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Belgradda 
siyasi 

laallyet 
başla dl 

İngiliz, Alman 
sefirleri hukometle 

temas ettiler 
Yugoslav 

B&flY&JdllniD 
beyanatı 

"Yalnız kendimizi 
düşünerek müstakil 

vakur kalalım,, 
ve 

<(Nereden olursa olsun hiçbir 
tesir altında ve c!üıünceaiz 

harekette bulunmamanızı 
iıter1mu 

Belgradda 
bayat 

normal •• 

General diyor ki 
İngilizlerin Yakın
şarktaki işleri hiçte 

fena gitmiyor! · 
Yazan : H. Emir Erkilet 

Almanya da 
Dk tesir: 
Bayretı 

"Bizim sullıumuz 
teslimiyet ve kölelik 

sulhu değildir,, 
''Bizim istediğimiz sulh istiklal ve 

emniyetimizle tahdid edilmiştir,, 
Şemsettin Günaltay dün verdiği üçüncü 
konferansında : "Milli birliğine güvenen 
millet mağlub edilemez. Hele o millet 

Türk milleti olursa ... ,, dedi 

'IMr acaristan, Romanya ve 
A'f/& Bulgaristanda askeri po-

Bel grad 28 (A.A.) - Alman el- litika iıleri yolunda citmif olan 
çisı Von Heeren dün sabah başve- Almanlann Yugoalavyada dahi 

Nümayişler 
sona erdi 

Berlinde tebarüz 
ettirilen nokta 

k~ı ~ı~viç t~r.arından kabu1. e. - Perşembe gu·· nü halk meram ve siyasetlerini ayni nis- Yeni hükumetin 
dılm ı~tır. Harıcıye nazırı Nınçıç bi kolaylıklarla yürütecekleri 
İngı l i z elçisi Camphcll'i kabul et- Almanya aleyhine zannolunuyordu. Nitekim bu bi- beyannamesinde üçlü 
n1i !;tir. Sefir müteakıben başve - rinci sınıf Balkan devleti, üçlü 'k k kıl tarafından kabul edilmiştir. tezahürler yaptı pakta iltihak eden Balkan dev- pa ta dair birşeg go Diinldi konferama dinliJoen)er 

D--velkilin L-.anah B · ~ llCT (etlerinin üçüncüsü olarak, 2S •• - • . Ü~ Mıllet Me~lisi ~~is ve-ılendiği bir hengamede bütün dün 

80~~pl~~e~fz~a~;aC:~~~~nd:~ BelgraJJlıoolri J.v!ç ~l~ıi al· Martta Viyanada Alman, ltal- Alman hancıye nezaretı Bel- k!_llerınden Şemsettı~ ~naltay, ya acı bir huzursuzluk içınde kıv-
lunmuştlP. manca nuıtuıru ıçın oto- yan ve Japon ittifakına girmek. ırad nezdinde herhangi bir dün saat 17.~ da Şehır Tıyatro - ranmalrtadır. 

Bu \•alıim günlerde Yugoslav mobilind•n dııarı atılmıı ve için icah eden protokolları res- te,ebbüıte' bulunulmadığını sın:.da (eskı. Fran~ız .tiya~rosu) Shıirleri gevışeten, umumi ha-
·ı . . men imza bile etmioti. Fakat iki b'ld' . <Dünya ahvalı ve Türkıyenın bu- yatı sıkan, hatta bazan felce uğ -

nıı leti devlet işlerinın ıdare tar- yaralanmq oün sonra Yugoslavyada i"ler ı ınyor günkü durumu> mevzulu üçüncü ratan bu huzursuzlu~·n bizim 
zından endişe hissetmiştir. Son e " ,,, ... ~unlerde bu vaziyet hakktnda te- D" L-- L! R d t . birdenbire değiıti; paktı imza z·· 'eh 28 (A.A.) - G tt d konferansını vermiştir. Konfe - memleketimizde de tesir yapması 

h
. d ı i "n a..,..mu a yo gazeean.. d h .. ,_.. h' d '-- ' l d urı aze e e bü' "kb' d. 1 · · k l bl .. · ıa ur e en t madltzlık Amme biz elen e en u~umet ır aroe ı e ev· Lausanne'ın Berlin muhabiri orta rans., yu ır • ın eyıcı a a a ı- pek tabııdır. Bugünkü dünya va-

me_;~nik tehlit~eye .d~şür~~ dere- YuaoalaYyada vukubulan deği- rilerek. yerini milli ve vatan- halli Almanların Yugoslavyada lı ~arafından alaka ye heyecanla ziyetıi karşı.sınde memleketimizin 
ce~ (uDvve enr;ıli.. ır... fndu) - tiklilderclen eonra, bu devletin Mib- perver diier bir hükQmete hı- yapılan hükftmet darbesi karşısın takib olunmuş, sık ~~.ıt alk~la~ş d~mu etr~fında vatandaşları 

e~~ _ ~1~ _:ay 4 4 vere kar11 ne ıribi bir vaziyet alaca- rakmak mecburiyetinde kaldı. da h. ttikleri şeyi ancak büyük tır. ~onferansın Türk rnılletının tenvır etmeğı faydalı bulan bü -
" •r.•n·--~ ima dair, henüz reami hiçbir it'•r Hatta e9ki hükumet azaMnın bir ~~t kelimelerile tarif et _ ~· ordumuzun ka~a~~ğı, yük Parti muhtelif vilayetlere bir 

imzala 1 a 1 

"?e~~ olmamakla beraber, deli- tevkif edildikleri bile haber ve.. mek mlimkün olduğunu yazmak- Mıllt Şefe bağlılık ve mılli bırlığe kısım arkadaşları gönderdiğı gıbi, 
fiklige aebeb olan bidiaelerin aey- rildi. Eak.i hlildimet naibi Pren• tad temas eden kısımları heyecanlı te- bana da Ankara ve İstanbulda söz 
rini tetkik ederek bir neticeye var- Pol de Yunanistana gitmeie :~abir, Üçlü paktın dokunu_ zahürata ~esile .. olmuştur. söylemek şerefini bahşet;mıştır. 
malt mümkündür. mecbur oldu. · · si · ld Şemsettın Gunalta k nf y • • 

J aktın Oçlu .. paktı ı'mzalıyan nazırlar tev (...... ... ..... , lamaz bır aıya vesıka o uğu "zl 1 b l y, o eran- em mzamm gayeler"ı """"•ıuaı '1 aeı .a,-.- hakkındaki itikadın artık sarsıl - sına şu ~ ere aş amıştır: 

-
_ _:<~D_e_v_amı __ 3_ü_n_ci_J. _11.:._ay:,:f~ada.=):__:~=========~:_-~(~D~ev~amı~~3~ü~n~cü~s~a11~i~ad~a~) - A~ız vat~ndaşlar, Şemsettin Günaltay, müteakı • 

ak beti 
~ergiln yenı bir. ~ile karşısın- ben Türkiye Cümhuriyetinın ku-l ~ da ınsanlı~n ezildıfı, beşeri.~:tn rulduju gündenberi takib ettiği Milli Şefin karanlık bır akıbete doğru suruk· (Devam• 7 nci sayfada) 

Yugoslav meclisi 
paktı reddedecek 
Londra 28 (A.A.) - Reuterin 

di plomatik muhabiri yazıyor: 
Salahiyettar Lorulra mahfelle

r inde Belgrad hükumet darbesinin 
birdenbire ve hiç kan döldilme -
den vapılm,.ş olması al.ika ile kar· 
dedilmektedir. Bu da, hareketın 
Yugoslav milletinin büyük ekse 
riyetinin ne derece tasvibine maz 

(Devamı 3 üncü sayfada) 

Rumen - Macar 
münasebatı 

gerginleşiyor 
-

Romanya Başvekilinin 
beyanatı Peştede 
heyecan uyandırdı 

Budape~e 1.8 (A.A·? - T~: 
Matbuat mahlellerınde hildı -

rildiğine göre general Antonesko 
as Martta R~manyadaki yabancı 
ınatbuat mümesaillerini kabul e -

( Def1 l üncü sa.uf ada) ""' - -

u sabah _,e en 
a er'er 3 ü cü 

s fad r 

Halııet vatup•••laiaıılw W 

Alrlkada 
itaııaa 
rlc'atl -

AOantlllte 
tedbirler 
abnıyor 

İngilizler Asmaraya Akdeniz fi:osunun bir kısmı 
doğru ilerliyorlar Atlantiğe mi açıhyor? 

Ad. Ababa - Cibuti hattında Kanada aalarınJa balunan 
ll· bombardıman edildi, King George zırhl .. ı da Atlan 

5 tren n';dc" ... tik harekatına İflİrtılı. edecek (}agu ,,, . · ,.., -
. ) ;! Ortaşark Vaşington 28 (A.A.) - Ameri-

Kahıre 28 ~ kar~Cra.!1ının teb - ,ka deniz mahfellerinde heyan o -
t.n~iliz umu:pı .. ~- lunduğuha göre ... de~.iz harekatı 

._.._~~.-ııı..~"""'"'"""'.,,ıı~~ ,lığı: ~ 3 o:inc:ü' 1a-;ıfada) (Devamı 3 -uncıı sayfada) 
(Deva ..,.~ tl.J 

f., . ... ... 

Yunan Kralma ÜÇ cepheli bir 
teıuraflan ihtikar hadisesi ı 
. -. 1 Ticaret Vekaleti mülettiılerince marul ((Süraakin müea-

Y•n~idanın. milli bayr~ı ı uaeainJe meydana ~ıkarılıp aJliyeye verilen ihtikar 
....,....hetile ltlaaretli ~le ıayanı Jilılıat aalhalar ar~diyor 
telgraflar teati •dildi ------• 

_ Aakara. 28 (A.A.) _ Yunanis- 750 kuruşluk kumaşa 16,5 lira fiat konmuş 
~.~Ut bayramı ~~.naıebetile ve 40.000 liralık mal sahi ş 
Rewcumhur l•met lnonu Yunan mı 
Krala Maj e.te ikinci J orja telgrafla ----
hararetli tebriklt .ve tem~nniyatta . ~.üd~ei~mumilikçe, mühim . bir 1 ~ihal burada perakendeci sıfatile 
l>ulunmut ve Maıeste Kral da en ihtıkar ıddıası etrafında tahkikata ticarete başlamıştır. Ayrı bir firına
f&ll\İiDI ve mütehasaiaane teıekkür- mevzu olan müesese Sultanhama. nın sahibi olarak ticaret odasına da 
lerini mukabeleten Reisicümhura mında maruf Süraski ticarethanesi- ! .... t t · • t .1 .. -1-fla b'ld' · · d ' Jdd' h. d' . muracaa e mış ve resmı cscı mua. 
,....... 1 ınnıtbr. ır. ıaya nazaran, a ısenın ma- 1 · · t t H lb k' b 

•----1-'1 H • • h' · d me eaııu yap ırmış ır. a u 1, u 
_,.,,.~ "'!..ı~e Vekilinin ıyMe~. ıu ur: k d ' .. hd l . itin sadece zahiri aörünüşüdür. l la-.. .,... __ ~ uesseae, en ı musta em enn- . . • . .. 
Ankara, 28 (A.A.) - Baıveldl elen Mihal Süraski isminde birine ~.·k~tte 18f· hadısk ~~eabese1dnin,. fazl.a 

Dr. Refik Saydam ve Hariciye Ve.. ticarethanenin alt katında bir kııım ıat • m~ aah~a ı~ın u ugu bır 
kili Şukril S.racoilu Yunaniatanın ayırmıı, burayı zahiren kendisine usulden ıbarettır. ~üraııki Mihale 

(De11Clft'M. 3 üncü sayfada) kiralamııtır. Bu suretle maiaza için- metresini 750 kuruşa mal ettiği ku-
~ de ayn bir mağaza teıe~kül etmi1t (Devamı 4 üncü sayfada) 

Yeni romanımıza b~gün başladık 

Yazan: Ekrem Ref1id 
Bir cambazhanenin demı·r - - ------------,. Şehir Tiyatrosunda seyret~t.nıa (Lüks Bayat), (Saı Cu>, (De. 

k f } • d 00 "l lidolu), \Uç Saat) operetlerini, radyoda dinledilinb ptJe9 " a es eri arasın a gorU en skeçleri bili wıutmadm11 de•U mi! Bu ~rleri ;raun (Ekrem 

insanlar' aşk ve hayat Reticl> ın ilk ::;::nı u~na:"ib c·::~~-d"~ aynı sen " 

5 inci sayfada 5 inci sayfada _ 



2 Sayfa 

r Hergün ~ Kes. mli makale: 
Sulh sevgisi 
Ve harb korkusu 
~---- MuhiUtn Btrren ...J 

SON POST~ 

§ilk ders .. = 

si, bir üçüncüsü, bir beşincisi, ~r onuncusu takib edecekmiş, bu 
yüzden de memlekete en aşağı bir milyon liralık döviz girecekmiş. 

Es'kiden bu mal güç satılır, bedeli klering hesabına geçer, ken
disi de bir müddet sonra şeklini değiştirmiş olarak memlekete geri 
gelirdi. 

Şimdi her yerde müşterisi var, bedeli altınchr, şekil değiştire -
rek bir müddet sonra memlekete geri döneceği de yoktur. 

Avrupada İngiltere müstesna olmak aşrtile vesikasız kumaş sa
tan memleket kalmadı. Bir vakitler hediye gaVb diyarrna seyahate 
çıkan dosttan gelirdi. Şimdi garbli hediye alabilmek için dostu -
nun şark diyarına seyahate çıkmasını dört ıgözle bekliyor, bu va
ziyette dünya tersine d<>nmüştür ererlerse biz inanıyoruz. Fakat 
ey o'kuyucu sen: 

i STER INANMAI 

Mart 29 

Sözün ·kısası 
-····-

Öteden, beriden 

Rumi •ae 
lllb7 

M:t 
16 

MART 

29 
Resmi ıcııe 

1941 

Arabi soııe 
.1160 -Katım 
ıu 

CUMARTESİ 

6 

11 18 

Ôtle 

S. D. 
v. 18 lt} 

1 '8 

R. Evvel 

1 
llciodi Akşam ·r .:::i. u. 
ıo 11 H Rl 
') :w l~ -

IMSAI( 

"'· o. 
5 

09 
06 
ll7 

Yatsı 

S. D 
:u 0;) 
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SON POSTA Sayfa 3 

Telgraf', Telefon Ve Telsiz Haberle • 

Makineye 1 

verilirken 

İngiliz hava 1 Yugoslavya lehine 1 Bir Amerikan 
gazetesine göre kuvvetlerinin Londrada 

t h ·· t ldı "Hitler için hoşa 
Dünkü Meclis müzakereleri 

Almanya, Belgrad 
elçisini Berline 

çağırdı 

. ıJ~~i <~~;~~~\~i~~~; be~~~~~~c~~~1~~~~~~.~:: gitmiyecek yeni 
fİne gore bu f d Rhin ve dirmiştir. Halkının ~kkanlılı- bir mesele,, ·Ankara 28 (A.A.) - B. M. Mec-,buri hizmetlerinin lağvı ve leyli 
kuvvetleri tara ~an pılan ha- ğile maruf olan İngiltere gibi bir lisi bugün Dr. Mazhar Germen'in Tıb Talebe Yurduna alınan Tıb ta 
Ruhr ınıntakalar a ~a ve Dus -!memlekette dün Yu.goslavya «'l - N b k l ğ d 
va akın.l.~da Kbu.?l~nky roapt" bom- rı·ı·ıği önünde yapılan tezahürat Nevyork, 28 (A.~.) - «1 ev- ~Ş' an ı ın a top~anmış ve ceıs:-ııebesinin tabi olacağı mecburivct 

1932 senesinden itibaren Tzb Fakültesinden 
neş'et edecek doktorların mecburi hizmet

lerinin lagvzna dair kanun kabul edildi 

rl ne yu " .. -s york Sun» gazetesinın askeri mu· nın açılmasını takıben Bursa vıla-ıler hakkındak i kanuna ek kanun :~t-~~- Satıa~ın büyük bbir çok manidardır. harriri B. Dewith diyor ki: yeti iskan işlerinde kullanılmakta Jayıhasile Sıhhat VE: İçtimai Mul.l-
kısmını kaphyan sıse r~ğm~n u dd • Türkiyenin İngiltere ile olan itti.. iken Vekalet emrine alınan İsma-'venet Vekaleti teşkilatı ve memu 
bombaların infilak .. e~~ık.!crı ba - Bel ura a sıyasi !.kına sadık kalmaaı ve Rusyanın il Hakkı hakkında Şurayı Devlet- rin kanununun 53 üncü maddesi -

Cenubi 'Afrı·ka Başve- riz bir surette görulmuştur. " Türkleri Almanyaya kar~ı mukave- 1çe ittihaz olunan mukarrerata aid nin değiştirilmesine aid knnıın liı-

f I• t b ı d mete teşvik yolunda aldıkları hay- adliye ve bütçe enciimenleri maz- yihasının birinci müzakerelcrını 
kilinin mütaleası: Milli Şefin Yunan aa ıye aş a 1 ret verici vaziyet B. Bitler için hiç hatalarım kabul etmiş ve 1932 se- yapmış ve Pazartesi günü toplan-

} fi te hoşa gitmiyecek yeni bir mesele nesinden itibaren Tıb Fakültesin- mak üzere içtimaa nihayet veril-"Diktatörler bir çocuk Kralına . te gra arı . (B_aştarafı 1 .in~ ~Y~?da) çıkarmıştır. işlerin gidişine bakılır- den neş'et edecek doktorların mec miştir. 
"'l "b (Ba.şttırafı 1 inci sayfada) mumıyenın ~t;J. . en.dışest yuzunden sa, hiç beklemediği bir cephe ile 

tar afınd~lan. '?ag u ~.~-:ı:baş:~ıa::bha~~~iyed~~~ 1 ~u~~;ÜB~c;~~r~~~:r ~:~k:ba~ltı~ ktlee~drhı~~1,?g:t.;ınaasu·;isor;na~u:td~u·~~rlnr:d~u···ree8ctmeink:kp~e.:k- Tasarruf bono 1 arı ,. h ra c' na .da,. r e 1 mıştır n k.il' k 1 Korizise samimi tebn· sebeb yoktur. Zıra ma;este İkıncı .. ...-
- k.

