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Tarihin 
en blylk 
meydan 

muharebesi 
Zırhh kuvvetler 

arasında çapışma 
başladı 

lngilizler Manastır 
gedıjinde f aaligete 

geçtiler, harb şiddetle 
devam ediyor 

Alman bombardıman tayya • 
releri 16 dalga halinde Pireye 

taıa.1TUZ ettaer 

V•kübden gelen Alman lıau • 
uetleri Arnauudluğun ıimal 

hududuna uardılar 

Yazı iıleri telefonu : 20203 

Askeri vaziyet 
Kahire t ı (A.A.) - Reuter: Balkanların mukad
Buraya 1"elcn haberler'! göre, Yu 

ae.nistanın dağlık olan şimal hudu
duınd'a M'anat4tır gediğindcki Bri -
tanya .erY•r unsuTları Almanlarla 
temaıwı. girmif ve düşmana zayiat 
verdirıniflcrrdir. Bir ~tar Alman 
tankı 1.ıhrib edilmiştir. Kaınyonla.
nrun yanında istirahat eden Almalı 
lut'aları anaızın mühim bir muvaf
fakiyetle atete tutulmuıJtur. 

deratını tayin edecek 
olan muharebeler 
--YAZAN:--

Emeldi General '" 

H. Emir Erkilet 
cSon Poata • nm a.skerl 

m11harriri 

K Ö•tendilden Oskübe se
len ve bumda Kaçanik 

lng:iliz kıt'aları Almanlarla Se -
llniğin cenubunda ve cenub bah -
ınnda da temasta olmaklıı beraber 
~Tada iyi malumat alan mahreller 
henüz mühiın hiç bir muharebenin 
ba'!,l(lmadr}!nı hilclirmektedirHer. Te Kalkandelen iizerine )'ÜTÜ ., 

Ualı:.®den aelen ve Amavudlu- yen Alman orduwnun Kaçanik. 
iun şimal hududuna varan Alman bolazında ilçüncü ve ikinci Yu.. 
·bt' alanrtı "l Arnavudlukta Orina goalav ordularının bazı birlik • 
nehri üzerinddci Yugoslav ileri ha- (erinin mukavemetlerine uiradı.. 
tıeketiQe ıcarar verdıği bildir;hnek-
tedir. ğı anlatıhnaktadır. 

laviçredttt verilen haberler Barış zamauı üçüncü Yuwoa.. 
Bern 12 (A.A.) - Ofi Fransız lav orduwnlHl merkezi Üskübde 

ajansı bildiriyor: ve muhtelif tümenleri Priıtine, 
1sviçreye gelen haberlere ~ - fştip ve Manastırda buluaduiu 

re, halen Manastırla Florina a -
rasındaki vadide İnRiliZ ve Al - için Almanların şiddetli ve ani 
ınan zııtılı kuvvetleri arasında çok darbeleri üzerine bu oTdunun 
fJ{ddetli bir mtlharebe cereyan et - bOD!hnlayan birlikleri hemalde 
nıe'ktedir. Kaç.anik boiazına ıreri çekil 

Alman zır1?;lı ~ıt'alarının su i!ô mitlerdi. 
esas mihver uzerıne kuvvetle hu- (Arkan scıvfa. y s\Ltu.n 4 te) 
cum ettikleri bildiriliyor: Birin - \.. 1 

PAZAR 13 NlsAN 1941 ~ İdare itleri telefonu : 20203 Fiatı S lturuı 

Fi o rina 
bölgesinde 
mabarebe 
şiddetlendi 

Londraga göre 
muhariblerin 

hedefleri 
Müttefikler Alman

larla ltalyanlar 
arasında muvasalayı 
kesmiye çalışacaklar 

Almanlar da müttefiklerle 
Yagoılavların birleımelerine 
mani olmağa uğara.tacaklar 

Manastır mıntakaamda İngi -
lizler bir Alman piyade cüzü

tammını imha ettiler 

SOVYETLERiN 
MACARLARA 
BiR CEVABI 

Tas ajansının 
bir tebliği 

Yugoslavyaga hücum 
Moskovada fena bir 

intıba bıraktı 

1 Moskova 1 ;-~t...A.) - Ta.es 
ajansı bildiriyor: 

Macar 9Chri Kristoffy bugün 
hariciye komi.ser muavini Vj -
çinski'yi ziyaret etmiştir. Sefir, 
hükumeti namınA. beyanatta 
bulunarak Macolr kıt' alarının 
Yugoslav topraklarına girmesi 
sebeblenini anlatmış ve bu ha
reketin Sovyet hükumeti tara -
fından haklı görüleceği ümidi
ni izhar eylemiı;tir. 

Viçinsk.i aşağtdaki cevab ı 
verm.iştir: 

Eğer bu beyanatın hedefi 
Sovyct hükumetinin fikrini öğ -

Londra 12 (A.A.) - Bir taraf- renmekse, Sovyet hükumetinin 
tan İngiliz _ Yunan ordulan ve di- Macarisranın bu hareketini ka- ı 

