
HALKIN KULAGI 

HALKIN DiLi 

Sene 11 - No. 3828 Yazı itleri telefona ı 20203 CUMA 28 MART 1941 

Yugoslav 
hlktmet 
darbesi 

Dun sabah b ~ r tren 
Macar - Yugoslav 

hududunu geçemedi 
Yqoalavyayı ve komıulatmı ıöıterir bir harita 

Prens Pol Blktmet 
meml~ket~ darbesi 

terk mı ettı? 
Belgradda fedek s~baylar DaSll Olda f 

toplantJya çagırı:dılar 

Kabin~ İebeddülü 
hakkında Yugoslav 

Yugoslavlar 
sevinç içinde 

resmi ajansının tebliği Bütün Yugoslavyada 

Yugosla'1)'ada idareyi eline alan 
g~ Kral İkinci Piyer 

vatanperverane nüma
yişler devam ediyor 

Beyannameler 

General diyor ki 
Yugoslavyadaki 

hükumet darbesinin 
muhtemel neticeleri 

YAZAN:--, 
Emekli General 

. H. Emir Erkilet 1 
cBon Posta• nın utert 1 

muharriri __J 

Londra 
ve Solyada 

akisler 
B. Çörçilin 

hitabesi 
"Yugoslav milleti 

kendi ruhunu 
· tekrar bulmuştur,, 

Berlin ne yapacak 

Cörçil, uzun aylar geçmed~n 
bu muharebenin kazanıldıgı· 
nı bildirebileceğimden fiiphe 

etmiyorum, diyor 

lngilterenin harb gayesi 
Yeni h~ Hariciye Nuın - ... -:-- - . . 

Ninçlç Muhtelif U,divaçlar yaptıgı halde kandorunda .. etrafına toplananlara, Londra 27 (A.A.) -. İngılız 

Birinci karısı çok uzun boylu, ikincisi çingene, 
üçüncüsü . obur, ~~r~ü~cü~ü de yaşı büyük 
olduğu içın kendısını mes ud edememişler! 

.B 27 (AA) - D N B. b" f' lü mM'ud olamıyan ve bu macerasını ıoyle anlatmııtır: muhafazakar partisinin bır toplan 
1 . udapeş~e . . · ' ' · ~zd~~ auç iıliyen Oıman oğlu M~~- ·. «-. f\h efe~~iler, aiz benim der. tısında söz söyleyen başvekil Çör-
J~nsı blldir~or tr Macar - Yu- Y ed isminde ııarib bir adam dun ~mı bılemezsınız. Baııma ne gel· ~il. bu nutkunda Yugoslavya hl -

u sabah ır ~~ emeınişt.ir ve ::1dliyeye verilmi§tİr J dıyse, h~p .~u kadınlar yüzünden. diselerinden 'bahsettikten sonr~1 
f~lav hududunu g j.. hudud mü· F tihte oturan Mehmed karısını Baba~ ~ldu; anamla yalnız kaldık. I Atıantik muharebesini de bahıs 

ı memleket arasu . fada) .. ak izdivaç yüzünden Çarşı ıçınde amcamla beraber tica- İnevzuu vapmış ve bu muharebe -
(Devamı 1 ncı say do~l et;~ vehtelif Uğıdlar'a ya· ı' ret yapıyordum, halim vaktim ye. inin bir kaç ayda kazanılacağı iti-

Al MAN JAPON ç=~~k, :~~k::.~ kahvelerde rasla~ı- ri!1dc.~d~.' Evlı;ncyim dedim. Fakat. ma~nı. bildirmi~tir .. 
• z . d y t rak etrafı iz aç bır turlu rneı ud olamadım. Kanm Çorçıl demlştır kı: 

iı kunselere l dgı afakat bütün bu upuzundu, bense kısa. İkimiz yan- (Devamı 1 nci savfada) • • • • R•ı etmekten suçu u~. b' .'damın ya. yana gelince, aakil, acaib bir fnan- _ 

GORUŞMELE i9leri~ aklı .~:!ınol~a~ası, Mchme- zara arzedi->:or?uk. Çarcıi~ kadını ~~~ 
pacagı nevı. . h kk da şüphe u· boşadım. lkıncı karım haşa huzuru- İ 
din akli vazıyetı 1 a hl' eti cezai- nuzdan, Suluk.uleli çingeneydi. Tali- Bu sabah gelen 

Ribb t -Matsuoka ra~dırmışur. 5'd~w~~ı~ ·~esbiti için he bakın. bu karıdan üstelik iki d. 
en rop .. .. .. yesı olu~ olma t t' e getirilmiş; • çocuk olmasın mı} Onunla da ay. 

saatlerce goruştuler dün .a.d!ıye taba e ceren adliye do~- rıldık.Üç~ncüsü iyiydi, güzeldi am- haberler 3 üncü 
- kendısın~ fntraY~ c bbı adlide mu- 1 ma, çekılmez derecede kıskançtı. ı 

Be ı· 2 7 ( A A ) D N B toru .f..nver Kar8'tı karar ver· Çocuklanmı kıskanır, «senin iki ço- 1 f d d 
"'iansır b~İdiriyor: • · - · 

1 

• • • şa~~~·1ıJ.t.ı.~a .. ~1ı0~."'1na 1 cuğun ~ar, sırtıı:ıda kamburun var j say a a lr 
1-18 • • B V R 'bb nı14tir: •. -.ı,: • ~~- nnormal demcktırh> derdı. Sonra oburdu da . ..._ _ 

tro,... Ancılye nah~ıkr~ •. . ond ı t .e~-J Götii'n.ü~Aı • atden d "n adliye lDevanı.ı 5 inci sayfada) ""-"~ 
.. 1 man u umetının ave ı u· • ;ı:ı me , u ... 

(Devamı 3 üncü. sayfada) bir adan:,,~ r . . ,. ... ~ 
~ .... 

: """ ........ ~,,.. 

Flab s kant 

''Biz, _ne teslim 
oluruz, ne de 
uşak oluruz!,, 

"Tarihin derinliklerindenberi botun 
milletlere efendilik etmiş olan Turk 

daima efendi kalacaktır,, 
Şemsettin Günaltay ikinci konferansını dün 
verdi, bu konferansı da büyük bir heyecanla 

dinlendi, hararetli tezahürata vesile oldu 

ıRJA 

'b· ~ ......... - -& 

~ 

wı ~-z' ~~-
MYA1AN: 

tl<REM RE$İT 
Bir cambazhanenin demir kafesleri arasın ~a 

görülen insanlar, aşk ve hayat 
Şehir Tiyatrosunda seyrettiğiniz (Lüh Hayat), (~~ -
Caz), (Delidolu), (Ü~ Saat) operetlerini, raJyoda dınle
diğiniz piyes ve •keçleri halci unutmadını~ değil mi? Bu 
e•erleri yazan (Ekrem Reıid) in illı r~ (H"!'".Cıua) 

yı da ayni zevk. ue alaka ile talıib edecelıaınız. 

Yarın neşre başlıyoruz 
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SON POSTA 

