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Alman 
tebeası 

lelgraddan 
çekiliyor 
Yugos~avya tam 

bir sükOn ve 
nizam içinde 

• 

Örfi idare 
haberi yalan 

Alrlkada 
• 

lnglllz 
ileri 

harekatı 

Sivil italyanlar 
tahliye ediliyorl~r 

General Wavel 

larda sivı1lerin bu tarzda tahliyesi· 
nin yapılması muhtemeldir. Fnkat 

Kahire, 29 (A.A.) - lngiliz u. Londrada tebarüz ettirildiğine göre. 
mumi karargahının tebli~: umumi bir tahliye meselesi, Dük 

Bir İngiliz tayyaresi 
sivilleri almak üzere 
İtalyan Somalisine gitti 

Trablusta kayde değer mühim d'Aoste'un alacağı karara bağlıdır. Alman tebeasını almak 
üzere T unadan bir 

vapur yola çıkb 

• v ... o.1a. pi;yaded bir ıeçid re.ıniade bir şey olmamııtır. Wavelin teftitleri 
Eritrede Kerenin prkına doğru Keren, 29 (A.A.} - Royter a-

Alman elçisininBelgrad 
hükumetine notası 

«Yuıoılavya orduıunun ıe
ferberlijine ne aebebden 
dolayı devam edilmektedir?» 

Budapefte, 29 (A.A.) - Ofi: 

Loadraya 
gire. 

vaziyet 
''Berfin 

mütereddid,, 

r············································, 
BELGRADDAKi . 
HADİSELERİN 

MANASI 

Macar ajansının BelKrad muha
birinin bildirdiğine göre. Belgrad
daki Alman ve ltalyan elçilikleri, 
Vaziyette bir değiıiklik vukua gel- • b• 
diği takdirde Almım ve İtalyanların Almanya yenı ır 

''İhtilal Üçlü 
paktı silip 
süpürdü,, 

tahliyesi için hazırlıklara başlamıo- sinir harbine 
lar~:dapeşte, 29 (A.A.) _ Ofi: b l k ? Dün akşamki Radyo gazete-

d S b . ..L d aş ıyaca mı sinden: Lüzumu takdirin e ır ıs1pn a-
iti Almanların tahliyesi için bir Al- 1 Yugoslavyanın, son değişik-
man vapuru, Viyanadan Belgrada Londra 29 (A.A.) - Afi: likleri müteakıb, Üçlü pakta 
hareket etmiştir. Londrada, Yugoslavya hadise • karşı ne gibi bir vaziyet ala-

Hazırldılar lerinin arkası sükunetle beklen • qağı merakla sorulmnkt'adır. 
Londra, 29 CA.A.) - Royter: mektedir. Yeni Belgrad hükfıme- Buna cevaben diyeblliriz ki, 
Buraya gelen haberlere göre. ti Alman kuvvetlerinin bir hücu- Yugoslavyad;a vukubulan 27 

Belgradd~ki Al~an memurları. bu- muna muka~emet mecburiyetinde Mart hadisesi bir ihtilAldir. 
gUn, tahliye edılecek olan Alman kaldı~ı takdırde, İngilterenin Yu- B~ ih.til~! Üçlü paktı sU:p, sü-
tebaasını yazmakla meşgul olmuş. goslav hükumetine tam müzaheret purmt...ştur. 

(Devamı 7 nci sayfada) te bulunmağa hazır olduğunda bu .. Yugoslavya şibıdi, Alman 
gün şüphe yoktur. Alman tchdid- nufuzunu silkmeğe çalışmak -
leri ve Berlin'in aldığı gittikçe si- tadır. VENiVUGOSLAV 

HÜKUMETİNİN 
HARİCİ SİYASETİ 

( 'l'ahminler) 
Tllrklye ile 

milnasebetler 
sıklaştırılacak 

Belgrad 29 t A.A.) - Hükume
~in takib edece~i harici siyaset 
hakkında resmen hiç bir işarette 
bulunulmamaktadır. Fakat husu
si men "1' ıardan alman havadis • 
lere göre bu siyaset şu suretle ta-
rif edilebilir: • 

1 - Üçlü pakta iltihak keyfiye
ti iptal edilmiyecektir. 

(Devcınıı 3 iincii sayfada) 

General diyor ki 
1941 yılı ilerledikçe 
J,~ gilterenin gayret 

ve savletleri de 
şiddetleniyor 

Yazan: H. Emir Erkilet 
Ş üphesiz, 1941 İngiltere 

i-çin en müşkül ve ce-
falı bir yıl olacaktır. Bunun 
böyle olacağım en iyi bilen ge
ne İngilizlerın kendileridir. 

nirli ton, Yugoslavları fazla heye- Bulgarlar ne diyorlar? 
cana kaptırmamı.ştır. Londradaki Yugoslavyadaki hadise • 
düşünceye göre; Almanya, yeni leri dahili mahiyette hadiseler 
bir muazzam sini~ harbine baş - E şeklinde telakki etmeğe mü • 
Iamakta milter~d~ıd. bulunmakta- : temayil görünen Bul.gar rad • 
dır. Çünkü en ıptı~aı ~ntığa gö- : (Devamı 7 nci sayfada) 

(Devonı.ı 3 uncu sayfada) \. ............................................ ./ 

Bir lnıiJiz saffı barb 

11,.0 bir 
deniz 

muharebesi 
Akdenizde bir ltalyan 
zıhhsile 2 kruvazör 

hasara uğratıldı 

Harekata Yunan 
kvvvetleri de 
iştirak etti 

ıemiai ..,;.. halinde 

latınlaa 
Mihver 

vaparlan 
Bir lngiliz denizaltısı 

iki buyuk ltalyan 
vapurunu torpilledi 

Tayyareler Alman 
harb gemilerine 
taarruz ettiler 

Berllne 
gire 

vaziyet 
Hukum vermekten 

ictinab ediliyor 
"Vaziyeti sözler 

değil fili yat 
aydınlatabilecektir,, 

Berlin, 29 (A.A.) - Yarı res• 
mi bir membadan bildiriliyor: 

Alınan hükumet merkezindeki 
re1t11t ve yarı resmi mahfeller, Bel-
1rradda aiyast vaziyetin inkiıafmı 
ve Yugoılavyada bazı Alman aleyh 
tarı unıurlann gittikçe artan nüfu
zunu fevkalade bir alaka ile tr.kib 
etmektedir. 

Berlln resmi mahf ellerinde, Yu
goalavyadaki vaziyet karşısında en 
sıkı ihtiyatkarlık muhafaza edil
mektedir. Maamafih Alman harici. 
ye nezaret.indeki kanaate p:Öre, Yu
goslavyada vaziyet karııık gibi gö· 
zükmektedir. Belgradda bazı şah
siyetlerin ve nazırların yaptıiı be. 

(Devamı 3 iincii sayfada) 

1 Ribbentrop'un 
Matsuokaya hitaben 

söylediği nutuk 
"Bu anlarda 1 ngilterege 
karşı nihai mücadele 

yapılmaktadır,, 

ileri yürüyüıümüz devam etmek.- jansının hususi muhabiri bildirivor: 
tedir. Ortaşark orduları ba"'kumPndn.,ı 

Habe~standa vaziyet memnuni- General Wavel. muvaffakiyetb ne
yet verici bir tarzda inkişaf ediyor. ticelenen lr.at"i taarruzdan evvel K •. 

Sivil ltalyanlann tahliyesi ren cephesini kısaca ziyaret ~tmi'!-
Londra, 29 (A.A.) ·- Askeri tir. Mısırdan tayyare il• gelen Ge

mahfellerden öğrenildiğine göre bir neral Wavel otomobille tayyare 
lngiliz tayyaresi son zamanlarda meydanından ilk hatta bir taraıumd 
bazı ah~il İtalyanların tahliyesi için mevlt.iine gitmiı ve Kerene gidrn 
İtalyan Somalisinde Roeco Llttorio-ı uzun vadiyi tetkik eylemiıtir. Ge-
ya gitmiıtir. neral Wavel kendisine Agordat 

Bazı vak'alarda rnahdud miktar- (Devamı 7 nci sayfada) 

Bir mücevlıer lıırsızı 
Suriye yolunda 
gak.ayı eleverdi 

Kapalıçarşıda vukubulan, fakat hayli mücevher çaldıktan sonra 
aydınlanamıyan mühim bir sirkat kendini kimseye göstermeden ora· 
hadisesi Antalyada meydana çıka- dan uzaklaşmıştır. Hadise ertesi gü
nlmıı ve faili yakayı ele vermiştir. nü meydana çıkmıı ve tahkikata 
Hadisenin tafsilatı ıudur: başlanmıştır. Fakat, pek tabii l'la. 

Salih Yekta Özcömert isminde rak. bu iti kuyumcu Salih Yektanın 
bir fakülte talebesi Kapalıçarşıda yapacağı kimsenin hatırına gclme
bir kuyumcu .Jükkanı açmış ve ça- 1 miştir. Bu sırada maznun lendi 
lıımağa baflamıştır. Salih Yekta öğ_ 1

1 

dükkanını kapatarak, çaldığı aer
leden evvel mektebe gitmekte, öğ- vetle beraber Antalyaya kaçmış; o. 
leden sonra da dükkandaki iıile radan da Suriyeye firar ederken. iş 
meşgul ohnaktadır. lşte bu sıralar· anlaııılarak, yak-alanmıştır. Maz
da komşusu kuyumcu Kriııinin aer- nun, Antalya ııulh ceza mahkeme
.,,~ei Y ektamn dikkatini celbetmiı sinde yapılan sorgusunda suçunu i. 
ve bu servete malik olamak ümidi tiraf etmiştir, 
genç adamın yegane gayesi olmuo- Hadise İstanbul müddeiumumili· 
tur. Nihayet bir akşam bir kolayını ğine dün bildirilmiı. müddeiumumi
bularak komşusunun dükkanına gir- lik suçlunun buraya celbine karar 
miş ve 39 tane altın bilezik. bir ' vermiştir. 

Mablôt kahve fiatları 
meselesi tetkik ediliyor 

r ............................... ·-··-····--····-............................................... , 
! Beyaz peynir darlığının, peraltendeci analın buzhane- ! 
~ ferden peynir almamalarından ileri geldiği anlClfıldı, ~ 

«Biz Almanya ile müttefikle- ; toptan peynir liatları indirilecek ~ 

rini.n harbi kazanmıt olduk- , '························-··········································································" larmı biliyoruz. Bu hakikati 
bu ıene ıonunda dünya 

ıörecektir» 

(Y 3 

Bu sabah gelen 
haberler 3 üncü 

sayfadadır 

Yugoslavyadaki 
hAdiselerin 

haricdeki akisleri 
Perakendeci eenaf camekinlannda .-. ~ _....... 

"Son zamanlar beyu peynirler 

t "h • d •• ··z d "k Piyasadaki peynir darlığının, , mektedirler. Mürakabe BUroıu da 
arı zn e goru me l peynirin mevcud olmaması yüz.Un- bu husuata tetkikler yaparak pera-

b • k' den degwil perakendeci esnafın buz- kendecilerin bazı noktalarda haklı 
" hanelerden peynir almadıklarından olduklarını gormuı. r. om yon 

Bu yıl Almanyanın İngilte
reye karşı en şiddetli ve en 
kat'i harb senesi olacaktır. 
Hitler, bunun için, bütün kış 
hazırlanmış ve Nisandan ıti -
baren, fngilterenin tasavvur 
ve hayalinden bile geçiremi -
Yeceği kadar şiddetli bir deniz 
ve hava harbile karşılaşacağı
nı söylemiştir. Nisana yalnız 

Londra, 2 9 (A.A.) - Amiral
lı k d a i r eş i.ıfrı1""rC b lJii .i 

ır va a · 1 ·· ·· tu K 1a 
ileri geldiği anlatılmaktadır. Buna peynir fiatlarını y~nıden k.ontT~l ~ 

Londra, 29 (A.A.) - Amiral- Madrid 29 (A.A.) - Reuter: ıebeb de Milrakabe Komisyonunun derek ya toptan fıatlım bıraz mdı-
lık dairesinin tebliği: cAlcazar> gazetesinin Berlin tayin ettiği toptan ve perakende a- r~ek, y~ud da peraknede satıı 

İki günümüz kalmıştır. : 
\ (Devamı 7 nci sayfada) 

' ,.J 

Şarllt .ır\kdC»izde ~c\µkça ehem· 
miyetli deniz harekat~ yapılmıştır. 

(Devamı~7 ,.~ sayfada) 
.. " .. 

1 ... \ • 

• • 

lngiliz Parthian qenizaltı gemisi, muhabiri yazıyor: zami aatıı fiatları arasındaki farktır. fıatına hır m~tar zam yapaca~br. 
İtalyanın cenubunda himaye altın· Yugoslavya hAdiselerine karp Perakendeciler bu fiatala yapılacak Fakat daha zıyade toptan Hatın 

(Devamı 3 -üncü sayfada) (Devamı 7 nci aavfad.a) satııın idare etmediiiıu ileri •ür· (Devamı 7 nci sayfada.) 
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Hergün 
Yugoslavya 
Hadiseleri 

.,_ _____ Muhittin Blrıen 

D aha k.im bHir ne kadar sür-
prizlerini göreceğimiz bu 

harbin en yeni bir hadisesine de 
Belgrad sahne oldu. Tavetkovjçin 
Viyanada üçler paktı altına Yugos
lavyanın da imzasını koyup dön
düğü gün, Belgradda bir hareket 
vukua geldi. Ancak bir 'kısmı hak
kında malumat sahibi olduğumuz 
bu hacliaelerin açık veya gizli yega_ 
ne manası, Yugoslavyanın üçler 
paktına imza koymuş obnaaının bu 
memlekdtte mühim hir ekseriyet 
tarafından ho§ görülmemesidir. Her 
ne kadar, yeni hükumet. vulruabn 
sırf dahili sebeblerden ileri geldiği
ni söylemiş ise de bunun böyle ol
madığı, bütün alametlerile meydan
dadır. 

Daha birkaç gÜn evvel bu •Ü· 

tunlarda yazdığımız gibi, sabık. Bel
grad hükümeti, Viyana paktını iste· 
meye istemeye imzalamııtı. Geçir
diği uzun tereddüdler, yaptığı mü. 
temadi temaslar, daha evvel. ken
disini icabında müdafaa için almış 
olduğu tedbir]er. göııterİyordu ki 
bütün Yugoslavya değilse bile, mü
him bir kısmı yeni nizama ve üçler 
'>aktma muhaliftir. Bununla bera-

"'er, naib ve Tsvt:tkoviç, Yugoılav
yanın her tarafran kuptılmıı bir 
vaziye~te bulunduğunu görerek, ni
lıaayet ımza karannı verdiler. 

Resimli Jllakale ı Korku bir sabun köpüğüdür = :::::: 

2 numaralı dünya harbi başladığı zaman birçokları· M'!11areb;ede ~orku b!ı'. '>abun köpüğüne benzer, yalnız bir sani-
Muhariblerin mukabele görmek korkusile büyük ~birlere hava ye, bır. dakıka. bır saat ıçın vardır, sonra yerini sükune terkcder, 

bomba~dımanı yapmaktan çekineceklerini sanmışlardı. muharıbe muvaffak olmak imkanını veren de bu sükundur o sü -
Hakikatte bu zehaba kapılmış olanlar harb piskolojisini hiç an- kunun arkasından doğan saldırmak arzusudur. geri düşü~ülmez 

lamamış olanlardı. göz önünde daima ileri vardır. ' ·································-· .............. ,---------···---····· ................. -.................................................. _.._....... ....·-·····-··· ._..... ... 
1 
1 SÖZ ABASINDA :::J ( Oğlu~ Dair 1 

Vereme karşı aşı , ___ _.t"'-.._ __ _.r 

\ 
Dişçilikte albn ve pilatinin yerine kullanıl· 
mak uzere tabii diş renginden farksız 

renkte bir madde bulundu 

Ziuaıeı uecesi 
:- ..................... Y A Z A N ···-··········· .............. : 

Karag vermekle beraber, Mih· 
verden de. Yugoslavyanın tamami
yetine v_e hükümranlığına riayet t'

deceklerine ve ayni zamanda Yu
goslavya arazisine asker sokmaya· 
cağına veya oradan asker geçirmi
yeceklerine dair imzalar aldılar. 
Sade bu hadise, gösteriyordu ki ya 1 Halid Ziya Uşaklıgil !. 

! ....................... .....-.. ...................... ·-···-·--··-··-···············: 
pılan işte bir gayri tabiilik ve hatta Madridden bütün beşeriyeti yal Japon doktoru Arima, kendi -
rn~naıızlık vardı: Yugoslavya, hem 1 kından alakadar eden mühim birisinden talebde bulunacak herhan: 
Mıhverle mukadderat birliği yapı- 1 haber alınmış - gi bir ınem.lekete kafi miktarda İlk önce kulağına, yüksekden u-ı yanlarına sokularak, bayat denilen 
yor, _hem. de ondım bir takım .temi· Itır. Madridde , aşı vermiye tt.made bulunduğunu çan bir kuıın kanad bışılt.ısı gibi an şeyin. bu, riya Ue, yalan ile, des.ise 
nat ~steı:Jıkten maada. bu temmab~ cFarmakoloji a- bildirmiştir. cak his olunJT bir fısıltı halinde gel ve hiyanet, hased ve garez ile dulı 
n:ıa.hıyetı de, yapılan paktı. tatbi- .kadem.isi> hu _ . . di; derin uy kısının arasında pek 1 be§er hayatının içinde tekrar bir 
katta hükümsüz bırakacak bir ""'rtı d D Flo Doktor. aşı muvaffakıyeUı ne - fark edemedi, sonra ıenemliğinin I kısa sa' at geçirecekdi. Efsanelerde 

.,,.. nırun a r. t• 1 d' w • takd0 l lk ihtiva ediyordu. rencio Bustinza. ıce er ver ıgı ır e ha ı arı· sisleri dağılınca anladı: içinden ken 1 oldığı gibi kimseye göriınmeycn fa-
Anlaşılıyordu ki, her iki taraf ta, Japon doktor ~ layabilmek için lazım gelecek di kenclisine: - Nasıl o küçük 1 kat herıey'i gören bir hayal ..• 

sırf, aralannda mevcud olan bir lan tarafından serumun kendisinden alınmasını kız ..• ne çabuk evlenecek çağa gel- 1 Buna karar verince ufak bir cehde 
meseleyi şeklen h'aJletmiş olmayı veremin teşh.i • istemektedir. mi§). Zihnen hisab etdi. Bu kız d?ğ bile lüzum görmeyen bh hamle ile 
münasib görmüıılcr, ötesini de son. si ve tedavisin- 1f dığı :zaman o babasile beraber ls• I yükseldi •e uçdı. Tayyarelere nasib 
ra düşünmeğe karar verrnşileTdi. de tatbik edilen viçrede mahsur kalmışlardı... de- olmayan ve hiç bir zaman jçin mu-

Yugo~l-.ıv 
donanması 

Londra 29 (A.A.) - Reuter a . , 
jansının deniz muharriri yazıyor: 

Yugoslav donanması ufaktır. 
fakat çok iyidir. Mürettebatı 6.300 
sübayla askerden mürekkebdir ve 

11.120 kişilik de bir ihtiyatı var -
1 dır. Sübaylardan bir çoğu ve bil
hassa denizaltı sübayları tahsille-
rini İn-gilteredc yapmışlardır. 

Yugoslav filosu eskı bir hafif 
kruyazörle dört iyi distroycr, 4 
dcmızaltı, 8 torpido, müteaddid hü 
cum botları. 6 mayn gemisi ve di
ğer kü~iik gemilerden mürekkcb
dir. Bir distroyer de inşa halinde
dir. , 

Japonyada haftada 
bir gün et 
sah)mıyacak 

Tokyo, 29 (AA.) - Ziraat na. 
zırı bir emirname neşretmiştir. Bu 
emirname mucibince bütün Japon
yada haftada bir gün et aatılmıya· 
caktır. 

Alman propaganda
cılanna yeni 

direktifler verildi 
BerlUı, 29 (A.A.) - D. N B. 

bildiriyor: 
Alman propaganda nazırı dok

tor Cöbbels, Cuma günü, Alman 
propaganda idaresinin merkez bü. 
roları şeflerini ve muavinlerini ka
bul etmiş ve bu konferansta. Al· 
man milletinin nihai zaferi için mü
cadelede partinin ve tqekkülleri. 
nin müstakbel propagandası bah
sinde direktifler vermiştir 

lngilterede hava 
kurbanları 

New-Castl~o~tyne, 29 (A.A.)
Şimdiye kadar lngiltere üzerine ya
pılan hav ahücumları esnasında ö. 
len sivillerfo adedi 26.859, ağır ya
ralıların adedi 40. 166 dır. 

Ayni hava hücuml.ın esnasında 
ölen askerlerin miktarı. 6İYillerin 
miktama nazaran 50 de bir nisbe
tindedir. --------Çok muhtemeldir ki, Belgrardalci yenilik hakkında mallımnt ver- Almanyada altmdan diş mek yirmi sene olıyor. Hatta tehat-

1 
kadder olamayan bir sür•atle, an· 

hadise:. i.!te. m:.-selenin bu «sonra»· miştir. tur etdi, yine onlarla ~e~~ber İıviç 1 cak esiri bir _dalg~ya, wüfkı başdan sını dusunenler ve sonradan •Ür- hakkında malCımat"vermiştl.r. Jipılmıyacak rede mahsur kalan buyuk babası- başa yaran bır şımşege benzeyen Vergiler temyiz 
pri~ uğramak istemiyenler tara- J dokt l t f d • . nın ricaaı üzerine bu ilk torunm iı· bir hız.la denizi, sahraları, yeylaları. k • ( .., 
fından yapılmış olsun. . apoı;ı oran a_rn ın ak Alınanyada dış protezınde altın mini kendi babası koymu§dı. Ne / yalçın kayalıktan aprak indi, an. OmısyonU aza ıgı 

Filhakika. AJm'nnynnın, YUı'gos. ıcad edıl~ ~s::l 1du~:ı!ı~ buçu ve platinin yerine kaim olmak garib-.. zamnn, nasıl ölçülmeyen cak bir saniye ... Ah! .. Burası onın Ankara, 29 (Hususi) _ Vergi-
lavyayı işgal etmek istemiyeceğine ~n~ buz ıçıı\ e ıra ı ~· s~y~ üzere yeni biı• bir hızla geçiyor. O vakitden beri için ne emellerle ve ne acı hatıra- ler temiz komisyonunda açık bulu-
dair söz vermesi ve bu sözünü tut- sın e tamamı e zararsız ır a e madde icad edil neler, neler olmuşdı; ve binlerce larla dolı idi1 nan azalığa yedek azadan Vahid 
ması. bizzat Yugoslavyanın, her ifrağ edil~n ":e. insanlardan alınan miştir. Bu mad beklenmeyen, umulmayan hadise. Şenliğe böyle kefenile mi gide-- Sayın, açılan yedek :azalığa da 
hangi bir ihtimalde Almanya dan K~ basıllerı ıle yapılan aşı •• · 1 de ile yapılan ler arasında, kendisinin, kendi şah- cekdi> Mademki onı kimse görmi· Merkez Bankası murak.ıblanndan 
böyle bir işgali kendiliğinden iste· Bu aşıı, tıb fileminde kullanıl - dişler tabii diş- si hayatının içinde ne inkılablar. ne yecekdi ; hatta bir aralık ziyafetin Cemil Akok tayin edilmiııtir. 
mesine mani olamazdı. Böyle bir 

1

makta olan diğer aşılar gibi bütün lerden hiç :fark evvelden 1teşf edilemeyen, önüne en sürurlı, neşveli bir zamanında =========·..;:..........:~=== 
ihtimal de. yeni bir emri vaki kar- muafiyet hassalarını haiz bulun - adilememekte - geçilemeyen vak'alar cereyan et- böyle sap san simasile, solgun ke- ta kolunda bilezik sa

0

ati bi!e ziya-
şısında kalm'amak için. şimdiden maktadır. dir. Elde edilen rnişdi. fenile. mücessem bir husranın mah- fetin germa germ zamanını gelmiş. 
hükumeti ele Rlmak istiyen kuvvet-' Aşıyı tatbik etmeden evvel has neticeler dola • Muhakkak bu mes

0

ud günü için zun hayalile acısını haykıran bir dir diye haber verdi. Aynanın k..ır-
Ji .bir Sa~ zümresinin harekete geç· tanın kanında bulunan lökosiUe • y.ısilc Alman • b.ir şenlik yap.ılac.ak, ~i~. ı.iyafet ve· heyula gibi görü~s~ycli •.. ?.ii.~ü~ o eğ şısında kendisine uzun uzun bakdı, 
mış oldugunu kabul etmek, hadise· tin miktarı tahlil neticesinde tes-- yada bundan rılecek. o vesıle ıle butun Ankaıa lence havasının ıçıne olusunun so: kendisinden rnemnundı. böylece bü 
lerin en makul bir izahı gibi görü- b" d·ım kt d. B 

1 
.. k •tl . böyie altın ve • yeni çiftin etrafında bir halka ha- ğuk nefesini üfürerek bu eğlenceyı tün hey' etini beyeniyord.. Bir ara. 

