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illi Selin ilen ,, 
milletine mesajı 

Dost Yunan milletine 
gönderilen diğer mesajlar 
Yunan milli bayramı münasebe.tila Başv~ki~! Marl!şal 
Çakmak ve Hariciye Vekili de bırer mesaJ gonderdıler 

1 
Genel Kurmay Başkam Ma- Londra 25 (A.A.) - Reuter: 

Ankara 25 (A.A.) - Yunan 
milli 'bayramı münasebetile 
Reisicürnhurumuz ve Türkiye 
Cümhuriyeti erkanı kardeş ve 
dost Yunan milletine bütün 
Turk milletinin duygusuna 
terceman olan meoojlar gön • 
dermişlerd ir. 

Reisicürnhur İsmet İnönü 
Yunan milletine şöyle diyor: 

Asil ve şanlı Yunan mille -
tinin bu bayram günU.nde, mil
li vatifelcrinin ifasında ço -
cuklarırun gösterdiği cesaret 
-ve sebatı hayranlıkla selam
lamak i-çin bilhassa zevk duy
maktayım. 

Türkiye Reiıicümhuna 
1amet lnönii 

Diğer taraftan Başvekil Dr. 
Refik Saydam da hayranl~ını 
şu satırlarla ifade etmektedir: 

reşal Fevzi Ç~kmak _d~ aşağı- Yunan milli bayramı müna-
daki mesajı gondermıştır: sebetile başvekil Çörçi~ Yunan 

Türk milleti <lost ve müt- milletine aşağıdaki mesajı gön 
teiik memleketin milli bayra- dermiştir: 
mma yürek birliğile iştirak Bu unutulmaz günde bütün 
etmekte, ordulannın kahra - medeniyet aleminin Yunan 
manlığını ve milletinin mane milletine karşı duyduğu hür -
vi kıymetlerini hayranlıkla ta- mete ben de bir hürmet nişa ~ 
kib eylemekte ve ona kahra - nesi ilave etmek isterim. 120 
manlı~ına ve f edakarlıklanna sene evvel İ~ilterede yaşayan 
lay~k bir istikbal dilemekte - asil zümre Yunan istiklil da-

vası için mücadele etmiş ve 
dir. 
Genel Kunnay Batkto.nı Marctal bu mücadele kazanılınca se -

Fevzi Çakmalı vinmiştir. Bugün de bu men
kıbe adeden üstün kuvvetlere 

Ni1hayet Hariciye Vekili karşı fakat ayni cesaretle ve 
Şükrü Saraçoğlu da duygula - 0 kadar muhakkak muvaffaki-
rını şu mesajla ifade etmek - yet ümidile yapılmaktadır. 
tedir: · Biz İngilterede Byron'un 

Dost ve müttefik memleke hayatını feda ettiği davanın 
tin milli bayramı münasebetile mukaddes olduğunu biliyoruz 
hararetli tebriklerimi bildirir ve bunun için de o davanın 
ve milli mirasını korumak için kazanılma!liına yardım etmek 
eodadının menkıbelerine yeni kararındayız. 

Yagosıavya Hariciye Vekili dü~ 
içli paktın p . G 
beşinci arfl rupunda 
devleti izahat verdi 

Yugoslavya paktın 
askeri maddelerin
den muaf tutuldu 

SYetkoviç ve 
Ribbentrop birer 
nutuk söylediler 

Yuıoalauyanın ü~lü pakta 
iltihakı Belgradda gazete· 

lerin huauti nii•halarile 
halka bildirildi 

Vekil son siyasi hadiseler arasında 
bizi alAhadar edenleri izah etti 

Saracoğlu 
suallere 

cevablar verdi 
Ankara, 25 (A.A.) - C. H. P. 

Meclis grupu umumt heyeti buaUn 
cc25 / 3/ 94 h Salı günü saat 15 te 
Reiı vekili Trabzon meb'usu Ha!an 
Sakanın reisliğinde toplandı. 

Celaerün açılmasını mütcakıb 
kürsüye gelen Hariciye. Vekili Şük-
rü Saracoğlu; ıon 15 ııünlü siyui 
hadiseler arasında bizi al&kadar e
denleri izah ettikten ve bu mevzu
lara m(Ucallik olarak. aöz alan hla
tiblerin beyanatına ve sordukları 
ıuallere icab eden cevabi izahatta 
bulunduktian sonra ruznamede mü
zakere edilecek baıka madde kal
madıiından saat 16,30 da celıeye 
nihayet verildi. fflll"İc:İye Vellill Şiikrü s.r.coilu 

--------------------~ 

KahN.man Yunan milleti -
nin milli bayramını kutladığı 
bu günde, davaların en haklı 
ve en asili olan istiklali uğrun 
da yaptığı mücadelede göster
dtği ce:taret ve sebat için de -
rin hayranlılıffii71lıade etmek
le bahtivanm. 

!bir şan ve şeref sayfası ilave Eden de meıaj ıönderdl . • Bulgar bqvekru Sklü pakti 
eden kahraman ordusunu he - Kahire 25 (A.A.) _ İngiliz llDia ederken 

HükUmet Meclise 
iki istikraz kanunu 
projesi teklif etti 

Bqvekil Refik Saydam 
yecanla selamlanın. hariciye nazın Eden Yunan V 
H .. ..:..:.e v-•-"1! C!:!Lru·· Saracog~lu ii ıyana 26 (A.A.) - D. N. D. ---------

Sivas - Erzurum demiryolu istikrazının ana 
çizgileri dairesinde hazırlanan projeye göre 

istikrazın yekunu 35 milyon lira olacak 

--~ e&111 ~ <Denmı 3 neü r;ayfada) bildiriyor: 
'-'""llııı"'~~~....-.....-._..._...~~----~~~~~~~~~~~....-.....-..-ıııııı_...~~~----"""~"""~~ Ytıgoslaıvyıa bafVekili Tlfvetko

Tlrk·Bas 1 

tebllil 
Londrada 
. tefsirler 
Tebliğin neşri için 

seçilen zaman mAnidar 
telakki ediliyor 

l..ondra. 25 (A.A.) - Afi: 
Ademi tedavilz lcleklarasyonu 

baldund.aki Türk - Ruı tt>hlı~i, Lon
drada memnuniyetle karşılar;ımıı~~· 
Gece. aalahiyettar mahf ellerın mu-

CDenmı 3 iineu sarfada) 

• ltalgada gene 
kumandanlar 
değiştirildi -
Mareşal Graziani 

yerine _gene~s:l . 
Garibaldı getirıldı 

o ••• , .. , .. 
·ye rn e 

11 

Şarki Afrikadaki harekib sösterir harita 
~------------.;....------, Alrlkada 

barekAt -
/ ngiliz kuvvetleri 

Habeşistanda Harrar 
şehrine yaklaşıyorlar 

- · 
Esirler ahndı: harb 

malzemesi iğtinam edildi 

General diyor ki 
Habeşistan da ki 

lngiliz harekatının 
gaye ve ehemmiyeti 

nedir? 
Yazan: H. Emir Erkilet 

:1: nırilterenin, Almanya ile 
giriıtiği kat'I muharebc

beler arifeeinde, bi1-'ok kuvvet• 
lerini doiu Afrikada ltalyanla
ra k*rıı kullanmakta olduğunu 
görüyoruL Bunun sebebi, 

Kahire, 25 (A.A.) - Resmi Mihverin ehemmiyetli bir de-
tebliğ: d ğ .. niz devleti olan ikinci azasına 

Trablusgarbda if'o.ra e er mu- büyük bir darbe daha vurarak. 
hirn bir ıey yoktur, . faşizmi sarsmak. v.e. ti~ali A~-

Eritredc kıtaaumız Kerenın ce- rikada olduğu gıbı, doau Afrı-
nubu garbisinde düımanb.t1arafından katfaki ltalyan kuvvetlerini im-
yapılan diğer bir ~ukad! t~r~~u hadan sonra, buralarda kulla-
düşmana ağlr -zıı.~ia~ v~r ırere pus- nılan İngiliz ve İmparatorluk 

~ k .. r~mü_olerd!r. · • ... d kıt"alarından, bilahare. ba?~ 
••---·-' Cr••: .... : u ab~·istaiıda'-' Mt!tda bogazhın a semtlerde istifade etmek ım-
mare~ .... ._.. ,... . .... • • 't\ ve are.. 1 k 

Roma 25 (AA ) - Stefani a- yapıtım har . l!J •• • bir kanlarını hazır ama tır. 1 ...._) , • • . .• rımız (Denmı 6 ncı say a .... 
J.tuından: t keh mu~c "' harb ınalze- \. J 

ONiu erkanı harbiye reisi, Libya, miktar eıı~ ~ıı;..-.ı 7 ucı ~~1l!Mlaı. 
(Devamı 3 uacu sayfada) \ .. ~ 

• 

viç ve hariciye nazın Cincar Mar
koviç, bu aabah huawıl trenle Viya 

(0..11m1 3 iinc:ü sayfada) 

~~ Ankara, 2S (Huıuıi) - Hüklı-ı yekGnu 35 milyon lira olarak tek.. 

B b h 1 
~-e~ ~ugün Büyük Mil!et. Mcc!isine lif edilmiıtir ve hlhviller peyderpey u sa a ge en lkİ lltik1'az Jtammu proJMI tek)ıf et- satııa çıkarılacaktır 

· mittir. Bunlardan birinin mukabili 1 ık· · i fk • · • le bT 
. Dı'yarbakır · t onu dan Irak ve ıncı s 1 raz pro1caı mu a 1 1 

h a ~·~ n 1 aberler üncü Jnn hududlanna kadar temdid -- 1941 fevkalade m~dafaa b~tçeaini 
dilmekte olan demiryollanmıza kar~ılamak maksadıle . t:anz.ım ve 
tahsis olunacaktır. ' teklif olunmuıtur. Bu ıstıkraz ma-sa ufad adır Bu husuıtaki proje müddeti tL hiyeti itibarile tasarruf bonoları ia-

111 mamlanan Sivas - Erzurum demir- mini taıımaktadır. Bu bonoları hü-
~....,......~jyolu utikruının ana çizgileri dairc-Jkumet muhtelif zamanlarda satıp 

sinde haz.ırlanmııtır. Bu istikrazın arzctmek taaavvurundadır. 
~--

"Gideceğimiz gol muaggendir: 
Anayurdu atalarımıza lô.gık 
kahr,amanlıkla müdafaa golu,, 
Şemseddin Günaltayın dün üniversitede verdiği konferans 7000 kişi 
tarafından dinlendi, hatibin sözleri heyecanlı tezahürata vesile oldu 
. Cümlıuriyet Halk Partili tarahn. 
dan tertib olunan cııDünya ahvali 
ve Türlı: milletinin bu ahval kartr 
sandaki durumu» mev~lu ltonfo
raDSlardan birincİllİ ~n eaat l 7 de 
Ünivermte .konferanı ealonunda BU· 
yük Miltet Mediai Rcia vekillerin· 
den Şemaettin GUnaltay tarafından 
verilmiıtir. 

Üniveraite konferans ealonu ıa.at 
1 S ten itibaren konferansın baola
masına hayli vakit olduğu hald .. 
tamamen dolmuı. binlerce Üniver
siteli ve halk konferanıı bina dııın
c.\an takib etmiıtir. 

Şemsettin Günaltayın lconferanıı 
7 bin kioiye yakın bir dinleyid l..üt
INi tuafından büyük bir dikkat vo 
alaka ile takib edilmif, zaman za
man heyecanlı tezahürata seb~b ol
muştur. 

Konferanııın bilhassa milli birli
ğe, Türk kahramanlığına ve Milli 
Şe~e temas eden kısı~lan, dinleyici. Şem.ettin Clinaltay konferanlml verirkea 
len coıtumıuı ve dak1kalarca nlkıı-
lanmııtır 1 ccMuhtercm vatandaılar, teknik lcndiği şu :zamanlarda, bütiln dün-

0 
• b h : medeniyetin heybetli tahrib va11ta- yada olduğu gibi bizde de bir hu-JJflJa u r'.\m ve b z lan inaanlıiı utandıran bir barbar- %Ursuzluğun hüküm sürmesi pek ta.. 

Şemıettin Günaltay konferanll- !ıkla çarpıttığı, beıeriyetin karanlık büdir. Sinirleri KeVfClcn. umumi ba-
na fU sözlerle baılamııtır: J ve meçhul bir akıbete doiru aürük-1 wevamı 7 ncl s.&)'filcla) 



Hergün --On beş bin 
Kilometnlilc bir 
Müralcabe 

B.eatmll Balraleı 

&&N POSTA 

1 NAN, 

AN, 

• Hiddet ile nefret arası •• • 

N. L Z. 

1 STER INANMAt 
Ne kadar ta11rdıiımızı tahmin edebi1irainiz. Malamdur ki, eski 

l 00 kurutluJdar arasında kalp ola nlu pek çoktu. Bunun üzerine 
bükilınet bu lira1an tedavülden kaldırdı. Devlet timdi yeDİ liralar a
rumc:la bir tek kalp olmadığına k ~nidir 'ft Paıcliye bdar da yeni 
liralar ara11nda kalpına teudüf edil memifth. Hal böyle iken tram
vay idare9inin biletçilerine kalp lira tan almayın. diye emir Tennetine 
biletçilerin de ayar memuru aibi li.,.lan aarib jestlerle maayeneleri
nia cloiıa, cııw.iwıa. 
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26 Mart SON POSTA: 
=== ------

Telgraı-, Telefon Ve Telsiz Haberler· 
Makineye 1 Amasya, Tekirdağ ve Urf ada 1 .K~~JE 1 Kahraman ve Yugoslavya üçlü 
verilirken meb'uslarımız~n konferansları • Türk - Sovyetler Türk Edirnenin paktın beşinci 

Vugoslavyada 
yeni bir çok 

nümayişler yaplldı 
Paktı imzalıyan 

nazırlar dönduler 

Amasya, 25 (A.A) - Dün bu-ı•mda Tii<ldycnin bugünkü vaziyeti» dek/fırasyonu acı bir yıldönümü devleti 
ra)'.a gelen İçel meb'u~u Ferid Celal mev-zulu bir ko!'ferans vermi~tir. Yazan: Selim Ragıp Em~ lmCB~ştarafı 1 

inci s:ıyfadn) 
Güven tarafından Cümhuriyet mey- Bınlerce Tek.irdağlın ın büyük bir -~ -., .. B~giin acı bir günün yıldö- naya ge ışlerdir. Von Ribbcıı -
danıpda toplanmı§ bulunan halka dikkat ve heyecanla takib tttiği ve S o~yet Rusya ile aramızda monunde, 1%tırabh bir tarih trop, Yu,goslav devlet adamlarını 
hitaben «Dünyanın bugünkü fevka- sık sık sürekli alkışlarla karşıladığı bırkaç gün evvel siyasi bir sayfasının karıısında bulunu- is tasyonda karşılamış ve hoş gel-
Iadeliği karşısında Türkiyenin yazi- bu konferansında hatib milletinin beyanname teati edilmiştir. Beynn- yoruz. Yurdun en ıirin bir kö- diniz demiştir. 

b
. k f ·ı d 1 t" . b d · a · d d"" "1 k feSİ, taple, toprağ-ile, asarı"le H"tler v· d 

yetini izah» eden .. ır on erans verı ve e". e. m~n aşın a _en. ç~tı_n gün- n me metnı e un n os ova ve h T ı ıyana :ı miştir. Hatibin Turk ulusunun, top- ferde ıstıklal ve şerefimız ıçın mu- Ankarada türkçe ve hansızca ola- ~ zaman ürk, kahrftman e_ Viyana 25 (A.A.) - D. N . B. 
rak bütünlüğüne şeref ve istiklaline zafferane mücıadelelcrle pişmiş ve rak ayni zamanda neşredilmiştir. dırne. 2~ A yl evvel bugün, dü§- hi ?diriyor: 
tevcih edil~cck herhangi bir taar- milleti birçok şeref. saadet ve te- Gerek ahadisenin bizatihi mahiyeti, man ıstılasma uğramıf, muvak _Bitler. saat l 1 de Viyanaya ge>I 

ru
zu en küçük bir tereddüde düş_ I rakkiye mazhar etmiş vlan Milli Şef k L katen ana vatanın kucağından mış ve halkın büyük teznhürleril 

1 
J 1 

gere .-Jeyannamenin muhtevası kar- aynhnı .. • kar 1 

meksı"zin karşılamagva nasıl hazır smet nönünün etrafında nn sekiz d h T" k \>'-'• _şı an.mıstır. H iller Emperial o-şısın a er ur vatandaşı için hu- K h ık d l l · bulunduğunu anlatan heyecanlı söz- milyon Türkün sarsılmaz bir kütle susi bri memnuniyet duymamak a raman ı estanımızda e ıne ınmıştir. 
BeLgrad 26 (A.A.) .. - _Yugoslav şılanmıştr. Hatib sözlerini bitirirken ruz ettırmıştır. E manın da sahnesi olan Türk aJansı bıldıriyor: 

leri §iddetle ve sürkli alkışlarla kar· ı' h.~lind? t~p!andığını bilhassa tcba- mümkün değildir. en ıerefli yeri alan bir çarpıf- . Viyan!1 ~5 (A.A.) - D. N. B. 

!lnzırları tarafından uçlu pak~ın milletimizin milli kahramanımız ve Urfada Je' zamhn var ki türlü propa. Edirne, bugün. bu acı yıldönü. Bugün Yu~oslavva. bl's inci dev 
ımzalarunası ~zer!;ıe t:ugoslav. - aziz Şefimizin etrafında teşkil ettiği Urfa, 25 (AA.) - Giresun say- gan a ra sa ne ~lan muhtelif ya- miinü Edimenin ebedi Türklü- ı• le~ ~!arak, Üçlü pakta ittihak et. 
Yanın muhtelıf bolgelerınden bıl- 1 b. b" l"k . . d k . lavı Dr Hasan Vasıf Sonyürek dü hancı matbuatta hır takım ayarsız ğünü hatılayarak ve hatırlata- mıstır. 
h K k . cnubi sarsı maz ır ır ı ıçın e aya gı.. • n 1 b 1 k b ak İ l\tr · ~ aradağ, şar ı v_e c .. bi hadisatı kendisine has bir meta- ı Halkevinde verdiği konferansta ses er yer u makta idi. Bunların ra . gar a en y ın mesafede n:za , 1acarıstan ve Bulgari,.; _ 
Sırb~stan v e Belgradda bır~_ok_ nu- net ile beklediğini işaret c-ylemiştir. dünya vaziyetinin arzettiği mnnzara kıymet ve hakikat ölçüsü malum TÜ?'.k celadet ve hamasetini tan ıçın olduğu g ibi. P.E'lle Beh·e _ 
nı_ayışler yapılmıştı~. ~Iu~u~et • • I ile büyük Türk milletinin bu vaziyet 1 olmakla beraber mevcud artldr i- temsil eden bir gurur içinde d er e saravında vuku b u lmustur 
kütle halinde nümayışlcrm onune Telurdagda karıııısında durumunu izah etmiş ve çinde zihinleri kurcalamaktan da al"IAc~~ır. Bu acı hit•ran·n ta- Har iciye nazırı Von Ribbentropu~ 
geçecek tedbirler almıştır. Za~ıta Tekirdağ, 25 (A.A.) - Saylav-

1
Türk milletinin büyük Başbuğu lnö- hali kalmadıkları itiraf ve kabul e- tzelen~ıı,_yann.a .olan İnancımı- ~ I Yugoc:l~':'va başveki l! 'l'~V<'tko··iç 

ve jandarma k~vvetlerı daıma lanmılJlan Hasan Reşid Tı.nkut nü etrafında tek bir insan gibi top- dılmek lftzımdır. J şte bu esbab ve _ zm b:• ifadesıdır de.. ve harıcıyc nazırı M arkoviç' in. l -
heman;gı bir hadıscye karşı hazır dün burada «Dünya ahvali karşı-· landığını işaret etmiştir. saikledir ki harbe girmeye mt.cbur ~~ talya !hariciye nazırı kol't Ciano, 
bulu.~maktadırl~!· . . . .. olduğu takdirde Sovyet Rusyıının M ı· v k"I" d"" ve Japon büyü k elcisi general 0-

00!1 akşam oğr~nıldığıne g?~e, Lord Halı"faks Rhur havzasındak"ı Türkiyeyi meşgul edebilecek mii a ıye e 1 1 un şima'nın yanın?a Slov~~ya el~isi M_aarı:f Nazırı Pa~lıÇ • Başvekıl_ın külattıan istifade ederek kendisi:C Cermak, Macarıstan e~ç ısı Sztorv 
~fıyanay~ ~artek~ftınden e".velld ı;- k Al . . ·ı 1 hücum edebileceği hakkındaki bu bu""tçe e .. . d Romanva elçisi Bossy ve Bulp::ı r ı a etmıştır. stı asını gerı a l5l mu·· hı"m b"ır nutu man iŞÇi aı e erı" iddialar münasebet"! !Ak d d ncumanın e ek!s i. Drag~nof Ü~lü pakt devlct-
bildırilen Adliye Nazırı Kostaı: - !etin mütaleası b"ılvıee ·ıa ata ah:. ev- • • lerını temsıl <>tmışlerdir. 
ti . . . "f d ıle ı · d • sı c eza ur et- h t d • l\ novıç ıse ıstı asın a ısrar . . : •• ı · d" ta~ ıye e ııı·yorl miş tarafımızdan bu I d ıza a y lf 1 1erasimde ecnebi ve Alman L:t 
aneak günlük işlerin tedvırını soy e 1 " ar tan~ ve cemilekiır mnuakynbaplı an os- u smına mensub pek çok kimsckr 

d hd 
. . e e aynen h b ı 

eru e etmıştır. . . . neşrolunmuştur Ankara 25 (H ") s·· ··k azır ıı unmuı:tur. 
Çiftçi partis lideri Gavrılovıçın Vaşington 26 (A.A.) - B. B. C. Londra, 25 (AA.) - Royter B .. 1 · .. IMiflct M~lisi Buu··stusı -E .. uyu. fmza edilen protokol 

Moskova elçiliğinden istifası üze- İngiliz büyük elçisi lord Hali - ajansının havacılık muhabiri yazı- u muta e~y~ .gore ~ovy~t. Rus. .. çe ncumt:nı Vi ana 25 (AA 
rine bu part "ı ş"ımdi tamamen mu- fax, dün "Ok mühim .bir. nutu.k yor: Y~· memleketımızın u.grayabıleceği 1941 butçe projesi üzNinde çalıŞ- b"ld" ~ . .) D. N. B. ,. b t k d malarına başlamıştır. Bu münase- ı ırıyor: 
halif safına j!cçmiş ıbulunuvor. irad etmiştir. Sefir Jngılterenın İngiliz hava kuvetleri Almanya- ır aarru~ arşısın a ıcrasına mec- betle Maliye Vekili Fuad Ağralı 1 Almanya, it:ılva ve Japon~a 