1 
e se tans nnilerini telgrafla bil- Pierre iktidarı ele almış ve Sırb, çok teYler hadis olabileceği gibi 

M ·ı da 10 bin /t ~i ~me Hırvat ve Sloven milletinin arzu- kmoalslal rdınaa pbeikrça·oıa~ mağu··ımrl:ku.~nardıu~r. takıl- la" yı· ha ma lı'ye e ncu" menı· ne verı' ~.d ,. arsı ya ırBrruş e k.lr.ve hariciye ,1azırı ekse- sunu ifade eden bir milli rr.üsale- ~ , v l a aşve 1 • k'l ı . . kişinin 1 ugos avy lanı Koriris bu temennilere <"n duy• met hükUmetı teş ı e .. eı::-ı~tır. dd h 
• ulu teşekkürlerini havi iki telgrafla BaŞ\n~a bu~~~duğum hukum:t Belgra a ayat 

lehınde yaplzgı g L b ı etmi•tir. namına ılk sorum vatandaşlara Ankara. 28 (Hususi) - fasar- 'zine tahvilleri ihracına c1air layi-muır.a e e ...,, ·· t d k k 
.. • f makamlara muracaa e ere en- ı ruf bonoları ihracına dair olan ha ile demir vollann ıkmali için numayış er ı·mzalanan paktın dilerinden bu anda ilk v~zife o - norma . . kanun layih. ası maliye ve. ~üt5e istikraz akdine dair lavihayı ön -

lan memlekette nizamın ve dışa- .. l h l ed lmıştı J C encumen erıne ava e ı r. .. d k. .. · 
Londra 29 (A.A.) - B. B. : _ akıbetı• rıda barıŞ'ln muhafazası v'azife - . (B_<l§tar~fı 1 .mci sayfada) Maliye encümeni gerek bu layiha- muz e ı gunlerde muzakereye 
Belgraddan alınan haberlere ~ sinin ifasında hükumete yardım kif edılmı~lerdır. lstıfa eden nazır- yı, gerekse yüzde beş faizli ha _ başlıyacaktır. 

re, Alman hükumeti Belgraddaki . . etmelerini istemektir. lar yenı :kabineye alınmışlardır. ----------
elıçisini Berline çağırmıştır. (Batta.rafı ~ ıncı sayfad.~) Yugoslav vatandaşlarının va - Mihver aleyhindeki propagandaya Al d ·ık 1 y • 1 

Vışı 29 (A.A.) - B. B. ~= . har oldu~nu sar.ıh surette gos. - tanperverliklerin~ !11üt'ncaat ede- nihayet verilmesi lıakk.ında paktta manya a 1 unan •ita yan a~eş 
Fransanın muhteliıf şehırıerın 7 termektedır. HISdıselcr. h.tıreketın rek kendilerile ıstıkbaldc de ba- mevcud ahkamın hilafına olarak, 

de Yugoslavya i~in büyük ~mpatı milli birlikle yapıld~~ıııı ısbat et- rı~ 've dostluk halinde yaşamak Yugoslav radyoları dündenbcri yal. tes·ır .· Hayret'· hattında hoparıo··rıer 
tezahurleri yapılmı.ş~1ı:: .. B~lh~ssa mekte ve me~~eketın . esaslı un - arzusunda bulunduğu~uz. ~o~u- nız: lngiliz tebliğlerini neşretmekte 
Marsilyad,a l0.00~ kışını?. ıştırak gurl.ann.dan m;ı~eşekk!l ~ul.una~ }arımızla münıısebe~lerımızı m~ş- ve İtalyan, Alman tebliğlerine hiç f 

1
. 

ettiğı muazzam bır tez~hura~ Y.~ - kabın.e !se yen~. ıdare.~ın mılh. ma lkül bir şekle sokab~le.cek. tezahur- yer vermemektedirler. (B~tarafı 1 im:ı sayfada) aa ıyete 11 eçt i 
pılmış halk 1934 scne.sınde oldu - hiyetını tebaruz ettumektedır. lerden vazgeçmelerınt nca ede - Halkın tezahüratı mış olduğunu ilave etmektedir. ::J 
rulen ·kral Aleksandedn l2~tıra~ı- Londradaki .Y~g?slav .. mnhfel .~ rim. . . Cenç kraltn tahta cüiusu mera- Hatta Matsuoka'nın zi) aretine a- Dün akşamki Radyo s::azetcsin-
na izafeten dikilmiş olnn ab~~enın !erinden öğrenıldığıne ,gore, Ü.çlu Nereden olursa olsun hıçbı:. ~.e- aimine i~tirak eden İngilız ve Ame- id program da altüst olmuştur. den: 
Önilne giderek büyük. t~zahurat~a paktın Yug<>;'.lavya lar~fındc.ı: ım- sir altında kalmamanızı ve duşun rikan elçileri halk tarafından ıid- Hatta bazı noktaların hı.zfedildıği Arnavudlukta yaptıkları son mu. 
bulunmuştur. Nümayışçıler dakı- zası.n~n, ıner ıyet mevkı!nc gırm~ c:esiz harekette bu,lu1;11!1a~a?.ızı detk alkışlanmışlardır. zannedilmektedır. kabil taarruı:lar neticeıınde ağır za-
kalarca ( Yaşasın Yugoslavya ), 1 si lıÇID herhalde parlam~nton~n isterim. Yalnız kendımızı •hısu - laveçin Belgrad elçisi ise, Rlman- «Mihver tarihinin en {ena günü:. yiata düçar olan ltalyanl.sr. harb sa-
(Ya.şasın İkınci Piyer) diye hay- iki medisi tarafından. tas~!k. edıl- nerek müstakil ve vakur kalalım. ca konuştuğundan do.~ıı.~.'· ~~n~.ışlık.- Kahire 28 (A.A.) - Mısır ga- hasındaki ölülerini tcömmek üzere, 
kırmışlardır. • mesi lazımdır. Yenı hu. kum<;~· önu·· mu .. zdeki vazifelerin ifasında la halk ~araftndan dovulmuştLır. t ı 'le vabancı rro.zeteler 27 geçen Pazar günü Yunan başku-c d i B.. .. b l b .. y go lav ze e erı - "' Kap 29 (A.A.) - B. B. : .. paktı. mer'iyet veya a emı me.r ~- muvaffakiyetin ilk şa:tları kat' utu_? . un ar. ~gu? . u .. s • Mart gününün Mihverm tarihinde mandanlığından mütareke talebin-

Başvekil general Smu~s, du.n yeti hakkında kar~rını vermesı ı- bir nizam ve dürüst bır hattı ha yada h~kım olan ııhnıyetı go ter· en fena bir gün olduğu hususun- de bulunmuşlardır. 
b:r nutuk sövliyerek demıştır ~ı; çin, herhalde parı~mentoya arzey rekettir. mektcdir. .. .. .. .. . da müttefiktir. ltalyan taarruzunun . ba ladığı 

cDıktatörler, Bal~an harbını liyecektir. Maahaza, duşurulmuş dahı ols~, H. i et kuwetlerinın nihai günlerpc, ltalyanlar kendı hatların-
kaybettıler. Onlar. bır çocu~ ~a : Londra, 28 (A.A.) - Bütün Rumen _ Macar herhangi bir hükfrmetin imzaladıgı .. u~rl~ için herkese yeniden ü-I da yerleştirdikleri hoparlörler vası-
rafından Yuıgo.slavya ~ralı .Ik.ıncı gazet~ler Yugoslavya hadiıelerini vesikanın, iltt:Klar mevkiinc gelen m~~a e ret verdiği tebarüz tasile Alman kuvvetlerinin Yugoş-
Pıyer tarafından ma~lub edıl~ıl~r. tahlil etmektedirler. münasebatl gerginf ec:iyor yeni hült\ımet tarafından tanınma. mtı .. v

1 
e kcested~ lavlar ve Bulgarlarla birlikte Yuna-

F Lt.-k k İk ' · Pıycı· buyük T · · b h t '< · d' k d ı.- dem\dı'r e tırı me ır. · ·· ·· .. h \ d kl lma ı a ıncı • aymıs gazetesı u uııus o. şun- maaı şım ıye a ar va .• \ .,. · nıstana yurumege azır an ı arını 
Unvanını taşımağa hak kazanmış- ları yazıyor: (Başta.Tetfı 1 inci Sdilf~da) Ancak, Yugoslav parlamentosunun Berlin ne diyor? bildirerek, Yunanlıları teslim olma 
tır.~ lmazları He Yugoslavyanın şe-lderek yaptığı beyanatta Vtya~a bu siv-,,ııi vesikayı tasdik etmemesi Berlin 28 (A.A.) - Yarı res - ğa davet etmi~tir. 

Bern. 29 (A.A.) --: İ,;viçr~ mat- refini teslim etmek istiyen nazırla· hakem kararı muc.ıbincc 1~acarıs- mümkün ve muhtemeldir. mi bir membadan bıldıı itiyor: Dün de Yunanlılar, kendi hatll!-
buatı Yug~avya hadıselerı hak- rın yakaNna intikam pek çabuk ya. ıtanda kalan 400 hın Transılvan - fıv~ elçisi hadaaesi Bugün Alman hariciye nczarc- rında )"Crle~tird:kleri hoparlörlerle 
kında tefsırlerde bulunma~tadır. pıtmııştır. Mukadderatın bu ani de- yalı Rumeni-n halen esaret şart - Belgrad, 28 (A.A.) - O. N. B. ti mahfellerhıdc Yu~oslavyadan İtalyan ashrlerine Yugoslavyadaki 
Gazette de Lausanne YuJ?os av~a: ~tikliği, Yugoıılavyanın Mihvere il- ları i<:inde yaşadığını general An- bildirivor: gelen mütenakız haberlerle Bel - hadiseleri bildirmişlerdir 
ııı:n uçlu paktı ~es.lıet~ıye7eğını tibalcmın İngiltere için «siyasi bir tonesko'ya ~re, Macar maknm - fıv~çin Belgrad eki'i B. Malmal graddaki vaziyet hakkında çok ih
fakat tamamen bı~araf bır sıyaset Dunkerqueıı tetkil etti~. Al~8? jıarı Transilvanyadaki Runıenlere elçiliğin resmi otomobili He şehirde tiyatkiir davranılmaktadır. Bu 
takıb ('d.er<:k kendı toprakların.d~n ~~opagandas tarafından ılan edıldı-,her nevi fena muameleleri yap - dolaşırlı:en niimayişçıler taraf1ndan mahfeller haberler muntazam bir 
herhangı ~ır surette ~sker ~~çırıl- gı sıra~a vukubulm~şt!:1r, . . . makta<l.ır. General, Macarların bu dudurulmuştur. 60 vaşmda bulunan şekilde alınamadığı için Yugoslav-
ll'le ne musaade etmıyeceğını yaz Yenı Yugosla.v hukumetının Mi!ı-: !hattı hareketlerine binaen, Roma İsveç elçisi nümayişçilere almanca yadaki vazivet hakkıııda bir hü-

Af rikada ftalyan 
ric'ati makt~dır. ver. karoısındakı . hattı lı~reketını ve Berlini Viyana kararını tek : meram anlatmağa çalıştığ. sırada o- küm verme~in zor olduğunu söy-

Suısse gazetesi ise, Yugoslavya: tetkik eden Taymıs. gazetesı yazısı- lrar tetkike davet edeceğini, a.k~ı tomobiklen çıkarılarak yere atılmış lemekle iktifa etmişlerdir. Gelen (Baştarafı l inci ~ayfada) 
hın komşularırun şimdiki vaziyetı na '·öyle .devha:':k .edıy~r: takdirde Roman yada rlahili btr ve yaralanmıştır. haberler arasında görülen tezad- Libyada vaziyette hiçbir cieği -
değışmediği mQddetçe üçlii pakta .. Sımovıç . u umetı tarafından infilik vukubulabileceğini, T7an- Alman ajansnm nüma>:itler Iar da bu hususta bir müta.lea ser- şiklik yoktur. 
bağlı kalacağını yazmaktadır. dun neşred'.len beyanattan çıhrıla- silvanya mesele.si halledilmedıkçe baklanda verciiii tafsalat dini büsbütün gü~leştirmektedir. Eritrede: Keren'in işgali üze -

Vaşington (A.A.) - B. B .. C;: • b.ilec~l~lt n.~~~e şu:~r: h;.~goslavya Avrupanm bu kısmında ~k~net Belgrad, 28 (A.A.) - O. N. B. Sorulan bazı sualler üzerıne Al- rine kıt'all.lnmız şimdi A<=ma .. aya 
Ruzvelt, Y~slav kralı 1kmcı tımdı 1 ~ u pa t d d *'!~,~~e mevcud olamıyacağını bildımnş - ajansı bıldiriyor: man hariciye nezareti bilhassa doğru ric'at etmekte olan İtalyan 

Pıyerc bir tebrik telgrafı ~nder- feshetme tarvvuru~ h"ku egı br. tir. . Pertmebe günü ı3elgrad sokak- Yu~slavyadaki diplomatlara kar kuvvetlerini takib edıyorlar. Ke -
miştir. Reisicümhur bu ~elgrafta Bununla berk e~ {cnı ku d İet u Budapeşte Entesito gazctesı, lannda Almanya aleyhinde nüm.a· şı yapılan nümayişleri, CZ"Ümle ren'de alınan esirler henüz sav 1-
Amerıkan milletinin kralın sıhhat pakt~ ~vht ~R~bb ar a a~trıA.İ generalin beyanatını cRumen dev- yilşcr y•pılmı~tır. Evvela üniveriste 1ısv~ sefirine vapılan muamele) i mamıstır. Fakat İtalvanlar nlcla -
ve afiyeti Yu~oslav mılletinin ve hıç şupl ke1Jz 

1 
entrop 

1v~ • let reisinin garib beyanatı.. başlı- ve yüksek :mektebler talebesile li'le zikretmiştir. Bununla beraber sa- cele vaki ric'atlcrinde büyük m k-
. , , . t i man gene urmayının verecegı ma.. v ltı d '..+ d'w 1 .. ayiı' . . k l b h"d. 1 d h b 1 b k hurrivet ve istiklalı ıçın emenn - .1 b k b. gı a n a neşretmı~.ır. talebesi ve ıger genç er num lahı ·etlı ma am ar u a L<;e erın tar a ar ma. zcmesı ırn mış -

ler nl bıldirmektedir. nadan. tamamı e aş a ır mana ve- Gazete bu beyanatın Bud~~eş- yapmıştır. Bu tezahür.ıta iştir1ak. ~- tabiatile Alman hükümeti t:ırafın l lardır. 
recektır. Atinada ~e heyecan uyandırdığını ılave denler ellerinde Yugoslav v.e. rngılı.z dan büyük bir alaka tle tııkıb e - Trenlet"e taarruz 

Asker d ~ıu bı•r A. 28 (A.A.) _ Yunan eylemektedir. bayrakları taşıyorlardı:. İngılız e1 lçı- dildi~ini ooylc;mislcrdir .• J\lman Kahire 28 (A.A.) _ Ortaşark 
- tına, . . . liW' önünde de tezahurat yapı mış devlet mcrkezınde bu hadıseler 1 T h k l , k .h ~tbuat nezarebrun bır memuru Atlantı•kta tedb.ırler ahmyor iP l Tk fından beyannameler k d .mdTk b . t 1- ngı iZ ava .. uvvet erı rarar~a ı ·ı 1 • • bu ece ~ beyanatta bulunmuştur: ve e çı ı tara .. . ·1 b Al- arşısın a şı. . ı ı ır. vazıye . a tarafından dun akşam neş:r~dılen 1 a Yan gemısı ~ Yunan milleti Yugoslavyanın (B<l§tarafı 1 incı sayfada) daiıtılmbıştır. Nudmaayt~:~z e~~işler maktar_ı d?. ı_çtın~b cbdılmektedır: resmi tebliğ: 

.. k b r dan man te aaıına Yenı hukumetın eyannamesın $ ki Af 'k d İ T h f 

b "d kararına hu.r~et etme .t1e ~e u m1c1m 1mı1ntakasının Alrnany~ 1tar~1tın eyi ve Alman turizm bürotunun oıme- de Ü'çlı.i µakta dair hiçbir şey bu- ar r_ı a ~ "':!ı ız ava ı -. atırı 1 ldtetc en ıyı temennı erını yo a. z andaya da te.şmılı ngı er k" 1 ·1 Alman hara birliği büro- l d ı;., t b ··z ett'r'ılmek loları cenubı Afrıka oombardımnn 
k d A l d b i d t !t»r Al d k müca - an arı e c:..h · unma 1 ı:.• e anı ı - · · bcb C'b t' ma ta ıı'. ım ar •'!_ er oıı 1 man onanmasına arşı · . 1 tahrib eylem.işlerdir. ~ rın t d. tavyarelen Addı~A a - ı u ı 

Atina, 29 (A.~.) - B. B. ~ 
Resmi tebliğ: Devnye ve topçu 
aliyeti kaydedilmiştir. ~a~a. lcuv• 
vetlerimiz düşman mevzılenRı m~
vaffaldyctle bombardıma.n et~~ı
lerdir. Tayyarelerimiz salımen uıı• 
lerine dönmüşlerdir. 

Atina, 29 (A.A.) - B. B. C:: 
Bahriye nezareti bildiriyor: PTrı
tom adlı Yunan deniz.altı~ı az•r 

.. .. A avudluk sahıllermde kuv gunu rn l . 1 
Vetli surette himaye edı mış o an 
bir halyan gemi kafilesi?e Tas\la~ 
hl.ıştır. 5451 ton hacmınddoluo bir 
Ve tıklım tıklım askerle o·w r 
n.kl' · · batırılmıştır. ıge 
'L• ıye 'gdemısı'dd"ı ıurette hasara 
•ıı:t gemı e cı 

ra u~atılmuıtır. ital an esir-
Attna 29 (A.A.) - Y İ 1 ran 

lerinin ifadesine göre. son t:) bl 
taarruzunda 1talyanların a) 
5() bin kısiye baliğ olmuştur. 

"'viltarede hava akınlarının 
kurbanları 

New _ Castleontyne, 29 (A. 
A..) - Şimdiye kadar İngiltere Ü

~ yapılan hava hücumları esna 
llnda ölen eivillerin adedi 28.859, 
~ır yaralıların adedi 40. 1 66 dır. 