.. 
8 1 

b b k . ıt e ı e e ır. u o osı erın ı· d d.. ekd. · d' nuy~r. . ~nun n era er. vu uatın "ktar tesbit edildikten nra . ya platin yerine dişler bu madde ın e. onec ı. ... tıtressey .. ı::. • lık bir şcy'in eksik olduğına dikkat mahıyetını tamamen anlamamız i. mı 1 50 UŞl • Yıne o fısıltı. kulagına: - evet, Bu duşunceyı hemen terk etdi. etdi, birden bunın ne oldığını dü-
çin, biraz daha malumat sahibi ol- yapıl°?akt~ır. " . . . ıl: ya?ıl~c?ktır. B~ mad~e~e he .. bu akşam!.. dedi, kızın bahası o. Ne lüzumı var} dedi, eğlensinler, §Ünmedi, fakat düşünüp bulmasına 
mamıza ihtiyaç vardır. . Basııı_7rpı vucude gırmesı ıle nuz hır ısım verilmenuştır. Pek nun meslek refiklerinden idi, elbet gülüp oynasınlar. benim onlara kar vakit brakmadan t~k güzlüğü ince * bır aksülamel ibaslamaktadır; bu ucuza mal olan ve sa~lam bulu • te ziyafet Hariciye köşkünde.. ıı kıskanacak hiç bir sebebim yok. siyah kordonı ile beyaz yeleğinin 

Belgrad hadiscl•ıinin daha derin aksülamel bilhas.sa tedafii bit inan bu maddenin her tarafta kul.. Ozaman, bunı anlayınca. dudak- Bil' akis oraya giyinip kuşanıp, ha· 
1 

üzerinde sallandı. Bunu lüzum GÖ-

·manalar11 !ok debğildir:k.Obs~a.~klı ikm· mahiye1.~k 8:rzetdmd~t~dir. w B
1 

undan lanılmıya başlanacağı muhakkak ldarındb~ bdi~. ~~bessüm bd~lirEclj. fikridn- yatd1a ik~f n~s!ld idbi>:ae·k~tı~br~ci7di~nin 1 rüyordı. Tek. gözlüğüniın arasmdan 
parator ugunun u es ı uyu a- sonra o osıt a e ının çoga ıp ço . dd d'lın . en ır uıunce geç ı. ger o a nası zan , guzı e rt ıs ı ı yse nazarının ma nası Jah;ı bariz olur-
l~si~de, çok zamandanbe~i kuvvet- ğa1madığı tetkik edilmektedir. a e ı ektedır. dünyada ve .~~karad~ . ol~ydı, o öyle git~ek istedi. Onı kims.e gör: dı, ve bu gece, mademki kimse gör 
lı hır Slavlık ve daha dogrusu bir B . . d t hl'l l kt 1f da elbette butun Harıcıye ıle bera· ı meyecektı, fakat bunı keııdı şahsı meyecek, 0 birer birer büyük kü. 

S 
bl k h ç . b. unun ıçın e a ı yapı ma a - s· d b d b 1 k • H lb k" · ·· · · ,_ · d. V '.r. 1 ru u yaşar: etın ır ruh sa- dır. Lökositler çoğaldıwı takdirde mgapur a aiti aylık .er ?ra a u unaca oı. a u J ıtını nanı ıçın yapma.- ıste. ı, e çük, bütün .~i.ı_nal.ara bakark~n bu ' 

hıbı ?l.a~ bu ~skı Sırhlık duygusu, w g~ w • • • şım~ı): •• . .. .. . • Ank~ra. palasa, orada kendı odası- ! nazarının bu tun ıfade kuvvehm et-
ke~dısını tehdıd eden Cermenlik aşı yapılan adamın .. sag~am oldugu Fransız gazelesının kıymalı Flkrıne gelen ganb duşunceyı •ıl na .çıtdı. . •. •rafına serpişdirccekdi. 
aelıne karşı her vakit, böyle şid- anlaşılmaktadır. Lokosıtler çogal~ kip atmamak için bir lahzn durdık, Ününde bır ha ıl kalmayor, dıvar Bu simaların içinde ne kadar 
detli reaksiyonlar yapmıştır. madığı takdirde hastalık tezahür Harb vaziyeti dolayısile Fran . sonra kıpırdandı. Tabuhnın tahta- lar yarılıyor. merdivenler siliniyor, sevdikleri, takdir ettikleri, yiırcgı· 

Sırbların istiklal hareketlerini etmektedir. sa ile Singapur arasında münaka· lan çatıdayarak ayrıldı. vücudünü kapılar açılıyordı. Odasın~a hala nin bütün muhabbet ihtiyacile ken 
teşvkite ilk teşebbüsleri yapmış 

0
_ rBu aşıyı keşfeden Japon dok • Jtıt çok uzun bir kaplayan kurşun tabaka çatlayıp kendisinden kal~a. bir rayıha var· disine dost yapdıklan vaTdı; onla· 

lan Habsbourg imparatorluğu, bu torlarının isimleri: Doktor Arima zamana tcvak • çözüldü, kabrinin üzeıfoc yı.iklenen dı, bunı ciğerlennın olanca kuvv. ra bakarken. gözlerinı yüzlc.-rine 
hareketleri, ayni zamanda kendi , d kt S h' 'd B d kt }ruf ctmektedı'r ağır taıılar füsunkar bir elin tema- tile yutdı. Sonra aynanın karşısın- dikerken, 0 zaman tek gözlüğünü 

'"f h k" . . . k d "' \e o or os ıra ır. u o or- . . ·ı d T b" k v ld d k d. . b kd H 1 .. ld' k . . .. ·ı 1 d" .. -
nu uz ve ka ·ım;yetd~lı «"ita~ .?ki o~- lar bu aşıyı Japonyada üç mi1yon Sıngapurda bu- sı kel evb1! ıp 

1
_ ır enara y~gı ı, top-

0
a ekn. ısı.~e1 a kı. a a. guke bı. atacak endı gozu 

1 
e .. te~l ı gozu. 

ru» yayma ma ... sa ı e oru emış . . . . Iunnn Franız ko ra ar ır ,ıı;asırgaya ugramııı pa- va ıt sus enme , gıyınme • u nün sah·et ve samıınıyctı e uzun, 
olduğu için, günün birinde. Bel· ınsana t~tbık et~ışlerdır. Bu <lok· lonisi ana , ;a _ muklar hafifliği ile saVTuldı. Ve i ziyafet için etTafın gıbtasını tahrik iştiyak ve tehassürle, tı::maşa cde-
gradda Obrenoviç si:lalesi Sırb torla~ın ıfadelerıne nazaran, ~u aşı tandan habe şimdi gecenin karanlığında bem be, .edecek kadar zarif olmnlc istedi. rek öpüp koklayacakdı; fakat öte-
krallığından iskat edildi ve onun sayesınde Japonyada veremın or .alamamakta r yaz kdenile ı'1ldayan vücudü sil· Zaman. mesafe. eşbah ~.a~.ıl düşün-, kiler de vardı. Sonra ne onlarC:tm, 
yerine bugünkü Karayorgeviç salü- tadan kalkmasına pek az hir miid· :fırlar. Elde ey- kinerek mezannın üzerinde dikildi. celerine ram oluyorsa but~n •TZ?· ne bunlardan olmayan1ar, kendisi 
lesi geçirildi. O hareketi yap~ış 

0
_ ldet kal'mıştır. }edikleri gaze _ ~vet, oray~ gid.ecekdi: od~ bu. ş~n ~~rın.a münkad olan c~ya oyle gelıp için bir hususi ma'nası bulunma.} an 

lan Sırb nasyonafütleri, 
0 

tanhler- iDoktor Arima ve do'ktor Soshi· leler l!>40 se _ lıkde .. s~vdıklenle sevmedıklerının, uzerınd~ topl~nıy?rdı.. A~aklarına 1 )ar vardı; onların arasından, sokak 
de arkalarını Carlığa dayayan kuv- ra'nın aşısı İspanyada tanınmış nesi Mayıs ga • kendısını sevenlerle sevmeyenlerin parlak ıskarpınlenle ~ıya~.!pek ı:.o- da bir kalabalığı yarıp geçercesine 
vetli bir zümre idi ki, bilahare bun- d kt ~ d Fustan t l .d·. B . , 

1 
. arasında bulunacakdı. Onı kimse rapları arkasına platın dugmelerıle 81ynlıp uzaldapcakdı. 

1 
o orıar an zo tarafından ı ze e erı ır. u cyenı. • gazete erı - f · ı .... · _ ... - - k'. d d ]arın içinden. uzun zaman Sırbi.ta- kimse gormeyecek, me'lfcudiyetini zari göm egı, genış gogsunu Uf8 e Dolaşmağa başladı, şura a bura 

nı idare etmiş olan radikal fırkası tecrübe edilmiş ve müsbet netice~ de getirtebilen bir ticarethane duymayacakdı. Fakat kendisi her. bırakan yeleği, matbu' endamını ter da ayak.da toplantılar vardı: kö-
çıkmıştır. Bugünkü hükumetin esas ler elde edilmiştir. vardır. Adı cKelly et Walsh• dir. kesi görecek. aralannda dolaııarak, sim eden frakı, hepsi tamamdı, hat (Devamı 8 inci sayfacia) 
azaları arasında da bu fırka men- · ...................... -·-··-.................... . 

aublannın ekseriyeti teşkil ettiği gö- i ( , --., T A K V 1 M 
rüldüiüne göre son hadise ile tari- I s T E R i N A N. i s T E R i N A N M A l 
hin bu eski vakıası arasında bir 
benzerlik ve münasebet görmek 

1 

yanlış olmaz. 
İstanbul belediyesi mühim bir işe el koydu. tıramaz, bilir ki, herhangi bir teşebbüs vukuunda alakadar ma -
Sayfiye yerlerinde ev kiralarının arttıkça artmakta olmasından kam kendisini derhal mahkemeye verecektir. Ufukta adı işidilme-* şikayet edilmiş. miş bir köye .giderek muharebe.nin sonuna kadar oturmak gibi bir 

Şimddikfi halde, Bclgrad hadisesi· Yalan dejtil, şöyle böyle bir evin kapısını çalıp soruyorsunuz, cezaya çarpılmak ihtimali de var. Yalnız... İstanbul sayfiyelerin-
nin te a üi ve ihtiyati rnahiydte de ifü defa olarak tutacağınız bir evin geçen seneki kirasını nasıl 
bir hareket gibi görünmesine Tağ-j 700, 800, 1000 lira diyorlar. daha fazlaya çıkanlar da yok değil. anlıyabilirsiniz? Eski kiracının mukavelesini sorsanız: 
men. bunun, icabmda. kafi karar. Sayfiyede 4, yahud 5 ay oturulur, vereceğiniz kirayı taksim edi- _ Lüzumu kalmadığı için yll'ttık efendim, gibi bir. cevab aı:ı-

Rami •ne 
18b7 

~ 
17 

GÜNEŞ 
lar verip yarın d;ıhe fena şartlarla 1 yorsunuz, aylığı 200, 300, 400 liraya geliyor. cağınızdan şüphe etmeyiniz, yapılacak şey istenilen kırayı verıp 
kabule mecbur olacakları bir mü- Dünyanın en lüks plajından, en lüks otellerinden de pahalı. mukaveleyi yaptıktan sonra bu mukaveleyi ele alarak İstanbulda 
cadeleyi bugün daha iyi şartlarla 1 Gazeteler yazıyorlar: ne kadar noter varsa hepsini birer birer dolaşıp geçen yıl bu :v :;. D. 
yapmayı düşünen bir harb hareketi Belediye hadiseyi öğrenince hemen kaymakamlıklara bir tamim için aktcdilmiş olan mukaveleyi araştırmak olacaktır. ~oterı:ı:n 6 47 
olması da mümkündür. Bunun için, göndererek önüne geçilmesini istemiş. Hareketi takdire değer, suale cevab verecekleri çok şüpheli, so~ra da bl!nu yapabılmek ıçın 11 vukuatın gidişini seyredip henüz ı yalnız kaymakamlıkların aldık1an emri yt'rine getirebilmek için insanın hem vakti çok, hem de inadı kuvveth olmalı. 

16 

hü'küm venn~mcğı tercih etmek la· I çok zorluk çekeceklerinden şüphe edilemez. 1 Evet, sny!iy~ yerlerinde kira artmıştır, fakat bunun önüne Otıe 
Yugoslavya. yirmi senelik tarihinin 

MART 

30 
Resmi sone 

1941 

PAZAR 

Arabi saıo 
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lıdadi Alqam Yataı 
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9 Jl) u - ı 88 

zımdır. Fakat. ~öyle veya böyle,l İstanbul içinde olsa bir ev, y:ahud apartıman sahibi kirayı ar- geçmenin kolay olduğuna: s. o. 

en mühim noktasında bulunuyor. 1 S T E R i N A N, 1 S T E R l N A N M A 1 ~· 
18 1
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1 _Ribbentrop'un 1 P~~ 1 

Matsuokaya hitaben A MENDE 
söylediği nutuk • Milli şeref 

Sayfa 3 

" Oık r us Tük 
mil eti. in kendisidir,, 

Bertin, 29 (AA.) - D. N. B. Yazan: Selim Rag1p E,,,e9 · 
B Matsuoka ş-rcfin eevvelki ak· Edirne 29 (A.A.} - Dün H lk 1 B" h · · ıam yapılan kabul reaminde Alınan Y ugoslavya hadiselerinin Al- evinde İzmir meb'usu Mah da E- J?- er ~ılletm ha~l.arına rin -

hariciye nazırı B. Von Ribbentrop manya ve alelumum Mih- sad Bozkurd cDünya ah, ı;:u k -ıyetkarız. Bır şartla, bızım hak \ e 
bir nutuk irad etmiştir. v~r devletlerinde Lınnetice doğura- şısında Tüıidye. mevzu!\ a ~· tr - menfaatlerimize hürmet ve ria 

Japonya ile Almanyayı uzun se- b~~eceği ka.t'i ı:ıksuliı.ıneldir ki bu- nu.şma yapmıştır. Binler~e ~:t °:!yet ed.~I~elidir. Atatürk içimiz 
nelercknberi birbirine bağlıynn iş guk'lmumı me~ak n c:saa rnevzuunu daşın hazır bulunduğu bu kon~~- de, !n~nu başımızda ve bunların 
birliği zihniyetini hatırlatan Alman teş 1 etmektedır.. ransta hatib dinleyicıleri Türk , hepsımn üstünde alın vükseklcr -
hariciye nazın bu iş birliğinin 2 7 Baı;~alan iı;in böyle bir halin ihtilal ve inkılabının heyecanlı de •. kalbi ferah, dinç bir Türk m.!
Eylıil 1940 da imzalanan üçlü pakt.. beklerur olup olmadığı meçhuldür. safhaları ile · karşılaştırmış ve lletı bulundukça her güçlüğü ye-

A 
..... •turyalılar Al--lara la tetevvüç etmis bulunduğunu aöy- F~k~t ~l~an!.a ve Mihver için bu Türk milletinin istiklfıl aşkı _ neceğiz. Gözümüzd .. n b'ıl . 

I 1 
.,... ........ 

1 
· ı T · · hadise 0 d'I · . • b ğu d ıd·,.· . "' e esırge-ta yada çıkan bir ihtilal ne • k emış ve ıun cırı ı uve etmıştır: . ~ın ın zar c ı ınıyen sıyası nı u u r akı gayretini bütiin ı,,ımız Türk ordusu saat· 1 

ticeainde Mauolininin öldü • lrarıı infiallerini açı ça Berlin ve Roma ziyarctlerinizin bır. soguk !u d_uşu. mcır.abcsinde bir !'açıklığı ile belirttikten sonra Cüm ca ödevini başa k Bı ça ın 
.. .. w., • izhar ediyorlar Almanya, ltalya ve Japonya arasın- tesı~ vyaptıgını ıddıa etmek, ne mü. huriyet Türkivesinın dünya kar-ıla tereddüdümJ:c~o tı.r. und~ a~ 

riilJ"lfU hakkında Almanların _ daki münasebetleri daha fazla in- bala.galı, n~ yanlış bir şeydir. Moa- şısındaki siyasetinin ne olabile _ Tü k d .. J ~,ur.. Çunku 
yaydıkları f'lyİalar N k 

29 
(AA) _ Avrupa· kişaf ettirmesini temenni ederim. mafih Serimin Yugoslavya hildise- ceğini şo"yle izah eylemictir·. d' :d. or usu Turk mılletının ken-

evyor . . • k' b d . h'J· l . k d b" "k b" v kk " ısı ır. -- d d t d Ncw-York Herald Ta ı un an sonra ın ı al kabul en ~.rşısın. a .. uyu ır sagu ·an· -
Bolgyad 30 (A.A.) - B. B. C.: Ta~b av e e ~n !" • muhabiri A- etmez bir mücadele birliği vücud lılık gosterdığını kabul etmek te ye.. T ~ 11 

Yugoslavyada vaziyet normal bir rı u~e gaz~ es!n'.!1 den ve sivil bulsun. Berlin ziyaretiniz gerek Al- 1 rinded.ir. Bir çoklorı, belki eııki Al- a as f "f'lik hoyetlerı• hakk nd 
bal almıftn:. Ahnanlıı.r, vaziycltin vustuı ya a~e~.e~ın. k bunların manya, gerek Avrupa ve hatta bü- man nnparatorluk u.sullcrini hatır- J iJ 1\ 1 C ~ 
tekrar kanpcağma dair rivayetler ~~lkı:~a~ ale h~d:~~ infüıllerini tün dünya için bilhassa ehen•miyet- lıyarak .. Alm.an!a~.1n. Yugoslavynya • ti 
çıkamıakta ve hatkUl ta~kınlıklar . rı:a . a . fı· kte olduklan _ li bir zamana raslamıştır. Filhakika ~~s~ muhletlı bır ultımatom verece· ı v 1 • 1 • H • Yapm~.k.~ olduğunu bildirmektedjr gıtt~~f h:~=diıır_m~Irnanlar her ihj bu anlarda fngiltereye karşı. nihai!~~· Yugoslavyaııın hıı~!ı .olarak bu cra Q~ erı eyetı kararı 
ler. Buton bu haberler asılsızdır. ~I SO) em v· stratejik mücadele yapılmaktadır. Bıze fn- ultı.maton:ıu reddedecegıru ve akı. u h 
Bclgraddaki Amer.ikn elçisi Vaşing tımal~ karşı k ı~an~~:~lar ikame 1 giltere tarafından cebren knbut et- 1 betı gayrı mua~yen askeri harek&-
to!1 hariciye nezaretine gönderdiği no~a arı~a a~ ~ 1a kıt'alann-ı tirilen harbde yaptığımız bu nihai tı~ Balkanları, bu defa daha gcniı ~ır ıtdgrafta, Belgradc:ia ve diğer etmışlerdır. k' ~ uryoğııldığı için mücadeleyi Alman milleti miittefi- mı~yasta :k9:sıp ka~urmeyn ba$lıya- Ankara, 29 (Husuııi) - Vazife rirıe ve bu heyet elinde bulunan 
Vilayetlerde, sükWıetin hüküm .. :•r- da fırar va ~ ar~. dç ve Prus- 1 ~ 1• ltalya ile beraber misilsiz bir ta- cagmı tahmın etmış olabilirler. On- müddetleri 7 Mart tarihınde bitmiş taka ı ı ..... Al a ın en .K. 1 k 5 rnuame c erı müddetlennm 
düğünü bildinni§tir. manyanın şım. ı k • " f - assubla yapmaktadır. lara, bu tahmi.1leıindc hak vermek o an ta as tetkık heyetlerinin t-lle- 30 Hazira t 'h' 

1 
d Avusturya~a rıs en mu - Ç r' d b 1 . 1 • b .. n arı ıne kadar u. 