Viyana 26 (A.A.) - Yugoslav sulh ~ayelerinin bugünkü müthiş ya daha şiddetli hücumlar yapıyor- bur ola~gımız muharebe ve ınüda- mali vaziyet ve yeni bütçe projesi- arası!'d~. 27 Eylul 1940 da aktf"d~ -
Ba~vekili ve H~riciye Nazırı dün trujedinin tekerrürürnün önüne larsa da bu hücumların daha sık ya- f~da, bıze ~arşı tam bir bitaraflık nin ana çi:zgileri hakkında encümen 1 l~n Üçlu pakta ~ugoslavyanın ıl-
akşam Belgrada hareket etmişler• geçilmesi olduğunu söylemiştir. pılamamasının üç sebebi vardır. vadetmektedır. Komşu ve dost azalarına geniş ·2 h t · f tıhakı hakkındakı protokolu Al -
dir. Alman Hariciye Nazırı Riben- 1 Halifaks, lngiliz - Amerikan iş- Bunlardan birincisi düşmanı şa- me~leket, a~amızd~. ötedenberi kalade vaziyet ~o~ a ·tcrmıf" ev- manya hariciye nazırı Von Ribb"n 
trop kendilerini istasyonda teşyi et birliğini tebarüz ettirdikten sonra, şırtmak, ikincisi hava şartlan, üçün- me~cu_? ademı tceav~z p~ktı, her kararlaştırılan yeni a~=İ·e t l'ldb~ns~ ıtrop, İtalya hariciye nazırı kl'lnt 
nıiştir. Kısa bir müddet sonra Kont , gelecek aylar içinde fngiltereyj teh- cüsü de lngiliz bombardıman tay. nevı şuphe ve tereddudlerı bertaraf I 

1 

.: ır crı Ciano ve Japonva büvük cicisi ge 
Ciano da Viya nadan ayrılmı§tır. did edecek tehlikelerden bahsetmiş yarelerinin hizmet vaziyetleridir. e~ecek rnanad~ olma~.la beraber 1 an atm_ı_ştır. " .. .. . neral Oşima ile YuS?oslav o~şveki 

Türk - Sovyet 
deklarasyonu 
ve Amerika 

/ rİH.a hariciye 
mi" s L:eşannın beyanatı 

tir. İstila tşebbüsüne de temas eden iki hasım hava kuvveti arasında ugranılacka~ bı~ tec~_vu~ k~rşısınd~ .. Encumen aza.lan • onu.muzdek~ li Ts\·etkoviç ve hariciye nazırı 
sefir, bir harb kabinesi azası sıfa- yapılan düelloda İngilizleri teşci e- esasen beklıyebılecegımız bır vnz ' gunlerde muhtelıf daırelerın yenı Markoviç imzalamı~lardır Proto-
tile İngiliz milletinin hissiyatını ta- decek yeni amiller vardır. yeni İn- ve tavrı teyidi olarak tekrar etmek. masraf bütçeleri etrafınd.ı Vekalet. kol Şudur: · 
nıdığından böyle bir hareketin kat'i giliz bombardıman tayyareleri her le mütekabil dostluğumuz.un ehem. lerde tetkiklerde başlıyacaklardu. Eir tar aftan Alman, İtalyan ve 
yelle muvaffak olamıyac3ğ1 kana- zamankinden süratlidir. Rhur hav· miyct ve kıymetine tekrar dikkat ve Japon lıükumetlcri di ğer taraf'tan 
atinde bulundu ğunu söylemi~tir. zasında vesair Alman şehir ve li. alakayı çekmi~tir. Mı"ll"I Şefı·n Elen da Yu goslav hükumeti, murahı. as 

manlarında bulunan işçi ailelerinin Sovyet Rusya ile milli mücadele l larının imzalarile aşağıdaki hu u 

T •• k R ı hl•.._• tahliyesine devam edilmektedir. senelerindenberi d evam ed egelen satı müc;ahade ederler: ur - US e ıgı Bunlan .. 'an bazıları Avusturyaya, karşılıklı güven ve itimada müste- m"ılletı"ne n1esa1"1 Madd" 1 - Yugoslavva. Bcrlin bazılan da İş$1:al altında bulunan nid münasebetlerimizin hiçbir za- de 27 Evlıil 1940 da Alman va. İ -
(8&$tarafı 1 inci sayfada> Fransaya gönderilmektedir. Amele- talya ve Japonva arasında akt{'di 

talealan alınama • F k t . J • '- d"I . 1· b 1 d man zevalini akla getirmiş değilız. (Ba.ştarafı 1 incı sayfada) leıı pak•a ı"ltı"hak ede 
• mış.ır. a a aıya. crın aı;en 1 enne ge ınce un ar a Bilakis Lütün emel ve arzumuz bu r . aı mahfellerin fikrine göre, bu teb- hayli zayiat vermekte ve uyksuz.. doıtlugvun ber zaman ve daima ar- başvekili Korizis'e mesaj gön- Macide 2 - Üclii paktın 4 Ünf"Ü 

liğ, jlci memleket arasındakı" dostane lukla •· d 1 k d" 1 dermı" ~tı"r. maddC's"ınde d · d·ı h' 
26 (AA) 

H · muca e e etme te ır er. tan bir kuvvetle geni .. lemuindc.n " crpış <' 
1 

en mu '<' -
Vaşington, · · - arı- bir tarzda yckdiğ~rinı anlayış zih- b b 1 ._ d" h kk • Jit teknik komisyonlar Yugoslav-

ciye Müsteşarı W elles dün gazete- niyetini yeniden tamamile tesis et- H b k d i are~ u u.n~~ş ve aı;en. isi a ın.. . Atmada ,.,,,JiJder . yanın menfaatlerine müteallik M P 
cilere Türk _ Sovyet deklarasyonu miştir ve eğer Türkive harbe ~.t·erse ar arŞISID a da dıleklerımızın hayırlcar olmaktan Atına 25 (A.A.) - Yunanısla- selelerle mcsgul old ğ t kd f hakkında şu beyanatta bulunmu~ Rusyanın Türkiyeyi arkadan bıçak. başka hiçbir hususiyeti miişahede nın 1821 senesınde istiklülinin ilfı komis'-'On mu": zak lu .u a . " tı r ke 

M 
• • ı B k · · "dd" ·· ·· ·· ld "" .. . 1 25 J ere erme ışı ra. 

tur : lıyacağı fikrini yayan Alman pro- ISJrlD vazıyetJ do ub~ml a~ııtır ... u~un I~ alını ı k111 e- nMı rtgunbunun yı onuı;ı:ıu o an . . etmek üzere Yugo lav mümessil. 
_ Sovyetlerin Türkiye bir teca- pagandasına ağ1T bir darbe teşkil e ı me11. ya ıyı nıyet ı o mama tan, a avramınm tes ıd : merasımı, leri davet olu kt 

vüze uğradığı takdirde bitaraf kal~- etmektedir. Balkan bı.hranının had Kahire, 25 (A.A.) _ Başvekil yahbud
1 

ahvaklin habkikkatinb~en bibeh
1
- iaz~r. ~nhü kralıdn v_c1 .bnsve~il Madde 3 ~aÜ~Iüırpaktın metni 

cakları teminatını yenilediklerini h_ıl j mahiyeti sebebile. lıu tebliğin neşri Hüseyin Sırrı Pap dün akpm ap- re u unma tan aı a ır surete or~zıs ın uzurun a mı !• ~crırlık protokola raptcdilmiştir 
diren deklarasyon Birleşik Ame~ı~ için seçilen zaman, manidar telak- ğıdaki beyanatta bulunmuştur: izah edilemez. Bundan ö!~rüdür ki te~ılatının. yapmış oldukları bir İ~bu protokol, alman~a ital an 
ka hükumetini çok memnun etmış- ki olunmaktadır. Bazıll\rı, Rus ni- - Beynelmilel vaziyet aenenin Sovyet Rusyanın buv mu~as:betle g:-<:ıd re~mıle başlamış .ve hu ~e ca, japonca ve vugoslavca' azıfuı 
tir. yetleri üzerinde bazı itimadsızlıklar başına ıtazaran eskisi kadar sAkin ortaya koymuş oldugu tt"mınatı ye- çıd. ı:es!l1ıne mu~z~am bır h:ılk kut tır. Her metin . muteber ofacaktı; 

1 
göstermektedir. değildir. O zamandanberi yeni t<"h- rinde bir manifestasyon addetmek-jicsı ıştırak etmıştır. İsbu protokol imzası günü mc; 

Trablustaki A man Taymisin rnütaleaıı likeler kendini göstennistir. Bu teh- te beis görmeyiz. . Gaz~~lfr· . milli Y~nun b~vr:ı - iyete .girmektedir. 
ti k" Bu sabahki gazetelerden yalnız likelerin harbi, Mısırın• uzak kala- Türk Cümhuriyeti için hadis ola- mmın ır eşık ~m~rık~ v~ I~ıltfo Notalar 

zırhll kuVV8 8 1 Times gazetesi, tel:.lıi( hakkında sa. mıy~~ağı .. vahim bir safhaya sckma- bilecek bir müdafaa vaziyetini iyi an re t:r~fından ~ur~ıyetın :e:nzı . o- Yugoslavyanın Üçlü pakta iltl-

Londra. 26 (A.A.) 
_ Royter: aı mu k d.. !ayış zihniyetile teemmül ve müra- ara akbul edılmış oidugu •. na ışa hakı hakkındaki bu protokolun 1· m 

rih müatlealar ileri sürmektedir. Ti- A m un ur. ret etme te ve her } 
hı k ti tal d k d 1 kabe etmeyi. b"ıldı"ren beyanatın ta- l k tl d t ' "d d"slenr 1:-lur nı~. m. zası münasebeti le M"ıhver devl"t-

Trahlusta Alman vr 1 • uve e: mes diyor ki: ya a gene uman an ar e e er c es ı e ı en b ,-
d k 

k rafımızdan gördüğü teşekkür mu. a ·· 1 k t .1 . u f!f' kı leri Yugoslav hükumetine met1n-
rinin bulunması Londra a ~ as .~_n Şimdi Moııkovanı 1 da, fngiltere d .... 1. •ıd• ı_ b 1 . d b" d d"v · ,..un ere ıvme vcrı mesı rruva ı l · · 1 l .. 

d bü 
··k bır alaAa b" B Ik lh 0QIŞ iri 1 11.a e esı. sa cce ır ostun ıgenn- • v .. t l d b ı erı aynı o an nota ar gondermıc;-

mahfiller arasın a yu I . b" ve Türkiye gi ı, j ·an su unun • . .• b v . oıacagı mu a easın a u ur.mnl·ta ]erdir Al h - k · .. uyandırmıştır. Bu kuvvet erın ır Almanyanın bir ke.ıarcla tutulması- <Bat taraiı 1 inci ,.yfada) den beklemeyı tabu uldugu hır ha- dırlar . man u umetının nota-
müddettenberi Trablusda bulu~duk na bagwlı bulunduğunu anlamış ol- r rcket karş·ıaındaki sakin bir aksüla-ı Al b v 1 ., • ları şudur: . 

1 S 
. . 

1 
d h ve denız yo d d n· 1 s va ısi ve timali Afrika kuvvetleri melinden ibarettir. Bu gibi mutedil . man ayraeı çeıu medı Bav başvekıl; 

arı ve ıcı ya an ava . "f d ması mani ar ır. <ayette, ov. ı.._•kuma d j l 1 R Atın 25 (A.A) M ' Il. · "k Al :ı..-kA 
l
. . k t w dan ıstı a e B lk d ı ı lllll,.. n anı ta ya mare~ 1 0 - ve düşünüşlü hareketlerin aşırı te. A ~. .. .. :. - ·. ı ıs• ı - . ~an .11u umC'tİ tarafından tav 
ıle gecenın aran ı~ın ... w ·ı yctler Birliği. a an ev et erinin dolfo Graziani talebi üzerine bu va- hl yıldonumu muna~ebetılc h" zıf edılmı 1 k Alm h ""k. 

etmek Sur
etile gctirildikler_ı og~enı • muharib devletlerJt"n müstakil kal- "f 1 zahürlerden büyük farkı, samimi · Şl' •• ır . Ş O ara an u ume 

b
• !"ki . ın mıktarı ~ f k d d zı e erinden affedilmittir. olmalarıdır. Sovyet Rusya hükume- bayram mam,arası arzet"nektcdır. tı namına ek.c;eHinsınıza aşağıdaki 

miştir. Alman ır 1 erın 1 malan lazım geldi~ı i rin e i i. General İtalo Garibaldi Libya . . b t k b 1 • d Her taraf bayraklarla süc;knmiş - hususatı arzetmekle müftc-hirim · 
nıalum olmamakla berab~r ~dn :ırı~ Moskova, Bulgaristanın Almanlar valiliğine ve fimali Afrikada hal- Ttı~ınk teyaknka .. 1~.ad muk " eb~. e en tır. Bu bayraklar arasın fa mütte Alman hükfım€'ti Yurwslar.•\·;_ 
-u"" hı"m bı"r rakama balıg o u a f d "ı.,galı" ~ı· t ı:ıvih etmedim yan orduL L - ._ d 1 w ta ur eşe urun e, ısa ır mem- f "'- d st b" f b . Ü '" tara ın an .. " · ... - ıarı oaş11.uman a nıgına - . tin illadesinden çok daha b ""- '", o ve ıtara memlcketl,.rin nın ugün vuku bulan çlü pak 
zannedilmektedir. k Trablu- ni, ancak, emri v.ıkıden sonra bil- yin edilmittir. ;~k1YJuygular saklıdır. u 1~ayrakları .?~. vardır. Fc:~a~ şimdi ta iltihakı mün~s~be.tile. Yugoslav 

AIW~~- piyd~i~ hı~~~~nhl~bir ma- dirmişti. Simdi, hı-iki de Almanya Ordu erkanı harbiye ikinci reisi ~ '~ kadar bu tun Yunan mııl. giinle yanın toprak hakımıyetıne V<' ta 
ıa ge ıgıne Boğaztarın pek ya~ ınında bulu~du: kolordu kumandanı Mario Roatta 511/inı & a'ilı.H. c,,,_.,.,_ rınde çekilmiş olan Alman hayrnk marn lığına her nn riayet edeceği 
lumat yoktur. ğu için, Moskova, bu Alman ılerı erkanı harbiye reisliğine tayin edil. ,- r farının bu sefer çekilmemiş oldu- kararını tevid c>vler. 

Hind sularında 
yakalanan alman 

gemisi 
(A A ) Bahriye 

Londra, 26 · • -
Nezaretinin tebliği: d k" f)o 

Şarki Hindistan sularbilcİirlldiii.. 
kumandanı taranndan Od 
ne gôre, BS 16 tonluk AI?1an der 
ticaret gemisi. Masua lbım1anıd g~~ 
kaçmak te .. ebbüsünde u un u 

" · u tara· aırada lngiliz Şorhan avızos 

h
areketine kar•ı vazıyet alacak ve miştir. itu müşahade cdilmektedır. Hürmetlerimin kabulünü rica 

Al k 
.. General F rancesco Roasi erkinı ;•••••••••••• .. •• .. •• .. ••• .................... , ed · 

hı·ç olmazsa :nırnv!\ya .. ar.ıı mu- h ,. \ Kral emri yevmiai erım. 
1 b a_rb.iye ikinci reialigvine tayin edil- : SON PO ·. V d faasının icab annot1. en ıyı ır tarz- : STA Atina, 25 (A.A) _ Majeste E- on Ribbentrop 

d: tevafuk eden _bir tarzda hareke~ mıştır. : : lenler kralı, Yunan ordusu başku- Bav başvekil; 
etmes

i için Türkıyey~ ta.m serbestı Atina, 25 (A.A.) - Dün, Yu- : : mandanı general Papagosa a••gvıda.. Yugo.s.Iavyanın. Ü~lii pakta il~i 
1 k k nan askeri sözcüsü Arnavudluktaki 1 DID ••• ,... h k be n teminatını ncşrey ıyece a- l ki emri yevmiyi gundermiı ve bu a ı munase tıle bu.l!iin yapılan 

vere w• • b"l • b talyan ba,kumandanı General Ugo i k 1 i · k 1 f dar rekingenligını at.ı ı mışe en- C I I • 0 UYUCU arına . emrı yevmi :lerhal orduya tamim onuşma ara at en. Mihv<'r dev _ 
" ) . ava leronun yerine General Ge o- i ı· d t1 · h ·· k~ ti · 

zemektedir. Rusy~ Boğadz anı~ ~m.ik- sonun geçirilmiı olduğunu teyid etw i b" h edilmiştir: k~ crtı. u umed erhıle Yugoslav hü 
dafaasına fa,._1 ?.r .. t.~rz a •v~ştıra miştir. i lr İzmetİ Başkumandan, ume 

1 arasın a asıl olan ania~-
tmeğe hazır gıb1 geııukmedıgı:ıden, Birkaç ay içinde 

4 
i.tifa ! Al d . Yunanistan, bu~ün en asil yıldö- mayı Alı;ıan hükumeti namına iş 

~ kimseler Jllc:DlJ.ı Sovyetlerin, L d 25 ) M l : tı ay a pratık nümünü, bir dVUÇ c~ııur insanın mil_lb_u nota ıle teyid etmekle müftehi 

keanzıdı" ı"stı"fad,elen· için diğerlerini G ~n .ra_. . "f.(A.A. - b ~rle~ : 7 letimizin hürıiyetini ve yeniden dün 'rım. 
razıanının ıstı ası münase etJ e ı- : yaya geldiğini ilan etmi~ oldukları Asker na.kledi!r.L)ccek 

harbe sokmağı isti!ıdef ed_ip etme- ~ret edildiğine .~öre son birkaç ay j ve yenı" bı"r usulle gunu tes'id ediyor. 1821 nıuharib- Bu anlnşma mucibin<-"e Mihver 

d
•W• sualı"ni irad etmektedır. Fakat JÇJnde İtalyan yukıelc kumanda he. • ı · · M" 1 · h f l d l tl • ıgı .. Al ge · d d"' k" · "f • • i ennın, ıso ongı m" n ız aıının eve en 'harb esnasında A<-~:er 
kseriyetin fikrin~ gorc, ma? - yehn en ort ışı istı a etrnıştır. • • ı · Sakızın yangın teknecilerinin ve d~ kıt'nlannıın veya \asker kıt'al:ın 

. I fından nei•leyı"ıinden gittikr,e dah~. d7ıyaf~.e Hepsinin de kendi taleblerile vazi- lnQI IZC8 ğer ölmez kahramanlarının ruhları, naklivatının Yunoslav top ....... 1~1arm 
Yu,..an torp tosu ara " c tJ SOZ en il felerinden affediJdilcJerİ söylenmek- ,., • ıı endise duyan "7<wve c-r.b k I • hayrülhaleflerinin kahramanlıkları"le dan a""'mnsine mu··saade etmC'sini • il · d 1 a11 a arının tedir. Böylece çekilen diğer üç ku- "'~ ... "' .. atırılan ltalyan denıza iSi liyata geçme e?w.e~vc.. ..._ Proluör, A. R. Thompıon müftehir ve memnundurlar. Hepı-" 1 Yu~oslavyndan is1ıemivc~!der -

fından yakalanmıştır 

g tt ..-.nı gormer> arzu- mandan şun1ardır: J .ı mukavemet e ı.,. · ve rlan Konur tarafından miz de müftehiriz ve Cenabıhak ile dir. 
Bahriye d d 1 - Genel kurmay başkanı iken 1 • • k '-- ı·· ·· · sun a ır. 6 K hiç İngilizce bilmiyenler hazreti Meryem, o'lları baladan tak H~rmet.crı:nın ·:ı..,u unu rıca Atina, 26 (AA.) 

Ne7..aretinin tebliği: 
lsfentoni torpidosu, 1 1 Mart ge

ceainde bir lıalyan denizaltısının ta 
aruzuna uğramıştır. Denizallı tara
fından atılan 3 torpil boşa gitmiş.. 
tir. Bunun üzerine torpido derhal 
hare.kete geçerek denizaltıya hücum 
etmittir. Denizahı gemisinin battı; 
ianı göateren bütün emareLw mev
cuddur. 

Teb.ı:.::. Mo-kovada da nefl'edildi geçen sene anunuevvelde istifa dis ediyor. Genemi, bu oı"bı" ı"n•an- ederım. 
.. eden mareuıl Badoglio. irin hazırlanan bu der•l-ı" "' ·- v R""-"- t 

M 
'- a 2S (A.A.) - Tass a- ..- ~ "'' !arın şefi olduğunuzda,, doln}ı sizi on ıv...ıı>n rop 

o.-.ov • d r·· k So 2 - Geçen 7 Kanunuevvelde is- takib eden akuyucuları- b "k d . y k k b Yunoılav L--vekilinin sözleri . b ·· Mo:;kova o ur - v te rı · e erım. ii se · za itten son .. ._ 
,ansıd k~u:ıyonu hakkındaki resmi tifa eden 12 ada umumi valisi ge- • mız altı ay uırlında İngi. nefere kadar bütün ordu mensubla- Viyarla 25 (A.A.) - D. N. B. 
yet e ar . t" neral Vecchi. : lizce öğTenebileceklerdı·r. : rına pcderanc temeııniyatımı ve de- bildiriyor: 
t bliği ncŞretmı~ ır. 3 - 13 Kanunusanide istifa e- h bb I · b"ld" · · · j Y l Ü ı·· k · e Anadolu ajansının notu: •W• , : y k d b I : rin mu a et erımı ı ınnerıızı n- ugos avyanın ç u pa ta ılti-

M 

k da neşa~dilen teblı~n den Arnavudluktaki ıtalyan kuvvet- E a ın a aş ıyoruz ~ ca ederi.pı. Size h.ıh salibi niıanının bakı münasebetile Yugoslav başve 
?sbova bah lıirinc-i bültenimız. lerinin ba,kumandanı general Sod- ;. j birinic rütbe•ini it.da. e~erim. 1kili Tzvetkoviç, :ugoslav hükılme 

ınetıu u ıa .d. du '-••••••••••••;••••••••••-••••••••••••••••···""' ı..... . İklACI Gec,,rıe l (Dev•-· 7 ne yf-...1 ) • ow•.-• ... tebliiin aynı ır. . • - 1 .. -.qa 
de nefl'eltısı,_ 



4 Sayfa SON POSTA 

[~ __ S_~_e_h __ ir ___ D __ a_b __ e_r_l_e~_r ___ i __ J 
Bir bekçi muhafaza' Fırıncılar dnn senelik r;;·~;;~··~:i;;·~;·; .. 1 

ettiği mağazanın toplantılafJDJ yaptılar Noksan ekmek 
kasasını soydu satan fırınlar 

Ş ehrin muhtelif aesrulerin-

Mart 26 

Fiat Mürakabe Komisyonundan: 
59 No:lu illin ı - Yerli mnmulfltı olmıyan yunlü, pamuklu, ıpetli, 

keten ve bilcilmle mensucatla, yerlı ipekli mensucatta, perakende yüzde 

leri üç sınıra göre tesblt edilmiştir. Bunlarôan üçüncü sınıf azami yüz. 
de 25, ikinci sınır yüzde 35, ve birinci sınır yüzde 50 dir. 

2 - Birinci ıve itlnci sınıra dahil olmak iddiasında. bulunanlar vaziyet
lerini fiat mürakabe kom~yonuna tasdik ettirmek mecburiYetindedirler. 

3 - Şımd1ye kadar yüzde 50 kar ıle satış yapma sallhlyetini almış olan 
ticaretihaneler de vaziyetlerini tekrar komisyona tetkik ve tasdik ettire
ceklerdir. 

