
?;:fALKIN GÖZO 

HALKfN KULAGI 

HALKIN DiLi 

agosıavıa 
akla ada iri 
llalerler 

mlte•alns 
Belgradda ileri 

BDrUlen şayialar -
Ortaya 
ailrtılen 
,.nıar 

tlç nuınn istifasını 
'-yid eden ma'umat 

alınamadı -
Yugoslavya prensih 
itibarile üçlü pakta 

girecekmiş 

y..,....,..,.... .. ı•ono 
Din dfamki Radye ıazetelin • 

elen: 
Mihver kaynaklan Yuaoelavya • 

1UD üçlü pakta iltihak etmek üzere 
bulunduiana dair haberler yaymak 
ta devam ediyorlar. 

Diğer taraftan Sovyet TUi ajan
llllln Auociatod Pre•' den nald•n 
Yerdiii bir hai>ere site, Vusoelavya 
flçlü pakta iltihaktan imtina etti • 
linclen dolayı, Almanya bazı ,..m 
tekliflerde bulumnuthir. _._ lı ) 

(Denau, net • .., .. -• 

B. Hider Macar 
Nazırı ile bir buçuk 

saat görUştD -

Yugoslavganın 'lJerece
li kararın Yunanistan 
oazigeti bakımından 

ehemmiyeti 
-- YAZANı --... 
~ ...ıua....,aı 

" Earlr frkitet 
•Jtoltaa aıa ulatd 

müarriri 

Te.ne.tf..elen mıntakasın
da mrıltarelieler olugor - Çekmecedeki otolıos 

faGiasınm mes'ulleri 
don tevkif edildiler 



nüfusu 
• •• •• 
ıçyuzu 

- Burası lüks mağ-azadır, diye ilan edecekmiş. 
Lüks kastinden mak.<sadın ne olduğunu da yazıya ilave etmek 

şartile yeni kararın kararlar :çinde en iyisi oduğu muhakkaktır, 
bundan sonra dilediği şekilde hareket etmek te bittaıbi herkesin 
kendi nefsine aiddir. 

Bu levhaların verdiği neticeye gelince halkı ürkütüp bu mağa -
zafara layık oldukları karantinayı koym,aları mümkündür. diğer 

taraftan bir kısım halk lüks denilen kelimeye o kadar düşkün ol
du ki, bu levhaları taşıyan mağazaların. bilakis rağ'bet gö:rmeleri 
d'e mümkündür. 

Rıza Pehle 
Hariciye Vekilİrnİ:Iİn teJsrafı 

Ankara 21 (A.A.) - İran Şah 
nın yıldönümü münasebetile 
~iciye Vekili Şükrii Saraçoğlu · 
Iran başvekili ve hariciJe veı 
vekili ekselans Ali Mansur ara 
sında da tebrik ve teşekkür tel 
«raflar~eati olunmuştur. 
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Telgraf', Telefon Ve Telsiz Haber • e 
Makineye 1 

verilirken 
Kop ve z;gana yollan kar 
htınalarından kapandı 

J ~).1~~nll.el:f ~ 1 

ArEMiNOE "Türk milleti herhangi bir 
trcavüze karşı yurdu 

müdafaaya hazır bu:unmaktadır, Rusya Belgradın 
Uçla P.akta iltihakını 
tasvıb ediyormuş 1 

Cümüıhanc 21 (AA.) - Şid dctli kar fırtınalarından Kop ve 
Zigana dağları beş gündür kapalı b ulunmıaktadır. Miinakalat durmuıl
tur. Bu yolların bir an evvel açılması için çalışılmaktadır, 

e Yugoslav 
kabinesinin istifası 

Yazanı Selim Ragıp Emeç 

Y 1 l·ngı·lı.zle e .. B alkanıardan gelen •on ha _ ugos av r gore herler Ölcdcnberi vaziyetinın 
nezaketi mallım buıunan Yuaoslav-

kabl.ne~ı·nde Balkan vazı.yatı· yanın ı.un güni .. rJe aımak halıude 
J buıundugu bır takım k r:ı nırlor mCııa· 

Anc k b" ker •hı·ıaf d d• <Bat taraı, 1 iı · f d > 5eb~ctıle siyasi faaıiyctlcıe aahne ol-a ecne ı as - f f evam e ıyor kasında Büyük Brtt~ aay ~ a dugu bıl.ınmel.tc idi. Bu faalıyetle-
ler• • • e nya ımpara - rin Mih J y 1 • 

ının geçmesın torfuğunun kuvveti mütemadi V~r e uguı; ilV)anın O\UI • 

razı deg"" il artan ı;>rduları buluıımakt d yen ' t:':_~bel m~nasc~etlerın~ taalluk et -
İstifa eden 3 nazırdan Almanlar birbirini ez ~t tıgı de kımsenrn meçhulü d eğildi. 

Benıt 22 (A.A.) - B. B. C. b l zeden habcrİcr itaaın sure~le ::~;ad ral.:at ,~1erek Berlınin, gerek Belsrad 
iRadyo Levanı Havas ajansının başka azı nazır arın oyunlarını yapıyorlar ve huk"L• aynaıı. arının bu husu11ta gösterdik.. 

Be1,.._ rıtı va- l · '- . h . d . 
..,_,addan bir telgrafını n~ret• d • t"f h t l ziycti bozmağa çalışıyorlar ~n a.ctumıyet, a :aatın ıeyir ve irı-

Jn.e~t.edir. Bu telgrafa ~öre Sovyet a IS l ası mu eme Bazı haberlere göıe Al~ kışafı hakkında kaıi bir vuzuh ile 
el T -· sk A- A · anya - tahmi d b 1 ·· d 5ıs1 L.<a\'rentierin Mo ova"'an Belgrad 22 (A.A.) - Reuter: nı~ tina elçisi Yunanistanın müt _ . n e ~ u~~1 ıya. ?1usaa. e et -
dönüşünden sonra Yugoslav har.i- Naib pren"s Pol bugün kabine - tefık yardımı ile harbetnıek h _ nuyordu. f?un~u tarıhıc gelıp Yu -
cfye nazırı Markoviçle uzun bır nin 24 saat zarfında aktettiği ikin sundaki kararını protesto ~tmi usu goslav kabınesı a~asındaıı üç kişinin 
blülakatta bulunduğu bildirilmek- ci toplantıdan sonra Başvekil hatt~ ~iyasi münasebet len ke!m:k 1 i~tifa. ettiğ~ni bıldiren ve bu suretle 
tedir. Tsvetkoviç ile Başvekil muavini tehdıdınde bulunmuştur. sıya111 brr buhranın husulü • 

İyi haber alan mahfillere göre Maçek'i kabul etmiştir. Üç nazir Gene Almanlann yaydıkları ha- nü . ilin . e~cn telgraf ha • 
Lavrentief YugQ.Çlavyaya üçler istifalannı vermişlerd i r. Diğer bcrlere göre. Yugoslavya başvekili ben v~zıy~tın _ orada ihti _ 
Paktına iltihak etmesini fakat ec- bazı naıırların da Alman şartları- Bclgrad ile Berlin arasında mekik 1 ıı_ıaJ. vcrıl:hılccc~mden daha çok 
llebi aSkerlerin kendi toprakla - nın kabulüne muhalif oldukların- dokumuş ve 1 5 gün içinde on iki cıddı oldugunu gösterdi. Filvaki bu 
tından geçmesine müsaade etme- dan dolayı istifaya amade olduk- defa gidip gelmiştir. telgraftan evvelki haberler kral naı
lnesini tavsiye etmiştir. }arı bildirilmektedir. Bu şartlar Timesin diplomatik muharriri / binin, ileri gelen kabine erkiirıı ve 
lng·ı,·z v ·:ıı Amer"ıkan sef.rleri ~1ı:ıanıarm . evıvcı~ istedikleri yazısını şöyle bitiriyor: başvekil ile mütea::idid mütakatıar 

0 uçlu paktın ımzası ıle Yugoslav - Propaganda oyunlarının hiç bir ?'a~tığını kaydediyor i5tifa haberini 
basve!<ifl 9 görü Sfü 'er ya tarafından teklif edi!en dostluk tesiri olmamıştır. Yugoslavlar bü _ 1 ıhtıva ede? telg.raf ıse kııbine azası 

B 1 
' d 

22 
(AA ) _'_ B B C·. ı p~ktı arasınd.a bir kompromi teş • tün vakıaları mütalea etmek üzere arasında ıiddetlı bir ihtilaf mevcud 

c gra , . · · · kıl etmektedır kendilerini isticale kaptmnıyorlıu. olduğuna İşaret ediyordu .. 
lns-iliz sefiri Kambel ve Amerika Kab.ine az~sından dokuzunun Royterin askeri muharririne göre Gerek bu hadise, gerek Alman. 

elçisi dün, Başv~ki! Sve!koviç tara. I şartlan kabule taraftar oldukları Londra 2 1 (A.A.) - Royter yanın Yugoslavyaya karşı Ötcdcn-
fından kabul edılmışlerdır ve bun.ar arasında Hııvat partisi- ajansının askeri muharriri General ber ileri sürdüğü ilan ·edilip duran 

İzmit 21 (Hususi) - Bingöl 1 Allah b" b .. . . 
meb"usu Feridun Fıkri Halkcvinde Ta k ~~t . ':'Kun ıçın yaratmıı ' 
(Dünya ahvali karşuıında Tu"' r'- "ıye) 1 r mı ehn.ı şanla , şerefle yı.ik 

._ •etmek için h lk · · O 
mevzulu bir konferans vermı;ıtir. İnönüdür. a etmışhr. adaı 
Bu konferans başta vali, askeri er- ~üt~n dünya bilmelidir ki Tüı 
kan olmak üzere yüzlerce vatandaş (mıl!etı kendisine tecavüz edildi 
alaka ile dinlemiştir. takdırde yekpare bir volkan gil 

Hatib, Türk milletinin taahhüd - dunyayı yakaca;.tır.ıı 
ferine sadık oldıc ~unu ve herhangi _l~ati!:>. bundan sonra, Türk mil 
bir tecavüze karşı biitün mill,.tin ~ctının fngiliz ittifakına sadık olu 
hıtzır bulunan ordusunun Büyük gunu ve bu sadakatin daima devan 
Milli Şefinin ve Buyük Mıll•t M ec.. ~~ceğini tebarüz t:ttirmiş ve ıözk 
licıinin karar ve iradesile yurdu mü- rını : 
da fanya hazır bulunduğunu söyli - a Ya~asın Türk milleti, Milli Şef 
yerek demiştir ki: k h ve a raman ordusu n diye bitir _, 

«Türk denilen millet hiç bir Zll- mi, tir. 
man kendisine yaoıla<'n 1c tı-ca\ üz • Hatibin sözleri büyük bir heye 
den kaçmamıştır. Karşısına kim rı - h 1 k " can usu c getirmiş, dinleyiciler 

arsa çıksın c;arpı ·acaktir ve mut- «yaşasın Türk milleti, yaşa ın hıö 
laka yenecektir. Devletimizin ba - nü, yaşarın ordu» diye bağrrmı§ lar~ 
şında bir adam va:dır ki o adamı d ır. 

Arnavudlukta 3 
İtalyan taarruzu 

daha püskürtüldü • 1 - .. 1 nin şefi Maçek ile Hariciye Nazırı Sir Hubert Gough şunları yazıyor: taleblcri arasında herhangi bir mü-ifa yan dev et nazırı Markoviç'in de bulunduğu bildirL fJalkanlardaki sükunun sebebi nasebet araştırıldığı takdirde vazi-
liyor. Şartları kabule taraftar olan pek malum değildir. Bu aükünu ta- yetin gözönünde kolaylıkla teccs - <Baftarafı 1 inci sayfada> 

Far'.naçı• son diğer yedi nazır arasında üç Hır- mamile ha~.alan.n m~~aa~esizüğinc l süm ettirilmemesi.ne imk&n yoktu. d~, sanı~dığına göre, düımana bü
vat, üç Nazi taraftarı Sırp, bir de at~etmek. ~um~~n d;ı::-ıldır: ~wu.ra~.a . Herkesçe malum bir hakik.atcir ~k zayıat verdirilerek tardedilmit-

Amerika mihverle 
münasebatı 

kesiyor mu? 
(Bq tarafı 1 inci sayfada) 

götürecek gemilerin timali Atlan -
tikten ~eçerken bombardıman ıay
yarelcrı tarafından himaye edilme-taarruzda O

"" ldu•• Slovak vardır. Tsvetkoviç ile müs- 1 Mıh ver tabıyes.nın kıfııyetsızlıgı go-

1 

kı Yugoslavya devleti Balkanlara tir. 
lüman ve Sloven grupelan da dahil ze çarpmaktadır. kadar uzanmıı olan harb tehdidi ltalyanlann zayİab 
olduğu halde diğer üç partinin şef Balkanlardaki sükunun, muha - karşısında bitaraf kalmak isteğinde LoRdra 2 J (A.A) - Londra 

ı leri ihtiyatlı bir ihtiraz göstermek- reb:ler yapmaktansa müstacelen ai- j idi. Bunu, harbden sonra teşekkiıl askeri mahfcllerinde, Yunan kuv _ 
Arnavudluktaki tal- tedirler. yası zaferler kazanmak istiyen Hit.. l eden siyasi bünyesinin icab ettirdi - vetlcrinin bu hafta şiddetli ltalyan 

b d istifa eden üç nazır Sırptır. Şart leri~ ~rzusu?dan ileri gelmesi ihti -
1 
ği sade bir zaruret değil, ayni 7a • hücumlanna karşı gösterdikleri par 

yarı aşkuman anının lar kabul edildiği takdirde iaşe na- malını derpış eden General Cough manda geçen harb.in müşterek cia - lak mukavemet htyranlıkla takdir 
tekrar deg"" işt~rileceği zırı P rotiç d e istifa edecektir. bu hususta ııöyle demektedir: vası uğurunda kendisini eski silah edilmektedir. Bu İtalyan hücumları 

Mücadele şimdi hükumetten sa- J:1itler .sinir har.bini L~ütün §id - arkadaşlarına karşı raptdcn mıınevi 1 3 .. İta~yan fırkasının i~hilali ve 4 ün-
sÖy)eniyor raya intikal etmiştir. Bu suretle detile t~t~ık etrr_ıesıne ragmen bu- bağlılığın bir neuccsi aaymakda idi. cu ~ır fı~kanın da agır zayiat ver -

Atina, 22 (A.A) _ Resmi Başvekil ve muavini bu sabahki ka- rada muhım netıceler elde edeme - ı Halbuki Milwer ısilahlamun Bal _ mesıle nıhayet bulmuştur. İtalyan _ 
tebliğ: Topçu ve piyade faaliyeti b~ne . topl~ntısını mütea~ib saraya miştir Filhakika Tür~ler ~iddetle kanlara doğru yayılmll'il ve Yugos- ları~ verdikleri ölü, yaralı ~e f'Sİ~ a. 
olmuttur. Tanklarla yapılan bir ll•tmıtlerdır. Bunlar aııarayda iken mukavemet etmektedır, Yunanlılar 1 Javyayı Şayanı dikkat bir kavis içine dedı 25,000 olarak tahmın edıl -
hücum püakürtülmüttUr. Slo.ven halk partisi tefinin de bugi.in İta~yanlara darbe indirmcğe devam ı almuı bu devlet için intizarkarlıiı mektedir. 

Ati na, 2 2 (AA.) - B. B. c: Na ıh tarafından kabul t"dilcceği öğ edıyorlar. Yugoslavlar ihtiyatkar 1 bir İcab ha üne getirnıitti. B 
Resmi Yunan sözcüsü, 1talyanla- renilmittir. hattı hareketlerini muhafaza etmek H lb k" Mih E 1 u sabah Beyog" )unda 

rın son taarruzlannda çok ağır za.w tedirlcr. Bu sırada Akdenizin öbür a l u 1y vlere at 0 udnan ta - b" I d .. kk.,. 
l ki ı B H"ıtler Mac N tarafında muzaffer ı: ı· b" ~vvur ar ~?S avyan~n. a ma - ır ev e u an yandı yiara maruz ka dı arının tamami e • ar azırı lngiliz ord b ~e ıtuvvet 1 ır lum pakta ıltihakını ıltizam eden 1 

teeyyüd ettiğini söylemiştir. Ayni ile b:r buçuk saat görUştu nun yak d USH bkl~yor. B~ Jor~luız· - bir mahiyette ıöaterilmekte idi. Şu 1 Bu aabah Beyoğlunda, bir dük-
aözcü, Arnavudluktaki İtalyan baş- k · I 1~ a, a eşıstandakı ngı halde. bu istifa, münhasıtan bu _ kanın l'llmamen diğer bir evin kıs. 

ai hakkındaki bir projeyi tetkik et
mektedir. Bu projeye nazaran bom-
bardıman tayyareleri ik.iıer ik"ıe . 
uçarak T errc-Ncuvc veya Labrado 
ile Groenland, lzlanda ve Jskoçy, 
arasında devriye gez.ccckl'!r ve dü~ 
man denizaltıları veya korsan ge _ 
mileri gördüğü zaman bunları ka • 
filelere refakat eden muhriblere bil
direceklerdir. 

