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Son Dakika: 
Almanra 
YUGOSLAVYA 

ve 
YUNANiSTANA 
llAnıbarll 

etti 
Alman kıt' aları 

iki memleket 
hududlarına 

tecavüz ettiler 
Berlin 6 (A. A.) -

Alman radyoları ta
rafından bu sabah 
bild.rildigine göre Al
manya Yugoslavgaga 
t1e Yunanistana birer 
mufassal ültimatom 
tevdi ederek bu iki 
memlekete ilanı lıarh 
ettigini bildirmiştir. 
Alman motörlü kıt'a 
ları ültimatomun tev

-tli edildiği dakikadan 
Jtillcırcqj'ugoslav ve 
Yunan hududlarına 
tecavüz etmişlerdir. 
Alman Hariciye Na

zırı Fon Ribbentrop 
hariciye nezareti sa
lonlarından birinde 
matbuat mümessille
rin: kabul ederek Yu
goslavya ve Yunanis-

1 

lana tevdi edilen no· 
ta/arın metnini oku
muş tJe keyfiyeti ken
dilerine bildirmiştir. 

Harb baş!adı 
Berlin, 6 <A.A.) - Ba _. 

6a/a.,. illı aaatl.nnılen itilHııwn 
~lınan lıa1111etlerinin Yaıoa
lcavycı cıraiaine ıirJilderi u• 
nurhcuamatın baflatlığı öl· 
renilmiftir. 

tiitler dün gece 
nutuk söyledi 

Bertin, 6 (A.A) - Hitler dün 'eoe Yuıgoelavya ile Yunanietlına 
~ harbecfilmeai münuebetile bir 
nut'8lt töylemiftir. 

Tugosla"7& 
Ue Sovyetler 

Yazı iıleri telefoau : .20203 PAZAR 8 NiSAN 1941 idare iıleri telefanu : 20203 

'fagoılav 
blktmet 
merkezi 
naklediliyor 

Berlin, Alman - Yugoslav 
munaseltatmın 

kesildiğini bildiriyor 
Yanan ue Yago.lau ortlularil• 
lnıil~ ciiziitamları Arnauatl
lulı hududunda toplanmıı 

Boyun eğmeyi 
"Türkiye bir tecavüz karşısında tar 

bütün erkek milletleri gibi yekpa 
olarak harekete geçecektir,, 

Mardin meb'usu Muhittin Birgen, Emin~ 
Halkevinde, mühim bir konferans ver 

Dün aktAm uat 2 t de Eminönü l 
Hallııevinde çok kalabalık bir halk 
küt~ huzurunda Muhittin Birgen, 
< Dünya ahvali kartıBlnda Türlt~ 
vıe mi116 birlik »mevzulu bir konf• 
ram ~tiT. 

Haa"b konferansına, dünyaıun. 
tarihin biç bir devrinde benzerine 
ıe.dilf edilmiyen bir mucadele, bir 
emniyetlidik ve huzunıuzluk içimde 

T...-. Belsraddan söriinüti buh.ınduğunu, dünyanın daha ne 

( 
............................................ , T gibi akibetlere sü"!*len:~~~ le.im-' agosıa-a ..w tayin edemıyecegını -.oyliye-

blenzemiyen karaktenidilt taraflar.-M.A CAR lı • ~ relt batlamıt. harbin diğer harbi ere 

YUGOSLAV barlle bazır m !~ah S!~t~ s:;~:ıte=·~!ill 

1 
" 

hir eeyİrc:İ8İ olduiumuz bu mubare.. • 
benin muayyen bir harb sahnem 

HUDUDU vu - ette ~:· :.:: ~:~;.~ ...... =-~.-: 
KAPI A rrrrDıı u 1 f b ı·k nul>da, Vf!'T yer ve L&m&n zaınen; 
~ 6.:IJ • mum se er er 1 (Devamı 3 üncü ıayfada) 

1 Alman motörlU kıt'aları 
Yugoslav hududuna 
dojru ilerliyorlar 

Dün akpmld Radyo ııazete
ainden: 

Bugün Berlinde, Allman • Yu
goıtlav münaaebatı hakkında 
beyanatta bulunan Atman yan 

Silah taşımıga elverişli 
erkekler. askeri 

hizmete çaıırıldılar 

HarİcİJe nazırı: «Eier .çar • 
pıımak li.zım gelirse çarpıf&

cağız» diyor 

OediMOdUIU bir· an-ı 
Yeni bir edebiyat ve yeni b 

edebi zümre v~ r ınıdır ? 
Nevyotk. 5 (A.A.) - Amerika resmi bir sözcüsü, iki memle -

radyosunun bildirdiğıne göre, Yu - ket araaındaki siyasi münase - Belgıad 5 (A.A) - j), N. B. Halid Fahri Ozansoy : "Bu his ve lis 
goalav hükümetin.in Bclgraddan ' batsn hem.en hem ink tatl. uğ. ~ a nsı b lcliri~or: anarcisi içinde veni bir edebiyabn mev 
bqka bir yere nak)jni ba vekil Ge ramış oldıuğunu aöylemiftit 1 İkıncı Pıerre tarafından y 
neral Simovıç emretnuştir. A 1 • ffiU( - olabilmesi imkinslZdJr n diyor 

Bugun Yugoslavyada askeri ha- tcden geçerek Yuıoılavya hu - ! nCe Yugoslavyanın bUt n mQ - . • • 
:aırhklar yapılmaktadır. duduna doğru gitmektedirler. sellih kuvvetleri 1 Nısan 1941 ta- • Bizde. Ye_m bar edebiyat "'~ ~1 

Miin•aebat kesildi mi? Maca.r • Yugoslav hodudu ka - rihinden ıtıbaren harbe hazı~ bir :r )cdebı zwnre tetekkill etmıf mı • 
Bcrlin ; (A.A.) - Yan resmi patılmıt ve Tuna üzerindeki vnıyete konulmuştur. rB f x... •. u_...1.. &_L1.!I ___ ! u mevzu etra ı.nda açtı •• mı.ı an 

bir t'ebliğdc deniliyor ki: aeynıacfer durmuıtur. .-.-v -- k deb" t ll · izd • b' 
Alman hariciye MZ&retinde be - Macar demiryolları, timdi Belsrad S (A.A.) - Ofi eak.i ~t e ._aya d emımBab -u• dyderu · .rr 

w .. y 1 Al k ri ki' ah · F · b'ldi · mtına -.opar ı. ıa ca eaınm 
yan olunduguna gorAe,l ugos avyda... ed~~e na ıyatına t ... r~l aıanaıbü .. ı Ynyorl: .. 1 tanımruf kalemleri aonçleri topye -
nın vaziyetinde ve manyanın a ıın-. r. n..ıa ın, tun ugqs av muee • k . Lt< d ._ b' b" l • d 
hattı hareketinde hiç bir değişiklik (Arkası sayfa 7 sütun 4 te). llh kuVW>derinin harbe hazır bu - u~ ına.ar e -er-.en, ır ır enne e 

(D 3 
.. .. B f d ) \ I (Arlcan saufa 7 ıütıın 5 te) tanzleule buhmdular. 

eva.mı uncu. ay a a '•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ..... ~ :t B .. de Le 1 d ugun genç re "1\e er en • 

Aclaa'da RM Se,um'•.....,. 

Adaa da Havalarda 
zaptedUdl ıaaııret 
Bingazi mantakasında 

lngilizler vaziyete hAkim 

lngiliz kuvvetleri 
Adis - Ababaya 145 
kilometre mesafede 

Libyada 6 Alman 
tayyaresi düıürüldü 

Diredauada birçok 
ltatyan tayyaresi 

lngilizlerin eline geçti 

il' akta 
bllrimet 
darbesi 

beri hocal& etmİf, onların yetipne
leri İç.İn elinden seleni yapmıı; Ye.. 
di mepleciler batta olmak üzere e-
debt tqekküllere yol ııöstennit o
lan ıair Halid Fahri OzaMOy an • 
ketimize cevab veriyor. Fakat, pnç 
kr hakkında daima mU.emehaklr 
davranmıt olan Halid Fahri bite 
son yıllarda ortaya atılan p.rib Pir 
örnekleri kaqwnda artık müsa • 

C Royter diyor ki ) maha gösteremez olmuttur. Halid 
- _ Fahri Ozansoy, diyor ki: 

"lngiliz a/e11lıdarı «- <?rtada yıeN ec:leWJat diJe 
'3 lranpk bar fOY var amma. ne) Ne 

darbe bizim aleyhimize terkibi m11.a)'yen,_ ne t_ahlili muay. -
.. • • yen; bangı haleti nabıyeden ııelir, 

donebılır,, (Arkası sayfa 2 ritun 6 da) l 
Londra 5 (A.A.) - Reuter a -

Jansının diplomatik muhabiri. I
rakta hüldlmet darbesine benzer 
bir hareket yapıldılı hakkında 
Londr(aya habrler geldıAini bildir-

Atkan Ja~fa 7 ıütun 6 da) 

General diyor ki 
Bulgaristan da 

istikbal endiıesi ve 
vicdan azabı 

Yaıan : H. Emir Erkilet 

Dünkü millt küme maçları 

lstanbolspor, Ankara o 
Gençlerbirliğini 5-2 ye 

Beıiktq da hikim bir oyun oynadı v 
Demir•poru 3 • 1 mağlub etti 

&za&81Dd& Kahire 5 (A.A.) - Şim~l~ Ha - K.ıtire 5 (A.A.) - Ortaşark fwn•aJ&n a.. befistanda kiin Adua İngılız ve İngiliz hava kuvvetleri umumi ka 

B albnlarcla laqila fa. 
bici oldujumuz lidcletli 

bulu•un sebeb ve müebb&le
rinin batanda bizzat Bulpria • 
tanın seJdiiine zem kadar 
tüphe edilemez. Çünkü oalar, 
•dilci politikaları dolayıaile, 
Balkanlan dıttan ırelebilecek 
ber türlü siyul entrika ve u • 
kıcri taarruzlara kartı konl}'a -
bilecek yegane milesair çare ol
mak üzer~ kabul ve taadik edil 
mit olan Balk.an ittibad ve itti
fakına kasden ırirmediler. Gir • 
memekk de bi;iyle bir ittifak ve 
.ittehadm fiilen ricud bulmaa 
im.kblannı yok ettiler. Birlqe.. 

..,.. imparatorluk kuvvetleri tarafın - rarglhırun tebliAi: 

Palet dan zaptedilmiştir. Libyada: Libya'nın ~arb havza-
Libyada sında Perşembe ve Cuma ~nleri 

lfoalıoofı, I ( A.A.) _ lla.· Kahire 5 (AA.) - Ç>rlaşark. İn mühim faaliyetler olmuştur. A -
..._ r""yam taralıntlan diJn ıiliz kuvvetlerı umumı kararga - vustralya 1ıava kuvvetlerine men
.... WJd• ·wiline .. y hının tebliği: sub avcılar ~aptı,klan taarruzt 
...,_., '" ıore r Libyada: Bingaziden ş:ırka doğ keşiflerde 3 tane Messeschimitt 
.....__ Jya U. Sooyet Raqa iZ" ru ilerliyen düşman kuvvetleri mu 110 ve 3 tane Yunkers 88 tipınde 
~~CI 6lr dodlalı H ademi vaffakiyetle tevkif edilmiştir Va- tayyare düşiırmuşler ve diğer ba
~t h palıtı lnuotlanmqta. ztyete kuvvetli bir s1Jrett() ~kim zı tayyarelri de ehemmiyetli ha • 
~- ltırtıllNlan 6'quelıll bulunuyoruz. / • · i!lrlara uA'ratrh.ışlardır. Bunların 

'elotol Ya,_,_ ıcırtıl: Eritrede: Asmar 1' ·ileri Ha- üslerine d&nmem.ış olmalar. muh 
::..=~'-ıl~ı- -~ reketimiz devam ell\edır. İleri temeldir. Avuıttralya tayyareleri IWFllVV., ,__ kollarımızla ~&\-)unda hiç bir zarara uAnm•m14lardır. 

ar. (Arfcaı scı un 6 d.ı) (Arka& ıavfa 7 aitun 4 ıe) 
( Arkaı ıayfa 7 silttın J q &ı' ''zn-G•wl ı .. lllmı: 'xa .. ...._ 

(YMlll 7 Mi aayfamn 2 ncl vı 3 lad. ~NDlar 



2 Sayfa 

Hergün 
Bir İmpa.;~torluğun 
Sukutu 

'-~---· M•hitttn Birce. 