TelgraS, Telefon Ve Telsiz Haberleri 
•akineye 
~--

Verilirken 
~~~ 

Almanya 
Belgrada 
llttmatom 
ma verdi? 
Berlin "üçlü pakt 

hiç bir vak it 
yırlılamaz,, diyor 

iş Bankasının hissedarlar 
alelade ve fevkalade umumi 

heyetleri toplandı 

ı ~re~ ı Beden Terbiyesi Umum 
• Yugoslavyada esen MOdOrOnün beyanatı 

Mevduat bir yı1 evveline nazaran 3.698.974.87 
lira fazlalıkla 51.645.575.50 lira 

milli rüzgar 
Yazan: Selim Ragıp Emet 

Y ugoslavya hükumeti namı-
na Vıyanada uçlu pakta il

tihakı imza eden eski başvekil Svet
kovıç ile hariciye nazırı Cincar Mar
koviçin bu imzaları henüz kurumaya 
vakit kalmadan vaziyette biiyük 

Ankara, 2 7 (A.A.) - Tıir~iye muştur. Müessesenin 1940 yılı lü- bir değıfiklik oldu. Yugoslav kabi
İş Bankasının hisse~arlat al~lade zumlu görülen karşılıkları safi kar nesi istifa etti, başvekaleti Yugos
ve fevkalade umumı h ... yetlen bu- ayrıldıktan sonra 1 .032.385.1 O li- lavya hava kuvvetlerı kumandant 
gün öğleden sonra bNan~a. i

5
dare radır. Korgeneral Dıi,an Simoviç deruhte 

meclisi reisi Ahmed esımı ay· Hissedarlar umumi heyetinin etti ve mılli birlik namı altında teş-
manın reisliğinde ve hükumet ko: verdiği karara gfüe 1 6 numaralı kil olunan yeni kabine Kral Piyere 
miıeri huzurunda banka umumı kuponlar mukabilinde tıımamı ö- sadakat yemini etti. 
merkezinde sıra ile tolanmışlardır. denmiş beher on )•.-alık hisseye net y I d I t" .. t E 

Hl.ssedarlar alelade umuıni heyeti olarak bir lira te\7:1 edilecektir. Tev- K lug\olskavynad ev"'ei 
1
' •1 mdu evve a 

Jzmir, 2 7 (Hususi) - ~ede~ 
Terbiyesi Umum M-d·· ·· G l . u uru enera 
Cemıl Taner Aydından ıehrimize 
g_elmiştir. Taner, Yarın Manisaya 
gıdecek. Pazar günü ıehrimize dö
qecektir. 

General Cemil Taner beyanatta 
bulunarak demiştir ld: 

- Atıcılık, atletizm, dağcılık, 

kayak'cılık, izcilik beden terbiy 
nin mecburi kısımlarıdır. Güreş, 
siklet, halter, futbol ihtiyari 
Spor klüpleri idare heyetleri 
noktadan Üzerlerine vazife, me 
liyet almıılardır. 

Beden terbiyesi mükellefiyl"ti 
tatbikından sonra eski manada 
matör spor, idarecilik kalmamı 

Devlet iktisadi teşekkülleri 
memurlan tekaüd sandıkları 

· 5 N" 19 1 "h" d b ı ra ı e sa rın n arsı ya a ma· 
toplantısında müessesenin 17 nci zıata 1 ısan 4 tan ın e aş.- ı· ti d h·ı· d k b 1 

O 1 k• um şar ar a ı ın e vu u u an A le 27 ( 
iş yılına dair ·idarr: ınecli .. i raporu !anacaktır. 194 yı ı arından ay. ·· f k ti" d · k" Tk n ara. Hususi) - Devlet sandık müdüründen müteşeklcil 1) 
ile mürakıblar raporu, 31 Birinci. rılan miktar ile bıın!<unm ihtiyat mb. ues~ı b a ın el.". sonrfa udç 

1
"
1 1 

1 iktısadi teşekkülleri memurları te- kişilik: birer idare heyeti tarafınd 
B 1 d k 

. 
4 

I 
6

" 580 1. b I ır nıya et mec ısı tara ın an temsı k .. d d ki h kk d k k 
Berlin 28 (A.A.) - e gra kanun bilançosu. kar ve zarar he- a çesı . .,.. ırayı u mııstur. "d l d B ı· au san ı an a ın a i anun idare oluriacaktır. T ekaüd sand 

h 
• 

19
,. 1 . k bl ki /\t· B \'e ı are o unuyor u. u mecıs a- ı· "h h .. k. b . M l 

adiıcleri hakkında resmı veya ya-
1 

sabı okunarak tasvıb olunmuştur. .,. ı:nura ı arıııa . ı . ar- zasını müteveffa Kral Aleksandr ayı asım u uml"t ugün ec İse ları bu kanun hükümlerine tabi ol 
ra resmi hiç bir tefıir yapılmamak - C. H. Partisini temııilen toplantıya las ve Arıf Say.l tekrar seçılmışler- · t t · t " B 1 f 1 ··1c ·• vermiştir. Layiha ,.saslarına göre bu idarelerden henüz sandık kunna 

d d 
. vasıye e mış ı . aş ıca aa ru nu L •b· d kl d b 

tadır. Dün akAAm Berfin e e.v. e~an i•tirak eden Tevfik Fikret Sılay i- dır d b" · · d d "b ıı;anuna ta 1 san 1 ar nn ir veya olanların idare mecl•·lerı· bu ka .. - h k- ... . • • . e ırıncı erece e naı vaziyetin- b" k d ""' 
eden El>YJ. alara göre Al.man.. u. u • dare meclisi raporu münasebetile Hıasedarlar umumı heye~ı toplantısa d h k t d p p l 'd" ır açının iğer bir veya bir kaç.ile nun neşri tarihinden itibaren bir ...- h k te . • • e are e e en rens o ı ı. • d k •. d . k. 
rneti Belgraddaki yenı u ume söz alı:ırak müessesenin 1940 yılı Hıssedarlar fev\cabde umumı 1· "f d S k • k b. .1 yeru san 1 vucu a getınne üzere zarfında bunları .!::urmak ve faali 
. 1 . ah' ti d bir nota ver f l" . d ]d . h 1 ı . b k stı a e en vet ovıç a ınesı e birl...,meleri caiz olacaktır. b 1 k u timatom m ıye n e • . I aa ıyetın en ve e e ettiği netıce- eyet top antısınua ıse an a esas b b .. 1.. le . . ak k -~ te aş attırma mecburiyetinde o 

· . B d"" ku·· hadıse er d h" d l f h ki . . . l dd 1 · . era er uç u pa ta ıştır ararın· B d ki b" · •· ·ı ki d mıştır, u nota un·. . en ısse ar arın i ti ar duydu a- nızamnamesının 1azı ma e enrun f k l .. u san ı ar ır reıs. uç aza ı e ca ar ır. 
hakkında müıtacf'len ız~hat ıste - rını söyliyerek takdirlerini ifade ey- tadili hakkında idaıt> meclisi ıaporu aa henpı 1

1
1.r 0 ma~ı tabu bu~ul.ndan ı----------------------------1 

rnektedir. Ma"hua Amerıka gl\~ete.. lemiıttir. b T "k t d'l t kl"fl . Prens o un, yenı şartlar dahı ın e V k·ıı • 1 General 1 b 1 1 ve u rkapo~~ 1 ı -şı. ad~I : •1 t>Brı o- naiblik mevk.üni muhafaza etmesi • Cra e ) erJ 
cılen tarafından yayı an u şayha ~r dare meclisi raponınd::ı da te. kunara muzakere e ı .n1<1tır. an· . k.. .. .. d" N" k" 
kı.sa hır müddet sonra Al~an. ~n- barüz ettirildiği veı;hile 1940 yılın- kalar ve del\'et müe.~seseleri me. 1.num hunb gır~nebmez '· ıte ım d:- d 
ciyesı tarafından tekzib edılmıştır. da Türkiye '" BankasmdRkı" mev- 1 b k "b" e Jans a er erı u zatın orta n Heyeti· toplandı ı·yor kı· 

B C .., mur arı arem anunu nıucı ınc k b ld - b"ld" d"kl · "b" l • 
Bem 28 (A A ) B · d t h bl b" 1 ı· · d l · b ay o ugunu ı ır ı erı gı ı ıa· . . - • · ua esa arı ır yı evve ıne naza- esas mzamname e yapı maıs ıca . l . . k l 
İs\ eç muh'lbirlerine gore Al - ran 3.698.Q 74.8 7 lira fazlalıkla eden bu tadiller urr.umi heyet tara- dıs 0 ~n yeru vazıyete mu abe e et- Ankara 27 (A.A.) - İcra Ve - (BCJ§tarajı 1 incı sayfada 

nıan hariciyesınin sözciısıı.i. bır_ g~~ 51.645.575.50 liraya. tasarruf he- fından tasvib olunmu~tur. mek u,zere ~esa!e~ altında buluı:an killeri Heyeti, bugün Başvekil Dr. Çünkü Yugo&tav .ordusu ve Y 
zetenin Yugoslnvyanın elan uçlu sahlan da bir yıl evveline nisbet Toplantıların &onunda bankn i- genç Kral Pıyerın ışlere ~~koydu~~: Refik Saydamın riyasetinde haf- goslav \'atanperverleri emindir! 
pakta aza sayılıp sayılm:yacagı 1.185.0Q8.3 7 lirn fazlalıkla dare mec~isi reisi Ahmed Nesimi nu ve babasından te~arus eyled~gı ıtalık toplantısını yapm.ı~ ve .. ruz - ki Yugoslavyanın pakta girmeıi 
hakkın<laki sualmc şu '!e\•abı \'Cl'- 18. 71 7 .64 3 O 3 lira} a yük!!elmi tir. Sayman hıssedar!ar umıımi h .. yetin- 'alta na~ um~runu bızzat . ted~re namesinde yazılı mcsaılı muzake- tice itibarile memleketin i gal 
miştır: • Bu suretle bankadaki tevdiat he- de mesai arkadasları hakkında izhar baş·lı~dıgınıl bdı; __ b~ydannakmcdılel mıllke- re ve tetkik etmiştir. hakküm ve esaret altına alın~ası 

- Üçlü pakt hiç bir vakit yırtı- sablnrının umumi velcunu 1940 ) ıl· edilen takdirlerd .. n dolayı şükran- te ~an ey e ıgını e ay ey eme - mukaddime olacakt•r. Mihver de 
lamaz. sonunda 70.363.248 53 lirayı bul- !arını beyan ehniqtir. tedır. M ı· e Vekı·1 1· bu sabah Jetlerini~, askerlerini Yugoslnvy 

Prens Pol 
Atinada 

Eski naib ken ı isteği 
ile Yunanistana geçti 

Belgrad 28 (A.A.) - B. B, C.: 
Dun gece ııeç vakit resmen bildi • 
rildı~ınt- ~ore eski naib Prens pol 
karısıle bırlıkte kendi iateii üzerine 
Atinaya hareket etmiştir. Prensin 
Yunanistanda kalıp kalmıyacağı 

belli değildir.-----

Yeni Yugoslavya 
başve;<ilinin 
bayaımamesi 

Belgrad 28 (A.A.) - Dün ak
iam Yeni kabine ba~vekili Simo -
\'İrin · · d ı'ik toplantısını ,.. nyasetın e - k"l 
~apınıştır. içtimadan sonra ba~\'!: ·ı 
halka hitaben bir beyanname n7.ş • 
:rctrni~tir. Bu beyanııamede ezcum· 
le deniliyor ki: .. 

<Komşularımızla dostane ~una
aebetlerimizi bozacak mahıyette 
hiç hır nümayişte bulunma.~a~ı~ı 
'Ve sükuneti muhafaza etmenızı ııtı-
~ orum. 

Vugo lavyada 
tezahürat devam 

ediyor -
Amerika Yugoslavya· 
ya bir taarruz vuku

unda yardımda 
bulunac?.ğını l:i!dirdi 

Belgrad 28 (A.A. )~ .B. B .. c.: 
Bütun Yugoslavyada mıllı k~buje
nin kuruluşu ve genç kralın ev .et 
İdaresini ele alması münasebetıle 
:Yapılan büyük tezahürat devam et
lt\ektedir. Her taraftan kral,.a sada~ 
ket ve tebrik telgrafları yagmakht~ 
dtr. Bütün memlekette sükunet ~
lturn sunnekte hiç bir karışıklık go. 
:r ·ı . u rnernelc.tedir. 
C Vaşington 28 (A.A.) - B. B. 
it : Amerika demokrasilere yardıın 
bianununa istinaden Yugoslavyaya 

' taarruz vukuunda bu devlete de 
hrdımda bulunacağını bildirmiştir. 

Londra şehri 7 !nci 
Ueceyi de sükOnetle g3çirdi 
lo londra 28 (A..A.) - B. B. C.: 
ı, ndra dün ((eceyi yedinci gece o• ..,:•it sükunetle geçirmiş, hiç bir ha-

t"•rru.ıu yapılmamıştır. 

- -----------------------·----- Demek oluyor ki Yugoslav mi- a lf 1 dan geçırmek hususunda bir tale 
leti •. milli irade ~nü~d.e iş baıından şehrimize geldi de bulunmayacakları hakkında Daladye ve Reyno 

hap·shaneden 
çıkarlldılar 

Vichy. 2 7 (A.A.) - TRs: 
Hapishanede ç.karılan B. Rey. 

naud ve Daladier şimdi ıkamelgnh
larında mevkufturlar. Kendilerine 
aiyHİ faaliyette bulundukları tak
dirde tekrar hap•e atıl11cakları teb
liğ edilmiıtir. 

Keren ve Harrar 
zaptedildi 

(Baştarafı 1 inci sayfada) 
fistanda Yavellonun şarkında ve 
garbında bazı mevzilt>ri işgal etmiş
lerdir. Bir yerde 1 00 kadar düş
man mukavemf'!t göstermeden tea
lim olmuştur. 

Doğu bölgesinde her tarafta te
sadüf edilen dütınan kıta"lannın 
manevi} atı çok bo:::uktur. 

Ciciga ve Harrar nasındaki ha
rekat plan mucibinie devam etmek
tedir. Marda boğa:::ında bir düşman 
mevzii batı Afrikası kıta"lan tara. 
fından zaptedilmiştir. 

Hartum, 27 (A.A. ) - uDaily 
T elegrapb > muhabirine giire, }·fa. 
be~ vatanperverleri Asmara ile Con 
dar arasında hayati ehemmiyeti ha
"z bir yolu kesmi~lerdir. Bu mınta
kalarda bulunan ltalyan kuvvetleri· 
nin iaşesi mezkur yoldan yapılmak-
ta idi. 

Londra, 27 (A.A.) - Londra. 
askeri mahfellcrinde, Libyada-

nın 1 • . ·ı . ,_ k. f ngiliz kuvvet erının en ı erı .ıı;a-

1 k lu olan Agcila köyünün düş-
ra 0 f d · ag3Jine pek az e· man tara ın ~n ı.,k d" 
hemmiyet verılme te ır. 

Yunan tebliği 

Türk -Snvyet 
deklarasyonu 

Viıi matbuatının mütalecuı: 
«Şimdi oynamak sıraıı 

Stalindedirıl 

çekılmek mecburıyetıni duyan Svet- teminatları da nihayet türlü tefs 
koviç kabinesinin takib eylediği si- Maliye ~ekili Fuad Ağralı bu lere uğrıyacak olan dolambaçlı 
yasetin kendisile hemfikir olmadığı- sabahki Ankara treni!: şehrimize sözden ve Yugoslav milletini uy 