1900 tayyare 
Londra 21 (A.A,) - Haftalıl 

The Aeroplano mecmuasının bi 
yazısına göre 1940 senesi içinde A
merilcadan İngiltere}'e ve Kanadayı 
geçen seneye nazaran 1 600 fazlasilı. 
1900 tayyare gönderilmiıtiT. 

kumandanı General Kavalleronun (Bat tarah 1 inci sayfada) ıt I~ dı ıle takviye edilmesi ihti - günkü aiyut vaziyeti mütalea eden men yanmasile neticelen bir yangın 
Mussolini tarafından değiştirilerek Hitler bugün öğle üzeri Macar ma 

1 
e vard'M::-L::11__ bir kabine toplantıarnı n.üteakib olmuotur. Denizaltı üslerine harruz 

Yerine 11 inci fırka kumandanı Ge hariciye nazırı Ladislans'de Bar- upuuer vu.kubulunca, itin iç yüzü, buhranın Yenifchirde Valdeçefme cadde-
neral Closo'nun g:tirilmcsinin muh ldossy'yi kabul etmiştir. Kabulde ~lma.nlar timdi Avrupanın çok mevzuu bakımından, aydınlanmıı . ainde Kafa sokağında ı numaralı <Ba.ttarafı 1 ine; Qyfadaı 
teml"I olduğunu ilave ctmiıtir. Alman hariciye nazırı Von Rib _ genı~ hır kıamı üzerinde ldai'tmıf oluyor. İatifa eden nazırlarm fhh - ı bakkal Ahmedc aid bir kıamı dük- havuzlara mes'ud net ice veren bir 

Ati na 22 (Hususi) - B. B . .C: bentrop da hazır bulunmuştur. Gö bulunmaktadır. Bundan maada he- aiyetleri de, buna, ayn bir hususi - kan diğer kıımı oda olmak üzere jhücum yapılmıştır. Büyük bir yan 
A c:-sodetod Pres'in mtrhabırı!le rüşme Hitlerin Münihteki sarayın İe·n. h_er !erde düşman halk kütle- yet ilave ediyor. Çünkü müıtafa zi- 1 kullanıhın binadan bu tabah aaat gın çıkmış ve birçok in!ılaklar ol

~ÖrC' 1926 senesine kadar f~c;;~st da iki memleketi birleştiren an - brı~ı ı~luya~ altında tutmak mec- raat nazırile içtimai yardım nazırı 8 de yangın çıkmıı, sür"atle büyü- duğtı .görülmüştür. 
Partis i umumi katibi olan ve bılah 1 anevi ve samimi dostluk havası i- te:rı~etrndedidlrl~r. Kezali~ Norveçk- liberal Meyil de eıki Sırbistan y~re~. bitişiğinde bulunan Leona lj Perşembe günü mulad devri -
a d · a·1 Fa l . . rnavu uga kadar bırçok no - zihniyeti ile perverde olmuı kim - aıd ıkı katlı eve sirayet etmi•tir. •clerde b" .. ~a .evlet nazın tayın e ı en - ı çinde cereyan ey cmışt ır. Görüş - tlalard:_ baskın harekf'tlcri ile karıı- ıelerdir. Yangından haberdar edile~ itfa yyareler"ınm·ızırıFrnı. yapmaktha ·ıoılaı:ı ta) 
rınacı Tepedelen mıntakasında me sonunda Macar nazırı Hitlere af!lla1o11r h t ~ d . d ·sttw · d h - ısonne sa ı erı a -
Yapılan göğüs gö/tüse bir mu~a - maiyeti erkanını takdim etmiştir. v 1 ı a ta enız en ı aya Eski Sırbların bitaraflık tan ayrıl ıyc grupu er al yangın mahalline çıklarında müteaddid d .. Jı" 
r: b . h .. l klıle kugrama arı ihtimali bile vardır. Fa· mak istememeleri ise, herkesin bil - gelmiş ve aöndürme ameliyesine /cumbotl b" d uşı:nan u-e. c> esnasında sıya _s!om e - y .......... Javya meselesi l';:...::-::ı-ı:. at en h · ı· k d · b la arına ve ır evrıyc "e _..,. "'""9UU"... e emmıyet 1 no ta emır - diii bir mütearifedir. Bütün bun • aı mıştrr. · · "' • 
rl!n başında clmüştür. b" s. Berlin 21 (A.A.) - Bir hususi yoll~rının bozulmuş olmaııdır. FiL lar bir araya gelince de, Yugoslav - İtfaiyenin bir saat devam eden mısıne .~ombalarl~ ve :"nitralyö~ -
ak i olmaklık-m tabii ır şeyuı. muhabı" r bildiriyor.· hakıka b il 1 h"I b f 1iy • lerle hucum etmışlerdır D ~· - u yo ar üzumu veç 1 e •- yanın bugünlerde ve daha ziyade aa eti sayesinde ateşin etrafa si- · · .. · cvrıyc 

1 50 Ma~ristan hariciye nazınnın :ılmtd;lı g~bi hava hücumlarımız intizara lüzum görmeden mühim bir r'ayeti önlemiş, Ahnıcdin dükkani- ~~~·-~. murettcbatın .n kayıklarc 
Amerika ngiltereye Berlinde bulunması Yugosla·.rya - ara ın a? a çok zedelcnmiıtir. takım kararlar vermek üzere oldu- le Leona aid evin çatı kısmı yan- ın l!'l görülmüştür. MüdahalC' 

ti, "aref gemı"sl gnnderiyor nın Üçlü pakta iltihakı meselesile ~ulganıtandaki münakale yolla- ğunu gösterir. Son Yugoslav buh • mıştır. Yangının ne aurctle çıktığı etmege teşebbüs eden iki düşman 
l - l.' alakadar görülmektedir. Alman - rı cm a~, he~ de kolayca hücuma ranının bize öğrettiği hakikatler binaların tıigortalı olup olmadklan tary~resi kaçmağa mecbur edil • 
Va ington, 22 (AA.) - B. B. ya, Macarıstanla Yugoslavya ara- maru~ hır vazıyettcdir, bunlara inhi1ar ediyor. araştınlmaktadır. rnıştır. 

C: Bir yüksek memura göre, Y.a-. sında, Macaristanın Yugoslavya - Mihverin Yu~a~lılar1a Türklere ~· ·······•••••••••••• .. •• .. ••••• .. ••• .......... , Londra 21 (A.A.) - Salahi etr 
I_ • karıı bunların kendı karıılarına ÇI - < . m k; • R • '\ bir membad b'ld" "ld "ğ" 1 .. "ında lngiltcreye SO ticaret gemısı dan istediği arazı meselesi hak - karabilcceklerlnden fazla kuvvet ge ._J11fU,, VC-491.f" c.__,,,,,_.9 f e•mı harb tebliğlerini i . a~ ı ırı ı ıne gore, 
gönderilecektir kında bir anlaşma teminine çalış- tirebilmelcri çok tüphelidir Bilhas- i bugün 1 nci ıaylamızda : ışgal al~ınd.akı Fransada bulunar 

Libyada son ltalyan maktadır. Roma ~yahati sa ~iziı:ı hava kuvvetleıimi;in mev- ttlantik meydan i balacahıınız i ,~rest dtişman den~zaltı üssü İngı 
cudıyell nazarı itibara )alınırsa bu \ İ ltz hava kuvvetlerı tarafından bu 

garnizonu da düştü Budapcşte 21 (A.A.) -- Stefa- keyfiyet büsbütün ıüphcli bir hal a- muharebesi . ................ ~ ..................... ; gece bombardıman edilmiştir. 
. ni ajansından: lır. 

Rah ıre 22 (A.A.) - B. B. C.. Hariciye nazırı von Bardossy, Nevyork 21 (A.A.) _ Nevyork (Baştaratı 1 inci Hyfada) 
• Dün akşam neşredil~n h.usu~ Berlinden Butlapeştcye avdet et - Timet gazetesi başmakalesinde ıu lının bulunduğu tesbit edilmiştir. 

b!r .tebliğde Carambub un. ışgalı tikten birkaç gün sonra Rorr.aya satırlan yazıyor: Bunlar 26 bin tonluk en modern 
bıldırilmektedir. Cerabu~ Lıbya.da gidecektir. Balkanlarda mü1ademe vuku - cSarn!lıorstıı ve cGnayzenavıı ge • 
bu}uomaktadır. Buradakı 80.0 kı • Ribbentropun .özleri bu.imadan geçen her gün, Büyük mileridir. 
iilık İtalyan garnizonu teslım ol- . ) Brıtanya ve müttefikleri için bir za- - -
lntı.ştur. Mussolini bu garnizona Müoıh ıhı ~ı;\-A - D. Nb. ~.: fer günüdür. Umumiyet itibarile Jn- Romanyamn ru··rkı"ye 
80nuna kadar dayanmalarını em - Alman . ~ncıye nazın,.. ugun eilıeıc lehine olan zaman Yunania-
retm· t" G • . s"ı tay - Macar hancıye nazırı şerc ınc ver - t d d h . d J 1 1 L. ve Tahran el . . ış ı. arnızonun ıaşe . . d·w· öwle ziyafetinde bir nutuk aöy- an a a a zıya e ngi tere enıne - ÇiSi 
Yareler vasıtasile yapılmakta ıdı-. .1ııı g .. 1 •. 1 d . t" • dir. Balkan ccpbcainde faalliyetsiz 

F • • • lıyerek ezcum e şoy e emış ır. geçen hergün, Hitlerin o kadar Bükrq 21 (A.A.) - D. N. B. 
r8RS!Z kabm8SIRIR Bugün müttefik üç büyük devlet, methedilen tarifesini gittikçe daha bildiriyor: 

t 1 f Si Almanya ltalya ve Japonya ile on- modası geçmi4 bir hale koymakta- Romanyanın yeni Tiirkiye elçiai 
Op an 1 lara iltih~k eden dost devletler aon dır. Hitler infaz edemediği bu yenı Alcxandre Tclemaque 17 Mart ta-

'Vichy 22 (A.A.) - D. N. B. düşmanları olan lngiltereye karıı vadi hakkında da Alman milletine rihli bir kararname ile ayni zaman-
!Dün ~leden sonra amiral Dar- son mücadelelerini yapmaktadırlar. hesab vermek mecburiyetinde ka _ da Tahran elçiliğini yapmağa da 

~n'ın riyasetinde bir kabine top • Biz 1940 yılı hadiselerinin, Jngil - Jacaktır. Naziler Britlanya adalan- memur edilmiştir 
t~n.tısı yapılmıştır. Nazırlar heye- ter~ tarafından bize ~~hm.il e~ilen nı işgal ve İngiliz ordusunu orada -:~-iilililili~lililililililiiıiıiıiıliliiıiıiıiıiı~;: 
ının buogün de toplanması muhte- harbi Almanya ve mutrefıklen le- imha için milletlerine yaptıkları va- • 
~ldir. Ne gibi meseleler hakkın- hine aevketm~ bulunduğuna kani din infazını muttasıl talik ctmişler-ı 7"(}RK/Y J. NJN' 

a ~örüşüleceği malum de~ildir. bulunuyoruz. 1941 yılı bunun kat'i dir. Bu suretle programlarında altı 
Avustralya Başvekili delillerini verec:k. ve bu r.ılda cc - ay geç kalmışlardır. 1941 senuinde en 

• • • reyan edecek hadıs~l~r duşmınları- Temmuza kadar eğlencf'li yeri 
Amerıkaya gıdıyor mızı, hezimetlerini !tırafa m~bu~ Nazilerin Balkan mukavemetini ı· z M ı· R 

N r ecektir Umumı Harbdckı eskı Teommuz ayına kadar kırmalan teh 
evyor 22 (AA.) - Associa- ey ıy • M • b d 

ted Pre.,.' silah arkadaşımı! I abc~nlikıtanbın I u- likesi pek e mevcud değildir ve 
A . .. "den bizım e ır tc u un- h'al İngiliz adaları için de böyledir. Enternasyonal Fuarı 

b VUstralya Başvekili Menziea'in gun yeru . • .. d 1 b" 
&~helt" H'"ll. .. . k ve bu nıhaı muca e eye ır O tarihe kadar iıe Birleşik Amerİ- k 
İlaere ,!.~ed UJ ~, zıyadret B~tml .'.;L :?1aıı daha hadim olmaıı bizi fevka- kanın yardnncnı götüren gemiler olaca lır 
A ,, .. ıtın a ngı tere en ır eııur.. :.;ere · · · '- fil • · li '- h " ı·· hli 20 Am••toa 20 E ı · ı 1"41 "'lrlerikaya gidecec;; aalilüyettar )ide bir aevinç ve memnumyet ıçın- ıta caı ıı yecea. ve er turu te - 6 - • y u l1 

lh ... Lfill .,.. •- d ke zai) olacaktır. ~----------~· -._ · erden bildirilmektedir. de bırakma...ta ır. , -

. Gazetelerden: lıalyanlar Habe - Gazetelerden: Almanyanın cıKo 
~tanda Harar tehrine doiru ric"at Jonyu tehrine fngilizler 65 inci ha.. 
ediyorlar... va hücumunu yaptılıu. 

H - Kullanılır gibi 
- mma • .ı .. Harara!··· «lrolonya» ya . barut 

•inmiı!. 

değil, 
kokıuıı 
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[--.__Ş~e_h_i_r_ll_a_b_e_r __ l~e-~1._· __,) / 
Belediye ekmek 1D DİZ nakliyat komisyonu Ölüleri sağ 
imalatını sıkı bir d fı J · t t · göstererek 810 O 

MAR ARA Salonları Taşıyor! 

Tür k iyede ilk defa gösterilen 
ve en yüksek zevk sahihlerin i gaşyeden 

Aşk ve musiki, C:ans ve hayat hailesi 

şekilde takib ediyor nn aa ıye e geç ı lirayı almışlar 
Yapııık ekmeh çıkaran fırın - Gemiler badema deniz nakliyat komisyonu
cılar cezalanduılaca~, -~~, nun müsaadesi olmadan hareket edemiyecek-
börek makarna ve •ımıd ıçın l • d"" 1" • 1·.., • k "d l 
günde 20 çuval ana ihtiyaç erınclcn, un ıman reıs ıgı orı or art 

olduğu anlaııldı müsaatle almıya gelen gemicilerle doluydu 

33 öliiyii Mığ gösteTerelt bor -
Jrolar tanzim eden Udtüdar 
malmüdürlüğü memurların -

Jan ilıisi muhakeme 
olunuyorlar 

Danko - Pista 
( ftlACAR SEUF OHiSi) 

öyannda nefis ve müstesna bir .film göriiimediğine 

e min olabilirsiniz •.•• Belediy~ İktısad Jşleri Mü?ür- Koordinasyon heyeti karan dün birçok gemi sahibleri, müsaadele- Üsküdar Malmüdü~lü~ı:ı.de. ce- Bu film şerefine: 
lüğü , şehrın muhtelı~ semtlerınde mer'iyete girdiğinden şileb nakli- rini almışlar ve gemilerine derhal reyan eden mühim ~ır suııstım~ 
ki fırınlarda ekmek ım~latını 51.kı 'yatını idare etmek üzere kurulan girecekleri limanlara mütevecci - hadisesi mahkemeye ınilkal el.m•§ Yunan t1arbı·n·ın 2 numaralı Jurn"'lı 
bir şekilde kontr_?l .. et~ır!.llekted ır. deniz nakliyat komisyonu, dün hen hareket etmeleri için telgraf tir. .. 
Gerek İ.ktısad Mudurlu~~ memur aaat 15 te toplanar~k idare iş!n! ' çekmişlerdir. :Bu arada limanımız Hn~.is~ni~-- suçlulan, '!Jskudar ~~~~!!'~il!!!'!!~!!~~F~e~·~·kalli_d_e olarak. gösteriliyor. _ , ı 
ları, gerekse sıhlıat teşkılatı m~ - eline almış ve şıleb se!erlerını dan bi rçok şilebler de hareket et- Malmudurlugu sabık tevzı mc:nu ~ --- -
murlnrı tarafından fınnlardan ~uz tanzime başlamıştır. 1 • 1 d. · ru Suphi Öztanla muhasebe ka - Ö •• •• d L • S l A z.. ••••._ 
ler e nümune alınmıştır. Beledıye, ı Komisyonun dünkü içtimaı es- j mış er !r. . . .. tibi Refik Sankayadır. Bunlar a- numuz e.ttl 8 l lKŞamı 
yeni tip ekmek kalitesini ~e~it .et nasında Mıntaka Liman Reisliği Komıs.yonun ıçt_ıı:ıaıDnı ~u t~f -l~)hlcrindeki iddiaya nazaran, suı 
miş ve bütün fınnlara bıldırmış- koridlrları, hareket mÜslıQdesi kıb, komıs.~o~ .. reısı, ~nızyo arı sahte vesaik ve sahte tahakkuk sı·nen1-sı 
tir. . . almak üzere ıelen ıemi sahiblerile Umum M~duru .llb:a.hı!ll Kem~l bordrolan tanzi:ın etmek ıuNtıle 
Bazı fırınlarda ekmeklerın b:r aolmuştur. ~ayb.ura bır muharrırımıze demış birçok ölmüş şahısları ~ağ olarak 

birine yapışık cılara~ çıkarı~?ığı Kara sularımızdaki ~ileb nakli- tır ki: göstermişlerdir. Bu şekılde vefat 
görülmüş. lbelediye &ımi encume yatında bir limandan diğer limana c- Karar bugün mer'iyete gir- etmiş ve maaş almak h~ları düş
n i bu !:ekilde yap~ık ekmek ~1 

• hareket edecek gemiler, badema miş bul.unmaktadır .. B~ münasebet mü? bulunan 33 §a.W;a aıd ~ul ve 
karan 1ıı;nnlar hakkında 5 lıra- deniz nakliyat komisyonunun ka- le komısyonumuz ıçtıma ederek. y~tı.~ ma~şlannı zımmetlı:rıne gc 
dan. ~O .ıı:ava kadar para cezası ran olmadan hareket edemiyecek nakliyat işini eline almıştır. Top- çır:nışlerdı_r . . Su~uların .7.ım~et -
kesılmesını kararlaştırmıştır.. ferdir. j ıantılarımıza hengün devam ede - lerme geçirdıklerı P:U-R l!llk~n 