4 - Bu IJAn 34 No:lu illn yerıne kaimdir. (2344) 

Ka.adan 614 lirayı atırdıktan 
•onra, kendi lıendiainin ellr 
rini, ayalrlarını bağlıyarak, 
hır•ı%lar ttualından bu hale 

Kongrede, bazı fırıncılar belediyenin un tev
ziah işinde cemiyetin fikrini almadığından ve 
bir takım değirmencilerin fırın açarak ken
di!erini zarara soktuklarından şikayet ettiler 

deki esnafı muntaza
man kontrol eden belediye za lstanbulda büyük heyecan bttuı, bu teftiıler neticesinde .ııııJSlll•••• 
bir takım esnafı cezalandanr: Hıncahınç seansla.rda seyredenleri göz yıışlanna botuıık şimdiye ka-

konulduğunu iddia elti 
tecziye edileruerden da havadU: dar tadılma4ık dehalı bir aşkı musiki aıemının, co kun1uklanna erdfren 
ler arasında bahsolunlD'. . 1941 

Aylardır devam eden bu nıü- ı M A R M A R A J Sınemasının Fı"lmler Tacı •. 
Karaköyde. Karaköypalas kar- Fırıncılar cemiyeti dün Havyar 1ycn ibu 140 ÇUıVal unun tevziatı da rakabe faaliyetlerinin neticeleri-

şısındaki maf:az~da radyo ve elek- hanında senelik umumi heyet top eyi bi:r şekilde yapılmamaktadır. , :ni günü gününe yazan biz gaze.. 

tr k ~alzemesı ıantısını yaprruştır. jMesela öyle fırınlar var<iır ki kira !:~r = = ~~ = D A N K O • P ı• S T A 
ti~retı yap&n Toplantıda idare heyeti ve mü sı, kazancı ve yevmiye sadettiği bğından dolayı cezaya çarp!ın-
J ozc>f Sığoto rakıb raporlarının okunmasını un miktan pek az olduğu halde her lan filin semtteki fır1ncmın bu 
dün cabah saat müteakrb mesleki taleblere müte- 'gün 7,5 çuval un almaktadır. Bu- defa cene ayni suçtan ıu kadar .(MACAR SEN F Q N 1S1) 
8 de dükkan na allik bazı müzakereler cereyan et na mukabil sarfiyatı çok daha faz ekmeği müsadere olunmuı ve 
~ ımiş, iükku. miştir. la olan büyük bir fırına ancak 6,5 halinda takibata bqlann:;-fl.ır. Türk ·yede ilk defa 
k pen~ri nin Bu meyanda söz alan azadan çuval un veriliyor. Bittabi bu va- Bu tarzda hareketlerinden dola-
~ arı) a kadar a- Mehmed Keçeci demıştır ki: ziyet her iki t~raflı ziyanı mucib yı iki ay içinde dört beı defa 

k olduğunu gö 1 c- İki sene evvel teŞkil eımiş olmaktadır. Bır tarafta !şlenecek ayni auçtan ayni cezaya çarptı-
rerek bü:ıırük bir / olduğumuz fırıncılar şirketinin un bulunamadığı halde dığer fırın 1 nlan fmncı ve dükkancılara te.. 
telu fa keyfiyet gösterdiği f'aaliyetin birçok müs- 1lüzums~z yere un stoku yapmak aadüf edilmektedir. 
ten polisi haber mir neticelerini elde etmiş bulun zanıretınde kalmaktadır. Belediye zabıtasının mütema-
d ,. Ptmiştir. Hü.eyin maktayız. Arkadaşlarımızdan bü -1 Diğer t:nraftan İstanbuldaki fı. - di kontrollanru ve tarhedilen 

Cidden röri1ımemlş harikulade nefasetinin uyandırdı.fi emsalsiz 
rağbet illerine 

BiR HAFTA DAHA Gösterilecektir. 
Aynca: Procrama: 

Yunan Harbinin 3 Numarah Yeni Jurnah Ma~aza sahibi ile birlikte ya • tün temennimiz henüz !ptidai bir
1
nt:11ar ihtıyaca cevab \'erecek bır • ceu.larla haklarındaki nepiyab E 

rı açık bulunan kepenklerden dük- halde bulunan şirketi daha mü - ,mıktarda olduğu lhalde .zaman za- : hiçe aayan bu inaanJara kartı : ilave eclıünl~tir. 
kana giren memurlar, burada gc-

1
1 tekamil bir te.şekkül haline irca man bazı semtlerde yenıJ~~nların ~ daha radikal tedbirler almak li.- i RUMCA: Ama.vudlukta Y11nan • tt.atyan topÇ'U düellosu • İtalyanla;r. 

N' bPkçili~i yapan 35 yaşlarında ederek hem meslektaşlanmızın, ıa~ılmasına başlandığı ft?riilmekte : mndar, diyoruz. : dan alınan milhimmat - Yunan erkanı harbiyesi cephede. ... 
lrra'him o~lu Hüseyini bir köş~de hem de memleketin menafiine ~'dır .. Bunl.ar rn~d~ _bıı:. t!lrzda E Dogvru degvil mi? i , ______________________ ,., 
elleri ayaklan iplerle ba~h ve ın- dim olmalarıdır. Fırıncılar şirkc~ı, yenıden ınşa edılıf?: hu5!1u nıyetle \ • ; 
ıer bir halde bulmuşlardır. halkın en mühim gıda maddeıcrın 1çalı.şacak olsalar ~phes•z memnu .................................................... Sayın stanbul Halkına: •

111111
.._ 

GUçlükle kendine ıgetirilebilcn den olan ekmek ihtiyacını müm- 1niv~tle k.arşılanz. Halıbuki . baz~ M k I V k"I" . 
J!ece bek<'isinin derhal elleri ayak kün olduğu kadar uc.uz ve temiz,de~ırmencıler, sermay~ .sahıblerı Una a at e 1 mm bugün 
]arı cözülmüş ve bu akıbeti etra- şekilde karşılamak hususunda her sırf. :fırıncılara d~rbe ındırmek ga 'nkaraya de"' nmes"ı 
f da kendisinden izahat istenmiş fedakarlılşa başvurmuştur. Fırın. !yesıle bu teşe1'buste bulunmakta- *' 
ti~ cılar, belediye ve hükumete olan 'dırlar. h 1 

Gece bekçisi Hüseyin başından t~ahhüd~erini iyi 1:ir şek.ilde ye-1 Belediyeden. bütün ı:i~amız Om mu teme 
enleri m.PTnurlara şu şekilde r~nc getırmekten rnutevellıd haklı şantaj!ara manı olmak ıçın fırın~ Şehrimizde bulunan Münakalat 

gj t t . hır gurur duymaktadırlar. Ancak lığa aıd mukarreratta ve un tevzııvekili Cevdet Kerim İnced 
an a mış ır · bizler de gerek maddi, gerekse atında fınncılar cemiyetinden de d.. - • . ayı, 

•-Dün gece ge~ vakit. ma~!za mesleki bazı imkansızlıklar karşı ehli wkuf bulundursun, bu suret u~ Mun~alat V~kal~tıne bağlı 
ela oturuyordu"": Bırdenbır~ dı;tk· sında belediyenin müzaharetini ri le hem biz esnaflar fen'l niyetli daır~lerdek~ tetkıklerıne devam 
kanın ~eP".nklerı açı.ldı. ve ıçerıye ca etmekteyiz. Ezcümle francala 1rakiblerin iz'acından kurtuluruz. etmış, Dcnızyollan Umum Müdür 
rraskelı ıki adam gırdı. . meselesini ele alalım: Bugün yev hem de halk' ~ayri fenni fınn1arın lü~ne gelerek bir müddet Veka 

Bu adamlann ellerinde bırer miye 140 çuval olarak verilmekte ekmeğini yemez.• Jeti alakadar eden meselelerle meş' 
d,, tabanca vardı. Ellerile csush olan francala unu şehrin urnumt 1 Fınncılar cemiyeti müzakere sı gul olmuştur. ı 
icareti vap:ırak bulundu~mn yere ihtiyacını karşılamaktan çok uzak 

1
rasmda esnaf hastanesinin bir se-j Vekilin, bugün Ankaraya ha _ 

~f'ldiler ve 'bana: c- Kasa nere- ıtır. Buna mukabil daha az istih - nelik ekmek ihtiyacını karşılama reket etmesi muhtemeldir. 1 
d ?• diye sordular. ltıkleri olan simidçi ve börekçilere ~ kabul etmistir. , Bilahare yeni • 

Bu vazh'et karşısında, kasıı- heı-gün muntazaman 200 çuval un heyeti idare intibabatı yapılarak ı 
nın bu tundn~u yeri onlara göster- 1

1
verilrnektedir. Beledh·e un tevzia- 1 Ahmed Rıza Togay, Şe\•ki Kocaer, 

• · k f l k · M..11... d E · Gc Mehm d Bugiin matinelerden Jtibaren mek mecburivetinde kaldım. Der- 1tında bır e~lı vu u o ara cemıye cııme mıın ncer. e 
hal kasavı açtılar, içindeki paraları tin müta~asını almadı~ından es:ı- Fehmi ve Mehmed Fındıklı aza - Kadıköy 
aldılar. beni n"' aördüğünüz gibi sen hakiki ihtiyaca tekabül etmi- lıklara seçilmişlerdir. O p E R, A. 
kıskıvrak bağlayarak bu hale koy 
oular.> MUhim miktarda Halk tipi kadın 
ra~~d~J:~:ır~~~ti~!u;;~~kE~ ithalat eşyası ge•di ayakkablfarl 
rı~vet ~ü?ür!~W memu~lan. kısa Bulgaristanda memleketimize Standard erkek ayakkabısı tipi 
b r tetlci~ı muteakıb hadıseyı bam ithal edilmek üzere bir müddet - nin imalinden sonra şimdi de ka-ı 
bac:ka b!r tarzda avdınlntmışl~r, lten'beri bekliyen takriben 51 va- dm ayakkabılannda standard ti -
bu ma~ırnne U\'durmalan~a. ~ag • gon kadar muhtelif cins e.şyadan pinin imaline başlanılmıştır. Muh 
m<'n faıl olarak .gece bekçısını ya bir kısmı .gümrüklerimize gelmiş- telif müesseseler tarafından nümu 1 
Jı:ala'T!ışlardır. ltir. Bu eşyalar muhtelif tarihlerde ne olmak üzere imal edilecek •bu 1 

Dün Emniyet Müdürlüğüne ge 
1
Macaristnn, Almanya, İsviçre, İs- ayakkabılar Ticaret Odasına veri-' 

tiri len açı~öz bekçi. müessesenin veç ve Çekoslovakyaya sipariş e- lecek, gerek erkek ve gerek kadını 
kn a~ınrıa bulunan 614 lirayı biz- dilmiş makine, manifatura. kağıd.,•halk> tipi ayakkabı nümuneleri 
za kendisi asırdı,Eım ve hakkın- elektrik malzemesi wsair sanayi Vekalete gönderilecektir. Ticaret 
dak! süpheleri dağıtmak için de esvasmdan mürekkebdir. Diğer i- Odası bu ayakkabıların fabrikalar 1 
eV\·eln avnklarını. sonra da kollan 'kinci bir partinin yakında ıgüm- tarafından imal ve satışını tanzim 
nı bağladıi!ını. di<1ile de bu ba~la- rüklerimize .geleceği bildirilmek • edecek "Ve bu işle alakadar malzc
r kuvvetli bir dü~rn vurduğunu tcdir. me meselesile de meş,gul olacaktır. 
ı•irnf etmi.ştir. Diğer taraftan son haftalar i • Ayakkabılann imal fiatına göre, 

Hüse ·in tarafından asırılan 614 çe.risinde kara ye' deniz yolilc mem pera~endc satış. fiatını M.ürakabe 
lira ma~nza civarında bir arsada lcketimizc hirçok ithalat eşyası Komısyonu tcsbıt edecektır. 

sinemasında 

Bütün dünyanın alkışladıp n 
takdir :nuarlaı'ile ~tt~ ı 

yılılıs 

CLARK GABLE -
JOAN CRAWFORD 
tarafından yara.klan 

Mahkumlar 
Gemisi 

Bü7ük qk Te ihtiras filmi 
blşbyor. 

Aynca ar&uyu umumi üıerlııe 

Günahkarlar 
SİJ,'\'İA SiDNEl:" ta.rafından 

BaftManlanberl müesstselerimize yapılan yütlerce müracaat üserine 
Tii.rk tılnıcllitinln diltere destan olan lharikasnu ıörenıı)'enJeırle tekrar 

rörmek lstlyenlere bir cemae ola.rak 

IAL~MDARl~I MİLLİ 1 sinemaları 
Son defa 

KAHVECi GüZELi 
ni bugünden itibaren bir hafta daha gösterecaklir. 

Aynca: 
Başlı başına bir f"ılm ola.n bütün dünyaya şohret salmış Amerikalı 

mqhllt dib polis hafiyesi 

NiK KARTER 
WALTER PİDGEON. RiTA JOHN ON 

Büyük bir fdılr, zengin bir Kanadalı olan 

M A D L E N L A V R E N S'in 
Ori&dan k&7bolmasından dolayı korku ve dehşetin doğurabilecetl bir 

k:arpŞalıla maruz kalmak tehllkesindedlr. Herkes bu 

GAİB İZLER'i 
aramaktadır. 

ACABA KATL Jnj OJ.UNDU? YOKSA KAÇffilLDJ mı? 

işte Ş A R K Sinemasında 
CUMA AKŞA1ITTNDA.~ itibaren anlıyaeafanıa ftr budur. 

l!Cl'TliİlÜ olarak bulunmuş ve sa - gelmiştir. Bunlar arasında cam 
hibine iade olunmtt tur Kurnaz eşya, boyalar. kimyevi ve tıbbi 
ırecf.' -Oekric::i hakkınoalti evrakla m~d<leler, elektrik malzemesi bu
buJ?Ül'i Müddeiumumiliğe teslim lunmaktadır. 

ŞemsettiJ1 Günaltaym 
Eminönü Ha kevinde 
vereceği konferans 

YARIN AKŞAM TÜRKÇE SÖZLO 

edilcC<'ktir. -------

Dünva muharrirlerinden ter
cümeler serisi No: 45 

Mih. Zoşçenko 

Çarın Çizmeleri 
Çeviren: ... 

Hasan Ali Ediz 
Fi. 50 

Remzi Kitabevi 

Em"nönU H llkevinin tertib Eminönü Halkevinden: 

tt . ..,. .,,. b" '"k 27//3/1941 Perıembe günü aa-
8 IQI mi 1 fıl ıat ( 17 . .30) da Büyük Millet Meclisi 

konferans'arl ~eil Vekili Sivas meb'usu Şemset: 
. tın Ctinaltay tarafından (Umumı 

Eminönü Halkevi tarafından aiyasi••ziyet ve milli birlik) mev- ! 
(Milli birlik) mevzuunda yeni bir zuunda bir konferans verilecektir. 
konferans serisi tertib edilmiştir. Herkes gelebilir. 
İlk konferans Cuma günü akşamı -------
Ev reisi Dr. Yavuz Abadan vere- Beyoilu Halkev:nde 
cek, bunu Cumartesi günü akşamı konferans 
muharrir Nusret Safa Coşkunun Be1oilu Halkevinden: 
konferansı takib edecektir. 5 Ni • 1 - 2 7 .3. 941 Perıembc günü 
san Cuma günü akşamı Mardin saat 18 de Evimizih Tepcba11ndaki 
meıb'usu Muhittin Birgen, 12 Ni - ı merkez binasında Dr. Hüseyin Ke
san Cumartesi -~n~ akşamı da nan Tunakan tarafından «Aile fcrd
İstanbul spor bölgesı asbaşkanı Fe lerlnde ruhiyatın rolü» mevzuund'a 
ridun Dirimtekin birer konferans; mühim bir konferans verilecektir. 
vıereceklerdir. • 2 - Herkes gelebilir. 

Pazar Ola Hasan Bey Diyor ki: 

- Hasan bey halk 

l tipi erkek ayakkabıla -
nndan sonra ..• 

Gayet zarif ve 
dayanıklı halk tipi ka
dln ayakkabılan da 
yapılmış .•• 

Hasan bey - Bun -
lara kadınlann rağbet 
edeeeğini pek zannet -
mi yorum •• 

Neden yahu?. 
Hem şık, hem de ucuz.! 

Hasan bey - İyi 
söylüyorsun ya, ucuz 
olduğu için!. 

i PEK ve 
ŞARK EFSANELF.Kİ'nln 

EN GÜZELi Sinemasında 

ZENGİN VE İHTİŞAMLI SARAYLARDA GEX;EN BAGDAI IN EN EÜZEL MANZARALI 
YERİNDE ÇEVRİLEN BİR ŞAHE ~ 

Yen~~al:~ S A D E D D İ N K A Y N A K 
Ş~ZADE BAB~DDiN'"ın M o N . R N u R E o o . N 
yem p.rlulanru aeJIJyen 1 1 

:-::.:~k=n F E R D 1 T A V F U R 
şı::=ıs~~~":m M o ZE VY EN s EN AR 

TAK si M Sineması ::re: iı:i!:e: 
Tirkfe sizli ve şarkılı 

SiHİRLi YÜZÜK 
Efsanevi bir q1t hlk.lyesi Derdli bir aşkın feryadı. 

Çılclır1&n bir hasreıln acı ~tıneıcını terennum eden '.rürk musikili 
yanık Türk ıaıiularla süslenen şark filmi 

Musiki Adaptasyonu A R TA Ki C A N 
()İkuyuclar: SUAD GON • NUMAN İÇUSES - iBRAHtM -

OSMAN ve NEZİHE UY AR 
Çalanlar: SADİ LŞILA Y - ŞÜKRÜ TUNAR - CEMAL COMBOş • 

HASAN DRAMA!..1- EMİN - İSMAİL - H. TAHSİN 
Ahuyu uıuuau üzerine ilaveten: .tÇIL!\lAMl5 Ko:.;cA 

2 IDiİhilll film Mrden 
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Resmi Tebliğler 
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~ :;iOiftiM . oerne -olilii-.. 

[ HAciiSdcr a11ısında 

lngiltere üzerinde 
Londra 25 (A.A.) - İngiliz ha: 

v~ ve dahili emniyet neza.retlerı 
:nın bu sabahki tebliği: • 

iDün öğleden sonra geç vakı t, 
Co"1wal kontluğunda bir düşman 
tay,·aresi düşürülmüştür. Gece, 
kay&. değer h iQbir şey olmamış 
tır. 

Silivri deniz J 

· faciası 1 
muhakemesi 

I·talyanların yeni ve tlç ay cwcl Silivri önlerinde E p~ zamand•, gö,cmed;ğhn Oed;, yakamda ne olabifüdi ki: 
vukua gelen ve 203 kişinin ölümi dostumla adlıye kapısında - Hiç. . 

bb • • 1 • le nihayet 'bulan Salvator gemisi- karıılabık. • • Diye ccvab verdim. Karım ayağa 

İzdiham yüzünden talak 

t• • teşe US erı nin batması etrafın<ia 2nci ağırceza Di e :::~a ncBı~ın var?b""k .. kalktı. Yakamd• gördüğünü elile ne ıcesız mahkemesinde cereyan eden dün- y u~: oyn.unu u tu: tuttu. Bana gösterdi. 
kü muhakemede şahid mevkiinde = NKadcrld böylcyıru,. . - Bunlar nd 1 H E " E k•l t ka H.. ·· E e o u canım, ba§ına hır fe- Ba'- B" . E kl. Genera . mır r ı e bulu.nan kııayuz p~n ~sn~ . - ıüet mi geldi> .. ıun. ~~ tutam sarı uç ..• 

Yazan . me • den'ın rnaıumatı aınıenıımıştır. ~ . -· . - Son eunıerdc geç ııelmen ., 
Yunan tebligıv• 55 ımekten ve Kırkkanşla Trablus ara-'Kaptan Hüsnü bu geminin her tür b.felakct 'K' .degıl mı? .• Ora ·)den ıüphcye dU,mekte hakh imi .. 

. - - • aındaki muvasala ve irtibatı muha- lü tertibat ve vesaitten mahrum aını ı mem... arımdan ayrılıyo ., tim •.. Meğer ilin aaçL bir mctro-/\lına 25 (/\./\.) - Yunan or Kırkkarıı har•k•tl•Tı l iaza kay.,.ıle nhanm doiiu•unda bulunduğunu ve gemi kaptanı • rum. • •in vanru,. 1,;nden çokm"' bi,.Jcaç duları başkwnandanhğı taraf•n • K kk daim; 00,eı. te•eddüdle hauket ed.,ek ile,deki nın vak'a esnasında elinden gelen Kanom• da tan"d•m. Genç ırü. ... ti onun yanında geç;riyonun ha.. 
dan 24 Mart akşamı neşredilen res lta)yanlu " h "i''' .ımek içm muhuebolm i,ti,.k etmek hu... bütün gayreti sarf ettiğini ve fa - .el bi' kadmd•. Kan koca ;y; an • De,haJ intikal etmi,ıim T>am • ıni tebliğ: te ıutmuo .v~ b-". a ·~kuvvet; <••' •unda geciken füıiyat tabu,lu•mn kat mürettebattan birisinin verilen la,m•ılu.ı., vayda yan•mda .. n ... ı. İm kadm Cep_lıenin muhtelif noktaların - .burada dalmıd ır ıı~a ve mevkiin et arkalarına ve himayelrcine ıımn- kumandayı yanlış anladığını söy- - Nasıl oldu canım, ajz birbiri- duruyordu. Kalabalık malum Sırt 
da topçu ve havan toplan faali • nizon) bu.un uba inıa etmek t•· maktan baoka bi, O•Y yapamam•ı· lemiş ve k.ıavu.z kaptanların mev n;zı oeve,diniz... ""' O<yahaı etmiıdk .. çlan ~ek&-
Yette lbulunmuş]ardır. 