nı fiilen izhar etqliştir. Diğer taraf- ~lmiıtir. Vekil burada kısa bir tup avutacak bo~ bir laftan ibar 
tan Belgrad mahreçli bir telgraf ta müddet kalacak, bazı tetkiklerde ur. Bu suretle YugoslaV} a mütt 
kabine tebeddülünün sırf Yugoslav balunacaktır. fiki olan Yunanistanı arkadan v 
dahili umuruna müteallik bir mese· racak teşebbüslere yol \'erecek 
le olduğunu, hariti siyasetle bir gG- Hükumet darbesi yardım edecektir. işte Yugosl 
na alakası bulunmadığını işaret et- milletine ağır gelen budur. 
mektedir. nasıl oldu? . Bundan başka Yugoslavlar R 

Vichy, 2 7 (A.A.) - Ofi: . J?enilebili~. ki bu telgraf, mü~ (Baştarafı 1 inci sayfada) manyanın halini gördiikleri gi 
B. Delebecque Türk - Sovret mıl~ı tebedduller ~esn.a~ında ve va~- General Duşan Simoviç'i yeni Bulgarların da bugün değilse ati 

deklarasyonu .,_kkında Actıon yetin vuzuhsuzlugu Jçınde olup bı- kabineyi teşkile memur ettim. namzed oldukları lıali ııimdid 
Françai•e aazetesinde fU satırları 1 ten hadiseleri mÜ•tace~en. iz~ lüzu- Allaha ve Yugoslavyanm istik- gorup anlamıyacak lcadar 
yazıyor: . .• ~u kar_oııınd~ ıerdedılmıı bır tef- haline güvenerek bütün vatandaş- rüıdden mahrum d,.ğjfrJirler. 
lo Sovy~t~er Bırlıgi Türkiyeye Po- I ıı~d~n ıba~etUr. Yoksa, Yu.~~ılav lan ve ~mleketin idare Amirle- işte Yugoslav ordusunu, Yugo 
. nya gJbı yapnuyacağını ve kendi- mıllı amalane cevab vermed~~ .~- rini krala ve vatana karşı olan lav kilisesini ve Yugoslav müne 
aı~e tam anlayıı göst~receğini te- rahaten beyan olunan ve degıştırı!- vazifelerini ifaya ·davet l•rlerim. verkrile halkını aksülamele sevk 
~~n ederek bitaraf kalacağını taah- met! se?ebi h~~!~n bu o!a!' b~r ikinci Pierre den dü ünceler hunlar ol~a gerek l 

hud etmektedir. kabınenın, bugunku ıartlar ıçınde ıı Bapnetropoliclin hitabesi Herhalde, başlarına asil ola 
~üt~n bunlar pek tehlikeli ıeyler b~tından .. a>:~ılmasını. ~u sur.etle izah, Belgrad 27 (A.A.) - Bınlerce genç kralı geçirerek darbei bük 

de~ldır. Fakat bu iıde doğrudan bılha188 uçlu pakta !l~ıh8:k ~mzasının insan Sırb ortodoks kilisesi baş - meti yapan askerler ve vatanpt" 
dogruya menfaattar ve alakadar o- yakın ferdasında kafı bır ıfade aa: metropolidhanesi önünde topla - verler, seferber ve hazır olan, Yu 
lan Türkiye memnun görünüyor. Bu yılmatabilir. Bundan. dolayıdır. ~· narak kral Pierr'e hararetli teza- goslav ordusuna güvenmektedirle 
~o~ iyi bir şey, kiyasetli kimse azla Yug~ılav;v~da olup bıtcn. s?n ~adi· hüratta bulunmuşlardır. Daha doğrusu timdiki Yugosla 
ıktıfu etmesini bilir. eelen, mıllı tuurun d~rınl~kl~nn~e Başmetropolid halka hitaben milli hareketini yapan ordudur. B 

J our Ech d p . d b h hasıl olmu' memnunıyetsızlıklerın .. l . .. l . f sebeble hareket pek mühimdir. 
talci m:k 1 o .. e anı i lu ;.~~- topyekun hır aksülimeli olarak ka- ŞU .;az e~. soy emı~ rr: k" . ' $" d l 
yor: a esını şu satır ar a ıtın· bul etmek muvafık olduğu gibi ,u .

11
amt X ır asır . ır~ ,

1 
ııı:;esı ve S l ıj i A manya ne yapac.aktır 

Ek veya bu mueleden inbiaı eylcdikle. mı e arayorgıyevıı; crın şanlı i ah a müdahaleye mi teşebbüs e 
seriya kanlı sahnelere phid rini göstermeye çalışmak ta yanlış- h~nedanına .sa?akat ve f~rag.at~e decektir. yoksa iıi idareye mi çalı 

olan Balkan "atrancında hakim taı· h 4 k" hızmet etmıştır Sırb mıllctının şacaktır? 
1 "' tır. Kendi mukadderatına a ım t h r· : hl ' arın vaziyetleri İşte budur. olan her millet, yanlış bir yol ınti- ar! ve şcre ı~!n te ıkt>de bulun Bittabi derhal kafi bir şey söy 

. Şimdi oynamak sıraf.ı Stalinde.. hah edildiği kanaatini duyduğu gün, dugunu bu k.at ı anda haneda!lı~ı lenemez. Fakat Yugoslav kıylam 
dır. Henüz parmağını yerinden oy- k d" .. h ki nı kullanmak ve zın parlak bır yıldızı daha gorun şayed dü,ünüldüğü gibi memleke 
natılacak •- ·· · k en 1 oz 8 arı M •• G k l İk. · p· · tin üçlii ittifaka ai · 1 h" d -ıın uzenne oymamı~ yüksek hakimiyetini göstermek lü- m~~·ur. enç ra ıncı . ıerre mıl ~.rme~ı a ey ın 
tır. Stalin oyuna i•tirak etmemekte, lctıle beraber memleket n tecelli ederse o zaman Alman pla• 

k. b .. zumunu duyabilir. Yugoslav milleti r· . h f ın kar_n1;1s b 1 sa ıt, sa ırlı bir surt>tte eg .. ilmit o- 1 k" ve =re mı mu a aza etme ıçın nının ozu maııına sebeb olacaktır 
1 nin yaptığı da öy e görünüyor ı . . """' . ç k 

yuncu arı seyretmektedir Onları bundan ibaret olmuştur. Hadisele- ıktıdan elıne almı~tır. ün Ü Almanya Yugoslavyayı ye 
~htibam) la takib ediyor ve. ilhamlar· rin seyir ve inkişafının aydınlığı al. Sı11blar, ften~ kralınızın etra r - niden yola getirmek İçin silah! 

a u unuyor. ilhamda bulunmak tında bu hareketi icab eyliyen es· f~nda t~planı'? ~·e onu koruy~n. Kı müdahaleye kalkıştı~ı takdirde b 
oynamak değildir. b b ve sevaikın bütün teferruatını lıse dnıma SIY.tnle hc>rab rdır. memleketi lngilizlerin kucağına at· 

Al g~rmek mümkün olacaktır. Bunun Yugoslavlar r.evinç içinde mış olacaktır. Ayni zamanda Arna ... 
man • Japon görüşmeleri . . de bir parça sabır kafidir. Belgrad, 2 7 (A.A.) _ Yeni vudluktaki ftalyan ordusu için mut. 

ıçın milli birlik hükumeti, muazzam va. hi, bir felakete sebebiyet verebile-
. (B~tarafı l inci sayfada) 

zenne Berlini resmen ziyarete ge
len müttefik Japonya hariciye na
zırı B. Matsuokayı bu sabah kabul 
etmittir. 

s'1/ im &aaıı.c. E,,,_,,;'t tanpervera~e n~mayi:1lerle karşılan-. cektir. Çünkü Yugoslav ordusu Ar-
;r r - ,.. mı,tır. Numayışler sabnhtanben navudluktalci f talyan ordusunun 

------------- durmaksızın devam etmektedir gerisine yürüyecek ve bu orduyu 
Payitaht emsali görülmemi· b" I Elen ordusile birlikte imha edebi-

' 1 ır 1 k b" · d" · heyecan içindedir. Şimdiye k d ece ır vazıyette ır. 
bo··yte bı"r nu··mayı· ·· ··ı ~ t~r Eğer Almanlar silahla müdaha-

1 goru memıı ır. 1_ • hl"k r .. k b 
Yugoslavyanın başlıc:ı merkez.lerin- ":Y1 !e 1 e 1 g~rere . sa ır ve tem-

/"' ............................................. ,, 
SOK POST .A.; 

1 nın 

Mülakat samimi bir dostluk ha
vası içinde cereyan etmiştir. Saat
lerce süren mülakat esnasında üçlü 

At. a 28 (A.A.) - B. B. C.: pakt çerçevesi dahilinde Alntan -
ın "Jd" "td•Y• •• it 1 Resmi tebliğde bı1 ırı ·ı ıg.ıkn"elt gl ore ta yan - Japon iş birlıği ile alika- okuyucularına 

bir hizmeti 

! 
1 

d ı_ı • ·b· h"" 1c·· I . kın ıle hareketı tercıh f'!derll"rse 0 e oıougu gı ı en ncra oşe 1n· y l .. 
de de sevinç tamamile umumidir. zaman ugos avyayı uçlü pakta İt.. 
Ahali, vatanperverlilc heyf'canının 1 h~l?,en umdukları ve bekledikleri 
kuvvetli raşeleri içindedir. Devamlı butu~. ~aydalardan ~uvakkaten ve
eurette krala sadakatini ve v tana ı ya lcullıyen va7.gt•çnuş olacaklardır • 
merbutiyetini teyid eden tezahürat- . Bu münasebetle akla. diğer bir ih
ta bulunmaktadır. Her tarafta ön- tımal daha gelmektedır. Mademki 
!erinde bayraklar çekilmiş olan a.. Yugoslavlar bugünkü kıvamı yapa
laylar görülmektedir. Alaylann ö- ca~lardı; bunların bu j,ııj vaktile 
nünde Kral Piene'in portresini ta•n- mukerreren yazdığımız gibi Al
yan kimseler ilerlemt"ktedir. Mem- manların Bulgaristana girmderin
lekette tam bir sükun hüküm sür- den evvel yapmaları ve Alman or
mektedir. • dusu henüz bugün olduğu gibi hazır 

.. h dafi top an ı e ı 1 a yan dar bütün meseleler üzerinde tam 
dun ava l ·· ·· C h d b" l · düıürü muştur. ep e e ıt görüş mutabakatı haaıl o muf-
,tayyaresı 1. • I 
d 

· ve topçu faa ıyetı o muş - tur. 
evrfte . b" t . f . 1 anların yenı ır aarruzu IV1Çre matbuatına göre 

tur. ta y · · ı .. .. B 2 7 ~ zayiatla püskürtu muştur. em, (A.A.) - Ofi: 
agır t 1 l •k • Gazette de Lausanne'ın Rerlin-
Eritrede ta yan ar 1 1 

deki muhabirine göre üçlü pakt 

muh~ILelif istikaınetle makinesini harekete geçirmek. yani 
Japonya ile Mihver arasında tesa· 

ric'at ediyorlar niidü mü~bet bir şekle koymak meV• 

Ka
hire 28 (A.A.) -1 B. B.kC.: 7uuBbahı·st~r. . d... . . 
. . etmit oian ngiliz uv er ınm ıste ıgı şey, ıcar ve ıare 

Kerenı 1~~- ·1c· uhtelif istikamet- 1 l:anunu hakkınd~ B. Ruzvelte Ja
vetleri ş.ım 1 1 ı' ~ devam etmek· ponyanın muvahkatile kafi bir 
te ileri hareket t1Ae aya doğru, mukabelede bulunmaktır. Buna bi. 
tedirler. Bir ko sm~.r "stikametin- naendir ki Almanya Yugoslavya i•i-

dig~ f''"j de şimali ~~r 1 dı ltalyan ni Japon haricive nllzırının muva,a-
lct rıc at e en l h" . k . . . 

d ilerileme e. . I ktedirler. latından evve ıtı:-me ıstt"mıştır. 
e · · t kıh ey eme · · b f · kuvvetlerınhı \ si altı hafta sür _ Haricıy~ d~~.zar•thı ·tat. udt. şe ının 

K en mu are e b .. "k zafere de bildır ıgt veç • e, sım ı şu \'e-ya 
7.r tu"'r. Bu yeni ve ullyu. Afrika iLu Balkan memlt•keti meselesinden 

muş ·ı· mahfe t"Tl ··h· d h k t'" 1 • n lngı ız . b lmu" daha mu ım ve il a a ı meıe e-
ragrne .. nıhayet u .. . . 1 d"l le • 
harekatını henuz lıerle ııtıga e ı ece tır. 

amalctadırlar • 
şaym 

Altı ayda, pratik 
ve yeni bir usulle 

İngilizce 
Profe•Ör, A. R. Thomp•on 
ve irfan Konur tarafından 
hiç İngilizce bilmiyenler 
için hazırlanan bu dersleri 
takib eden akuyucuları
mız altı ay :zarfrrıda İngi
lizce öğrenebileceklerdir. 

Yakında başhyoruz 

. . 
1 
: 
ı 

i 

bulunmadan Arnavudluğa yürüyo-

ÜÇIU p'"kta ba~ka ı'lt'ıhak rek oradaki lıalyan ordusunu daha 
• o vakit ortadan kalJırmaldn muva-

edecekler varmı~ vafık olmaz mı idı~ 
Y Herhalde yeni Yur.oslav hüku-

Berlin.. 2 7 (A.A.) - Stefani met darbesinin sf'bf'h ve gayesi ta· 
ajansından: mamile malum olmftdığ gibi eski 

Berlınin salahiyettar mehafilinde hükumet azalarının ve naib hüku
ecnebi gazetecilerin sormuş olduk- met Prens Polün akıbtc?,.ri de he.. 
lan suallere cevaben Yugoslavya- nüz tavazzuh etmediğinden kat'i 
nın Mihvere iltihakını be,ka ilti- fikirler edinmek için vazıyetin ta
hakların takib edeceği beyan edil- vazzuhunu beklemek doğru nlur. 

"'•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••·•·-' • ı H E r..ı_ilet m' 'tir. · · a;.ra 



( h.i 
Dört kişinin J ralan-1 

m si1 · neticeleRen 
kan b ğu 

so OS'l;A. 

ÇÜ 

L İ eri • 

tr m av arı Gençlik havacılığa 

b t t I
J' t karşı büyllk bir ir Tü~r!f y;nd~ına 

eye -~ an ısı afi a ösferiyo dm~4:t~~~~:ı::~~~rü:: 
Evvelki gece KadıRö~ünde dö'f't Dü k .. l d . k • f . t ~· ., Türk Hava KlU'umu g nel mer- o civ.ıu.daki arsal rdan birinde oy .. 

kişinin yaralanmasjle. neti~lenen n u top anb a, şır etın esı ve asrtyesıı kezi tarafından ~ö~ırile ve }{u- n r~. m tı ))ir halde bulunan 
~antı bh: valfa olınuştur. U...in ile:r.İ sÜr:Ülen se:"eblerin arbk · d nımun havacı:tık knmp~nndaki ki;rcç ocağıQB d.iiqmüştür. Bu sukut; 

KacUltQyilndt? Kaza.~ker solta - -~. ;"f yerın e ~alı.şmalannı tebarüz ettir&n sesli neticesinde vücudunun muhteli& 
ğında 90 numar~h evde. oturan o}{ııadığı netic;esİ.rie varırdı filmler Eminönü Halltevt salonun yerleri tehlikeli surette yanan A':( .. 