AJakadnrlaı:ca. yapılan tetkıkle: Dün. komisyona müracaat ecien ce~iz.. 8,100 lira olarak tesbıt edılmış ~ 
sonunda, yenı tıp unun rutubetı - tir. 
13 derece. ekmek rutubeti de 35 Dün 1.900.000 Dün ile 5 muhtekir Bu hadfaenin muhakemesine 1 
el. rece olarak tesbit olunmuştur. • • • • inci ağırceza mahkemesinde dün 
Btından bac:ka resmi bir müeşse - hr•hk ihrac•t Y•11ttlk adhy•y• varıldı bakılmıştır. Her iki maznun da 
nin kemdi müstahdemini için ya, _ . . ifadelerinde aleyhlerindeki iddia-
tığ ekmek imalfıtı tecrübesi ne - Dün 1.900.000 liralık ihracat ya J?ün. pıyasad3: yapıla.n .te!tışler yı reddetmi !:lerdir. Suphi hakkın-
cec: inde de 100 kilo undan 140 ek· pılmıştır. Bu suretle dünkü ihra- netıcesın.de, yenıd~n ~ ~htıkar suç da ayni suçtan diler bir davanın 
mek <:ıkt frı an!asılmıştır. Beledi· cat, son aylar içerisinde İstanbul- lusu adlıyeye ''erılmıştır. da ikinci ajprcezada riiyet edil -
ve Pazartesi ~nü kendi memur - dan yapılan ihracatın en yüksek Tarakçılarda Mlaryo hanında, mektc olduğu an~1ld'.ıiından; 
iarı nezareti altında yeniden bir derecesine varmıştır. manifatura<.'\ Hanni, evvelce ma- mahkeme her iki davanın tevhidi 
çuval undan kaç ekmek cıkt ğını ı Dün ihrac; edilen maddeler ara- nifatura stoklan tesbit ~ildii?i za ne ve 2 nci ağırcezada devamına 
t~;~~be ed('cek ve al•!1acak netice 51.?da ~n mühimmi ~u~~slavyaya lman Fiat Mürakaıbe Bürosuna be- karar vermiştir. 
butun fırınlarda tatbık olunacak- ~nderılen 1.400.000 !ıralı:< pamuk yanname vermediğin<.iıen, malını • • • 
tır. . . ı ıur. 2u pamuklar, ~ugosıavya_ra saklamak suçundan dolayı adliye- On1v..,rsıte tate~esı arasında 
D ı~er tnraftan beledıye f.ran .: mev~.d ~nlaş~ara ao~ .sevkedı - ye verilmiştir. ' "" 

cala ihti racından ~o~ra: pasta: b.o l~n ıkıncı partıyı teşkıl etmekte - Sultan!hamamında 312 nurnıara- IÇtfan ankete 3.800 
rek. J'l"akarna ve sımı dlık un ıhtı- dır. d 'f tu B h ğl H "ld" 
ynr-ım da tt>sbit etmicrtir . $ehrin Diğer ihraç edilen maddeler a- ~ ma::ı a ra_~ıf kZr 0~ 0 u H a - C0Vlb V8rl 1 

Deannı 

DURBIN 

KAY FRANCİS ile çevirdiği 
1940 senesi süper fılmi 

BIHIMELEli 
Filminin ilk iracsi if?refinc 
bUYU.t( GALA SUARl:.Sİ 

Sinemanm musiki harikası... Yıldızlar Yıldızırun zaferi... 1 

SOMER SiNEMASI 
Bugün; seyircilerine şen. ne~e i. ı.arif ve sevimli bir · lilm 

takdim ediyor: 

MEL VİN DOUGLAS - JOAN ELONDEL 
tarafından yaratılan hareketli, kuvvetli ve ka'hkah.alı 

GUZEL KIZLAR PARiSE günJiik makarna, börek, pasta ve ras nda Çekvaya ceviz. Romanya yım. asse 1 1 m an, a • ti . . . . 
6i,.·•ıd 'ı1Ltiv:1"t ir-in 20 cuval una va balık İsvi~eve yumurta Al . ,Iaskar,gazi caddesinde eczacı Ka - nıversıte tal~besın!n yaşaY.1ş 

·u " .J • .. ~ ' b ıı..- b' ·ı· f b" f' ı t" zlar "'"'l bır c:ek.ild0 tetkık Fran.sızca .sözlü film 'r · gidip •"ÖI'Ünüz. ibtivnc oldu~u anlası lm1stır. manyaya incir. pamuk cekirde~i,.ra et ımzır ır ı acı a ış rnt a .. r ı~ı e......, 1 .. " "" _ .. l'> 

Beledivc bu maddeler için un İspanv.ıya afvon Mısıra tütün ·satmaktan ve Kutucular caddesin ve tesbıt etmek uzere Rektorluk tı~eten: Fevkalade halihazır rr ' aralarını gösteren 2 film: 
· · · · · 1 ~ ' ' d 61 d A d y · d tarafından talebe arasında açılan Atinada Bay W.ı.ETAKSAS'ın cc'J) .... .! menuıimi. Afrika Harbi, 

tevz ıafın..ı aıd lıc:tc>vı tan~ım et - Fransava fmdıık bulunmaktadır. e numara a n on orgı e nk f .. dd f bugü sona er Bingazinin z. ptı, ve sair ... 
mis. Toorak Mahsulleri Ofisine' • • • • sacı yüksek !iatla satmaktan ı:uç - a . ~ ın mu e 

1 
n - ""••••• Bugün saat 1 de tenzilatlı matine. •••••ll~ll"' 

bildirmistir. Ofis. bu unları bir K LJ Ç LJ K ludurlar. mıTş 1I· b tar f da dıold 
1 

., _ - - - - -
eld n tC'VZi etmek için fırıncılarla, Bunlar<ian başka Sultanhama - f ' 1 a e İekt ad mF nkült. . Durukanan ..ı 

.. k · · d • .. ış er, ısa a eıı e ı Buıün matinelu.en 
~orr>~. na<=ta. ma arna ve . sı~ı • • L 1 s mında Pert~ ma~azası luks ma- Ömer Celal Şarç'ın riyasetind ' • itib rc:ı Ka ıköy 
JTT'al tcııannın aı:alam;ıd~ bır bır- ğaza olmadı~ı halde lüks ma~a - İçtimaiyat Enstitüsü profesörlerin 
lik kur...,alannı ıstemıştır. ular ~ibi satış .YaJ?tı~ndan dola- den müteşekkil bir heyet tarafın O p E B, .A 

HABERLER J yı adlı yeye verılmıştır. dan ilmi bir .ş ek ilde tasnif edile - Shemasında T a.Icbcye ıösterilen filmler 
Havn Kurumu tarafından. hazır

latı ı rl'llı olan filmlerin Halkevle -
rinde öğretmen ve talebeye tı:Öste • 
rilm .... inf" devam ·dilmektedir. 

Maıanın ildürdüğü çocuk 
dek tir. 

B 2 b -uyu"k ~:ı- birden İ r m U ht: 1 i İn Fişlerin tasnif işleri Nisanın .uuu 
ilk haftnsı içinde ikmal edilet:ek- 1 - BütUn beşeriyetin şimdi-

Rilmide oturan Alinin bir buçuk SÜ rg ·· 0•• d · ı · ye kadar vücudc getirdiği 
yaılanndaki oğlu Rafi, evvelki cün une Q n 8 rl • tır. en büyük iç-timai film 

Bu fl'lll•r dün de Eminönü 
Hal ·oC""Oindc bütün kız cnstitülerile 
orta ve !an'at okullarının son sınıf 
tnlr-bele•ine ı:österilmictir. 

odada oynarken düşmüş. baıına ma mesi istendi Simdiye kadar 3800 kadar fiş OAMA••A•LA• 
şa isabet ederek ağır surette yara • doJ:lu~J~rak tetkik komisyonuna un --
lanmasına aebcb olmuıtur. Balıkpazannda, Maksudiye ha- verılmıştır. 

Filmler bu avın 24. 25 , 26 ve 
2 7 nci günleri ilk okulların son s•nıf 
tal•belerinc gÖ•terileccktir. Bu fitm 
ler. Eyüb, Adalar ve Y esilköv gibi 
uzak semtlerde Nisanın ilk hafta -
sından itibaren mahalli Halkevle • 
rinde talebelere göstc•ileccktir. 

Büti;n talebelnr bu filmleri alaka 
ile seyretmektedirler. 

( Küç:fk haberler) 

T c.lavi edilmek üz:ere Siıli has - nında 31 liraya satılması icab e -
tanesine nakledilen kazazede yav- den bir sandık nışadırı "lo 143 gibi Petrol ofisi müdürlüğü 
ru, ciün aldığı yaranın tesirile öl - çok fahiş bir fiatla 75 lira üzerin- Şchrim\zde kurulacak olan pct -
müııür. iden satarak, ihtikar yapan Morko rol ofüi um~m m~d~rl~ığune ·ı a lha 

Hadise etrahnda adliye ve zabı~ Pardonun asliye 2 nci cezada ya- ~a?unc~·ı!a>'b e~ıllı~tır. Pctro~ o-
t• tahkikat yapmaktadır. pılan duruşması son safhaya gel - fisı tkeşdı ahtı l ufgul~ er e ta~am .. a. -

• mı"ştı'r nara er a aa ıyete geçıı •cr-~tJT. 
B.a çocuk kuyuya clüttü .. · .. .. 1 Petrol ofisi umum müdür muavin • 

-
Dun. ku. celsede mutaleasını. serd l:i:r.ı-e Sedad Ziv.nın .-tjıileceii Fatihte, Ka!lmgünani mahalle d dd ak b ~ 1 5~" .r - ..,.-• • • 1 e en ı ıa m amı, suçu sa ı t 111u zannedilmektedir. Oiier taraftan 

sınde oturan Fethınm 4 yaş ann • muş ve Marka Pardonun milli ko T- k p ) Li · d ·rk · 
dald kızı Yüksel evvelld ırün ayni . ur etro mıte f1 .. eti ınc -

_ı "'O l · b hçes·ı- -'c runma kanununun 32 ncı madde-- murlannın da petrol ofisı kadrosu 
yer•e , numara ı evın a nu . d ı·ı fl :>9 dd . . . 1 b. . . • h l 
oynarken, 6 mtrc derinliii:ıdeki ku- ~ r: a e ~ e .. uncu .1[12 t es~ne içc~sı;; a ına ~°kC:ıl ~ın ~z.ıd a~~n 
vuya .lüşmüşse de etraftan yetişen- d'-:lmı a~ ~u.rıgun .... ~ezası e eczıyc proJ~ Dı~ret ~ l t:tı:c to~ı enl -

O Şehircilik mütehusısı Boiazi~ ler tuafından kurtarılmııtır. Bu su. e 1 esını ıstemı~.ır. ~r. ıger tayın er ae oa
1
., .. n ~ -

çinin iki sahilinin ağaçlandırılması kut eına!lnda ba,tndan ağır wrette Dava karara kalmıştır. de Vekillet ~rafından yapı aca.:.tır. 
hususunda yeni bir proje hazırla - vaulaTWtn Yükeel tedavi edilmdc 
maktadır. Boğaz sahilleri yakının • üzere Balat hastanesine kaJdınlmıı
da!<i Doatanlar iç taraflara alına - tır. 
caktır. Şehrin içerisinde 2500 
bostan bulunoıaktadır. Bu ~oıtan.. 
lardan merkezi yerlerde 'bulunan -
lar kalemlacaktır. 

e Lise ve orta okullar 4iiin •
bahtan itibaren bir haftalık .tinlcn
mc tatiline baılamı§lardır. 

BelNiye cezasına 
çarptU'llanlar 

E~niyet 6 ncı şube rncmurlan 
nün .le şehi~cki kontrol ve teftiı
lerine 9cvam etmişlerdir. 

Dünkü yansınlar 
Dün ıehrimizin muhtelif semt -

)erinde 5 yansın -vak"ası .olnıu,tur. 
Kazl.çeşmedc Mchmedpaşa aka -
rctlerindeki tutkal fabrikasından, 

As/zerlik işlerl: 
Şubeye tlavet 

OMWlar aaker.lik ..fQbe.i baflr•n.. 
Jıimdan: 

Şaheserini göreceksiniz. 
Fenalık... iyilik... Niçin? 

Gangster'in ruhu v a.şkın 
veçhe.si. .. 

aş Roller.ek: SİLVİA SİDNEY 
JOE MAC - GREA 

Aynca: 
Kahkaha kralları 

LOREL ve HARDİ 

HAYDUTLAR ARASINDA 
filminde 

( T&YAl kOLAi~) 
Şehir '1'17auua 

1 
repeba§ında dram ki$. 

mında, akşam .naı 
20,30 da 

bıralınm lnsanlan 
Yaza.n; Vedad Nedim Tör 

İ$tiklll cadcll'.sinde komedi Jwnunda 

Gündüz pat 14 de 
ÇOCUK OYUNU 

.IJ&fam ~at ~1,30 a 
DADI 

de 

Dünyanın dahi komikleri 

LOREL H ' Dl lerden 
HAHDl.nin 

bir kahkahalar hariknsı 

Fil DOKTORU 
Türkçe sözlü 

emsalsiz filminin son günle
rinden istifade ediniz. 

ayrıca: 

Kahire müzesinden ~lınan 
SEBA MELİKESİNE aid mu
azzam definelerin esrarını if
P eden heyecandan ~tici 

Mr. MOTO 
ŞEYTANET 

DOŞONOYOR! 
Talebelerin tam 'bir ainlenme ya· 

pabilmclcrini temin makıadile tatil 
müddeti için öğretmenler tarafın • 
dan hiç bir vazife verilmemi;tir. 

lu müraka'lte nette.esinde, Emin
önün9e muhtelif gıda maddeleri H 

tan 32 tlülr.Un sahibi hakkında ce. 
u zaptı tutulmuştur. 

Muhtelif eeyrüaefer tnizla'l'llaıtna 
aykın harekette 'bulunan 1 1 ı•fir 
ele ccıııaya c;arpbrılmı•lardır. 

Beyeğlunda Büyükhcndelc eıı.dde -
sinde 7-4 numaralı Celil bey apar
tımanının 1 numaralı dairesinden, 
Beyoilunda Meşrutiyet caddesinde 
116 numaralı Sarandi apartımanı -
nın 2 numaralı dairesinden, Kum -
kapıtla Cincimeydanmdn 48 numa-
ralı Naciyenin evinden ve Kadı -
k.öyünde Mühürdar caddesinde Gü-

Şubeye vermiş olduğu ikamet • 
gah adresinde zabıtaca arandıiı 
halde hulunamıyan yedek topçu tei 
men 328 doğumlu ve -46316 'kayıd 
numaralı Ahmed oğlu Sadıkın 24 
saat zarfında şubeye müracaat et
mesi. ,.. SARAY SinemaSI 

• Dün limannnıza gelen Belet 
adlı Rumen vapurile kireç kaymalı, 
eoda. kiğld, renkli kağıd, ceza. kar 
pit, mukavva, cam vesaire gelmiı
tir. 

Seyir halin.le bulunan tramvay
lara atlıyan yedi ltlşiclen de l.irer 
lira •ar• cezası alınmııtır. 

lüzara aid 31 numaralı evden yan. 
gın çıkmı~ da itfaiye tarafından 
sönd ürühnü,tür. 

Pazar Ola Hasan Bey Diyor ki: 

Müdiriyeti; Büyük bir muvaffaaJdyetle göstermekte olduğu 
Türk filmcili 0 inin son zaferi SPENCER TRACY- ROBERT YOUNG'un 
KIVIRCIJt harikul~de bir tarıda yarattıkları 

p A ş A J E~I':: ~pe~ !!n~ nzunl~ ~en~ ~.ı~ı: 
AbdüThamid devrinde en saat 12 - 2 - 4.15 - {330 ve 9 oı.rak tesbit etmistir. 

ıgülünçlü vak'alar. llftvcten: FOKS JURNAL son dünya ve hari> haberleri 

~1-• .. ••••••--!!~~~~~-~ Bugün saa02 de tenzilitlı matine. ı ti 
liUGÜN 

İPEK 
Sinemcı.sıoda 

Baş döndürücü - Müthiş - heyecanlı, uıuaz.ıam sahnelerle 
herKcsi alakadar -edoo meraklı mev:ıuu He 

ATEŞ BULUTLABI 
- nkSım t1t:y guıe • 

teleri okuyorsun ta -
bil ••• 

. . . Amerikalılar In
gilizlere, ilk yardım o -
larak ..• 

. . . (Sivnsınek) adlı 
hücum botlan veriyor
larm11- Bu da ne de -
mek? 

