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800Alman 
Hırvat 

şehirlerini 
ter ketti 

45 yaşını aşmış 
olanlar da hizmete 

çağırllacaklar 
Hırvatistan da 

italya aleyhine 
nümayişler yapıhyor 

Meclise geni bir kanun 
layihası tevdi edildi 

Be!graddaki Alman 
sefareti evrakını 

yakıyormuş 

ltaiyan tebaası ve gaz~
tecileri Yugoslavgadan 
ayrılmıga başladılar 

Yugoslavya bitaraf 
Zağreb 30 (A.A.) - D. N, B, 

ajansı bildiriyor: 
Hırvatistanda mukim Alınan • 

Yalı Almanlar memleketi terke 
davet edilmişlerdir. Hırvat ma • 
kamları bu hususta teessür ve te
essuflerini bildirmişlerdir ve ha -
reket için Alman ofislerine elle-

(Devamı 3 üncü sayfada) 

RUZVELTIN' 
YENi BiR 
HİTABESi 

insin aaffı ._.. s...a.n teJir Wnde _ 

AkdeDlzd• I AmerikaJa 27 . İDglUz ve 
:lnglllz ltalgan vapuru . r.aa11zlu 
zaferi askeri iıgal çarpı,tdar 

altına alındı 
italyan filosuna 
indirilen darbe 

Arika deniz makamlan Arneri· Cezayir önünde 
kan limanlarında bulunan 27 İtal • b• h d• ld 
ran vapu~n~ silahlı muhaf~zl~ yenı ır a ıse o u 
ıkame etmıştır. Bunların vazıfesı 
İtalyan tayfaların gemilerin ma • -

3 /ta/yan kruvazörü ki~e. kısımlannı tahrib. etm~lerine Fransız topçuları 
manı olmaktır. Sarnhıyetlı ma -

Ankara, 30 (Hususi) 
Alikalı encümenlerden ge -
çen ve önümüzdeki haft a Bü
yük Millet Meclisi umumi 
heyetinde görüşülecek olan 
ir kanun llyihasına göre fev
kalide hallerde ve Genel 
!Kurmay Reisin in gösterece -
ği lüzum üzerine orduda mu
ayyen bir hizmette kulla~ıl- ı 
malan maksadile sin tahdidi
ne utramış mütekaid sübay-

larla askerlik mükellefiyeti -
ni ikmal etmiş sin harici er
ler c45 yaşından yukarı o -
lanlar> talim ve terb iye için 
vazifeye davet edilebilecek -
terdir. • 

. Bu ~aziyette olanlar ordtJı 
hizmetıne davet edildikler ' 
zaman asker i elbise giyecek 
ler ve askerlik kanunlarını 
kendilerine verdiği b ilcüml 
hukuka sahih olacaklardır. 

AmA"ilrahları ile iki büyük kamlar bu vapurların müsadere lngiliz gemilerine Ruzvalt, '"~ edilmediğini, muhafızların sırf • 
Eritrıecle Asmara tehrinia ıörWltl 

müttellfd bir cephe muhrib batırıldı muhtemel tannl> ıırıreretıertne ateı açtılar ltalJ••I•• 
k·ı· d · - mln.i olmak için bulundurulduğu _ - ---

l8Ş 1 ln8 8Y8t 8dlJOr Londra, 30 (A.A.) _ Amiral- nu. söriemişlerdir. Bu tedbir .1~17 Londra 30 (A.A.) _ Amirallık 
• "' • ~. dairai ~u .aktam ataiıdak.i teb- tar~l~ casusl.uk .k~nunu ı:nucıb!n- dairesi Pazar aqamı aşağıdaki n•-.. daaa'WI 

«Bozguncuların •ılahı lıorlıa ligı neıretmiftir: ce ıttihaz edılmıştır. Baltımore de tebliği neFetmiftir: Alı-V -1 • 
t Ilı. 'd' )) Akdeniz donanmam bq kuman- şimali Karolin'de klin Welling - Bu sabah hafif cüZütamlardan 
e ~ ır danı 80A yapılan bahri harekat es- ton'da ayni zamanda istihbar edi bir kısmı ile Fransızların Cezayir 110,aıttd•• 

V . 
30 

(A A ) Reisi nuında lnıiliz eüzütamlannın biç- len bazı hareketler Amerika ma- deki kara bataryalan arasında bir .. 

Brltrede 
Deri 

barekAtı 
eürn~şın~an lt d"' d :krat p~ bir zayiat ve huara uiramadaklan- ~mlannı bu harekete sevketmi~ hldiae zuhdr etmiştir. Dört tüccar _ 
tisi . ur .u~ve un em nı bildirmektedir. Yalmz tayyarele- tır. eemisinin bir Fransız dlatroyeri ,. • • • v J 3 J 
l(irı~n ~ılh bay~amı olan Jackson rimizin birkaçından haber alınama- Elde edilen mıltlmata fÖl'e bu tarafından himaye edilmek sure- Şarkı Afrıka barbının I eniuen 77 5 talg 
tınd nıunase~etıle Pot?mac .Ya - mııtır. Şimdiye kadar tahakkuk o limanlarda bulunan İtalyan vapur tile Cebelüttank Boğazından ge· ki k • • d"ld" 
tuk a~. rady.o ~le neşredılen bir nu den neticelere göre İtalyan kuvvet- ! lanrıın tayfalan gemilerindeki Çeceği ve bu kafilenin Almanyaya sonu ya aşıyor as erı esır e ı ı 

soylemı.ştır. . lerinden her biri 20 . santimetrelik , ma~ineleri tahrib etmiflerdir. Bu aid mühim miktarda harb leva - -
(Devamı 7 ncı sayfada.) toplarla mücehhez Fıume. Pol.a ~e 1 nevı hareketlerin başka yerlerde (Devamı 7 nci sayfada) · Roma, 30 (A.A.) - 296 auma Kahire. 30 (A.A.) - Orta 

Almanya 
aleyhine yeni 
bir nümayiş 

Sofya, 30 (A.A.) - D. N. 8. 

Zara kruvazörlerinin ve büyük ı de yapılacatı hakkında haberler -·•--.. ···-·· .. ··-·--.. -·--- raL İtalyan tebliiiı İnsiliz umumi kararailunın t 
Vincenzo Cioberti ve Maeatrale di.aialınmıştır. ,.. · ""' Yunan cepheainde: Kara mınta- Libyada ftZİ7et deiitm · 
troyCTlerinin bathklan anlatılmak- Sahil muhafızlarına Amerikan · Sabık bir Rumen kaauıda kaydedilecek bir feY yok· Eritrede Amıaraya doiru 
tadır. (Devamı 7 nci ıa.yfada) . (Devcımı 7 nci •Jlfada) l . . .. e tur. Tayyrelerim.iz bombardıman u e çısıne gor .... çuılara yapmıılardır. 

~-- Şarki Afrikada: Oiitmamn taql ı-----

Balkanlarda kı Keren' in 1&rkında devam etmek ~~~'lilllıııı"...,.lııııııf""ll~.--.~~111'1 
t>edir. Kıt' alarımız pddetli .mukabil 

Aianaı bı1diriyorı 
Maribor'da Alman ale)'htan 

bir qiimayif V\lluıb\lbıuıttur. Teza.· 
.lıürat S1rôlat tarafından tertib edil 
lllittir. Üzerinde «Almanya• yadı 
büyük bir taı tethiı' edilmit, tezabl
ratçılar bu tapn Wıerine tükllqnÜt
lerdir. Tezahürat eanaaında içinde 
İngiltere ile birlikte Almanyaya kar 
il mücade1e ediyoruz ibareai bulu· -
nan beyannameler dağıtJlmııbr. 

Yurdda bir uçtan 
diğer uca inkıtasız 
nakliyat yapılacak 
Münakalat Vekili Ankaraya döndU 

S 1 • taarruzlarl~ multavemet etmekte-

OYJel erın dir. cne,,amı 3 ÜftCÜ aavfa4a) 

vaziyeti 
İ;oadra 30 (A.A.) - Romanya

ma -1>ık Londra elçisi Tilea Bal· 
kanlar vaziyetindeki rolü henüz 
bir istifham teşkil etmekte devam 
eden Sovyetler Birliğinin hattı 
hareketini izaha çalışmaktadır. 

Tilea ~yle demektedir: 

F enerbabçe dün 
G. Sarayı 1 · O yen 

~ ' 
General diyor ki 
Sovyetlerin Uzak
doğu politikası kat'i 

karar arif esinde 
Yazan : H. Em lr Erk ilet 

S ovyot Rusya ile Birle • 
ıik Amerika kadar, a

ralanndak.i siyasi, kitıaadi v_e 
hi.ai münasebetlın, devir "levır 
birbirine tamamile zıd manza
ralar gösteren iki memleket yok. 
gibidir, 

Geçen Büyük Harbin sonla.. 
rında. Jtilaf devletlerinin 19 1 8 
de Sibiryada vaki müdahaleleri 
esnasında, Birleıik Amerika as· 
keTİ kıt' aları burada. daha D
yade, asıl düşman olan Japon· 
lara karıı Ruı toprakların:n 
bekçiliğini yapmıılardı. Birle • 
tik Amerika aıkcrlerile Kızılor 
du araaanda asla muharebe ve 
müaademeler olmamıştır. 

(Devam& 8 inci sayfada) ,,. 

.. lstanbul telefon işleri, nakliye vasıtalan 
ve tayyare seferleri hakkında Münakalat 

l/ ekilinin gazetemize beyanab 

Yugoslavya büyük bir hürriyet 
(Devamı 7 nci ıayfada) 

r-·-·-··-..................... -........ , 
i SOlf POST.&. 

nm 

okuyucularına 
bir hizmeti 

Altı ayda, pratik 
ve yeni bir usulle 

İngilizce 

1 
Prolaör, A. R. Thomp•on 
ue lrlan Konur tcnalından 

1 
hiç İngilizce bilmiyenler 
için hazırlanan bu derıleri 

Beşiktaş ta çok güzel bir oyun çıkaran 
lstanbulspor karıısında birıey yapamadıt 

maç 1 - 1 beraberlikle bitti 

: takib eden akuyucuları- : 
Ca.!det Kerim lncedayı makamında . 1 mız altı ay zarfında ingi. i Wr _,.. 

• · ' ,. . ::t....· izde ve miş ve dün akşamkı ekspresle An- : lizce öğrenebilecelılerdir. : Galatasaray • F .......... m apnden ~ . 
İkı haft~b.er~ Şt:114I eden karaya hareket etmiştir. 1 y b 1 : Beşinci milli küme maçl:ırınm duğu bu maçların B~şıktaşla 

:rakyada Vekale~~~~! ·'imakta Cevdet Kerim incedayı Hayd~ 1 arın aş ıyoruz E ilk oyunlarına dün Fenerbahçe tanbulspor arasın<lakı oyunu 
ışler etr~.fındal~!te v' k'li'Y Cevdet paşa garında Örfi İdare Komutanı 1 : sahasında başlanmıştır. heyecanlı olmuştur. . 
olan Munaka a • e 1 • • 1 4 .. .. f d ) \ J Bü - k bir kalabalığın bulun - (Devamı 7 ncı sayf 
Kerim tncedayı ı~41,rini bıtır- (Devamı uncu say a a ............................................. ,., yu 

~T 



2 Sayfa SON POSTA 

Hergün Resimli B&kale ı as Müşterek kanun •• 

----···-Bol kelimeli 
Bir ziyaret 

"----- MallJHIB Blrpa 

. 
' ! 

Mart 31 

Sözün kısası ---B. Matsuoka'nın 
Çelengi 

..._ ____ .. -- 'l'llıl• 

;_ ' 

:a. D. 
i 12 
• il 

. ~ 1 ,, 
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ı:::=:3=1=M=a=rt========~=======~=======~S~O=::;N.;d-P O S TA 

llaki~eye 1 

Alman ve İtalyanlar 
yarın Yugoslavyayı 

terk etmiş 
bulunacaklar 

Alman elçisi, yeni 
nizamda Hırvatlara 
daha mümtaz mevki 

vadetmiş 

Londra 31 (A.A.) - B. B. C. 
Yugo.slaayadan gelen haberlere 

göre bütün memlekette sükunet 
bil•küm sürmektedir. 

Yugoslav kabinesindeki değişik 
litin dahili meselelerden ıevellüd 
ettiği hakkında teminat alınış o· 
lan Alman elçisi, dün sabah ta ye
lli.den hariciye nazırile bir gorüş.. 
ınede bulunmuştur. 

Almanlar ve İtalyanlar, havayı 
karıştırmak maksadile boş yere 
muhtelif şayialar çıkarmaktadır -
lar. Fakat Yugoslav milleti, Sırb
lar, Hırvatlar veSlovenler sarsıl
maz müttehid bir cephe teşkil et· 
mektedirler. 

Son günlerde Zağrebi ziyan~t 
etmiş olan Alman elçisi, Hırvat 
~flerine yeni nizamda Hırvatista
na daha mümtaz bir mevki ver -
mek teklifinde bulunmuşsa da Hır 
Vatlar bu teklifleri kat'iyetle 
reddetmişlerdir. 

Belgrad 31 (A.A.) - B. B. C. 
. Zannedildiğine .göre yarına ka -
<Iar Yngoslavyadaki Alman ve İtal 
Yanların tahliyesi sona ermiş ola
caktır. 

' Dün izmirde yapılan İnönü 
koşusunun neticeleri 

e 
Balkanlarda 
Almanyanın 

vaziyeti 

• 
1. 

"Ehemmiyetli 
bir diplomasi 

hezimeti,, 

1 ingiliz tayyareleri 
Jtlmanyada müthiş 

tahribat yapmış 
İzmir a.o. (A.A.) - Bugün bu- je'tsta~buh 24 d. 36 s. 4/5 3 -:. Ar - l İngilizlere göre ) J ·ı· 
d - l tt l 1 ı · Ist b 1 2·' d 58 s 2/" 4 ngı ız Amirallik Daı're11· y l B ra a ~.:; vı aye en ge en at et erın tan c an u • '% • • .., - anız remende 1000 kişi 

ve İzmir atletlerinin de iştirakile ı Hüseyin cİstanbul.o 24 d. 59 s. 4/5, «Hitler ya Sırblara karıı Birinci Lordunun nutku ölmüı 1000 kiıi yaralanmı• 
7.500 metrelik İnönü koşusu ya - 5 _ Eşref cİstanbuh 25 d. 1 s, 6 - yürümek, yahud JC 

pıl~ı~ır. Koşuya 200 atlet iştirak Ali cİzmir• 25 d. 51 s. de Brighton, 30 ( A.A.) _ A : 1 -etmıştır Ko' a at Balkanlardan vazgeçmek Jik dairesi birinci lordu B Al m:<a .. Londra. 30 (A.A.) - Alınan 
· ;,;uyu mu yyen s~ Takım ltibarile: 1 -İstanbul 9 zaruretindedirn der dün ak•am söyledı"aı' b: etxakn- ı ıkı haber Jngiliz bombardıman tay 

:uır~~a .158 koşuqu sona erdır - nl 9 _ Kocaeli 28 puanla ... ... ır nu u ta ya ı · · .. h' k . . . rebılmıştır. pua a, - • Yugoılavyadan bahsederek ezcüm- re erının mut ış uvvetını bır k~ 
Koşunun ferdi neticeleri şun - 3 - Ankara 29 puanla, 4 - İs - Londra 30 (A.A.) - Evening le demiştir lı:i: r~ ~aha meydana koymaktadır. Bı 

lardı tanbul b takımı 61 puanla 5 S d d · H' 1 • "h .• . . rıncı haber Almanya üzerine yapı-r: c • · - tan ar gazetesı yazıyor: ıt erın ı raz ettıgını zannettiği lan bombard 1 - b"l 
1 - Mustafa Kaplan cAnkara• Ankara cb t takımı 71 puanla. 6- Hitler Yunanistana taarruz et- diplomatik zafer, şimdiye kadar diren bir ın_ıan a~)'!-~.rttıgrı. ~: 

24 d. 32 s. 2/5, 2 - Rıza Maksud Malatya 91 puanla. mek İçin evveıa Yugoslavyayı i- uğradıklarının en ciddisi olmak ü- bir AlınanrNmı. tfe' .ıg bır. d kınbc.~sı 
t t lt l k b 

. t' d k h . 1· b' d" • 1 azı şe ının un an oy aa a ına a ma mec urıye ın e zere, ço e emmıyet ı ır ıploma- e daha sık v k ·ı h h" 1 

Almanlar Karadenl·z 8 00 Alman Hırvat d ir. Bundan böyle bu mutavaatı si hezimetine inkılab etmi-tir. Bal- rına fotizar et~ıe~s;A ava Jd".c:.~mh ak: 
t · bl"fl t · d k 1 d · 'kl"I d' h'" · · k d azım ge ıgı a şan aJ ve o e cmın e emez. an ar a ıstı a , ın urrıyetı ve ın a radyo ile Al 1 -

1 
• • k • Şimdi Hitler ya Sırblara karşı yü insaniyete karşı hürmet kaleleri bi- ihtardır. man nra yaptıgı 

sahillerine toplar şehir erını ter ettı rümek.k yahud t~adlkda.nlarEd!n vazk- rerl ~!rer yıl kılmdakta ihken iki lgün "..v lA!mnnyoda yapılan tnhribat ön 
f!eçme zarure ın e ır. ner pe vı; ı ugos avya a zu ura ge en ha- ce en tahmin edildiğinden ç k .. 

1 t
• d•ı (Baştarafı I inci sayfada) yakın bir zamanda harekete geç- dı;ıe~er vaziyeti birdenbire değiştir 

1 

himdir. Bu tahribata dair Lond~~ yer eş ır 1 er rindcn geldiği kadar yardım et - mezse yeni Belgrad hükumeti mev mıştir. ya gelen raporlarda şu haberler d 
. mektedirler. 800 kadar Almanı k imi takviye edecek ve askeri ha B. Alekxander bundan sonra Bü 1 vardır : 

Berlın, 30 _(A_.A:) . - O •. N. ~· hamil ilk hususi tren }?ugün saat 1 zır'ikları tekemmül ettirecektir. yük Britanyaya sözünü naklederek ı Berlinde zayiat pek biiyüktür. 
Alma~ de~ızcılermın faalıyetıle 20 de hareket etmiştir. !kinci tren Bitler, ayni zamanda Türkiye, demişt~r. ki.: 1 Her taraf enkaz yığını ile doludur. 

Kh~r.ddnızdeki k ~umen ve ~ulgar gece yarısından sonra saat 1 de Yunanistan ve Yugoslavya arasın Tarıh~.m.ı.zde . fer~l~r arasında bu B.u~~.an .~a.~ka ıivi! halktan bir çok 
sa 1 ın e sev u c~~ş ~okta arına kalkacaktır. lda daha sağlam bir anlaşma ya kadnr buyuk bır barlık, azım v e ha- ı kışı olmuştur. Berlınin en zayıf :ıo 
bataryalar yerleştırılmesı hakkında .Alman sefareti evraknı ı pılmasmı da bekliyebilir reket mevcud olan bir ikinci devir tası sığınaklarının kafi olamaması 
D. N. B. Ajansı bir rapor almıştır. 1-. d İ .. · · · · J ı d B B d .. l d .

1 
kt d" ya ... 70nnuf Bu sıra a talyan muttefıkının gösteri emez. ır. erlinin 80 kilometre kadar u 

u oaror ka şof e dnı ~ı:; e ır: Belgrad, 30 (A.A.) - Royter Arnavudluk ve Afrika cephelerin Şimdi harbin en sıkı devresine gi za}d~rnda bulunan bütün kasaba v 
.t akgtad' ıraBn arl enAızl e uzbayhıp bildiriyor: 

1
1de yeni hezimetlere uğraması ü ze riyoruz. Bunu kazanmak lazımdır, sayfıyeler Berlindcn kaçan zengi 

gı me e ır. ura ara man a - ı Al f · • k k · İ ·ı· l · · Al J 1 d 1 . . . b 
1 

l .. 
1 

. man se aretının evra ını ya - rınc l'\gı ız erın elınde Balkan ve herkesin yardımı ile <ı.u"phes:.z man ar a o muı:ıtur. 
nyesının atarya arı yer eştırı mış- ld - b'ld" ·ı k d' Al .. · · H b . 

