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İngiliz topçuları Tobnık müstahkem mevldini 
b ombardıman ederleT'kne 

• 
/ngilizler Eritrede esir 

edilen İtalyanların 
sayısı 

1200 ü buldu 
lngilizlerin tazyiki 

devam ediyor -
Habeşistan ve ita/yan 

Som alisinde 
f aaliget arttı 

Askeri vaziyet 
Manşta, Af rikada 
Balkanlarda ve 
Arnavudlukta 

YAZAN: 

Emekli General 

E. Emir Erki'.et 
eBon POlla.t nın uktrl 

muharriri 

Manı kanalı bölgesinde: 

Napoli ve 
Katangayı 

bombaladılar 

İtalyan tebliğine göre 
hasarat hafif 

Dernenin şarkında 
muharebeler 
devanı ediyor 

İTALYADA 
4 NAZIR 

CEPHEYE 
SEVKEDİLDİ 

Sicilyada ıo· bin 
Alman askeri var 

ltalyada· halk 
ümidsizliğe kapıldı 

.Ş.:mali ltalyada Alman ge•ta
po teıkilô.tı ve J talyan polisi 
birçok kimseleri tevkil ettiler 

Dun akıınmki Radyo g zetesin
den: 

İtalyaya büyük :nikturda Alman 
asken sevkedıldiğıne dnir verilen 
haberler, şimdı b izzat Almanlar ta.. 
rafından itiraf edilmektedir. Filha
kika Bremen raQJ <>su, Alman kıt0

a
ların cenubi halyadn bulunduklıı
nnı bildirmi~tir. 

( Devanu 7 inci sayfada) -- --
iNGiL TEREYE 
KARŞI BÜYÜK 

TAARRUZ 
Alman donanması 
başkuman :lanının 

ameleye hitabesi 

Amiral Reader, Amerikan 
yardımının lngiltereye vasıl 
olmadan evvel lngiliz donan-

Kahire 28 (A.A.) - Umumi ka 
rargftb tarafından bugün neıredilen 
tcsıni tebliğ: 

Bir haftadanberi Almanlar ne 
Biıtnnya adasın ve ne d... w _ 
dmya tanrruz etmiyorlar. Kimı, 

Almanlar, yenı taarruz !çın ben.. 
zin tnsarru! ediyorlar diyor, ıki -
mi de, uçak kuvvetlerinin a~ırlık 
merkezini cenub doğuya indır • 
dikleri iÇin Britanyaya karşı mü_ 
dafaa durumu aldılar diyorlar. 
Alman hava kuvveUerinin mal -
zeıne deği.Ştirmekte olduğunu ve_ 
yahud havaların uçuşa müsaade 
edemiyecek derecelerde fenala§ • 
't.ığını ileri sürenler de vardır. 

ltalya~a bir mahal, 28 (A. 
A.) - Jtalyan orduları umumi ka
rargahının 2 3) numaralı tebliği: 

mösının imha edıleceğıni 
söylüyor 

I Libya - Derne mıntakasında kıt -
: ad~ıınızın tahıidine devam edilmek 
c ır. 

t k.F.ritre • Agordat - Barentu rom
a asında harekat memnuruyeti 

Sucih bir şekilde ilerlemektedir. 
CyYar müfrezelerimiz llmm-Ha -

~-c~~e çekilen ftalyan kuvvetlerini 
;Yıka devam etmektedirler. 100 
eaı.r daha alınmış, hu suretle şimdi
.Ye lcadar alınan esir miktarı 1200 Ü 

Yunan cephesjnde mı-vzii mahi. 
yette harekat esnasınd:ı düşmana ı 
ağır zayiat verdirilmiı, esirler ve o
tomatik silahlar -alınmııtır. Hava 
müfrezolerimiz motörlü vesait kol
lan, askeri tnhııidcıt ve düıman ha
zırlıkları üzerinde müessir faaliyet. 
!erde bulunmu~larclır. 

(Devamı 8 inci sayfada) 

(Devama 3 üncü sayfada) 

Bingazi mıntakasında Demenin 
şarkında muhaTcbeler devam et
mektedir. Kıt"alanmız bir dilıman 

<Devamı 3 üncü sayfada) • 

Roman yada 
karışıklık 

devam ediyor 
General Antonesko 
mihvere sadakatini 

tekrar izhar etti 

Bakırköy yangını 
Yenimahalle dün büyük 

bir tehlike geçirdi 
4 ev tamamen yandı, büyümek istidadını 

gösteren yangın köy halkını telaşa düşürdü 

Dünkü sayımızı makineye verdi- bütün geni§lmeiş, Münire ile devlet 
ğimiz sırada, Bakırköy Yenimahal. demiryollan memurlarındıın Hak
lesinde büyiik bir yangın çıktığını, kının 12-1 4.16 numaralı evlerini 
dört evin y ndığını ve ynngnin de- istila etmiştir. 
vam etmekte olduğunu yazmıştık. Ateşin çok kısa bir zamanda bü-

Büyük bir mnhıılleyi yanma tchli. yüyerek dört eve birden •İrayet et. 
kesine mtıruz Lırakacak derecede miş olmaSl kevf.iyeti, ekserjyetini 

Bükrcş, 28 (A.A.) - Roman- vüs·at peydn eden ve civar halkına ahşab evlerin teşkil ettiği bu aemt 
yada 5 saat süren bır çarpışmadan bir hayli korkulu ve .telaşlı saatler h~~-ını .. bir_ hayli korku ve telaşa 
sonra Anton~ko tarafoarlan Brn.. f 11:. d d t geçirten yangının ta sı atı şu ur: U§Urmu§ ur. 

Macarlar Tamışvarın 
akıbetinden 

endişe ediyorlar 

şovada sükunu muhafazaya muvaf- Yangın dün saat onda, Yeninıa- Yangın mahalline İstanbul itfai-
fak olmuşlardır. . hallede Öcalan sokağında 71 numa- ye grupu da celmiı, bu aurctle kuv_ 

Kargaşalı~lar Crnıova, Turnu - 1 m ameliit memuru Cemale cid vet bulan söndürme ekipler.inin bir 
Severin ve 1 amı~vnrda devam et- ~:i 1kath ahll!lh evden .;ıkmış ve kısa saat devam eden cidden cansiparn
ınektedir. Tamı,,•nr husus~da. Ma. bir zaman ·içinde büyüyerek bitişi. ne faaliyet ve gayretleri neticesinde 
caristan endi~e izhar etm tcdır. ğindeki mıınifoturRCJ Mehmedin e- ateş bu dört ev yandıktan sonra 

Antoneskonun beyanatı vine sirayet etmiştir. Yangını ilk gö. söndürülmü~tür. 
Bükreş, 28 (A.A.> .. - Royter: ren poJi9 memuru Hasan Rıza v~sı- Yapılan ~ahkik.:tt son~nda, yangı
Yeni kabınede bugun beyanatta fasile hadi9ed~n haberdar edılen na muamelat memuru Cemale aid 

bulunan Antonesko, bilhaıua de- Bakırköy jtfaiye grupu derhal yan- evin bir odasında devrilen sobanın 
ıniştir ki: (l)eVaml 3 üncü sayfada) gın yerine gelmiı ve söndiirme amc. sebeb olduğu nnlaşılmıştır. 
'::" _ _ ___ ,,._, - }iyesine başlamıştır. Yangın esnasında nüfusça bir za. 
-~..-vav..JVav~ .-.. J Fakat bu eım:ıd:ı. ~iddetle esm~~- yiat olmamıştır. !al~ı:>:: yangını ilk 

30 sene 8VV81 ) te olan rüzgarın tesırıle, yangın bus. (Devamı 7 ıncı sayfada) 

Tobruk - Derne 
ve Bingazi 

,_ __ YAZAN ___ ...., 

Emekli general 

Amiral Reader 

Dün akıamkı Radyo gazetesin
den: 

Alman donanması umum kuman
danı amiral Readcr, bugün Kici ve 
Vilhelnubafen deniz tezgahları a
melelerine hitaben bir nutuk •öyle. 
mittir. 

(Devamı 7 inci sayfada) 

"Almanya 
bu harbi 

kazanamıyacak ,, 
Dün akıııımki Radyo gazetesin

den: 
Hepimiz de, bu fıarbin nerede ve 

ne va.kit biteceğı sualini kendi ken
dimize irad etmekteyiz. 

Bu ıuale ccvab verebilmek için 
muharib tarafların kuvvet ve stra: 
tejik vaziyetlerini nazarı itibara al 
mak lazımdır. 

Almanya, Avrupada işgal ettiği 
yerleri kara kuvvetleri sayesinde 
tutmaktadır. Fakat denizin baıla
dığı yerde Alnıanyanın hilkmü kal
mamaktadır. Hnttn Almanyn, -Av
nıpada tam'amen Sf"rbeıt kaldığı 
takdirde dnhi, deniz kuvvetlerinden 
~ahrum bul·mduğu cihetle, deniz 
aşırı münakalc.-yi temin edemez. 

Donanma~ının yarısını Norveçte 
kaybetmiıı olan Almnnyanın bu. 

(Devamı 3 üncii sayfada) 

idare işleri telcfont.ı ı 2020 3 1-".iatı 5 kuruı 

Hava taarruzlarına 
karşı deneme 

Yarın tecrübe yapılmaSI muhtemel 
Tecrübe yalnı1 pasif olarak yap lacak 

a7arm bir saa!" sürecek 
ve 

Denemede vazif ctdacak ekiplerin dün yapılan teftiılerine aid 
00 intıba 

Hava taarruzlarına karşı pasif 
korunma tecrübelerinin ayın 25. 
31 i arasında yapılncağı evvelce 
ilan edildiği için dün aahnhtan itiba
r~n ıehir her an bir h 'il hücumuna 

maruz farzedilmelctedir. Pasif lco. 
TUnma tecrübesi, pek muhtemel 0 .._ 

rak yarın yapılacaktır. Alıırmırı biı 
saat de,·am edeceği anlaıılm ktadtr 

(Devamı 7 inci aayfada) 

Musfafakemalpaşa 
ve Karacabeyde 

seylab başgösterdi 
Burıa 28 (A.A.) - Muıtafakemalpaf& K 

de yeniden ıeyli.b baılamı§tır Vilayet kaz:ıe a~calkbey-
leri tedbirler almaktadırlar. ' ar ve a ev-

Son Hitler • Peten müli katma aid bir intıba 

YEN i BiR 1 - . . -

HiTLER . PETEN ıngılız tayyareleri 
MÜLAKAT! MI 1 Elbasanı tekrar 

· bombaladılar 
'Üç nokta 

Mihvercilerin siyasi 
faaliyetleri arttı 

Atina 28 (A.A.j - Yunanıs 
tandaki İngiliz havıı kuvvetlcrırJ 
bugünkü tebliği: 

H. Emir Erkilet 

<J kinci yazıyı bugün 5 inci 
1<(ylaJa bulacaksınız) 

Egede tütün rekoltesinin 
satışı sona eriyor 

ı . 28 (Hususi) - Egede tü-
zmır, . . ... 

tün satışı sona e~tır. un re-
koltesi tükenmiçt'ir.· ,So~ an 3 

fından mübayaa edilmekte~~~~~~~~~~~~~ 
lzmir, 28 (A.A.) - Tütün s 

tışı düne kadar 26.S mii),on kiloyu 

Dün akşıımki Radyo ;ıaze~ındcn· 
Mihver devlcUerinin sıyasl faalıyetı 

bruıhc:ı şu üç nokta. üzerınde tek.iıı! 

edilmiştır; 

• Bombardıman tayyarckrimı 
dün Elbasan n yeniden mu,. Halci 
yetle taarruz etmı~lerdir. Bir çe 
yükaelı. infilA!~ kudretli bombalan 
askeri birıaların ortasına ddttlli 
mUşahade edilmi, ve teşekkiı1ümL 
şehirden ayrıloıllı zaman bu binala 
rın dumanla mulıat oHuiu 116r\ıl 
müştür. ika edilmıt olan r.iyan ai• 

milyo kilo tütün ae.hükumet 'ara-n , 1 , 

- f 

bulmu§tur. (Devamı 7 inci sayradnj (Devanu 7 inci sayfada) 

. 1 .. 



2 Sayfa 

Hergün 
._. .. .-

~ehirişletrneleri17lizin 
En nıüh.im noksanları 

SON POSTA 

5 /ki yaşta ateş .. 

cBugun tnyyare şehıdleri •çin Fut hte Tayyare abidesi önünde merMim 1 aynen aldık. Bizim bildiğimiz tayyare fehidle.ri ihtifali . . Ü(:. yıld~r .Mayıs 
yapılacaktır. Mernsime her sene olduğu gibi .... vesaire, vesaire ... • ayında yapılmaktadır. Bu sene de ihtifal tarihi değlştırılmıŞ değıldır. Bır 
Yukarıdaki satırları evvelki gUn çıkan bir ga:ııetenin birinci .sayfa.mıclan gazetenin birinci .sayfasında çıkn.n bu lıaYadiain dolruluğuna 

ı STER r NAN, 1 STER INANMAl 

lkincikanun 29 

Sözün kısası 
Geçen yıllar 

S. Ekrem Ta:• 

Ayakkabılara sallş fiatı 
konulacak 

Ayakkabı fiatlannın yiiksckliğİ 
üzerine, dünden itibaren piyasada 
tetkiklere başlanmıştır. Alikadarlıı .. 
nn bu husustaki tetkikten netice
ainde ayakkabı fiatla~mm tam bit 
surette tesbiti mümkün olacaktır. 
Bu işle meşgul olıuak üzere Sümer• 
bank. ayakkabıcılar ceııoiyeti koo .. 
peratif ve deri fahriluuı mümessüle-o 
rinden mürckkeb bir kc•ınisycan ku .. 
rulacalctır. Komisyon ayl'lkkabı fiat
larını tesbit edebilmek için bunları 
imal vaziyetin'! ve nıalzeml"sine 
göre sınıflara ayıracak, bu suretle 
sınıflara ayrılan ayakkabılara satış 
fiatı konulacaktır. Komisyon ayrıca 
hazır ayakkabı fıatlannı dıı bu şek
le göre tesbit edecektir. 

Teneke levha ve otomobil 
lastiklerinin tevziatı 

Son günlerde şehrimize yeniden 
birçok ithalat eşyası g('!miştir. İn .. 
giltereden gelmiıı olan 1 6 bin sandık 
teneke levha ile 1 4 bin otomobil 
lastiği ihtiyaca göre tevzi edit,.cek· 
J,.rdir. Lastiklerin tevzii için, Bele
diye, Vilayet, Ticare! Müdürlü~U 
ve Emnİyt"t l\iüdürluğü mümessılle
rinden mürekk .. b bir hey .. t teşkil e• 
dilerek, tevziat bu heyetin tensibiJe 
yapılacaktır. Lastik tevziatında e'I• 
vela resmi dairelerin ihtiyaçları 
gözönünde httulacak ve sonra da 
hususi ihtiyaçlar karsılanacakhr. ························-·························' 

TAKViM 

kincikinun 

Rumi s•ne 29 Arabi 11e~e 
ıs:ııı 133() 

Reami Mne -2 ine kanun Knsım 

16 1941 88 

lıÜNE.Ş M ' iMSAK 
s. o. 1u .. arrem ~o. 
8 lJ ı 6 82 
2 r,.ı> ı~ ı~ 

Ak.şnm Yntıu 

u . s. s. •). s. o. 
v. lll :..'7 16 °' 18 ıo 19 ~' 
F.. ,, 06 ' (4 12 1 116 



~ lkinciki.nmı 

k·n il 

SON POSTA 

1 
izmirde bir sarhoş s k 
ortasında ·tanımadığı b:r 

adamı abanca ile öl ürdü 

• 

rezil a ın 
Balkanlarda selirn muharibJere 
muhakemenin üstün karşı vaziyeti 
gelme ihtfma/i ~.i~-de...Tnnr.iro, 28 (A.A.) _ 

Reısıcumhur V B .1 nrga J, rc71 yanrn 

Sayfa 3 

Eritr de esir 
edilen ita yanların 

sayısı 

1200 ü buldu 

___ rilirken 1 
italyada poUsle 

halk arasında büyük 
bir müsademe 

artıyor mu~arib Ve bit.:ımf mıJletler • karşı 
İzmir 28 (Hususi) - .Şehrimizde görülmemiş bır cineyet iı1len:n1ş- Yazan: Selı'm R E takıb edece.ği ~·yasete mütedair iki (~ta.rafı 1 inci :l)'fada) 

' d b h ld k gıı> mf'Ç kararname ımza etmi t:r. bulmuştur. tir Kahranuııılardn kasnb Hayri ismin e iri sar o o u tan sonra A 1 ..... A B' · · k H b 
• ld ld'V• d v T fik · · d b' . . mnn,,. ..... o.n Roman~ııyn sev • ınncı ·ararnarne ile Brez'lynda a e ı taıı • Met mma·.,

111 
r • sokağa çıkmı1ş•,.?'0 .. a .~as~e .1ıgı ke~ taıu~a 

1~ hkC::k t. ı~nıın • 
1~.71 kedılen kıt'aln.rın Romanya - bulunan muhnnb mı:mleketler tcb kında vnzı.>ette bır drğı iklik ol _ 

tabanca ile o aurmuştur. 3tı YE' a anmış ır. ı n d evam e ı - dnkı iislerını tnnzım ett kten sonra a.sının alıcı veya veric· rndyo aletle. mamı tır. 
mektedir. daha ~ııfılara ve Bulgarlstana ka • rı kullanmalan menedılm. tir. Mu- İtah an Som lı 'nde ke if kolla 

Şimali ltalyada çıkan 
son karışıklıklarda 

polis ha!I<a ateş açtı, 
pek çok ölü var 

Londra 29 (A.A.) - B. B. 
C.: Zağrebden verilen bir ha
bere göre, ,imali ltalyadaki 
•011 karıfık/ıklar e:anasında, 
Poliale halk ara•ında olan mü 
acrdemede poli.a kuvvetleri a
te, açmak mecburiyetinde 
ltcılnuılar, neticede sivil halk
ton pek çok kifi ölmüftür. 

Kızıl ordunun 
gazetesine göre: 
İtalya harb harici 
e ilmek tehlikesi 

önünde3ir 

Harbden sonraki 
yani dünya .. 