Hasan bey - Ben -
ce Almanyaya ihtar -
dır. Malılm ya .anla -
yana sivrisinek s;az, 
anlamayana davul zur
na az!> 

Amerikada müthiş bir iftira ıe haksız büküm yiyen bir adamın tüyler ürpertici macere~n 
Bay Rollerde; E D W A R D G. 'R O B 1 N S O N - R U T H M U S S E Y 

..:ı.~- A.. cli..ı . 'VC mfithiş lıarb 
Ayrıca: İlave olarak: En ıiOn Foks ~ya ıuava ıııaerı tahnelerinl pteren 

~-- HUSUSi HARB HAVAD1SLERl GAZı:.l"ESl -• _ _, 
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SON 'PO T:( Sa i 5 

1 ] 

1 :;.,, ruo B«dM\,ğJ hikiy·-~-,.ı-.nı-.-.a-n---------G-ümriı'ktcki kahveler tra 
la taca :7.m: · ... sıttir, giunriıkt&n çıli::ı:mlıp çıkarıla 

«Şeytan genç, güzel bir kadına mıyacağı eııüz ıanla,Wıame.ıuıştır. 
~ ıinci erdanbk he<ijye etıni,, genç - Gürnrii.kte tramvay handa 
w ti:z.cl .kadın .odtwndn Jind gerdanlı- mevcuddur. 
gı zevlde tıeyrctmi;. Alıp boynuna ıD~•rlar, JSC>'İo{ypru~. 
tak~§, aynanın kar§ls.ına geçip 
ık~dıoe hAkınıa Bir de .. .. - Çok o1ükür bandaj da gd 
B d '- · '!ile ,,guı:aun. Sefıere .rık.arnı"·an arabaJ... -'- r.tı oynıın a ıµir dizi ~kıltaşı v.ar. .,.. ~ - ca 

Ye 1 MONOLOG] { 
Bizim 

cdir IMı derslerden .ç erim. 
Tarihe çal~ coğrafyayı öirc,n, fl.. 
ziği belle, .türkçcyi ınü.k~ı:nmel ~~~· 
riyaziyeyi m yap. v elbuıl bütün 
d~ı.Jcrj uf aCJk kafanın İçine ,sok. 
ç.lıımazsm kın.le ınot lır c.den 
de ıb~ ka~eş 'kebabı ycrein. Sınıfa 
eirersiniz dersiniz: tü&..'cdir. Öiret
.nnan faı1atünlerdcn baflar. Sc>Jıra 
pirlerin ,h.ay tını po~br. Y ı>k bU
~m ııc •ıkı.ntlt.c, e pıe~atlere 

'Duman - Evet, A'levlc darıl.. katlannuılamll§. Bana .ne~ Katlan.. 
41ıştık. JI be • ~bi b b 

N 1
A Bu ~- d .,,.,.mı•- masaydı1aT. O aa mm -gı a a 

a an - na ne ıı: ar r-:ır ..- d l:t ~ · d 
tım. Çünkü dört aenedir anamzdan 

1 
koltuiunda y.apsa~ ı. ırınc.ı en 

~u aızmamıftı. _ biter, ,ikin_cl, aritmatiktır. Buncln da 
DtUnan - H.,.J"et edilecek avalara ıbakuıağo ıha§'.lanw, yok, 

fey değil. Ufak bir mu~b.lik. ikişer açılarile bu aç1lara .kom§U o-
Nalan - Nasıl muzıblık~ a lan iki~er dılflan -birbirine müsavi 
Duman - ir iin ()ya y.anım . elan üçgenler birbıcine ~ttider ·ye 

geleli: uHaberin var ırnı) Cumartesı d d L~t.: l avamız :.ı sauı .... r. 
Alevin isim günü. T oplantıy~ ya - insanın hemen ,hemen diyccr,ii 
nız acoi çaiJrmay.acekmıa, l>ılmem gd.yor: 
neden.> Bunu duyunca faŞlrdım. _ Mademki dav t ltaUetme~ ae· 
Hemen Alevi lııuldum: «Bu hafta . z c1ııvaTek1li oluverseydi-. • k v .. ;> onunu , 
uıın günü ıeğlıentişi yapa.ca mıısın» 
dedim. Cüldü. Yıok c.anun .öy!I.' 
bir ıey» cevabını verdi. Yüzüne 
baktım, bir §&y eöylemeden 'Uzak
laştım. 

Demek herk..emn b'ildiii eğlentiyi 

ıtıZ ya.•• 
Sonra efenclim coirafya .•• 
- Dünya toı>arlaktır. 
OiyJ>rlar. 
- Pekili, diy•raz, ıo,,.dak ol-

ser 

bet eder ya.,.. :Oenıe 'btd111orlaT. 
- Söyle: bakı.ilim. 

- Ne eöyJiyeyinı 
- Dünya nasılclır) 

Öjı.e.odin Y"- Cevabı ~: 
- Toparlakttr. 
~ lsbat et. 
Bir 41e Getelik nhaa, dünyama 

toparlak o1duğunu iddia eden iten 
deiilim ki isbatı bana ~yor. 

Derken bU aı.ıal dalı.: 
- Döner mi~ 

fnıan birdenb1re ~ daı 
- Hayır döner deiil, taskebebı. 
Diyeceği .geliveriyor. ~I to-

Bq harfli bir kelimeyim. 
BeAi Nidan sağa okuyabil<!ii'L 

Diz gl}X an aoia da obnaunuE. 

Hiç de:hmem. 
Battan dört h rfim ba§ıntza eel

mesin. yaralanmımız. 

:B'ırinci h rfim mli8tesna diğer 

dört harfim inaanlann yilrümdcri
ne yarar. Gerçi maaalarda, ıaandal
yalarda dıı var..ı:lır. Amma onlnn 
•dece ayakta tutarlar. 

Bet rfim birden Uludaia çı-
hnlann yanlarından ayrılmam. 

Bm neyim ıbllinU,. 

Bjlmcn.iz, gazeteden bu bilmece 
kısmını ikcıôniz. Bir kaitda yapı§tt
nnız. H llini altına yazıp bize cön.. 
derini%. 

Doğru bilenlerden bir kişi Son 
Postaya bir aylık abone kaydediJe
eektİT. 

Hemen boynundan çıkarıp e1irıe sefere çıkabilccelder ve bu aayed 
almı_ş, !boynunda ıken ça1tıltatı olan izdiham azaiaoak. -
ccttl n11k gene inci olmu~. Bir kere Gene birkaç ~n geçiyor, ge 
d!lha boyn\lna takıp aynaya bnkmı yQI'. Havadia kulağımıza geliyor: 
ıenc .çakılta§~ ' - Gümrükteki bandajlar trnn · 

Volhasıl eyt.enın erdan.lı(rı ~ ~ Jstanbula gclmi~tfr. Bunlan 
i§iM Y ramıım,. .Cüokü boynuna cümrüktc.ıı çıkarilı,p ıc;ık.anlnu·la 
'8.ktnea 'bir dili çakı.lta il{Yor .. ları benU.Z :malum dciildiı. 
Cl'>U~·'» :Bizim '-tanbul ~ümrii v üne ?,ei .......... •o••••.................... mall"r da ıeytanın ~rdnnlığ!Jl 

- Gümrüğe luı.hve geldi. pdı: benziyor. 
Oivorlar, aeviniy-0nız. f-.... b 1 ,ı_ d ., ....... e u a .ı;a ar gdiyor. go 
- Çok oük'ür nrpn, no'hud su. mü2le örcbiliyonız. Elimizle nıta.ı 

yundan kurtulacaitz. biliyoruz. Fakat ne yazık ki iri · 
tki üç _gün geçiyor, gcpmiyor. yaramıyor. 

Yeni bir hnvadis kul.ajımıza çah- ,..--, / '/ • ~ 
yor: • V .Sl!lf.U ~i. 

ı: 
Köpeklere dair 

ist tistik 

. 
ır 

z 
larmm 

ırları 
Bir ~e l>ir Sirley •lbümü. ibir . • . •v •• adedi 

k~e maroken kaplı ..,e fcvka1ade Bır jtrtatistıge göre ko,_Pek • 19.38 ııencsinac kadın1ar nrasın-
ka w dls bir muha d ft.eri •v Framada her yerde olduı:u,nd n zı- da zayıflık modaıı almı§ yürüm~ 

gı L:..:.. d tıra c • .d~er yadcdir. 2.864.000. Bin insana yet- tü. Ba.:u rnıemlc:kcdcrdc oi,şmıuı.lano 
otu:ı: ~e e ayn •m cüze} ve mio het kQs>ek iaabet .etmektedir. zayıflamfları içjn bir .oc:ı.i hnp1u 
kıy.metli iheıdiyder vcreeı;iiz. İldncllik Aimany.Oadtr 2..455.000, çıkarrlmı~ Bu haplar hakikate.o 

Bu biilmecenin cCT&bı en 1reç of Bfo insena 31 ık~ iaabet eder. te=Uli idikr. Yutanlar y; fLyc. 
Niaan Cuma gününe .kadar idueha.. Üçüncü frıgiltere: 1.440.000. lnrdı. Fakat &özler ü~cri e fena te-
MIUize .ıehxıi.t olmalıdır. Bı1mecc 'Niifua adedine nlsbctle köpek slri ıvardı. Haplan ıkullanan1a:r ana-
ce:vahını bize gönderdiğioiz n.rhn Myıeı en az olan memleketler So-v- da ~r Ol.anlara tesadüf edil.. 

üzerine -s~ .. kelime.ini ,.._, r.~! .. ~~~.~~~~.~~~!~!!'=-~~--........ - ... ·-·
bile benden saktıyordu. sun. 

d t Lk d parlanıyerum: 
Nalan - Sonra .ne oldu'> D~düz: ünyaya OJMn• et-

b d . - Evet döner. 
bt1meeenie gu:etede .çıkhiı tarihi 

Du~n - Bu, çok sevıiliiim .ar- melcri de biraz: gari aınma ... ne ı• 
kadA§a dÜ§man dfdum adeta, ye Jtiraz edelim. - 1sbat et. r•••• .. ••••••H•••H••••••H•••nHn••H•••••' 

Nalan - Peki be§ :gün sonra ıe- - Dünya döner. Cene iabat. labat .a~o - G8Ç80 bilrnecemız· de ~ 
ne ban_ştmız. Diyorlar. Ona da: .anı da belki de o ~= , 

Duman - lp,ı .whafa da buIAŞl - PeUla 8önıün. - Şılhid göster. kazana 1 i ele 
va. Bir gün Oya ile Gül bah-.e gi. Diyoruz. A,_mızdan ~. ek· Diycce.klerdir, 0 ar i 
;ri=miılcr • .Oya: .«Ben bu iki canc.İ• seriyet1e böy1e tPiyangolar 1>ana isa- S d .. d l • • r..~- ~'~c .. m;ıdc k,..,.,. _ E. Bir erkek okuyucum bana bir hi- \ Mektubuna inisyal klinde oi-ay ıcnm er& ~ _.._.____ ~ ,gu._._ -.... - k -1-iJ ,. L!J- - _._ .L.!- hi b. b ier .arkadaşa iırtcaem danltınm» de. ••••••••u•••••••••"""""""l"'"'""'''"""00••••H• •• T"-~~·--. J l ayeyc süje tei"'ı ~QCUJ CCCK 1UJI" aun, Ç lr ÜVJyet İprcıt.İ koyml}'A 

gibi lisan dersi ele caO.. •• F.raııuz.ca na ann isimleri Pazartesi ıCÜDÜ i mu-şahed-ı'nden "--"-sediyor. Ynun liaunı aörmcmiıo olan bu okuyucu-
ıniş. J i iddiaya dökmüşler. cYa • ~ -L---L • ""' ı;ı&ıı • ,. 

ög" erenecelı:mi..,(-. c~ • da illn ecUlc '" : nı hül. ar. •a etmek şartile eözü ken- ma ne ~vab :ereyim, 
pnrsm11, <cyapamazsıırn der'ken <ı'20 ~ • " l 
kunışlulc çikol ta.,, 'IHne ;~ kapat.: --···- fakat ondan ko .JIOL Bco ede.tir. Hediye kazananlardan : disine bıra\acağım. Diyor kh ~ Mümkündür, yahud değildir, doğ 
mışlar. Ne 'ka.Clalr etient!.irtr Jatanbulun .Beyoilu d:iade otla'- 1etan1"ılda bu1unanlar, lıcdjye - l _ «Bir bahçenin kenannda ')"tl1 rudur, ~eyo yanlı§tır. A ad.arların 

Nailin - Eyi Sonra. .Den>lerbıale al'raomak dupm .için .haıwr.caya bla,iım pek Jcrini Pa~rtai Ye Perı~be ~ ruz olıuak oturuyordum. K rJl an- . ıal~~na. ~u.bıtlcrine, \VlWyetle .. 
Duman - Oya hiç -yoktan, isim Beni sıok ~. karllllll t•ktur. .ıi.ialai ıidıu.ebaucnmden ~ .. ~ uda üç ki:nik bJr oUe vardı. Hal. nııe ıgorc dcgııır. 

günü meselesini uydurmu~. Sunu bilirler. Tat bulunf&.Dl.nn ! )erinden beli, bir korıkoca He eenli v Kır :veya deniz ..eğlenocaine çık -
bana bira:t evvel Jöylediğim gibi ilctnl onlu 'f'ıeıtr O.aha d 1ıa dcrıılenka it~~ heıi,-dcri posta ile adrcelcrino i benli bir dostlnn... tıgımızd Y~ gUnlt eri olur, .güneş ba ~ 
anlatb. Sen • baa• iyi tıı8 amma ••• Vıaltit - id 4ejil. _ad "m S «Bilmiyorum .nasıl oldu, bir ara tıp a evın ~unu tuttugumuz za -

Okulunu se•4Jrtr. cSizi eil~dinnee pkadaD ııo en • .: lık erk.ek k.arııına .sertçe bir cümle manlar ckeenya kendi kendimize 
Pazartesi günü mckt.cbc gelin~ * .. i h 'l f d ıöyJenir: 

is.im günü filin olmnd~ o1ı:ren- ~ BO..ıeoe hediyeleri hakkında ~ aöylc.rni§ti. Kadın _ıui bir itiraz a 
tııı: iincn. den elsan -rve ha'--r ..... 11:DC3J'İlllİZ ..,.-..J~- b l 1 -''- ki er,_e:cn .... - Ne çebuk da akşam o1du, de-

d . B k t'\.. 1.0 ._ ~ ı;ııoı:: ,..~ ,,cuını• ~ ..__ ~- . c u UJlD)U' o arilK , JL a;;• ...... • .. b' ib 
ım. u şa ayı yapan ...,,.;a;ra .ıı. :r ..L.L. _..J ___ .. uıı;r arzunuz, veya orr §ııdlyetintz : tonu yükseldi, başımı çevirmiştim, nz, gun ır saat gı i geçti. 

tum. .Beni .. örür örmez: «Affet Xalsm OJ'Ull SO!IJ'&1a ~ ~.. L~ L!- 4_ bl b'J..J! • Y 1--- al 
'"' İlk önce Jtalan d•lsan. Bütün l:nınlar i,.; .. -'--, Qoira- varaa uıze D'IT meJLtu a 1 wr - i kadının gözlerinde ibir dıımla yaş aııuz; t, V n:& CÜDp ay, tıene 

Aiev, iddiayı kazandım, şimdi aizi ..... ..,_, meJmnjz. .Ba tarzda mektublan ! eczdim, aesini de .i§ittim: değil, bütün bir hayat <ia böyle ça. 
barı..+ıraca;;.1m» diyerek elimden "'--"'ellik ,.ek •enadır Aftu İltertenlz. ben auııfwmda · b"----- b ...:: d d'". - • buk geçer; dü~unimciyc, yapıncıya, ır~ o .... ~ ., ..a • • ._ .lUDCQC ceva mı g .. n er ıguuz :. a ••• Biz birbirimizle evlenecek di k d 

H >:. "- t d .. • CIYl1Il ııvc ogütiin derlleri rıa1t .,.,.... e 'ociyc a ar, 
tuttu, en'üz yeme"e oa~ a 11rl çı- AJdnulan hiç ıçıkarna ....... zarftan ayn bir zarfa koymanız : inaanlar değildik, işte goruyorsun J 
,_ 1 b a b · ... rim. Arkadaılanm -da Mmm. Pbi- fı b' k ld • mı:aııını atmayı unutan okuyu • 
ıı;o utadan ir parça a enım aı:- Ber ~Y kitaJmuladır. ve zar n ır enanna cı arc» : yıı, h y tınıız, hep böyle geçiyor» .. 
.zuna atarak AlcY.i aramağa baıla- REYNAK ANLAR dirler. Onlar da derslcrinl ICWI' "" kelllneeiıü yıwnanız lUzımdır. ; diyordu. cum, acn de bö7le .Yapan, bôyle n'k-
dı. J ... e meııde bu. Anladın mı) çalı~ırlar. \ ı ~ mı 'bulanlardan biriııin, <lüşünün -

r Ceaıal Unal , ..... -.... ... .. _ .. ___ ... ,., Yerimden kalkbm, yavao yılV § CC>'e, bana ıor:unCJya, y pıncıyn ka-
ııM~u:ıu.:lli:':..:Cel::;:ia::::un;;..,....;. _____ . _____ ... _ .. ___ ._ .. _ .... _ .... ____ ••• - ... --·· ••••••••••••• .. -•..,. uzakla§tım. fl.İkayenin nasıl bir 80• dar oÜJlCR ufukta kavb mJU" LU 

-······ ... --·-·~··· • • .. .,, .. 11) na erdiğini bilmiyorum, ta'hnUn Jacaksın. Fakat mutlaka bir ta vaiye 

Balığı -ben iU«wn. d>enimair. 
,.., ... b- b .... ;.... oltaına ta.kıldı. - ı:"!e .ınunaı.ıe ~· ...... .. 

_ 'Benim oltama ..da ta'kıldı ya,.. 
-JBcnimdir, ıbenim. 

