aneler-

33 S t 
ı.~ımı . hastanesi sertatihliğine profesör de üçüncü defa açılacak ,Jlan yar -

ınahiyetini kat'ileştıremedikleri mey- yan. 12. : az az.., erı ve saz se. R R 

lkinciteırfıı ~ 

danda.dır. Elhft.cııl 
0 

kadar reklfım e. mailcr1. 12.50: Ajans haberleri. 13.05: üştü eecbin tayin edildiğini ha - dırncı ve hastabakıcı hemşireler kur-
dllcn İtalyan uçak arınndasının "Jim- Şarkılar. 14: Kar~ık müzik (Pl.) 18: herini verdi. Bi~ gün evvel Mn~har suna iştirll'k etmek iStiyenli'rin kayıd
dıye kadar kayda de~er bir muvaffa. Saat ayarı. 18.03: Milzlk. 18.30: Bü- ?~anın t~k~bı gene gaze~emtzd~ lan yapılmak üzere birer vt>sikalık 
kjyeti olmadıktan b~ka bili\kis İngi- yük fasıl heyeti. 19.30: Saat ayan ve ıntışar etmıştı. Inanmak bır haylı foto~rafla .şubemize her~ü~ ve saatte 
lizlerln AkdeniZ Migesine tahsis et _ ajans haberleri. 19.45: Şarkı ve tak- müşküldü. Bu haberi meczuh ec - şifahen müracaat etmeleri. 

Vatand.a. ana.ya huzur, yavruya sıhhat verme~e hft.dlm yegfU18 
( 

Türk m1ıstnhzaratı ÇAPA M A Fl K A' ct~ 
Beljlktq: CAPAl\IARKA TarlhJ ıesJSl: 19 

zact da tekrar1amış olabilirdi. Bu ııe- . 
tiltlerl bir kısım denız ve kara U"ak simler. 20.15: Radyo gazetesi. 20.45: b bl d. k" t 1 f k d k 2 - Bu kurslara ıştırak edecek ba-... d e e ır 1 e e o:ı apan ı tan . filol:ınna karşı acizden başkB bir şey Temsil. 21.30: Konu§Illa. 21.45: Ra - sonra, bu sefer biz akıl hastanesini yanlara kurs sonunda Vekfıletço dıp- ------------------------~ 
gbsteremiyorlar. yo salon orkestrası. 22.30: Saat ayarı, aradık. Bu dcfn aldığımız cevab da loma verUece~i gibi birçok rüçhani-
İtalyan deniz donanınası da harb ajans haberleri, borsıı. 22·45: Radyo bu şüpheye hak verdirdi: hastane- yet ve imtiyaz hakları da. kazanm~ 

başlıyalıber~ blhusus Fransız donP.n- salon onestrası. 23: Cazband (Pl.) den: olacakları i16.n olunur. 

lstanbul Levaz1m Amirliğindan Verilen 
Harict Askeri k1taah Ilanları ması ortndan kalk-tıktan sonra dahi, - Hayır efendim. Mazhar Os -

müstahkem limanlıırda sahil toplan ( T 1 V A T R Q L A R ) ma nın yerine kimse tayin edilme -
gerDerinde kendini muhafazadan ve- • miştir, deniliyordu. 

Romanyadan gelen yeni 
muhacir kafilesi ~----------------------~~ A§a~da yazılı mevaddın kapalı zatrna eksiltıneleri 2/12/940 pat' ııı! 

yahud bir İngiliz deniz kuvveti görfin- Şehir Tiyatrosu. Fakat bu defa da baı,ka, inan -
ce kaçmaktan başka mUsbet bir şey mıımazlık edemiyecegıV"miz bir mem- DUn Balçık vııpurile, Romanyadan 

Tepebaşında cram k d Tü kl d ü yapamamıştır. Hattil bu donanmanın ha bize istifa haberini teyid edince Dobrucayı ter e en r er en m -
havaya kn.r.şı müdafaasının zayıf ol- kısmında hayrete dü~tük ve bu defa da pro- rekkeb 896 kişilik bir nmhncir kafilesi 
dul'ru bUe Taranto hava baskınile Akşam saat 20,30 da fesör Rüştü Recehi aradık. Profesör daha llmnnımıza gelmiştir, Yeni ge-
meydana çıkmıştır. Ayak takımı arasında Rüştü Receb: len muhacirler muhtelif yerlere iskAlı 

günü saat 16 da Ni~dede askeri satın alma komiSyonunda yapııııcııs,_ı 
Taliblerin kanunl vesikalarlle teklif mektublarını ihale saatinden bit 
evvel komisyona. vermeleri. 

Cinsi Mikdan 
ldl o 

Tutan 
Lira 

'Teminatı 
Lira 

Sade yat. 45,000 67,500 •,625 Milis ve façist askerl ~kiH\tından İstlkl!l caddesinde komedi kısınında cc- Evet, dedi, Bakırköy akıl edileceklerdir. 
maada Libya ve doğu Afrika müstem- Akşam saat 20,30 de. - ----------
leke kıt'alnrı haricinde olarak yalnız D A D ı 
ana vatnnda bulunan ve 45 piyade, 5 cemal Sahir jübılcsi Böbreklerden ldnı.r torbasına kad: r yollardaki hııstalıklarm mlkrob. 