. Dün, Almanlar q~liz ve Ame • ya an .. d ·ım k~ ve bu rnüf- lngiltereye düşen her bomba in- te muvafıktır. ünkü hiidise o kav ın e ~~na~ ış erı ~ mud<let zar- zatılması lem Vekilleri Hcye-
riltan gazetecilerini bir tuzaia dü • rezeler ~n etrı e k t'"l"r•nın y..._ giliz imparatorluğunu kafi harabe.. dar ani olmuş ve Y :ıı;:oslavyayı sar- fında bıtıremıy.cceklen aıı.lnşıldığın-ı tince karar l 1 r._~ k Y l '' l rezeler A vus urya ı •• "' . "- d ·11· . h dan takas tctkıL heyetten vaz.ı"fel~ tır a tına a ınmı~ •~e ilzere t13os avyada jhtita . . d 'Jmektedir Avus _ ye yakla tırmakta ır. Batan ht'r 

1 

san mı ı neşe ve eyecan kasngası __ ıı.; ... - • 

çılctığını, İt.alyada bir darbei hü - rıne ıkameh t~ı A, sturv.a asker tonla beraber fngiliz imparatorlu- o derece büyük bir vüs'at göster-
~ct yapıldığı ve Muesolininin öl- turyal.ılaı· a ·d ~ ~ tt:· v - iundan bir parça da batmaktadır. miştir ki, böyle Üır lczahürle karşı- Yeni• y } B t } M•h dürüldüğü habcriı:ı.i yaymı.şlardtr. lerı bıle her yeı c d' a hl~~~~z~- Ordularımız hazırdır. Hnkilcattt-. ln- !aşan otoriter her :..uvvetten bekle. UgOS a V a lfl an l Ver 
Faknt ne Jngilizler, ne de Amerika- l~rda .cG

1
uten k~ag•, ıyI~ 'l f ~ltlerı- gilterenin mukadderatının şimdiden 1 nen reaksiyon ı~undaıı ba!ika tiirlü K 1 • • 

lılar bu tuzağa dü~memşÜerdir. nı selamkamd~ 1 il '\C c eı er> taavyün etmiş olduğuna kaniiz. Biz olamazdı. Fakat Alınan siyaset me- ra ının yemını vapurl 
Belgrad 30 {A.A.) - B. B. C. dememe te ır.er.. , . . . Al~anya ile müttefiklerinin harbi kanizması şayanı Jikkat bir irade arı 
Sübaylardan müteçekkil bir heyet A:rasıra n~zıleı. nle),hındek~ hı5:' kazanmış olduklarını biliyoruz. Bu hıikimiyetj göstermiş ve soğukkan- Belgrad 29 (A.A.) - Avala: . . 

d.lln Alman elçisi Heren'in ~ine ler ızhar e~ılmrk~:. '."! .~u hıslerı hakikati bu sene sonunda bütün !ılığını elden bıroknıyarak bu ha- Dun kralın sarsymdı:ı 8ırb kili- (Baştarafı 1 mcı sayfada) 
l'ıderek son gt\nlerde, Almanların h~lkın tasvıb ettıgı gorulmekte • dünva da öğreneekfrr. diselerden Mihveıc hiçbir hi•se te. sesi patriği Gnvı ilo, kilise ricali da sey~eden bir gemi kafilesine mu-
tnaruz ~aldıkları dürü.it. hareketten dır. d Simdi Almanva ile İtalyanın veccüh etmiyormuş ~i~i susmuştur. ve h~fımet erkanının huzurilcl vaff~kıyetli ~i.r hücum ;>npmı hr. 
dciayı özftr dUentişlerdir. Holanda a T mukadderatı Japony'anın mukad-ı Maamafıh bu ı:usuşla ızhar olunan merasım yapı1!11ıştır. ~a Jaşe ?~mısı vcynhud aııker nnk-

Belgrad 30 (A.A.) - B. B. C.: Nevyork 2.9 (A.A.) - New-york deratına bağlıdır. Bu mukadderat teyakkuz ve kar~ı tar3fta cereyan Hükümdar In<::ilin yanında du _ Jı~·e gemısı olan 6000 tonıliitolu.K 
United Pressin muhabirine göre, Post ga~e~esı Ncvyorka J!,flmış o- birlil!i bahri harbi uzatmak veyal eden vukuata karşı seesizce ifade ran mumu yaktıktan sonra nşa -ı b~r v~p~ra ve l 0.000 tonilatoluk. 
3?.vyet ~ükumeti, reni Yugoslav lan .~.ınır doktoru Peter de genişletmek istiven herkesle mü- o!_unan tehdid umur:liyetle hiçbir ğıdaki yemin suretini okumuş - ~mb buyuk. ~rnıç gemis}ne torpill~r 
h~k~metine bir tebrı'k telgrafı çelt - Bruyı:ı ~n haftada 20 kadar Alman cadele ettirecektir. Bunu dünya gozden ka~mtı:nıştır. Maamafih.tur: ıs~ .~t et~ış~r. B~ g~mılcrın. batt•gı 
nuıtır. Bu telgrafta Yugoalavyanın askerının Amsterdanıd~n kaybol - sulhunun yeniden süratle trsisi i - ı Yugoslav mılletı, mı.:ktıddcratı uğu- l cBen Yugoslav tahtına çıkan g?rulmcmışt~r: lunku Pa.rthı n dc
ıanlı mazisine yakışır bir harekette mak~a olduklarını temın etmekte çin yapacağız. Ayni zamanda Av- runda kararını vermiş olduğu için 've k,rallık salahiyetını derundeı nı1lt·ı .gemısı. t.alynn hımoye ge
bulunduğu bilhassa tebarüz ettiriL oldugunu yazmaktadır. rupa ve sarki Asvarla tabii hayat her şeye karşı hazır ve tetikte bu- eden !kinci Petrı>, kad ri mutlak {;

1 
enrun ~kabıl. hücumlannd.tn 

nıelc.tedir. Kanalda cest-dler bulunmakta - sahalarımız da v~ni nizama karşı lunuyordu. lhtimnl verilir ki eğer ,olan Cenabı Hakka kasem ederek k urtulm~~ ıçın vazıyet .a!ını~tır. Fa-
dır. Alman makamatı. bundan do- 1 k h h . . b' .. d 1 l 1 harb Balkanlarda dairesini şimdiye' her şevden evvel millPtin birliği at bu ıkı ltaly.ın gemısının molör. 

Ruzve tı•n layı son derece hiddetlenmi.ştir velyapıbaca .. derhalngık' ırdmu: 11~ e- ı kadar genişletm•rni~ .. e bunu gene 'ni devletin istiklalini topragvı~ !erinden çıltan sesler derhal dur-
askerlcri bu ak bet v at l ye, u mu a a e ım en "'e ırse y 1 · ' ' · muştur 

• ... h kk d • ı e._ ugr an arı gelsin karŞ'\ koymağa da azmetmişl .~~.()& avy~~ın azmine ve davasını tamamiye~ini koruyacağıma, ka _ • 

b
• tk a ın a malum:ıt vc.ecek olan - b 

1 
vurutmek ıçın ~onuna kadar mııka- nunu esası ve kanunlara tevfikan 

Yenı ır nu u lara büyii.k mükafatı . 'd tm k u unuvoruz. - k h . . A L d .. . tedir H' k' ; 8~.k"'.af e e .. -ı Üçlü- paktın ~enç milletlerin za- vemet etme ususun:laki iradesine ıcrayı hükumet edect'~iıne, bütün on raya gore 
· ıç ımsen.n r.ı.u -a atta go- atf t ek ı· d S· d k" "'k tl · l d · 'l l · zü yoktur. !fere ve hiiıTiyete erismek için ynp . em azım, ır ... -.:asın a uçu . gayı:e. er.!~. c.. aımn mı etın men 

Ruzvelt dünyayı tahalıkiim - Doktor, diyor lti: . tıklıtrı mücadelevP bir temel teş- bır kuvvte, pe~ buyuk ~~dretle~ı fa~tını g~zonundc. t.utacağımh ye - • t 
leri altına almak iıtiyenlere Hergün bir~ asker öldürülü- kil ettiğini sövledikten sonra Von me~ruı?dan ~·:atmak gıbıA ;nıırı.. mın ederım. Kadırı mutlak olan vazıye 

harıı müttehid bir cephe yor. Telefon ve tt>lgraf telleri ke-!Ribbentron Japon impnra•orluğu- zevı t~sırley ~os.İrıne~ten ~alıl kol- ~eı;abı Hak, yardımcımız olsun. 

k l 
. 

1
_J• siliyor. projektörlerin ısıkları mas nun tealisile Jaoon mille'tinin re- ;r'amış ır;ll" hugok a':'>~ \ .. bı.vı cm~- amın.> <Rılstara.fı 1 inci s:ıyfıtd:ı' 

uru mtUUtı 11 euı lkeleniyor. Şidde+li mukabele bil _ıfah ve saadeti için temı-nnilerini .~n.~nd mı .. 11c j'c etı, e ~rr ·lı· ~· shy~rl re şu cihet muhakkaktır ki rğ r 
Vaşington 30 (A.A.) - B. B. misiller yapılmamış olmakla be _ beyan etmiştir. o~unke yu sek ... ~. ge~. ar~. 1 ır "

1 İngi:izler Asmaraya lm!.lli har.eket Almanyaya kaı ... 
C.. R l ~: p '- l d J c-ıara anma uır ~un muv•sser o· m tk l ~ d 
dan• uzve. t, ~n•n. ~tora-:~ yatın: ırab~r kundak\! ık evam ediyor. apon nazırının cn-abt !ursa _ ki olmaması :çin hiçl-ir se- 40 ·ı ki umaşa ar ıJ:;ın nn dolayı Tsvet nutut'~~n~an mille~nc: hitaben bır Dr. ~c Bruyn; N~w-York World Buı:ıdan sonra söz alan Matsuo- beh yoktur - bum•n sırrını sııdece mı ya aştılar koviç'i çekilmeğe mecbur etti ise. 
kürnlcri eoyüyerck: dunra.yı tah~k - iazetes~ne, _Na.zılc;ın Rotterda~ 7 ka Mıhver devletleri şefler ile ta - bir tek kelime izah edecektir. O ke· Kahire 30 (A.A.) - B. B. C.: yeni hükumetin te~didler ~arşı. -
~rle . al~!n.~ .~lm~k. ıatıyen dıkta.. da denız~ _ındırmı~ olduklar! ıkı 1 nışınak ~ususundnki arzusunu kuv lime, olsa ol"a mılli şereftl'n buka Kereni işgal etmiş olan kuvvetler sında 1:0rı:n e~mesı v~ nynı mu -

içi h nn yuruyuşlerını durdurmak tahtelbahırın başına gelen len nak-ıVeden fııle çıkarabildiğlnden do - hiçbir şey olamaz. §.imdi Asmaraya 40 mil mesafede maşatkarlıgı gostermesı bl!klene -
nk ~rbeden milletlere: yardım et - letrd;;tir. layı duyduğu memnuniyeti izhar < . m J;; bulunmaktadırlar. Kuvvetlerimiz mez.. . 

nıi uzerc müttehid bir cephe k.u- Bunlardan b;risinin mürettebatı etmiş ve şöyle demiştir: Jt1.fim UCa9ttı vm.•9 aüratle Aırnıaraya . ric'at eden ltal ~ pıplo~atık mahfclleı·de, sanı!-
~ ın~~ını i_atem.~tir .. R~z~elt de~ı- Holftndalı. olup ~abi~anı. !\lm~nd.ı. L. ~çlü .. pakt hususunda söyledi - yanların peşindedir. Son aylar zar· d!.gına gore. prens Paul, tezahür -
al> kı. uDtlttatorle~ın ı~.tıh.adı b~~ Tahtelbahır, denız: ındırılır. ındı- ~~nız. s~zlere iştirak ediyorum. Bü fında ltalyanların Keren• civarında- culer tarafına geçmek üzere bu -
l:i z. m~tbuat ve dın humyetlerım•· rilmez hemen en~.ıı.ıe açılmış ve tün rhtımalleri derpiş ederek ha- Almanlar 8 gece Jc.i zayiatı ölü. yaralı ve esir olmak ıunan ordu~u kullanamıyacağın -

tChdid temektedir.. .. iki gün sonra i.~gılız suların~ .va- ~ı;la~ı.ş olan bu pakt, mahiyeti üzere 1 O bine baliğ olmuştur. dan ve aynı zamanda ~ıkmak üze-
Ruzvelt. demokraaı duımanla - sıl olmuştur. Murcttebat, İngılız - ıtıbarıle bir sulh paktıdır. Çünkü L d h re olan dahili harbi de istemedi -

rının Aınerikada halkla hükumet ~· lere teslim olmu~iur. başlıca gayesi bugünkü harbin te- on raya ücum Yeni Yugoslav hükOmetinin ğinden çekilmeğe mecbur kalmıs-taııına nifak aokmak için büyük bır DiğPr lahtelba~irlerin müret - 'Vessüüne rnnni olmaktadır. Bun - h . . tır. " ~ropaganda yaptıklarına jtaret .e~ - tebatı Alman idi. Denize indirilir dan sonraki gayesi ise şarki As- etmedı"ler arlCİ Siyaseti Roytere ~re 
~~en sonra h~l~ı~ hü~ur;nete ıtı • indirilmez içindekilerle beraber yada Japon ve Avrupada Alman (Baştarafı 1 inci sayfada) . Lon<lra. _29 (A.A.) - Royter 
'Vel~ beslemesıru ı•!.~ıştır. R~z : batmı~tır. ve İtalyan menfaatlerinin bulun - Londra, 29 (A.A.) _ Dün gece 2 - Hükılmet Türkiye ile olan a1anaının dıplomatilı: muharriri ya.. 
lıltl • htkm

1 
daha buyulkbfedu~r. duğu sahalara yabancı de\·letler de Londra ve İngiltere üzerine Al-jmünasebetlerini sıkılaştırmağa ça zıyor: 

ara at anmasını ta c etmııtır. B ı· .. e . t tarafınd!ln yapılacak her türlü mü man hava akınları yapılmamııtır. lışacak ve bu gayeye vasıl olmak Yugoalavyada vukubufan ehükU-

H k 
er ıne gor vazıye dahalf?yı r~d.detmektJr. Dünya sul Sdciz gecedir Londrada tehlike:için iki .m~mleketin hayat saha • met darbesinin Mihver rnahfclle-arbin en büyü hu;ıun. en ıyı bu şektlde muhafaza düdükleri çalmamıt ve dört gece.. sında bır ış birliği tesisine dair rinde doğurduğu şaşkınlık. hiddet. 

(ll~t~fı 1 lnci ~arfıı.da) edılebıleee,ğine ~.ür>h~ yokt~:· ~. _ dir eyaletlerde sükunet hüküm aür-ıvaktile Tü.rkiye .tarafından yapıl- memnuniyetsizlik ve kızgınlığı ta-

d 
• yanat, vazıyetı aydınlatabılecek ma .. ıM~tsuoka sozlerını, ıgordugu müştür. mı.ş olan bır teklıfe istinad edecek aavvur etmek kolaysa da Avrupa-8RIZ ÇarnışmaSI hiyette d~ğildir. Vaziyeti sözler de- husnu kabulden dolayı teşekk.ür Hava nezaretinin tebliğin~ ltay. ltir. Söylendiğine göre bu husus- nın cenubu şarkisindc ani olarak 

r' iil, fa.~at yal~ız ~iitiyat .~yd_ı.nlata~i- ederek. v,e Almany~nın tealisi ıle de değer .bir VCY olmadığı kayde- taki müzakerelere pek yakında beliren vaziyetin ayni mahfeller ü-

vukubuluy: r kcelctır. Vazıyetm bugunku halin- refahı. •.~ın tcmcnnılerde buluna - d.ilmektedır. başlanacaktır. zerinde tevlid ettiği aksülamel he-
de Belgradda şövenist Sırblann i- rak bıtırmiştir. 3 - Bitaraflık yeni siyasetı'n nüz karanllctır. Mihverin ilk teşeb-

Londra 30 (A.A.) - B B. C: 
Harbin en büyük deniz çarpıpna -

1Duıı hAlen tarki Akdenizde cereyan 
etmekte olduğu snlaşılmaktadır. He_ 
büz tafsiliit yoktur. Maaha2'Al şimdiye 
kadar dört İtalyan harb gemisinin 
huara uğradığı ve birisinin de balr 
tığı tesbit e<1amiştiı'. 

Yunan tayyareleri 
ltalya mühimmat de
polarını bambaladılar 

Atina 30 (A.A.) - B. s: C.: 
~esmi tebliğ: Geniıı devriye ve 
lopçu faaliyeti olmU§tur. Bir mi~tıtJ 
eeir alınmııtır. Tayyarelerimiz ltal
Yan mühimmat depolarını muvaf -
fılkiyetle boınbardtmnn ederek sa· 
l~t:n üalerine dönmü~lcrd6r. 

da~e ettiii siyas~. gn~p~n Alman a- . . . r·········· .. ················ .. ····· .. ········•\ esasını teşkil edecektir. büs olarak yeni Yugoslav hükumc. 
leyhtarı ~ayu~~enmn f~Z~B.f· diselerı. mı. yoks~ .bir siyasi. hattı 1 so-.T POST • : Yan reemi tebliğ tinden eVYcli Mihvere sonril da 
makta oldugu rnuşahede edilebilir. h~e~rn ıfadesmı mi teşkıl ey- J .I.~ .aL ı a3elgrad 29 (A.A.) _ Royter: üçlü pakta karşı Yugosl11vyanın a-

Yeni vak'alar l:<lıitıdır. Alman hariciye nezat-e-- : nın 1 Yeni Yugoslav kabinesi, bu sa- lacağı vaziyet hakkında izahat isti. 
Dünkü vak' alar ve yeni hadiae- tı~d~ de, bu suale cevab verilme-

1
: k ı· bah 3 buçuk saat süren bir toplan- yeceği ·-~-·ü_A_rd_ı_r_. ----

1 b 
.. 
1
.. h-.:ı-!!nın· A' mıştır. 0 UyUCUlarına ısı fcapmıştır. 

er, u temayu ıın cıoen .. M , __ .. __ 1 1 . . Kızılay umum"ı me k . 
man _Yugoslav rnünasehetlerini ha.- . es u.9a" bir hizmeti . çtıma sonunda neşredılen ya- r 8ZI 
1 

ldar etmek teşkil eylediğini isbat Öğrenildiğine göre, her halde 1 rı resmi tebliğe nazaran, l Nisan- dü A k d 1 1 d 
;melctedir Alnıan hariciye tneza- Almanya, siyas~tinin ayak taba - 1 Alt d ı·k 1 dan Kanunuevvel nihayetine ka- n n ara a op an 1 
retinde ıu 'cihet kaydolunmaktadırj~ı h8:!k tarafından. tayin .edilme,. 1 ay a, pra 1 da; ~Ia1.1 devrenin bütçesi tasvib Ankara, 29 (A.A.) _ Kızılay 
ki bu hadiselerin kontrollu veya sıne musaade eyl.:?mıyccektır. Yu- edıhruş~~r. . • . _ . umumi merkezinden: 
kontrolsuz olduğu hakkında AL lgoslavyanın Üçlü pakta iltihakın- ve yenı· bı·r usulle Teblıgde,, ha.rıcı ~ıyasct uzerın- Kızılay Cemiyeti umumi merkezi 
manlar tara.fmdan bir hüküm veri- da, A!ma!'~a: bu devl~te karşı de herh~'!~ı bır ı:nuz~ker~ cere- 29 Mart 1941 Cumartesi günü saat 
lemez. Maamafih, dahili meselde- ?eı:npntılerını ızhar e~miştı~ v_e )>u 1·ngı·ıı·ZC8 yan ettıgıne daır hıç bır kayıd 11 de umumi ımerltez binasında 
rin harici· siyuet meıelıoll"rine teair ıltıhakı, cenubu şarkıde bır ıstıkk yo~r. 1 d' • • . toplanarak Cemiyetin 1939/ 19.ıO 
icra ettiii muhalckaktır. Şüphe yok- ~a~_un~uru olarak telakki eyleme k 1 fk"yapı ~1.1 

11
.11 a.yı~den ve mali senesi heaablarını ve 1941 / 

tur ki halen Belgradda. Yugoslav- e ır. ~?r Yu~osiavrnda bazı u.n- i Prole•Ör, A. R. Thomp•on ra !ncı ıer:e .c. ·ktıdarı eli- 19-42 hesab senesi bütçesi ile nı> 
.. l" pakta ı'ltihakma raı;.men surlar boyle bır ınkışafa muhale- 1• I f K ne aldıgındanberı ılk halka go"rü- dahil yanın uç u " · ve r an onur tarafından ·· ·· d nameye · diğer maddeleri tet-

AllllAllYa ve ltalya ile münuebet- ıfet edebileceklerini snnıyorlarS'a, i h. • T b .1 • l I ~~~n e yapılan hararetli teza - kik ve kabulden sonra umumi meo-
1 . karışbnna5ta çalışan unsurlar lo zaman bunun yegane mes'ulleri : ıç ıngı ızce ı mıyen er • ur. erden sonra, hükUmct mer - lisin 29 Nisan 1941 Salı günü saat 
;:ıvcuddur. Sivasi mahfeller: v~zi- kendileri olacnktır. Eğ~r bu un - i! için. hazırlanan bu derıleri 1 kez1 bu~n ye!liden normal iş ha ı O da y eni~ehirdeki umumi merkez 
yetin ciddi telakki eclilip edılmıyt surlkar A~a.nym~!11. alı1cC!cdnabbl!1ğını • talıi.b eden akuyucularr ~ yatına gırmıştır. binasında içtimaa davet olunmaP. 

Rusyadı yeni bir ceği hakkında bir hük~m verme.._ ve u~·-.:etını suııstıma e ı e - ~ mu altı ay zarfında ingi. : na karar vermiştir • 
. tinab eylemcktedır. ceklerını sanıyorlarsa, aldanıyor - i 1. .. w b"l kl d" : Devlet SQrası Ankara, 29 (A.A.) _ Kızıla• 

koml•ıs rıı•k ten JÇ "n.d t b "7 ettirikiig~ine lar • ızce ogrene f ece er ır. : ! I Bcrlı e e aru- · . . . 
1
. S .. 

1 
üdd • ·ı·v• umumi .merkezinden: 

M k 
30 

(AA) Y''k ek .. e·as mesele Be-lgradda olan- Nıhayet. Almnn harıcıye neza- ah QUOU m 01UmUml IQI Yusufilinin Göçek köyü seylalL 
S 08 ~va . · · - u • rore, :s si a:;i m'esclelerle bittabi retinde. Almartyanın satılmlş a - j Anhra, 29 (Hususi) _ Devlet zedelerine tevzi edilmek üzere 29/ 

ovyet nyaset dıvanı tarafından arın, . Y . d v 11 mu _ janlar tarafından tahrik ve tahkir • başllyoruz İ 3/ 1941 tarihinde Yusufili şubem;_ nb~ed.ilcn bir kararname ile yeni mudil hır .. va.zıyelt~n ogaak t~ - edı'lmek niyetinde olmadıgvı bil - i : ŞUrası müddeiumumiliğine başmu- .... ır tık k .. halk k · v kkat mucadele et ve ay .. "° ; avinlerden Muhittin Pekak tayin e· ze posta havalesi ile 200 lira giia· 
k!'.· auçu sanayn onuser • a · la vakkat ha dirilJnictir ............................................ " den'lmı"ıtı'r. 
~11 teaia edilmi,tir. bakasıwn eserı o n mu - • dilmiştir. 
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( KÜÇÜK 

POLİS J ehir llaberle • 
Ankara borsası 

29/3/1941 açılı.ş • kapan!§ tiatlan 

Beydko~ ö
1
nlerindekil Kazalar 15 Nisana kadar ..... .., su diy• kezzab içmi,ı A .... 