Her ikisi l>ırden kamıtlsra ..aldılu. :Fak.at .UQU' eden eeno 
kendileri oldu, _çüa.kii obalar ~... balık ~rt:ıJ'c dibmüıtü. 

ederim il ikinci bir oçarpışmıya>ı mi .iatiyeraun: 
intizaren aü~~nla bitm.iı olııw.tırr: lii~ i§iniz o1m~ 'bir zaman, 
Fakııt bu muphede brma kendınu t~adufcn haı yı trikli bulma -
dü§Ündürdü: ı dıiınız bir daltik.ada karını kargına 

<1 Tamamen ayni 1taziyetteyim. &1, 'Ye na anla kl;annı ona tek -
Scbeblcrini anlatmıya lüzum yok, rar et. Tek çıkar y-01. 
biz de anla~amıyoruz, hem de hiç * 
anlapmıyacağız. Henüz çocuğumuz cıMuğlu cıla Bay aB. D:»: 
olmadı, k.arım ise zengin, benden 
ayrllmakla hiç bir' teY t,ıniye - Vedi sene evvel geçıni§ bir ıroe e-

le! Nasıl İıtenıiniz ki, batırhyabi -
cck. uucn bana naıaran çok genç, leyim~ Hiç deıilsc cazctenin tarihi 
yeni b.ir bayat :kurabilir, ben de ya.. rü ve numaraaını yazmı§ o1saydınız 
ıuru epe,1cc nlmıı o1maldığtma rağ- kolekaiyona 'bakar; o, yqztyı bulur, 
meu .kirn bilir, belki haşka sı>lıalar- üzerinde dü~nürdüm. 
da biraııc'1t saadet bulabilirim.» 1 TEVZE 

...:;::: 

ı 
mz olmayına dUTan..-, ...a-a raf odiP ki - bu Dek.tada bir takım · Tereddüd ettjm: ee ... Şimdi eade &izinle meşgul ol· 
naaıl olaa ltieleeeğim, lb.ri betr:abor 1 pyJer .Oy} ğo hakkı olan cıhiri- • - Haklısınız, dedim, pekalii, malıyım, ~endimi e.ı..de &ize ve.ıme-

• gidelim! Sihirli ar baya • lira, be- ni» &~... ' düıünürüm ••• Yann ak~anıa haT~ liyim. 
• ni eenc letanbul , aklıiıwz ycze cö.. - Kimi> ket ~erim ..• Şey ettikten ... Ken- «Benim beyaz ablam, siti hiç u. 
tiirün. Böylch1ı:le de iıltediğim reri- ; ..- Dt=nıok, kimi diye de ıonı· disini ... Yani.... «Onu" gördükten nutınıyacağım. Benim için ne de-
ne ııelir; koca ')'BZ, güıı ~ yormımz~ Kocanızı! 0.rnı büebütüo ıonra ... Ho~ ııe diyd Ka.rşıla~mak, mek oldugunuzu, neler yaptığınızı 

.,,, A \/ ,, r nı;.N; M 13n1.JRE S4Mİ mızda Tııhat rahat, 9Crede7M mü b.ınuz) Artık saklıyaeak bir takım kötü kötü şeyler ıöyle- aö;ylernek için yaltııacak kelımeleri, 
,,. ~ """""~ v 1Ucs'uc3 cenecek kadar rahat y...,. d v · , eYVclıj unu kencl4indcn mele neye yar T~ .•. Birbirimizden kclimdeıi bulabilir miyim} 

. b. yerden ~nu dığım bu yeri hiç hihaemi§ oltmmı. bir D\ek.tub ldım... Y.uın bur~da nefret ediyoruz... Hayır, zannetmiyorum. Amma aiz 
Bir şe bn~ında .aus- j mıy~rum amma, ır fi aoole ~ğı- Büyülü evde geçen büttin bu --~ 1 oiacalcmıt. Siı:iole gÖ.rü§mck jJt:i.. Ccoc ıkızermıştun: nmma ö~e- olmasaydınız, cebir nnesi olmak», 

ınak lA Y efnce eade du- 'bcklıyertar..lı. 'f clgra hofızaoıda bir -rüyanın 'habraaa ~ibi yor ••. Benim ~ ııtamla bunu rica rimle Perinin özlerine meydan o~ sevdiii için anlıyan, şefkat dolu, 
Cin.klan a~ım ·.Cntı ' ıınUhafan rıyorlar... . . H kahr ... lstan'bulda beni b.a~ ; eciiyor, ber ikinimt de menfaati na. kuyo;dum. ' kuvvet ve kem 1 ~olu bir anne de-
ctnıen· n et 'flUd·~?~udücünerek ör,. I ;Peri hanım gıdı.Y°.r. · • l aya~ yüz yüze bırakır itİdeniniz. Orada ına bu karşılqmpyı lüzumlu bu., O r. k"l d lik'"- ti . mektir, hiç b lmiyecektim... Bir 
1 

ın y me ı~ını .. . el ~ ğimı 81r atan Dil Is. t1 •. - rli . . . · hı ı ır ı me en, s une e. 1_ 
e tabii <lavrnn<lı ki, oraya lenu.. altüstl '- e e~ yuk~\ir -y düşlincmcz: at.vkub a1. a. gtorub7 dm;. 'V&ZJ31'etıım, .. , yor. k ı- 1 '\ ıB L 1 - Buı tel3düflerle birbirine a.nne ~i, hissettığı bütün garnbctle-

.n· . A . 4_ • ayrı Jıı;tan DA~ .. ..~ ı ı a ımı es ıt e eruu. - c ııl.lZ\lm u,. u ıKar~ AJ- b "1 "k· ~ · 1 . ek •w . re, bütün tezadlarn, bütı.in kaba-ın ılave ettigwi fikirlerı o..:umamı,. l 'V endimi ktlavuzunu I b L • ı...--!- • d . ,.. I '\ ı ag anan ı ı ,n an, ıç erı '' dıgen-ol . ._ d • uyorum. ,.. - ıtan ı.ıw gıtmiyonm _,..._ ma aızoc e mı ıuzum ur k f ı d ..J 1 · I batlere rağmen ııever, h tta bunlnn sam, ha1ta onun t\i~yemı ..:U u- • ..J.,.. b. eh" bo • r._. 1 Kı d M" ne aT§l ne retıe e <ıO u o sa öyle 
ihınd b·ı .. h eckb•Ji elim. ]taybetm.iş, 1.ılmeµıgı ır ~ • !~- . • çılgın, hayal vuq:unu y1nmım. VSte- • 2!Brm}fh~, .sonra sarar ım. ı- sanınm ki Vt'' :ıc~t'' yı :. l an1adıjı için dah daha çok l!e.. 

an ı e 4up e ı r •A unca a'kıntıya 1capı1mı~ şurüıucnıp l lik a~lem de var. Bir • gün bile nemn bikay m, bunun Pcrlyc ver- .~ o .. u o u ş~ . er s.oy ~· ver .•. 
.:u sayede, ben de «tabu» ola- Y... eayanıksız bir sandala benze- oyalanamam,.. Hemen yola çık- diği kanantl ıhatırhyarak yı.ı.odıın. I ~eden yuz yuze gr.lebrtır, velevki cıPericiğim, bir annenin ~~ rlığı!1-

I ım. Kuklanın hikuyc:dini unut- g_ı en malıyım... Amma cihlıii •Taba DC Gene de undimi ~)'İ tutuyor, bir ayn)mak, boşanmak çnr.elerini anı- dan doğan o e§Sİ:ı: ınaih riyctt; en .. 
u &ibi -göründüm,. . t!Y•r~~~k.i biliyorum. Bu yersi~ bir zamıın isterse~iz.v. ~azır, emıinizi teY belli ~tm!yprdu~. Peri gülüm .. ' mak iç1n ols~n, bir anlaşma <yolu mern'i~. bu tadı h1c; bilmem.it bır. kı-

do U:ca'k komşumuzun -<(knlbı. nşk'la 1 ~ilklık. Artık istemek, karar Ner- b;k~~or .... Scssızlıgını ne \:adar ~ eeyecek ~~dı) Kal~ım abyordu, . bu!urlar, dedı. zın ruhunda, esııs1ı bir ;eym daıma 
~ .~~oJmı kızı yarın cvlemyor.... ker ,ı,· 1 r .}'APll.bil~k kudre. dığınız evın emektarlanoa. ya ıihtt. Perl gıılümsero~dı. Muhabhctlı, Gene inadcı inac'lcı, şöyle kar«ılı.k e'ksik kal cnğını düşürunüyu.r mu-

llgun -var, ındı;, ır ~e~; ıbuldunı. Amuuı h~ yıır 'lcadına, yn da 'kocam>• bir tek tabii hiT tarzda aözüne devam ctt;: verdim: eunuzôl fşte ben, .artık sonu gelen 
~u :elinlik d . esi. tbeyat . ·, 'ir d~nı CI ~ Po- ulime aöy1cmeniz Ufi ..• Sihh1ti ... - v. uiı.c~D deiiJ ıni.> - Tehlikeli ağız münO:h~ı:ılıın biitün <ftl gtinlt!rdc. bir nun~m var 

:ile örmeii • tt:J 'm. Yllliılıl k°'~~°b°''bima.re ~ ~ t>.l'ba aizi istediğiniz yere slt0!6r·ı - Yook. Neıden 1üıutolu olmu? yoluoa sapacak yerde ..• Mc:ktl·'bla diye inannbildim.~. Biliyorum bıı 
t:rtNi gÜsıİi rimdeıa .. ~~- ..J' ~i bekliYen ı~·ıYalnız bence, dediğiniz sıı,ı, ft.dli. - ıl ist~nİE ,Ciyl« d.ü~li- anla§mağa bıı1cı1ır! ... Ne ise, d\i~ü- s?-}'krl Ualm oeyJı:r. ~kü 

~ OMlıl'l<r,g.e b&li t bitıl etmeğj düfÜD.Dtedcıı ;ne- aebil~ .-mrof., benün fikri ce nürüm. çareıine bnknum. • · Amma sız daha gençainiz, Çl}K ~ı:in~1 
a· ~erj honım bu akşam, saat beıte k--~1:{9J~rn~.ıdeııW l>urada ve1. alc.1ınıza biraz da ••~ •• iô- a. 1Jlılpaeden ka~aı.-ınu. •onra, Hnra Pcriciğim. ıiz Eidin.. l (Arka&& ur) 

1diYor. Epey vakittir, nereden bil- - Perı, e 1
' 



6 Sayfa 

Dahiliye Müsteşarı 
Ba'ıkes:rde 

Akhisar, ('.Hususi) - Dahiliye 
Müst~an Etem Aykut, İzmirden 
ayrılarak Bandırma postasile Ba
lılresire gitmiştir. Müsteşarı Mani 
sadan Alclıisara kadar Manisa Va 
lisi Faik Türel uğurlamıştır. 

---------
Akhisar [ elediye Re ıs 

vekil ği 
Akhisar, (Hususi) - Bekdiye 

reıııımız Nüz~t I,ık, askere çaiırıl
dığından azadan Musa Şahbazoilu 
reis ve~lliğin.e İrıtihab olunmuttur. 

SON POSTA 
Mart 22 

(Ba.ştarafı 2 nci sayfada) 

denheri cari bulunmakta olan eski 
bir ~anunun feshi knbil olmadığı 
t~kdirde bunun tadilini taleb clmİf. 
tır. 

Müddeiumumi hu teşebbüsünde 
muvaffak olamayınca, şu çareyi bul 
muştur. Çoktanberi tatbik edilemi
yen bu garib kanunu aynen tatbilı: 
etmek ve böylece herkesin dikkat 
nazarlannı bu kanun üzerine çek.. 
mek .•• 

' Bu kanunun en garib maddde-
rin<len biri: Pazar günleri hiçbir 
it ile meşgul olunmamasını amirdir. 
Velevki bu iı zevk için olsun .•• 

Müddeiumumi James Morford 
geçenlerde bir Pazar günü erkenden 
Wilmington ıokaklanna kalabalık 
devriyeler sevketrniı ve gerek çalı. 
tan, gerek eğlenmekte olan hallu 
tevkif ettinniıtir. 

Eczacılar, doktorlar, sütçüler, lo
kantacılar, gazete aatıcıları, eoför. 
ler hepsi lcarakollara götürülmüt
lerdir. Bu kargaşalık müdde1umu.. 
minin çok hoıuna gitmiftir, Buma 
kanun tadil edilnciye kadar tatbik 
etmiye karar vermiştir. 

ma11 Yunanistanın müdafaası baln· 
mından ne kadar hayati ehemmiye
ti ha.izse, Bulgaristandaki Alma• 
ordusunun Yunanistanı büyük tele -
fat vermeden istila edebilmesi içia 
de Yugoslavyanın bitaraftıktan ça.. 
karak Alman askeri kuvvetlerine 
yol vermesi o kadar esaslı bir tart
tır. Hatta diyebiliriz IU, Yugoslav • 
yadan geçmek müsaadesini alma -
dan Bulgaristandaki Alman ordu • 
sunun Selanik Üzerine ileri hareke
te iptidar etmesi rnemul bile değil
dir. Bahusus, garbi Trakya yüzün
den, Türkiye ile Bulgaristan aruın.. 
da ihtilatlar çıkmasından içtinab et.. 
mek istiyen Almanya, pek muhte
meldir ki garbi Trakyada aslieri ha
rekat yapmaktan aarfı nazar ede • 
rek, Yunanistan işinin kat'i bir 
halle iktiran ettirilebilmesi için Y .. 
goslavyanın da, nihayet Bulgari!! • 
tan gibi mürur hakkı vcnnesi içi-. 
ısrar ve intizar edecektir. 

•Son Poıaıa .. nıa &efrikaa: 58 miainiz) diye bağırdı, fakat 0 sesle. dolablar vardı. Bunlann içlerinden rünüyordu. Zira kadına Mis Mac olduğu evrakı parmağile itaret • 
ninceye kadar Garrison galerinin bir takım kağıdlar, elbiseler, göm- 1 Reay'in odasının nerede olduğunu derek: 
nihayetinden kaybolmuıtu. Dostu1 !ekler, çoraplar öteye beriye fırla- j sorduğu zaman, genç kadın aanki - Heaab yapıyordum, dedi. 
düıünceli dütünceü piposunu ce- tılmıftı. Sanki odayı bir hırsız çete- onun geldiğini yeni gö rüyormuş, bir Amerikalı etrafına bakarak: 
binden çılcardı ve odanın içinde bir 

1 
ıi bir müddet itgal altında bulun- kor"u feryadile geri geri çekilmiıti. - Bu mezar gibi yerde ao~ 

&faiı bir yukarı dolaımağa baıladı. ı durmut. yükte hafif, pahada ağır Sualini ik.i defa daha tekrarladı ve tan öleceksiniz, dedi. 
Bu sıralarda Berg ve avene.i , ne var, ne yok ~ bulmak için her ancak o zaman genç kızın mırıltı- Etrafta kemikleri sızlatıcı ve rL 

Y • v l ,. w·ıı· bahçeye bakan kendi dairelerinde 1 şeyi altüst etmif, en umulmadık lan arasında, bir cevab yerin.e geç.. tubetli bir ıoğuk vardı. Sanki bir 
azan. a ~n ın 1 ıaın• ·· k h ı· d 'd'I S h J • k t H ·· 1 k ·· ,_ .. ··bh L li · · hz d · · 1 "b' "d"l V . . . . . .. • ~· _ muza .ere a ın e ı ı er. tep en , yer en arış ırmıştı. er yer oy e me uzere <(~utu ane» &.e me.ını ma en e ımıt er gı ı J ı er. 

erıty fikrını soylecli: ceıı~: _İnsanın bunu açı~ça gorme- büyük merdivenden a,ağı .ltotarca- darmadağınık idi. 1 anlıyabildi. Garrison sözlerine devam etth 
- Bu noktada çok haldısınız, mest JÇın abdal olması lazım. Genç sına inerken bunu dü~ündü. Birinci kata çıkar çıkmaz karşı- ı llkönce bu büyük odada kimse _ Ocakta ateş yakalım mı) S. 

f~~:ı.t . bu takdirde Vikontu kim öl- kız, eğer baba11 veya hizmetkar lan Sabah kahvaltısının artıkları hol- sına gelen ilk odaya girdi; burada 
0

olmadığını zannetmiıti. Zira ocakta zinlc biraz görüımek İ!ltiyorum. Si
durdu~. Duncan, D'Arenne'i öldürmüı ol- den kaldınlmı~tı. lhtivar oda hiz. pem~ bir bluz giyinmiş bir genç ateş filan yoktu ve odada büyük ze bazı feyler ıormam ve benim~ 
. - ılmem: b~. tato sahibi olabi... saydı aranılan evrakın onlarda ola.. mctçisi ortalığı temizİiyordu. $ark kız ayakta duruyordu. Oda, çok bir sessizlik hüküm sürüyordu. Fa- çok mühim olan fikirlerinizi öğre.-
~r. Duncan .olabılı_r ·: · Herha}::Je ih- ı cağını bi~iyor. Halbuki, onlara göc.e 

1 
tarafındalü koridor bomboıtu, fakat güzel idi, beyaz lake mobilyalar - ht kapının Cfiğipde bir an durak- mem lazım. , 

~yar şato ~12?1etçısı D_LJ:"can ın ka-1 eadece ıız zannahında bulunuyor. Garriııon oradan geçmedi, ,ato sa. la ve mavi İpek perdelerle döşen- ladığı bir sırada kulak tırmalayıcı Garrisonun mülayim ve tath d 
tıl olması ıhdtımo.I dahılı~dedir. sunuz. Aziz dostum, kendiniz aley-

1 
hibinin çalışma odasına giden, üze- mi~i. Pencereden gölün ha·ikulade havlamalar işitti ve bundan sonra Florayı tes'-"ın etmi·• ao"rünu"yordL 

- Bu an a aranılan cu:ı:dan genç binekle." b " k d lill · ·· ·· ·· · lı: d"f .. ..1·· k · ·· ı ·· ·· ·· d z d T •· "ki k.. .... k eli · '" Y • 

Fi J
• d . b , ı ırço e erın yuzunuze rı a 1 .e ortu u apıyı açtı, zua, guze manzarası gorunuyor u. .e. a orray ın ı opegı en sıne ,.. -nç '-ız gu'"lerek cevab verdiı 

oranın e ın e mı aca ar k 1 d.. . . T •d Fi d d h . . ·ı·ı d"" . .. . d k d - ld 1 tJC ,. 

Z C 
.. d k" . arşı sıra an ıgını nıçın unutuyorsu- orray en, oranın o asının a a mının cı a ı oşemest uzerın e, ı.. ogru atı ı ar. 