Un. 960,000 144,000 10,800 ~ 

-------------------------------------------------------------(-14-~ 
Devlet demiryolları ve limanlar;1 
Işletmesi umum idaresi ilanları ) 

dat;, 3 seri (süvari ve bisikletli kıt'a - s Birineiktinun Salı günü aqamı 
lardan müteşekkil), 2 zırhlı, 2 hafif Şehir Tiyatrosu komedi kısmında 
(motörlü ve makineli kıt'nlardan mü. 
rckkeb), cem'an 57 hazeri niınmtye Beyoğlu HALK sineması 
tümeninden mürekkeb olan koca İ- Bugün: Aşk fırtınalan. Ya ölü ya diri 
talyan ordusundan birçok işler umu- Her ak§a.m 8 de zengin varyete 

Jannı kökünden temizlemek için HELl\lOBLÖ kulla.nınız. 

HE 
labairdi. Fakat bunlar da olmadı. (Gregor caz> 

İtalyan ordusu e~cr kuvvetli ve 
nefsine itlmad edebilir hakiki bir kuv. 
vet kütlesi olsaydı Fransa muharebe
leri esnasında Almanlara tesirli yıır

dımda bulunabilirdi. Fakat şimdi. Yu

r 
Ankara borsasi 

Böbreklerin çalı~ kudretini artmr. Kadın, erkek idrar zorluklanru, 
\ eski ve yeni belsointklu~unu, me.ı.ane lltihabını, bel ~nsını, sık sık Idrar 

bozmak ve bozarken yanmak hallertnl glderlr. Bol ldrar temin eder. İd
rarda kumların.,. mesanede taliların teşekkülüne mft.ni olur. 
DİKKAT: HELl\IOBLÖ idrarınızı temlZllyerek mavile.<Şt1rlr. Sıhhat Ve. 

khletlnin ruhsatını haizdlr. HER ECZANEDE BULUNUR. 
nanistana yaptı~ı taarruzda gösterdi~i I======Ç=E=K=L==ER======I 
zftna sabit oluyor ki e~er İtalyan or- 1-------- -:------il 
dusu Alplardan Fransa üzerine yü ·- Açılış ve kapanış 
rUseydi, birkaç Fransız yüksek dağ Londra ı Steriin 5 24 
tUmeni onu tevkife muvaffak olacak- New-York ıoo Dolar 132.20 
tı Kezailk bugün tahakkuk etmıııtir Cenevre 100 İsviç. Fr. 29.6875 

28/ 11/940 açılış kapanış fiatları 

Deniz Levaz1m Satmalma Komisyonu ilanıarı -----· ki e~er Fransa ve İngiltere harbin bi- Atina 100 Drahml 0.9975 
dayetinde İt.alyaya taarruz etseydiler Sofya ıoo Levı:ı. 1.6225 50,000 kllo Nohud 9050.00 768.75 2.12.94{) Pazartesi 14 de 
bu ün İtalya askeri bir kuvvet olarak Mndrid 100 Peçeta 13.90 47,000 kilo Zeytin 12220.00 916.50 2.12.940 Pazartesi 15,30 
ortadan kalkacaktı ve harb büsbütün Budap~te 100 Pengü 26.5325 ı - Yukanda cinS, mikdar, tahmin bedeli Uk teminatlarile e~ıltme gün 
b~ka bir şekil alacaktL Bükre§ 100 Ley 0.625 ve saatlerı yazılı iki kalem gıda maddesi bizalarında gösterilen ta _ 

Elhfi..cııl Libyanın çark hududunda Belgrad ıoo Dinar 8.175 rihlerde kapalı za.rna eksUtmeleri yapılacaktır. 
ve batı Mısır çölünde bulunan yirmi- Yokohama ıoo Yen 81.1375 2 - Şartnamelerini görmek ve almak istiyenlerin her gün komisyona 
de fazla İtalyan fırkasının bir ış gö- Stokholm 100 İsvcç Fr. 31.005 müracaatJan. 
rememcsl ve Arnavudlukt:ın Yunanis- 1----~".!-b_n_m __ v_~-ta-:l:-ıvı-:.~18:-1----t S - EksUtmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun tarifatı dahUlnde ha-
tana t arruzn kalkı.şan 10 : 12 İta1. zırlıyacaklan kn.pıılı teklif mektublarını belli gün ve saatlerden bi-
yo.n tümeninin de mağlfıb olmaları Merkez Bankası 105.25 rer sııat evveline kndar Kasunpaşa.da bulunan komisyon bn§kan _ 
bir sayı meselesinden ziyade bir ;oasıf ~~~~~~~~~~~~~~~~--~ıı:~~a:_::m:::a:k::b:,:u::z~m.:,:u::ta:.:bil:· .:.:ın.:.:d~e:._:v:erm:_::el:::er:,:i.:..___':1::0:8,:43:,:•:._ ______ _ 