__ ..,. ğer taraftan Alman kuvvetleri ara- bul edemiyeceğini bildirmek 

~~~-E-=-{~C.§~~\::~~~~~~1~ anda Flonna'nın şimal bölgesinde mecburiyetiJ\deyim. Sovyet hü-
~ gayet fiddetli bir muharebenin dün (Arkası sayfa 7 sütun 5 te)t 

'r-------1 ak§am başlamıt olduğu havadisi ~ I 
c::;:=:::.:;:::::::;:;;;lı,l;~ ... ~'-=:=~:.::;;~--·;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;1 l>ugün öğled-en sonra burada yayıl-

Jlellran•·rcla llahlıit ........ ı&teıir barita mıştır. Bu haber hakkında elde e-
dilebilen az fakat ciddi malumata Anadoluya 

gidecek talabe 
için kolaylık 

Macar Ordusunun Mar.ek Zag'W rebde nazaran bu muharebenin kat'i bir 
, . y mahiyeti haiz olacağ: anlaşılmakta-

Yugosla vyadaki tazyik altlnda mı t:ia 1':;h~zı::r ~:~~~:y~;:k'in1

AL 
man kuvvetlerile ltalyan kuvvetleri 

l·ıerı· harekA4I bulunuyor ? arasındaki muvasalayı kesmeğe ça. Gl • lışacaklar, bir taraftan da Alman • 
_ lar, cenuba do!rnı ric'at etmekte o-

Yugoslav tayyareleri 
bir Macar şehrini 

bombardıman ettiler 

Budapeşte 12 (A.A) - Macar 
genel kurmayının dün akşam saat 
22 de neşrettiki tebli~: 

Macar k.ıt'alan 11 Nisa.nda ken
dilerine tayin edilen hedeflere her 
tarafta varmışlardır. Diliman mu
kavemet ~termiştir. Bazı istih -
kamlarda bu mukavemet anudane 
olmuştur. 

iBudapeşte 12 (A.A.) - Stefanl: 
Yugoslavyada ilerliyen Macar 

( Dev111111 3 iincii aajfada) 

H 1 
1i' d b ) lan ve ancıalt Yugoılavyanın cenu.. 

rvat sıan a u unan bu garbisinde bazı bölgelerde ken-
e' b b' } di jaşe ve ihtiyaçların! temin etme-
r~ır me US an lerl kabil bulunan Yuıoılav kuv -
tevkif edilmişler vetlerile. mütt~fi~ kııv":etle~n hir -

le~elerıne manı olmaga ug,·aşacak 

Maaıif Vekaleti bir 
tebliğ neşretti 

- . lardu. Bu askert hareketlerin ehem Ankara 12 (A.A.) - Maarif Ve-
Lon~ 12 CAA;- -. J:Iırva~ ş~~ miyeti kolayca ve çok sarih bir su. killiğinden tebliğ edilmiştir: 

Ma~n HırVat mılletını yenı mus rette anlaşılebilir. Yalnız iki taraf. İstanbul ve Trakya bölgelerin · 
takil hükıimete iltihaka ve Hır- de bulunan orta okul ve liseler . 
vatiatanın idarsini tevdi ettiği hü· deki talebeden Anadolu okulları . 
kCtınetln emirlerine itaate davet na gitmek istiyenlere müracaatla-
eyledijti hakkında Budapeşte rad- 1 rında tasdikname verilmesi ve kerı 
YQsu tarafından n~edilen ha - dilerine kolaylık gösterilmesi hu -
ber h~da R?~e: a~~~~ın dip 3 Oncü ayfadadır J susunda okullara tebligat yapıl -
loınatık muıhabın bildırı~or. ..-. - -. - .- -. .- -. .- .- -. .-A mıştır 

Belki Macek şimdi Zağrebde --~~..ar.....-..-.....- _.. · 
düşmanın elindedir ·o1e zannettiği 

(Devamı 3 üncü sayfada) ci.si Simal-cenub mihveri, yani Ma - / 
. (Devamı 3 üncü. sa.yfacia) --------------------------.;.._ _ _:_ _____ ____ _ 

AMERİKA KAT'İ 
HAREKETLERE 
HAZIRLANIYOR 

Uskttdar ve EminönDnde 
bugün pasif korunma 
denemeleri yapılıyor 

•.11&1•············································-
Alman yan resmi . .. 

ajansına gore ._______ -------
"Ankara. 

müteyakkız 

bilhassa 
kiyasetli,, 

Alman matbuah: «Türkiye • 
nin aakin hattı hareketinden 

bah.ıediyor 

Berlin 12 (AA.) - Yan resmi 
Alınan ajansı olan Dienst aus 
Deutscl:ıland yazıyor: 

Türkiye Hariciye Vekili Sa -
racoğlunun, Ankaranın ademi mü 
dahale siyasetine devam edece~ · 
ve hadiseleri büyük bir dikkatle 
ta:kib eyliyece~i bak.kında beya -
natta bulunduğu Alınan siyast 

(Devamı 3 üncü. sayfada) ,,. ............................................ , 
1 6 ayda pratik ! 
t usul ile ~ . . 

İngilizce 
Altıncı ders 

5 inci sa yf c:da 
........................................... : . ./ 

Tobnık önünde 

Llbyada 
barek4t 

şiddetlendi 

lnailiz ~ \ 

Alrlkada 
bava 

akınları 

Groenlandda üsler 
tesisi büyük bir 

intıba husule getirdi 

Nevyorık 12 (AA.) - Amerika 
tatafından Groenland'da üsler te
lis edilmesi Amerikan matbuatın
da büyük bir intıba husule getir -
miştir. Bu~kü gazeteler Ame -
ri'karun bu yeni ileri karakolunun 
ehemmiyetini tebarüz ettirmekte-. 
dirler. Ruzveltiıı bu teşebbüsü 
memleketin her tarafında tasvib 
edilmektedir. HattA. infiratçılar 
bile Amerikanın müdafaalarını 
takviye etmesini Rayet makul hu.
luyorlar. 

(Devamı 3 ündi sayfada) 

Bulgar hududundaki 
Sırb arazisinde 

• 
anarşı varmış 

Denemeler esnasında halkın 
diğer mıntakalardan tecrübe 
sahalarına gelmesi yasak 

Habeş'standa ileri İngilizler iki gi:nde jan~~illdi~yo~~A.) - Stefani ıa- Bundan evvelki denemelerden blr intıba 
harakAtı davam ediyor 21 tayyare Bu ıabahki gazetelerin Yugoa - Bugün şehrimizin Eminönü ve Eminönü m.ıntakasındaki de -

, ~- lav hududundan aldıkları haberlere Üsküdar kazalarında hava dene - neme saat 15 le 17 arasında yalnız 
J911ld8n .,Ş _ · almdt tahrib ettiler göre, hududun ötesinde Bulgarlar- meleri yapılacaktır. pasif olarak yapılacaktır. 

--:..:-. r--t; ,.. . la meskun olan topraklarda tam ÜSküdarda )4apılacak deneme, Denemeler canavar düdüklerı 
Nairobi ~ ·(A./{.):-...:ı... R~ teb- Kahire 12 (A.A.) - Orta.şark bir karıııklık ve anarşi hüküm aür- ,pasif korunma ve par~ütçülere hariç olmak üzere bütün alarm dü 

liğ: ~.; •ar;·-." "I . ~· 

1 

İngiliz hava kuvvetleri karaq;rl • me1r.tedir. Belediye reisleri ve hü _ karşı mücadele şeklinde cereyan duklerile halka bıldırilecek ve de 
H~beşiitanda "iW,';lt lıtrn~te O· hının tebliğiı l k.Uınet memurları Sırb ordusile bir ede<:ek ve muhtelif J)8Slf korun • nemelerin devamı müddetin.:c na 

(Arkası xifa. 7· sütun 3 de) (ATkcm ıayfa 7 ruitm 5 te) (Devamı. 3 üncü savfada) ma ekıpleri vazife alacaklardır. (Arkast sayta 7 sütu.n 5 tc) 
., ..... ı.... 

~ ·~· 



2 Sayfa 

r •• erg n 

Pahalılık yapanlar 

\kinci kUm3 terfi maçları 
İstanbul futbol ajanlığından: 

13 Nısan 940 Pazar günü yapıla -
cak ıkinci küme terfı maçı. 

Fenerbahçe stadı: 
Saat 15 Davudpaşa - Taksim. 

Hakem: Selami Akal, Yan hakem: 
Necdet - Bahaeddin. 

SON POS TA N:san 13 

,,-=-----------------:--------------
' : =Politika fazla düşünen ve hiç düşünmiyen memleketler 

İlk tanenin insan elile toprağa 
ne zaman atıldığını söylemek çok 
güçtür. Biz. eski Mısır ehramları 
üzerinde, iki taş arasında öğütül
mekte olan buğdayları tasvir eden 
kabartmalar görmekteyiz!. 

İnsanlann ilk devırlerindek! ek 
mekl(' buı?iinkü ekmek arasında 
çok büyük farklar vardır. Eski z.:ı
rnan ekmekleri, kaba bir tarzda 
dövülmüş bu~daylann su ile ka
rıştırılmasından mevdnna ogelen 
bir lfıpa idi. Adeta bulj?Ur gibi bir 
şey. Bazan bu lapavı küçük par
çalar halinde kuruturlardı. İşte 
bu kuru parQalar, ekmek vazife
sini göriirdü. 
B~ bile bazı iptidai ve geri 

memleketlerde mısır unundan ya. 

İSTER 
is·rER 

iNAN, 
iNANMA 1 

cAdisababa> da imparator sa
rayına Haile Selnsiycnin bay -
rağı çekilmiş. 

Gazetelerde gördüğümüz bu 
fıkra bize beş buçuk yıl evvelki 
zamanı hatırlattı, bir de l.-üçük 
hadiseye sebeb oldu: 

O vakit muharebe yeni baş
lamıştı, her gazete H:ıbcş hari
tası yapıyor ve askeri muhar -
ririne müstakbel hadiseler ~ak
kmda tahminler yazdırıyordu 
Bu mütalealardan bir kısmı ih
tiyatkar, ibüyük ekseriyeti ise 
Habeşliler ekseriyeti hesabına 
nikbindir. Hele bu meslekdaş -
far arasından bir tanesini tanı
yoruz iki, ilk yazısma: 

- Habeş ordusu için zafer 
mukadderdir, knnaatile başladı, 
sonuna kadar ayni kananti mu
hafaza etti. İtalya ordusu dört 

istikametten ilerlemiş, Adisaba
baya f{irmişti. O, j!ene eski ka
naatini müdafna edip duruyor -
tlu. garibi şu ki, bu kanaate ~
mizden de iştirak edenler vardı, 
hatta bir dost: 

- İtalyanlar bu dakikada 
Habeş toprağına _girmiş olabi -
lirler. Fakat o toprakta kala -
maz.lar, iddinsile bir kravatına 
ıbahse ı:?irişmişti. Neticede kra -
vatı aldı'k, -dünyanın mes'ud, 
hem de çok mes'ud zamanlarıy
dı. zevkle ta'ktık, eSkittik. Fa
kat bu dost dün eski bahse av
det etti. Bize söylediği şudur: 

- Beş buçuk sene evvel sa -
na vermiş olduğum kravatın 
bir muadilini alıp bana vere -
ceksin. Üstelik bahsi kaybettin, 
ilave olarak bir tane de yenisini 
alacaksın. 

iSTER iNAN, 
i S TER iNANMA 1 

'-----=:--------------------------~.) 

öldü. Babası bir zahitti; annesi, Yalovanın imarı hazırlıkları 
mütedeyyin, ahlak hususunda pek Yalova knz.nsmın iman ctrııfınJa 
mutaassıb bir ev kadını idi. On tetkiklerde bulunmak üzere btt 
be.ş yaşına kadar orada, aile o~a- müddet evvel b~lcdiye tnrafındaa 
R'ında ..iki kız bir erkek kardeşile Yalovaya gönderilen heyet dün çda 
beraber, sıkı bir hayat yaşadı. Ço- timize avdet etmiştir. 
cukluğu buhranlarla ciolu .(!eçti, Heyetin hazırladığı rapor Vali 
ve ilk şiir tecrübelerini yaptıktan ve Belediye Reisi Dr. Lutfi Kııdara 
sonra !henüz yirmi yaşını doldur- verilmiştir. 
madan aile evinden kaçarak Pari- -------
se gitti. Bu firardan sonra aile Altın fiatları 
evine celbolundu, fakat burada Altın Hatlarındaki yükselme düa 
~ecikmiyerek tekrar kaçtı. Möz de devam etmiştir. Dün muamele 
nehri vadisini inerek scr.seriyane gören bir altının fiatı 26. 50 J,rndan 
dolaştı. Hayatının bu safhalarına 
dair intıbalarını sonradan neşro- 27.50 liraya kadar yükselmi'l ve u.. 
Junan birkaç manzumesinde tEsbit muml olarak 27 lirada kalmıştır. 
etmiştir. Dün altın üzerine pek az muamele 

olmuştur. 
Bilinemez nasıl bir macera he-

vesi onu tekrar Parise sevketti, hayatını takib etti. 1880 de ona 
bir aile dostuna iltica etmek iste- Mısırda, bir aralık Kıbrıs adnsın
di, fakat bu firarları tasvih etıni- da tesadüf olunur, ,gene bu ~rralar 
yen o dosttan yüz bulmadı; kışın da bir büyük binanın inşasında 
soğuklarında, ekmeksiz, mesken- nezaret etmek üze.re mnişetıni te
siz. ateşsiz sekiz ı?iin koca şehrin min etti, daha sonra Adene ,geçe. 
sokaklarında dolaşarak ölecek ka- rek bir nühim ticaret evinin hc
dar sefalete düştü, ve nihayet mu sa:'bına Afrikanın şark sahilini, bü
ka·vemeti tükenerek tekrar aile lün Soma! çölünü ~eçerek Har
yurduna döndü. 1871 he:.dmt:tini rar-a vasıl oldu., ve altın, fildişi ti
takib eden Commune ihtilalinde caretile işti~ale koyuldu. Bu esna· 
üçüncü defa olarak Parisc avdet da Ras Makonnen ile ve onun va. 
ederek ihtilal gönüllüleri nrasına sıtasile Menelik ıle münasebete 
~irdi, ve ihtilal bastırılınca tek- girdi, ve Negus nezdinde bir nevi 
rar memeleketine dönerek burada müşavir payesine kadar yüksel
Verlaine ile muh®ereye girişti. di. Bir yandan da Ogaden havali. 
Yukarıda ismi ıf!eçen cSarhoş ge- sinde seyranlarını ve tetkiklerini 
rnh manzumesi bu zamanın mah- ihtiva eden müfassal bir ınektub 
sulüdür. yazdı, Pariste cojtrafya hevetine 

O zamanın büyük şairi sayılan 
Ver laine ile başlayan muhabere 
onun tekrar Parise avdetini ihzar 
etmiş oldu. Burada kendisi şuna 
buna tanıttınldı, ve onun yaz1la
nnı ~ören şairleri bu ~arib eser
lerle .şaşırttı, nihayet avare dolaş 
malardan sonra Verlaine tarafın
dan ibzal edilen semahat asarıle 
bir me'vfı ihatta eşya tedarik ede
bildi. Verlaine ona saınahat asari
rile beraber himayesini ibzal eder 
di; 1870 de her ikisi Londraya, lbir 
müddet sonra Brüksele geçtiler. 

Bu iki şair arasında teessüs e
den sıkı münasebet çeşid çeşid fa 
raziyata vesile olmuştur. Brüksle
de Rimbau<i hamisini terketmek 
niyetini izhar edince ikisinin ara• 
sında şedid bir münakaşa oldu, 
ve Verlaine tehevvürle iki kere 
tabancasını sıktı ve onu hafifçe 
yaraladı. Bu vak'a netıcesilc Ver
laine on sekiz ay hapse mahkum 
oldu. 

Belçikadan tarded.ilen mal!era 
Şairi tekrar aile yurduna döndü, 
fakat onu bir türlü yerinde dur
durmayan :bir rüzgar vardı ki tek 
rar yola çıkardı. Hollandada, Al
manyada, Avusturyada, ftayada, 
İsviçrede, Akdeniz a<ialarmda se
faletle. hastalıkla cenkederek do
laştıktan sonra vntanma i.ade o -
Iundu. Burada gene barmamıya
rak Felemenk ordusuna gönüllü o 

1
1 
larak ıkaydedlidi ve Sumatra-ya, 
Java-ya kadar ,giiti. Burada asker 

1 Ukt('n kaçarak bir ay kadar or-
1 manlarda yaşadı, nihayet memle-
kete dönebilmek için tercüman sı
fatile bir İngiliz vapuruna iltica 
etti. Gene durnınadı, 1sveçte, Nor
veçte bir hayli 2amnn dola.ştıktan 
sonra bir canbaz takımile serseri 

göndererek kendisini tanıtmak is 
tedi Hatta bir aralık o ~m::ın Da 
biliye Nazırı ve daha sonra Cüm
hur Reisi olan Felix Faure ile 
muhabereye girişerek Obock-da 
Habeşliler için fi.şenk imaline mah 
sus !bir fabrika tesisini tekli( edi~ 
yordu. Ailesile muhabereden de 
geri durmazdı, nihayet ölümüne 
sdbeb olan bir illetin yavaş vavaş 
vücudunu istila ettiğine vakıf ola
rak memlekete avdet çarelerini 
ararken bir ~n attan düştü, bu 
sukut neticesile •dizkapa,ğmds bir 
ur peyda oldu. Adene 2eçti, ora
dan Marsilvaya sevkolundu. ora
da bir hastaneye ı:?irdi ve bacRğı 
kesildi. Tekrar aile yurduna dön
dü, ve ~ene mütenebbih olmıva
rak tek bacağile yeniden serseri 
hayata dönmek üzere iken hasta-

( Arakası sayfa 4 sütun 5 tc) ...................................................• 
TAKViM 
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13 Nüan S O N PO S TA - 1 - ~ 

Telgra .. , Telef'on Ve Telsiz llaberlerJ 
Makineye 

Verilirken 
Tananldar 

bir tank 
kol ana 

dağıttılar 

Yugoslavlar da Niş 
ve üskübün 

şimalinde taarruza 
geçtiler. 

Arnavudluk cephesin
de lta1yanlar süngü 

hücumile püskürtüldü 
~ 

Tasarruf b·onolan ihracına 
dair kanun 18yihası 

Ankara, 12 (Hususi) - Tas.ar-' tisman sandıığı yapacaktır. Bu bo -
ruf bonoları ihracı hakkında Büyük nolar için bankaların tasarruf para
Millet Medi&ine verilmiş bulunan lanna ayırcfıklan faiz raddesinde 
kanun layihası alakalı encümenler- faiz verilebilecek ve Maliye Vekili 
de tetkik edilmektedir. Bu layiha azamt 25 milyon liralık bono ih 
esaslarına göre bu muamleyi amor- racı salahiyetini haiz olacaktır. 

Tarihin en büyük B. Çörçilin yeni 
meydan muharebesi bir hitabesi 

1 [;)~.etı;)_ 1 Florina bölgasinde 1 
Al:EMfNDE muharebe 
e Bir fırşat belirdi şiddetlendi 

Amerika kat 
harekata 

hazırlan ı yon 
.Yazan: Selim Ragıp Em- (Battarafı 1 inci sayfada) (B t f ı 
• ~Y tan bu hareketlere j .. tirak etmekte aş ara ı iııcı sa · ı k ~ Gazeteler , deniz aşırı ist · 

B undan birkaç gün e·1Velkı o an uvvetfor hakkında. biuabi hiç 
yazılarımdan bırınde har- bir malumat verilmemektedir ten gelecek bır istilaya kar 

bin, tabıat kanunları cribi bir ta- Yugoslavyanın · ·' enlandın teyakkuz karakol 
k.ı .. .. .... L d vauyetı fesı göl'eceğıne işaret ed. 

m gorunmez ve yazlı olmıyan on raya Yugoslavyanın vaziye- Vap kan 1 . Arn ik 
mevzuata tabi bulunduğunu ti hakkında gelen d iğer haberlere aem~lr . . ı e erfınke er : 
· t t · t • H b h h k t .. ı s· · h'"k. "' ı erının re a at etmes ışare e mış ım. ar , er are e .gore genera ımovıç u umeti. Al aftar 1 1 d G . 
gıbi muayyen bir idare ve ku - ı manların H:rvatistanda istiklal ilan keşif .. 

0 ~ a\ ak ro~n lan 
manda altında cereyan eder ve is- ettirmek ve Macaı ları harbe sok _ ileri ~ 0

1 ara e em 
tik t t k b d d · t' F k ·b· .. d · d 'kl · ·h · ruyor ar. aıne a • e er, emış ım. a- ma gı ı vucu e geti r ı · erı ı tı _ Kızıld · . Arn .k 
k t b h · d · l · b h • ı· 1 v h L J enızın erı an a azı a ıse crın gene az.ı a- at ara ragmen, ar e oevam etme.. Jarına aroılm A ·k 
d " l . d v b. h b h v ı •• b" . b " ası, merı a n 
k ıst: ~n d ogurmaskı .E!dı . ı ~ ar.~- gl e en x:at ı ır ıı1 urctt1e azınt-1tmd ı~ b u umumiyesinin Amer ika ta 

<Ra!Jtarafı 1 lnci s:ı:rbda) Bristol 12 (A.A.) _ Çötç.il bu. e ının e gene en ı tesır ve nu- unmaktad ır. A man arın , e e .,.. dan ittihaz ed 1 k d h 
nastırdan Folorinaya do~, ikin- gün bunda bir nutuk söylemiştir: fdu~l:lşt~ltıbn·~~· ~~yir ;ek~sttametıni J lunan delailden de anla~ılacağı ü - kat'i hareketler~cehazı~laan c 
cisi ş:mal-doğu şimal mihveri. Britanya başvekili buraya. üni - egı ıre 1 · ıgı mu a a tır. zere, geçen ilkbahardaki Fland.res hükumet tarafından l 

Sırb ordusunun bazı kısımları versitenin gansöliyesi sıfatile Avus.. . Niteki~ bu sefer de öyle oldu. mı.dıarrebesi manevralarını Balkan~ birlerin gitt ikçe şid~~~t1e 
Zağ"rebin şimalinde, Nişin cenu _ tralya başvekili Menzies ile Birle~ llkbahar ıle beraoer garbı Avru- 1 larda da tekrar etmek istedikleri bulunması şeklinde tefsir e , 
bunda Negotin bölgesinde ve To _ şik Amerika büyük elçisi Winan'a pa ıh.ava muharebeler inin ve de • l anlaşılmakta ise de. bu manevra _ tedir. 
tovo'nun batı şimalindı~ dağ'larda fahri doktor ünvanını tevcih için .niz hareketlerinin en son şıddet lar muvarfakiyetsizl iğe mahkı'lm gö Atlantikle seferle" 
mukavemete devam etmektedir _ gelmişti. haddim bulacağı beklenivordu. rünmektedir. 
Ier. fla~velcil, mera9imde:ı evvel, in~ılız adalarına karşı niha i taar- ı' Londra 12 (A.A.) - Sahihi -

Büyük meydan ır.µhan.lbesi Bristol' da dolaşml"? ve bir gece ev- ruz teşebbüsü artık günü n her a • yettar bir membadan öğrenildiğine 
Atina 12 (A.A.) - Yunan mat- vel hava baskını e~nasında hasara ğızda yer bulan bir meYzuu ol _ ,göre Manastı:r mmtakasında bulu -

buat nazırı Nikoludis dün akşam uğrayan binaları tetkik etmiştir. muştu. Derken beklenmed,k siyasi nan zırhlı ke~if müfrezel l!rimlizden 
radyoda şu beyanatta bulunmuş- Çörçil, birçok sivil müdafaa iı - bir tahavvül, harbin mihrakını biri dün bir dü~man piyade cüzü 
tur: çilerıinin ellerini eıkmıştır . garbden şarka nakletti ve devlet- j tamını kamyonlardan inerken Y" _ 

Tarihin en şiddetli ve en -par • Çörç.il üniversitedeki merasimd~ lerin barış vaziyeti ıle pek a iaka- kalavarak tamlamrn imha etmi<.ıtir. 
lak meydan muharebelerinden bi- ıK>yled.iği nıutukta .-zcümle denıi,tir dar ol<luJtunu söyledikleri Balkan- İngiliz müfrezesi hiç bir zayiata · uğ 
ri bir taraftan Yunanlılar ve İn- ki: lar bugünden yarına bir yangın ramamıştır. 
gilizler, öbür taraftan da Almanlar Birlı:aç aaat veya birkaç gün va- sa:ıası haline ~etirildi. Bir Amet"ica muhabirine 
arasında, eğer henüz başlamamış- kit bulduk<:a memleketi dolaşarak Bu hal o cins hadiselerdendir ki göre 

Nevyor k 12 (A.A.) - N 
Times gazetesine Vaşing 
gönder ilen bir telgrafa göre 
ı:ıu 250,000 tonilatoyu bula 
miktar ticaret vapurunun 
tikte işlemesini temin için 
den tıedbirlerin alınması 
meldir. Amerika ile Antlle 
ları arasındaki nakliyat. 
nakliye vapurları tarafın cfa 
pı l arak halen şu işde kul 