K ı~ mevNmi Afrika mev -
aim.i oldu. Evvela şimali 

Afrikada, sonra da Şarkta, mevsi
min en büyük. muharebeleri ecre .. 
yan etti. Şimali Afıikada İtalyan OT 

dusu büyük zayiata uğradık.tan son
ra Bingazj ile TrabJusu aynan çö
le kadar bütün sahayı hasımlarına 
bıraktılar. Eğer Alınan tayyarelerL 
nin ve nihayet Alman kuvvetleri -
nin müdahalesi olmasaydı, belki de 
bütün şimali Afrikayı şimdiye ka
dar ellerinden çıkarmış bulunacak
lardı. Şimdilik bu tehlikeyi berta
raf etmiş görünüyorlar. Bu saha -
da Alman yardınu nereye kadar 

idebilir ve ne netice verebilir? 
B nu bilmeyiz. Fakat, şunu .söyliye.. 
biliriz ki, imkanları zengin olmıyan 
l u yardım. kifa}·et haddini bula
madığı takdirde ltalyanların şimali 
Afrik:adaki vaziyetleri de er veya 
geç tehlikeye düşecektir. 

Afrika muharebelerinin en mü -
him kısmı iae prki Afrikada cere
) an etti. Halen en vahim devri gel-

SON POSTA 

Resimli Dlakale ı E Muhite intı6ak etmek meselesi.. 

Ç~k. z~ki, _çok bl]gin, ço~~ ~ü.rüst v!'l çok ~erblyeli olabilirsiniz, Hak h~ bir zaman ve hiç bir yerde akalliyetin eline geçmemiş. 
muhıt!nıze ~tıbak e~n:edıgını.z dakikada butün bu meziyetleriniz per vakit kuvveti temsil eden ekseriyette görünmüştür, Doğru
h~p bırden .ınymetlerını kaybedeTler, meziyet ve '1aslet iken büyük yu siz görmüş olabilirsiniz, fakat yapacağınız şeyi evveli muhite 
bır kusur olarak görünürler. · ba · · d'" ı .. ----··············-·· .. ··----,-----.. _______ ın,tı k etmek. vazıyetı uze tın.eyi tedrici harekete bırakmaktır. ---··-- _ .. _.. .. _ ........ ._. ....... _ .......... _..___..._ ....... __ ._ ........ . 

Niıan 6 

Müstakil Polonya
Çekoslovakya 
federasyonu 

Londnt. 5 (AA.) - Pat ajan 
bildiriyor: 

Siyasi mahfeJler ve matbuat, Po 
lonya baıvekili Sikorttk.i' nin Ame 
ıikayı resmen ziyareti münasebeti) 
ıreııeralio Amerikad.a miktarları b 
milyonu bulan Polonyalılarla yapa 
cağı temas.m Polonya ordu"1nu 
takvjyesj baknmndan husule geli 
receği büyük tesiri tebarüz ettirme 
tedirler. 

Geneıal Sikorski, halen Ameri 
kada bulunan milli Polonya medisı 
reisi Padercwskinin seyahati hak -
kında tefsirlerde bulunan Time.>< ga_ 
zetesi, Polonya başvekilinin reisi -
cümhur Ruzvelt ile ezcümle müs -
takbel Po1onya - Çekoslovakya fe
ae~omı he:kkında siyaııi müza -
keTelerdie bulunacağmı yazmakta -
dır. 

Dedikodulu bir 

::: rı:~::rar b:a:krc.:~::~a;;nk:hli !·Devlet konservatuvarında (&qtara.fı 1 iııei sayfada) 
olduğu kadar uzun bir zaman için nereye gider, nereye bağlanır) Belli 
müdafaa edebilmek üzere ellerin- değil.1 yem fiirlerde rastladığun ke-

anket 

den gelen hertcYİ yaptılarsa da ya ( T ) limelerde bile bir imtizaç yok. Me-
talih yar olmadı. yahud da kuv ... et osca operası sela. bir pirde §(iyle bİl' ımsraa rast 
lerfo kifayet etmedi, neticede bütün . lıyorsun\1%: «Güzel ve ejlenmekı>. 
bir imparatorluğu kaybetmek vazi- Burada bir mastarla bir sıfat yan .. 

yetine düştüler. Habetistan. Eritre Ate • t • h • Yazan: Ekrem Re.:id yana gliyor. Genç §aire gÖTc, bu 
ve Somali, bu üç Afn1ta parçası bir ş 1 n a r 1 1 Y' bir şey ifade ediyor belki. Fak at, 
araya geldiği zaman İtalyanın bir· İtiraf etmek lazımdır ki radyo- ki Devlet konservatuar talebemi • biz bir ,ey anlıyamıyoruz. Bu şe -
kaç misli bir topraic te§k.il edebile.. muzun başında ecnebi istasyon - zi candan tebrik ederiz. k.ilde birçOk türler VM". 

cek bir saha vücuda getirebilecek f J • •ık d f larını yokladığımız zaman güıel 2 Nisan 1941 akşamı Tosc~·n~n Bütün bunlar zevki kaçıran, ma-
hir saha <li. İtalya bunu halen kay- nsan ar ateşı 1 e a nasıl elde ettiler, opera temsillerine tesadüf etti _ elemli nidalarını, Cavaradossı'nm nasız ttlkerJ.emel-erden ibe:rct. 
betmi~ bulunuyoY. kibrit niçin yanar, İnsanlar ne zam'an• ğimizde, eseri kemali zevkle din- feryad.Jarını, ~ia'nm k.a~ Hülasa, bu bia ve li8Bıı ana~ 

İtalyanlar diyebilirler ve zaten de lerken, bizde böyle temsiller Vi! - müstehzi, kah ~ılgın_ avaze~~mnı içinde yeni bir edebiy.ıtın mevcud 
diyorlar ki, mesel toprak meselesi danberİ kı.brı·t kull 1 ? · · · .. · ··ı·· duk B'lhas ı·· k larak dınledık. Bu ınh olabs"'~--.· ı'm'-"'nsıulır. Yeniler biı dıeğildir: Afrikamn ve mii&temleke anıyor ar rılem.edığme UZU uyor . t . ~r çe o ' . ' • - Hll'C3 ~ 
me&delerinin ne olacağını harbin Kışın geceleri sobada çıtırdayan sa mesela (La Traviata)yı Rum, labımızm oaşh başına hır sayfas;:- defa ?DlSl'aı kabul emiyorlar. Mısra 
netice.i gösterecektir. Harb de Af- odunlaııı _ııe)'Tetmek ne zevkli bir (Carmen) i Bulgar, (Don Giovan- dır. olmayınca, '!ii:- de olmaz. 
rikıada değil. ötede, İngilterede, de şeydir!. lrısan ateıe bak.tığı zaman ni)yi Sırb lisanlarında duyduğu - (Tosca). n_ın dramı ~lli dö~t, Elimıe Yusuf Ziyanın Binnaz'ınJ 
nizlenle vesairede kaz.anılacaktır. hayalinde binbir şey canlanır; ya _ muz zaman gıbta ediyor, bunlar opera .şeklı ıse otuz sekız senedir aldığım zaman, d'erin bir 'bazla !>ku_ 
İngiltere gibi bir kuvvetle mücadele nan ıehirler. muhasara ed.ilmjş ka- ve bunlara mümasil şaheserlerin her tarafta seyircileri teshir et - yorum. Çünkü bir ritm var, nıısra 
etmek ko]ay iş olmadığını biliriz. leler gözü önüne gelir. Odunların Türkçelerini dinlemek kabil olma mektedir. Dramın müellifi Victo- var, duygu var. Fakat, yeniler ba-
Biz bu mücadeleyi bile bile kabul et çıtmksı silah seslerini andırır; ale-.;. dığına esefleniyorduk. Operaya rien Sardou bu eserini meşhur na bu zevki veremiyorlar.» 
ınekkdir ki :aten asıl büyük cesare lerin dili ise, kalenin duvarlarında malik olmamak her memleket için Sarah Bernhardt için yazmıştır. ================ 
timizi göstermi§ oluyoruz! ku§U1an ukerleri hatırlatır. belki büyük bir nakise değildir. ~ardou, bila tered~üd. müwellif~e: cek. Fakat, evvelce kararlaşbrıl -

Nazari olarak bu sözlerin doğru Çok eski zaman!arda insanlar Yaşambkta olduğumuz günlerde rın aras~nda en veloou oldugu g_~bı mış olduğu gibi Cavaradossi'nin 
tarafı yok değildir; ameli olarak, ateşin içinde ateşten bir tak1m ker. operadan evvel düşünecek daha en bahtıyarıdll' da Kırk sene ~ur· velev zahiri olsun, ceza görmesi 
bu siya9crin verebileceği mahsulün tenkelelerin yAşadığına kani imişler, çok mühim işlermiz de var; fakat müş olan fa~liyeti mü~detince en lazımdrr. Bu sebeble yalandan 
ne olacağım da elbet göreceğiz. Fa ve bu kertenkelelere ııateşin ıuhu>> ne de olsa ilerlemekte gösterdi - hafif komediden en agır drama kursuna dizilecektir. Silahların 
kat, şimdiden şunu teııbit edebili _ derlernıiş. ğimiz son;uz maharet, attığımız k~clar, tiyatron_un her nevinde bü- boş ~olacağını Scarpia. Tosca'ya 
riz ki ltalyarun güzel bir impara- Ateşin mukaddes ve ilahi telak- muazzam hamleler meyanında ne- yuk mu~af~akıyetler kaza~mıştır. temin etmişti Fakat hain, Cavara-
torluk sah88! düşmüştür. ki edildiği zamanlar da olmut. Bu • • den san'at mahareti. san'at h~- Her e:'erı. bı~ zafere ?edeldıl. Bu- dossi'nin hakikaten kurşuna dizi}. * . devirde insa11lar ateşin şerefine mu- Eski d~~e atet yalana lesi olmasın? Nenen beynelmnel ~u muellıf bılhassa tıyatroya olan ·n · emretmiştir. Tosca yalan • 

Bu yeni harbin tarihi yazılıdı~ı azzam mabedler in".1-A ederlerm.i~, usuUennden bi~ . 'Ş~~reti haiz e~erler.i tü_rk~e olarak ~t~sasına ~edyundur. Ha~ta ~en- :~ı y~pıldığını zann~ttiği kurşu _ 
ve bu esnada ltalya siyaseti tahlıl Bu mahedlerde .ateş ilah:?ın şerefi., bir Ağaç parçasına, bu korkunç n~ Türklerden dınlemıyehm?. disınden bansed~rken Em~le F ~. - na dizilme merasiminde hazır bu· 
ve tenkid edildiği zaman, tarihçile- ı n~ Y~kılan meı aleler, yuzlerce yııl neyi, ilk defa kimin yakalayıp ku- Çarşamba 2 Nisan 1941 -kemali ~et=. cSardou bır muharrır degıl, lunuyor. Askerler vazifelerini bi -
rin üzerinde uzun uzun duracakları ı hıç ~.onmeden yaı:ıarlannış. lübesine getirdiği, tabii malumu .. faharle kaydedilecek. bir tarih • bır tıyatro adamıdır!> der. tirip çekildikten sonra yerde ya • 
bazı noktalar ~ulunacaktn1. l b" A d;;nmede~. a.~~ muhafa~ _;~rrıdt muz değilcür. Belki de bunu bir ki· saat üç buçukta ajans haberlerini fı !ı887 ~e S~ra~-~ern(~rdt )t~~ - tan se"1giliSine doğru koşuyor, 