- annetmem. uz an ımm nuz" B · k "" h 1 ·· ld ğ • · .... · h 1 1 k d'l • d B" k d • So~u;;a hiç dikkat etm• ... ;.. . . . . d h kk r ergın usta ca tavır arı, ustte o u unu ışıttıgını atır amıştı. n ara parça parça e ı mış CBm an ır a ın ıesı~ - ... .. - ......... 
elinde ıse bu cınayetı e mu 8 ak imalı sözleri ve ileri sürdüğü bazı Bu anda genç kızın, orada Bergin bir yüzük mahfazası vardı . Bir kutu - Haydi yatınız! Laddie ve Ro· tim. Böyle soğuklara alı11ğımds. 
o i~lemiştir. Meydanda olan vak"a, iddiaları da bunu isbat ediyor. tefti!! neticesi altüst olan eşvuını içinde bulunan pudralar halının ü- veri Yalnız biliyonım lc.i Ame.nhda .,._ 
genç kızın, sadece ölünün ceplerini St.ephen üzüntülü bir tavırla ka- tc.nTİm etmekte olduğunu tahmin zerin.e yayılmı~tı, dö .. f'menin üzeri- Diye ba~rdı. lerinizin iyi ısıtılmış olmasını ~ 
kanııtımuş olmasıdır. Bu da cani. ptya doğru yi.irüdü ve: etmicri. ne, öteye ~riye cltılmış bir takım Sonra Flora büyük bir yazıhane- siniz değil mi) Bir kibritiniz ..,.. 
ilin kendia olmadığını isbat ediyor. - Onun benden fÜphe edip et- Kulenin her tarafında bir takım beyaz iç çamaşırları görüniiyordu. nin arkasından ayağa kalktı. Yazı- mı) Ocağı tutuıturalım. Hemen o-

- Buna mukabil sizden fÜphe mediğini hemen ÖKrenmck isterim avak izleri bulunduğunu keşfetti. Garrison hu manzara karşısında hanenin Ön tarafı ~enç kızın görün- da istediğiniz kadar ısınacakbr. 0-
eden odur. diyl ba~ırdı. Torny'in yazıhanesi bulunan alt hayretten ka,larıru çattı ve dişlerini mesine mani olacak bir '\'Ükıeklikte cakta odun ve çalı çırpı, atewıe-. 

Benden mi) Philippe: ltatta bir takım açık çekmeceler ve gıcırdattı. idi. Stepheni gördüğ\inden dolayı meic hazır Dir halde duruyor. 
- Bur.a evet diye cevab vere- - Bir dakika bekl.Jiniz, ll&or kapaldarı ardına kadar açık duran LUzumundao fazla hiddetli aö- hiddetlenmif ııibi idi, önine Y•)'mlf (Artma ..-> 
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Resmi Tebliğler t~-= J ===~
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;~ f i1r==zr hakk~~J:::ıi~rıer !!![!!!!~~!!!.!~~~!!!ta!!!!!!I !!!!s!!!!!!!~!!!!o!!!!!!!!!!!!!R!!!!!!! 
lngiltere üzerinde 

1. alyan mn'r zesı·nin ~:,??.~!:, .... , Milli küme maçlan meselesi .ıkıı0~~t";!~~r•tl·~·~:.a1 
f J Yugoelavya tarafından kabul e- • h t d ıı h 

11 
dan dün akşam neşredilen tebli 

t • :.:ındlaiğridıırö:ylenen bu Alman teklifleri n t ay e un n1 e d •ı ı d 11 

B.ugün duşman tayyarelerı - d ..... hezı··ma J .... ~ raaııseı göstermişlerdir. Kent U ~a JgJ O t - Almanya, Yugoslavyarun hillC;l"indc dil ıman tayyaroltıri b 
nıülk.i tamamiyetirü glaranti ede _ şehrin sokaklarım mit.ralyöz ate 

k .. t f ·ıat cektir. M çl r 30 Martt b l şine tutmuşlar ve iki noktaya. bo 

1 dl.k a·l a Si ı ı - Üçlü pakta mensub diğer a a a aş ıyor balar atmışla.rd.u:. Bazı evler ba 
• devletler de Yugoslnvyanın mülki --- sara u~mış birkaç kişi ölmüş 

tamamiyetini garanti edeceklerdir. Milli küme maçlarile alakadar törlüğe rnalfunat itasını rica ede- bazı kımseler de yaralanmıştı 
E ki. G e al H Emir Erkilet 3 - Harbdcn sonra Yugosbv - olan klübleri beş gündenberi meş rim. 1Bu sabah cenub sahilinde bir ye 

azan : me ı en r • . . ., Y.aya ~e deııizinde bir mahreç ve- gul eden ve ihcııgün birbirini ta - 2 - İstanbul,. Ankara bölıe baş td'e bom~alar ~tılmışt1 r. Burada 
_ 5ı _ ld~~ Türle ve ~Jı ~etlerı ;,OOO rilecektır. . . !k!h ed~n emırl~r~e ~arm~k.nrı~ık f kanl~k~arı:ıa verilmesi. san~ inç zayıat oln:am!ş,. yaln 

. l .. . . kı~ı kadar tahmın edıy~rl~~· (Bu 
1 

. ~~-. Yugoslavya İngıltere ıle i' bır ~ekıl alan mıllı küme JfJl nı - Milh kume maçlarının ilk haf- J>ek az hasar kaydedılmiştır. 
Bu talyall; mu_lrez.esının ltahmın faz1ad\r} Kendılc.n ıs.e an bırlıgı yapmıyacakur. hayet khiblerin arzu ettikleri şe- ta..c:ı~ Beşiktaş, istanbulsporla, Ga- Yunan tcbliji 

hezimetı cak 1700 :kişi idıler. Ted?ırlerı ku- Bundan ba:ıka, Almanya ile Yu- kilde halledilmiş oldu. lat<::sara • Fener.bahçe de. At' 
&r Tobrastaki rehineleri kurtar surlu olmadığından vauyet İtal. - goslavya ~asındaki ikb adi müna.. Hangi hesab ve ölçüye göre ha- Ankarada; Gençlerbırliği Har_ la ~na~ı (AA.) - Yunan or 

mıva n::emur edilen ve 11. Bersag yanlar için pek çabuk bu'hranlı bır aebau .tanzım etmek üzere bir prn- rcket etmiş olduğu ocllı olmıyan bi~ ile Maske.:.por, Demirsporla. nı n 
1 
aş mandanlığınm 145 n!-1 

l 1' alay komutam mıralav i'ar:ı şekil almıştır. ~okol ımzalanncnktır. futıbo1 federasyonu, birbirini bo - lizmirde; .Altay, Altınardu ile re~\ v:r:~. Mart ak~mı tarih 
ıl mr nP ·verilen müfreze, Bi- J al an müfrezesi çekilerelı Aynen Yugo~Jnvy,., memlekette, zan kararlarile Beden Terbiyesi karşılaşacaklaı·dır. Keşife ~~İl . 
litne k nunun }!}, günü ~abah saaıı t yk l . l Almanya al~yhınde yapJlan pro , Umumi Müdürlügünü çok müşkül İstan:bulda yaptlacak maçlarln maıhdud faaliya~~le .... :;~f"l'.~ları 
2 Yı 45 geçe hareket etmişti. Elde a e nızamı a ıyor pagandaya nıhayet verecek ve lü - vaziyette bırakmıştı. sahası hafta içinde tcsi>it edile _ e 1 goru uştür. 
rnazb11t ve sahih bir harita oima- Saat 13 ü 30 geçe, aföay Fara, 1 ~munda, ~lm~~·a ta.ra.fınd~ ken. KJfiblerin haklı itirazlarını in - cektir. Deplasman maçlannda Ga Alm.ıı tebliii 
ciığ1 i~in, muhtelif tahminlere ~~ tabur kwnandanlarının da müta-ı dı tskerl:n.ne ~onderılecek sıhhiye ceden inceye tetkik eden Beden latas~y. Fenerbahçe ile Beşik - Be.din 2 t (AA) _ Resıni teb 
re, müfrezenin Bir Tobras'~ ."!~r- lea ve reylerini aldıktan sonra, ma zemeıının. ug~7lav demiryoJ - Terbiyesi .Umumi ~üdürlüğü ni - tac;. ıstanbulsporla beraber çıka _ lii: 
'?ası için 3:5 saailik l>ir y.u:uyuşlBır Tobras'ın şimal doğus~.u.~da l~rından naklıne musaade edecek - hayet emrı a.lt~ndakı .. Futbol Fede- caklar~ır. ~ Alman muharebe tayyarelerin 
l~zımdı. En geniş bir tahmını ~en mevcud küçük bir kum tepesı uz~ tir. 8 ad A rasyonunun ışın~ ~ahale .ede - MıUı küme oyunlanna 30 Mart dea miirekkeb mülWn 6lolu d" 
dınC' esas edinen general. mum- nne çekılmiye karar verdi. Aynı y elgrl duı alı~n dmalimat rek evvelce vcrılmış olan bır ka- ta başlanacaktır. Hakem'lere yedi gece Pl,ymouth limanına hücum et 
.kün olduğu kadar hafiflet!lmiş saatte General Pecoriye üstün b'ld' ~f°' brya ~ra ın da".. kabulü ra:ın tatıbiki için alakadarlara e - buçuk, :-an hakemle.re üçer buçuk ~lerdiı:. Rüyet §a.rtLm mükcmm 
(&ebikıbar) birliklerin en niha -ıkuvv~tlerine tesadüf ettıği cihet- j ırd ı:_n ~ w şar akn _ ogru olup. 'mır vermeğe mecbur olmuştur. lira verilecekttr. olduğundan Alman tayyareci)e 
Yet saat 8 e doğra \'aha önlerindejıe çekrlmekte olduğunu bir ra - J ma T"1 b~nffu uzere ~elgra~ 1 Bu sur:tıe İs~nbuJ~a~ dört, An Dün akşam beş saat sliren top- bombalannı diledikleri )Jerlıer üze 
bulunacaklarını hcsablamıştı. porla bildirdi. • ~P! ~n rr te e b n 1 mu averesı karadan uç, İzmırden ıkı ve Eski- lanbda u~un münnka alat'dan son rine atmağa ve tam isahctler kay 

Fakat birlikler hafif olsun diye ı Fakat İtalyan mu-freze kuman- netıcC8ınK ~~şu ~vad_ a ınm~~ır: f şehirden ıbir takımın i~tirakile ra talimatn~me kabul edilmiştir detmcie muvaffak. olmuclardu 1 .! 
• ;.:....:ı '-l _, . - aoınenın un gecc1t1 to _ '114 kü ı k - • · y • -

onlara mesela muharebe ~);u.,ı.ı:. a •danının elinde ihtiyat bır kuvvet ı ti d y la P mı 1 mc maç arı on Jub ara - Bisikf f O b k 1 man te&sat.ında ve doklarda bü 
rı ~emişti. J;Iaibukı ltalyan bulnmadığı için onun muharebe-' h:~ shar:ı.c::~~ütea'mk ~~~ sında yapı1at;,?k.~·r :.. .. e m Sa a a arı y~k yangml&r ç.ıhnıştu. Mütead 
ıilSke-lerı cep!'ıan.cyı hesabsız su -lyi keserek geri çekilmesi, bahusus kararlar hakkında Bclgradda b' Um\Dll ma~~an telgrah .. Beden Terbiyesi İstanbul Böl - dıd vapurlarda <:la yangınlar çı 
r7tte. sarfetmıye aLışmı.şlard~. faa1 ve seyyal düşman ıcun·etleri 1 

çok sayialar dev~ran etmekte~ir- d"~~:11 d'!.'e1~es~ ymur, Mu - ~si Bisiklet Ajanlığından: mı§tır. Pwlymouth iaıc ofisi vah· 
Ş'rndi. ise an~ar .!flu~arebe~e ya - karşısında, en güç ve en tehlikeli Fakat'. malum olan şey henüz her~ ur~~ un an u mın!ak.a~ı - 1 - Bölge bisiklet ajanlığı ta- hasara ugramıştır. 
nız bır askerın uzermde ruzamcn b'r ı..areketti Böyle bir ric'ati 1 h . b.i k 1 d ~ d na klub murahhaslarına bıldırıl - rafından her on h...... minde bı"r de- Başka muharebe tayyareleri ye . . ekl 'd' ı ıı • • angı r aranı varı ama ıgı rr.» k ·· . i'J d k" t l C - u...~ ,,_ id L tusıya'b'leceği bi: fış ~ ~ı ıyorJ akibeti müthiş olabilecek bir y_a-1 Binaenaleyh, Yugoslavya hak _ me ~z:ı e aşa.,..ı a 1 e gra 1 gon - fa J.'.apılmak üzere üç teşvik yarışı n en ondraya bombalar atmlf 
lardı . .Beraberlennde ... ~ç~~r kaz nİğe çevinneden yapabilmek :ıçın 1 kında verilen haberleri kaydı ihti _ dermı tır. : • - _ ıtertıb o.lunmuştur. lardn. . .. 
rna ve kürek. de. ~oturmuyorla~ kıt•a kumandan1annın fevkalade yatla kabul etmek lazımdır. Yu _ Beden Terb.yeu Bölge B~lıjına 2 - Yarışlararsaat tam 9,30 da ZO M.artta keşıf tayyarclenmız 
dı. Ayn Zara ılc ırtıbat m~;lesı dikkat ve gayret sarfetmeleri icab gos)avyanm vaz;yeti henüz taayy-n Tstanbul,~Ianaca'ktır. cenubf Jngiltercde tayyart.: mey -
\Jnu.tulmuştu. Bu sebeb}e m5if:ı_:c- edıyordu. Bunun için alba;· Fara., etmis sayılamaz. u l - fsf.a~uisp?r. ve. ~nk.~ra 3 - Birinci yarış: 23/3/941 Pa- danlarına bombalarla hücum ede -
1.entn hnrekctinden hır mudof't d" w .ı ._.. nu" mune olmak için I D'V t ft B 1 dd k' A Maske.spor klublerının mıllı ku - ıar ,günü Meddiveköy _ T"r"bY"' rek hangarlarn ve k1şleJara iımbet _ • d .. f ıger•en, ... " , ıger ara an e Rra a ı " - d k kl" b 1 k . t] 1 ~ . - cı " "' - 1 .__ d . 

1 
. 

&onra Ayn Zara ord~gahm a mu kendi Be~a,giierilerinin ortaların- valaıı ajansı ile yapılan bir teml\'J ~ye 0 .uzuncu u 0 ~r~ 1 la K_efelıköy - Tarabya, Mecidiye - er ,..,.y etml§ crdır. IOO metle al-
rezeye dair bir malumat almak d t -stu-n~e bulunarak as- r· . d - y 1 edtlmelerı !hususunda vakı olan koy _ Maslak _ Mecidiy~ı·()y ara çak:taın atılan bombaların )lerde bu-. k" . b" t ··r a ve a u uı ne ıcesın e, uç ugos av nazırın·n 'tahriri m·· t t kl'fl . ~ · 1 "h" üs. d ırn anı kalmadığı gıbi ız~ n:.u kerleri üzerinde haiz bulunduğu istifasını teyid eden malumat da ~.

1
ik.. hurat~~ ''eı c bı 1~ ve s~n~a olmak üzere 50 kilometre - qnd ~ ~~ ırndam taıladı.klaravcı ~~ 

rczerle ordugaha herhangı rrus- t ~fuzu sonuna kadar ku" 1 t ume eye ının stan U..:ıpvrun lıkür. r en a'lıarın pat ı gorül .. 
tacel bir 'halde bir haber yollamak lcsır vke nu burıy' etinde kalmıştıı- ınmar"?~ ıHr. • •. kümeye iştiraki hususundaki tek- 4 _ İkinci yanş· 6/4/19

41 
Pa _ müştiU. uCiaetono~sea11 limanına ._,_A b 1 anma mec . :ı:.a&ı avas aıansana gore l'f' .. · 1 k'k d'ld' · · k.ar da • · ti ı- b" h h-ı .. uı.:anına1m mahrum u unuyor- J _1 . .. k-l B 1 d 2 t (AA ) Of' k" ı ı uzerıne •mese e tet ı c ı ı. :a:ar günü Mecidiyeköy _ Tnrabya- şı ıyı ne c

1
e ı. ır ava ucu -

du. tayan mu rezesı muı u H .e gr\'ld' . : · - 1 -es 1 ı ilzmir ajanının ve klüb murah- Yeniköy _ Kefcliköy _ Tnrab a _ mu. yal?ılmıştır. ngılter~nin. cenub 
ltayan mülrezttıi çöl orta•ın- vaziyette as:ig;adı ~:;;b:~t mahfellerinde haslarmın İzmirden dört klüb iş- Mecidiyeköv yolu üzerinde iJ de- j~~ı:lkn b~çıkfarında ~ekiz hınk toai -

da. yolunu ıcqırdı .Müfrae. ıbu sayede, bahsi ge- aabahtanheri deveran eden bir ri .. t~i talctbindcnclferagabl,.:ui~e - fa ~idip gelme sure.tile 6-0 kilomet- :.ıla~na bo=:; =~:~ .... · ... ta-
. t ın t ard d· d'. L • rıne naıaran evv ce te ııg ec.lılen relık -...y Ye 'tisteEk. geceleyin, çöl ortasında ~ epeye. ru aye v ı ve or~ a vayetc nazaran, un goce ubme r si !erin d iJr k .. . . . 'fTi .. .. vapur batmıp. 