AYni hava hücumlan esnaıında 
'1en aslterlerin ,....;.ktarı, ıivillerio 
lllilttanna nazaran 50 de bir ııiabe
"*-dedir. 

komşu olarak tanıd1 ııımız Yugos- delesini artınnağa sevkedccektır. a~ ... 1• oktaları askeı i kıta'lar te- e ır. demiryoluna karşı diın şiddetli hü 
lavyanın an:~~el~rine} akış:nı~acak Cebelüttar:rlttan gı::Ien ~abcrl;, - ~fınd:n n tutulmu~tur. Alman tebaa- 3 k• • • .. , .. ·ı aumlar yapmışlardır. Dem '.!Y~lu, 
bir yolda yu~m.ıy.e~egıne ka~ı hu- re nazaran, Akdenızdekı tngıltz ndan birçok kadın ve çocuklar il· ışının o umı e vagonlar. lokomotifler ve kopru -
l11nuyord~k •. S•.m~ık~ ~arekeh, Yu. don~nmasının bü~k b_ir kıs;nı A~: :~a ettia-i Alman elc;ili~i bir polis • • • ler vahim hasara uğ:rııtıl;nıştır. 
go.lav mılletının. ıatıkl~l. ve Balkan 1 ıantığe açılmak nıyetındedır. Dı k dunu tarafından muhafaza edil- net celenen hır facıa Miesso ve A\•as arasında :> tren 
birliği ülküsüne ınanı ıçın ~lan ~z- ğer taraftan cKing George zırhlı- orktedir. Dün ic:ki satış. menedil- 1 bombardıman edilmiş \'e mitral-
Mini isbat eden bu k~r.~atin yerın· 1 sı da İngiliz donaııma ... ının Atla~ :rı~ir Sehir dahilinde tel,.fon mu-

0
.. k' B k .. vöz atesine tutulmuş ve rr.ütead-

de olduğunu ... ~~~ıştır, tikteki harekatına iştirak etdme1. ~~ber~l:ıi saatlerce inkıt1111 uğradı-
1 

. dun ~ecke. ~~ -:1 .. •t •. C.: b~r 0k~= did vaf!onlar vanmıştır. Diğet bir 
"1DC'I"--..• üzere şimdi bulundulYu Kana a ı k ki d .. f d enn e uç ışının o umu e ı l d b' k d'· 

k 28 (AA ) - Yugos- k ,... H t· ·}arda ~ı gibi so a ar a seyruse er e tinin de ağır surette yaralannıasile hava fı osu a ır GO uşman 

l NevrillAii resmi ·A~erikan mah· n;dan~d~.n ayrılKa~a t~'.or:e:ı zırh- münkati olmu~ur. neticelenen bir motör kau11 olmuı nakliye vasıtalar!nı ağır hnsar.a 
avya ı a ki _ _J•k b. o u,.,u uzere c ın~ t; ':' - Norma) hayat uğ'ratmı..:lardır. Bıcet garında b ı r 
f ileri için o kadar be enmeoı ır lısı Lord Halifa.ks'ı Amerıkaya go tur. 'k f1 h- ~n · 
h~d' değildir. Çünkü Yugoslav- türmüştür Bu zırhlı 14 pusluk Belgrad, 28 (A.A.) - D. N. B. Sel kumpan}·asına aid 150 ton- trene pı e sur: ıbe 

1 
ucum e ı mış 

a d:e Mihver aleyhindeki cereya- 10 to la ~cehhezdir bildiriyor: luk bir motör dün gece s:ıat 23 de vr ~re~P ~am .ısa et er olduğu ka.y 
ya · led'ğine daır haberler KelL D P. ahf 11 • d~ şu cihet de Belgıladdaki hava yatışmakta Beykoza gelm~k üzere Puabl\hçe dedılmıs ır. Bır ~arda bulunan bır 
nın _Jgenıf ı h enı~ ml ke ::;ınd·1· or ki At- berdevamdır. Tanklarla topların ele '-1 d oeçerken makine dai tren mitralyöz atesi altına alın -
yoruu. d. d e emmıyet e a, .... e ı ıy , d k lk H t açııt arın an .. , - mıştır Gar ambarla ı G t 

Amerikanm Belgrad nez ın e lan tikte hareket eden Alınanların s~risi orta an a .m_ıştır. vaya ;e- resinde bir infilak olmuş ve az son · . r na ve o a-
ber ne mahiyette olursa o!sun ta~-ıScharnhorst ve Gneisenau zır~lı- niden normal. ~ekl~nı alma~a ba~r~ ra da motör alev almı tır. n~n ~5 k.ılome.tre .. ..:aı:_kında. bır ne-
. lerde bulunduğu tekzıb edil- larını takib i~in İngılterenin bu - •nışsa da fngılız a!anlan h h.ktkı \ Bu infilak ve yangından haber- hır uzerındekı kopruye ısabetler 
sıykl beraber Mihvere mukavemet yük müfrezeler göudernıesi la - Almırnvanın ıı.leyhıne ta rı e ça ı~ d ed·ı d . •tf . l olmuştur. 
uıe._.e kd'rde Yugoslavyanın in- d maktadırlar. ar kı ."'n. ~nız ı laıyek .~rud~ arı- --------
ethgı ta ı .k d .. eceği zım ır. Ask • . I • tt° nın va ıı. yerıne ge ere son urmc N f V k• ı • ıiltere . ve Amerı a an ~.?kA Nevyork 2.8 (A.A.) - _en Yenı kra yeman e 1 ameliyesine ha lamalarına rağmen a ıa e 1 1 
. rdımları açıkça Belgrad u ume- mütehassısların mütaleasına g? - Belgrad, 28 ( A.A.) - D. N. B. kaı:azede motörü yanmaktan kur· ı • • d • 

>'.a anlattığı muhakka"tır. N 8 re Amerika te2lgahlarıııın tamırat Kral İkinci Pierre bu sabah hü- k .. ,_.. 
1 

şehrımıze ge! 1 
tuıe (AA ) O .: . : İ . · · r'lme- 'k' k" tarma mumıı;un o nmamıştır. S fya 28 . . - · · . ıçın ngılterenın ernrıne ve kümet azası, patn nane er anı ve • . . d N f V lc'l Al' Fuad Cebesoy 0 

0~Jav hadiseleri hakkınd~kı sı Büvük Britanyaya Atlantik ~u Sırb ortodoks kilisesinin ileri g~len· Bu anı yangın n~t.ıcesın e mo. a ıa k.c ./... 1kar~ ckspresılc An-
Yuf bu sabahki gaze~t'l~rde ı~- harebesinde büyük bır a ... kerı ruç- leri önünde yemm etnıi tiı törde bulunan gmıcıler<len ha ta bu sabah l 

1 
!1 . gel•nıştir. Ve-

haber Aer.b.r tarzda ve hıçbır . m.u- han temin evlemektedir. makinist olmak üzere üç kişi ölmüş. l:?radand şe ırı~~zcdostl~rı ve Ve _ 
t~::"~lav~ olmakaız•n neşredılmış- • Şek~r fiatlarma zam yok ,diğer bir tayfa d::ı. ağır 'lurette ya· ~~llt~:yb:;ı;a ;:-ücsscscler crk~nı 
t b't Frans-:ıda beygir etı · . .. ratanmıştu. . . 

1 
r ndan karşılanmıştır. 

tir. radyosunun bu &abah .
1 

- Vich 28 (AA.) _ National Ankara, 28 (HususıJ ::- Şeker Diğer iki tayfa da ıt!aıye tarafın ar~i~kaç gündenbcri Ankarada 
So!~.a .. Yugoslavya ıle d .Y· nunun verdiği bir ha.. fiatlanna zam yap.lacagı hakkın- dan yanmaktan kurtarıımışt.ır. b l emniyet müdürü Muz.af-

~d.iğme gore, d telgıaf \'e te· hra yo .1;9tasyok d ne,.redi\ecek bir da çıkan bazı rivayetleri Ticaret O ki~nin ölümile netıcelenen u unan d . 1 eh . 
Bu'- n·stan arasın al d m·ıryolıt ere gore ya ın a .. A , l~ı.. b' ··kn- b '~ f d adlı·y~ ve zabıta fer Akalın a aynı tren e ş rı -

._a '--beratı ı e el l k L ·ı bevcnr eti vesik.ayalVekiiletı sa auıyett:ır ır ru u u ıı;aza etralın a ~ mize dönmüştür. 
lefon mun- '- uhtcınc o ~ra K.ararname ı e ,, .- kz'b . t' tahkikata baş arruştır. 
müıt.kal&tı: P~ brn liıYacaktır. tabi tutulacaktır. te ı etmış ır. 
busün vc.ni.don aş 

• 



• 
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ihtiyar bir kadın ı Üç cepheli bir 6kteb koopera- Ya~~y~erc~ t~e~ü;ine 
feci bir şekilde tiff eri iyi netice G&ferlren Türk tılmcllikitıin dillere ~n 

yandı ihtikir hidisesi ! vermedi h.,. ............... ..,....,, 

Derin uykuıuncla, bafııcunda 750 kuruşluk kumaşa 16.5 lira fiat konmuş Maarif Vek&leti mektebhoo- l K A H V E C I G U Z EL 11 
yanan iaaTe lambasının dev- peratiflerinin tnbiyevi gaye· - • 
rilmesi neticesinde yataiı tu· Ve 40.000 liralık mal Sahlmış lere ehemmiyet vermeyip, SiJlemamm Ayük bir hiiaı.111 otınaszaa ratmen 
tufan kaJan, bütün gayretine ticari maksad takib ettiklerini ancak AB bin~ gün daha gösterilecektir. 

rağmen atefi ıöndüremedi ~lı ı l~i ~yf::ı.da.>·· 1 nin yeni sa~araı:ı d~ meydana c;ıka- teabit etti. Bu tqıelıküll.cr B11 sen farsatıan istifade etmelisiniz. 
_ mn~ı gene zahiren ·ve ıoptan Eıat u- rılmıştır. Sura.ski bıradele.ıden ha. • l k Aynca: 

Evvelki ~ece geç vakit. Silivri- zerinden 13:_5 liraya ~aun_aJctn; Mi- len İngiltereck bulunan Vilysm Sü- yemden kuru aca l>ii.ayanm en meşhur Te dahi polis bat'~ İstanbul 
kaJnda ihtiyar bir kadınm ölümi- hhal, F"aatk Mdura~~~ Komı.,yOfllununk 1 raski ve Bemar Sürask.irıin ticaret• Maarif Vekaleti tarafından ya- ilk defa ıörüyor: 
le neticelenen. feci bir yanma k erb ~eratt_;_n,., ec2ı 51çkı'! mdeşr~IA 0 

aedra 1 haneye dahil olc:lulr.lan halde, kcn- pılan tetkikler netice<> inde, mek -~ • K K A R T E R 
va ası o muş ur. k . k 16 5 ı· .. . ı enm a:omusyoncU" vazıyetıne eo- teblercfaki" kooµcratı erın takib k

. 1 t a u e ıgı re an a ı ave e.. d"l • . ı_ •• • • ·n · 1 
ba · hali ind y · re , aynı uma~ı , ıra uzerın.. J • Can zıy; tına es et enı- den satmaktadır. Hakikatte kuması karak, ngiliz firmalanndan satın ettıkleri gayeler arasında birlik · 

çc>şme sokagında 11 numar~ ev- satan Mihal değil. gene Süraski mG- aldıklan mallara komüsyon ücretinj bulunmadı~t ve baztlannm bu te- .. . . 
de valnız başına otur~ Hatıce ~- essesesidir. Bu şekilde gayri meşru ilave ettikleri; böylece görünüşte lşekküllerd~. beklenilen terbiye.vi Mumeıısfneri: ltlTA JOHSON • lVALTEI'- PİDGEON __ ,, 
dmda 65 aşlannda bır kadın, e\- 1 k. . d' . k d 40 bi li alık. maliyet, hakikatte kar nisbetini ar- gayelere kaıft derecede ehemmı -
velki gece odasında uyurken, ba-

0 ;ra 'ur;-~~ a0~! n! r 0 tırdıklan anlaşılmıştır ~t vermedikleri görülmfrs. bu -
ş nın ucuna koyduğu idare lam - ska ış 1'1apı~Alm • ıgcl r tnldra vtan L 

1
u M"'dd · umiJ'L b ... 1•• b . 'd" nun üzerine mekteb kooperatiile-

b' h • ls d ·ı · · in umaş ar an ma ı o ugu 0 • u eıunı u., u un u ıo ı- . • . . • J!llJ .. mf as~ er nası a evrı mış ve ıç .. - de 1ngiliz malı d. ııJ • ik' . aları ayrı a.yn ve ehemmiyetle tet· rı ıçın yem bir talımatname hazır 
Sinemasının -~ 

Zaferi: dekı gazler yatağa ve yorgana do- b' · ih ·1c· ıye sa !"ış· .ın.c . • lanmıştır Bu talimatnamede mek-
külerek etrarı yakmağa başlamış- 1 ~ • tı ar suçu daha iş)enmıştır. kık etmdttedır. Suç sabit olduğa teb ko · tifierinİn taleb · 
tır Hadıseyi Ticaret Vekaleti müfettiş- ' takdirde, müessesenin lstanbuldııki 1 t opeb. ra . b" et d entın · . ı · d b' . _ı k 

1 
sosya er ıyesıne ızm e en er 

Bu devrilme ve yanma hadisesı . en~. en ın ~~yna~a ~ı arnu~. ~c mümess~ i ve k~uni .. vek~li $aya biyevi bir teşekkül olduğuna 1ş:ı _ 
esnasında derin bir uv~uda _bu - ış boyle~e adlıy~ye ·~:ı~al et~~r.,MarkoV1Ç. ve Mıha~ Sürnslu mahke- ret edilmekte, koopgratlflerc tica-
lunmakta olan Hatice bır muddet Tahkikat dennle~ırılrnce hadise- meye venleceklerd.ır. ri gayeler verilmemesi laZJm gef-
sonra uyanmışsa da, etrafını ve dijti tebarüz ettirilmektedir. 
eıbis~ı:~ni saran at;ş ve aıevden Fatih medresaleri- 1 Türk - Macar . Me~teb kooperatmerinin _ ye. -
xendrsını k~armaga muvaffak nin tami'9i ticaret anlaşması nı t~ıım:tnarnesi bu tec;ekk_üıı:r~ 
olamamıştır. 

1 
tef'btyevı ve sosyal gayelerı gozo.. 

. Bütün ~ayr:tler~ne_ rağmen ih : . Vali '\'e Beled~ye Reisi Dr. ;ııı- Ankara?a bulunan Macar tica- nünde bulundurularak yapılmış -
tryaı:. kadın :"l.leudunı: s~ran n~eşı fı Kırdann, Fatih medreselerı~e ret heyetile ya~ılan görüşmeler tır. . . . A 

sönrlurememış \'e fecı bır şekılde bannan yüksek tahsıl talebelerı - d~vam etmektedir. Y~nda yeni 1 Ok~! .~o~peratıfını alakadar _e -
mı<:t~r. _ tnin vaziyetile meşgul ol<iuğunu ve bır anlaşma yapılacagı. hflkkında den butun ı.şlerden rnektcb mu -ı 

Bır mıuddel S"n~ bu sokaktan bu medreselerin tamiri, talebele- alaka~arlara malıimat gelmiştir. d~rier~ mes'ul tl!tuls<'a~~~r?rr.':_e-
gcçrm.•kte olan devrıye memurları · ı- ml iht' 1 'd Macarıstana anlaşma yapıldığı tak nı tnlimatnamenın teblıgını mu -
evden çıkmakta olan dumanı pö - rı~ln u:1!._ u dıyaçl~~:ndm 1gı e e- dirde ~i tütik, pamuk susam, teak1b mekteb müdürü talebe'-·İ ' 

k . . . • 1 lh k rnesı JlUsusun a a a.Aa ar ara - . • • ·r . J 

'l'ath Mr saad'et duyp.cile ağlryorsunuz, b:ırlknlide bJr 1''.lacar masiki 
dehası sizi ga.uedlyor, benliğjnj1deıı ı;ıynlıp heyecan -ye rüyadaıı \ılı • 

ı;ımlı bir aşk ilemiae .k.a)tlh.yQrs"u.Au: Saatlerce-. 

Z Haftadanberi İ1tanbalu Parlak ve muazz.am bir 
hayraıılıkb mest eden MARMARA nın Türkiyede 

il~ eda gösterdiği 

Ruhlar titreten Super film: 

DANKO·Pi TA 
MACAR SENFONiSİ d

rerc ıçerıve Jltrmdı~1er.kznva1 a- ir verdiğini yazmıştık. ziheytınya~ ves~ir kuru yemişler toptaydarak ~ooped:1ati. ın 1talımatb,-mın yanmış ~SC' ı e arşı aşmış- B d 
1 

. . . . . . raç edılecektır. Bu maksadla bu name e tc-.uıt e ı mıs o an ter 1-

lard1r. bu dme ~es~flerın ta7ırı ıçın 1 - maddelerin fiatlannda mahsus bir '<evi ,gayelerini, ve ~ec;ekküllerin 1 nin son pnlerine yet~ 
ca. e en eşı eı: yapı m~ş ve !a - artış görülmektedir. Macarların nasıl kurulup, işlemesı lazım gcle-

M ü na ka 'at Vekili mırat (5800) hraya muteahhıde bu maddelerden mühim miktar - cej?ini anlatacaktır. Bu suretle mek Ayrıca: Ywıan harbine aıd Rumca yeni 3 

g Uncu 
işletmede ihale olunmuştur. Medreselerin da taleb etmekte oldukları anla - teblerde simdi mevcud koopera - buyük Juanal gösterilmektedir. 

numaralı 

tamirine derhal başlanacak, su, şılmaktadır. ti.fler derhal fnatiyetlerini tatil '"'t'll••••••••••••••••••••••••m#-
Şelırimizde bulunmakta olan elektrik tesisatı yapılacak ve ta . edeceklerdir. Kooperatiflere tale - · 

:Münakalat Vekili Cevdet Kerim }ebelere karyola verilecektir. Hamiyetli bir vatanda§ be zorla dejtil. anc-ak kendi arzu - BUGÜ 
İncenav1. crn öğleden sonra Dev-ı b~anbul Verem Mücadelesi Ce- larile girecektir. Talebe bu tesck- ,. 1 TAKSİM Sinemasında im\ 
Jet Demiryo1?arı 9 uncu İşletme O b l miyelinden: • küle mutlaka çok para ile iştirak 
:Mü'iürlüi'ffine ıze1erek bir müddet to üs e vapur arasında lstanbul Verem Mücadele Cemi- etmclt mecburiyetinde değildir. 
meŞ?U} olmuş ve demir yollan iş- ezildi yetinin tahb tasarrufunda bulunan Az para ile de olşa Üzerlerine al -
]eri etra!ında alakadarlardan i.zcı- Osküdarda, İnadiye mahalle- Beykozda Şahinkaya yolundaki 3. dıkları vazifeleri itina ile yapma-
hııt almıştır. sinde Çıkmazmekteb sokağında 19 13, 4. 6 numaralı büyük lıinanın ları gayedir. Kooperatifler talebe 

Vekil. Trakya demir yolların - numaralı evde oturan ve Şirketi- noksanlarını iltmal ve bazı odalan- tarafından idare olunacak. koope
d:ı vaptıih son tetkikler esnasında nı yağlı boya ile teh·in ve bir kısmı- ratiflerden elde edilen fazla ge -
ı?<lrdü~i huc;,uc;lar hakkında da a- hayriyeye aid -4 7 numaralı araba nı mu§aınba ile teftiş ile hastaların lirler fakir talebeye yardımlarda 
lfıkanarlara yeni direktifler ver - vapurunda çalışan Şübü. dün Üs-- bahçıede istirahatlerini ve gün~ten bulunulacaktrr. 
miştir. küdar iskelesine yanaşan hu vapur- iatifa..Jelerini temin için iktiza eden ı -------

dan çıkmakta olan ıoför Huliisinin tertibatın yapılmaaı ve. bir röntgea 8 İstanbul ilkokulla.rmda bnhı-

1 ng l
• ıte reden gelen ·d · d k' 2 lı t b"'sl makinesinin alınması zımnında şim.. nan yoksul çocuklara yardım cemi-

ı aream e ı numara o o u e d" k d k' l b I . · bi 1·v· 2"?5' ı· bc-d k 
1 

k f . b" ıye a ar va ı o an le crrü erme yetı r ıgı geçen sene r ı ıra 
ithalat eşyası ~~r ·-~~ a ara CCJ ır fC- ilaveten bu kere de dört bin lira de) mulcabilindc ahnmı§ olzın J (}00 

e ezııu~.u. vıcrmek suretile yüksek bir alice- ' metre lc.umaşla yeniden 1-iOO kadar 

Z büyük tlım blnlu. 