Mesela 1imd1ye kadar ta yad.. ~ a
1 

. • yer kily.uz~nde mb~~':ı~ aV etb• fi .değil. muhtelif yerlerde birbirin- dinlemek üzere radyomuzu açtı • n an ems e hı ~e1:ı t oscc d ra· kalkmasını söylerken öldürülmüş 
tün muvaffakiyetlerini. ken ııinı enn en e. enn en ırıwr. e u den habersiz yüzlerce ki"i yapını" gwımız zaman pek hoş bir (su""ri- mının mevzuu u asa en şu ur: ld v .. •• B ah e San . • • f n.d Ad t h' d b b · d V'ldi ç·· . . • "' -s • ·r- . o ugunu goruyor. u s n 
deruze bak.im.olan ku"'et t~ra ı a a .. e ıç e ae e. sız egı r, ~- olabılı_:. Fa~at ne olursa olsun, eL se)le karşılaştık. Spıkel', Devlet <;>n dokuzuncu asrın ilk. se.ıı; • Angelo kalesinin tepesindeki tara-
tutmak sayeande elde etmış veya- ku bundan on bmlı:rce yı_l evveJ 1? de edılen bm;ok delilere nazaran, konservatuar talebesi tarafından lerınde Romada, Fransız ihtıla • da cereyan etmektedir. Tosca 
hud. Trablus ve Habeşistan teca- sanlar ateş ~akm~ıını bılmezlerdı. bazı insanların cıBu korkunç cana- Ankara Halkevinde temsil edile _ linden doğmuş olan hürriyet fıkir ça gnı· . . di .. . d _ 
vüzlerinde olduğu gibi. denize hi. Bu çok eskı devırli!rde ateş _ya~! vawı• evlerine getirerek, tıpkı ya _ cek olan (Tosca) nın ikinci per _ lerinin memlekette yayılmasına sev sının ces~. uzerın ;J.. p~a-
kim olan tarafın ltat'i bir muhale- maz. fa~at_, tıpkı, çok kıymetlı ~a- bani bir hayvanı ehlileştirir gibi eh. d .. d' r v· •• b' "' _mani olunmaktadır; Baron Scarpia lanırken. Scarpıa_nm1:e_? ~ı . 
Jetine uğramıyacağından emin oJdu denleı- gıbı bulunurdu. Bu vazıyet Jileştird:ikleri muhakkaktır de~~ ~n ıly~egımızı 1 iZ~ nı;J namındaki polis müdürü bu se - rafından kat~~lmiş o ur ~y il -

ğu zamanlarda münferiden hare- karşısında ateşe fevkalflde büyük Bu iptidai bu kıllı in~nlann bu e :. e e u zam~_ ar a, uı;ı- bebden dolayı hapishaneleri si - luyor. Scarpıa nın ~~am arı os -
kete geçmişti. Bu kaide haricinde bir ihtimam gösterilmesi, sönmeme harikulade 'keşifleri yanında ·ık 1 dan guzel, buı:ıdan ~on~l açıcı hır yasi mevkuflarla doldurmakta.dır. ca'yı tevkif etmek uz~re koşuyor
hiçbir İtalyan muvaffakiyeti mev- sine dikkat edilmesi, büyük bir dik- eleıktrik lim.hasıaı icad eden Edi . h~?er vermesıne ımkan yoktu. Bunların arasında konsolos Anje· lar. fakat ~o~ca ellenndenw kurtu
cud olmadığı halde. bu defa, ne- katle muhafaza edilmesi, tabii se - son'un lteşfi biç kalır Çünkü ateş ı Dünşanın her tarafında duyuln~ lotti vardJ Fakat Anjelotti hapis- larak kendını kaleden aşagı ~tı -
den dolayı ]talya, kendisini bu ka- bebsiz değildir. Çünkü binbiT güç.. bulunmasaydı yahud. ateş kesfedil- j dcwuş, s~~ .. h~b, darb seslerı. haneden firara muvaffak olınuş - yor. 
dar tehlikeye attı? . . lükl~ elde edilen. b~. ~t~ söndüğü j meseydi, bmr'.a bugün de iptidai in bomba guruıtulerı.! yangın kız.ıl • tur. San Andrea de la Vallee kili~ Dört. perdeden .ibaret ~.lan bu 

Hadiseleri tahlil ve tenk1d ıle takdirde bunu hır ıKıncı defa ele sanlardan pek. az bir far]umız olur-llıkl~rı _arasında yukselen tatlı ve . ilt' ed B ad 1 dramı Illica ve Gıacos.sa uç per-
uğrapcak olan tarihçiler. mümkün geçirmek adeta imkansızdı: Çünkü ı du. nefıs bır ahenk... ses~ ~ca h'~r. f~ r a ça ış - delik bir opera şekline getirrni~ -
dür Jci bu sualin cevabını bulmaya yukarda da söylediğimiz gibi insan Parlak ate<> iptidai insanlann lco ı Büyük bir dikkatle. sonsuz bir maC d 

0 
a.? . ubr 1 ı Br ı ressam ]erdir. Musikisini Giaccmo Puccini 

• · b' k 1 Jd · · k .,, kl d · b. h 1 akın avara ossı yı u ur. u ressamın .. ( d B ., çalışırken. ltalyanın bu defa Jr ta ar ateş e e etmesını. ates ya ma- vuklarını kulübelerini aydınlatb· zev e, erın ır eyecan a, Y d'-· - 1 b' k dın d yazmıştır. Henuz Ma amc u. -
dir hAtası yaptığına kani olsunlar. sını lıenüz bilmiyorlar<lL fakat in.s

1

a.nlar ateş elde etmesini bir maziye kadar daha (Tosca)nın sMev hıgı guz~ . ır Fal . Tvar ır: t.erfly)ı bestelemiş olduğundan 
B h F du · hT1" Acah · ı 'lk d f · - k . . . . b' . . . 1 eş ur mugannıye orıa osca ... 
.. u . atah, rb~ruıa okr b!"~~n mk ı a ı 

1 
ld a ı:ı1sa~ ar ı e a ateşı na- ob··~1eninoeye1 acf~r 1_aradan daha on belkı ısn;ıını ıle ışıtme~ _o an Oavaradossi arkadaşı Anjelottll'yi Puccini ~9()3 de .-~osca opera(~~Inın 

uzerıne ar ın artı ıtbgıne ana- sı e e etb err. m erce yı geçtı. nsanların, orta - gençlermız tarafından türkçe · "T' .. F k t An· l tt·• · ilk temsıli senesıdır- yalnız :..v. a -
at getirmekten ı'barttir. Fakat, bit- Bu hususta ilk hatır.t gelen yıldı da hiçbir ICY yokkP.n. ateş eldP. et- (Tosca)nın temsilini dinledik. Bu ef:vıne godururl. ata 8

1e 
0

. ı,nın non Lescaut) ve bilhassa (La Vie 
· b' h b' b' · 'b" ·· k 1 bT o·· b" ld 1 .... w 1 . k . . -k . . . . ıran uyu muş ur. carpıanın . .1 'ih 

İer~cı b' ar 1ı tb1ş gı 0ı1 gorrr~~a. rı_:n o atı ır. 
1 
uş~n 

1 
ır {' mm a t;:d'~nı d~greçn·~k.~r~ ço 

1 
mühim lbdır temsıl ~~kemmel mıydı? Bılmı - adamları her tarafı, her şüplıeıi de Boh~me) 1 isım1i operalar~ e ~~3.. -

a e_a. e .. ır ~ot cuh~ ~: Y lnt nı P- agambn iade~ a arak ake .... d.a e
0
v yanmı a ıs~ ~r· .. - und~kmsan ar ateşe ~,yoru.z. f uk ernmel olmasın~ ~r~u evi taharri etmektedirler. ret sahibi o muştu. Tosca u ;<Vıı-

yetını gormeK e ır goz ga a ı Ya - ya aş a ıgı ço va ı :r. :zama- etmesını ogren 1 ·ten s<>nra, artnk: edel'IZ, a at genç talebelerımızm . . b rcti bir kat daha artırdı. Bu eser 
mak gibi bir ŞCJ". ol~maz. ltalyawnın na kadar hiç ateş görmemiş olan onu .kaybedeceğiz diye korkmala. ilk adımlarında kendilerini bey • Tosca ~ı~ı çıl~.ın ır hırsla arz~ dünyanın !her opera sahnesinde 
yaptığı hata, hır ı_,mpar~t~rlugu~ i~n~r bu ateş.ten ~anavarm bü· rına. üzülmele~ne de bir ıebeb kal nelmilel şöhret sahibi san'atkar - ed~n :Scarpıa, guzel kadını kenctı oynanmıştır. 
sukutuna sebeb oldugu gıbı, belkı y.u~ bı.: ~atırd.ı _ıle. agaç da.llarıı_nı mamış~r •. Yagmur veyahud tufan- !arla mukayese etmek insafsızlık daıresıne celbe muvaffak olmuş - Bizde de bir perdesinin ttirkçç 
bu kadarla da. kal'?.ıyacak. ve >:a : "ı!ıp sup~rmlsmı, ateşten d:llenle Iar atep mı söndürmüş~. Varsın sön olacağını da biliyoruz. Esasen bö•·- tur .. Zan altında bul~ Cavar~- olarak oynandığına kemali iftihar 
nm asırdanben mutemadıyen ılerı agacm korpe kabuklarım yalamasa· dürsün yenıisini yakmak pekala b' k . d klı d J dossı de buraya getırılır ve bır 1 ah'd ld k. E . • 
giderek huzur ve refaha knvuşan nı, kim bilir ne büyük bir korku ile mümkÜndü. 1~ ır mu. ad->'.'ese. eda d ~ız an türlü ele geçirilememiş olan Anjc- b~. ş __ kı 0 u nk samıbı_nı, t"edn 
. .11 · b'" ·· h b had _.J• 1 . 8 'Ik . 1 b bıle geçemez ı zıra uy ugumuz 1 tt'' · d ld v .. 1 uyu arzumuz ya ın ır a ı e hır :ım etın utun ayatını er seyreoer enn1şl. u ı ınsan ar. u Fakat insanlar ateş elde etmesi- • h' ' d R d O 1 nın nere e O ugunu soy e - · ı k · b" tl b' 

edebilecektir. korkunç ağaca bir türlü yaklaşa - ni öğrendikten daha çok zamern ye~ane ıs guru_:r u.. . a. yo vcu:ı- mesi için kendisine işkence edilir. yapı_ aca yenı ır g~yre e . :ze 
Fakat, tarihçilerin mcı;gu! olacak maz, falcat ondan bir türlü 1ınklaş sonra d'a mabedlerde, hiç sönmi _ tasıle g:rek _ta~ıb edılmış temsıl, Sevgilisinin acı feryadlannı duy- ~~nn ~ını k ve bır5ok ~baj 