0
.. Al k . 

1 
.
1 

makta o ugu ı ırı me te ır. - rruttefıklerıne yardım i"İn daha ld kazanabiliriz. Bu zafer·ı uzun su". nm urgda ika edilen hasarla 
tır. uşman man ıt a arının ı er 1 d" d · 'b " h k 
1 

. b' d . .
1 

4 man hava posta arı un en ıtı aren fazla kuvvet serbest kalmış claca!c recek bir sulh devr,.sinin tak.ıh ede şe rin ·uvvei maneviyesini hakikR 
emesıne ır enız manevrası ı e ma · ı Bel d d k' .... ni olmak teşebbüsünde bulunursa 1 Almanya ıf e 1 •• g~la ar8:sıln da' ı tır. Bu tun bu sebeble r Bitleri <!er ceğinde şüphe etmiyorum. ten_ sars?ıı tır. Her ikisi de aske 

l k k B l tayyare !le er erını ı ~a etmı~ er u. hal harekete mecbur edecek malıi tesısat cıvarında bulunan ve biri 
topk arlt onwu~ackal tır .. 

1 
amtarhyafar top HırvatisU.rıda İtalya aleyhine 1 yettedir. Almanya *!mdi harekete y 1 150 diğeri 60 metrelik bir cephey 

ra a 1 sıgına. arı 1 e u a aza e- _:; ........ ı r . . ugo "'\ avya rk 1 k 
dilmektedir. Ateş açmıya müheyya 

1 
:io·A~ e _ Of'. g~cı:k olursa ar~u etmedığ ı ~art ' ma ı o an i i aoartıman bloku t 

toplar Karadeniz kıyılarını tehdid BelgraHd t"(t. d.) İt 1 '· lar ıçındc Ye genış mikyasta bir mu··sıu··manlarına mamile harab olmuştur. 
k d

. T 
1 

b Dün ırva ıs an a a yan a - muharebeye g'ır·ışec k d k . Kolonvada d.eniz maha1J,.5 ind 
etme te ır. op arın yanı aşına .. . 1 1 t e eme tır. b 1 H b 
bir düşman hareketinin istilzam ede ley~tan ..zıubmdaykı.ş eltr 

1 
yapıkmış ır. Buna karar verdiği takdirde Al u unan um oldt fnbrikas'. bütü 

ceği ilk ateşler için mühimmat mev Polıs~ Za.~r~ e 1 ayan .?nso . - manya, neticesini kimsenin tah b müştemilatile harnbe hıı.linde~i 
cuddur. Arazi bataryalar için şimal l<;>slu~u onunde t_?t>lanan nu~lay!ş mim edemiyeceği bir sergüzeştin eyanname Kolonvada çıkarılan l 00 kad. 
ve Atlas denizi aahillerindelcinin çıJe:ı ko!a)'.'ca dagıtmıştı r. Hıç bır tehlikelerini göze almış olacaktır. yangından biri üç günden fazla d 
ayni mümeyyiz vaııfları arzetmek- ' vahımt hadıse vuyku bulalmı:ı.mıştır. fBu tehlike Hitlcrin bütün askeri Belgrad 30 (A.A.) - Yugoslav vam etmiş ve bir fabrikayı tama 
tedir. taly~~-~· ugo~ vy&yı 

1
telakkilerine muhaliftir. Fakat bu ya Müslüman cemaati reisi Fehim ·nil· harab etmiştir. 

t'erlfOt:'Uıyor surc.tle ~areket etmemek gibi bir Spaho, .~i.!1daşları~a hitaben bu _ Brcmende 1000 kişi ölmüş " 

~ a1ansı bıldırı yor. .. mi? o~an bır bcynnnamtyi neşretmiş _ fe fabrikaları tamamile harab 0 
•ıtaly~nlar o·ıre- . Roma. 3<_) . (A.~.) - D. N. B, tehlıkeyt de aqaba göze alabilır gun 'i;mtun camılerde okunncak 7000 kişi yaralanmıştır. Focke V · 

d 
' b 

1 1 
Son haberlere gore, İ~alY:an te- tır. Beyannamede bilhassa şöyle mu ve müessesenin üçte biri k 

Y 
. t Al.. aua yı oşa ttı ar baası ve ttalyan gazetecılerı Yu • ' Japon H . . denilmektedir: panmak rnccbuiyetinde kalmıştır. 

unanıs ana man gosla'vyadan aynlma.ğa baŞlamLŞ· arıcıye cGenç hükümdarım1Zın mani _ Hanovre'da Schanfelder, Slu 
(B~tarafı 1 md saııfııda) 1ardır. Nazırının Al d c\ ·r h areketini öğrenir öğrenmez de~-~·e Rahbo~k sokakla~ının te-ık taarruzu Harrar mıntalc.asında, kıt' aları- Maçek Belgradda hdcleniyor manya a kendisine bir telgraf göndererek 1 e.t~ıgı mahallenın merkczı atılan i 

mız Oiredaua'yı tahliye ettikten .. B~}grad .3~ .(A.A) . Hırv~t son g :· nÜ Müslümanların yüksek ve sevgiliı fı~~k ve yangın ~ambaları ile dii 
başhyor mu ? sonra garbda bulunan yeni bir mev koylu partısının reısı ve başvekı l vatanımız Y ugoslavvaya karşı duz ~hjuştur. Bır tek gecede 25 

• zie i~tizamlıı. çeltiliyorlar. 
1
muavini Maçek'in Salı günü Bel . ~e~lin, 30 (AA.) - D. N. B. muhabbetlerini ve sa;sılmaz sa _ -:v yı ı m_ı _tı_r_. -----

Bır av. ~ayyare ~eşekkülümüz düş grada muvnsalatı beklenmektedr. bıldınyor: dakatlerini teyid ettim Bu suret- k k 
Vunanistana ihrac için manın Cıcıg~. hava üssü üzerinde Ma~ek 27 Mart hadiselerindenbe Japon Hariciye Nazırı B. Malsuo le en sonuncusuna k~dar genç ace ha kında 
1 

~çmuş. v~ ?0 rt tayyare yerde tah-ıri Belgrndda dej!ildir. k~ .. :Almanyayı. ziyaretini.? son gü- krallarını ve memlC'ketlerini se _ 
ngil'z kıtaaları hazır rıb e~ılmışhr. . Abnan Ajansına 1röre n~n~ Potsdam 1 gezmege hasret-'ven bütün Müslümanların din Al . 

b ki
. Duşman avcıla~ıle c~r~yan e?en . Bükreş 30 (A.A.) _ D. N. B. n:ıı?.tır. B. ~1~t~oka ~ü~k Fred~- ,hislerine tercüman oldum. :t . man a1ansının 

e ıyormUŞ hava .. ~u.~ar7.be.!ennde ıkı Hu~™:a- bıldiriyor: ne ı~ kabn ?~unde .egılmış ve mu· Kralın hangi şerait altında dev-
Londra 31 (A.A.J - Balkan • nde d~k~u~~~ml u~tur.d .. Tayya~e~erımız- Belgraddan gelen haberlere is- dteakıben takrıhSı şehrın. sokakların· let işlerini eline aldığını hatırla- verdi g~ i haber 

la d k' . en ı !ttı_ us er.ıne onm.c.mıştır. ti.naden Rumen si\•asi mahfe1le _ an geçere anssoucı şatosunu ve 1tan beyannamede şunla ... 'ıla've e _ 
r a ı yenı vaziyetin mtrnr.sı'ıı tet• ş k" AL!'-- harb kl d 1 ki1- d Ob dı· • ı ar. 1 ırUU1 ınm sonu. .. rınde beyan olundu;;.una göre. ve- par arını 0 aşm. 1.ştır. . dilmektedir: Zalh-eb 30 (A.A.) - D. N. 
-. e en eerver gazete.unin K h 30 (A A ) A k n " Ş t 1 d Al H ı ,,. role.törü Garvin §O sat ra:.ıı ya:zıy->r· .. a u·.e . . . -: . s erı f;OZıni hükümet tarafından veya o - . a onun ga ensın e. man arı- cBu aralık bütün faali •efmiz Yeni hükumetçe sansüre ta 
Balk ... nlar hakk·.nda .:vı' malu"mat. cu şarkı Afrıka harbının sonuna nun himayesi altında ittihRZ olu • cıye Nazırı Von Rıbbentrop, B. ve "alışmal k l ) tutulan Belarad nazcteleri dok .. " ld ' .ı;.· · ·· l · · f 1 b 'k Matsuok ,,;· b. k b 1 • " arımız ra ın ve ınem '"' ,.., • 

alanlar Almanların Yunanistana g~ .ııı;ınl soy emenın az a ır _n ı ,nan t~dbirler yeni rejimin Mihver • . a. ş~r .ne ır a u resmı lleketin selametine teveccüh etme tor Maçek'in kabinede kaldığı z 

b
lta

111 
taarruzunun bu hart..ı aonunda b.ınlık olmıyacağını beyan etmış - aleyhındeki mahiyetini heran dp- tertıb etmıştır. . . Iidir. Hepimiz tarzı harek~timizle nını vermeğe çalışmaktadırlar. 

a~lıyacağını heııab ediyorlardı. Al- tır. ha ~~ı~ ~larak .göster_.me~te.dir.~Y ~..Uuoka Romaya &ıtlı kr?l tarafından hükumete tev'di nunla beraber H.•.rvat liderinin 
ınnn 4{enel kurmayı yalıJ..1: Yugos • le _!!ozukuyor kı, yenı hukumetın Berlı~, .30 {AA.) - B. Mat.suo edılen ve bütün halk sınıfları ta- rede olduğu henuz meçhuldür. 
lnvva cihetinden emin oloıağı b~k - Eritrede İleri makul unsurları da müteassıbla - ka bugun öğleden sonra Romaya rafından hararetle karşılanan va- kat muhakkak olan bir şev va 
fiyordu. Yunanlıların Sehinik böl • Vrı~ tazdyik! altında b~lunuyorlar. harek

1
e
8
t edtmiRştir. ~~pon1 Nakzırı yarın zifenin ifasını kolaylnştırmalıyız.:t o da Maçek'in Belgradda tulun 

Ketindeki vaziyetleri ve bizzat \'11· h k ıyana a ımzalanan sıyasete av - saat e omDOa 0 aca tır. Beyanname şu sözlerl b't k- madığıdır. Dr. Maçek kralın k 
na,, davuı §imdi mükenımel bi: ıu· are ati det Simoviç hükumeti için hemen tedir: e 

1 

me disini Belgrada çağıran davetna 
rette takviye edilmiş bulunrıakta- hemen imkansızdır. Yugosla\' b~- Lupeskonun Romanyadaki cYaşasın kral İkinci Pierre mesine cevab vermemiştir. Hırv 
dır, (~ ~v.h 1 inci sayfada) yanatındaki Alman köY:~ü~~rinı.n lf .. d d'ld' Yaşasın sevgili vatanımız Yugos·~ liderinin Hırvatistanda ~eçhul 

Arnavudlukta bütün ltalyan 11"1 laareketı~ız .mu~tazaman terakki 1 or~dan kaçışı Bükreşte buyuk .~ır ma. art musa ere 0 1 1 lavya krallığı.> y~rde saklandığı zannedılmekte 
kabil taarruzlarını pijskürt•ülcr ve etmektedır. Sımdıye kadar 68 i ıü- tesır yapmıştır. Bu. 27 Mart hu - B"k 30 (A A ) N 1 dır. 
bütün cephe boyunca bir karış top bay olmak üzere 3 775 esir aldık ve ktimet darbesini yapan mahfelle- b' re ' . • 'k B- e(1o u- Romanyada Yahudı'lerin Gene bu rivayetlere ~öre 
ralı:: bile kaybetmedil~r. ~u"'ldıl'k bir miktar top iğtinam ettik. rin bizzat kendileri tarafından fe- ı nka!1 ır Remırnamed 1 

b, tayan b~~~ tayyare alayına mensub sübayl 
ve oldukça uzun bir zaman ıçın Habeşistanda Harrardan iterle- veran ettirilen unsurların t'siri hu 

0 
nun d 

0
jatnya •.. ~ unan d't~n eml&kİ müsadere ediliyor 26 Mart gecesi Dr. Maçek'in e 

Yugoslavya üzerinden gelecek bir yen kıt'alanmız şimdi Oiredaua'ya lunduklarma yeni bir delildir. j 1?a Brı el~ e çe mksa eh~ e 
1

1 mışk ne giderek kendisini yeni kabi 
taarruzdan maaundurlıır. Selanilc doğru yolun büyük bir k .. mını k.a-ı Rumen gazeteleri hildiselere arı ~r. u SJa ~~ toproo "b- j"a ~ ma Bükreş, 30 (A.A.) - Rador ' ye girmeğe mecbur etmişlerdi 
cephesine gelince, müt~efiklerimiz tetmitti le.~di~. Yolda te&adüf edi- tan bir dikkat göstermekte ve ~ili ~:::dir. mı on ın ey ıyme Ajansı bildiriy~~:.. Diğ~. bazı rivayetlere göre 
en çetin muharebe v:.nllarma ma· 1~.n l\er turlu .mukave~et t~şebbü- h~ Hırvatların Bel~rad had!se Pertembe g~nu n~rolunan bir Kubaşı ıle Hırvatistan valisi 
lil:: olan fngiliz tah·i;r~ !ut.alarmın su bertaraf edılmeldedır. Bır mik- lerıne karşı olan muhteriz vazı - rnüşktillerle boynumuzu eğmek fik kararnameye gore şehır ve kasaba aslan Hırvat olan maliye naz 
yalcmda olduğunu ve biiyük bir ih- tar esir ve malzeme alınmı~tır. y~ti hakkındaki haberleri ebem - rinde de.kiliz. l~r~a .b~lu~a~ yahudilere aid em- 1 rehine olarak muhafaza altın 
tiyaç hissedildiği t&lulirde i!'tenil • mıyetle kaydetmektedir. Maçek henüz yemin ee.m.di lakin ~ııtımlakı ~e b.unlann devlet bulundurulmaktadır. 
diği zaman amade bulunduğunu bi- Amerikan limanları ıda Yugoslavya bitaıaf Hırvatlann lideri ve başvekil ~vah arasına ıthali .takarrür etmif . ~~ek'in kurşuna dizilmek t 
liyorlar. • d d'I ltal · 1 v muavini tayin edilmiş olan Dr tir. dıdı altında hükumet darbesi 

Yunanlılann Törkiy! He Biiyük yazıye 8 l 8EI yan Y8 1Belgbr~td aof k(A.A.) ~ yd~ğ~o..~:k ' Maçek daha henüz yeni kabin~d~ l Ma.lları alınanlara tazminat veri- iştirak ettiğini telefonla bildird 

B 
. - • d ıı..L_ 1 k. ·ı . yanın ı ara almak ıste ı ı 1 . • . • • . ece.ktır 1 zannedilmektedir 

l'itanyaya guvem V4 .. ır. ıımaı ·ı Alman gamı erı kında kuvvetli bir delil olarak bir yemın etmemıştır. Ke~dısu~ın. ya __ · _____ _, 
Türk.iyenin de ontan ve bizlere p . gün evvel Bclgradda yapılan ve kı~da Belg;ada gelmesıne mtızar -----.· 
veni vardır. Vaşınpon 31 <_A.A.) - B. B. c. Yunaıı, İngiliz ve Sovyet sefirle- edılmcktedrr. Ankara Yardımsevenler cemiyeti ko.1gresi 

Amerıkan denız makamları A- rinin oto b'll . . alkışlavan Dipl-muatik faaliyet 
merikan lima~l.armda b~lı...nan .36 halk tarafı~a~ c~~an sefirinin ~üklım~t merkezindeki diplo • 
Holanda gemısıne. vazıyed etmış- otomobiline karşı ölü bir stlkut ı matık faalıyet muazzam bir mik -
!erdir. A~r~ca 2.8 Italyan ve .2 ~- gösterilmek suretile tarafgirane y~sta kendini göstermektedir. Tür 
I?an gemısı~e de vazıyed edılmtış.. hissiyata aid olar'I nümayişleri tak ı ~ı!.c bü~-ük .. e~çilerile, Yunnn elçi-

• • • • • ~· ~. tedbırden ınaksad, sabo.a- bih eder surette dün neşrolunan lıgı yenı hukumetle şimdiden bir 
Entre 04! Somalideki sırnl Ja maru olmaktır. . resmi beyanat irae edilebilir. Di- temt.ıs muhafaza etmektedirler. 

Afrikada 
vaziyet 

/tal.yanlar Adisababaya tloğreı Not: -. Bu hadıse ~.akkıı~~a ~- ğer bir delil de Pcrşemlıe günkü Tayyareci aübaylann rolü 
kaçı orlar nadolu a1anııının verdıgı t.afıu at hı- nümayişler ·esnasında harab edil- ~ Londra, 30 (A.A.) - Yugoıı-

y nncı s:ıyfamı~dadır. Bu_ tclgr~ta miş olan Alman ve İtalyan turist lavyadan gelen haberlere göre genç 
Kahire 

31 
(A.A.) _ B. B. C.: ma~recın ~aşıngton oldugu mu - bürolarının tamirine karar vcril- ı tayyareci sübaylar bu memleketin 

İngiliz tayyareleri Asmara mınta • ret~.ıb ~eh~ olarak y"' ... ılmamıştır. miş olrı;~sıdır. . . • istihliis hareketinde büyük bir rol 
kasında askeri beddleri bombar • Özur dılenz. P~lı!ilı:a gazele$~ makalesı oynamışlardır. Bu sübaylar hıyanet 
dunan etmişlerdir. Bh istasyona ve Arnavudlukta Polıtıka gazctesı tarafından etmiş olan nazırlArı tevkife res-
diğer mühim tesisata tam isabetler n~şrcxiilen aşağıdak~ ~akaled~ v~ mi binaları işgale memur edilmiş-
kaydedilıniştir. son vaziyet zıyet hakkında manıdar telakki krdir. 

Trablu• üzerine yapılan bir akın cdil~ektedi:.:t ~ . Eski Başvekil Svetkoviç tevkif e 
esnasında atılan bombalar liman • Atina 31 (A.A.) - B. B. C.: . cHu~~metın tcb.eddullcrde .dahı- dildikten sonra General Simoviç'i 
da~ gemilerin arasına düşmüştür. Muvaffakiyetle neticelenen devrir.e lı polıtı~anı~ derın sebebl~rındeıı ! görmek arzusunu izhar etmiş ve 

lngilizler, Amıaraya doğru ileri ve topçu faaliyeti olmu~tur. Bır b~ş~a bı~ mana ~rama~ d.ogru de- kendisine iktidarı k•min namına ele 
hareketlerine muvaffıı.kiyetle de • miktar esir ve otomatik silah aldık. ~ıld!r .• Bız kendı kendı~ı~e k~rş~ almış olduğunu sormu§tur. General 
vam etmektedirler. Erih'e ve Soma- Yunan tayyareleri harb sahasın- samımı davranmak ve ıstıklalımı bu suale Belgrad hükumet darb . 
Jideki sivil ltalyanların Adi~ba _ "daki askeri hedefleri ıımvaffak! - zi muh_afa~.a etmekt~n başka . bir nin manasını tebarüz ettiren ~ ::. ı 
lıaya doiru kaçtılı:lan öğrcnilır.iş • yetle bombardıman ederek üelerıne gaye gutmuyoruz. Bız ne methıye-- vahı 'V"Crmivtir: Sizin hiçblı zaman 
'tir. salimen dönmi;!'\,.rdir. l~rle yolumuzu şaşırmak, ne de temail etmediğiniz insanlar namına. 