&;ı olduEu meydandadır. Almanlar -
ceçcn Büyük Harbdc, Çanakkateyi 
kapıyarak Rusyayı sil~h ve mühiın
matsızlıktan çökme{;e sevkeden ve 

İstanbul Defterdarlı2ından: 
Kafkas, Irak ve Filistin cephelerlnde, • 
Alman garb cephesine gidebilecek o. Sıra Mükellefin adı İşi 

ıan bunca faik Rus ve İngiliz orduları. No. sı ve soyadı 
nı karşılarında tutup işgal c:;liyen, üs. 
telık Galfçya, Romanya. garbt Trak- 1 İ. Hazun 

Matbaacılık 
dellfı.lı 

ya ve Makedonyaya müteaddid kolor. 
dular sevkederek müttefiklerine ~e _ 2 

ciane ve fedaklirnne yardım eden ve 
her müttefikten daha büyük nis!let _ 
lerde kan döktükleri sabit olan Türk 
ordularının dört sene süren kanlı mu. 2 
harebelerini insnfsızca unutarak ' 
«Türkiye bize yük olmuştu. diyebil _ 5 
mişlerdi. Fako.t müttefiklerı İtalyan • 6 

larla o pek fazla övülen İtalyan harb 7 
makinesi için acaba §imdi ne diyor 

8 lnr?l. • 

Belediyenin yaptırdığı et 
gemisi 

9 
10 
ll 
n 

13 

Belediye, şehrin deniz~e muvas:ılası 
bulunan bütün semtlerine et ::ıakllni 
sıhhl ve temiz bir §ekilde temin et _ 
rnek maksndile, yeni bir cct nakliye 
cemisb yaptırmıştır. Bu gemi yann 14 
merasiınle denize indirllccektir. 15 

•··················································· 
Son Posta. P.Jatba.ası: 
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SO,OO 

600,00 

3000,00 
3'15,00 
120,00 
300,00 

26/7/940 

'7/8/940 

239,00 
164,00 
618,00 
1/ 3/ 940 

1120,00 
120,00 

12/4/ 940 

• ()! • ... 
:ı .5 ~ : .. 
~ ı:s • 

IXl r::ı :ı: :s 
~.ıo ,60 

4.2,00 36,00 62,24 12,00 

246,00 294,48 233,70 60,00 
27,75 28,50 31,89 7,50 

4,77 
3,50 1,00 

• 1 l1 u &1 
:n 

,26 937 

14,22 937,938 

83,42 937,938 
9,56 937 
,48 938 

1,35 935 
ko. tarih ve 732 sayılı itiraz 

misyonu karan 
tarih ve 7875 numaralı şube 
temyiz lO.yihası 
13,65 16,74 6,78 88,11 
1,40 3,28 11,24 

27,30 26,76 12,36 144,66 
tarih ve 3723 sayılı itiraz ko-

935 

935 
936 
937 
938 

misyonu kararı 936-938 

78,40 8,80 8,72 934-936 
8, 40 2,4.0 1,08 937 

tarjh ve 4305 sayılı itiraz ko. 
misyonu kararı 934-937 

Necatibey 53 7/11/939 tnrih ve 8253 sayılı temyiz 
komisyonunun nakız kararı 937 

Galata. Maliye Şubesi mükelleflerirden yukarıda. adı, işl ve ticaret adresleri yazılı mükellefler terkl ticaretle 
ooresierini bildirmemiş ve ara.ştırmalarda da buluna.ma.mış olduklnr~an hizalarında yazılı vergilerc aid 

İşietmemizin yakımlık ihtiyacı için 164 ton iyi cinsten kuru gon;eıı ~; 
nu açık eksiitme ne nlınacaktır. Muhammen ton bedeli ııoo turıl• tr 
Münakrısa 12/12/ 940 Perşembe günü saat 11 de H.paş:ı gar binnsıll611,~' 
rinci işletme komisyonunda yapılacaktır. Şartnamesi komısyondllfl P "fJ 
sız alınabUir. İstekliler 136 lira. muvakkat teminat akçesac mua1yeıı 
ve saatte komisyonda !bulunmaları. d1135• 

Ll.ra 

1 2000 CD 

8 1000 -= 
a 750 -• 500 - 2000.-

8 250 ez 2000.-. 
35 100 - 8500.-

80 50 """ 4000.-

300 20 - 6000.-

Türkiye lş Bankasına para ya .. 
brmakla yalnız para biriktirmiş 
olmaz, aynı zamanda taliinizi 

de denemiş olursunuz. 
K~ideler: 4 Şubat, 2 Ma -ı ı Kumbaralı v tuıııb~ 
JlS, 1 ~\lSto.s, a itlncütet _ he.sablannda en aa eW U 

rin tarihlerinde yapıl.ıl raaı bulunanlar kur'ata 
cı.a.tı11 tdilirlll'. 