1
: 

lan noktalar bundı.m ibaret değil- mak da istemezlerdi: Çiinkü soğuk yen ateşler yanmakta devam etti ger:k .~:hnl.~mılmış sesler hak?cında makta olan Tosca ya buna taham a arını ı1? eme_ . ve gorrneK 1
1 k 

dir. Yunanistana taarruz miııalinde, bir gecede. yanan bir ağacın yanın Bu ateşler, insanların ateş elde et-ıkat'ı so~ ?0:Yl~nı:me~: Per.denın SO· mül edecektir veya kendini Scar- ~atınınw "Venlmesıdirb Bu ı!rı a 
sade siya.si değil, ayni zcımanda as. da durmak onlan hem ısıtır, hem mesini bilmedikleri zamanlenn bir m~:nda ışıttığımız ~surekh alkışlar pia'ya teslim edecektir. Uzun te- aşl~~ta:n sonr: d ~':ı~ e -
keri sahada d~ ağır ta~di~ hata.lan aydmlatırdı. hatıırası, bir sembolü olarak yam _ mustakbe~ :an'~t~rlarım~zı~ t~ reddü<llerden sonra Tosr.a ikinci mek a ısteme egı · . 
vardır. Yunanıstanın sıyası vazıye- iptidai insanlar cesur mahluklar yorlMdı. ~':1v.affakıyctlerının en buyuk ae· şıkka razı oluyor, fakat Scarpianın Ekrem Re~-id 
tini bilmemek bir hata, ltalyan ordu dı. Bunlar sık sık muazzam mamot Fakat tuhaf değil nüdir, insanın lılıdir. kendisi ve sevgilisi için iki pasa - ......... T'"'"'"A"'""'""K""''""v""''"'"ı" .. M""'""'"" .. '" 
sunun kuvvetini ve imkanlarını t~- !arla !torıkunç dağ ayılarile müca- en iptidai ateş elde etme usuHeTi (Tosca) ~ibi, aşağı yukarı. her port vermesini şart koşuyor. Scar-
nımam~~ d~ ayrı ~ir hatadır. Hadı- del~e giri§mek mecburiyetinde :U.. bugüne kadar muhafaza edilmekte- kesin bildiği b!r dramı canlan - pia bu_nu kabul ediyor. Kağıd1arı ırı:ı::====N=İ;:::::::S=A==N=====iJ 
seler ıosterıyor ~ dcvl~t ad~~- Jrrlardıı.. Bu vaziY.etler onlann cea dir. İptidai insanlar, tahtaları, ya-~ırmak, herkesın az çok kulakla yazıp ımzaladıktan sonra Tosca'yı 
rının hataları daıma netıcele.rı agır retini artırmıftl. Iıte bundan ötü- hud odun parçalannı birbirine aürt rını dolduran parçaları terennüm kolları arasına almıya hazırlanır -
oluyor v~ b~nlardan da bız~tdo rüdür ki, jptidai ineanlarn içind'e, mek ıruretile ate~ elde ederlerdi. etmek ko!ay değildir. Bu güç işi ken kadın tarafından bir bıçak:iP., R11 mi ııeae 
h~t~ları _ ışleı:ıış ol~:ıla~dan zıJ-'.~ .. e ateşe, bu mahiyeti bilinmiyen kor· Biz de kibriti, kibrit kutusuna ırurt- muvaffakıyetle başarmak, o nis - öldürülüyor. Tosca pasaportları ~ 
biıtun bır anıllet kutlesı zarar goru- kunç canavara, yaklaşmak cesare ~ mek suretile elde etmekteyiz!. bette büyük muvaffakiyet kazan- alarak hapishaneye koşuyor. Sev -
yor. tini gösterenler de bulundu. Yanan (Arakası srıyfıı 4 sütun 5 te) 'mak demektir. Bundan dolayıdır gilisile beraber R...,mavı tel"kede -

İtalyan milleti, t;ôk eski bir za _ 
mandanberi giriştiği miistemleke 
mücadelesinde pek çok emek, pek 
çok kan ve pak çok servet aarfet
mişti. Bu fedakarlıklar berhıı.va ol
muş, ltalyanın bütün müsteml~e 
kuvveti · bi.&aç ay iç1nde eriyip gıt
nU$tİr. 

l STER 1 NAN, 1 STER i 1\1 AN M A ·t 
Şehir Tiyatroau her mevsim sekiz on tane yeni piyes çıkarır. bir 

iki tanesi müstesna, hepsi de ekseriyetle fransızcadan adaptedir. 
sunu arkadaşımız Selami izzet bulmustur. Diyor ki: 

- J 940 - 1941 mevsimi içinde iki te]if e&eT temsil edildi. Birin· 
ciıi Vedad Nedim Tör'ündü. Sahibine telif hakla olarak 87 lira dü"'" Araıı.ra hatırımıza eelir. bu vazi}"ete ba'lcara:k neden eser telif 

etmediğimizi dütüniir, aeri yabancı dillere geçecek kıymette mu
harriri neden yetirmediğimizi M'llfhnrız. Suale verilen cevablar mulıte. tü. Ötekisi Sedad" Simavj'nindi. Ona da hak olarak 89 lira verildi. 
liftir. Fakat bu muhtelif cevablar arasında m yenisiıU, hele doğru. Bu kıea cevabdan sonra fazla düşünmjye lüzum kaldığına: 

1 S T E R 1 N A N, . 1 ·5 T E R 1 N A N M A 1 

Mart 

G011oE.Ş ·r· 6 .')!) 

10 6'l 

Otla 

v. 1B llS 

E. A 39 

G Arabi ıen• 
1860 

Resıai tene 

1941 

PAZAR 

R. Evvel 

9 
ikindi Akşam 

s. D. ::ı. "· 1li M 19 ı.e 

9 1';' Le 

Kaaım 

HIO 

iMSAK 

s. o. 

' 52 
9 13 

Yatlf 
~. D. 
d 12 

1 8, 

İtalya, hareb kendi intihab etti
ği tıarihte girdi; iatediği kadaT ha
rırlatmak fuaatlannı buldu. Hazır 
değildiyşe niçin cirdH HaZl'I" .idiy9e, 

(Arkası sa.yfa 4 sütun 6 d4) l111ııııı----------------------·----------------------------·----··./ 1 1:~-=-===-•siıı==li::mllillllıım===11111 
·r 



Telga•d, Tele:fon Ve Telsiz aherleri 
Bızıl Boyun eğmeyiz! 1 P~eZP}.._ 1 Yugoslav huhomet 1 

denizde ACEMfNDE merkezi 
(Baştarafı 1 lnei sayfada> 1 (<Tü&iyıe, hürriyet ve istiklaline, 

A rlı. bütün memıe1tıetleri ve kıt'alan do. vatan hududlanna e1 siirüldüğü tak e Apse nasıl şi'a nakledı·ıı·yor me .a• latabiliyor. Atetin bizden uzaklaş- cilrde, miskin milletler gibi, boy • J 
1 

tığını zannettiğimiz bir da·k.ikada o- nuınu eğecek dıe~l, tarih.in bütün bulabilir? (Ba, tarafı ı · · sayfad ) 

1 allu atı RUn bizıe daha yaklaşbğmı gördük canlı ve erkek mılletleıi gibi yek - olmadıö. mbı' Be ı~ · · 8 
hf 1 

' 

" b'li Bu h 'ile . . lıa •- h ı_ w. y Sel' Ra E ... ... r ın sıyası ma e -ve ıı~re 1. yoruz. , er ms t ıçın paııe o raııt areııtete geçec~gız.» . azan: llD llP me4} lerinin noktai nazarınd d bi d 
_ d~ .boy~u. Bu. h.a.I. >:eni d~nya .haT. Muhittin Bi~~en: ~!li birl!ie te- y ugoslavya ile Mihver dev • ~~~ yoktur, Alman;41n7n kay e: 

Set rl 00 
bımn bır huausıyetilll teıkil ediyo1'. maı ederek mırli bırlıgın ahlaki, İCi- letleri arasındakı munaae _ detbgı vakıalar funlardır: Alman 

8 ere 1 İmanlı~ ta~inin .hiç bir silahlı m~ ti~i. IİyMİ hi: takını unsurlardan bat öyle bir safhaya ııirmiıtir ki heT d~FJIMlhğı Yugoalavya.da m.iitema 
cade&esı boy&e bir karaktere aahib murekkeb oldugunu ve ferdi teza- an bir sademcnin vuk b ki • diyen artm&kt'a ve Be~rad büku-

Solra ve 
Peşteala 
talebi eri 

Bulgarlar ve Macarlar 
Yugoslavyadan tadilci me
talebatta bulunacaklarmış 

A •k •ı • oknadı..n . hüYden itibaren kademe k.ademe en bılir. Su hal Yugoı.la~~nı: ~;~a- meti de vazıh tıedbirlcr almamak _ 
merı 8fl ŞJ epı Muhıttm Birgen, bu karakter hv- siyasi zümreye doğru yükselen bir lad.tğı üçlü paktı k • t' hh.:d tadır. Sekiz gündenberi her an bir 

waiyetinin tekniğin hareket kudre.. llıkım birlik bağlarile vücuda gel - Lıı·nı· Y • tı. n akı ~rtı aa ~ - dddaııasyon neşııedecelnni bil..ı..r•n Belgrad 5 (A.A.) - Reuter 

t hsi ed•ı• tiade ·ı . ld'ii . k bul tmeıkle . b' L" 1 ld ~ ıre enne ge mıe ıa ememesın. 1_ •· aa... Bu .. B l d 1 h L,. 

a S 1 'yor n ı eı:1 ge ı . nı a e -. . ~ ııtU~ e o ugunu söylemiş ve den ve bu maka.ala bir hükumet yeni hüııtumette yegane mü§ahede e ~n e gra ~ ge en a~r • 
beıabeY, canaız bır alet olan tek - deınüıtir kı: deği ikr·· d Mih . dilebilecek şey Almanya ve İtalya lere ~ore, Bulearıstan Macarıs~ 
niie ruhu insanın verdiğini aöyli «- Bu milli birlik bir ehramd- _. - ak' .. : ıgıb' yapkmta~ın au,d bvlenn alevhine müteVoeCcth haMketleıd"ır la birlikte Yugo.slavyadan tadilcı 

k h b' h b hl . .. ... uc - ır no ı nazara a u un- " . metal'b tta b 1 .. Vaşington 5 (A.A.) - Ruzvelt :ı; • ar ın zu uru se e en uze- En altında, kaide olarak biz ferd • maıından doğmalitadır. Bu 'ki fi- Buna yeni bir hadise olarak Yugoa- ..ı ....... ~ 1 a . 1;1 ~ak uze.re B 
etin matbuat konferuısında beya- ~ dumıu,~r.. . . . ier vanz. Onun bütün. ae.ğlamlığı kir arasında 0 kadar büyük bir lav orduaunuın seferberliği iım - ........,..,~te ıle ıstışa:e. halınd 
natta buhınarak kanunla aldığı Bılihare TU'rlc.iyenın vazıyettn.~ te bu ferd)erin birbirlerine çok sıkı mesafenin mevcud olduğu görünü.. marn temiştir. Gayn resmt, fakat .. ıyı malumat 
'1 milyar tahsisattan yarım milya- ı_n&9, ~n konferanaçı, bunıu ıoyle yapışmış ve bnellen.miş, perçinlen.. yor ki bu çukuru herhangi meha • Bir auale cevaben Almanyanm 

1~ :;:11f!llen_; ~ore bu h 
l'lllı 50 80 kadar deniz tezgahında ÇIZRltpir: .. . . mi, bulllllmUlna bağlıdır. Çok tü - retli tevil YRa tefsirin cloldurabi _ Yugoalav hük\imeti ile fiilen tiyıasi muz ere er ş~mdı Sofyad:ı ve 
2!3 y~i tiearet gemisi inşası için .(~ Turkıy~ ~enıl~n ~~et, kür, Türk talihinin çok mes'ud bir lecejini aanmıak aafdillik olur. İki münasebeti kalmadığı hariciye nıe • da~eştede faalıyetle devaın etm 
a,ttdıtım bildirmiştir. tımh lkaaar .~1 bır mılletm bır. kı!" cilvesi olara'k, bu ehramn zirvesin • tarat ara91nda bir yakınlık temin zaretinden bildirilnüttiT. tedır. . 