Ankara Yardımseı.·~nler Cem1~t-:ınm senem. .ltt>ngr~;;ı yapılm 
ve cemiyetin fahrl reisi Bayan i·i nü kongreye şeref vermişlerdi 
Kongrede senelik rap::>r okunarak tasvib olunmuş ve yeni ida 
heyeti seçilmiştir. Resimd~ kongrede bulunan Bayan İnönü ve d 
iter aza görülmektedir. 



( Şehir aberleri ) 
Mayısta köylüye y urdda bir uçtan Milll birlik ve Türk 

topb!!ıa~;~i;ne diğer uca inkıtasız siy:::f~r~~~~~da 15 Mart tarihli 
bilmecemizde kazananlar 

Hazırlıklar bitü-ildi, bir tali- nakliyat yapılacak Dün de Oıküdar, Eminönü matname tanzim edildi, muh- Be -ı H Ik . d ... 15 Mart tarihli bilTnecemizde rettin Di~y oğlu Sırn Dinç 
ve yoı u a evın e kaza.nan okuyuculanmızın isimlen soy, ist bul 52 · ·1,_ k l f 

tel~f komisyonlar kuruluyor k f '- 'ld' - . an ncı ı &O u aını 
_ (Ba.ştarafı 1 inci saufada) 1 hususta bana atfedilen beyanatın on er&m•r verı ı qagıda yazılıdır. Istanlnıldcı bu - 3 talebesinden Halil Gürcan. 

. . . Korgeneral Ali Rıza Artunkal, Vi~anlaşılmaz bir ifade ile yazıldığı - l~a~ oku~rımızın hcd-itye : Muhtını defteri 
~lı.~ Vekaletı. memle_ketın !ayet, Parti, erkanı. Lim~nlar U- nı ~ördüm. Şehrimizin muhtelif ııemtlerinde- ~~nı Pazarıesı, ~erşe"!'be günlerı (Son Posta h tıralı) 

~uhtelıf ~ı~takalarında hazıneye mum Müdürü ve deniz müessese- 'Tarüe işinde Vekiletin ve nü_ ki halkcvlerinde Cümhuriyet Halk ogled.en. ıonra bızz~t ıdarehcme - . a 
11d ol~n .Mıllı li'~laktan toprakla- leri müdürleri tarafından uğur _ kılmetin esas prensipi rnernleke _ Partisi hatib)cri tarafından veril m.i2den almalar, ltlZlmdır. TOJTa- Bursa 2 ncı o~ul sınıf 4 de 35 nu 
rın koylu~ ~e\~11 hususunda e-:-'- lanmıştır. tin iktısadi ve i-çtimai hayatına mekte olan «Dünya ahvali ve Tür- da bulunanlan.n h.::diyelen posta maralı Cemalet.ın, Adapazarı orta 
veke . ~~~ılmış kararnamenın Vekil hareketinden evvel ken - en müessir vasıta olan münaka kiyenin durumu» mevzulu konfe- ile adre•lerine gönderil~. Birnici okul sınıf 3/A da 426 nWJWrah Se
t~t~ıkı. ı~ın ıca~ eden ha?.Irhklan disile görüşen bir muharririmize lat işinde azami süratte bütün va- ranslara devam olunmaktadır. ve ikinci ikramiycyı kazanm.ıt o- maha~ Kasa~lıt, Küçük .Yozgad 
bıtır.mıştır .. ~ekalet bu karama . - şu beyanatta bulunmuştur: l sıtaıarda nakliyat vahdeti ve yur Dün Oskiidar Halkevinde Cüm- lcınlaır gazeteye konulmak üzere Özel ılkokulu sınıf 1 de 123 Altan 
me.nm tatbıkı hususunda ycnı bır - Günün fevk.aladeli.ğini , her dun herhangi bir yerinden teslim huriyet Halk Partisi Vilayet idare iyi ~mı.ş birer fottJğrafl.anıu ver- Tulan. 
t!11ımatname haıır.lamış~.ır:. B.~ ta- sahada ka~ılayabılmek ıçin Veka- ı dilen b ir şeyi diğer ucuna inkı- H eyeti Azasından Haacne Ilgaz melıdırler. Kokulu sabun 
lı.matnarne muc bınce On1;1J!1uZdP- let şubcleı:ı~in t.stanbul civarı ve tasız nakil ışini. fen, ilim ve dik- «Dünyn ahvali karıı11nda Türkiye Bir kilo tekerleme <Son Posta batll'alı) 
~!. !.vfayıs ayı başmd~n .. ıtıbarcn~ Trakyadakı ıslerıle. meşgul ol.dum. , kat yollarile en ucuza yapmak{Jr. ve milli birlik11 n:ıe~zulu mühim bir Adı aman Yeniyol ilkokulu SJ- İstanbul 26 ıncı ilkokul sınıf 4 
u~un rne?1lek~t~e k~y\uye .t~p J?a"ıa. evvel ~erılmış ola~ dıre~- Binaenaleyh esas itibarile ta _ konfe:ans ~ermı~br: . Konferansta nıf 4 talebesinden 7 numaralı S&- talebesinden Nurettin Öz.kan, İs-

~~ J' te;;~~l ı~ı~e aş ~naca tır. tıflerın tatb ıkatını tetkık ettım rifelerde lfiat artırmak prens'pi Bcledrye Reıs Muavını Lutfi Ak- vim Giıl n. tanbul Haydarpaşa lisesi talebe -
a ı~ a etı ~ tevz ıa.tı yap - ve ~enid.en ~lınması Iaz~ı;ı ge~en yoktur. Sadece biliyoruz ki işlet- s?>:· Parti erkanı ve binlere~ d~nle- Bir Şirle albümü sinden 1809 Ali, htanbul Bevkoz 

mak uzere muhtelıf komıs)~mlar ~e bırle>rı alakalılara teblıg ettıın. me vasıtalarının hayatiyetini k- vıcı hazır bulunmu~, Halkevı bınaıı İ b y _ . . . orta okul sınıf 1 talebE?liinden Na-
te<Jkil etmektedir. Bu komıs)On Işlerimizin emniyet verıci, bugün · ~· . ta 1 k , ta · i ~ · önünde toplanan vatanda~lar kon- stan ~l _ N~şan"aşı l;) ıncı. ılk hid Atasa~-an. 
kadroları Nisan sonuna kadar ta - ve yar nki ihtiyaçlara vefa edici sıgın~.1 m~ ~m~ ~ ~ ~ır ertmı feranıı hoparlörlerle ta1'ib etmit- m_c>~teb uçuncu sınıf talebesınden Bo kal mı 
mamen ikmal edilmiş o1acaktır. mah've tinden dolavı müsterihim. yapa 1 me ~ınl k atrlı~.cn a~a .. en !erdir. Bılı Yenen. U k ykal e 
K · 1 b' · iki f bul ı-~ b-'- • muayyen rnem e e crın sanayıı - K f d' 1 .. 1 M'. kk ,_1• şa orta o u u sınıf 1-B de 

.om.l8}"0n ar ır reıs, aza !e ıtan tf' mon te ~~· nin inhisannda olan ve.cra.t ve mal 0~. e.~aıu. ı~ eyı~ er ~aıafı~- ure ev ı kalem 71'1 n•ımpralı İsmail Hakkı Gülte-
bır f~ı;ı men;~rwıdan ~~kkül )stanbul telefon şebekesının tev zeme çok pahalılanmıştır. Bazı şey d~n buyuk bır ala~a ıle takt~. edıl- (Son Posta hatıralı) kin Hendek MerkPZ ilkokul an.ıf 
e?ece~ır. Malı)e Vekale~mc tav- &il ~ususunda alınan tedbırler ne-'ıer bu,gün 1 yerine lO-lOO misli rnıı, ~onferanıın bılhaua ~ıllı Şc- Diyarbakır Dıcle sokak 4 numa 4 t~lebesinden 168 Orhan ErJ 
zıf edılecek olan bu komısyoula - lerdır? k d h 1 t' .1 b.. kt d. fe, Turk kudret ve azametme or- d M d h G " l 1 m, rın reislerine 170 lira. azalarla !en j - t t b l t l f · .. ı ·ı k a ar pa a ı ge ~rtı e ume ~ ır. d -"'d . t --' . '- 1 ~a a e ı a u er, Bursa 19 uncu Ankara ltekln okulu sınıf 5/ A da 

. .. s an u~ c e on lrerı c ço Bu vazıyet daha ılerlcrse ayn ı 7..i- umuzun CCHI etıne e~~s coen ıı:ı. ılk okul sınıf 4 talebesinden Fik - Faybaman Türker 
meı_nurlanna da 150 ~ lıra u~t yakından al~kalandım. Beyoğlu manda memleketin zaruri bir i _ mmlan ~eyeeanlı tezahurata vesile ret Doruk, İstanbul Cağaloğlu er- ~ 
verılecek, v~l rnasra~an Vekklet ~ıntakasını ışl~ten santralın tn.k- ' cabı ile kömür fiatı vesair vası _ olmuş, •ıddetle alkıı1lanmıştır: Kon kek orta okul sınıf 2_B de 8 İb _ Album 
tarafından ödenecektır. vıye malzemesı tamamen gelmış, t 1 d d h 1 · b feranıı mütealo'b alafranga bır 1'on rab· <Son Posta hatn:all) 

T 
.... . . . . ~ft. b 

1 
B' .... k a ve ma zerne e e a va ıca ı .1 . • ım. k . 

opra11. tevzı kornısyon reıslerı rnon-ıına aş anmıştır. ır .... uçu tereffü hasıl olursa halk i ·ini j!Ör- •er 1en mıftir. K dol k 1 Kır larelı orta okulu sınıf 2/C 
d fterdar, tapu müdürü, malmü - ay ~o.nra Beyoğlu santralının iş - düğü kadar gene halkın ~alı olan Hnro Reisi Avukat MeHi Hile- urşun '""' 

0 
em de 249 numaralı :Metin E~üden. 

dürlü~ü, azalar, tapu sicil muha -jıettıiı mıntakada rnuha~re sıkın- bu vasıtaların hayatiyetini mev- met de dün öğleden aonra B~voğ- <~n ~ battralı>. Ankara Maarif Vekaleti huwsi 
1111 kJ, nahiye müdürlüğü, arazi tı ve .rahatsızlığı kalkmış 'llacak - cudiyetini normal şekilde ~ahfuz lu Halkevinde «Dünya ahvali n Çankı:ı ru;lıye ceza hAk:~i oğlu kaleminde Haydar Hıdır kızı Gök 
tahrir komisyon reisliği yapmış tır. !?tfer mıntakal~rın takviye ~·e bulun<iurmak için kısa ve mU\ ak- Türkiye,, mev~ul.u heyecanlı bir Reşad Şımşek,, Burıiur_ Gazı okulu çen, İstanbul Arna~udköy 25 ınci 
olanlar :ve 60 vaşını ~miyen kim tevsııne ve ot?matık olm ı \'.an cı - kat zamanlara münhasır olmak ü- konferans vennifttr. sınıf 4 talC'besınden Şukran Yal - okul .sınıf 5 talebesınden Remziye 
sel r ara mdan seçilecektir. Ko • var merkezlerın c!_e ot~matık .ol - zere hayatı tazyik etmeden ba'Zl Eminönü Halkevinde de evv"lki rnan, İstanbul DaYu?pnşa oı:ta o- Gezgın. 
mis on reisi aza ve fen memurla- ~Ut hususuna muteallık proJeler şeyler üzerinde :fiat artırması dü gece muharrir arkadaşımız Nu!ret kul':' sınıf 2 talebes:ndcn Hıkmet Ayna 
rından 500 liraya kadar kefalet a- bır ha!tava k.arfar • !amaml~nmak şünülebilir ve olabilir. Safa Co~kun ayni mevzu etrsfında Erbılen. . <Son POl!Jta hdu'alı) 
l nacaktır. Komisyonlar Mayıs ü~~redır. ~u ~c:ler ıçın ~nınıyet e- Tayyare Mferlerl söz söylemiıtir. Dl§ fırçası 1stanbul Pertevniyal lisesi 11 • 
ha nda derhal faaliyete geçecek - dı~ır ec!1ebı fırmalar muracaat et- S h' 

1 
f Büyük Millet Meclisi Reia Vekili (S4nı Posta hatı:ıalı) nıf 4/A da H7 Nusret Mutlukııl 

lerdir. f-1'1 lerdır Yekunu. 2 b1;1çu~ milvo? 1 rl { ır era~ası d tayyare} sea erk Scmscttin Günaltay bu akşam saat Ödemiş fstiklfıl okulu sınıf 5/A İstanbul Bomonti 53 üncü c.kul .;: 
ı:aya varan bu ışlerın ıhalelerı- e ,n;., r scned .. e .. ~am 0 ~nh ca 20.30 da Kadıköy Süreyya sine.. talebesinden 4&i Mukaddes Er - nı.t 3 de 125 numaralı Can Orak 

Nafıa Vekili bu akcam nm vak~nda yapıl~cağım ümid ~1iı çı mast ~ş~nu en yeru ava ması salonunda «Dünya ahvalinin baş, Kütahya bir'nı-i ilkokul sınııf İstanbul Kadıköv 35 inci iJkokuİ 
T ve tahmın etmekteyız. Bu "UreUe ı a an var mı ır · aon vaziyeti ve Türkiyenin duru- 5/ A talebesinden Güngör Berker, 33 numaralı Fahir Olcay. 

An karaya dönüyor 1 bu sık!n.tı kald nlmış ve uzun. se- - Vasıtal.a?-111ız, meydanlan - mu» mevzuu etrafında dördüncü İstanbul SüleymanİYf' kız orta o- Kitab 
n_eler ıçın fst.anbul_un telefon ıh - mız ve .te~kılatı.mız hazırdır. Baş konferansını verecektir. kul sınıf 3/B talebesinden 307 La-

Evvelki gün Ankaradan şehri- tı. açlan temın edılecek hale .ızel- lamak fikrindeyız. mia Cebeci. Konya erkek orta okulu sınıf 
mi e gelen Nafıa Vekili General mış ola.caktır. Bu meyanda hulen Bu sene Afyon ve Elazığ hatla- lstanbııl emn"ıyet mUdUrU no. 2/C de 1109 Adnan, Muğla orta 
Ali Fuad Cebesoy bu akşamki eks şebekcsı kurulmuş şehirler tele - n işletmeye ~ılacak hale gelmiş ..,"J macunu okul sınıf 3/A talebesinden 21 Le-
pr le Ankarııya dönecektir. Ve _ fonlan:-ıın en fenni ~ale ~:Iınesi tir. Sıvas. ~rzurum, .Samsun hava Çorum valisi oldu Ankara dör~üncü ort~ oku~ sı - man, Tekirdağ in~isarla:ı; muha -
kıl, şehrimizde bulunduğu müd _ ve şehırlerarası hatlarıle baglan - hatları da ikmal edılmek üzere - ruf 1/4 talebesmden Emme Dınçel, kemat memuru Hıkmet Özer oğlu 
det zarf•nda nafıa müdürü Bedri ımş Ş('hir muhaberelerinin tevsii dir. _ . _ . İki seneye yakı~ bir zam~nda~~ Erzincan belediye Dqkitıbi Nu - Sabih Özer. 
G ·rnovdan Trak ·ada va ıla ı de vardır. 1 - ltoylünun elde ettıjtı hubu- berJ İstanbul Emnıyet Mildurlüğü -------- --
in atı ve diğer nafıa i İeri"ha~o- . N.IJİTe ıruıtalan batın daha ucuz bir tarife ile mık- vnzifesin i ifa etmekte olan Muzaf- o ~ t D il 1 u M 
k ~a izahat almıştır. ş . N?1':·.v~ ~·asıtalan tarifelc~i n.dc li hususunda Vekaletin bir projesi fer Akalının Dahili;:e. vyeka1eti ev ,e emiryo arı İŞ etme . . den .· 

. .. bır d~ı('.ıklık rnevzuubahs rnıd r? var mıdır? tarafından Çorum valılıgıne ta -
Ge.n~ral ~ı: Fuad . Cebesoy, ?~n - Maalesef akşam üzr•ri (Son - Vekalet bu hususta lazım yini kararlaştınlmı.ştır. Corum va-

k .ndısıle 
1 
~oru~~ b r .muharrırı - TeJ"RraO gazetesinde okudum. Bu gelen hazırlı~ları yapmakVadır.> lisi, eski İstanbul Polis Müdürü 

rn ıze şun arı so emıştır : --- -- Salih Kılıç da Tokad valili~ine ta-
•- Trakyada Veka.l~tin h!lzır - Dante!siz bir kuruşluklar ye :lek Sübay yin olunmuştur. Emniyet Müdü-

lad ğı program dahılınde ınşaat da . 'b rü Muzaffer Akalın, bogünlerde 
noı:n8;1 01a~k ve memnuniyet ve- yartn n ıt ıren Okulunun yeni yeni vazifesi başına hareket ede -
rıcı bır şekılde devam etmekte - tedavülden kaldtrtllJOr mezun)an cektir. Emniyet Müdür muavini 
dır.. Salahattin Arslankorkut Emnivet 

B
. Dantelsiz b'r kuruşlukların ye- Yedek Sübay Okulu 19'40 _ Müdür vekilliğini yapacaktır .. 
ır çocuk arkadaıını taıla rine dantelli bir kuruşluklar kafi 19-41 ders yılı imtihanlan netice-

yaraladı miktarda piy~ya çık~rılı:nış ol - lenmiş, yüzlerce genç okuldan me. Belediye kooperatifi hissedar 
Dün Fenerde iki çocuk arasında d.u~b~dakn Mallıkvle Vekaletı ddan~l zun olmuttur. Ordumuza iltihak lar toplantıaı 

ır y~ra ama vaıı; aaı o muftur. t'ba t d .. 1 k " d ı. ld en yenı mezun r aream a cu- stftnbul Belediyesi memur ltoope h' 1 ,_, 1 1
sız ır uruş u arın yarın ı:ın ı - ed · la ç b .. t 

H ... 1 C 1•
1 
.. d ,

2 
ı ren e a\u rnev ıın en a.a ı .. t 10 d T k. C" h . .6 h'---..ı 1 1-asan oı u e a 11mm e ,, ya rılmasını kararla t t nu saa a a IHn um urıyet yatı . ıaseaar ar umumi neyet top 

ıında bir çocuk Fener iakeleainde l B . ş ırrnış ır. , Abidesine merasimle çelenk koya- lantım bugün saat 17.30 da yapıla-
oynarlarken arkadatı Mehmed oi- l'bau bı~. kuruşlukl.~r yarından.- caklar ve andiçcceklerdir. Yeni ye- caktıT. Toplantıda idare heyetinin 
lu Kenan kenditine bir taş almıf- 1 ren ır se;ne m~ddeU~ yalnız dek aübaylar 3 Nisandan jb'baren bir yıllık mesaisi ve bilanço vaziye 
tır, Taı Celilin başına isabet etmiı ~al Bsandkıklarıle. ~mhuııyet Mer k.ıt'alarına hareket edeceklerdir, ti gözden geçirilecek Ye yeni idare 
ve Celal ağır tekilde yaralanmıftır. ez . an ası ve Zı~aat B~nkası fU heyeti intihabı yapılacaktır. 