1 • TÜRKÇE SOZLO · va Ş :Rl<ILI 

SİH RLİ YÜZÜK 
Türlt uzı ile. ösıc.ııllen._ Tiil'k musİkillle gii1~lleşe.n en 

p.rkılarile &Wıle1W11 ~lr Ş.~RK lilnti 
Seuslar ~ _ 4.45 - 7.30 ı.~ 10.15 te 

Z - Anll umumi üzerine 

A 1 KO 
Seaaslar: ıt - 3 .S.45 n S.30 da 

'l'irk 

CA 
:ingiltered'en mühim miktarda Kaza~~dc celbolun~.~ SJhhl imdad nabhk gösteren Hazinedar çiftliği talebeyi giydrrmeğe karar nrmiş-

muhtelif cins ithalat eşyası gel - otomobılıle derhal umune ha.sta.-

1 

mutasarnflanndan Hüseyin Hüsnü tir. Hazırlanma.lta olan elbiself'r 23 
mistir. Ge1en ec;ya arasında en mü nesine naldedilmi~. şoför yakalana- Subaııya. ıük.ran ve minnetlerimizi Niaan Coenk Bayramında yoksul ta.. .. •••••ıaı•:m•••••m•m••••••••••rl 
himleri şunlardır: rak hakkında takibatn baılanmııtır. alenen arzı bir borç biliıiz. lcbelerc tevzi edilecektir. 

Celik ~ubuk, tel halat, radyo, 
traktör, kauçuk a ·akkabı ökçesi, 
kablo cihazı. iUic. kimyevi madd0 

ler. matbaa mürekkebi. makine 
yafu. kalav. J!Öztaşı, sud kostik, 
parafin. teneke. makara. elektrik 
malzemesi ve diğer madeni ve sa

i~kılab müzesinde açılan şehir · sergisi ı"' p E ~ D E 'ı: 
SAHRE 1 

s RAY Sinemasında 
Fnkala.de blr rağbet ı-iittrek lraes; tellldld ed.ileıı ve deham 

SPE CER TRACY - ROBERT YOUNG 
navi eşyaSl . .................................... -............... . 

MEVLÜD 
B."r tayyare kazasıle şellid olan oğ

!um teğmen Necdet. AyltaÇJn ruhuna 
it.tihafen <ya.nnlti Pazar günü öğle na.. 
mazını müte:ıkıb Kandilli caıniinde 
Mcvlfıd okunacaktır. Arzu buyuran 
nhbab 'Ve ihvanı dinin tc.şrl!leri rica 
olunur. 

Sigortacı Mustal& A:ykaç 
Köprüden ıvapur saat 1 dedir. 

'r)ünya muharrirlerinden tercüme
ler ~ensl numara: « 

Maksim Gorki 

Benim 

Oniversitelerim 
Çıevireır. 

A 

Hasan Ali Ediz 
Pi - 50 

REllzl KiTABEVi 

SerPWi maJı:«Jerdaı biri 
Dün Şehir ve İnkılBb müzesin- toğraf ve tablolar da bilhassa na

de İstanbul Belediyesinin eski ve zarı dik.kati celbeden eserler me
yeni faaliyetlerile son senelerdeki yanındadır. 
n.e.şriyatını ırı:aiik. foto~af v~ re- Diğer taraftan şehrin yeni i -
snnlerle teşhrr eden bır sergı a - mar plaw mucibince muhtelif 
çılmı.ştrr. ---ı "d ··ı...a..---1 taraf 

Sergide 1839 dan itibölren İs - '""ım ere 81 mu c:~ar . ın 
tanbul şelhrinin iman etrafında dan yapılan maketler sergıde e -
muhtelif seneler zar:fın<ja gösteri- hemmiyetli bir yer işgal etmek -
len faaliyetler, ~iklerle tesbit tedir. 
edilmiştir. Teşhir edilmekte olan Şehir sergisi 12 Nisana kadar 
bu wsikalardan eski İstanbul yan hergün saat 10 dan lfJ ya kadar 
gınlarıruı. atd bazı enteresan fo - a~ık bulundurulacaJttır. 

Pazar Ola Hasan Bev Divor ki: 

- Hasan bey bugün 
.Martın 29 u .•• 

•.. İki gün sonra Ni
sanın biri olacak .•• 

... Acaba bu sene de 
Nisan balığı ortaya çı
kacak nu dersin 1 

Hasan bey - Zan -
netmem... Gaze~ler 
heııgün ha.rb tebliğle -
rini veriyorlar ya!. 

iatit.W 

ŞEHİR TİYATROSU 
Tepebaşında dram 

kısmında 
Akşam saat 20.30 da 
Biiniyd Apartmısnı 

YAZAN: Sedad Simavi 
taddesinde komedi twnı.nda 
Gündüz saat 14 de 
ÇOCUK OYüNU 

Akşam aaat 20,3i da 
DA Dl 

DlKKAT! 
Yatında. bir hruika röreeelainiz. 

SERAJEVO 
Türki1ede ilk defa 

MARMARA' da 

t.ara.luıdaa emsabh bir t:l.rida yaratılan 

ZAFERE DOÖRU 
1Süper filmi. Sab güuii son matinesine kadar gösterilecektir. 

BU SON 4 GÜNDEN [STIFAOE EDlNJZ. 
Bu2ün saat 12 de tenziNitlı matine ---•r 

MADLEN 
Hak.iki ve feel menkibesl 

GAiB iZLER 
KRISTINA SODERBAUM tarafından harikulade bir temsi? 

ŞARK Stlıemasırnht. halkı heyecanlar 

iÇinde bırııkıyor 

,. SAKARV A sinemasında 
Damlar ... Şarkılar ... ve mu.si.ki procp:amı 

BUYUK DANS ÇIGAN MELODiSi 
LID'E VELEZ ~ 

RODE SANDO& nED ASTAiıtl: u 
GİNGER ROGERS İle m bur orkestra& Wııfın -

Tanfmda.n oynanmış damın • dan oy~ n~'eli. kahtahalı 
bütün ~ gös&cren filnı ve musikili film. 

B U G ÜN TORKÇE SÖZLÜ ve ŞARK EFSANF.l.ERIN:N • 
B 

i p E K EN GÜZELi :ı.engio ~e ihtilamlı 
saraylarda çevrılen 

Sinemasında 
• N B 1 

Müzik ve yeni 

1 
şarkılar 

SADETTİN 
KAYNAK 

• R • 
1 1 
Yeni şarkıları 

söyliyen 
MtrNİR 

NUREDDİN 

Bugün saa.t ı 

NC • 
1 GECE 

~ 
BALIKÇI OS1ııılAN 

taklidli müki.lemeleri 
yapan 

FERDİ TAYFUR 

de tenzilfi:tJı matine. 
1 

Prenses. Şehruad"ll'I 
yeni şartııa.nıu 

MÜZEYYEN 
SEN AR 



29 Mart 

MONOLOG: 

Kırılan 
kalb 

Bir §eyin aslını csaıııoı öğrenme
den heyecana hiddete kapılması ne 
fena_ Bu yüzden siz de benim gibi 
lı:nlb kırarsınız. 

Geçen gi.in okuldan geldim. He.. 
hlen yemini. suyunu tazelemek:: için 
kuşumun yanına gittim. Ne gör • 
•cm beğenirsiniz. Kafesin kapısı a
çık, içinde kuş yok. Şa,ırdım. Bir -
den ablamın «şu ku;u neden hap
sediyorsun, salıver hayvancağızrn 

IÖ7.Ü geldi. Yoksa bu i~i o mu yap· 
mıştı ~ Kızdım . «Evet başkası } a ~ 

Pamaz» diyerek hemen oda!l'lna 
koştum. Yeni aldığı tuvalet ayna:sı 
elime geçti. Duvar3. çarptım, çat -
lattıoı, yere attım. 

Biraz. ıonra ablam çıkageldi. 
Ndes nefese uDuman, senin ku~u 
l' otoş kaptı. Nasır olmuş, nasıl ka
pağını açmış bilmiyorum. Yalnız 

•izıncla ~. bpıdan çıkarken gör
düm. Hemen arkasından lo~tam. 
Henüz canlı olau hayvancağızı kur
tarınm ümidile kediyi epey kova -
ladrm. Fakat tutam.:ıdım. Yazık. 
la.emiğini bile bıraltmam~hr şimdi. 
Neyse üzülme, ba§kasmı alır hea -
lerein.,, 

Bunları duyunca içime hir ac.ı 
çöl:tii. Hnyır kuş için değil ablama 
hzp yaptığım çirkin harel.cte kartı 
\it.andım. 

Ak;am }"Cmdrte, ablam nk.sili· 
ğ" ha.k: ki. bugün benim yeni ay -
rıarn da d~üş kırılmış» eledi. Fa. 
it.at yüzüne bakamaJ·m. Babay -
dun, belki yaptığımı söyler, .kmlan 
&'Önlünü alırdım. 

Mualla Celiıısun 
r············································~ 

Geçen b:lmec~mizde · 
kazanan~ar 

Ceç•n bilmecemizde kaza -
nanlann isimleri Pauırtr.si günü 
çıkacak sayımızda iliiıı tt!"le -
cektir. Hediye kazananlardan 

: lııtanbulda bu!unanlar. hediye • • 
İ !erini Paurtcsi ve PCI~:ııbe 

günleri idarehune,,nıizdcn ala -
: bilirler. Taşrada bulunanlann 
i hediyeleri POila ile adreslerine 
i • ı:ö nd erilir. : 

so 

L 
H 1seler 1 

rapor 
S e~levbayı ciddi bir gazete-· Sofular hamamlanndnn birine. ce--

run havadis sütun(annda 

1 

ketinin de az bir ücret mukabilinde 
C~~düın: Nedendir bilmem, hava. eskiciye devri la7.mı gddiğinc dair 
dıaı okumak ihtiyacını hissetmeden bu rapor tarafımdan tanzim edi)o
yağ jçİn verilecek raporun ncmene rek müdüriyete ita kılınmıAhr.» 

1 T ahtaravalli oynıyan 1 

iki bayan 
Lorelle Hardi 

patenle kaydılar 

rapor olabileceğini düşündüm: * ~ 
Mesela şöyle olabilirdi: Mesela şöyle de olabilirdi: 
• B~iıkpıızarında. filanca ıohk- <rCağaloğlunda. Y crebatan cad-· 

ta.' falanca numaralı dükkanda mu- desinde mukim bay filan berayı 
kim ekstra elstta lerey'1ğın tara- muayene müracaatinde. hastalıiı • 
~mdan ya~>ılan .• mu~>:_cncııi netice • nm yürek yağının erimesi olduğu 
aınde ga~rı tabu halattan §Üphele- anlaşılmıştır. Momaileyhe bu ha. 
ncrek mu~hed~ altına ul~nmak ü: l talıktan kat"iyen .pfayab olııbilme.i 
ze;_e ~efed~~ ~:n~ahan~ne sevki için en az üç ay, mutlak olarak ga-

Kaya ik Gülün bahala.n b.h
çeye bir taht.aravalli yapmı~. 
Kaya ile Geil buna oturw eğle-
nirlerdi. İki yaşlıca bayan Kaya 
ile Gatiin tahtuavallide ealJan.. 
dıldannı penrecelerinden gör • 
dükleri zaman kendileri de he -
ves etmi~ler ve Kayalara nıiııa.lir 

gidiyor gibi yapıp Lahçeve gir -
dik(eri zaman tahtaravalliye o • 
turmu.şlardı. Böyle 4c:ylere alı~ık 
olmadıkl.anndan otuıur otuımaz 
biıi havaya fırlanuı. öteki yüz.Ü 

koyun düım~tü. 

Şimdi ne yapacaklardı} Kom
tulan hayan)aın orada ba halde 
bıralı:amulardı. Kaya ile Gülün 
babalannın aklına bir çare ııeldi. 

Havaya fırlıyan teluaı tahta -
nvallinin ü2eıine dütüncc,. ha -
vaya fırlamal: ıırası bu ıcfer ö -
teki bayana gelmişti. 

- Ay düşüyorum. Tayyare -
ye mi bindim. gök yüzüne mi 
çıktım. ne oldum. 

Diye hağınyordu. 
Kaya, Gül, annesi, bahası ko

fu~muşlardı. 
Tahtaravalliye merak etmiş o

lan bu iki bayanın haline bakı -
yorlardı. Nihayet ;ki•i de tnhta. 
ravallinin bir yanında baygın bir 
halde yuvarlanıp kalmı~lardı. 

Bahçe hortumunu aldı, mus -
luğu açtı. ilci bayanın yüzlerine 
au sıktı. Ve ancak böylelikle 
kendilerine gelebildiler. 

- Aklıma bir fCY geliyor Lord. 
- Aklına ne ıey geliyor Hareli? 
- Hani ben gördüm. Ayakları-

nın altlarına dört ickcr1elc takıyor
lar ko~yorlar. 

- Ben -onu yapamam Hardi. A
yağıma tekerlek takmak için çivi de 
çivilcmdr. lizım cclecelc. Sonra a
yağım çok acır. 

- Öyle değil Lorel. hw dört te
ke.rlek adeta bir araba. 

- Öyleyse ne diye ayaiama ta
uca~ım, içine otururum. 

- O kadar büyük değil. •dına 
paten diyorlar. Kayı~la ayağa bağ_ 
!anır. Asfalt gibi yerlerde kayılır. 
Çok eğlenceli b.ir fCY· 

Hardi. Loreli kandırdı, kendile
rine birer paten aldılar. 

- Haydi Lorcl elde tutu•alım. 
bunlarla kayalım. 

- Bana bir ıeyler oluyor Hardi. 
Ba~ım dönüyor gibiyim. 

- Korkaksın Lorel. benim gibi 
cesur ol, bak nasıl e;ilcneceğiz. Şim 
di kendimizi buradan buakalım. 

- Nereye bırakacağız. e.mancl· 

munasıb gorulmu~tur.» zcte ol..-umamaın tavsiye edilmiştir. * Bu üç ay içinde hiç 'kimse ile de 
Me~la şöyle de olabilirdi: konuşmamnsı elzem olduğundan e. 
uSon günle.rd eıchrin muhtelif vindcn çıkması doğru olmadığını 

semtlerinde zeytinyağının nev·i be- mübeyyin rapordur.» 
lirsiz bir yağla ihtilall netices.inde rl / ı , ' 
husule gelen bir nevi yağ mahlut - · '-.../ -.r~pt ~uJi 
lan görülmüştür. Bunlann diğer 
semtlere de sirayetini önlemek 
maksadile kordon aluna alınma -
lan vesaire vesaire ••• 

Bir ka'ay muhtekiri 
adliyeye verildi 

* Fiat Mürakabe Bürosu taraftn-
M~li ıöyl.e de olabilirdi: . • dan dün de bir knlny muhtekiri 
«Şişlide, filan apartımanda fılan yakalanarak adliy~ye verilmiştir. 

ca numarada oturan bayan falanca- Galatada, Mahmudiye cadde • 
~ın :ıı~çlannın tara.fımdan yapılan sinde Yani K.ösecioğlu ismindeki 
dı~k.atl~ mu~yene~ı, b~ ea~laıda tüccar, 1200 kiloya yakın kalayı 
brı~nhn .den~l~n hır. nevı yag h!s· Ffa.t "Mürakabe Komisyonunun tes 
talıgı.nı~ ız.l~nnı harız ıurette ~s· bit ettiği fiattan :fazlaya bir ~ 
teırmştır. Bir ltalıp aa~un n do_t! terisine satmak istemiş ve ayni U• 
kova doluet.1 aıe.a~ IU ıle teda ... :ısı m d cffi--;~ fat t " """''• ·· k.. ld w •• he • . b an a .,........ ura anzım ew-. 
mum ~~t 0 .ugu~ ~u d yyın ıe u tir. Yapılan .müracaat üzerine. Fi-
ıapor 1 anzım ';. ın ı.> !at Mürakab_e me;tıurlan cürmü 

M :la ·· k d ı bT di meşhud halinde tüccarı yak.alaya-
:ııe t<>Y e 0 a tı ırd :. _ rak adliyeye vermişlerdir. 