1 

rafından l~~u;:r~:. 1 tı. cud talimatname mucibince gemi- - Ben gene onu seviyorum. time yapışmış. Meael;vi karıma ol-
Apso ve Aoos nehirleri arasın .avvur 

0 

•• • • K rk ltalyan topçusu müıkül lerin sevk ve idarelerine kanşma- - Ya o ııeni;ı duğu gibi anlattım, İnanır gibi t>l-
daki mıntakada düşmanın gece yap Bir ltalyan mul~ezeıı~un. 1 

vaziyette ğa mezun olmndıklannı ifade et - Belki o da aevre. Fakat ne mu~tu. Fakat ertesi aktam, ikinci bir tığı mevzii bir taarruz ağır zayi ~ karı§Ll yaptıgı netıccaı% .. .1 • k"l . it 1 ı rniştir. , çare ki tramvaylardaki izdiham ay- vak a bu birin.ciye tüy dikti. tl . . .. - Aynı h k t Suvan erm çe ı rnesı n yan top Bö. 1 b. · ·ı h t k b l C . . 
a a gen püskiırtüJmuştur. are e 1 b- b""t- ye ır ıgemı ı e seya a e çı -ralmernıza aebe o uyor. ene e:ve geç gıdebılmittim. Ka-mıntakada düşman tarafından ya- 18 lk" "kA 1912 de 52 pi- çuhsunun sJ unu 2ÖÔ u u~ ııçmış ;e manın mahzurlu olup olmadığı Dostumun zihnine fenalık ııel • nm kapıdan karıılamışb. ilk sözü: pılan diğer bir mevzii taıırruz neJ 1 ınc1(3nunb ) ·ı '1 Gre- sarka Joparkla ~eh~lm;sah~~ hakkında riyaset makamının sua- miı olmasından ıüphelendim· -Alçak. 
ticesindc dfönnan ,geri püskürtül - yadde 

8 yı ~· u;nb~r:ııd~n bir ye ·1a ar ya w aşan t m 2ca 
1
h erı~ u line kıJayuz kaptan, bu hususta- - Tramvaylardaki izdih~m yü- Oldu Ben şa11rmı~tım• 

rnüs ve •. ~~dığı zayiattan başka na _yab a ayınınd ır (4 toplu)' 75 cuın arına ugramd hış ı. b"sn ra opdu ki mestuliyetin gemi süvarisine zünden karı koca mahkemeye düş- - C~nım ne oldun n; var? ·k . .._._... .. t ra!ımız- dag ataryasın an • yanın saatten a a az ır zaman a d ;ı,·ı V d · · • ı ~ı zabit olmak uzcre a ı "!'metrelik iki ,ahra topundan, 300 ded fazla mcrmı <Jttı. Buna e,..ı ' arnnr a g~mı~ mu.ayene tünüz öyle mi? • - Bunu da tevil ed~mez•in ya .. 
dan 50 esir alınmı~tır. 1 mG:~de süvari alayının iki bölüğün- ag-men hücum defedilemediği için e~enldV~rna ı~aln ~nt. eyetıne ra - Evet. Metresin biraz az boyansa da ö-

1:=.· . . 'hkA b" l.. r 1 cı o ugunu soy emış ır. H" d" ı1c d d - h v Alman tebı>Aı ct~n ve nihayet bır 15t1 am CJ u.. topçu takımının komuU.m top ann Şah. d . d kar "kta d - ıç mana vereme ım. pe en u agının oyaıı yanagına B ı. 25 (AA) Resmi teb- ğünden mürekkeb bir müfreze ııa- kamalarını bile çıkarttı. Fakat 52. L 1 t gemı. e "d" 1 mıd r a - Veremezsin zihir ouraeıkta çıkmasa. 
er ın · · - 1 • B b _ b" l'kl . can l\Ur aran sımı ı mevcu ve . • 

l•j!· . bahın saat 7 ıınde _,t~ yasını ~eç piyade. a~aynı!' .b~zı ır 1 en t?pçu bunlann yolculara dağıtılmış ol - mahallebıci var, oturalım da anla - - Canım een çıldırdın mı} 
B" t "d muhribi Şımal de- mjşti. Albay Aman nın emrınde ya yotı~ıklerı 1gın toplar yenıden d ~ bildirmişt• tırım. - Aynaya bak da utan. ır orpı o d l"n 1 ··& . h d fi Carb ·ı N k" •ah i cen uırunu ır. A b ._ y .. d ..ı_ 

nizinde Bristol Blenheim mo e ~ bu unan mu . e~enın e e ateı ettı er: e çare ı ... s • -, • Mıntaka Liman Reis muavini Mahallebicide oturduk, dostum ynaya aaı;tım. anagım a va. 
de bir tayyare düc;Ürrnüştür. Denız trablusu şehrınm .5 Km. katr h~~!- gaverliklerınden maada. taarruz >- HavTİ fada sebebinin kayalık ma anlattı: dağı boyalı bir kadın tarahndan 6-
to'""'usu Douvres civannda to~lu ı •ında bulunan ~ır~k.~!~.fl _va. ası ı Lı. çin lazım olan her .vasıtadan mah- halle 'demir atılma olduıır.·nu söv «Vazifeden saat altı ile yedi ara.. püldüğümü ink&.r edilmiyccek ~ -b

.r"< l r mü - H "ki •ÜVaTI bolugu ılerıde açı b lunan bedevıler taarnı:r.u de- . ı l'\U " k"Jd b" d d d k • . d ır halde bulunan vapur a a er 
1 

I . . h".k"'l •· ve rum u . . k · ~·ld'l llıye:rek stan!bula kadar arızasız aında çıkıyorum ••• Sen de bilirsin, ı e tes ıt e er. u a ızı var 1. 
essir bir ateş açmıştır. . • mış ve yan ~rı gen} e u u ~~ş e- vam l'ttır:mlye.re . gen ç 

1 1 
er, gelen bu j:!Cinİnin buradan Filisti bir yerj: gitmem. Doğru eve ... Se- Gene intikal etmiftim. Kalabahk 

Alman keşif tayyarclı>:-ı cenubı kademelen~ış boldukl~rhı ~}l'd ygü- anc.ak takıb ed!11m.e?ılder. b LAd" ne kadar da pekala gidebileceğini nelerdir karım beni saat yedi ile tramvayda yanımda bir kadın du • ı . - . mevdanını i• bir emnıyet reve&ı a ın e Kırkkanoın ı erısın e u na ıae . . . d. b '- d d B" 1 k L n.gılteredc uç tavıare • n_.. d Pi d taburları da top- k ft 1 a kolo"du komu. lıfade etmıştır. • ye ı uçu.ıı; arasın a ev e görmiye ruyordu. rr ara ı tramvay rren 
tesirli bir surette bomb3rdı~~m ı ruyorl~r .~k" ıya b ~-l""ğünü ve ağırlı- ler o~r en, I B ~ n a i kiiçlik tab- I Kaptan hadisenin baslıca mü es alıfmıttır. Son zamanlarda i~ de • yaptığı eanada bütün yolcular üıt.. etmiş~rdir. Hangarlarda. par a- ~uyu(• ıııklt~ akm fil 

0 ·ıun"ı) aralarına a. tanı d en.ehr~ t lrugaknu"izeTe iki ta-ısiri olan kavalıkların kumsal yer ğifti. Kalabalık tram~aylarda yer üste gclmiftik. Kadının dudağı o al• ı rd . ) rd ':1detl1 ,_,an • gı na ıye a es yasın a ı taya om b l b"J -· . h~d· 
a a ve bına a a şı "b "t J k .. · · takib ediyorlardı. b t 1 ve General Fa~a·va lerde u una ı ecegını ve <ı ıse- bulup binmek kolay mı, bazı ak • rada yüzüme değmiş olacak. Anlat-a. } k """·· •ük tahrı a VU• ara suvarıyı k ur op amış " ' k b 1d ~ h 11" k 1 k d "d f ka · d d 

..,.n ar çı mış, uU) 1 s·· ·ı t 9 da vahanın e- 111, A · · •n"n- mtıharebe- nm vu U u llı:;ll rna a ın um pm ar anca saat on a eve gı e • tım, a t ınan ırama ırn. k b uvarı er saa ....... ,....ıı-·ının v, r. k k b l 
ll ulmuştur. d b" k el tüfek ate,i ye- · 'd · • ) almasını ~mretmi!!- sallık mı,voksa avalı mı U un ·hibyordu~ Karım bu halimden - Ce'•tin de esans kokuyor b bar nnrın an ır aç nın ı areaını e e ~ Y... b") d'ııı· • lbe • - • 
Yerde buluna~ avcı ve om ı d"l Bunun üzerinde öndeki Gre- ti Albay Amari muharebe olurken d.11o:unu 1 me ı,.ını yan etmış- biraz şüpheye düşmüı olabilir, am- Kadının esans kokusu meğer c:e-dıman ı:vvarele:ın~ ~lçak!an uçu-, n~d~a taburu ilerledi. Siiva~~-r de 8~~ hattını dolasarak ~rlnine yük- tır. . . . . 

1 

ma bana bir şey hissettirmecli. Gene ketime de ainmif. 
larak hü~um edılmıştır. be sola çekilerek o cihetten mufrc:z~ ııek siper :insaısını emr~divormuş. Fa .. Dunısma. d.ı~r"şahıdlerın celbı bir .ak~m, saatlerce tramvay bek-ı - Artık tevil ııötünncz. Senin Akdenızde Alman muhared ı • temine koyulrlular. Vahanın ıcın k t uharebenin hızı azalmış ve sa ıçın başka ibır gune bırakılmış - lemıı, nihayet dokuz buçukta kıs - bir metresin olduiu muhakkak. 
lnyyareleri. c;ridin . cer.?bud· ~ ~' Tfük vo Y"li ko.,af gö,eül~ .~ 17' do mr,..deme bitmioti. jllr. met olmuo b;, ı,.mvaya binebilm;, Uutm•yayun. •• Karun beni da. kuvve~lı ~ır surette hım~;f~le~~e rinden başka bir kuvvet olmadıgı al a ılamadı vından . A l 

1
_ l " ıl evime ııitmiştim. Tramvayın na.ıl va etti. Simdi mahkemeliiiz ..• Ca-

len hır duşrnan . vapu' . 0 · · lıalyanlu Kukka "''" •"' h•n• T aby ar Y P .il .. V ıla vetıe vaoı O<ft•doo • ! ar olduğunu anlatmoya ne haoet. T•k.. liba yak>nda aynlaoa;;.z. Kade, .ı;. 
hüc.u!" clmişle~ ır; _Be!ıer> :i~ bd.. k olayl•kla •id obildil«. l ,tih- mü/reze Trablusa donda 1 · Y uın öğloden oon'a vilayette ı.m ı.khm. Ne ;,. lôh uzatm>YaY>m. • I yem;yoceğim... T ,.m vay•udaki ;.. ionılatoluk 2 buyuk ö'1eb /Um bölükled, zaton hazulanm•ı o- Ancak muhuebe oebebilo, ;.ıih· pa•H kornnma ;,ıeri vo kazaJa,da E d • oMduk Ben ''•m• diham olmaoayd" kanmla g6l ai>i 
hnsarn uj!ramış~ır. . .. an mü lan "byaluon ••hhlann• .,..; üze. kôm bölüğü, mü,.mmem tabyala'" yap~aoak. pa<aıütçüled~. mücadele

1 
v:y •b;ki';',:!k yüzünd~n g~ kald•·' geçinip, ölünciye kadu bir yaot>kta 

Son deN'e~ şıddetlı düşm h re rine çizmiye başladıla~. • o gün içlerine girilerek gcceyı em- teerubelerı hakkında ıkı toplantı ğımı anlatıyordum. Karımın gözü kocıyacaktık. » 
dniaasmn rııgmen A1m::ın m~ a 1 Piyade ve topçu ıse, Emnıyet . tl ircbilecek bir hal ve §C- yapılacaktır. l dt t" T f ı r l / / ... 
be tayvareleri La VnlcttP . lımL~n tertibatlı ve müteyakkızane bir mo- k~ylde ~ geç uvaffak olamadığı Pasif korunma toplantısına bü.. c e ımye kı ış dı. ki ne '\ v ıSM•t ~ulu_,;. 
t . t h"" etmişlerdır 1 - ld] G d b ı ,e ınşaya m . k k 1 . . k d ki - a an a ,r 
cstsa ına ucum · · l la vaziyeti a ı ar: rena ya ta u-, . . . kta geçirmeyi müf- tün ayma ·am ar ıştıra e ece er- ·-................................... - ........... - •• - ............................. .. manda demirli bulunan vapu~ a~a ru Kırk karıştan takriben 1000 met- ıçın, .g.ccey~l~ı r - k l d ki.. dir. '1 • 

' 

tam bomba isabetleri k-ıydedılmış ·1 d Zanzur istikametinde: 52. reze ıçın t~ .. ' e ı goren. o oTr ubl 
tir 1 re 1 er e. . . .. • mutanı but un kuvvetın ra us 

· . • . • • alayın bır tabUTu ıstınadda, sıı'\"Jln, hrinin tahkimat hatları jçine ge- Piyaaaya çıkarılacak kahveler Gırıdın cenubu garbı!•ne tesa- cephesi ccnub do~uy11 doğru olmak ~ d.. . . tti." J•tanbul au··mru··1tıera"ne fıelmiı bu-d .ı... • mınta'-.. sın.:ıa b;r . ld ··f · b" rı onmeııını emre 
0 

d ·u·f e "n lTt.:nlZ ."'." 
11

• üzere daıma so a: mu rezenın u. d d •- h 
b t _ı Junan 1030 çuval lı:a ar n ia .. a -İnıriliı saffı harb ~cmı-;ı':e ır am yük lmımı, Kırkarış kalesi yakinin- Kırkkarııın yeniden iıgw vesi bugünlerde piyuaya ç,ıkarıla. 

İc;~t kavdedllmic; ve bn k~rqko~ de ihtiyatta idi. ve tahkimi caktır. Bu kahveler birlik tarafın-ı " k ndisine karc;ı ff.'VC'lh edt T"" L /" L__ ti • 9 1 •h • •• • 
J!<>m Sl e . · d bat UTR ve yer r RUVVe erın Ayın 1 unda bir hareket o ma- dan tüccann ı tıyacına gore tevzı 
l .ı.. • hücumu netıcPsın e . d ı k B d b k P rt - • 
en "ıa"\ia mukabıl taarruzu ı. o unat.18 tır. un an aş a o ~ . k d . "zlik•~ . 'b" "'- l lmi bir rnıstır. . • . 20 •inde. iki eün evvelkine ben- idde bulunan kahvelerden 1 O hın • Bır ge~ a ın ı~ı ~n şt • ır •••. .......,a e, sonu ge yen 24 tarihli tebliğde '>000 tonılato )talyanlaı;ın .. Kırkk':arışa. ~cldık- zer yeni bir hareket yapıldı. An~ak. çuvalının çok yakı.n. bir . za~an~a kfıyet ed~yor, m::ıldu'bund~n anla- ?.e\ktı~. _ 

luk bir petrol vapurunun batmak len, ~ra~akı Turk ve yerl~. ~euaf bu defa müfrezenin kuvveti 8 pıya- memleketimize getmlmeıı mumkun d.ığıma gore yenı evlenm1ş.. fakat Dakıka, saat, gun ba~ da h~-

Bir meşgale l&zım ... 

t ld•T>&ı bildirilmiı:tL Bu vapu - ve eozculer tarafınd~n go.~ulerck de taburile 6 ııüvad bölüğüne çıka: olacaktır. !evliliğin getirdiği yerulıklerm ~a- t~, ay sene nasıl. geçer bılmezsı • 
,';,n° ıo.oo:ı tonillitoluk Sulhelm va d0<hal Zanm ~~kon movkuno ~· ,nd._ Topçu ola.ak 1906 modeli il<i - buk bittiğin; görmüştür. nız.. bayan . Pen'ye evve.Li. ona ~uru olduğu anlaşılmı~hr. . 1 b?!~da~ da Azo~'Y•Y• hah., ven]- •ah,~ baı~..,. .. n, b;, dağ bat•'?'•~ Mektebler yarın açılıyor . . _ .Haftada bir sinema, na~iren f.avstye_ ·~~m. B~ daluk~da o. 

Almnn muharebe tayvarelerı c~ dıgı ıçm en ~a~ı1'1ıda bıluıtn Gc. (yanı cem an 12 top) terfik edı.~~~: Bir haftadanberi dinlenme tatıh bir ziyaret, nihayet bır koşcde olmadıgı ıçmdır kı sı.kılınnKtadır. 
:nubi fn 11ntere iizerinrle 6 baraı 1 ran. Zavy~, 1 ~ a ~· r~ş b~a .;e Tabiatile bir de istihkam bölugu yapan lise ve orta okullar yarın ııa- kocamla karşılıklı kitab okuma biraz sonra belki kocasının sıkıl-
bat,...,ıı tahrib f'tmişlı>rdir. .. Senan ~zbabıle erRıne .m1.ensu.. 

1

1n00ô: verilmişti. Hepsine, tümep kumdan.. bahtan itibaren tekrar derslere ba;ı.. beni usandırdı, kendime bir meş- ma,ya başlad.ıjğıru ~recektir. H. 
.• nE' de gun dar (yu agı evo e gore • danı General Chaurand kuman an 1 ki 1 di · t · 1.t.-

Dii<:'Jlan ne dun '!ere, . h 500) ·· ··w aat 12 5 a doğru . 1 d B k k 1. ..f. ıyaca ardır. =-== gale anyorum.ı. yor. yatını sıgorta e meS'l ~un. d .. kları üzerıne a 1 gonu u 
8 

• tayın o un u. u ço uvvet ı mu ~-- 1 p ., . d ğ 
1 

. * 
uz Alman tapra Kırkkarıştan bir kilometre ilerde reze Kırkkarısı yeniden hadiseııiz. K kk bir demiryolu in,a- Bay erı nın ara ı ı meşga eyı 

va akını vapmamıc:tı!". ünferid vaziyette bulunan Gre- olarak işgal ;tmiş ve mevkiin bir dan ır b~.nşa ttiler derhal bulamamış o~na şaşı- Bayan cC. İ.> ye: 

fıalyan tebliği ::'adya taburunun üz~dno . a~•ld•!"' çok Km. euaf, oüvari vas•taülo ket "iıu''":nadu: Tü<k ~. ye,li kuvvet- yorum. Anlas'.lan ev ışı _aulır, ya- - .Kadın iç\n .;çkı, evet, n~ 
İt::ılyan or· ve onu sağından yaru .. den~ cıhctın- fedilerek V>C taranarak buralarda l inin ileri müfrezeleri Zanzur, şad1klan muhıt, yahud tabı olduk- yet bır kade'h lıkör, bıraz bıra, bır 

Roma ,.. (/\.A. l -;-h 291 nu den çevi<m;yo teşehbuo ottilo» ! müoahidlorin bulunm•d•i> trabit o- ;' d k c..,., Bh T ob,ao movki- !arı şartlar sokağa çtlmıalanna ıziynfette yanm veya bir kadı:it .... 
dula'!"! tl"rıuı:n~ kararı?a mm 1 lhatayı men için: Crenadya bö- lundu. Cepheleri garb ve cen.uba Je~nndue 've bü;ük kı•ımlan Suani çokluk müsaid değildir, o halde rab müsaade edild>ilecek mikta-Jı>arnb tobhğı' . • değer lülde,; bhi diğorinon udmd•.n. ~- müteve<clh olan üç tabya da '"'" Boni Adem ve Aziziye mevkUeı;n;. ne yapınab? Düşünüyor. nn umumi ballanl'.tl teşkil ed.er, 

. Yunan cephcsınde ka) da ia doğru ~ayılarak c~phclerını ıı- edilere~ ~2. ;'C 84. piya~e elayla- yakınlarındaki ordugahta buh~n-1 Vaziyeti müsaid modenı bir sanının. 
Gır şey yoktur. . D· maldo domzo kadu uzatı.l~'.· C'.°: nnm b"hklen tuafmdon •tR•l olun makoa idil.,. C•'°."abluou ~hn?.-'bir kadının bazaıı fıtri temayül, Sarhoş kadın tab;ı bahis ""'''-

Alman hava kuwetlcrme "'"an nodya taburunun oolu ••~m~~hu~ dular. • dolU mahfill.,do Tu•k ve ,,.,ı.' m~- hazan :menfaat, bazan da giistcr>ş %tJU olmamak Jizım, fakat içki u 
sub cüzü tamlar f ta}Yan v.c :ı~fal ı ı;nadda bulunan l~ 2. Tla> n k 1 . Kulrkar'fa d•miryola '"'"'" oahidlorin movcudu. 1.5 ~O !:''f. ~ icalılaruıa dayanarak kendi k<n-lç.>k seven kadını hoş (Ören h;ç bir 
av tayVnrelerinin rdakat.ın e · ta da açıldı ve yayı bı. 0

'1,Y'inde ebıi~ ı ve Türk - yerli kuvvetler l oi tahmin edilme~te ıdı. atta ·j . · ldill'e bul<luğu c cemiyet hayaUı göz olamaz. 
tada V~le.tta limanındoaekmı u:~s~ir .500 ?1d~emi::deu ~:has ziyade Kırkkarışa Garbtarbluau lim•~ yhükz~~tıt RılvOo~ ~~e b~: m:~::d~~d~ ictııblannı, bir kenara bırakr.lıın. 'i-
ve dernırlı •bulunan "" mevzıe gır ... • ı '1 ·· hL -" "L. tanur, a Htaı e · ' k dını "lk ı · B :n 
k t işlerdir Ba - d" . . •oldan ıhataya ça ı§Bn ı e muata .. em orauırillllnın ld kl ını kitabında yazmaktadır. genç a n ı meşga esı en ay cıueı. ye: 
) ~ kere . taa~z e m benzin· depo k~~ 1h~ılere ateş açmak mecbııriye. I tanzim ve intaıı itlerinde kullanıl- Halbu~r bu kuvetler hiçbir zaman esaslı vazifesinden doğar, anne Mektubunuzu emniyetle ya -1 

<:ı ~mılerı e~ ve ura ve 1!1uca k ldı ltalyan ııüva - mıya elverişli mükemmel bir ta§ <>- b lı: d ok olmamıolardır. olma.kt.U'. zabilirsiniz. ~inilecek biç bir ~~r·nden b~,!ta. b~k.~ç v::yrled il - "."~· li;ee . Tfük ve yerli müca- ..... vud.. Bi< müddet ..... T bbi: u • "( tievam •divo') Çocuk bütün ha yatı değiştirir, rey yoktur. 1

; kruvazore ısn e er nsıne. g\ k t ve manevralanna dan çıkarılacak taılann ra ı H Emir Eriô!et bütün evi değiştirir, başlı başına 1 TEYZE :mı tir. . • , da hidlcnn. b~rıc. e eöre;niyerek geri git 1 ,dlrinc nakli için, ltalyanlar bura.. · 

- Simali Ai'rikada Sırt <'1' arın . kar~ı haç 1T ı~ ~ mızda yalan kalmamasını iıteme bildiğini bile kencli kendime aora ·ı liba aklnnı büsbütün kaçırae.k, 
fngiliz ta "'areleri k•l'alanB?:; pona - Wriku>: G9 diiim ;çin ooni 0 kadu incitriiim, .,.,orum... mehtabm da loolurtm .. na -b~rn'bardıman etmişleı· ve ~1 

: .Son • ~ kalbini de kalbimi de yırtıp kanat- Sesi. Ksi kulaiımda, dolanan «bir büyücjinün• evinde uyuyan Y?~ nteşi altına almışl::ırdtr. Bırk ç ~MAN ~ tığım zaman: M,jne 6eni aeviyordu .. , kollan omu~nmda, ncfcai boy ... •evııi~me erİflllek için, Romeo Iİlııi 
k,., varalanmışhr. . • Kötü, ba;noe l&Ou aöyl.,kon Nec- numd•. •ÖZ>··· CJ.?.: Hj{.:,'.: ı.. bw ""';d•v•t_• -ı.::•• "!,..••••1'.,; 

$arki Akdenizde tayyarelerımız det: Mine ecni ıeviyordu ... Ve bul ~yaletin ağzı ~ga 1 ••• ~!oru.;n··· tım •·• .. ı:~\ İ:~or~n, ~~ 
asker ta.,von bü ,.;; k bir v~pura E. S M j al.tam, ı,ı;ıa ürl<ek ve inada ru • '"8 "'0 b: · ·. k ~ .. ~~uıu u. • • Yj.j'" ~Y Be m. un~·.. jen • -
torpil isabet ettirmişler ve bı~kaç N A \(.LEDEN : ME.13Rl.I R 4 humdan sıyrılamadan bir ııölgeye, Bir koca, b~Tli l\fl opUfU- o ums... • JU .•evıyorıun I 
Vapuru da bomibardımnn etmışler rüyamın ya,attıiı bir hayalete bun- Konuşa ı nce: . . . . - enı ııevıyorunı, 
•ir. ı_ ki h .. lya diya -1 Evet yalnızım, yalnızmı, yalnızım 1 rı söyler aeni görmeden «büyülü - Burada .•• YSız ..• Sızb mı~k dı- Ne o, ne de ben, aramızda dm Şarki Afrikada Keren muhare- 1 ıe böylece, &U 