Londra, 28 (A.A.) - Bugi.ın 
Londrada c Büyük muhıırebeden ev
vel sükunetıı mf'vzulıı hır nutuk 
8öylemiı1 0111.n istihbarat nezareti 
parlam:nto sekreterı Harold Nicol
son, bu harbden sonrı>k: yeni dün
yanın bir modelim çizmiştir. Hatih 
demiştir ki: . 

cYeni nizilm, Avrupanın esare.ı. 
ne değil, hürriyetin .. istinıı? rdece~
tir. Bu nizamın kendi caınıasını mu· 
dafna etmek ve bu rr.üdafannın mü
essir qlma ı iı;in de r.ıüsabıh ide~ 
Jijileri olan ll'emleketlerl• uyuşma~ 
hususunda menfaat gözetmek azmı
ni göstermesi lazımdır. Hiçbir esir 
devlet mevcud olmayacak, fı:tkat 
her biri kendi huyuna "e an'ant"si:ıc 
göre kendine 11id meselelerin hnlli 
ile meşgul hir serbe5t milletler en. 
miası mevcud olac 1~t1 ". Bir millet
ler birliği olıı.cak \e bu mıll .. tlerden 
her biri siya i ve iktısad" isıiklalin
den bir sey <edı.ı t•tnıeğe hn ır bulu
nacaktır 

~----~--

fngiltere ve Almanya 
S Londra 29 (A.A.) - B B. C.: üzerinde hava 

0
;'Yet ordusunun nasiri dkan olan • } d 
Kı2:1I Yıldız» gazetesi, bugünkü faaliyetı O ma 1 

~~i:~i vaziyeti şöyle hul~sa etmek- Londra 28 (AA.) _Resmi Al 

J man istihbar t :ıjansı, dün akşam 
1 k talya, harb harici edilmek teh - 1 . .. · d h' b' h f 
ı e i .... d d' ngıltere uznın a ıç ır il.Va aa • 

onun e ır. I' · 1 -1 .. k d k d' 
E Yunanlılar Arnavudlukta ya\'llŞ ıyeAtı. o maAl~ını ·a>:. ı-t~ed·ted ır.f 
akat · b: ·ı 1 k 1 ıans, maııy.ı 11eıııı e e n-

.ı- 1 emın ır surette 1 er t"me tc - ·ı· l . . h' 1 • r ı· t 

Polonyanın yeni 
denizaltısı 

dar uzanac:ı.kl.ırmo. veya uzanmakta harib devleti re nid hıçhir gemi sey. rımız yen d•n fa 1 y t gö t n i _ 
olduklnnno. dar ortaya çıkan hn • rüsefer ve İn ani m ıks dlar h ilrİı:in- lerdir. 

Buııdn, Bul ar başvek 11 bay Filov hazlarını kullnnnımyacaktnrdır. H t 
28 t:ırnfındnn eçcnlerdc ırad edilen rr.a- İkinci kararnamt"dc- muhnribler ı 1 afr.J umb (A A.) - İtalvan -

f d ar a -ıa <" 'cJt r> v l . 

berlerın b rdenb re arkası kesildi. de Brezilya karasulnrında tdsiz cı-ı Hab~Jiler'n bir muvn(fokiyeti 

lüm nutuk ile mefsuh Bulgar sıyo.s! tara ın an üs ol r.ık kullanıla" ve. da so .. I d H b 1 • ar n-
Londra, 28 (A.A.) - Pat a. fırka lidcrlerının o:Bulgnr.stano. do • ya muhariblcre aid diğer I? milere rında nT~un er 

1
e e toprakla -

· b ld · h b 1 · h · ana go ını n 11 '> k loınet 1ansı i irıyor: kunmo.yuh Unvanı nltında neşret ık.. ar ma z~mesı tasıvaı. !'r tıcar t re cenubund k b 
1 
~ b' . • 

Polonya hüklimct' Polonya m\ı- lerı el beyanno.melerınin lCS rı olnıa- vapurunun mu vin harb gemi ad- deme esnnsı:d:u h )1 ım ır _, m ısa
harebesi esn smdn serefle batan sı ıhtınıalı çoktur. dedilerek tevkif olunal·a~ı kayde. ve 80 yaralı. bırak la~or (/bölü 
< Orzel de:ıizaltıs nın yenne yeni Nutkun ıradına t kn· dum eden dilmekt<"dir. ı·ı · . ını r ır. eş

ı erın zayıatı azdır. bir denizaltı R"'mi • satın almıştır. günlerde bay Filov Almnnyndo. bulu. • J 
Bu yeni denizaltı gemiııine Polon. nuyordu Alman lıo.rıcıye !tazın bay ınniliz krahnın iki talyanlann terk tt'lderi m lzeme 

ya ordusu ba,.kunınndanı ren~ral Fon R.bbentrop ıle goruştu~u rıvnyet ~ Kahire 28 (. ~.) - l 
1 

ı~ı.zle _ 
Sikroski tarafından , Sokol ı ismi edilıyordu. Memleketıne doner dön • kızı bı·r harb rin Derne'ye karı \ ptıklnrı hare-
verilnıiştir. mez, nyak toz le söyledı l nutkun clo., kfıt ltalyanlur tnra ından vnp lmı~ 

Bu münas•bctle bir Jn~iliz lima- bu bakımdan daha bnşkıı mahı,yette olan büyük vol üzerinde cereyan et. 
nında Polo!lya h:ıhri <'lılerinin o- olabilmesı beklcneb!.rdı Fako.t bay tayyaresı"ne bı·ndı·ıer mektedir. Bu nsfolt )Ol üzer:nden 
nünde bir nutul. sövliyt"n general Filov Bulgar vasetının revızyonıst. İngiliz kamyon kollannın geçmesi 
Sikroski, Polon}a b hriyesinin bu olduğunu bır defa daha te.)'ıd l'tmtk- Londra '8 (AA) p gönilecek bir.e~dir. Bu kıımyonlar 
yeni cüzütn'llının ı \~'ilkıı isminde le beraber Bul ilr.stanın hiç bir dl§ EJisabeth ~e- Pr ns. · ~ 1-T- rtenles ltalyanlardan i~tirı n edılenlerdir. 
d•V b' P 1 d . 1 ·ı b' . J e e ı' a t"arc ' ı.. T b - 60 k 1 ıger ır o onyl enıza tıs ı e ır- sıyası re mın tesırı altında kalmak .oiJiz hava kuv . ti · · h I o rugun ı •>r'1<'tre g bindc-
1.k f ·ı· .. il ı. k 1 . . . .,. "e erının a ı mu- b 1 h 1 ı te ngı ız ITIU3!' .n uvvctd rı 11n emed ını v kf'nd ın n bcllı b ,ııl hafazn servisl ... rinc .ııd bir h .>mbar- u unan ava me} d nı talynn tay-
yanı ba ında mücaclt"ley'"' evam hır pol tıkası bulundu~unu l.aydet • dıman ta"ryar sine biıını' IA L ynrelerinin iskeletll'rıl~ doludur 
d V• • .. 1 · · j ğ ö J 

1 .._r ve :ıar. T k d'I l f l k e ecegını SO}' emıştır. nıe e luzunı g rmesıle h~lunıın en. bin bidnyetind •nberi il def ola- er e ı en >U ti\ vnFt m} on, top 
dı.şeler de zail oldu. Çunku herkes rnk İngiliz hava kuvvetlerinin bir ve tayyare ıskelt"t ı:-ri ö•ed b i le 

Belçl.ka açlzg~Q böyle bır temastan sonra dahn baka merkezini ;::i nı~t •tn'i lerdı. 14 durmaktadır. 
mnhıyette ozlerın oylf'ncb leccğ ni ya~ındn olan Prcn es Eli ob th, vo. - -

hk "' üm d etmekte kendıS·nı hakh göre _ lana oturmuş, on ya ındak. küçi.Ik Rornanyad m a um cek bazı e:narelere sahih bulunduğu kardeşi yüzü ku) un yatl\rak vizörü a 
kano.o. 'nde ıdı Netıce öyle Ç!Xmayın_ muhayyel bir du m na k..ır ı hare- k ki k 

Nev} ork. 2 8 ( A.A.) - Be, kü- en BulgariStamn herhangi bir . erg!l_ ket ettinniştir. arı ŞI 1 ' 
çük demokmsı içın yiyecek tedariki z~te atılmaktan muhterız bulundu - Prenseslerın tap areyc: bini 1 mn-
ile me gul olan milli komitenin bü- ğu hakikatı kend ı "ınden meydana de kral ve kraliçe de hazır b lun_ devam ed"y 
rosunda bevanatta bulunan Hoover çıkmış oluyord ı. Çünkü bır defn Ro. muş ve Yeni Zeiandcılı ;ilottan, /\.- f ar 
demiııtir ki: manyarun mı.salı kend ıÇ n yakın merika Birle il. devi tler'nJr ıMa 

Nazari olarak Belçikada bir gün. bır ders teşk l ed yordu. edilmiş olan bu t vyarenin Aıl ınti. <Rıış ıınıfı 1 inci s:ı.> fada) 
de adam ba~ı:uı cf'ioıen "iyecek mik- Bundan bn.şka. başta Turkiye ol • ki geçisi hakkında büvük alnka He - Teşkil et ı' hukiinıctın YC'!-
tarı pek azdır. Hiçbir millet bu ka. mak uzere Balkanlı devle lerden hiç izahat almısl.ırdır. gane gayesi ;ıızibatı temın Vt': nor-

mal idareyi y•.ud<'n tesıs t k dar az gıda ile H\ .. a\•ama.ı:. Beyana- birı, bö;•le br durumu dostane bir e mı- ır 
tım Belçikada hu hususta tnhkikata götle görmıyecekleıını !:O\lemekten Tu·· rk - Elen Memleketın ulh \ {; Çd!ı ' ıh. 
memur edil..-11 eksperlerden gelen kaçınmamak suretile ikazld'ır komşu- tiyacı 'ardır. B'rliğ' o 'e dis'plınııı 

ifndesi olan Mk"rl t'S sa nıiı ·trnıd "lf er, gı ız tavyare nını;ı ıç uır aa ıye -
. Alman tayya .. el"ri \kdC'nizde in- te bulunmadığ:nı ilave eylem .. kte. 

f'1iz harekatına kar · bazı güçlü - dir. 
cer çıkarmakla bernbt"r, k(\t'i bir 

raporlara jctiol\d etmektedir. Belçi- luklarım ızhıır etmeyi vazıfe b lmış - dost} g"" U hükumet, memlek,.~ dahı'ind kı h-
ka milletin .. J" -ı:•r.ı olan ecasl: gıcfa lerdı. Bunlar, göz öniınde tutulması 
maddeleri bir llVô\ kadar tiikenecek. zaruri amillerdı. İşte bu avamilın le. val ve şerd;tin do';.urdu~u 

ı · 28 (AA) ·ı· k E !erin netİCt'$İdi•. tir. B'"lçikad;ı adam başına düşen slriledır kı herg ın b r parça daha zmır • · - ~r • - -

ııı:cl te§kil edeme::l~r. f yiyecek miktarı ln~iltt"re Vf' Alman- kaypak b r va 1yete duşer goruncn len Ticaret Offainın fıkirl rini yayan Mihv• re ııadak.ııt 
Bir ngiliz denizaltısı yada hNke!t" İ ııbet eden miktarın Bulgarıstan, hakkın ses'nden başka Türk -.Elen m~cmua~ı. s:>n.,&?)15111 - Mıh\Cre ı:adt\ka• h kk ,, gl'nf'-

battı üçte biri ni•b~tiııdedir. Önii~iizde. bır şey demek olnm·an halk Jiderll' • dıı İzmır Bded.'! ... Rt'ı~ ~ın. J;c! .men.:' rııl Antone~ko. ~unla~ı ov le"' tıı · 4.rn "lilv'lnld,. uk ki Su batın 15 ıne kada,. a .. tçıkalıln- rinin beyannameler. önünde durala • Je~et arasınd?kı d.ostl~k \ e ıktJsndı - Bu '!ad aka .. Si~ a 1 bır tdrt.ı 
~ llS. Londrn 28 CA Al _ İn6 ıı bal•riye tın ekmekt'"n ,.l'sair 'ıayati gıda maya ıuzum gördü. munast"betlerıne aıd bır ·ıazıaını neş hııreket değil. 'Jcd nlıırı ızın cm. 

Ce h • d 11e~aretinin resmen blldlrdığınt> gore maddelerinden mahrum kalmaları Selim muhakemenin bazı "azıb, fa_ reylemektedir. İzmir Bc1ediye R,.-ı rettiği bir zarırC''tİr Bu vol n h P 8S!D 8 aTriton• denızaıtısı vaktinde \\ssüne mi'mkiindür kat muhayyel hesablara tistün gel • iııi bu yazısında iki mıllet ara ında- bir zaman nvrılmn,aca-ıı Roman-

d d5nnıe<fr'~ı içın, batmış olar::ık teU'ıkl:i mesi um d ve temenn~'! le bu tcvo.k • ki sıkı dostluğun bir tarihçesini yap. ya ile Mıh ver de, ı .. tl ·r· n Asın..J l\tiııa 29 
<A.A.> - \t 1111 

ra - ednmes ıcab eder. ı·ngı·ffAreve yardım kuru rau hatır addetmcmek ıÇin or. maktadır. mümkün oıduii-u k ltlar ı::eni" hır ~?sunun bildirdiğine göre, ct'phe • ., tada hıç bır sebeb yoktur. b h menfaat birl'ği 'ücud<' getiril c l:-
<11~ rnerkez kısmında lıalyanlar iki R d k" . c -(/) J;; "Almanya u arbı· tir. Bunun tahnkkuku ba~lıc ' :r.ı-
8 c; rn~kabil taarruzıı hlkışmı~lar- omanya an ımse prOJ8Sİ ~ılun VCtu;ııı. C--Htllp felerimden birim tc kil etınf'ktt"dir. 
ta. k a Puskürtülmüşlerdir. 4 İtalyan dı~a~ı ('ık;ırn ıyacak k k Bükreste sığınaklar 
ha.~·ı tahrib ed:lıniştir. Ayni cep - 'l: • ) B R C ., Vaşington. 28 <AAJ - Meb'usan "ı·talyanın azanamıuaca '' Bükres, 28 ( ... ) - Std ni· 
g e c Yunanlı! r miihiın mevriler ele Londra 29 (A.A. - · · " meclisince tetkık edilmekte olım İn_ J Hava nt'7D 'f"tir.in bir kn·"lrı r u. 

c irınİi lerdir. 50 esir 'ardır. Blikreşte Gene.ral A~toııcs~o tara • gilt~reye yardım layihasının tadili (Başta.rafı 1 inci :ı3 fııcla) cibince diind .. n itibaren Bukrt' 'n 
3 talyan tayyaresi dü,ürüldü fo.dan neşredılen bır eımrnamcye hakkınd:ıki teki flerl müzakere et- Megaloman ·ı s·ı günkü deniz kuvvetı küçük cüzü- bütün binal rındıı muhtt"mel h v 

1 ~ Atina 29 (A.A.) - Resmi teb- göre, hiç kimse memleketi tf"ıkede- mck üzere Riyasetıcümhur sarayında " tamlar hariç 3 mt•harcbe gerrıısın· taarruzlarına kar ı ıvın klar 
ıg: Mnhdud mahivette mahalli miyecektir. Romanyadan çıkmak fevka11ide blr toplantı yapılmıştır. den mürekkebdir. Bunlar Simnl de- edilrneğe h .. tanmıcıtır. 

Ça.rpı malar vukubulmuştur. 4 ltaL istiyen herhangi blr "atandaş hususi Reisicümhur, bu toplantıyn harıcL Yunan Adliye Nazırı- nizinde bulunmaktadır. Aw.an binb~,ı,,ı öldürenin l'k•b,.ti 
3lan hınk t h ·• d'I · t' H va 1 w b d ~ ı b' Ayrıca, Akd .. nizde de lıalyanın R"k 20 r A '\ ) d .ı a rıo c ı mıcı ''· a müsaade a maga mec ur ur. . ye ve maliye nazırl:ırı e nıe usan k I . 

3 
F u ·res, ·:ı ~ - S• f nı. 

t afi topları tarnfından 3 lıalyan Bu tedbirden makııed, son ısyan meclis nin demokrat ve cumhuriyet~ nın bir ma 4 esı ve ransan:n 2 muhnrt"be f.!t"misi Bir ecnt-bi ra • o~unun id ia1 rı 
~YYare i diı üriilmüııtür. Dliıı -ela- hareketine iştirak edenlerin mem - erklinını do.vet etmi.ştır. vardır. Bu sekiz gemı31c k rşı fn il. hiltifma oln .. ak ln' n h'nl 

~ııi,. Yapılan bir hn'I. hücumu ne - lekt"tten uzaklaşınalarınn mani ol Atina, 26 (A.A.) - .Mt-ssnger terenin muharebe gemi! rinin sayı- Döerins::in katili ) un nlı ~a nrf 

ıdce,.inde askeri ha~tanr) e hücum maktır. fngı·ıı·z balıkçı gemı"Jerı" d'Athenes gazetesind,. uzun bir ma- sı 18 dir. f Alnı nlar tarafınrhıı kur uıı 
1 

''z ı 
c ılnı· b' k' • 1 .. b' k k' · Almanya, ngilterey vapılacak cl 

1 
ır ·ı 1 ö mu . H o ·ıııı Horı"a sı·ma kale ne~reden adliye :ın.m Tambn. "'lt'mİ t'~. K"•:t hllı:kında Vf'rilt"c le 

e Ynrahınmıcıtu. d •• •• •• 1 k I Akd h'll · d ki bir istila te ebhiisünJ himavc t-dc- k • • hk·ı. tayyare uşuruyor ar opu os, cni:ı: na 1 erın e cck kudrette donanma'-·&. m~lı'k de- arnr ıçın ta ıt•ntın nrı;r .. ~j hıok Maltayı: hiicum Ro·nanyadan kaçtı memleketl<}rin ancak 20 ııci kısmını ' IC'nme1·t .. ~i .. 
K h · 29 (A ) B B C Londra, 28 (A.A.) - Bugun İngilıa teşkil eden , e bu denize hıikim ol- ğildir. Ayni scb,.bden dolavı Akde. ------

1) a ı:e .A - . . • tondra 29 (AA.) - B. B. C.: runiraIJ•ıYı tarafmdo.n neşredilen teb.. mak ı'•ti'yen İ•nı'vaııın megalomanı· .. nizde de muvaffak olamaz. f ·ı· 1 
h n du mnn ta\yrıreJ,.rı l\llalt va • L· h b .. 46 o - B' l h nm iZ e. Napo·ı· v~ iı urn etmiqlerdir Dört a ker öl. ı Be gradda.n aıııılan. ':'r ak. erefi gHore !iğde İngiliz balıkçı gemaeruıın ugu. mellerinden Laheetınektedir. ınaena ey şu n .. ticeye vnrnbi- ;J 

1tı 9 1 s· ·ı h lk Rumen lejyoner erının es 1 şe o- zel darbeler» indırdıkleri ko.ydcdıl. Muharrir diyor ki: liriz ki, Alm':lnyn bu hnrbı knzana- Kata yay bon b"l"td ı~r· u vara anmı tır ıvı a s· R d kaçrnıatır kt 1 'it • k h <4 .... 
ar sınd~ • . kt ria mıa oman} a an .. . mektedır. İtalya, hannı' hakla diöer 1 O Ak- mıyaca ır. nw ~re ıse ço mu te 

q ınsanca znvıat vo · ur. . I d'ld' . - ,, .. l 1 k h b' k b · 
Horin Sirr.anın t .. ekıf ve kate ı ı- Ikıne&kflnunun 26 ıncı Po.za.r gunu deniz devletınin n ultadcle-ratını ta- me o ara nr ay etmıveı:ektir. 