Beisic6mllur mevcud askeri teç numn kendı~ne gene. ço~ eakı ~~~ de cLe Türk bayra~ı, öyle bir şefin eylemenin imClnaızlığt böylece aa. Yugoslavyamn Almanya elçisi Buradakı müşahidlerin mb.tale-
hbıatın t~ utnyen milletle- ZIH!l!illdanlten vata? ı~thıa\ ~tigı omuzunda bulunuyor kı, onu l.i.ze bit olmut bir tekilde tezahür edin- Andriçin dönüşte hariciye nezareti- asına nazaran, böyle bir teşebbfla 
me devredilebilmesi için de yarım =•k_:sıdıd.d' 1z • u kaa nd' uze-130 senelik Türk hürriyet ve istilr.lal ce gerek Mihverin, gr:rek Yugoa _ ne gelip gelmediği sualine <ıhayın Bulgaristanın eski tarihile ali a-
..,.r tahsis ettitini söylemiştir. ~ d k 1 .~nmış. e ı. var. mücadelesinin binbir tecrübesi ve lavyanan neye intizar ettikkrini cevabı verilmittir. lıdır. Ve bu son hafta içındc Mih-

Reisidbahur fllll}an ilave et .. /~1 ora a
1 

at aure~~e tema ve · binbir at.eti içinde yoğurarak ve pi- heih olarak kendi kendimize ıora.. Yucoelav - .Yunan ordulara ver basınının ve radyosunun Yu• 
ıqlair, ff~ a) ça r.1• v11en! aylıt :ı:- firel'C'k hal'lcetm;ştir. Onun ;,;öreği biliriz. Zora ~azetesınin yazdığına gö- goslavyada gUya mezalim yapıldı-

ıtnıldıeıitbd.e ı...L.. ~ muharebe ""'- 0 mutlt -~r nuk tkız. t an .. n en •ğlam Tütdr. yüreği ve kafası ela Görünü,e aöre Yugoslavya dev- ~e, Yugoslav ve Yunan orduıarı ğı yolundaki şiddetli neşriyatın 
a-w acı veya tat tn'& ço vu ua mı ~r- T '- · .. ı·· --L k 1 k tli İ ·ı· ·· ·· 1 d · lla:kubtrbnadlılt '8kdirde bu böl - .. bu vuku t k d f en aa.lim üı'k kafa&1dır. Biz ferd- .ıeb, uç u ,_.tın eı'tdiaini Mihvere ı e uvye ngı ız cuzutam arı, an sonra Yugoslav mılletinde pek 

llrtln IM'llf bölgeleri listesinde• mut. 
1 

fend' ar~~n .a şk ~ ler bu ehramın temelinde ıımaıkı bailıyan vecibelerinden uzaklaş • Yugoslavya, Yunanistan ve Ar - az hayret uyandıracaktır. Bu te -
tıı1r.arı1--'- Birl-a.. A---'ıka va- ~yreht e, be' k ıce vtle aı~a el ve birbirimize kenedlenmiş olarak mak istemeyi behemehal müaelJah navudluğun teşkil ettiği köşede şebbüs, Yugoslavyanın kat't ve 

u.n1A ~ .nı~ 91ne as ır uvve e \•azıyet a mış . . .. .. b · "lihl 'htil• f b l t h ·· d · · y h · • · · Ptlrlanmn yüklü olarak bu bölge- btlluna T" k.i . . .. l h durdukqa, zarvedekı Buyuk Şef ele 1 ır Si l 1 a a aş amıya vesile a aşşu etmıştır. ugoslav, Yu - akıkı bır bıtarafiık muhafaza et-
11a gi•--'--=ne _,,.,....,de edilm.e3İ ...- f in f u.r hyekıçıdn, en guz7 a- o bayrağı daima yüksek, her vak.it addetmek arzuaıındl\ değildir. Maa- nan ve İngiliz kıtaatı müşt~rek mek ve bütün komşularile iyi ge-
r ODM:"urn ... .......,... ~-· e ae em, a ava<;ı ve ınsan- fib b k d w b" l" 'b' Dlllınkün olaeaktır. lık 'da' h ·ıı t' k d' . . dahe yüksek tutacaktır. Buna, b\t JPa • ~ ~a sa . ~gurunda Mihver ır. P an mucı ınce hareket etm~k çinmek hususundaki açık kararı_ 

100 Aınnt.w fileW )tud~dt-::. ~mıh.~ ın e~. 1t k7°1 heybetli Tüm birliği ehramına yül, d-evletl~nnı~ tazyıkıne uğrarsa, bu- tedır. nın bizzat en allkalılar tarafından. 
Vqington 5 (A.A) _ Mısır ve lemk a ıçı k -eh kk ve hm~s al 1 0

- reklerimizin bütün kuvvetlerini bitr I na ~ynı ıekılde mukabele etmekten Cenevre 5 (A.A.) - Tribune de hW aınlaşılamadığımn yeni ım-
Ci'ftrındalri İ......n•z ülerine yiye- __ ..ıa y~!IB'b mıarettı' aT" ınk~ aız 0k.mOa -

1 
le§tircre'k inanabiliriz. Bir mücadele Rçdkin~famedk kar~.n.:11 v.rrı:rist;T. Lausanne'ın Belgt.raddan ö~endi- delilidir. Bunun Yug~lav'l·ad 

-... ıqsı.u llMQ n ı a r. ur ıye. es ı s- d • .1• h k eamı ı e ve butun h l kl w • .. dü baş · · J - ve malzeme nakli için 190 A- manlı impaTatorluğunu yıkarak Ci- e. eger aı a . tan ve tayyare a .. b .. . azır ı ar lgıne gore n gece yarısınd:ınberı lıca tesırı, şu nazik lln 
llMr.ikan şilebinin tahı;isi ciddi han Harbinden çıkarken. kend'iıine )etse, onları harekete getirecek 0 • urıd 8?~ıyor. ~~itckirn l Ni - butün Yugoslav demiryolları .ıske Sırblar, Hırvatlar ve Sloveal 
ftrette derpiş edilMelôedir. Bu gaye olarak, felsefe olarak. rej'"1 lan aaıl kuvvet·de milli bir du~ kn ·~1 

1~1 • reh bTeınlket silahlı ri idareye intikal etmiştir. rasındaki tesanüd duygusunu. 
SUl'etle İ..gilterenin Akdeniz ve olarak bu davavı ı•çti. Ne kimse üzerine kurulen böyle bir birlik eh .. kuvve erınhnın ı a- h hhazır va~yete Yuao.lav kabinesi ha ziyade artırmak olacaktır 
Balk ı-....ı_,_. harb 1- • rammdadır.l> ~0

6•.k0• da arı. er angi bir nü- Belgrad 5 (A.A.) - D. N. B · y~•- ı ___ --L. • 
an cnvcu.ı gayret.n:rıne bizim ifimize kan,sm, ve bizim 1 mayıı rm en bamb k b' k bildi · · ... ._.vllll'lll ~ 

oldukça btiyük bir yardım yapıl - toprak'8mnıza ve iıtiklAlimiz~ göz Muhittin BirlJen. .!>u ahva karşı- .. da hamledilmek l• af d tr ma • 1( 1tor: b Bu tesanüdü, Belgradın baş) ca 
mış olaeaktU'. Bu fikir Ruzvelt'in diksin, ne de biz lcimaenin irine kan.. smda vata~aııa ~~"en .. va.z!Eeı.:n B it •Zım ır. a nıe u gece saatlerce fiiren ııazet ' 1 P l't'k ·· 
Ctnna criiınü Amerikan vapurlan - -hm ve l-i'rna-" rahatşız edelim. tebarüz ettirerek sozlennı bıtirmıt- una ~ abil Almanya da ka - bir içtima akdetmitt:ir. Bu huauata . . esı o an o ı ı a teoa~z f' -

a-... ..... og; ~:n rannı vermıte benzemekte ve hum- reami beyanat yapılması bekle • tı~yor . V~ cHer zamandan Z l 'ı. ade 
~ Aden körfezine ve Kızılderıize Bizim ntediğimiz budur eğer yer tir. malı bir ınıretbe tahşidat yapm kt mektecfü. n k~uttehıdıza başlığı altında dıyar 
elerine ınü.saade etme~ niye- üatüncle hak diye bir şey varsa ~ Konf.erana battan sona kadar dır. Macra başvekilinin intiha a ':: Belgrad 5 (AA) _ Avala a- ı: .. . 

e olduğunu beyan etmesi 1he- bu da iyi bir ,eyıe, bizim davamız alaka ile dm.~i,, ~man zaman rafında verilen tafı.ilattan ela doİa- jaınaı bildiriyor: . ~~r. Yu~?slav mıllet.leriuin bir 
rine ~ya çı~ıştır. . da odur.» co,kun tenhurata veııle olmu,tur. yıeile ıanlatıhyor ki Mihver dev - Nevyork Times gazetesinin ce - ~ığı ıçın mucadel!! e\ınıı olanlar 

Amenka denız komısyomınun }ederi. Yugoslavyclya karıı alnız nuhu -rki Avrupa muhabin' Sulz- ıl.k def.a o.larak bır kabinede tem-
etinde bulunan 100 vapurun bu Al h b t H la da k. d' '- 1 . . W•ı .Y v- 1 d 1 b l ite tahsja edileceği tahmin olun- man mu are e ava r en dl ııtUV';'ekt e~ıru de~ı. ayını za - berger, aşağı<iak.i tavzihin neşrini Si e l ~iŞ u u~~y~rl~r. Mukate 
llMıkt dır man a ~r etın yenı za arından bizden rica eıımiştir: met <ioguran sun ı bırlık kalkrmt-

a • Kmlde • d kruvazo·· rlar·ı f aaı·ıyet bazılarını da kullanmak arzusun - «Alman propaganda teşkilatı, tı!. De~letin birliği hususunda en 
- -~ 5 (A..A.~ ~ Salahi etli dadırlar, . .. .. Dcutschlandsender radyosu neşri - dışe edılecek hiç bir sebeb k l -
ımıhfelle kwaWaıi.ıe İtal y 

1 
Maamafih butun bunlar yapılır - yatanda ve O. N. B. ajansı biılten- mamıştır. Bütün "Şehirler, bü wr 

rm daha 1 muh.rible 2 torpi~~~a~ tekrar bombalandı (l3qttı1'fl#ı J inci 14yfadtJ);.: ken teD:~ mabiyette. öyle hare • ler.inde seçenlerde &azetemcı bil • köyler ayni ideal, ayni gaye l~ 
ve 3 denizaltıları bul nd it Msus ve Yedabur mıtıtakalaruı ket~~ goze çarpıyor lcı taraflann dirdiğim hldiHleri ve mtıbaluıma de birleşmişlerdir. • 
zannetmektedirler 1 - 1 ~ u. u_nu da düşman kuvvetlerile motörlü bu 111 sulhan halletmekten hail ü- yanlıı olanak anlatınlftlr. Mezldir pzete Maçek'in hare. 

. ngı iZ gem! - e· A' . midi .. k . ld iti k·ıa De acblıand d • N k leri bunları aramakla n..eşguldür. ır .man muavın nakil vasıtaları tayyareler.imi~ ta- se "liennı Buennhemı,t obu an p: ~- uıt aen erbe ~örey ev- etini tam~ile tasvi~ etmekte ve 
Tahmin edildi~e öre harbin rafından bombardıman edılını$ ve zı yor. . us~~ a azı r~ı ~ york Tımea gazetesi, ecum. ugoa.. bunu sulh ıçın asil hır har~ket ~ 

. batlangıcında ttaıyanfarın bu de- kruvaı.ÖrÜnÜ de Ras Lanurda çok şiddetli. bir bom yana;lan delil ~ostemıek mum~?~ ~vyad~. Yuınıan h~d~_du .. w.~ıv~mda larak tav~if eylemektedir. 
nbde 7 muhrible 2 torpidoları bu- batırdılar bardıman taarruzu düşmanın mo- oldugu kadar me;vcud harek.~tszıliii bır İngıliz ge~ralı gordugumu yaz Muharrır, bu gayretin Sırb m'l 
lun ..1... törlü nakliye kollarında bir çok yalnız hazırlıkla ıfade etmenın ka - Jlll§br. Helbuki, bon, Yunan - Yu- !etini ld ğu kad Hı 

uyoru.u. · · · naat v · · b' · h lm d " J hud d b d b' n ° u ar, rvat mıl-
Franciaoo Mulla 22 İlkteşrinde ınfılak ve yangınlara sebebıyet d d drıcı ır ıza o a ıgı mey • g°:d av . uy unun. cenu un. a iT !etinin de hattı hareketini i~ade 

Puıteria 1 Nisand'l di~er 2 muh 2 Londra S (A.A.) - Hava ae - vermiştir. anBia ır. l h V . t' h"l" t yel ~. Yd~~!.. ~nan.ıatanda bır sene.. ettiğini yazıyor ve makalesini .... x-
rib · . ' "' zaretinin tebliği, Tnblua iilıeriade naena ey : ıtzıye ı u asa e - ra gor ugumu yazrnaıtım. l b. t. . . 'r'I 

ıse 3 Nısanda batırılmışlardır. Cum C • . . b Tr bl t 314 N" · ha tiiimiz zaman diyebiliriz ki son hL Balkanlann • • ord e 
1 ırıyor. 