esen şiddetli 'bir ruzgarla yağmur bır kale nızarnı aldı. (Ke1Je nıza- tarafmdan ittihaz edilmiş olan ka- P e~k Pkl'"bl e ~ k~ ~m; . .) ~ gı - 5 - ~r.::ıncu yanş: .~3[.4/1941 Bir kafileyt" karşı yapı.lan ve dün 
sebcbile kılavuzlar Bir Tol>ras·a ~ı her tarafa kar-?1 ceph~ teş : rarlar şunlardır: re:_~ u e: a · 10 a 1 arar Pazar gu~u T~pkapı - Buyukç~k.- kü tebliğde bildirilen hücum e-sna _ 
mden izi kaybetmişler ve İtalyan kil ~tmek de~~ktı~) Mufrezeyı Yugoslavya hükumeti, pıensib ~cgı~mernde~ u~.re Is~f.~:~l ~: Anlme~e (Sıruı~oy) aras~nda gıdı§ sında altı hin tonilatoluk dördüncü 
lllilfrezesini batıya doğru bav - terkıb eden bütun Italyan asker- itibarile üçlü pakta iltihak edecP.k, ara. anb ·ı! a. ~rer u un ume-,~elış olmak uzere 70 kilometre - bir ticaret vapuruna da isahet vftki 
lı seovketm•şlerdt. Bu M:beible leri de biliyorlardı ki Q(>Jün m1a- fakat imza protokol una ilave edile- ye Rıre ı _ cs~~ın._ .~e bu suretle lık. olmu~tw.ı. 
müfreze, Bir Tobras vahasının sında bozulmak -re dağılmak im _ eelt vesika ile. bir taraftan Yugoa _ !s~nb_uı .. <iordunct_!Slr ve Ankara/ 6 - Bu yanşltırda birınciden •w• 

humuıl:rkhmnr, pusla yarchnu ile ~alarmı wmucib olacak kat'i bir fe lavyaya bazı menafi temin edilecek. uçuncusu oJ~n klubler. mu:ahhas- ü~üııcüye kadar derece a]anlara ftalyaD teWiji 
ve büyük bir kavis ü.;erinde ha- lalret. ~~· Buna .mukabA1, diğer taraltan da kendisinin imza ,~nnuı ~a. kume heyetın~ rt~al !" bırer_ .!'13dalya v~ .bu varışlann .Roma %1 (A.A.) - )talyan or-
reketten sonra. ancak saat 10 u bu gıbı v~~etlerde yegane sela- cd~ccği hususi taahhüdler aşağıda _ d.!Ime1enn!? ':~ b1;1 suretle f!kstu- b~ u~nde ?e en •:>: derc~e alan dulan ummnt karargahının 2ff7 
geçe g-Orebilmişti. met çar:sı, bıribir:ine sıkıdan sı- ki şartlar dahilinde tasrih rdilecek- 1:'" ~ ~lub .. uZt'l'ınden ıanz•m. e- b.tr bis~etçlye de bır kupa ve - numaralı tebliği: 

Ita "frezesi şu '1ıra ve ter kıya baglanmaktan ve diğerlerin- tir: ıdilmesının kume merkez or.ganı - rılecektır. Yunan eepheginde iki tarnf top 
t'b .. yan m!1 .. , du ~ den aytıhnıyarak .siibayların etra- $utlar zasvon komitesine tebliği ve on '1 - Yanşçılann ltoşu saatin _ çulan normal faaliyette bulunmuş 1 

'131!~ ~rul~Pn"n Grenadya fında toplu bulunmaktan ibart- t - Yllgos}avya:ı::un bugünküH·kfübün !ştiraki Jl!asraf bakımın - den varım saat evvel hazırlanmış lardır. Tay arelerimiz 'Jlck :ılçak-
tabu1:1u·aÔncürazıo 

1 

ttir. Herhalde bu dü.şünce ve kor- lıududlan. üçlü pakta dahil bütün da~ ~n~şe;yi ~uC!b. olu;-or~ıı g_eı:ıç olduk.lan halde hareket yerinde tan uç.arak düşmanın müdafaa te--
S" · .. G 1 •· r·d ku İtalyan askcrlen üzerinde te- devletler Ye bu mey1U1da Bulgaris -ı erımızın faalıyct.ını teslıLl _ ıçın hanı- ıbulunmalan ve isimlerini fsisatıru bombardıman etmişler ve 
;varı. 33 e~ e~ ınli~~ \:ı,urlan, sir etmfş olncaktu ki herhangi tan ve Macaristan tarafından s:e _ avans .olarak yı;rilen 3000 !ıranı? 

1
11.akem heyetine kaydettirmeleri mitralyöz ateşi altına almışlar _ 

· ve . ·. .:saı:t ve bir bozgunluk eseri göstermekten ranti edilecek ve bu son iki hüku- d~ ~~ ışc tah~ısın~ muvafnk~t edıl 1 ıazı~ır. ~ kalanlar mÜS3baka- dır. 
acge~ makı~~klıl .. tübf~kler: .. ktatdopçcstu er·fçc:kimnişlerdi. met, bu suretle, Yugoslavya ar;,.zi.qildığını ve netıcl.'.'nın genel dırek - ya Istirak ettirilmezler. Şimali Afrikada düşman topçu 

... ,anc yu u ır mı · İ -r . . . ·· · d '-· 'dd' 1 h. ·nd' 1 k . 
llüyük k talyan mu rezesının, ha{ıf ol- uzerm eın ı ıa arından ıutrfr nazıtT d al"h' tt mahf lle . t k b' . ımnyesı e o an Carabub a 

• ısım.. . .. f 'r mak mülahazas1le. muharebe a- etmi, olacaltlardrr. ~a s .a ıyc. w ~ • e. rıncc e- 8!1 ~r tesJımiyet r;ö.!terildiğinin karşı taarruzunu ısrarla yenile.mi, 'l'~ mucıbmce mufre~, ecı ğırlığını beraber aimamış olduğu- 2 - YuRoalavya hududJann•n yıd edılmedııpııden ihtıyatla kar- alameh addedilebilir. fakat. her tarafta geri püskürtül -
~akt• Bır Tobras'a. vara:ak oras~~ nu yukarda yazmıştık; bu sebelı- bu suretle taarruzdan maS'Un bit f s'1anmaları lamndı:. Bu: hususta Yagoda. naz.artan Berline müstür. 
r asacak ve rclıınelert 0

• yol Je ıslı.erin üstündeki küçük ve ha Lale ifrağ· edilmesi, hiç bir ecnebi Be}_waddan bazı şayıalar Y~~lmak aidiyorlarmıı Bingazi mıntakasmda tayyare -
etle kurtaracaktı. Halbuki _%Ün- fit küreklerden başka tahki - müsellah kuvvetinin, }\atıa tnamSt ta Jse de Almanların son gunlerde Berne 21 (A.A.} - Ofi njansı- Jerimiz düşmanın Bingazi • deniz 
rşır~~8~. ve dolaşm~yu ihti- mat malzemesi yoktu ve bunlarla. ı~retilc, Yugoslavya arazisi dahiline l~I~adı t ~~opal{a~dal~r~nınk mer - nm Belgraddan öğı·endiğine gö _ üssünü bombardıman etmişlerdir. 
ıne11 gunduz olmuş ~ n jmen da ancak !hafif siperler kazınabi- gıremiyeceği taahhüdünü aarih bir ~:· ya~ 1 ar~nı .~\~ e mkc ge - re Yugoslav devlet adamlannın Hava "teşekküllerimi:ırden 'biri 
rrı\ <ie kalmamıştı. huuclt rate de- lirdi. Buna rağmen mümkün olan s-.rette tuammun edec~ktir. re kı~.. u~u k~ foz ~ aÇ'lr~t pek yakın a Alm.1nyava giderek Girid'de Sud~ deniz üssüne taar -
v u reze kumandanı ar e · yapıldı ve tepeyi sararak hücum- 3 - Yugoslavya, Üçlü ·pflkta rna ıızım ır .. 1 

• ugo.~ avyayı 'anlaşmayı imza ctmelerı muhte- ruz ederek linı.anda demirli bulu
t'am bususundaki karar:nı de__ğış- larını 5o adımlık mesafelere kadar imza vazetmiş olnn di.Qer cievlet- "?:a~yanı~ tabııyet.i ~tına spkant b~ meldir. Yugoslav devlet adamları nan gemilere tam isabetler bvdet 
~rrn~ ~_Bir Tobras vah~sı uze- ilerleten mücahidlere ateşle mu- lerde~. ayr.ı olarak, paktm askerf S?: e an aş.maya 81 ~ane 8 - b:lki de AJmanynya Pa?.aı· günü m~tir •. ':v tavvarelerimiz HÜITi-
rıne yurudü ve taarruz eUı. . e'1 edildi taahhudlerındcn ve bu meyanda, ~ıl~t Alma~ t!lraftarı bır ı:ı~tede' l'.{ıde<X>klerdi;r. cane tıpınde bir ta re i dil "r-
lt-1 -ı . . Bir Tob kab c . . müsellih yardım ve müşterek as- mhşar etm1ştır. Belgraddakı Al - n...___ •• •• - müslerdir yya y şu ııayon ma re.ze.nnın j İçlenne kum dolduğundan İtal- ker:· b' h k . . b man sefaret inin ve Alman ajan - cnms Pol nazarlarla ıoruıtü · 

raa vaAo.ıiıa taarrnu yan makine tüfekleri işlemt>.z ol- riy~tle~nd~: ~~a~şt~~~~ln~=~tı~ - tarının !aaHyetıeri karşısında bu ~ad 21 (A.A.) _ N ih prens re~~:~ Afrik~da .ın_g~lizlerin .~e: 
Grazioli taburu cephesi batıya dular. Bu vaziyi!tte ve bu şartlar 4 _ Bugünk" h b' ' da gazetenin verdij?i ve başka kay -ıPo1 dun başvekil Svetkoviç ile . ~ı:vzılerımuın gerı~ı 

doğru olmak iir.er~ açı!dı ve. va - altında İtalyan müf~zesi.nin bu- Avrupa yenidenu t~~z\~ s;~~rr ' .. naklard~n teyid edilmiyc~ bu ha- b.a~ckil muavjn~ Maçek'i ve ha _ i:;;~ ı5rn ~·apt;~ı:n 1e$f!\,biis: 
han doğu cihetinden ılerledi. Va lunduiu tepeden (ekilmesi ı artık ken Yll'gosla:vyanın Ege denizin- bcrlerc ınanmak- makul hır hare-ırıcıye nazm Cıncar Mnrkoviç'i ya 

1 
".'"f.l!'J ~ın;, llmı~.ır .. a~ 

hntun kenarlarını Türk Ve yerli babis mevzuu değildi. mdad lS- de bir mahrece malik olmak hu _ ket değildir. ' kabul etm~tİr. }ah7 ~M~ m :a:r B ~-aır r· 
rrıüc3'ıid ku\~etler tutmuştu. hal temek için, saat 15 te Ayn Zaraya susundaki emelleri nazarı dikkate Filhakika Londranın iyi hnber Reuni tebliğ a a a d ş~an b" a~ ~:'~1 a-
Yan tmv.ı•<->• G:renadya taburla- R()nderilen bir sübay saat 18 de alınacaktır Mal"·m 0 ,d· u;ı;.u ver _ alan mahfelleri Yugoslavların Al- Be!Rrad 21 (A.A.J .- Nazırlar rbruzb. et er . ~~~d- ın 1 a an. -t'.......... . ·ro· &bilm' "t . . u ~ ~ ... 1 b ........ k . r . ba k·ı se e ıve verml!~tt"r " Srı.~nı salt gerisinde mev.zıde R1 ı. oraya vhi~ phış ve. kmalumredzeğnın hile.. Yugoslavya şimdiye kadar man ara h o;:~nb~,, ... ıyd~;~ f~~.rı ve mec tıindsı şvtopel ı Svetkoviç'in ri - Galba - Sidama ~mtaknsında 

uvariler lbunlarm solun an, va- hemen ç ce .. an~sı •• a ı ını yalnız Seianik serbest limanından ovr?"rn cnuz ıtmc ıgt '"'~ınde- yase e. anmıştır_ d" Dabu.std kend' b' l 
hanın cenubı:ına do~· ileliyerek ve ü~ cephe uzennde 3000:4000,istifade edebilmiştir dir1 ~. Neşredilen resmi tebliR<!e cel- uşmkan. . te ~:..... ıncbu., ır Y'O 

• l'i'... 1 · d" ku t · t · •-&'1 -LA!ı_'L-! ı...~!1 la • t ·ı h . . açma ıcın Şt?vvu:Y•.e rtınmuş-~rıden sanmya ~alışıyordu. kisilik hır usman y vve 1 
• aı:a- 5 - Bunlara mukabil, Yugos - aa.a WU1&1111:n Q•am en nazır r sen!n a.mamı e alıhazırdakı si - sa da f?eTİ ;püskiirtülmüştür 

7ü k r "lunJHderin fından sarı'lnuş o.ldugunu blldır- lavya kendi araıisinden. üze.rle - Belgr~d 21 (A.A.) - ı.:zutı sü- Y_ası vazty~tle alakadar me..,clele - · 
r ve )Jer ' mişti. rinde kontı:Ol vova yolda tevkif ren kabıne toplantısından • sonra rm tetkikıne tahsis rdilrliği bil - . y 

1 
d k' . 

taarrum · t'' t t h ...., · · t-f d y sl l h-'- di 'Jm kted~ ıansımn ugos avya a ·1 sıyasi va ı:ı.._ !L k tl . ~·" gören aö Bunun üzenne, 1!~n to~u a- akkı mahfuz kalmak şartile, ha~bıkıs ıda e en I~ot av lnnzır arı <U\. rıBe,':_-~ hl~;,_,,___ • • • • ziycti tıüfasa eden telgraf hakkınd~ 
.. .uu uare e en apn'rU' • 81 Geııerrıl Leqwo ye ugayın levazımından ve yaralı =ıskerlerın ın a şu ma uma a mm ıştır: -.•mıu UKumetının vazıyeti t f . tt b 

1 
di l 'k 

!l~llü bedevi mücahidler _vahanın ınÜtebaki lınıvvetini ve üstelik iki ~çmesine müsaade ed<'rcktir. Adlive nazın Mihail Konstanti- BeJcrad 21 (A.A.) _ Reuter· be aı~~ • u u~an P omali mu -~ınd~n. ç~karak e~eJa ~ır ~um batarya ile yarım süvari bölüğü~~ . ~ -:. Yu,e;oslavva. memleketin. da, noviç libera.1 tcmavü~l<·riTe ~nnı!1- Sa!Mıiyetli .mah!eller Yugos · _ •rrın ~~~ot· 
0~ı .ışgal ett1ler. Mu~eaki~n alarak hemen tıarcket etnıcsını hılı hayatında Mihver devletl<.>rıne 1 mıştır. Aynı Svetkovıç kabınesın, Javyada siyasi vıziy~ti iÖYfo hü- .. Bu. muhim telir<\ftan anlaş:lıyor 
d renadya taburunun soluna şıd~ emretti. Ayn Zara'dan ~u suretle düşman olarak kendini göstererek de evvel~ ~evlet ;nazırı bu1uı~an lisa ediyorlar: kı, Mıhver tarnftarı. mahfellerden 
~tJe taarruz ettiler. Munatazam eksilen kuvvetlerin yerme, 'fiab- her türlü tesirleri izale etm ği t•·IKon~~~ntıoovıç ndlıveo oez·ırehne Batveki.I Alman t«;lt)ifleri leh ve. çı"an ve Almaı~ n ıle Yut!:>sbvya 
kı rl askerleri ise İtalyan~arın sa lus şehrinden tümenin diğer kuv- ahlbüd edecektir. r"crtıar zaman Alı;n~ıı ve Rumen ya ale7hinde suih bir vnziyct alma.. uasın~a komprımi ~sına daya .. 
cf.e na doğru yürüyerek şıı:naiden tleri ~eleoeklerdi. 7 - Yugoslavya kendi iktısa- basını tarafından ıyı k!lrsılanmış- nı.ıştır. Hük:ıl.ınet ırupunu tetkil c. _ n~n bır. anlaı!'°adan bah

11 
dt n p-

~~kilm? hatlarını kesmıye te- ve (Devam r:dı1or) djyatıru ve. ezcümle zirai iMi.11:'a-ıtı. . . den. 6 ?~rti e.findcn biri Alman YIA~&r htç ~.c.iıl.c mr~·eim iıdir .. B~ ~ebbus ettiler. H E Erkilct latui\ tedlrıcen Almanya dahılın- l ~ Zıra~t na~ıı:ı • Cu~ro!~v~ç Sırb ıeklıflerının lehınde, ikisi aleyain _ ı;ayıalara gore, mezkıır kompnmı 
. ..\lbay Fara bunwı iıezrine 33. . . de cari rktısadf sisteme uydurma- 2nraatt;ı partısının lıderıdır. de, ve diğer üçü ise basvkil gibi b' Almanyaya Yugoslavya üzerinden 

r~Y•de taburu'nu, ce-phesi bedevi- "' • • ğa çalışacaktır. ı · İçt!mai. muav.enet ~zırı. Budi-, ! vaziyet almaktadırlar. Harbiye n:. ha~b. malzemesini ve hastan tren -
.,_.re karşı olmak üzere cenubda f mİr umu mı mecJısı 8 - Bu yeni siyasi vesikanın vıyavıvevıçc ır~l~n:e ~ust~k~l Sırh zırı kabine müzakerelerine iştiralC. r lenru kootıolsuz olarak acçirmek 
&j e ~· piyade taburunu da ccph~ Z • • • b• . di ~elecek hafta içi?~e ve ağlebi ih- dem?krat ?artısrnın lıdendır. Bu etmemiştir. Bütün muhalefet istis _ hakkını verecektir. 
trı '?ürk askerine kaI'$1 alarak şı- mesaısını ıtır ti.ınal Japo!l harı~tye nazırı M.at - partı ':~~~le Avushırya - Macar nasız Alman ıelcliflennin aleyhiııde- Kabinenin Taziyeti ve maUtde-
lıeaı~? yaptı. Onun taburlarının . Hususi) _ Umumi suoka'nın ıka'!'etı ~sn:ısında B~r- ' ~a~Jci!~u. altın~e yaşamış Sırb dir. Hükumette değişiklik yapıldı _ tin kat'i hattı hareketi nazıırı iti -
.,.,.. ı- Uçü de bu suretle ilk önceden fzrnıT ı a ( . . . bitirmictir linde imzn edı'mesı mulıfcmeldır. ~ar bırlıiJını temsıl ve Hırvat par ğı takdirde çiftçi pa.0.:-: D' iN.t bara alıaıı ve buna eikan amami-·•ı•..l. .. ı · buaün mesaısını " • h . . -:: t' 'l - t k h ke' • ' • .._. ...... esna r d ·ı· 
i ~ -ıarebe~e girmiş oldu. Hen uz mec ıs • stanesinin müva.z.enci Royte:" mu arnrme """ ısı. e muş ere en are • etmek- olmak üzere, bütün şefler Alman yed eki kuvvetli cereyan a ı ave. e-tıı;le Vaktı gelmemişti. Muharebe- Memleket halı yrıca bü- Londra. 21 (A.A.) -- Hcuter a- tedır. tekliflerinin kabulüne ya ınubaliftir- dilirae.. Almaalara ~ kadilı ı.ııulüm 
~tt de başlangıcında bulunuyor- u~yey: a :::~:~es~ in§a e _ jansının diplomatik muharriri ya Bu ücfü !;Stifadan. n~ticeler ç! - ler, yahud da lehte veya aleyhte j tavizlerde ~ulunurma~ı ihti?1nli az -
h.e · Bu itibarla çıkması melhuz yü.k bi.r .a~u at Vekaleti nez _ zıyor: . karmak hen.u~ mevsımsızse de baş bir vaziyet ahnaktaChrtar. Naibin drr. ';Jmumıyetl<" t~sl!m ~c:~te -
~ ~~i yeni .bir hadiseye knrşı dilnıesı ıçın .~ıhh b l ulmasına ka- Bazı haberlere ınanmak laz~m vekille harıcıyc nazınnın yRkın _ çiftçi partisi mümcmilleQle i9tifa _ diı ki, ~~av hükfnneti ~dı zlI 
ltu Ylnak için İtalyan müfrezesi dinde t~b.uıtV ~~:rafından aza ıelirse 8 ~ne kndar Almanya ıle,da Almanvaya gideP.elderi nabe'rİI rede bulunması mu~ıemeldir. g~sterdı~ı takdf":1.e bu kabil ta -
~at~~ elinde hiçbir ihti- rar ~eıilmiıbr.l m~r alaıta bir ziya- Y.uıgoslavya arasında bir anlaı:ıma ısrarla dola~maktndtr: Bu da -~I _ Son ....-,,et ~Iu ·~k :ırenı ıt«eklne eaaa ~ 

l kuvvet kalmamıştı. ,erefin~ g.ec~ z P imza edilecektir. Bu haberlt>r Lon man talebleri karşısında aşağı yu Londra 21 (A.A.) - Royter a- kıl edebılir. 
t.q•nlar, vahayı müdafaa • - fet wımlaıifbr· 