11 

u ·d' or· beni ad k . - . ti · k n ye mırıldandım. anıma u a pm o dakika büe lüzumlu görülecek 
besi <:JcıYam f'tmektedir. Ci<'iga mm l bir yolculuia dalmış n1 1~yl; Yalnız olduğum için de, açılmak dv enıı Y 'P. gıtmegıt•~e t, eb\~n nasıl bildiniz.·· Yarın için deme • bazı izahlara kalkışmıyorduk. Her 1. t Z brın 'ade tutmu~ sürÜklüyor. u o ı·.,..:w.en rı)gın oiilJer gibi tnpn kal- e, ~eıu aevıyorulm ~c e l uhu r mi§ mi jdiniz? şeyin i:tahı ••• Hem de ne b .. it bk 
taka')lnda dü"Jllantn şiddet 1 a • enı ba11 döne - .... , " •- d varlığımla canım a .. anıma e E t., • •• kt" · h ki" b l 'd" n.:.. '-'ı'kı" karsısında kıt'alanmt-ı muka d" ki inıan oraya ~ b" i çatladığı bu aıcak ıece e, • . . • Ç ~ - ve ııeru yarın gorece ım •.• ıza ıe. ı u unmamıı mı J a) :on-• 
" . bir ıyar '. k .. arıyor, amma ım n şevimle ııem sevıyorum... agırı - A b k l b"li b" . . . . d k Vemet etmektedir. Tarafımızdan k ülümsıyere • beni dinliyecek bütün bir tabiat ıea.. • • . .. .. b mma u a ıam nası uyuya ı r - ınmızı sevıyor u . 

d- an re • g d · · ilam dolu, ten "zliğindcn başlca kimae olmadığını yorum .•. ~enı katbımle, butun en. clim? •. Koruda, bahçede, onca de- - Bu beyaz elbiııel Küçük g~ i~~~~t::~~~ ~=~~~i'~ınt~sın faz.la durad~ ~no~ı :ildiğim için de uııul uııul bir şr.yler ı liğilmle çawnyorum- ld falar senin peşinden yürüyükp geç. nime hazırladığam bütün h8un~ • l{ı za yüzü geri 
0

~::r ~arafında, ayın .. 1.. güle auya, afaca, ay şte o zaJJ1iln, bir mucize o ~·:· tiğim yerlerde dolaşıyordull)ı. Bu ge Onları benim jçin giydin... enım 
:Yİatla "eri nôiııkürtülmü..+.ir. .._.u··tcrle kap a ıgı m r .. ,gına ıç .. .. ı._~ y d a düşnıanın bir taarruzu a r Havuzun ° l d w e •0~ uyo~mım· ',·n •ır'nnı do' . ._üyorum: İçimin bu taşır.dıklarına, bu ınıl- ce kom_şu köşklerden birinde dü •

1 

için değil mi? 
" ,..._ <::'" b saten OJ• r .. .,.. 'N det N--..let djyorum •.• time bir sada a&&. ·• nnım a, ya- iün var •.• Dü .. ünüyordum... - Nl'Cdet için. f • f n .. iliz tavvarelerinin .'\smara eyaz ·d· oturuyorum. ı:.c. • - ec ••• ~ • ,. - ı · b" · ·ğim çı - , 

r...,~rı"ne ··aptıklan bı·r akın esna - mer sıraya gı ıp .. u•va manza- D -·ı · ki beni duymana, dinle - nı başımda bir seı cevab verdi... - Siz de mi? - Ne guzc s~ . mcı ··· ..x. u~ • 11ır rJ• • egı mı k .. 1· bT B '"k _._. 1 .h . • • k d • d ld ran llCVlflnın, arzunun """. &:nda 9 ı. 1• .. •1 0··ımu-ş. 20 kisi ,_·e.ral:m f mda her şey • • . "b" "mkan yok artı aoy ıye ı ı - u gene go taroı ayın tı 11mı, li1 n - Çalgı sesı ta buraya a ar ge- mı o u T '- h t d 
J< ~ J ra 1 bir cıfeeneıı gı ı mene ı • . .d.... ı· d o· ı· d düğü gibisin... ıp .. ı a ıram a ae-nııstır. Sivil meskenler basara dekor. her §Cf, • Adada .. azinonun taraçasın - mı J ır ıyor u. .. ın ıyoı um... 1 . ki k • tedigvim gibisin 

· ra, l rım: • ~ . k d İ N d d M" . s· d . . d n nı ııa ama ııı . \Jğramıştır. cazib ve güze .• . ~ Kuklanın o- da, hani gecenın mavı oynun a e.z v• - şte, ce et yanın .a. ınec.ı.. - ız e .mı. !12 üs~ m içeklerin Hafifçe kolunu belime d?]ıyaralt 
Amma neye Y";~l"ın Necdetin bere bir rol yaptığımı sanırken: Mı- ~m ... C~nım bınm! Eşsızım be - -. Gec:enın ı~~~a dön~üııtüm ... beni, geç.İci güzel bir gecenın meh-za .. a'da z~lzele 

Zara, 25 (A.A.) - Bugün ıaat 
11 de burada otuz saniye aiiren uf
lci ve §iddetli bir yer sarsınt191 ol
Jnuıtur. Zar.ar yoktur. 

yununa ~a~ılan ıro~ uy:rattıfıı bot seni seviyordu. Jatanbulda, oy~ oıml. Sem ne. çok ıevıyo~ml ~~kuaile bır~z ~ fıemek kudretini tabile gelin hl'yazına Liirlinmüş tıL 
ahi bır gecenın .. ~=ni euralarla aü•lü odada, b~~e~ :ır ses hmı? f~u.n ~ıl M" iJ b:i:m:dıi.':r. • ccMmemıı gelmemİf aımla eve doiru götürdü, mbı"rehh\y~lden ibar.et. :~dduı~:~aaoçya: ,,.;..>itlerin koyu nnk tayyoriim u mu. ~yyl e . 1;91m erıd « ıne el 1 dı Ne mi yapacaktun? Ga-1 (Arkası 'ftr) 

OM ... -. y-y- "kl · 0 mavi aalonda ara- Necdet» ısını ennı ne:re en, n .. ı o 1ay ••• ı .. buna benı Ul alay eth en • emcııe, 

JlflyOr. 
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[ mleket Bab.e General 
diyor ki 

Hergün: 15000 kilo
metrelik mürakabe 

· ı Sultanhisar Egenin en 
~e;:Sl::şb;7:~ı:;: ileri nahiyesidir 
To atta, Dilekler 

htiyaclar 

(Baştnrafr ı inci yfada) (Baştarafı 2 nCi sayfada) 
itte bunu için İngiltere doğu Af- kay.bolmamış ve gözleri de, Sibiry• 

rikadn: Hindistan, Sudan, Ken)·a, aahralarının buzlu ufuklarını nprak. 
Somcli ve cenubi Afrika birliği gi- hayalen cenubdaki adalar fılcmiııİD 
bi birçok imparatorluk askeri kuv- ufukJbrn hiikim pirinç tarlalarını. 

Tokat (Husus!) - Tokat, Eri>aa, 
N'iksar ve Rc.şad:iye kazalarında 
yapılması takarrür eden ilkokul 
binalarının (72.000) lira bedelle 
müte~idi üzerine kat'i ihalesi 
icra lolınmıştır. Bunlardan başka 
Zile kazasında da beş ders..lıaneli 
bir okulun inşa.ah emanet suretile 
yapılmasına tbaşlanmıştır. Bütün 
bu okullann 941-942 ders yılına 
kadar inşaatı ikmal edilmiş .bulu
nacak ve derslere bu okullarda 
başlanacaktır. --------

Portakal bahçeleri, su değirmenleri, zeytin 
yağı fabrikaları, pamuk tarlaları ile 

Suttanhisar bir kazadan daha zengindir 

Edremidde zeytin hırsız- vetlreinin ve Habeş vataperverlc- taşıp dökülen petrollerini ve niha
rinin, hatta Dö Gol taraflısı bir yetsiz kauçuk ormanlarını, derin 

lıklannın önüne geçecek hür Fransız müfrezesinin i'tirak ve derin seyre dalmıştır. 
çare bulunmalıdır yardımlarile, İtalyanları hemen her Japon hazinesinin zayıflığını ve 

Edremidden yazılıyor: Bu- taraftan ihata ve tazyik ederek im iptidai madde ihtiyaçlarının büyük· 
rada bazı zeytin hırsızlıkları haya çalışmaktadır. Nitekim fima- lüğünü ölçmeğe, Jngıliz dona:ıması-
vukua ge~ktedir. Umumi li Afrikada bir buçuk ay evvel hal- nm Avrupada meşgul olmasına mu-
olmam.ak.la beraber göz yu _ ya aleyhinde kazandığı zafer eebe- kabil, Amerikan donanmasmın ser• 
mulmıyacak bir dereceyi bu- bile Mısırdaki Nil ordusu bugün bcat olduğunu hesablamaya BaY 
lan bu kötü thadiselerin önu • başka bir yerde istimale serbest bir Matauoka seyahat esnasında bol bol 
ne ,geçmek için alakadar ma- hale gelmiıtir. Bunun gibi fngiltere, wıkit bulmuıtur. Moskovaya g~lir 
halli makamlar son derece ti- eğer doğu Afrikayı, İtalyan kuvvet gelmez Stalin ve Molotof Yoldaşla· 
tiz davranıyorlarsa da bunun lerinden temizlcmiye muvaffak o- ra hediyeler takdim etmiş olan ha· 
kafi gelmediği görülüyor. lursa oradaki birçok lngiliz ve im- riciye nazırı biliyor ki, dört sene-

Zcytinciliğin ıslah ve inki- paratorluk kuvvetlerinin betekrar dcnberi, Uz kıarkta beyazlar mede 
şafıı hakkında bugün mer'i _ başk~ bi; hnrb sahasında kullanma-ı niyetine karşı harb açmış bir htilde 

Samsunda UçUnCU hasta· yette bulunan 1Canun ve ni - lan ımkanı hasıl olacaktır. bulunan Japonyanın mukaadcuııı 
zamnameye rağmen bu gibi Acaba fngiltere, Habe§istanı Avrupadakı iılcrc bağlıdır. Avrupa· 

bakıcıhk kursu sona erdi 'hô.diselcrin cereyan etmekte zaptedebilecek midir ve bu, ne za- daki hareketi bastıracak olan l..uv• 
Samsun (Hususi) Askert olmasının Türk ceza kanu _ man olabilecektir) 1. Hiç kimse, vetin, Süveyş, Malta ve Ccbelüttıı-

-ı nundak"ı buna aı"d mu"eyycde halyanlann Hebnııistandan ne za- rıkı bırakarak gelıp Singapur'a yer· 
hııstanedc ıehrimizin tanınmış mu 
k 

L k d k 1 f d lerı"n k"ıfayetsı"zliğinden 1·ıerı· man çıkarılabileceklerini bittabi tes Jeıımesi yakın bir istikbalın ilk te-
İ ve oas eri o tor an tıı.ra tn an b" d H H bb 1 · d b 1 ı k b idare edilerek 'tedrisatı yapılan geldiği söylenmektedir. ıt e emez. atta abeşiştanın ~c i.b enn en iri o ubı ir en ıJ 

6"ahri Haatabak.ıcılık» ikuraunun !Bütün sırkat hadiseleri, bi- behemehal fngilizlerce zaptoluna- ihtimal, Japon hariciye nazırı üstün-
. · d · · zı"m ceza kanunumuza 00··re, bileceğini de hiçbir kimse temin ede de Sibiryanın buzlarından daha tit.. üçüncü evresı sona erm~ ve va- t:> 

to.n müdafaasında vazife alacak o- Sultanhisann niizel bir görünüşü ve nahiye müdtırü Rfai.z Tunçer hukuku ammeyi şamil olduğu mez. Çünkü umulmıyan hadiseler retici bir tesir yapmııtır. 
l 62 

b d"" · :ı- halde zeytin bırsızlıklan böy- olur ve bunlar harbin şurada ve Çin teşebbüıü bir çıkmazdadır; 
an genç ayana un merasım- Sultanhisar (Hususi) - Bu na- Nahiye müdürü, şimdi bu köyle- burad gidişi üzerine tesir etmek- Çine yardım kesilmedikçe l>u dava 

le diplom~lan tevzi edilmiştir. . hiyenin merkez nüfusu iki bin rin hepsine otomobille gidilebilen ie d~ğildir. Malı çalınan müs ten geri durmazlar. Nitekim Bin- halledilemez. Onu kesmek için de 
Orduevınde yapılmııı olan tevzı iki yüze yaklaşmaktadır. Buna yollar yaptırmıştır. 934 senesinde tahsilin şikayet ve ispatına gazi eyoletinin zaptı sırasında Al- bütün yolları tutmak ve kapamak 

töreninde başı!a _Yal~. Mu.a~ni, Tü~ g6re belediye teşkil etmek hakkı- temelleri atılarak öylece tnrakıl- ba,ğlıdır. Bu ise, iş mevsi - manlann Bulgaristana girmeleri, lazımdır. Japonya, denizleri tuta· 
Komu:~nı. P~rtı Mufettııı, A Beled!- nı iktisab etmiş demektir. Buna I~ olan Eskmisar köyü mektebini minde ikinci bir meşğale teş- lngilizleri burada durdutmuı ve bildiği takdirde, Çinin, olmuş bır 
>;:e ~cısı oldugu ;~".~de ~esmı ve mıl rağmen, d~a ~ir müddet muh - bıtirerek bu sene açmıya muvrrf- kil ederek netice itibarile va Garbtrablusu istiladan kurtarmıştı. ı armud gibi, kendiliğinden dü§ecc-
lı mueaseaelCT mudurlen hazır bulun tarlık şeklinın ıbkasına lüzum ha- fak olan Tunçer, okuma çağında kit zıyaını mucib oldugundan Cerç.i H beşistan hareketlerini ğini de elbet düşünmemış dcğııaır. 
muılardır. sıl olduğu söyleniyor. Köy ka - olan yüzlerce köy çocuğunu bu !bililtizam şikayetler yapıl - >•akından müteessir edebilecek her 1 Kendisfoi Sibirya ekspresinın 

numı.nun bahşettiği haklardan is- ~tının altında tqplamıştır. Sala- mamakta ve bundan cesaret hangi bir hadisenin vukuu şimdiJik mutıarid ahengine bırakan Matsuo-
Biga bekçibaşısı attan tifade edegelmekte olan Sulta!ıhi- vatlı köyündeki beş sını.flı mek - alan sariklerin cür'ctleri art- memul değildir. Bu sebeble bura- ka, kim bilir daha neler düııündü, 

du ek Öldü sar, •buı haklann verdiği imkanlar tebin yl!nidcn tamir ve ıslahı ge- maktadır. daki askeri hareketlerin şimdiki Moskovaya ne gibi planlarla Gelıp 
şer la gii2ell~ş bir kasabadl'l". Fa - çen sene rrnwaffakiyetle temin Buna bir çare bulamaz mı- ) tarzda devam edebileceklerini ka- oradaki konuşmadan sonra Berline 

B1ga (Hususi) - Yıllardanberi kat kasabanı.n bir takı!? noksan- edilm~~r. . yız? \ bul tmk doğru olur. ne gibi projelerle gidiyor) 
~rimizin kır bekçfil>a.şılığmıı lan va~ır kı .~unları koy kanunu Eskihısar ve Salvath k.öylerm-~ Sudan hududunda Cassale * 
yapmakta olan Şevki, atla çerçeıwsı dahı.lı~de kısa zamanda de köy nümune bahçelikleri ve Trakya.da, den Eritreye girerek takriben iki Hiç şüphe yok, Japonya, tarihi. 
kırları dolaşmalrtan geliriten her tamamlamak ıçın. m~:tarlığı!1 bu zıeytin fidanlıkları yetiştirilmesi - fırka kuvevtindeki İt'ah·an ve Erit- nin ve mukiadderatının dönüm nok-
nedensc bindiği hayvan ürkmüş bakı~da? dah~ bır. n:u?d.et !J>k~- ne başlanmıştır. Her köyün şahsi- reli kuvvetleri Keren önlerine kndar 

1 
tasında bulunuyor: Tıpkı dünya 

ve kendisini Balıkkaya taşlığında sına ıhtıyac hısscdıldi.ğı ılerı su- yeti maneviyesine aid fidanbk ve Bir köy halkı lÇln kovalıyan İngiliz, Sudanlı, Hindli gibil 
yere vurmuştur. rülüyor. kavaklık gibi gelir vasıtaları te - ve hür Fransız kuvvetleri şimdi bu 1 Japonyn bir karar verecektir. 

Düşerken bir ayağı frzengiye Nahiyenin altı köyü ve bu köy- minine .girişilmiş ve bu köylerden ' 30 bin liraya bir mevkü düşürmekle meşguldürler. Bunun nnsıl bir karar olabileceğiııi 
takılan zavallı bekıçi, süratte ko - lerdc beş bin nüfusu vardır: Mal- salmayı azaltmak esasına kıymet Keren 1500 metre kadar yüksek belki yakında anlıyacağız. Fak.at. 
~ hayvanla beraber bir hayli sü- gaç Mustafa, .Ma~aç Emir, Gü - verilmiştir. çiftlik afındz ve dağlık bir mevkide bulunmak şımu şimdiden iyi biliyoruz ki bu 
rii~lendikten sonra başı fena hal- vendik, KavWclı, Kcrbaca, Eskihi- Sultanhh;ar merkezinde köyün dolayısile tabiatan kuvvetli olduğu karan vermek çok güçtür: Yukaıı-
de zedelenmiş, tedavi i~in bir tak- ar ve Salavatlı köyleri. şahsiyeti maneviyesi adına 2-0 de- Edime (Hususi) _ Her sene gibi !ayni müstahkem ve kuvvetli 

1 
da bıyık, apğıda sakal, Japony~ 

siye konulara~ /belediye tarafın - Bu .köylerin hepsi de şimalde~ kar. :n;i~ta:rn~a bir portaka!lık taşan nehirlerin müteaddid defa _ bir işgal kuvvetine de rıınlik bulun. tered~üd içinde bulunuyor. B.e~~ 
dan baygın bır halde Çanakkale sırtlara yaslanmışlardır. Sultanhl- yetıştırıtmiştır. Merke1.de yenı - lar te'hdidine maruz bulunan Me- duğundan buranın zaptı şimdiye ko. de hıç bırnr veremez ve kendısını 
hastahanesine .gönderilmiş ise de sar bunlara tamamen karşıdan d€n beş tane çeşme ve W;ü mer - . eh· • • ah T a k" B dar mümkün olamamı!tır. İht.imal-ı had~elerin ak~n.tısına ter keder. Bir 
'birkaç saat snnra aldığı yaralar- bakan ay içinde bir yıldız vaziye- kezde, ikisi Malgaç köyleri yolu nk5 ~ ürınkın sağ sh"l~ ınd ke. 1T osna ki lngililzler Canalden den buraya mes ul adam ıçın en fena şey de 

.. . 1 .. .. . . ·· · ..ı- 1 k .. be oyun n arşı sa ı ın e ı aya - 1 ı_ l k f b" l ·· budur d<ın mutees.ı;ırcn ö muştur. tındedır. uzerın~ oma uzere ş tane k d ·rtrx.· ki" h d ge melde o an ço ena ır yo uze · 
Keçen yıl Sultanhis:ırına giren köprü yaptırılmıştır. ~ ın ~ı ı,..ıne na '· .ususun a- rindcn ağır topçu ve mühimmat cel Kim bilir, belki de bunun için, 

kh. d b d \ b• • "kl "k" b k ·ı N h" k"" l · d b" t k kı tetkıkler sona ermıştır. b" d b ·· k··ı·t l Jnpon na••rı Berlı"ne \•ardıgwı Z" A lsar a e en er ıyesı paranın mı an ı ı uçu mı yon . n ıye ve oy crın c ır c . it 1 t b d Bo t' _ ın e azı muş u a a ugramıo ar- ... • .. -
liraya baliğ olmuştu. Portaknl. bıle açık sır bırakılmanuş ve hepsı a. ynn . e 8:151~ w ~n .. c~ 1 ~e dır. ihtimal ki, lngilizler kuvvetle- man seyahatin bu kadar çabuk nihıı-

çahşmaları zeytin, incir ve kısmen pamuk bu künk borular içine alınmı.ş, bu su- ~~~e. aıd _çiftlıgırr hwkume.tçe rini Keren gibi kuvvetli bir müstah yet bulmasınc!an dolayı ne kadar 
. • muhiti .besliyen başlıca mahsuller lar umumi sağlığa zarar vcrrn.iye- ıstımlakıne aıd muamele de bıt - kem mevkiin zaptına kafi görcmi- müteessif olacak! 

. Ak?tsar (~usu~~).-:--- B~dcn t.~r- olduğuna göre halkın ~men ek - cek hale getirilmiştir. Merkezin miş ve istimlak bedeli olan 30 kü- yerek yeniden kuvvetler getirtmek. - 1' J • • 112 • 
bıye.sı kanunı h.ukü1!11crıne gore serisi bu işlerle uğraşır. Zeytin - işlek caddclerile köylerde döşe - sür bin lirahk tahsisat havalesi le mcrgul olmuşlardır. Fakat her c.M,,ulıd.l.uı <.A.Jı.e9cn 
laızamızda a~edı bınden fazla ciliğin günden güne inkişaf eden meler yaptırılmı"Ştır. vilayet emrine gelmiştir. şey gösteriyor ki İngilizler, Kercnin 
genç ... yurd mu~af~asına ve

1 
aske~ bir ziraat mesleği haline geldiği Nahiye müdürünün bitirdiği bu Köy en kısa zamanda hükfune - ihatasını gittik9C artırarak mevkii denizindeki Mogadioyo limanından 

Uk ksvuksed"lek 'hvazf 1 esıne hazır anm~ memnuniyetle görülmektedir. Mu- işlerden başka halen yapmakta tim izin yardımile ibu çiftliğe na~ srkıştırıyorlar. baDlıyarak Harar istikametinde bü
ma. a ı a tanın mua_ryen ~n hitte dört prina fabrikası çalış - old~ ve yapacağı işler de var - ledilecelk ve köylünün Meriçin sağ Çünkü burasını almakla lngiliz- yük bir hızla inkişaf eden ve şim.. 
lerınde beın:,n h~reketlerıle ye b.ıl- tnakta ve çıkan prinalar İzmir vcjdır. Merkezde Cüm91uriyet mey - sah"li d k" · · · · r b"lm l ler Musavva limanına kolayca ine- di ucigayı geçen kolun h reketidir. 
hassa askerı tnlım ve terbıye ıle Ayvaı...ı- fabrikalarına sev kolun - danının genişletilmesi için istim · • ı · n e _1.~azısın~. ışf ıy.e 1

t c. e bilecekler ve hem, buradaki ltalfan Bı"r hafta evvel, İngiliz Somalisinin 
l ş1. ı kt dı Ge ı · · · = . ı . . . . . . - rı ıçın nt:ubu~ seyruse erı emın 

ça ı ırı ma a .. r. . .nç ~rımızın nınktadır. Bu sene :fobrıkalanıı va l6k muamelelerme gırı.şıhruştır. . . . . kuvvetlerine cenuba yani Asmara Aden körfezindeki başlıca limanı 
b":. husı:st8 göste~dığı . ıstek -.:e zi eti hayli ,güçleşmiştir. Zira el- 1Gelecek sene bu meydana Ata - edec~k olan bır sal ınşa ettırıle - üzerine geri gitmelerine mani ola- Berberaya çıkan yeni lngiliz kuvvo
alaka :cıdden takdir edılecek ~ır le~ndeki tenekeler ve variller türkün ve İnönünün birer büstü cektır: , • bildikleri takdirde, bu kuvvetleri ti de timdi Hargeisa üzerinden Ci-
haldedır. yetmemiş ve binnetice teneke fik- dikilecektir. Çiftçı yazlık ekime bat~dı . . imhaya imkan. bulaca.klar~!r. Ancak.! cigaya varmıt ola-caktır. 