"~~~ ~~~?' pasif korunma denemesi o ucv :;.~;:~:;,~:.~~~<::~:~::~: E~?:'· :~ ft;r· 
HABERLERi ÇEKLER 

5.24 
132.20 
29.98 

0.9975 
12 9375 
S.7150 

31.1375 
31.0975 

24.80 
325 

b 
MEKTUPLARI' km Bahtiyar dün su zanrule bardak 1 Madrid 100 Peçela 

azlrı kıarlnı bl·ıı·re,,ok}ftJ' içinde bulunan !kez.z.nbı içmiş. te- Belgrad 100 Dinar ~~,!~in:::o:J!':ün;a=.as~:.':, J bO :Kıraathaneler niçin ~=v~ak1!ıdil~~~~re Siııli hastane•i- !~~~~:ı::ı !: ~ç Fr. 

aebeb olan yangının ihtiyat- j f iatlara zam Merdivenden dü§tü Alt.ın 
aulık neticesi çıktığı tahmin Mıntakavi denemelerin ilki 13 Nisanda Üskü- yapıyorlar ? Beyoğlunda, Ağahamamı cadde- Külçe nıtın 24 A.yar 

Jü• ıinde 52 numaralı evde oturan ve 
e ıyor darda yapılacak ve 40 dakika sürecek, !sim ve adrc;si bade mahfuz Londra bannda garsonluk yapan E.ham ve Tabvilit 

b • k" } k .J ki bir -"--yucunwz '""o··ndenı··· ı..~ Ahmed, evvelki 'Cce •vinin merdi- M l l 
E·-·elki gece, Beykoz açıkların- denemeye ÜlÜn e Ip er İştira e .,jece er ~a ~ ~ycUe ı;c~l=- venlerinden inerken ~üvazenesıru uame e o manuştır. 

da bir mntörde yangın çıkt1ğını ve maktadır: kaybeaerek düşmüş. vücudunun \...._.,..._ ____________ ) 

içind.~ bulun~la_rdan ~ kişinin de Sdfeırberlik Müdürlüğü. şehri-ıdcnemesi 13 Nisanda 40 dakika - uBir kaç ı.<.nedenbcri öğle ta.. muhtelif yerlerinden ağır surette 1 R A D y O ] 
~u ~zd:n. fcc: bı: şekı~de ya?::ırak mizin bütün kazalarında yapılma- lık bir müddetle Üsküdarda ya - b1leri:ıde istirahat etmek üzere yaralanmıştır. J 

k sı kararlaştn"ılan hava taarruzu pı acaktır. aat a a arm ışa- muntazaman evam ettiğim Sir- aıaz e te avı e ı me uzere ._ ___________ _ olduklerını dunku şehır tab ımız-, 1 s 10 d 1 · d K ed d · d"I k ·· 
da yaYm~ı · _ 

1 
ve pasif korunma denemeleri et .lretile başlanacak olan bu dene - kecidelci bir kıraathanede bir Senjorj hastane_,iııe kaldırılmıştır. PAZAR S0/3/Uil 

Bu frcı .. kaza ~trafınf.? d~n a.: rafındaki hazırlıklarına devam et- 'mede bütün pasif korunma ekip - finCAn kahveye öledcnOeri 5 Çocu1c: kavgası 9: San.t ayan, 9.03: Ajans haberle. 
dı~ımı-ı; mutemmım mn u~a a ~o- mektedi Dü V r B led" leri vazife alacaklardır. kuruş verdiğim hal:Je evvelki Kasımpaşada, Süruri mahalle- ri, 9.18 Marşlar ve hafif parçalat 
re, yanan motör İnebolu lımanına ı r. n a 

1 
ve e ıyej tiskü" ..Jarda yapıla ... ak dencm"' aün benden 6 kunıt istediler. aı"nde 30 numar~lı evd!' oturan Ah- <Pl.) 9.45". Ev kndını, 12.30.· Saat ayn• 

kayıdlıdır ve 150 ton hacminde - Reisi Lütfi Kırdar tarafından ve· 1 d ~\ t" } d d .- • Bu garib farkı fiat tuh ı.mn ı .... - .. .. 
dir. $el şirketi depolanndan ha - rHen bir emirle, bütün kazalarınJt~ıfradeen aedıı~laeren kneAıcdealearrdean meu .. tısea: • aitti, bunun acbı:bini &Ordum. med Erol adında bir çocuk ayni rı, 12.S3: S:ız eserleri, 12 50: Ajan' 

• Ald•mm cevab ftı: yer sakinlerinden arkadaşı Kadri haberler! 13.05 Muhtelif şarkılar, 
mulesini almak üze.re. gelen ve hava denemeleri etrafındaki ha • kıben de diğer kazalarda denrme- «-;:.-:_·;um. ya k-Lve buhranı.. ile. bir meseleden d?lııyı_ kavga et.. 13.25:Rad'yo salon orkestnısı, lS: san' 
Beykoz önlerinde demırlıyen mo - zırlıklarını en geç 15 Nisana kadar lere devam edilecektir. Kazalar - nuu an ı b d K d Ah d 

l,_. ·· '7~ a kadar • 1 Kahve '---1--'· kın bır" çok f<'d"'· mıı er, u esna ıı a rı, ıne 1 a ... ·arı U?ı03: Rn"-' caz orkestrası. tör. evv. e. ~ı gun a"""am tekmil ettirerek netıceyi bıldir - daki denemeler bittikten soııra pa ownM&A "' - .. J b d ı t 1 J • "";rv 
1 h k t h karlıldara ka~lanıyonız. Bunun taş a aşın an yara amış ır. 18 50 Rad f ıl b ..,.l 19 30 S aı hamulesını a mı.ş ve are e e a- melcri istenilmiştir. sif ve aktif olarak umumi bir de Yaralı çocuk tedavi altına dın- · : yo as eye-•.• • .= ~,,,. 

zırlruımıştır. Kazalarda yapılacak ilk hava neme yapılması muhtemeldir. için de f~tlara zam ı:nptık.ıı mı;ı. Kadri yakalaııarnk hakkında ayan ve ajans haberlerı, 19"5. Hıw> 
Saat 22 de motör tayfaların - · Halbuki evvelce hır fincan t k"b t b ı rl t.ürküleri ve tnrkılar, :o.-ta: Kaba.re 

ha)• kah 5 kuru • : ıı ı a a aş anrnı.,.ır. 

dan Mehmed. Salih. Hakkı, Sabri o: kkantara satış fiafl Polis mekta' i ıa:ebelari IS veye . f venyor- : 1 . müziği (Pl.), 20.~5: Tek ve m~tere~ 
ve Sadık bir sandalla Beykozdan duk. Bu defa ~ nohudla kan. i Şık sınemaıı tutuştu şarkılar, 21.15: Konuşma, 21.30: Şall 
gemiye gelmişlerdir. Tayfalc1r mo 18Sbit edilen maddelerin hirnayei tayvanat C0mİya- :.:eo~b ı::U::h~n ~~~ ! Ş 1tEv~elki gece, İst;kk!al cdnd~es!~~e resitali, 22: Müzik (Pl.), 22;30: saat 
töre ~eldiktcn bir saat sonra feci • I k . · · d au.o ... ~ : 1 sınemasının mil ıne aıre!!ımıe aynrı ajans haberleri ve ajans spor 
iştial vukubulmuş. alev ve dü - Hstesı ası aca tirıi ziyaret ettiler V~IZ ıst~~~r ub. : bir yangın çıkmı!J ise de film yan- serv~ 22.30: Dan.! m{lzlği CPl.). .. .. ,,_uı bulına...,.ım u ~kete: dıktan sonra söndürülmüştÜT. ' 
man sütunları bir anda motöru Piyasadaki fiat kontrolünün da Evvelki .gün, Polis mektebi ta- itiraz edecek oldum. Bu z~mmı i -::::::::::::::::::::::::~ 
sarmıştır. ha şumullü bir" şekilde yapıJabil - !ebeleri beraberlerinde müdür ve Belediyenin de i<abul etmİJ 01- Bir hırsız yakalandı ( yeni neşriyat ~J 

Bu esnada tnvfalardan Sadıkla mesi için bazı tedbirler alınmak- 1 öğretmenleri olduğu halde Hay- • duğunu söyliyerek bana bir de Muhtelif dükki.nlıuı soyan Sev- , 
Sabri kendil~rini denize atmışlar: ta~ır. Bu cümtı:cten olmak üzere,Jvanları Koruma Cemiyetinin Ni- acaib tarife ibraz ettiler. ki isminde biri yakalanarak, dün le lzd . 
Mehmed, Salıh ve Hakkı adındaktı~ua-~kabe Komısyo:rn taraf.ından .şantaşındaki merkez binasına ge- Bir türlü akıl erdiremediğim adliyeye vcrilmi;ıtir. . Çann (izmeleri - Gn~ _m ·ue 1°: 
gemiciler kend11erini ateş istila • şım<!ıye ~adar azamı ~atış. fıa~arı Ierek tetkiklerde bulunmuşlardır. bu fiat farkının r~smi makam- Suçlu, t nci sorgu hakimliğinin tı ar eden orj!.nal ve neş elı hı. ye 
sıooan kurtaramıvarak feci bir t~sbıt e~ıl_en mad~elP.rtn ~ır lıste- Bu münasebetle, reis vekili Sedad larcıa da terviç edildiğine kail kararile tevkif edilmiştir. lerile okuy~ulanmızın ~k iYı tnn~ 
şekiMe yanmışlardır. sı tabettırıı:rek alakadar tucca~ ve Aziz Erim cemi etin teessüs - değilim. A.Iakadarlanrı dikkat dıkları Rusların büyük muharriri Mi 

• . • esnafa tevzı olunacaktır. Komıs - ·ı f 1~ • Y • ga nazarını çekmenizi rica ederim.»: Ordu malullerinin toplantısı Zoşçenko'nun 1.Çann çlzmelerb nnınJ 
Hadıse etrafırıda alakadarlarca b ti h k t t . yesı e aa ıyetı etrafında bır kon- • b · - t' ..._.. · " an-y onun u sure e are c e mesı • J "'--il mal,._n • L· ı·~· ı bul altında ır e....en ın ışar ı::t.m.ıŞ ... r. ..-

tahkikat:ı devam olunmakla be - b f tt kl d·, . ferans vermiştir. '~................................................. "VrUU uuerı ı:ır ıgı stan t . . ..... ~ 1 1 . d Ha.san ~r. 
b k' k"t t- ar.ı esna ın sa ı arı ma uenın j ,r.. ~·nd ze .emız m ....... rr r crın en ~ 

r~ er, va anın. g~ ~a ı ~ıo ore azami satış fiatını bilmediklerini ıı.nuteakı?en ~ay~anla~n k_oru.n Hırdavat f şyasınıt fU ı en: Ediz tarafından doğrudan doğruy& 
dom•n tayfaların 1htıyatsızluc ede-lileri sürmelerinden ileri gelmiş _ masına daır bır fılm gosterılmış 28 Mart 941 Cuma günü saat 14 JRU&Ça aslından dilimize çevraen ye 

rek sigara_ veya _a~es va~aln~n·,tir. Bundan başka bu listeler dük-ıve talebe büfede izaz edilmiştir. da satiŞ fiah d~ to~lan~cağı ~lan /~il~n kongje-ı~çenk~un en güzel hikAyelcrini 
dan te':'ellud ettığt tahmın edıl - kan veyahud da mağazaların gö- 1 .. .. . .. - . konulacak ~~;o:;7cet4 oN7;nı~4,anta:~~i:; bir araya topl:yan bu C3er, :&rnıi 
mektcdır. rünebilecek bir yerine asılacağıu- nonu zaferı muna&ebetıle müsadif Cuma gün:.i saat 14 de bı- 'Kıtnbevi tarafından neşredilerek •50t 

dan satın alınacak maddenin müş- tören Fiat Mürakabe Bürosu tarafın - rakılmı~tır. Kayıdlı azanın tc-şrifle- ıkuruş fia.fla sattlığa çıkanlmıştlt· 
Heva Kurumuna teri tarafından da kontrolü im - Eminönü Halkevinden: dan bazı maddeler üzerinde tet - ri rica olunur. Tavsiye ederi?.. 

kan dahiline girecektir. 1 ---------
yapı lan y rdımf ar Türk istiklaline aid büyük zafe- kikler yapılmaktadır. Büro şimdi ·~-...------------------------, 

Ekmek f iatları bir rin ilk temel taşı olan İnönü muha- hırdavat eşyasının cins ve fiatları • u 
Hava Kurumuna yapılmakta 

olan teberrüler !ıararctle devam 
etmektedir. Yeniden vardımda hu 

rehc!\İnin yıldönüıuü 1 N~an 1941 üzerinde tetkikler yapmaktadır. Türkiye - Kızllay Cemiyetı mumi 
miktar UCUZhyacak Sah akşamı &aat (20.30) da Evi- EvveM hrrd3vat eşyasının cinslt'ri 

mizin Caialoğlu salonundnki aıa· tesbit edilecek ve bilahare bunla- erkezı.nden .· lunanlartn isimlerini· yazıyoruz: \Belediye iktısıı.d müdüı·liiğünoe 
Jsmini bildirmek istemiyen bir 1 yapılan tetkikler neticesinde, ek

zat tarafından 2500, Suad Keri - mek f.iatlannın bir miktar daha u
bar 1750. zücaciyer.:i Receb Has • !cuzlatılmasının kab;ı olduğu anla 
oğlu Halıcı 750, Sadullah Levi ve şılrnıştır.Bu ucuzluk, unlardan çı
Mandil halıcı 700, İkbal Kocaeli karılan kepek ve curufun son za
nakliyat şirketi 600, beynelmilel manlarda Avrupaya satılmas:_n -
şark nakliyat şirketi 500, Saban dan .dolayı hasıl ol~n. :fazla. karın 
Aydın halıcı 400, Albert Alfanda- u~ fıat~annda_n tenıılı suretıle te
ri halıcı 400, Vahram Şimşiryan mm edtlecektır. -------
400, Aram Barunaltyan halıcı 300, 
İbrahim ve Nurettin Özkul 250, 
Abdül$ıni ve Celalettin halicı 

Münakalat V elcilinin 
tetkikleri 

250, ~ob Boyacıyan ve birc.ıderi Münakalat Vekili Cevdet Kerim 
halıcı 250, Aram K!'şişyan halıcı lnccdayı dün de Veltalete bağlı 
2"0. Davud Musazadc halıcı 200

1 

müc:-•~lcrde tetkiklerine cl_evam 
Antalya nakliyat ambarı 3000, A- etmııf bu meyanda Devlet Liman· 
nastas Paskalidis 1500 Anesti Ke- lan tl~~me Umum Müdürlüğünde 
· ·ı 1000 G k A"l · uzun nıuddet meşgul olmu,gtur. şışog u , evre ·yan ı ersı 

7~0. Lokman Talib Kuriş 500, A- Dünkü ihracat faaliyeti 
zız Karsan 500, Yakovas Prpaz -
Og·ı 500 Al '-- d İ t "d" Dün 135 bin liralık ihracat ya. u , eıusan rı)S s avrı ıs 1 M · d · Al 
375 Artin Çekez an 350 Mihal pı mıştı_~· .. acanetnna en, ma~-

'. • Y ' yaya tutun. Romanya ve Bulgarıı· 
Vas~I Karadelıoğlu 350, Abraham tana balık, faviçre)'c auaam ve fın
Keşışyan 200. Abdullah Mehmed dılc gönderilmiıtir. 
ve şeriki Torna 150, Avni Şana 123. --------
Gümü.şoğlu biraderler 100, Meh - ,... l 
med Erşin 100, Me.hmed Neş'et 100 .Dünya muharrirlerjnden ter-
lira tcbcrrüde bilunmuşlardır. cümeler serisi No: 45 

Askerlik işleri: 

Y okLimalarını yaphnnıyan 
337 doğumlular 

Fatih Askerlik Şubesinden: 
337 doğumluların ilk yoklama 

müddeti hitam bulmak üzere oldu· 
ğundan daha bir çoklan ilk yokla
malarını yaptırmamı~lardır. Jleridc 
cezalanmamıık üzere en kısa za
manda nüfus cüzdanı, ikamet tez

Mih. Zoşçenko 

yarrn Çizmeleri 
Çeviren: 

Hasan Ali Ediz 
Fi. 50 

Remzi Kitabevi 
keresi ve dört kıt'a fotoğrafla bir- ... _. 
likte şubeye rnüraciilatlan. ~------------~ 

ğıdalci programla kutlanacaktır. Bu nn fiatlan tetk~k ve azami satışı 
törene gelmek istiyenlerin giriş da- fiat1an tayin edilecektir. 
vetiyelNini Ev Bürosundan alma,... 1 Bundan başka evvelce gümrük-1 
lan rica olunur. lerden piyasaya çıkanlınış olan 

Program: 1 - İstiklal marşı, 1Japon 'menşeli manifatura eşya -1 
2 - Açış sözü, 3 - Konferan• sının tevzi ve satış şekli Ptrafın -ı 
4 - Temsil (Himmetin oğlu}. ' da da tetkikler yapılmaktadır. Bü-

1ro bu ınaksadla manifatura itha-
Kazalarda verilecek 18.t birliğinden bir liste istemiş -

1tir konferanslar 1 • 
Kazalarda Partinin tensibi ile, Nafia Vekili yann 

1941 aenesi Ni3anıııın 29 uncu Salı günü saat onda Ankara -
Y enişehirde Cemıy etin umumi merkez binasında ale.liıde ;çtimJıını 
yapacağından mur.ıhhasların yukarıda yazılı gün ve aoatte Kızılay 
umumi merkezıne l~rifleri rica olunur. 

Müzakere nı.znamesi: 
1 - Reis ve ıitinci Teislerle katiblerin seçilmesi. 
2 - Umumi meclis tetkik komisyonu ve umumi merkez Tapor-

lannın tetkikile icabulü halinde umumi meTkez zimmelinin ibrası. 
3 - 1941 _ 19 U bütç.eainin tasdiki. 
4 - C1kc1cnlc azamn yerine d:ğerlreinin ıeçı1mcsi. 
5 - Tetkik itoınisyonu aza•nnın yeniden seçilmesi. 

muhtelif hatibler tarafından c• Milli tetkiklerine baJlıyor 
bir~> mevzulu lconferanılar veril 

1 

Dün sabah ~ehrimize gelen Na. \., ___________________________ )~ 

mesı kararla~tınlmıştır. f " y k"li G 1 Al" F d C b 

6 - UmJıni merkez tekliflcıi 

ıa e ı enera ı ua e e-
Bu konferanslardan birincisi Şi- d l"b y k·ı t 1 

ı H Ik · d . . ı soyun, yarın an ı ı aren e a e e 
e a evın e Bqıkta§ Halk Partı· bağlı dairelerde teftişlerine başla-

si reisi Zühtü Çubukcuoğ)u tarafın- 1 maın muhtemeldir. 
dan verilmiıtir. 

Tatkııla yolu geniıletiliyor #-------.. 
Belediye, Ta-:Cs~mde Dağcılık 

klübü yanından Taşkışlaya foen yo

Ju tamir ettirerek geniş.letmeie ka
rar vermiştir. Bu yolun yanında 

bulunan boş ııahada, ba21 tadilat 
yapılacak ve burası modern bir o
tomobil parlc.ı haline getirilecektir. 

Emniyet Müdürü döndü 

PERD·E 
1'8 

SAll:NE 
ayht 

Sinema ve Tiyatro 
Mecmuası. 

Çıkaran: NEYİRE ERTUÖ-RUL 

1 NiSANDA ÇIKIYOR. 

Dahiliye V ekaletile bazı mcse- , ___________ _ 

leler etrafında temaslarda bulun· ( T ' Y A T f( Q L A ti ) 
malt üzere Ankaraya giden Emni- • 
yet Müdürü Muzaffer Akalın, dün 
şehrimize avdet etmittir. Muzaffer 
Akalın, dün Vail Dr. Lütfi Kırdan 
vilayetteki makamında ziyaret et-
miş ve Vali Muavinlerinin de j~
rakile yapılan toplantıda Ankara-

ŞEHİR TİYATROSU 
Tepebaşında dram 

kısmında 
Jündüz 88.at 15,3() da 
Akşam saat 20,30 da 
Hürriyet .ı\partımanı 

YAZAN: Sedad SCmavl 
daki temasları hakkında izahat ver-
miştir. 

btikü.l caddesinde komedi kısmında 
Gündüz saat 15,30 da 

İlkbaharın bütün zarafetlerini mezcetmiş olan 

DEANNA DURBIN 
Çevirdiği bütün filmlerinden daha ~azib. ve da?a !1ermin ola -

rak Holivud yıldızlarının guzellık kralıçesı 

KAY FRANCIS 
ile beraber losmen Havayda, Ncvyork 'Mctropolitan operası -

nın iştirakile çevirdikleri 

Bahar eleği 
Şayanı hayret filminde 

Bu hafta S Ü M E R Sinemasında 
Muzafferane bir muvaffakiyetkazanıyorlar. Bugün saat 11 de 

\ıs tenzilatlı matine 

B"/JGÜN 

MELEK 
Sinemasında 

BÜYÜK REJiSÖR 
ERNST LUBITSCH'in 
James Stevvart ve Frank Morgan 

Tarafından Temsil Edilen 

A K İLANLARI 
Pazar Ola Hasan Bey Diyor ki: 

Akiam .;aat 2C,30 cı.. 

DADI 

FEEIS BiR KOMEDi 
Bugün aaat 1 l de teeıilatlı mat;ne 

- Hayat ne güzel • 
dfr Hasan bey.,. ...:..:..---

... İşte, takvim yap
rakları sapır sapır düş-

tii
. .. 

... 'Bahar kokularını 
his.sediyar musun? 

. ...:. 

il-••••- Başlı başına bir tarih yaratan ... Denizlr:ede eşsi~ bi~. salta~t- kuran ..• 
Düşmanları yıldırım gibi sarsan ... Esrarı bır guneş gıbı nurlandıran .•• 

lbONDRA UYUMUYOR 
.Bngün L A L E Sinemasında 

Hasan bey - Affe- ı 
dersin bir sual de ben 

Cephe gerisinde çarpışan iki kuvvetin mücadelesini... Cesaretin zaferini ••• Aşkın kudretini yaşa
tan bu~nün hakiki filmi. 
FEVKALADE İLAVE 

1 - c'I'ürk~> Britiş Paramunt Jurnalda 2 - cRUMCA» Yur:ı;,,n Jurna~nda: 
A - İngili:1: kuvvetleri Yunanistanda... A-Arnav~dlukta ıleI"!. h_arekat... 
B-Şimaranın işgali. B-Akdenızde son mu~ım donanma harbi.. . 
C- Istihkam taburunun faaliyeti. C -Afrika muharebeerı ••• soracaC11m, baharla ba

rut ayni manaya mı 
gelir? --~•-••••••••• Bugün saat 11 de tenzilatlı mat.ine. •••••••••••r" 



30 Mart 

( Resmt Tebliğler J 
Rados bombalandı 

Kahire. 29 (A.A.) - Ortaprk 
Jngiliz bava kuvvetleri umumi ka· 
rargahımn dün akşamki tebliği~ 

Habcşiatanda, PCTfClllbe günü. 
Adis-Ababıı - Cibuti demiryolu, 
bombardıman ~aTelerimiz ra. 
fından yeniden fiddetli hücuma 
maruz bırakı1mıştır. Adis-Ababanın 
80 kilometre prkında bir nakCTi 
tren mitralyöz ate~ne tutulmuş ve 
hasara uğratıhnl§br. 