Neş·eıin ibir müddcttenber~ q.yni -..--- da istanbufüa mevc.ud: 1~ "\'le Oll'- h:tttı etraftan y:e~nlcriıı yardunileı 
yer sakinlerinden M~hmedle bir o k'.d K dk.. li lisi f . ••.J L •• 2no QOQ r ta mekteb ta)ebelı!rik ®~at v~ kireç ocağından c;ıkarılmı§, NümunQ 
alacak meselesinden dQlayı arala- 'W>-lks Tu ar - J a 1 ~'Y.AVeş ava • haaJı~ ~:;~r:d ... L~z.~~Ll~ :ı_ s· .:! ~,4; muallim m.e.ktcbJ.Bti. t.alQbr:leı:iot hastanesioe oNt.ledib:oi!tir. 

b l k d .=u ramvııy an ı· . • • umumı ı ..... ı.:.r~ e""I J.iil~tn._ ır.11o~.tıne· .. ·ı · · C l d f 
n açık .u unma ta lr. . heyeti dün V li ve l)elediye R'ciai cer~yan b~d.elind~n müte~c)ijd gosterı mıştır. eza an ırıan esna ve 

EY'(ellu .gc~e. l:>ernb~JJJtl.e Z.c~- Dr. l.:.6tfi Kırdann rei Jiğinde aenelik 2.58.490 l.ir.alık heıı.ah q;ı iig t.Aksitlc Bu!ldan bnşk~ Eroihiinii. Babih. ~fıörler 
ncl ~ Ekrem adlarında. ıkı ar.k topfantısını yapmı§tır. bjlak,~lalet ve bilMaiz t~.,q §a.JJ;lle ~eşwu. Ve! BQŞıktaş kaınlanı dar. Bd~iye zabıtası, dün de ~hri11ı 

ddaş~ ~~uğu bal~~ Iiah
1
ariye ca? l:opliınt.ıc:la. şirltQtin Q;r; aenel.ik 100 .. 000 lirayp tenz.il ~di.Jmilfit Ay>. hılın~akJ o~lar~ Sml 81':1\ft ta~&-. muhtelif yerlerindeRi mtıtad kon~ 

esını.u::~ kl~ M~· •0 ?nı i· 1 tıt. ihizm~ ve fııaliyetlerini zikr~en i- noıı Otto WolfJ kon~ors~r}).\.Pla <>r bt;lerı de fılmlerı .:c;ey;etmışlım.liıt. tro1Hm11a. devapı etJniştic. 
b~n 50 .:ı nk ,u:;~~~~ d1! ~~~ Clare meclisi ve murakıb raporlan bul '35. 785 lira bo.ı:ç ta.ı ile.. bAnm-a Dıit~ lwzalaz~ ba~lı Jl~kulı tale- Bu 'aallYet cümlesinden olarak, 
ıre me.7u~na çı an ıv 1:1nııe ın !u o.kunmuştur. Ri\porların muhteviya- tabim v~ faizi. do y~de 7 den, 5 • beler.ı.na d~hı gQsOODftıeceUı ola.n Eminönü' mıntakasında 3'6 osnnf ce-. 

cu"'!uJla ugraımş~JT: ~;Jı~ed elın tı ~c idare me;diıi h oları şirket inditilmi~tir. lf!ılmler ~ıroe :mevcud muhtelif zıı.hını;lırıltnı.ıı, Ü&küdar cihe~inde üç 
dekı bıçakla N~ etın ~.zcrıneı ~11- nin.edarları heyeti umumiy i rara- S.u sqretle ;ıirkr:tin f.e:üh ve= t.-sfi· SJ.!lemalamlaı. mı.ıh~erem. ~O~'tmız.a bakl:nl hakkındli ~~11 zaptı tut.u~ 
mış v.e onu milteaddıd yerlcrm - fından müttefikan takdir ve tesvib yesj ic;İn ileri aürlilmU,. olıın mı.ı.cib ~.erilecekt:ir. FılmJ rtn €.™*.erıi muştU1. 
den yaralamıştır. edilmjştir. sebebler aruk fiilen ortadan kalk- mcsınden Th:tımbul Nava K\t - M\ıhtelif betedrxe ~asakJanna 

Fakat N~etin her ~rinde ~u- Raporlara nazar.an. kuruluo taz:i. mı§ .bulunmaktadır. . . . l~mu tarıaf~ndan mdttebl~re fuvı- mulınJef~tte l>ullınan · dört §Oförle 3 
lunan ZQ..vnclle Ekrem bu tecaYil - '-' · d •t·b b"•t- · ·1 li ı 1 Sırket halka ııey,ahAt ll'ın hırı;Qk Z1 edilen bınlcrce karned n sonra otomobil sahibi para cez.a.sına raı;~ 1 • l nın en ı ı aren u un m~aısı e a.. . ·~· """"!""' ]ti....bl d k"• ,.. 11 h l..- ~ .,.. 
zc lakayd kalmam1.:;lar, OJl Bl"" da 1J,. ·y· b" k")ll h" .: · t''-'d' f kolaylıkhı.r tf!ınlın c.t.Uvınden, 1940 me ,,,... er a ı uavacı l < al'eJ'i.1.!V• bnlmı~tardır cı ·-vir haJinde butunan 

• •• • ~lr. ıs;~ ı ı ır şe ı ı;ıc ız.ıne..,. ıs ın a e- "'" . 9 1 · 1. ,_ __ • k "h-1 ·.1 1 · · • · .Jf=.L 1 
Mchmedin uıexm <;ullanmı~r- -ıd. -k k ı· he tek. yJlmda tAŞın~n :yolcu mıktısn 193 <mı ÇOA. uu.ııc1Z şe ltui' her emı~•ır. tratnvayTardan attıyan J 7 ki~ ile 
du:. r r;.r «=.~ ~ek.A m~ lkl gere v yılındıı.ki y,ofcu adedfo~ naurl\n. Bilhassa. lise V-0 ortaokul ta}ebesi '4aJ.>UTdan atlı:yan. biı: şahuıta~ bi.ı:er 1 

D.ört: JGişi arasmda cere~n eden nh~ ır1'
0• ~.ımh ~1 1 .__"~ nı.~e.nf, 5Z 1.81 Q f~huıileı 8.~JQ. 7ı65. kişi~ 1 arasında 1:-u mevzua karşı eyarran J~a para cezası al:nmıştır. 

• v -l - ıı.mttt ennı ugun~ 11.1.Waf mu.va "' b ı·- ı .,."\,~--k ı>~.- ,.evac~n h -uzun lbır oomımladan sonra kav- . . . v 1 a ıg o ~u ur. .,. ... ~ a a'IU( ve n J'- "' crgun TreQCf..en dü tü. 
~ac.ıların "'rdil de vilcudlerinin fıı.kı~etl& ıdamo ottırmog~ muWl~fnk. Şirketın g<:çen s~~ ihdaıı. etmiş v hrnla artmalttadır. Bu- suretle 
muhtelif yerler-inden yarafantnJŞ• f olmuştur.. 1,9,.:4~ A y,ılınn . <hı'.""~1lcuı olöuğu a&tarma l:iiletler. li;llkın tek I ~kt~blerdeki ha!\f'acrlık· dernekle Y eııi~ı saloin1~!'1dcn _ltücf&,yu 
)ardır. 90.5 IA lımhk k.ıı: da ırlıe.tin u~ e- bilet ile: bir hAttarı diğ.:ri.neı '~erek !1. faaliyet'İnin ~t"!:~. dCT'!t yıh adında_ i)ir şıı.lua, dun Y:edikuledea 

_ • • 8891ı borcunun ıyı prtlarla tesvzye- ucu~ ve koaJy seY.ahDtını ttlD'lln. ~t .. ıcıttd • daha feyızlt netıceler vere-- hcıEcl:iet etmdhıct olhn trene • 
Hadıse mahallıne gftl~ ... z~.bıta sin~ nyolmı ır. mesi ilibarile çok ra.ğb~t 8Ö1müştür. 1 ce~( v~ ıbu• ly.ıTeketı ı:nütekıabil ts~ mak isterken müvazenesini k.aybc-

~:murlar.ıH y~ralı~ın dor~~~u d~ Bu borçlar<} n birisi iş BanUaın- Sirkeıt halk ic;in h~r tUrlii kolay- yar~iliğimizin gc-n143 mikvastıı dorek di!şmüı, başında3 yaralan· 
uk~une as anesıne na c ere;c na olan vo senelerdenbe-ri terakiim lıkJan göstermeğı=, amaci.A QlmııklA vesile olac~ muhakkakt1r. 

0

B'tm- mııtu. . . .. 
va aya e:l Roy,ınuşlardır; cıdc-n mitlcrilc l:2..0.8Z5) lir.~ baliğ herıalier şu aırada tctk bilet uııulünü dan bac;ka orta meltt b mezurıJa- 'lfltralı, tııtda'llı .eciıhnck u:l!'lre Cor

Fiat mürakaba 
biiFosundan da fazfa 

f iat i mişl F 1 

öulunan borçtur. Şirketin bu borcu kaöul atm~ niyetinde df!.iilJir. rından hergpn mzler.c~ genı; Ku- rahpa§& u:ıanesı? kolduulmış, kn.. 
Bol~iy.coe ifef.aleıı edilmen şart.ilej Şir.keôn idare m~lüıi ay.n~ ipkA nıma müracaatta. tay-varecilii'!e za «trafmda &ahkllia.ta lia lanmıştır. 
1 S' ııcncd.lt mıraiJy-cn tıWritlcrleo })ifa. edjJmiıtin kaydcdi1mel.P-rini . istPrncktQdi.ı:le~. Yang1,11dan boğulan at 
---- ~ Bu att:şri ~ı;lP.re aid !'XUlDID<"lelı;r K.Üıriiikmustafapaşada lhsıuıeı nid 
Bir çivi mun e ir-i 1 Mahlut kahve ~mar edndııttcn sonra 1tavac11ık; n numo..rah hıunam~ c:1iln yangın 

•• 0 h d b 
1
. L &:.. .a~ krırrıplarına s~vkedl)J?c~klerdir. ~u~ itıe de iti_N.>•e tarafından töo .. 

curmlfm Ş U a .$ l\;al,fv UVO djj1ij\Jnü1tÜJ,,, 'ıfaı>g1n,. CSJ)Jl~ında bu 

h • · k ' d h ı t Umumi bevat içtimaı ho.nıama. \,iti:ıiJcc ahı~ b,uıunım wr aJllO ya a,all 1 pa a JYffilŞ. • J · ..t dumanın tesirile boğulmu~tur. 
Rİ)l!aaada. on günlerde yapılan Mabdud mes'uliye~li Lıtanbul Tarlabaşında Altınbakkal Ectbı-

toftişl~r neticef!İnde muhtcJif ihtikar- Emniyut Müdii'lllüğü memurla- GümriilHerdeki 103U çuval kah Emniy,et Sa.ndıiiı memurları kıoope • ğındıı. 25 ıau(Jlarnlı Arakiri'c "d 

Lt Z1 

it . filk 
noflarmdan 

-1-
Umumiyet;le :rısantann derisi 
~ tıil.Yilt tısına ~. Yağlı 
cidlen KW'U cifdler; 
bğlt cildler umumiyeUe saç -

lal'Q çqk k~ek y~ ıtsasen 
k~ denilen şey, ® cikliınizde 
k-qltnnıla.rak Mkiyen ve dokülen 
ölnJ..ii§ hü~t:ll'l'.Q.l '1.e. ~ olunan 
yağla~ıw. t,~ek.b.iil e~ g ye der .. 
ler. :iş~ bu kepeth>r kuruyunca 
l\41~ sa~ digle • b~r 
t:ıbıt gıbı dunır vu lar t -
notftl.~e ve orala.rdnki d6Verana 
m'il1$ Qlnr ve ~l.ar ela. Q.~ 
aşlar. 

Bu sebeble b:ışlnnnda ç<>k ke
pek olanlar .saçla .. ını ~k sık l'l. 
bmak mecb JUJ!etınd~er. AJt
Si tAkdird& gıtgıd dökülür. 
Cildi kuru olanUı.rını ise b::ııt yıka
maları çok ~ QlnıabıU.c. Çün. 
kü cildin ifraz et,tiğ, krem gibi 
~ maddesi ibu u: 1~ az 
i1ltu olu.mır O.nu d 81k sık yı'1a
ynrak gideri':Sek o zaman cild 
bütıblltün kur.u11 VQ b.unda.n da 
.s:ı.ç c\ökil!m.esi vA!ııi. ®ır 'Ynğ~ı 
cilğ,ylım baft.e®. iki defa tt-ın ı 
Tü.r. şabun1Jm1E} .saqlar;ı.ı:u y 
Cl3Jıdıı.:lar Yık~ıt:tıl4. &0nraı ı .. 
:Y,ic.tt kuru~lı. Y.eı bq~ çok e_ 
hem."lliy,etı ~r.ın ~ft\ ~ı.~00$ ~ 
tan ş0n:aı ~ue.rı.eı uam1::ı'lüM:b. 
r.a.çlatuı. 8?'a$UI lıGtnalı 'TQ' iJ'U::o 
bavall).ndgm~ıQ.ır. 1 'fJ. Öı 

<.Qe'V 

Çev"'b ISıJYcn o1'uyııcıu.vı.ın.o. 
prn.1a puhı yol a.ınal~un. rica • • 
d~m. Al'tsl bkc11i'd& ı tı:ttluı 
mukııbe~b kab.!ıfilr. 

. Söz arasında 
(Baştarafı. 2 nci say d }. 

muharib tarafların hava hü
cu~fan Cl\Dasında birihitlı:rine ge
ni~ mikyasta yangın l>omoalaı at-

uçlarından birçok naf. ciirmÜ?ne$- 'rı diln yaptıJUarJ bjr cürmü. meş- venih bir iki güne kadaı: ı;>i'lasa- ratif ~rk~inden: evden de dün yangın çıkmı~. itfaiye 
hud liaJindc y.akaJanmı ır. Fiat Mü· ihud sonunda. ihtikar yapma,ğ.a kal ya ç:tkanhıcağt al.3'knd;ırlar tara - tarafı-.ıan .ı-rM.l b" tmlrru"tor. malım ve bu mua:aeın yengınlan 
rakabe Komi~·onu dün yaptığı top- kısan bir mağaza sal;ibjui auçü$J fından bj}djribnekted\r. Şimdiki Şir~timiz. niı'.amnaJ'lle8ının 40 ım qq ~ söndüı:rniyc çalışan irfaiyccilere ma 
lantıda muh~kidcrin adliyeye ve- yakalamışlardır. ıhnlde t\l~arı.n. elinde az minUırda ıncı maddesi mucihind idare mec- Parmakları kesildi kincli tüfeklerte hiicum etmeleri, bir 
rjJmcrinc karar ·ermi;tir. ı Beyazıdda, Çatal hanında kun- lta!ıve bulunma tadır.. Bu at\vcıl() ~ li ini intihab .. e.~ok üzere .. l 6.4. 9 41 F eshaoo fftıbriltaıunda çalışan Be- çok hükumetleri ltfail'e teşkilatına 

Tünel caddesi, 8ıJ: numarada ala- duracılık. yapan Ali e.d~nria biri, rin mülHm bir kısmı da :oo?ıU<i; arı- ~'f~mha· ~unu ~t Qn do~Ue _Cll • kir isminde bir-amelet, dün işile meş- yeni şekiller v.enniye. mecbur etmiş 
h ziraiye mnga:aısı sahibi Merndun dün Galatadar kundura levazıma- pa ve.sair maddelenle kansıktır. ga oglunda Emnıyet SaPdı~ bma - gul olurken. elini makineye kaptır- tir. 
Özinanç pulluk kesgisini fazla fıalla tı. satt!n . Dimitr.inin :na~aza.sı!l~ A..vrı:a. kahve ith.alat birliğhain te- aında içtima edilecoiin<k~ mü~s:is mış, ı>&rmak~il" k-eı.ıilmiftin. Bu hususta en ileri gide-n memle-
satarak miktan faturad az nö~r- gıderek_ btrka. cc.kilo kundura çıvısı seb, busıle Portsaıd'de t?>utu. nan 30 azaların maHnnu oltnak uzere ılan Y,.rah amde; tcdllvl edilmek ü.. 

"' 1 k ı.: 1 kah d 10 '- ol l"' k.et, llirle~k Antet"ilfa devletleri ol-mck ten, Arpacılar caddesi 11 nu. a ma ıstemı-ştır. lıoın <;uva v~ ı:;n "4ı? . cuva:- unur. zere Cerrnbpnşn llnstnneııine ke u-
d M b d Tı hl k h 1 Dimitri ıbu müracaat k~rş1sın - l\nm memleketımıze getırı1nıesı Rw:name: rıllnıştır. muştur. Ame1ika hükii'rneti. tay.y,a-

ma~a 1 a90 ke me tan_ ,r::a ut 0 ~J • da kilosu 120 kuruş:tan snhlması imkanı h{isıl olmu.ştur. Du kahve - 1 - İdve rnedUi • ibnb.ı. u;,._.,,_ 1 d.. ~uk re bombardımal)T.ım neticeeinde vu 
vey:ı UT.U sa m~an, .l.AU • J • P. ·a'd J tt. l •I.&,11U&6\G#,& U§eU Ç~ 

dd . d F t s h"b" N"'- lazım aelen .. iv.iyi 160 kuru~tan al erın ortsaı en yo a. Cll\arı • 2 - u:: .... •-~L . . w •-- kua. ocılen .Y"""J.O?~n e,Qndür.m....-z.,, ca esın e o o aray sa ı ı ı~o- ~ " ld "'' b'ld' ·ı ...... d' ••J.A&.r~ B ) nda Kumba.ı:a.<;ı Y,OK.U~ 0 
- -.. ,.,..-

la Tanaso fotoğraf filmini fa.hiş f~ mağa razı old\.ti!µ takd1rd~ bu ar· mış 0 u,,,u 1 JrJ mcfttc Jr. dey~ u k. k w nda 4 nu m~ ıır ycgyeni bin itfni>1 tx:şk.ilib 