vapurların Atlantik sefe 
tahsis ed. 'lmE"Si düşünülme sa, birkaç saate kadar başlıyacak- l dül)Inan hücumlarının ıebeb oldu _ başlangıçta buna hakim olduğunu Nevyork 12 (A.A.) - Royter: 

ıur.~tina, 13 (A.A) - Resmt teb- tır: Ahlak ve hürriyetin materya- ğu hasarları görüyorum, fakat tah ~ sanan in,,an oğlunun elinden vu - ı Colombia radyosunun Yugos -
'""" lizm. hilekarlık ve esaretle yap • i ribatla birlikte ve harabelerin orta- kuatın tesiri le ipin ucu pekaia ka- lavyada bir mahaldeki muhabiri -

Her iki cephede de muhtelif tığ'ı meydan muhal'ebesi. Bütün sında beşeri veya şahsi bütün ha_ çabiliyor, demektir. Ve tarihin se- I nin bildirdiğine göre Bulgaristan 
noktalarda mahdud mevzii faali- mihnetle re bütün fedakarlıklara reketlerin en güz~ı. en geni, ve en yir değiştirebilmesi de işte asıl hududund~n . hArek~tle or~a ~u -

Irakta yen 
Kral Naib Yet vukubulmuştur. göğüs gererek kazanacağız. l yük:seğ:ine iştirak t-ttiklerini müdrik böyle zamanda ve bu gibi fırsat- 1 goslavya ıstıkam:tınde :lerlıyen 

Atina, 13 (A.A.) - Matbuat ne- ~azır, Almanya ve İta~y!mların 
1
olan memnun. it i madlı v~ miitebes- lardan istifade etmektedır. 3 al ·-~ kuvvetlerı Beıgradın 60 

zaretinin bildirdiğine göre, Yunan b rlikte olarak kuvvetlerının ge - sim . gözler görüyorum. Ma~lub e - kanlar harekatı henüz nihai saf - mıl cenubu şarkisinde kain Kru -
kıta'Jarı, Manastır ile Florina ara- rek adedce, gerek malzemece o - dilemez hir milletin ruhunu, bizi hasına intikal etmemiş olduğu için sevaç'da durdurulm~şlar~ır: 
Bında bir Alman tank .colunu da- lan fü:;tünlüğünden ve Selanikle dünya tarihinin bll . dönüm nokta - bu hususta söylenebilecek şey 80 tank tahrıb ecıildı 
ğıtmışlardır. Bu kol arasında mo- doğu Makedonvasının ve Trakya- sında rolümüııii ırkunızdan bizden mahduddur. . Birçok esir alınmıştır. Bunların 
tosikletli ve piyade kuvvetleri de sının muvakkat kayıbından şu su- sonra gelrcek hic; bir kimsenin ha- Fakat hadiseleri daha vakın ve arasında bir Alman generali de 
bulunuyordu ~'"mana aİ'lır zayı· tl b h tm• ı· b 1 h kk d L·· • • k b h.k. . k. 1 .. k' ' bulunmaktadır . ....,~ ,.. - re e , a se ış ır: a arı a ın a rn ... uçu ir mu- da:ha 1 a ım ım an arla ta ı•b ey- ı A . h b.. .. u·· kü' .. 
at v~rdirilmi.ştir. 1 · h d d h" h ı ki . 1 ·ı · tb · ynı mu a ıre gore s bun nanılınıyacak derecede gayrı 1 a aze e a 1 u unamıyaca arı şe lıyen n~ı zı ma t•atının neşrıyatı cenub .ı! bs .. d " th . b . 

Bağdad 12 (A.A.) - Ir 
lamentosu, dün yaptı~ı fev. 
toplantıda. Emir · Abdül-İl •· 
naiıbliğinden azletmiş ve 
~n.ç 'kralın rüştünü isbatı 
dar, Haşimi ailesinin en ya 
zası olan şerif Şerefi s 
Karar, ittifakla alınmıştır. 

Amavudlukta Yunanlılar sün- müsavi bir muharebede bulunuyo- k;Jde ifa imkanını verecek olan hür gÖsteriyor ki tesadüfün nadir bir hareı: ar un e tmu k- tışd . ır mBu-
ırü hücumu ile İtalvan taarruzla- ruz. Kahraman müttefikimiz Yu - riyet ve an·anemizin asırlık ruhunu ·ı ·. l k t k b f 1 cereyan e me e ır. u ~::..A..O: .. 1 d' Dü. cı vesı ? ta'rfad oredayba'lçı akn u hır-1 mıntakadaki Yugoslavlar, Arna - Maçe!I Za" ebd t rını ..,...._ .... rt. muş er .ır. _ş.m_ an noslavya henüz Cermen seline bi- görüyorum. sattan ıs 1 a e e l me mu a dl k İ " gr e a k k "' ~ .1 b 'l d t k · .. k'~l ... vu u taki talyanJarla irt ibatı 
J>e ~ zayıat ve esır v~rmıştır. zim iç~n faydalı olacak bır şekilde d.~IP se ı ~ a e ~ pe n;.uş u go- temin için garbe doğru sarka n bü- alfmda mi bUIUnUJO 

Atına. 13 (A.A.) - Nış ~ınta- k~ı koymağa muvaffak olama - Alman yarı resmi runmektedır. ~ır harbı .k_a~an~ı- yük Alman kuvvetlerini durdur • 
kasında Yuıgoslavlar m~kabı~ ta- mıştır. Buna binaen Alınan - Yu • ran ~aşlıca ~mıll.erden bırının ıs- maİ'la u.tn-aşmaktadırlar. Usküb ci- (Bat tarafı 1 inci sayf 
arruzlarda bulunarak bır mıktar nan harbı·nı·n bu en tehlikeli ilk • t ı...:.: ı k b fh ka ı r. F.• kadar uzun mu'"<idet n· are Alm ı i'- k'" b.. •• e vvy e nazı ır 3a aya rş varında el bombalarile 80 A lman 
. an esir alnuş ardır. us u un safhasında Yunanistanın bir Ele- a1ans111a gore f \ serbest değildir. Bu h aber Şimali j?arbi<>inde Yugoslav kıt'a- nın' 6 Alınana karcı do··vu- şıu·· <ru·· a- icra edilebilecek olan nü uz \'e te- tankının t ahrib edildiği söylen • ları ff ki tı· k b'l t ~., "' sir olduğun'a göre. bu neticeye mektedir. · ise, ya Maçekin bu beyann 

muva a ·ve 1 mu a ı aar- razı"de yu"z defa d~ı..a kuvvetlı· o • (0--•--afı 1 :....: ••yfada) k kı· ı·mzas uydurmad ruzlarda bul 1 d Q!lı .._..... -·"· ... varmak ve bu gayeyi elde etme ' Nazilerin şı'ddetıı· bombardıma- ı · ır vey 
unmuş ar ır. lan motörlü vasıtalara karşı dun mahfellerinde alaka ile oğrenil • Maçek tazyik altında harek 

vaziyette bulunması pek tabii idi miştir. Berlin vaziyeti, Ankaranm için her gayretin sarfolunması bir nına rağmen Yugoslavlar İngiliz mektedir. 

Rumenler Türk 
emlakine bazı 

takayidat koydular 

Bunun için Selaniği, doğu Make- münhasıran Türk menfaatinden vecibedir. lnjlilizlerin bunu an - takviye kıt'alarının geçmesini te- Budapeşte 12 (A.A.) _ 
donyasını ve Trakyayı kaybettik. mülhem olrruyan kararlar almıya- ladılkları ve bu maksadla kendile- min için Manastır civannda açık Maynap'm verdiği bir 

Makedonyalı ve Trakyalı kar - cağı noktasından hareket ederek rini davanın kazamiması hareke- bir koridor bulundurmaj?a gayret p;öre Hırvatistanda bulunan 
deşler, mütalea eylemektedir. Ankaranın tine büyük bir heyecanla terket - etmektedirler. meb'usları Hırvat hüku 

Bu elim mecburiyet sizi çok acı hattı hareketi cmüteyakkız•, eıfa- tikleri anlaşılıyor. Halen don dolayısile münakalat emrile rehine olarak tevkif 
bir vaziyete koydu. Fakat acınıza kat bilhassa kivasetfü sıfatlarile Simdi mesefe bu gayeye ulaş- j?liçlükle yapılmaktadır. miştil'. 
bütün milletin iştirak ettiğinden tavsif edilmektedir ki bu vasıflar mak ve muhali mümkün kılmak - Diğer cihetten Y~oslav cenub Kvaternik kimdir? 
emin olunuz. Bu ıztıraba muhak • hali hazırdaki vaziyette müsbet tadır. Aksi takdirde dönen çark ordusu Arnavudluktaki ilerj ha -

b bir daha devredebı'tı·r ve aelen fır- reketine devam etmektedir. Tc ev. - Londra 12 (A.A.) - L o 
kak olan nihai zaferimiz için sa - ir siyaset manası tazammun e - "" k y ı f 

H 
k d sat bir anda erişilmez uzaklıkları yüd etmiyen bir !ıabere göre Yu- da i u.gos av se aretinin 

«riciye Vekaleti Romanyatla bırla ve kuvvetli bir ümidle at- er. ooyhyab' lı' r . goslavlar Arnavudlukta mühim ları, Alınanlar tarafından y 
!anınız Berlin 12 (A.A.) - Alman mat- 1 H enılalri olan Türk vatandtlfları ~ radyosuna göre vaziyet' buatı, Türkiyenin bitaraflığını mu 5 & C bir liman olan Dracı ~al etmiş - tiri en ırvat quislingi K 

· · b' -Lı·~ 
1
.: f -//- a'ilıff' ~ ... ,., lerdir. nikin hiç b ir zaman gener 

l~n u teo lO' n~-e n A. d ha aza arzusuna dair Stefani a - - ,.,,,. ... ,..._.,.. 
·-· • -x· Atina 12 (A. ) - Atina ra • Almanlara göre madığını bildiriyorlar. Kv 

yosu, harekat hakkında demiştir jansı tarafından verilen bir tel - Al • Berne 12 (A.A.) - Ofi: 1910 da Zağrebde doğmuştu 
Harici,.e VeDletiadea teWii ki: grafı cTürkiyenin sakin hattı ha- mani ar SelaA nı·gw 1 Alınan radyosu, hususi bir e - disi Ustas adile tanınan k 

...aa_:....:.... H bin ı ıl:ı ki fh d reketh başlık! altında nöze rarpa- ~ı.. • ---IUf&K" ar a eyı te · sa asının e- "" .. misyonunda Alınan resmi tebli,..;- Hırvat tedhiş tçqA i tatına sı 
.n- ...ı..· d'l -~· cak şPkilde neşretmektedir. h b h ı d · it;• ı.u.umanyada ıcuıren neşre ı en vam ettıgme delalet eder hıç bir ara e a ,-n e ne ~. Alman ve İtalvan kıt' ala- surette merbuttur. Kvatern 

... ,._ k ib' b. kt Von Papen'in faaliyeti ,..~· - ı AI k d k ı· uu- ararname muc ınce, ecne ı- şey yo ur. rının. ıı Nisanda Ohride buluş _ za kra e san rın at ı 
l · -:11~ ' k d t • ,,J,,. Bo .:ı..·-·kl 1 v Bern 12 (A.A.) - National Zei- d · k 1 · s erın 1Wuı. ı tısa nezare muııt:n yun~u arı atına almaga b ld 

1 
tuklarmı bild;rmektedir. na a iştıra ey emış.tir. 

Verilmiş bir müsaade olmadıkça teşebbüs ettikleri küçük bir mem- tung gazetesinin Berlin muhabiri u u ar İtalyan tebliği lar zarfında, Kvaternik. 
Romanyadaki emlak, hukuk ve leketin kahraman<:a mukavemeti yazıyor: İs İ Roma 12 (AA.) _ ltalyan or - teşkilatının reisi Paveliç ıl 

k da Alm İt 1 Berlinde, Hitlerle met nönü li'kt + 1 d m.enafiine aid tasarruf muamele- arşısın an ve a yan müs- Atina 12 (A.A.) _ Daı·ly ""e • dulan Ull'IU.~.A karargihmın 309 nu.. e ıta ya a yaşamıştır. 
t l ·ıerı'n pl:ı.- 1arını ff k. arasındaki mesaı'Iarın teatisinden- .1.

1 
_ • lerind'e bulunamıyacakları; böyle ev 1 cuu n muvc.ı a ı - legraµh gazetesinin muhabiri ya- maralı tebJigı: ~afreb rady~ bir 

bir müısaade istihsal edilmeksizin yetsizliğe ub"adı.ğı görülmektedir. beri von Papenin fasılasız bir faa- zıyor·. Jülyen. ceph~.inde. Sava va.elisin- Bu.JLpea.te 12 (AA.) --
lil · t bliwl · livet sarfettiği bildirilmektedir. d 1 lllil <1• Y~ılacak. tasarruf muameleleri Müstev w .eı:n e g ~rı,. artıık şa • Bilhassa son ~nler zarfında Al • Britanya, Avustralya ve Yu - d~ J e11e~ıce ve Sus~.k a ka ar ~.erle- Zagreb tadyosu, general 

ik normal idare mu.ameleleri ve • şaalı degıldır. Artık ılerı hareket • bü' .,.._ 1~· • Tü' k . nan ıs· .. :.ı.kam~ kıt'aları Selan· i<1ı' tah dile. Kıt. alanınız duşmanın muda .. - nik'in bir ihtarını ne•retmi•f 
b 1 d <ti) fakat hava hücumlarını man :vu~ e....,ısı r zımam - waı ,.. L .! L- dk d "' y 

ankalarda mevdu kıymetlere ~r . e,,,... kt d' İtal ıl y darlanna yaptık!. ziyaretleri art • liyeden evvel düşman için istifade ~."w8 tert.lf;Hltim y~r 1
• tan sont~ .. un vat gnerali Hırvatistan' da b 

nhteallik tasarruf muamelelerinin bıldırme ~1 1~- ya~ ~r,. ~nan- tırmıstır. · edilemez hale koymuşlaıdır. Ber- ogleden. 90n~ Liublaana şehrını lf- Sırbların SıTbistanda bulunan 
hukukan hatıl addedileceği; Ro- lıların m . a gı ~~ e erı U.Z:t • hava edilmesi zahmete değer her gal etmLtlerc:l:ir. lleri hattketimiz de vat taraftan Bosnalılara k 
ınanyada ikam.et etmemekle bera- rinde hiç bır şe!. 1 rememe e- PiTlepe aruında nakliye kafilele - şey • yani telefon elektrik hava _ vam ebnek.teclir. ne olarak tutulduklarını 
ber orada bu gibi emlik hukuk dir. Geçe~ ~er~, y=~avya~, tini bombardıman etmiştir. Kamyon .(azi tesisatile d~yoll~ şose Zaramn ettafmda Uıliano civa- Sır'b-.ı.ndalıi Hırvat taraf 
\re menafie malik bulunı:n ecne- kuvvetlennı tan~ ~ . ~ehü - lann terkedildiii ve birçoklannın ve köprüler berhava ~diİmiştir. nnda hava teşeltltüfterimiz. dütma- bir teY olu~ bunun Sırb 
hilerin ise Romanya arazi.sinde man ha~a ~nkuvve e~ın ~"'"''ki • çukurlara yuvarlandığı ve bir kıs - Bütün gemiler limandan çıktıktan nın müdafaa tertiLatmı ve me-ni- yatile tmı:mİll ettirileceiini il. 
•~- ' cumlan ıle ı ıtaa ugrıyan ~ - d ld w • • "l .. t" l · · b--'-- d ---.:J __ ..J:!_ ,_L_.ı.ı.. ~vüle çıkarılmış bulunan bil1l- A • kbını ek mımn • .ateş a :gı goru muş ur. sonra istihkam neferleri sistemli ennı O'IDDar tman e1.mıuıııcmnr. meıuc.-·. 
tnum tahvillerle nama muharrer !atı ele almak ım venn • Ayni bölgede, diğer bir ırruP bir bir surette bütün liman tesisatını Divulje hava ü-'i yeniden bomba"- -------
<>lrnıyan kıymetli senedıeri himil tedir. .__, ....... biri editer motörlü kolu bombardıman ederek dokları ve hangarları tahril> et ~ dıman eclilmit ve ban.da büyük Macar ordusunun y 
<>lduİdarı takdirde bunlar hakkın- Alnw?'- ka.,.W-- A= rad • S tank t~h?b e~t. 6 kamyona a.. mi.şlerdir. İnfilaklar saatlerce de- yangınlar çıkarılnuttır. ~n kıt • • • 
da Nisan 1941 nihayetine kadar, Atına 1~ <. d . .;. nnre Üskü • tet vemuftir. Dıııer kamyonlar a - vam etmiştir Petrol depolannın alanaa ve deni.: tayyaselenne taar- lamdakı llerı hare 
b__ • yosunun bildir ıgıne "'": ' tl' rasmda da bombRlar · patlamıştır. . nız ed5lerek. raitral,.az defi albaa ·,-
""41111anya sefareti ile konsolosluk- bün şimali ~arbisinde şıdde ,ı mu- Bir demiryoluna iki defa i.-bet ka 5?nuncusu tam Almanlar sehrın alınnnstır. Deniz tayyarelerinden 6 CBat tanlı 1 i.ci = 
larına bir beyanname . ve~ekle harebe ~n Yu.go.slav kıt alan, dedilmiftir. Y cıvanna _v~dıklan za~an patı~ - 81 yıa'lc ılnuo ve 2 si b.tırılnuttır. Jnt'aları Horgaa'a varmış 
nrilkellef oldukları: aynı rnukel- Almanların Arnavudluk budu - 11111!..._ _,_ mı.ştır Butün lokomat1fier ve di - Ch ı.. . -L-da 3 dii--an tor- Şimdi Subotitza ;"" · ,....., • . . k da ırııreye .._ x.... d . l alze . l\lın e!'ca "ana-ı ...-· _. 
~yetin bu ~bi esham, tahvilat dunda İtalyanlarla ıltısa pey Atin.a 12 (A.A) Umumi ı<"'r enurvo u m me~ı • an- pidosuna taarruz edilmiftir. Bunlar- ilerlemektedirler. 
\"e senedleri mevduat olarak ka- etmesine mini olmuştur. emniyet ne:mreti ~rafından dün ak !&nn muvasalatındat bırk~ç siat dan biri batmıt. diieri aiır haS&Ta Mac:arİltaaa bava 
buı etmiş bulunan bankalara da ı...- t.Jyarelerinİn a.arruz~ tam ne,redilen tebliğ· o~e. kaldınl~ bu un~yo~l u. s- uğramlJtlr. Amavudlukııaki ltal - Budapeşte 12 (A.A 
lalnil oldu~ Ankaradaki R~~a!1- Atina t 2 (A.A.) _ Yunanistan Alman tayyareİeri dün ııeee Pi. ~a~ef~~~ur~=::ı! 0 :ı:: yan k·ıt0alan anud~ne bir mu~are- ajansı bildiriyor: .) - l 
~ ~efaretı tarafın<ian bild1ril- daki lnailiz umumi kararglhının re mıntakasma birbirini taldb eden !azifelerl başanhktan sonra sali • bec:!.en_ sonra 011>n ~ ve ~da • Perşembe ~nü öğleden 
!rtiştır . tebliği: w 1 ı ~ dalııa halinde hücum etmiıler - men hareket etmiılerdir. Abnan- a:ö~u~un prkında Uin Orduda ee1ıı 8 Sırb tayyaresi Kelebi a t 
d ~eyfiyet . a~i.kadar Türk vatan- lnciliz hava kuvvetlerinin agıt dır. Akın .4 saat sürmüştür. Düpnan lar ~rdiklerf zaman Sellnik artık nm qpl ed~k. !a~ktan ~en ~l- şehrine hücum etmi$leJu.. 
aş arının ıttilaına vazob,ıııur. boınbardıman tayyareleri 1O 1 IA1 ta>:Y8relen bombalar atmıt ve mub bir harabe halinde bulunuyordu. na~ ~etleRle. ırtibat tesis etnut- biya ana demiryolu hattı üz 

B . • Nisan ııeeai cenubi Sırbistanda ~a- t~lıf .. y~rlere mayn dökrnüılerdir. L l~rdır. Bir çok ~sır alınmış ve mü - dedir. Bidayette yübektım 
ir Alman ıaşe vapuru in Köprülü ve Pirlepe şehirlenle ~ k~~~ ~ng10. çıkm1!sa da derhal . Bulgar hududundaki Sırb ~ mik~ar~· .sdah Te malzeme iğ - tayyareler bilahare alçaktan: 

b b ıd fiınalt Yunanistanda kAin Kılkıı wndUTUlmutlerdu. Bır kaç düt • tinam edilmıftjr. rak fe!hrin sokak ve meydan. 
a n l köyündeki Alman tecemmülerini 1?8n ta~areai pıoieltt?r mevzile • &razİSİDdB anarşi YlrmlŞ • • da sivil halkı mitralyöz at 

loDCba 12 (AA) - Hava ne. bomhardanlm etmişlerdir. nne veMJr han dafi vasıtalanna (B ta fı ı . . 111 da) Bir Yunan hastana gemısı tutmuşlardır. 13 dır yaralı v 
~nin id.barat serviai bildiri • Birçok düpnan avcılarile karşı - mit~alyöz ateşi açm_ışsa ~ hiç bir . af ra mcı ~ a batırıldı Tanareler RU'8 d~ hücum ec 
J'or: lqan batk• bomhardunan tayya: nebee .~e edem~leıd.r. Pike Y~ !Rte b.çmıtlardır. Bu surette Sı~ iki .lokomotifi vahım hasara 

1 lngiliz bombardıman tayy.arele • relerimiz Polikutron' da mühim bir pan dıııer bazı duf!DAD tanveleri idare memurları tarafmdan tahli • Atina 12 (AA) Düşman ratmqlardır. 
~ lriicamuna ufrayan 1 SOO ton.. köprüyü havaya atmlflardır. de Glidıadaya bir buçuk mil meaa.. ye edilen topraklarda mlihla Snb tayyarelerinin Yunan hlıstane fl9- tki sırb tayyaresi Tolna V. 
· l.ak bir dütman iate vapuru batını,- l O Ni.and. avcılarımızdan mü - fede küçük bir vapura hücum etmif ukederi dolqarak ~lhq ve yai • misi Attnd'yl bombardıman ed6- tinde E'.oelesd civannda yen 
'-· ~tnıdan bir kitinin bh rek1teh bir l"UP eVYelce bffdin1en lerclir. Vapunm mürettebab brta- mal-.la buluoayol'lar. Bulpr halkı m batırdı.klan resmm Wiril • mişlerdir. Mürettebat entern 
-..,.la lıladiii ,ari1lmiittüE. harekattan J,afk.a olarak Manastırla nJnabr. k•ıb içiıaıııle ve ~. m*tedir. diJııııi.ttir. 
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( Şehir Baberleri ] 1 
Büyük Fransız ve 
İngiliz edibleri 

!SPOR 
Kesik kol ve 

bacakların gövdesi 
aranıyor 

Beşiktaş cinayeti hala 
esrarını mu haf aza 

etmektedir. 

1 Dolandırıcı Mahmud 
Saim gene sahnede! 

----·---------------J Tüyler ürpertici 
bir cinayetin muha

kemesi başladı 

(Baştarafı 2 nei sayfada) 
landı ve bir hastanede vefat Ptti. 

Bu ~arib adamın hayatı kadar 
garib olan eserleri Verlaine-den 
sonra ve Mallarmc-den evvel 
decadent - mütcdenniler mesleği
nin ilk mahsulleri sayılır. 

Stephana Mallarme 
Hapisaneden çıkar çıkmaz (Üniversite Telif Şilenin Bıçkıdere (Stelan Malarme) 

Müdürlüg" Ü ) namile uydurma bir yazıhane köyü civarındaki Nesirde olsun şürde olsun, hü-

Bugün yapdacak 
mitil küme maçları 
Beşiktaş Fenerle, 

1. Spor da G. Sarayla 
karşılaşıyor 

lasa mahlukat içinde ancak insa-
açmış ve tahsildarlık için müracaat eden- facianın tafsilatı na nas;b olan söz ni'metinde her Milli küme maçlarının üçüncü 

şeyden evvel vuzuh arayan man- haftası oyunları bugün Şeref sa _ 
le · 30 ar liral d 1 d ! - tık selameti erba'bınca anlaşıla - hasında dört İstanbul takımı ara-Betilttaşta bir parkta bulunan rın arını O an ırmış Şilenin B•çkıdere köyü ch·arın _ mıyacak muammalardan biri na- sında oynanacaktır. 

k·-·k kol ve bacak hadisesi etrafın- d · ı b' · · d;"" müdddumumi muav·n, TAhsin Müteaddid dolandırıcılık suçla- da canavarca •ı nen ır cınayetın sıl olub da bu şaiiri iştihar merte- Her iki maçın kendine mahsus 
rından sabıkası bulunan Mahmud uruşmasına 1 inci Ağırceza mah - helerinin en yükseline vasıl ol - ehemm.yeti, uzun boylu izaha lü· 

ve cinayet masası tefi Alişan tah - Sairnin son ~nlerde gene faali - kemesinde dün başlanılmıstır. Ha - muş bulunmasıdır. cŞaiirin şahI> zum. kalmıvacak kadar bü\ üktür. 
kı 11

' ve ıaharrıyata C:evam etmek - yete ;teçerek yenı yeni, marifetler- diııenin suçlusu bulunan İbrahim unvanile tanılan ve (.'(rafında İkinci maçı Galatasarayla İstan-
tedırler. . le bazı kimseleri dolandırmaJla oğlu Ncati, tavukçu lsmail i-ıminde san'atına tapınanlardan rnürekkeb bulspor yapacaktır. Bu~n birınei 

Park~.• b.u~an k~k ~il~. v:;w~a- kalk1ştı_ğı zabıtaca tesbit edilerek bir köylüyü baha ile başını parça - b'r büyük mürid halkası toplanan planda gelen İstanbul,.por büyük 