....... -·-·--·-·- 30 _ ....... ·-·-·-·--·· ......... -----·-
SON POSTA 

Sene evvel::=:=:==.::..: -·-·-·-·----·--
JobruB • oeroe · BiDIZi 

İta yanlarla mücahidler 
ında boğaz boğaz(l. kıtal ara 
Yazan: Emek1i General H. Emir Erki!et 

Sayfa S 

,._l __ H_•_dis_e_ı_cr __ K_a_rşısın __ d_a __ , 

ihti v 
il avadisi serlivhasile birlik- miş ve yakalanarak ihtikar suçile 

te kopye ediyorum. 'adliyeye verilmiştir.• 
cOn paralık ihtikar.. Meraklı matbaaya geiı;~ş olsay 
cŞişlide Haliskfır Gazi caddesin dı, muhakkak bu havaclisı okur 

de kırtasiyecilik eden Mardik 20 ve bana sorardı: 
paralık mektub zarfını 30 paraya - Merak ettim, öğretmenler, 
satarken yakalanmış :ve hakkmda yani muaJlimler, peyniri, pastır
takibata başlanmıştır.. mavı. sebzeyi. ekmeği velhasıl 

Demek 10 bin liralık ihtikar ha- kendilerine evlerine alınacak her 
diselerile uğraşanlllra getirilen i~ şeyi talebelerine mi aldırırlar? 
ler arasında 10 paralık meseleler • . . Mekteb talebesi muallimle-
de var. Allah yardımcılan olsun! rin vckilha:rçlan mıdır ki! 

Oniki adada, lngiliz hava kuv
vetlerine mensub bir bombardıman 
teşekkülü, dün, Rodoa,ta Kalato 'dairesinde, 20 Eylfil 1912 sabahı 'tadı. Tomınasıoni tuğayı daima sağ * ... Şunu da merak ettim .. B~ 
l!ayyare meydanına muvaffa'l.:iyetle - 59 - B"lal l saat 5,5 da Zanzur vahasının umu ltaraftan taciz edilmekte idi. Fakat c: ... Yapılan tahkikatta bazı sine kal Baruh ne akla .f:izn:etlc dok-
tetevvüç eden biı hücu~ ~pmı§tır. /.kinci ZanzuT ve Sidf .'. m~ bir bombardımanı ile · başladı.,bu esnada, onun solundan da bir- malann, sermayesi iki kuruşa o- san kuruşluk peynırı yuz on.ku
Tayyare meydanındakı bınalarda meydan muhaebesı ı~ıtl . I Ateş saat 6 da ve İtalyan piyade- denbire büyük bir mücahid kolu lan ~zozlan reş ve bazılarının da rust.an vermekle kanaat t:tmı.ş ... 
ve bir petrol deposunda yangınlar fttd hınn aldıltlmı tertibat sinin vahanın içine g'irmt.-sl srra- ıgöründü ve bu kuvvet az 7.arnan on kuruşa sattıltlan görülmüş- Tart1da!1 da biraz noksan getrrse 
çıkan\mı§ ve bu yangınlar~an çı- 1 yan k mandam Ge-'sında kesildi. Vahanın içerlerini sonra büyük bir şiddet ve öfke tür.ı. daha karlı bir ~ yapmış olmaz 
kan duman sütu~ı~.rı, .~ 6.? kilomet: ı Trablus .um~~ Bif aı taarruzunu jtutan '-!'ür~ ve yerli mücahidler ile taarruza başladı. &ıran1!1: . . mıydı? _ıır. 
re mesafeden gorulmuştur. As.g~n neral Ragnı, S k vvctleri 19 ı,ylul şiddetlı bır mukavemet gösterdi- jıalvanlar bu mücahid ~pu- - Şehirde hangı sınemada, han -r 
bir tayyare yerde tahn'b eailmıştır. yapacakk~lan ~ran v~ Sidi Ab· !er. Bu suretle, İtalyan topçusu- nun hıvveti~i 1500 kadar Türk as gi kahvede, hangi sucuda bir şişe Bu yazıyı Meraklı okusaydı so-

Yukandaki bueki.ta iı;tirak e· d:, K~r · arış, d topİamı$lı. Taar- jnun vaha içinde hisısolunur dere- keriJe 12-000 yerli mücahid olnrak gazozun beş kuru~n aşağıya sa- rardı: · 
den tayyarclerimizin hepsi salimen dulcc~ıl. ar~s•nd a ek olan kıt'alarla cede bir tesir h~sule getirmediği 1 tabmin etmişlerdi. tıldığı göruhnüştür ki!.. . - Merak ettim bu havadisleri, 
üa\erine dönmü§tür. ı ruza ıştın:ı ek~ tarz ve planları l anlaşılır. Anrak Italyanların adc- I Türk kumandanlıJ; bu sabah * bır tek gazeteden mi aldın? 

Atina. 2~ (A.A.) - Yun~nis- b_~nlannte~f; ~lunmuştu: J?i. ku.vveti o ka~a~ fazla ve üstün haber alır almaz. elinde ve yalan- Bu dn_bir havadis: • Cevab verecektim: 
ııanda'ki lll$PÜZ hava 'kuvvetlen u- şoylece u her biri ıdı kı, vahanın ıçande muharebe da bulunan bütün kuvvetleri Su- cUasköyde meydan caddesınde - Evet. 
mumi knrargôlmıın tebliği: . 1. Chavurand \~;~ru: kuvvetinde eden Türl:: ve yerli mütahid grup- ani beni Adem'de t.aplatmı.ş ve 6'J numarada bakkal Baruh, kendi Gene sorardı 

Tayyarelerimiz dün Lecce hava bırer tuga~ (S h u~ct edeccldcr-lıan. kendilerini ihata tehlikesin- nra Zanzur üzerine yürütmüş- sınden on vaşında Necdet isminde - Merak ettim, gazetelerde ih-
meydanına pek. muvaffakiyctli bir :i~i kol halmdc arc iden ku~arn_ıa~ için, .. kıs:nen .~ar- ~. Bu kuvvetlerin ,gerek sabit ba- b!! 1!1lebe il<:. peynir ald~rtan Has- ti~r havadislerinden, diğer ha a-
ta rruz hareketi yapmı~lardır. dı.r. . ad alaylarile beş ba. Vadı Hıra nın otesmdekı El lon ve .gerek bir tayyare tarafın- "koy ılkoku1 ogretrnenlerındcn Sıt- dislere yer kalıyor mu? 

Y eroe mitralyöz ate,Di altına alı. 62. ve 84. ~!Y Jeb <>lan Sn1a- Maya vahasına doğru, kısmen de .dan J?i5rülmesi ve hatta Di Carpe- kı Bilgine :kaşar peynirini doksan Fi / ı ..., . 
nan bir t~yyaıe yanmı!· birçok tay- batary~dan :kd~ olarak. Si:H Ab To:nınasoni kolunun yürüyü~n? ,netto tuğayını.n süvarisi vasıtasi _ kuruş yerine yüz on kuruştan ver '" v c!M.•t :::1-+-ulA4ı. 
ynre!er agır hasara ~·g~atılm~ıtır.. ~r t~yı, 'h ketle sahil hoyun tacız ederek cenuba doğru çekıldı- le tcsbit edilmiş olması pek tabii ------------------------------

Bütün tayyarelenmız mılenne dulcelıl den are . - - k ler . . c b• • ı;ı 
d'' .. ı ai ca Sidi Bilal üzerıne ~ruyece J • • . dir. Nıtekım. mızraklı süvari ala- n rı l 'IJOr mu ı·dı·nı·z _J orunu~ er r. .•. ve bir yabancı müfrezesı va~a- ı . ~at 8,5. da. hedef olan Sıdı yı. Funduk Tocar'a ı!İderek ora-

Yunan tebliğı nın içinden Muha?W1ed Erbai ye Bılal te~sı Salazar tuğayı tara • dan J?elebilecek mücahid kuıt\'et- 1 
Atina, 29 (A.A.) - Yunan or- doğnı ilerliyecektır. fında~ ışgal olu_ndu. lta~yan.l~r leri durdurmak ·emrini alıruştı. 

dulan 'bqkumandanlığ! tarafından 93• piyade alayı Tie .. 18., 23., !12. U:peyı derhal mudafaa edılebil1r .Bu mev1cie hakim olan kum tepe- 9· · · ı· k · ı .. 
28 Mart akp.mı neş~di.lcn 153 nu-. iyade· alaylarından müfrez beş ta hır hale koymaya baş.ladılar. ileri üzerine geldiği :r.aman 0 bura 1 rlnCt 1 yeŞI QOZde 
maralı resmi teblii: . hurdan bir Eritre (askeri) tabu: Toımnasoni tuğayına gelince. da hiçbir şey bula.mamıs. 'fakat Ne rkta ··nı . b. jr .. 

Miltad kepf kolu ve to~~ fa~li· rundan' ve 3 batrya lle iki Lodı takib ettiği istikametindeki ara- saC' tanfı açiklannda büvük bir mua fuileri :~ı= aırtı~~i; ıs romanlar: te~irinde kalmala • 
yeti olmuııtur. Tayy!lrcl~nma duş- süvari bölüğünden mürek'kcb olan zinin çetinliğ dolayısıle vahanın kalabalı,ğm cenubdan simale doğ- ankette şu suali sormuJu~· ~dan<:hr. Çunkü bu tarz ro~ 
man tesisatını munffa\::ryetle bom- Tommasonu tuğayı, Geran'dan cenub batı kenarı bovunca ancak) ru ilerlediğini görmüştü. N k .. l • · . . ., ann esrarlı kahramanları hemen 
bnrdımıın etmiılerdir. Bütün ~yya- hareketle vahayı cenubdan ihata zahmetle mesafe alabilm~ \'e tabi Süvari aJayı bunun 0;.,.,.r1

•
0

... Ank ete Ten, bgoz erı lseyE;rskınız. hemen daima yeşil gözlü olurlar. 
1 · · ·· l · d'. .._ı rdır J - k t b t . . . . B 1 ı. ,, ''""""" ~. e ce\ a veren enn ı..<mıı 

re c.rımız us erme 0~~9'e • edecek v_e tumen .omu anı u u- ~tıle ~e~ıkı:rt~s1ı. u surete 11u ,.u: ı dertıal dolac:arak kalabalığın önü- azamı: Mavi gözü tercih ettiklerini söy 
Alman teblagı ğayı takıb edecek~ır . ~ar Sıdı ~ılal :- Funduk El. Efendı nü kesmesi lazım iken bunu ynpa-ı - Yeşil göz. liyenler yüzde }irmL Siyah ve 

Bertin, 29 (A.A.) - Alman or· •. 2. 6. ve 40. p~ade alayları~e ıstıka:metmdekı kum tepesı~e .. ~~- madı ve #!eriye çekilmiye başladı. Cevabını vermişlerdir. Yeşil eıa göm tercih edenler de yüzde 
duAarı bafkumandanlığınııı:ı tebliği; 1kı bataryada1: murekkeb olıın 'e ha sonra var~. F~t yuru~şl Ktrkkans batnı-yalan derhal götü tercih etmelerinin sebebi po- ondm. 

Hava kuvvetleri, İngiliz sahnle? ~n~l Mag.gıot .kumcındas:na_ ~ esnasında oldugu gıbı h.~defmt; mücahidJerin üzerine ateş ~Jlar. ····--·--·······-· .. -···-······-···--·-----................... __ 
açıklarında fngiliz ticard gemilerı- nlmıs bulunan bır tuğay .. ıh~y:t ı ı·ardıktan sonra da ağaç k"Umelerı Fakat Türk ve bedevj kuvvetleri- - ~ 
.ne karşı f~aliyctlerine hussui hir olarak, Zannır vahasın~n şıma. o ve :kum tepeleri gerilerine sakla- ni sima} doğudan iğfal ve isgal e- ;;... 

1;'., • d · · - ucunda beklemt'ı-oecek ıca- k ..l ~~c: P''meS'l'ni " . . muvaıfııkıyetle evam etmıştır. ~su . " .' nara v.amanm\~~ a..-=.., L •• derek hedeflerınden vırmeye 
Saint George kanalının cenubu gar- hında cenubdakı Tommasonı tu - ve ansızın hucum evlemesmı kted· l b't k l - . 

- · l k ~ , d ğ d st klevip himayeye hazır • - hid ı · - mu ır o a ı ece o an su varı bi meth.alinde ve Bruto an.um a, ayım a e ~ beceren muca. ~p arının mu k t' k'ld'ıt" . . 1 . 
cem'nn 5 bin ton:laıo hacminde iki bulunacaktır. temadi taciz ve tehdidlerine uğ-

1
UV\d': 1 çe - 1 

- l...,ıl ıç.'nd, ond ar şımat G d 1 k 
. . . h tuılmı"tır Newqu· 8 En nihave t 11 Bersağlieri ~ e ~ vurume erm e evam c erçe ten u·· şu·· nu·· ece mese tıcnret gemısı a .,, · ·. . "· •. · A • ramı~.ı. . _ . 
ay'ın garbında bir vapura çok al- alaYlle Erıtreli bır (asken) tabu-

1 
E k El Ma •a'dan gelf"n mü- tılnr ve dogruca 39 ~epesıne sal-

çaktan ynpılnn b.ir .hür.um esnasın.. rundan ve <F1?raı:ı ~mzraklan} cahi~ ıço lan ~alazar tuğayının dırd ıl~r. B_? .. tepedekı ~talyan .top- _ 
da bu gemiye hır 1sabet kaydedil- adını taŞ1yan bır suvarı alayından " - ~p k·ı ' •. h·dı 1 :l c;ı.1su !le bulun Magmotto lıvası -

: b t' · d b. k - kk b h k t k b·ı· t ' .1 onunde n ce ' en muca 1 er e <ue t ,_. t'l k bel u; Bir erke'k okuyucum, evlenmek Kmnız tanınmış. faydası doku-mııı 'e unun ne ıcesın e ır a- mu'M.' e , are e a ı ıye ı ıaz- ,_,. ed.l k it 1 t " • auı::ı ı l' mu a e eı.u. . . . • • 

•-ı . . · . 6 ' mn ıkı taarruzı kolunu lıırıbırın- uca 1 er. so :\i arının ~r . d h t lmi b·ı· d. ·· 
zanda infilak olmuştur. Harwiebe 1o. dördüncü bir tu~ay General ~"'\ !~ ı ere~ , ayan . ~~e!1ı- M- h"dl 1 •an1 "U. ki çağında bır kız babası derd yanı- nabılccek bır ailenm kızı olma -
oçu;. nrında bu:: tic'lret gcmısıne kar- C<>ardi di Carpenetto'nun kuman k karıştan gelen top mCl"!Ililerile yor. . ~y ı ~ ıra ge . ye ı ır ı , mu ·ı 
Ş1 da muvnffnkiyetl~ tetevvüç eden 'dasında olarak Gheran taş ocakla den .ayıran a~a<;lık . v~ orma;'lı müteessir olduğunu ,;;rünce daha ~nç bır erkek naı;ıı_n~ kızına hımce bır servetın muhtemel va -
diğn bir hücum yapılm11hr. nna doğru toplanacaktır. 1 arazıden mahırane_ 1stıfade e-dıyor sola ani c:imale kaydılar ve bu talı.b çıkı:ro.r. ~a~zedltğı.m .k?Y8:n risi olmasaydı düşünülmiyebilir _ı 

Atiantikte W rth Bucnundan !Bu kuvvetlere, tabv.alaroaki !ardı. Bu .su.retle ~:k ve vt'rli"kuv suretfe Tormnasoni ·livasının üze- delı~nl: Jyı~ hı_: nılt;d~>ıdır, ıyı bır di. Fakat münhasıran bu vasıfla-1 
takriben 500 kilometre mesafede, to~u (K1r"kkarırta 149 milİmf'lrtL- Vet1ler, faahyetl~rın_ı -pekf'fd r rine düştüler ve bunun soluna hü tahstl.gokrmiiştür, }gıtldıkdçe arta - rından dolayı İstenildiğini düşfuPI 
bir muharebe gemisi, büyük bir a!- Jik a~r top). Zanzur limanınd'a olarak, topçu cıhetıle ha ı o_an l . .. .. _ cak bır azanç yo un a ır, esasen • . . 
ker nakliye gemisini bombardıman demirli bulunan Etna. Partenope, Tommasoni kolu üzerine yerleşti- l cukm dettıler: Blu d:'.şuşkiemci1c~~~~ aUesinin serveti de vardır. ~:et~!~ 1ahsı b~ıymdetını hy~ 
t · tı"r Na,,.liye gem1'ine tam isa- Orpia V€' Albatros harb ~mllerin rip teksif etmiş bulunyorlardı. 

1
° la Tar anı 0 ~u~·11:1 _' ..... ker- Bana mektub yazan okuyucum 'b' t lAkk~ uedr•.

1
. ıraz a ''e ım 

e mış . • la _ '-k b k"' .. b' . I B ,_ fh da er: c ommasonı ıvasının '°"" t l b" "- b 1 ım· h t gı ı e & ı ı ır. hetler kaydedildiğinden bt a r, dPn mure .... e uçuk 1r fllorıun u munarebe sa as! esnasın 1 . d boğ boğaza bir ki a e ı 11o.a u e ıye azır, za en n·- , 
taht' · sandallannı <le;me indir- to~usu. Gheran·d·a yükselecek general Ma~otto'nun ihtiyat kuv te~ı ;r~sı; aB a~eded İtal~ kızının mütemayil olduğunu da ıger t:ıraft.an kendi kendinize 
:mi t~!ıyeAyni mıntllkada bombalar bir sabit balon ve birkaç tayyare vetind<'n bazı birlikler. yani ev- t aş ~b!İ ku ~~ni sü;gü ile mü biliyor, yalnız o sırada tesadüfen sormanız ıcab eder: 
iaab •:· d 2500 tonil~to hacmin- vardım edecf'klerdi. Rüzgar, iki veıa 37. piyade alayının bir tabu a°f11su 

1 
eben lmuştu öj!reniyor ki, bu talebı serdedil - - Bu delikanlı haiz olduğu va

de be' e en1• batmış ve bir büyük a-Oed sevkcdilebiJir balonun ha.n- rile bir batarya ve biraz dııha son' aSaaalvn metc ur 
0 

• d b meden ön<:e serveti hakkında, sıflarn malik olmasaydı talebi ka-
ır gem . • . d 'k' . . T _ azar uğayı karşısın a u- . . . . . b ı d ' l k · d ' vapura da bir bomba isabet ctmış- aarlarınd:ın -çıkmalarına mam ol- ra a ı ıncı bır batarya, omma 

1 
-~ıed el 1 umumıyet ıtıbanle emlfıki hakkın u e ı ece mıy ı? 

" soni t I! , . "rtmek unan ve og en evv onun a d . d . ahk'k l U l . . tir. 'muştu. . u. ayının soı yanın, o · ı h be etmiş olan mücahidler a ınce en ınoeye t ı at yapı - nutmıva ırn kı., bızde frenk -
Alınan muhareb etayyarcleri cü- General Rai!lli'nın , kumanda maksadıle 39 rakımlı tepede mevı.ı ;;:u a'1den şiddeili taarruza başla mış:tır. le~in kab~.1 .etti~eri manada 

2Ütamlan, gece, Malta adas1nd_a yeri olan Ghran. bloiC'havzıncla, aln:ış~a;d1 .. Muharebe, umu~ h~ d 1 YEDB hücum 0 kadar siddetli Okuyucumun söylediği şu~ c.cıhnz.. usulu hıç bır ZaIJUin te -
Halfur tayyare meydanın~ ?'üessır sonra da 93 tepesınde kurulacak- ~~nltıbarıl~, .1ta1yanlara mt•saıd 0{~~·ştu~ ki 82. İtalyan piyade a- . -:-. c: •• D<:me.k ~i. kızım sevildi- ~s etmedi, fakat serv.et sahibi 
surette bombaroıman et;nışt.ır. AT· tı. g mekte ıdı. • layı sancağının etrafında kale ni- t! ıçın değı}. ılcr!de hntın sa~~r aileler arasında .benzerlik. a~ -
c1lar rerafından Malta uzennı: ya-~ Sidi Bilcil meydmı mahaTe- Türk ve yerli lruCJC)etlnın zamı almak mecburiyetinde kal- ~ır servete .tevarus edeceğı ıçın mak :suretile her vakit fiilen tat-
frıl~~ bir hücu~d_":. bi~ _!-tur;tı~.e l be•i no•ıl cereyan etti? mukabil hücumları mıstı. ısten~ektedır.> . ~k e?.ildi .. Ortada bir f.evkalacıe - . 
ngılız avcısı ..tu. ııru1ınu tur. tc; ır 20 E lal (1913) Öğle v kf kl t ğı zaman. R .E. ErtWet Dogrusu bu hükmü tamihe lik goremıyorurn. 