Sovyetlerin Ahn'"nyaya ğine dair evvelce verilen haberle • dü.şnıan tayyareleri şark so.hıli açı- yin etmeğe kalkıyor~ Halı.faksın 
ri noııl,ız oldu~u enlaı11lm• tır. ğınd:ıki gemilere to.o.rruz et.mi.Şlerdır. Tambakopulos, Yunani tanın 15 

y~ptrk'arı ihracat An me"ika Başkumandanın cGalv~b balıkçı gcm~i taratın_ senedenberi muslihane bir çalışma itimadnamesı" 
A 'I d 1 

dan dlışüriildü.ğu e\'Vc.lce bildirilen siyaseti takib ettiğini ve milli fnzi. 
mer <a a f 1fk'k edif PC0k beyanafl cYunkers 88» mn.r.lcalı tayyareden !etlerini inkişaf ettirerek hu uğurda Va§ington, 28 (AA.) - Ruz. 

· 29 ( B c maada en aşağı iki tayyare de cWal_ ltalyanın herkeaten evvel ınüstefid veltin hususi katibi, Lord Halıfak-
t Vt 1?ı~tob" "k f ·.~· 1 d J 8. Vaş ngton 

29 (~ A ) ""b!:·u~~d$1 lace», Pi.Sherboyı ve uReıds» balık- olduğu birçok fedakarlıklara kat- sın itimadnarnesini takdim~ mera si-
f : ngı.ız ~ıyud e çı5ı or ali - Amenk' ord arı ıı;; b "ı gemılerı tarafından lnhrlb edil. landı;;.nı kay.ı·ttı'kt-n sonr~ 25 E mi icra edilmiyeceü'ini lıı'ldı'rm'ı., ve 
il s, Amenka n ovv~t Rueya lgenero.l Mcuc..'ınl, diln gazetecilere e. v. • ,.. <Jr. • .. y. e. " 

J DliŞtır lul 1923 te bir dostluk paktı nkte- ilaveten demi:ıtir ki: 
t·a ta ile Almnnvay?k \ah ~ 1~ itha • yanatta bulunarak demiştir ki: Dığ~r cıhetten ıkı ticaret vapuru da dildiğini ve Duçenın 12 adadaki - Beyaz saray ve Amerika Bir. 

t rnescle ini Amcrıv·d. ~.rıl"ıve. n.e- «Amerıka İngiltcreye ~ardımda bu- bır tnyyarc duşurmuşlerdır. Yunan halkının ırki karakterini hiç leşik devletleri hariciyesi, itimadmı.-
~arıotile tetkik cdecf' n: soylemıştıı. lunursa, İngiltereniıı Almanyayı ınağ. bir 

7
.aman ihlale te ebbüs t':tmiyece- menin Ruzveltin Lord Hnlifaksla 

So\'yet Ru,.ya va ıtıuı~le Alma?- lftb edecğıne emınim • Manştakİ Alman ğine dair resme.'l viidlerde bulun. buluştuğu zaman tnkdim edilmiş ol. ta· a vnoılan it~oı·ton bırçok d,.Jıl- HattıUstüva HUr Fransız duihınu hatırlatmaktadır. duğu fikrindedir. 
crfı- sabit oldu u ıınl ılmı tır. t 1 f J 0 tt J 1 f ------

D • ft 1 f op arı aa ıye e ati a, faşizm!n yıldönümiinde _ 
1i iv er taraftan tıariciye nozı!l kuvvetlerinın ay n ara talyan milletine kolay :.r.nnncditen Yeni Macar Hariciye 
• t• 1 de, Alnı nyaytt yap lan Sovy~t • Berlin, 28 (A.A.) - Alman bir mu7.nfferiyet hediye etmek \ize. N 
}b c t nın Almanrn• a büyük hn hücumu yüksek kumandanlıgı tarnfından bu. re yapılacaktı. Bu fnnliy ti 28 ilk- azırı 
oİ rJ temin •tmrdivi kanaatinde Kahire 29 ( A.A ) _ B. B. C.: gün neşredilek ~ebüğde ezcümle teşrin 1940 dn veril 

11 
ıiltimntoın 

v Ur:>u sö lemi tir. Hattıüstüva F r:ınaız Afrikasında şöyle denilme le ir: tak-ib etti. Bu verilmiş öze hiyanet 
F k Hava faaliyeti hafif olmu tur. ve ikası ftalya tarihinin en karnnlık 

t kkül eden hiir rnnsız uvvet- b 
Hı.tlerı"n Petene eşe h · .. k t' Faaliyet sahası r.en• ır bomhardı.. sayfasını te kil etmektedir. 

1 . den bir ecınsuvnr ı aSJ cenu- l d b 1 
erın f 1 b' man tayyaresi z n anın g r l'U- Bundan sonro. tal'-011n 'iıdlerine 

b•
1 

L.ibyada yüz milden az a ır me. J 

O'Q
0

.nderc11°g .. 1° cevab M k hili açıgıv nda kuçük bir ticaret vn- inanmak n !!ıl kabil olur~ Avrupa. 6 f k tettikten 90nrn urzu mev-
sa e a d k' 500 k. '''k puruna tam bir isabet kaydetmiştir. da yeni bir 1,rycıt, b ileri kırık kü-

Budape§te, 28 (A.A.} - Ste 
fani: • 

lsrarla dol~ n bir ~yinya göre 
Macaristanın imdiki Bükreş sefiri 
Ba~dossy, .~üteveffa ~ont Csııkynin 
yenne hnrıcıye n:ızıı lıgma tnyin edi
lecektir. l.o k" rmış ve burn a ı ışıu 1 d 1 1 k 1 " . ndra 29 {AA.) - B. B. C.: une va • b' baskın Alman o\V tay} are eri bir üş- elik millet er c mi uru ııcaktır) ı:::ıc L· i 1 nizonuna anı ır 1 f ~ rınden verilen bir habere göre. ta yan gar man tayyaresim dı.işürmüşlerdı:-. Bir Beynelmile cemi~ Vt" medeni insan. d tr k 

ilt\ reşaJ Petaini:ı Hiılcre bir mesa - yapmıştır. . 1':1 kd ki Alman tayyaresi dör.m~miotir. lık karşısında hu suııl!ere cevab ver- spanya a en azası 
'. 

1 hanı') Al · · 1 Fransız kuvvetlerı ' urzu. a Du"n akşan1 u~un mt'nzillı Alman mt-k için Roma nıı:ıariyatrıla ... ftın ~1adn'd, 28 (A.A.) - Stefanı'·. Vi h ı en man) aya gıtnıış o an meydtı.nııu atelyelerı ve •· l A 11 k k "ı . uı r..: Y hükıimt"tinin ı~i.inıessili. şimdi tayyare • I · h topları lngiltercnin cenubu şarki. Duceden ve . rnııvm u ·ta i t!'\lyan Gresjimena ile San f'ablo arn-
-~usaya_. dönm. üstür. meydanda bıılunan tayya.reden İ ~ sinde askeri hedefleri bombardııman generalinden bu hu~u'lta ma10mat ııında iki yük treni ıddetle çarpı~-

"-r0d .... rnumessıl, Hitlenn Pet..une rib ettikten sonrııd,. bir .. ~ıkd.ar ta etmi,lerdir. almaları faydalı olur. mıştır. 6 ölü, 1 O kadar yaralı vardır. 
u~ ah · ı'le aeri öomu~el' ır. • 1 cev ı ;:etirmistir. yan asır .. 

(Ba, tarafı 1 inci &ayf da) 
kolunu zayiatla geri püskurtnıu ] r 
ve esirler almı lardır. T nar 1 n
miz düşmanın zırhlı vesa:tin, \ e pı
yade kuvvetlerİıli bombnrdıınnn et.. 
mi;ıler ve mıtnılyöz ateşi altın 1-
mışlardır. Bir muharC"bc: esnn ınd 
avcı tnJryarelerimiz Hunicnn<' tı
pinde iki tan nr 0 duo;iırmiı•lerdır. 

Şarki AfrikAd:.t 
Ş ıki Afrikııda KC"n)a c phesin. 

de Dubn müfrezr.lf'rimiz bir kar • 
kola baskın yaparak, düşm nı in
san ve malzemeee m hsu~ znyıatn 
uğratmışlardır. Hn'l. n teşekkulleri
miz düşman knmyonlarını ve zırlılı 
otomobillerini miic '1r surette bom • 
bnrdıman etmişlerdir. Av tayyare
lerimiz Glos•er tip'nde bir tayy re 
dü ünnü lerdi:-. 

Diğ r bir tnvvarc d .. lce if t yy -
relerimiz tarııfından dü,ürulm tur. 

Na.t>oli v~ K t&nynnı.n 
bombaı·d·:nıuıı 

2 7 28 ik-incikanun cccui c.u,_ 
man tayyareleri Kntanya tizt'rın bir 
akın yaparak birkaç bomba atmı1-
lar ise de hnsar ve ııi:fu Çd z .viat 
yoktur. 

Napoli ve civarı üurine yapıbıı 
di";.er bir akın pek hafif h.1sl'r:ıtı 
rr.ucib olmu§ i~ de nduscn zııyiat 
yoktur. 



SON POSTA İkincikinun 29 

( ş e h i r B a, e r 1 e r i J s Hava~~m~u~çoc~anm~J ~':.~u~ill~A:e~K•m~ 2. 
~---------------~-------------------------------,---------~ ta~recili~ t~~k mabad~ ~~~M~rif M~üri ~ b~lik~ Silin~ "Sen asker 1 Ekmek fı" atları a zam l cmt: ladığı konferan~lann verilmesine bu.. gitmiş ve oradaki yeni okul inşaatını 

1 
günden itibaren ba~lanncaktır. ö&lc _ tetkik etmiştir. 

k 
"" f d .... den sonra saat 13,30 da Eminönü 8 Dünkü ihracat :oıaı bin lirnY1 

açagısın. '' iye ( .. ._\ llalkevi salonunda veraecek ilk kon_ bulmuştur. İsvcçe tiftı"k, Ytıınanistn-

ı• steg..., 8 1'8 de ı•ı ı• : ~Y'. i feransta muhtelif ilkokullann ton na arpa, Romnnyayn balık, Y.nlnn. bakkaldan para ~ OKUY t:U 1 sınıflarına men.sub 500 talebe hazır diya;r·a tütün, Bulganstaıı ve Roman. 
: A..ıl El(T• §lnjJi A.. ll>J i buluna.caltbr. jyaya tuzlu balık sevkedilmlştir. 

d k 
' 

,..il ..,..-...,........ ı 1 Evvelce şehriDlize gelrr. iş olan 

S Z ırma İSİ8MİŞ • Değirmencilerin ileri sürdükleri itirazları varid : · ~ırtaç gün e~veı, Romanya.d~~ ı Bı.ooo ton Çi\•inin tevziatı yapılmMJT". 6 çocuklu bir anne i g:~:ı~ ::n g::~~1:;~c~t~ır:;: !~~:. piynsada ihtiyaca göre dağıtıl. 

Açıkgöz bakkal., kendisine 
aivil polis sü~ü veren a.clama, 
b:ra:z; aonra para yerine bir 
polia getirerek tevkil ettirdi 

görülmedi. O/o 40 çavdarla karışık yeni yardım bekliyor 1 y~1arne beraber, kaçak suretne iki 

ekmek nümunesi hazırlanmak üzere t 1 bın~k • 1:Yd~~unümu ~emteketimtze srık-ı Yunaniatandan gelen eşy.a1 
Bana, negöl ka%asmda Ha. ma ıs e '"'' g rulı: mnhafaztl. me. Dun Yımanı.standtın mt>nılekcti -

midiye ınahılllesi .Şehidler soka- murlan tarafından haber altnnn~. mize mütıim mı1::tarda linorp mak' 
Belediye lktwıd .Müdürlüğü, ek.. mele nümuneııi hazırlıınmasıru ist~ iı, Mansurd'eıadi çılanannda o- ka.çak faytonlar meydana çıkarılarak nesi .sinema fflml vern·~ sfm ; 

mek fiatlanna bir tniktar zam ya- miştir. Bu nümuncnin hastanclet için turan Sabny" ~ <:.-kir isCınil oku.. mü.tJadere edilmişt~. Knçnlrçı g~ll"en d ' "-ö •· il "'",yıld 1 

'dl gele, 
b
. k k · · - d · iJ o/O • • 1 o un ... mur ve uç ız n ı Tı.r 

Sirkecide 1..,akkRllııc. yapan Mch- pılması hakkındaki değirmencilerin yeni ır e l'llC tıpı vucu e getır - yucumuz ıu dilekte bulunmak- cvrakile birlikte adlıyeye Leslfm edil_ r· il d B zd b 15.j kf. 
·· t ı_·L t • ı· mcs"ı ı"rin ha:zıdRndıg~ı an1.a•nlmak.- tadır· mi"'ir. lmo or e e urga n.n am =ı • 

medin dükkanına dün bir adam geL muracaa ını tet .. ı• e mı~ ır. " "" ' ~" ~ıdı gelmiştir. 
mı , kendisini eıvil zabıta memuru lktısad Müdürlüğü, zahire boua- tadır. «A1tı çocuk anasıyım. Büyük Dün berberler cemiyeti bina.."1n- - ---. ---
olarak tanıt.tıklan aonra: aı ve Toprak Mahru1leri Onsinin Vali ve Belediye Re.isi Dr. LUtfi oğlum Balı!tcsirde n,uvıızzaf as- da berberlerin im~nı yıapılmı7jttr. Fahrettin Kerim"n konferansı 

•- Ask.er kaçağı olduğun için 

1 
son on beş günlük buğda· fi. Kırdar da, hükumetin hüyük §chiı- ker olduğundan kamile bir ço- İmtihanda 4 erkek, 6 kadın bexbcr Eminönü Halkevindcn: 

•eni uzun :zamandnnberi anyordum, atlan hakkında ve .. diğı lisı gore, ler için yeni bir ekmek tipi vucüde cuğu da yanımdadır. Babııları 1 muvaffak olmuştur. Son imtı1ıanda, I 30/l/9U Per"embe günli •:ıat 18 de 
nihayet bulduın. Haydi kalk seni ı fiat vasatilerini ıesbit etmi!I ve buğ- getirilmesi hakkmda tetkikleT yapıl 1 Üç sene '!vvel öldiiğünden bu berber olmak için harlcd'?n de hirçok E~ınıiz salonunda Dr. Prof Fahrettin 

k k 1 • d · · ması hakkındaki emri ü:ı.erine '.~ 40 : k ·ı · 1 "k" · ~ı k ara_ o a g~türec~ğım!:t emı:tır: . day fiatlannda bir yük•drn'! olma- . • oca aı eyı !a. ~~ ı ıncı og um, 1 .imseler mtiracaatta bulunarak im .,Kerim Gökay tarafından CHarb ve 
Boyle bır .vnzıY.et. ohnadıgı ıçın dığından ekmek nark:nın değiştiril çavdarla kanşık bir t-krnek nümuno- : teneke tamırcıÜgı yaparak gc- • tıhana kabul edilmelerini taleb et • sinir) mevzu unda bir kor ferans ve. 

bak.kal Mehmed hal ve tavrından si hazırlanmasını lktuad Müdürlü- çindirmd.tedir. Çok çocuklu a .. ~ m:cıJerdt"r. r:ı-ektfr. aı~ .. "er"'-~tt=·. 
- b l d""" h' b b .1 mesine lüzum görmemi tir. Bu vazi- .,. ~-.-. - ... ., u= .. "UP e en ıgı mu ata ının u vesı e gu" .. ne bildirmİRtir. Bu iki nümıme ilelcre yardım ed.ildıg"~ini duya- ! -----------------------

~I k d" · d ~ k . • yet Üzerine değirmencilerin 7.ıtm " • 
1 e en ısın en para sızaırma ısta- . . . bugünlerde bir fırında hazırlandık.. rak tc,ebbüste bulundum. Elan : Bugün •••••B•••m•m•mrı Bugu··n m:.""~ 
yen bir açıkgöz olduğunu anlamı;, :eklıfı Beledıye tarafından rcddo- tan eonra Ankaraya r;önderilec.ek- hiçbir netice elde edemedim. E 9r 
ve ona şu cevabı vermijitir: unmuıtur. tir. . Bir c;oklanna olduğu gjbi b~ma : 18 milyon Türkün heyecan takdir ve iftiharla göreceği 

a- Üzerimde size verecek ka- o=.=r taraftan Sıhhat ve içtimai yeni ekmek tipinin ltabulündt-n da yardım edılcmeı nıi h : T k s ' k 1 
dar para yok. Bir dnkika dükkanda Velôleti Jstanbul Belediyesinden 80nra francala imalAtt:ı:ı da ııon ve- Son Poıla - Sdıhat ve İçti.. E Ur an at ar armrn Za'er Armağ-;;m 
oturur, beni bckleraenfa sizi mem. yüzde 15-20 çavd rln kanşık. ve rileccği alakadarlarea bildirilmek. mai Muav~et Vekaleti ~ok ço- E l Ü KIYE'NIN EN BÜYÜK FiLMi : 
nun edecek kadar parayı lı.om~lar- 1 .rüzde 82 randımanlı undan bir ek- tedir. culdu a11ele-re rni&alat vttmck- E 1 
dan alır getiririmh• 1 ---------------------- tedir. Yazdığma J(Öl'e, bu oku. ~ı 