d
caklar ~zennde ~1obrg 1mudu~kl~gu~- 1

kenoısı dün yakalannu~tır. lamak Stıretile öldürmü,tür. Vıık'a Ma11arme için hala bugün bıle yı varlık gösteren muvaffakiyetler 
e ya~~ an .. otopsı, un arın ~ 1

• nı- İşin garib tarafı; akıl ve hayale ıöyle cereyan etmiştir: kılmamış bir ma'bed, şöyle böyle, elde etmiş olduğu ıçın onun her 
ha~'t ~~ .f:~. e~vel b~eskın. b~r b~ - ~elmed k bir takım usullerle yüz- Katil Necati, tavukçu lsmailde ayakta durabilmekte ı1e onun eşi- maçı üzerinde ciddiyetle durmak 
çka a . e. 1 .ı • nı te• 1! etb;ıı~tır. h' a- lerce kişiyi dolandırdı_iından do - para bulunduğunu öğrenerek, bir ğ'ne ibadet başlarını eRme-kte de- :zarureti vardır. 

&t, gıttl çc rsr1'\rengız. ır ~" 1
• - layı b r müddetten beri :ısliye 2 nci gün tarlada yolunu beklemiş, biraz vam edenler bulunmaktadır. El- Yüksek maneviyatı ve bü \"Ük e-

ye.t alı'" bu knrkunçldc ~ıayetlıı ~ 1 
- Cf7.a mahkemesinde duruşmasına eonra lsmail uzaktan şrörünmfüı. suç bette bunların bir imanı vardır: nerjisi karşısında boyun eğen ta-

mın tarah-ıı~ıı. vap~ .. ıgı . an 8
"

1 a - mevku[Pn devam edilmekte olan Dolandınlaulardan lu meydana çıkmadan yakla•ma _ Ben ne dün, ne bu_ırün yüre-;?im- kımlar gibi Galatasar3yın d.ı sıra-m.~m.ı~. ~r1lrttı~iln hu:·~etı d"' Ah; - Mahmud Saimin bundan on gün Nejad Şİmfek Fethi Bo.oilu stnı beklemiıtir. Bu sur•tl .. k-ndini de bu imandan bir silik !?Ölge bile ya ~irecdini sanmak çok ~çtür. 
nuz t~t cdıl,ememıştir. Hadıse, evvel tahliye edilmiş olmasına göstermeden. tavukçunun peo:;ine bu1a?Tiadırm. Puvan cetveluı n başında balu-
a~ca~ ~ntt) .-ı urbs~ının ba 1 ve ra~en derhal faal yete jleÇmek - Ma'hmud' Saimin nihayet kısa bir takılm11tır. Münuih bir lan kolla- Edebiyatı cedide zamanında ara nan İstanbulsporun ayni cetvelin 
go,d~sı de b. ulu d.ugu .7.am

1
a.n, te _ ten rekinmemi" bulunmasıdır. takib ve kontrol sonunda bütün d b'l k .. k ,_ son d .. ,_ ... _ tl 

- d b 1 lctı S d k b ., foyalan meydana ,.~kmı..t-ır. yan katil, elindeki bahavı bir ara - mız a ' e onun te tu ~ıayranı un a &UAwıe e yer almış <>lan nev.VUT e. <" •• ,.,._ r .-ım ' 1 •• a. İddia..:a ve zabıta tahkikatına ..... Q• v d N bu f.kl · · d Galat b .. 
1 d hki'- d ı 1 Be'-'azıdda Emı'nbey sokal!tında hk p"ddetle lsmailin kafasına indir. ar ı: e re ı erın ırşa ı, ne asarayı ugun mağlôb et -21 •• ız er u:r.enn e ta ıı:at erın cı- nazaran. cür'etkar dolandırıcının ·1 "' .. • 1 h' d · ın k .. 'ddt b' 

l le d .... numaralı evde oturan Fethı' mi .. t:r. Kafa.,ı par~alanan lsmaH, şaıırın e ın e zamanının en mu- t. ıçın cı ır kuvvet sarfe _ 
tin me le ır. bu defaki marifetleri şu suretle ~ h' .. kk'dl · tar f d rl-<ri :h' "..J. Bozoglu ile Feriköyünde Erj(ene _ kaldınldığı hastanede kurtulamıya. ım mune ı erı a ın an ya- ---,...ne ıç Şllı.r.ıe yoktur. 

cereyan etmiştir: kon caddesinde 225 numaralı ev- rak ölmüıtür. Katil. Ağırcezaya ce- zılmış takc:lir makaleleri, ne de Galatasaray yapmış olduğ ı bir Şimdi d'3 bavul 
ihtikarı mı başla_.,.ı? 

Fiat mürakabe bürosu bavul sa
tış an ve -t atları üzerinde piya -
sada letkıklere başlamıştır. Son 
zamanlarda bazı kimselerın İstan
bulu terke mek arzusunda bulun
malarını fırsat ıb len birçok bavul-
ular fıat rını vük$eltmişlf'rdir. 

Bu vazivctten haber-dar olan fiat 
murakabe bu osu derhal piyasada 
ta k kata ve teftislere başlamıştır. 

D ğer t.,rafhın. mwrakabP büro
sunun hı d at eşvası üzerinde 
yaptı~ı t t' ıkler netic.elenm'ştir. 
Bu tetkiklı>r neticesinde bazı hır -
davatçılann j?eçPn seneki fiatlar
dan vuka ya mal satmış olduk -
)arı meydana c:ı1·anldığmdan bun
lar hakk ?'da kanuni takibat ya
pılması karfırlac;tınlmışt•r. Fiat 
rnürakabe kornisvonu da avrıca 
tesbit edilen cins eşya üzerinde 
evvelki 5" rl rdeki satıs fiatına 
uv~n bir kar haddi tayın edecek-

• tir. 

K Ü ÇÜK 
• p LIS 

_HABERLERi_ 

Galatada ~rrıirlio_ğlu hanında de oturan Nejad Şimşek 3dlann - za kanununun 450 inci maddes:ne kendisinin okuduium manzume- m~taki ma,klub yeti dofavısıle he-
21 numaralı yazıbanevi kiralıyan da iki ~enç de dün zabıtaya müra- tevfiqn idamı taleb edilerek •--vk. leri bende ufak bir heyecan titre- men yutuluverir bir lokma olına-
Ma'hmud Saim, bu yazıhaneyi ad- caat ederek Mahmud Saim tara • olunmuttur. mesi uyandıramadı. Bunun :çin ?ı~n! d~ isbata mecbur oldu~ 
res göstererek ~azetelere şu yolda hükmediyorum ki bende şiir ve ıçındır kı bu maçın çetin erlacıığını 
birer ilan yolJamıştır. fından bu tarzda dolandırıldıkla • Necati. diinkti ~el11ede Yt!pılan san'at tahassüslerine karşı kapalı tahmin etmek mümkündür 

c Üniversite telif müdilrlüj!ün · - nnı iddia etmişlerdir. eorgusunda hadiseyi tevile çalışa - kalma~a mahktim cepheler var. • İkinci maçın ehemmiyeii aşi • 
deki (1) sevvar tahsildarlıklar için Şikayetçilerden Nejad Şimşek Tak, fÖy)e anlatmıştır: Böyle olmak icab eder, zira kardır. Fenertıahçe, yakın bir ta _ 
münasib miktarda memur tılına - bir muharririmize başından J!e • «- Ben, lımınile iki tavuk sat - benden çok daha ziyade salahiyet rihteki mağlUbiyetten sonra bu _ 
caktır Her türlü ver«i ve tekalif çenleri fl1 ~kilde anlatmıştır: mı... fak&t puaııını alamamMım. sahibi olanJann fikrinden avrıl _ gün tekrar Beşiktaşın karşısında 
müescıesf"mize aid olmak üzere c- Gazetede bu tahsildarlık ila Birkaç dda istedimse de vermedi. mak için bunu başka türlü izah yer alacaktır. 
maaş kırk liradır.• nını okur okumaz. derhal Gala -ıVak'A oldurru gün. bir!ilcte kö}'e rlö etmek mümkün dei!ildir. İ.şte S?e- Beşiktaş takımı Yiiksek mane _ 

Gnetelerde bu Ulnı dkuyan tadaki yazıhaneye ~ittim. Mükel- nÜyorduk. Gene alacağnnı hotır1at- ne 'bu satırları yazmak üzere şa- viyatına rağmen, bu(iln yapacajtı 
bazı kimseler ertesi ıününden iti- lef 9ir masanın başında sakallı tırrı. Parayı v•....,edi. füıt,.Jik h,,im irin eserlerıne tekrar bir göz S?ez- oyuna büvük bir ehemmiyet ver _ 
baren birer ikişer yazıhaneye iti- kerli ferli bir zat oturuyordu. le kavgaya tutu<ıtu. Bi:- aralık. c"kı- dirirken, blr vandan da. en meş- mek mecburiyetindec:lir. 
derek. kend sine müdür süsü ve - Beni büyüık Dir nezaretle kabul sını çıkaMp. üstüme hücum etti. Ben hur münekkidlerin onu göklere Fenerbahçeyi her zaman ve her 
ren Mahmud Saimle ~örüşmüşler- eden bu ihtıyar kendisini müdür de. kencJ.imi müdafaa için, balta ile çıkaran yazılannı süzerken ne sa verde o kadar ,gafil avlamak ko-
dir. olarak tanıttıktan sonra bana: ona vırrdum.» irin manzumelerinde zevk vf'rebi- Jay müyesser olur bir fırsat delil-

Mahmud Saim, yekUnu bir hay- c- Tahsildarlık için müracaat Mahkeme, şahid!erin celp ve din lecek. hatta lavık'lc anlaşılacak dir. 
liyı bulan müracaatçıların hemen ediyorsanız, 30 lira nakdi kefalet lenmelerine karar vererek. duruş' _ tek bir parça buluyorum, ne de Fenerbahçeyi yedi sayile mağ
hepsini bu mvehum tahsildarlığa vermeniz llzımdır.> lllayı ba,ka bir güne bırakmıştır. bf'r'k'lcrde fikrimi k<>ndi !!Cini" - llıb eden Beşiktaş bu yüksek jla-
tavin etmiş gibi göstererek, bun • Dedi. Üzerimde para yoktu. E- _ !erine jmale edebilecek bir ikna' I'b'yetin bir sürpriz olmadığını :is-
lardan otuz lıra kefalet akçesi na- ve ıl{eldim. Babam öteden beriden ı · kuvvet buluvorum. Bu hakikati bata çalışacaksa da her halde kar-
mile para almı.ştır. istenen bu 30 lira kefalet akçesinı ~ beni duv.'?\lsuzlukla, anlayışsızlık- şısında büyük bir kuvvet hulmu.ş 

Bu suretle kafese koyduğu ta - buldu. Ben de gelip müdür be - J Bir doktoru:ı gUnJU~< 1a ittiham edecek olanlara karşı olacaktır. 
liblere üstelik b'rer pullu senedle ye (1) paraları verelim. Bir hafta! •otlarından 'hicab ile, fakat cesarE>tle itiraf et- Feneıföahçe; müdafaa hattında-
uydurma hı(lviyet varaka an ve - kadar devam ettilim bu yaz1ha - n mf'livim. Bununla beraber Fran- ki Jı?ediii kapıyabilmek için mü -
ren açıkS?ÖZ sabıkalı bu şeytani u- neye benim gibi bJ-çok kimseler) -- sada yeni b'r ş'ir dıninin hfmile- temadi bir faaliyet sarfetmekte -
sulle bir hafta içinde birçok kim- de ı;?elip ~(diyorlardı. Basur menıeleri jl'ind~n SRV1lan bu adamı sükfıt ile dir. Bunun il.k semeresini Beşiktae 
sel eri dolandırmıştır. Meğer bu ak sakallı 3dam tl'ni- 1 1 ı?ecistirmek şu yazılar silsilesin - karşJsında verip vermiyece~ni 

ı. Basur memeleri makad civarın- 1 _,J L • bo ı k b k _, O ke· .. tı'rmnk mu-mku" n d•ll.iJdı'r Bu faaliyetleri ıııırasındı.1 zabı- versite telif müdürü (1) dE>Ril. do-• .._,p '"ır su ıra ır•ıı. nun için ., ~ . "-"'· • 
deki büyük verıd!erln •i rne,in ... ~n d' k' :ı..· 1 'k t Fenerbahce buminkü ma"ı ka tanın nazarı d:kkatih. cC'lbeden landırıcı Mahmud Saimmiş ... > s "" I ır ı uıc o mazsa namını zı re - "'w " -

----·--- t.e~ekküJ eder Ve bunun için ça - .. !l,.~P ve havatına seri' bir ~z at- zandıi!'ı takrlirde şampiyonanın en 
Bir mağaz~nın eı·r yalancı ş-hı·d but ve çok tanarıar. :easur ıne - lma~a mecbur ohıyorum: sağlam adımını atm•s >lacaktır. 

melerinin sebebi tC§ekkü'ü evve - . Ömer Besim 
le.mirde inkibazdır. Hak·katen ev- 1842 de Pariste doitlu, ilk önce ============== 

kasasını soyan hır mahkemede tevkif tahsiJini en kibar müesseselerde 
ramı basuriyeye miıp,eld olanla. yaptı v@ henüz yirmi yaşında •ken tes s etmiş oldu. Bu nufuz şairin 

Alacak meselesinden kavga sızlar yakalandılar edildi rın birçoğu münk:ıbızdırıar ve çok ,i~ilizcesini ilerleterek bu lisanı müsahabelerinde herkesı teshir 
Cediltpatıada oturan Yervant a- . sert ve güçlükle de'l tabiilerini · tedris suretile hayatını kazanmak eden bir nevi' füsuna benzer ca-

dında biri, dün ÇarJlda Çivicil~r Bundan bir hafta ev.re! Çakmak. Dün asliye 2 nci ceza mahkeme- icra ederken çok fazla da ıkınır- ıçin !nglitereye geçti. Otuz sene z.be idi. Bu toplantılara dair mü-
cadde9inde kuyumcu çırağı Mu - çılarda R•zapaş.:ı yok usunda J 3 nu sinde bir ihtikar davası riivcı edi _ lar ve bu ıkınma oradaki s y:ıh kadar süren uzun bir müddet es- nekkidler bize uzun tafsilat verir-

1 R d S 1 d kan damarlarını ,· .. :rerek nihay"t ı harremle bir alacak m«-selesinden mara ı aşi "'Vİ e ai itriyat ma- lirken, yalan şehadette bulunan bir " ~ nasında muhtelif yerlerde, Jıatta er. 
dolayı kavraya tutufmuşlar, bu es- ğazasının kaaaaı ıoyulrnuş. içinden phid mahkemece tevkıf edilmiş - peyderpey birer bırer memeler Universite'de bu lisanın talimile 1895 de Mallarme Paris civa. 

ki Y çıkmata ba.§lar. Basur 'memeleri k d d bu d d t f ld ~ , ·· .. k b' nada Muharrem bıça a ervantı 95 5 lira evrakı nakdiye ile 2 altın tir. va it geçir i, .şura a ra a inti- rın a mu asarrı o ugu KUÇU ır 
d h l.• ı · d çok ot.ura.nıaroa 6a aörülür. E - ed 1 J · sayfiyeye çekilerek tamamile mün "Yiku iiniin mu te ır yer enn en ya. lira meçhul hırsızlar tarafından ça- Davadıa •uçlu bulunan civi tüc- le _. şar en yazı arı ve manzump en 

.sa.cıen ço uı.ura.nlarda karaci"'er d rd k' • b' d'kk zevı· yaşama1i>a b 1 d Talam1şt1r. Jınmıttı. carı Nikola p8 kaloğlu ikişer bu _ ve barsak na.ta.mamiJeUeri ve ;n. e va ı l umumı ır ı at na- ,; aş ar ve na ıren, 
Yervant te-lavı altına alınmı!I, M w h·L· . b k k k tl'k 30 k'l . . . lr'l beli kl zannı celbetmemişti. Ancak onu şurada burada yazıları görülür; 

M h bl k h kk d ngaza • ıomın za ataya vu u çu pa e ı ., o rıvını-ı ı o~n- ı eri de görülür. Bıuıurdan keşfedenler bulundu, ve bunla - lakin kend sinden umulan, sabır -
~.barr'emb .J_ anara a '" 

8 
bulan mür&caati iizerin'" va 1 ~ • a et - nu t 44 kunıı üzeritır:len .şatmRk su- kurtulmak iÇin ılk ya.pılacak ka- J kl beki tuı ata a.,...nmııtır. . t'I 'ht'kA rın arasında zamanın en mühim sızı a enen asıl büyük e:ser, 

• .. - • • rafında faaliyete geçen Emn yet re 1 
'"· 

1 1 ar Yllpmı;ftır. bı.zı ık meee!Mni belletmektir. münekkidleri ve şairleri olanlar namını ahlafa devrede<:eK olan şa 
Kereatfleı dukkantnda ne 111 Müdürlüğü memurlan dün bu kasa Maznun, geçen ccl~de scki7er Günde bir hatt.A iki de~ defi ta- da vardı ki isminin etrafında bir heser, bir türlü vücuda gelemez; 

vardı 1 soyguncularını yıakalamıtlardır. ~:!oluk pttketfer verine. yanhlıkla mit temin edafnee basur Vaziyet. çığırtkanlık yaptılar. Buna ıait - hatta bu eserini daima hulyalan-
, Eyühl~. Ker~$t:ci1.er arasınd~ İş- Emniyet Miidürlüğünce sorgula_ ıkı~r buçuk kilolult p::ıketl~r ha - lerinin de derhal diizelmete bat. men eserleri, ezcümle L'apres _ na esas ittihaz etmiş olmasına raı 
lıyen 9ofor Ra~ın ıdare~ı.nd~k· 7 4 rı yapılan failler, aabıkalı hırsızlar- z .rladıklarını. böylf'f"e iııtenmeden ladığı görülcektir. Teşettüı eden m.ic:li d'un Faune ile Edgard. Poe- men. onu ihzar edecek teşebbüs-
numaralı otobus evvelkı ak .. am dan Elazıilı Ha.imle arkadaşı Mutı bır hata iılcnmiş olduğunu ileri sür~ memeler de ya elettıitle yakılır den meşhur cKarga. tercemı:si lerde bulun<lu,tuna dair, evrakı a-
mutad se.ferini yapmak ı.izere. Ciha- tafadlr. müştü. veya kurut.ulur. Bu b~ ameliye gene pek dar bir daire dışına çıka rasında. bir emareye bile tesa -
li caddeeınden geçerken, Vaı-ıl .. a - Su 1 bü' .. f .. .1 D"nk" 1 d .. d f hid' doktor muayenehanelerinde bile madı. Onu asıl tanıtan Huy&- düf olunamamıştır 
id 278 numaralı keresteci dükki\ _ ı_ çkar1nı tün te enu~tı e 8~1. - 1 uk d~ lce 'e e mk uya aadşa 1 yapılmaktadır. Veyahud oota ve mans-ın cTcrsine• nam maruf ro- 1898 de vafat etti, iki sene evvel 

d le •tan an hır•ızları, l<a•ıd Sevı ın ° ara m enr-n çıra anı e, us- büyüı.~- am ı· t · f ed V 1 · d k 
nının uv.rına c;arpmı~tır. Ço d"kkA .. d'" b' y.. t ı b 'dd' t 'd t . • llU)"l: e ıya ıcra edilir. Bu manı oldu. ve at en er aın- en sonra en 
şiddetle vuku bulan bu çaroma u. anınla 'kn •z ır muşter~ 11 - Fask nın u 1 ıasını eyı . «- ı:n•ŞtiT. ook gti-1, 90k munffakiyetli ve Bunda eserin başlıca kahrama- disine c$airlerin sahh unvanı ve-
neticesinde duvar yıkılmış, d'ikkan fatıle ge ere · sandıkların ar aıın. a a~, 'bevc~ ~m?'e djlılleldk~r- pek az tehlikeli bir ameliyattır. nı MalJarme için b r minber kur- rilen Mallarıne-den bugün de alı
ehemmiyetli surette ha-sara uğra - da saklanmak •uretile gece diik - tısın a u ıe • e.tı~ ya an .. 0 ugu Hiç tereddild et.meden yaptınne.. muş ve orada namını etrafa hay- nacak bir mühim eser kalmamış, 
mışt•r. Şoför yakalanmı,, kaza et - llnın kapanmasını beklediklerini anla1ıl1ı1. v~ Yanının tevkıfıne ka- lıdır. t. Z. ö. kırmış idi. Zamanın ~enderinden hatta şiirleri arasınıian scçilebile-
Tafında tahkilcata baclanmıştır. ve dültkin memur ve müstahdem- rar verı mışbr Cenı. laıi1ea Okll)'lk:W.AJl·~..... birçoktan bu şairi kendilerine ns cek parcalara bile tesadüf imkanı 

Merdi-.endea tatlıia dü§tÜ leri ~i:tikten sonra da kasayı aça _ Mektehlerdekı· poırıa •••• yol amalv.ı•ı ra •. tad <ilve tanıdılar. fakat onun asıl bulunamamıştır. Bu hüküm bt!lki 
Kumkapıda ohmın Kir.kor adın. r~k ıçınd.en p~raluı çAldılclarını ;. teftiılere derim. Abt takdirde tst.ekleu şonretini, şair'n Parlste Roma so- bence pek indidir, aramızda ak-

da b' k da 1 . . d' tıraf etmıtlerdır devam ediliyor mut.abelesiı lıal•blllr. kağında meskeninde, bir inziva sine kail olanlar varsa onlar tec-
ır çocu n ev ennın mer 1 

• H ·ıu 1 havatında toplantLlara i<Jti~ak e- rüb etsinler ... 
veninden inerkea. münzenesini . er~ suçu d~ dan haklarında.. iki gündcnbcri şehrimizde bulu- ~------------"' denler üzerinde icra ~ttiğ! nufuz Halid Ziya Utakligil 
kaybderek taflığa dü+roüıt. başın - kı .tahkık~!. evrak~lc bı~ kte müd - nan Maarif Vekaleti tefti:1 heyeti - ----· -----------------
dan aiır surette yaralanmıştır. Ya - deıumumılrwe t61ıtn cdılmişlerdir. r~isi (',."ad Tosunoğlu, 'okullarda -r 
ralı çocuk, tedavi edilmek üzere k:i tef..: lr-rine devam etmektedir. rr lJ. K JST1YE'~TLE1l 
Cmralapa,. J.a~ne kaldırıhnışl Eminönü Hatlcevinde Cevad Tosunoğlu dün Maarif Mü- EuLENtJ1EK KAHKAHALARLA G LME ._ .Hl. 

tır. konfet"anı dürlüiünde Vekalet müfettişlerile B U G Ü N 
imtihanlara aid baz.ı müzakereler - 3 AT y A R 1 ş L AR 1 N D A 

DOnya muharrirlerinden ter
cümeler serisi No: ~5 

Mih. Zoşçenko 

Çarın Çizmeleri 
Çeviren: ... 

Hasan Ali Ediz 
Fi. 50 

=.;~~~;;·da E··;m;z ~:.;1:1",:~:~ .. :·::":~k •• :.~~ t!!~ PALVRACILAR 
salonunda Yükeek lk~ısad ve Tica - vad T oaunoğlu imtihanlar ':'ra"ında 
ret mektebi müdürü N'had Sayar mekteblerde yapılacalc. tc.:ftışler et- Btiyük komedi Jllmini görmelidirler. Aynca: Renkli Komedi ve FOX DÜNYA 
tarafınd"n c~1e lek"ı •. ,,h~:lin mah: rafınd. a. müfettişlere bazı direktifler H d B 11 d ·1,·1 t' "' ,. - '"' - ava isleri. ugün aaat e ten:ıı ı ı ma ıne. yeti ve Türkiyede ehemmiyeti) mev vermiftrr. 
zufu ~r konknns v~il~ekti~ Her ~·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~.~~~ 
kes gelebilir. 

1 
Kahveler cinslere aynbyor 1 SUMER 

Belediye iktısad müdürlüi\i. lcu-
nı kahvcileri kontrol ederek mah- ve 
lut kwahveleri cinale~i~e göre tarr.if T A K s ı• M 
etmege karar vermı~tır. 

Görülmemiş 

muvaff:k·yeUer'e 
devam ediyor 

1 
Mahlut kahvelerin muayeneleri _ 

ne Pazartesi gününden itiboren bat- a.__ _ 
... ,ıanacak. ve her cins icnhv~ i-:h mu-~ Si11,emalarında ·--· 

'-------------~ ayyen fiatlar &ahit edjlecektir. 

Remzi Kitabevi 
Bugün saat 11 de tenzilatlı matı.ne ------·~• 
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Resmi Tebliğler ["Son Posta,, nın. lisan dersleri] 
lngiltere üzerinde 

Loncfrıa 12 ( A.A.) - lnsiliz 
6 a:rda pratik usulle 

laan nezaretinin tebliği: 
Dun gece dii'"1arı hava kVVYet -

lerimn fatt liTl'!ti hemen herıen ta -
mamen lntri1terenin garb, cenub ve 
cenubu garbt bölgeleri Ü7.erine iuhi. 
•r etmİo<tir. Carb bölgesine yapı -
lan h"cum tiddet1i olmu., ve bura. 
da bir çok yangınlu çıkmıı ve ha
•r vulrobuhnuıhn'. 

SiNEK 
Yazan: Arkadi Averçenko 

A 

Çeviren: Hasan Ali Ediz 
1 

Bir mahpusun batıra 

• • zce :in 

defterinderı 

Sair mııhatl~ yapılan hücum -
lar daha hafif olmuş ve bilhas9a ce
nub ıahili boyunca bazı yerlere tev 
c"h ecftlmitrir Buralarda hasar vu -
kua selmee ele hiç bir tuaf •a e -
h~ .._T olmamtthT. Car -
'bt 1~1teTede ineanca zayiat nisbe- lıte, nihayet kodeetqiın. Aman 

Lesson siı 
1 

Bread and fruit and nuts an 
. food - ekmek ve meyva ve c:eria-