~n 2 İtalyan lıarb gemisinin ,_ ...1~ • - u~~rteaı gecesıb kom • a kua ustla:. . ısan gecbesı a~r- diaeler Balkan1arda yeni biı apse D N B y en IYll dasu h b Milletin sulh içinde ve hUr kal-
•endil · · babr<Wtla ;;.x. ·ı uar~an eervıa&nıe menau uv .. v vve erımıze mensu 15• o'k .. • • • • • ., uııoı avya a ar k d 1 . 
-'·tir erını rı ...,.renı - vet.li bir ,bava filo.u Alman muha- bombardıman tayyareleri Trablus n 9tası vucudahge~~dmıh•le1nl~r. 1 

malzemesi yolsuzluğunun ve silah - mletaı·n adroszustlu~.!n kan ıyanlar, , mıl-
--. · {D 3 ·· ·· "aJa) .. · b' k 1 d O- unun cerra mu a a esı oma - la f · •-- 1...1 • b. u,.. ...... u azanmış oıur. Tahrib edildiJli bildirilen 22 ı evamı uncu. say1 uzerıne ır a ın yapmı~ ar ır. d d w 1 . .. .. .. .. nn ena ClNlwn: o uugıınun ıaae- --------
talyan deaizaltısından 4 Ü ~ı - rebe kruvazörlıeri Schanhorst ve rada çıkarılan yııngın kilometre - f:.._n agı ması ımkanı go'.?nurol', d'ihneğe bqlandığı intibamı bırak.. Amerı·ka Mı.hver 
A-....:_de bat·-1-. .,•ır İtalya arın- Gneisenaunun bulunduğu Bııeat de- lerce uzaktan ~örülmü~ ve vali ko 1 abt.1~aman uza::-aa abpeeh muhzmlmb.- mak iatemiftir. Halbuki ben birkaç 
-.ız w.-uuu.,.... • • .• .. tıek h" . . w k rd b' k 'd eşe ı tr ve o zaman e eme a ır k y ı b" ··1c d 1 
~.-~enizde 6 veya 7 denizaltısı Meaız ,_~ne --!~~ bucumh b etm~ltir: dnatgl:n~ Yf!il~:~l yerlekue ırl ç?"tı'şrı - ameliyata ihtiya~ h&sıl olur. 1eC:kac1:°:il~i?har::1ınn amuya~la ,_e_vr et-
""""1ld A- "yl d'~' .. . nnt0 ..,._ u ar ıenu en e 1 ın l aA ar \.U a ~'!mı... . B" .. le b . • li • ll.IC a - vapurlarını serbest eli ul!P& so ~n ısın gore şım. - miikeaıt1t1elen tetbis dil . bü Eritre • lllMla utun meae . u ışın ame yat.. bcr Yuııoalav orduaunun büyük bir 
•·~~ veya 3 denızaltıları bulunmak yiıflc bir tiddetle h.. e DUf ~hmtti · Te H.a.e .. tr SIZ ve taraflar içi"I ,ert"Oi bir su - ihtimalle Balkanların en iyi ordusu 
l«Wr. Tayyarelsritniaıcl uc~a ı!,eçıb r. Eritre ve Habeşistanda: Gerek rette halledilip edılemiyeceği mua- olduğunu yazmlftım. Alman pro • bırakmıyacak 

M.nta 1216 eq,,.... yaplclı htdannı alçaktane:h~ . 0 .m - bava kuvvetlerimize ve J(erek ce- de&e.i üzerinde tı>planmaktadır. pqanda org.ııları tarafından l:·il • 
Nevyork 5 (A.A.) - Associa - liceler almqludu Bir k be 1~ ne- nubi Afrika filol&nna meıısub tay S , . m f,O haaaa ~ilen bir telsrafımda . 

ted .Press'in bildirdiğine göre A· birbiri ark.sanda~ 8!:tıen:m an.~ yareler askerlerimize fiile~ yapt.ık "''""' ~a91.r- L,,,.m.t1p Yugoalavyanm büyük devletler ka- Vaşıngton 5 (A.A.) - Am~ 
lberlka Mart ayı zarfında 1216 tay ıına düşNğü göriilmüıtür ları Jard.ıma devam etmı~lerdır. dar maddi kuvveti olmamakla be. kanın Alınan ve İtalyan vapu1't 
16l"e _imal e~miştir. Bu~ların 1064 Doklar yanında büyük bir yan- Adi•Abab~'nın. şarkında l;>ulunan s d raber mükemmel bir kalbe ve ma- rma. el koymasını ~ro~o. ed• 
taoesı Amerıka ve İngıltere ordu ıın çılt.~iı gibi petrol depolan ile M'etahara ıstasıyomı bomba ve urİye e neviyata malik bulunduiunu kay • Berlın ve Roma kabınelerının bu 
Ve donanmalanna verılmiştir. antrıepolarda da birçok yangnlar mitralyö~ ~teşine tu~ulm~ Y,e A- detmiftim. h~ustak~ mütalealan ya.şır.gt.o1r 

J 
• çakmı~ır. l~aş nkeholrlı cıvarındak.ı motorllu nak ye • hu•• ku" met Maçekin hükumete ııirmesi ve hudkdtimd~ltı . İa!afındB~ kaalt i 3hureAtte-apon Harıeiye Diğer tayyarelerimiz de Rotteır- ıye arı da ateş altına a mmış- nı mahalli Hırvat teHerine taliniat re .e 1 mıştır. ınaen ey -

dam petrol d-epolannı ve Rhur tır. . v· vermesi üzerine memleketteki itti _ merıka bu gemileri ve mürette 

N 
• mınııakaamdeki 11nai hedefleri bom Dır~~ua tayyare ~eydanı .as- • ıchy 5 (~.A.) Be!'1ttan fakm azami ifademu ilctiaab etti - batını serbest bıra:kmıyaoaktll'. 

azırının yenı balamıtlimhr· 8k ta.Y)'aremiz ka .. k~r~erımız tarafından ı~al edıl - r~_Fr1ma.ız aı!'°aı~. selen .b~ tel- ğirri Sırbların asil an·aneli mairur Hull Alman elçiliğine verdili 
tir: dı~ı vakit ~ğıdaki tayyareler ele lrnuUl )"ellı Sunye hukUınetı nya .. b' 'dmn • .. il ld ki _...a. cevabda alenen şu cümleyi kuU.,. 

b t )"IPB' •muavin knıvuör habnlcl geçirilmiştir· setine Ha&. Bey Alem'in tayini ü- -~..ı~ ı.o~ arı ki~ u arım, L~·k mıştır· Byana 1 B' ' ZIİne • • "mh Edd ·ı d le nauU' o ra& U'8 ıga razı OHK;a • • 
Cuma aıünü bombardıman tay • Ele peililea tan-- k.re ~u m e 1 ~ e~ .t kadar iatiklilleriıü sevdiklerini v cBen bir memleketın limanJan 

Tokyo 5 (A.A.) - D. N. B. yardlrimiz ~bi Fr~a aahilleri .• a- 1 Cr. 42, 4 s. 79, 5 s. 4 Caunt. ~ f: et~'b:~~m~::cll~ un isti- bütün ukerlerin maneviyab yük : na sığın~flan va.;urların kap 
ı..-~mei ajansının verdiji bir J.ııa- çtklar.nda • 1~ rs:.ıa~v~ ve 3 Ro. 37. bu tayyareler hepsi Suriye f.evkalide komiseri Gene. aek olduğunu ilive etmittiıp. ::ıı~ ta mi~~rveu r~apu~l~ 
~ gör, Avrupada bulunmakta hücum etD'lıll .r "· •n. sakatlanmış bir halde bulunmuş - ral Dentz kendilerine nazik bir dev- Yuaoelav met........., ........... ı · 'jıı' k tah .br 

1 
aı 

olan Japon hariciye mmn Matsu- ne _iaabet vakı o~uı v_e gemı bat- tur. Bunlardan baş~ 4 s. 79 ve nede ifa etlikleri bimıetten dolayı Belgrad l (A.A.) - Matbuatm :::ın~~~n1~k huku~ e~ek ~ 
cıta bir .... ı..~t temasın diplomasi maga baılaırıııt bir ~aziytete hı .. - 2 Caunt. 33 tavyaresı de vangınla t--LL;"" --..:_.· bug- . ...1,w• · ~•L- • .fb..:-..ıJt bir d . u duvel kaı-
"L.-- • ~-- a....ı_.. n__ tarayıcı 11e tah · · · ~. ı · ~.. ....._y.ır. un Ve?OJ8'1 ınuua ~- esı tanunıyorum.a 
-.ııalıle yapılan yüz miizakereden ~'""!~~· ~1 ma~ .. . • . rıb edı~?1ışt.ır Bu tayyare erın Lübnan delgıeeai General Arlea- nikbinlilu kelimelerile tavaif 6dile-
daha faydalı olduğunu. söylemiş - mılıerı uzenne de ~ral!~z ateeı a- Diredaua uzerınde hava~ dü - boeeıe muv.ıtkaten reisicümhur ve bilir Bu rrkbinlik ıu.nen Yit Ma • B 1 • d A • 
tir. çılmı,tw. !Ju. ~~ ~ak ~ ~rülmüş tayyarelerle .ve~ahud aek.rel'er vuife&ini ıcörecektir, çs;;. bükGmıetıe ifbrake kaTar vel'. . erılO C merıka 

Matsuoka Alma.n ve İtalyan zi- tayy~Te.lenmızden bırı uaeune dön- bır hangar içinde elde edılmış tay · Yeni kab' me.uıd'en. kumen de Berlindeki sefa ti • b" 
rnamdarlarile vaptığı görüşmeler- mermttiı'. • B . yare gövdelerile alakaları vok A Semt s (A.A.) ~Yeni Suriye Yugoalav muhabirlerinin telgrafla- re nın ır memunt 
den sonra Üçlü paktta takib ed~ - P-ertembe • ~wnab."ei\ ~eat~ tur. . . • kabineli şöyle tetkkül etmi,tir: rmc:la kullanclddan lisandan ileri tevkif e 1ildi 
len gayeler hususunda tereddüd bom~a!ama.ia ':'den ır ngı ız ay .. Gırıdde: DüŞlT'an tayyarelerı Batvekil ve dahiliyıe nazın: He. gelmektedir. 
~ecek hiçbir nokta kalmadlğınıll:-~ bir ~tma.n a~:ITed: ~nkü Cuma günü Giridde J!erak lid bey Azem, Sanayi odaaı reilıi. Politika ga~etesinin Berlin mu - Vaşington 5 (A.A.) _ Haricl-
ilive etmiştir. aını tahnb et!1~ teyıd "danlanna · lıon. tayyare meydaruns. hucum Adliye nazın: Saffet Katar G_aa- habiri .diyot' ki: ye nezareti Amerikanın Barl.iJlii 

Japon hariciye nazırının yaptı- Framaclakı hava mey e~mışlerse de pek az zayıata sebe Iİ. temyiz mahkemeli azası. Vazıyet kararsız olmak.ta herde- büyük elçilıfü memurların 
iı nıüla.katların neticelerine gelin L dr 

5 
~~) H bıyet vermişlerdir. Telefat ~~ - lktısac:t ve nafi& nazırı: Ncsair va~. fakat yabancı mahfeller - Stewart Herman'ın tevkifi m 

ce, bunlar ümidlerin fevkin"de o- ~. a ... · • - ava ne .. tur. ~aya dafi nteşile C~. :'2 tıpı~- Bahri. eski Cebelüdürüz valisi. dekı kanaat. barometrenin hiç ol - sebetile Alman hükUmeti nez 
!arak ~zahür etmiştir. zaıru~h tıeblp: le. • d'. d~ .~ır tayyare alevler ıçı.nde du- M.li,.e nazırı: Jan Şdınaa~ sa mazsa «sabıt>ı olduğu merkezinde.. de protestoda bulunulduğunu 

Matsuoka bu neticelerin Japon . ntıt avcı tayyar~ n~n m:' şurulmüştür. nayici. Rum katolik kabineainin yıe- clir. diırmiştir. Amerıkanın protettosa 
Yanın refahını ve tealisini temin şana~ F~. ve Be~ uze ~ e Bütün bu harekattan tayyarele gane hıriatiyan azası. Politika gazetesinin Romadaki tevkifin sebebi hakkında daha 
~cekine em.in oldı.ıiunu söyle _ ~gı -C:izt 'l:ki b' e:i:J ~ rimiz salimen &vdet et~Jerd\r. Maarif nazım: Muhem Baran, muhabirine göre, Roma resmi mab vel elçiliğe bir nota ·.rerılrr.m 
llliştir. va-~ ania ann elem ,_ __ luan:.. Şam hukuk fakültesi pıofesörleri~ felleri daha sarih vaziyet takınuak olması keyfiyetine istinad etmek.-