Bu uvab üzerine meçhul adam Tarlada bitki.ı b:r vaz"yette Sahts pasaportlu k"lp1- :rucamuz da aranılıan tartları ha- : 
dük.kanda kalmış, hakka! dışanya b I .. h izdir. Sthbat ve JçtimRi Moave. : 
çıkarak bir pol:s merr.uıile birlikte U Unan goçmen astaneye zanJarJa b~raber kadto ar net Vawetinin dikbt nazarma : 

~~~t~ia d~:ı%:~~::~!~!~~ğ~;a:= kaldırıhrksn ö.dü da tevkif edildiler anec1em. · E "···············································' yı ~kliyen so,guneu Mehmcdle bir 
polis memurunun gelır.ckte olduğu
nu görünce dükkandan sıvı~ak. i.ıı
tcmişııe de polis tarafından yakalan.. 
mı•tır. 

Dün bu suçundan clolayı Sul
tnnahmed birinl"i sulh ceza hakimi 
Rrcıidin hur.u·una çıka•ılan mr.7nun 
dn isminin Muharrem oldı.ıiunu söy
ı~miş ve: 

İstanbul zabıta ve · adliyesi dün Bir müddet evvel, Çekoslovak. 8" k d b · 
esrarengiz bir ölüm htıdiseainin tah.. yadan ıehrimue aabte pasaportla ır a ın so anm Uzerıne · 
kikauna d koymuş bulunmakta- gelen ve buradaki ikametleri aıra- düş :rek feci Ş ki~d 1 yandı 
dırlar. aında da sahte lns:til!L banknotu eür-

Vak' a etrafında edındiğimiz ma- mek suretile kalpazanlığn kalkışan Topkapı Maltcpesinde, dün bir I 
l\ımata nazaran, dün sabah Mer. 9 ki,ilik bir şebekenin :ıabıta tara.. kadınm ölümile netıcelenen feci bir~ 
ke:zefendi jandurmn karakoluna üç fından cürmümeşhud halinde ya.ka- yanma hadisesi olmuştur. Bu civar_ 
kilometre mesafedeki tnı lalnrdan }anarak adliyeye teslim edildik.leıi.. da 2 numaralı evde "turan, 60 ya1-
birinde bir adamın baygın bir hal- ni ve bunlardııa bir kısmının da lnnnda Fıtnat admda bir kadın, dün 
de yallı~ı göriilerek, :zabıtııya ihbar sorgularını müteakıb mahkemece evinde aoha ~nda ısınırken. bir-

• 
KAHVECiGUZE • 

1 
1 Dlilli H Alemdar J 

ıinemalannda BAŞLADI 1 

Reji: MUHSİN ERTUGRUL 
Müzik: SADETTİN KAYNA/{ 

Bat rollerde: MÜNiR NURETTiN - HAZIM ve BEH -
ZAD - TALAT - MEZİYET - NEVlN - PERİHAN - SA-' 
BAHA T .. HADi - AVNi - KADRi - KANI - YAŞAR -

NECiP HAKKI· MÜMTAZ 
Zenıin n muhteşem sahneler • Büyük saz aıeyeti - Yeni pzkılar 

«- Ben pa.rı:ı koparmak için 
Mehmedin dükHı.nına gitmedim. 
Kendisinden bir adres sormuştum!» 
dt'nıi tir. 

edilmi~tir. tevk.if olunduklamu yunıl§tık. ı dcnbire üzerine fenalık Rclmiş ve 
Vak"a mahalline f'tidcn ınernur- B d l l l k . . }>unun neticesi olaı"k ta müvaz~ne. ~ 

l 
45 

_1_ d k d ah . u a am ar tt. ınem e etunızc go- .. k b d k b _ _ d 
tr• b'I ya~n~. d k ıırf t l" mb~ o. len iki Polonya). kadın da görülen sı~.ı .~Y e ere s.:> anın ustune Üf- ~--·••t•••••••••••••E•mmı•••mlill .. 11' 

d
una ı ~nf dpe1mur ~. ıya, ctb~ hırlda- 'ı lüzum üzerine adliyece tnkif edil- muBşturd. .. ınd 11 • .. 

SARAY Muharrem 3orgusunu Jl"Üteakıb 
müdde-iumumili~ • iade edilrıiştir. 

amın ı ıı e vercmıyece~ ır a e mişlerdir u ufme esnas a e en ve yu. 
yatmakta ve ınwta ıl inlemekte ol- S I 1• h kla d ki hlc"k zü sobllya yapt~n Frtnct feci bir , Sineması 

inhisarlar Vekilinin 
tet ;<ik ve ziyaretleri 

duğunıı görmüşlerdir. Bu adamın k ubç·u· ar .. a. n 8 
. , :a .~. nt ev. ~eldlde yanmı~tır. 

bulunduğu tarlndn nrnştırma yapan ra 1 mncı tstmtnk h4.cımlıg·ne ve- Tedavi edilmek üzere 91hhi im
zabıta, birnz ilerideki çnlılıklarclnn rilmiştir. Sorgu hak.imi dün, mevlı:uf dad otomobilile derhal Haseki hag
birinin arasında tamamen içil111i, suçluları tevkifhaneden gctirteTelc. taneaine kaldırılan ;htiya .. kadın, aL 

Ya.rm akşam: İnglltende 6. aydAnbct.i allmilıı.nmakta Q.an ve 

Birkaç güncler.beıi şehrimizde 
yarım kiloluk bir rakı ~~i buL istievab etmiştir. dı'rı yaraJann tetlrile bir müddet 

1 

sonra ölmüştür. 
r mmıtur. 

bulunan Gümrük ve nhi-•arlar Ve- Bitkin bir hald~ bulunl\n bu 
kili Raif Kar deniz Vekalete bağlı meçhul adamın kısa bir zaman son. 
macsseselerde t:tkiklcrine devam ra hüviyeti tesbit edilmi", serbest 
etmektedir. 

Vekil, dün öğ?eye kadar inhisar. göçmenlerden Hasan oğlu Ahmed 
adında bir şahıs olduğu anlaşılmış-

] r Umum M1.dürlü~iinde ın,. .. gul tır. Tedavi edil:nek Ü:'l'TC Cerrah. 
olmuş, bu m"}"tmda Gümrük Ba~ pa•a hastanesine kaldmlan Ahmed, 
dürü \1ethi AA:ı.~anı cncrraıak bazı ld ··ı .. .:: 

Çanıhca tepesinde 
otel ve gazino 

Belediye Biiyük Camlıca tepe
sinde modern bir otel ve gazino in. 
~ası hakkında bir müddettenberi 
yapmakta olduğu tetkikleri ikmal 

Adliye doktoı"U Nuri Beller dün 
Haseki hastanesine oiderek Fttnetin 
ee~dini muııvene etmİ§ ve gömül
mesine izin vermi~ir. 

Pey •İr fiatlarma bir miktar 
zam yrp·lacak 

·OBBRT D 'a 
DUL JANNINGS'ln deba 

. ili l R "f K d • - .. yo a o muş ... r. 
ız~ at 11 mı~tır. . 1 8 n ~nız. 0 :;: ifadesi alınamadan ölen Ahme· 
),....ıen sonra Valı ve Beledıye R,.ısı 1· b k h 1 .. ..ı v 

D L
,,_ fi K d ı p . ~r . . aın u a ı ete ne ınnet e ugrauıgı 

etmi§tir. 
Otel ve gazinonun ynpılacağ: ha- • Peynir fiatlan hakkında yapıL A•••aı:a::=mm••••••m••••am•ntl:im:!&l•D~~ 

2 ineye aid sahanın B·led;yeye veril- makta ol~n tetkikler bitirilmi~tir. 
mesi için Maliye V ek.aletine müra. Belediye lktıs:ıd Müdürlüğü ve t:ca-

Harikulade muht~em bir f hm r. ut ı ır .ır.:ı artı nıu ettışı h .. l l t 
R d M• ..1 k I d 1 enı•z an aşı amamı~ ır. 

e::ıa ımaroı:vır ..ı mn am ann a ö1·· h" d" • d"" -dd ·umu . . b" .. d .. .. um a ıııesı un mu e1 -
7!.varet etmış ve ır mu ~et goru!I.. miliğe bildirilmi•, adliye doktoru 
t kt,.n soma tt-krar lnhıııaılar U- E K h "d --'L Ah 

M·,.ı·· ı··~·· d d "k nvcr amn astaneye ıtı e~ • 
mum ""ur ugune av et e ere d" d" • t • 1• 

k l 
me tn cese mı muayene e mış ır. 

MELEK 
Sinemasmda 

ili 
RUYAS 

geç vakte adnr me gu olmuştur. Acll• hk"k l k .. 
ı ta 1 ata esas o ma u:zere 

tabibi adli cesedi:ı morga kaldınl
maaına lüzum görmüştür. Diğer ta
raft'ln mahalli :zabıtası da öliim 
vak'nsı etrahndıtki tetkiklerine de. 
Titr\\ dmektedir. 

ret borsası bu hususta Fiat Müraka
caat edilmiş, Vekalet bir tepede 12 be Komisyonuna bir ıapor vermi§
bin metre murabbalık hu sahayı Be- lerdir. Bu ıapordı1, peynir fiatliln
lediyeye venneğe muvafakat etmit- nın artırılma'll hak.kında pcynircile. 
tir. Belediye Daimi Encümeni, Em- rin ileri aürdijkleri :-ebeblerin yerin-
lak Müdürlüğü ve Defterdarlık mü- de olduğu bildirihniştir. r 

Halkımızdan ıördüp büyük rağbet üuriııe 

Fafh Halkavi faJ-ir ha'kı 
meccan~n ml!ay<Jne ettiriyor 

messi.llerinden müte}eilil bir bey.:t Peynir fiatlan Fiat Müıakabe 
bugünlerde Çamlıcaya gi:ierek bu Komisyonunda yeniden tetkik edi-

• daha birkaç cün temd.ld edilnıijtir. 

DiKKAT : Aynı fılmin • 

Fatih Halkevi, faki:- halkın mec
canen muayene ve tedı:ıvilerini te

sa.haya laymct takdir edecek.tir. lec.ek ve ~ünkü fiatlara bir mitc .. 1 
Belediye imar Müdürlüğii de otel tar zam yapılacalttır. iPEK 

min için Halkevi binnsında bir rlis.. Sabıkalı Cicinin marifeti 
ve gannonun projesin~ haznlamak. l d" . w • • 

tadır. Çamlıcn tepesine çıkmak kin Be e .1'Ye1:UD yaptıgı ııtıkraz 
sineması lda gösterilmekte ol n 

Türkçe söUii nüshası da daha birka.ç ~ün matılnııştır. 
panscr açmağa knrnr '\"ermi~tir. Bu ceıttı Cici adında sabıkalı yankc -
dispanser en de,;erli hekimlerimiz- seeı1erden biri, dün Fatih • Harbiye 
den bir grupun rnüv.herctile önü. tramvayında İsmail adında bir yol.. 
müzdeki Paxartesi günü faaliyete cunun ceketini jOetle keserek eel,in
ba lıyacaktır. de bulunan 200 lirayı aşınrken eür. 

mütcaddid yoll!lI yapılacaktır. Beledıyenin e~lce Belediyeler B:ı.n 
r. 1 • d k" . • ~aan yaptığı 5 milyon lira isttk -ı ...,...m ıca tepe:ıın e ı ınşl\ata aıcl zd 4 mil •·-- 1 ..+ B 

h l k 
• ra an yon .., IWI• a ınmı, .ır. u.. 

er şey ta:naın anaca , ınpata ., il l" Em" önü d 
Yalnız 'ff . münh&&ır.Ul büyük 

f~ıklarla h bd b 
' 

k nun "' m yon ırası ın mey a 
ar en aonra aş anaca tır, d .... •ı I"kl . . f • run aı..ı ıs~ m u er ıçın sar edilmiştir. AZAK-FE!AB Profesör Dr. Sadi lrmnk, Arif mü meşhud halinde yakalanmıştrr. 

l1met Çeti~il. Kazım lsmai) Gür- Cür'etkAr snbıkalı dtin adlı'yey.e tes_ 
kan, Hazım Bumin, Narid Erez, liln edıınu., sorgusunu mütenkıb tev
Fnhrettin Kerim Gökay, Cevad Ke- kit olu~ Tevkifhaneye gônderll • 
tim l.ıct-dayı, Naci Bengi.su, irfan miştir 
Ya,.nr, Fnhrettin Fehmi, Vahdettin ••••••• : ................ - ...................... . 

Hazin bir ölüm 

ldarei örf ye mahkemesine 
tevdi edilen azıh şerir 
25.12.1940 l(ecesi Kumkııpıda 

bekçi Dunıunu. vazife başında bt-
çak:.la yarala.yarak tnhancasım alan 

Özan. Ali Eşref Cürsal haftanm 
muayyen günlerinde Halkevinde fa. 
kir balkı muayene ve tedavi ede
cekkrdir, 

Mahmud Esa.d Bozkurdun 
konferanıı 

Şehrimiz tüccatlımndan ve eski" ve 28. 12.1940 gÜnÜ de ayni t ban
gnzetc~Jerimizdcn Mehmed Eren ca ile Tak:ıimde Mavi Köşe, içkili 
tutuldugu ba~tnlıkt~n ku":'tula~ıya- gal!:inmuna s;iderek kasadaki para. 
r~~ genç yaşında dun h~yata ~ozle.. !arı ahnak için gnrson Cemale ate, 
nnı yummu!'!tur. Cenaz:eSt bugun ra- l • 

t 
.,_.d H b. d y '' k v eden ve bu surete ,aknveh nndmr o ııı;.ı e • ar ıye e an onagı 

İstikramn mütebaki ı milyon lirası da 
Ha:ııranda alınacaktır. Belediye ~ 
diye tadar borcwı iki takt.tini ~e • 
m;.,tlr. 

Maarif V eiUıkti, alakadarlara bir 
tamim aön<leıcrek. bazı yük.sek 
mekteblerde her 9<-ne kuruluş yıL I 
dönümü münaaebetile törenler ya
pıldığını ve her )'ll ayni şeyin tek.
rarlaıımasının doğru olmadığını bil 
dirroiştiı. V ekô.let. okulların yıldö
nümü ınünasebetile, badema 5 ve 
1 O aenede hir merasim yapılmasını 
muvafık görmü~tür. 

sinem::larmda , bii;yiik 
prog-ra.mluına 

ÇOK r1tOHIM iLAVE 
Tayyare ae csı son gel~ Şarkı.. 

1ı..arib Jurnald.a : 
Ankanda iDUb~ - Londra 
'bombardımam - Düşüriilen Al_ 
man ta.yyalreleri _ Bay Çörçilin 

mildataa teftişleri 

Yunan - ltalyan Harbi 
Arn:a:nul uk }ıa.rdli.tı • Alınan 
llW'ler ve tıarb ı~h - Yu.. 
m.n onıusunmı GöC'lcc'ye &:i.riŞ. 

leri vesaire. 

Cuma günü sant 17,30 da Bey~lu 
Halkevi in merkez binasında İzonir 
meb'usu Profesör Mahmud Esad Boz.. 
kurd tarafından (Atatürk ink1labının 
nnlı:ı.mı) mevzuunda mllhim bir l:on
fcra.ns verilecektir. 

caddesindeki Ülkü apartımanındım hale cüret eden Mehıned oğlu Atıf 
ka)dmlarak namıızı T~vilôye ca- Sert hakkındaki davaya Örfi İdare 
mi inde k.ıhnd1ktan aonra Üsküdar. Komutanlığmca el konmuş ve ken
daki aile mnkberesine ddnoluna- disi l t nbul Örfi idare mahkemesi. 
caktır. AlJdb Tahmet eyleye. ne tevdi edilmiştir. ._[ __ R __ A __ D __ Y __ O __ _.I 

Ola Hasan Bey Diyor ki: 

Türkçe sözlü 

i
. ~ 

Pazar 

Hasan bey bir doo.. 
tum anin ttı .. 

. . . Geçen a.a mA&.G &l.. 
dı!ı halde ..• 

..• Ne ff :tira.mlt, ne de 
müteferrik borçüı.nnı v • 
rcmc:zıil.. 

Ha.san bey - Ş~ 
dostum .. Mu.~kkak aya,, 
ğına bır: k\W.dura ı:ılmış • 
tır. 

ÇARŞAl\IBA 29/1/19il n 
8: saat ayarı. 8.0S: Ajnns haber - u o; 

lcr~ 8.18: Hafif müzik (Pl.) 8.(5 • 9: i 

Ev ıca.dmı. 12.SO: Saat ayan. 12.35: KONSE'D} 
Şarkı ve türküler. 12.50: Ajans ha - ıı 
berlcri. 13.05: Şarkı T8 rtirküler. 4 Şubat Sah aks, amı 
ıuo . 1': Raôyo saıon Ork~ 
ıs: Saat ayarı. lS.03: Octı MllSiki.si Fransız tiyatrosunda 
CPl > 18.30: Konuşma. 18.45: Çocuk 
saati. 19.45: Çocuklar için Musiki. Bilet satışı başlamışbr. 
19.30: Saa.1. nyıı.rı.. ve Ajans haber _ Tel: 41819 
teri. 19.45: Fn.sıl Heyeti. 20.15: Radyo 
anzetesi. 20.45: Muhtelif Şarkılar. Doktor 1. Zati Ogal 
21.10: Konuşma. 2l.25: Saz Ese.ı:le:rI. d k1 
21.45: Rıyn.setlcumhur B:ındom. 22.3G: Belediye karşısın a muayene. 
Saat a AJ,ans haberleri; Bor.sıı. I ıınnestode öğleden sonra ha.stn-
22.45: Dans müziği (Pl.) ı~•mıanm kabızl eder. 

r:ml istan:bulu Yeriıuls:il 
oyn.aiac.a.k bir menu~. 

7 71LŞU1dan 70 yaşına kadar 
herkes tara.tm.Wuı h.ı.yret:le sey. 

. redilecek bir harika." Tayya. -
releri da.rdııra.n... Trenlc·i '1evi. 
ren- Yeni düny:ı.yı iilüm -çe 

dehşete gıırked-en, beşttiyott 

~e savaşan esr.ıreugh 

ölüm ordusu... 

OKTOPUS Ç ·1 J: SIN r 
Arna.osıs rakibi 

Örümcek Ad 

l\!a.nd:uk 

WAı~r.. 
Akıllara hnyret veren bari' ulii. 
de mücaddrlcri ve k:ınJı ta'.ı1>
leri b:ı.şta.ııb:ışa dcfışet ve he • 
yec:ı:n •••• E rar ve horku filnıi-

B U 6 Ü 
l\latfnelerdcn itibaren 

Bor 
tla 
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Güzel bir örgü JobruB • oerne · Binlli 
Bütün T rablusgarbı alt 

üst eden şayia 
Ayaklanan yerli kabileler neticede /talgan 
kuvvetlerini birkaçar bin kişilik gruplar 