Son zamanlarda ~aval.arı~ .~ - d .1 ka 1 lmışt B .. _ 940 senesi bütçesine konulan Trakyanm çalışkan çı!l?çılerı bunun ne vakıt olabılccegı ve ltal-ı Bundan sonra, birleşen bu kuv-
);.,,t.. ve ~ğmurlu gıtmesı yuzun - anı 1 e rşı aşı ır. u yuz 1 9 · lık k" · b ı 1 ld l K d b ıs...,.. .;- • . den zeytin taneleri yığınlar ha _ para arı 41 senesıne devretmek yaz e ımıne aş amrş a ır. yan arın eren en sonra cenu ve vetlerin Harar mevkii üzerine yür~ 
den bed~n. harekf'tlerı bır parça tinde beklemekte ve işlenmemek- suretile Güvendik, Mal~aç Mus • Seyıa.blar vcsair ô.fetler dolayısile cenub doğuda müdafaaya elverişli meleri burasının da, Keren gibi u· 
ge_r;.er gıb~ olm;ışt~: F8:~at ~u tedir tafa ve Malğaç Emir köyleri ara- kı$ık zeriyatını noksan yapanlar diğer mevkilerde yeni mukavemet zun müddet mukavemeti bckleno
mdeırhıalvealaA kaelamnmıanyckaıymvaa~ıame ıınıı ~ B~nlardan başka un imal eden sınd.a müşterek bir mekte.b inşa- bu noksanı telafi etmek üzere yaz lerde bulunup bulunmıyacakları bi- ·bilir. Fakat Harar bir kere düştü 

t d 
. · varcl sına teşebbüs edilmiş, malzemesi lık zer'iyatına geniş mikyasta sa- linemez. mü, yalnız Adis Abeba - Cibuti 

ffikmet Akman, bazı ıslahata lü - dokuz ane su eğirmcnı ır. lA 1 h ı t M ı ...:ı.. • • ğ 1 Ew l ·1· 1 K · ·ı d · 1 ı_ · ı · l A · .. .. . B 
1 

d k"" 1 · 'htiyaçlarına ve P an arı azır anmış ır. er - rıJmış an.ur. Mevsımın ya- ıış ı ger ngı ız r~. erenı tamamı e emıryo u Kesı mış o maz. ynı zL 
zum gormuş ve bu arada talım ve un ar a oy e;ın 1 kezdeki natamam mektebin de 941 •t · ı zlık ,. at ek ve hiç olmaz ise cenubdan sarmaya manda Adis Abeba üzerine ıark-
t rb" ökr t r x..· • "hf t - ce •a:b vermektedırler gı mış o ması ya zer ıy ı p • e ıye e men ı,.ı~_ı ı ıya su- " . . · k b senesi zarfında bitirilmesine gay- ziyade kolaylaştırdığı gibi yaz muvaffak olmadan sadece mevkü ~n bu demiryolu boyunca taarruz 
baylardan kazamız nufus memt;tnı Sultanhısan .bıraz da asa 8 ret edilecektir. . . sukut ettirirler ise o zaman Eritrede 'imkanı hasıl olur, 
M!ah!llud .~rğudlunun uhdesıne bakımı~dan. tet~ık edecek olursak Salavatlı köyünde bu sene bir ınevs.ım~!'de vukuu m~!eme.l her İtalyan mukavemeti uzun sürebilir. Harara yapılacak taarruzda H -
tevdı etmıştır. bu nahıyenın ımar nokt.asından Cüm.hurivet meydanı açılarak hangı b!f kur~klık ihtımalınden Bununla beraber buradaki hareket rar - Berbera yolunun ehemmiyeti 

Mahmud Turğudlu on seneden- mümasil n.a~i~e ~r~.ezlenne te • büstler dikilecektir. Nazilli-Aydın konııya 1 ecektır. . . . ve muharebeler, şimdilik Habeşis-j vardır. Çünkü iyi olan bu yol Mo-
bcri A~isar muhitinde nezahetile favvuk ettığını goruruz. Onun ?u- hattı üzerirldeki Tüırkmenk.ahvc Kışlık .~ı.rkdnr zer:ıya:ı mevsı!llı tanda olduğu kadar hayati bir e- gadiıiyo - Harcır yolunun ancak üç
kendisini sevdırmiş ve bu yıl için günkü imar ve inkişafında nahtye mevkiinde Kavaklı köyü adına bir geçmek UU!redır. Çıftçı mevsım hemmiyeti haiz değildir. Çünkü A- te biridir. Bu itibarla burndaki in
de de orduda altmış gün müddetle müdürü Faiz 'I'unçerin büyük him meydan ve bir park yapılacak ve itibarile en ziyade yazlık arpa, dis Abeba etrahnda sarılmakta o- giliz ve imparatorluk kuvvetlerinin 
staj görell'k bir -derece daha terfi metleri scbkeylemiştir. Muma - keza buraya da büyüklerimizin ııohud, fasulya, mısır, çavdar, yu- lan çember tamamlandığı zaman, I eksiklerinin -tamamlanması iıi. Ha.
ettirilmiş 'bir ,gençtir. ileyh 938 senesinde Ankaradan büstleri rekzolunacaktır. Bütün laf ve ıbakla .gibi lhududatın eki .. Keren ve bahusus Musavva henüz rar yolunun açılmnsile, hayli kolay-
Kayrnakamın beden terbiyesi vakıflardan gelmiş ve der.hal me- bunların tahsisatı hazırlanmıştır. mine ehennniyet vermektedir. düşmemiş olsalar da, Habeıistanın lavacaktır. . 

me\·zuunda gösterdiği hassasiyet todlu bir faaliyete girişmiştir. O Kaymakam Feyzi Akkorun işa- Şimdiki halde kışlık mezruatrn iqi bitmif olacakhr. j Tana gölü mıntakasın.dan Adı• 
muhiti ve çocuk velilerini mem - ?.aman köylerin merkezle yol irti- retile köylerde birer hamam inşa- yetişme ıve gelişme vaziyeti cid - Habeşislanda en mühim askeri Abebaya doğru muhtelıf kol!arl~ 
nun etmektedir. batlan yok denecek vaziyette idi. sına da teşebbüs edilmiştir. den çok iyidir. hareket, ltalyan Sodaliainin f ünd ynpılmakta olan hareketler . şımdi 
~;;:;:;;,;;;;;~~,;:============o::mımz======,;;,,;~,;;,::;;,;;;,;====:::::::========================'====:::;~~==========='=========================:;;::;:;,;;==;::;=============:o;:;;;:======jDebra Markos etrafında tekmf olun-

•Soo Pos!aı; nın tefrikası: 62 birinin kımıldadığını görmüıtü. Bu saat bire doğru, değil mi) O halde neıtiğiniz sırada o, pekala mazgallı muştur. Bu mevkün sukutile Habe
gölgenin de, boyunuzdan dolayı si.. ihti;rar hizmetçiniz, saat bir ile, bi- odaya kadar gitmek için bol bol 1 şistanın merkezi doğrudan doğruya 
zin olduğunuzu anlamıı. Bunları ba- zim holden geçtiğimiz zaman, yani zaman bulmuştur. Beni düıündüren ve 180 Km. den daha az bir mesa-
na sonradan anlattı. Sizin denize saat ikiye beş kala arasında ya gül budur. feden tehdid altına girmiş olacaktır. 
bakan p ·., yona çıkışınızı gözlerile bahçetıinde veya sizinle bernber bu. - Eğer düşündüğünüz doğru ol- Elhasıl Adie Abebaya ccnubdan, 
takib etmiş ve siz: oradan dönün - lunuyordu. Siz.in anlattıklann)zdan saydı, cüzdan da babamda olurdu. ~öller mıntakasından da K~nyah 
ciye kadar çitin arkasında ıaldanıp böyle bir netice ~karmak mümkün - Acaba onda dc:ğil mi) lngiliz kuvvetleri ilerlemektedır. 
beklemiı. Siz İçeri girinciye kadlar olur. Bunun doğru olduğuna emin _ Hayır, cüzdan onda değil. Adis Abebaya muhtelif i~tilca-Yazan: V alentin W illiamı da orada kalmış. Sonra da, sızın misiniz) · Kendisine sordum metlerdr.n yapılmakta olan taarruz.. 

- Bunu gorunce onun rahatsız -Evet, fakat... diye mırıldan arkanızdan içeri girmiş. Onun bana _ Duncan bana hiç bir zaman _ Belki de c~zdanın kendisine lar da, lngildiz sbüb
1
ay ve Herhnb şiarının 

olup olmadığını öğrenmek için aşa. dı. anlattık! rı bundan ibarettir. .,..,lan eöylcmemittir. .1 . ld w . . . f kumandasın a u unan . a eş va-
ğı indim. Yan baygın bir halde bir • Delikanlı sert bir s~le devam Stephen: J- ven mış 0 ugunu sıze ıtıra etme- k 'l h" 
koltuğun üzerine uzanmıştı. Derhal, etti: - Eğer buntar doğru ise Dun - içi:deB~:ı:~zıs;1yi:::r':z !fs!:'b;~ :C~~r:ııi~uol~br17;.1e&,~~:edü~~!:~et :;~:;k~~~ph:eby:k1e k:tke:rdd~~~ g~~ 
kalb buhranlarından birinin tekrar - Saat ikiye çeyrek kala gül can masumdur, dedi. Zira cinayet S h h ı_ .,. y l terme te ve un arın yar ımı .. ~ 
nüksettiğini anladım. 

1 
bahçesinde biri vardı. f .. te bu sıra- işlendiği zaman o mnzgallı odaya tep en, genç kızın yüzünün sap te a..aız mıyım' anı ıyor rnu - h · l" l k d B h e-

c · d 1 " sarı olduğunu gördü. yum) emmıyct ı oma ta ır. u ar 
arrıson sor u: da Boldini, pencereyi kapamak için yakın bir yerde bulunmuyordu. Fi I ketlerin sonu robiatile Adis AbebL 

- Bu hadise, birbirimize rastla .1 d"Arenne'in odasına girdi ve hah - D'Arenne ise saat biri on geçe ile ora ateşi bir ~kilde söze bat- Mis Mac Reay başını ııalhı.dı: a da gelecektir. Çünkü burası dob'U 
madan önce, saat ikiye doğru olu - çede bir aydınlık gördü. Bu ışık be- • :işte bu sırada onun odasındaki ladı: - Pek İyi biliyorum. Babam çok ~frikada lıalyan mukavemetinin 
yordu, değil mi) nim sigaramın aydınlığı olamaz, zi- I ışık sönmüş idi - sanı biri kırk be, - Babam hiç bir zamıan böyle defa kendi hislerini başkalarına aç- merkezini teşkil etmektedir. 

- Evet. ra ben tam bu saatte deniz tarafın.

1 
geçe - yani Mis Dean'in cesedi gör- bir şey yapamaz. Aynı zamanda masını onların başka~ı tarafından bi Ad is Ab~banın ne zaman vr: ne 

Stephen dişleri arasında bir ıcy. daki barakada bulunuyordum ve düğü zamanda _ arasında öldürül • babam oldukça yaşlı bir adamdır, linmesini istemez. Fakat pek iyi bi. t.,raftan düşeceği şu anda biline
ler geveledi. onra sözüne devam hem de elimde sigara filfin yoktu, mü tür. Siz Ouncan'ı kontun oda- Vikont ise genç ve gürbüz... lirim ki, bu arzusuna rağmen hiale- memekle beraber bu ehemmiyetli 
etti: etrafım kapkaranlık idi. sının penceresi önüne nöbetçi ola- Garriaon, genç kızın söyledikle- rini baıkasına göstermemek, onları neticenin herhalde bir aydan evvel. 

- Ne olursa olsun, aiz saat bir 'ile Flora alçak seale mırıldandı: rak gönderdiğiniz zaman saat l:aç rini kabul ettiğini bildiren bir j - başkasından gizlemek elinden ~el- yani yağmur mevsimi gelmeden ev• 
iki araSJnda babanızın çalışma oda- - Bu, Duncan idi. Zira hana iti- idi> ret yaptı ve: mez. Ben eminim ki bu cüzdanda vd vukuu beklenebilir. 
sında ışık görmüş olduğunuzu söy- raf etti ki, benim söylememe rıı.ğ - Ben onu, ~bamın bil&rdo - Ben de sizin gibi düıünüyo • Ronruenin aleyhine kullanılabile -
lemiş oluyorsunuz, değil mi? men gidip yatmamış ve peşimden salonundan döndüğü zam~n oraya rum, aiiinle ayni fikirdeyim, fakat celı:, onu itham ettirebilecek bazı 

Miı Mac Reay yeniden büyük bir gelmitti. Onun dediğine göre, ku- götünnüıtüm. bana öyle geliyor ld, siz Duncan'ı ıeylcr vardı. 
nefes aldı ve: leyi gçetikten sonra gül bahçesinde - Yani demek iatiyorıunuz ki bahçede, pencereyi gözetliyor zan- (Arwı var> 



26 Mart SON POSTA Sayfa 7 .... . 

"Gideceğimiz yol muayyendir: s p o R Yugoslavya üçlü Afrikada harekat üç sarhoş kadınm 
Ana ~ ta""'rımıza ıayık paktın beşinci rn~i iitin':;·:::~:.~~~ ~~::~~,. marifeti y u rutl a Hl MillJ küme maçları~ devleti tim:qr~ü~7:ıra,i::ı7~~:~:~~d~ ce- tİsküdar sakinlerinden Zehra 

k h 
11 d f ıu ~ey~n eden harekat muvaffaı.iyetle ve Hatice adlanndn iki kadın ev 

~ rn man il k'a mu a aa yo IJ · 1 · d (Baştarofı 3 Ün<."Ü sayfada) inJutaf e~.mektedir. velki akşam Cağaloğlunda oturan 
Q 1 . " nın ma iŞ erı 8 ti namına aşağıdaki beyanattıa bu H Müdafaa hatları yarıldı Emin~ye m!safir gelmişlerdir. 

h il d·ıd• lunmuştur: . artUDl, 25 . (AA.) - Royter . Emıne misafirlerine içkili bir 
• . clumuz hakkuuiaki ihtiraıılarını a e 1 1 Yugoslavya harici siyaseti_?in a.Jı:nskun Hab~fllltan~aki Cenubi Af zıyaf«:t tertib etti;tinden üçü de 

(Baı tarafı 1 :ucı aeyfadal yur ·ıs bu pyeye mütevec- • başlıca ve hemen hemen yegane h . uvvetle~ı. n~zdınde bulunan gecenın geç saatlerine kadat bir 
~tı ıılaan bu huzursuzluk zamanın- ~~kça h kn v:e aebebsiz Aroavud.. 30 Martta !başlayacak olan milli gayai Yugoslav milletine sulhü us~sı m~ha?ırı bildiriyor: !hayli rakı ve şarab içmişlerdir. 
tı •, ~on umumi cihan buhranı kar- f' w en. : 1 11~~j İngiltere ;Je ittifa- küme maçları i~in alakadar klüb muhaia~a etmek ve emniyetini uJ•d~etli bıj muharebeden sonra Bir müddet sonra ~ezmek için 
v:ın •. memleketin duru~undan kugu ı§~esr· ede~ sebebi pek güzel murahhasları yaptıkları bir top - tarsin eylemektir. Bu siyaset zih ti /a ~ı8°J. ge eni v?. ga.rb istikame.. sokağa çıkan bu ü~ }rndın zilzuma 
.ı tal n~:ııları haberdar etmeğı fııy- . ıahmızıd b'Jı. Jantıda mali işleri de halletmişler niyetilc ga)Tctlerimiz hududlarda kn e tJı er. ıyen 1~gılız ımparatorluk sarhoş bir halde köprüve ~elmiş-
"'a ı gore bü ""k P ti Ankara ve ız e e ı ır. lh"" d l t" h'' . . . . 1 uvve erı şarıu Habeşistand ki l b d fat b n yu ar • . M •• Bütün Akdenizi çeviren memle- dir. su u ve eve ın urrıyetını, ıs; d -1 k ' "d b 1 j a er ve ura a gelenlere geçenlere 
lcr:;lt ulda ~~ mevzua daır soz. soy· ketleri zaptederek eski Roma im- İstarlbulda yapılacak mahalli ~.iklalini ve birliğini temin etme~ m~gd~fa:rh~tl~rın~ ~::1n ıslan d ı\ılyan rnrkıntıhk yapı:nağa b21~lamışlar-

Sö ııerefını de ban.~ bahşc~tı. . 1 aratorluğunu ihya etmek hırsına maclar,ın 6 sı Fencrba~ede, G sı uzerc komşularımızla dostluk mu ı kuvvetler Ci · a l' n ~ r ır. Bu drr. 
cileri z~ ba§larken, mu.m.~az dj?lera: 1 ~apılıın İtalya eski Romalıların is~- Şeref sahasında yapılacaktır. nase~tl~ri:nin tarsinini istihdaf 1 da boğa~ınd~~ n~~ ~;;k ın~j11;-1ar- / H a!_ta .. b!r araJ~k. bunlardan Emi 
rıın mı saygı ve acvgı ı e se am la yolunu takiben ve tıpkı onlar gı- Bu hafta yapılacak Beşiktaş - eylemıştır. 1 doğru ilerliyorl.ar ftalya 1 ıİnra ne Kopru ıSkelpqırm ~nünıic- na-

Az" bi Arnavudluğa girince bizim için İstanbu)spor. Galatnsaray - Fener Yuıgoslaı1ya, dahn müşterek rarı açık sehir m:n etmiş n :.r 1 ur-, ra atmağa kalkışmıştır. 
H ız_ ~·atb~l~aşlarım, ki T .. k'ye Akdeniz ve Yakın§Srkta hayati bahçe maçları Fenerbahçe saha - menfaatlerin birleşmesinden e\•vel na rağme~ şehir c.ivannda bı;;n:.~~- ta ç;C'cenin bu PC'C saatinde etraf. 

Cümhpı~ız. . 1 ıyorsun~z .: dur \· menfaatleri bizimle müşterek olan sında oynanacaktır. dostluk ve tam itimaddan mülhem dafaa hattı tesis etmi lcrdir .u. ~ız eden sarhoş kadınlar bir 
baren uhy~t~ k!11'uld~g~ gu~e;~ n:e~ ve denizlere hak'"1 olan İngiltere Stad hisseleri çıktıktan sonra ola~ ~ iyi· mÜJ?l;lS<.>betleri Alınan Harrann ötesinde Addis~Abeba- ~ıu~det sonra zabıta memurları 
bir esas akı;buİY:;:ı~ı~ire Bu g ş esas ile .anlaşmaktan b_aşk~ yol .. kalma- hasrlatt~n Gal~tasarar, ı:enerbah- ya ıle .. ıdame cdıyordu.. .. Cihuti demiryolu üzerinde bulunan ~~~ ın?an Ya.k~]anmıs~ar, diin de 
Yurdu sulhtan a ırn~a~ak dünya ·~tı. Bu aayeded.ir k.ı bugune ka- ~c, Besıktaş Yl:1.zde yırmı dokuz, . _Bugun Yuglslnvya, Üçlu pakta Oiredauaya giden güzel bir yol var- 1 d.deıumumılıgc teslım <.>dilmiş-
ıulhunun muhaf~ası i in de elin- Y~kın~rkt~ ~ul~un muhafaza.. Istanbulspor ~z~e 13 alac__aktır. ıltı?ak ederken bunu, pakt devlet dır. Bu yol yakında kcsilmis bulu. er ır. . . . 
den elen . sa~imi olarak temın edılebılmı§hr. . . . Galatasaray klubunc oynadıgı sa- lerı!e. ~~a~y~, İt·alya ve Japon-ı naC)aktır. Düşman şimdi demiryolile ~~ltan~med bırıncı 91.llh ceza 
•rfe~mekti;ayretı 1 Şem~tin _Günaha>: dev~~~muzın tı~lar<!an n_ynca ~zdc beş stad Y~ .ıle ış ~ırlıf!in~e .bulunara~ ken Diredaua yolu üzerinden ric'at et- ra kcmesınde duru<;mnlnrı ~apı -

H 'b b • d h' b" ı·ıı~ harici sıyas tınde takib ettıgı yolu hın;esı 'Verılecektır. ,dısıne sakın bır ıstıkıbal temın et- mektedı"r i an~ adınların 'bu sucları sabıt ol-
atı un an sonra ıç ır m .. - , · 1 · .._ k • . k d"" ·· ·ı • durı·"nda 3 •· ··a tin t v d .. .. 1 yan hiç ve alınan .~ ıbır erı anrattı ~a? aon- Maçların hakemlerını Perşembe me uşunce:ı e yapmaktadır. Yu Dütman kısmı küllisi Addis-Abe- ..,... • n . ~.n mu detle hapse 

bir :pr~!kın a kgozu .h0 t?1raa ve' kin .ra aözüne töyle devam etm1Jbr: içtimaında lhakem komitesi seçe - goslavya yenı Avrupa teşkilatınn baya 160 kilometre kadar mesafe mnhkum edılmı~lndir. 
,...cmac ete arıı ı ı s E . . · ·hn d"J k · . k d' ~ b rd • he.al . r· ldy . vaziyetine - mnıyetunız ı a e ı ~e ıtı- cektır. en ~ . ~~ ına ya ım etmekle de buhınan Ava§ ırmağı hattına çe-

teın:a~:ı~~ v~r de:~~r ki: 1 tenildiği gün Yakıll§ark ta bır haıb 1 lstanbulda bir kapa11 /ken~ısı iÇi~ olduğu .. ~ibi Avı:ıv~ kilmektedir. Dü§11lanın buradla aon Bir Yunan bahkçı gemisi 
- c·· •• L! aziz vatan• saha.si olacaktır, ,CarnJaSJna 0 an en yuksek vaztfeSl bir mukavemet göstermek te•ehbü- t k ı··ı ~·ı b" 1 

oruyoraunuz ıu T·· k ·11 · · · "d'l k yol • . d ·r "t kted" y e U 0QI 0 lr talyan daşlanm, bizim bu )tadar samimi ur. m.ı etı ıçın gı 1 ec~dimize 1"imnastık sılonu yapılacak lnı e la."' me Iİ'. - , aünde bulunması muhtemeldir. 
•ulhpcrverlijimize rağmen dün ae- muayyendır. Bu yol son fe A . . .. •• . Ribbentropun sozleri Cenubi Afrika kuvvetlerine men deniza t sım kaç tt •İni uz:akl d duyduğumuz harici kadar anla yurdu atalarımıza layık lstanbulda ıbır kapalı ıımnastıK Vı~a, 25 (A.A.) - D. N. B. sub zarhlı otomobillerin yardımile ' lr 1 
tehlilt bar .. anh dudlarımıza kadar bir kahramanlıkla müdafaa yoludur. salonu yapılmak üzere Beden Ter ajansı bildiriyor: Cicigayı zapteden diğer müfrez.ele- Atina, 25 (A.A.) - 1-2 Mart 
daya~ıı~ı~Bir ~ki hafta evvel yur- Hatib rnüteakı~en .!~rkün Ça- ~iyesi U!Dumi !'1üdürlüğü 120 bin . Almanya hariciye nazırı B. Von ri denize doğru tahminen 320 kilo. gecesi Epir sahili önünde balık tut
dunu ve . tiklilini yabancı kuvvet- nakkalede yarattıgı buyuk ve şanlı lıralık bır t'!1ısısat kabul etmiştir. Rıbbentrop Yugoslavyanın üçlü metre katederek bir hafta evvel makta olan motörlü iki küçük Yu
lcrc teeliı:.11 den Bulgaristan, kom- müdafaalara ııafha -sa