«.oc:Tayı muayene ve e avı mu-
rac-.at etmiş olan yeni şairlerden 1 Haıırlanan İmar pli.nları 
filanın. muayenesinde, yalcaaında Şehircilik mütehassısı Prost Eyüb. 
gayıi tabii halde birikmiş yağ küt- Boğaziçi ve Samatyanın imar plin
leleri görülmüştür. Tedavisi hen • larını hazırlamıştır. Bu planlar Se
zinle kabil olacak bu hastalığın, y.ı hir Meclisinin Nisan devresi toplaa
kanda kendisinden bahaedilaı şair tılannda tetkik oluııacakbr. Sam.t
tarahndan ihmal edildiği pek aşİ· ya imar planına göre, surlar etn.
)d'udır. Berayı tedavi cebren yaka· ı fanda. yıeşil sahalar vücude gt tirile-
lanarak kendinin Horhor, yabud c~ktir. • ---................................ _ ................ ·-···-···-.. ··························-· 

NflL . SLEB.1._.._ 
dü:şiince meselesi 

çiye·mi Hardi? . .. . • 
- Şaşırmışsın sen Lorel, hiç in· Bir genıç kız soruyor: ıbır alaka ~eçırmı., __ olmasmdan e:a 

k d . · · b k " l ··1d·· • ..+ ....... Ü" vıl duyarlar. Fakat. boyle olmak, böy 
san en ını emanetçıye ıra ır mır cAb am. o. u, e~lı;,-~•· ~r:ra le duymak bir kaide değil. 1~ 
Yani buradan kaymıya başlıyaca • onun matemmı ~cktıkten rd. B büsbütün başka yaratıl~la bir 
gyız ... Ben bir, iki, üç deyince ka • !tekrar evle_.nmeye kara;h ves e'tm· "ış.e ine'""' kız ki, sadece evlilik hayatı 

· dü - anneme ı sa ,., -..-
yacağız. ını. ~mut eder misiniz JtC"Çİrmiş bir erkeğe '\rarmakln kal 

- Olmaz Hardi. Ben diyeceğim. B_ır m ~rk ~.:e~ur diyor ' mı~r, o erkeğin vaktilc kendi.sin. 
- De bakalım. dıye sonna 1 ım.. · enişt.elik etmiş olması üzerinde de 

C Y 
_ Bir, iki, iki bir çeyrek, iki bu- Bu ~ene: kıza: • durmuyor, bana sormasından bel-

- enİ bı•ımecem·_.Jz ---., çuk. iki üç çeyrek. - cHavır. ?<'n;ek lazım. kanu~ li. düşünmeden reddetmemi~ o'L-
1 1 1 bak~mmdan hıçbır mahzur tasa"'.- masından beli.. Yarın kız kar~ 

Haydi canım üç deyiver. vur etmivonı~ .. ~asılıyor kı, şinin henüz ~ıım.ış ol::ı.n yata-
Bir vilayet me~e.rimize, oranın ıl . ~el~ çocuklar aizde düşünün. Bu - Korkuyorum. Hardi. _ siz bu meseleyı gonul bakımmdan ğına girecek. Fakat ben bu geoç 

bir yabancısı gclmı~ti: vılayetın adını bilecek misiniz'? Bi- - Korkma Lorcl. Sen korku ıde~il. m~dde ve men!a_at ba~ımın- kıza ne diyebilirim, madem ki so 
_ Bu viliıyctin adı nedir'? lirs:niz bilmece kısmını gauteden yorsan. ben söylerim. Bir iki. üç. dan te~kık etmek_tesınız, ~~nase- nıyor: 
Diye bir çocuğa sordu; çocuk keın~ •. bir kağıda yaµı~nn, ahına Birbirlerini bıraktılar ve kaydı ~ bette bır favda ~rme~es.1 n.ız. r· _ Hayır, mahzur yok. diyece. 

Jüyle c.evab verdi: hallını yazın ve bize gönderin doğ- )ar. Fakat her ikisi de yuvarlamnı,.. zunuza ayak uydurabılırs!nız. n: ğim. 
_ Vilayetimizin adı. Anamın 

1 

r~ bilenlerden bir kişiye bir ki
0

lo ne- ular. l larclinin başı ~ti. sanların saadet tPlakkilerı _yekdı : * h bir harf eelmit bu2ağmın fıs ~kerleme. bir ~ye bir Şirley _ Neredesin LoreH ğerine uvmaz. duygulan bır de-
; Bilmf"ce hcdiyelrri hakkında b~şı~~- lmu~ Faknt 'gene eksik albümü. bi; kişiye marokl'n kaplı Lcuclin yerden sesi geldi. ğildi_r1: k.in:' bilir, belki , m 0 s'ud da IBayK~ıskA. G .

1
> 'Lye:lı t * 

i bir arzunuz, veya bir şiltayetiniz k:r;~u Ba"a bir harf daha laznn - ~e f fe~ka I:ıdd~ kiğıdL bir muhtıra - Bilmiyorum neredeyım, öl- olabı ırsmtz. d ı· l t -~ anc; fır.. _,nr ayke t sevgı,e 
b d.i _.v • ı e ten ve ıger otuz kiı,;iye de ayrı dum·· aliba. Genç erkek genç ktza be. nze- e a e ~er, . OZıa ~ ın ı verme-

~ varsa ize bir mektubla bil ·r - mış. Eg~r. o harfte başa ~onulur, 1 ayn ~güzel ve kıymetli hediyeler ve- g .. 1 b. ld mez., evleninceye kadar brrçok mek şartı le bır mezıyet de sayıla-

•

: •• •• melisiniz. Bu tarzda mektublan sondan ıkı harf atılırsa. denız. orta- j ~ecegiz. Bu bilmecenin cevabı en - Ben de oy f d •eY kto um !sergüzeşt geçirmi olması daima bilir. Fakat yuvayı zind:ın haline 
bilmece cevabını günderdiğiniz. ~ sında kaTa oluımu§. . . geç 11 Nisan Cuma gününe kadar Lor~l. beynim ka am aıı çı ı zan-,tabii pt;rüliir. Buna rağmen bm g~!n;.n ~ı~ançlı'k hapta~ı~tlr, _., 

: zarftan ayn bir zarfa koymanız E - Yaba.nc.ı anla?ım•v.ded~. Vı- g~zetemize gönderilmiş olmalıdır. nedıyo~m. a patenle kaymıya öyle genç kızlar bilirim ki nişan- gıvı oldurur. Karınızı şıkiıyet et-
: ve zarfın bir kcn;ınna ,Jdare» ~ l.ayetin adı beş hazflı degıl nu2 Bilmece c::e~bını bize gönderdiği- .. - Bır d.ah lılannın mazisini kıskanırlar. öy- ıı:e~t.e ~ama~ haklı huluyor~m. 
: kelimesini yazman:z lazımdır. : Çoc~k: niz ~rfın 

1
üz

1
erine «Bilmece» kekli- tovbeB~:r:~· tövbe ettim Lorel. le genıç kadınlar tanırım ki, ko~n: Sızı ihtıyata, ıtidale davet P-lerım. 

\. ) - ı:.vet. me!'ını ve i mecenin gazetede çı • - * * lıınnın bekarlık havatın<ia geçıcı • T~Y~ 

ı::::~":·:··:··:··:·:··~··:·:··:·--::·:··:··: .. :·:
00~--::-~·=--:·:·~··==~~C~c~v~·a~b~ı~n~ı~v~e;ı~d~i.:=:==============~tı~ğ;ı~t~a~r~ih~i=y~a~z.~ı~n~ız.~==============~~~~~=:;~:;::'d::='~~ 

«Son Poataı> nm tefrikaa: 
birbirlerini durmadan tebrik edi • ı itina ve taaaTTuf iater. Rikardoda t Ertesi akşam ve onu takib eden 

1 1 d bunların hiç birinden eser yoktu. diğer akşamlar Mclpomcni cambaz 
yorGr ı. k tı günleri araların - ı Camba:4hane giıeaiode bulunması haneye tekrar tekrar geldi. Çok 

d k. eç~~ skı 1:ıar mün~zaalar, kav icab eden saatleri kumarhanelerde ııeçmedcn kolundaki müteaddid 'bi-
a 1 muna aş ' ' · · &· N lid b 1 d v b. 1 "ld 1 bo d L' uh lif · • l h tta dövüıler uoutulmuı, .i- geçırır ı. apo e u un ugu ır ezı er e ynun aıu m te ına 

Lga a~, g~tmi•ti. l aııada cambazhane iflaı etmek üze. dizileri Rikardonun naz.an dikkatİfti 
ıınır~. " 1 d d · !"- - · A b 0 0 ' Rikardo Apwıtola, Apuato a rey ı. cc octtı. z ır zaman soora nı 

Rikardoya hayrandılar. Her ~iri Riludo yakışıklı bir. delikanlı>•- karda, hayran Te mes'ud Mclpo 
ekdiğerinin nazarında bir dahiydi. ! dı. Pa~lak ııaçlan, uzun ııyah badem meniye ilinı aşk ediyordu. 

. f Çünkü bu muvaffal..'""İyettc. bu za • , gözl~rı oldukça can ya~ışh. J:l~le Sevgililer hayatlarını birle§tir • 
. . . • EKREM RES D Cerde ikisinin de dahli v~rdı. _ 1 tem11lde ka~larun ltafeıune gmp, di~leri ~bi servetlerini de bi~l~ 

l _ 1 uzak köylerındeıı. bıle, halk, bır ne-!Iarına paralar ya~"Tllalı::taydı. O de-ı Rikardo cambazhanenın muea •· h~yahm tehlikeye koyarak hayvana 

1 

mlflerdı. Bu suretle Rikardo ıhbyar 
- ·nelen 

0 
na· hir gibi cambazhaneye akmıştı. ı rece Jı:j cambazhane a.ahibleri Ri - sisiydi. Fakat A~u~tol. lstanbula 11~- bır .ta~ım. o>'.~nl~r yaptı~~~sı k~dın kontun .ervetine konmuı. Melpo " 

O !ene lstanbul yen . 11 y 1 H" b.ir aan'at hareketi, biç bir kardo Aranzanareııle şeriki Apustol yabatin müşe''"ıkıydı. Sonra hırı •cyucılenn uzennde buyuk tesırl~r meni de cambazhane Mhihinin te • 
lhıı çalkalanmı U. Ne fe7{hr;m~· :: hadi;~ hiç bir spor faaliyeti. hiç para mefhumunu k.ayhetmişlcrdi. Tiırk çe~nisi vermek için artistlerin bırakmaktay~ı. ~ırmalrırla i~:'"nmış ı rilci olmuttu. Böylelikle canlhazha
hltbol maçlarının en m .1 • b" dehi ibtifa1 ahaliyi bu derece ı Cambazhanedcki artistlerin hat- ismini, tıpkı tiyatTodaki adapte pi - kırmızı ~treli. 111yab ııaten kulotlu, ne iflistan kurtuldı.ı, fakat kontua 
c_h. .,.., t nu" opereuen, ne ır c 1 d · 1 d ·· 1 • t•• k J • lak. çızmeti ve her on canavarın 
'lo1C 1~ ı ıya rosu .. h lk b Jbctmcmişti. Temsi saatin en az ta hayvanların biJe neı" esine payan yes er e veya soz en ur çe enm11 par hr een:eti Riltardonun kumarbaz cUe-
de güreş müsabakaları . a .. ıB a ce l veya temsilin bittiği sıralarda yoktu. 1 ecnebi filmlerde oldui:u gibi, Türk 1 pençesi .ahında p~rabnm~k tle. .ı .• ri arasnda.. yqil çuh-. Örtülü ma-. 
derece alakadar edemc~ışu. una evkv~ bulmak ga·vri kabildi. 1 Sah a b d" . h t .. c;ek- isimlerine tahvil etmek fikri Aput- Jcesi ıeçıren bu g~cl dlelılkan ı JÇJn lar üzerinde emnp aitti 
~b b b" bazhaneydi ta ıu ., r run e e l)en asre ını l ki lm" . B .... k b. . öy .. krde nıce ka b er çarp • ··o1· ... • 

e. ır caın 
8 

~ Apustol ÖmiiTlerinde tiyatro, sine~ gör mekte olan aslan bile dnüıısıladan to on. a ına gc ıştı. uyu ır gu. , :~~t=y~. Camba7.hane o analarda Marail-
ailcardo Aranzanare mcmiş cençliklerinde Abdı veya kurtulmu~tu. Her zaman meyus ve rurla • v• . b b b ı Çarpmalcta olan bu l:alblerin biri yada tem.ı;iller vermekteydi Rikar· 

.:ı.nıba2hanesi. ·• ba Kel H~anı seyretmemi, olanlar da miikedder duran fil bile derdini u-1 -K Eşcgıl~ıb o~ay,ıp Ha l'asına ~~- . s hibesi de Melpomeni idi do da gecelerini Monte-Kar loda 
J b fd h k bu cam :ı - d " I rd M _ı_L_ ki" tan ayserı erum .• aıı;a artu· nan a • d .. d K 

h ııtnn a a re es. t k ; "n amhazhaneye hücum e ıyru a ı. • .. tmuştu. aymunlar U<Uıa $e~. ı I . ·z· T"rk diye yutturamaz olur Melpomooi bir Ram güıeliy i. geçmyor u. umar utkını sadece 
e ancyc .k.oşuyor~u:_ Bıletha11~ıakütl~si Hal ve Takiıleri cpenc..: mahalle .-1 ve ca~lı gö~n~yordu. Sahiblexının ;~;~~ hi~I.. deyip, böbürlenerek Hayata bar muganniyeei olarak a . 1 ukın fevkinde tutan bir adama kar. 
h~ en, ıtı~en. dovuşen a. r:- _ h 1 . ..;mı~ ~ge miiııaıd olm1yanlar hı- kırbaç~ı tohdi.dı altında valscdcn .. w.. ı.ab rtırdı trlmıştL Onu Atinada seyredip al - şı en derin muhabbe•:.. bı"le ömıii 

ıc; b · d - .. • tı ı:.n e- rıne .,. 1 goguıı K a • l ,...., 
ır yer e gorunmemı · . . ! b" arcs.ini bulup· camba7hane - 1 a~lar adımlarını bariz. bir memnu· 1 Doğrusunu söylemek 1iızım ~e - kışlıyan ihtiyar bir talyan kontu kısa olur hele bu nluhıtbbeti be.&. 

jecanlı güreş müsabafc:ası, en ıddlaıa- l~ ~· c; t msilini ofsun gönniitlerdi. nıyetle musikiye uyduruyorlardı. lirse, Apustolun çok kurnaz bir a.. ona aşık olmuştu. Bu aşk ıayeainde yen k.alb' Mdpomeniwn kalbi clur-
ı 1rnaç günleri stadyomıı yapı n nın !.r da evdeki mangalı, dolabı Herkese karşı küalcün ve müteca - dam olduğunu itiraf etmelidir. Bu Melpomeni günün birinde kontes sa 

tenaciim, en muvafrakiyetli operet Bu yuz eln olm•...+u. 1 viz. olan kaplan bile adctıı munis cambazfıanenin bir pah'onu olması ve zengin. bir ilci sene sonra ela dul ·;.: .. .. b .. d Ilı L d R. 
t" .... · t· d · • • • ·· ·· b 0 l satan at ... 'i. uunun ınn e uva aa m ı • 
..1 ··••ııın c tıyatro gış~ının onun -, ı e b h kapılarından Bey - olmuştu. Vazifesi her ak am hasta· da zekasının bir deliliydi... Bana olmuştu. Napolide lcocasnın kendi.. k d k ed.ği i anladı. 
"<ıc:ki izdiham cambaı:hane önünde· Cıım ~f ~nd çıkmış son moda lanıp, ölmek ve arkadaşları tara - , nnsıl muvaffak olmu~tu}.. sine. bırak.mı, olduğu saray cesa - ar oyu 8.rtı sev; 1 0 

ti . yok 
ki karga~alığın yanında hiç lcahdı. I oğ!u tcr~ı e~n ,en larlıı.. baııörtülü, fından defnedilmek üzere olan kö- Rikardo Aranzanares bir cenu- metindeki k~ktc ya,ıyordu. F

1
ua: aynı ~;.~n ı-İ ·~~vk:ı~:daJd 

laıtanbulun her köşesinden. her- tuvaletlı B) a~r ln~liz kuma~ pek de bu addı rolünü oynarken 1 bi Amerikalıydı. Me~hur bir cam -1 Bir akşam, tesadüfen Rikardo 0 dugunu gor b~k enu . boy _ 
·~akın akın gelmişti. O s.c:ne ıram çaı~flı ninclc.r; lb~' li şık barlar- bile gayri ihtiyari gulümsüyordu. baz sülalesinin son evladı ohnası Aranzanareain cnmbazhanesine gel- bilezik~r~~ ;{ at-ta:Jnuıdiıisi kal
... )' idaresi büı(icsini mühlm biT' şındnn yapılmış e ~sc mestli baba -1 Patronların yüzünden ise tebea- hasebile altmış, yetmiş, belki de mi~. Kaplanla mücadele eden de- nunda F ka b el kaybetmiş ol _ 
~rnla knpamı11tı. Sirlcetiha:t..-iye la. ba~ı k.ülihlı. aya~ius göğse. it\Je süm asla eksi.~ olm~yordu. z:~. bu fazla, senedenberi dünyayı dol!'! - Irkanh kalbinde yeni lıeyeca..nlar ~~!:· ae:TCtte nu~;ıuı h.içti .•• 
f~Ja olaralı: pastalar ihdas etmit. lar omuz om~za.l god. ana kadar boyfc bıT muvaffnkıyet makta olan cambazhane kendııııne uyandıım'lftl. Omuzlanndao doga · ı KM 

1 
. d". .. d _ı_ 'ı 

lı\. ..ı '--'-J · · Lirr er ı... k k h ) l k . k l k _ 1 • • k b kmak• e pomenı acı uşune ere U&A. • •Qılı:öy -.e Adalar: vapurlaıı da K.Oalli a ıç,cn g b hanenin ve bu derece yü se ası at a ar • mıras a mıştı. ra gece tuva1etının açı ıra d d elli o1cl 
ı;ıfıcr çiftu işlernifti. Her t~s_il~e c~: ka:ca çadı· şılaşmamışlardı. Böyle bir cambaz- Cambaz_ha?e. işletme~ ~üçtür, ta old~~ artını o_kşıya'! . ufak vel 1

• er u. (A.rk.ul v.u) 
el l.tarıhulun en \icra köşelerin - binlercr k• istıab ed.d renin .lı::asa- haneye malik oldulıtlarınd:an dolayı masraflı hir ııdir. Çok dile.kat, çok tatb bir u.rperme hinetmıtU. 

en. en keuar mahallelerinden. en rı dolup boşaldıkça 1 a 



6 S&JFa SON POSTA 

[Memleket llaberleri) 
Bahkesirde 1 Manisada kurutulan bir bataklık l 
Rize meb'usu Fuad 

Sirmenin harici 
siyasetimiz hakkındaki 

konferansı 

Balık-esir (Hususi) - Cümhu
rivet Halit Partisi Genel Sekr~ter 
Uğince muhtelif vilayetlerde seri 
halinde verilmekte olan konfe • 
ranslar meyanında bu akşam Ba
lıkesir Halkevinde de saat 21 de 
R ize meb'usu Fuad Sirmen ta • 
rafından dünya vaziyeti hakkmda 
bir k"'Onferans verilmiştir. Bütün 
şehir halkının bil.yük bir alAka 
ile takib ettiği konferan~, ayrıca 
Halkevi hoparlörleri .marifetile 
şehrin her tarafına yayılmış ve bu 
suretle halkevi salonunda dinle
mek için yer bulanuyan diğer \'8-
tanda.şların da bu konf~ranstan is 
tifadesi temin edilmiştir. 