halinde nıuhasara etmişlerdi 
Yazan: Emekli Gener~I H. Emir Erkilet 

~lı ekonom.ıe birle.ştırmeniD bir - 2 -
~ halini aldığı fU buhran de'f- Dünkü 11azımda, Garb Trablı. 
-.ı-._ daima, dalma aevileeelttir. ile Bıngazı bölgelerrnde. ltalyQn 
~k içln basan renk. buaD lamHtııtıından Uibaren başlıyan ve 
fiıııt. detışikliği arayıp bulmak kA - Nnelerle süren, Türk zaoı~lerinin 

ile ve yeri.Zerin bazı tmlcaJıede men.-
il ilkte meseli 411 modeldeki re~ kıbelerini anlaı~-1a ça ışacaCımı 
~ak ımanm delilik'•• olan bildirmiştim. Ancak, bu 1m.lc alar 

llle,littJ tatmin edemez mi? Eteklerin tamamile ıedum edilmıı olmadık. 
~ tekildeki ı~ bil'U aÇJJE ilamıdan, bugün, oralarda na .. be
~ uı ncb.. elen Türle w verli mücahıdlc:- a. a
'1 9e etmek, iJik dilime ba nnda, a~ a4ıza, lnrer kahra-
te ltı Yandan ~ık renkle ıilalemek manlık maıalı htıl.ifıd~ 1mı1ıafa-a 
~tene ayn, açık renkten omuzları.n ~ilen, bu işitilmem.ş 0Trablıu ma. 

Yeline ~nekler yapmlllt. . Bır c~lannı, bi%%at wk alan yara
"ıı bluza t.tJ. yalnıs yün örgü iÇın tanlarla bıııılarm icinde bu!uııan. 
CletiJ herhangi bir bluza •ilk• denme.. larılan aldığı"!" kıym..,~lı ızahat, 
it klf1 malumat, resım ue ueStkalar uıı•-

ıeım~ Dli? nne yamaklıqıma rnqmcn clb •t 

bazı yanl~lıklar ve eksik ildcr. Bincazi cepheeinde ltalyıud.ra hüamt eclea yerli aüYariler 
lf ev..: u • • ıacakiır. Bu ıebeble bunlon du- '- N · B (E p •-

1 

bölg · d ) k ı t [ l] b l)_::---=.•m yente1nen. zeltmek imkanlaT''1!a malik ola1ı. raıı; un ey nve: apnın ,.;ar. eam e çı tıit an aonra u 
4.JQ defi padişah yavı:ri ve fahri ferik mmtabdaki şeyhlerle ve tanınml§ 

tiin lahana o· ması Zarın tashih mekttıl>lm:ııı -v~ıtı ek. Nuri Pa .... ) ile bazı Garb Trabluslu yerli .ergerdelerle temaaa batl&mlf-
• melen gönderecek{en vcJZkaları y- M-L--d l 1 i '-Ort. Osmanlı zabitleri kalmışlardı. B~r.

1 
tı. ~ : ngi. iz ere &&~fi bir ae.. 

~ boy bir Jahananm üt yap _ ve kıymetli fotoları te!ki~t.en s~n. beriler zaten bir :rıldanberi Türk fer hazırlamak 'ile merkez; Sanıda 
' beyaz kabakları kalıncaya ra, liıtfen qönderenlerm ısımlerıle ve Osmanlı aüb:ıylann idareainde bulunan Cemal Pa~nın kumanda-
ıın. · lı::oparıJır. Sonra testin bir bı.. 'birlikte ve teşek~ürle n ved ce- d t• d" d.. ·· ~ ı d 
~ lı::olı::u kenardan bir parmak ka. ğim. Libya milcan.ede ve muhare. ltalvıınlarla mücc1deleye alışnıı~ ol- aın 8 1 0 

... r uncu anı oı uau 
ll!ride ~ ı.- duklarından bunlar mücahedeleıine kanala dogru barekit yaparken 

>ı lnız. n oyuJup çıtanlır. Llbana belerine dair malumat, uat1ra ve de,·am tt'ler Libya tarafından da Mııır Gnrb Çö-
D- • tem, enll'. veıikalara malık olanıarın b-• .mlan e ı . ı·· b' t b J '-...., r . d 8.. "k H b h .... une ır aarruz uzır amaıı;. ve yap-lit S a bır n pa~:ı parça lı:esL esirgemeyerek ve dtıha ;: ya e ıyu ar zu ur ettigı zaman maktı. 

ti ıraı domate.1 aı~ı. tuz biber. beklemeğe lüzum görmi11erek, f ib •ıtda vaziyet •öyle idi: lrah·ıın-
boa " tan~ karanla, ~u tarçın, göndermekle mıl!i t·ıTihim··e hiz- lr.r, Barka yani bugün lnır.li7.lerin Bir şaya neler , .. par ? 
~ e Yanm!.4 sa.de yağ hepsı et au. metten qeri dumıayacaHar.n ü. ltalu~,larla muhıreh .. ettikleri Bin- lıııte Afrika gruplctn kumandanla.. 
~a lı::ayn t:lıp auaülilr. Bunun ya- mid ederim. Vesıkalar ve fotoil- gazi bölgesinde Bingazi ile bunun ... 'f . . 1 1 I h • f ·1c 

t an f ı ve kn• ıizümliı dırice •aflar ı.-ftıldıktar. sonra •a1ııbl__. k 'b 130 K b d gı 'a7.1 esını 8 mt~ 0 an a rı en 
_, , . UU,) • o .. , .. ta n en ın. cenu un a ve Nu•i Paıııa birinri Trablus seferinde 

" P · il r. Kökün çıtanl"!lası ne geri gönderileceklerdır. !'lahilde E~ü~eytinede ve daha ı edi~diği t~crübelet ve malumat sa-
lt~ n re doldurulur. Ağzı . T·a f 1 ırarhda Cıcla•ıyede bulunuyorlardı. yesinde, yeniden teşkilat yapmak 

ek uzere tencereye konur. Z8 80'l0 a 8V Ru mıntakada denizin kenarmdan i?inf' ba,lamışh. Falcat Afn'lcada Nu-
u UStün dokülür. İlik gıbi Ubya mücadelelerinin ne derece ir-nl~r~ ni'fuz edemerni,Jerdi. An. ri Papnm yalnız birkac: arkadaıla 

~ u çet nceye kadar ka10a.. meraklı, heyecanJı ve ibretli müca- cak Grı1b Trablus bülgeı·nde Azizi- değil, bir ordu ile geJdiiı .. yi oJ.. 
ltı:ı.t e ererun iÇine g'ıreoileeek bı'r hedeler oldu;;.unu okuyuculara an. ve ile Cebele kadar ve F"rzana lca- muı ve ayni zamanda Türk ordusu. 
il 0 H<-6 • 

il k P a ....... e1ilir. LA.hana.. latmak ve gösterm~ için bunlar. dar ilerlemi' oldukları "ibi. Tunus nun Kanala Te M:.ml taarruz ettiii 
«ı bi fiDtdı uat.undedir. Banu dan bazıl&nnı evveli l'elifi güzel hi- hududuna kadar olan bütün Pahil bir yıldırım sürafle Nlyİ ohnuı ve 

llbata altüst edince açık ıtflz kiye edeceğim. bölgesini ve .. hilden Gaclameae bu babda pek m:-ballğaJ, ve heye-
~ a Palı&ı tUte gelir. Böyleeıe Malftmdur ki ftalyanlar, Garb kadar Tunus - Libya huclud boyunu canlı haberler Carb Trablusu böl-

U. ~ alın r. Manzarası gibi tadı Trablu•umuza Balkan Harbinden tutmu,lardı. gelinin, her tarafına yftyılmaia bat-
ır. Sıeaıı: mcat ;renır. evvel, yani f 91 1 de taarruz ve ta- e·;yiik Harbin bidayetinde ltal lamıştı. 

ıı sallut etmider ve ancak bazı ohil yanlar henüz barb harici idiler. Biz Bu aırada. herhalde Türklerin 
ner kadın b lmelid r noktalarını itııal edebilmişlerdi. de Süveyt kanalı aeferine batlamıt Mısıra geldikleri VI'! Trablu~ı kur. 

![,.,
1 

Çünkü ftalyan donanmasının uzun idile. O zaman bizde. Mısırdaki in- taracaklan mübala~atı havadisinin 
... a r • '-1 • intiqn iiz,.-ine olmahdır iti. Keda-ı ı._ P ırilen çorek,. tatlı ~ menzilli top arının eneemeyeceıı;. en "'11izlere Tıh aahr,at iizerinden ol-

Sa~f a 5 

[ Htdiaeler Karpsuı :lı 1 
Seyyar eczane 

zım-:- yaraya, çıbana, her ne il - Nitekim ben ~yyar eczalı pamuk 
•~tıcıSJnın ya111nda iken biraz ötede 
hır belediye zabıta memuru duru • 
yordu. Fakat o, bir seyyar aatıcrnın, 
portakal satmuı;ı.ı ne kadar tabii 
buluyorsa eczalı pamuk aatmasını 
da o kadar tabii buluyordu 1_! H· 

Balıkp• ... •r ~ 
1 -- anın seyyar ""iıoncu 
an, seyyar rt-L 1 ) • 

k t 1 la po -a cı an arasına 
a ı mıı o n bu adanı acaba ne aa 

tıyordu ;> Sesin aeldi;;.i t f b '--
tım: • ıua a a~-

- Haniya eczalı .... .. '- "f 
keti yedi buçuk. .--m11&, Ç1 t pa-

Orta Jatlı bir zat 1._u 

. . k ~... iÇ 
•eıunı çr armıyordu. 

Bu bir baılangıçtır. ya aonra n&
ler olacak) 1 ı_ • 0 ~yYar ~ 

za ı pamuıı;. saı:.:cııına sokuldu .k. 
paket aldı. Paraauıı Yerdi. ~1 ı 
~ pam .. uk aatıcıa:. dikkatli dik: 
katli b!}:tıgımı farkedince ban d 

* . Günün birinde BalıkpazannlD 
JfPortalı aatıcılan arasında: 

aatacağı ümidine hpılnufb: 11 
a 

. :-- Eczaneden on kuru.. alma. 
çıfti yedi buçuk. 

- Batainsı için iliirlar. 
- Kann •in11nıı birebir hlıfJln. 

Daha fazla bakmadım, orada 
durmadım. yürüdüm, uzaklattnn. 

Uzakl&fhm amma, bir tüı lü de u
nutamamıfhın. Seyyar ıahcınm ec.. 
zalı. pamuk, diye aattığ paket İçin • 
delu pamuklarn, mikroblardan tec
ri.d .~ilmit olması lbımdı. Benim 
bıldıgim ba nevi oeyler ecz11nderde 
•atıhr. Cünkü oralan kontrola ta 
bidir. Sat1lan ,,ey, madub evsaf: 
uymazsa kanun eczanenin mes'ul 
~üdürünü valı:alar, ma)..kemeya sii
rulder, ha~iaaneye bkar, veO.asıl 
cezasını venr. 

Falı:at. 9e}'J'ar eczalı pamuk ıa.. 
tı~ısı kontrola tAbi tutulamaz. Sat
~ıgı pamuğun ne men\? pamuk oldu
~nu anlıyamayız, çocuk altından 
kı\ldınlmlf filte.,;n pamuklarına da 
paketlı-re doldurup satabilir. 

- Pelti amma, b~lediye zabıt"81 
yok mu, o görmez mi;> 

_ ...ıı - Bıçak yara11nı bir haftada iyi 
euen merhemler. 

- Her derde derman turapla 
nm var. • 

ö "?'e a~z .anz bağıran aatıcılar 
B rmıyecegımız ne malGm 

. .. ~'portalı IH!')'Yar t:ezaneİer türe • 
dıgı zaman yanıbaıılaT1nda 
doktorlar da türiyebilir· iopo::.vyar 
zane aahibi ilAç •ert"Ceii zama • eo
ret ed~f'lc:tir: n ,,._ 

- Hele şurada duran baya bir 
n:ı~a!~ne olun, o, bir reçete yazı11n 
ıızı ryı edecek iJ&,.ı derhal veririm. 

Meşhur sözdür: 
- Geçmiş zaman olur k: hayalf 

cihan de~er. 
• Vaktile de üfürJkçüye., cerraha 

gıder onlar~n tavsiyelerin! dinleT. 
Attardan sınameki karahaliJ, tl"O • 

Cuflu tedarik edh hıuıtalıkla.1nı 
bUT•la .. Ja tedavi ederl~rmiş. 

0 "'"'t .Jj u.liUi 

b.:ı: • -.al +ft d h ı '- ... dile-= Cadadife lı:abile.i. S.rtm 140 
·~k "'n bozmakawn çıkara - iç sahalarda er a muAavemet cep. duğu gı"bi Ubya cihetinden de tau- Km. k•dar cenuh batiemda ve Snlı:-
ltllıb J'! n ne yapmalı bilir miainiıa? heleri ~-ı.:ı edilin~ ve bunlar. Bal. ruz adı.lme··ı dü•ünüluv-ordu. Ba - 7 v J l 
tr._ · ı fı 1.qa.&& l ly 1 la ... " Y ·- nanın f S "'m. kaaar ~m• inde bu.. 
:-"llll rtndan ç l:arır çıkarmaz üa - kan Harbine kadar. ta an ar beble Enver Pa... kardeşi Nuriyi {l>eftml 8 iaci ~) 
l"a~ lelatıbnış bir havlu ile .::rtmeJL muvaffaldyetle uiratmı.kta devam (padifah yaveri ve fahri ferik rüt-

ı.. •• ~ava.ş te hhur eden btl lılll.k- etmi,lerdi. Erik d Nuı:i • 
~ ~ n içindeki .malzemenin b - Balkan maLarebesüWa ~kmua beaile) A aya Könder i. . [l] limdi Zeftinbunı11 'fe Sütıtlce 

a, ~tilıneaini '" oradan kolay _ üzerine ftalyanlarla aulb 1aptı~ P!şa ~raberindeki '?1.fer ~ •• demir eva fabritalanıun ab.bi ba. 
er ~ nını dan· çıtmumı temi.ll ızdan Libyadaki Türk kıt' alan, l- diger bırkaç zatla bırlıkte. bırçolı: lunan Nuri pa'a Kirliollanan BftJtlk 
b at • ., ıaı ıld ğı ~ Jftjnden ::ıyan vapurlarile Tür.ldyeye dön- mütkülittan 80nra, küçük bir Yamm Barbde ~ ne nreııe dents • 

ç kar,,.abilen zamklı tAtıd mü,lerdi. Bununla beraber Libyada j balıkçı vapun_le 15 ~rt. 191 S te den geld~ Ye Defne i.skelestne fi -
.sırf kendi arzusile vp trönüllü ola- Defne iskelea1ne ( Bangazı - Barb mbildlllııı ileride artatacap. 

S. O. S. harflerinin. imdad i .. -
reti olduğunu bilirsiniz. Bu haıfler 
Dısi)izcedeki ÜÇ kelimeye tekabül e
der ki manan bRiın canımızı lı:uı
tanndu. S. O. S. in beynelmilel bir 
ifaret olarak kabul edilmesinin ae • 
bebi Mors alfabeleriıade yazılq ye 
anlaıalmuı itıöarilc ea lola1 harf
ler olmaıııdır. S. üc nohn ile O. da 
üç çiqi ile ifade edilir. 

A m e Tik a
da ilk sobk fe

neri 1 79; sene
sinde Boston so

h.klanndan bi. 
rine 
hr. 

aaılmlf • 

-:. ·~ -----
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YALAN[la 
S.4Mİ NA\GLEDEN: MEl3RllRE r 

kisinden çok 
reye taşınıldı. 

daha küçük bir dai- tılmaz bir rahatlıkla nefes almııtı. 

Nazım Bey, evin siditatındaki bu 
muhtelif deiifiklikleri Mineye bireı 
birer aayarak ,Oyle decJi. 

Elinde olsa aylara günler Ye sünler 
ekliyecekti. Yaz tatili gelip çatınca, 
yanma melttebden birini kattılar ve 
birkaç Lafta evvel Ayvalıktaki cSö
iüdlü eYH &'itw~ olan ailesinin ya. 
nına gönderdiler. O aıralarda Fahire 
Haiıım kendini aıkı bir perhize aok.. 
mtqtu. •San. ~ref ~ eünlerindeki 
incelik ölcülerinı yeniden hanma
ğa yemin etmitô. Artık ya.-yıeanın 
bütün '8rtlan bu gayeye göre beab 
Ye nizama ginm.tı. 

tekilde dünyayı daha hoı sröater -
meğe yanyan hu büyük memnu -
niyeti, ablalı:: ve ainirleri iizeriade 
hiç de umulan hayırlı tesiri )'apmı
yordu: Hayır, bilikial 

itiraz etmeğe meydan kalmadan da 
Nazım Bey odadan çılc.ta. 
.. ı::, akat elbette 8 .,taJ gı°bi boyun 

~'!11>:_ece~, _!ıuzurunıı, biricik sevin
cını, omrunun emelini müdafaa e 
decekti. Guya kararını vermişti .. : - Birkaç aenedenberi. elhne se. 

çen paraya uygun bir hayat aürmü. 
yorduk. Gelirimizi amrmaJa ma • 
vaffak olamadım, üstelik aermaye
mi de didikledim, bozdam. Kanm: 
yaptırdı~m: tek ona daha acı mah-
111miyetlere sürüklememek kin 
yaptmnalc zorunda kaldığım ba fe. 
daUrlıklar yüzünden ıztuab çeki • 
yor. Yüreiim parcıtL.nıyor amma, 
çe.re yok: katlanmıtk ıanm. 

Mineyi Adeta hotnud bir yüzle 
lı:a"ılam.., aonra da aydınlıia dö
niip gülümsiy~ek. mahud pozlann
dan hirile: P~basmrn bu iradrli harekrti Mi

r.eve bir oh nefesi aldımu~h. Acaba 
Nazım Bey kend?ne grlmeğe mi ba.
lamım) Amma n~ lc:adar rtp m•h
zundu, yo~n yüzü artık h~ "··ı
müyorclo. Bıuan Minf'n'n kulaiına 
kavga ıesl .. ~ ~clivordu Yemek vak 
ti Fahir .. Hanım odıı ına k oanYYor. 
Na~m Bev de •nfoıchı tek bir IAkır. 
dı etmivordu. Bi~ ilı:i saat sonra Fa
hire H nım üzai.in bir yfzle koca -
auıın yanıııra ortaya çıkıyor, aza -
metli, nazlı tavırlar takın yor, Na -
nm B•y de ~özleri gamlı bir piı -
manlıkla dopdolu, kan ının elra -