1 
~a. temaıı ~e- Bu suretle Istantul mıntakası se- pakta iltihakı rnünaııcbetile Belvc.. Berberaya çıkan lngiliz kuvvetlerile n~n balıkçı gemisi bir ltalyan de

ıumuzdur. Dört buçuk aydanberi rek Çanak~alccle, ııtiklal 1:i9rbin~.e nelerdenberi beklenen büyük bir ~r~ .şatos~uııda. yapılan imza mer{l- birleşnUşlerd.ir, I nıza!bsı taraf;ndan görülmüftiir. 
nıalz:emece ve adedce kendinden kat kat faık haılb vaıııtalarıle mu- kapalJ salona kavuşmuş olacak _lsımını aşaı;:ıdakı ?~tukla kapaır.ıştır: Diğer kuvvetleri, 32 kilometre! J?.emza!~ .. dcrhal bu gemilıerin U.. 
çok üııtün bir düşmanlıkla Elenizmin 1 cehhez .. kuvvetler karıısın?a katr tır. 1 - Bugunden ıtıbaren yani harbin mesafeyi 30 satte katetmişler ve ~une . y~ruyerek bunları zaptetmek 
eaatiri devirlerini hatırlatan bir kah. ma~ Turk .?rdu~~~n bır ~-n ı e A • ~n .. cıveıvlı zamanında gözlerimizfo mukavmete raslamaksızın yollann-, ıstem~~tır. Ba.~ıkçı gemilerinin birin-
ramanlıkla çarpışan Yunanistan ise cnd~,eye .. du.~.ecü~nc ve d~flJl&OI Hayvanlar alemınde o?unde Avrupa ve Uzakşarkın ye- da bulunan Tugujalc ve Hargeirayı d~v bı_r tek tufek bulunmakta idi. 
hem koıtıfUmuz hem doııtumuzdur. denıze döktugu~e ı.!8ret etmış ve ı nıden k.urulmaıııne bcışlanmış bu- işgal etmişlerdir. lngiliz Somalisinde Oıgen tamamıle silahsızdı. Sudan 

Y : zam o~~u~u~un b~unku_ k~d~et ve ka- <Baştarafı 2 nci !>-a:vrıub) 1 lunm~kta~ır. Bu ha.dise büy~k bir İtalyan harb kıabiliyeti kınlmıştır. ?'an çık~ış olan. düşman denizaltısı 
0Rf R bıliyetını tebaruz ettirmlfbr. . . . I « b l ecri A mefkure ıle o mefkureye baglı kuv. Bu kuvvetlere artık meveud nazari- ıl~ gemıler arasında 200 metrelik 

Görüyorsunuz ki, bütün bu sami- Hatib ııözüne devamla demııtir um~kmıyet e a u ı en olrta d- vete tekabül eden merhametsiz bir le bakılamaz bır mesafe kalınca balıkçı gemile-
k. men anın muazzam orman arın a • d k . 1. . ... 1 • _ · · d b" · d b ı ··f lk mi aullıperverliğimize rağmen hari- ı: k h"" ··kı·····nd ba.. mantlga ayanara ve mıs ı goru - - rın en ırı er a tu e e ateş '1ç· 

ci tdıüke bugiın emniyet J;ohamıza «Devlet her !'irlü. harb h:-zırhğı.. Jla~yan, argk b uyk b~gu ~ eb I _ memiş bir intizamla cereyan etmek- leketler(n Viyanadaki mümessil·- ~ıştır. Denizaltı iki ağır mitralyözü 
Ktrrniıı, aziz varlığımız iç.in lt:hdid- nı vaktinde ve iatemkn şekilde ta- fln a cıı:~ce l kn }r dug ku u tedir. llcrı hazır bulunmuştur. ıle mukabele ettikten sonra manevra 
kar bir mahiyet almıştır. Devletler mamlamak için .istemli ve planlı kan p~r kyeşı l1'7ugu a _ıvır Almanya lngiltereye karşı yaptı- Resmi tebliğ ederek dalmıs "C kaybolmuştur. 
\'o milletler atf.ıuı münuebetlcıde bir çahtma nizamı kurmUflur.D • .1':1~bo ~)n luştur. eye~! ~mukmıye- ğı mücadelede diğer hiçbir devlet- Viyana 25 (A.A.) - Teblıg: - . .... yefı aı ıti an e atın aamıı gozu o şıyan TX:L b ·· ·· led Wıllk·e K d d •özün, teminatın, hatta yazılı taalı- ffiııll uırırgın e ı~ mm ·1 ı "b" k ,· L) • b ten muavenet istememiştir. Halbuki r wırer, ugun og en sonra 1 ana a a 
h. dl ,_ im d - YCfl a gı ı pe can ı renK erın e- A'-.1- .. ı·· k d l 1 . y gosl ba ek"ılı" Tsvetk""'•İ ''ı u erin hiçbir kıymeti ~a a ıgı. Şemsettin Günaltay milli birli- ci·-· f" l . . .•. d n . "''"'nyanın uç u pa t ev et en u ~~ şv v• ç Torento, 2S (A.A.) _ Wandell 
hukuku düvel, hukuku milel esasi~- •. ·ıı- ruhun ehem~iyetini anlat- zen: uy tı:\{uzbn kn 1 yebı e~n ile menfaatleri vardır. Filhakika e•-' ·~ _harıcıyc n~ırı. Cıncn:- - !V1arko Willkie, Amerika Birleşik devletle-
rının gülünç bir hurafe telakki edıl- gın, ıwT··~- v 1 gı-nın kuvvet ve aat tamk ındı. ceb el en ku duş ary, ul~lun vela harbin fngilterc tarafından VJÇI kabul etmıştır. Kabulde Von rinden buraya gelmiş ve heyecanlı 
d"• b' d rnış, unı;; arı • pe na ır u unma ·ta ır. er ı er ha k b' I k • . . R"b~ t d h . ı.... l şt . 
ıgMı 'hır zamdan} al Y:'"ş~yobruz... kıa 1 vet kaynağı olduğunu söyliyerek. hu ıhayvanların seslerini taklid ed; ı ş .a ırA ~em) e ·kethe sırayet ettınl- Kı ·ufen ropt ~k. azır ·ı.>lUl urunt. ul.ku1. tezhhürlerle karşılanpuııtır. Willkie, 

ı ver.. ev et ennın ug':111e.. - bunu herkesten iyi takdir buyuran k 1 k T k d 1 mesme manı o ma ususunda men- tJn erans a ı ı meIT~. e ..• e. ı ~. a a- halkın alkışlan arasında askeri bir 
dar tezahur eden hare'ketlen goste- Milli Şefimizin bütün miUetin tamı re : d~nk arı urşun n1ıenzıkıne a .~r faatimiz vardır. dar eden meseleler goruşulmuş ve alayla belediyeye gitmiş ve beledi 
riyor k" h b ha ·c· kalmak istiyen getır ı ·ten sonra av ama ta ve tuy \ S . . ·ı A Al ·ı y ' . d • . . ı . ar n ı .. .. . . ve kat'i söz birlivile Cümhurreisli- ' l . .. • 1 d l ki anıyen yem suı ıu, vrupa ve manya ı e ugoı;; d?':> a arasın :: ye reisinin hoş geldiniz nutkuna ce-

hbırklmılletın yurt~-db~ gubn~~ blınn~e ~ne intihab edild~kleriııi habrlat- enkndedn ~ulah ar' ger an 1 ar yap 1 Uzakşarkta, istikbalde sulh ve dost. !hüküm süren an'ane\'l dostane mu ı va ben kısa bir nutuk söyliyerek de-
• ı ve meıru '""li ır ae 00 o ma.ıı;.- ... ma ta trNr. l k · · d v k ·• b tl h · · d aızın tecavüze uw b·ı __ ,_ d" mıf ve takib edilen yükıek siyaııet 1 H u • ıçın e yaşamagı ·atı surette nase e er avaSl ıçın c cereyan miştir ki: 

arnya ıuuo .. te ır, .. , o. k . b l ·ıı 1 . t . f 
Yeni nizam maak.esi altında ııiz- -yesinde bugün vatanımızda hiç arafr ve1 rn:ııı . ~bul'kan _nu eket ehrın I e mış ır. o·~ "'I"''·-••-- Britanya zaferine itimedım 

1 ·yasetin hak-iki mahiyet ve bir memlekette görülemiyen tam 1 "lf d 3 7 d k"f men aat enne mtı a ettimı u- ager m'ı >aK....... vardır. Sizin yardımınız ve bizim 
cn~n. h .. ~rih surette ifade e- bir huzur ve vatandaılar araaında ngı 8r8 8 yaşm a f er susunda menfaatimız vardır. . V.i~ana 25 (A.A.) - D. N. B. yardımımızla kazanac;ağız. Hürri-
lı~J esı . e?uz B . asetin Avrupada kat"i bir ahenk hüküm •ürmekte oı- ask:re kayde·'ı"lı'yorlar Bunlardan baıka ve her ıeyden bıldırıyor: yet, yaşıyacaktır. 
dılm~ş~r. ~~ .~ıy d"' d t ve duğunu ifade etmiftir. U evvel devamlı bir &ulh teııis etmek Hitlcr. bugün öğleden onra, İ -
ve .~ın~etıc; ~ut.un ~nya ~ a'Mih Hatib sözüne devamla demiştir Londra, 25 (A.A.) _ Rearnea lazımdır. İleride bir devletin diğer talya hariciye nazırı kont Ciano - Liste vermiyen 
ht ı_ hır hakımıyet . urma. •. 'kl'l: ki: bildirildiğine göre, 37 yaşındaki er- bir devleti başka bir devletin kıt'a yu kabul e~miştir. Kabul. esnasın- manifaturacılar 
'Vercıkrden başka mılletler~ ısb :A - Sevgili vatandaşlarım, Büyük kekler orduya alınmak üzere kendi.. üzerindeki menfaatleri aleyhine talı da. Vo'n Rıbbentrop ile ltalyanın Evvek.e Tkaret Vekaletinin itti-
lerinden soymak, on.lan ~ıhveh a- Milli Şefimizin etrafında sarsılmaz )erini kaydettireceklerdir. Bunlar, rik etmemesi de şarttır. Bu devam- Berlin büyük elçısı Dıno Aliieri haz ettiği bir karafa göre, bütün 
lcimiyeti altında, Mıh~er~ıle~ ~1- bir kale, imanlı ve şuurlu bir ordu ihtiyat polis kuvvetlerinde, yardım- lı sulh, ortaya daima yeni harbler ve Almanyanın Roma büyük elçisi mani,aturacılar yaptıkları satıılar 
hına cjalıştırmak oldugu ıddıa e 1

.- halindeki topluluğumuzu bir kat cı itfaiye te•kila"tında veya 111·viJ mü- çıkararak sulhu ve bi,itün Avrupa Von Mackensen de hazır bulun - h kk F 
E 

· · b ta vır " a ında iat Mürakabe Komiııyo-
- "'.r:tedir. ğer yem pızam. u 8 daha sıklaştıralım, tan.in edelim. dafaa hizmetlerı'nde çalıl!makta ııer- milletlerinin refahım ebediyen leh- muştur. b 

r b tahak • l nuna irer lisre vereceklerdi. Bugiı-
edilen §ekilde amansız ır .... k •Milli kudretimize, Milli Şefimizin best olacaklardır. likeden masun bu undurmak iç.in 1 Amcrikada Yugo~l"v alacaklan ne kadar yaRılan tetkikler netice-
küm ve esaret çemberi İlle _kk~u f uzak görüşüne güvenle birdenbire 

1 
zaruridir. bloke eJlldi sinde baz.ı manifaturacıların bu cek-

nıilletler için artık hayat ve ın 1P:. IJaş gösterecek vaziyetler karıısında 1 1 e<lip İşte Almanya, halya, Macaris- Vaşington 25 (A.A.) - Ruzvelt 1 · t t • k ) h kkı 
imkanı kalmamış demektir. Çü~ku sarsılmaksızın, dimdik duralım. Ye. ~a ze ze eBsi milletleri tehdid tan, Japonya, Romanya, Slovakya, ~rika •Birleşik devletlerindeki de nl~Y.~ e mıyeder~ı.-. s~tış -~1~-ım~· .. n-

. gore il k b uruyor. unu sarsılmaz bir meta- y b ıı.. a tSLC verm uı:ıCl'J goru u••ur tasvir edılen yeni nızama ı ' ni Türki11cnin mi i §İllrı anca Öy- Bulgaristan ve ugoslnvya unun ,uütün Ynooslav alncaklarının blo M'' L b s·· 'f rı) . 
b ·ıı t r J- • net ve şuurlu bir irade ile kar11la- ......., ı uraKa e urosu manı aturac ar 

Yeryüzü halkı bir met u mı e ek, le bir durum olabilir, k için birleşmiş bulunmaktadırlar, Ye- kc edilmesi emrini vermi...+ir. b. ı·~· d b .. k d h "'f 
d ·v . b f k · ler olma I . b" .. . . d h ma için bize hiç eksilmiyen, hiç tü- . b' .. d 'h . . .. d Bu . l b] k d'l ~y· ır ıgın en ugune a ar nıu teıı 
ıgerı ta i ve ser avım f..mııa sız ır guvenımız c en te - ke · b" k j d B nı ır tctıanu zı nıyet.i ıçın e vu- emır c o C' e ı en ugos-' f 1 t k · ti . 

Üz.ere ikiye bölünecektir. Dün. ve lı'keli en korkunç harb meydanla- Jc. nmıyen ır uvvet azım ır. u kubulan bu birleşme ileride harbin iav alacaklarının takrıben bir mil l ıırmah akrkın d8 0 blva)~ıyt e. etrı ı:e. satBuıt-
d d ' uvvet büyük azmin kuvvetidir. b arı a ın a r ıs e ıs emııtır 

bugün kendi yurdların a mes u rında, en karışık, en çetin siyaııi Mil genişlemw için yapılacak her teşe - yon dolar kadar olduğu tahmin e-~ı· t .. u.. l t l t~..J....!L . ·n tl bu _ _J k d h . ~ i etin kendi bütünlüğünden do- b'" A • ı k B ·ıec1· d'l kt d' A k IS eye gorc .,.-pı an .. lf ar CUUIL 
'Ve müstakil hayat ııiıren ~ e er müoadelelerue u ret ve ~e .. areb- gan kudretini hissetmeııinden müte. ~se manı. o aca tır. u gaye ı ır ı me. e ır. merı an '\'atanda~ ttlilecektir. 
gaye tahak'-uk ettig"'i takdırde artık. nı· bu"'tün cihana tanıtmış, Turkun ma ll'd kı genç mılletler ya/\ınıızda bulunu- ları elınde !bulunan Yugoslav esha ======·========= K k d 1 ve ı cengaverlik ruhudur. Bu ruh 
ııiyasi varlıklanna, idari ve i tısa 1 ku"s talihine evvela nönündc. sonra b" k yorlar. Tarihte ilk defa olarak kıt'a mı takriben 36 milvon dolnr kı.v ıkume.tin Yugoslav milletinin arzu ı:ce ır vergisi, atalar mirasıdır. Ü 
iatiklalkrine veda etmiş, hürriyet v.e da Lozanda parlak ufukları açrnıı Aziz dinleyiciler, menfaatleri bakımından yeni ve metindedir. SU hılfıfma olarak çlü pakta ilti 
refah u··mı"dlerı"nı· ebediyen yitirmıı lan Bu'"yük Şef lnönüniin böyle bir H k · maJrnl bir Avrupa nizamı kurulma-ı· Yugoelavyanan Moıkova eL:-j jıhakı takdirinde istifa etmek niye 

0 er es 1çin bütün ferdler ıçın f k 1 k d "'""' olacaklardır» h gamede baııımızda buluıımaııı- insan oln ak f t'I .. k sına rnuvaf a iyet c verme te ir. istifa elti tinde bulunduklarını bildirmişler 
• 1 b' . en ~ h'" .. k"I l Si a 1 e muşterc ve B h r . d" k d b M k ~ d" 

Semsettin Günaltay böy eh ır t• dır. Bu ebediyen ur 1 v~ T?."~stıt ·I mukaddes bir durum vardır: Müca- ''f ul a lf ŞJ.1 ıye 1 a ~r ra aBcl y os ova 2;:ı. (A.A.). - Reuter: ır. 
Yasetin Fir'avunlar devrinin ort ~- }".aşaması mukadder o a1~ . ur· ını -, dele. , ~u Jz a~ı~ ~~1~et sa uıe!ı; ıın . a ! duıg~~~v: ~ıp~o~atık .. mahfc>llC'- Lo Londrada tefsirler 
ınası demek olacağına .işar~t ~tmış !eti için en kutlu bir ta ı tır. .. .. Esasen yaşamak ta mücadele et• an ar w ıçın .! aıısa J?1C8 u netıce-i :ın en ogrenıldığine _gorc. ~ugos- . ndr~ 25 (A.~.). - Reuterin 
"Ve böyle bir amansız siyasetın 2~ .n: Hatib müteakıb.en Ataturku.n mek değil midir? Böyle oldu~una ler., dogura.~agma k1anı bulunuyoruz.. 1~vy~run .. M~~ovadakı elçısı. G_av dıplomatık muhabırı ya~ıyor: . . 
ci asırda bütün beşeriyete tatbıkını gençleştirme hıımles.mden bahsctmış göre şu buhranlı zamanlarda her ~~~~ncı nufuzu ~a:~~nları ç.ok defa ,rılo~ıç. dun ogleden sonra ıstıfa Yugoslav:1anın Üçlü pakta ılti 
düııünebilccek dimağlar bulunnca- ve şunları söylemiştır: . Türk hayatın soluğuna göğsiinii aç· buyuk Avrupa ıhtıl11ıları bır hare- etmıştır. lihakının, bugünkü şeklile anlnşma 
iına insanın inanacağı gelmiyor, de-1 _ Bu "hamle bütün bir ne~lı nı- malı, ciğerlerine metanet havası iç.ir. ket boktası Yjtjı~ıırdır. ~lmanya- ı Çiftçj partisinin azası bulunan nın kıymetı sebebinden ziyade va 
rniıtir. J hundan sar&an, onu beyin felcınden, melidir. Her ferdde bir mücahid nı~ u mın!a ~ar. a. arazıye ~ute- ı Gavriloviıı;'in memleketinde bü - ziyeti lehine istismar için Alman 
• Hatib, bundan sonra Mihvereile-ı kan donmasından kurtara~, _onn de- r~,h~ yaşamalı, her halbde sarsılmaz allık :eya sıyası hıçbır menfaatı ol- yük si~asi bir n~fuzu vardır. ! yaya fır::at tve;Efc~~inde_n dolayı 

rtn Akdeniz havzasına inhisar c.:de~ delerinin h'nyat kuvvetlerını. canlı- bır ırade yatmalıdır. mİdıgını reben .:bk~.an ~dıyorum., Gavrılovıç. aynı zamımda Yu AJn;ıan dıpl~ması.:;~. ıçı~ bır muvaf 
ı>olitikalannı geni;ıletmek maksadı. 

1 
k hareketlerini, şeref _ba.~amaklak Yurddaşlar, • -'? mabyanıb. dguJ ~ yAgane gaye. goslavyanın en tanınmış gazeteci vafıyet teşkıl ettıgını ınk!ir etmek 

~ 1940 Eylulünün 2 7 sinde Japon- 1 başarma hamlelerinı g~sterer~ Yorgun, korkak, yıpranmış. nşın- sı.' ya ancı ı.r .~v etm vrup~ har. }erinden biridir. mi'inaSlZ olur. 
Ya ile bir üçlü pakt imza ederek bü- ~~~!. milleti ayni azim ve ı~a.de ıle mış ruhlar böyle büyük tarihi za- ?ı.ne bdevah ım~anlarını bu.labılmAe~ Sovyctlerin alakası Yu.,oslavya. imza muk<ıbilinde, 
tün dünyayı aralarında paylaştıkla- ~l~n mirasın mükellefiyetlenn! yap. nıanlarda bir millet için verem mik- 1«jn ku sa 'byı e ~ s~;mıcıııne ma~ı Madrid 25 (AA) Reuter· bugünkü şeraitte en mü...cnid şart 
tını anlatmış ve bunun adalet ve mı vıa çalı~rn diriltici ve terbıye be- robu kac!.ar tehlikelidirler. Onlar, h ':1h ~ar· ı b arettır. k nıaJ:'d~ın lhı- Alkazar ~azete~i~ın ŞC'rlin m~- ]arı elde etmiştir. Yugoslavva. Üç 
lıalc duygularına bağlı insanlarda,;a~k tsi bir hamledir. Onun u bize varlık mesnedi olanıazlar. Bize kaı e e ı, ku b-ınt~ n)ı e ek ı slu a habiri Razetesine verdıği bir hajlü paktın askeri maddelerinden 
:tuhtan kopan bir isyan doiurına- h ıcı 1 ;i yaptıran sesi en asude .za- muL:adderatın zorluğunu, hayatın avuştur~ca ırk ~17.n~ın uru 1?1~- lberde . .$qvyetler Birliği hü'kiime muaf tutulnw.ıştur. Almanlar. hiç 
ınası mümkün olmadığını söyliye- am1\da 'olduğu kadar en korkunç tehlikelerini ncş"c ile kars·lıyan, bo- sınk thın ~tmr tıl. Blkpa • ıçdın tinin Belgraddaki elçisinin Yugo;ıbir Mihver klt'asınm Yugoslav 
telı: ezcümle demiştir ki: m~n ~a ela kulaklarımızı daima ve ralar, fırtınalar, kıyametler karşı- ~o .e em~d~et ı ,, ak 1 a an.ıaı' a lav hüklım<>tinc bir mesaj tevdi ,.arazisinden transit ,göndcrilmiye-

- Tarihin derinliklerine gömü- dan.:a çınlatmalıdır. sında sarııılmayan bir ruh ve onun . ut. nıdzam ~ ı ive mk a u prbensıp ere ederek ScY\""'1Yltler Birli~nin Bal ceğ.ini ye Yugoslav hududlarının 
ı . h.. ..11ta aı · den r t w k h • b" h t ı· ısına en ,.uru aca tır ve u pren. J- n' - , · •. t"klAı• • b .. 
en devirlerdenberı, nr ve mu .. - Vatan Türk genCıO ~a a acagı a ram~ııı. ır aya :- sipler :iktısadi imkanları inkişaf et- kanlardan alakasını kcsmediğinil\e sıyası ıs t n ln!n utün fıkidler 

kil yaşamağa alışmış olan, daha dun ~ ? :amdır. Bu ruh eşsız bırer zafer gu- t" k b J d . "fd . w 1 bildirdiğini yazmaktadır tarafından ıgarantı edildiğini res-
rnağlub ve biıtün müdafaa vasıtala- ne istiyor neşi halinde asırların geçişi arasın- ırerke uhn akr ~n l!tt:. aey,ı çokga - Mu'haıbir Alman hari~·. men 'bildirmişlerdir Gene ~imdi 

l 
w en w k" d t "h" ·z· 1 t lata taca ve er esın 'le ın~ o ara re- , ye neza •. k . · v 

tından mahrum omasına .'.agm Türk gencine şunu anlntacagız ı ak, alrı ımN~kıb pal" r. a Van ve paçr ld - fahı temin edecektir. retinde bu mesele lh.akk1'nda mü 1 ıı. . mühürlü Tıal1b malzemesi va 
h.. . t . "stildali için dunyanın b d ·ı kuv- ca o an ı o ıyı, arnnyı. a ı- y 1 . t 1 - •·t k . ·ı . -. . . A "onları ı"le vara} r1 1 . t urrıye 'e 1 • b b vatan her gençten, e en . . M h "h A f _ 1 ugos avyanın ycnı nızam saye. a ea yunı me ıstenı medıgım ıla ". _, ı va,.,on aı ının ran 
en büyük galib devltelerıne tek w a-. utl' ahtik ve seciyesi kuı;vetlı bır ıranı, ı· .. ul a~ı .veS nkı ayet nDa ar,ta sinde refaha kavuııacak bir Awupa- ve etmektedir. sıt hakkı da fazla bir kıymeti haiz 

k k nelerce ugra- ve ı, . T"" k ta per arı non erını. a ·arya ve umu. ~ d ~·1d· Çünk" •• b h d d şına aışı oyan ve se . il T" k vatıinperverı, ur· va n - ' h da ve Balkanlarda hakkı olan mev- Yunanistanda • f' 1 eni lir. u cenu \l u Ull-
taııak nihayt muvaffak ola~ bır m • ul·w•nin Türk kahramanlığının te- pıı\arı yaratan ~ tur. .. .. . kii alacağına şüphr yoktu. Bu üçlü Ati a , • m la da Yunanlılar Selanik hattını tut 
lct böyle biaman bir nazarıyeye ta. ve~h~s et~İ§ bir timsali olmağı bek- Bu kahramanı h_a

11
:rat .~uyuk.1t1~h.lı- pakta iltihakı neticesir.dc kendili- anı nü 25

1 
.. (Aak.A.)_-:- Yugoslav - tuğu için. bu hat transit için kul 

taftıır olamaz şa keler karşısında mı et ıçın. mı 1 J8- w• d t h dd"' d k b' . k. y n ç u µ ta ıltıhak edeceX.i )anılamaz · 1 • h"' · · · d 1 1 A gın en a a uı; ıa e:e ır va ıa. } b · y . . ~ • . 