Sivasta canavar düdükle
rinin tecrübeleri 

Muş kayakçılarmm Kurtik 
dağındaki gezileri 

cSoa Po ıa .. nm tefrikul: 65 

plaj haline getirildi 
Burada banyo havuzları ile güzel bir gazino 

yapıldı ve halkın istifadesine açıldı 

Ya.zan: Valentin William• 

Dilekler 
ihtiyaclar 

ÇEKLER 

Londra 
New-Yorll 

Londrada geceler 
nastl geçiyor ? 

(Ba.ştarojı 2 nci sayfada) 
gaz maskesi değildir. Mikroba kar 
ıı m.askelerd,ir, bunlara antımı~ 
robe maskeleri denilmektedir. 

Sıiınaklarda halk arasında l::afi 
miktarda yer bulunmadağmdan aık 
aık enflüenza hastalıkları çıkmak
tadır. İngilizler bu haıttalığa kısaca 
«flu» İsmini vermiılerdir. Şimdi 
«flu)> ya yakalanmamak üzere mas
keler çıkarılmııtrr. 

Bu maskeler, pellilcül' den yaptl
mıı blr nevi siperliktir. Bu maske
ler, burunun tepesi hizasından )is.. 
tik ile enseden tutturulmaktadır. 
Bu sayede bu maıı.keler ıçın
de öle.sürülmekte ve akıırılmak
tadır. Sirayet imkanları aagari had 
de indirilmiıtir. 

Bu maskeler ııhhi olmakla be
raber hiç de 11k değildir. Londra
nıı\ en büyük mağazalarından biri 
olan Harrod'un aun'i çiçekler fU• 
besi güzel satıcı kızlarından Mis 
Lile Sloan çok şık bir maske mo• 
deli yapmııtır. Şimdi sığınaklarda. 
ki şık kadınlar e<Mia Lile» maske
lerini taıımaktadırlar. 

Siyah çorôbh Londra 
kadmtarı 

Mart 2!) 

Yeni 
Eserler 

(Başta.rafı 2 nc'i sayfada) 
cimz li~ dağ başındasın; 
cHenüz on dört y~ndasın; 
c Uyu, küçük sultan; uyu.! • .> 

Soranın: hangi masal bundan 
daha tatlı bir dille anlatılmıştır? 

Hiklıyeler kısnunın başında, 
cAbdülhak Hamid'e mektub. var. 
Sonra sırasilc şurılar geliyor: Pe
ri kızile çoban hikayesi -Bir kış 
masalı· - Fırtına ve kar. 

Bu uzun manzumeler, bence. 
şairin san'at hayatında, bugün 
en fazla bir hatıra kıym~tini ta
~ıyorlar. Hele kitabın sonuna ko· 
nulmuş olan cFırtına ve kar• ın 
aruzla yazılmış parçalardan biri 
olduğu halde bu vezinle tek şii r 
olarak bu cilde konulması bilmem 
ki ne dereceye kadar do~rudur! 

Ufuklardan zalam al! 

Ağaçlar yık, bulutlar çlik çıik eti 

Çeldil, git revzenimden! 

Sandım ki şitabnnla bir ümmide 

ulaştım/ 
yerde bir ateı 

yakıyordu. 
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~~~;i~i;l~ iiil-ii;=,=ill SPOR (Resmı Tebliğler)! "Bizim sulhumuz teslimiyet ve 
~~j~:r~A~:fİft~va ve kölelik sulhu değildir,, Birinci ve ikinci Zanzur İzmir mill~ kü~e. dalDU emaiyet oezuetlerinm dün 

maçları tehır edtldı akşamki tebliği: . _(BflfÜll'fl/ı 1 mc.; 3tl!/lada) ~tün Günaltay buadaJı 

h b 1 • d k • k ta 1 ar . . . .. .. Gündüzün sahil mıntaka~arınd1! sıyasıet~, . dün~a sulhünün muha - sonra bütün vatandaşların en bü· mu are e eri arasın a 1 Va Izmırde yapılac~k Inon':1 mu - düşmanın baı.ı tan:are ~by_etlen fazası ıçm elin~n gel~n~ yaptığı- yük vazifelerinin milll birliği ko-
kavemet yarışı munasebetıle Pa - olmtıştur. S.bahleyın munferid ~- n~ anla~ bugun harıcı tehlıkc- rwnak olduğunu bu sırada he.ı 
zar ~ ~~ay!a, Altınordu ~ra - ~n bir. tayyare cenubu p;ki aahı-1 nın ~ıyet sa~ıza,. ~rdii~i zamandan daha kuvvetli ve müc~ 
s1;11d~kı. mıliı küme maçı tehır e - lmde hır şehre bombalaı atmıt.~~: ıve aZ!z yatan~. tehd!dkar ~r vaz~- deleye hazır bir vaziyette olına . 
dilmıştır. .. Evlere haaa~lar olm\lf88. da ne wolu .Yet aldıgıru .~Yl~1ş, yenı niza - mız lüzumunu anlatmış ve sözle-

Alsancak sahasında bu muna - ve ne de agır yaralı vardır. Öğle- .~1~ gay~ler!-111, Mıh ver devletle - rini bitirmiştir. 
sebeUe büyük spor hareketleri den sonra diğer bir layyare cenub rının şımd'iye kadar yaptıkl;.1: Şemsettin Günaltay Pazartes 
yapılacaktır. ' sahilinde bir yere bombalar atmış- tı.aksız tecayü.zl~ri anlatmıştır. Ha akşamı Kadıköy Süreyya sinema. 

Yarınki maçlar tır. Birkaçı ölü olmak üzere bir tıb, Mus:sol~nı. Italyasmın ihtiras- smda 4 üncü konferansını verecek 
miktar zayiat vardıı. Binalara baZl larıru. bu ihtıraslarm bizi İngil- tir. ... 

Millt Küme Heyetinden: hasarlar olmu§tur. tere ile ittifaka sevkettiğini an -
Fener stadı: j-...:ı:_ L-L..:.;;. -&:.-!... .. _Lı~ latmış ve hükiimetin harici sıya - General 

F ı... ... l.J. Q l ,...;._ _...,.e nsar- 1CUPB• ti. t sl l .. l · Saat 13 ener ..... ~e - a atasa- . se ne ema a şun an ~ emış -
ray (B) hakem: ;13ülend ~ Lon~r~ 2~ (A~~) - .. Bahrıy~ tir: v 

Yan hakem: Halıd Üzer - Munıt. nezare~Dın bır te~~ıgıne gore Mo! Bütün hazırhgımızı yapmı~ diyor kı· 
Saat 15 Beşiktaş - istanbulspeır 1';1x yatıle l.ady Lilıan balıkçı ır.~mı- · y 

hakem: Şazi Tezcan. yan hakem: aı batmışJ~rdır. Mollux yatı muret- bUIUAUJOrUZ <.Bat&araıı ı lnei saytaclaJ 
Halid Galib - Necdet. tebatına bır şey olmamıştır. Lady Fakat it bu kadarla ltalmıyarak 

Saat 1'1 Fenerbahçe - .Galatasa- Lilian mürettebatını~ e? ;-rakın ak- ~.uri_Y~t. hükumeti, yur- ~radda vesair Yugoslav tehirle-
ray Hakem· Afımed Adem Yan rabalanna haber venlmıştir. dun ve ıstıklalının korunmasını nnde Almanlara, Al .. 

· · · te · · · .. l. ı man mueaaeae-
hakem:: Tarık Özerenj!in - Feri - Y..... tebliii ı:n~n ~n, ~an!~ ..... ~:v~ ve şe- lerine ve Alınan taraftarlanna kartı 
dun. A . 28 (AA ) y raıtın, ıcab ettırd.ığı bu tün ted - pddetli tez.ahürle de bul uld v 

k 
. tina, · • - unan or- birleri tereddüdsüz ve metanetle Al r. un ugu Me tebler ump,yonası dulan baş1tumandan1ığı tarafından ...... ~ bütün . . . ve man aefaretııe konsoıo.ıu1t1a-r 27 M. -L-- d"l 1 ı:.2 ~·-..., mesaısını. yurnwı nm muhafaza alt.uı almak liizu 1.unbul et4rıek meldebleri' ıL . .._ art -.-mı neşre ı en "' nu- em.niyetine ve dünya sulhünün b · a -

• .. maralı ~i tebliğ: J' uhat h tntlşt" mwıun ile hasıl olduğu anlafıl-
yetincfea: Malıdud L "f k il f ali . 1 m . . azasına.. asre . ~· . maktadır. Demek oluyor ki Yuaoa-

ı29/3/19+1 CumarleSl «flnu ·Be- 11;ep_ o an a yetı o - Bı:z.ım bugune kadar ıtına ;le la d k . k .. . - . 
şiktaş Şeref' stadında yapılaCak JDQf. ve. muhtelif_ ~e~fette topçu takib ettiğimiz sulh, teslimiyet ve d:':':ı:ia:\:.V:rb' hadıselens; 
maçlar: . faahyetı ltaydedılnı.ittir. kölelik sulhu değil, beraberlik ve yetsizlik cereyanı hı r lmmemouı:-

Saha komiseri: C. Tiniç. Ha'ita dafi bataryalarımız iki hürriyet sulhudur. Bhim istedi~i- paktı imza eden h~1 
.. 

0 
ti uş dve. · 

Yazan : Emekli General -H. Emir Erkilet 

na..:~~~çaka _ ist. Erkek L. saat dilşman tayyaresi düfiirmütlerdiT. miz sulh. istiklal ve emniyetimizle cek. kadar .ndd tli lmumetu evıre-
ı.~ jt hd'd d"l · · • ,... e 0 Uf r. 

I 13.3() hakem B. Uluöz. Aı.... tel>Jiii a 1 •• e 1 mıştır. Vatanımız . brr Bundan aonra neler olabileceğini 
I · /.ı•ı+R Haydarpaşa - Vefa saat 14.45 Serim 28 (A A ) R • eb tec~~ maruz kaldı~ı takdude, ise ancak hadiselerin aeyrinaen ya.. 

_ - hake~ ş .. Tezcan. liğ: ' · · - camı t - tarihın başlangıcındanbe.~i ?ür ya- vaş yavaş. öğııenebileceğiz. Bu' se-
-L-... •• ?erir krolıl · • · .. • • • • Bogazıçı - Galatasaray saat 16.1:> Al h k 1 . j T ~$ .. olan, başından hurrıyet ve beble bugün nihayet bazı tahminler 

H•ekM •-• l'OS hakem Ş. Tezcan. . ~.an ava uvet erı y ngı •z .. ge. ~~ ~c.ını . b_ırakm~ olan üzerine baZJ mütalealar yürütmek-
58 

• .,.,. ihtarda lbulıınması da mahza mılen ıle yapmakta oldugu muca- Türkıye ıçın gıdılecek yol muay- t b-.ı.. b" "'I - - ...... · · · d l d"" d d · · G l . en ,...a ıT şey yapamaylZ r 
Birinci ve ilıinci Za11sar ma - Trablus ve Bi~azı. cıhetleı:ınde do,ğ'ru ıgelen bir sürü kum tepeleri e eye u: e evam betmıştır •. . a - yendir. Bu yol bir tek ford kalm- Bununla beraber aşikar oJa~ bir 

Jıaı. bel • d ~ bir adet haline gelmı~ olan .hır u- vardı ki İtalyanlar bu hattı işgal ;es :nta basının cen~ k garb~sınd.e caya. kadaı: aziz .vurdu, atalan~u- cihet vardır ki o da, Almanların 
e en m-,aaın a sulii: hat~rlatmaktan ıbaretti.. . etmekle Zanzur vahasının zaptı . m are e tayyaresı u~vet~~ hır za layık bır şekılde şerefle mu ,: Yıtgoalavyada, ağlebi ihtimal be.a-

. vak a'- 1 Filvakı İtalyanlar,_ ":deyılerın ile d:aimi surette elde bulundül'ul- hı~ay~ altı?.da bulun~. bu duşman dafaa etn:~~- yolu~ur. Bunu; katı ha katmadıkları, bazı güçlüklere te-
. ~ ~azıran 1912 de v~~ b~ tahkimat hatlarının ıçe~ılerıne ve ması işini tamamlamış olacak- kafilesıne .hucum ~mııtJr. Bu ta?'ya- o!arak .. butun dunyanın oovlece sadüf edecekleridir. Fakat bu ba

bır~ncı Zanzur .Y~ud. Sıdı A~~ ı.gerilerine sokularak dikenli .. tel. lardı. relC;' Cem an 15 bin ton hacm.ınde bılmesı ıcab eder. austa şimdiden bilip katiremiyece
celıl muharebes~~l t~kı~ eden g~ demir kaZl'k, telef?n kablo, tüfe~ İtalyan kumaı;ıdanlığı, ~~al o 3 ~ep .~atımuılardır. Bu. kafıleye Türk ordusunun zaferleri ii~ .. ~ok.ta. Al~anlann yeni çık~ 
lerde, İ!-81yan ~~arılerı, }'.aptık cephane ve e~lı şeyler aJ.r:ıala- lan Türk ve yerlı kuvvetlerının ne dalı.il dıgıer _4 ~·~urla aynı sular~.a . .. mu,kulatı nasal hır metodla yenebı· 
ları keşıflerde Turk ve .yerlı. kıw- nndan ve gafil bulduklan !1öf>et- relerde ne miktarlarda bulunduk- bulunan. b~$1Dcı hır v~pura ~a hu-I Hatıb, bu~dan sonra Tyurk _o~u lecekleridir. Sert bir metodun Yu
V~Uerle temas edememışlerdı. Ya çileri vurmaların~ pek şıka_yet lanm bilemiyordu. Karargihta, cum edılmııı ve me~ur gemılere a.. 8UDun ~eçmı~~ ~az~.ndıgı buyuk goslavyayı mukabeleye kadaT sevk 
nı bu kuvvetler w ortad~ kaybol- ediyorlardı. Bedevıler ve yerlıler Sidi Bili! _ Muhammed Erberi _ tıl~n bo~~!ar .. tam ıaabetle hedef- zaferle~ı •. bu~nkü :ru~sek kuctı:et j ederek netice itibarile f,Wlt"'renir 
ınuştu. ~una r8:~m~n ~tal~anlar, ayni zamanda ~ırk:karışla Zanzur li\ınduk El Efendi hattına karşı ya lenne duşmuştur. ive ka~ılıyetın.~ .. tebaruz ettır~ış, 1 vıe Y~ani.taııın yanında bilfiil yer 
'boş oldu~nu gorduklerı Zanz!R" ar~ında inşa ~ılmekte o!an d~- pılması düşünülen harekete, evve ~e~f _tayyarelerimiz gündüz ce- devıc:tın her t~ırlu _harb ~azırlı~ını a~_maga. ~adar götu~e.bılcc c. 
Vııb~sını -~şg~e ~~saret ede~emış- mıryQlunu tah_:ıbe teşebbüs etn_uşjla Zanzur vahasında Türk ve ver- nubı lngılterede liman tesisatına, vaktmde ve .ıs~enı~en b~r ~kıl?e 1 ac:'!lem~şbk. Onun ıçın Almanlor-r 
lerdır. Çu~u Türk ve .yerlı k~~ıler ve bir motor panı dol.ayı~ıle li grupların mukabele edecekleri, fabrikalara ve dcmiryollanna hü- tamamlaı:ıak ıçı!:l :sıst~mJı bır pl?n dıger ~ır metoda mür~caat etmeleri 
Vetler ıŞıındi yoksal_ar bı~e yar 1 Zanzur •garbında da yere ınnııye sonra da 8 Haziran muharebe _ cum etmiş ve muvaffakiyetle birçok la çalıştıgmı soylemıstır. Hatıb, daha nyade beklenebılir. 
g~l.erek vahayı yen~den ışgal ede- mecbur olan uçakla uçakçı yüz- sinde olduan g'ıbı' İ"erle dcı ge- bombalar atmışlardır. memlekette görülen emniyet, 11.u- Almanların Yugoslavyada, istifa-
bıl ırler ve .aene sagdan ve soldan 'b M · ·' · · ı ı dı n... ' " r 1 ·· k.. · l d ' t · d 1 · l l · H . "" · . . b·ı· aşı oızı yı esır a mış ar . lecek takviye oTuplarınm keı~u 'a- Düşman gece zayıf kuvvetlerle zur ve su une ışaret e emış ır e etme en memu o an vazıyet ır-
vl e gerıden taarruzlara gırışe ı ır- !Mii<:ahidler, geceleri inkıta.sız kl ta'h . "' l d " :ı garb·ı Aln· n .. r· b' k ki: vatla da Sırblar arasında ötedenberi erdi . ca arı mın o unuyor u. ..a ya uze ıne ır a m yap . • . . • d b l l l k 

Bi~ ıR(in, Zanz t tel- ~ette, Gheran taş ocaklanndakı Sahil boyunca. Kırkkarış Ge- mıştır. Bazı şehirlerdi'! infilak . - Kuvvetınden emm. ıstıkla- mevcu . u ~nan .an aşamamaz ı -
f 