M .L.... n~! • çuş .....,,...an n ve yer uu .... G 1 V d ele ted' Am 'k b" "k l ·1·.ıır· • Mlwowıa -- terketti ~ 'tralyö at • tutwl- enera evgan n. ltenclislne ıöyle demişlerdir: lr. eri a uyu e Cl lıı;l • 
• ~erlin S (AA.) - Japon ha- ta Bir 1111 .ı. :haret.iıL 1939 da Lutfi i-laffar kabine - Bugün Romanm Balkanlardaki Nisanda içlerind~ Herman da bm-
~e IUlZln Matauc*a ve Almen mıa~~· ~~ Vichy S (A.A.) General Iİodıe adliye nazın olan Bahri mü.- vaziyetin vahimlepnemesi arzusun- lunaıı bazı Amerıka tebaasının Al 
~~Y'e aum •on Ribbentrop öi- te-n onımemifltir. Wıeyl'and Cezayir ve Tunu• IPt - t-esna olmak üzere dii~r bütün k.a • da oldufunu söylemek ieab eder. ~~ .pol!si. tar:atı.ndan tevkif edil-
aeJin ,_. Wt mül&kat ya~ • eonra Berlh.dea J.uelr,et .~ mıiotir. General buralardaki bİIDa - blae aza.al aiyaai partil-er haricinde- Balkanlarda yeıü bir harb en az dığını bıldirmışt.ır. Mevkuflar sa
ciw. ......,.., Ruera yolu ile J~nya.. ~ idare.i malı:amlarile aö~ • <lir. Ve aiyuede m~ olmUDlll - bt't, ep as tabit ve en az müdafaa

1
at\erce sonra serbest bırakılnul. 

Japoa ı..ac;,. auan Sila"ıt.. ,.. diaımekteclr. · lerde Wunacakta'. ı ._.. ....,Wr bir tarZı bal olur. yalnız Herman :ılıkonulmuştur. 
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Şehir Baberleri J 
Bir katil 12 1 ru··nel seferlerı· yenı· Üsküdar Parti .ı.Fh~~~"!.r::2;ya:=~bi~r- ~~~z·e is.tıenilen madde tutuşt 

( Niçin - Neden - Nasıl 
L-k v_, amana, ayrı ayrı maddeler ha 

h k • d d •• uu var.. n..ı"briti hrtuftunnak bir )in.de buhmıuı bu ça.kmaklar teka sene apse k 1 e k d mer ezın 8 un anlık bir i,tir. Halhuki, kuru da ol- rnül ederek, bildiğimiz fitilli çak 

ayış ge inceye a ar sa, hir tahta parçasını tutuşturmak maklar halini a~lardn. F.ıtilü 

mahkom edl.ıd·ı yapılan to··ren pek zahmetli, pek uzun bir iştir. maklar esas itibarile 'Jl1karda iza 
Sonra _bunu, becerm~k .~e başlı ba.., ct~iğ:imiz en jptidai çak.mak.lard 

Bir müddet evvel Fındıklıda tahdı• d olundu Dün C. H. Partisi Üsküdar ka- şına_ ~:ır an ~r .. Kıbntı herkes ya farksızdırlar.. Bunlann u1i madd ~zı:bı111'. Falcat ıpbdai ı.ısulk, yani leri: Çelik t.,.; v ı. d F ı. sarhoşluk saikasile Abdülmuttalib zası binasında Partiye yeni giren ıki taht b. bki .. le • "'""'7 c 11.av ır. ıı11.at 
kr b b kl t d 1 k d 1 t t . ayı ır ne !>urtmc sure - ırada bu maddeler dalla kullanı isminde bir a a asını ıça ıya- va an aş an ar a aş anna anı - tılc atetJ yakm11am bir tecrübe edin b" h 1 . . . . ' 

rak, öldüren İnebolulu Hüseyinin rnak maksadile samimi bir top'an bf\kalımt Müsbct bir netice elde e- I JT a c getınlnuşlerdir. ) ani Qe 
muhakemesi 2 nci ağırce:ıa mahke Elektrik, tramvay ve tünel iflet- hazırlrldaPJ. bit:irmi§ ve yarın sa ., tı yapılmıştır. dcbileccğinizdoen hi d . ..L parçası, tıtılb yuvarlak bir hal al 
mesinde dün neticelenmiştir. mekri umum müdürlüğüRün, hariç· 'bahta.n lidbaııan talıdid 1kaırannnı Toplantıyı C. H. Partisi Üsk:ü- ğiliml. ç c emın QC - mı,, çakmak taşı küçülerek onu 

İki • • abş vak'a g~cesi Ş{Uab ten hen.üz tünel kayı.§ı temin edile • tatbikine baıi&mınU1nı muvafık gör- dar kazası idare heyeti reisi Bele- K.b . . . Yanına yerleJtirilmi,, fitil ise. silin 
iç-mi -~,,r~ birlikte Fındıklı • rnıemesi üzerine. mevcUıd klayışın müftiir. diye reis muavini Lütfi Aksov aç- f rıf nlÇln ya,1ar? dir gibi bir delikten geçirilerek bu 
daki c .erine cjoğTu yola koyulmu~ ömrünü yeni kayış gclinciye kadar Tünel. yann ııabaht111n itiba-ren mıs, Pa"tive veni gittn vatandıı~ lptidai iıısanlard b .. b" . ~kiamin yanı başına konmu~tur. Ve 
lardır. Hu sırada Abdülmuttalib uzatmak için tünel seferlerinin tah- sah.ahlan saat 8 d.en 1 O a kadar ça- lan selfunladıktan sonra, Parti - elimizd a, ucun ızım ütüa bunlar, bir arada ltüçük bir 
cı.ıra çaJ.mağa başlamıştır. Bir :i. didini Nafia Vekaletine teklif etti- lışac.a.k, 1 O dan 12 ye kadar tatil nin tarih<;esini, faaliyetini, ~aye- cud dei~evOu~ 0 7 a.letler mev. yer işgal etrnıcktcdirlcr.. Bu cins 
ıalık Hüseyin, Abdülmıttalibe: ği!ıi CVVt"lce ya:rnııstık. yapacakhr. Saa.t 12 ik 13 aYaSVlda. !erini, hizmetlerini çok veciı; ve ne de keser D dr r· .ne~ ~eştere, çakına.ldar, ~en dünya harbinde 

. k Nafia Vekaleti idıncnin bu tek- bir saatük çalışm.adaı -.na arfer~ C'anlı bir ifade ile anlatmı..+ır. De- odunl t var ık. ~~~~<ıJ ınsaniar bizde henüz kibrit fabrikası bulun: 
er- Penim enistrnin evıne va - ı "" arı ser ve es 11. ı la 

1 l:fini kabul etmiş ve <lü.n alak"d-ar- ler 13 den T 6.30 a 1ar tf'kraT 
1
rin bir alaka ile dinlenen ve çok veyah d . . '- _1_

1
, ın '-taş. ar • madığ: ve hariçten kibrit ithal et • 

lacayoruz, Burada cura çalma.. 1 u sıvn ve &.e>HUn a.e-"-1 k k 
Demi,ş. ötııki çalmakta ısrar e - Eıoktrik, tramvay ve tünel ida - 16,30 dan 20,30 a hdar yapıla - Jıkıb, birer b;rer Partiye yeni il- göm::kr ~~- d k fti ba~ aletledrle~ · ıı·' lck.etinrizde bir hayli revaç bulmuş 

lara bildi~ir. tatil edilecalctil": Akşam aeff'rleri ı•lk ı]uıan bu gü~I nutku müte - le k ] di B . "d • IU11L er- me müm ün olmadığı için, mem 

a·nce, aralarında şiddetli bir kav- resi seferlerin tahdidi için icab eden ca!ttrr. tihak edenlerin isimleri okunmu:ş dı" En u~f k b~ 0 a~- ırb~lmeke~. - tu. 
aa J'ıkml"hr. Bu ka\r.1a esnasıpda k" · a ır şey -Leae ı ıçın f ·<l • 
"' " .. 11> • ıve es ı azaya tanıtılmıştır. 0 !tadar uzu b. ..dd .. ,_ ptı aı tayzcJ:a.kj çak.maldarla •· 
H ... b 1'ı "ekmia va At> s· •t. . s k" ö .. . . .. . D ır mu et surtmea. t '-' kd k la useyın ıça,"'ını ' .. "' • imi ÇI V9 paSiaCt·· Ur8S I ma a'ZSIO• ~ılahare. C. H. Part .. ısı Üskııdar. Ia.znndı .ki, bu sürtü•tümıe ·netı"cc _ ~ e«.ıe etme. c 0 Y bir :iş de.. 
dl··ıımutta1ibı" -.·aralrvarak, öldür - h .J R -J d d " - ;:.;1d1' A"rupa hl G -'--
mu 

.. Miir. J •J na ıye reı~ı .. f'Ş.CHJ, • unya. alı"'.alı sm c, tahta kızar, ekseriya tutu~r 5H • seyya an roelllllD-
~H~ rara verilen un daki ihtikar karş~mda TürkıYf'nln vazryetı~ du. Herhalde İptid.aj insanlan atct diy·adaki Eskimolara çakmakla eteş 
İkinci ağırceıa m~h.keh!IJ~~i ->,uçk~ azaltıldı tahkikatı bitti ve mılli birli~e dair bir konııı;;mıı 1 bulmıya aevkeden şey bu olsa ırc- d~k ~dt uauEl~r~ü ölağretmek iste-

sabit olan Hüseytnı lhııseae ı • Y.~pmış, gençler tarafından miııt 1 rck. Yani iptidai inı~anlar herhangi b ~ 11 ~arn.an sıumo .r hu. U&Ulii 
tahrik "'beblc"ini de nazara ala~ Bisküvi fabrikalarile simidci, Sultanhaınamında Sura.ski mü- şıırler okıı!lmu~ v-e törenj mütPa - ~ tahta,..., bir kemik veya bir ta§ l eg~nnuy~ek .rcddctrz:ış~erdL On. : 
rak, Cf' kanununun 448 inci :nad böı ekı ı ve p staeıların günlük e~sese~i ~a~kında müddeiumuı;ı. ~ ~ıb da':'etl.ı1et· .ha1.ırlanan bu!ede · parça<riJe ieamiye çalışırken, vuku j ar, ~cndı es~ usul.le~ııın <la~a ıyı 
desin. 1?. sene müddetle ağır un ihtiyacına tekabül etmek üze. lıkçe ıhtıkar suçundan tahkıkat ızaz edılmışlerdır. bıılıuı •Ü11me netice&inde ağaç ve_ oldueu kanaatınde kWer. E.skımo • 
hapse .kud etmiştir. re Top~ak Mahsulleri Ofüıi tara - ya,pılmakta olduğunu evvelce yaz- yahud tahta tesadüfen ateş abus ı ~a:ın at~ş eld'C etme usulleri de şu 

fından verilmekte olan 200 çuval mı,ştık. Bu ~kikat neticeye var- Almanyay1 bir milyon 200 iptidai in.anlar da, yıllardanberi ~ı: iwmolar kttru. bir tahta .üz~-
Ba k~ rköy hastane- un 150 çuvala indirilmiştir. Pıı~. müe~esenin müvazaa usu _ . • . .., hasret kaldrkları, göz beb"ğj gibi nne ~nmuş •c~ bır oo~ayı hır ıp 
. - t bbf f I t Geri kalan 50 çuval da şthrirı l•le ısattı~ı 40 bın liralık kumaşın, bm hralık zeytmyagı ~~~d~k1J.a.rı jteş.i elde etmek usu - ~~~lii:dl:rlve/uE:!le 5.hvu1ret ate' 

srnt""' i op 9n 1 umumi un istihlakini karşılamak 28 bin lirasında geniş ölçüde ihti- sat unu umuş ardır. sul de gene; s~· c t~. ıtı. an d u u.. 
.. .. . . . . üzere un tacirlC'rlle perakendeci kar yaptığı tesbit edilmi~tir. Bu IJOrUZ Tahtanın ate:ş •labilmeıü için o- bir usuldü ur uş UTJUJye ayanan 

t
. Türl "lorlok- .Pts.ıhryatrıBcekmıks_~- esnafa verilecektir. 28 bin liralık satışta yüzde 70, yüz Almanya ile yapılan ticaret an ndun çB~k fazlal ıshınmış olması lazım. Çakmakla k.ib ·ı d lduk 
ı mut :ıy ı ıç ımamı a ır oy . d 80 .. d 90 . b .nd f h" 1 ır. ınaena ey ateş elde ed~bil- rı arasın a o -