aıla ·~tma1' tan Beya"•ıd Revan .. e- zusunu yerine ~etire.bile<:r•<•(n i kun 1 Diğer· taraftan kııh":e itJ:rnlat. n_ıediye ,_

1
., .. 1:.uau·· şun al apdıçı mı azı 501-,_~~\. 2 ,,.a;-

..... K 1 ... .. •• ı ~ . .. "' b" r-. . da.ki hl. k.a.h DOi -· D 1 g • n mare 1 ov ~ o uran ~ıp of ... .. kurmıya başlamı!J bulunuyor. Bu ye 
lehi sokağı 16 numaradn Taha Bo%l- duracıya soy emışt1 r. . . ır. ıgı PlY~ ma , ut 'VQ - ıl larında kızı Canean dfut ttvler.4ıtde ni itfaiye tcşkiliıtının en büyü1' hu. 
maCJ hurda demirler; ffthi.. (iatl ! Bu teklife muvafakat eı:Ier gıbı ll~ın satışı ve kQntrQ,Jarı hakkın, ~ ıyor k 1 d .. müs vücu· 

.. " •· :u.. Al' - · fı.. l da d Fi t M·· 1.~ı..- ... · · oynar en IDıtlllla a uıı "' susiyırti, küçük Ç,aJ?ta ta~ate defi 
aııtmnktıın, f\!nhmudpa cadcleai i!OrU!Jıen ' · uzenn;. cız a pa:a a a ...,~u.ı::a~~ .t»>.OOIS~Q~U Bugün lnkılab Müzeginde, İstan- dunun muhtdif ye.deri: yıanmıştır. 1 ı kj l r-: ki l 
91 numarada manihı.turoı:ı 1 k alal'ak tek,.ar g_elecc~ınden bahıs- nun nazaı;ı d~k.katıim l.lftlb.e:tmu~tır. bul Belediyesinin son- seneler ur-1 K d vr ı,:d~vi edilmek top aı;İ e ve ma ·ne i tÜıe er e mü 
Benler 45 kurusluk kuma,ı 85 kuru.. le d~kk~ndan _ÇJ~~ş-;·· ke,)'İİyetten ı ÇilnlW eskiden halis. kalw_~ lflO ~~ 1 fı~claki ~yet.l?ıiniı neşriyatını Ü'lO:Z'ŞWi h:s:nıı u, ·ne kaklırılmıı, cehhez ohn drr. Şnıdi Amerilc.a
şn satmaktan, Mahmudp~a Ç,oraP.- E~ı~t :MUdürliignnu ha.berdar lruşa satıldığı halda b~n: . ım. aoetı:l"ICn hır Mrgıı açılacakiır. 1 J,,e,disc ctr,afında tl\hk.ikata baılrm ••. da, bu itfaiye teşkilatına mensub 
c; h d 5 d H . T etmıstır. ıpa ~ey.a noo.hucl ka.ıaaı~ 'IQ ı~J.-· Bu aeıı.gide ~imdiYo& liedb.r ~ehrin tı her itwycci, tayyare d~fi topu ve 
'k.anında •-ln .• umara w

8 r?{!nfi... K1 ·afet dei?istiren ztiorta me - sinde bcl.ki atıcak o/o 20 ı;d~t..ind jmarJı ..... hın·•· ha--ır1anmt"- ve kı·- l'l)lş,..r. 5 - 1.!--1 ,,., v k 11 ra ıynn an- a yumagını unı .., ~ . o· .. . . dükk" k 1 b··l ~\..1.ı.t '-~~ ~ .r.- ~~ "" t 1\ ., tayyare da mWı~i tıuegi u an-
in satmııktnn. Eminönü B lıkpua· murr.cır1ı: ımı.ı:ının :. ·anına a uve wunan m'!'J u JV~Vepftlf m~ de ta~bik edilmiş ollın ~lan, Va.Imü.ı dimkü tetkikleri roııya. ı»ccbur Mulmak.t.aqn;. 

d N 
. y le ı-_ı. 'h•'11 A · tekrar gıden kundurac1 A:lı, 120 190 kuruş,a v.e haLtaı :faha yu)t8l"J.:. pro1e, grafik ve mnl:ctlM reşhır 0 • V 1. B ıcd· R · · O Lut~ 

rın n ncı u 8 ~ıanv.e 1 uxa~m- kunış nark tesllit edilen <;iviyi Di fiata talmaktadırlnr. Bir.llk Mil.- Iunıı®ktım a 1 v~ e , .1!e :uıı l'. ö 
dan, .K~~lıçar.şıda ~han m~nı~· mitrid.en t6Q kuru~ al?mşt1r. rakahe Eiimşuna pi:-,.aaa~a çıl<a - Knda.r. dun. Qık#~ .o ~ Y •• 
tura. ıhtık.a.rJndan nd:l.iy.eye v.cnlmış- Memurfar.m önünde ccr:QJ-an e- o.lan kah.v.el'entn ta\~ listelerini ( KU k h ) ha~al ı~dakı )!Ol ıJ131lahmı t~tkı~ et;-
lerdır. .. . den lbu ihtikar hadisesini milte- •• denniştiı:ı. Mü.en be 00ııo8U.i ÇU aber!er ' mit .. al~kadaı:lontı bazı clıt"-.bflftt: 

B 1 d 11 1_ '!.!' h B 110 t ........... ı: (Ba.ştarai' 2 ttci. sn.tıf<JdaJ 
un ar an oa Ka r..a~KOY. 1 r albb, Dimitri bakkmda l'-ıir cür - esnafı kont.ı:ol edeJ"1•lr mahlut. kah .. . " " ve ... .._. • '" ~ 

ergun 

ııokak 3 numarada Remıngton yazı mil meş'h_ud zaptı t::m:tlm edilmiş- ve sahşlaI!mln önüna geçecolttir. 8 _Dun muntdii m.emlwtlı:tc ~.......-T""'lalalllUQ~•ıa•aizır:ı312tıııı, şınn bir takım mfrşkiilat ~ık.ara .. 
makineleri mağazası sahibi Jan Sa- tir:. A r.r.ıca mah1ftt kahve fıiatmın da 600 hin .liralılt mal ihr.aı;; cd#mjotir. ,~ak o.lursa 'I'ürlti.ye ol'l!lm i.stifa -
laman 180 litalıP. yan makin.esini Dimitri hakkında milli korun· tenzil edUmesi mauzau.fülhstıir. Jllraç edılen mal.lar ar.ası~a ~ p E D dQ etm.eiU d-~mmyecckt.,r. , 
Fiat Müralc.ahe Bürosıına 350 lira- roa kanununa mu.halcfct ~uçun - manyaya, Maca.ı!stana derı, :-'-~mım- ı' 'Dari:hi te en-ü~:r. iye tıan:t " 
ya satmak istediğinden dol1l3!'1 müd- cüın takibata bac:1anmışt:r. A;.çık - Pas"ıf, korunm~ ···•~n· yax~ nalı, Ame:rik~ı:ı. av d~ıııı .. Ylıto 'M yanların hot:a ettihl ~inn l(i>stann 
~ . -ı·- ·ı . . .. . . _ . " \'r'tİ nanıstan ve Roman)'.aya ~bk vııı:- E b. d ı·ı de b d B ·· k- R oeıumumı ıge ven mı§tır. goı muhtekırın bug,un adlıyexc tE'S etr\· ftnda dun . d o·· . .. - ır e 1 u ur: ugµn tt ~ 

-----~--- 1~ d'l . h"~ ld. 1~· ır. un YB(>ıl.an ıhra~tın m11h.iıxı. l\Ja ile bun;;nkü 'T'::rkiye arasın -ım e ı mesı mu ..,,:::me ır. ,, 1· 1' b d .. . J J ..... ;J "'- .cu "1 uır ısm.ı, ser eıtt ovı:ı • xa~ mı"P"A ayua .. ~aki milnaSl!betlere b61Jn1 olan 
Dünya muhantlrllidnden ınr.-- Unu Bir firma satacak loplanlll Japt1<Ü 8 1 lr.tnnhul müdt:leiumumr mua- ı Sm~ma ve Tiy~txo bir ruhun, ReÇmişte ı:xıisnli ol -

cilıneler serisL NO: 46 Fiat; Müruabe l<Rmisyo.nu U,J) .ar Dün öğlcdt!n sonr.a vitayet,te vinlerin.den Cemal K'öııoilb Ankera · Mac:uıu.o.-.ı. mı~ 1epy ni biıı 1'lb ol~ -

Ml"h z ı •. tış!an hail~ ye.ni biı: k.aı.~ ver· Vali muavini Ahmed Kınığµl' rt-f :roüddeıumumiliii başrııuavinliğiQctı Çılcarnn: NEYİRE ERTUÔR-ql. dan $ifphe edilebilir mt? ' 
... oşçe.n K.0 t miatir. Bu karar• göre .. T 09r,ak. Ofisi 1 yaseti alt.uııda xaymakamT.ar ve tninı ~Um.i~ ~ ~ nzife11i ~b- ı NiSANDA ÇIKIY.OR. 

yalnız bjr firın~a binle llamur ı •lilka1ı d'aire müdürlerinin işti' - na h.arek.et etn:ıııpr., \ı " d/,uAit.fitn c:..2Jit!<J en 
işlerile uğra an tüs::.~ıı s.at.ılm•k Ü· rakile bir toplantı )'<1')ılmıştır. 'fbp • ..tdmııdıa da tur F tin . 

1 .................................................. _ 
zere ~ 6 lc.irla kifi miktarda un ve- lantııda P8:~İf kor:unma işlM"i etra- mind bin 'la,_d.rı. :ıii b:. 9:cu: d: r t "Y; rt.. T ~ Q LA. R ) 
recektm Bu suretle baıde.ıruı. un aa-. fmda. 4i{Or:uşmeleme bulunulmuf ~.r_. __ ~.J· _.A_ __ .ıı· l ı. ' M, "' Aktannah •nıv2'J l>iletlffi 
t ı:· d l b" fi ta L;_ •• ~ 1 -ı ~ • _ _,,,_,,_,, ~ muııJJCUHt cıunı aıo ı.. ~ 
1IJ tenır c yanız ır muı rAnn· 'VQ J)atıı~tçu ~ne mttrad le ekJP- tabbii En K ··1·· ·· ·· ..;..,.,.h., ,..,.,"' Tramvay arabalarında 4 Nisan-

d 1 _ı.... l . . . :ye 'Yer aran o U1™11 fUPr Ş.eınıu~ ı•;ı·:ıA'FROSU 
an xapı a~-...u.. erınm ne~ şekılde_ ~&lı~~la_ı:ı &t.- hdi gö~ii:.ıt.i.ir.. CıtMd. ırl!0'8• }ıııJ1'ı- 1 · . dan itibaren tatbik edilecek ol~ 

aünda ala.Jradaı:laı:a Y$'lt dink - •rılmı·hr. T~şında. dl:am akta ...... aJ• bı"LJ0,.. tl)m"--... ı..azır· 1 

Münakalit Vekiü tifler verilmiştir. ır· kJtUNI) .• .,. • ~0 • • ...... n~ ,p 

Münakat· Vele.ili C::C.V..d~ ıc.emm • e:.ininönüo.de K'~nııı ismit)de ı A~~a!1" ~llat 20.30 da lanmı ve aliikadarJara dağıulrnıt-
fnccd ~J, Ve A htııilı m~ Vıitrinde y,euiek. ıe,hi.dm.mnu ;brr al)u~~ımn fahiş fiatUı salhın. - ~~~ A~rtunaru tll", 
le,r,do ~ler~ ~ e;tmdi.t:o. 1 Beledi);e lokanta, m .. hallebici ve aa;'araJC ıbtık&1 Y•P..t.ıği tesbh. edil:. YOAZAN. 8edad Smu1 Aktarmalı biletler, bir gün ic;in 
dir. VokiJ, dün d Ocnir;y,qllimı uJiöfteci dültkAnJarındaı yi~dc mad- ınıŞti'r •• Ad~yeye ven~n au'i.fu. m\J':' iatikllt cactd~n,de ~om~i t.ı.smmda, nwte~enlir. Ak.tru:ınolı hiletl~ill' fi.. 
mum MüdürlüğjinclQ ıne ul 0~ ! delerinin vitrinlerde teşhirini menet- bileme edıfm~k ilzcre, ~ıli~e. 2 nci Akşam .>aat 20,30 dıı atı Mrinci· mevkitıe T 1, illinci mev-
tun. ındz«t 1'ıırar. vcımittin ·ceza mak~mcsınc acvkedJlrru~tv. D A D ? kide 'll,5 kuruş olacaktır. 

Ç~vir.en: 

Has n Afi E.tl.i~ 
Fi. 50 

Remzi Kifah~i 

ı~~~_,.,.....,._,.,~----~~----...----_,.,_,.,_,....._._.,,._ ....................................... _.._,.,_,.,_,.,_,,..~ ....... ...-~ ....... ----_,.,.,__ 

Pazar Ola Hasan Bey Diyor kr: 
Fıci biı: akıbete uğrayan MADU,EN LAVREN~tn 

- Hasan bey dikkat 
ediyor musun bil -
mem. .• 

Güzer yurdun 
her köşesinde ... 

• • • Bclecüyel(!llin i -
maı: Pl"Og.ramlar.mda 
ş hlrleı:in güz.el bah -
çel~ süsleıuncsi en 
başta geliyo.ı: .• Ni1:ill' a-
caba? ' 

J!;lsan b~ - Elbeb:
te dostum,. Türkiy~in 
yanan V4l çökc:n .6..v.ı:u:
pa içindeki güllük. gü
lfucmınlık- vaziyetinden 
örnek alıyorlar. 

GAıB iZ E 
ini aray&p Patis. hev:ecan içind dir. 

/tl.:.ABA KATL mi C>EID DU? 
'YX)?{SA. Kt\CfRILDr mı? 

AR:AŞTimlAtARA l\Mlllİ1 OL,.ı\N ~İMDİR? 
M"fYCRfMi ItiM' SAKI'..IYOR? 

~KR.ISTINA SÖDERBAUM) 
un oynadığı bu heyecanlı filmi 

Bu A K Ş A M B. 0 Y 0 K 1 t. K G E C E d 

('ARK ~~ny~~;:~~~a bu Y Sır.-ı anlay,acaki,1111.ı 
~--•••••••••••••••••• Suarede yerler numaralıdır. 



101' POSTll 

(Resmi Tebliğler) Jt~i~iir.N;~n ~ 
Yunan tebliği 

•Atina. 27 (AA.) - Oijn akp.m 
he§redilen 1S1 numaralı Yunan 
tea.rnt tebliii: 

Mevı.ii piyade ve topçu muhare .. 
l>eleri olmu~tur. 

ttaı,.ıı t.bliii 
Roq\•. 27 (A.A.) - Tcblii: 

Birinci Zanzur muharebesi 
o güne kadarki muharebelerin 

en büyüğü olmuştu 
Yazan : EmekH General H. Emir Erkilet 

YuMn cephe.ı..de betaoralanıı 
'"'"~•tlcni cörühnijşt\lı, A.vc.a tay- ' 
ll'l"eleri.t.den müt~ filolarwız. 
r.nrıythı.daJd ~D --~ Ü89Ü
n~ bir -.kın y_,.~lar ve ycııcl• ~o-
l~nQ t-.yyaıeleri ıaiuaböz e.tet•~~ _ 57 _ Eter mücahid!erln kuvveti ka-
•~lardır. Glotter e;p;.da d~ B • ·~ z.,._,. yaAatl Sidi fi olup biraz da toplan l>ulunsa 
••Y:Y••eQ• Y•Dl'U' çıka~ ve t rrı d rl uharelHlsi idi, ~phe yok ki muvaffak ola<:ak 
hr bir takı"' ~ar.lor. •i'1 sur~t- Al> iic• 1 • m !ardı,' yani Manturi ve Carpentto 
te hasara uğratlrnııtır, ~bar ı- (8 Haıron 191J) • Jivalannın ric'at hatlarını k~-
llı.lll\ tanarelcı:imizden murekkeb Baş kumandanlık kara~ahında rek bunlan imha edeceklerdi. 
iilcıJarım~ Prevcz~de liaı~nda do: ı.anzur barek~_ti çokta~ben ~aZlr Sonra da, ne Kırkkar1şla ve ne 
ınirli bulunaa g~ri vcı ~anda_kı .ıannuştı Giardına ve RıanaJdı tu-lde Trablusla irtibatları ltalmıya
tcs.isatı bombardım~n .!tnuı~e.rdı; ğaylarından _miirckkı:b. <ılan c:;ame •cak olan, Herdeki Ciardina ve Ral 
DUşmanın Mo.radak.i dıge~ bidat rana tümenı, Zanzur un lbıı.ıat nakil llvalarını önden ve geriden 
l\i.z hava ününe de isabetli en •- kendisme dıflil, iakat Zaıuur u~ vurarak saracaklar ve buıılann da 
lıtr yapılm.l§tır. Al- limanına hlk~m ola~ burundakı ıişlerini t>itireceklerdi. }'akat Türk 

Şimali Afrikada .lt~l,yan ~~ E- Sidi Abdülcelıl mescld ve mez~ı; ve yerli kuvvetlerin gerisi gelme-
ınan c;üziit•mları $~tık.ta. kaın lığı üzerine taarruz e~~k em~ını ıdi ve bu sebeble onların taarruzu 
~heüa,rJ i.aal et1J11tleıdir. b alrnlştı. Bunun s~bebı, Zanıur u~ beslenerek sona kadar zaten müca 

Ss.rki Akdenizd" Almanı an ve buna giden yolların harb .gemı •hidler, yapabildiklerini az zaman 
kuvvcder.iae mensuıb t~?'Yare er, ·~ lerinin neıare• ve Bteşlerınden da yapıyor ve teşkilAt, ~llac'lı, mü
fer lı.alinde bul'"!an d~şman seını.- mestur ve mahfuz buluumala.ıı· himmat ve kuvvet itibarile sürek 