. . ur ·pots a ve mutavassıt blokhavzın veyahud . . .. . . ' b b 1 1 d h · b b" lıne ve yurduna yapılacak her te- )ardır. Nitekim yem kıyam ve hare-
gra evını arayan bır talyan ke- S'd' A'- ..,,,-t l"l'd k" . 1 . ıran ve Sıdı Abdulcelıl ltalyanla- om a arı ev er e asarı.na se e ı- .. k k h '"d k daha . d B 1 dl h• 
"f kol Az" · d bul Garb ı ı D<IWCe ı e ı sıper erın et-r.:. r d b 1 d w b · k S 1 haJL b k oavuıze arşı a :ramanca lllll a- et zıya e e gra a ccnu ı 

şı u, .. ızıye e . unan rafmda dolaşarak İtalyanlara hiç rın e .ın. e u un ugu ve u no ta yet vermiştir. ivi ..tan ir aç faaya azmetmiş şerefli bir mille- ıehirlerde olmuı ve bu sebeble da-
rablus? Türk ve yerlı umum k~v- ralhat Vennİ)"Orlarda. lara ıstınad edece~ olan bir ileri kişi ölmüş veya yaralanmııtır. te has huzur ,;e emniyet icinde ha çok Sırb damgasmı haiz olduğu 
yetlerı kum~?danı _Albay Neşet 1Bu sebeblerle İtalyanlar 8 Ha- faı:eket esna~ında Italyan kuvvet- Düşman dün 6 tayyare kaybet- hadiselerin inkişafını soğukkanlı- zannını vermiftir. Fakat yeni kabi... 
ıle Zanzur mu~rezesı komutanı ara ziranda başlıyan işin bitirilmesini ~r~, ~la gerıy~ .d?ğru kademelen miştir. Bir Alman tayyaresi kayıh- lıkla takib edebiliriz. Milli biri! - nenin muhtelif partilere mensub a-
sında. alıp verılen telgraf muhabe lüzumlu ve zaruri gördüler. Bu ~ı~ılebılecek.lerı ıçın Türk ve yer- dır. jğine güvenen bir m illt'• mağliib zalardan teşekkül etmesi ve Hırvat 
relerıne el komuştu. Buplardan, yüzden de 20 Eyllılde vı&u bulan iı Jtu~~tlerın acul ve asabi sav- ltalyan tebliii edilemez! Hele o millet Türk o - reisi Maçdrin yeni kabinede dahi 
Fransız E. H. yüzbaşısı I. Re:ro~ Sidi Blal savaşı oldu. Bu t:ıribte ~ er~run sarı~ı ve öldürücü t~- I lursa.> bafVek.il muavini bulunma0 1 bu ü-
tarafllldan neşrolunan bir tanesını General Caneva bir daha dönme- ~·~le1ı;ct.en . kurtulabileceklerdı. Roma, 28. (AA.) ah talI94 .Şemsettin Günaltav miiteakı _ midin boı olabileceğini gösterebilir. 
~ğı~ aynen geçirdik. (Terc\ımelmek üzere İtalyaya çağmlmış ve~ va ı bedEvı kuvvetler, muhare orduları umu~~ kararg ının ben, ruban müttehid olan millet- Elhaal yeni Yugoslav hareketinüı 
n meklı Tümgeneral Kadri Kaya- General Frugani'nin yerine tayin dıkçmey~~ı~~ ~ısım kı~ım var- numaralı teblıgı:. . lerin küçük bile olsa, çok büyük ner~ye doğru gidece.ğini ::_e. n~ gi~i 

1ıtır). e<fl.miş olan Garbtarblusu kolor- t a. ~ırıbı:ını beklemıyerek ve Yunan cephesınde topçu faalıye- harikalar yaratabildi~ini .sövlP _ nıetıceler hasıl edehlleccgını ıı1mdi-
nla.şılan, Zanzur müfreze ku- d 1 kumandanı General Ragni bı:ce~u et.~ıkten sonra muayyen ti olmuştur. 1miş, Yunanlıların ~ urdlarmı kah- den lı:.eatinnek kabil değildir. 

~anda.nının tel örgü manii vücu- G~arolusu harekatı nunta:kasın liır P ana gıore teks~! edilmiş bes- Hava teşekküllerimi.z pike hü- ramanca müdafaalarına temas et- Fakat !1e. olur~~ olsu~: ye.ni Y~ 
~ getırmek için dikenli tel ve de- da ba$lrumandanlık vazifesini de ca.;e emuntazam h~cumlar yapa- cumlarile düşmanın stratejik. me.r- mi~, _Fransanın mağlubiyet sPbeb- g~ıılav ~a~lerını ~lıı.. sıyuetı-

ınır kazık malzemesi İ"temesi ü- iıf b 1am.ıştı ky dl'tk:• derhal düı::mana saldır- kezlerini bombardıman etmıılerQr. lerını anlatm1 .. tır.> mn yenı bir muvaffakıyeti olarak ze · J 1 aya aşı · me. a etınd "d"l t --v L b 1 k L b"ld" LL. rıne Albay Neş'et cevab veriyor lal ı ilıinci ZClllSUr .. v • e ı. ! ~r. talyanlar bu 25/26 Mart gecem donanmanın Birinci mesnodimiz. ~· u etme &a ı ır ve muva~~· 
du: <Arzunuz veçhile size tel ör- t yan arın har besine ~~ 0fe~d!.klerı ıçın ona göre ted- hücum vesaiti Girid adasında kiin • Enoeke Romanyada ve Bulpna-
J?iisü malzemesi temin etmek için meydan ~-LI~ 1~ fşunuyorlardı. . Suda limanına girerek demirli bu~ Mil"i b;rl k tanda mevkiioi kaybeden. bu ~ya-
Flınctuk Ben Gl\.Şir ile diğer mev- hazırluuun . b" ta y~nlar, 8 Hazıranda. sadece lunan deniz kuvvetlerine ve nakli-ı aet. Belgradda da her fCYl zayı et. 
kilerdeki depoları alt üst etmek la İtalyanlar Za~r v~ası~a ha: ır ~ıze temas eden Abdülcelil ye gemilerine taarruz etmitler ve Hatib, ufuklara dolaşarak her m~ üzere iken, ~d~ bir :anda 
zrm<iır. Halbu'ki . . f ar t ve kim olabilmek ı~ın, şımalındekı teı>@sını hedef aldıkları halde, bu d'· w • • d" :_ı an yurdumuza çarpması muhte - mes ud olniuttur. Çörçilin ae"Unme-
metanetinizde b' .sızınk a tıye ·ıçin tepeleri olduğu ğibi batı ve cenub defa Sidi Bilaldan Funduk El d~şmBa.nad~gır zayhıatb ver .ıı:m-..bert: mel olan boralara kar ı b"rınci ai bittabi yerindedir. Çünkü Yucoıı-
b 

ır .omu an 1 .. 1 ğ h.. Efendı"' 'k d u. ır uşman ar gemıın a ed" · · "lli b" 1.ı.. "k" • ı akta · ..ı'Lt Alnı unları düşma c,ia b 1 t 1 ör taraflarında bu unup agaç ı a a- . . ye a ar takriba ıo Km. l T 1 Ew d k' mesn ımızın mı ır >n.. ı ıncı avya P gırQll!; en sonra a~ 
güsü d~p0la ~ u unan ~ k kim olan tepeleri de işgal etme- lık bır cephenin zaptı abes mevzu ~uştı~ •. ngı 12 tayyare erı ıe e 1 büyük mesnedimiz de Milli Şefin kıta"la!Jna da yol vermek mecbun-
almak miimkı:.n an kuc~k. ;n 1 i zaruri görüyorlardı. Onlar Sidi u~ur. Bu cephe. üstelik kapalı ya uslerımız~en ~azıla.rını hombardı- başımı2lda bulunması olduğunu yetinde kalması halinde Yunaniııta-
sizin taleb· .U!1 ~e ~abıl~ır. kul~bdiilcelil'i zaptettiklerindcn Zan nı sık ağa<;lı olan Zanzur vahası man etmışlerdır. Bırkaç yaralı var-lanlatmış ve şöyle demiştir: ıun Balkanlarda vaziyeti miifkülle-
bu~ ıha ı-!1ızı,. ara ınız an ~u - zur'a hakim olan şimaldeki tepe- ile ikiye bölünmüş bir halde idi. dır. ~ il'i Şef teeekti. Yuıoslavyada tu yeni kı-
bktan lba s~t :r ~aflet ve ~~e~-ılerin yarısı ellerinde idi. Bu hare- Bu parçal.ard~~ en çok soldaki, Altı hafta mütemadiyen . deyam ı . · . " .. !.am. olmayı? .t~ üçlü i~faka 8İrif 
~rum. at t E ş:ye .haml bu e keti 6:7 Km. daha ~arbda bulunan harb gemılerının himayeleri dışın ~en kanlı .muharebele_r .nellcesın?e - ~ _Mılli Şef kt, bütün gay- uze_n~de!l bır iki hafta ~unl~ seç
ce t d ··k ecie~~Fle;!n~en "kt g Sidi Bilal'a kadar uzattıkları tak- da bulunduğundan tehlikeli idi duş~an kıt ~lan Kerenı ıf8a) etmı§- ıretlerımıze ragmen, varlığımıza, se ıdı, bızce bu memleketin nıbayct 
yar e ~11 et 

1 
1 ~~eg'{i~d· ~ı. arı dirde Zanzur vahasına şimalden Fakat Kırkkarıştaki İtalvan ağ•r lerdır. Sehnn civarında muharebe- bütünlüRümüze bir tecavüz vuku Alman kıt'alanna yol vermek mec.. 

~n b .. ~!1a k" e ~a ~ k 1B ırn~~sir hakim olan tepeleri tamamile ele toplarının menzili içinde idi. ler devam etmektedir. bulduğu takdirde, yurdu Türklüğe buriyetinde kalacağı muhakkaktı. 
di w a 11 '\·ı1' d u!l t~kt en d ola geçirmiş olacakları giibi Garbtrab Bununla beraber İtalyanların Harrar mıntakasmda kıt'alarımız has bir kahramanlıkla müdafaa i-1 Fakat Jimdi itin nereye ~r!'ca-
rı ge[ md~ 1 ~~. e !s 

1 
"-:f dep tel }usundan evvla Zanzur'a ve ora- her seye ra.1?men, ikinci · Zanzur Harrar şehrini, bombardıman edil- çin maddi ve manevi bütün ted- ğını bilememekle bera~ dufQDe-

or
.. ?. ma 1~11 ~ıt 1 • ı>utn ark~ . amal dan cenuba yani A:ziziye'ye dö- meydan muharebesinde gene sol mesine mani olmak üzere tahliye birleri almakta, durınadan, din - biliriz ki, Yuıroslavyaya hucuma ka-
~ manı erı esıs e me ıçın · 1 da h-km d b" ah • t · ı d" 1 ed 1. ·· - ek Almanya için kolay de-~ oktu B N 'et'in bunlar- nen .kervan yo una u e e ı cen tan fena halde sıkıştıklarını e mış er ır. enm en gece ı ve gunduzlü ça - rar :'!-erm k lec v· 

~e~ ~sf~ir e!evi latife ve- leceklerdi. . ve burada tehlikeler geçirdikleri- Bombardıman teşekküllerimiz, lışmaktadır. ğild.ir. Ve bu .. ~tan .. ya ın ge egı 
Ya t . seidi Ondan "',OD;a Zan- Bundan başka Sidi Bılil mesci- ni aşağıdaki izahattan anlıyaca- şehrin şarkında düfQlanın motörlü Büyük Milli Şefin böyle buh- incelem~ m'jm~İndur: B lk l 

ar~z · kumand~ma' istedi- dinden. ve vahanın garbından Mu lğız. vesaitini mitralyöz ateşi altına al- ranlı bir zamanda başımızda bu- Herb ~ ngı ~erenıa a a~ ar: 
~rt ~~zemalzemesini bi;zat düş ham:med Erber'iye . ve buradan H. E. Erkilet mışlar ve bombalarla birçok isabet- lunması, Türk milleti için en bü- ~ ~andı~J.enı .ve ~hemmı(etlı 

e «.gtı · · · · "k Fu duk El Efendi'nın cenu'buna (De\'am :>divor) ler kaydctmitlerdir. yük bir talihtir> 81Y•sı muva ıyebn yanına ere-
ınandan tedarık etmesı ıçın teşvı n -- - · nin ve Habeşiııtanda Harann düt-

tefltbll · 61 lanın hikayesine katmadıiım ... 1-
1 
baz ... Aıktıl ... Onca zaman tanı-ı - ••• Çünkü beni aeviyoraun!. mesile Afrikada elde ettiği yeni n 

.... Post&» 11111 • çimde susturduğum bir sürü mü.. madığın, inkar ettiiinin aıktı Mi- Son sayfalannı kullandıiım eski çok ehemmiyetli askeri muvaffaki· 

LAN [j 
him intıbalar, hulyalar, ve bisai kab ! nemi Şin:di suçunu bağqlatmak için defterin ortuında, itte <<gelifi aü - yetleri de koyarak tekrar diyebiliriı 

~ 
lelvukularım vardı ..• Deminki sö-1 söyle ba)talım, ona inandıiını .. ~ö~le. z«;l k~ra~ad~~~nmla,, Minenin bi -ı ki hal ve vaziyet onun için Yakın· 
zünüzde büsbütün hakıız değilsi- Ba91mı sıkı sıkı kocamın gogsune kiyeaı bırbmnı buldu ... Kavuştu. doğuda hiç te fena ı1itmemektedir. 
niz...... Kalbimin t& en derinlikle- bastım. • Böylece., istemeden, hatt& pek bil- ................................................... . 

• .ME BRIJ RE s 4M i rinde, mantığımın girmek istemedi Mineye ıunları söylettim: meden bu hikayeye eksik kalan §C• A .ın·yati.kte asker o'ollı 
• ği, her şeyin dimağımclakinde" bi- - Ona inanıyorum Necdet... yi, bir neticeyi, - bir sonu - vermiş .:ı 

le daha vuzuhsuz kaldıiı en gizli Büyüsünü içime sardı ... Ona ken - oldum! b } J } 
k nin verdii:i dinlendirici cazibeyi de 

Sakı sakı aaran koHara, daha ço . Ur edemem. Daha demin, bin hir 
•okuldum: ın · · .ı - • d 

muğlak his çarpışm.ası ıçın.QC sız en 
- Kadın kalbini anlamak kadar k mıya karar venrken bıle, hasta-

~or ne var Necdet~ Dedim. O bi- aç --LI k ·· ı · 
ı,~ H bil . H lıktan sonraki o uyuıııua. u .. gun er: 
ur. . • em mez: ınanır. . . em . yordum Neresi oldugunu bıl 
lii)>l.e eder; diler... Hem korkar. nı arı · · • . d h 
BUrada geçen günlerimi uran hafif mediğiın bir yerde, bir . ev e b -

1 bir ninni ile sanki. aylarca 
aır .W benim için yavat yavaş, anca samı ... d. Beyaz ab-
~ son zamanda aıynlmıya baıladı uyutul~~~. gı~ 1

• aın~~emi seviyor-
1-.ecdet ••• Şimdiye kadar hatta ve lamı, kuç~ ~rı. d ondan ... 
~ bir ruhla bilmediğimi ne an- dum ... Sizin ~bı ~~n" .. e den bir 
l.nuya, ne de ketfetmiye çalıfma- Bir de için içın buyuc:;ı 1 Oyte 
~nanın ki bunu, «İstemek» 1 weyler bekliyor umuyo .. uml _..ı..: ne 

..___L _ _ı_ıt... :...ı.. .. · ~ bu -en ıu• e~ · 
IRIJDmOllllJn ..,...aa yapama.. ya . ., DUUIU • ...,. de kuk 

..... • • Amma lüçlair teYi l:ailmeme- deftere kualachklanma, ne 

hir köşesinde «hilen)) bir his var- dimi verdim, beni kurtardı, hamdi- <ıSöğüdlü evde>ı Vicdan dadıdan abrı an ta yan 
dı.~. Evet .. büyücünün .... «aen. o~ ~i, .. ıü~ranımı söylüyorum... Yüz dinlediğim masalla~. ıcOnlar ermİf gemileri 
dugunu» bılen... ,,Daıma bılmış türlu nıkabı varsa da bana ne! De- muradlarına ... ) diye biterdi 
olJl~ ~ bir şey vardı! ğil mi ki, benim için bir tek yüzü, Başlangıca benziyen ne :. l b" Ati- 28 (AA) - Rad7• 

1 k b.. .. b 1 .. O d . - .. N d . b ' ız;uze ır .._ 
şte ocama utun un arı •oy- var... a senın yuzun ec etım.. iti§! tb t nazınıwa beyanatuu D~ 

ledim. Karanlıklar içindeyjm, ondan da Adada nıavi b" d l 1 ma ·~ 
A b"" 1 b"lh k d" d d .. h d' rd ' ır gece e, mm tı ı retml§••r: '·-L-- . 1 .. 

h 
.m.mda oyke euaulle!', .. lı d~~ ben. ımı· edn e şup e Ee ıylo um, fışıltılı denizin karşısındaki taraça- Bu beyanatta auu7LL~ enn1!' 

epsını e o a şam mı soy e ım. em e ım en tuttu... vve a onu da iki sevi- . k t" tu Ad · atikte batırılan .-a7•n «emJo 
B·ı . d A k • r-n çocu saa ı unu - ny ._,u._ dikleri 

ı mıyorum. . tanıya'!1a. ım. .. mma iç amaştı.- lurken, Necderin anlattığı hülya do- leri baklunda fU ta~ veT 
O, şefkat dolu hır sabırla beni rıcı ışıgı ı)e her şey aydınlandı ı Yo- lu hay t · 1 · · d bö" 1 b·r bi)d"--'1-ektedir: Hepm bınc:Mmç . . · a proıe ennın e y e ı IDIDI • üklü 1-

dınledı. lumu gördüm ... Yürüdüm ... Doğru sonu yok mu idi) kıtaat "R barb ~eaı Y 0
• 

Sonra: .. .. .. ... . yolu hulmuı o~ağım ki, itte senin Tıpkı mual sibi... «Onlu ennif ~ üzere P~a~ Sardonya. Li-
- Hayu, buyucu 'ben deiilım k91larındayım. Evet inanıyonun o- muradlanna ... , diYe · biten. - Nt-İ suna ve Suı Gioıwıo vapurları bat. 