Alman tayy1Hes1 k.1ybolmamıştır. ,_ be Y k rıdaki tertibat muha. bea . 1 . k~<ı . aş 1 !hası bac:.. (Devam ?divor) muhtaç buldum. TEYZE 
(DC1ıamı 1 nd sayfada} ıM'.ı.ıı•are ' yu a re nın ı ıncı sa " 

oSoa Pcııııta» nan tefrikası: 2 

y AZAN : EKREM RWD 

Dürrü, annesinden. babaaından ' mit ol~uğundan kendini bahtiyar 1 Delikanlının hatırını almıya çah-
kalan yorganı, yastığı. kilimi tıp addc~ordu. Bu sebchdcıı dolayı· şıyordu... Dürrü dnımatik kabili
Nise gdmişlİ. F alı:at burada hak ika dır lı:..i Apustolun meyhaneyi ba:ıka. yellerini 1Uıar edecek hir vesile bul 
tin hulyndan çok farklı olduğunu sına devretmek istediğ: hııberini' muştu. Dirşcğinı ma.sayıı da; adı. 
çok geçmeden anlamıştı. Gerçi bir büyük endişelerle karşıladı. j elini alnına götürdü. gözlerini mey. 
kaç ay figüran bürolarında sıra bek - Ne diyorsun. Apustol usta, hanenin en uzak bir kö~ine dikti. 
!edikten sonra bir filmde muazzam demek bizleri terkedeceksin, Siması ncı düşüncelerin bulutlanna 
bir halk kütleAi arasında bir fol'd - Ne yapalım, öyle oldu1... bürünmüştü. 
olmıya muvaffak olmu:ıtu; fakat hu - Pek iyi ne i~ göırccksın} Apustol, en :mühim ve .. 
muvaffakiyet kendisine ttncak elli - Bir cambnzhan"!ııİıı direktörü rcs.iyeıci müıtc.risine baktı ve 
'frank temin etmişti. Niste hak.iki oluyorum-... . lorktp. Şu Dürrü a~ba ne 

.. • •; J da diyan gurbet olan ~anilyad.a 1 madığı gibi Apustolun ~kliğini de ~·a.ı: takdir . cd~n . yoktur. ..B~ .. ~climer'i telatfuz ederken lcr düıün'?'?r•. neler twıarhy.orda. 
Dunkü kısmın h IAsa.SI 1 memleket havasını teneffus etmek kolnylıltla kabul etmiııtı. Diirnı bu kanaatı edınmı~. tekrar Durrunun san at ufukları açılmıştı. Yıldırım sur ntıle aklından bır ga_ 

. .. t buLı Rik rd A •n· I için bir :ark meyhanesine gidip ra-ı Cambazhanenin yarı ıabibi .ol - nuarlanru Holivuda çevirmişti. Ne de ol!Oa bir cnrc.bazhane bir zete ilfını, soğuk ve dö~emes.iz bir 
Bı.r gun st 

1 
1 a b~" • kı ve mastika içmeğe haşladı. Bu duktan sonra, Apustol, k.endinı t~· Nisten Amerikaya har~ket eden ısan'nt rnÜCS$escaiydi1... Hayatını odada. bir . cescd, polisler, tahkikat 

~ - A~.usto . dm an;: meyhanenin sahibi de Apustoldu. Jmamile buraya hasretnıek rnakaadı- vnpur yoktur. Hatbuki ticari bir defeatla okumuş ve ezberlemiş ol· kimaesı:z bı: cenaze, karo topraklar 
1'~.l !.or ...:n::.ı 1b yernı .:,:;;aybü~ Kolları bilezikli, gerdıını incili, , le meyhanesini başkaaına de•.ret - liman olan Marsilyada ap,ğı )'Uka- duğu Charlie Chaplin de bir vakjt dn denn .. bı! çu!'ur geçti. 
B.':'~ ·ı~en dol '!bo-1 şık, güzel ve daima yal~ız gezen hiı m~ ~rdu. Bu devirden .. e~ ~ıya.de mı h~r gün Amerikaya mütcvecci- carnba:zh~necl~. ça)~ma"?1f ~ı~·- - "Durru, oglum, ne .di~e !>öyle 
yük çadır ılat kabardıkça kaban- kadını, aşağı yukarı hır va~ndaşı l muteesıur olacak olan Dum ısının- hen bir vapur kalkmalı:tadır. ,Be]. dı~ ... Kim bılir... Bdki... 1 a!ih 'SUS pus duruyorsun)... Bır 1 f et-
phy«, bu ha • sa}übleri olan teselli etmek her erkeğin vazıfesi · de bir gencdi. ki orada bir çaresini hulup hu va.. bu... sene!. •• 
yor. Cambaz A ~~ d artak bir- 1 dir. Apll1ltol bu vazifeyi bihakkin Bu delikanlı genç yaflndanheri purlnrın birine atlayabilisdi •• . - Apustol ... Beni tamba2hane Cevab yak 1.. Dürrü memnun ..• 
R.ikaı:c'o d~, ~;j..0 ' aak görünü.hfa etti. Şöyle ki bir müddte sonra sinemaya mera~ etmi~ bir yıldız e>I.. Dürrü Marailyaya geldi. ye almnır: m nı1 Apustol telaşa düştü, demek olu-
bırlenne b~ bi 1 0 -~inalite olsun Melpomenile evleniyordu. mağı zihnine koymu~tu. Douglaıı Fakat burada yeni mü~üUerle - Ne diye alayım?••• yor ki tol fevlmlade oyn nmııl .•• 
Y?rlar• ~~~ art~k~~ isiınlerinit Mı-lpomeni. Madam Apustol o~- F~irbanksların, Clark . 9abl:Ierin, karşılaştı. A~erik~yn hareke~~.cden - Artist di':~ı·.:· . - Dü~~ evladım... Dinle b.!:-
~~e hü!un. İr duktan sonra cambazhaneyle katı hılhass Charlie Chaplinm ji>hret· vapurlara hmme~ın . ~.nn~ttıgı .. ka· - ~nım, Oürnı, ~~ onu.·· Sen n•:·. ktedigın cambazhane dcgıl 
türlc~Jeı~ : Rikardo münasebet etmek ist~diyse de .buna !eri, servetleri uykuııunu ka?rm~t!. dar. kolay olmadı~m ~ordu. Gunler de artis ~.~.ah var mı kı .•. : .. : mı? ..• 

Güzel bir del..ikanlı olan il ı k 1 kat'iyen rıza göııtermedı. Giz Yegane derdi Holivuda eıtmeku. goçayor, parası tukenıyordu. ~re- E.n büyük hnltaret Ourruyı.i bu Gene diılin bir süklıt .•• 
bütün kadınlar taraf~ iv - l'ocııs apmı~ olduiu tahkikat neti . 1 Fakat Holivud çok uzaktır. lstan • ı ket verein ki Apustolun meyhane· derece müteessir edemezdi! •• Bir - Ben seni camba:zhaneye nla-
mcktedir. Bw:J.ardan bm de ';: ıcı:_ ~ Melpomeninin kayıdlı. ku _ 

1 
bulfi. bu ainema payitahtının arasın- sini hulmuıtu. Burada veresiye kaı ıındo hiddetini dolu diZgin ızbnr et l cağım .•• Hem de kôtıhim olarakL. 

gilzeli .!'1~lf~ir. Evvelce ile• c•~dlu. e senedli, camb:ız.ha~enin yan dalci mes~feyi bir d~~ad.• katetmek ı n.~ı .. doyu!'8biliyord~. Apustol Dü~-ı mele ~c~e <ie Apustol,un bir mey - Katibin mi} ... 
bar ar.ıstı tkerı lnr İtalyan k~!° ile !anibesi olduğunu öğrenmış ve ken-ı her kesenın harcı degıldu. r~nu~ .san at kudr~!! hakkınd?. h1~ hanec~, bınaenaleyh v &an attan biha- Dünü bu ~abe~ :lı:ıırşısın~a c-
evlenen genç kadın kontun o1urnı. d" 1c d' . Dürrü buna Urfl bir çare bul.. hır fikır beslcmcdıgı halde -çunku ber hır zavallı oldugunu hatırlıya. lcmli çehrcsim, fecı ıltararbr ıfade 
b~!" bir mirasa konmuş~r. Bi~ı 1 enBın~·de bize pan var demi!lti. muştu. Seyahati ikiye bölmeyi ?ü-\aan'at on tam~cn ~abancıyd~- l ralc ükunet buldu. Şimdi yüzünde eden nazul~rmı. bir~enbire tcnet-
müddct sonra Rikardoya a_,•k ~ - I u 1§ • ·n cambazhane ile şi.HımÜJtÜ. KurmU§ olduğu piana mcmlc&:cttcn gdmış olan bu deli· sadece teessür ve acı bir tebessüm mek mecbuny~tmde Jutldı. 
nr.ıs. ommla lıayatlannı bidett;.r- Me P~~erunı · muvaiant et- göre evvela Fransnda Ni.s tehrinde ı kanlının zekasını tç.kclir etme\:te görünüyordu Dürrünün bu hali A- - Evet katibimi •.• 

•}erer kat"ı alfü;;a etroCSltle f d 1 k_ k d' • L h bb L--ı • • o~ - ' çtcn nerede İle 
1111'1 ı:r. • '}et . b de Melpomeninin lr.i !.İnema stüdyo ann a ça lldCA - ve en lSıne ıKUŞI mu a et UC11 c.. pnatola dokundu. ba iyi knlbü bır urnı. sevm • · 

Fakat. R~.d~ luıma~ . 11~1 memış vj ~ h~:Cbile cnmbazha - tı. Burada beynelmilel bir şöhret mekteydi. Bu itibarla ne zamnn tes adam olduğundan maada Dürrüye Apus!o~n boynuna . a~I:ı.ca~~ı~ 
il~ kadının b':'tun M!l'Vebru t et. k.o~sı ~ m olmu hL kuanmıya muvaffak olman bile viye edileceği pek. malum olmıyan karşı bir ziıft da TardL Kendı~ı :r;orfolıda. ~ptettı. :suç 11.1 

mu. Mc!pomam ondan nefret et- nenın hır patrond. il M l meni hiç şüphesiz para kazanacak Holi. yem6 hesabının büyümesini hoş - Hani ya kalbin bnhnuın ile esme kederlı hır eda ver-erek: 
miF-ir. d _ı· l . .Rikardd : .en ks ;ace:~:n bö; vud seyahatinin ücretini dde ede. görüyordu. Dünü :ise günde biç ol- Dürrül ... Söz misali •.. Ne bileyim - Pek iyi ••• o(c;:~ Tr••)1~ür 

[Roman evam e•ıyor nın ar~~un a 'ı wı a müteessir ol • cei-ti. ınazsa bir dda yemeği temin ccill- ben... ederim... var 
Derdini unutmak, ayni zamanda lece hıtam bu masın 
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[Memleket lla berleri) /son Postal SPOR 
Egede 

Bir çoban parasına 
tamaan botazlanarak 

öldürüldü 

Bahkesirde kaçan bir 
mahktlm yakalandı 

Egede Bahar l0ir!'::k:~~ttigi Milli küme maçları 
bilete 6 bin lira bugün başlıyor 

l. 

Y acın: V ol~ntin W illianu 

isabet etti 
ilk olarak Fener Galatasaray la, Beşiktaş 

Is tan bulsporla karşılaşıyor 

<>muzunun üzerinden: ı gelmiyordu. göremiyoruom; anahtar da, içeri ta Korkudan yüzü aapaan olan ve 
• - Kapı kapatılmış diye seslen. Her teY derin bir .... izlik için- raftan kapının üzerinde de~il. difleri zangır zangır birbirine çar.. 
di. de idi. Nanaard' ın bu sözleri üzerine pen Boldini: 

Sonra elindeki revolver ile ka • Stephen onwı yerine geçerek: Berg onu yumruğile geri itti: _ Santa Maria diye haykırdı. 
pıya vUTarak: - Bırakınız da bir de ben kapı- - Bırak da ben bakayım. Berg hızla ona doğru döndü: 

- AÇlnız. diye aeslendi. nın açılmasına çalıpyıın. dedi. Diye emretti. 
Sonn da kapının açılmasını te· Yavaş yavq kızmıya baı!yordu: Bir dakika sonra, doğruldu ve: - Haydi Nick, diye emretti, gi-

nün etmek mak•dile olacak: ıun- Bu Philip de niçin kendilerile böy- - İçerde hiçbir hareket yok, de.. dip şato sahibini arayınız ve bakı-
lan ilave etti: j le bir ,akaya girişiyordu; oynadığı di. ruz kendinde bir baıka anahtar var 

lriyan fskandinavyalı onu hiç bilirsiniz, aize hu müsaadeyi veri • - Bere ve Carriıon içeri ırirmek bu oyunun timdi sırası mı idH Sonra gözlerini Mansard'ın üze- mı'> Eğer bu odayı açacak bir anah 
ıörmemiı aibi hareket f'ttİ ve la • ı yorum. Gelecek mieiniz~ istiyCM"lar. - Hey, benim Steve'im diye -rine dikerek: tar bulamazaa, bir balta alıp geli-
kayd bir tavırla cevab verdi: Garrisonun aiilcQtu müabot bir iri kubbede seainin akisleri bil'bi.. haykırdı. Kapıyı açınız! - Ya dıtarı çıkmıya muvaffak niz. Haydi çabuk. 

- Çünkü rahatını bozmamala- cevab yerine ıreçiyordu. rini takib etti, fakat oevab veretl Fakat Venty her zamanki gibi oldıyaa ... Diye ilave etti. 
nnı ıstedi. dedi. 1 Ü1,' adam da galeriye çıktlar. O- olmadı. Berg, öfke ile Mausard1 ge- cevab vermiyordu. Binba•ı mutad asık 11uratlı tav• Bloldini acele acele koıtu gitti. 

M • V • 1 d " radesine rağmen Step • - Ösyö erity'nin \eni yanın· raa.. oinbaşı ve Pierre bekliyorlar· ri oğru itti ve kapının önüne iten· Garrison geri doğru çekildi. rile: .. . . . . 
dan uzaklaıtırmak için emir ver - d •. Mazgallı odaya ıriden küçük di geçerek ayağile vurmağa baı - Kendisine öyle geliyordu ki dostu - Vaziyet şu ~ ne Pierre ve ne ben ın ıçını hır korku alıyordu. 
cliiine kat'iyen İnanmam. Bunu ıiz merdıveni çıktıkları zaman Berg ladı. Yaptığı gürültü evvelkinin bir artık içerde, odada değildi. Eier de ben onu dı!Jarda görmedik, de- 1 Arkad.aşları gibi kendiıini de bü-
kendmiz uyduruyoreunuz, dedi. biraz önden yi.rüdü ve Dff.«Mnbire misti artmıttı, Ye etraf çın çın ötü- vaziyet böyle ise Berg'in muavinle- di. O bu odaya girelidenheri biz yük bır korku aardığını hissetti. 

f 11kat Berg, Garr~"o~un bu aöz.. durd. - :yordu. ri yaş tahtaya basmışlardı, dostu galeriden hiçbir yere ayırlmadık. Berg ppkasını çıkardı ve terli-
ler:i kartısında, kendı dü,ün~Üf ol: Sonra: Homurdanarak bağırdı: kendilerini müken-ıJnelen atlatmıt- Size yemin ederim ki vaziyet hu- yen elini mendili ile kurulad. 
•klannı söylemekten çelunmedı - Hey, diye aealendi, anahtar - Kapıyı açacak mıaınaa) Sin b. Philippe, bu ilci nöbetçiden biri- dur. Hem de bu odanın bu kapıdan Binb&fl luravatının düğümüni 
Ye istihza ~le gülerek: . . •1Mede) 90nıyMu~: kapıyı açacak nuanuz? nin d~kataizliğiaden istifade ede- ba,ka ~ıp.rı ile alaka temin _edec;~ sinirli sinirli parmağile biraz daha 

- Bennn hesabım baaıt bır Mauaard: Hey, Verıty uyuyor musunuz? rek dttan 81Vışm.ıştı. Mazgallı oda- bir yet"ı yoktur. Bunu benım gıbı '- h la bi L!Lı 
ıı._..ıb· d b k b' demi Möı O w....; ..,;._ı.... ._ O · · ··ı..' _,ıc. 'idi,. _L 1 d ._ _ _ı· .. • _ _ı _ ol . d ._ • · b'li aııdı ve batanı eyecan r şeıu1G• - ır en aş a ır teY e· • - ......... • .. -alSI zaman .ıı;:apının zenımııe om topr-ı mı aerpt r aut ananw arı a .. eaKıı tızrrı~ mz e peıı;: ıyı ı yor9\Jnu:z:. 
1'Ö Garriaon, dedi. Fakat dostumu- iiMrinck idi diye cevab Vftdi. G6z.. Ka~ açwuz diyol'Ulll mel malı idi. Pierre de kendi hesabına kısık eğdi: Pierre kapıyı ~hmakça kapa-
llllD yapmış olduiu terakkileri gi - lerimle gördüm ora~ idi. Betırnıalı:la benıber kapuun tok Binb-.ı 8fildi. ve lı:apuua deiiifn .esile, illvoe etth nufb. Tam bet dakika dalplann 
dip göreceğim. E.ğer siz kendiniz Kota koşa merdıvennen a,aiı nuıimı da tutımlf :10rluynr ve kapı den içeri hakmı,a baflada. - Koridordan da geçmedi; e- aük6.neti ibW edeo ;ürültüsiinil dia 
• bunu görmeyi arzu ederMn1z indi ve açılmayan kal)lyı açmak YI da dwnııad.au bızlı lııtUa telnne- - lıçerd. wıuamn berinde bir fer hiçbir yere kımıldamadı ise, ledil-. 
-..rumle beraber oraya kahı ael için zorlaınaia baıladı. li)'Ol'du. Fakat itewdea t.içbW aee mum ftl', dedi. Fak.at Vltrity'Jt yok. o da öteki gibi ••• 
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General 
diyor ki 

Belgraddaki 
hadiselerin manası 

Alman tebaası j Mahlot kahve 
Belgraddan fiatları meselesi 

Büyük bir deniz 1 

muharebesi 
Afrikada İngiliz 
ileri harekatt 

(BqtM&fı ı hlai •Jf ... > (Ba{to:rafı l inci. sayfada) çekı·ıı·yor tetk•k d·ı· N" d "t'b Atı ltkt 1 e 1 ıyor (Ba.ştarafı 1 mci sayfada) 
ısan an ı 1 .aren, . ~n. e yosu, bug n ~aal 14 ila 15 arasın- Şimdiye le.adar ancak ilk Taporlar 

boşanacak ve şıddetlerı gıttikçe daki neşriyatında ezcümle §Unla - (B~tarafı 1 tnCi sayfada) (B f gclnüştir. Fakat bu raporlara go"'re 
artacak olan Alman hava ve deniz 

1 
t . 1 d E 1• 1 B .. ll§tara ı l ınci sayfada) C h""cuml h d f B- -k B . n soy emış ır. ar ır. vve aya nız elgrada mun- tenzili duıünülmektedir. uma günü amiral Sir Andrew 

u arının e e l uyu rı - - A\·rupada adilane bir sul - hasır bulunan emir. şimdi bütün o·v f hlA k h Cunıünghamın kumndası altında 
tanya adasının her tarafla muva - hün kurulmasını arzu eden Sırbistana teşmil edilmietir. 300 ili ıger tara tan ma ut a ve sa. harekatta bulunan deniz lı:uvvetle-
salaWı.ı keserek orada yaşıyan 45 L b" tı§ı üzerinde de bazı tetkikler ya- · l . ı..~ak . Bulgaristan, bu aı~usunun ~rl 400 Alman, Pazarteşi günü vapur- pılmaktadır. Alikndrmn ifadesine nmiz, zırhlı. kruvazör ve rnuhribler_ 
ın yon msanı .,.,...... ve aynı za- delili olarak yeni nizama girmış la Viyanaya hareket edecektir. · den mürekkeb İtalyan ku vetlerini 
manda hayadan ezerek ve yara~ı- bulunuyor. Bulgaristan bu çer - Bunların arasında bircok gazeteciler göre, pıyasada artık halis kahve ~örmüşlerdir. Düşman kuvveti da-
yarak .. tcslıme mecbur eylemektır. ""'Ve dahı'l.ınde bu""tu'"n kom$;ularile d• bulunmaktadır. Belgradda ... 1- kalmadığından. ıçilen kahvelerin 1 Lik" 

B h cuml muva
ffak olduk .,,- "'\ ~ y, .. - hepsi nohud, fındık kabuguw , arpıı gı m~ştır. ın bazı düşman harb 

U U • ann · . - iyi geçinmek ve teşriki mesai et - nız üç Alman muhabiri kalmakta. ' ge.n1
•
1len. mu.harebeye mecbur _ .J1·1. l.arı. takdirde Adap bır Alınan mek ı·ster.- dır. ve aığer maddderle karışıktır. Fiat c:.: d eu ' M" k b B'" 1 k h mıştir . .,.,,m ıye kadar Littorio sını-

istıli hareketının vukuu da bekle- . . f -----lara 1 ura a e urosu ya 111z a veyi f d b b·ı· Elh l Al ) b Bulgar harıcıye :ıazırı Popo n~ ve A manlara karıı azami satış fiatı olan 180 kuruştan ın an ir zırhlının hasara uğradı. 
ne ı ır. ası man arın, u d 

1
. . h . . ·· · ğı, iki düşman kruvazörünün 1•8e 

ı·ıkb-ı..arda I"nı:riJı"zler ı"çı·n tasar - a; .mec ısın arıcıye encumenm- Szcgedın 29. \A._A., -- D. N. B: faz.laya satan esnctf hakkında taki- k d ~ ._. d h t k B Jg stanın M k 11 b pe ziya e zarar gôrdug-ü ladıklan darbe siddetli ve kat'i e .ı~ ~ ve~ere ' . u. arı • . . acar e. ~ ıyetme mensub olan at yapmaktadır. Halbuki mahlfü dilmektedir. zanne-

(Baştarafı 1 ınci sayfada. 
tayare meydanında karıılamağa 
len Sudan ordusu kumandanı 
neral Platt ile va.z.iyeti müzak 
eylenüıtir. 

General Wavelin cepheyi .z.iy 
ti asker arasında büyük bir sevi 
ve şevk uyandınnıstır. General, 
arruzun neticesi haklunda kat'i j 
madını beyan etmiş v~ Kerenın 
galinden bir saat evvel cephed 
ayrılmıştır. --------
Yugoslavyadaki hldiseleri 

hariçteki akisleri mahiyeUi olacağı için işin şaka ~arıcı sıyasetınde hıç bır degı~ı~- ve Szegedı~.de. Yµgosla \ hududu- kahveler de 180 kuruşa satılmakta- Donanmaya ve lngiliz hava kuv-

gotl.İf'ccek bir tarafı olmadıaı a i- lık ~~dığın~ .ve Y~goslav hadı- nu geçen ko~ Iu_ler, Bclgradda vu- dır ki, bunun bir nevı ihtikar oldu- 1 " :. seler ı d h 1 mahıvette oldu ku 1 h-k t d • d d d vet erine mensub tayyareler de hü- (Bn<>ta f 1 • 1-..ı-kardır m n a ı ı J - a ge en u ume eğişmesin _ gu mey an a ır. Mürakabe Büro- . 1 d . h -y ra ı mcı say ~ 

Bun
.unla beraber ı...,,..,nda, Ço""r - ğunu söylem~.tir. • • denberi, Snb m.emurların ve 1·an- su bu hususta Belediye ile te .. riki cuma g~mı~ erse e netıce enüz Alman mılletınin ilk aksulitm ·~ eti d ,_ 11 'd meçhuldur. derin bir ha t du k 1m 

çil gibi müthiş azimli ve fevkala- Macariltanm TUIY armanın e~a ıyellcre, . bilhassa mesaı e bulunaraK mahlut kahve y el • k 1 • d bu yrc )ma o u 
de ener3'ili bir reisi bulunan in - Budapeıte, 29 (A.A.) - Bu.. Macar ve Alm3n . ekaJI tyctlerine işini bir şekle bağlamağı düşünmek. h ku!1an · .enıkz uvvket ed~ e tur. Alman milletinde ve hat y k h ttı h k t d d. are at.a 1ştıra etme te ır. resmi mahfellcrde Japon har cı 
gilterenin de vaziyeti bütün cid- dapefte resmi mahfelleri, ugos- arşı a are e ın ~ bir sert - te ır. Yenı heberler alınır alınmaz nazırı Matsuoka'nın t _,::. 
diyetile ka....,ılamakta ve bu hu _ lavyadaki vaziyet hakkında müta- l~şm~ vuk~a gelmiş oldu~tinu bil- Yapılacak tet.kikler neticesinde d'I k. zıyare 4Ml ·" d I h 1 d l d S b · k '- ~-ah 1 fi 1 d neşre 1 ece tır. kanın merkezim teck"ıl tı k 
SUstQ hiç bir hayale Sapmamakta leaJarda bulunma an eVVe a en 1rmJŞ er Jr, ır Jandarmaları aTifJK ~ Ve enn at ann a tenzİ- e• 1 1 'il C ne 
ve hiçbır tedbiri ihmal etmemekte hadiselerin inkipfını beklemekte- ken?ilerini ko~yac'.ağına a~ı!kç~ lat yapılacağı nnnedilmektedir. f r ta yan gem İSİ battı uzak~ır: Çü~ki.ı Yugoslavya hadi 
olduğu muhakkaktır. zaten kar _ dir. Siyasi mahfellerde bazı ger- ~~~ı ?~dukl.~rı sıyasi sevişteki de- . .. . _ -- Londra, 29 (A.A.) _ Amiral- selerının gosterdigı son ın ~ı ş la(tıkları tehlikenin yaklaşması ginlik pek tabii ol~rak me~cuddur, gışıklı~e gu-yenerek ekalliyetlere damesıı azenne ~ueacs olara~ k~I- ı Lk dairesinin bu akşam neırettiği birinci planı işgal etmektedır. 
bu.yümesi nisbetinde teyakkuz, fakat hiçbir fevkalade emnıyet ted- ka~ı şıddetlı tavur hareketll'rinı T?akta bulundugu cevabı venlmıt-1 tebliğ: Muhabir bu hadiseyi cson za 
intibah, dayanıklık ve savlet gös- biri al~mııbr. Belg~dl_a tr$1 iyemden almıslardır. tar. ~ .L .. ler Şarki Akclenizdek.i deni~ haTe- manlar tarihinde görülmedık b 
termek eski bir İngiliz adet ve münakalatı mutad veçhiJe ,,ıemelt· Yuswlav radyo~ = ,..~ kar,. katı hakkında yeni haberler henüz vak'a olarak tavsif ediyor. 
an'anesidir. Bugünku İngilizler de teclir. Yalnız telefon km;a~e:,tı. Belgrad 29 (A.A.) - Belgrad .Belgrad. 29 (A.A.) -p. ~· B. gelmemiştir. Fakat t,ayyarelerimiz, Manilyada nümayİfler 
bu an'ancvi İngiliz huyundan hiç Yue?8lavlar t~~af~~:k ey mış 

1 
· radyosu, bugüne kadar Zağreb ve .. <?.azetel~r, B_elgra? polis. ~ı.idü- bu sabah. kurtulmuş ltalyan bahri- Berne 29 (A.A.) - Reuter: 

bir ey kaybetmedıklenni göster- h .. ,~!tara.f d ~upd ~. ikrı,·v• ugMos ::_v Üsküb radyolarile birlikte nem-i- runun L apd.gıdaki emırname91ne neı- yelilerini ihtiva eden sallar görmüş Belgrad hadiselerinin doğurd 
kt d

. 1 uıı;umetın eıu egıf ıgın, a ..... - yat k b k ır· retmea.te ır: ld kl b·ıd· . 1 d" B d gu sevinci . h . . 10 b" ı.. me e ır er. . . . b' dah·ı· 
1 

telakki yapar en, u a şam yalnız Üs Bi •. d -· . o u arını ~ ırtnı!I er ır. un an, JZ ar ıçın, ın .. 
İngilız .donanması denizlerde :;..;n 11;' 1ld v 1 ' ;:ldi~,;ektedir j küb radyosu ile beraber neşriyat- r ~eJ~ ·-b~1t'e.ık~e ~er ~a. asgari bir ltalyan gemisinin batmı~ Marsilyada Borsa meydanında 

üstunlüğü muhafaza ederken İn - H b11İd e M u~~anın Yugoslav· ta bulunmuştur. ~~j 0
de uak 8

;/• şah~ h~m~ er, ilk olduğu istihraç ı:.:dilebilir. lanmıştır. Kral Aleksandr, ma 
giliz ~ak filoları havalarda faal. e~ a b.e.d :ıc:k paktı ~ardır ve b~ Almanyanın aotaa gun. er : ten. 