M 1 
.. 1 1 er. , hl~ki kıymet- tiklal ve. umyet ıçın uyu an u vı d ıa erı, unanıstanda derın bır Yugoalav matbuatı 

USSO ini tg yas mm ~ugün. mah~~ı ~~ \ 1;rnetler, fi-ı ve heybetli heyc:can~ı.r. Bi~ heyecan, ır. H"tl . k • i,nfialle karlılanm~ır. Yugoslav- Be~ad ?5 (A.A.) Rf'ute~: . 

il · lerın y~rıne . g k ı.anç zekası, ır- ki saf Türk secıyesını. saglam .~rk . 1 enn abul reo&mı Y~nın kararı, •arkadan vurulmuş Yu.goslavyanın Üçlü pakta ılt1 
8m8 0rl kir zekası yer~e a f 1 rekor kuvvetini. eğilmez ve şuurlu Turk Vıyana 25 (A.A.) - D. N. B. hır hançer darbesi olarak tavsıf hakı oazetelerin hususi nüshalan 

__ ı..h ıi yerme pro esyone d h' b. lh. b"ld · d' · '"' Hatib Milli Sefimizin Millet Mec- kın IHil •. ı k tler ne iradesini ifade e er ve ıç ır te ı- 1 ırıyor: e ılmektedir. He büyük manşetler altıııda halka 
lisindeki açılış nutuklarından bazı sporu kaı_m _olan ;;

0
::hid oİuyor. ke kar§lsında ıı~_nmez.)) . . . 1 Yugosla~ya_nı_n 1:'.çlü pakta. ilti Diğer ntİfalAt" ilan edilmiştir. !~lavy~ın 

parçalar alarak aözüne devam etmjt korkunç ınhıdaml .. b .. f" dünya Şemsettin Gunaltay, ıkıncı ~on. hakı merasımını muteakıb, Hıtler, Kahire 25 (A.A.) - Reuter: hiikümran~ v.e mulki tamamıye 
ve Mihverin bir rüknü olan Musııo• ~!1tandaılar, bug:anl:r~~dan bi~ 1 feransını yarın ~at 1 İ ,30 da E- fB~lv~r sar~yı!lda bi:· kabul res- Bel.graddaıı gelen. ~a~rlerf' R_Ö tine hürmet edileceği vadini il) ti 
lini İtalyasının vaz:iyetiAe temasla tarihin en z~rlu ~t d . · ıyor minönü Halk.evı salonunda vere-j.m tert~ etmıştır. Bu kabul res. re, Sıı-b köylü partısmı temsıl va eden Alman ve İtalyan notalan 
tunları aöy'-niftjr: rini. büyiilt bir haı e b~v~~ı ~;şdüa~ cektir. minde, lk:ler paktına dahil mem eden 6 Yugoslav iyan azaSl, hü - f"Tl başta neşredilmektedir. 

- M .... oliai İtalyaaaawı •evp Hergün, her saat uyu ı , . 



a Sa S&H POSTA 

HANS WAL TER FEUSTEL Yarım asırhk 
bir dava dün 

neticelendi 

ErenköyUnde 
25 odah bir 
köşk yandı 

it t.nka~ borHsı ıı6m• 
25/3/1941 açılış - tapan11 fiatları :ar A. K L t y AT . v A PU R c u L u K 

ÇEKLER 

Yanm asırdanberi devam. et - IEvıveNd ge~ Erenköyünde 
Açıllf n 

Londra l Sterlin 

Telefon: 44848 

Kara, Deniz, 
Galata Rıhtımı No. 45 

ve Tuna goliyle her 
Telgraf Adresi: ALSTER 

tara/a nakliyat mekte olan bir dava dün aslıye 5 Kükrerbaşı sokağında eski nafıa 
inci hukuk mahkemesinde netice- nazırlarından Zihni paşaya aid 
lenez:k karara bağla_nm~tı~. 1 meb'us Necmettin Sahirin oturdu· 

Ellı yıllık uzun hır ~azıye sa: ğu 8 numaralı üç katlı ve 25 oda 
hib bulunan bu dava, bırço~ a<ilı lı köşkten yanıgın çıktığını ve bu 
istihalelere maruz kal.arak bır ta- köşkün içindeki eşyalarifo birlik
kım derecattan geçmış bulunmak I te tamamen yandığını dün yazmış 

New-Yorl 100 Dolar 
Cenene 100 İ.sTiç. 1"r., 
Atilla l'OO 1'rahm1 

k:ıpanış 

5.2025 
132.20 
29.98 
0.99 Gideceği mahallere kadar navlun muamelesi ikmAI ve dofru Konşimento verilir. 

tadır. tık. 
Bu tarihi ve enteresan davanın Yangın 24,51 de k~kün alt ka-

mahiyeti şudur: . tından çıkmış bina ahşab. içi ve 

Madrid 100 Peçe~• 
Bcigrad 100 Dinar 
Yokohanıa 100 Yen 
"ıtolcholm 100 ineç rı. 
Altın 

24 ılyar külçe altın 

Eabam ve T•bvilit 

12.845 
3.1525 

30.915 
30.785 
24,BO 

324 

~iŞlide Bulgar mezarlı,}l: civa- dışı yağlı boyalı olduğundan kısa 
rında tıwrusi eşhasa aid arazinin tbir zamanda tevessü ederek köş-
bir kısnn 1316 tarihinde o zamanki hcü tamamen sarmıştır. Anadolu Demiryolu I ve 
cHazinei hassa. tarafından işgal Keyfiyetten habeIJlar edilen, 2 ı>e4in '2.50 

~~\PARA 
\ HA YAT YARIŞININ 

edilerek muhtelif kimselere parça Kadıköy, Üsküdar ve Erenköy it 
parıça kiralan~tır. Bu müdahale faiye ıgru.pladnın bütün gayretle 1 R A D y O 
karşısında tasarruf hakkından mah rine rağmen içinde çok kıymetli 

DİAEKSİYONUDUR~ "' ,,,,_..., - .-.....--.... . 
rum kalan arazi sa'hibleri ayni ta-,eşyalar ıbulunan köşkü ateş istila .. ___________ _.. 
rihte mehakimi nizamiyeden biri sından kurtarmak kabil olamamış ÇARŞAMBA Z&.3.941 
ne müracaatla bu fuzuli müd~a- tır. 8: ~ııat ayan, 8.03: Ajans haberle. 
lıenin men'ini taleb ve dava etmış- K~k 8 bin liraya sigortalı oldu ri, 8.18: Hatif parçalar CPI.), 8.45: 
terdir. ~undan ateşin ne suretle çıktığı Ev kadını, 12.30: saat ayan, 12.33: 

Uzun yıllar devam eden dava, tahkik edilmektedir. Hafif şarkılar, 12 50: Ajana ha.brleri, 
bu mahkemelerin ilgası üzerine bu 13.05: Nef'eli türküler, lS.20: Radyo T. iŞ BANKASı 

Kilçük tasarruf hesapları 
1941 iKRAMiYE PLANI 

defa bidayet hukuk mahkemele - Belediye tahıilitında • salon orte.strası, 18: Saat ayarı, 18.03: 
rin?en b!rine intikal etmiş ve son yükselme Oda maaiitsi (Pi.), 18..30: ıtoııuşma. 
adlı teşkılata kadar da burada tet Belediyenin geçen Subat ayına 18 45: Çocu~ aati, 11U5: Çocuk için 
kik ve rüyet olunmuştur. kadar 9 aylık umumi tahsilatı musiki (Pl.l, 19.80: saat ayan ve 

Bu su~tle aradan 30 küsur se- 9. ı ı a.o 12 lirayı bulmuşhır. Yalnız aJans haberleri. 19.45: Ziraat takvt
ne ~ı.ş olI?asına .rağmen dava Şubat ayında 1.012.459 lira talı- mi, 19.50: P'asıl heyet.i, 30.15: Radyo 
hJli ıntac edılememış, hatta 2u silat yapılmıştır. Umumi talısilat nis ~test. 20.ft: 8oJo şarkılar, tı.10: 
meyanda davacılardan bazıları ö-ı beti °fo 90 dır. Bina ve belediye 1 Konuşma, 21.25: Radyo tüne sazı..Saz 
lerek yerlerine varisleri kaim ol- vergisi ııahıilatı yüzde 9S e çıkmıt- eserleri, 31.45: R!yaseticümhur ban • 
muştur. Bu sefer bunlar tarafın -1 ttr. do.w, 22.30: Saat ayan, aJam h&bel'-
cian takib edilen dava bir hayli Yol vergisi tahsilatında geçen leri; bor.sa, 22.46: Cuband (Pl.). 

&"fideler: ' f11ba&, ı MaJ 1'f', l A

tuı., 1 hinctıqrtu tarialerilul• 

J&Plill'· 

1941 ikramiyeleri 
1 adet 2000 liralık - 2000.- lira 

enteresan safhalar ~eçirdikten son aeneye nazaran bu sene biraz nok-
ra nihayet dün asliye hukuk malı sanlık k._.ydedilmiıtir. ~ Vanik6yde 

!;mesinde hükme iktitan etmiş • ne aid olduğunu kabul etmiş ve s AT 1 L 1 K YA l 1 
Uzun bir tetkiki müteakıb mah bu sebeble de evvelce vulrubulan 

loeme, bu tarihl davaya mevzu o-jmü<iahalenin men'ine karar ver- Müracaat: Galata Voyvoda 

1 • 1000 • - 3000.- • 
1 • '118 • - 1&00.- • 
' • iOO • - 2000.- • 
8 • 260 • - 2000.- • 
il • 100 • - 3500.- • 
80 • 10 • - 4000.- • 

lan arazinin davacılarla varisleri miştir. caddesi No. 40/42. Tel: 43225 :soo • ao • - 1000.- • 

ODEON 
Yeni Çıkan Pliklar 

MÜZEYYEN SENAR 

270423 No: ~!:~~ - •Kahveci Güzeli filmındene 
- <Beste: Sadettin Kaynak> 

AHMED COŞKUNSES 

270421 N &AD OLURDUM 
O: BEK DERDE ŞİFA 

- Bahriye çifte telligazel 
- Sa.ba gazel 

KORO HEYETi 

270424 No• DAÖLAR DAÖLAR - Rumeli şarkl.'Jı 
• KÖŞKÜM VAR - Rumeli şarkısı 

ADANALI. AZIZ ŞENSES il 
270425 No: ~;ı-~~Yı!tş şu ALNIMIN YAzısi""H~!ğ:a;akr~~ 

Toprak Mahsulleri Ofisinden: 
Değirmenlerin ihtiyacı için pazarlıkla müatamel tepet çuvalı satın alı. 

nıw:atındıı.n talil> olanların 28.3 941 CUma günü aaat 15 de Liman ha -
nındatı tubemize müracaatlan c2320• 

Harb silah ve vasıtaları komutanlığından 
Ban'at okullarından diplomalı olmak ve aslı:erliitle ilgili bulunmamak 

üzere iki tornacı ve iki tesviyeci imtihanla alınacaktır. 
isteklilerin İzmitte tomutanlıtımısa mi!racaat etmeleri <2193) 

•==---------------=----=-
R•ıo ADI$ SUYU İSTİMAi.İ AGIZDAKİ Şl.lN. 1 DANTIYELERİ,KÖPRÜ 

M VE KURONLAR! ANTiSEPTiK OLARAK MUHAFAZA EDER 

Matbuat Umum Müdürlüğünden: 
20.3.Hl tarihinde eltailt.mesi yapılacağı evvelce illn edilen ıL& Turquie 

Oontem:poralne•tn tab i.ti talib zuhur etmepilinden eksiltme aşaiı.daki 

prtıarla 31.3 M1 tarihine müsadlf Pazıutui gününe talik edilmiştir. 
1 - La Turquie contemporaine adlı kitabın tabı işi açık ek.siltmeye 

kDnmıı.ştur. 

~ - Tabı 'kısmı asgarl yirmi beş, azamı otuz forma ve kl~ kısmı da 
asgari 50, azaml eo bin santimetre ta.bmtn edilen bu kitaıb 5.000 nüsha 
olaeakt.ır. 

3 - Tabı ~ısmının beher formasının 40 lira ve klişe kısmının beher 
santimetresinin iki kuruş ltibarile tahmini bedeli 124000 muvakkat temi • 
natı d80ıı liradır. 

4 - Eksiltme 31.3.941 tarih!ne miisadif Paurtesi günü saat 15 de An
karada BaşvekMet matlbuat umum müdürlüğü satın alma komisyonun_ 
da yapılacaktır. 

5 - Şartnameler Anka.rada BaşvekAlet matbuat umum müdürlüğü ev
rak ve muamelAt müdürlüğüni:len. I.stanbulda matbuat bürosundan pa. 
raaız olarak alınır. 

8 - Talihlerin teklif mektublarını şa.rtnamede ve 2490 sayılı kanunda. 
yazılı ve~atkle beraber 31.3.941 Pazıırtesi günü .saat 14 de kadar Ankarada. 
Başvekalet. matbuat umum mtldürlütü satın alma. komi.Syonu reiSliğine 

tevdi etmeleri veya taahüdlü mektubla göndermeleri. (1664.-2272) 

F 
DENİZ, KARA tıe TUNA VASITALARİLE "' 

e Avrupadan, bey~elmilel her nevi nakliyat gümrilk n 1 
t.ransıt iflerl. 

l . o.ı1:.: v!.a ~.~ ~;~r~ ! ::: .. ,Ş!!• J. 
.,. Telgraf: Transport .,.. 

İDARUİNİ Bİlll İ5 BANKASIND 
IKRAMiYEL.İ HESAP AÇA 

lstanbul Levazım Amirliğinden Verilen 
Harici Askeri Kıtaat. llAnları 

25,000 metre yazlık elbiselik kumaş çift enli olduğu takdirde yansı al 
nacaktır. Pazarlıkla ek.siltmesi 31.3.941 Pazarte.;i gü11ü saat 11 de Anka 
rada M. M. V. Baıva satın şlma komisyonunda yapılacaktır. Tutarı 20,6 
lira tat•t teminatı 3093 lira '15 kuruştur .. Nümune ve fartnamesı komis 
,onda görülür. Taltblerln belli vakiLte komiqona gelmeleri. cıl82-233l 

*·* 12,000 kUo .sade yağı almacaktır. Pazarlıkla eksfltmest 29.3-94.1 glln 
aaat 11>,3<1 da Diyarbakırda askeri satın alma tomis}'onunda yapılccaktır 
Ta.tımin tutarı 16,080 lira teminatı 2+12 liradır. Taliplerin belli vat.it. 
komisyona gelmeleri • (2162> (2:55) 

,,. * 
QOO metre matra kılıfiıt tum114 pazarlıkla set.ın alll'lacaktır. M 

hammen bedeli 16,74-0 lira kat'i temin.atı 2511 liradır. :lihalesi 29/3/9-ü 
Cumartesi günü saat 10 da Ankarada. M. M. v. Hava Atın alma ko 
ııüsyonunda yapılacaktır. Lıteltlilerin bd.ll vaki~ kQmlsyona gelmeleri. 

ı!150 - 2183. 

Bursa Nafıa Müdürlüğünden: 
1 - Bur.sa • Mudanya asfalt yolunun O .+- 718 - ı + 718 kilomet

releri arasındaki bozuk asfa.lt 9osenın 16000 lira keşif bedelile .sandoviç 
sistemi olarak bet.ona tahvili işinin kapalı zarf usulae yapılan eksatme. 
8inde talib çıtmadııJı cihetle yeniden tapalı zarf usuıae ek.siltmeye ko
nulmuştur. 

2 - Eksiltme 3.4 941 Perşembe günü saat on birde Bursa Vilıiyetı Dai.. 
mi Encümeninde yapılacaktır. 

3 - Bu işe ald evrak şunlardır. 

Vahidi fiyat listesi, keşif, ek.satme ve bayındırlık işleri genel şartna

meler! ae mukavele projesidır. Talibler bu evrakı Nafia Müdürlüğünde 

görüp tetkik edeceklerdir. Mukavele projesinde tadilıit ·yapılmıştır. 

4 - Taliblerin münakasaya iftirak edebilmeleri için 1200 lira muvak.. 
ka.t teminat yatırmaları, bu iŞ için vaAyet makamından il.An tarihin
den sonra alınmış ehliyet vesikası lbraz etmeler~ 940 senesi için Ticaret 
Odasına kayıdlı olduklarına dair vesika almış olmaları ve üçüncü mad.. 
dede yazılı münakasa ve fenni evrakını görüp kabul ettiklerine dair 
imzaladıktan sonra 2490 sayılı kanuna uygun olarak hazırladıkları tek
lif zarflarını 3.4 1941 günü saat ona kadar Bursa ~illiyeti Daimi En.:ü.. 
menine ma~buz mukabilinde vermeleri lAzımdır. 

Postada vukubulacak gecikmeler kabul edilmeı. (1822) 

Toprak Mahsulleri Ofisinden: 
Ayvansara.y, Hasköy, Kasım.paşa, Ayakapı, Mumhane detirmenlerindt 

bulunan cem'an ·beş bin çuval kepeğimiz pazarlıkla aatılacağından talib. 
lerin 27.3.941 Perşembe günü saat 15 de Liman hanındaki Ofis binası

na müracaatları. «ı232h 
----------------------------------------------------------------~ 

EFES BANK LilUİTED 
T Drk Sosyetesi 

AKTiF 
31. hk Ki. 940 Bilançosu 

Ödenmemiş sermaye ......•.•.......•........•..•••••.•••••••.•.•.....•••• 
Kasa ve Merkez Bankası .......................•.•.•.••••••....•.••••••• 
Kanuni karşılıklar kasası (Bankalar Ka. Mucibince 
Bankalar ........•.............................................•.....•......•• 
Sened.a t cüzdanı •.•••..••...•.••••.••.............•.••........•......••..••• 
Babam ve tahıvilflt cüzdanı ••.•.•.........••••...•••.....•••••.•••••••••..• 
Avaııslar .............................. ·>· ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Bolçlu cari hesablar ............. .. ......... .......................... ... . 
M~telif .bo~lular ........................................................ . 
~enmız .•.................•........................................... 
Sabit kıymetler; menkuller ••••.. 2263.21 

Gayri menkuller 1142.33 
Sair akti.fier .............................................................. 

Yekö.n •..............•..•...•..•.•.......••• 

Naıım hesaplar ••••••••••••••••••••••••••••• . 

Zimmet 

Peroonel masrafları 
Sair masraflar 
Verilen faiz ve komisyonlar 
Muhtelif zararlar 

ıc.ar .......•.........•........... 

Lira Kr. 

120000. 
. 24895.38 

30238. 
7.18 

90917.05 
21692. 

6869.28 
161768.28 

1032.25 
81000. 

3405.54ı 

8990.86 
550815.82 

145794.92 

Sermaye 
lhtiyatıar; 

İleride vukuu muhtemel zarar 
Karşılı;tı cBankalar ka. md. 31 t 
Kanuni ihtiyatlar .. •......•.... • 

9312.38 
17187.62 

Taa.tı·lıüdJerimiz ..•... · ....•.•....•..•••••.••••..•••••••.••••••....•....• 
Mevuuat 9e Cari hPaaplar; 

Tasarruf tevdiatı . . .. . • . . .. . . . . • . . • 9292.61 
DiJter mevduat . . . . .. .. . . . . . . . . . . . . . 1348.23 

Muhtelif alacaklılar ...........••....••.•...••........••.•••••......•• 
Kir .. "J •••••••••• • · • • • • · · • · • • ..•...••.•.•••.•••••••••••••• • •• • • • • • • • · • • • • • • 

Yeklın •....•...•....•••••....••••.•...... · ••• 
Nazım heaaplar 

Kefaletlerimiz ........... . 
Sair nazım hesablar ........ . 

144769.92 
1025.-

KAR ve ZARAR HESAbl Mat:up 

2799.52 
1428.6() 
1115.57 

5000. 

11205.48 
21549.l'T 

Alınan faiz ve komisyonlar ........•..........•.•....•.......••..• 
Esham ve tahvilat cüzdanı gelirleri .......................... . 
Banka hizmetleri mukabilinde alınan ücret• 
\•e komisyonlar ......•.....•......•.•.•...•.•.•.•..••..... .......• 
Mulhtelif karlar ..........•.•...•••.....•....•••••.••..•..•....••.• 
~n se-ne<len mud.evver F 1:8.r •••••••••••••••••••••• , ••••••• ·:. 

PASiF 
Lira Kr. 

500000. 

26500. 
596.70 

10640.84 
1230.86 

11847.42 

550815.82 

145794.92 

13588.33 
3744.35 

1194.40 
839.85 

2032.24 

,------.... PEJl,DE .,. 
SA.BRE 

a,hk 
Sinema Te Tıyatro 

Mecmuası. 
Çıkaran: NEYİRE ERTUÖRUL 

1 NİSANDA ÇIKIYOR. , ________ .,, 
( Tı~A1 kOLAti) 

ŞEHllR TİYATROSU 
Tepelbaşında dram 

kısmında 
Akşam saat 20,30 da 
Biirriye& Apariqnanı 

YAZAN: Sedad Simavi 
İ.stitl'1 caddesinde komedi kwnında 

Gündüz saat 14 de 
ÇOCUK OYUNU 

Aqam .:ı:ıat 20,30 da 

DADI 

r ANAPIYOJEN 
Dr. IHSAN SMtl 

1 t•cp•okok, la.afilolı.olı:, pı ömo~olr. 
, pilosiyaniltferıo ya;>tıtı \' l.an .' 

ra &6.IDtı ve cild hsLt..lı:Jurıu 

ıırt• çok t.Jaırli taze aııdır. ................................................ __ 
·---·--
lieıtr-'7&& .Hi'1ilrii: Se:.!m RaW .... 
B.ıUiUiu:ıd: s. r.:ıı:p DDO 

A. 5rna UIAX'!JO• 