f ında pervBDe gibi dönüyor. yal -
taklanıyordu. Her h"lde gene bir 
iki sey için, e:pekiıı deyip boyun eğ
diği beUi oluyordu. Da •anıl~a~ bir 
hal alan ikizler, babalımna rstihfat 
dolu balwılar İırlatryor Te anneleri. 
ni de şapır şupur öpüp duruyorlar. 
dı. . L 

Paskalya tatili biti.P de mede • 
bine kavuıtuiu zaman. Mine anla • 

- Küçük, hak hakalı1n nasılım) 
diye ıonnıqtu. 

Mine: 
- Aman ne kadar zayıflamıpa. 

nızf Ad~ta tanınmıyacalc lladarl di. 
ye bağırdı. 

Bu •Öz J>C"k makbule geçti. Fa -
hire Hannn birkaç v,iin ona hep bu
l"U tekrar ettirip durdu ve bu d!!! -
F-ı-rli phidlirone kar•ı da kızı. biç 
alm\ı: oJmadJiı i'tifat ve ikramlara 
b "'du 

Fahire Hanım aah'den çok zayıf. 
lam fh. «Üç ayda 12 kil,-, kaybet • 
tim hı diye övünüyordu. İncelen yü
zü biraz solmuş. yorgan bir hal al
mı~ı. HOll bunun çaresi vardı: Ar
tık yanaklanna hafifçtt allık sürü • 
yordu. Ma-nlı:en biçimli ealti narin, 
ince uznn vücudüne kavuım"'~u ya 
Amk modanm bütün gara~tler'ne, 
~fgm d~kliklerine uyab.lirdi .•• 
Sevinçten bbma sığamıyordu! YaL 
nız talihe bakın ı:;, ona ı~ici bh 

Kıaa bir zamanda. acele ,,e gayri 
tabii bir zayıflama ile asabı büa -
bütün bozulup takatsiz diittüiü için, 
eakiainden beter huysıız1uk ve hır. 
çınlıklar yapıyor, •İnirinden yanına 
'Y~nlamıyordu. Nazım Bey artıl: hiç 
agzını açamıyor; evin içinde hır te
vjye esip duran flrtınalann ınna er
mesini. sı-amlı bir tevekkülle b kli -
yordu. ilk giinleri biraz hatın aayıl. 
mıt olan Mine, çok geçmeden f'll 

manasız sebebler, hatta •n aa~a 
bahanelerle kopup booanıtn bu müt. 
hiş öfke kasırgaJarmdan bo? bol pa
yını aJmağa baııladt 

Oayanamayın kıtrr.lık vermrğe 
niye•IP.Ddi mi. Nuım Bey yalvaran 
ır .. zlerini onun yüzüne dikiyordu. 
M;"A nl" ne vanııın ııusı•vordu. 

Tatil ayları, bövlece, kötü ve ü • 
ziintülü gec;ti. Eylulün ııon ~iinleri 
gizliyemffiiği bir sevinç}.. meh•·bi: 
ne dönmekten babsetti);.j bir s•rı,..Ja 
babası sıkıla bozara, artık cctahı'lini 
lüzumu kadar. hatta fa7Jasile yaptı. 
ğınn söyledi. 

Halbuki aktamüatü, bir ıeyler söy: 
lemek azmile, onların kar.-aına çı : 
k~~ca, Fahire Harurn alaycı. batıcı 
sozlerle onu §Öy]e, tepeden bma
ia bir süzdü: 

:- Doirmu ömür ICJ' bu kız 1 Şu 
halme bakın... Ailesinin ara ında 
)'llfıyacak diye nered~y•e n 18 ,.. 

bürünecek, yolunup dovüne. 
cek... Ne vapalım iki -

- L • • b' go-
~~. nepımıze ır türlü fedakar] k 
duıtu: Artık seni okutncak. o ateı 
pahası veri re gönderecek vaziyet 
te de"ilizl dedi. • 

• O vakit Mine anladı: Bu iı Fa _ 
hare Hanımın baftnın altından (ık -
nu,h. Beynine bir yumruk gibi men 
bu karar, Üvey annesinin garazın -
dan öfke inden do~mu~tu Kızın 
irine biiyük bir ümidsizl'k <'Öktü. 
BAbuının n .. derece dü lt"nl t'ğiru 
öyle iyi hi1ivordu kit 

Buna ra ~men biraz çabala ı ka
fa tutma "'a yeltendi. Ona d 'ı • 
cuz bir rnf'lct b hulunab·lir i !".la.. 
zım Bt-v lafı hemen aiz n tıkadı. 

- P ra m...,. 1 i ikinc· d ,. e 
ltahr. OkumakM -okudun. R 1 , .... n 

« 1 7 yat1nda bir lcmn yeri h6ha 
evidir. Kınarımı verdim melcteh 
f'lnn vok. Bi~a-ı da ev • .. teri. hanım.. 
lık ö~ren. Kız kı,mına asıl lazım o
lan da bııdurıı df'di. 

Bu beklenilmed'itc, tepeden inme 
haberin sarsıntuıı altanda. Mine öy
le bir ıenıeml•vi,Je nüzi!J .. u~ram1ıı 
g'bi ~ona 1cald1 iti, aq7•n• ııc;ıp 1ıi 
tek Wurdı .Syliyemedi. Zaten dm 

lı:adan çok bile. Allamelik taslıyan 
kızlara dönmem istemem. 1-::adınıo 
ukala ından nefret ederim. 

Gayret etti. bir fikir daha yü 
riittii: 

(Arkua ~ar) 



6 Sayfa SON POSTA hcincikinun 

( e 
İzmitte 

1 C k e t il a, b er 1 e i) Anadolunun en eski şehri 
IAdana ziraat ve makinist mektebi izmirde DERG.&M 

Nü/ us dair~si yeni Şehre yepyeni bir çehre verecek olan ima Yeni rzhtznı için 
istimlaklere başlandı 

""'--
muhite faydah oluyor baştan ıslah ediliyor plinının tırtbikınayakında başlanmış olacak 

Hain bir ölüm 
Bılecik: ortaokul müzik öğretmeni 

l'e halen ihtiyat teğmeni bulunan hı.. 
a&n, bundan bir hafta ene! evlen -
Dlı§ti. Eşi Bayan Hacer bir gtlrJük ııe
lin iken vefat etmiştir. 

Konya (Hususi) - Kurulut11 
danberi küçücük bir b0nanın te~ 
dasında faaliyette bulunan K 
kurumu muhite fa-rdalı olmaktS 
Şefkatli Konyalılar da kuruma 
dımdan hiç bir zaman geri kal 
maktadır. Bu arada Konya di ~• 
rinden Mehmed Söker iki dükV 
nını kuruma teberrü etmi tir. 1' 
ya Yeni sinema sahibi Bay Ce 
de altında iki dükkanı bulunaP 
salonlu beton binayı 4SOO li 
kuruma satmı,, 1 00 lirasını da k 
ma terketmiştir. En büyük tebe, 
lerden birini yapan da, ' 
kanununun on beşinde kalb du 
aile vefat eden Kenan Zadedir. 
yır8everliği ile tanınan merhum 
bin lira kıymetindeki iki dükk 
teberrü etmiştir. 

Rcııimde yeni Kı:rılay şubetİ 
nası ile Bay Ccylani r.törülmekt 

Adanada lig maçları 
Adana (Husuı.i) - Lig rnaÇ 

na dün şehir stadında yağmu..
men devam edılmi~tir. ilk maç 
li Mensucat ile Malatya Men 
gençlik klüpleri aıas:nda olmu~ 
Milli Mensucat takımı $tnlib ge 
tir. Bundan snra Erkek liııesi ile 
raat lisesi karşıb~ma'!ı olmu• ve 
Ziraat lise!li kazanmı$tır. 

Bu ölümden bütün B.1ecih halin 
mitteessi:r olmuştur. Merhume ba. 
yan Hacer orta mekteb ınezunu • 
dur. 19 yaşında ıdi. Cenaze ıneras ını 
bUtun ortaokul talebelerinth iştiraki.. 
le ~ tabutunun tizorine ge!lnlık au.. 
vakları örtülü bir vaziyet.te r.ıle :me. 
zarlıfüna defnedılmişt.ir. Allah rahmet 

İmnir CH.Mul) - İzntirde lleden mükelleflerinin teıka etuklerl (;ençli.lc klüblerinde büyük bir az mle !aa. 
liyet d.vam etmektedir. Bu ttftblerde ihtiyari sporlar da yapılmaktadır ~mde görülen <İzmir pamuk men. 
.sucat fabrikası) 1500 mükellefin iştirakile bir gençlik khibü kurmuş ve .spor levazımı temin etmiştir. 

Bugün de gene şehir stadınd• 
ldz takım arasında lmrşıhı 
yapılacaktır. eylesin. 

o.Son Poeta» nın ~frikut: 8 

Yazan: Valentin William• 
Silah kolekaiyonlarından birini ectigi açıkça belli oluyordu. J arnie· 

tetkik eden Stephens, ıcc:nç kızın içe son, üzerine çeşid çctid muhtetem 
ri girdiğini görmemişti; kızı göıter-ı «aconeıı blsküiler, «bannocbı 
mck için onu ceketinın yeninden çe- lar koı\J\. olan uzun masaya Mrs 
ken J amİt"son oldu; geri döndü ve 1 Dean :l cohcnsin arasına otur-
karııısında biraz hiddetli mavi göz.. muştu. ..ru scsile konuşmayı o 
!erile kendisini tetkik eden Florayı idare edı)"H gibi idi ve en romantik 
buldu. Şato sahibinin aakiıı bir se9- i imler dılinin altında kayıyordu; 
lı- <'nu kendis;ne takdim ettiğini iş.İt· küçüle adam, bepıi de Mac Reay ai· 
ti ve genç kızın te"lim ettiği elinJ leffinin tarihini teşkil eden bir sürü 
bir 'ey aöylemeden eline aldı. Böyle harb ve ganimet hikayelerini bü • 
olmakla beraber. kendini tutamı • yiik bir zevk duyarak anlatıyordu. 
yarak müstehzi bir bakı~ fırlattı: Verity ma5anın ucuna Flora, . M.ac 
genç kız kızardı, elini geri çekti, bat Reayın yanına oturmuş onu dınlı • 
bizmetç.inin ve oldukça yulı bir oda vordu: genç kız İN! eıki gümüı biı 
hizmetçisinin çay getirdikleri mua- ~aydanlıktan ~rketıin fincanına çay 
ya yakla~tı. koyuyordu. V ~ity llİlenin cedlerine 

V aid bahislerdeki tderrüah öğr~ -
Hiik(\met müme•"ilinin, Torray mefi tercih ediyordu. Elli he<1 va"ın 

ptoıunua tarihini bilhassa tetkik daa .onra yaptıiı hatayı anlıy~n bir 

"' 

bekar gibi Philippe inıan tiplerini sorduğu zaman, cevab vemıeden ı lippe onunla karrı karşıya oturmağa ı mahpuslarını kapattıkları zind-' 
tetkik etmeği acviyor ve ev sahibi -ı evvel birdenbire sıçradı. Pratik ha. mecbur olmu§tu. yu11unu gösterdi. Burasının bif 
nİrt tahsiyeti ona fevkalade enlere· yatın bütün hususiyetlerini kavramı!J Şatonun etrafmdıt ruzgar ısl:klar 1 içine oyulmuş olduğunu ve oP 
san görünüyordu. Onu ıeasizce aey. bir i" adamı olan Amerikalı ev sa- çalıyor ve akşam karanlığı etrata kadem yüksekliğinde bulundı.I 
rediyor ve şato sahibinin bu anda hibinin vermit olduğu ilk intibam çöküyordu. ihtiyar Dııncan masanın söyledi. 
kuvvetli bir sinir tansiyonu geçir - büyük ehemmiyetine bağlanmıyor üzerindeki büyük l!llmÔanlardaki Phyllis sordu: 
diğini görüyordu. Verity, Londrada ve genç kızın tavırlarını tetkik edi - mumlan y~mnk için içeri girdi. - Fakat buraya 7indanın 
İskoçya noteri Mac Taggartın ağzın yordu. Flora bir fey söylemek için v erity kendi kı-ndine bu eski ika. yanları nasıl ınebili} arlardı~ 
dan, on~n büyük para sıkı~.tııı .. i?n ağz~nı pçmıyor ve, Jamiesonun aü. metgahta h~ngi gizli dramın oynan- Torray ct-ı.nb_ v~rdi.: 11 
de oldugunu ve bu para muşkula • ratlı konusmaması dolayısile mü • makta oldugunu, bunun genç Mac - Onlar asagı ınmıyoılar0 
tının onun kafasına şatoyu kirala • Hdeme gittikçe uzayıp ~iJiyordu. Reayın ölümü ile bir münasebetı o- Amerikalı kadın bu sefer: le 
mak, yahud satmak fikrini soktu · Verity genç kızla ev bahisleri üze- lup olmadığını sordu. Bu vakitsiz - O halde hapisler yiycce1' 
~unu duymuştu; fakat bu anda A. rinde huorusi bir konuşma ynpmıya ölüm ailenin erkek neslini yok etmiş na'lıl alıyorlardı? diye sordu· 
merikalı, büWn kuvvetlerile büt~e teş ... bbüs ctt"· genç kız alçak bır ses- oluyordu. Ev sahibi giıldü. 
darlıklarının, Torrayın koyu renkli l 

1
' I k 

1
. l I b Jamiesonun bitmt'z monoloğu, - Bunu ize itirnf e-tn11.·kle 

.. l . d k" k l "f d . • h e ve tek heca ı e ıme ere ceva b h" · · k d. · · b" i · • · · f k h '-"k b d r· goz erm " 1 !il ıntı 1 1 a eyı 17.8 et· ki ik ·r . v· aş ızmetçının en 18ınt ır nın ıa. teesSlnm, l\ at llY.1 t u u 
tTtek için kafi oldur.unu kendi ken -ı v.ermk e tı ad t"ttı: l~kzdan e: tediği zamana kadar devam etti. lara at lnn gıda maddt>lt'r1. otı 
dine soruvordu. Torray hükumet nty ·azı yakın an a 8 a ar etmesı Hükumet müme<ı"ili gittikten ıon ıztırablarını arttırrı1aktan bs~1'' 
mümessili"ne. yalnız miıafirlt>dle gö.

1 
muhtemel bir ~.ah:~w .. g~~t! Ave on? ra konuşmak fırsatını vt-niden eline i!le yaramazdı Vt." 'Vl.ıc- Reavı11 f' 

rlişmeyİ maalmemnnnive müsaade' çok heyecanlı gordugunu ılave ettı. geçirmiş oldu ve misafirlerinı-, dei- puslıırından hiç hi· ir ir Mac: 
•tmi" dt-Pildi, fakat Philipoe onun Fakat onı,ı ağlamış görmekten l-ork. relerine götlinned<"n evvel şatoyu bu delikten !<avbolduk•Rf1 rl 
akıl ve fikrinin baska yerlerde ol - tu: bundan dolayı artık ~ı-nç k17.la gezmek İsteyip iıtt-mediklerini sor - güneş görmediğinı- şüphe ı.-cl• 
duqunu ke~fetti. Çay içmeden ö - konuşmaktan vazgeçti. Flora, dai - du; sonra, mütuddid kollu büyük rum dedi. Bu zından bir s

91 

nündeki çav fincanı jle oynuyor, ma gözlerile Phyllis Deanı ııiizüyor- bir şamdanın aydınlığı altında yol fazla ba"ı boş bırakıldı: onu1 vemt-di~i haldt' biıkülleri u'alıvor du: Phyllis Pariate dikilmiş, parlak gösterdi. den kt',.f,.den ve o"aya bir il' e 
Vt" Stephensin lı:endi,.ine verdiği ıi. gri renkte çok 11k bir tayyör ve eon Ziyaretçilerini tamamen karanlık h,.,..;...., bi=vi:k bııhamdır. Yufcs1' 
ıı:ar-.vı. içmediği halde kabul ,.di - derece güzel beyaz bir şapka giy • küçiik bir odaya ~türdü ve onlarl\ tılctaa eonra ktryumrn 
vordu: ıonra C-ı1rrison k,.ndi~in..,, ııa- nıi,ti: bu halile herkesten cazib gö- zemindeki büyük ve ağır bir mlllta 1 üç iskelet olduKıınu h .. h•r ":,, 
tonuo büyük lı:uleaine ~d bir ıual rü11ü1ord1&. Onu artık ıevmiyeo Phl- &aflDI kalduaralc., eski deıol>eFloıia (~ 
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Sayfa 7 

Hava taarruzlarını 
karşı deneme 

d k r .b (Baı tara!ı ~ inci sayfada) Mekteblerarası Amerı·ka a ço rıa Halen S!cılya ada~ındıı on bin 

ll ~ t~;n~l;i,:,1:,te.:'i.~vA:"'ı}d·t:,,ı:_-:; futbol ve vo:eyboJ , _ ..,,:::,:;;:,:.::,.-;~::.,._ 
bı•r cemı•ye l • kaynakları bu hakikati gizlenıeğc ı dan menetmek üzere, Vaşington hükiı 

• çalı~maktadırlar. maç arı metini tazyik etmek. Bu vazıfe Ja -

Yeni bir 
Hitler - Peten 
mü:akah mı? ( Bq tarafı 1 iııci sayfada) 

Vilayetin muhtı:Iif kazalann::la pasi 
korunma ekiplerinin teftİ§ine düı 
de devam olunmuştur. 

Dün öğleden evvel Beyoğlu ka 
28.!J ekipleri Taksim atadyom saha 
auıda, BeŞlcta-' ekipleri Seref atad· 
yomunda, öğleden aonra Eminönü 
Fatih ve Aksaıay ekipleri kazalann 
daki meydanlarda teftiş olunmuş. 
lardır. Ekiplere va:::i!ele.n hnkkındr 
yeniden izah!lt ve.rilmiştir. Bu tef. 
tişler esnasınd.:ı ekipler denemeler. 
de görecekleri v zifeyi ahkad<ıtla 
huz.urunda tekrnr etmişlerdır. 