1 
ti sı ~ssıyatl~nru Tayyare lıüavnlan lUm olduğu üzere, 1934 de bur 

kudretli ve muvaffakiyetli bir ya ı!e ır ~s cenubıı şarki Avrupa- Budapeşte 29 (A.A) _ Ofı: ye·nİ v;:uyB e ın k.ilbak ettırm~ 1ste- Londra 29 (AA.) İngiliz ha d~ maktul düşmüştu. Marsılya 
mevki kazanmak yolunda an uda· pakd • antcarn syonal münasehet'-r Uj~g gaı.etes'nin muhabirine b~şberyıarn. nameaşve ' hdalka hitaben va kuvvetlerinin resmi tebligi: kı Yugoslav kolonisi, burada kr 

. • d sın a en e a ıc • .. Al ır e neşre erek tezahür 1· ·1· ] . Al k d ' h . 
ne savaşmaktadır. Dıger yan an, d k fiddetli bir infilak vukuunda g-ore, manyanın Belgrad elqisi 1 yapılmama 1 • d b 1 - ngı ız 1ava kuvvctlerıne men- e san r ın atır~sın. tazı 
İn~iliz i~aratoı:Iuk kara kuvvet ihİa~o edilebilecektir. Buradaki dü- Yugoslav hükfım~tine bir nota v~ r::ştur. Fakat.s h~k:::t arn ku .~n- sı:b ~~ar:d1mnn tayyareleri, konmuş olan plakm altına ç.çe lerı de gun ıgeçtıkçe artmakta ve .. 

1 
re aöre Macaristan kendisi rerek şu suallerı sormuştur· d apılan din. • . .er. ezı~ dun. Brındıs'ın cenubunda Lccce ler koymuştur. Bundan sonra 

k 1 k d
. 1 B 1 ıunce e .. . . 1 y Ü . e Y ı ayın merasrmı mu- t d ff . s z t h .. ·· ı M . .. 

uvvet enme te ır er. un arın, . . ·mdiden herhald~ büyük bir . - ug~lavya, çlü pakt da- nasebetile gene 1 k . . . ayyare mey anına muva akı •et- ı . eza urcuı.er arseyyezı soy 
~gi}iz. h~v.a ve deni7: kuvv~tleri ~~d:~ kaynağı olan vaziyeti daha ~ıl~nde Mihver. devletlerile iş bir· velı:ar ve 'sulhpe;,,e;"h::;tıe hC:;d;zı~ le tetevvüç eden bir hücu~ yap .. - Ien;ışler ve yaşasın ~ırbistan ?i_ 
ıle ışbırlığı etmelerı say~ın~e, ziyade karıııtınnayı hiç te arzu et- lığı yapmak nryetind" midir? ne hiçbir suretle uymı an tezah:b_ mışt.ır. Yerde tay arel r mıtralyoz b.agıTI?ışl~!'· Marsılyada butü 
geçen yılın sonuncu ayının ıptı - mektedir 2 - Yugoslav ordusunun sefer- ler vukua gelmişti /; . ~r ateşme tutulmu ve ., akılını tır. çıçekçı dukkanları halkla dolın 
dasından 1941 Şubat ayının orta- me R~1er n....,.. berlğine ne sebebden dolayı devam unsurlar tarafında~· "d ayn :J:)~ İki n:otörlü b r bomba d man tav- ve tabii çiçek bulamıyanlar ka 
!arına kadar. ü~ ay zarfında şi - edilmektedir? jçin bu tezahürle . 

1 ar~dd~ 1 yaresı . tamamıle tahrib c dilmiş, ~ddan çiçekler buarak bepsı 
ın 1i Afrıkada üsttiste ve yıldırım Berne 29 (A·f ·> - Romanya - Macar ~zetcsinin muhabid, te ~bib etmek j: e::w:ıcı M~re_t- daha bır çok ta\} are de ciddi ha- kral Aleksander abidesine koy 
Jı ztl"' kazandıkları bhbirinden, dan gele~ ~aber. ere nazaran, Y.u: Belgradın bu suallere süratle ce- ve memleketin ref:h :r. . ı :n sara uğratılmı tır. muşlardır. 
ehemmiyetli zaf rler serisinin şa- goslav hadıselerı karş1sında huku vab vereceğini tahmin etmekte d"l h .. k. f .. ın~ emlın m 1- lki kruvazöre isabetler kaydedildi --------kırtıl rı henuz 'rnlaklardadır. Bu metin soğuk bir tavır A t~kınmış ol- dir. - :: } e u /f1e. m uzkn~e ha m~ş o - Bombardıman tay., arclerimiz - Bigadiçte pamuk ziraati 
zaferlerin büyuk neticesi İtalvan- m.ısına ragmen, bu hadıseler aha- Belgndda a6k6n ~glu ~aZJ eben ~b-'h· 0. 

8 1a.7ıyade den mürekkeb kuv\ t·tl" bır tP ek-Jarın imali Afrikadaki meşhur li arasında çok büyük bir sevinç- Belgrad. 29 (AA.) _ Ofi: rç ~ .~r~~ .~ ~ı 1 
a ısdcerı~. te- kül. İonien deniz ı de düşman harb hazırhk!art ' 

t>rdulannın dörtte üçünün yok ve pe karşılanmıştır. Yugoslavyada örfi idare ve se- /r~u~nuk 07ne r~çm 1 b~.e~.e, _gemilerine kar ' mU\ affakiyetle !B" d' • . 
1?sir edilmesi ve bir kenarına so- f b l'k ·ı· d'ld·-· t edvb~ 

1 
n_ıa lam arı, uzum u utun tetevvü~ eden bir hucum '- apmış- ıga ıç (l:Iusu. sı.) . B. gadı 

R 
' 
t hl

• w 1 er er ı · ı an e ı ıgı vesaire halt- e ır en a mıı1tır ·
1 

Bal k ı- t 
kulmak cür'etinde bulundukJan esm ıg er k d b'lh . • . • tır. İki K.ruvazöre ve bir distro -

1 
esır vı a~: ı~ın en. ıyı ·~ e Mı r garb çbhinden sonra bütün J ın a 1 assa Budapeştedcn yayı. Maçekin vazıyetı !yere ağır bombalarla tam isabet- ç?k p~mu.k yetıştıren bır nahıy 

S r n vkadan Ç,Ikarılmaları şek - ::k~::.~~ler kat'i suİctte yalanlan- Belgrad. 29 (A.A.) - D. N. B. ler kaydedilmiştir. Kruvazörler - d~r. Çıftçı bu sene PaJ'!lUğunu 1 

lin p k parlak olmu tur. (Bll§tarafı 5 inci sayfada) ajansı bildiriyor: den b\rısi, siyah ve sar1 bir dü - fıatl~. ~ttığ~nda~ yem sene ıçı 
. I li Afr k daki son 28 29 Mart gecesi, düşman, ne Rejim değişmesi Belgradda ve Doktor Maç"'kin riyaset ettiği man c;ıkararak durınutj,ur. Bir d: bu~~k bır . U?Tiıdle ha\' lan 

b lan. mareşal Graz : Almanya, n1 de i!lgal altındaki a.. bütün Yugosla\'yada öyle bir ni- Hırvat ve çiftçi partisinin gazetesi miktar bomba da dü mnn gemi _ guzellıgınden tstıf de. ederek P 
. u:ıdı , :adan gerı raziye hiçbir hücum yapmamı§tır. ~m ve öyle bir ittifak, disiplin ve olan Zağrebde çıkan Hrvatski lerinin civarlarına u tür. ~uk tarlalarını surmıye ba a 
ımal.ı Afr kada baş- İtalyan tebliği ı~ıma.d havası içinde cereyan etmiş-- Dnevnik, yeni vaziyet hakkında tır. 

nlı ı galıba Almanlara Roma. 29 (A.A.) _İtalyan or- tı.r kı telefon muhaverelerinin ke- unları yazmaktadır: ._...JASt& ••••••••••••••• ................................ -
d \ miş b~lunmak~adır. Ctinkü dulan umuıpi karargahının 295 nu- aılmes:i, ka~~elerin gece yansı ka- Zağreb tchri ve Hırvaıi tan Be). ~'!~ ilı 
Tr blus~ yenı ~el •.1 Havan gene- maralı tebliği: r:~d:s\ gıb~ bidayett~ alı_n?':' fe~- grad hadisele;ini mutadın h"lafına 
r 1 G r bald nın b r Alman gene- Yunan cephesinde topçu faali- .. edbırlerden hıç bırısı hır olarak tam hır sükunet ve vekarla 

'n kumanda ı altına ~ireceği yeti olmuştur. Tayyarelerimiz Yu. gund.en. fazla idame edilmemiştir. 1 karş lamıstır. Doktor Maçekin Zağ-
80 nmckted"r. nan hava üslerinden birine ve Na- b h~ıçbrr zaman örfi idare ıliını rebde bulunması Za v reblilerin his-

Köylüler azılı bir 
kaplan öldürdüler 

Son Posta 
Yevmı, s ~asl, Havadıs ve 

Halk gautesı 
Elhastl İngiliz ve "mpara.torluk varin limanı tesisatına isabetler a ıs mevzuu o~mamıştır. , settiği itimad~ yar~ını etmi. ~r: 

ka a ve hava ordularile denız kuv kaydetmişlerdir. Alınan askrrı tedbirlere gelınce, Doktor Maçekın Zagreb ,'lllısını Milas ( Hususi ) - Kazamıza 
\'etleri ve mi.ıttefik hür Fransız Malta üzerine yapılan bir ıakın huni~~ hiçbi.r surette seferberlik Bel.gr~da gö~dererek yeni hükiıme- ~ğlı Kalemkoyünde blitun k Yereba~ şa:ı~e:eusoLltalc 25 

Ve B lçika kuvvetle i şu son üç esnası~d~ Alm~n tayyarcle~ .~u~~i- tedbın mahıyetini haiz değildir. t~ ı tırak edıp etm~mek hu ~sunda koy h~yvanlanna mu al at olan 1---------------J 
dört gtinde Eritre v Habesi!=:tan- cane tıpınde bır tayyare duturmuı- Yalnız, memleLtin emniyeti bakı- hır ~a~a.r vermek uz•re vazıyette~ az.~ı .~ır kaplan nihay t öldürül - Gazetemi.zde çıkan yazı ve 
d birbirinden ehemmiyetli as - lerdir. :ınd~n muhtemel ihtiyaçlara gore ~~nd1sını derhal .~~berd~r etmeaı !muştur. . . reslmlerin butun haklan 
'k ri muvafıakiyetler kazanmış - Şimali Afrikada kayda değer bir 1 kerı kuvvetlerin yer deği~tıirme.l ıçın talimat verd1ıı:ı malumdur. Bundan uç gun evv l köy Cl\"a- mahfuz ve gazetemize alddir. 
lard r. şey olmmaıştır. Ten v~.kua gelnüştir. Ameribn ajanauıfa ıöre rında kapJ~? . tara.r ndan parça - -· .. -

~6 <la düşen Harar doğu Ha be- Egede tayyarelerimiz dün tekrar ee;nud eden v~ etmİyen haberler Ne' york 29 (A.A.) D. N. B: l~nmış bır QgUZ goren Kalemkö)- ABQN E FIATLARI 
ş tan n valnız en bt"iyu"'k şehri ol- faaliyete geçerek düşman gemi ka. Belgrad, 29 (A.A.) _ Ofi: Associated Press , jansının Bel- lu Sa.lıh oğlu Bek r 'azıv tten ko) 

filelerine ve te ekküllerine ve de- Al lulerı h b da t · b 
tnak dolayısıle d ll Cibuti - Ad- mirli gemilere torpiller ve bomba. f d man tebaasının, elçilik tara- grad muhabırinın vcrrd' i bır ha- . ak er e- mı unun u-
d ·Ah ba demır y'oıunun orta - ın an Pazartesi gününe kadar Yu- bere ,gore, )enı bük( m f n t k b z~rıne ya ın ko:-,lerd n iyı avc -

k n 1 b l tlnm 1
. ıbarile }arla hücum etmi lerdir. Bir tayya- go~.lavyayı terke davet edildigwi te- edecegvi si\asefn M"hv e karş1 lar çağırılm t Ert k m avı-

re gemisine ve iki lngiliz kruvazö. d n " ek l k 1 ltah ı lar içm tutulması lü - d ı eyu etmiıtir. dostluğ ist"nad e eğ hakk nda 
1 

J·em uzer gr n ap an av-
z l henunıyetli b r mevkidi. rüne tayyarelerimiz en atı an tor, Teeyyüd etmemiş haberlere gö. siyasi hüku et ıtıahfellerı tara - cılann kurdu tuzakla karş:laş-

1 r bura mı ele geçirmekle piller üııabet etmiştir. Bir kruvazör re, İtalyan elçiliği, ltalyan kadın ve fmdan verilen t m n t, Bclgrnd - m ~ ~ e atılan km n arl oldu ıl 
B rb ra ve Monadı vo'd n H be - batmış sayJlabilir. Küçük tonajda ç~~1darının tahliyesini tavııi) e et· daki bitaraf dip om~tiarın fkrin- mu tur K vru le beıaber 18 ka-
. tan k ,., d a ıde ticaret gemileri de ağır hasara uğ- mıştir, ıce harb hazırhkln- 'apmak ir"n rı.ş uzunluğunda olan bu havvan 

ın mer e ıne gı en c l• - ratı.Jmı.,tır. Bu gemilerden birinde · " i d" k d '"ld" ·ı k ı l r"n b" ı t"kl · d müh" ı"m .. Tebl'V vakit kazanmak üzere yapılan te- ş m ıye a ar 
0 

uru en ap an -
ır eş ı erı yer e yangın çıkmı§tır. 1«' .• , • • l bü · "d · 

b"r u kazanmı !ardır. Şarki Afrikada şimal cephesinde Belgrad, 29 (A.A.) _ Royter: ~bbuslerden has,;:a b r şey değıl- arın en vugu ur. 
K alik Eritre'nin en müstah- Kerenin şarkndaki yeni mevzilerde •w.Belgrad Tadyosu. apğıdaki teb- dır. Kaşta kurumlar arasında 

k bir kale i olan Kere'nin 27 muharebe şiddetle devam etmek- lıgı neşretmiştir: Almanlar Belcrardan imlbat 
~art Pe cmb .gunü. Belgrad hü- tedir. Hava teşekküllerimiz lngiliz Bazı yabancı radyolar, yalan ol- i.temitler S8Çİm 
kum t darb. sının yu~u b~.l?ugu makineli vesaitini bombardıman et. makla .beraber memleketimiz.in .. ko~ Nevvork ~ (A.A) _ New-York A 

s ati rd du m ı b r .e. aduı e. - mişlerdir. şuları ~le olan munasebetlerı uzen- Times gazetesinin B rl"n muha _ Kaş (Hususı). - Kazamızda Kı-
rı olmakla beraber had selerın Bir hava muharebesi esnasında ne tesır yapabilecek hı:J>erler yay· birı Almanların dün ki k h .. _ zılay, Çocuk Esırg1.:me ve Tasar-

J;n lızlere 'ar m etmekte oldu- iki düıman tayYaresi av tayyareleri- nla~tadır. Bütün bu haberleri, en kumet darb si hakkı d ~r 1 ud ruf Kurumlarının .senelık seçim-
gıınu gosterme i it barıle dikka - miz tarafından düştirülmüştür. katı surette tekzibe salahiyettanz.• dan izahat istedıkl n .a b 1~.gra k leri yapılmış, Kızılaya Müfti Yu-
te deger. Keren ı 6 hafta müddetle 28 Mart sabahı lngiliz tayyarele- Memleketimizin hattı haTeketl tedir r nı ırme suf Erdil, Çocuk E irgemeye baş-
rn dafaa eden İtalyan kuvvetle • ri Lecce bava meydamna taarruz başvekil General Simoviçin yaptığı · muallim Muhittin Esen, Tasarruf 
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Abone bedeh ı>e§ındır. Adres 
deği§tırmek 25 kW'Uftur. 

Gelen evrak geri verilmes. 
tlanıarclan mM'111iyet Hnnan. 

Cevab içın mektublara ıo 

kurUflUk Pul UD.ve 1 lA.zımdır. 

P03ta kutusu : 741 İstan 'l:>ul 
Tlgrcıf. Son Posta 
Telefon : 20208 

rınin, dolu Afrıkadaki bütün 1 - ederek tesiMta mitralyözle atet 11Ç- ~yanatla sarih 8\lrette teabit edil- Yasoelav Yah..&leri Kurumuna da Ziraat Bankası Mu-
talyan ordusunuı:ı üçte biri, yani rnıılardır. Birkaç kiti yaralanmlfbr. mıştir. Belgrad 29 (A.A ı - D. N. B.: dürü Yusuf Bulut seçılm.işlel'dir. 
80 bin, ra~~ler nde ol~ı Ke - - Bu yalan baberlen yayanlar hak- .. Vreme gazetes:.n·n bild'rd"ğine ~;.;;=::;r:;=::;=.:· ;:========~~~======:;:-.J 
ren ~e\kıının zaptındaki ehem- Bı"gadı"çte _ ..... IC yurdu ltı~da .. lüzumlu tedbirler alınmııttıT. ~:e. kral. p Yf!! ın -:.ciıta cülwu ( " BankaSI umumi heyeti ) 
ınıyetı artınr. llilll•y Cordultleri miaafirpeVTeliiin kıy. ınunasebetıle .smagogda yap lan _ _ 

tn,Pliz ve imparatorluk kara açlldl ~etini takdir edemiyen ve verdikle- bir di~ ~yini miıteakıb, Belgrad 
ve hava kuvvetleri ile Avrupalı rı haberlerle memleketimize karfl yahudılerı yeni YURoslav hiıkü -
müttefik müfrezeleri ve Habeş va Bigadiç (Hususi) -:- SinRer kum fenalık yapan yabancılar babi9 mev meti lehinde tezahürlerde bulun_ 
tanperver çeteleri Adis - Abeb.a panyası tarafından bır nakış yur- zuu olduğu takdi~~e, bunlar hak- muşlardır. 
ya $İmal, .garb ve cenubdan da ı- du açılııuştır. Ögre~men . o~ar~k kında hudud !ıarıcı çıkanlmak ka- Alım-. elçili pri ~-
lerlemektedırler Bu suretle u - 1Baıvan Cemalfer gonderılmıştır. rarlan alınacaktır. Be)grad 29 (A.A.) R 
mum Habeşista~ın yakında ~u - Şimdiye rdkadafr 11~ ~lebe kay~edt. i- A.bna ..olaau ~ Belarad;n iyi haber ai: .,l~ 
~kkak olan ukutile İtalyan Af- lerek yu aa ıyeLe geçmış ır. Belgrad, 29 (A.A.) - ~~: lerinde beyan olunduiuoa aör~ AL 
rıka ım.paratorlugunun da zeval . Almanyanın Belsnd elçiai B. manyanın Belarad elçisi Von Hee-
bulacağı muhakkaktır. lü paktı imza edenlerı devirerek Von Hceren'in evvelkı gun ve- dün ren hükumeti tarafından geri ?İl· 
İ~lR ask n gavret ve mu - Almanvaya kar ı c ıa 1 b ta- hariciye nazırı B Simoviç yaptıiı nlacaktır. 

vaff akıyetlerıl beraber ve elele vır takınması h p İ . ı 1 z. Balkan iki ziyarette Al~an hultumetı tara.. Mevl•11ır 
g den In.gıl"z sıyası f livetlerin"n sbasetinin tesırle~ın n bır ~ z~ - f~~~an venlen bır n~tayı te~d~ et
de yavaş. fakat emin netıceler '.'er hürunden başka bır sey de ıld•r- tıgı. bu ana kadar hıçbır. ulab?'~t- Perşembe g'linu tevkif edilmiı o-
mekte olduğunu ~orm kt.,.yiz. In- ler. . , . .1 tar mem~adan .~eyıd dıl!'1emı hr. lan bütun nazırlar, baıveldl ve ha.. 
gılız d~ 8İyasetının Amerikada - Bu ebebler dıyebıl r z kı Sanıld~gn~a _gore, B. Von . Hee- iciye nazırı miistesna olmak üzere 
kı muvaffakiyetlerinden sarfı na- 1941 İngilizler iç"n co ... agır ve ren, Y.~n.ı .hukum,.t•n harı:ı sıya~et ser?est bırakılmıılardır. Baş.vekille 
zar, Balkanlarda dahi esaslı ve e- tehlikeli bir yıl olm kla beraber temayull~rı. hakkınd~ ?1alumat. _ıs.. hanciye nazırı evlerinde mevlcul 
hemmiyetli bir rol oynamakta ol- asi - · dsİ'Z değildir. 'tem ekle ıkufa eylemı tır. KendU1Jne 

1 
tutuluyorlar. 

dul(u muhakkaktll'. Nitekim bwı·ı a umı ~ ~ Yu~pslav_ya haric~. eiya!etiniQ reji~ Diier tevkif edilenhr. Be1PMI 
dan evvel YUnanietanın italyaya ';('. LJ deıışm~ı!"d~n m?•ees~~. olmad1,.11 polie müdürü ile aaneür m&clüftl. 
kaqı barbdm çMiıamemeei ve ~ , ve harıcı aıyasetın bötun kompa radyo komieeri ve Avala .;aa-• 
fhndi de Y..-V milletinin Uç- · ~ memleketlerle ;yi mü.n-.ebetlerin i- müdürüdür. 