Y 1 t d . 1 1 belerınce kabul ~ılecektır. 8 I b 1 b' -
ara ı e avı a tına a •nm•ı. ıuç r o o Us e ır tramvay ~--••••••••• 

fu çocuk yakalanarak 'Yak'a hak-
9

" PERDE klnda tahkikata ha,ıanmııtll'. De:ıiz Psesi mezunlarına çarpıştı 

Oilnya muharrirlerinden terctime
ler ser&S1 :numara: ~ 

Maksim Gorki 

Benim 

Oni versitelerim 
QtTireD: 

Hasan Ali Ediz 
l'l - IO 

aı•ztldTonl 

bugüa d=p'omaları veri.iyor Dün hafif geçen tramvay ve oto 
büa çarpıımuı olmuııtur. Şoför 

.... 
SAB1f E Heybellada Deniz l..ise.inden Hüseyin Özgörün idar~ndeki 

:bu sene mezun olan gençleTe Jiplo ht 
ma tevzii merasimi bucün saat 16 31S9 numaralı otobüale vabnan •'J 
da mekteb binasnda yapılacakhr. Remzinin idare ettiii 42 sayılı Ye. Sinema Ye Tiyatro 
Merasime istiklal martile batılan•- dik.ule - Sirkeci tramvayı müaade- MecmaasL 
cak, mekteb komutanı 'Ye mezun me etmiıler; bu e9nada tnmvay Çıkaran: NEYİRI!: ERTUÖRUL 
talebelerden biri birer hitabe irad yolcularından Anna Cida isminde 1 NiSANDA ÇIKIYOR. 
edeceltle~dir. .. • 1 bir kadın aaraınbdan hafifçe yara- ' , 

• Merasımde ~ul~ı ve asked er- 1 ıanmıttır. Vak'a etrafında zabıtaca c 
:!kur~lebe velilerı hazır buluna- tahkikata b.,Janmıftl1'. T ' Y A T R Q L A R ) 

Yeni Sulh ,. ___ . H~'-ı'mı" y anwın baılansıcı ~ a& 

T &kaimde Recebpqa caddeain- 'Y&zif esine hatladı 
de Dr. Özenyana aid apartunanın lııtanbul Sulh Ceza Hakimliğine 

ŞEHİR T1Y ATROSu 
Tepe'başında dram 

kısmında 
OTt:LLO 

1 haca kurumlan tuluf111Uft yangın et tayin edilen eski Erzincan Hakimi 
~ ... .._ __________ _., f rafa lirayet etmeden .öndürülmüt-j Kadri Tabak ıehrimize gelmit Te 

tür. yeni vazifesine baılauuıbr. 

t.tikw caddesinde 
komedi kwnında 

Pazar Ola Hasan Bey Diyor ki: 
Akla• aaaı 20,.SO da 

DA D 1 

Muhammen bedeli 178.500 <yüz yetmiş sekiz bin bef yüz) lira oıan 500 
&ded büyük, 100 aded kuçük ngon muşa.mbuı 1'/4/HMl Puartesi güntı 
aat 15,3'» da kapalı zar.t usulü ile Ankarada idare blnaaında aatın alına
caktır. 

Bu ile cirmek iatiJ'en}erin 10175 (on bin yb yetml.f t>e.,l liralık munJt
kat teminat ile kanunun tayın ewti waltaıan 1.e tetıınenni ayni gtn 
aa.at 14,30 za kadar komisyon reLslilıne vermeleri llzımdır. 

Şartnameler 200 kuruşa Ankara ..e Ha;,darpqa nmelerfnde aatılmalt-
tadır. (24H) 

1 İstanbul Belediyesi llinlan 1 
Taktim bahıçeslnden Takaim meydanıM ıiden eski kıfla saban dabllln

dekl yolların i.stinad ve muhafaza ciul"aJtan infaatı kapalı u.rf umlle 
eksiltmeye tonu.lnuı$ur. Keşı.t bedeli 259811 lira 98 kurut. n il.le temanatı 
1949 lira 17 :tW'U§tur. Mukavele, ekElıtme, Bayındırlık lfler1 genel, hwsual 
Ye .tenni şartnameleri, proje ke~if hullııuile buna mütefeni diğer n
rat 130 kııru~ mukabUinde belediye ten J.şleri müdürlüğünden veraecet
ta'.r. İhale 3/41941 Pereembe gtinil saat 15 de daiml encümende yapılAcak
tır. Ta.ltJierln ilk temina~ malı:btn veya mektllblan, ibaıe tarOıinden 8 
gftn ev.Yel belediye fen iflen m1ldtlrlüttıne müracaaUa alacatıan fenni 
ehliyet ye 1M1 yılına. nid ticaret oduı ves tmrile ~ numaralı tanunmı 
ıaru~11 çevresinde hazırlıyacakları tetlif mettublannı ihale gtnQ aaa.t 
U de kadar daiml encilnıene vermeleri llmndır. (2101) 

Deniz nakliyat komisyonundan 
Son Poeta gaııete.slnln 27.3 Ml tarihli nlbbuıııda Jlefl"Olun.an 

cH11 tıtra.sındakı cİzmır11 keltme.tl fuladır. Tub.lh olunur. c2132• 

% 100 S E X AP P E A L'e Malik kadın 

ill.mn 

m:A-bc:.& BOB:K 

KORA TERRI 
filminde 

Şarkı a6ylüyor - Dana ediyor -ye imam meftuıa eden 
bir fe•kalldelikle oynuyor 

BiN BiR HARiKALAR FiLM/ 

Yann akşam S A R AY Sineması 

- Has8ıı bey bil • 
mem .Afrıka harekatını 

. . . İngilizler Ha be -
şistanı 1 talyanlardan 

•.. En çok dikkat et
tiklerı şey bu işı )ağ
mur meVSJmiııden ev -

Hasan bey - Hacet 
var mı dostum.. Zaten 
~tal anlar burada her 

Elyevm Amerikada 83 sinemada birden gösterilmekte olan ve sinemanın yeni kralı Holivud'un 
en fazla ücret alan artisti 

M 1 C K E Y R O O N E Y tarafından yarahlan 

TBOMAS EDİ ON'un GENÇLİİiİ 
Şaheseri MÜSTESNA MÜSAMERE halinde takdim edecektir. 

ZAFER YOLUNDAKİ BÜYÜK DEHANIN İLK TECRÜBELERİ ... DÜNYAYI HAYRETTE BIRA-
KAN DEHAKAR ÇOCUK ... İLİM VE HAYAT •. . TELSİZ TELGRAFIN 00-

GUŞU ... BİR TARİH SAHİFESI ... 
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lltl'lll · Derıı · llllZI Lutr hu ,11 gene 
• 
ltalganların .Tunus hududu 

yakınında gaptıkları 
askeri hareketler 

Yazan : Emekli Gener•' H. Emtr Erkilat 
- 60 - 1 alt... ahnmM1aı t.emin ,., 'lild- Bu! nUIWmmat. ellli• •.Mı ted.iat 

. ..Oeble haJ,.,Jar bucüa• iti - J'limÜ, "-'1-n ..WWea cWaa ,ise-
Tilrk ••)'erli k~lerl. çolr. ee- baıee Sdi .Biıaw.: v.&a.,. unu -1 riferd.ki depolara naklcttinnck. o. 

ri ve çmk hareket •• muharebe L--d ..,. · h~ • ıadalU tüınenin ehad, %ab.it ve bil-
L-L ·1:-.. l · ·· T bl tahu - • •OmrouoD' ..._.., • .,. _.. b · aauıSTet ~~ gore, ta us u- PYcmet edebilınit "'1dtep pscQide ı..aaa top, kotum eyıar ve ester -
mat muhitımn prb kl9DUGÜ bu • y,e .39 &ope.iDd., vaha .. sirif Tfe Jcrin1 ikmal etınek. eehil bata~I.., 
lunaa .. ltafy.-ı ~~·. ladratlannın ~ yollaruu hakimiyet .....,.. rına modem toplar yerleıtimıek wı 
Jnevk.ii çok ıende ıdı. Bu aebeble j taı.tabilecok olan tab ala · • , ilh. yeni en lüzumlu ve mttstac.l 
umum. kµmandap Rawnhün Tom • tul b.flaclılar v• ıa.rtm :nu~ b.- tedhirı.ri .Jmak 1':ıııu ve üm ,. 
m~•c;>'!' taiayın11:1 yardımına gitme.. dar b. hölaecf e kalarak daha ileri- kilndt. Buna ~en .,_ ~dide ,. 
lend'l~!'t bu1,11•'- TeT'diit emrinütlcra j '1C de aidcmecliler, rimizin IUç bin .... [aP1laıadı; fakat 
e 'evı me91 uzun ~mana Jll e .. "9-'*sr'l ._~1 -~-.ı / _L oraya adam, sı11111, Sllevaddı ia141, 
vakkıftı. uaruum. - oıuıtrCRn11• far _.ıume n upU... tröod.nnek 

Diier cihetten. Ceııeral Clı•u .. )WI ~Pi ltffla.a.ı muhal deıwce9İ•cle siiç ... za .. 
randı~ hemen bemen . \,l.~n kuT .. ltalyular, Gaıbtrablusu prlne maa Wz hve"-te sel.a. Ye kol ve 
vetlen muharebeye sırmıı bulunu.. ~ak lt .. bklan ' Blriıadte,rin 19 t 1 b•c:M'len ••a,..,.k biirlü ~. teh
>:ordu. M~o tapyı 39 . te~ J tarihindesı itib.ren hareke& iialcıfni libii. doJaflk -ve çapı ... y :roller .. 
ande aÇJlınıt ve yayılmıftt. D; CaT- J 09Tell dola7-, eqtlen sonra da claıt k.aça)tç.ılık etmcie b.olam.Jf • 
panetto tupynıdan mtt~re~• 

1 
bati~ dofna genlfletmitleTdir,. Ay,. ak. 

sirmemlt. yalnız 1 1. B~I?'eTJ -O: td ...,,de, l•lerlrıl, çeııuba ctoiııa l l,te hu aebeble, Caıbtrablan ~ 
layı kalnuftı. Bu alayın ılk l>ir1iklenl da blT miktar teni mec:burlyetind• beti için Tunw had.du ,,. Bincazi 
aıuhuel>e yerine .. at 1 S e doiru kallQlflucbr. tlMlt.....,...ıllığı taraftan için de 
•armah batladı1ar ve bjı aöngi j ltal,anlanıı, '"' ırıilteva:d neti ,. M.- lwdud •• Wı.Cllİ e!Mımmiy• 
lıUcumile T omına•onl tufayını ıı,. celerl elde etmek lçln ,,tıyOk Jwv .. n birer kecakı;lbk •halan heliff 
lupk vulyetioden curtatdılar. i ntlerle birçok kanlı ve çetin mu • selmitletıeli. Fakat liizumlu olaei 

moda o!du 

Bu müdahale nıilcahicllerin zate• harebeler Yennok mecburiyetinde n-.aluroenin Mwr n Tun~Jd ı 
aonuna ıelmit aav1etlerini lurınıttı. ka1dıklanııı s&rdUk. Onlar <f Birin.. meınwlann kontrolundan kaçmt... -
Bunuo üzerine onlar. ajır aiır ce• dk&nunda. yani Trablua ıebrine rak Tıablu• ithal edilebf1me1eri .. 
nuba doiru çekilmeie batladı1ar. 1 çıktıklan gOnden dd ay aoıua, için onun bedelini bir\aç kereler &.. •• l.Atr ı.,. ....,. ~ dllpau~ 
Bedevt uıiiıcabidler ileri Jiderken Tıabluaun nihayet 9 Km. çenubun• demek 1izlm olduı.. Kllti birçok ı .. tü. F~kat bu aene ye~ıden moda ol 
çekirgeler ıibi ldeta uçarak ;yll .1 daki Ayn Zara ınevkilni alarak it .. daUrbklar da yapmak iktiza edl • da. Sirk~ Y'l!1_~elkı S--.. kalkık 
rW-ler, fakat seri ııidcrken elueriy• gal ve emnl7d ..hatarım nihayet yordu. Halbuki hemden cYVel, 8'a. lutr. ma_nto >'~Z d.ruyona oaaD 

yaima 91>'- ile veyabutl yarablar. Tıahlu.un 16 Km. doiuaundaki p:ıi •• Trablua eyaletlerinin lçerj • ~ ~~· • flk im tanka ulrib ola 
la yüklü olduklanndan bizzarur a• Nacura nıevkiiDe kadar uzatabil • ı leriRcle Wr .... .., :ı1iWa. miWJDıut j biltniaiz. Ufaak lutr ntY..W, lutr-
iır hareket ederlet". . mitlerdi. •eaaİre depolan wcada ptirme.k, MU cep • ~klan hu_•.~·~ taY.J"Ör 

Saat 17 d. muharebe U.1rnit n Trabluaua 20..22 Km. batı c.ihe• timdi b.alano )'izde Ye onda Wri ~·ll~~ bqbca ~ÜI'. S.... 
aavq bituUt bulanuyordıı. Bu mu. tincie bulueao Zaazıar ve Sidi .Bilil için ihtiyar olunan masreftana ye b!r de ~uç~~ m•~n. ~H _e~.~ 
buebe, Jt.11anlanıı eimdiye kadar 1 mcvüleriıae kadar, •dım adım ÜU• fedaklrhklana yanmcla. daha ko - nız •lbı.unma tıuzelliii büabiitiie 

1 HAdum K..,,-c1a 1 
Fıkralar ve HAdiseler 

himaye edilsialer de sıra hayvan • 
•• .sclaia. 

Dhkü pzetelerden birinde fil * 
...._..._,. sönMilıu 

•Hayvaolar himaye edikcekb YolOll J.filı 
u..k •tdm . .aerıe.a..m altın - Bu fıbarı cok u pbrlanm: 

d .. YltıSl11 da o.kııthıra: cApartımaa Mıyan biri, bir katı 
. diayvanlan keruma cen.iyeti bot bir apaıbm.aoa hakac.Mmar. 
~ .?Pev~ ~- ve talimatname ka~ .onm11: 
h~ümlcruun Pddede takibini te • - Çocuğwıuz vu 1111) 
mın etmek ,makadilc huck,eu •eç.. _[yet. 
.... ~................ - Apaıtunap aalübi, .ç~ 

Bir fdua ........._ı kiraya vermiyor . 
.çok CeMır .W•p11D .iıidia-edea Bu eaııada bir ku çocukta bir ~ 

bir .dama. bir mezarhkaa Wr yer f k~ çocuk ekle merdi'Yent.d• 
tarif etmifle': inıyorlarm11: 

- Tarif e«riii-n :r--. lıir sec. - Ya bunlar nel 
ider, •tef yÜ.ar, he1n J'&penan Kapteı babmt: 

ur olduiana ineeeeai& ~. - Bunlar mı, buRlar çocuk • 
D...u,ler. c..ur olcl...... Wdia gı), ev aahibirün oilile km.• 

eclee adam. Evvelki ,giitı otobüslerin n..ı. 
Ha ha d · .-:...ıı • lı:ontrola t&bi tutuldaiu ••her ..... 

~ 1acı! Y ame, .-enm ve mıt olacak ki. Kondaktir a~ 
• yapana. ,.oku almıyordu. Emialal.de Wr 

.. Mu.nen secede.. ~Ya )'apnıak hücum oldu. Bir kitdSk bot Y• ..._. 
JÇUl ee ~ hep.au almıt. maay- CÜ. Eo atılpn yo~, otobiiee sinB. 
Y• 7'.,.• Sitmll. •lef yaknue, bel .. oıaya oturdu: toför beiırdu 
..,-a ~ Heha tam ksftma - Yer ~ok tamam, ~ ,..._ 
..W. .ramaa - brblma~in al'amayız. 
~el~e~ n4czata aaklanmıı olan Kapıyı kapafordu. Uzaktan "-la 
bın diııi uutm11: koşa geleıa biri iıluet etti. "Da • 

- Biu de Ulva Yerir mma~ tör oto"6a6 hareket ettirmedi, o-
Çok c:aur oldu8unu jdclie eden bekledik. ..Wi .. lııiecii. .,,akı. O. 

.U.. •zaDM ele kepçqi yaplfb • nıyordu, merak etmiflim. kondtlk.. 
nın)u töre 90fd911l: 

- Hele. deuaie. -S elaaleno - Ayakta yolcu almıyor ma • 
bnd1aa c1 ... ._ ela ma 6111ere ..mız) 
sel.is.• - Ha,.w. 

Cuı.t.dea kOl'fa ettiiim .._.._ .En aon b5neni ı&.terdin:a: 
dW ~-- •-nda .,.k ~kJ!n. - Ya ha'> 
ce.ur olduğuna iddia eclea ad-.nm - & mu, bu yolcu delil. cııeo • 
•IS1'ccftiine ~- W.. ah .a,-lemif btıs sa1'H:nnin lum!eıl 
o1acaldardtr: ,...-, • 11 __ / -~ _ 

- Hele in•ftlar k&a deree.de • v r1wut ~~l "__... ........................... , ........ __ " 

Okuyucularıma cevablanm 
yapmıı olduklan muharebelerin tn JiyelMlmek ~ iee hem .ifpl sünü11 ı.yJıl Lııı t>l• -•·tı. artar. 
kanb.ı olınllfhl. Çüıakü .32 .Ubayla 1 den ib"baıeD 11, 5 ~y, yani bit 711• GaıbtTa1t1~ •hı1inln. T uftlll Ba10 •Pa. » yaı l edilebilecek bütün meziyetleri .... 
s 16 erleri maktul dii4müt vephud yakın bir zaman ııeçmesi llzmı sel· hududunda nihayet buldaiu. Atn- Her kad R iti' n-elidir: - imzasız biı ınekwb UYOQU • ııindc toplam.. olmaaını ıahyemez-
~aralanmıfb. Bizimkilerin de o W.. mit ve hem de birçok kanlı müsa. bumu havaliündeki kanıtık ve ta • D\1%, i~de ıiıe atk ilan ediliyor, a. liniz, la.em bakmzbk olur, lıan .. 
bette aiır telefat vermeleri tabii • demeler ve hakiki meydan Jr.UDa • ı' ,ırtıcı tabiati yüzünden ltalyan tOT- Güderi nasıl ceha kimden olea aerek. cliyorau • ihtiyatazlık. DüıiiDünüz ki. o - -
tlir. Fakat ne yazık ki buaün pfer rebeleri vermek icab etınifti. pidobotları veya aahi1 muhafaza se kek llizd bi kadın.da 
anücahidlere. muhakkak .urette. te· 20 Eyliil 1912 n1uharcbeırinden mileri 0 dolaylarda daimi olarak temizl~nı• r? nuz. diitüniiyorsunu, ..alinmo ee- te e r balua • 
w illa .._ le it bd k ı 1 la vabını bulamıyorsumız, mektubu muı tahayyül edilebilecek biitia 
~ı:-=1 .•~en, aea~ uvvet.lz • .onra. gari ir i ta yan r harbln bulunamıyor ve kontrol ifiru de ,. 
11& en .... 8!'"!..,. •etirmeie mü • .... w k.du, Gaıbtra.blıwu eehd vem~ biT tıUTett• yapamJ7ordU. a. Jçine karl>onat di .ud (litre yırtıp aayonıaauz. .Jerken bir ikin- meziyetleri toplanmıt ı&rmek ild. 
•del etm:k';ti. ~ Uilübr~etie, • ~W>de Wr daha harekete iGd • ltaiy.aa un, pmileri oralarda ful b...,.. SO Sllml) ke ....... aLk .da cial bir &çünc6a8 se111'or •• Wr W.. F.wlr. lmtilaaadaa callb çıkacala -. 