Jtalyanlann maneviyab aarsıldı ponyaya tevdi edilmişti?'. 

M bl rı Tridteden ~elen yolcular, ital- İstanbul Mektebleri Futtı:?l ;e Vo. 2 - Garbi Akdenizde hlklmıyeti e. '' sı• nema e czu a yan halkının maneviyatının tama- )eybol Lig Heyeti Başkanlıgın an: .Je nlm:ak içın F.rıansayı tazyik et 
' ' men aarsılm•' olduğunu ve faşizme 29/l/1941 Çar.şamba gunu Şeref mek. Bu vazife Almanya t&ra.fmda~ 

b ~;,,.ek isti yen bin
Bu ft!611İyete, me,har yılJız_lara e ham.i operatörler, 
lerce gen~ lı.ız tJe erkek gırmelıtd~l ıldızlara benze
rniitehanı•lar laralından ana e 

1
1 en y .-.b /rene Dun-

karşı itimad~ızh;;ın !?Ünden güne stadında yupJacak maçlar: deruhde edilmiştir. 
arttığını söyiemektedirler. Taksım L. - Ticaret, J,, saat 14· 3 - BnJknnlnrdn ve '3rki Akdtnız. 

Hükumet Alman hava kuvvet- İstiklal L. - :Işık L. saat 15.15. de Mihverin nüfuzunu tesı.s et.mek va 
leri tarafmd,ım fngilir d,.,,.,nnr.-.n-n. 29/11941 Çarşamba günu Eminönü zifesi de İtalynya verıhnışti. Fakat, 
nın imha edil Ji;;.'n• v Jnf!'h r<'nin 'Halkevi salonunda yııpılacnk maç - bu devletin son mmaffnkiyetsizliklcri 
harabeye çevr"ldivirıı ft 1lya h'lfb- .lar: . neticesinde, bu vnZifeyi de Almnnya . . d .. - eler e mec-t~ktedirler. Cem yet .a~bi l ·ı ulendiıir 

neler ile Ci.aTlı Gable'len bir T en e e na inarıdımııştı. Vnnvrtin ak i o!- Çamlıca L. - Oumhurıyet L. saat kendi üzerine almış bulunuyor. 
duğunu gC:~n ha k. dmdi art,k ü-

14
• Ö • Japonyaıun Am~iknyn savurduğu 

micJ.,i,.li";e lı:ap•lmıştır. Kız ğretmen - lst.. Kız L. s.ıat tehdidlcr 
B · · '! l P 

14
·
30

• h ki A ''· u vazıyeti t vı f!' ca "!!n " ooo_ Fil a ka, .Japonyanın mer""aya 
ıo d"1ta1yau gnzetesi. trah .. anı .. har- eyoglu Halkevinin kar~ı savurduğu tchdidıeriıı 11rdı ı:c_ 
he tamamen hazır h:.ılunmttctti:'ı:u i- k r koşusu silmemekte ve bu tehdıdlcr gündcıı 
leri sürmketedir. 16Üne artmaktadır. Amerikalılar .se 

Cepheye göm}!'rilen na ı Jar Beyoğlu Hnlkevi tara!cıdan önü • ounlara hiçbır eh mmıyct vermiyere.ır 
Di~N taraftan orduva i 1•ihal~ <'- mfizdekı Pnzar gunü ıçln 3000 met - Ingiltcreye yardımda devam et.nc·kte 

den ltah•an nozırlonn "nv•ın ~m<li relık bı.l' kır koşusu tertib edılmi.şt.i.r. dirler. Ilııtt.#\ bu yardım giı.tiıeçe faz
dörde baliğ olmu .. tur. Bunl r Fa. Koşuya .s:ıbab .saat 10 da başlanacak lıılıışmaktadır. 
rinaçi, Ciano, ma:!!!"Öf nnzın Bottai tır. Bu vazıyet. karşısında. Amerıka • 
ve nafı7a nazırı Gollnrlır. Japon münascbatı füsid bıı· cıaircye 

Kont Cianonun vazif ... den u7 k- Bakır ... öy yangrnı ginniş bulunuyor. To.ranaıaan biri 
• la.,ması. huntl~ı ımnra ha•iri .,·va- {Baş aaafı ı inci sayfada) ilLfi.fgi.riz durumunu tndil etmediği 
aetin bizzat l\lussnlini tnra'ındnn i- defa gören ve hadi<ıedeıı ıtf<tiyeyi takdirde, Japonya ae Ami!.rika ara.. 
dare edilece,"ti şeklinde tef'!ir edil. habeTdar eden Bakırköy emniyet sında bir harb çıkması ihtimal har ... 
mektrdir. funirliği mem1Jrbnndan Hnca~ Rıza c.nde sayılıımaz. 

Bu nazırla.n vnziredt"n uzaJd:ı<ı- aöndürme amdiycsile meşgul olur-, Yeni bir Hitler - Peten ımiiJakab mı? 
tınlmalan, miôfrit h.,i t trm.,viilJ,._ lcen dlerinden yaralanmıştır. Almanya ile Vichy hükümctrnın mu rint" atfedil~1Pl:tP~İr. Avr <''1 hail: 

:L. beraber be ı·~t·ırakl.erini talPb etmi tir. A R O 1 d. 1t·. ır e gore mareşal Petain'le 
ta, harbe qeb"h ,..,fıınlann hi'f'] har- kontrolları altımı almışlardır.11 ı:::at=bergelin~e., Madriddeıı veri • 

f...me o..ı bir filminde Fred MK Marnıy hıç ~ • • ... • • ıyor ı · . Hitler arasında yeni bir g'Öl'Üfme da 
N d J.f 'h ti de ha ı aten sınem b .. 'dl . L. b" . k d k :ı Y P caA ır. v.:ıce a ınan ha _ 

k 'k · a aan'at • Tevk\fler 11Anglo • .:-aıcsonların hakıkatle h a ıla .,t Ev _, 
1 

• ı,. 'cvyorkun tam Jnt'rkezin c cık. eJ d bı"n"ne aid olan bir §e • Nevyork, 2~ (A.A.) - R~yter: oş umı erını ır ırıne arıştır ı - be 1 g·· .... d t • .. ı b ö .ıı: .. fıı rn b" b" rta ka. ar ann an l . ._. d r er ozonun e u- uraa, u g • '-ıd uazzam ır ınanın o .. . .. deye çıkarılmamdır. Columbia Broadcasting Systemin anBaşıKar. tr. b" .. , d l ·ı rüşme esnasında neler kon~ıııacağı_ dıl ~ dünyada hiç eşine te~aduf e. yınKmhz~yHepburn'un bir terliğini; Bern muhabiri bildiriyor: ~ nd~şrıh~!tk, uy~.t e~o ~raSlher. nı tahmin etmek pek de güç olnıaz. lıı lt\iyen eararengiz bir cemıyet h51!- h dt an .it Cable'in bir eldivenini Resmi Balkan moıhfellerinde be- de şıı1: ı a ıa. ın ı:?u~~z vas 0 - Alman)'Wllll Fra~ Afrbsında rı rınıaktadır. Bu cemiyetin adı « : YW u 1 ar k "çin dolarlar akıp git- yan edildiğine ~öre ltalyanın şima. lan .mutemadı ".e olçllısuz ynlkn'n) usu- hava üsleri ve Fransız donanmasını 

Hava taarruzlan tecrübesinin ev 
vekc hem J>asif ve hem de aktif o
larak yapılması mukarrer iken bila 
hare şimdiliic } alnız pasif korunm, 
tecrübelerinin yapılması muvnfıl 
görülmüştür. 

Seferberlik Müdürlüğü taıafın. 
dan hnlka bir hnTb zuhurunda tuy. 
yarclerden atılaca1- bombaların bü 
vüklüğünü ~östermek için Eminönü 
Bey82.ld, Fatih ve Hnrbiy meydan 
!arına f 000 kiloluk, diğ"'r mevdar• 
ve geçidlere de daha küçük bo~1ba. 
far konulmuştur. 

Şehrin muhtelif semtl,.rinde. 1 SC' 
umumi sıilınak hazırll\nmı tır. Diğ~ 
taraftan Be!ediye hava tı:ınrruzlar· 
esnasında çıkacak yangınlnn sön
dürmek üzere muhtelif semtlrrde 3C 
su deposu yaptırmışhr. 

Pasif korunma tecrübesi esnasın. 
da mekteb vesaire gibi ahsab umu
mi binalar derhal bo~altılacak, binı 
sakinleri en yakın umumi sığınağ;ı 
gireceklerdir. -------

in11iltereye karşı 
büyük taarruz 

..::::- meezublan ccm;y<tÖ» d;,_ s;. e k/~.emc ' !indeki kn<gafOl•kh" •ona enniş ;,e lünim ~·•im h" fa, m• te, ' et. istediği malfundar. Bu m=ıenın .._ ı_ ~ Yıldızlannın çılgın takdirkar. meElde ıred. .1 bll51lat bir hayır ce- de bu mıntakadn birçok tevkifat mektedır. • • ni görüşmede mevzunbaha ec1ibJie& rı n• 
1 

• • d lar e 
1 

en E v b" h ( ·· Mar-al Grazıanı -.p ou cemıychn azası ır · . . 1 aktadır yapılmı~tır. n aşagı ır ıı ta sur- -... çıok mnhtemeldL?. 
A .,_ • F mıyetıne yatın rn · k f f l ı· L dra '>8 (AA ) - Dolaşan · J l'"\rncrıKalıJar bu cemıyete t\ an9 1 • a mÜŞ olan bu tev. ·i at ta yan PO !S, On ' .. ' Almanya ayrıca lspany& fi7.eJ'ine 

'•b, ad,., takm••'••dor. En fazla Ucral a a 1 sınem lıa!Yan emniyet memudan ve Al- bi. h~b": .•ar. ~·ki_ ·~·~··i"nn ~·: de """" yapmatladır. 
"' G ı.·ı· h d mumı valısı ve "ımdıkı Llbva vC\lısı lı.r 
0

u cemiyet klüb binaamda aza • san'a ka· rları rnan estapo tcş ı ab tnrn n nn I G . B lk l rda 
t •na rııahaua olmak üzere doktor- yapılmıştır. ve başkumand:ını mıırecın rhzıa. a alankaa Ü 

"1lt c hl k 1 . T evkifatı"l büvük bir kıcımı. söy- ni. vazifesinden azJ,,,dil:nİ!rtir. n"a Almanlann, B nlnr zerine :icra 

(Da, t.rah l iuci aayfada) 
Amiral, Jngiltereye karşı büyül. 

taarruzun muhakkak yapılacağını 
fakat evveli İngilı:z donanmasınır 
imha edilmesinio icab ettiğini aöy
lemiştir. 

ı,; b e,,. ar, peru "' ''• m•oaı<>- Motion PNolum He,ald •••ele - hnbe<. teeyyüd etmi• ·olmamakla ettıkle<i tazyik de AşikAr~ır. İtalya • D ulundurmaktadır. ·ı·nın· Kanunuevvel r.üshalarından Jendiğine göre, her sabah Mu"sC\lini l"' 
k ·f 

0 

H ı d alPvhinde tahkirnmiz s');r.1 .. ri ihtiva bembf.r marecı;;ıl Bado~lio ile iki 2e· nın Afrika ve Arnavudluktaki mı:ı.ğ "· ~ bo torlar ve cerrahların vazı e- birinde bildirildiğinle g~re o i~ • nı-ral, bir amiml ve bir visami•RI d::ı biyetlerinden sonra, Balkanlarda Al-

Hatib, bu İşin müokül ve güç ol 
masına rağmen Alman kuvvetler 
tarafından başanlacoğınct ıüphe et· 
mediğini ve Amerikan yardımınır 
lngiltercye vasıl olnınqan evvel bı 
gayenin tahakkuk ettirileceğini ilii. 
ve eylemiştir. 

~ u nıeczuhları takdir ettikleri da en fazla ücret 8 an ınnema san at eden bir tak1m af'~lPr vapı .. tıran ha_ d his 
b!'Cttıa Yıldızına benzetmek için tıb. k~rlannın listesi şudur: 71 ... ahıcrfarm zvhmıı iizrri"P- rı-çe-n rfa'1il olmnk fö:ı-r"" son zamanlar a man tazyik ve tehdidi daha fazla ·• 1 

llıiidahalelerde bulunmaktır. 11 

hafta Salı ;Je Carşamba ttünleri 8 _ ftelvan ordusu Nkam aıasındn bazı scdilmektedir. 
"' 1 - Michy Rooney I '1ı-~•iklil:le'r van•lına~•. bu haberin -------0u b • liyatları için S T ra"ında yapı mııı:tır. -------<ıf:' cnzeyış ame 2 - penç.,:.r racy " r!o~ru olması ihtimalini arttırmak- H •• rrı krıa clubıı bir tarife tatbik eyle • 3 _ Clark Gable R:s:ıılelcr ergun 

f~ tedir. Şayanı dikkat olan tari - ... - Gene Aut"' Muzır risaleler dagltılma'!ı ve ba- tadır. . 1· Af . 
-u ıt~.. ., ·, Graziani ordusunun şımn ı . n. fid gıya naklediyoruz: 5 _ Tytone Power zı hatiblerin fnelil•etı. poli•in naza- kada UPradı:.ı ::rır 

7
ayiat. Romada (Bqtm'ah 2 inci sayla~ 

Cr ey larnarr tipi 2'i0 dolar 6 _ Jame!J Cagncy n dikkatini celbrtmiştir. dNin bir te!Iİr bırakmırtır. !azla mahsul verirse llayret ebnemiz tıa~ad Carbo D 220 » 7 - BinR Cro-by Geçenlerde Mifanodn vukuR ~c- Zannedildi;-;,ıe r.ör ... Sirli-Barranilicab eyler. Bundan dolayıdır kı, iş -
J.,_ ette Colbert » l 80 » 8 _ Wallac,. Beery len lcamııldıHar üzerine hu ı<l'hirde hezimetinden sonra bu l:ıc2imeti L lebnelerin noksan olan şeyi yedek 

lng~liz tayyareleri Elbasam 
tekrar bombaladılar 

(Jlattanh 1 inei sayfada) 
olmalıdrr. Hava dafi bataryalaıının 
muhalefetile karşıla~lmıştır. Arı il ~rawford > 200 » 9 _ Bette Davis takriben yüz ki .. iniıı tevkif edildiği te.lvadan r'Öndf!'-ilerı malzemenin malzeme değildir. Bunlarm derdlexi Aı rıa ella » 175 » tO _ Judith Garlaug. sö"I"nmektedir. HfavrtsizliP.ine atfedr'l bir tel~ıaf bir ırdoğuş derdu dir. İ§letmeler, biin. ~ rı~ Sheridan » 150 » Bu aan "atkarlann almakta olduk. Belgraddan Ncw-York Tim es ga_ göndermesi mareglin büsbütünlyeleri sakat olarak doğmuşlar ve o ~ •n_e Dfottlch » 150 » lan Ü<•etle< kaydedilmi•li,. •et .. ine •Önd-.ile" hfr hab•.o •"·• gözd~ di;•nor•ioP "beb o!m.,ıu. ...retle ,.......,. <a"1'Y•rlar. Basta 

Bütün rayyarelerimiz sı:ıJimeı 
dönmürlerdir. 

ltı~rnıvctin ikinci bir bususiyeti de , fkA I cıiipheli zabitlerin ve sivafı römJ .. k- Mechul bir ıcenet'ftl olan bünyedirf 
llıa Ut: Meczublar tıını.fmdan sine - Meşhur Fransız sana r. ı:r rin tevkifine devam edilmekte- Alınan l\l\herlerc ~Öre CT:ıziani- Bir taraftan mftstaeel yedek ihti-
1-rı aahn'atkar ve yıldızlarının hayat- Lou"ıs Jouvetin ye lİ f;lm' dir. nin yerine g;ene:-al RHd: getiri) .. _ yııçlarma bir tedbir arn~adursan, l,tı· ayatlarının en ince tcferrüat- St~fani aiansı ne diyor? rr.ktir. Bu Uim, L.ondradıı mrchuL ondan daha müstacel bir iş var: Bu 

Şiddetli muUrebeler 
Manastır 28 (AA..) - Reuterir 

Arnavudluk hududundaki muhabir 
bildiriyor: 

Şimal cephesinde siddet1i muhn. 
rc~er olmaktndır. Yunanlılar tnnı 
ruz yaparak büyüle tepd~ri ele ge. 
çirmişlerdir. Skunbi viJuyetin<le Yu
nanlılar tazrik!crinı idame ettiriyor. 
lar. Fakat Italyanlann ~ddctli toµ. 
çu ateşine marm: bulunuyorlar. Kö. 
zoni mıntakasındn şiddetli gündüı 
muharebeleri oldui:-ıı bildirilmekte 
dir. 

...._ 

111 

tesbit d h' te çkanL b · Roma. 28 ( A.A.) - Stt"lani: diir. L.ondn1da daha 7Jy~de f"""n- :.ıetme1ere n""'Ü bir hukuki bilnye ·ııaktadır. e en ır gaze Yalnız Fransanın deg,vil, iltiın 1 B .,, ..., 
1 ıc/\. R. O. f." <ıu habeıi veriyor: ya harhinc iştirak eden genera er. lverilccek? Bunlar nasıl bir hukuki 

1.4 
8
• ••>etede neler yoktu• ki... Avrupanm .. büyük J••n atl& .. ~·; New-y ··' Tim" ....... ; yazo. ".;. Llb~a Md'"". kum•·~· n , ...... 1 bünye iÇI•de mü.si.et netôeelcr vere • oı;8ela 'WiUiam Powell'in j}Jı: defa dan biri olan Louis o.ı~ve•t· m~t .~ vor: «Bazı lıalvn., fJ'f''l"'ral!eri Nıtzi. ~ettrilecegi 7ıınnl'cMmekteclır. bilecek bil' hale gelirler? Her §eyden dı~"lc ~<ırıanıan divc annesini çağrr- Fransız muharriri Molıere ın e- ler tarafınCl.ıın öldii..;ilmü .. tü~. Al- . . !Cont'-f!l•d•.".,? b·ı evvel bu meseleyi halletmek Jlizmı ge. 

... hlrıh bile yazılıdır. cole des femm~ - Kadınlar mekte. manlar Milarıod:ı çıkan l>ir isyarıı Crazıanın:n çeır.ı ıgı resmen ı - lıyor. 
B .. tt D k d k" k d' ·nı' filme al ba.,tırma!fa .. ;ılıomaktn'lırlsr.ı> dirilmemekle beraher, bR .. ka anhn- Bu YnOc.aJeyı· ilk defa halledeeek O •-1 "' e aviain ÇJ\yına ne a ar h" adında ı ome 151 

- ~ " , d V• •LJ'lcl ... ,,..,.. • -dcıtd~rl koyduğu da bu gazeteye kay- U:a1ı:tadır. Film lsviçrede Bale şeh- Sunday Stal' diyor ki: larda vukub l"'n k ed~" B er r,.s. lan da bıZ değili%. Avrupnnın muhte. 1 