lı:rine hücum etlXUflerdU'.. b 1. _ c4r. li bir mulıarebeye elverişli bulun-

lki nakliye vapu:run~ ıaa h~~r=~a Camerana tümeninin Kırkkar:ış muyorlardı. 
d~htlar yapılmış ve agır il~ irtibat ~~ m~v~;lasını tE~mın j Öğleye doğru çekih.niye baş 
Ulfratılmlfhr.. d Kercncle şiddetli içın. her brrı .~u.stak_ıl v~ cep~ la) an mücahidler bil' miktar 

h. Sarkbi Afbnkac· are\lan etmektedir. leri cenub~ ~~teveccıh tbır -pete:_ takviye aldıklarından sa~t 16 :ya 
ır mu arc e .. • •n",,.il eden ikı karışık uğa)• v "d • ı·ı 'L' O\i bir ok taarruzları. anu- ""'.~ ~ 'k d'l · li doğru yenı en ~aarr~z et ı e~. • a 

d §mal'\lk ç etimiz kar,ısında 1u· kıl ve ara yere dı. a~e ~t 1 ~1~8 • kat italyan kuvvetlerl hem zıyade 

Eski ve modası geçmiı 
elbiseler nasıl 

yenilenir? 

1 1 
Şundan Bundan 

lnanocajun 6elmiyor: l nasıl da yüzün a;r, dedim. 

Gazetelerden: yeni fİÜ': 
41 l.tanbal güm.rüklerioe ıclmiı o- - - --

lan f 030 çuval kahve bugijnlerde Genç pirlerden birile lta!fll.ı • 
piyasaya çıbmlacaktır.» tını. Bana cıHayat» jıiuıli pirini o -

1030 çuval kahvenin piyasaya lcudu, pek kıaa olduğu için aklımda 
L_ %... • H kaldı. TekrarJıyayım: ~·~cagın& manayım... alka aat .. 

'- cTaı yuttum• 
,.cağına da inanayun. Bu kahve .. «Ham• 
den iki yüz elli gramcık ele geçir • uHum» 
melt ilrnictile günlerce bayram yapa. «Saralop». 
caiımıza da inanayım. - Ne manasız. 

Fakat ne çare JU iki 76z elli gram Diyeceksiniz. nitekim ben de öy-
kahveyi ele ceçirip, atız tadile bi- le demiıtim. 
rer fincan hllit kahve içeccfimize Sair, 4iirini okuduktan aon" yÜ· 
bir türlü inanacaiım ıelmiyor. züme baktıı 

- Nasıl l:>uldun\1%) * Ben cevab vermeyince izah etti: 
~ii.zün pleT ı - Anlıyamıyorlat eh-ndim, an· 

Bir dostum havadiai okudu: 
lamı7oraunuz elendim. Az kelime
nin sakladıKı derin .manayı anla • 

- •Standard erkek ayakkabısı mak lazım. 
tipinin imalinden 10nra timdi de 1 u Ta, )"uttum, ham, hum, şua -
kadın ayakkabılannda atandard ti- lop• kdi~elerinin derin manaa n~ 

• J_ 1. ba la olurdu ltt ... 
pın una ıne f Dmlfbr. • - inşanın yaıamaın ;çin, yeme· 

Doıtum •orduı ai lizımdır. insan ekmeğini taıtan 
- Bu tipi bizim bildiiimiz tipi çıkarmalıdır. 

oJmua cerek deiil mi) Birinci mısra itl4 bu fita~ı yut • 
- Eevet, bu tipi başka tipi. tum11 vani ekmeğimi tııetan çıbr -
- Ayakkabılar yapılmamıo mı dım. Ve karnım öyle doydu. Sonra 

H A kk b . . . Oç mısrada miicadele ,·ar Cılligıı 
.. -;,. ayır1 • Y~ akını~_.t,'!'ı·d~laru var, riya var, büyüiün küçüğü ez • 
orneaı yapı mı~, orne tetı~J~ e ı e - • V lh 1 b .. t.. ı · ha t mem var. c aın u un ır ya . 
~ek. • fiat konulacak. Ve bilahare Meğer ham, hum. ,ara1op ney • 
ırnalata batlel'l&Qk. mit de biz anlıyamı;ormU4UZ. 

Doatum cüldü: r1 J ı 
-- Haıı:.sr ayakkabı.Yl duyunca • ~ ..,,,,_.t. d-+ u.lUı1i rıİne mu kah°:1man kıtaatımızm mu• Bunl~rd~ G~or 1 .:at:pck · 0 ,.;.~ik ve hem de biriblrine yardım ede-

m.ı.ş ve a r .. iat yı. suvarıleru~n ve 3 ı ve .... , d ·nı·~· l t"b d"l 
kabı! taarruzları duvmana zay Eritrcli askerlerd~n müı:ektceb ce~ surette en ı•me .. er~ c .ı [ B 1 b•ı• •d' • " J 
vcrditmiştir. 1 k Kırkkarış taln~aları hiza· mış olduklar.ından mucalııd}(•r,n un art ı ıyor m· u 1 1n1z ~ 

Hurricane tipinde iki ve .. ~l~~- ola~a 't emmil et•nis · ve diğer 1 ikinci taarruzu da püskUrtuldu ve 1 j 1 1 
hcün tipinde bir tayy'are duıuru .. IMsm a e~ ("k" 'ı ib. ı·ı",,,at) lug··'" !saat 17 de muhareb~ her tarafta' .. " , antourı ı ınc ,, ~"· . , 
nıuştür. . . .. d" me- Bu Mel ana'da teşkil edilmişti. sona erdı. Pad k' , 1 1 b . ı Gö h Ö ? 

Bir tayyareroız üssune on 1 y "f . . al n tümen Bunun üzerine bir topçu tabu- ereYS lftlft 1 8 eSI Z 8f an g fÜr mü 
mittir~ . . f Taaru't vazı esı_nı a 5 'un rile bir istihkam bölüğü tarafın- Meşhur Pa _ Gözümüz açık • 

Bomhardmao ta!.Yarel~nılllZ. lKır~ış.tan sabanın saat· 
3{. Gi· dan takviye edi1en GiardİT'!a tuğa.! derevski garbi olduğu müddet- • 

topc;u mevzilerine ve duşman kıtaa. da ıkı kolla hareket etnı&şt • S'di Abdülcelil mevkiinde Amerika tehir- çe daima sörlir • 
tına isabetli endahtlar yapmışlardır. ardina tu~a.yı. KırkkarıŞi Zan2ura h k 

1
ld mütebaki kuvvetler Sevdiğiniz bir robun kollan et- )erinden birine mü? 

Bombardıman tayyarelerimi~, bağlıyan sırtın şimal versam .. Y?- 1 ı~~ 1 ~ v\ı na döndüler I kirse kesip yerinden çıkarınız. Y2'- uX...amıttı. Dar Bir Fransız 
Harar mıntakuııKln düşmanın nıü· lile Stdi Abdülcelıl'e doğru yurü~ 

1
es 1• or u~ arı . · . d kasını da yuvarlak açınız. İçinden K' doktoru bu na _ 

t~add'ıd tan'-!anna ve motörlü nakil yor Rainaldi t~ayı da sola gerı Bır Trablus Ha2ır~n> ayının" ~ı ı bluz aiyilmiı ajbi bir rjft tülle ka- bir eo'kaktan ge.. le hayır, c-bı. 
y. • • •• tü d r ·· · it da · saal suren • • " · d K ...... "•ıntalanna hücum etmi:,lerdir.. kademeli olarak sırtın ~m ~s - ~t. ı ~neşı a ın ı~ . İ 1 palı bir yaka ilave ediniz. Tabü bu çıyor u. apı - . G" 

Atla• Okvanuııunda fa~lıyette nü takib ediyordu. Mucahıdler bırıncı Zanrur mubıuebesıne ta uak.e. ile ko1lar ikinci bir kuma .. tan sında «Mis Jon: nı venyor. oz 
" • ld kl 1 2 · d ~ " behe'kl~ri oyna-huhınan bir tahtefb!lhirimiz. cem an Sidi :A.bdülcelili tutmuş o u a: yanlar tarafından 5 pıya c ta- (~~esela: Çizgili bir kuma•tan) o- Bir piyano dersi bir lirayaı> le"ha51 d x. d 

k dJ h · " ıöı una a gö • 12.500 ton hacminde i i tman nndan Giardina tuğayı cep esı burile müteaddi:I süvarı ve topçu lacaktır, Ortaya çıkacak elbise yep bulunan bir evden piyano sesi ge. 
7
ün rüyet haua-

'Yapunırıu ı."t•rmı•tır. Qarba müteveccih olarak buraya bölükleri. Türk ve yerli mücahid- ı yeni bir tarzdad1T. Adeta göğüs- liyordu. Çalınan parça Paderevaki- eı kaybolunnuı. Fakat bu 0 kadat 
ka~ı ~k erken :ıçılıp yayıldı. 1 1er cihetinden cie binlerce muha-

1 
lük ~eklini andırmaktadır. Ayni y d K kısa bir anmıı ki, insan farkına va.. 

Alman hava 
r~~erali 

Raınaldı tuğayı da he_!Il Zam:ura rib iştirak etmiş olduğundan bu modeli yeni elbisenize de tatbik e- nindi. anlıo ça]ınlyor u. apıyı 
ve hem de c.enub_da . .>9 . rakımlı l savaş hakiki bir meydan muhare· debilirsiniz. Değer. Çünkü: Hoş ve çaldı. lçeri girdi. Piyanoda ayni par 
tepeden gelen muca~ıdlerın ta~~- besi olmuştu. Bahut'\ls muharebe yenidir. çayı doğru olarak kendi c.;aldı. 
ru.zu!1a karşı tam:unıh: harbe gu-jcephesi, Sidi Abdü1cc1ilden Kırk- Çıkarken haber ''erdi: 

S .1 d mıştı. k d d w y . d 'a k '- . d 1 Oı _gıa a Bunlar .-fark atarken oluyor ve a_~şın . cenub oAusunar og~u cnı mo aya Cl - Beshı arı PCDlnl e, yanıt 
her iki tu:ğay daha mubare~nin mutevalı surett~ 10: l2 Kın. su.r- •• k ·· , .. çalındıiını duyunca geldim. 

o.f , ')~ (A.A) - D. N.B. bil· ha~allRJCında 'tamamlle ııarfedi1· düğü içi~ şimdiye. kadarki m!-_1- uymanız mum l n ur Paderevıki iki ay eonra gene •Y-
. ~ 1 '1 - ' • mış bulunuyordu. O derec:ede ki, h~rebelerın en aenış ve en büyu- •Yeni moda bana uymuyor. ni aokaktan gı:ıçlyordu. Ayni evin 

dirıyor~ 1.1 
Löhr, Bulgaris- buru~ b~_lunan .s~di Abdülceli1 Aü olmuştu. demeyiniz. Modayı siluetinize uy- k d Le h 

Hava gcncra hava k\ıv - mescı~ı.le tuJ'besını ışgel edebil-1 Muharebede mücahidl~rin xa- durma çarelerini araştırınız. Bu; kapısındaki levhayı o u u. v a 
tarıda bulunıı? Alma~ .. e diln mek ıçın bulunabilen bir piyade ~riat.ı D\'-1.umumuz değilse de hal- imkansız olmak şöyle dursun. güç de~mi,ti: ııMia Jan, Paderevski -
vetlerini tefüş etf!le uzcrl ha taburunu birer Uıtihkim ve ~üm- vanlarınki 14c;ühnvh 3'>0 (>r idi. bile değildir. nin talebeti: bir piyano dersi bet 
Bul~arista.na gelmlş ve Bu gar 1 rük muhafaza bölüRılc takviye t' Bu meyanda EritreUlerl; kayıpla Bir k<'re hel' moda muhtelif liraya verilir.-. 
'\!a kuvye:•leri kumanda:ıı ~p~r:e mek mecburlreti hasıl olmuştu. r nisbeten fazla olmU1tu. . ooylar ~i önüne alınarak y~pıl
l<.oe~f tarafından Sof)a ta)· ~·r Bunlar, ~ıdl_e mezarlığı 9'lat I Birinci Zanzur muharebesinde lmış mütel'Mf\ıvt modalar getmr. 
ınev:danmda karşılanmıştır. ı '1,5 da varabılmı$.lcrdl. göze "arpan ..,.Y İt 1 1 mi.i Bunlar~n silüetinize en yakın 

.. 
Amer:kada ilk otel 

ramazmıt-

* Musikiyi notaya tahvil 
eden alet 

Musiki nai
melerini, nota o-
larak k&itd üze. 
:rine :rapteden a
leti, clokıız sene
lik bir çalışme
dan aonra Ar. 
jantinli mühen. 
dit F ernanda 
Krudo keşfetmiştir. Alet, bir eilm. 
dirden ibarettir. Elektrikle müte-B ı. " r l ~lam res- R · ld · r da ah . .., "'{'- , n yan arın, . . . I 

'.1~~r hava nıu reıes aına ! ıvası v anıı;ı ce- cahıdlerin hareket ve muhar('be olanı seçebılırsın z. . 
nunl X<ı:p.mı,şt\r. • nubundakı 39 rakımlı t~peyı he-ltanla " . j !kincisi: Bazı tadılat yaparak 

Amerikada ilk otel 182? aene. harriktir. Dönet, eilindire merbut 

~ncrötl Lôhr kral Borıs tara - def ttdinmişti. Fakat b~ es.nada 1 mü~~; <>~ren~ış olank. bu~. seçtiğiniz modeli istediğiniz gıbi 
fı~dan kabul edilroi~, kralla sa - ıCal'nerana tümeni ile Kırkkanş mi ~ erın guzel , te:vcih . - vücudüm:ze uydurabilirsiniz. 
~mi bir mülakatta bul~~rn~ş1W'· ve Bu Melyana'da b~lunan ihti-jt ş so derece cür ~tlı ~e ç•vı~ Me&ell: Son .!(elen ~od~ller 
Ögledcm s.nr.x-a hal~a elçısı bır ka- yat livaları arasın~alıı mMafe a- .:•rruzla_rını J>ÜSk.W:ıebı_ImeJerı, arasında korsajı jile bıçımınde, 
bul remü tertib et.mi~ ve buna çılmış olduğundan ltalyanluı1' ha f yıca h~ ol_maısa ıkı mıslınd~n beli sıkı eteği geniş olanlar hemen 
lhı.l"a.r dfalile Alman hava kııv. - rekatını e~yce gözetHyen 1'"un- azla. olmalarıle beraber çok mık- birinni derecede \'er tutanlardan
lerin mc>nsub ~~ek sübaylar ış duk Togar'daki Tül'~ ve yerl: kuv tarda t~pr;uya malik bulunmala- Gır. Bunlan beğeniyursanız silu-

aincle Bdstonda ac;ılmı~tır. O z:ama• bir mihofonun zaptcttiii uda, e
na kadu Amerikanın her tarafın- lelctrik sayesinde, yazıya tahav.ül 
da bolca miaafir odalan vardı. Bu etmekte ve silindire aan1ı Uiıdda 
od•larda yolcular hep bir arada notalar ince c;İ7.~ilcr halinde tereL 
Y•tarlardı, •Üm etmoktedir. _____ ............................. _ ............... -............... -...... ·-.. ···········-·-

tiralt evlexn~tir. . vet grupları bu boşıul:ı salchqnış rın<lan ılerl ıeliyordu. !etinizin memnun olmadı~ınız ~-:r ~ 
i;enl"ral Löhr, clo~tJ.uk ı,ıv~ret- larclı. Kı~kaı::şta b!lhın_an v_f' Ital Bu. topçu yib:Wıden bedeviler. han~i ufak bir kısmı için kendını- r_ ~:'\. N L s L E B 1 

lerini va-ptlktan sonra Bulgarlst.an yan süvarılerıle Erıtrch pıyade- asla ıstemedikleri bir şekilde u- ai mahrum bırakmanıza scbeb ~ U ~~----
d;ak.iı Alma.n hava kuvvetlerini ttf }erden mürekkeb olan Carpen.et- zaklardan açılıp yayılarak muha-'yoktur. Farze?~lim k.~ ~öğs~nü~Un \ J 
tışe gitmiştir. to t\Jğayı dah~ ~vvel r.enu_b\ doğru ~y-e mecbur oluyor ve eski mo-!d'o1ıeunluju sızı dUıı ~ndUıil)or: Söze de~ı·ı delı·le b&karla .. 