i
man!. vcheh hmt~* •bit .. lt"F.ı.-..:..: sar ~~~yeıır:k bir blJf 7eı ala • bwnduldan madd~, Trabı..I deriyi iki Mat blrU-. ta i..ıı. iJe sebnekte devam edi • nızdan esnl.a mhôıfd 
e muc ez, • w rcosu u ~ ma .. ~~·•r. için ..._ ....ideleri ile ..W leYUllD b 5oD llkıp t1kanmz. Ut S.aluaaz · · biıaz · 
olan ve sayıca daima lt.alyanlardan 0.-..b hük6meti. Trabhmın . idi lan Wtaraf .....;. .zo ':r.- ....,.ak bnttırı~ yw, "• qni tekilde. Nihar:~t ba· ' •,,:- •&nee•. al-
az olan mücahidlerin gene yapa • "'üdaf...ım ne kadar ihmal ettiy. ~~at ,.a emÖ., bitafaf .:_. W ela calkalaJmz. na yezmııya, bencHa aonm,a karar mum, tıb:i mea ad edecek kabili • 
l»iMikleri fevkalic:le .,eyler~~ •e. ltaJya iJe ~b. batladıkıan Hf!r• kara .. W:n:du!.o,. .;~ f, 1di • IDlf 8h-

1 u:.:ua ...... (plaud nriyoımnuz. Çoaaimn, söriJ ınll9 Y~ -': m:'cldt, 1D~ ~uıtalua 
Buıriinkll muharebeye ıatırak e • .uım ve pJl'et.ın.ı bu eyalet üzerın. 1 yorlarclı. ltal,.... denbdlerinin ta • c. aınmalannt hattet_.e ~k, malik mı, ..ze bu emD1Feti v.V-

den fla}yan ku"YVetle~n yalnız de o derece tehif etmİ!ti• F.&at ra.ucl •e t~azu ke.dince, lııa kaim bir l:>ezia) kot"IP laep Wdikte nihayet biraz da klhtnlik etmek de. aau1 Bu belan elverir, bayaıa & 
1>iyadeler 2S taburdu; b~. ae~edal>le ?-m•n~ı dlmonadn~a~. kA!~}~eç~e t .,.mıder d...tud C.rbtrôlam ..lal- U.111Zt sıslseclc bndllw. mektir, laket bu kehaneti yapar • lllll •ıo...da ae derim düıiium 
•mum kuYYet '( te>pÇu •e tuvarı - •UYYıet• o • 111 ıçın nauemz ••· ı tine wrak iehtdekllerini ora,,a * . ~ b k lazam. 
hiJ) en az 25-30 bin kadardı. Bu ltimi)oeti, daha harbin bid•yetinde · b.,.Jtw.n'Fodarclı (T'\.,..•"m ~'var) Kasara kabulu ~ 711mUr• k.e.D m.deaın beltı taraflarına da• 

0 
.••a 

k.abca rnücahic:U•r lıalyaııla~n İtalyanlara geçmi~ti. ~u aebeble, ................. _ .... .". H. E. &ldlet talana .._...,,u. .illırf in "°Pi· .7MU)'Ol\lna, O.Uım. ~.Jleruu ~ 
tahmin ettikleri Yıtebı1e. 13-1.f bın Garbtrabhaıu ve .~l\P:ç e!.~ede • ""lilınası için ıu basit tedbiri unut- nuya ~ı...,.onun. SiZÜI be.den • • Ba::ran •Hatice. ye: 
kiei olsalar bile SeDC! l1alvanLaT1n rinin iale. par~, Jila~ ve. m~unmat Yar,11n ~at>kl .. ruı tediiiniz ,,.. buacl1111 da...,cla. He • - KıZJnl~ .izden utanryoı, ... 
ancak yanta kadar idiler •. Bu b - ihtiyaçlarııu~. ikmal :'kr! doarudaıı I kL. d k na:;~~ ıuyuna blr btık ur\e nUz o dveeey• -waımuclma. Y.e • 1e birlikte görüımıok .iatemiyor4 ~ 
clar azlıltlanna nimen bıle ~r doiruya d911l. •

1
.ncu b;)~asıta.bdyad· Ş1 ıan lf ~CI ine jclnden ,ıkaıeak elaa ,.a.. noktaya bükmed • Bi · · · lu 

ealel:.e,i az d.U kendilerine temuı qj kaç.akçıbk yo ile ve pc.ıt ma u ' Ç L• d .atınız. ermı. nac:m • 
edf'Uklerdi. bir IQY'l"tl• olabiliyordu. Caril,dir ocu" ar ır: * .iz9iniz, doattanıuza Ye tamchkl. - zuua iri - terbiye ............. 
s•t1· s·ıaı 1aar fHsôtJen JU l>iz itin kolay tarafı warkeo ~ • Ywdu '-- ,_._ .. Cilib mobiı,.Jar• ültiinddd • mnze sözlerimziD inli.ad• h•ya11 mt•ıd1ı, jwili d. Ju..,ımn b..a 

ı ı ı ma e ~ ~~ etmeii ve ~akat vıızıyet Sef"-e 'f ı r ıl' 'W ÇD l+n 33 lekelerini tamamila cıbrabilir .. im sePci Mlftlli 111p1Jıtmak ...., ............ pek ~ ~·Waiıd•r. Nıt 
..,.re pıç,!eftii:J. zaman harikalar yarat - .._ ç.- .. ,...:. 98 W- Hemen lmlcaç sigat"a ic:lp küllerinilble. y~~). Y~·ırıNıcl• olaaya 

ltalyanlaı ic:in pek 111kınnlı ."! sa- macı .aevryoruz. • - .. _~a NWWinnelı itia pi• toplaymm. Lekeyi k kille l,ulan- * vazıyeti kendalaiimden kal:Nal ecl-. 
)'tat ı o an :y"' o':ll'lılı olduiu ve burasını ilk fıraetta itaal 1 -........ Çocuk ~ Dllf ince bir tülbendi~ 8J nız, '" . ~ "':· • yer en e cm yapm&zmm. 

• 1 1 20 E l"' l912 a:.J Bl· ltal1arun Trablıu Ü:ıf!rvade ~ozü _._, ____ ._ • ::.ı 'li . Ba _,. C. k dirn d__. ...1_ 

ili muharebeal. Zaamr ~ın _.J~-11 ... eneWe.a .ma1Gmdu. Bu~ "--~ kuru bJr fanila parçuıle parlatmız. Bir erUiıa b6r _.elta twnm TEYZI 
kat'! \MT ıekilcle l.sal -.e hakimiyet -

kerdo ancak itaat ed.bilirdi. ÖylecelMerkeWer mi>.. a&ıı tufanile ~nırwdı. Vazl. 
«Son POllla• - ..ısibıvı 8 hareket etti. Ha,., ~' INa.ru... felerinisa IUtammda da ltu tufan te. 

Cadmer toplatılda. hayvanlar b Cambazhane bütün muvaffakj • bnlr eder kendilerini tebaı .... 
feelere koedw, eıya saadaklara y•.. yetiıV, .~.. olcluiu ı.ail>eti, tar ort.,.. ..a. eel&m ~e ... 
Jeıtirildi, biletler alındı. vapura W.. topla.akta olduiu :a.lkıtlaıa. para ,. bur lulauh. 
aildi ve latuabtala gebodi. lan. kQUd&j:a uferi Han-CıYaya l.t.abuwa Mık• Hava..c..ı... 

Dedik 7a Aputolun bu fikri ;ok m•cbudu. ıönaeie cuı ebyorO.. Cambazb&,. 
ilabetli olmu"u. Buna eamiııazha .. H.Ya.Cıva JaiJbı ucuhfı.P.... tahiat aenio ınuvUfakireti.u, kapılana ,. 
neain söTdüiü raibet. kwlıanı. cilnai, yıpJflk iki kardeıti. Bu gibi da.ki iıdibtm-, k..Jaıuad.ki .... 

y AZAN 
1 

.,,,, • .,,, REŞiD biriken ha11lat en barix bir delildi. ıuebed.r• a çok &eıwıdil ccDUri lata aebeb hep Hava-Cıvaydı ... 
.s;.nn.s;. Fakat c:amhazhane hu eıMalsft fakat Ha....C.W-. -raca .._ • T.Jilü yefUAr as-M aafciiai,. 

E ık• -Ln ~,,.ı.tt 1 Nllay.t S-Ç bclm c irzlı •' •• Apuat.ol siW kaba ...... ~- • mavaffaklyeti neye nya klme med- ayetleri vardı. Meaell biri esmerdi. tir.~ ....ı deiildia fakat ... 
ff: t s-"'MI V8 UUnlU aeyi terke ullrbiı .._ ~- .. SJi daapl Wr ....... n __..,ol .. Yllftda).. ~ arı. Biri uznen bo7J&wdu., Jihi kcodiaigj cbcdiycı:ı taJüb ede• 

kao .. m h IAruffll ı aecl olm Apaatel "- ..W ol - IDtaaı bir tildi kUul .......Wonia. Apuatol tarııf.!ndan y.lchz teami.. diğeJi k•. biri _.yj ıödiiJdi, di- cek .riud.,.di. 
........ ---..W ...,, w..ıa ...... ceml-dı ~~ etmedıiiıi .- ..... ~ ·~~ ye edilen •ntın. g(lzcl, bot 8e8li, ieri tiph. Kaplan, siinün biri1Nle, ....... 

.... .... ı.t ........ Rlsarde ~ lllflT• odlık ~· Apsll<DI .... acen-nde ~ .... cal.PD biırleriaiD tarlr.ılen ze.kle aöylifcn Anita s.. Biriai yanm ad.m .. ikili birlqin. demberi. blriktlrmit old• sine,_~ 
anar• .. ApmtoJ c:aml>amanni ,.da..._.~~~• tev4kan .. ı JailıNGıyoıdu. ı..1 .. .=... den Wmli Kanadalı kıza mı).. ce INr tek .dam~ ecl9ll ve kar- raza. laiddete. 7Sbcdlia ınajlllt 
pliyor Ye tehir yetinden o)'nayor. dm Diinl lıminde hir • 4 >• Mcl~•eai uyaodınnlf 0 ~:" Hayır. d9"1deıi de jk; bı olu 1au mü • olarak &emal .-••ada. halk bu • 
Bi;,iin l.taubul iM.ıraya kofu7or, WL «la kiti. ..ınupr, . bu Ytı111 .. a~tao ~ar d.iildı. f:' .. anME 1em; Loııiae T"~ett o- JQl<laıuı a..,.ı.n da tekilleri aibi bir- zurunda Rikardo AranzanaTesi pa-
~ pc1u- miitem&Öayea dolap bo- [Roman Jevam ,.Jıyor] Bunu Dünü ..uıA biliyordu. . lap latant,ula maı.... Net' e hmlni birile tezad halindeydi. Biri gayet ralayap 'bir kanlı et külçesi clanık 
pkyor buıW bl>ard.qa bhlın- M/fllltl • - Tabii, diyordu, NreMo bil,. taııyan ~fak tefek, esmer .. _., ... ..ıa. •• utanc~. cltied eon dere. y«cle tnrakhiı zaman. Apıaatol b.-
91°' Ôıml.zlaancnio ..-..ıeri olan KalMU .d' mi Ne ça.. ••af .. N..1 •ıala.uaf .•• Sıwada bela Yimll Dizoz mu) ee Mten n ucıadı. Billaa ... h ,. aa tala1ün ,-eni Wr l6tfi olarak ... 
Rik~o da, Apaa\ol a. _.t11k ..._ 

1 
Saa.uloru ·.rif~de t>tmek tadece W, kltibim .•. ~{enudiJ• ." Haytr, dmlar hU--. ••• e... nimea b.l etti. 

.... .__ 1air8' dibi o1..Jc prGniL ~e •· . ·u:°im 1hiınıatinde oL &imden bile h•b•i J'OkJ., Ala kabil Numaralarda N-.' e,-e arkadathk Ha.. ile C... arua.acla 6Fla Wr Ribıdo Arauanar• her z .... 
Jorlar Apallel bir oriji-&e ....... ast 

1 
.,......, 1 o.Ia. ~ U:ra7i aan'•t edebilsem, eden inee uzun vücudu haka SOR ..bdet ••rch ki hıiri pmelı:. pee, d~ hayatta yalauz olduiunu. Jı.iG bir ... 

~ 'Mitin artİ6tkriB Wma..iM ,... s;;· bt't clramatik ~tŞ tarihi kudretim, deham. ka~da ha>:. • dttec.e mnlllid ol•n. k11d•ft1ar tara. Prinila kamı cloyaY, imi bir güzele aun veya karibi olınadıiını aöyJo: 
~. leöd• U...- Dürıii' cam~azlaane- ıan oluı .•• Ah elüsıe bu fırtat G\11- ~~d·~ ~~k ~ienllen Azet"bayeanb &tık.~ hem~ dii~ a,.& .. zele di. oı.. da bunu kim çeaubt Am .. 

Giilel bir el lir j. lan ~ ka alaeauttı. ael... Jonpronuye Sulan mU.. ay• laiıalerle mutehas11s olur, birinin tik.aya gidip baJacaktı? .. .. _ 1rac1W.: :;.,.:... ..,,g. ye v.:U . ki•iblik&eıı J,a.,ka, ak· faut Oilniaün eliıae bu hu.at Hayır. ~IHID bir yeri •ir..., diieri Parçalanmıı olan Rikard.,_ =edir Banlvdan w.; d R 1 lan ~·.... otu ,Uı.Jaıı kon- düpnedi. Japon Takıalarında biyük me. •VÜ apl}'l Wc:.udunwa ayni yerinde vücudunun muhtelif bmn1 top. 
· • • • ~ '8111 ~e .. .~up 'f i • "bihak Apu.tol caınbazhaaeain ıııuhaY - lıaret gösteren, •dieine Apuatol duyardı. lanıldı, bir ara::ra kondu, biı t..._ 

süzeli . M. lpomenıdıı. ETYelee bir t~ol .ebll~ti. Durıu ftZI es 111 yel müdüri)ret .., ... SIOID 'bir tarafı- tarafından $akrak ismı ıırerilen le • Bir tek yuvadaki bu çifte kum .. yerlettir11di, sonra da, k~diafn .... 
~ ar.isti iken~ hk'1.:.."=.:: iUa ~. ~~du. bu cam1tazha. .na otuıduktan aonra işlerin pek par panyol dan.özü Roaita Gomez tni> naleT, 9ar]u sövlerler. dans ederler, zin bir cenaze ısıeraeı':k(~ıldt. 
ev ~ ceaç m 0 • -:- unun. le&e . d lak o.bnadıinu aörerek bwıa kup Hayır. JUkı ve dantlarıQlll arasında da Ancak bir maele b. ın a f'P9" 
t,Uyük Wr mlnıaa .._E ıtur. Bir tl&'JI t.ketnwıml ••• Diyor U;·· bet • bir tedbir almak lüzumunu lüuettL Kendileri dalai bak.iki i•imleriai birbirinine zarif nükt~lcr .,.vurur • m&tkUMt çekthefftl. Kımae Rıkar • 
miidd.t ~ ~ ~...;! ledi8;r-. .~ ~~~ :ı:ri de,. U:ıun dötllDCelerdeıı aoura kanmm we milliyetlerinl aautmaı olan ı>eb Judı. Düo,.Dın biç Wr ~eıiode lal; =d~antrlC__!Wen Loldaiı1 1 "''._~ 
mm. ~- ~---- _. . . --'- ,. • .-.-· - 'vernıif1i. livan Kan Aalanla. zıdch. Cüce bü- bir ...,· ukAr çifti al'891ncia it• te - • · .,... ..... en ya1tntı ~ an. ~ 
ml,lenlir. iiWi --:H-ru:· .. ~ ..J,eb Mel fa,. _ 8~ kendi mern1ekctlmiz pak cih mU •• anücl bu Giiteb'biJ an!.,ma, bu pomenı Jcatolik olduiuna ılen sil .. 

Fakat Jtibrdo 1mmar ..... pomenıye. p;.d.n SÜAC .aıtaa. lar l.-.nbula ııü:lelim- demlf.. ~ !Ubk ·~eJDitti. ıtlyorda,• da bunan hakikat olch.-
senç bdmm b6tün servetini tüket. bt lııir dirlii ı-.....ı..,d• izbu cıda: . ... ... Atla ri; nu? Kapla 1ar JDJ fiL Hava ile Ova ha1kın luazuTUH fana dair elde hi~ 1,j, delU "okta. 
mi4. Melpomeni ondan nefret et• r~ti. ?hnıyan .•evı:~iydi:.zobd: ti. Bu bir fikir deiil, bir emirdi. Ri- ler mi).Maymunlar mı; Atlar.mı) çaku t;ııbnaz hibnez t&ktam• bir (Alba nr) 



u ~·J'•• 

er Büyük Fransız ve İngiliz edibleri 
Balıkesirde 1 Kula imar ediliyor 
Kız kaçıran iki köylü 

kızın kardeşini 

öldürdüler 

Ziraat Bankası tara
Belediye ile kaymakamlık iş birliği yaparak fından çiftciye ikrazat 

İşte bu mizaç zemininde onu 
Fransız şairile ayni hilk tte görmek 
mümkündür. ne kadar teşekkür o
lunur ki hayatlarına aid olan büyük 
farklar onu Türk edebiyatında mu
zır değil, aksine, ne kadar müm .. 
künse o kadar müfid bir mü' enir 
yapmı§tır. 

BPlıkesir (Hususi) - Nahiyeye 
bağlı A~ntcpeciği köyünden Te 
kirchığı • Mustafa ve arkadaşı Ha 
lid ndındaki iahtslar köylerinin 
en güzel kızını bir gece yansı alıp 
kaçırmışlardır. 

Ertesi sabah hadiseden haber 
dar o1an kızın kardeşi Halid. bu 
iki miit~avizi arama a koyulmuş 
ve kardeşinin Balıklı köyüne ka -
çınldığını öğrenerek derhal ora -
yn gitmiştir. 

Halid Balıklı köyüne Ji?irdiği sı
rada.. Mustafa ve Tekirdağlı Hali -
din tecavüzüne uğramış ve attık -
lan tabanca kurşunlarile olduğu 
yerde yıkılarak ölmüştür. 

Silch seslPrine y~ım köylüler, 
kac;makta bu'·man mütecavizler
den ancak Halidi yakalıynbilmiş
lerdir. Mustafa da ayni günde 
Köylü kör" .ı,,, jandarm"lar tara 
tından yakıı anmışlardır. 
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Sonra galeriden bir takım sesler 
ve &)ak gürültüleri duyuldı. ve Bol 
dini elinde kocaman bit anuhtarla 
içeri girdi, Berg bu iri anahtarı ka· 
pının deliğine so\ttu ve çevirdi. 

K pının iri kanadı gıcırdıyarak 
açıldı. Odnnın içi artık onlar için 
gizlı bir halde değildi .. 

1a anın üzerinde yanan nıumun 
l§ığı, bu Cfl1ler sabah vaktinde ken 
dini belli ediyordu. Fakat oda 
bornboıtu. 

kazanın birçok ihtiyaçlarını tesbit yapılıyor 
ediyor, köylünün sıhhati ile de 

yakinen alakadar olunuyor 

Bu mukayeseyi ıtmam iç.in diye.. 
ceğim ki Türk §Airi aan'at, liaan, üı
lub zemininde Fransız şairine kat 
kat faiktir. Onun aleyhinde hüküm 
yürütenlere karıı denebilecek tek 
bir söz vardır: 

İşte «Rübabı $ikeşteı> ve işte cıE.. 
lem çiçekleri» 1 Bu iki ini muka -
yese etmeli. T eld1mül devrelerini at 
mamıı bir lisan ile her türlü istiha
lelerden geçerek kemalın en son 
mertebesine vasıl olmuş bir lisan a
raaında aan'at bakımından bu iki 
eser azım bir fark gösterir, ve bu 
fark Türk tairinin lehinedir. 