8 Sa fa 

BiR HAKiKATi 

( Yeni neşriyat 

O, Beyu bir kuttu 

)ı Ankera borsası 
~ edebi,atınm en mlimw c;e~ 

relerinden, mllll edeblyat.ın en bf
metıı ve ~LS şairi Orhan Seyfi Or
tnm. bu k!lmde bir fiir kitabı neşretti. 

cO, beyaz bir ku11tu..11 Orhan Sey
fıDin &n .90n •• en güzel şllrletidlr. 

IAkl>ab& kütübhane.tinin edel>ı)a\ 
serisinden bu ilk klta.b, güzel kltıdı, 

cbel bMJnana. ratmen C30> kurut. 

•• 
Yanm. A7 - Bu on bet gftnde bir 

glkan aile ye ıençllk derclsinin 15 Şu

bat .ayısı tlç renkli bir DPlk tfll'lde, 
.nle okunacak birçot yazılarla ~ 
tılt&r etıniıtta'r. Bu aayıda gazetelerin 
meçhtıl tabrama.nlan olan ıetreter-

ÇEKLER 
AÇÜJ.1 

Londra ı 15t.erıln 

New-Yorl llO Dolu 
Cen•n• ıeo i.n~. l'r. 
A\6Da ıoo IKabm1 

M&clltd 100 ~·~ 
Be!snd 100 Dinar 
Tokohama 100 Yen 
Stokholm 108 is.,.. J'r, 
Altm 
XülQe M ~ 

.,, lt:ıoa ıı, 

Ut 
129.20 
ıt.98 
U9 

12.84 
3.1525 

30.90 
I0.'17 

24.50 
322 

E-... vıe Tahvilat 

Muamele olmamıttır. 

Jer aruında bir .erı röportaj baf}a-
m1'*Zf. İlt ynı cSon Posta» aetreterl Şemsettin Günaltayın 
CeTad a-lebıml:re tabıll8 edi1mifUr. konfer&D11 
BuDda.D ltqta sntıe okunacak bir Biiyük MiJlet Meclisi Reia vekili 
9C* taribl, iÇtlmal, edebi yazılar, bi- Şemsettin Günaltay, önümüzdeki 
ttıJeler, fltrıılM' mecmuayı zengin.. Sah rıünü Omvenite konferans aa-

lonunda cdünya ahvali karıı-.nda 
Jettirm(ftir. 24 saJfa 15 tunıttur. Tijıkiyenin durumu»' mevzulu mü -

t.li.m _ Tirit Allllildopedlll M11- him bir konferans verecektir. 
llltihnaarif - Asan tımıye kilttıb
bane.!i 11an.fmda.n nqrolunan bu 

mühim ~rfn 10 uneu sayısı intişar 
etmf.ftir. Bu sayıdakiler: ı. L~nda 
lhenk: Prof~r Ragıb. 2 .. EdeblJ&t
ta ahenk: Eşref Edib. 3. Hatitı a
bent, and ahenk: Profe.aör Ali Ni
had Tarlan. 4. Kllna.tta ahenk: Ra
adhane lılüdtlril Profes6r Patin. 5. 
İ.ltlml yamlarda a.hent: Btlreyya 
Saltuk. d. t.allml yazılann son mtıte
lı:knll nevileri: Rei8filhıa tt atın Hacı 

Yeni tip çorab iti 
Çorabcılar yeni standard tip ço

rab işi etrafıada bu Pazartesi bir 
toplantı yapacaklardır. Ankarada 
yapılan görütmelerde bazı noktalar 
etrafında yeniden Vekaletle temae 
lüzumu hlsıl olduğundan Pazarteai 
günü yapılacak görütmelerden ıon-
\J'a V eklletle yeniden tem~slaTda 

bulunmak üzere çorabcılar tekrar 
Ankaraya aideceklcrdir. 

K.Amn. ı. Muaikide ahent: Abclülta- il-'> o... IHSA.ıı SAMI "'!) 
dlr. 8 Bediiyat bakımından aherik: ~T J F Q A Ş J S J 
Güzel Sa.n'atlar Atademial Mildllril 
Birhan Topra.t Te t.aJlm Ansitlope- Tifo n paratifo hutalılclanoa tatul· 

. . . . ınmnıak İfİD teairi lı:tt'i, •aafiyeti 
dili ha.ltkırıda Baldad gazeteleruım pelı e111io tae atadır. Her ea.a..J~ 1 
ne§l"iyatı. • hluHr, Kutu::u 46 l•nı.ttur• J 
Doktor Hafız Cemal 

(Lokman Hekim) 

Divanyolunda 104 No. da herıün 

basta kabul eder. 
Telefon: 21044-l3398 

J ... DOKTO . ~ •--.~ 

ÇIPRUI 
Cil<llye '" ZııhreYiyıı m:;tehauı •ı 
l;eyetlu Yerli t. a.lar Pazarı kar· 
t•••H• Poıb ııoketı knşeıhnde 
Mııymemııt apl!Ttınıanı Tt:I 'f,8:).~ 

Devlet Demiryolları işletme U. M. den: 
Muhammen bedeli CZ250> lira olan muhtelif eb'adda 900 kilo kllngrıt. 

nevinden le•ha Cl.4.lMU Salı güntı aaat (10,46) onu kırk bette Hay. 
darpafada Gar bin&Sl dahilindeki kAımbıv<m tarafkfıda.n l.9lk ebiltme 
uauıae aaWı alınacakts'. 

Bu ite stnnek i&te79nlerln UM> lira ('16) turUllut munttat temı .. 
D&t ve taııunuıı t&Jin ett41i veea.ıtıe hirlltte elcsiltme gilntl aatılne lta-
dar ~'llÜılJC>n& mü$oaatlan llzımdır. . 

Bu iti aid prtnameıer tomiayondan puuaa .ıarat dalıtılmattadır. 
(2228) 

DİŞ MACUNU 
MikroplaM yOzde 100 OldOrOr, dlşlerl temizler parla· 

tir dif etlerini besler ve hastalınmataMna manl olur. 

Her rerde OENTOL dtı fl1acunUftu tararla isteyiniz, 

......................... ·--··-·········· ...................... ·--·--··--·· .. ·-----··· 
Son Poata Matbaası: Nr.fl'İ)'at M ;jdürü: Selim Ragıp Emeç 

SAHtBLER.t: S Ra1r1p EMEC. A. Ekrem USAKLJGİL 

SON POSTA 

1·uvaJetinlzi 1aparkea 
Pudra altına dalma 

KREM 
PERTEV 

ınrtınoz. Pudrayı ıımıakı 
tutar ye akma11na m8nt 
olur. Yaith ye J•itllı olan 
top ve vszolan Tardır. 

lstanbul Levazım AmirliOinden Veriten 
Harici Askeri Kıtaatı lllnları 

Oöateraecek yerlere teslim 4&11üe 80 ve 50 ve 40 ton cem'an 150 ton 
aıtır eti pazarlıkla satın aıınatattır. İhalesi H/1/941 Pazarteat gilntı aaat 
14 de Geliboluda Bolaylr a..skert Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. Tahmin be. 
deli 60,000 lira at temınat.ı ta50 liradır. Toptan veya aJl'l ayn taliblere 
de ihale edilebilir. c2154 • 3'ı22• ,,. ,,. 

Beher çllt(nin muhammen bedeli 85 lira olan 187 çift atlı nakliye ko
tum t.akımlle muhammen bedeli 55 Ura olan ~1 tek atlı araba koşum 
tlkunı pazarlık.1a aatm alıoocattır. hıalest 27 '31'9+1 Perşembe günü 
aaat 14,30 da Erzurumda askeri satın alma tom&syonunda tahmin tutarı 
19,200 lira tat1 teminatı 2880 liradır. Nümune ve prtnamest komisyonda 
görülür. Talihlerin belli vakitte tomilyona gelmeleri. c2156 - 2:24. 

** ~ metre matra tılıfiık tumat ı>azaı1ıtıa eatın a1J11acaktır. Mu-
hammen bedeli 1e,740 lira tat'l teminatı 2511 liradır. İhalesi 29/3/Ml 
Cumartesi cftntl aut 10 da Ant.anda M. il. v. Han aatm alma 1co_ 
m1syonunda yapılacaktır. iateklilerin belli n.ti-. tQmjqona gelmeleri. 

c2150 - 2183• ,,. * 
Beher adedine tahmin edilen fıatı bir turilf olan 10,000,000 aded nal 

mıhı tapalı uma ebilt.meye tonnmştur. İhalesi 8/1/Hl Perşembe rtı
ntı saat 11 de Antarada. M. M. v . aatm ,.Jma twınlQ\inunda yapıla-
caktlır. lsteklilerln 8250 liralık ilk temlnaıtlarile te~if mettu.blanbl 
ihale aaatınden bir aaat evvel tomiqona nrmelert. Şartnameal ı liraya 
tomla'yondaıı alınır. c2112 - t18511 •• 45,000 lira te~f bedelli Kayseride toprak ~iyesi ve sair işleri p:ızar-
lık:la yaptırılacaktır. İhal~i Z5/ S/ 941 Salı gtlnü saat 11 de Ankarada M. 
M. V. Hava aatm alma komJsyonunda yapılacalctır. Ka-t'l teminatı 8750 
liradır. Şartname ye projeleri 225 tllrufa ko~ndan alınır. Talihlerin 
belli vakitte komisyona gelnıelerl c2132• c209'l• 

** Hepaine tahmin edilen flatı 22,000 lira olan 10 aded gurup eıettrejen 
pamrlıtla satın alınacaktır. İhalesı 28/3/ 941 Çarşamba gQnQ aaat 14 de 
Antarada M. M. V. Batm alma komisyonunda yapılaca.ttır. Kat1 temi
natı S300 liradır. Eftaf ve tartnamtai komi8)"onda gör1Utır. Talihlerin 
belli va•kitte komisyona gelmeleri. .. c21r.b •2059111 .. ,,. 

Mütea.hhid nam ve huabına beberine tahmin edUen flat.ı 80 kurut 
olan 100,000 aded kar başlılı açıt etailtme ile aatın alınacaktır. İhaleal 
3_4-941 Peraembe güntl saat 11 de Anbrada M. M. V. Satın alma to
milyonunda yapılac&ktır. İlk teminatı ta50 liradır. E'f8af ve prtname& 
300 kurllf& tomi.ayondan aJınır. Taliplerin belli ntitte tomilyona gel • 
melerı. «2106• cıını. 

PO·KER 
T raş bıçaklarile T raş 

olmak bir zevktir 
Trattan eoma cilde yanık
bk vermez. Yüzü yumupbr. 

Her 1ente asrarta Poker 1.'n.f 
bı~ iılte)'ID.ls. 

Hava Gediklisi alınıyor 
Tnrt Ban Kurumu Gedikli Yuvasına OedlkJi namaedi alınacakt.ır. 

Kabul '\arttan Tt mtır~aat uaullerl hattındaki murauaı talimatı Türt 
Hava Kurumu fubelerinde me..cuddur. 

YUV&fa ııtrmek ilıifenlertn bulunduklan maha.IJin HaT& Kurumu fU.. 
belerine mtlraeaatıan. <2082> 

ELSAMiTOL 
İdrar 7ollan iltihabı, had ..,. mtllmin belsoluklutu. idrar sorlutlan, 
mesane ve proatat iltihabı ve böbrek baatalıtlannm tedavisinde te&ri 
çabuk ve tat'idlr. Eczanelerde~ marta B ıı: L 8 A M t TOL arayınız. 

Ma:tepe Askeri Lisesi Md. den: 
Maltepe askerl lise.3inde bulqık ,ıtama matinesini kullanacak bir 

maJti.ıliSte ihtiyaç nrdır. Tallblerın Ve6ikalarile birlikte Toptapı haricin. 
de Maltepe a.skerl IL?e81 Md. ne mOracaaUan. •ıl25• c2090• 

Üniversite Rektörlüğünden 
Profesör Ma'Zhar Osman Uzman deNlerlle ilgilenenler ic;in Rettörlil .. 

tüı\ müracaatı üzerine dört umuml konferans verecektir. Konferansla-
rın elin ve aaaUerı aşaitıda. yazılıdır. 1220'111 

n Mart. 8-10..1 'I Ni8an 1941 Perf81111te günleri aaat 18.30 da konferans 
salonunda. 

Ba,, Dif, lf eale, ·Grip, ILomatimna 
Nevralji, Kırıktık ve Bütün Agn!arıaaza Oerbal Keaer 

lcaDCnde (il.et. 3 kate ılıN~lll . T Ali.LITLHINOt:N SAltlNINlZ. 
HF.R VElft>F: flıf.LU ~t{LITtıt.ARI ISRARLA ısrnı~ız 

İstanbul fiat mürakabe komisyonundan 
57 No. Ju illn: 2'1 Mart lMl taıilılDden itibaren 2'1 No. lı iJAnım,.,. 

tesbU edilmit olan 90 kurut uamt perakende flatm feftlnde Te eUtra 
eut.n. namile b4ar peJnirl aat.ııam,ftC&lcm. Blrinci ne" 18llı t..-r 
peJilİrl toptan azamı 87.5, perakende uam1 90, ltinci neVf taşar pe)'DJlt 
toptan azami 80, perakende uamt 80, ilçinctı ne"fi Kara n mDmuil 
turu ta.pr peyniri toptan asamı 45, pera.•ende asamı eo lavuftur •• nn. 
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TDAK PHILIPS LTD. Ştı ıaTANaUL 

Ankara Mıntakası Sıtma Mücadele Reis· 
liğinden: 

Antarada müntetlr uıu.s gueteainın ı.M-7.10 Mart Ml ve 1stan.. 
bulda münte4ir Bon Posta, Yeni Sabah, Tan gazetelerinin 4-11.1-10-12 
Mart Hl nüshalarile illn edilen sıtma mücadele.si aıhhat memurlan 
kursunun kayıd ve kabUl möddet.i cörtııen lüzum tızerlne Mart nihaye.. 
tlne tadar u.zatıldılmdan enellti ilArumıma.ti tarıt.lan haiz olan talib
lerin dilek~ balb'7acaklan e"9ki miW>lteıerlle Martın 31 iDCi ıü
nüne kadar reisliğlmize müracaat el.meleri ve tedr&.ta 2.4.941 ıarihinde 

başlanaca~ı illn olunur. d512• c2069• 

Türkiye Cümhuriyeti 

ZiRAAT BANKA Si 
Kuıalut tarihi: 1181 

Sermayesi: 100.000.000 Türk Lirası 
OulM " tJau adedi: 181 

Zirai" ticaı1 lwr DeVl banka muameleleri 

PARA BiRiKTiRENLERE 28.800 
LiRA iKRAMiYE VERıvoa 

Sirsa~ Banlruanda kumbaralı ft fhbanıl w.amal bMablanDda 
9DU IO lirall bulunanlara .udıl t defa ce1t11ece• kur'a ile -..G -
~ pl1na l6re 1kramiJe d&lıUlacUm· 

4 Adet 1,000 Lirahk 
4 " 500 " 4 n 250 " 

40 " 100 n 

100 " 60 .. 
120 " 40 " 
\60 n 20 " 

4,00~ 

2,000 
1,000 

. 4,000 
5,00J 
4,SOJ 
3,2Ju 

Lira 

" .. .. 
" 
" .. 

Dtltkat· H .. sablanndaki paralar bir .ene içinde 50 liradan a.p.t. 
düşmiyen1ere ıkromiye çıktığ~ takdirde " 20 fazlLSile yerilecelttir . 

Kur'alar senede 4 defa. 11 Mart, 11 Haziran. 11 ByUU, 11 Birin.. 
ci Kanun tarıhlerln<ie r.ekilecektc. 