ten fazla olmuftVT. Allahım, ne can Slluııbal.. IOM bile 
Betinci dende verilen vazife- ler 2!dadırlar. 

aiıı dojru tekli: 1 take aome f.ood witJı a spocm • 
ltalpn tebllii basret kaldım. Yanımda bir tek 

canlı mahluk bilıe yok. 
L Rice ıs on your plate. bir ka••kla biraz ııda almm. 
Yahud: You ı>ut a nut ın your mou& 

Roma 12 (A.A.) - Remıt teb- Aman yarabbıl. Şu karpdaki ne) 
lif: Duvarda. Acllba yanılıyor muyum) 

You have rice on your plate. wJttı Your finaera - PaımakJan-
2. 1 put ttıe rice on your plate. nız.la abmıza bır ceviz koyum.. 

Malta eemeımda c~n eden e bahtiyarl k, ne aoacletl. 
laava muharebeler& ?eticesınde Al - Fılhak.ika; bulundugum hapieba. 
man bava kuvvetlenn~ mensub tay ne höcresini.n duvarında alelade bir 
yarel~r, 3 İnpliz sv tayyaresini dü- einelr. SÖTmÜftÜm. Havvanc•iız ön 
""nnfitlercÜT. ayalr.lannı batı üzerinde kilidlemif, 

L 1 have bread in my lland. nız. 
4. Tbe bread fa in your hand. So~ SOUJ) Js in a pot - bini 
5. Salt (solt) fa on your table. • çorba bi.r tencerenin lcindedir. 

lirenaik'te ltalyan ve Alman kol mahzun mahzun duruyoTdu. 

8. The salt il in your spoon. Ths is a bottle of water and that 
T. t have a apoon in my hand is a bottle of mi1lt - bu bır fite m 

~lln hareketi devam etmekted·r. Sevsili eineld. Sen benim en iyi 
E\ıazela ••I eclilmiftir. Yalta1anan aTkad&flm olacakanl Burada ~n 
lıS lnailiz tayyarainın mürettebatı benim yalntzl i1au gidetecekainl. 
•-.ında ltir seneral bul11nmakta • Fakat içimde büyük bir üzüntü 
el.. var: Ya bg hayvanc~ buradaki 

Yahud: dur ve o bir • süttür. 
A spoon is in my hand. 1 put tbe milk in a cup - .nll 
8. The spoon is in my hand. bir fincana koyanın 
9. Bread and rice are on the Y ou put your mille on ,_. 

table. plate of rice - tCltünibıll l)İl'İDÇ • 

Şarki Afıikada lnciJiz tayyarel~- gıdayı beğenmiyerek buradan ka • 
10. The bread is between yow bağınıza koyarsuıız. 

ri Cimm.a'daki üeeümüze taarruz e.. çıp sitmek iıtene). lli••••••llllll plate and my plate. Milk, water and soup ne 
V oca6alary 1 drinks - süt, su ve QOl'ba idtidirlll'. 

.ıere& ha.arat husule •flinnitler - Ona süzel bir yemek baznlama. 
dir. Jıyımf. AA>1e (epl) - elma. 

Vug:ıslavya 
Başv kil nin 

hitabesi 

Küç&k i»ir parça şeker alıyorum. Ea (e2) - yubıurta 
Şekeri 9UdA ıslatıyorum, tekeri kU- Bu sece hiç uyuyamadım. Aldı. •nmlf mütemadiyen bep ayni nok- Food (fud) - aıda 
çük bir eöjüş paıçaeınm yanıa ko- ma kötü kötü bit takım fikirler gel- taya bakıyorum. .Jl"ruit (frut) - meyve 
yuyorum '(iyice bilmiyoru~ amma di; ya tineiin karı&nlıkta ıu;acaiı Sin~ lı:aybolmuttul. Nut (not) - c:eviz. fıstık 
her halde ıinc:kler et t-. eeverlcr ) tutar da, du'tanndan kalkar ve be.. U;muı Rftmit, beni terketmiıtil. Oran«e (orenc) - portakal 
ve küçük hap'shane arlcada•ımın nim karyolama konarsa, ben de Egoiıt mablılkl. Pot (pot) - tencere, kavanoz 
bunlm naeıl yiyeceğini gözetlemi- farkına •arm .. dan onu ezenem) Sanki buruı onun İçin fena idi!. Some (sam) • bazen, bazı 
ye başlıyorum. Sevııili arkadatımı ezip öldUr • Sanki buradıı ben ona bakmıyor _ Surar (~ar) - Şeker 

Yuııoslavyada bir mahal 12 Sinek höcremin içinde uçuyor, mek). Aman Allahım, ne fena bir dum>. Witb ( ouid) - ile, beraber 
(AA.) _ Y\11'0tllav başvekili Ge- duvara konuyor, mütevazı karyola. dütfincel. * Bottle (bati) _ $işe 
neral Sı.movıc umumi lı:arardhın- mın üzerinde durakl yor, vaıldı • HaytTI. Buna imkan -.ennemeli.. ll Cup (kap) _ f ncan 
dan radyo ile ~şa~daki nutku söy- yor ... Fakat benim ona hazırt.dı . Liınbamı yaktım, muamın ize- Sineğin hatıra defterinden Drink (drink) - ıcki 
lemiştfr. I~ ~meii .bir türlü sörmüyor. Se• rine koydum, sözlerim eca~ ~ttı- Fork (fork) - catal 

Alnıanyanın bize m h. b. sıli ımek. biraz ba tara(a bakeana 1. iım yerden hep ""'eli sadüyorum. Alel&de bir 1Derak., W- kapriz Knife (nayf) - bı~ak 
M>eb olmadan tahm~;tti~ b~ Karyola~aa kalkı7oru?1, v_e ıa- Fakat ~r 1olr.. padb bol ho? )'iizündea ben buraıa scldim. Gdır Meal (m J) - yemek 
lıarbde. karşımızda kıyas kabul et- vatÇa ellenrm eallıyarak •ıneii ...._ 1Q'U7abilirim. selmes de. derhal. laata etüjimi an. Jlilk (milk) • siU 
mJyecek derecede daha kuvvetli •ya doiıu kovaL,oorum: Korkma * Jadım. Soup (aup) - eorba 
ve adedce daha faik bir dtıfllUUl Y~VTU~ korkmal. Ben~en ~ • Ne felaket!. !lneiim az b~n Burası ne can .akıa hir yermi.t!, Water (iuotar) - aı 
bulunduıu:nu mftclrHdz. hiç lnr fenalık .• im& 8ia ild1111z b!r 8rihncek alı içinde can venp Bu hapishane höc:raine daha yeni 

Fakat mIDetimlzin manevi kuv- de fellk~ecleyız~ gıdiy~~ Vakı& .. ben .. burGne ka .- ıelmif. bir duvara konmuıtumi bir- GN111er1 
vetfne, ol'dumuzun kudretine Al- d ~ t•Yd~ ~~ mdaya kon. dar h~cremd.e .arumcF ~e be~I 1~ır denbire üzerime "hkilon yabancı na.. lnailizcede cemiler kelimenin 
man tecavüzünün hemen arifesin- u. Afı eot ım~ a:'~ ~m: I.unl ~ goke~ıttim. da .... at 1ıeage e ım zarlarla irkildim. 90nmıa bir S harfi ~etirmek sure-
taıaiıkdoblunan hususi bir paktla diy-;-haykrrdtm~ n. Y 

0 
• oru;.ce .·~ mevc~ muı • k 1m Bu

8 
addaaml.bBenci~ ne ~ti~or)'b' tiledıryapBıl~rı"· Fa_k:i~~~zı istisnalar 

--.. ulundu~uz Sovyetler ..y. ıraz ıçun Ct'Çmıt. uyuya a ı. u a m ana. yıyece....nuş ııı ı. var . u un ıs ar ayrı ayn 
~n dostluituna, fnRfltere ve pm. Bir de ile bakay:.m: 117kumun DiçiD bu kadar .dikkatli bakıyor~. pıerilecektir. 
Amer1tanm vtdettilf teknJk ve HapiebMe höcreli buz sibL arumda kulaiuna lair YWltı celi.ror. Yoka beni öbüT dünyaya sönder. Jı6saller: 
maddi yardıma itimadımız Tardır. Sineiim. eevaili arkada11m. du.. içimde fena bir chayiu ile yerim- mek mi iqod. Anlaplda. bize ltııar - yumurta 

Sen surette ilk Alman muvaf _ Tanla, tuhaf Mr Taziyette duruyor- den fubyoruml Bir de ne balı:&J'ID: dinlenmek baTam olacak.. &ri bL ~ - (eMz) - yumurtalar 
fakiyetleri vukıia aelebil r. Fakat .. kın ölmUt ofmuın j • ee,,.W tineiim bir örihncelı: aimın lı:.ı~ böcreaiıı Jçi'ld.s bh-az uça71m Nut - ceviZ 
bunlar, bizim ceuretimiz.i ·kıracak Hayırl. lumannda duımU)'or •u) da. fUIND elinden kurtulayım.. Nuta (nats) - cevizler 
nıab veıtte deiild r. Almanlar, fi - - Hq sucli:ra~I. Höcr~de Az ltalr.n deli ohı rclwn. * Ora•e - portakal n . . yalnız olduium düdd~tçe eoiuk Se 'li yo Ben d Oran• (orancez - portakal-
•..A..a_dtedharbfa ~J!etltmsaedyeıınde delil, bana vtzgeliyon:lu. Sizden ne •tef. L:.-) b' vp ıc.. ar~~_i~pmf. .e Fakat fVM&D1 bir türlü wıy.a : lar 
--- ı an e en yaptıkları b . • . d fo' k uv' e ıT a_.n -.uı-utımyım, .aua _.,..,._: Bu adam benden ne 11tt- • 

l talre a drink of water - su ioe 
rim. 

(Not~ Bu hu.sual bir lnııllz tfa. 
de tarzıdır. Böyle hususi şekillere 
tesadüf ettik\'e taleıbelerimJze ayn 
ca. b ld'receliz,. Hakikatte bu etim 
lenin kelime kel me ~rcftmt-li su
dur: Ben almak bir içki suyun.) 

EzercİN: 1 

lngilizceye terco1111 ediniz 
1 - Süt icerim. 
2 - Bqoaz ekmek ve biraz om

ba ve biraz pirinç masanın üstfia. 
dedir. 

3 - Tabalmızın uı tarafında 
bir fincan lflt nr. 

4 - lfumnD lstWuleti alda W 
içki yeme~mclir. 

:; - Bir çatal ve bir bıçakla lıA
raz RJda alınm. 

6 - Corba yemelimin bir ıa.. 
mıdır. 

7 - Bu bir tencere çorbadır. 
8 - Bir tabakın içinde bir l>Ol"

takal birkaç yumurta ile bera
berdir. 

9 - İakemlem muanm sal -. 
rafında dır. • 

10 - AJzımda biraz DleYfll 
var. 

11 - Parmaklarınızla bıraz .
da alırsınız. 

Eaen:D.ı il 
hOcumun anilı~ sayesinde bazı n.e d.e. 80 a ıı.emı!or um. .a ~t de ayni tekilde böyle 'bir •la br - )'Or). Text and translation 
muvaffakiyetler elde edeb;lmie _ Pm<liB lf hafit•··,· Bıze atet Teriniz .• ban gİbnenİ iıter miyim) Kıttl KıHI Muamn GzeriM iirenç yapııkan Trl. analMilka~."!~~kish: 
leni r ura•ını tMbnız . c-n--=--: L Ua _ 11 k 11 bir tatla il L!-- k ...;, Some eRJll& - birkaç yumurta ... - uuua. 

' Kimse benim hayk1nşımı duy • ...ucnuu, " 0 mm _.,.,. .. • -- et oy"' .. '" awç.. Some IUJ{ar .. biraz eeker 2. Rıce and IU$(81' are food 
Kıt'alanmız. dü.tr:manın ılerle - ınuyor. Hapishane Jyice kulaklaTt - neli kcnalı':o~m. F•lı.at .ıneii lor .. lanm ~rine çırparak beni kova- (Not: Suıar kelimesiııiıı cem'i 3. Anut Ja on the plate with an 

ınestni durdurmak ıçfn esas mu - · tık kulmamak w;aa mllmk6n mertebe lamı,. siritd. ,okt ) aJ>1Ple and an -~· 
han-be tıatları üze.r'nde şimdiden nı sm:k:''d~varda eeki vaziyetini az .,_fınyorum. Doina1UDu ilteneıaiz lmrümde ~ fruit _ bırkaç meyva 4. '!be ciRarette Is part of my 
taha~ d etmelltedır. muhafaza ediyor. ' Sinek bem sirilr s6nnes lrktl: b.a kadar lı:omik. ltir manzara sör· (l)ııit kelimesinin de cem'i meal 

Vatandaşlann vazifesi, soiuk - Ne bahtiyarhk 1. Su~acık çay do. öte ,.ana kaçayım derk• lrlmcek nıedbn: K•oca adam, bazalı P. yaılrtar.) 5. Tbe man and the womuı 
k nl hklan ve ce!aretım ile bü - lu lir çaydanlık 8 .. tirdiler.' ailannın icin• dfifdL bi apla~ chmı)oor. Cıddea komik. A bottle of water - bir fite w bave five oranaes and three app. 
tün meml~k~e nızamın nıuha - Sevsili arkadaıım'. Hiç üzülme, Hay Allah ll>'llım ftl9al. Cör- Çocuk ola ..,... amma l.Gyük An aı»Ple il fıuit. les. 
fı a na vardım etmek ve memle- timdi een de ısınacaknnl. dün ma yaptıi& ili> adam İ!llD hinz tuW bcs7or. . (Not: a fruit den lmez. z ra fruit 8. You bave 90me nuts on yoar 
ketim zin asJl K8Vl' tJerlnfn DE-ti - Çaydanh2J yavatça duvara yak. Elimle bütün öriimcek ..... m • .... ..,. JOkı Muanm ~r;s. bütün meyvalan ibtift ed D WDU plate. 
celer nl temin eyl mektedfr. lqtırıyorum. fanı eineiin alt na ıe· dirlyoram. Büyük 1:Mr •tbnamla &. ne konap tll 7...ak&.ri ,.emek la - mi bir kelimedir.) 7. t have some rfce and mf1k 

Bu'RÜınkü vazivetin jl(iç olması- tirerek tutuyorum. Sıcak çay bullu. neli ~-- Sim. 'ftıia e,s is wıth an oran.re - bu on mv ı>late. 
na rdrnen haklı davamizın, or- lan mneie cloinı yiiholiyor. Sine" Ali. bir haJ'ır ..WW çıba 4a ı:- Fakat ..... a.clam ne balırıp anı- yumurta bir portakalla beraber- 8. The food on the table is part 
dumuzun kahramanlıfmın. ltud _ kımıldavor ••• Silkiniyor. Na.ayet, Diaa lılmcek ....... da ~le ....._yor>. Hio • atan~r. Hem de cUr. . of mvt meal . 
retli mft~klmmfzin yardımının çok tükürl. ""- w .,._ de laatanal k•ea·-a lıir adam olacak. Same w.-r fa in the pot - buu 9. bave a lmife m my riabt 
Ye milletimizin manevivat•nın saltı Sevgili arbdqıml. Biz birlıiri • * * teker kavanozun içlnd~. band and ! fark ln my left hand. 
Jamlıiınm zaferi temin edeceline mize yaTiiun etmi,re meclıanızl. a..a. ne ~biliyonam, .. de Aman ~ bir chldb 'bile Seme .rice il in a ~~ - bir ten- 10. Some SURU" fa fil pot -.ıith a 
üm'dlm kat'idir. He be bel. ~onma. S.rtld 1ta17olama a- (Arkan •fla 1 dNft 8 da) ceren~ icfnde biraz pırmc var. sooon. 

cSen Poet. .. nan ttılriba: 18 • - Uzatmayın ... Merkeze d~ - İamin?... Trhnala Dflrrii hemen menma-
dim. işte o kadar... - Zekeriya Setvan. niyetle cezalarının. bedelini tecbe 

Şimdi 1MJ8ta ecHJmifl•. mer- - Soyadın?... ettiler, fakat Temelle Setvan hQ 
keze doiru yürüyorlardı. Selvan - Zarifer!.. retler iç nde kal~ cYaya 
UAlca Temele... - Ne iş yaparsın'!... ııdenl•e tahsis edilmie olan çivi-

- Gördün mfl? ••• Yaptıtını be - Antalya balıkçıları cemiyeti li ReÇ{dler. ne oldulmm bir tiril 
lendin mi? ... Demekten kendini matııuebesiciyiml... a~lamaı:nıslanb. Bu -;,srarenös 
alamadı. Temel sadece cTövbe, Temel irkildi. Demek oluyordu cümle ne ifade edi~ordu .... Yaya 
tiM>e y&l'.Bbb m~ demekle ıktüa ki tesadüfen karşısına cıkan bu kimselere talısls edilm1$ olan çivi 

YAZAN 1 EKRE1f REŞiD ediyordu. Nihayet merkeze Reldi- hasım hakıkatte en tehlikeli bh' n D oçhller. · · Acaba ne dem k'ti!. 
Olmaz ki burası İstanbul! ... • çiıain... Bir daha yüzünü •öster- Mealinde M1erle mukabele ecü- ler. Temelle Setvanın yGzünden tı'bi:rdi Şimdi memur lraacllline M...,.tlh Olllar da lmer ':-en: 

llledlkteJı aonra bıraz sük\inet bul- mesin ... Senin fU mübarek yüzü- yordu. mücrimlere has olan sinsi fenılı- Mtab ediyordu: :S Temel eekinenk 
d eŞe ...ıw-'\.. • ıa karşı korku okunuyordu. Bir -. İmnin! •.• 

u v tvana: nu şeytan ~--.. • .. . . ..:.traftald .O~n ~ memurun huzuruna cıkanldılar. - C>mıan Temeli.. - $imdi ne olacak?··· 
- Bak ana... Başımı beliya Temelin Rene sabn tükenmısti. ret alarak ilave etti: o \raht içeriye ikı ıu~lu daha ~ _ Soyadın? ... - . Serbestsiniz.:. B~ daha ya-

IOkrna havdi ~t işine. bir daha da B r an $elvanı cal ~· etmeyi - Bunlann hepsı'rıı ben yapa- tirilmışti. Bunlar hic ses çıkarma- _'!'emel dedik ya... ya ııdenlere tahsıs edılen çivili 
~ıma çıkma! ... dedi. düşündO, fakat ~e lstanbuld.a rım, anladın mıl... Tövbeler ol- dan odanın bir köşasinde yer al- - Nezaketle cevab ftl'··· Ne ı~erde~ t;oJ>lu bir halde ft 

TemeJin n sbeten m·:•ivim ko- bulundutwıu hatırlayarak kendı- sun, Ridey m şuradan yoksa elim dılar. Memur ~özönü kaldn-dı, le japarsm?... auratle ReÇUUz •.. 
nuşuşu Şetvanın üzerin .. aksi te- ni zaptetti. Maamafih aözden ya- den bir kaza çıkacak... Şetvana baktı. Demek oluyonbı - Of obalıkcılu! reiliylm!... Setvanla Temel bu tenblhe: 
mr hasıl etti Hiddeti 2ittikçe ar- na alta .. kalmak istemiyordu:. Şet: Diyerek karşı kaldınma cioıru ki isticvab onunla bash:vordu. Şet Ba wale ~nQ kabartarak, - Peki efendim!. 
tıyarckı Atesten vanaklan kızar- vanın uzerine doiru yürüdu. İkı yürüdü. Bu bır nevi ric'atti Te- van saz s6ylemenin doıt'u olaca- 8ıetTan• tehdldkAr bir nazarla ·ba Diyerek cevab verdıkleri balda 
mı .ı:rozleri d5nmüştü. Adeta bı- hasım burun buruna Relmiflerdi. mel ıülerek: ~nı dü,;inerek: kanık cevab vennitti tenbihin neye raci olduiunu 1* 
ııt'ıyordu: Bu ik cereyanın arasında u~ak _ Kaeıyonu Mlil ., Amma _ Efendim dedi. ben fikiyet- Sonra, memur diiter iki ~lu- türlü anlamamışlardı. l4aama• 

- Sen;n karşına ben ('lkmad1m, ~·r kbıvıbl~t muaz7b~m1. d~ir Eintfılfaa- buraya bak ••• Di-yerek :k .. Ddaı: çi delilimt • mm Mlvtyetlerini tesbit etti. Bun süratle cfıean çıktılar. H c ~ 
sen benim kar<ır"T1a c lrtınl ... Te- 'l.a s ıve ver'" ı ır ı. ra tti. T k" rü ün 

1 
Temel ılİ~e ettf: bınn \,iri Turhan, d teri de Dür- de larvf(aya devam etmek ruyell 

e f eder m kl 1stanbula ayak a- halk eirikm'~i. Gelen ReQell du- 1( rd~u:a :: n ortasına tre _ Ben de deifl m!... rii idi Her ikisinin yüzünde bü- kalmamıştı. Temel ula do J6. 
tar atmaz sen nle karşılarhm' . . ruyor, dinliyordu. Temel hiddet-. ~ ı ki 1 polis tarafuıdan Memur S!ftlümser ıibi oldu. ytlk fakat ıizli bir sev ne alameti rüdü, Şetvan aola... Bava ~ 

Setvanın avazelerlne Temel ten boluk boluk çıkan ~ir sesle: ur uru u. ar. - Tabil deılilsin z.. . Bir de ili- vudL Her ikisinin de mabadı hl mış. lambalar renl(lrenk Y•Dmll-
ya~arJa rmıkabele ~tti: - Kafana kakı~ kakanm! .. - Haydi merkne... klyetçi olacaktınız 7.Mtir!... Hem sıl olmuştu. Memur, vazı işini bi- tı. Şetvan &Qam namazı va'ktl 

- Bir dalıR "'arsılacıma!... Abına zoka sokanm ... Zı~kjınım . İstanbul~ ayak ~ıar atJlı.az 1M>- seyrüsefer nizamlarına davet et- tirmiı suçlulara hitab edi~u., ReÇtilini dibııiırilrken Teme1
1
t!!:f 

$etvan her teY1 g&e almıştı• la zıplonlanm, oltama ıeni yem liı merkezıne. ~türtlhiıek Teme- meyin hem de şikAyetçi olun!... - Yaya t(idenlere Uıhm edil- yı tüt8illmaek zamanı ıte ııır;• 
d&viişü bfl~... ' diye takarım ... ıı'bi tehdidler ~ lin de Şetvanın da çok alJrlarma Dedi. miş ~ellerden toplu btr halde babrladı. 

- Karşıl~am. dedi ... Karşa- vuruyordu. Fakat Setvan her bı- ~ti. Temel siklyetçf oln)adı~ı Bu s6zlerden ne Setvln ne Te- w llintle jfitme:Jiı>. k~a-bb' Turhan
6 
~ta~~~~ 

Jumamız 11\Ukadderse bcmılaun... rine: nı söylerken Şetvan aynı tarzda 11>el b r $eY anlamamışlardı. Me- taldınmından 6tekine lhlettQin dili m saa e ar ız ı z 1 , .. -

Atfa!ı MI' bir daha karsıma ctkar - Zor! .. Haydi bakayım. aöre- ifade veriyordu. J.l'abt polis tek- tnur kalentt almış }>tr eeyler yuı. Mr ,erden~ i~ ~ li- rQyordu. (Arba Tllr) 
nıasın ... Karşılaşmamızı yazdıysa yim seni. haddine mi düşmüş! ... rar etti: yordu. $etvana sorduı ra para ..... Q1$-•• • 



6 Sayfa 

ley !eklerle kartallar 
arasında başlıyan harb 

devam ediyor 
Bursa (Hususi) - Leyleklerle 

kartallar arasında ba~layan muha
rebe bütün bir şiddetle devam et
mektedir. Silıdar, Demirtaş ve 
Ağlaqan !köyleri arasında cereyan 
etmekte olan harb, bu ınıntakalar 
halkı taralından büyük bir merak 
ve heyecanla takib t!dilmektedir. 
Leyleklerin Uludd istikametin -
den ~elerek arkadaşlarının imda
dına koştukları görülmektedir. 
Leyle erin sürüler halinde hasım 
larma yüklendikleri en uzak me
safeleroen dahi ı?örülmektediı:. 

Edirnede Türk Maarif 
cemiyeti iki bina satm aldı 

SON POSTA 

e b 
1 Hatayda sağ ı işler· 
Şimdiye kadar birçok sıhhi tesisat vücude 

getirildi, hastanelerin bütün sıhhi 
malzeme ihtiyacı temin edildi 

izmirde 
Magşuş bir takım 

nesneler kahve /iatına 
satılıyor 

İzmir (Hususi) - İzmir piyasa 
sında satılan öğtülrnü.ş kahvelerin 
karışık halde yüksek fıata ve ha
kiki kahıve delterine satıldım ya
pılan tetkiklerden anlaşılmıştır. 
N~ud, arpa ve fındık kabuğu ile 
karıştırılarak satılan mağşuş kah 
V"Clerin. yüksek fiatla · satılması 
mu11afık görühnediğinden bu ı?ibi 
satışlarla halkı. iğfal edenlerin ce 
zalandınlmaları kararlastınlmış • 
tır. Mıntaka ticaret müdürlül{ün
deki fiat mürakabe bürosu, bu 
mevzu üzerinde tetkikat için pi
yasada bazı memurları faaliyete 
~frmiştir. 

Niaan ı 

Niçin-Nerede- asıl J 
CB~h ı ~eı sayfada> ı Tür:kiye, Mısır ve Arabista 

ma~ suretıle. ekmeğın hamurunu bulunm~ olnn Fransız tüccarı 
ekşitm~~ler. bir hayli zaman önce, memlek 

iBugun lbıle clcmekçiler, ekmek !erinde, Türkiye, Mısır ve A 
h:ıcruna maya de/HI de, ekşimiş bistanda #?Ördükleri harikula 
e İ hamuru ~oy~clkta.~rla:. . 117fis Oir içkiden oahsedivorlar 

~an}ar, bugunku mutekamıl Bır ağaçtan elde edilen ve t 
": pış)dn ekmeği ıneyd::ına ~eti- leri kavrulduktan sonra öğütü 
rınc~ye kadar, aradan uzun ydlar rek ince bir toz haline getıril 
Keçtı. Daha bundan iki yüz yJl ön- ve ancak bundan sonra su içincı 
ce~. kad.ar.. ins~nların ekserisi, kaynatılarak içilen bu içki, birçd 
bııgu~ ~limı~e bıl~ almak istemi- bakımlardan fevkalade nefis , 