H. Z. Upklıgil 

Denizc·lik 

Vikontun katili le.im olabilirdi) Bu, bar etmemek dolayısilc çok tem _ bunlar içinden biri değil de Y• kim biraz durdu. Piposunun ate ini ta 
her halde Carrison değildi. Katil 0 kinli hareket ediyor ve hiç bir za- idi> zeledi:. lnce dudalc.lannda küçüle. bir 
olamazdı! Her tcyden evvel lüzum- man ifrata dü müyordu. Bu da ol- Fakat Vcrity, kendi hesabına ya tebessum dalgalandı. . • 

- lu ve ehemmiyetli olan ıey onun gun yaıından ileri gdiyordu. Eğer pacnğı al\lştırmalarda hangi yolu Birisi kapıya . ""!ruyordu. Cıtti, 
masum olduğunu kat'i delillerle an vaziyet bu ocldlde müphem ı.·e Car takib edecekti) açtı. Karşısında ıhtıyar kaptan Mac 
latmak lA:z:ımdı Faltat elden ne · onun aleyhı'ne d d Kendisi için Beıg halledilmesi Kenzie'yi görerek hasret etti. Artı"9 

· mı evıım e er e O· . B . 1 d · d k\ · 'h · d 
gelirdi) Bu İş için de cinayetin, ld- nu :•ham imlc.8nında ,_. . gereken ilk mesele ıdı. u adamın bıraz evvr ••ıın u erı z.ı nın en 

. f "" n ili.imse gen d b .... k b' T . ti 
Y a:.ıar.: 'V al~ntin Williamı mınk' ta.ra ~.nl d~n işlendiği ve Vikon- duramazdı. Polisin gelişi, istintak - haddi znt~nb a ~dy'u B ır ~ace~?, - tamtha~en skı ınnuş h. k' d 

tu ımın o dı.irdüğü belli olmalı de.. lar Londra ve Nevyorkt d l • . pcrcsttcn ı arct ı ı. unu er u - tıyar aptan f"1 uman m en 
lazım geldiğini takdir ediyordu. iil mi idi) 1 k' d d'kod I • k 

8
d 11° a .. a şünen ve biraz anlayışı olan kimse daha durgun duruyordu. 

H ıb k. d 'h · k k K 'I b lk' ca e 1 u ar ve 15 an 8 ar ga- k 1 1 b'I' d' O il' 1 C · a u ı " s11n a zı ru arma an- atı c ı de şato sahibinin biz- I . b" "k h fi I .b· o ayca an ıya ı ır ı. nun e ı )'t • _ Mösyö arnııonu anyorum, 
k H~d· 1 . d d 1 ·ı k d' . 'd' . zete enn uyu ar er e terli e - 1 k h b d" d" .. .. d' '1 tı. a ıse erın ev a ım an e u- zat en 1111 ı ı. Vıkontu öldüren d ki • bn 1 kl B" .. b l ı nyatı ao on urucu m:ıcera. - beni l\ra.ımıs de ı. 

1 dk kild · b lk' d D ece en 111 ar .. · utun un • 1 l · · M · • · k 1 k b d' mu ~k•. ı f fC w kekcer1eılyan ldctmbesı 1 
Ae ~ c udncan

8 
veya Flora idi. lar müthiş şeylerdi. Carrison bu a-

1
ar ıı.. ~cçdnu•btı. dazısının .arahn"dı . - Veritv ceva ver ı: 

ve ın ı a ı, ıogu · an ık e en ı- ynı zaman a erg ve iki anca - I . • arı ıçın e aşın an geçmış n 1 
• 1 _ Jçeri giriniz Mac Mösyö Car 

rakıldığı takdirde, insanı poırtacak 1 daşı da üçlü bir anlaıma yapıp genç ğır iart krınd~~ netıylkrın yükü al- seleri ancak kendisi biie~ilirdi: ~~h· rison burddn değil. fak.at tohmin e· 
bu halde idi. $atoda birbirini takib F ransızın viif'udünü pekala orta -ı ~n an en ını ı"ahı' ~r:aracaktı) ! le bir adam gerek kcndı keyfı ıçın, I diyorum ki siz.in ıod yatıp kalk
eden bu vak'a! mı manası ne idi? :lan kaldmıbiürlerdi. . hr şly okun t ,ey kebıdk ve ~.dbu gerek dostlarının menfaati için her mak isteyip istemiycceğinizi sora -
K ndisinden ba,k in!anlar amsın-1 Verity hiikümlerine hiç bir ve.. ft am arıt 1 arşı I} n; ı·ıı ~" a mu tk türlü tehlikelere, gençliğind~e adtılw - caktır. Bu istek karşısında ne der -
dalci bu münasebetler ne tekilde ce sile ile kendi hislerini ve temenni- daa •. vlda~ı a anna, e 1 erıne ma 1 1 mış olduğu maceralard:ın °~1~ ugu ainiz) 

d
. d . l .. k • d 1 egı ı. k' 'den duyarak peku a atı· . reyan e ıyor u. nence neye. vara -ı ennı anştırmaga sayret e ece - •. . . zev 1 yenı k k Yatın kaptanı ateşe doğru, iht>-

caktı) B had' ] d b'lh ğini kararlaştırdı Stephen ın şerefını korumak ve tabilirdi. Böyle adamların ara - b' eh l'"k. ·1 kl •b-u ıse er en ve ı assa I ' C . un temiz .:ıdı b . d I • . la d bile okumak yar ır ayının t a u u ı c ya av 
bu cinayetten le.im mesuldü) D'A- Su~ve'in vaziyetini Clüıündü. A- amskon. . t l knı u ~' en 81

1
• ı te~. enk~ roml an dr a U t harrir Ayaklanna bakarak cevab verdi: 

ld 
w •· L ı· '- ,_. . 'k 1 '- h'dd •· "d' h' b' I yırma açın tu u acn yeg ne yo mum un o uyor u. s a mu -Steph~n kcndi!indcn ayn ııs rennc ın &.at ı, ~n ço&. .. ımın fayda., m.:n a ı ÇOK ı etıı ı ı ve ıç ır b 1 k b' .. , b . • 1 bi 1· . t n asasında - Şato sahibi Ouncan' a bana 

w ) I la uı "b 1 .. B l ·ı · d w b le d af vuru aca ırıCJ.Jt ~nre u cı • ler on an r ame ı)'n · • k zaman Verity riİ%ginn ugu tu arını nm nı mucı o mo~ur un ar zaman ı en ognı a mıyor u. . .. . . b" •h .. d nu eşte bir oda göstermesini emretti; fo at 
dinliyerck ~ğın h•şında ısınıyor- aağlam kafa ile zor hallc.dile'bilccelc. I Philippe, dostunun biricik eksik ta.. nayehn sırnn~ çonn~k ı?ı· T orray, yatan ır . astanın "vlcu :asıl nkcsi r ben Möayö Carriaona da dediğim 
du Biraz lcendini dinlemek ve dü. meselelerdi. Halbuki Verity gı'bi rafının, gençlikten nıütevellid abl- ı Flora ve hatta Ph>:llıa b~~e .. herkes lıe~le ~a~•! 0.~e~ator CT 1 .. r 1 'b.' Mac Donaldın yanında kalma
tü~ek için yalrm kalmaktan do- yorgun Ye bitkin bir halde bulunan g11.1lığı ve müvazcneaizli\ii olduğu - kendi batının d~rd!nc duşmuı, iten goz:~ennuz~ ı:unc s~r;r erae oy e I gı ; cih ettim. 

xxm 

layı kızgın deiildi. Bütün vazi7eti t bir insan için. Onun zihninde ide: nu dütiinerek içeri çek.ti. Kendisi! ddini itham ettirmıyecek her çar~- tahül, ~ı~~r .. r İı~ .
1 

"b dal yı er (Arkua var) 
seiukkaDlılıkla muhak~ etmek 1 bir aürü istifhamlar ıtra1anıyoTdu. bilikis hayallere ve boı eeylere iti- ye baı vuruyorlardı. Fakat katıl. Venty UfUnce erının urasın 
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[Son Posta 1 S P O R 
F enerbahçe dün 

G. Sarayı 1 · O. yendi 

Akde~~riingf liz (Resmi Tebliğler) Ruzve~in ye~i bir 1 Sabı~ ~ir R~men 
(B~ 1ınci1141/facUı) Akdenizde hava faaliyeti hıtabesı elçısıne gore 

Daha fazla ta&ilata intizar edil- Kahire 30 (A.A.) - Orta (lJaftanıtı 1 itaoi 18111~ . (Baştanfl 1 inei ~a) 
mektedir. ıark İngih hava kuvvetleri umumi Ruzvelt bütün Amerika1ılan dik ~ı kazan~r. B~, aynı za • ........ ,...-a. ewafı karargihırun dün Up.m neıredilen tatörleri dünya tahakkümüne manda h~ İnıgilt~ın, hem de 

Londra. 30 (A.A) - Akdeniz tebliği: matuf ~k!tlerinde. durduranla- ~etlerın zaferıdır. Perşembe 
de ceN)'an eden 80D deniz mubare Eritrede, Keren'jn cenubunda in 

1
ra karşı b~~ ~ ~aY_Il&k- gunu Y~goslavy~da ~ereya~ t? -

besinin pdi,-e kadar makim olan giliz hava kuvvetlerinin harekatı ları ve butun Amerıkan ıktidarı d~n h!dıseler Türklerın vazıyeti-
neticeai dahi harbin bidayetinden- Cuma günü de devam etmiştir. Aa ile yardım ~nde müttehid ~ir nı de kol~ylaştırmıştı.r. .. 
beri fta}yaıı veya Alman filoauna mara yolu üzerinde motörlü nakli- c_ephe teşkiline davet eylemıt- Tü:rklerın hududlarıru muda -

Be •k k .. l b• k Pl'fl hnndan en büyük zafer yat ve kıt" alar şiddetli bomba ve tır. faaya mecbur kaldı~ zaman 
fi taş ta ÇO guze 1f oyun Çl aran mevzuubahs olduiunu s.öatemıek- mitralyöz atefine tutulmufhlr. En ~isidimhm fi;yle devaın et - ~vyetlerin herhangı b!r tecavü-

1 t b ı k nda bir•ey yapamadı- tedir. az 50 nakil vasıtası ciddi surette miştır: . . . . . ~den korkmamaları lazım g~l: 
S an U spor arŞISI Y 97 Amirallik. dairesinin tebliğine gö hasara uğratılmıı ve kıtaata ağır za- 1Dild\ıtör memleketlerının ıtli- dıgı hakkında Moskovanın verdiği 

maç 1 • 1 beraberlikle bitti re tahrib edildiği ıimctiye kadar te yiat verdirilmiıtir. :fakı Arnerikaya. onun birliğine, teminat Yugoslavyayı esaret al -
eyyüd eden bet İtalyan barb gemi- Adisababa demiryolu yeniden demokrasisine ve hürriyetin ana tına alınmasından sonra Alman -

(BtlfÜl.'Nfı 1 inci sayfada) J sinin fiume kruvazörünün kuvveti birkaç defa şiddetle bombardıman prensiplerini tehdid eden 1'ir teh- lann Yunanistana yapacağı taar-
Galatasaray - Fenerbahçe ara:· bilhusa tebarüz ettirilmektedir. in- edilmiştir. Jike ortaya çıkarmıştır. Bu tehli- ruz esnasında Türklerin müdafa-

sındaki oyun ise, iki takımın es~ fUl 1931 de ikmal edilen bu gemi- Akdenizde, fngiliz bombardıman ke bize her gün biraz ~a?a Y!k - ada. ~ala~a~anna delllet etmek-
günlerini tamamile uiıutturan bıT nin aürati tecrübeler esnasında 34.5 tayyareleri dün Brendizi'nin cenu- !aşmakta~. ~mo~r~sının duş - t~. ı_?ı. Şı_mdıye. ka~~r ~.ovyetler 
şekilde bozuk oynanmıştır. mil gibi büyük bir rakama baliğ ol- bundaki Lecce hava meydanına manları şımdı bu tun. vasıt~ar.a küçuk ~lletlerın mudafıı olduk-

tstanbulspor takımı dün maç • mu.rur. Aiır silahlan arasında 200 muvaffak.iyede neticelenen bir hü- müracaat ederek Amerı~an bırl~- larını gostermek fır;a~m1 kaç~! 
tan evvel Beşiktaşa bir buket he- milimetrelik 8 tap, 100 milimetrelik cumda bulunmutlardır. Yerde bulu ğini talıı;iJ:>e ça~ışıyor ... ~ullandıgı ~ar~r. ~n _hadıseler gos • 
diye etmiştir. 12 top ve 16 tane de hava dafi to nan tayyareler mitralyöz ateşine tu başlıca sılfilı daıma buyuyen dal- terıyor kı. mazı.de ~şlenen ~azı ha-

Be~İkta~ 1 - lstanbulSpOr 1 pu vardı. Normal mürettebatı 705 tulmuş ve yakılmıştır. iki motörlü ga halindeki propagaı:ıd~sıdır. Bu tala: tam.ır edılebılmektedır. 
T Y kişi idi. Fiume 10.000 tonluktu. bir bombardıman tayyaresi tama-' propaganda memleketımızde tah- Tı~ Almanların R~shr h~k. -

Geçen hafta Fenerbahçeye bü- Bidayette Zara •ınafını teıkil eden men tahrib edilmiş ve birçok tay- rib edici devletlerin ajanları ve- k~daki duygularını ~ızl!medıji-
yük sayı farkile galib geldiği için dört kruvazörden timdi yalnız inşa yareler hasara uğratılmııtbr. ya onlar tarafın~ aldatılmış ma !11: Rusların da bugunku sartlar 
nedense umumi .sempatiyi kaybet sı 1930 da ikmal eclilmit olan Go- Yunan teb1iii sum kimseler tarafından vapılmak ıçınde Almanlar tarafına geçmek 
miş olan Beşiktaş, halkın ıslıklan rizia kalmaktadır. Atina, 30 (A.A.) - 154 numa tadır. · iste1?1ediklerini söylemektedir: 
arasında başladığı oyunun Hk on Vincenzo uoh:erti muhribinin ralı reami teblii: Bozguncuların silahı korku tel· Hıtler ne yapacaktır. Asken ha 
beş dakikasında çok ciddi tehlike- inşaaı 1936 da ikmal edilmioti. Şiddetli topçu ve devriye faali- kinidir. rekete ~eden önce Yugoslav-
Jer j?eç.İrmiştir. Hacmi 1729 tonmu. 120 milimet- yeti kaydedilmiştir. Bir miktar esir Nazizmin ajanları ve onlara bil yayı dahili entrikalarla pa;çala -

Mehmed Alinin flÜ7.el kurtarıt- relik dört topu ~rdı. :- . aldık. miyerek yardım edenler. milleti- mağa çalışması muhtemeldır. Bu-
lan olmasaydı Beşiktaş çoktan Maestr~le t~r~ıdo mulmbı 1449 1 Tayyarelerimiz düşman mühim- mizin barış için olan tabii aşkını nu yapmak için de Parloviçi tara 
mağ']fıb sayılacaktı. , ton . hacmınde ıdi ve aynı top~ara l mat depolannı bombardıman et- istismar ederek müsalemetçi gibi fından idare edilen Hırvatları kan 

İstanbu)sporun ilk aiızda ne - p__. • G. Sanır maçmdm Wr malik b_uhınuyordu. 193.ıf de ınta I mitlerdir. İnfilaklan müteak.ib yan- ııörünmüslerdir. Hakikatte ise bü dırmal'a çalışacaktır. Bundan b8f 
tice almak için sarfettiği büyük 'balka söriiDüf ~~· . . gınlar göriilriıüttür. tün tarihlerin en haşin harbcula _ ka Mussolininin Yunanistana ta -
gayret !Beşiktaş müdafaa& üzerin .. . . İııgıliz gaz~telen denız muharebe Bütün ta~arle!'1miz üslerine sa- ndır. aı;uz et.m~kle ya~. hatayı da 
de mühim tesir yapmakia beraber ros da müdafaaya ~~r ... Bu cf:e sı hakkın?akı yazdık~·~ yazılarda· limen dönmuf]erdir. Ruzvelt Amerikanın tesanüdün Hıtler gıtgide daha ıyı anlamak • 
vaziyette bir de~şiklik yapmadı. ğişiklik derhal tesırını .g~terd;- Elen .d~nız kuv":etlenıun de b~ za- Alman tebliii den bahsederken Willkie'vi tak - tadır. 

Pek tabii olarak durulan oyun Galatasaray artık d~~ ü~ a fere ıştirak . etDU§ olmala~nı bılhu Berlin, 30 (A.A.) - Alman dir ve hürmetle anmış ve sözleri- -- • -
yavaş yavaş Beşiktaş lehine dön- kat bermutad •. J>E:cerıksız hucu1!11~ aa mem~unı:retle ~aydediy.orllar. ıorduları bao kumandulığının teb- ne şöyle devam eylemiştir: Amerıkada 27 lfalyan 
dü. nnı ziyadeleştı~dı. So~ c;ın ~1 Harbin biclayetındenben ~ly~ ı liği: . . Diktatörler, burada Aınerikada • 

K endi +nnrak sahasındaki kom- .ıla Fenerba~elıler galıbıyetı ka - lann mevcud 6 zırhlısından 3 u agır Denizaltı gemilen, evvelce bildi- .11 t• . . .k. t' . lab:Jece- Y8pUrU askeri IHll 
_.., k · · "'daf ya çekil - b .. tı 20 kruvaz'"rden d ha ._ mı e ımızın ı ı par ısı o • T:ıl 

bineJOnU bir türlü tutturamıyan çırmama lÇID mu aa ~ra ugramış .. r. ~ o rilen Üç sarnı~ vapurun an .tn- ğini ve ayni zamanda tek· bir küt- altına ahndı 
Besikta~ biraz da isteksiz hareket diler. . . 4 u batDllf, 3. u hasar~ ':1gramıştır. ! ca kuvvetli hH11aye ~ltmda gıden lıe halinde kalabileceğini anlıya -
lerle, karşılaştıA'! büyük enerji Galatasaray bu arada ~zyıkı 8 İtalyan torpıd_o muhnb~ . batmıt- kafileden ceman 33 bm tonluk va-ı rnatru!1lard!r. (Battara.fı 1 inci s<ıyftıdıa) 
karsısında mümkün olduğu kadaT büyüttü ise de Fenerbahçenın sıkı tır. İtalyan torpıdo muhnbı ve. tor· pur batırmışlardır. Bundan başka kara sulan dahilinde bulunan ve 
fazla bocaladı müdafaası k&TŞ:ısında netice ala pido filosu bidayette 10 gemiden bir denizaltı gemisi ceman , s bin •1 •1. e F an tayfaları tarafından içlerinde tah 

'Beşiktaşın .toplu bir hücumun- madııar. müteşe~tdi.. • tonıu~w iki .~rnıç gemisi batı~ıt- n" 1 iZ V r - ribat vapılm&SI muhteıneı o1an 
da Hakkı bütün sinirleri çözen bi- Fenerbahçe çok çalıştığı bu tngiliderin ta.JYare 'A!iral- ~· J?iger u~ vapuru~ d~. tahrıb e- "'ı t 1 bütün İtalyan gemilerine girmek 
rinci golü 4:2 nci dakikada soldan oyunda Galatasaraya hiç göz açtır likLod ~r~ !.~~ (naz~.A.m?ıı.:;ebai bak dilmAılş oldugu far:zedit lebılir.1 · 29 SIZ ar çar111ş 1 ar emrini maliye nazırı Mor~enöıau 
al l tı -O k dı aıresı l"'\aOe manya savq ayyare en, • 

dı.ğ'ı pasa yap · . madı ve maçı 1 azan · lwıc:la qajıclaki tavzihi nctretmit- Mart günü öğleden sonra Girid ada ıBa!!tarııf• rıci .s.-.yfada> vermiştir. Bu hareketin bir m6 • 
J?evre ~u. suretle 1-0 Befiktaşın 8 takımları tir: sı açıklarında kuvvetli bir İJl8İ}iz zımı ta$ıdığı haber alınması üze- sadere mahi_yetini ~~iz .olmadı~ 

lehır:de. bıttı. . . . • Muharebeye ittirak e~en ~yyare filosuna taarruz etmiılerdir. lngil- rine bu kafilenin tevkif edilmesi ve sadece vıkaye edıcı bır t~b.ır 
Iİkmcı devrenın ılk dakıkalannı Galata.sarayla Fenerbahçe B lerimizde~ ya~nı~ i~isinın donme- liz ltava dafi batataryalannın tid- için icab eden emirler verilmişti . ?.lup İtaly_a1:1 vapurla!ı~ tahnbın 

bertaraf edecek olursak tak!d- can takımlan Fenerbabçe sahasında diği te9hıt edılıruştır, detli ateşine ve lngiliz av tayyare- Kafile buna rağmen İspanyol kara onleme~ ıçın alındıgı ızah edU • 
lılı~ ~ne ~n~ 1 -~·d hususi bi-r maç yaphlar. Galata - -.-- .. ,.. lerinin mukavemetine rağm~n bir sularını takib etmek suretile Bo- mektedir. 