enler anıeanda. rinde çekilmektedir. .• 4iİtalyada çıkan lı:ars:aşalıldar es- men ~abuT .ediJm,. t,. '"." , '1 m,.va~- Ji! memleketlerinde ~u gıbi dnvalnnn 
"Yıldız -1--•leri Louis Jouvet, bu ~~~.d~.~.?~ .. rolu nasında üç 11:eneral öldürülmüştür. da Kont Cı,~no clh dıı~lt~·:fubaı_ hallini temin ıçin standar haline gel_ 

C ,., .. - .... .,... la v gibi tilmin reıısotlugunu de Milanoda İsya'1 cıktığ: Bdgraddan l"vhin h~~f''l: .. ıt sa asın. :1 • 1 om tır-ımış hal şekilleri vardır. Bunlnn sil • 
"'- .enıiyetin azalanna kuşı bir hiz- a cagı B ·ı tk" haber veriliyor. Almanlar ae,·kuJ. dıma~ filola-ından bınn'.!'1 kuma~- rnUe tetkik edip, alınacak netıeev. e .. ,Cti d-ı. J CJ k bı'zzat yapacaktır. - u.. sa.n l :arın ..ı 1 - d ht t lı: ze P. han 

ltalyiln!ar muva!falôyet 
kaanaznadılar 

Ostrodaçya ve Bokz.. dağlan n 
rasında İtalyanlar fevkalide gay 
retler göstermişlerse d" hi~bir mu • 
vaffakivet_r_lde t'dememişl rdir. Heı 
iki tarafın hava kuvıretleıi fonlh <'t 
te bulunarak cephedeki mC'vzilerc 
ve atcı hattındaki nokt{\larn hücum 
lar yaprnışla?dır. 

~hl <uı.a vardır. Düzüneler e ar .... lüvgünü yaptığı ılk fılmdır. cey" nokta1aıını İş~al etnıişlerdkı> .arı ıgım l'!1:'l "! em~ ~~. r .
1 

•• - gorc, şehir ~letme1erimize birer hu _ 
lcr ·tJen, düzün:=lerle lr~ne Dunne- reıısor • ,. Diğer c.ıhetten Baltim·Jre Sundn rıye nP.7.nretinde~ r.ekıldıgı bı.-:Jır.1-ıkuki bfinye vermemiz icab ediyor. Sa. 
to ı c, taburlarla Robert Mont.. Cur"nne 1 ucharıe rn mı haberler okunuyor: nıf'ktf!'dır. • llihfyetleri tayin ve tahdid, m~'uli -
lo lll~·ıcr, sıene taburlarla Myrna 000 { ki k ııİtalvada sokaklarda kargaşnlık M,.vzuub:ıhs hıırekat h aa~asldrn ,yetJeri tesbit ve kontrolu da ınhhat ve 

,,., ile evlendMlmektedfr. 400. ra 1 •• 1rm ... 3 halvan ••n0<ali Almonl•• Y·n~n • A, •• ~dlnk cep "" o ,_ cmniyeUe lJ!,"yecek bir ""'"" "31.ne 11 
... 1Bilrncın hu izdivadann ma.l~la • :·cevJıeralı çalındı tarafından katJr,,dilmi!'ltiı-. _:ı: ;0v1 lenm•kterlır. he _ ,.·· ct-·ı~· getırecet olan bu iŞi temin etmedik. 
.• a lad E 1 "'} k m· Al k t" 1 '"J'J d "'·an ..... 'ı'n van "llZ1M Cf"f) v.- nn "'' 1 C n ınız mı~ v enen '- .:ır man ·ı o an avı ano a c,;.ı. P~~ .,~ (AA ) _ Romadan çc bu işletmelerden bir hayır gele _ 

,
11 
"?l'"ler. frene DunnPJeT hep hu Fransız sinema yıldızları içinde en isyanı bastırml\\!a çalıı,ııyorlar. 

1
A

1
1- b'ld" 'Jd~v/ .. · it lvn nafıa v,. bllcce~ini düşünmek hakktlUl\ mnJik 

,-------
~ rıl ntkarlara benzemek için binblı .. . vk" ı~gal edenlerden biri man kıt· ala rı Milcınod:ı ve şi."Jla i - 1 m ı21ne r.ore ıı hn değiliz 
a ıba • 111 rd muhım me ıı "'i 400 tal ... •anın dı'5 :- şehirlerinde telgraf maarif na7ırlaT1 f.ııırb sa asın'l ~ön_ . . 

h gırcn zava ı a ır. Cor nne Luchairc'in Parı.s C ,, " ~-' I _ı fıc· h k5 En mühırn mesele buradndır 
o 1 olan ı t ve telefoıı me-, kezlen·~,· ,·~..,at etn1i"- dcnırne<ı ernir. ı na71r, nre t . 

IQ "d k b b '-- bin f ,., d lerdı'r. Alm-·n a"kcr·ı nıakamlan Cf"- «afıa'!lnr1R da~ m:ifr .. ?.-l .. ri11in klJ- rp '.LL_• rn.. 

Karasuda a"kere 
kışlık hediye 

tjl u cemi:ı; et araıurn truare er ter- . rank ı.-.ymetindeki mücevhera ı .. ~... .,- ~ }, fi 
1,.,'" Pre u meczu ve ın~uoc- 1 Çalınan C§ya arasın :ı .. 

1 
d Lu. tıun u.Jı.l!al!H tı Yekdi:.nine takdim ctmelttrdir. çaıınmı~r.k_ kler de bulunmaktadır. nubi ltalya ilf!' Sicilvavı tamanıile - .... ,.ı .. .,ı.~"' ~ ...... ,hı ..... ~ec,.k t'T ir. if L~R~ı:·~ı~ıa~r~~fı~r~in~e~n~ııa:iva~n~ı::d~ik~k~a~t,liÇo~k~n~a~di~de~~ur~~~~~~~~~~::.~ı:~~~~~;;~~~~~~::~~~::JkJ:::;~ k _ı y 

'111: mıyalım. Bu manzara karşısında kaç smız, yanaklann~~ an, g~uc:rl • « avrum11 diye hitab ettiğiniz 
defa ben aaati unuttum. , ~zde hayat var. Sizi kuvv .. etlı hısae- Nesrin, tekrar yerine oturmuş, i~le 

•Son Posta,nın edebi romaıu: 74 

İzmiL <Hususi) - Krasuda knhrn. 
:man askerlerimize kışlık hediye& o . 
larak 1532 parça eşya verilmiştir. 

Kendimden böyle bahsederken 
içinizi sıkıyor muyum Selim~ 

Aş" la 
Oynonmoıf 

Nakleden: Muazzez Tahs·n Berkand 
k dar genç adamın kolu karısının koluna :ı ..._ Ji b .. et re n · 

''tlid ayır. eş yuz m • feda- dayanmakla jktifa etmıyor, onu sı • 
~iı.ı ~e. ·. Emin olunuz. bıraz k du Nesrinin kolu da muka -

•aıga d .. ıyor · • 
1 S ı· e"cr. k I it t etmiyor kocasına :ıoku uyor· 

il c ıın kolunu karısının o u a 1• vemç ' b" b" ı 
t:t &eçirdi. Belki de ufak bir gay -, du. İki kalb, bu dar yol~a ırk ır e.. 

.... .. ·· b )uyor 3csaızce onu-l'~b'j0stenniş olsa serbestçe yuru- rini anyor, u ' 
~k cc.eJı:.!i amma birisine dayan • suyordu. . .. L:··ı·t· 

tjlld ihtıncını hi ediyordu.Nes - Beş yüz metrelık yolu mu~ u a 
\.t c de bu dakikada öyle tağlam geçtikten sonra Selim Beru~u ı:_e 
~i .. ~1lıhatle pnrlıyan bir hal vardı 1 ~kdenizi ny.ıl lan nltm~~ gor~u, 
.. Varı v bilaihtiyar ağzından şu sozler do • ),lltGrrı 3'._ana, daracık dar: yolundan k"ld". 

tı, illt ege başladılar. Toprağın üze- u u ·N nefis manzara! 
~~ 1 .. 

1

rı tenkli çam iğnelerile örtül - - 'oeı lım Selim. mutlaka yo-
'11 tı. C·· k d IJ - ura 

ll.11 8 uneş sı a arın ı:ımc;ın - I aksınız 
t l\a '~arak ortalığı yaldızlıyordu. rulmuş 0 ac j dım 
,tr,f/1 

kaca hiç konuşmuyorl.:ırdL - Halykiı.r,byoru mhi~e~iyorsunuz 
~l'l- 8ara · l'k 1 b' b' Be unu 

-"le d h n sessız ı on arı ır ır • - h ld Jhti atsızlık yap -
a a çok yaklaştmyor vo amma her a e Y 

_ Buraya 81k 81k gddiniz mi) dıyorum. Arbk bundan _!>oylc ş~ - meşgul görünmüştü amma göz ya~ 
_ Pek sık. Bir gün tesadüfen bu longa yapışıp yatmıyacagınızn, guıı. lannı akıtmamak için büyük biı Jcuv 

yolu keşfetmiştim, ondan aonra bu..I de hlrkaç dda tennometrev koymı- vet sarfetmeğe mecbur kalmıştı. O
ranın devamlı misafiri oldum. Ken- yacagın~za, her sa~nh ~~ş?gnsı g7 nu asıl müteessir eden, söylediğiniz. 
dimi burada bütün dünyndan uzak- lecck: diye beklemıyecegınıze cmt- kdimeler değil, sesinizin ahengi 

Genç adam gözlerin! ufuktan a
yırmadan boğuk bir se. le cevnb 
verdi: 

- Devam ediuu: Nesıin, devam 
ediniz. ta hissediyorum. ~im. .B.u d~şüncc b~i m.cs'ud .ctm_e- idi. 

_ Tekrar buraya geleceğiz Ncs. ge kafı gdıyor Selım. Sıze, hır gun Bu sözlerim size hayret veriyor 
. burada yalnızken ve sizi yanımda değil mi Sdim? Sizin tnnıdı~mz nn. I n· 

- Doya doya ağladıktan sonra 
yerimden lcalkhm, etrafıma baktım. 
Yer ve gök, bug:inkü g:b:, birbir
lerile konuşuyordula.-. Fnkat onlar. 
dan birinin ne aöyfediğini, diğerinin 
ne cevab vcrdiğinı fü.iz insanl:ırın 
işitmesine imkan yoktu. Yalnız, bi
rinin yalvardığını, ötekinin nffettı • 
ğini hissettim. Bu muht<'ııem man -
zara karŞ1SUJda ellerimi kilidi dim 
dnkiknlarcn. büyük bir ariz \'f!' te -
vekkülle başım • v ik kaldım. Gök
lerden yere yoll:ır.an af, OC'nİm 
içime bir teselli ulaşt•rmı tı. B na 
öyle geldi ki siz yar.ımda idiniz, bu 
sıra Üzt'rinde oturuyordur.uz ve ben 
sizinle konuşuyordum Size neler 
söyl .. diğimi öğrcnınek istiyor mına
nuz Selim~ 

Tabii ..• Başka gc:rJntiler de farzederkcn söy ediğim sözleri tek- Nesrinin böyle ufak tefek aebebler. 
yapacağız. Sizinle beraber gittiğim rarJamak istiyorum. O sabah, hana den dolayı ağLyabill".ceiHni tasav _ 
yerlerin hepsine aizi göt~r~~~m. refakat eden aziz hayalinizle uzun vur edemiyorsunuz. Halbuki 

0 
çok 

_ Benimle beraber gııturınız yer uzun konuşmu!I. bütün şikfıvetlcri. değişti Selim. 
len• mi? Ne demek istediğinizi an • mi kendisine anlatmıştım. Bir gece Evvellci gece bir saniye bile uyu
lamadım. evvel bana karşı çok haşin davran- yamadım ve aabah eTkcnden evden 

_ Aııağı yukan iki a} dnnberi bu mıştmız. Size ne yapmışhrn Ben~ dışarı fırlayıp burayn geldim. Evde 
memleketin en güzel kö elerini keş. Mutlaka müz'jç başa "'..rnnız !!İze, bu beni tutacak, bana ır.ü fik jkj kelime 
fetmekle m~gulüm. Sizi bnnn cm - ızı rabınızın müsebbibi olduğumu söyliyecek kimse yoktu. O kadar 
niyet edecekleri gün. iyi bir reh_!Jer hatırlatmış olacak. Bana aert bir ses- zavallı idim ki, burada, şu tahta sı
olmak ve size en çok hoşlanacagı - le: ra üzerinde oturacak yerde kendimi 
nız yerleri göstermek istıyordum. 'Rahat dursanıza yavrum, gö_ yerlere atbm ve b:ı'i·ını sıra üzerine 
Bugünü hnftalardanberi bekliyo - rultünün bana dokunduğunu nnla - dayıyarak hüngür hüngür ağladım. 

mıyor musunuz~ ıı diye çıkışmıııtı - Kimsenin beni işitece~inden kor _ 
rum_._ Çok hasta idim. dışan ç.1kacak ~ıdı~1 ~ HÖra~bu'~ko.~reyrkapetnığımyu"gnüryüulımiiar,,,nme kum yoktu. Burada, Allahır. dağları 

r ,., .,. ve ağaçlan arasında yapayalnızdım. 
halim voktu. · yere düşmüş, ben de onun bnhreye Ağladım, kalbim ferahlayıncıya ka.. 

- Biliyorum. O zama~ geç!ı ar.. · • • b' t ı· 1 k dar, göz ya1ı.larım kuıu)·•- ka • tık 0 criinleri hatırlamak ısteınıyo - gitmemesı ıçın ıraz t' aş a ar a • y --

, .. - b · - _ıa andan kotmuftum. itte bu kadar. dar ağladım. rum Selim. Şimdi erum yaımnu -

- Evet Nesrin. 
- Sizden, beni nıeın a'1etme 

(Artm..,...) cffiinizi •rduı11. 



Bir doktınn gllldllk 
•tlar11llln 

30 sene evveı 

Askeri 
Ya.l7et 

4Jmenıv berhalde J1Di " flddet.li 
bir banket bamlıJOl'lar .. Bu baretet 

• lltibale, Jallİ Brı"ıanp ada -
mıa tartı olacatı i01D onlar, ban.. 
,. denil, tara " ban. tunetleriJe 

KIZILAY CEMiYETi 
Umumi Merkezinden: 

12.000 ADET YUN KAZAK 
birden Ti ~:rettn Ti ani bJr tur. ~ terieoelJDden imA1e ~ olanlarm ntlmuntJI s&ıulek tllere 
ru Jl.PID&t mabadile fimditl pera. latanbalda Mimar Vedad cacldllinde dL'.mlQ'9 banmd& lCım1aJ 4epo1a 
tende uvat taarrulannı mumu. • Direttörlt111lne mtıracaauan w lbale ctmı olan 1/2/Ml Puanu& 
ten lnratmıf olabilirler. Belti baftla.. tini aat onda ba Diretıldb dalrellllde bam n.ıunmalın ilAD 
nn pet teııa 1ıtm111 de Dir haftabk 
tatili mecbarl IDlımftlr. Yom Al . ~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!_oı_v_n_•_·----------
manıar, aoat kvnet.lerinin atırht 
merUlini ceııub dolaıa bJdJrdıkları 
tatdirde dahi BritaDJa adumı ilmıal 
edeeetlerl biO mnubmJacalı ı bJ, 
mı1Nm• deliltirmet ftJa iltirabat etmek.- tahminler de JOluııda de. 
lildir· ,,,.,.., 

A1maD uteıt tahlldatmıtl ft balı 
brlalabklarm denmı halrtıncla ha. 
beder plmettedlr. Banlar hatkmda 
tanı lıir lltir t»e:raıı .mıet bentli er • 
tendir. 

Şiınali AlrilıMaı 

Devlet demlryollan va limanları 
ltletmesl umum idaresi lllnları 

lıhbammeD bedel1 - ota dobll ilin lira olan altı 70s bin dlll. 
.... murabbU ~ Dgl -- T.1 lMl cama ltlntl .. , 11,IO da 
bpalı ad Ulall ae Aa:tarada t4&N hinMmcl• at.Dl ..,.,._ıcıv. 

aa !fi linD* i1teJ8DJer1n <ınl> linlıt maftkta' temiDM ile blıQ.. 
nuu taJia •ttlll yeeQrıJm Ti teldifllrlli &JDl sin .. , lf.JO a tadar 
~ niililine 'fll'Dl8leri ilam dır. 
evtııameıer (ite) kuruta Ankara ft Kaydarpqa vemıelerindı atd-

mattaclır. <ISJ> 

HAYAT ve K MPRiME 
•••C11U111 
" a • u 

Büaba& ft ..._ bmpıtme•ı lılr ..... lmll&H ..... elllmıııll 
a ... 'l'aftk ...._ ....... : ıır. -.,., ..._, .. _ _.. 
~ 111 .................. ,...11 w .. pdlbldaft. arı .... )f.,... ....... ... • 7 ,... 1111 ....... ....,,.._.. 
B07flk llat.tallJe malaaJannda bulunar. 

Devlet Orman işletmesi Çoruh Re 
Amirlilinden: 

ı - Dnlft orman illetmaıi Çoruh .nViri aortta b611ell Babklı 
btlJt.tmd&n Hopa AhilİM eli• tilomeb Dlllafedl IOll baarmd& 
deh metre mik'ap, dlh delimetn mit'apa muadil dılh aded 
kmJalaç tomrala aqık arUmna ile atııaca:mr. 
ı - AıtUrm& 11.NMl Çaqambt. sintl aat ı' de Borçta 

....... Japdaeltm. 
ı - Bebe metre init'abııı muhammen bedeli db Jira ••• n~
' - lılllftkbt teminat cl4tıt lira .. tanftur. 
ı - eartname orman amam m1lclilr1Qlnde, lataııbaı Ti 

oeY11P mldOrUltlerile OOrvh rmr lmlrlillDdl aortUebdlr· 
e - İıltetlaerlD munmı sQıı .a aatte llaırVbda IMdıamııaaJlıQI 

el.anar. etlh 

·"Le11lll111t:ı-11111ıac1ıı.e, 1~111 .. 1at~•: 
Keskin WaJbuuım elektrik tesisatını illelimet iOiD •• normal 

tatatinde lr6m0rlı mltebarrıt tonc:lanllli IR lotomobi1 aım 
B6Jle bir lokomobil nende ft JdlDde V&l'lt. tenitiDlD Jt11ttn 
bir metıabla tetlif edDmeıııl i1lD olunur. cN'll 

T. iş Bankası l AGlt 2000 IPnbk -• • u. • 
t • "' • 

1941 Koçak ' • - • • • -. 
Tasarruf Hesaplan .. • • • • • .. • 
iKRAMiYE -. • • 
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