fe~z bır nevı ekmek yiyor- lezzetli imiş. Fransız tüccarlarını 
ar . anlattıklanna nazaran Türkler 
. P~tatese gelınce, bunu eski de- Arablar bu içkiye va &kaova. vı 

v~r ın~nlarının ~~ z~nginleri bi!e hud ckofa. gibi bir isim vern{ek1 
yıyenuyordu. Çunku patatesın imişler. Bu içki insanın bütün ki 
A~~da _!cull.~nılışı henüz -pek derlerini alıp götürürmüş. tn.c;al 
yenıdir:. Cun.kü. patates Avrupa fevkalade srhhatli ve ~lam Y1 
mahsulu de/Zı}~ı~. Patatesin vata- parmış. 
n~ Peru ve Şılidır. Patatesi, diğer Çok geçmeden kal Fr 
b•r takım ,gıda ın~dd;lerile birlik- kralının yemeklerdedv~ ~i 
~ ancak ~VI. ncı yuz yılda Av- resmi bir içki haline geldi. ~a 

paya getırmışlerdır. sız krallık sarayı davetlerde 
Patates A ':'1'Upaya yeni geldiği safirlerine bu Jc-kivi ikrama 

sı-:ralarda değıl ~ah~:I.?rJe. fakat ladı. Kralı prensler ve kımtlar 

Edirne (Hususi) - Milli Em - .;. ~ 
1Ak idare inin malı olup Kız ve ez~ ... · 

Vilayet fiat mürakabe komis
yonu, mıntaka ticaret mürlürlü -
~de vali Fuad Tuksalın eisli
/tinde tO?lanmış, mürakabe Aşleri
ne aid muhtelif mevzular üzerin
de müzakerede bulwımuş. bazı ka
rarlar almıştır. 

evlerde, adeta hır .sus olarak sak- k'b tf K 1 d · 
sılarm içinde yetiştiriliyordu. 1 e 1

• ont ar !1n sonra vıkont 
1792 Fra . k lAb · d lar. asilzadeler, tuccarlar, dokto 

Erkek Talebe yurdu .. 01~rak ~ul- lskenderun memleket hastanesi ve Hatay Sıhhat Miuı-rü 
!anılmakta bulunan ıkı bına Türk H t . .lL.-b" . . u 

nsa ın ı a ı zamanın a lar avuk tl d kah L 11 patates Avrupa . . h .. k ' a ar a ve a.u an~ 
yeni idi Fransız ::ı~·~ e~uz .. ~ _ ~a başladılar. Şehirlerde bircol 

. ·.. . ı-.=esı, ~o,.. ..... n kahveler açıldı. Boş ve ~z kim 
Maarif Cemiyeti tarafından 4815 . a ay mw~ ır~ız yazı - ı leri, eşya ve mefruşatı, karyola-
liraya satın alınmıştır. Ferağ mu- yor. Manda ıdaresı ~ zama ~ - l~ı. yatak ve çamaşırları, sair a-
amelesi Cemiyet mümessili sıfa- nında burada wn.umı sa~- lat ve devatı ve rontken dhazla- Hereke Halkevinin faaliyeti 

d~ ~rr sus olarak bır patates çıçe- seler, günün birçok saatlerini kah 
~nı taşırdı. Patates ıse, nadide velerde a""'irme"'e l:)a ladıl M 
bı.r yemek olarak kralın sofrasın- ıu ld10o;:.": h ş a~. a 

-------
n Umumi Mü:fetf l'k M "f hk durumu acınacak bır halde idı. rile cenub Anadolusunda her tür 
~ r virl Fak" Erd 1"' \ f a~rı Amuk havalisinde herkes sıtma- lü ihtiyaea cevab veren iki mü- Herekeden yazılıyoı: latanbul -

dan h~ eksik olma7.dı. m o u,.... üzere o devırle 
Şimdi patates de~l ynlnız A- ~da sar~y:ın kullandı~ı heı 

merikada, fakat dünyanın her ta- şey, suratı~ bır moda h:ıllnı ahrdı uşa ~ em ara ın an dan ve diker birçok hastalıklardan k 1 . . . Ankara yolu üzermde ağaçlık ve ti 
yapıl~r. Bın~larm esaslı suret- muztaribd.i. Kazalarda trahom nis e~e müessesedır. Geçen bır rin manzarasile bilhatsa hiçbir istu rafında ...,.,,ı.. bol 1 ak t" ..+~ •1_ Maamafih kahvenin düşmanı 
te tamırlne Hazıran ayında başla- beti mü.temadi b' teza .. d t yıl ıçınde bu hastanelerde yat - d . t d-' ed"I . 
nacaktır. mekt h l k"" lır h yut•· ı·f!Izeh- mak suretile tedavi edilenlerin sa yonumHuz La eşf ıbn~L eea u ı en:u-

• ·~. 0 ar ye '~"" n da vm-dı. Bunlar müteaıssıb k 
mektedır. Bı~ zaI?8nlar krallann toliklerdi. Bunların kanaatin 

Boyabadda bir dilenci 
çaya düşerek bogu'du 

!Boyabad (Hususi) - Evvelki 
Pazar kasabaya yarım saatlik me
safede bulunan Gazi deresi köyü 
önünden reçen çaya Olukbaşı kö
yünden tahminen 75 yaşlarındaki 
~ adında bir dilenci düşerek 
bokulmu.ş ve cesedi çny içinde 
lroylüler tarafından ~örülerek 
mü'ddeiumumili~e haber verilmii
tir. 

Muradlıdan kaçan bir katil 
yakalandı 

Muradlı (Hususi) - Muradlı -
nın Aşağısırt köyünden çoban E
min oğlu Emini a~ır surette ya -
ralayıp 330 lira parasını aldıktan 
sonra kaçan katil Malkaralı Ah -
med, Muradlı karakol komutanım 
sıkı takibı neticesinde Tekirdam -
nın :&röaros nahiyesinde yakalan 
mı tır. Üzerinde para beş lira ek
sik olarak bulunmuştur. Katil tev
kif edilmiştir. -------

lzm:tte köyl 'ye bedava 
sinema 

lzmit (Hususi) - Şehrimiz Halk 
•ineması sahibi Nazmi Oğuzun Pa
zaı günleri köylüye gÖ$terdiği beda 
va sinema çok rağbet görmiye bat
lamıştır. Köylüler sinemayı hınca
h:1nç doldurmakta ve filmleri heye
canla seyrclmektedirler. Bu !İnema 
nın paraRZ oluşu bilhassa onlan 
memnun etmektedir. Sinema. Puar 
e\.inleri .akın hahnde gelen köylüle 
rimizi ı tiab ~demez olmuıtur, 

e, e e oy er er ur u sı - yısı 2372 v l"kl" iki d bak yen erea.e a rıa.o.•ı memur ve ıt-
hat tedbirlerinden mahrum btı.- }anların sa eıspod 1 

2
1f 082e~. e ı • çiler kooperatifi tarafından .istasyon 

lunmakta idiler. Bu idarenin s~m- .. .. y 1 a · ır. peronunda yapılan temiz ve kon -
caktaki bütün sıllhi tedabir ve te- Büyuk sağlık .yurdlarım bu s~- forlu büfesile nazan dildcati ~ken 
sisatı Antakya ve İskenderunda retle ~u~n Vekalet .Kazaların mus ipek kumaılarile Avrupa mensucat 
açılan iki hastaneye inhisar et - tac~~htıyaçlarını karşılamak üze aleminde ıöhret bulmuı fabrikayı 
mektı.? idi. re ~ me~kezde muayene ye tc- kucaldıyan bu küçücük köyceğizde 

Ne yazık ki, bu müesseselerin davı evlerı aç~ırmıştır. "l!:lnkaten Partimiz.in himayesile ve Herelce 
de gösteriş.lerinden ve Fra.nsızla- pek faydalı hıunetler goren bu Fabrikıuıının genç müdürü Kenan 
ra yararlığından .~k.a mana~ evleroe 940 senesi zarfında ~l:Hl Sıdalın başkanlıiı altında aÇJlan 
y-Oktu. Vakıa, her ıkı bina da mı- vatandaş parasız muayene edılmlş balke'Yimiz verimli çalışmaJanna 
mari bakımdan son derece mükem ve fakirlerin ila~ları temin olun- devam etmektedir. 
!llel v~ m<>?erndir: Fakat, _sörler m~~uAr. . Halk.evimizin: Yayım, Güzel 
ıdaresmdeki bu bı.n~lar ~f>tem- Vılay~tın Antakya - Kırıkhan. aan'atlar ve epor şııbelerinin açtığı 
leke sübayla:ının ıki p~n~yo~un- Reyhanıye ve Yayladağ kazalan biçki, cfilöt. örgü kursları: hiç okıı
dan başka bır şey değildı. ~r~- halkında az veya çok trahoJl ıı:ev yup yazma bilmiyenlere dersler, ge 
ler bura~a pek na~~! kabul cdıl.ır, Q'lıd oldu~ anla~a.&1 uzerıne ne obıyup yazma bilenlere ing:Jizce 
ka_bul edilseler de .. ıuzumu ~eçhıle bu mıntakalarda bırer trahom dis ve fram11zea lisan denlerile tarih ve 
alaka ve tedavi gormezlerdi San- panseri açılarak umumi müvaze- yurd bilgisıi dersleri vermekte yüz
caktaki belediyelerden temin ey- ne emrine verilmiştir. Sabit ve lerce kişi bu kurslardan istifade et
led,ki kırk bin lira fak!"iihal sa- seyyar tabiblerle müteaddid sıh- mektedirler Fabrı"ka ıefl · t f 
h"bl i . t '- t hh""dünd h . erı ara ın· ı er nı ya ırmaa. aa u e at memuru ve hastabakıcıların dan da konferanıılar terfb d"I k 
bulunan mezkür hastaneler bu vazife gördükleri bu dispanserler tedir Spor ... b··· dtıc ı 1~ e 

1 
dm: 

taıh · tt l · Tü kl · d 7015 h · v- .....,, 1 ıa. ve ag~ . ı· sfısad anttiya inız gahynttı:ı. tr en !: kt tdr~ omlu her ~n tedavi cilık faaliyetlerine hız vermit ve ö
ıs ı a e e rm ş ve a " apuya ~rme c ır. Bu suretle parasız nümüzdeki ay i~de büyük bir spor 
kayıdlı malı bulunanların parasız ılaçlama sayısı 333.998 ze balı~ ol günü hazırlamııtır 
tedavi edilemiyecekleri yolunda muştur. · 
garib tamimler neşretmiştir. Bun- Sıhhat ve içtimai Mnavenet şiye çiçek aşısı tatbik eden ve 
d~!1 da maksadın Türklerin .bu Müdürlüğü deruhte eylediği vazi- 1158 çiftin evlenme muayenelerini 
muesseselerden faydalanmama - feleri muvaff akiyetle başarmakta yapan müdiriyet, aldım ~irJer 
sı idi. Nitekim, yirmi işgal yılına ve umumi saklığa büyük hizmet- le halkı her türlü sari hastalıklar
aid kayıdlar tetkik edilirse bu mü ler yapmaktadır. 940 da 37 891 ki- dan vikaye etmektedir. 
esseselerde yirmi Türkün dahi pe -----------·---------==-----=.....:...:.::=.:... ___ _ 
rasız tedavi ~rmediR'i tebarüz e
der. ( Kozluda seçimi~ belediye 

S?.fr~ı nadide bı~ v~ek ?lar~ dini bütün katoliklerin TUrlc ka 
suslıyen patates, Şl'l]'ldı fakırlerın vesi içmeleri büvük bi "'1 h 
en ucuz .tedarik ~ebildiklerl bir Bunların taraftarları kendif:rin 
ıJebze halıne gelmıs. bulun~yor. göre kahve aleyhtarı b!r takı 

insanlar 8Skl devırd8 propagandalar yapıyorlardı. Bu 
· 1 d"? lardan bazıları o devrbı tanınm~ ne IÇBr er 1 . . nazırlarmdan Kobberin kahve ilf 

Eski devirlerde zenginler şarab midesini vaktırtını, umumlvefü 
ve bal, fakirler ise su içerlerdi. kahıvenin ömrü kısalttı~nı. kah! 
Fakat ne zenginlerin. ne de fakir- veden insanın karnında müth" 
lerin, çay ve kahve hakkında en sancılar peyda oldu~nu. bir ke. 
ufak bir fikirleri bil~ yoktu. lime ile ka+ıvenin insanın sinirle.; 

Ancak 300 yıl kadar önce, Çin- rini bozdu~nu sövlilvorlardı. 
lilerle Japonların içtıkleri hari.ku- C:ene o de,rrin tanınmıs nrPn• 
lade neiıs bir içkinin mevcudiye- seslerinden biri, kahve denile 
tinden Avrupada ilk defa bahso- csu ile isten ibaret. o kötü içkiv 
lunma~a başlandı. Bu içkinin in- asla a~zına ala:navacaf'tnı, kır 
sanlara uzun bir ömür temin etti- yıllık şarab ve biranın buna mü 
ği rivayet edilmekte idi. reccah oldu~nu sövlilYordu. 

Nihayet, ancak 1510 yılında Çikofafaya gef inC :ıı 
çay, ilk defa olarak Avrupaya ge. ~ ••• 
tirild.i Fakat bu ickı, Avrupanın Çikolataya 1ı?el:nce.. Avrup 
her yerine de birden gir!nedi. Me- lar çikolatayı daha IJüyük bir dü 
selli Rusyado. ve Balkanlarda Av- manlıkla karşıladılar, Avrupalı 
rupaya ı?irlş.inden vi.ız yıl kadar lar, çikolatayı değil, insanların 
şonra çay kullarulmab başlandı. fakat domuzların yemesi Iazını 

Çayı Avrupaya sokanlar, Ho- geldiğini iddia ediyorlardı. Çiı.nkii 
landalılardır. Holandalılar çayı u- çikolata insanın knnuu yakıyor. 
zak Cava adasından alıp getirmiş- muş ve insanları öldürebilirmiş.. 
lerdi. Tabii bunu Avrupaya ~eti- Avn.ıpalılann bu icıdiac kısmen 
ren HblandaU t"fu:earlar, derhal doğru idi. çünkü tan.ın.mı.t seyy..ıı..; 
çayın iyiliği ve favdaları hakkın- lardan Kortets tarahndan. Meks" 
da müthiş bir propaRandaya gi- kadan ithal edilen çikolata, hiç 
riştiler. Onlar bu nebata, ci1Mıt şimdiki Qlkolatalara hem.emiyor 
cYt. ismini verdiler ve günün her du. MeksikaWar çikolatayı kaka 
saatinde içilmesini tavsiye ettiler. nusır unu ve biberden yapıyor 
Holanda tikcarlanna nazaran J{Ün lardı. İçine hiç şeker falan koy 
de en aşaJlı 40-50 bardak çay iç- muyorlardı. Tabii bu suretle yap 
mek lizım J?elivordu. Holanda lan çikolata hem acı, hem yakı 
doktorlanndan biri ise. daha ileri oluyordu. 
giderek hastalarına, her hastalığa Çok sonra, şimdi yemkete ol
karşı bir deva olmak üzere çay dukwnuz çikolatalar nefasetinde 
tavsiye etıneA'e başladı. çikolatalar yapılınağ'a başland.L 

Adanada 12 caddeye 
istmler kondu 

Her iki müessesenin fenni ve 
tıbbi malzeme ihtiyaçları da pek 
noksandı. Ninekim. kapalı bir tıal 
de buldu~muz Antakya hastane
sinde istimal kabiliyetlerini kay
betmiş ikınk ve bozuk 67 karyvla 
ile miadiarı gem~ bir miktar eski 
yatak taktmı ve hasta çamaşırı, 
eksik mutbak edevatı, herhangi 
bir ameliyatta .istifade edilemiye
cek vaziyette cerrahi aletler, bir 
kaç eski masa, sandalya, dolap ve 
bir de ~k iptidai ve halen 
kullanılmıyan bir röntken cihazın 

• dan başka bir illet ve teC'hizata te yem sa.düf olunmamıştır lskenderuncla 
ki müessese de bundan pek farklı 

Bilindiği üzere çay hiç te coh Bu yeni şekilde çikolata yapmak 
değildir; ç.ayı. çay ağacmın "taJ>- için, kakaoyu öğütmek sekerle. 
raklarını kurutmak suretile elde sütle !.karı.ştırmak. ~ine vanilya ve 
ederler. Sonra çav, hiç te il§ç fa- vanilyaya benzer bir takını .ırüzel 
lan değildir. Hatta koyu olarak ~i kokulu maddeler koymak lazım.
len çayın vücud icin zararı bile dır. 
oldul?u kabul edilmektedir. 

Holanda tü~arlnrının bütün Mekteb maçları tehir edildi 
~a)'Tetlerine rağmen çayı ilk za-

Adana (Husus.i) - Şehir mec
lisi evvelki ı?iln · toplantılar yap -
,mı.ş ve bazı kararlar almıştır. Bu 
arn<ia (lehrimiııde on iki caddeye 
ad konmuştur. Bunlardan asfalta 
(Atatürk), Asri sinema caddesine 
(ıİnöniı), Borsa caddesine de (Sa
faôzler adları verilmiştir. 

c8o• Posta. nm telrikul: 80 

değildi .. 
Srhlıat ve f.çtimai Muavenet 

Vekiletimizin gösterdi~i yakın a
iaka, her iki müesseseyi .buJ?{in 
örnek birer sağlık yurdu haline 
~etirmiştir. 1/Eyltıl /939 tarihin -
den itibaren yüz yataklı olarak fa 
liyıete ~n Antakya ve 50 yatak 
h İskenderun hastaneleri. ilave o
lunan banyo ve hamamları, etüv-

manlar yalnız zenıdnler kullan- Şeref sahasında yapılaca~ teb
mağa başladılar. Cünkü çav, bil- liıt edılen me;kteb li.g maçları ha
hassa o zamanlar, çok pahalı bir vanın yağmurlu olması dolayısile 
nesne idi. Binaenalevh halkın bü- tehir edilm~tir. 
yük bir kısmı bu p\ha1ı nesneyi Bu arada Istanbul lisesinin spor 

Kozludan yazılıyor: Burada 30 Marüe. sabahleyin belediye inti satın alamıyacak vaziyette idi. bayramı da dün Fenerbahçe sta -
habatı başlamış, akşama kadar sürmüe'tür. Seçim neticesi henüz K~_hven"ın tarihi dında yapılacaktı. Hava fena ol-
anl&iılamamıştır. Resim sandık başında reyini kulla.nan bir Koz.. du~ için spor bayramı ,gelecek 
luluyu gösteriyor. Kahve çaydan daha sonra ~elir. haftaya kalmıştır. 

Sonra sordu: olan mumun damlaları Ftıilipıpe'i.u neme yaptım, onun neticesini al- ye kalkıp geldim ve şimdi de ben 
- Bu kapıyı na&l keşfettiniz? ceketinin yenine kadar ::.ıçradı. marn liı.ım, dedi. den hesab istemiye karar verdi~-

w~
; ,.~ .. r,z.1"7-!~~~~ Venty: İri yarı herif hamurdandı: Berg yumruklarını sıktı ve hid nizi duymuş bulunuyorum. Yoka 

- _ · ~-~- _-~~ - - Tesadüıfe.n, dedi. Eğer beş - Yüzünü şeytan görsün! Di- detli hiddetli etrafına bakındı. aldanıyor muyum? 
---=: · dakika geç gelmiş olsaydınız, ka- ye homurdandı. Sizin de hakkı • - Daha başka bir isbata ihti - İri yan adam. içine kan h~ . '- ~Hl?= 0_~ M: pryı kapa~ olacaktım ve nız varmış, bana katili bulaca~- yaç kaldı mı ki? Dedi. Bu ~izli cuin eden ~özlerini döndürdü, dil 

_ _ _ __ _ hiç kirn9e blr şeyden haberdar ruzı ve teslim edece~inizi vadet- yolu şatoda bilen biricik insan o- !erini gıcırdattı ve haykırdı: 
y aan: V alentiıı Willianu olamıyacaktı. Fakat şimdi her fif!!'J mi.ştiniz, sözünüzde durdunuz. İş- dur. Na, ja ... Siz yemek esnasın- Ev .. 1 

Böylece sii-ratle &?eldili yolla~ 
dan gerı döndü. Gizli kapının ar
kasuıa ı;teldiki zaman, içerisini 
dinledi, hiçbir güriiltü işitmeyin
ce zinciri çekti. Yanan mumun ya
nında Berı?i ayakta durur görün
ce, ayaklarının ucuna basarak yü
rüme'k ıstedı; fakat çok geç kal
rn c:tı, ırı yarı herif kendisini J;?Ör
muş ve bir havret nidası çıkararak 
kendısıne dokru yürümele başla
nuştı 

Verıt·J. Steıphenin ağzından, 
mazgal"~ oltada derin bir sessizlik 
duyn uş olduklarını, ve kimsenin 
bukırımad ~na kanaat ~etirdik
ten onra içeriye ı;tirmiş. okiukla
nnı dinledi. 

BPNY, kaba bir küfür savurarak, 
Amerikalıyı, elinden elektrik fe... 

meydana çıktı. Katil de buluna- te temiz iş buna derler, dostum! da bu esrarın babadan oğula in- - et, oy e •.. 
~riııl alarak geri dolru itti ve cak. Verlty azami bir yavaşlıkla mu tikal etti~ini söylemiştiniz. - Ne sebeble? 
gizli ~dden içeri doA:ru ka9bol- - Torray'yı mı kasdediyorsu - mu üfledi, sonra, çekmecenin gö- Sesini daha yükseltti ve homur- - Bu sebebi bildiğinw sanı~ 
du. Binba(ıı, Boklini · ve Pierıe nuz? 2ll1nden ikinci mumu aldı, her ild- dana homurdana: rum. · • 
haykırarak onun peşinde yürüdü- Verity başile tasdik etti~ sini de bir parça kağıda sardı ve Berst bu sözleri söyledikten ı;on 
Ier ve Philippe, Garrisonla karşı - Evet, onu. Herkesi şasırtan paketi cebine koydu. - Torray bunlara cevab ver- ra, vücudlarile bu ı?izli geçidin 

ı d b .. -u sin! Dedi. karşıya kaldı. ai e sırn a u sw.~e meydana Sonra sükunetle cevab verdi: kapısının Mrilnmesine engel olan 
S ...l. kt O k d Sakin bir ses arkasından ona n~ te._...en: çı ı. - a ar aceleye lüzum yok, ' Pierre Boldini'yi geri itti. Sonra 
- Çdk şükür! diye haykırdı. Garrison şaşır.mı.ş bir halde: dedi. Zira yapacağım tetkikler ve ceva'b verdi: da, sert bir sesle: 
So ark d ·· ·· A Allah di l ·sı· takl h ü b"t edl - Bu neye yarar, Mösyö Ber~? nra a aşının yuzune can- - man un, ye ır ın - ı ın ar en z ı m . Dedi. _ Bana Raoul d' Arenne'in kat 

dan ~iilerek bakh ve: dandı. Sonradan odaya i{iren Berg'in li hakkında cevab vermiye meo-
- Bizi epey korkuttunuz, bü- Sonra kendisi de bu stizli ~i - arkadaşları, Amerikalının etrafı - Şato sahibi kapının eşiğinde bursunuz. dedi. 

tün bunlar ne demek oluyor? diye de ~ yi.i.rü.dü. nı çepçevre sardılar. ~n~~.:;:b~at~f:1~~~ 0;~n ~r!:~ Torray, içeri girmişti ve bulun. 
sordu. · Kendi kendine düşünceye da- Amerikalı sözlerine devam et - dnmı yerden an1>ı"dı"n a-"' kap·-~ 

V L-•t l '--Id rdı 1 v· . ot d b " ı· üzerinden görünüyordu.. Torray --- ,....... ...~ -ıı::ı~ı Y omuz arını a.a. ı : an etity, masaya ur u, ce ın- ı: . nın kanadı .,;;rünebilıyon!u. 
- Heır .şeyi bizzat kenc:lini:l de den kikıd ve kalem çıkardı. - Bu J?izli kapının açıldığı tü- etrafındaki adamların vüzlerıne "v 

~ilirsiniz. d.ed.L Bul"ad.an de- Yanına llk önce Berg ~ldi KQ nelin içinde mum damlacıkları ve dikkatli dikkatli baktı ve sonra Babasının arkasından odaya 6-
nize do~ ,({iden gizli bir aeçid ~ mavi götlerini bir boncuk gi kibrit çapleri buldum.. dedı. da: . . ren Flora, onun bu kadar sakin 
var. bi sabit tutarak Ameri.kahya yak &nra cebinden. orada bulmuş - Duncan bana, bu odan:n ~~~ ~~~~an hayrete datmüs d 

Stephen, bir Philipıpe'e, bir de 18,ftı ve elindeki '8mdam o kadar ol~ kibritleri çıkardı: ci anahtarını arattıA'ı.nızı ıııoy,IC\A.&o .. v.aw.r--
acık duran kapıya baktı. hu:la masaya koydu ki yanmakta - Sonra da mumlarla bir de- dedi. She bir !aydam olur mu di- (Adm. nw) 
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Iobrt• · oıroe .. Biuın 
K1rmızıdağın bahçelerinden 

İtalyanlara yapılan bir baskın 
Yazan : Emekli General H. Emir Erkilet 

Ak 

Askeri 
vaziyet 

Af rikada hava Yunan Krahnın Libyada harekat 
şiddetlendi akınları mil ete 
(Baştarafı ı inr.i sayfada) (Baştarafı l inci sayfada) b • 

lan İtalyan kuvvetleri bütün böl- · d · <Bat tarafı ı inci sayfada) eyannam8SI 
Relerde şiddetle takib edilmekte- b Ayd zam8:~ a lm~r;ezı Sa~y - Libyada, Britanya ve Avustral-