Mine. Dedi. ikimize de 'büyüeile yol na... ı....eı ....... - lıııir l'Qbtl~ mıftır. Bütün bu tahillıt resmen de 
ıröateren, bizi yirüten büyük sihir- Mine Mine uaulca ililw etti: BITl1 teeyyüd etm~tir. .- · 



B Sayfa 
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Dünyanın En Mükemmel Diş Macunudur. 
_. ..... : ._ ... :.. . . ... ~ ... :. 

Hergün )'.DOKTOR~ 

ÇIPRUT 1 
Cildiye '" Zührcviye mütehaıııııı 
Beyotlu Yerli Meller Pezarı kar• 
şıaında Po.t• ııolı:ntı kö~cainde 1 Meymenet apartımanı. Tel : 411.<!53 

(B~tarafı 2 ncl sayfada) 
cephenin ilerisi veya gerisi olma
dığını çok iyi bilerek söylüyorum. 
Eğer bir gün bu vatan bir tecavüze 
uğrarsa, eğer biz, bütün m'llet. bu 
vatanın hürriyet ve istiklalini keneli 
!kanımızla müdafaa etmek vaziyeti- Zayi - Belediye turizm şubesin -
ne düşecek olursak bunu ben ken· den aldığını 5 numaralı tercüman 
di nefsime en saki~ ruhla ve gözü- lveslkanu zay~ ~bt~ Yenisin! alaca -
nü kırpmadan yapacağım, Ve emi- tınıdan eskL9iniI1 hukmfi yoktur. 
nim ki herkes te öyle yapacak! Ahmed ottu Mahmud Mina 

tilulı it.tin. ü:J iıu;.11n 
Zayi - Beyoğlu ynbancı askerlik 

Adli ede bir tayin şu~sin~en.aldığım terhis tezkeremi 

l Y .. • • • zayı ettım. Yenisini alacağımdan es-
stanbul muddeıumumı muavın- k' 1 • hükmü kt 

lerinden Celal Kuralmen teTfian ıs nın yo ur. 
Sult nahmed 2 nci sulh ceza hakim- Göre!le ka.zasmm Dayılı karyeı>in. 
liğin -ctayin edilmiş ve yeni vazife- den Acem o!UJianndıın :US doğam-
sine başlamıştır. lu Abdi oğlu Basan Matpan 

( Gaib Aranıyor ) Zayi - :Menemen şubesinden al<l,ı.. 
ğım te?'hJ& RSlkamı zayi ettim. Ye -
ni&nl çıkaracağımdan eskisinin hük
mü yoktur. 

Rize Tll11etinin Yapraklı köyün. 

den 319 doğumlu Ahmed Ata. 

ofullanndan Refik Akar 

Ağn.'hamam.ı Falkp!U}a 4.3 numara
dıı ikamet eden sarışın, uzun 
boylu, 14 yaşlnnndıı Aristldi oğlu 
Yorgo 23.3-1941 Pazar günü ev
den çıkmış, bir daha evine dön -
memiştir. Gören ve bılenlerin ay
nı adreste anası Korelyaya insa-
n iyet r..a.mına haıber vermeleri ri- Zayi - An.kııra memurlar koope -
ca edllmelctıedir. ratif şirketinden sahib oldujium 3640 

----- --------- sayılı senedi zayi ettim. Yenisini ala
istanbul ikinci iniis Memurlutun. cağımdan eaisinin hükmü olmadığı. 

elan: İstanbulda Ça.kmakçılaroa A • nı nan tsederim. 
ta.nıruı sıtma mücadele me. 

gopynn hanında 99 numarııda. mani- murluında.n Efdal Çetin 
faturııcılık tıcaretile iştlg:ıl etmekte 
lken ifl!ısınıı kıırar verilen Karnık Pa Zayi _ 791 numaralı bisikletimin 
nosyanın tasfiye işi bitirilerek iflasın pl!ı.kM mıı e:ıyl ey'J.ediğimden meı.kür 
kapaıunasına.. mahkemece 26.2-941 ta- 1 pldkanın hükmü · olmadığını ilfm ede
rihlnde 'karar verilmiş olduğu atı.n o- Nn. 
ıunur. (3976) 1 PaTli oflu Dlmitri 

Harb silah ve vasıtaları komutanlığından 
San•at okullarından diplomalı olmak ve askerlikle ilgili bulunmamak 

üzere iki tornacı ve iki tesviyeci lınt.ilıanla alınacaktır. 
İstcklılerin İzmltte komutanlığımıza mtirııcaat etmeleri <2193) 

Türkiye Cümhuriyeti 

AT BANKA Si 
Kurul uf tarihJ: 1888 

100.000.000 Türk Lirası 
Şulx n ajana adedi: 265 

Z&ral ve ticad her ne.i banka muameleleri 

PARA BiRiKTiRENLERE 28a800 
LiRA iKRAMlYE VER1YOR 

Zina~ Bankaamda kumbaralı fe ihbarsız tuarruı hesablarmda 
enaz 50 liraaı bulunanlara .enede t defa çekllecea kur'a ile a.p.tı -
ct&ki pllna ıöre 1kramiY• datltıJacalı:tır. 

4 Atiet 1.000 Lirahk 4,00~ Lira 
4 

" 
500 

" 
2,000 

" 4 
" 

250 ,, 1,000 
" 40 

" 100 " 
4,000 

" 100 " 50 " 
5,000 

" 120 " 40 
" 

4,BOJ 
" 160 " 

20 ,, 3,2J!l 
" Dikkat: Ht'sablannda.lti paralar bir sene lçlrıde 50 liradan aptı 

diifmiyenlere ikramiye çıktığı takdirde % 20 fazla.sile verilecektir. 
Kur'alar senede 4 defa, 11 Mert, 11 Haziran, ıı Jı.'ylfll, 11 Birin

ci Kfmun tarihlerinde çekaccektir. 

................................................................ _..--................. ·-----... -
Son Posta Matbaası: Nf'..şrİyat Müdürü: Selim Ragıp Emeç 

S H1BLER1: S. Racıp EMEÇ. A. Ekrem U$.\KLJG1L 

SON POSTA 

Tramvaylarda Aylık Kart 
Elektrik, Tramvay Ve Tünel işletmeleri 

Umum Müdürlüğünden 
Trnnıvaylarda aylık kart ücretlerinde bazı tadilA.t yapılmış olduğundnn 

yenı ücretler aşağıda yazılmı.ştır. 

Sivil .birinci mevki 762 kuruş 
Siva ikinci mevki 525 • 
Talebe tbirinci mevki 480 • 
Talebe ikinci mevki 240 e 

Bu kartlar her ayın dördüncü cdahilt gününden erte.si ayın döniüncü 
dıari.ç. gününe kadar muteber olacaktır. 
Satış muamelesioo Nisanın birinci günü başlanacaktır. Arm eden sayın 

yolcuların bir dded vesika totoğrafile müracaatları blldirillr. 
Batış mahalli: Galat.o. Tünel iııtasyonu arkası tramvay hareket dairesi. 

(2386) ,, , 
TURK TICAR~T-BANUASI A.~ 
l<UPONLU VAD~Lf M~VDUAT 

PARAN 1 BURADA -·.(LET 

1 <Fi 1 

P:Ai'ZiNi 
--------------------------------~ 

Transit Yolu Erzurum Mıntaka· Müdürlü· 
ğünden: 

1 - Ağrı_ Van yolu üzerinde Küpkıran ve Tutak köprülerinin ahşap 
olıırak inşaatı kapalı zart usullle eksilt.meye konulmuştur. 

Mezkür köprülerin keşif bedeli c 56'Z45 ı elli altı bin ikl vüz kırk bef 
lıra c<l-0• kırk altı kuruştur. 

2 - Bu işe aid evrak şunlıırdır. 

A - Eksiltme §artnamesı, 

B - Mukavele projesi, 
O - Bayı.ndırlı.k 1.şlerl genel şartnamesi, 
D - Fenni şartname, 
E - Hususi şart.name ve ihzarat vahıdl kıyasi fiyat cetveli, 
F - Keşıf hül!'ı.sa cetveli, 
O - Proje, 
İsteyenler hergün bu evrakı transit yolu Erzurwn Mıntaka Müdürlll 

ğ'ünde gorebilirler. • 
3 - Eksiltme 7 Nisan 1941 Pazn.rıe.sı gunü saat 15 de Erzurumda tran

sit yolu Mıntaka Müdürlüğünde mü:t~kkil komisyooda yapılacaktır. 
4 - Eksiltmeye girebilmek için iSteklüerln c.f-062• dört bin altmış iki 

lira c27• yinni yedi kuruşluk muvakkat temınatı mal sandığına yatırdık
larına. dair makbuz veya şayanı kabul temiı at mektublıırile ihale gü • 
nünden en az üç gün evvel transit yolu Erzurum Mıntaka Müdürlüğü. 

ne eksiltme şartnamesinde yazılı referanslari.le birlıkte müracaatla ala. 
cakları ehliyet vesikasını ve 1041 yılına a.id Ticaret Odası vesıkasını 

t.eklif zn~ k :,Ymalan lô.zımdır. 

5 - Teklif mektubları Uçüncii maddede yazılı saatten bir saat evveline 
kadar trıınsit yolu Mıntaka MUdtiriü.ğüne gcttrllerek eksiltme koıın~ 

yonu reis~iğıııc makbuz mukabıllnde verilecek ve 2490 sayılı kanunun 
tariflerine tamamen uygun olarak tanzım edılecektir. 

Posta !le gönderilecek mektubların nıhııyet üçüncü maddede yazılı sa
ate kadar gelmiş olması ve dış zarfın mühür mumu ile iyice kapatılmış 
bulunması lfızımdır. Postada olııcıık gecik.meler kabul edilmez. 120161 

Gidin ve Görün ., 
En Makbul ve Değerli 

Hediyeler: 

AG 
RADYO 

Fevkalide Mükenunel 
makineler 

EMERSON 
RADYO 

Küçük. zarif olmakla bttaber 
büyük kabiliyet 

PIKÖP 
Otomatik Plak defqtiriciaile 

Mücehhez 

Bi•iklet - Motonklet 

Çocuk arabalan 
Ve Pusetleri 

AKORDEON VE 
Alitı Musikiye 

En Güzel Plaklar ve 
GRAMOFONLAR 

• Beyoğlu İstiklal Caddesi 
No. 48/1 

ODEON 
Mağazasında satılmaktadır 

~\\PARA 
\ \ H .\YA.T YARIŞISIS 

DİREKSİYONU DUR/ .,-··· 

T. iŞ BANKASI 
Küçük tasarruf hesapları 
1941 iKRAMiYE PLANI 

&efidelerı t Şuhaı, 1 1'1•1 •, 1 &. 

ı.ı., 1 hincUetrtn ıanrııeruıtl• 

1apur. 

1941 ikramiyeleri 
ı adet 2000 liralık - 2000.- lira 
s • 1000 • - 3000.- • 
2 • '160 • - 1500.- • 
4 • 600 • - 2000.- • 
8 • 250 • - 2000.- • 

15 • 100 • - 3500.- ' 
80 • DO • - t-000- • 

soo • ıo • - eooo- • 
•====ıı:-=ı:::m::::ııı:ııs:11c-==--=:===ll 

Mart 29 

Baş, Di9, Nezle, Grip, Romatizma 
Nevralji, Kırıltfık ve Bütı1o Ağrılarıo1Z1 Uerlral Keser 

lcablndı gDndo 3 kat~· 11ınablll,, T Ali.Lln.ERINOEN SARININIZ. 
HF.R n:ıtor. f'L'f.tu -l<L1 Tl'f.!ıRI ISR!ıRLA ISTFYhll7. 

• ~ • • · .• ~• ' r • ';. ' J '~ • · . · : • 
. . - .. ,,,,-..., . ""'" 

lstanbul Levazım Amirliğinden Verilen 
Harici Askeri Kıtaatı ilanları 

Beherine 190 lira tahmin edılen 11 aded saka arabası pnurlıkla satın 
alınacaktır. İhalesi 15/4/ 941 Pazartesı günü saat 11 de ManiSada askeri 
satın alına komisyonunda yııpılacak.tır. Şartnamesi komisyonda görülür. 
Taliblerin 313 liro 50 kuruş teminatla?'ile belli vakitte komisyona gelme -
ıerı. (2196-2501) 

** Beherine tahmin edilen fiatı 835 kurtı§ olan 100,000 aded kilım kapalı 

ıı:artla eksiltmeye konmuştur. 80,000 a.dedden !U}ağı olmamak şartlle ayrı 
ayrı taliblere de ihale edılebilir. İhalesi 14/4/Ml Pazartesi günü sant 11 
de An.karada M. M. V. Batın alma komisyonunda yapılacaktır. Evsaf ve 
.§artn:ımesi 1675 kuruş;:ı. komisyondan alınır. Ttıliblerin tekllt edecekleri 
miktar üzerinden kanuni kat1 temınatıarae teklif mektubla.rını ihale sa. 
atinden bir saat evvel komisyona vermeleri. (2192-24-05) 

** Beher çiftine tahmın edilen fiatı '180 kuruş olan 65 000 - 70.000 çift 
muaddel orijinal tıp kundura pazarlıkla rnünak~ konmuştur. İha. 
lesi 8/4/941 Perşemba günü saat 10,30 da Anknrada M. M. v. Satın al
mn komisyonunda yapılacaktır. Kat'l teminatı 51.180 liradır. Evsaf 
ve şartnamesi 2730 kuruşa koml.sJ'Qndan alınır. İ.steklaerın kıınunı vesi
kalarile belll vakitte komt.syo;na gelmeleri. 2188 • 2366 

Devlet Demiryolları işletme U. M. de·n : 
1.4.941 tarihinden itıbaren ana. hat istıısyonlnrile Avrupa hattı ı.stasyon_ 

lan arasında tatbıkine başlanacak olan rnesajeri seyri seri ve seyri hnrıt 
doğru nakliyata dair neşredilen llllnda istasyonlardan verllebilcceğı yazılı 

fazla tafsilatın bir kısmını sayın halkımıza. kolaylık olmak üzere !U}ağı -
da bildiriyoruz. 
Doğru nakliyat usulü: Dökme veya tamam vagon munmelesı.le eıparti 

dahllu nakledilen hıımulelere, beher parçası 200 kaodan fazla ağırlıkta 

olan oonklere, işlet.ıne nizanıname8f muctbince demiryolu Ue nakle kabu-
lü bıızı şeraite tabi mnddelera «gaz, benzin ... gibi iştial edici ve barut, di.. 
naınit ... gibi infılak edici olanlarla a3ıtler ... no.. panı, esham, civa, gül 
yağı gibi kıymetlere ve kıymetli maddelere ve canlı hayvanlııra tatbik 
edilmiyecektir. 

Edirne gar ve Edime şehire doğru.pakliyat, Yunan anklavınıı aid üc -
ret.ıer ·bu istasyonlarda mürselünaeyhleri tazafın<lan ödenmek şartlle ka
bul edilebilecektir. 
Doğru nakliyatta nakil müddetleri, ana hatta ve Avrupıı hattında mUs. 

takilen yapılıın iki nakle aid müddetlerin mecmuuna Haydarpaşıı - Sir -
keci dentz nakliyatı içın bir cün ili.ve edilmek suretlle hesab olunacaktır. 

Cl7i8) (2400) ,,. .. 
Mekteb talebelerine mahsus aylık abonman kartı tarifesindeki tka -

zanç getirir ıbir işle meşgul olmayanıı kaydı 1.4.941 tarihinden itibaren 
kaldırılmıştır. 

Fazla tafsila.t istasyonlardan alınabillir. (174'1.2399) ... 
Muhammen bedeli 178.500 (yüz yelıniş sekiz bin beş yüz> lira o1an 500 

aded büyük, 100 aded küçfik vagon rn~arnbası 14/4/1941 Pazartesi günü 
sa.at 15,30 da kapalı zart usulü Ue Ankıı.rada idare b!nıı.sında satın alına
caktır. 

Bu fŞe girmek iStiyenlerin 10175 (on bin yüz yetmiş 00.,) liralık muvak
kat teminat ile kıınunun t.a.yin ettiği vesikaları ıve tekliflerini ayni gün 
saat 14,30 za kadar komisyon reisliğıne venneleri lflzundır. 
Şartnameler 200 kuruşa Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde satılmak-

tadır. (2414) ... ... 
Muhammen bedeli (2250) lira olan muhtelif eb'addıı. 900 kilo klingrft 

ne\•inden levha CS.4.1941) Snh günü sa.at (lQ,45) onu kırık beşte Hay. 
darpaşada Gar binası dahilindeki komlsivon ta.rafUıdan açıık eksiltme 
usulile satın alı.nacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin (168) lira (75) kuruşluk muvakknt tt..n -
nat ve kanunun tayin etMi vesaik.le birllkte eıc.satme günü saatıine ka
dar kc misyona müroca:ı Uarı 1A.z11m dır. 

Bu işe aid şartnameler komisyondan pM"asız olarak dağıtılmakta.dır. 
(2228) 

A • 

ioAızuiNi siLEN ıs eANKAs ıNDA 
iKRAMiYELİ HESAP AÇAR 

lçel P. T. T. Müdürlüğünden: 
ı. - Mersinin Kuzucubelen koyü yanında Çattıh ormanından ke.sılcrel: 

Mersin i.Stasyonunda teslim edilmek şnrtil.e 13235. aded 16• met.relik, 
u735• aded ı7• metrelik «1685& aded .s, metrelik ve 1100» aded c9ıı met
relik ki cem'an u5755ı nded çam telgrnf direği • pazi!.rlık devresinde de 
muvafık bedelle istekli zuhur etmemesinden • yeniden kapalı zarf usullle 
eksiltmeye çıkarılmıştır. • 4 

2. - Beher adedine 5 lira tahmin edilen direklerin mecmu bedeli 
cı28775ı lir~ olup muvakkat teminatı e2158,13D liradır. 

3. - İhale 31/ 3 9·U tarihıne müsadif Pazartesi günü S'lat clh de Mer
sinde P. T. T. merkezinde mfidürlük odasında yapılacaktır. 

4. - İsteklilerin şartnamede yazılı vesaik ile kapalı t~klif mektublarını 
31/ 3/ 941 günü saat e:ıo, a kadar sözü geçen odada komisyon reislığine 

vermiş bulunmaları lfızımdır. 

5. - Bu lşc ald ~artname, Mersinde, Ankara.da, İstanbuld:ı. P. T. !!'. Mil· 
dürlüklcr'1ıde e7Z• kur~ mukabilinde verilir. d396• d903• 