M~_m:ned Al lib, butünb .. tü~.r mh~u'c~~ saray bu maçı 1-0 kazandı. Surıyede sukunet İngiliz tayyare gemisine bombalar-g yazdan cge{'miştir. Bu ~C'.e .Pana~a'dan Bostonı'a 
f.aa gıbı baş ı aşına u n s· ,. B vl B " . b k d d'l . ... . . . kadar Amerıkan lırnanlannda bu-
lan önlemek suretile didinirken, iŞ 1 • 0JOQ USpOr Vişi, 30 (A.A.) - ~· ~· . l~ uç defa tam ısa et ay e ı mış- . ~uyvetlerımız Fransız gemıle - lunan İtalvan va urlarına asker -
takımın diğer oyunculaTı adeta .. ' • . . . . v Salahiyettar Fransız mahfıllerın<len tır. Bu taarruz esnasın~a çereyan rını i11spanyol sularından cıyrıldık l }er ıkarak va :rıarı.n muhafa -
aevirci gibi idiler. Ikı czelı rakıb Şışlı ıle Beyog- öğrenildiğine göre, Suriyede ı:üku· ı eden hava muh~rebele;ınde ~l~an tan sonra yakalamıs~ar ve ;nor:n;ıı zasın; ellerine :ımıştır. 

fstanbulspor üstüste korner at- luspor Şeref sahasında yaptıkları net avdet etmektedir. Bununla< be- savaş teyyarelerJ Hur?c_an~. !!P10.?e tarzda muAyene edılmelerı ıçın 
tı. Büyük tehlike Beşiktaş kalesin hususi maçta 2-2 berabere kaldı - raber fevkalade komiser General bir İngiliz av tayyaresuu duşur?'~I- derhal durmaları emrini vermiş-
de bir gölge gibi dolalflrken pat - lar. Dentz tarafından alman tedbirler lerdu. Bütün Alman tayyarelerı us- Ierdir. Bunun üzerinde o civaf'da 
1ayan bir !Stanbulspor hücumu lnönB mukaıemet fimdilik muhafaza edilecektir. lerine dönmütlerdir. sahilde bulunan Fransız batarya-

Sovyet Rusyada yeni 
bir komiserlik süıevmana güzel bir fırsat ver - General Dentz yeni Suriye hGk6 lngilterenin tark ve cenubuhpr- lan muhariblik sıfatının bahşet -

db. kOŞUSU metiriin teşkili için Suriye ricali ile ki aahilleri önünde Alman ~"'!9 tiği hakka istinad ederek bu ta .. Moskova, 30 (A.A.) _ Yüb.ek 
Topu tam zamanında tutan Sü- İstanbul tarafından temaslanna devam etmektedir. I kuvvetleri dün bir sarnıç gemwle harriye teşebbüs etmiş olan gemi Sovyet Riyaseti divanı tarafıedan 

leyman 38 inci pakikada beraber- . . mınt!anko .. asnu·~ v • • • büyült bir ticaret v~~urunu ateşe lerin üzerine ateş açmışlardır. İn- neşredilen bir kararname ile yeni 
l .k· t ıdare edılen mukavem~t olmadıgından içtıma tehır olun • vemıiflerdir. Diğer ikı vapuru da cıfüz cüzütamları kendiler'IJli mil- bı·r «Kauçuk Sanayı·ı· Halk Komı·-
ı sayısını yapı. a·· b" "k b. affakı .. 1 d ,.. 

Oyun bu ·sayıdan sonra bilyük yarışı un uyu ır muv - muştur. ;:iddi hasara ugratmıt ar ır. bir ıdafaa için bu ateşe mukabele mec aerliği:11 tesis edilmiıtir. Bu Komi-
b. h . : d d ama ba<ı.la- yetle yapılmıştır. A k d k• Mı·ııı Saint George kanalınında va buriyetinde kalmışlar ve attlkları •erligıw·n ba••na B. 1ikon Mitrokin ır eyecan ı<;ın e ev y • 1 . . f k t n ara a 1 b b . b til batmıştır ' . .. ,,. dt ve her dakika iki taraf için de Kulelıden 375 at etın ış ıra e - pur8: .. om a _ısa e e 

1 
. l •İt J!iillelerden bir kısmını kara ba - getirihniştir. 

ciddi tehlikelerle geçti. Beşiktaş tiği bu müsabakalarda 875 at~et ku··me maçları . SilBhlı keşif ~yya~e e~ı d ng~ ere ıt~ryalanna isabet ettirmişler - ................................................. _ 
bozuk. İstanbulspor enerjik •ıe üs ko.şmuştur. Mesafe 6000 metre ı - nın cenubu prkı sahillerm e b mdn 

1 

dır. 
tün d di. • .. tesieatını ve barakaları bom ar ı- Fransız bataryalarının bu hattı 

Moyn~ ~· be bere bitti Neticeler şunlardır: Ankara. 3o (Hususı) - Bug~Ô ı man etmitlerdir. . . hareketi üzerine harb ı;temilerimiz 
ac - ra . 1 - S. Mavisa (Kabataş) 19 Mayıs .•tadını dold~ır~n 10.0. Dün gece sava~ tayyarelen B~ .Fransız ticaret vapurlarile bu va Fanerbahçe 1 - G. Saray O e __ yak.ın hır meraklı oounde millt tol şehrinde ve limaomda asken purlan himaye eden gemilere hak l==-===-==========--1 

. . . 19.20.4. kume maçlanna başlanmııtır. hedeflere bir kere daha taarruz el· 1ı olarak ateş açabilirlerdi fakat Yevmi, Siyasi, Ba:vadla ve 

Son Posta 
Sekiz - dokuz bin seyırcının d<?l 2 - Ali (Galatasaray) 19.41.4 İlk maç Maakeapor ile Eskişehir mitlerdir. Büyük bir muvaffakiyetle insani hi~lerle ha ket ed 'ır: bö Balk gazetest 

d~~uiu Feru:r~ sa!"1asında _!- 3 - IMehmed (Karamürsel men Demirap~r. t~kımı arasında yapıl- yapılan bu taarruzdan sonra büyük le yapmadılar v;e Fransı~revapu: Yerebaw.n, ~ .ak. • 
~cı oyun mıllı kumenın en mu- sucat- 19.48. mıştır. Bırıncı baftaymı O - O bera-- yangınlar çıkmıttır. lan da onya yak b 1 an N _ t 8 'r A N B v L 
hnn ln~ı o~ Gala~ay - Fe- Takım neticesi: . . berliltle bitmittir. Her iki takıın da · • mours limanına ~t~e;eu:;.uvaf:ak 1------------~ 
nerbahçe ~usabakası ıdı. . . Kabata, 14 puanla birıncı, At- fena oynamıttır. . ... and.ır&d.& oldular. Gemilerimiz Cebelütta - aazetemiZde çıkan yazı w 

Ahmed Ademin hakemlığıle ya letik Yıldız 19 puanla ikinci ol - lk.inc:i ~ymda. 80n da~~r- ~ nk'a dönerken iki defa bir Fran reslmlerin bütftn haklan 
pılan bu. karşıl8$1D8Y8 takımlar şu muştur. da ~uliler r~ ~alecmın ~ --:- sız bombardıman teşekkiilünün hü mahfuz ve gazetemize alddtr. 
kadrolarıle çıktıla~. İnönü kupasını 63 takımla mü - t~lı hır çdt11ından :uıbfade e~eı Kasabadakı kaşarhane- cumuna maruz kalmışlarsa da hiç - .... _ 

Galatasaray: Saım - Faruk, Sa- sabaltava airen Kuleli Lisesi ok!pi bir sayı yapmıtlar ve maç da.t~ 8'! k d l bir hasar veya zayiat vuku bul - ABONE FIATLARI 
lim - Musa, Enyer, Halil. Barba- • ..,"anmıştır. - . ~etle Eskişe~r~lerin 1 - O pli ıy-eti /er ga ın a açı ıgor mamıştır. 
ros, M~fı. Nıno, Eşfak, Meh - Derece alanlara kupa ve ma - ıle ·~~. er~ti.r. ·· ·· · alaka - ı -------------ı 
med Alı. dalyalar mıntaka direktörü tara - . Gunun ıkıncı ve buyuk hır er Kandıra (Hususi) - Kandıra • R A D Y O 

Fenerbahc:e: Cihad - ~emal, fından verilmiştir. ıl~ ~~k~eneHn b~arıl•1:sı y~~ ... nın en meşhur istıhsal maddelerin '------~-----
Lebib - ömer. Zeynel. Fıkret .. - Dfl bırlıııı ile ar ıye an den biri kaşar peyniridir. Bu mü- PAZARTESİ 31/3/19U 
Fikret, Naci, 1:lai1?°1. Niyazi,~ Re~n. ft J8p1Jln g0r8Ş rasında yatlaİ khaç ak~i:~·l 5 ci nasebetle baharın yakla~m.ası. ~e 8.00 Saat ayan, 8.03 Ajaırs haber. 

"enerbahçelılerm vaptı~n ılk mUsabak~ları a~· ~::ı ı .. n. geçınit ayni zamanda peynır mevsımının leri, 8.18 H-a.fif m\izik (Pl.), 8.45-9.00 
hücumdan sonra Galatas~ray se - d aya . . ar n;ıut:t'b1: müvaze- gelmesi dolayısile kasabamızdaki Ev kadını. 
ri bir akın. yaptı. Bunu Fıkret k?r- Güreş ajanlıiı tarafından tertib fak~ 1 ~-ıncııt=::aY:rdunun lehi- kaşarhanelerin küşadına yakında ıuo Saat ayarı, 12.33 Hafif şar~ 
nerle kestı. Oyun çok yavaş oyna edilen müsabakalara dün Fatih _ ae d~ A . b·r akında Genç b~anacaktır. la:r, 12..50 Ajans haberleri, 13.05 Köy 
nıyor ve hücumlar tam,:ınıen. kar- teki ~reş salonunda devam edil- ~ üdaf · bat:.ıı bir müdııh• Her sene yüz binlerce kilo kaşar türlcüleri, 13.20 • 14.00 KD.rlflk müzik 
l'!Wdı oluyo;~u ... ı~. n~ı ~akıkada mi~ir. ıe.n: ba.k=f:vuı cazaı vermiJtir. peyniri ihr~ç _ede~ ~emlek~timiz (Pl.) 

~ Alı!1ın şutu dır•. ~~aj · Tecrübesizler arasındaki Gre _ Frikikten selen topu Gençler kale- bu sene. d:e 1stı~ı1 bır hayl~ ar - 18.80 eaa.t a.:rarı, 18.~ Rad7o caz 
rak Ren _gelırken Eşfak yetış.ı .ve ıko - Rumende alınan neticeler cİ9İ elinden k~mut ve bu fııaat- ıtı.rmak ıçın tertıbat almak uzere- oriı:eetraaı, 18.40 Radyo ;nceaaz ı.,e-
Jl!Ol attı ı.ııe de yan hakem F~rı. - 1 1 d . tan istif.td ed Harbiye ilk sayıyı ldır. ti, 19.16 8nilmlf puıçalar (TriO) 

Türkiye 
Yunan 
Beneb: 

1 
Sene 
Kr. 

1.W 
28~ 
2700 

e 
Ay 
Kr. 

3 
A.1 
ıcr .. 

750 400 
1220 710 
1-'00 800 

1 
A.y 
Kr. 
150 
270 
aoo 

Abone bedeli pefindir. Adrea 
detiftirmek 25 kuruftur. ---··--

Gla- ...- a.-i ftl'İlma. 
............. ..•.&,et almn'M 

oeva.b tÇin mektublara 10 , 
karutluk Pul lllveal lAzımdır. dun }Ctlıç b~u. avuttan ~VTılmış şun ar _ır.. (Gilreş), Ali yapmıfbr. eBu:dan sonra Harbiye .. , _Önümuzdeki m.e·vsim için fazla 18.JO 8aat a,uı. -~ aJans baberte-

oldu~nu soylıyerek golü avuta 56 kılo. Ekrem liler ağır bumıya baflamıtlardır. miktarda çayır ve mer•a bırakıl - l'i, 19.46 Zirat takviDti, ıt.60 Kadın -
tahvil ettirdi. Galatasarayın ka - (Altınt~ . (Gü ) Ta Fakat bu bulu uzun aümıerniftİr. ıdığı için gerek hayvanat ve gerek Jar f-1 ııe,et;, J8.l6 Radyo sueM--
çırdığı bir iki fırsattan ~nra _20 • 61 kılo: Bektaş reş ' • Gençler kendilerini derhal toparla- davarların randımanı bu bakım -,&i, a&.46 Amatör aaati - Vioık>nael ao. 
nci dakika~a Fenerbahçeliler ılk hır (Kurtuluş)· m"1ar ve seri akınlarla Harbiye ld- dan yüksek olacaktır. Binaen - loiarı, :n.oo Dinleyici ı9t.ekleri, 11.30 

Posta kutuw : 741 İstaL'>ul 
Ttgn&f . Son Posta 
Telefon : 20203 mühim pozisyonu yakaladılar. Na- 86 kilo: Abdi (Güreş), İsmet man Yurdu kalesini tehdide baı1a- aleyh ihracat arttırılırsa memle - Konuprıa, 21.46 Rad1o orkeltraaı. 

im boş kaleye topu sokamadı. Mü (Galatage!'llÇler). mıılardır. Haftaynı, ı _ O vaziyette kete daha ziyacle para girmiş ve a.ao Saat a:varı.. Ajans haberleri, 
sabaka zevksiz bir şekilde ve ta- 72 kilo: Sabahattin (Altıntuğ), sona ermiftir. . bu yüzden çalışkan köylümüzün Boraa (l'IM), 32.'5 Caaban.d <Pl.) 
mamen mütevazin oynanıyordu. Abdullah (Güreş). İkinci haftaymda GençleThirliii de yüzü gülmüş bullınacaktır. --

1
;------------------------

40 ncı dakikada Ömerin çektiği 79 kilo: Vari (Kurtuluş) Hilt- daha enerjik ve kombine bir oyun- Kandıra k~~ı vilayetin en stanbul elektrik tramvay ve tünel işlet• 
favulü ~aşalık esnasında Na- met (Altıntu~) ' dan sonra 5 inci dakik.ada beraber çok davar sahıb1 bulunan ve en l . _ _ .. .. 
ci Galatasaray kalesine soktu. 0- Gel k tı ft. t -b 1.1 lı"gı"'· temine muvaffak obnuttur. visi olan bir kazasıdır. Binaen - me erı umum mudur}uğünden: 

b . kı '--- .Ik d l-0 ece a a ecru e ı er ara - jik' b' -·L 1 h eınl k t• t b . 
yun U'8Z ~şır~ı ı .ev_re sında çipe ve tek salto müsabaka- Daha ener ır oyun -~~rmıy~ 8 ey m e e ın serve me~. ~ı idaremiz m\i4teriler fen ıubeainde mtmhal bulunan 210 Jir& ~lık......,. 
~erbabçenın lehınde bıttı. lan yapılacaktır. muvaffak olan. Gençlerbirliii .takı bakımından, d~v~ ve b~k~rı~e muavinliğe ~ sayılı kanun hükümlerine göre ücret verilmek uere bir 

Illrine nazaran biraz daha seri . • mı 25 inci d~ıkada 2 - J gali~ va harvanatının mühım rollerı ınkar matine veya elektrik mühendisi almacakUr. 
ve P'enerbahıçelilerin hakiki üstün Moda demz klUbUnUn ziyete gec;llliftir •. Fakat, ~bbıybB- edıl~mez. Taliplerin nüfus hüviyet Wa1a.m ft umı ft8ilratan ile 4tiplcıma. 
lüiü ile oynanan !kine~ devrede I t ! b ler 30 uncu d~d~ 2 - .era. er Bız memleket hesab1ı:a bu ~e- ruh.<ıatname, htisnühal kliıdı ve şundcye bıdar _..,.. ... oldu1rılan ıw. 
Galatasaray muhacımlen - Eşfak umum op an Si liği temin etmıtlerd~. -~arbiy= ne açılacak kaşarhanelerın te~kı - lerden alınmış hizmet müddeti vesikalan ile birlilde 3 Niılan Hl Qartamlaa 
mfiltema - çok fena oynuyorlardı. yapılamadı bir dakika aonra 3 uncu •yı 1.Bt bakımından daha modern ve d.nü idarenin Metro blm -m :a.lmdüi milleri müdürlüiüne mi -
Bay!e olmakla beraber arasıra ya- da yaptılar. ()yun bundan ... ~onra daha pratik olmasını istiyoruz. rıacaatJ.an IAıı olallm. (Jl11) • 

)lllan San-Kırmızı akınları, Fe - Moda Deniz «lübii yıllık u.mu- Harbiyenin müdafaa taktiği ve Çünkü getirilen malzeme ile iste- -----------:..' --------------
nerbalı'çe ntüdafaasını kanştmna- ml heyet toplantısı d~n. ötleden Gençlerin de mailObiy~tt~n kurtul- nil~ nndıman. ~ld~ edilememek- Deniz Harb Okulu ve Lisesi komutanlığından 
la Hfl ıelfyorctu. sonra yapılacak ve yenı ıdare he- malt pyretile geçmiftiı. Fakat tedir. Xaşann ıyı bır surette is -

35 inci dütbda Salim merkt'Z yeti intihab olunacaktı. Ancak l-lul.i)-e idman Yurdu 3 - 2 ıalih tihsali için, daha P.l'a.tik bir tet- Okulum.asa 'iini.,.... __.1111 matematik at.&etmeni ~ktır. :ta. 
r ı1 ıı••ıe. t1iDO lii aAfla, Badla .._ .,..... eklteıiyet hilll. sflıniltir. tit&ta liiman hissef.H,,mRdir. •-..,..didim.,. dfpknaları ile otula •I aMalan. • ..,. 
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B<>y atan soluk kızlar! 
kansız mP.ktepliler ! 

BOlu{lun bu nlzlk ve mOhlm devrinde kuvv.et 

ve kudret kaynaOı olan kana muhtaçtırlar ı ... 
DEŞYEN ın kan kuvvet şurubu ile bunu kanne• 

rak. 'SOiuk çehrela<e canlı l!Hı penbelik va tek· 

mit vücuda taze bh bahar zlnd•UOlnln 9eımeal 
muhakkaktır 

lıyd ve sotuk benlzll 'ocukları O EŞ YE N'ııı 
ilan kuvvet t41rub1& 

lstanbul Levazım Amirliğinden Verilen 
Harici Askeri Kıtaat. ilanları 

Aşağıda yazılı araba malzemesi alınacaktır. Talib olanların 4/4/941 
Ouma gününe kadar fia~ fatııtalarlle birlikte t.ekilllerini Ankarada M. M. 
V. satım ıa.lma komisyonuna bildirmeleri. 
18,800 Aded tekerlek başlığı iÇin ağaç videsı ~ milimlik boyun.da.. 