yilfilmek emnnı aldı~ı ıçln bu. 1 kara dumanlı tüfeklerile hal-ıJitıenin omuz1arındakı penslen 6 J ...., •• ., ·ı· ı• t fı•Jn"'•' mi,icahidlerle şiddetli ve cidd:l tıir tanlara uıakt~n aayiat vtmiireme beline kadar hatta et~k k.~nar~_na 
ngı iZ ıcare muharebeye tutuşara~ . nctıecdeldenbıırf kendıleri yaraienıp ölmi-ılı:adar indiriniz. Modelın vucudu - Bir erkek okuyucum, baD& yol-ınüne acçmiye çalı~ırdım. Fakat \,u 

ı m. <e- Kırkkanş .üze~i~;:ı ~ek.l?.ı· ~a~ıt ye aşl.~yorlardı. Bu. şartlar altın- nüne esas şeklinden çok daha ya - J.dıiı . mektubda kullandı.ğ~ in~ - gibi ahvalde söze de~il, del~le. ha-
. Londra 27 (A..A.) - ~- sö _ onuıı bu rıo'atmı mü.mkun btr ııı- 1 da bugun muvaffukıvetin f tnlyan- raşacaktır. . 7ale '°"'' Ba1 aBc. Ce.» ikı yıl on· karlar. Mevcud olduııunu bıldiiim 

nız ticareti nazı.rı Cross~ ftt ki' y le koyarak livayı mulııakkak: ola.nıla~d.. b.l~ olmaiıro taaeci.ibl Gene farzedelim ki bu modelın ce bir genç kı21 aeYmİI uıun uu • 1 doıyalann numara1arın1 bulur, mUm 
ledii'i bix nut~ı~t~ ~emışt r 1 · bir imhada~ ku~taran, ' 37. alaya tdıle~z. 1ya\aşı kapalıdır. Sivri. açık ~lr dıya eetluk etm", onu~la evlondiii künse kopyalannı elde eder, ancak 

. 1942 seneslnı ıtımadla ~ery şd:: :mensub birltklerın orada bulun· B.~mı.ınla ~l'nbel" halyırn.hmn :Yaka $İıe muhakkak kı daha ıyt takdirde mea'ud ol•eağJ kanaatine bu ailahla müceabeı; olarak teıcb • 
dıyorum. 1941 de lmdretımız ok malan olmuştu. ~--. il:Qva.ffak~1.i aahile "1decektir. Dit?er tarafları :n~hı: va.rmıı. ıbüae geçerdim. Bu ı;akdirde de kaza 
nizlerde v~ ha,·aıa:da :ek i ti~at G~'-~ ~d~hl b~tl tahki- muvazı gıden ~ırtlatr .ha;tının .şi- 'faza eder, yalqıtz yakayı sıvrı Tanıııklıiı fazla ileri giltilrme - ~ür~caat ~mu, aileaiıü. ~ulur, ken-
art"rl\k, <N min ı~ azı Pk ntı. mat çeph~t\de~l tumenın k~nan mal ve:rsanındakt, SJdi Abdülce-lac-arsuna. de ve hiç bir mukaddemeye lü _ dırnı takdım eder, mazıya hatırlatır 
:rna~ekrin yo~l~undan 81 1 

d "' .... r • ..aoıM b.-1 37. alay birlik- Ul 'MeYklini İŞ«al etmekten lbaretı liu modeli beAetl«ekler ara - n, ö _..1 bi ..:ı k • ive vesikaları meydana kordum. 
,. k k . a.-, _.~ - . . ~ .. ldu kal-k Z . . } anlar da zum C rm~en r auP SeJH: ıza . ,e ece tır. . er.fnln ledni evv•lce ıl~n şurmu.ş Q • --.. anzur vahaımut un'Pta - .ı;ında bellerı ınce o mıy .. . ~d eö kmi •e. red cevabı-! Faltat bu. bır karakter meselMi • 
. Cr~~\ tiNm~t fılo.ş\l se,viy ~klu ğu «ibi Bu Melyana'daki Man~ı.ı~i madı~ı (ibl eenu'ba da y.ayılama - , bulu~ab~lir. H~\bu~i sıkı Jtle ınce m bn anı Y ' • j dir.-C-ckineDler, tehlikeyi göze alıao-
~lmdıvc kadar hemen heme~ . . da. F1mduk - TQl!ar ıst2· mıştı. bele ıhti ıc ~aterır. Mahauru or- a 1

•· • 

ku gı"'bi mutvıfaıa cdilebileceğıııu w•~n<le " .. roesi için ~ir .. (~ a· ) tadan kaldırmak için jilenin bel Bu, red ce,·al>tnın ıöeteril.n hiç 1-:n n19betlc daha çoktur, fakat de-
IÖ~lemi&tir. ~~.h~i. fafar" b.u emir İtaly"11 H~tt; ~: hizuında iki :yanı. ke~l~r.: ye üıt bir 9ehebi yoktur, delika~lı _mı~~ dun ya. tahaan tered~d e.tme~dim. 

ı:m4& ~cak şa~t 6 da varnıı~ kısmı alta hafıf bır ~gu ~l~ ek- su olarak dönmüş, ve hidııcyı hır Yalnız Be. Ce. nin c.kı h19~ennden 
Alman - Sovyet ~~~r:n~an t~•Y ~.,. ona gör~ Kadm!ar ale'"'~• beyan· left.ir. Bu bilı.iü beli uıce gıbı gös ukde ol~rak kal~inde ~klamıı. t~m"amen ~urtulma~ıı oldug~ gö .• 

1 • :llaNk.~t etpıJş,\t. 1'' terır. Şimdı bana d,,.or ki: :rünuyor, eaoeı bu, boyleysc mumkiln 
ntÜıakere Cfl ~ t ~ay ile ~rlıkt~ ~aı;~ht nante dağıtan g.,rib bir Ne gö~slerinden n~ de belle • _ e<Teaadüfen öirendim \i. bu olduiu kadar .amimi davranırdun. 

Berlin 27 ~A.A.) - Stefariİ a - ede: G~neral Chaur•nÜ, saat 9 u adam y kala· .... , J'Jh.ndldenkbilr l şik4yetler• . .,lioğ~~~ ıenç kız niıanlannıışlıT, evk'nmek * 
~ Türklerin, Kırkkl\rışa nu a e a ça arının genı.,.. V w k W• 

sından: . • . t 1- _ 20 g~e w tfimerek ji-leli ve -bol f'te.kli model· üz:ıertıd\r. arac.qı •r eaı tarıınrn, Bayan «H, B» Je: 
.Sov~e.t ~u~ya_ ha~.ıcı tı~~ Kr 0_ ri<:'at. e~D c~~UQ . t=~~~~ T (BQft~jı 1 iaci sttyfOO.) }erden kaçınanlar ete~in bolluju. hem çok yakından tanırımJ bir ara- - Çocu&u daha ziyade IUm id•-

~klllerl~( \u"ll\CJ mum~.sılıt u~ _ süvarılertle Erıtı~l~ tp,ı.y kla ol ~-~·0'-Nbd~-~u foy bırünuya sel~ u valnız öne inhisar enen bir lılr melr.teb arkadatımdı, ton:ra izini re eder) 
l tow Almm Ru~ tıGare m "deli bir- SUI'Ol~ sı"?Ş trt:na ~ Dl~•. e IMUUl'Sa ycır dol b& ·ı . . ı k b mah . d L r . 1 o· . . k "d ola llav 

1 
• . - d., · edilmİ§ cı .. · ~ nce topıı;US.\lna bun. eüpürürdü SQin 

1 
• • a st er bü~ halınde top ıyara u . - hybettırn. euen pek ena hır yola ıyorııunuz, beylık bır aı e -

~ e cna~sınde ~ .. duldannı J(On:l • . , i 1 : an 1nea .. ız, o- zunı tamam ile ortadan kalclırabı- . • ld .. oğ d' "dd' j 1ak çocuğun 7 Yatı- kadar an.9e-
"n nıuı:a,ker~erdeı bu,J.v,nnı.ak u - üzerine ate' etttrmış ..:e p .. IOOl a geoınenıecUlı. Simdi oördijn r 1 Klrtnl~ o ugunu r~n ım, 1 ıa - • id ld w r babaıı na ... 
~ .. ~ MQ.Şk,c,vadan Bı:rli.ne gelrojş- ların ini de mücahidlerin ~ y~n· custiyle e~~ onwd. d• b.t~ ır f'l'. mın veıikalannı reami do•yalarda sıne ~ .. 0 ıe:!"' .on a 
lır. yades d~ru SÜJJ_»Üştil. Mucaht~- d~rdde. Bır defa hen~ea 7 Yat hil-ı G .. Jrk b;} v.ilerİ bulmak bile mümkündür. t çecegı •

0
Y bJlgi . ui itibarile 

it_ • • larına k müteharrik ve s~yyal ?'r y11k çıktı, acuna da eli pe~ yavaı, uıe 1 . . • ~ gi.indenbeti düıünüyorura. Hatdıt~e ekd~e yakın oL 
~~öy; K~ll•Y.UU.D kQngreıı ler ~ Jduklanndan Carpet.to ı\e Velhasıl, baı~ı:u~ ıaıe ıeld~ hep Uauttunıı: .d~ dış 1lacı alma - hadiseyi kıza haber vetıc.m V.kti)e an'je 

1 
a ,=1: ~öyle bir fark gö.et-

~kii,: ~Y ş~ff&~e,,,: kuve ~ tugayı araşına gııre~k. ~ k~dınlar ~unden. ıeldi. Derdi~ <hnı.ı. dişlerını~ı yıkamadan yat. - bana vercliğj red cevabına atfede _ m~_-r /:m görmem. 
tJ 1 K .ı.L·· K ş b i Mantu.rır • ihataya çah.,.ıı.. m& kmıseyeı dıuleı~auyon.m Ben mak ta istemiyorsunuz öyle mı) 1 mı> e uz H • . d 

>'ıllık :cı ay ·~•0Y. ~ Y. e• bunun sağ ylll)llll al ChauranQ.. de. çektiklerimi Y'Udun, belki q. KQ!a l -var Ya biraz (bikarbonat cek, hal>cr vermeıem t>edbaht 0 
• Çocol: bir « iNei .. ~'» ~~· 

~t .. ;;~~~resıl OM~t,Cn. ~HO upı;ıc~ ~~- lar. Fakat Gden~u uzatarak iha surlar ciliyo, ıası..bklım._a dağıt- 'ıdö ~d)u yahud bir parça sigara masına bil• bl1e göz :rummuı ola • iki !•!afı~:'at!alr: anllatılrnasile hu-
lı.·· ·-·u .... ~ """" • . . "'"a - h . i sağa Oı:;• b t ı..:a:.:.....:' • 1~·11 • deniıdz),, yUtülur. L4er nu an apna fU Yeya 
oy lnerkezi anasında ~S J\Um.aralı cep esın idu Nihav.ei ser eıı tım.» . ı·'"'"'""""' macun yerıne ,...~ anınız. cagım, ne ··d b §Ckilde olr:aa yavruya ac~ 

l'"Nt b'8,ınıııda yapılacağından ·~- tadan ~rtu. ·:M-antuİ-i tuğaruun . ~n.un, bhbı •elli&'• ıevloClil- ~uvakkaten pekala ayni işi gö - . Ben olsaydım ~er~dl etm~~~ . u b eder. Y 
fın Üyelerimin Kongrede bulunma. !kalan _silv~r~led ınevzie girdıler. mı:tır. nır. bır masumun bed a t .omasının o Jca 
•rı ,..;.._ 1 l ""ıu nıhay etın e ·- o unur. ...., 



8 Sa,fa SON POST /i.. Mart 

TETKiKLER 
Burs ada 

Bir kadın güzünden 
arkadaşını öldüren bir 

katil mahkum oldu 

.sen P..t&• nm lefrlLMlı 64 Temenni ederim ki bu aabah ken• - Biraz bava almak için bahçe-- aid olmıyen bütün ıiliblar onlar ta• bilmiyordu. Her teY bulanık bir h.I 
dinizi biraz iyi hilsediyoraunuz .•• ye çıkmak iatec:lim, fakat o menbua rafından alınmııtı. Genç kwn aua-1 J~ idi. Ortı.lık bir durulsa diye dii" 

. ~
; ·~~-"" g,~---==--~--~--~---11; ~- dedi. heriflerden biU. .. todan k.ivıaenin line kartı omuzlarını kaldırmakla ıündü. - f'hylliı derin bir nefea aldı. aynlamıyacaiını aöyliyerek menetti. iktifa etti. Atete bakarak cevab ver- Phyllis sinirli ıinirli ayağını yed 

Çok güzel olan yiızünde büyük Delibtnlıya acı acı baktı: di: vurdu: 
'-

1 
~ B~- O &-A-~A bir ceaaretaizlik okunuyordu. - Bu da netlemek oluyor, Ste - - Bu adamların hepıi ailahlı, biz - Bu evden artık tiksiniyoruPlf 

_ _ _ ~ 1.7_~ _ ~ ~ - İyilqtim, alakanıza te,ekkür ve) dedi. de ise bir tek silah bile yok. Bu va• buradan korkuyoıum, buradan gi.., 
V ederim, dedi. Garriaon omuzlarını kaldırdı: ziyet karşısında ne yapabilirim ki) mek, uzaklMmak, kaçıp gitmek ir 

Ycuanı alentin Willüıuna Derhal odadan u•ldapn Flora: - Hiç bir teY değil, yavrucu - Benim elimden ne gelir) Ne yap • tiyorum, dedi. 
Delikanlı, genç kızın kendisine XXll - Kahvaltıda ikinizi de cörü • ğum, dedi Berg denilen bu adam mamı istiyorsunuz) Sonr ada: 

uzatmıt olduğu küçük elini kuvvet. Flora, hemen Miı Dean'in kö • rüm, dedi. polis gelinciye kadar vaziyete ken- Genç kız onun bu sualine cevab _ Ah bir ça~e olsa da burad .. 
le aıktı ve heyecanla: peklerden hotlanmadığını ve onla • Köpekler önde, o arkada dıf&n diai hakim olmak istiyor da ondan, vermiyere~ b~_ıka bi~ .. ~ua~e. geç~: gitsek, di~e ilave etti ... 

- Sizin nelere tahammül ettiği- ran dostluğunu hiç bir zaman neı'e c;ıkb. Fartına dinince her feY düzelecek - - Owıght ın dedıgı gıba. aızın Delikanlı çok temkinli konutu ., 
nizi çok iyı biliyorum, dedi ile karş:lamadığını anladı. Zira oda- O çıktıktan ıonra Mia Dean ka • tir. lı fırtına yatıpm, o zamana ka· Vikontu öldürmek zannı altında bu- yordu: 

Gen"' kız, kendisine, boyun eg"en . nın kapı11 eıi0inde duran gen"' kı,. pıyı ı_apadı. dar vat da geri do"ner ve bız' burada lundugu" nuz da dog"ru mu) H " • " ... .. " G · "ld" - ava müsaade edince yat il' 
küçuk bir hareket yaptı: 1 köpeklere dehıetle bakıyor ve bun.• - Yatın buradan gittiği ve bizim fimdiki gibi yalnız kalmayız. Ge - amıon acı acı gu u: ı d" k · d d' 

- Bu sözleriniz mutlak ıurette 1 lardan birisinin parlak renkli elbi - buraya hapıolduğumuz: doğru mu? mide tayfalar ne güne duruyor) On - Evet, görünüıte öylel . c; a~en °k~:~ hr, e ı . 
telakki edilemez. dedi. Görüyor- aeei üzerine atılarak meydana getir- diye ıordu. ların birkaçı bu Berg denilen herifi Genç kız bunu derhal reddettı: ç · 
sunuz: ki ben çok defa böyle müca- diği pençe lekesini nefretle ailiyor • Sonra da, C1bu haberi nereden ve avenesini pekala temizler. Bü • - Ne boı ,eyi - Şato sahibinin dediğine bakı -
delelere tcalim olmu"'md..r. Her du. Mis Dean soğuk bir aeıle sor • öğrendinıı der gibi yüzüne bakan tün ümidimiz havanın sük6net bul· Fakat Amerikalı, Mis Dean'in ae· lırsa bu fırtınalar günlerce dev•'!' 
b . b' '-ı'm-nin benı' müd' afaa- d d ı·L l ma••na b "I ..:nde bı'r tu"pbe ,· ... retı' sezer gibı' ol- e .. derm.iı. B.u caki harabe içime ~ angı ır 11. ..... ,,_ u. c ım;;an ıya: - ag ı ••• .. :ır- 1 _ 