TliiWr• .............. ~ ...... _. IM9 si •• 1 ,.. 

ıs..- aıi••••• yaznnftlk. Y•Juindm 11rir .a. v...-4 
tcıplaab ..... a6rllmekte6. 



8 Sayfa 

Oğlunıa daır 
(Baştarafı 2 nci sayfada) ! teşebbüs ederken kalubalıkda b ir 

ıede bucakda oturup etrafı kayıd- çalkantı oldı. «Atatü:k t geliyor t.. )) 
sızlıkla temaşa edenler de vardı. deniliyordı. Birden halk kosu .. dı 
B l 

. ... , 
un arın aralarına sokutdı, kalabalı bir selam saffı teşkil olundı. O da 

ğın içinde gezintileri ta'kib etdi, bu safhn arasına karışabilirdi, fa- . 
başkalarına işitdirmekden ihtiraz kat ~le vehmetti k.ı Atatüı·k onın 1 

eden bıir ç"1cifl8'eQlikle ;konuşanla- orada mevcudiyetini his edecek ve 
ra kulak kabart<iı; ba'zen böyle her tesadüfte teİterrür eden mülte. \ 
geçerken süründüğü oluyordı; o~- 1 f~t. sadasi!e f~kat giızel yeşil göz~e
lar fark etmeyorlardı, fakat kendi. nrun derın hır merhamet nazarıle 
sinde ufak bir helecan olurdı, «aca ! ona bakarak ı< sen misin, Vedad} ı> l 
~~ his ediliyo~ıyım ';I yoks~ gör~- j diyecek •. so~r:': «Sana y~zık ol
luyonnryım? ı> dıye korkdıgı dakı- . dıf .• » dıye ılave edecekdı. Bunu ı 
.kalar ııeçirdi; lakin gitdikçe emni- işitir gibi oldu ve o zaman bütün t 
yet geldi. Muhavereleri dinledi. 1 rikkatinin taşarak a~layacağından 
Bunlar hep tahmin <!tdiği zeminler. ! korktu. Daha ziyade kalmak iste
de idi. Cazın gürültüs:i arasında bu medi, ve yine bir şimşek hızı ile, 
görüşmeler müphem bir uğultu ha:. 1

1 bir esiri dalga sür' atile. Kartaltepe 
linde havada dalgalanıyordu. fakat 

1 
kabristanına şitab ::: ıcii. Beyaz ke

o her söyleneni vuzuh ile işidiyor- fenine bürünerek t.ıbutının ıçıne 
dı, yaşlıları geçdi. Daha sonra yatdı, sırasile kurşun safhalar ka
gençlerl.. Bilhassa meslek refikle- 'ı panda, tabu tının tahtaları ör.tüldü, 
ri. . . Bunları da sınıf sınıf tefrik. taşlar birer birer geiip kapandı top
etmişdi. sabrla, taha111miille, önle· raklar yİne kat kat yığıldı, ve böyle 
rinde dereceleri atlayarllk fırlayan hayatdan kaçmış, ebediyen uzak
lara karşı isyanlarını sükut ile. laşm~ oldığına mcmnJn, asude uy. 
bazm ile geçişdirenler vardı; bun- kusının içine gömülerek: «Ne iyi 
lann içinde öyleleri vardı ki, i~te etdim de öldüm!.. Ne rahat-.. Ne 
görüyordı, bir küçük ildf&:t. nazarı· rahat!..)) dedi, ve ~Üzel kara göz
na mazhar olabilmek ıçın, hep lerini sıkı sıkı yum:Jı. 
ümid ediyt>Tlardı. Halid r.,... Utalrı.il 

Bütün gizli gizli .konu1ttlan ıey• • ··-·•••••••••••··-·• .. ••••••• ... ••• .. ••••••••••••• 
ferin ruhunu anlayordı. ve tüı lü 
türlü tefairl•rle beı kes biribirinin r 
kulağına yavaş yavaş eeale fısıldar· 
ken bunlan hep ifidıyordı. ve tek 
gözlüğünün altında da1ıa aa'nidar 

1 

olan nazarlarile aimalan birer bi
rer yokluyordı. Hiç wr zaman. ha. 
yatda iken biç bir tophınbda b. 
derece zevk duymamışdı; bu revld 
tattmş olmak için ölmüı olmak, 
bahasına deieT bir mazhariyetdi. 
Ne iyi etmifdi de bu f ırsatl kaçır· 
mamıt. ondan hemen istifadede a
cele etmitdi. O kadar eğleniyordu 
ki ... Yalnız bir küçi..ık hüzııü vardı: 
Raksedememek. Caz, biribirini mü
teakıb fox-trott, valıe, rumba, tan
go abek.lerile çiftleri dolaştırırken, 
kendisi, bunların araama giremiyor. 
du. O da nasıl dönm.e'k, döndükçe 
kendiaini bir hulya ıisi içinde unut
mak isterdi. Buna imkan yoktu. Bu 
gecenin.. şetaretini kıran yalnız bu 
noksan idi. 

Birdenbire gözüne biri ilitdi. Bu. 
ltendisinin kalbine pek yakın bir 
kadındı. El' an çocuk gibi olan, kü
çücük kıt'asile, ufacık yüzü ile, da'i
ma kıprrdak :halile sı:ı.r.ki büyüye. 
meyerek on beş yaşında kalan ve 
hiç bir zaman yaşlanmayacak olan 
bir kadın.,. Ondan pek hoşlanırdı. 
Onan makara gibi, bir kuyu çıkrığı 

Baılılc malrtıı 500 lıvruı 
1 nei Nlaile 400 ,, 
2 neİ sahile 250 » 
3 nci Mhile 200 n 
4 nei •itile 100 ,, 
I ç •itil• tlfJ ,, 
Son salt.:I• SO » 

1ı1ua11en bir mfıiddet Barfında 
fazlaca ınlktarda illn yaptıra
caklar aynca tenstıltJı tanfe
milıden tatıtlade edeceklerdir. 
Tam. ,,.run '" çe:rret aa)'fa 
ııt.nıar totn a,n bir tarife cler
P1' edUm14tlr. 

&on Poetanuı. Uet.ı1 lllalanna 
aid işler için 411 adreae •ilrL 
caat edllınelidir. 

lıiacdlk KoBektlf flrbtl 
Kahramanzade Ban 

Alakan caddesi 

GÔZ DOKTORU • 
Nuri Fehmi Ayberk 

gibi boşanan lakırdısı.1dan. orudan Haydarpaşa Nümune ha,.,tane.si 
oraya sıçraya sıçraya koşan, ve in- göz mütehassısı 
sanı şaşrrtan konuşmasından garib İstanbul Belediye karşısı. Saat 
bir zevk alırdı; kadn sıfatile değil, 1 (3) ten sonra. Tel. 2321! 

tedkika şayan bir enmuzec sıfatile ... I ~--••••••••••rl 
Onunla da.ima bulu§makdan ' 

• 

,J; Ollll 
SAC SARt:NU 

S.ael~rı,,ısı muhafe•;ı ıc:ı,.. h11rtkOf:\cfe 
t.ııır;,,ı ilk lıcull•"ıtta ı-'r•c•k•l,,la. 

:JO Kurutlur 

Bir coktorull gUnlilk 
not:arm ~an 

haz alırdı, o da kendi,inden pek 
haz alırdı. Aralarında hiç bir cinsi 
alaka olmadan aevi~frlerdi, fakat 
bıı sevişmek bir nevi meç müsaba
kası kabilindendi. Biri, bir cümlesi
le ötekine bir taarruz hamlesile ba. 
tar, Öte'ki derhal bu hamleyi def e
derek mukabele ederdi, böyle ara• 
lannda her muhavere bir küçük 
nükte ve pka cengı olurdu. Asıl 
her tesadüft~ biribirıne sokulmak 
için de aebeb bu cengin lezzeti idi. 
Ondan sonra aralarında diğer bir 
rabıta vardı: Raks! •. Onlar bir valse 
yahud bir rumba oynarken etrafın 
gözleri hep bu zanf. güzel ve o nis.. r==============0I 
bette mahir çifte dikilirdi. Büyüklerde saç 

Onan yanına sokul lı, ona bir şa
ka yapmak isteyordı, ondan sonra DIJk Ülmesl 

SON POSTA 

lstanbul Levazım Amirliğinden Verilen 
Harici Askeri Kıtaatı ilanları 

Evsaf ve şartnamesine göre 8500 kilo koyun, 4000 kilo sığır eti pazar
lıkla satın alınacaktır. İhalesi 114/ 941 Salı günü saat 15 de Çorluda askeri 
satın alma komisyonunda yapılacaktır. Koyun et inin teminatı 250 lira 
25 kuruş, sığır etinin ilk teminatı 120 liradır. Taliblerln belli vakitte komis-
yona gelmeleri. {2204 - 2540) 

** 105.000 kilo sığır eti alınacaktır. Kapalı zarfla eksiltmesi Ça.talcada 
Çilingirköy askeri satın alma komisyonunda yapılacakt'ır. Thhmin be_ 
deli 44, 100 lira, ilk teminatı 3307 lira 50 kuruştur Taliplerin 19-4-941 Cu. 
martesi günü saat 11 de kanuni veslkalarile tekl if mektuıblannı komis 
yona vermeleri. Evsaf ve .şartnamesi Ankara. İstanbul Lv. Amrrliği satu~ 
alma komisyonlarında da görülür. ' (2179-2305) 

** 307 metre mikabı kereste alınacaktır. Kapalı zarfla eksiltmesi 11-4-941 
Cuma günü saat 11 de Diyarbakırda askeri satın alma komisyonunda ya
pılacakıtır. Tahmin bedeli 19,333 l ira 44 kuru.ştur. İlk teminatı 1450 l ı ra
dır. Şartnamesi komisyunda görülür. Taliplerin kanuni vesikalarile tek
lif mektublarını ihale saatinden bir saat evvel komisyona vermeleri. 

<n7e_2so9> 

** 
Muhtelif bina kapalı zarfla yaptırılacaktar. Keşi f bedeli 62,192 lira 83 

kurw;, ilk teminatı 4359 lira 65 kuru,tur. İhalesi 11/ 4/941 Cum:ı günü saat 
17 de &ski.şehirde askeri satın alma komisyonunda yapılacaktır Ke;ıif ve 
şa1:1tnamesi 311 kuruşa komisyondan alınır. Talip1erin ka nuni ves; krıl a rilı! 
teklif mektublarını ihale saatinden bir sa11t evvel komisyona verme -
leri. (2168-2299) 

Haydarpaşada As. Veteriner tatbikat okulu 
müdü:riüğünden: 

3/Nisan/ 941 Çarşamba günü saat 14,30 da mektebimi2lde toplanılarak 
veteriiıer bakterjyolol · fen tehidlerimimn ibWali yapılacaiından arzu eden 
meslekda.tJ,armuzın iştirakleri rica olunur. (2202) (2528) 

Harb silah ve vasıtaları komutanlığından 
San'at okullarından diplomalı oımat ve askerlikle il&ili bulunmamak 

üz~re i1rt tornacı ve iki tesviyeci imtibş.nla alınacaktır. 
Istctlilerin İzmitte tomutanlığım11a mliracaat etmeleri <2193) 

OSMANLI BANKASI 
TÜRK ANONiM ŞIRKETl 

TESiS TARiHI 1863 
Statüleri ve Türkiye C'imhuTiyeti ile miinakit mukııveienameai 

2292 Numaralı 10/6/1933 tarihli kanunla tasdik edilmişıir 
(24/6/1933 tarihli 2435 Numaralı Re.nni Gazete) 

Sermayesi: 
ihtiyat akçesi : 

10.000.000 İngiliz Lirası 
1 .250.000 lnstiliz Lirası 

TiiTkiyenin bQflıca ŞehiTlerinJe 
PARIS, MARSİL YA ve Nts· de 
LONDRA ve MANÇESTE.R'de 

MISIR. KlBRIS, YUNAı"llSTAN. İRAN, lRAK. FİLİSTİN 
ve MAVERAYI ERDON' de 
Merkez ve Şubeleri 

YUGOSLAVYA, RUMANYA, YUNANİSTAN. SlJRİYF.:, LÜBNAN 
Filyalleri ~e bütün Dünyada Ac:f'ftta ve Muhabirleri vardır. 

Her nevi Banka Muameleleri yapar 

Hesabı cart ve mevduat hesapları küşadı. 

Ticari krediler ve vesalkll krediler küşadı. 
Türkiye ve Ecnebi memleketler üzerine keşide 

Borsa emirleri. 
senedat iskontosu. 

Baham ve tahvilAt, altın ve emtaa üzerine avana. 
Benedat tahsilatı ve saire. 

En yüksek emniyet ,artlarını haiz kiralılı 
KG80lar Servisi vmJır. 

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

Dok~or Hafız Cemal ,- Doktor 1. Zati Ogel 
(Lokman Hekim) 

Oivanyolunda fO:I No. da hergün 
hasta kabul ed~r. 

Telefon: 21044-7 33CJ8 

Belediye t:arıısındakl muayene. 
ha nesinde öğleden soma hasta· 

larını kabul eder. 

da artık gidecekdi. Simdi gördük- Büyüklerde saç dökülmesini 
}erinden, bitdilderinden bezmiı mucib olan hastalık ve Arızalar-
haui. bir çok yerlerde mahzun ol 
muşdı, zaten bayatda il.en de bu 1 dan birincisi er.keklerde görü~n 
müaamereılerdeu erk .. o, dağılma yaş seboresidir. Bu hemen her za
zamanından çok evv~ı kaçar. oda- man görülen "'e derece.sine göre 

Adalar sulh mabkemeainden: 1 
BiQ:iib.dada ltaraDlil mabaUeslnde / 
Zeytinlik sokaimd& 1 • Z numarada ~ 

eına rahat döşeğine sığınırdı. pn9 Yattan baflıyarak orta yq- kalan Yoryl Çalavayıı 

sa~ iken balen ikameteiln ~bal " 

Ona nasıl bir şaka yapacakdı) ta büsbütün baş çıplıı.klı.ğına mün 
Bu kadının kendisini hem en miza- cer olan saç dökülmesidir. Daha Hazineye aid Büyükadada KaranfJ 
cına uygun bir refik sıfatile eevdi- ziyade artritik 'bünyelerde görü - mahallesinde kain 1-2 numar:ılı ar-
ğine, hem her vesile düşdiikce, ,.e- lüyor. Asa.bi olmanın da dahli sayı füzulen işgal ettiğinizden ecrimi 

"Sileler kendiliğinden düsmezse on- çoktur. Bu gibilerin saçlarının sil olarak 920 kuruşun tahsili hak -
ları icad etmeğe behcUlP. buldukca, d'.~ı:ri iyice tazyik edilirse gayet kında hazine avukatı Zülfikar Oza -

kendı.sı'nı' ta'zı·b etdı' s.a·ne vakıfdı ·, kuçuk beyaz bir kurd gibi ya~an .. 'b et bir 5 " nin aleyhinrae a~tığı davanın duruş. 
fakat bu, onan hakkında garib bir 1 ar üstüvane meydana çı • ma günü olan 28/ 3/ 9411 Cuma günü 
incizab duymak.dan kendir.ini ala. kar · ğ saat 14 de vaki tebligaıta rağmen gel-
koymamııdı. Bu ya dan küçük üstüvane mik 

Bunları düşünür~~n yapacaiı roskopla tetkik edilirse içinde pek 
takanın nev'ini kar.arlaıtırdı, onan 90k miktarda saç d.ôldllmestne 
yanına kadar gitdi, ve eğilerek vü- .sebeb olan mikrob basillerile dolu 
.züne, eoiuk. mezardan gelme bir oldutu görülür. Eğer bu hastalık 
buz bavuı ltadar üşüten bir nefesle erken başlıyan cins olursa on ae 
üfürdü; eonra onın ukilerek, titre· klz ya.,ından °başlar. Ve hergw; 
dijini gördü, ve tam bu dakikada vasati 200-400 kıl düşerek yirmi 
baJlayan bir tangodan hemen zjh. beş yaşlarında aza.mı dereceyi bu_ 
nine geliveren bir fikirle yalnız ona lur ve sonra durur. Eter daha 

mediğini?ıden hakkınızda gıyab kara
n verami..ş ve duru.şma 9/ 5/ 941 Cu'lla 
günü saat 14 de bıra.kılmıştır. İşbu 
illnın neşrinin ertesi gününden mu_ 
teber olmak üzere. bir ay zarfında it i
raz etmediğiniz takdirde mahkemeye 
kabı$ edllmiyeceğiniz tebliğ maka -
mına. btm olmak üzere ilan olu il..... 941-47 

T. iŞ BANKASI 
Küçük tas~rruf hesapları 
1941 iKRAMiYE PLANI 

göriinecek euretde silkindi, yalnız I geç ba.şlıyan cins ise y:irmi bef 
ona henüz hayatda imifceeine gÖ- Yll$arında saç dökillmiye ba§lar. tsu.Haı tkıneı tms Memurlutundan: Kqideler: t tuba•, 1 llaJ'llft1 1 A.. 
ründü. güleTek eğild;,. ve ona her Elli ~ altmış yaşlarında artık tuno.. a hiııcltetrbl &ariOleruııll 
vakit verdiği küçük ieimle bitab e- baş büsbütün çıplak bir hale gelir, Mflls Oö7.em EskenaZi Negrin Limi-
derek: ccBu tangoyı bana verinni- ıbu tekilde mev.sıimine g5re günde t.ed şirketi masasına gelen alacaklı 1 Japur. 
ün) u dedi. O birden anlayAmadı 50-60 tane aaç döküldüğü tesbit hazinenin tstediği 78778 lira 67 kuruş 1 1941 ikramiyeleri 
bu hayali hakikat sandı, bir saniye ec:lilmJftlr. k dd ı ade• 2000 liral''" - 2000.- ,,_a 

k 1 ki 
alacak mu a erna müracaat ve 96 w .. .... 

içinde bir gafletle, bir ıs~ ın ı a, t. Z. ö. 3 • 1000 • - 3000.- • 
ayağa kalkmak, davete icabet et- <Denm edeceğiz) No: ya kaydı iera ve lbım gelen ka.. 1 • '150 • _ 1500.- • 

mek için davrandı, sonıa bekynid11de Cenb ıstı,en oını,ıae&ı.&.ullU..a rar ittihaz edilmiş ve binaenaleyh es. t • &00 • _ 2000.- • 

ç~kank bir timrkle a~la~ı, ldn isi- polta pıılıı yol aınala•nu rica • iki kaydın tekrarından ibaret bulun - 8 • UO • - 2000.- • 
nı ar asına sa ıverereK ayı ı. derlm. Aksi takdirde lıteklaı mut o1.dutundan ittihazı karara ma-ı Si • 100 • - 3500.- • 

O. artık bu sakayı yaptıkdanj nntblıelesis blabllJw m • il • - fOllD.- • 
eonra, silindi ve burada daha ziya- \.. · hal olmadJtma iftA.s id&re8ince tarar SCJO • • • _ cıooo.- • 
ele kalmak istemcyerı::k k.açmağa - /iverilmiş olduğu ilin olunur. (40tl) •===---=-----==----•• 

Mart 

Türkiye Cümhuriyeti 

ZiRAAT BANKA Si 
Kurulut tarihi: 1888 

Sermayesi! 100.000.000 Türk Liras 
Şubt ve ajana adedi: w 

Zirai ve ticari her neYi banka muameıeıert 

r.ir~at Bankasında t:umbara.ıı '" ihb&nls ıuarruı "el•btannda 
enaz 50 lirası bulunanlara senede t defa çekilecek kur'a ile app . 
daki plAna ıöre ikrami)'e dalıtılacaktır. 

4 Adet 1.000 Lirahk 4,000 Lira 
4 
4 

40 
~00 

" 
" 
" 
" 
" 
" 

500 
250 
100 
60 
40 
20 

" 
2.000 " 

" 1,000 
" 

" 
4,000 

" .. 5,000 
" 

" 
4,800 

" 
" 3f200 ti 

Dikkat: Ht'sablanndaki paralar bir aene lÇinde 50 liradan atalı 
düşmiyenlere ikramiye çıktılı takdirde ~ 20 fazla.sile verilecektir. 
Kur'alar senede 4 defa, 11 M arıt, 11 Haziran, 11 Eylül, 11 Birin

ci Kanun tarihlerinde çekJecekt ir. 

Satılık çam tomruğu 
Devlet Orman İşletmesi Karabük Revir 

Amirliğinden: 
1 - Mengen bölgesi katiyatmdan Kovarsak rampasında mevcud 756 ad 

muadili 657 metre mikab 705 desimetre mlka.b çam tomruğu açı 

arttıma ile .satılacaktır. 
2 - Tomrukların kabuklr.n soyulmUf olup hacim orta kutur üzerinde 

hesablarunı.ştır. 

3 - Tomruklara aid .satış şartnamesi Ankarada Orman Umum Müdür 
lüğünde İstanbul, Zonguldak Orman Çevirge Müdürlüklerile Kar 
bük Devlet Orman İşletmesi Revir Amirliğinde görülebil'r. 

4 - Tomrukların muıhamrnen bedeli do. lira d9e kuruştur. 
5 - İsU!klilerin % 7,5 muvak~at pey akçesile 8/ 4/ 941 günü saat 

Karabük Devlet Orman l§letmesi Revir Amirliğine müracaatları. 
(2356) 

DENİZ, KARA ve TUNA VASITALARİLE 

Avrupaya ve Avrupadan, beynelmilel her nevi nakliyat 
tran.si t iŞlerl. 

gümrük ve 

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

Telgraf: Transport 

ioARniNi aiuı is eANKAsıNoA 
iKRAMiVELi HESAP AÇAR 

Oev:et Demiryolları işletme U. M. den : 
Muhammen bedeli (4830) lira olan 7 aded 8-10 kilogram karpitlllt sey

yar yük.sek tazyik asetilen cihazı (28.4.1941) Pazartesi günü saat (15> 
on beşte Haydar.paşada gar binası dahilindeki Ko~n tarafından ta.. 
palı zarf usulile satın alınacaktır. 

Bu 14e ginnek IBtiYenlerin (362) lira (25) kur~uk muvakkat teminat, 
kanunun tayin ettiği vesikalarla tekliflerini muhtevi zarflarını ayni gün 
saat (14) on dörde kadar kom~n reısliğlne vermeleri lhımdJr. 

Bu i.şe a id şartnameler tomt5yondan parasız olarak dağıtılmaktadlr. 
(2360) 

·····························-·-··-········-····---·-··--·-·--·· .. -·····-----
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