150 Kilo S Sm. lik çivi. 
300 Kilö 5 Sm. lik çivi. 

9 ,000 Aded Makas lÇ'in ltiripon vid&. 
2,400 11 İspit uçlan btribirine bağlama.k ~in perçı.in çivi. 50X5 
1.,200 • Poyra (bütün.} 
1,500 Kilo Nefti boya. 

30,000 Aded İ8pltJere perçin çivisi 50X5 
30,000 • • • • pulu. 
12,000 , Yasdık demirin ağaç Tidası 315 Sm. lik. 
6,000 

300 

3,000 il 

2,400 il 

1,500 • 
2,400 • 

600 • 
600 • 
300 • 
600 il 

600 il 

1,200 • 
14,400 • 
30,000 Kllo 

Menteşe. 

Reze. 

Arabaya lüzumu olan civata 8 Sm. lik. 
.. il il il 12 s. lik. 

10 St. Uk civata araba. için. 
4 St. lik civata. 
Çam kala.s 400X12X24-. 
Gürgen kalas. 4X8X24 
Gürgen ok 400X8X8 
Tam ispit ön teker içın. 
Tam iSpit arka teker için. 
Tekerlek başlığı. 

Parmak (diş budak). 
Maden kömürü. 

15,000 il Meşe odunu. (2198 - 2503) ...... 
Beher kilosu 38 kuruştan 240,000 kilo sığır eti kapalı zarfla eksiltme

ye konmuştur. Tahmin tutan 91,200 lira, ilk teminatı 5810 liradır. İb.a. 
iesı 12/4/!>41 Cumartesi günü sa.at 11 de Çanakkalede Askeri Satın Alına 
Komisyonunda yapılacaktır. Şartnamesi Kozhlsyonda görülür. Talihlerin 
kanun} ve.sikalarile belli vakitten bır saat evveline kadar teklif me.ktubla-
nru Komisyona vermeleri. (2184) (2362) ...... 

Erzak:, yem v.esaire nakliyatı kapalı zarfla eksatmeye konmuştur. İha. -
lesi 12/411941 Cumartesi günü saat 12 de Geliboluda. Bolayir Asker! satın 
Alma Kom.i.syonunda yapılacaktır. Tahmin bedeli 24,000 lira, ilk teminatı 
1800 liradır. TaUblerin kanuni ve.sikalarile teklif mektublarıru iha.le saa • 
tinden bir saat evvel Komisyona vennelerl. (2190) . (2368) ... * . 

Mütee.hhid nam ve hesabına beherine tahmin edilen fiati 60 kurut 
olan 100,000 aded kar başlığı açık eksiltme ile satın alınacaktır. İhalesi 
3.4-941 Perşembe günü saat 11 de Ankarada M. M. V. Satın alma. ka
ırıeyonunda yapılacaktır. İlk teminatı 4250 liradır. Evsaf ve tartnamesi 
300 kuruşa komisyondan &lınır. Taliplerın belli vakitte komisyona gel • 
meleri. c2106t cl97311 ... ... 
Aşaiıda miktarı yazılı sığır etleri kapalı zarfla eksiltmeye konmuştur. 

İbalesi 14/4-/Ml günü hizalannda yagıiı saatlerde Lüleburguda Askeri 
Batın Alma Komisyonlarında yapılacaktır. Talihlerin kanuni vesikalarile 
telclıf mektoolanm ihale saatlerinden bir saat evvel Komisyona vermeleri. 
Şartnamesi Komisyonda görülür. 
Miktarı İlk teminatı İhale aaa.ıL 

kilo 

150,000 
28,000 
55,000 

Lira Kr. 

5000 
1050 
2062 50 

(2186) 

** 
(2364} 

10 
10,30 
11 

Gösterilecek yerde 4(),385 lira 90 klıru4 keşif bedelli bina inşaatı kapalı 
sarna eksilt.meye konmuştur. İhalesi 7-~941 Pazartesi günü saat 15 de 
izmir Lv. Amirliği satın alma komisyonunda yapılacaktır. İlk teminatı 

8029 liradır. Şart.name, keşif ve resimleri 202 kuru.şa komisyondan almır. 
Taliplerin kanuni vesikalarile teklif mektuplannı ihale saatinden bir saat 
evvel komiSyona vermeleri (2158) (2251) 

Nafıa Vekaletinden 
4114/94!1 Cuma günü saat 16 da Ankarada Nafıa vekaleti binası içinde 

Malzeme Müdürlüğü odasında toplanan malzeme eksiltme komisyonun
da İspart.a viliı.yeti Eğridir kaza.sı Direskine Devlet ormanından kesile
rek İ.spa.rta ~'>tasyonunda teslim şartile cll2.00011 Eğridir ist:Qsyonunda 
leslim şartile ırl 14.000. lira muhammen bedelli veya husu.si mukaveleli 
orman!ardıı:n ke..~llmek ve ana hat üzerinde her hangi bir i.Stasyonda tes
lim cdılmek şartile ve şartnameye göre ya.pıll.acak mukayese dahilinde 
cı40000• aded normal çam traversinin kapah zarf u:sulile ek$ltmesi ya_ 
pılacaktlr. 

Eksılbme şartnamesi ve teferrüatı a660D altı yüz altmış kuruş bedel 
mukabilınde Malzeme Mildürlüğünden alınabilir. 
İsparta istasyonu için verilecek tek.liflerln mu;vakkat. teminatı «785011 

lira Eğridir istasyonu için 11695011 l.radır. 
İsteklilerin teklif mektublarını muvakkat teminat ve şartnamesinde ya. 

zılı vesaik ile birlikte ayni gün saat 16 e kadar mezkür komisyona mak-
buz mukabain<ie vermeleri lizımdtr. c15ml11 c213!h ···························-····-··················----·--·· .................... -·····----------

Son Poıta Matbaası: N~t Müdürü: Selim Hagıp Emeç 

SAHlBLERt: S. Raaıp E.MEC. A. Ekreııı UŞAKLIGIL 

General 
diyor ki 
(Baştara.fı 1 inci sayfada, 

Birle§ik Amerika kıt' alan, her 
nerede bulundularsa, daima yerli 
halkı Japonların ve Kolçak hüku -
metinin şiddetli hareketlerine karşı 
korumuşlardı. Onlar hiç bir harh 

hasar ve ziyanlarına aebeb olma -
mışlardı. Bu sebeble Rusyada A _ 
merikalılara karşı, o zaman Rus a
razjsini işgal etmiş bulunan diğer 
milletlerin hiç birine karşı hasıl ol
mıyan, başka hisler beslenir. 

A. SAMURKAŞ 

Birleşik Amerika bu suretle, Sov 
yet Rusyaya karşı bidayette en çok 
dostluk göstermiş olmasına lrağ -
men, bilahare Kızıl hükumtei tanı.. 
mamakta musırrane İnad göster -
mişti. Bunun başlıca sebebleri A -
merildanm hürriyet ve demokrasi 
prensiplerine uygun düşmiyen Sov
yet Rus hükumetinin takib ettiği 
iClare rejimleri olmakla beraber A. 
merikanın Sovyet Rusyaya karşı a
sıl kızgınlığı eski Rus borçlarının 
tanınmaması ve Amerikalı vatan -
daşlarının Rusyada zaptedilmiş o -
lan mallarının iade veya tazmin e. 
dilmemesinden ileri geliyordu. Bu 
sebeblerle, Birleşik Amerika yeni 
Rus hükumetini tanımak istemiyor. 
Çünkü tanıdığı takdirde onun yap
tıklarını tasvib etmiş addolunmak -

İdarehane Perşembepazar caddesi No. 50 Galata - İstanbul. Telefon: 41362. Telgraf: SAM'.URMAZ 

tan çekiniyordu. 
Sovyet Ru!lya ise Amerikaya kar .ıııııJ••• 

şı, daha mülayim ve daha dostane 
hareket ediyor ve bu sayede Bir _ 
leşik Amerikalılar Rusyaya seyahat 
müsaadelerini daha kolaylıkla ala
bildikleri gibi orada diğer millet -
lere nazaran daha iyi muamele gö
rüyorlardı. Sovyet l'T\atbuatı . .da A~ 
merikaya karşı asla çetin olmamıt
tır. · Bununla beraber, müthiş ra • 
karolara baliğ olmıyan eski borçlar 
meselesinde. her iki taraf prensip
lerinde inadla sebat ediyorlardı. 

HANS WAL TER FEUSTEL 
NAKLİYAT • VAPURCULUK 

Telefon: 44848 Galata Rıhbmı No. 45 

Kara, Deniz, ve Tuna goliyle her 
Telgraf Adresi: ALSTER 

tara/a nakliyat 
Gideceği mahallere kadar navlun muamelesi ikmAl ve dofru Konşimento verilir. 

Fakat zamanla Amerikanın si -
yasi görüş ve fikirlerinde bazı de- / 
ğişiklikler olmuştur. Bunu hasıl e -
den başlıca iki B.milden birincisi, 
Uzakdoğuda baslıyan J ııpon ge -
nişleme ve yayılması, ikincisi de A
merilcada müşkül bir durum ve ha· 
va yaratma~a başlıyan iktısadi buh 
ran ve işsizliktir, 

Birinci sebeb Sovyetlerle temas 
lüzumunu hasıl ettiği ı;ı-ibi burada 
başlıyan ilk 5 yıllık kalkınma pla
nı da Amerika sanayiinin bundan 
istifade etmesini zaruri kılmıştı A
merikada boş ve i~qiz kalan on bin
lerle makine olduğu gibi Sovyet 
Rus irı'kılab ve ihtilali de külliyetli 
makineye muhtaçtı. 

Tam bu sırada Sovyet hariciye 
komiseri Litvinofun Va~İngtona git
tiğini görürüz. O, burada kendi.n
ne hemen h,.r ne teklif edildiyse im 
zalamıştır. İhtilalden evvelki Rus 
borçları da prensib itibarile tanıla-. 
rak bu hususta müzakerelere giri _ 

T. iŞ BANKASI 
Küçük tasarruf hesapları 
1941 iKRAMiYE PLANI 

şilecekti. Hatta Litvinof, mahza A- Keşideler: 6 Şuba,, ! l\l&] .,., J. &. 
merika efkarı umumiycsini tatmin 
için. Sovyet Rmııyada, hiç olmazsa tuaı.oe, S İkincltetrln tarıoJenwi• 
nazari olarak, din işlerinin serbesti
s.Vıe müteallik bir de protokol im~ 
zalamıştı ki bu, Sovyetlerin şimdiye 
kadar fevkalade hassaıı davrandık
ları dahili i'llerine yabanct bir dev
letin müdahaleııini neviama tam
mak demekti. 

1apur. 

1941 ikramiyeleri 
ı adet 2000 lira!ık - 2000.- lira 
1 il 1000 • - 3000,- • 
1 • 'l50 • - 1500.- • 
fı • 600 • - 2000.- • 
• • 250 • - 2000.- il 

S6 • 100 • - 3500.- • 
80 • 60 il - 6000.- il 

300 11 20 t - t'OOO.- ı 

Jlk Birleşik Amerika elçisi, Wil
liam Bullit, büyük ve miistesna bir ı 
itibarla ·k~rşılandığl Moskovada 
debdebe ve ihtişamla yerleşmiş ve 
hiç bir sefirin Moskovada nail ola.. ı • 
madığı. bir derecede, serbesti ile va- =aı:::============= 
zife görmeğe başlamıştı. Fakat iki · inkisarını mucib olmuıtu. Nihayet 
memleket arasında bu me!' ud dev· I Alman - Leh harbinde Sovyet Rus 
rt: uzun sürmedi. lat' alannın Polonyaya arkadan gir • 
~ Pek az zaman sonra inkiaan ha. dikleri i;Örülünce, Amerikada, di • 
yal basladı. Çünkü iktısadi müna _ &"er demokrasi düımanlarına yapıl
sehetlerin neticeıi ıııfır oldu. Hatta clığı veçhile, Sovyetlere karşı da 
eski borclann tanınma11 da tama- harb malzemesi vermek hususunda 
mile platonik bir mahiyette kaldı. manevi biT ambargo vazedildi. 
Sovyet hükfuneti eski borclann ta- Bilahare Baltık hüklımetlerinin 
nınması için kabul edilemiyecek de· iihakT Birleşik Amerikada infiali ar
recede büyük yeni kredllı::r istiye>r. tırdı. Bu seheble orada bu ilhak ta. 
du. Elhuıl Moskovanm Amerika nınmadığı gibi bu mernlı::ketlerin 
diplomasisine karsı bidayett~ gös • Amerikadaki matlubatına da haciz 
terir gibi olduğu müsaadekarlıkl.:tr-ı konuldu. 
dan bir eser kalmadı. Ru suretlr iki Sovyetler Birliğinin umumi dış 
memleket arasında yeni bir zıddi - siyasetine gelince, denilebilir ki 
yet devresi ba~ladı. Hatta AmerL 19 32 ye kadar bu memlekette, bir 
kalı tebaa da, diğer yabanc:lar gi- Japon baırkınma kar,ı korku içinde 
bi artık. hepsi tevkif olunuyordu. yaşanıyordu, Japonya, Çin harbine 

Sonra. 5 senelik kalkınma pla - boğazına kadar girdikten sonra ise, 
nının tatbik tarzile kollektifle~tir • vaziyet tamamile değişti. Sene he
me işlerinde Rusların takib ettikleri sene, Rus - Japon siyasi ve iktı~a· 
!liddetli usul Amerika matbuatının di münasebetleri tersine döndü. 
ağır hücum ve tenkidlerine de uğ _ Yani her iki taraf rollerini değiştiı · 
ramıştı. Bütün bunlar Amerikalıla- mişlerdi. 
ra gösterdi ki, ihtilalci Rusynnın Eskiden, J aponyaya bir ademi 
Asyadaki menfaatleri Amerikanın - tecavüz paktı teklif eden Rusya, 
kilerine uvgun değilfiir. aldırmıyan da Japonya idi. Yeni 

Bu harbin başında Amerika ile harbin zuhurundanberi ise bir ade
Rusya arasında her ne kadar dip - mi tecavüz paktının akdinde ısrar 
lomatik münasebetler var idise de eden Japonlar, kaçınan da Sovyet
bunlar iki tarafın hakiki menfaat ler olmuştur. 
duy~ularına davanmıyordu. iki Gerçi birkaç hafta evvel, Sovyet 
memleket arasında ehemmiyetli bir !er böyle bir paktı akdetmek ister 
mal veya kiiltür miibadelesi olma- gibi göründüler. Ağustos paktı na
dığı gibi seyyah gidiş gelişi de yok- sıl ki. Almanya ile garb devletleri 
tu. arasında harbi alevlendirdise. b"r 

Ameril1alılar, kezalik harbden Sovyet - Japon ademi tecavüz pak 
biraz evvel , Sovyet Rusyanın de - tının akid ve neticesi de ancak Ja· 
mokrasi devletlerile bir pakt imza- ponya ile Amerika arasında hal'bi 
lıyacağınt ümid etmişler ve hatta mümkün kılmak olabilir. 
bunun için oıl•.l!mııılardı. Buna ra~- Şüphe yok ki, Sovyet Rusya Ja 
men Sovyet Rus hül..iimetinin AI • ponyanın arkasını temin etmekle, 
manya ile Ağustoıı l 939 muahe - onu, uzak doğuda, Hollanda, belki 
desini akdetmesi pek ağır bir hayal d.e f ranaız müstemlekelerinin zaptı 

İDARESıtU BİUN İS BANICASINDA 
iKRAMiYELi HESAP AÇAR 

Devlet Denizyolları 

Mlldürlllğll 

işletme Umum 
ilanları 

31 Marttan 7 Nisana kadar muhtelif 
hatlara kalkacak vapurların isimleri, 

kalkış gun ve saatleri ve 
kalkacakları rıhtımlar 

Ka.ra.denlz hattına . - Salı 12 de (Tarı), Perşembe 12 de (Güneysu) 

Bartın ha.ttma 
ve Pazar 16 da (Ankara), Galata rıhtımından. 

- Salı 18 de (Çanakkale), Cumartesi 18 de (Ül • 
gen ) Sirkeei rıhtımından. 

Mudanya hattına - Pazartesi, S!W, 9,5Q de, Çarşamba, Perşembe, 
Cuma 18 da (Sus), Cumartesi 14 de <Trak) .,. 
Pazar 9.50 de (Sus). Galata 'ıhtınunda11. 

Bandırma baUına 

Karabtca haUına 

- Pazarteai, Qarşamba ve Cuma 8.15 de (Trak) 
Galata rıht mından. Ayrıca Çarşamba ve Cu
martesi 20 de Ana.farta Tophane rıhtımından. 

- Soh ve Cu~a 19 de. {Seyyar). Tophane r.ıı'1 -
mından. 

-: l'.uar 9 da <Bartın). Tophane rıhtımından. 
- Çarşamba 15 de (Bursa), Cumartesi 15 de <Saa -

det). Birke Ci rıhtımından. 
İzmir sürat hattına · - Pazar 11 de (İzmir}. Galata rıhtımından, 
İzmir aralık postası - Perşembe 13 de (Tırhan). Galata rıhtnnmdan. 

Not: Vapur seferleri hakkında her türlü malümat aşağıda telefon nu. 

maraları yazılı acentelerimizden öğrenilebilir. 

Galata Baş Acent~Uti - Galata rıhtnnı, Limanlar Umum Mü-
dürlüğü bin ası altında 42362 

Gaı.a.ta Şube il - Galata rıh turu, Mıntaka 
liği binası altında 

Liman Reis-
40133 
22740 

(2536) 
Sirkeci Şube il - Sirkeci, Yolcu Salonu. 

na sevk ve teşvik etmiş olur ki, 
böyle bir manevranın yalnız bir tek 
hedefi vardır, o da Amerikayı As· 
yada bir harbe sürmekten ve aürük 
lemekten ibarettir. 

Bu sayede Sovyet Rusya, her 
tarafı harb ateşlerile sarılarak tah
rib edilecek olan dünyanın ortasın
da büyük ve kuvvetli bir sulh ada 
sı vaziyetini en iyi muhafaza etmiş 
ve nihayet dünya nizamının veni
den kurulması vakti geldiği zaman 
sırf onun sesi hakim olmuş olur. 

Rus - Japon ademi tecaviiz pak~ 
tı henüz akdolunmamıştır: Bı::lki de 
bunun yerine. tam bir mahremiyet 
içinde, bir Rus - Amerib. muahe
desi kaim .olacaktır. Çünkü, dün
yay1 en iyi olarak, bir Moskova -
Vaşington mihverinin tanzim edebi 
leceği hakkında eski bir Sovyet ka
naati bulunduğu gibi, Amerikalıla
rın Rusyaya harb malezemesi ve. 
rilmesi hakkındaki ambargoyu kıll· 

dırınaları da ba~ka türlü güç tefsir 
olunabilir. 

Bununla beraber Almanyanın, 
Japon Hariciye Nazırını Berlint· r' a 
vet ederken, böyle bir ihtimalin vak 
tile önüne geçmek ıstemiş oln • ..ıoıı 
pek muhtemeldir. Elhasıl Rusya da 
ha uzun bir müddet, bulunduğu 
muhayyer ve menfi vaziyette ka
lamaz. Onun için ya şimdiden J a.. 
ponya ile bir ademi tecavüz paktı 
akdederek Amerikayı bu memleket 
le harbe sürüklemek ve ilerde, vak 
ti geldiği zaman Amerika ile iş bir
liği yapmak veyahud, eğer kendi
since bunun vaktinin şımdi gelmi' 
olduğuna hükmediliyorsa. simdi
den Amerika ile geniş ve uzak he. 
defli yeni bir anlaşma imzalamak, 
vardır. Onun bu iki hareket tarzın
dan hangisine karar verdiği ağlebi 
ihtimal, Matsuoka' nıı:ı Berlin - Ro
ma - Moskova seyahati ancak sona 
erdikten sonra belli olacaktır. 