dir. Keşif kollarımız dü.şmaa b o~a M ve tumçen ~n ara~. ?~ - ra hava kuvvetlerine mensub fi - Atina 12 (A.A.J - Atina 
dümdar kıt'alarile temasa J{irmış· _ bası a, iko~ta~, edtıne ved 0hi~or la 01:1kr dün ve evvelki ~ün Sire - yosu Yunan kralı Jorj'un Y 
ı rdi Y 'd . u unan ıncı or unun a ç o - naı te dü""""anı şı'dd tı · b bard ·ıı · h' ben 
e r. enı en esır alınrruş ve mazsa bir tümeni Kaçanik boğazına man1arJa h~.pa1am e ıd om ı- mı etine ıta nqrcttiği a,a.ğıd 

malzeme iğtinam edilmiştir. Mem- ~ürülmüş bulunacaktır. Bu ıuretlc mişJerdir. Bir Brit:!a .cvamf'let - ki beyannameaini neşretmiştir: 
leketlerini eski fatihlerinden bir Üskübdeki Alman ordusu ile üçün.. tarafından 10 NisandyaDavcı ı osu Yunanlılar, 
an evvel kurtarmağı şiddetle isti- cü ve ikinci Yııgoıılav ordularıııın 1 me\•danı üzerine nı:ıka .ernde hava Yunan ordusu, memleket talihi 
yen pirçok Habeşliler Habeş va _ k l d K 'k b y v ff k ' ..,... zıya e mu- nin en ulvi sayfa&1nt kanile yazar 
ta k eti . . ısım arı arasın a açanı oga - a a ıyetle neticelen" b ' k k 

nperver nvv erının miktarını zında veyahud dahn şimalde Priş.. yapılrruştır. Yerde 
16 

... tna ırMa ın en cesurane ve yiğitçe durumun 
Arttırmışlardır. . M . d . se h . M' fü' es _ dan, yüksek ve eğilmez ruhunuz 

Londra 12 (A.A.) - Harbiye ne tine ve etrovrçe arasın a yanı rsc ı ıtt tayyaresi ile h l dan, hiç bir şeyle kıyas kabul et 
zaretinin tebliği: Kosovıa sahrasmda büyük bir mu- ma,ğa hazırlanan bir Jwıkava a~7 mez şeıı.\atinizden. müC3dt:lemizi 

Libva<ia: Kuvvetlerimiz Tobru- harbe olması beklenebilir. Ve bu t~yyarcsi muhakkak s urettccrtah haklı ve mukaddes ve neticesini 
kun ~arbinde dü.şman kuvvetıerile muharebenin !lİmd id.•n başlamış ol. rıb edilmiştir. Bir Heinkc>l ile bi; mutlak surette lehimizde olacağ 
temastadır. ması da mümkündür. J~ker 52 ve markası tesbit edHc-

Sofy d P. .. · d mıven di~ 'k ' t hakkındaki saraılmaz imanınızd 
Eritrede: Musavvanın 7.apt a a ırot uzerın en yti~e - ~er ı ı avvare de hava d ı · d . . 1 v · ına ı p . .. . d M muharebes 'nd d '· .. ..1 k o ayı aıze enıı mınnettar J&Jm 

kadar alınan esir adedi 41.000 dir. ge e~ ve araçı~ uzerın en 1 orava rib ed le 1d .. e uşutnı ere tah - 1heyecanla ifade etmek isterim. 
Bunun 1000 i sübav, 14.000 İtal - nehrı ~.or.unca ş1malc ve ~aragol - n uşman ayyarelcrinin Milletim 
yan, 26,000 i de müstemleke as -1 vaça yuruy~n ve buraya gıren Al - adedi 21 ~· e ç~karılmı~tır., ~u çok / Orduma' layık olduğunu göst~r 
keridir. n:ıan ordusıle ban1 zamanı merke- muvaffakıyetlı h arekata ıştırak e- Geridelc.iler ce hedck'l l f 

'Ha'be.şistanda: Adisababadan l zı Karagolvaçta bulunan ikinci Yu. den pilotlardan bir kısmı hür Fran rışına çıkı~z. P ı ere şere 
hareket eden kuvvetlerimiz ric'at goslav ordusu arasında muharebe - sızlrdır. . Kral, ordu ve millet Hepimi 
etmekte olan di.iŞ"manı mütemadi- ler ol?1aktadır. Bu muharebeye 10 Nıs~n ~ecesi bombardıman birlikte öyle m.üsbet ve 'hayranlığ 
ven hırpalamaktadır. Adisababa _ merk~ .~elgred~a bulu~an ve ta~~ı-e1crımzı tayyare meydanı - değer bir bütünüz. Müşterek irade 
da 5000 ec;ir alınmıştır. muhtelif tumenlenl • Sobotıka, Bel- ~a ~r akın yaparak hanRarlara miz bu varlığı aarııılmaz kılmakt 

HabeJistandaki 1ta1yanlara ı.rad ve Valyevo'da bulunan birin- am ısabetler kaydetmişlerdir. Ca- dır. 
fn..:tizlerin yardımları cı Yugoalav ordusu herhalde en az dırlara ateş verilmiş ve bir depo ı M·ıı · · · · 1 • l b •u ·· · 1 . d h 1 ber>ıava ed ·ımişt· ı etımız ıçın u vı o an u sa_ 

Adisababa 12 (A.A.) - Rovter ~ç tümen e mü a a e edebilecek - Tobruk ~ Gaza~· 
1 

.. . d aıte, dindarane bir huşu ile birçok 
ajansının tıususi muhabiri bildi _ r.B 

1
. . . y 

1 
dü' .. .. a yo u uzerın e Yunan nesillerini himaye eden 

riyor· u ınnc:ı ugos av ordusuna Ro şrnan motorlu nakliye kolları Ali h H f M eb dt 
~n;;liz ve imparatorluk ~-uv manyadan Yugoslavyaya giren ve •bombardıman ve avcı tayyarele - y a a: t azre ı eryem~c·v~ h e 

,.,. ı1. • ı B 1 d 1 · d .. kk ' unanıs anın şan ve ~rcnnı ayat-
vetleri !Fiabes vatanperverleri ta e gra ın varoş arına !kadar var rın en rnuteşe ıl kanşık bir -grup la ı h .. d f d 1 

- ee - kabil oluyor YC müc:ahidlerin kav- :rafından iısı!al eıdilen ~e'hirleri~ ınıf bulunan bir Alman grupun~ tarafmclan ağır surette bombar - v r ~~ a;t: mu 
8 

aa e en ere t 
/"11,.,.Jar Mer~ lepe.ini vetleri arttıkça cüret ve faaliyetleri dışında kalan bütün ınıntakalar • ı kal'fl da Tunayı müdafaa etmek d~an edilmiştir. Ta,.riben 100 na- eccu e_e_m _____ _ 

• al I lwıt alıabind de zıiyadeletiyordu. 6 lkincikanun daki İtalvanlan yerlilerin intikam ı vazifesi düfl?lektedir. kil vasıtası talhrib edilmiş veya Hı.kaA ye.· sı·nek 
W a • • günü ile 1 ve 2 Şubat secelerind• teşebbüslerine karşı müdafaa et _ Yugoslavyanın barı~ zamanı mer hasara uğratılmış ve düşmana in -

lıaybedıyorlar mücahidler ltalyan jtçilcrile bun- mektedirler. kezile Ağram'da bulunan dördüncü sanca da ~yiat verdirılmiştir. . . 
Albay Magg.iouo Hama kasaba- laıu himayeye memur olan İtalyan İDRilizler Adisababaya .ctirdik _ omusuna gelince, Almanların ver _ Grupumuzu ~nle.mek teşebbüsün- f ~~rafı S ı~ sayfado) 

aıru iogalden ıonra bu mevkiin gar- birliklerine taarruz ettiler ve tel ör. ten sonra şehrin her tarafı Ha _ diği malumata göre, inhilitl halin _ de bulu~an .. b~_r !"1e~e~~hmitt 110 rahat ~zu ~~r~yecegıml. .. 
brnda, Homa·a ve bu &ahil hakim gülerini geçerek istihkamlan bu - beş, Yunan, Jn_giliz ve müttefik dedir: Çünkü bu ordunun slıbav ve tay~aresı duşurulmuştur. J:-lenuz. gozlerımı kapamıo, fOYle 
bulunan Mergab tepesinin ehemmi- tılar. 23. 24, 25 1kincikiinun ve 5 devletlerin bayraklarile donatıl _ erlerinin çoğu Hırvat İmisler. · Bu Bır Junkers. 87 tayya~~si ~le bir haf.if tertib U.) uklanuya baıl.llmıı! -
yetini anlamlş ve Birinciteşrinin Şubat günlerinde Homa kasabası ü- mıştır. Şehre hakim dağın tepesin- suretle Almanyadan Aii;ram'a (ya.- g. 50 tayyaresı '!,~?ryk u:e~e a- ~:.~erken .br haykırma, bır ıra -
23 ünde bir Bersaglieri tabutu ve zerine top mermisi attılar. de imparator Haile Selasivenin ni Zağreb'e) giren \•e Sa b kın yaparken duşuturlmuştür. roltu ıle yenmden sıçradım. Koca 
4 deniz topundan mürekkeb bir Bütün bunlar, Hom,a0 un ancak bayrağı yükselmektedir. Habeşli _ ca Tunaya hareket•e dev va o~n- Cant~ tipinde bir İtalyan tay - herif bağırıp çağırıyor, ellerile ka-
rnüfreze ile bu tepeyi iııgal ettirdi. ona hakim olan tepelerin ve en n- ler mes'ud çehrelerle bayra~ı sey- Alman zı·hlı ve motörlü ak 1 efen yaresi il:skenderiyenin 100 kilo - pıyı yumruklıyordu. O kadar baiır
F akat öğleden evvel müfre- vel Mergab tepesinin 211ptı ve dai- rediyorlar. la b?r mukavemete nıaru h ul az- metre kadar şimalinde avcılanmız dı, çağırdı, kapıyı o kadar yum -
zenin yürüyüş \'e taarruzuna kartı mi aurette elde tutulması ile enıru- Kahire 12 (A.A.) _ Ö,ğrenildi _ mamaktadır. z u un - tarafından d~~ize .. düşürülmüştür. rukladı, ki ru~ay . .et ona çay dolu bir 
komuş olan Türk ve yerli kuvvet- yette bulundurulabileceiinı ltalyan- ğine göre, Libya harekatı esnasın- lta}yanların p 0 0 d d 1 ~altad.~, d~n d~sman tayyare- çaydanlık getırdıler. 
ler, öğkcfen sonra etraftaki kabile- lara yeniden göstenni, ve öğretmiş da üç İn,l?iliz J!eneralindcn ba.,ka tılan nihayet Liubl~ us!1 a ~n b\: len ada uzerınc bır akın yapmış- Acaba ne yapmak fikrinde idi) 
lerd'en gelen gönüllülerle çoklaşa- ti. yüksek rütbeli üç kurmay sübavı miştir. Çünkü Alm 

1
ja '1,8 gıre1 1 lardır. Avcı.larımızla yapı~an mu- ~an yarabbi, bir bu eksik!. 

rak Mergab'daki Bersaglieri ta- Bunun için Homs garnizonunun da esir olmuştur. Ayni zamanda e- ilerisini açmıt bulu a: .sr 1 u yo un ~ar~~ede bır Messerschmıtt 109 Henf a.ıcak çaydanlığı burnumun 
buruna her taraftan hücum ettiler. kuvveti, Şubat ayında 9 tabur ile sir olan iki bin İngiliz askerinden Elhıl9ll bü .. k ~ yor} ar:

1 
1 

':. 
1.~ M~sserschmitt 110 düşürü~-, dibine kadar ıokm~z mı) 

Mücahidlerin hu mukabil taarruz iki 7,5 luk, bir dağ ve bir de J 49 yarısından azının muharib asker .S. >J:·r1 . ı~ım arı e Tuna ~r. ğır hasara uğratılan dı- Yavaı ol be henfl 
Ve hücumları o kadar ıiddetli ve luık ( ceman .. bat.aryaya) ihlag edil oldun~ zanndilmektedir. rt 1 d..,. p .1 

• enmn .cenubunda ğer bırkaç Messers;~mitt'le ~ki ta- Korktuğum başımıa seldi: Adam 
ltalyanlar için o derece tehlikeli ol- di. General Reiaoli'rıin maiytine,, ~.crlİ . -d rıştıne - Saraybosna ne Cr. 42 tayyaresının de duşman 1 kanadlanmın birini yaktı. Y•ralı 
muştu ki Mergab tepesindeki müf- General Buonini de gönderilmi~ti. vet ve vuitaları kafi gelemiyordu. mub eşın de toplanmakta olan Yu.. tarafından kaybedilmiş olınası kanadımla uçmı) a tecrübe rdevim 
rezenin geriye çdrilehilmes.i için, /ta/yanlar Mergabı alıyorlar Bu günden itibaren ltalyanların ~~:li :e or ~ ~enubdan iki kuv - muhteme~?ir . .. B': muharebede iki bari. .. . -
Homs' daki ltalyaıı taburlarının tepe b d l · l Homs etrafındaki müdafaa hattı, motorlu Al:nan ordusunun avcımız duşmüştur. Ne guliı-n; ıey: Ben uçuyorum o 
ye doğru ilerliyerek taburun ric'at B ve ~~a .0 YfT eııyor ar Mergab - Uhde cephesine intikal taarruz veya mukavemtleıint! uğ - Yunanistandaki hava harekatı elinde sıcak ç ,:,.danlık peşimdrn 
yolunu açmaları ve ric0 atini himaye b un~n. uze~n'.! .talyanlar, 2 7 Şu etmiş ve kasabanın içindeki İtalyan rarken fimalden de Romanyadan ayrı bir tebliğde verilmiştir. koşuyor, benı kovalıyor. 
etmeleri li2lım aelmiııtir. .at ta.~hınde .ıkınoı Mergab h.nreke kuvvetleri de nisbeten daha mü- v~ eski Avusturyadan gelen diğer Bütün bu harekatta zayiatınuz * 

Bu. vak·a Mergab tepesi ~a~e ~u~~ ettıle~. v~ bu te~e~ı tek- kemmel emnıyct şartlan içine- alin- ikı Alman orduaile birer Macar ve şudur:. Yunanistanda 2 ~ayva;e, Dişartsı z.ifiri karanlık, aıtık ;,ice 
Homı un emniyetı ıçın ne kadar ::. ·ı erekB uıtunde daımı suret mıştı. Bununla beraber ftalyanlar ltalyan ordusunun tazyiklerine de Habeşıstanda 1 tayyare, Sırenaık- akşam oldu; gözleri~den uyku akı. 
ehemmiyetli ve lüzumlu olursa ol- ~1J;~ ~=h~ e~~jık~~:h~?a~ıl .Y1!- için, :mücahidlerin teşebbüs kudre- ~.\\ruz buluıwnaktadır. Bu ıebeble te 2 tayyare. yor. Fakat uyuyabilene a§kol..n: 
sun, ~mdi dde bulunana daimi su fimd' tek ca·ı ! 

1 
.. gmuz ı~ın tini kırmak veya azaltmak müm- flnıalden gebnekte olan muhtelif . ~akılan tayyareler . . Adam lambayı yakmış, gözlerini 

rette muhafaza cdilemiyeceğini Jtal meclik. rar 1 mesıne uzum gor- kün olamam1ştı. Alman, Macar, ltalyan ve muhte - Naırobı 12 . (A ~v~ - lngıliz ban~ ~ikmiş, habre bakıyor. 
yan müfreze kumandanına öğret - İta!. l M b• ld k Türk ve yerli miicalıidlerin mel olarak. R.unı~n. orduları Tuna hava .ku~etlen teb!ıgı: Lakın her şcyın bir hududu var 
miştir. ~an ar erga . ı e. ı tan son K d .. ve Sava nehırlennı -eenuba doğru . i.5ciasıt'llan1anna cıvarına yapı1m O kadar yorul.rnu,ı, asl'lbım o kadın 
M .. cah .dl • H , hü _ ra ?uraya tabyalar mşcı. eder7,k te- ırmızı ag tabyalarına geçme~~~ evvel Yugoslav ordu9U _ b~r .~~ın esnasında ~cnu.bi Afrika bozulmu~tu ki. bu kaçık he>ifin 

U ı aın om• a . c~ peyı her ta:afı k~palı hı~ .mustah- taa"ıuları nun butun kuvvetile cenuba Niş ve bırlıgı hava kuvvctlerı ılirşmana a- elinden bir tüclij kurtulaın yacağı 
rnu ve kasabada yerlılerın kem ordugah halıne getırdıler. Fa- Nihayet Tür" ve yerH mücahid- Üaküb üzerine yürüyerek buralar _ ğır bir darbe indirmışlerdir. Bir i- mı zannediyordum. 

kıyam ve isyanı kat. Türklerle miicahidlerin Mer- l«;r 12 HaziMnda Libde'nin c"!nub daki Alman ordularına bir an ev _ niş sahas.ında 5 düşman bombar - Tabii bu vaziyettft uyuyamıyll _ 
Bidııciteşrin ayıııın 28 inde, yer. g~b m yakınlarında kalmalarına ma batısındaki Kırmizi dağ tabyalarına vel en şiddetli ve kat'i aurctte ta _ daman tayyaresi göriilmüs Lunlar - cağım!. Sabah olur olmaz da adam, 

tiler şehirde bir kıyam ve isyanda nı ?llmadılar. Hatt~·~5: 6 Mart ge. çok kuvvetli ve k~nlı ~ir taarruz anuz etmeleri ikbza eder. Bunu d~n 4 Ü yakılmıt. ~şindsi hasara elinde sıcak çaydanlık olduğu haL 
bulundular. Ayni uımanda mü- cesı, taly~nl~rın mu.eyakkız olma- ya.~blar. Maksad Lıl;ıde yt- ve ~unu yapamad1kları veyahud yaptıklan ugratılmıştır. de gene peşıme diı~ec~k. 
cahidler, Homıı müdafaa hattı- dıklan~a ı~tımal ~ererc:Jc, bu ço~ ~udafaa eden tahkımata . genden h.alde muvaffak olamamaları takdL Bugün <ıu kü!'ledeki örümcek aii-
nın her tarafına taarruz ve hücum- ih.cmmıy~tlı ~evkıı ~ g'erı almıya Lı- gırer~k bunları zapt ve i:ııtrrdad ~t- nnde Y~goslav ord:ıları her tnraf - OskUdar ve Eminönünde na yaklaştım. Örümcek çoktan yu-
da bulundular. Fakat lıalyanlar, e tetebbua eltıle,. Fakat hamle bey mektı. Bunun için Syrte'den bıle tan çevn)mit veya parçalanmış bir vasını terkettiği için mak•chm 
kışla iJe hastanede bulunan kıt"alar ~~ı: .olmuş ~e bu. mevkiin m.üc~- 1 Y~~ımcı gönüUü mücehidler gel halde. ma~v ve ear olabilirler. On. bugün plSİf korunma şu budala mahlukun yuVUJn; 
la kasabanın içinde kopan isyanı d d rın ellerınde~ı vaaııalarla ıstu- mışti. ları ~diki hiç de müsaicl olmayan d 1 • 1 tetkik etmekti. Fakat ne ol. 
baatırabildirler. .. Siperlere kar- a .0~u1ta~ıya~a111 •nla~ılmııtı. O- Muvaffak olamıyan ve müca- s~vkulcr-ni va.z:iyetindn kı.rtarabi _ eneme 3rl yapı IJOr sa beğenirsiniz~ Ben daha 
tt yapılan taatruz ise akıama kadar nun:.~ mucahı~ler ~-l?ms'a karşı hidler İç&n iyice kanlı olan bu taar- lecek Yegane çare hiç durmadan (Raf tarafı 1 inci aayfada) örümcek ağına yaklatır yak. 
sünnüotü. Mücahidler de karanlık- !ete ~ v~ Iaalıyetlerını bu mevki ruzu eveke bütün tafsilitile anlat- ve tereddüd etmeden cenuba doğ kil vasıtaları işlemiyecektir latmlaz ~açık adam bir deli a:ibi 
tan sonra çekilmişlerdi: çünkü si- ın cenu .

1 
cihetlerind~ yapmakta de mı§hm. Bu ııebeblc, bun lan tekTar ~u. yürümek ve kendilerine cenub Deneme esnasında, halkı~ diğer yerinden fırladı. Ava;G avaz ha}'k> 

perlerde~i makin~li tüfklere ve ge.. ve~:r.Türk lamıyacağım. ~ncak ~u taarru~un ı~ametinde yol açmaktan ibaret- mıntakalard~!l dene.ırn: ~ahasına ~.rak elir~ sall.amı?:a başlad1. Ta 
rek denızden ·•e gert!k karadan a- ... 't 'rd· B' topçuu tekrar se- yaklapn musalaha muznkerelenne tır. General feld mareaal List'in ku- gelmesine musaade edılmıyecek - ı bıı ben fena ha.de urktüm ve ıö,lt. 
tılan toplara ka~şı koyabilecek ve ~nı Jfl tJ d ı_: 1b &ece.. Bedeviler tesiri olwn için, A~izivede'ki fırka mandası altında eenuhi Yueoalav. tir. biraz kenara çekildim. Bu arada 
hunlara galebe çalacak bir imkan- d ırm~zı ka~n l ahçele.nnden iı~fa- kumandanının tavsiye ve ilhamilc ya~an Yuııaniıtana biri Doyran Ü- Denemelerde yapılacak mefruz örümcek ağına tak1lmıyayım mı? 
Jarı yoktur. e e ere 1§ anı'! cıvarındalu 11i- yapılmıt olduğu hakkında verilen zennden Sclini.ğe ve diieri Manu. tahribat yerleri daha evvel vazi- ı Durl. Amanı. Ne yapıyoreua?. 

Fakat yerlilerle müeahidlerin bu perkre kadar geldıler ve el bomba- malumat dolayı&le fikir ve oıalü- lırd~n Florinaya ;ki büyiı"k ve kuv- fedar ekiplerden tamamile gizli Ben kendim .•• Ben kendim kurtu
kıyam ve taanuzları halyanların gö !a.rı attılar. Bu s.~b~bl~ ltal!an!ar matına .~üracaat ettiğim eski Adli- vetlı kol halinde ilerliyen Alman tutulacak ve ekpilerin mes'ul bir !urum ... Bırak bcnil. Kanadımı im 
zünü korkutmu11tu. Onun icin erte- :rn· 1-Ioms ~evkıırı ~bde cıhetın- ye Vekılı aay•ın Bay Fethi Okyar·ııı ordusıle Mesta Karaıııı'dan gelerek şekilde faaliyete ~eçmelcri tem.in dınl. Kanadımı kırdıın ayıl Aman 
ııi günü Mondo~i alp taburlle' kosu- en e emnıyete a m~ artık lüzum lutfen gönderdikleri cevabı aynen kezalik Selanik ve şimaüııden gar. edilecektir. ayağım, ayağım!. · 
lu olnuyan 75 milimetrelik bir ba- lu olmuş ve bu rnevkı Mayıun 2 ain dercetmekle iktifa edeceğim: be doğru dönen diV,er Alman or- Eminönünde yapılacak deneme * 
taryadan mürekkeb bir takviy., de zaptolunmuştu. 1<Homs hakkında size tasvir o- dusu mmdi OHmp'le Struga gölii a- esnasında Sirkeci garından hiç bir Artık kafi. y:ıvrurnf. 
kıt'ası geldi . .Sahilin önlerinde dai- ltalyanların Libdeye IOG1'1'11zu lunan hal hakikate uygun değildir. rasında yeni bir müdafaa hattı tu _ tren hareket etmiyecek ve ;gar da- Bu da ne? P..fr kampanR?. Her-
Jna dolaflTlakta olan İtalyan Bunun için, 3 7 ve 6. piyade alay Orada kurnandan olarak Halil Bey hln İngiliz - Yunan lruvv~tlerioe bilinde bulunan yolcular da sııı - halde öğle yemc:ğine çaiırıyorlu •. 
harb germleri de, doğuda Zlitten 'e lannın · birer taburik bir ai{ır maki. var~ı. Müfreze kumanlanlan mü- belki taarruz h.llindedirler naklara iltica edeceklerdir. Hava Ne saadet f. Kapı açılıyor, ben de 
kadar olan vahalan mütemadi suret neli tüfek takımından müre.lckeb nasıb gördükleri zaman dütnıana Bu Alman ordular ' .. denemeleri alakadar memurlar - dişan fırlıyorum. 
te bombardıman ediyorlardı. Bun- olan sol kol dcnizlP. bahçeler ara- taarru~ .edebilirle:-di. Böyle bir ta. fiklerin yeni müdafa 1:u~u mutte- dan müteşekkil bir heyet turafın- Adiyöl. 
lara nimen mücahidler Homs'un •nda yürüyecekti 8 Bersaglieri a- afırruz ıçıp müfreze kumandan.om miyeıle biri Flo · ac·~. ını d~';!'1u: dan idare ve mürakabe edilecek - Artık bir dah.ı buralara ayak ı,., 

h 
L• • • l _ ~ · · v . rkay ...,., . I rına - ont'e, rgen . b .. · 

etra ndaKı ltalyan siperlerinden u- ayımıan tcşdc.kül eden sag kol ıse fırk a marumat vermı1 o ması ve de Karaferye Al . 'k tır. sar mıyım ent' '-1 Ca B v alll f lı: • • 1 b 1 asonya ıı;tı ame - B" .. h 1 . 2aK Bfl?lıyarak tacizlerine devam e- •a osanga ve Kırmızı dag üze- n muva a atinı a mış u un- tinde delmek le • ı· k utun emcın.i ~rıme tavaİ)Jem 
d' J d B l... _ I. ...:_J l..-1--'- k ması mümlc:" d" F k b . . ve yarma ıs ıvere - Sovyetler"ın Macarlara tu= ıyor: ar ı. u ııeoeble Halyanlarıa nnaen uauır~c:JCrİn garbına dönece. h I un u. · fl at unu ıyıce tir. Çiinkü ancak b •tl · A 
korku ve endişeleri gittikçe artı .,ti. 89. piyade akvmın 2 taburile da~r anuyoruın. Yalnız tasvir olun- vudlukıa ha b d uvıun e dına - b"tr cevabı - Sevgili sinck~eıf. Hapishane 