hazır olduğunu keıfetmek te benim - Yoksa burada fazla m•yım) Oda hiz:metçiai Marie'ye Genç vaziyet üzerinde hlla mü- du ve bütün bir aeııle cevab verdi: urpertı ve~y~r. Zate.n _bura~•. ge t.ı 
kuvvei roaneviyem üz:eriade müa. Steve ile görütmek iıtiyordum. Owight bunları aöylemiı, dedi. nakapya taraftar görünüyordu. - Berg'i fikrinden caydırmak mek de hı~ ııtememıştım. S~~?, b ~ 
bet bir tesir yapar ••• Mi. Mac Reay, köpekleri turna- Şikayet eden bir seıle konuıu • · - Fakat ne bakla bizi burada için biricik çare, katili bulup ken - buradan bır an evvel alıp goturrn 

Köpeklerden biri sür'atle ayafa lanndan tutarak mahcub bir tavırla: yordu. hapıetmeğe kalkıyorlar. Siz buna diıine teslim etmektir. niz, bu İç sıkıcı vazivetten kur•1ııır -
kalktı ve lıavlamıya batladı. Her - Nasıl isterseniz, beaim içini Garriıon onun bu endişeli aua • tahammül edecek misiniz) Genç kız sordu: manız ne ivi olacak. bilseniz:. 
~u~~ b~~nru d~roh~~ ~~W~ ~"mmMo~ fi~~ · ~bk~ i ~ti~p~ Oe~nh~~~ · ~~~·-::~F~a=k=a~t~k=a=ti=·ı~ki~·~m~)~----~-S_H_i _ti_tr_~~o_r_d_u~,_n_e_r_~_e_ia_e_•~~-ı~--



SPOR Atlantik maydm 
muharebesi 



B Sayla 

Bütün Ağrıların 

Beyhude ıstırap 
BiR TEK KAŞE 

Nevrozin 
Bu muıınnid BAŞ ve DİŞ a~ııla.rını 

süra.tıe iZaleye kA!idir, RonıatiZma 

evcat, sınir, mafsal ve adale 
ıstırapları 

NEVROZİN'le &edavi ed.lllr. 
Müessir lliç: NEVROZİN'dir .. 

Panzehiridir 

çekmeyiniz 1 

NEVROZiN Tercih Ediniz. 
İCABINDA GÜNDEı<t3» KAŞE ALINABiLiR. 

.Stmdi . 
daha iştahlı ! 

Kan11ılık ~tahıın:ltj)ı ve sonunda iter t O r 1 O 
hHtalıkları lloQurur 1 
DEŞ YE,. ın kan kuvv•I ,uruaıu: kanı kuvwat• 
•-dırdlkce iştah arı., , vllcul bes••nlr. ••hha1 
renııı .-•rıne gelir, Ye her hastalıOa k•••ı mu· 
kaYemeı artar , , , •• 

iflahsız çocuklara O E Ş Y EN 'rn 
kan kuvvet şurubu 

Harb silah ve vasıtalan komutanlığından 
San'at okullarından diplomalı olmak n askerli~e ilgili bulunmamak 

üzere ik,L tornacı ve iki tesviyeci imtihanla ıı.Iınacaktır. 
İsteklilerin İzmltte komutanlığımıza mUracaa.t etmeleri C2183) 

T • OFUJ 
(Abdest bozı:ı.n) dediğimiz barsak kurtlarının devasıdır. 

Bunlar sığır etile ynpılmış pastırma ve sucukları yıyenlerdc hasıl olur. 
Uzunlukları dört mt"treden "" metreye kadar olur ki birçok tehli
keli hastalıklarn yol aı:ar. TİMOFUJ bu kurtlarm en birinci devası
dır. Sıhhat Vekaletinin müsaadesini haizdir. :-ıer eczanede bulunur, 

reçete ile satılır. 

TÜRK ANONiM ŞiRKETi 

TESiS TARiHi 1863 
Statüleri ve T ~ırl:iye C•imhu.,.iyctı ıle münakıt m:ıknveienameri 

2292 NumaH.lı 10/6/ 1933 tarihli kanunla tasdik edilmiştir 
(24/6/ 1933 tarılıli J4:~5 Numaralı Re.nni Gazete) 

10.000.000 lngiliz Liraıı 
1.250.000 lnP'iliz Liraıı 

Sermayesi: 
lht:yat akçesi : 

========================== 
Türkiyenin baılıca Şehirlerinde 
PARIS, MARSİL YA ve NIS"de 
LONDRA ve MANÇESTER'de 

MISIR, KIBRIS, YUNANIST AN, IRAN, lRAK, FILlSTfN 
ve MAVERAYI ERDÜN" de 

Merkez ve Şubeleri 
YUCOSL.A VY A. RtJMANY A. YUNANiSTAN, SlJRIYE. LÜBNAN 

Filyalleri ve bütün :>ünyada Ac:enta ve Muhabirleri .-.rda. 

Her nevi Banka Muameleleri yapu 

HesabL cart ve mevduat. hesapları ıı:~adı. 
Ticari krediler ve vesaikll krediler ltWJadı. 
Türkiye ve Ecnebı memleketler üzerine keşide aeııedat btonto.tu. 
Borsa emirleri. 
Esham ve tahvilAt. altın ve erntaa üzerine a.am. 
Benedat tahsilfıtı ve saire. 

==:==============:::ır:::==== 
En yüksek emniyet ıartlarını haiz kiralılı 

Kasalar Servi•i vardır. 

Piyasanın en müsait ıartlarile (kumbaralı veya 
kumbarasız) tasarruf hesaplan açılır. 

1 Ankara bor:a:~ ~OSTAHANS WALTER. FEUSTELrı~ 
-····-

27/3/1941 açılış _ kapanış flnUarı NAKLİYAT-VAPURCULUK 
ÇEKLER 

Açılıı n Jupanış 
Telefon: 44848 Galata Rıhtımı No. 45 Telgraf Adresi: ALSTER 

Londra ı Sterlin 5.22 
New-Yorlt 100 Dol!lr 129.20 
Cenevre 100 İsYiç. P'r. 29.98 
Atina 100 I.ırahmJ 0.9950 

Kara, Deniz, ve Tuna yoliyle her tarafa nakliyat 
Gideceği mahallere kadar naYlun muamelesi ikmll ve dotru Konşimento verilir. 

Madrid 100 Peçei.a 12.59 
Bclgrad 100 Dinar 3.1625 
Yokohama 100 Yen 31.0175 
~toı--ı.olm 100 i.neç P'r, 30 8875 

Altın 2500 
24 ~yAr külçe o.ıtın 328 

Esham ve Tabvilit 

Ergani 20.16 

\,, J 

1 RADYO 1 
CUMA 28/ 3/ 1941 

8: Saat ayarı, 8.03: AjallJ haber
leri, 8.18: Hafif parçnlıır (Pi. ı, 9: Ev 
kadını, 12.30: saat ayan, 12.33: Şar. 

kı ve türküler, 12.50: Ajans haberle
ri, 13.05: Saz eserleri, 13.20: Karl§ık 

müzllt {l'U, 18: Saat ayarı, 18 03: T. İŞ BANKASI 

ioARniNi aiuw is BANICAsıNo 
iKRAMİYELi HESAP AÇA 

Radyo ıSwing. kuarteti, 18:30: Rad
yo fnstl heyeti, 19.30: saat ayarı. ve. 
ajans haberleri, 19.45: Ziraat takvınıi, 
19.5-0: Muhtelit şarkılnr, 20.15: Rad. 
yo gazetesi, 20.45: Temsil, 21.SO: Ko
nuşma, 21.45: Radyo salon orkstrası, 
22.30: Saat aynrı, ajans h11berler~ 

borsa., 22.45: Radyo salon orkestraııı, 
23: Cazband (Pl.J 

Küçuk tasarruf hesapları !-----------------. 
1941 iKRAMiYE PLANI lstanbul Levazım Amirliğinden Verile 

nci 
nci 

Tek sütun santimi .......................... 
maktu 500 
sahile 400 
sahife 250 
sahile 200 
sahile 100 
aahile 60 
sah"le 50 

kuruı 
)) 

)) 

» 
)) 

)) 

)) 

Muayyen bir müddet zarfında 
fazlaca. miktarda ilAn yaptıra. 
caklar ayrıca tenzt}atlı tnrıte. 
mlzden i.'!tifade edecf'klerdir. 
Tam. yarım ve çeyrek sayfa 
UAnlar lçln ayrı bir tarife der
piş edllmlştlr. 

Son Postanın ticari llAnlarına 
aıd işler için şu adrese müra. 
caat edilmelidir. 

İlii.ncıhk •Kollektff Slrketı 
Kahrnmannde Han 

Ankara ca!:lde..o;f 

Türkiye 

ZiRAA 

Kqideler: ' Şuba*, ı ıuaı M, ı A.. 
t11Sıcı., 1 ikincltqrbı &ari'nlCftlltl• 

J&P&ar· 

1941 ikramiyeleri 
ı adet 2000 lira.uk - 2000.- lira 
1 • 1000 • - 3000.- • 
1 • 750 • - 1500.- • 
' • 500 • - 2000.- • 
8 • ~ • - 2000.- • 

35 • 100 • - 3500.- • 

1 

80 • 50 • - '4>00.- • 
• ;soo • 20 , - rooo.- • 

DOVÇE ORIENT BANK 
Dreıaoer Bank Şuh~ıi 

Mer·tezi · Be:lin 

Türkiye ~beleri: 

Galata _ İ3tanbul • İzmir 

Deposu: ist.. Tütün Gümriiğtl 

* Her türlü banka iıi * 

Cümhuriyeti 

BANKASI 
Kurulut tarihi: 1888 

100.000.000 TUrk Lirası 
Oubt n ajana adedi: M5 

Zira! n ticarl her ııeVi banka muameleleri 

~: :::: ... ;:, fa~~ l:~. ~:w,;~ 

PARA BiRiKTiRENLERE 28.800 
LiRA iKRAMiYE VERiYOR 

Zirsat Bankaştnda kumbaralı '9 ibbanUI tuarruı he8al)larmda 

enu 60 lirUı bulunanlara senede .. defa oekllece~ kur'a aı &f&lı -
d&ki pllııa ıöre itr&mi)'e datıtııacattu. 

4 Adat 1,000 Lirahk 
4 " 600 " 4 " 250 " 40 " 100 " 100 " 50 " 120 • 40 " 160 " 20 " 

4,000 
2,000 
1,000 
4,000 
5,000 
4,800 
3,200 

Lira 

" 
" ,. 

" 
" 
" Dikkat: Hesablarındak.i paralar bir aene lÇinde 50 lirad4n aoaRı 

dqmi)'enlM• ikramiye çıktıtı takdirde " 20 fazlaaile verilecelı:t.ir. 
Kur'alar senede f defa, 11 Mart, 11 Ha~a.ı:ı. 11 Eylül, 11 Birin

ci KAnun tarihlerinde çekilecektir. 

Harici Askeri Kıtaatt ilanları 

Beher adedine 70 kuruş tahmin edilen 16.069 ndet bakır aş tabı P 
zarlıkla satın alınacaktır. İhale.<Jl 31/3/941 Pazartesi günü saat 15 de · 
mir Lv. Amirliği satın alma komisyonunda yapüacaktır. Tahmin tu 
11,246 liradır. Takarrür edecek fiat üzerinden % 15 kat•ı teminat alın 
caktır. şiırtname.sı komisyonda görülür. isteklUerLıı belli vakitt.l kom 
yona gelmeleri. 2.194 - 240'7 

** Beher çiftine tahmın edllen fiatı 780 kuruş olan 65.00il - '10.000 ç 
muaddel orijinal tıp kundura. pazarlıkla mün:ıkıts31ya konmu.ştur. İh 
lesi 3/4./941 Perşe~ günü saat 10130 da Ankarada M. M. V. Satın 
ma komisyonunda yapılacaktır. Kat'i teminatı 51.180 liradır. Evs 
ve şartnamesi 2730 kuruşa komisyondan o.Iınır. isteklilcrın kanunl v 
kalarüe belli vakitte komisyona gelmeleri. 2188 _ 2366 

** Beher kilosu 35 kuruştan 61.000 kilo sığır eti alınacaktır. Kapalı 2n 
ek.9iltmesi 5/4194.Jl Cumartesi gföıü saat 11 de Samsunda askeri sat 
alma komisyonunda yapılacaktu:. Tutarı 21,SSO lira ilk teminatı 1601 lir 
25 kuru.tur. Şartnamesi Ankara, İstanbul Lv. AmırJikleri ve komi.Syon 
görülür. Talihlerin kanuni \'P.sikalarUe teklif mektublarını ihale santı 

den bir saat evvel komiSyona vermeleri. c2124» 12089• 

* * Gö.sterilecek yerde 40,385 lira 90 kuruş keşif bedelli bina ~aatı kap:ı 
zarna eksiltmeye konmu.ştur. İhalesi 7-tı.941 Paznrtesl günü saat 15 d 
İzmir Lv. Amirliği satın alma komisyonundn yapılacaktır. İlk teminat 
3029 liradır. Şartname, keşi! ve resimleri 202 kuruşa komisyondan alın 

Taliplerin kanuni vesikalarile teklif mektuplarını ihale saatinden bir sa 
evvel komisyona vermeleri (2158) (2:51) .... 

Beher kilosuna 160 kuruş fiat tabıııin edilen 20 ton sade ya~ı pazarlık 
1n. satın alınacaktır. İhalesi 7-4..941 Pazartesi günü saat 11 de Çankka 
lede askeri satın alm~ komisyonunda yapılacaktır. 10 tondD.n aşağı olm 
mak üzere ayrı ayrı taliplere de ihale edilir. Ev.saf ve şartnamesi komis 
yonda görfilür. 20 tonun kat'i temin tı 4800 lira. 10 tonun 2400 liradır.Ta 
!iplerin belli vakitte komisyona gelmeleri. (2172-2303) 

* * Hepsine tahmin edilen !iatı 45.000 lira olan 255 tane cihazın şartna -
mesinde tndlld4 ynpı.Jı:ırak yeniden pazarlıkla eksiltmesi 31.3-941 Pazar
tesi günü saat 11 de Ankara.da M. M. V. satın alma komisyonunda yapıla
caktır. İsteklilerin 6750 liralık teminatıarile belli vakitte kamlsyona gel-
meleri. (2176.2307) 

** 25,000 metre yazlık elbiselik kumaş çift enlı olduğu takdirde yarısı nlı. 

nacaktır. Pazarlıkla eksiltmesi 31.3.941 Pazartesi günü saat 11 de Ankn
roda M. M. V. Hava satın alma kom svqnunda yapılacaktır. Tutan 20,6~5 
lira kat'i teminatı 3093 Ura 75 kuruŞtur . Nümune ve şartnamesi komls • 
yonda görülür. Talihlerin bellı vnkıL~e komisyona gelmeleri. ıı2182-233h 

MiLLE Makinaları 
Mevcudu vardır. 

Dünyanın en sağlam süt makineleridir 
Beş sene garantilidir ve yedek aksamı daima bulunur. 
Satı§ deposu: Tahtakale No. 51 J. Dekalo ve Şsi. 

Satılık cam tomruğu 
Devlet Orman İşletmesi Karabük Re\ ir 

Amirliğinden: 
ı _Mengen bölgesi katlyatın<ian Kovarsak rampasında mevcud 756 adet 

muadili 657 metre mikAb 705 desimetre mik:'.l.b çam tomruğu açık 

arttım.a ile satılacaktır. 
2 - Tomrukların kabukları soyulmU§ olup hacim orta kutur üzerinden 

hesablanmı.ştır. 

s - Tomruklarn ald satış şartnamesi Ankarada orman Umum Mudür-
lU~nde İstanbul, Zonguldak Orman Çevirge MildürHikİerile Kara. 
ıbük Devlet Orman İ§letmesi Revir Amirliğinde görülebll.r. 

i - Tomrukların muhammen ıbedell dOB lira d9P kuruştur. 
5 - isteklilerin % 7,5 muvakkat, pey akçesile _ 814/941 günü saa.~ 14 de 

Karabük Devlet Orman I.şletmesi ReVir Amirliğine müracaattan. 
(23561 

DENİZ. KARA ve TUNA VASIT ALARİLE 

Avrupa.ya ve Avrupa.dan, beynelmilel her nevi nakliyat gümrük ve 
transit '-şlerl. 

K. A. MÜLLER ve Şki. 
Galata Voyvoda Caddesi Minerva Han Telefon: 40090 

Telgraf: Transport 
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