... d M do . al L • - ı_k b ugu gibi mu·· h·dı . . k k r e en ı unaıı or usu - höcrelerinde k d ,,.or u. on ,,. p tauurundan mürea. e k t ca ı er ıçın pe ço. nun $'.:enlerin d. b·ı kti B . n uz ı urunuzl Or 
MiicahiJlerin Jıuvoet ·~ '--b bir ihtiyat kuvveti de çok muhtemel alan ı ve telefat~ı olduğunu d:ıhi hn- Alman d t uşt? ı e<"e }· u (Başt.arafı .1 mcı sayfa~). lara dütmemiye çalıgınrz! . a -

..,,.. ,.~ örii bi k b' tır nuyorum. Herh ld. b. . . . or u ar grupunurı sal? cena. ktirneti üzerinde bılbaua fena ıntı- Ha&an Ali Ediz 
biialeri artıyor ve /talyanların famı;:nha/ mİ a kıl~aarr~z~I kKşı bu kadar kaııu ve atel~fatl~:ıaı;~k hının Struif a gölü il~ Ohri gölü ara. ba hi.MI eden nokta, Macaristanın 
HonN iıgal lıavoetini talwiye mızı dağ aı;a:nd.: to i:!:ca~t~ Eı~ neticelenen bir te,ebbiisten dü~ma- sıncla. me.~cıı~. ~.oldan da istifade Yugoslavyaya. bu memleketlı- ebe- Yugoslavyapı, Sofya 

ediyor İıihyet Mergab' dan p binba ı Cior- mn ~iddi ~rette neden istifade et- etmesı. mumkun~u~. di dostluk paktını imzaladıktan ) 
Birincikanun a}'lnda gelen takvi gİo. babya doğnı bir iki bareketi m~mış olduguna bir türlü aklım er- . ~l~a<>1l Klayz ın kumandası.ıda - yalnız dört ay so.nra harbe ba~la - e çisi T ürkiyeye 

l'e k.at'alarile, Homs garnizonunun (yani bir taarrm:) ya:aca~tı mıyor.» kı ıkı Alman ordıısıı yugo!lav or _ tn1.ş obna~dıt". Bız.znt Macaml'tan geliyor 
kuvveti 6 tabura çıkmış ve kuman- Bu tertib ve hareketler u. n Lib- H. E E1·kilı>t dularına karşıı ~u.~ıyetlı: Kara - felakete ~şerek parça ~aıça olsay. 
dayt general Reisoli deruhdc etmiıı de de bu.Junan Türk ve ge:ıi kuv- (Devamı var) koyv~ç - . Kaçanık ~~lgdcı:ınd~ cep- dı, Macarıstamn ne ~zıyette olaca Sofya 12 (A.A.) - Stefani: 
ti B f ı d' ı· 'd' f k - ti · · b . . Y ;••·-.. --·-·······••••••••••••...... helen şımale mu.cveccıh olarak ğını anlamak 7.or bırşey degvildir Yugoslavyanın Sofyadakı el"i • 

· u zat aa ve ırayet ı ı ı a at ve erını çem er ccıne alarak esi et r \ · h · ı h b ' · " o d'. 1 L __ L ı H. • k .. _ı,, l 1 1 r Tashı'h ve ı·ıı·zar yanı tcr<ı cep t' J t' mu nre e edt"r- Zira Macaristanda da milli ekalli - sinin Türkiyeye _gitmek üzcrt• ha-
• ya ıuz ou ırnvvet e oms un me ıçın<JJ. la yan ar bu mak .. ad- le L0 t'' k d d k. d'v 1 d müdafaasını ne Meıgah tepesine ve lanna nail olamamakla beraber, ha ı ·k~'lAI '!I ın udman dasın ahı 1 . ıger yet er. mevcu dur. zırlandıi!ı bildirılmektedir. 
d 

r !L L _ı_ b (30 l T b ı ı man or usu a cep e erı ce- Se6r So """"'t h'' k• t ' . b 
ne e ı-ıudeye 1Ladar götürememi~ rc:A.ete aşlamalarından 2 saat sonra sene ev ve o ruk Der. b b t· "t 'h l k O b ' 'J'- u llmC' ın '~ u K 
ti. Libde'yi işgal edebildil··r ft 1 1 ne, Bingazi) tefrikwnl%d~ bir ,~u davya smu l':Vt!"~.'ı .. ho ara - eyanatını hükumetine bildireceğini ızı1 ayın yardımı 

a • . .. . ~ . a } an ar, --• .• ı.ı.. lınu ımp agı - truga go u attına ta - vade lemi.S.:-
DU esnada. erkanıharb bınbaşı bermutad, mucah•dlerı takib etmi yuuı.r- o !olur. 70 numaralı anuz . t' d b 1 kt d Y ~ .... • Ankada 12 (A.A.) - Kızılay • 

Halil Beyin (H ... lil Paşa) kumanda- yerek sadece hedete varmakla ikti- tefrika yaıili!lıkla 69 numatalı fşt ~a1!1~ ınd e u bn~~ ba ~.r. rnumi merkezinden: 
•ı altında bulunan Homs mıntaka- fa ettiler. Fakat bozulmamıs ve hır- tefrikadan evvel girmiıotir. Ta _ b e lped yaB ılnk al ve e kı ddugun Denizli vilayetinin Çivril ka -•ınd .. ··ıtü .. h'dl . k • 1 . 1 - kiib _...1!c..:ıı __ bu -'·d' uııa ar a a an ann mu a era YuT<lda yarduna muhtaç do~an zasında su baskınına maru k 

h 
a gonu muca ı enn uvvetı pa anmamıı o an miicahidlt•r muha oı:u1BT1Lm1 l-. rm ve te - tı t · d k ı b" ... k h - çocukları koruyul> ya,atorak nü- z a -

.;m art:mıt ve hem de Az.iziyeden rebe gününü takib eden gecede Lib birin ad.an dikkate alınmuı r b 1 ayın le eke oBnn 1 U} u ~u 1"- fuıtruınuzun çoğalması ıçh ya.r - lanlann muvakkaten ıskimları 
•vıergab'a iki dağ topu gönderilmis- de'ye taarruzb l>ııTaıaını geri al Jizon seJir. Tuhib edeı; ve özür n; he ek.~- odaca ~ırd. •.J un akrı~. nbetıce ~- dımla.r ıııla Çocuk Bsir1ı K için Çivril Kızılay subesinc 50 ça-
tj Ce h 1 . ' 1 kla b . ---Lb- . ~ J~ı......!... • o. ıtın a r.m ıa~n at ı ir ~ev mı eme u- dır ve mahallinde tetkı'katt b 

• P ane en pe~ az o nıa e.. mtya t~ us ettılerse de tabiatile uuaru. .. 1 k .. k" l d v . ~ rumunu tuv-.etMıwlirinız. a U -
r•ber bu toplarla Homau dövmek muvııffak olamaaılar. Çünkü kuv- ~ot~ emde nrub mk un o mak ıgı Jçın lunmak üzere bir müfettiş gönde-

~ .... •••••••••••••••••••••••••• ................ .,ı ın ızar an aı a çare yo tur. rilrniştir. 



8 Sayfa ; SON POSTA Niaaa 13 

Emlak Ve Eytam Bankasından: 
(I) 

lstanbul borsası 
Esas No. Yeri Kıymeti Cineı 

1981 Kadıköy, Osmıınağıı Mah. 800.- Bahçeli a.hşap el'. 
Miskianber Sok. ~. 8 Ye. 
5, Taj 5, Ad:a. 2, Parsel 38, 
Pafta 8 

Mc•ahuı Tomiaatı 12/4119(1 açılış - kap:mı.ş f"ıatlan 

70 80.- ÇEKLER 

AÇıllf 
Londra I Sterlin 

2160 Eminönü, Şehsuvar Mah. 3.f.'l.- :Bahçeli atşa.p ha.. 241 M2 34.10 New. Yort 100 Dolar 
Cenenı 100 İ.nıç. l"r. 

n Jto:ı-:ıa .11ş 

5.22 
132.20 

Bostan Sok. Es. 7. Ye. 21 nenin 1/2 hLssesi. 
Ada 156, Parsel 18, pafta 
78 

21211 Galata, Kemankeş Ka.ra. 18'13 .• Klrıı:r dükklılııı 
Musta.fa paşa Mah. Ka- 116 Hi.sseSi. 
raköy Ca.d. Es. Ye. 9 

2246 Beyoğlu, Kocatepe Mah. ıı.- Arsa 
Çar.ık Sok. Es. 16 Ada 538, 
Parsel ıı, Pafıa 52 

2200 Beyazıd, Lütfullah efendi 60.- Arsa 
Sok. E.1. Ye. 29 Ada 641, 
Pe.rsel 21, Pafta 141 

2299 Beyotlu, Kalyoncukulluğu 14.- Ana 
Mah. Kahya Bey Sok. !!.$. 

Ye. ı, Ada 446, Parsel 24. 
Pa.:tta. 18 

2329 Beyotlu KaJ.Yoncukulluğu: 341- Arsa 
M9.h. Ömer Hayyam Cad. 
Es. 35.37, Ye. 37-39, Ada 
455 Pa.rsel 8, Pafta 19 

2311 Emin&ıU., Zindan;ka.pı 1'823.- Kargtr dükklnı!l 
Ma.h. Zindank:lpısı Cad. 5/12 uıS&tl(, 
(Yumurtacı Cad.) Es. 363 
Ye. 71, Ada 356, Parsel 54 
Pafta 128 

MM Beyoğlu, Katyoncuknlluğu '1- Ara 
Ma.h. Fwlye!l Sok. Es. 33, 
Ye. 35, Ada 455, Parsel 11, 
Pa.fte. 19 

M83 Beyoğlu, Tomtom Mah. 233.· Ar.sa 
SelA.tin oda.l"n çıkma-zı Es. 
17, Ye. 5, Ada 325, Parsel 
l 16, Pafta 35 

~ BeycCu. Şahkulu Mah. 42-15.- Arsa 
S6rdarıekrem Sokak Es. 
Ye. 35, S7, 39, Ad& 284, 
Parsel 92, PaftıL 33 • 

2580 Heybell9da, tn~ Bey Sok. 165- Ahşap evla ı 2555/ 
Ye. 48, TaJ ti\, Ada 55, ~680 HiUe.si. 
Parsel :!7, Pafta 11 

2618 Beyollu, Şahkulu Mah. 12'10.- K~ir e•lA 3124 
Büyük hendt'!:ıt Cad. F..s. Hisse.si. 
Ye. 52, Ada 292, Parsel 8, 
Patt.a 40 

1814 Eminönü, Çarşı Mah. 385.- Karglr oda. 
Kfırt:çüler oıartlBt Rooia 
ban Es. Ye. 14, Ada 2718 
Pamel 2'7, Paft.a. 8 

85,75 M2 

20 M2 

47,50 M3 

31 

77,50 M2 

Hl M2 

M2 

187.30 

8.70 

Atina 100 urahml 
~adrid 1(10 Pe-çe,a 
8e1Krad ıco Dina: 
Yo>:oham:ı ıoo Yen 
Stotholm 100 Isvec "1'. 

I:ıLam ve Tahvı1it 

Sıvas - Eraurum Ill 

SO.l'i2a 
0.995 

12.89 
S.1625 

31.0175 
30.98 

19 00 
6.- Anadolu Demiryoiu tah. 

vill I ve II 40.4!> 
\. ,/ 

H~ ._I _R_A_n_v_o_.I 

18.50 

. " Diı Tabibi ~ 
~ABAKCIYAN -
Hergfin hastalarım kabul eder 
o.d.lkpe.şa. cs<tdesi No. Ti 

80 M2 127.--

35 38.51 

C ckfor Hafız Cama J 
(Lokman Hekim) 

Divanyolunda 104 No. da her&ün 
huta kabui eder. 

Teldon: 210"4"4·1.3398 

/(ansızlık; 
nakahetini 

Hastalık 
uzatır! ... 

DEŞYEN kan kuvvet şurubu ise kanı tazeliyerek has· 
talık zehirlerini yok eder, v O c udu yeniden hayata 
kavuşturur. 

Hastalıktan erken kurtulmak için DEŞYEN kan kuvvet 
furubu. 
Hastehklara muk.ıtvemete· hazırlanmak için OEŞYEN'ın 
kan kuvvet şurubu • • • 

HE~ ECZANEDE BULUNUR R EÇET ESiZ SATILIR 

28r18 Eminönü, Yalı Mah. K1- 31ü - Bo.ı;tanın 30/ 72 2511 J.a 314 80 
W> Kaatın Bostanı Bok. F.s. füı;sesi. 
8, Ada H2, Para~l 22, Paf-
ta. 210 

2925 Eminönü, Süruri Mah. 2?0.- KA.r,ir dükk:Anın 
Molla.taşı Cad. Es. 12, Ye. 24./640 HİISeai. 
36, 35/1, A Ja 312, Par.sel 
9, Pafta 2!> 

2943 Bey~lu, Çukur Mah. Çu. 1185 .• Dllkkln n odalar. 

kur Sok. ~. 9, Ye. ıı, Ada 
359, Parsel 8, Pafta 7 

2946 Bero~lu, Art.p Cami Mah. 
Malt.aracılar Cad 1esi E.1. 
56, Ye. 52 

Be~ parsei. numa • 
ratı ~yrimenkul 

lehine 5 metre 40 
aantim ırtıraından 

yukarı kadim en 
mile.~ hava ha.k 
kı vardır. 

147.- Dfıklı:Amn 1/10 Hts. 
Sı!SI. 

6S.SQ M2 

35 

35'13 Beyoğlu Pangaltı Mah. 4810.- Apartımanm 1/ 5 156,13 MZ 481.--
Ha.cı Mtsa.t Sokak <Yeni Hisse.si. 
Nazife Bey) Es. 4, Ye H 

800 Beyoğlu, Kalyoncuk:ılluğu 1143-. Kargir evin 
Ma.h. Kalyoncu kulluğu Hıı::;esi. 

Cad. K,, 99, Ye. 107, Taj 
107, Ada. t36, Parsel 25, 
Pafta 17 

1175 Beyoğlu, Pangaıtı Mah. 418.- Arsa 
Dolapdere Cad. Es. 256, 
258, 260, 262, Ada 632, 
Parsel a, Pafta 56 

2/7 49 M2 114.30 

209 M2 41 80 

1'77ıt Beyoğlu, Şahklılu Mah. 1720.- Arsı1...,ın 2/8 Hi.s - 63,SO M2 11:.-
Şa.hktılu Sok. Es. 2.2 mü. se.!i1. 
kerrer, Ye. 2-4, Ada 290, 
Parsel 18. Pafta 39 

Genç 
l 

Genç Kadınlar 
Gençliklerine nuıtmr olarak gllzellik1erinJ.n temadi.sini 
mümkün kılacak olan yüz tuvaletine bigane kalm~lardır. 
Kadında dıkkat, t'dı1mesi pek mühim olan nokta: <:ildin 
in.oeHk ve tsravetıni ebediyen muh:a.fa.zadır. 

Seneler, bınHlr vazife ıQın~ çıalı.şan ve YQrulD.n genç ka. 
dtnların bı'fi.man düşmanıdıı'lar. Bedeni ve dimıı'!l yor -
gunlukların neticesı. guddeıer ellstikiyetini kaybederler 
ve cildde <Lekeı diye tavsif edilen a.varizl CRüz.gAr ve gil
neşin de, teslrile) hı.uule getirirler. İşte bu gibi hallı.tta. ve 
bu (ibi avarize karşı Krem Pertev; terkibinin kuvvet ve 
lcudret.I sa~.nde clldı b~ier ve ha.re.biden kurtarır. 

Yüz binlerce kadmın tecrübe ettlfi ve sevdikleı ine t.:ıwiyeden hıı. 
. il kalmadılt K'ı·em Pertev He ıünde yapılacak 3 - 5 dakikalık bil' 
masajın ne gibi hnrllialu yarattıtım pek kt'J& bir zamanda !>iz de 

il mut.erit olacaksıııız. KJ'em Pertev'in ya.ram a.sırlık beyııernilel şöh
reti asılsız df'~ilclir. Ondan istif.ıde ediniz. 

... ..·. ... ·.,· .. ~ '· ...... ~ . \_ .. ·· .. ~ .'· ... ,, 
.. . ' __ , 

._A· ona· 
SAÇ -SA:BlJ.NL: 

Saclartl' •ZI muhaf.aaa için h:ırlkO lade 
tt~ :rlnı ılk kull:lnı,t.-ı gorctt'lıt•ln1:?. 

30 Kuru.tur 

·ı ~ l'f.emur istsniliyor 
1 Muva.kkat. bir zaman için tebyiz iş
lerinde kullanılmak üzere ~beş me _ 

mura ihtiyaç vardır. Ynzı.cıı güzel ol • 

! m.ak şart.ile t.aliblerlıı (.İstanbul ~5 
numaralı ~ kutu.l\u) adresine ken 

. - di eı ya~ılarile yaıaca.kları birer mek-
Hukuk Mankemesin - t bl ,1 ___ ~·-. u a mu..ı.~a ..... rı. 2308 Emı.nönfi, Slileymanlye 3030.- Arsa 606 M2 303.- Kocaeli Sulh 

Mah. K~bıı.b··ı haru. sokağı den: 
ve oevao~lu yokuşu, Ye. 
4, Ada 283. Parsel 1, Paf. 

Çavu§lu köyünden Al~ Çet.lntaş t.a· 
ı:sıfı.ndan Harn:uıp:.ışa Pila:vcı b:ıyıırı KO<"aell Sulh Hukuk l\lahkrmesın -

ta 204 
• 2442 Beyoğlu, P'\ngaltı l\fah. 2'78.- Knrcır evin 

_ Çimen Sok. Es. ıoo. Ye. Hissesi. 
154, A<la 629, Parsel 31, 

No. 5 de k~e mü.teahhidi JJasan 

1 

den: 
GJ,50 M2 27.80 Kü;kü ve ş~riki aleyhlerine açılan Muh .... - """-·• 11 tı f d . . . • ...... ··~ oroz "'l:ı.ro ın an 

beheri 4 kuruştan ımA.l ve Leslım et- . 
Dılş (31001 aded maden dlreği booel ı Haydarpaşa Pilavcı bayırı No. 5 de 

1/2 

Pafta !il> 
256'2 Kad!köy, Cafcrnl;a Mah. 161.- Arsanı:ı 7, 41l HiS - 368 M:ı 16.10 

(1271 liııanın tahsili hakkındakı da. lterest.e müteahhidi Hıı.sım Küskü a _ 
va.dan dolayı da.va edueıılP.l'den Hasan leyhine açılo.n alaca~ davası fiıerine 

Küskünün gösteraen adrı:sten çıkmış dava olunan habı?rd:ı.r oldu~u halde İleri 8-)k. Numara 34, Ada 
113, Parseı 36, Pafta. 21 

sesı. 

2695 Beyoğlu, !;ıünfı Mah. Har- 1553- Ktirgir evin 
biye çayırı Sok. Es. 61 H c;ses\. 
mükerrer, Ye. 4, Ada 621 
Par8el ı. Pafta 55 

1/2 
hA.len ikam.etgfıhı aıeçliu! bulunması 

1
• mahkemeye gelmem.~ olduğundan H. 

58 M2 155.30 bl ıı;.... ı1 b 

naen ııanen t.ebli~n.t ierasına ka.!'nr ib' h"'kk d k c ınce ... ın a gıya.b s.rarı veril-
verilm'-' olduğıında.n mumaıleyhin . . 

2696 Beyoğlu, Bülbfü Mah. Ser. 
dar Ömer paşa. Cad. Es. 
26-2S-28 mükerrer Ye. 21>, 
22, 15, Ada 550, Parsel 13, 
Pafta 44 

1~98- İki dlikklnı olnn 135,25 M2 129 80 

ha ebıle te 1 l'>~t yap amamasına •-,u. M . kanunun 401 ınrı maddesı mıı-

5/5 ' 941 Pazartesi gılnü saat 14 de mış ve dava eımeıı gosterilen adres. 
Koca.eli sulh' hukuk mahkeme.sinde 1 ten çıkmı.ş adresi meçhul kalmış ol. 
hazır buluıunası ltlzu,ıı'J tcbl~ m:ık:ı. ' duğwı.dan gıyab :tnrarı tebliğ edile
m.ma kaim olmak üzı.;re ılaıı olu _ mem.iŞ olmasına mebni iliinen gıyab 

tirgir evin 1/2 
nı.::v.si. 

2873 Beyoğlu Şehid Muhtar 3108.- K~rgir ev. 
Ma.h. Tavia. Sok. Es. 4, Ye. 
8. Tilj. 6 

2968 Beyoğlu, İnônü Mah. Yeni 1292._ Kirgir OY. 
Nal.band Sok. F.s 15 mü. 
kerrer. Yeni ::O, Ada 607, 
Parsel 4, Parta 53 

3015 Bakırköy, zeytinlik Mah. 2038.- Kflrglr ev. 
IAmi Bev Sok. Es. 3 mü
kerrer, Y ?. 7 

SOl4 !Beyoğlu, Kocatepe Mah. 1358.- Ar.sn. 
Vnldeçe~me.sl cad. Es. 129, 
Ye. 1,1, Ada. 526, Parsel 
53, Pafta ~. 

nur. 041/blO ıcarnrı tebli~ıne 'kll!'a: verilmiş ve du-

50 M~ 310.80 D ki 1 Z · Q rvtma. 26/51941 Pn:ziartosi sa;:ı.t et uı. 
~· o or . atı g91 "' bırakılmış oldlı{,rundnn duruşma~a 

1 B~ledlye karşunndakl muayt>n" ı devam olunmnk uzeıe gelmesi Iüzu. 
80 M2 12il.20 hanesinde öğle:ien sonu ha~ta· lınu tebliğ makamımı kaim olmak ü-

81.50 M2 203.80 

90,50 M2 135.80 

\.ı ların1 kabul eder. -~ ı zere ılıi.n olunur. 94~/230 

açık artırma. ve pcş:n para ile satılacaktır. 

İhale, 28/4/19.U Pazartesi gün.i sJ.at ondadır Artır:t.a csnasmd!l veri
len pey mikdarı mukadder kıymeti geçtiği takdirde iıemınat akresi dl•r
hal arLınlmıya.ra.k ihale kıının uhdestne ıcra edilrs~ k.mınnt akçesi ona 
ikmal ettirilecekt.ı.r. 

Yukarıda .ldre.; ve tafsllı\tı yazılı gayrimenk~erden (1) numara ar -
tında bulunanlar pazarlık suretüe, (ll) numara. altında buhı"lanıar iSe 

İsteklilerin pe/ a.r.~esi, nüfus tezkere.si ve üç kıt..'a. fJtoğra!la birlikte 
bildirUen gün ve ..;.uı.te kadar Şubt:mıı Emlak Servisıııe ge!nıe!era ve mü • 
hür kull&nanıaruı mUhLirleriDi Noterden t.asdit eLt.U"me.erı 15zundır. 

(B'j\) 1290:• 

Satılık sarı çam tomruğu 
Devlet orman işletmesi KarabLk Revir 

amirliğinden: 
ı - M~en bölge.1i ltat1yatından Kotumlar raJqpasında istifte mevcııd 

c660.o aded muadili c454a metre mikab 125711 desinıetre ıniklb s&n 

çam tomruğu açık arttırma ile satılacaktır. 
:ı - Tomrukların kabukları soyulmuş olup haclnl orta kutur tizerınden 

hesablanmı.ştır. 

3 - Tomruklaı'8. ald &atı, şartnamesi Ankarade. Onnan Umum Müdür
lüğünde, İstanbul, Zonguldak Ormııı.n Çevirge Müdürlükler.il!? Kara_ 
bük Devlet Orman İşletmesi Revir Amirliğinde görülebilir. 

4 - Tomrukların muhammen beuell .ı2. lira ıOOo kuruştur. 
S - i;teklllerin % 7,5 pey akçesile 22.4.941 Salı gUnü saat "14• de Ka.. 

rnbük Revir Amirliğine müraca.:ı.t.ıan. 128291 

Is. Noterliğine 
No. 4558 
Protesto eden Ka.,ım Dede Divanyolundıı 'T4. -:L 
Umumt veklli avukat İ. sıtkı Oguz Beyoğlu Kmaclyan han 39 
Protesto edılcni.er Son Telgraf idarehanesi daire! mııh.Susuında ve 

Saddettin Çağ:ıloğluncia Trakya garaji sahibi. 
Umumi veküi bulundu~um Kasım Dede Divanyolunda 74 -İ- S':lyılı 

dairede tıenzin satmaktadır. Benz:n ölçme mak:nesi tıam·1men doğru ve 
ve a.yarıda mükemmeldir. Sadettin bir kasdı mahsus t.akii.ı ederek müvekkl. 
!imin benzin m ıi\ine .rıın bozukluğu.o u i4ae ederek r.ahayet Son Telgraf 
ga.zetesinin 8 Mart H/41 tarihli nü'ihası üe müvekkilı:ıı altyh ı nc neşriyat

ta bulunmu.şlar<?ır. 
MezkO.r Son Te'graf gazetesi me-ıkfır 8 Mnrt 941 t.arıhll sayısında ve 

birinci sny!asınıdıı. büyü.~ bır b ·ş'•I{ altında .Otoma.tik Benzin Makinesine 
bile hile ~tım\J4tı1·- d iye neşriyat yapm~ştır. Hl~ukı bu hnbcr tama
men hilf\fı hakitatLlr. 

Müvekkilim Kasını l:-Pdenin benzin ma.ktnesinde wa bcızuk.ltılt bulun
madığı ve a.yarınm d:ı tnm ve miik"mmcl bulunduğu ~b1tacıı yapıhn 

tneele:me ve bılha.s.>l Sultanahm~ 3. S . Hukuk hD.kimliğinln 941 - ıs 
sa.yılı tesbitl delAıl uam ve raporu ile te.<:bit ~i!nıt., ve makır.enin ayarının 
tamamen do~ru bul;..nduil:u tahakkuk etmiştir. 

Keyfiyet bu merkezde bıilunduğ u. iÇln müvekkilim Son Telgraf 
gazetesi kinrehane.s:ne müracaatın ıll\ ~ cah ı irne ıle n.'ltbunt kanunu
nun kendisine ba~etti~ı hak ve salt\ hlycte dayanarn.k gazetesinin ayni 
sütunun.da ayru h:ı.cim altında tashih eylemesini istemişse de Son Telgraf 
gazetesi bunu ynpınt..nıış tmlundugundan protestn ctmeK mecburiyeti ha. 
sıl !']muştur. 

Sadettin dahi Ml.'ı. müvekkihm aleyhinde ay:ıi i.madata devam eyle -
m k ! b•ılunduğu dnhı müvekkilim tarafından haber alınmakta onun 
dnhi protestosuna mı.:cburiyet ha.c;ıl olmuştur. 

Binaemı,layh SC1n Telgrn! gazete.c;ınin birinci sayfn.sında ayni büyült 
haırOcııle ''bu protestonun aynen neşre davet cyler.z 
Sade~hn dahi muvckkilim Kasım Droenın makinesinde bozukluk bu -

lunmndığ'Jla daır imı.a.sı altında Son Telgraf ,.gn.zctesıne bnyanatta bulu. 
narnk ilfın eylemeyi isteriz:. Şnyed işbu daveti kanuniyemıre ic~bc•t l'tıne. 

dikleri takdirde şimdiye kadar tahas~ül eden zarar zıyıı.o:.mızdan başka 

bunıian sonra uğrıy .cı.~mıp: b'irnmıe zarar ve ziynııı ge.·ek Son Te!graf 
gazetesinden ve gerekse Sadettlnden ayrı ayn taleıb:! hakkımız olncagıııı 

şimc'. ye kndar keyfiyeti ta.shih etmıyen ve matbuat kanununa aykırı 

hareketile tnshlh e~nıiyen mezkur gazete hakkında amme davası ile 
tazminat davası hakkımız mnhruz kalmak üzere beş sl!l ·ett«n ıb:ırr'I 

bulunan i"bu prot~tonun bir suretini Son T.elgmt id.arclı,,l!e.s ne ve h·r 
suretini de Çnğaloğlunda Trakya garajı sahibi Sndettıne ve bir suretinın 
de ga"eteler ne ıltı.nma V<' hır suretın;n dosyamzdn saklıyıırnk son sur •ti
nin d~ tebliğ ve gn~te ile ihlndac. sonra bize gerı verilmcsinı bilvekl\.te 
dilerim Kasım Dede umumi vekıli Kıııariy:ın han 39 

No. avukat İ. Sıtkı Ogu1.bey oğlu 
hbu protesto nüshası bernyı ne,rü iltl.n So.n Posta b'tl. :e•e ;, ıdareh!lne

sine trbl ğ olunur. Bin dokuz yüz kırk blr senesi Nisan ayının onuncu 
Pe~embc günü. .......................................................................................... _______ _ 

Son P""'" MJ,tbaası: N~yat Müdürü: Selim Ragıp Emeç 

SAt .1 :Rt: S. RalllP EME.C. A. Ekrem UŞAK.LICiL 