. . 13adema Toprak Mahsullerı O - e ve yuz e nıs etı e a ış aşması mucibınce, bu memleki1te rnelk · · b" b ·~ . , ça uzun bir fa&ıJa varch i ı 

Pro
AklflY" r Vhf' Att~bıvK<> ~astaGn.~k~ınde 1fisinin un tevz.iatında simidci, bö- kAr temin edilmiştir. satılacak olan 1.200.0-00 liralık, zey zu b1frn,z ır ta ta?.'1tdıgkc:nnl~ çokd u çakmaktan kibrite .,.,...;n~ye n~ad aarr 

;ı re ın erım o ayın k . \.... kil .. ·ı · d b' Tahk.k k .km . . t• ~ h kk d b. n ıım.an sur mc az.ım ır. •-r 
b k. • • lt d t ı re çı ve r~S vıcı erın e ırer ı .at evra ı ı al edıl.mış ınyagı a ın a ır an]eşmı.ya Fakat kibrite gcl"n . t çakmaklar üzerinde bir süriı ta~i _ 

ac:ı <\fülf!I a :n a vapmış ır .. ·ı· b J ktı n .. ld ~ d hfl.d. b .. 1 . 1 t S t 1 k 1 ı ce ış arnameırı IA " . . İ :.. .. mum.essı ı u unaca r . ...,u. mu. : ~ ugun .an, c:ı ıse ugun erde as ı.arı mış ır. a ı aca o an zeytin- başkadır. Çünkü kibritin basında 1 at yapmışlardır. Daha sonrn kim~ 
Aklıye doçentı Dr. hsan ~ukru messıller Toprak MahsullC'rı Ofısı lıye 2 ncı ceza mahkemesine inti- yağlar, 400 ton kadar tutmaktadır en ufak b" eü...._- t" . d · ' ya imdıada yetişmjş ve bir yıgı~ n 

Aks~l· Tecrid etmiş oldu"'u yeni t f d k -.3·1 · ·ı 1"0 k ı ed kt' B ı· ;ı..1 . .. . · ır ••nrc ne ıcesm c ateıı • 
• • • • • ı<. ara ın an . eı~ı erme ve~.ı en .ı a ece ır. u zey ın.yaı<. arın. ~uhım bir kıs alan bir madde bulunmaktadır Bu 1 kimyevi madde, yakma va tası ola 

bır Menıngoeocephalıte vırusı çuval l\ntı ıhtıyaçlanna gore ara - mını Izmır havalısı satacaktrr. madde en ufak bı·r h t k · rak. kullanı}ıruştır. Bütün me$e1e 
ı...- 1·k .3 bl. b l l d k · ed..ı kl d. · ararc arşı .. ' ıı.'dr. ınııa te ıgatta u ururı•ış, arın a ta sım t:l'.:°e er ır. lkt d V k"I . , . •ın<la at-eş alnuya hazırdır. Bir k.ib prata, ta~ası kolay ve çabuk 
hayvanlar üzerinde yaptığı tec - IS8 9 1 İnin Bır muhtek.r mahkum oldu riti 81cak bir demire, veyahud sıcak yanar vasıtalar yapmak<ı. Bu ara-
rübe!cr~ aid preparasyonlar gös - Çöp yakma fırını dünkü tetidkleri 55 .lcurut1a satılma~· icah edc;ı soba kapaiına temas f'ttinnı-k onun da ha?1ı~ kibritle !e.mas. ed~ce ya-
tcrmıştır. beyaz pcynİl'i fahi~ fiatla 7\J kuru .. 

1 
ateş almuı. için k.afidir. Halbuki nan kıbntler, taz~k ~etıcesmde tu. 

Dr. Kenan Tükel. Prof. Fahret· İyi netice Verdi İktısa_d yekili Hüsnü Çakır, dün Şa satan Bakırköyünde Musttı.fa is .. kibritin d.iğer ucuna herhangi sıcak t~şan .cam~ başlı .. kıbrıtler icnd cdil-
tin KC'rim Gökay ile taJdb ve te- B 1 d. T · rk İ 1 · M".d"' de şehrı-'!1ı~deki tetkiklerine de - mirı.d.e bir bakkal dliyeyc teslim e~ıbir ~ dokun<lursak, hiçbir netice d~: _hır yıgın murekkeb vcı karışık 
davi etlikleri bir (IV) zevc felci 

1 
.. -··e tae ıyfe demıdz .. ı ş e~ı. u utr vam etmıştır. Vekil iplik tevziatı dilmiştit. elde ~iğjmizi görürfü:. lUbntler yapıldı. Fakat bunlann 

. ugu ra ın an un. yenı ınşa e - · ·ı s lu l° . 1 . hepsi de pahalı ve kullanışı ü e 
~e Ca_tatOnlQUe ar3:z göste~e~ di -ıtİriJIDİŞ 016.'1 ÇÖp yakma fırıııında lŞJ.e meşgul 0}~ bu hlt!JUSta '.'1Ç as ıye 2 DCl ceza 111ahkc- ,ısan ar ne zamaı~ danberi Jerdi. • g Ç f y 
ger hır vak'a ıak:dım etmıştır. Q. 20 araba çöp yakılmak sureti)~ alakadarlardan ızahat almıştır. ~ınde yapılan duru~ma!tı sonun. • . B . f f 1 ı_·b . 

1 
. 

- . H.. .. ç k1 b .. da 25 lira para eezu hk. kıbrıt kullanıyorlar? u vazıyet 08 OT u ;ı<;I rıt erın peratör Hami Dilek: Akıl nasta- bir tecrübe yapılmıştlr. usnu a r u.ı?Un veyahud ya - edil . b" h ftına ~~ um • icaruna kadar devam etti. 
larınm vuttukları, ~atal, kaşık. ~i- Tecrübelerden iyi netice alın - rın şeker fa~rıkasında tetkikler- a··IJc~ş, a.yrıca.dd~ ak • mud.d

1 
et.le 1 1 kib . . . d d 1. hi d Hasan Ali Edi:a 

b . · .. · 1 . J .d ba masına rağmen !lnnın biraz daha de bulunmak tlzere AJpulluya gı·- u anınnı se ıne arar ven mış~ nısa.n ar ntı ıca c e ı ç e 
ı cı -n erın on ann mı c ve r- . .. .. - - .. . İ . . tir. çok olmamııtır. 19 3 3 yılında ilk ı 

Sakı" ~dan ,..1kanlma1an usuı•1er·ı tevsıi luzumlu gQrulmuştür. Firı- d_ecelctır. ktlsad Vekıli ~kel' fab ,_,b ·t f b .k 100 .. .. .1 . ._ H •• .,. "' Em. .. .. F t"h k t rıkasınd k . t"h ı· ..,..h kk ..................................................... .ıu n a n asının uncu yı ı ~ut ergun 
ni iz: etmi~tir. Enteresan vak'a- n~n .. ın~nu ve a ı aza anna . a şe er ıs l sal a ında - K u·. ç u K - hılanmıttıı. Demek k.ı kibıit a a~ı 
Jar "ö•:termi.,.tir aıd çopierı tamamen yakacağı an- tetkıklerde bu?unacak ve buradan yuL k b' 1 ._ L.' '· g 

,., ~ · l ılın k d F . . . . .ı.an anca rr asır ıK ır mazıye (B f 2 . f da) 
Dr P1ıruk Bayülken: Bir myast ~ a ta ır. .. ınnın ~ysunı avdetınde şehrimi~e bir kaç gün • maliktir. Kibrit ica.d olunmada.n ön . . aştara ı . ;tc:t say ~ .. 

hcnie ~·ak' ası tikdim etmiştir. mı· uteakı~ tecrhub~~~~ dahd a ıyıb~e - daha ~alarak alakadarlarla ~örü - p o L ı s ce insanlar başka usullerle ateş el- kçın ı::.:mıoa a.tid~sm~cn k cl~hi ıyıl 
D th .. .. ıce verırse, ez: ~a a ayrı ırer ş~ektır. de ederi.erdi Bu dan .. 1 .. 1 zır a v en na Lı ta -
. OÇPnt san Şukru A~sel, R~h cöp vakma fırını inşa edilecektir. . · n y~z yı ~nc.e yan imparatorluğunun sukutu bahsi 

mı Duman, Prof. Fahrettın Kerı"!l Bu suretle hergün denize dökül - D k h HABERLERi - yaş~yanb lll!~~nl~~· ceplenn~-e lnbnt ae mc~gul olacak tarihçiler. kendi 
Gökav Fahri Celal Göktulga, Dr. mekte olan çöpler ve :muza.hara- Üft 8 Y8 dagtfıldt hcf~· ... ugun .. ızc çdodk ~arıhb v_ebt:U k!eındilerine bu sualleri de soracak-
R- t.. R b T\.' Dr R . f 1 h . . . . a goru:nen uç ma eyı avı ır 1 b l bl 

uş. u ece_ uuyar, . asım• at a şe rın yakın sahıllerının ka- Gümrüklerde bulunan 1043 çu- Sandal içinde kavga kutu, yahud bir kese taşırlardı. Bu 1 ar ve un a.nn ce:va arını araya-
Hatı boğlu 5!'2 alarak mevzular et panmasının önüne geçilmiş ve ay- val kahveden bir kısmının ~ri _ K k kese veyahud kutunun içinde b"r oakl~ordrr. . . . ... 
rafında kendi fikir ve müşahadcle ni zaman<ia her sene çöp ns.kliya- roizdeki kahve tüecarlanna t ·· um apıda oturan ve bdlıkÇtlık ük k .. ült b b. ı Bız zannediyoruz kı. butun sual 
rini bildirmişlo;dir tı ücreti olarak belediye tarafın _ ha.kkında Vekaletçe t rtib ~~zıı yapan Mehmed ve arkadaşı Cemal parça çc · .. uç vb ayez b"ır taş kre makul cevablar bulmak imkanı 

• • dan verilen 50 000 lira da tasarru~ Uste aelmiştir Kah e t ~tt en dün Kazlıç!e~c sahille:rirıda balık pbarlçası, dvc sBunnlgerc cnzcrld }r ~Yıl olm1yacak ve n,..ticede rejim mes'ul 
· ... · ,.. . ve evzıa ma tut rla,-ken b. 1 ı. l · u unur lL u ann ne o ugu so- ) ,, F . 1 1 h kik 

r - Erbab Gaz"ınoculara- edilmiş olacaktır. dün ba~ıan""·~t a • ır a acaK mesc esın - 1 lik k k· o aca1'blT. a~zm ta yaya a a -· "' "' •• ._ ır. den dolavo kav 0 aya tutıı .. rou .. lar bu nı sa, çe pa~nın en ma ' ta.. k t k ··h" h' tl ·· dü. 
Dü · ~ · • -:r ., • k k .. b a en ço mu ım ızmc er gor . 

m:;J"de Re•a.d Mimarog"'lunun n tevzı~!~n bitirilmemiş ol - esnada Cemal sandal kürcğile M~h şı.n ça. ma ta§l;_ sungere e-nz~ §C Fakat, birkaç takdir hata~ının ltaL 
:r dullu nazarı ıtıbara :ılına•ak n.>k m_..ı.: ba..,ndan a~ır -•t l yın d-e kav oldugu ~vabını venrler 

1 

. d" le d . lJuv . ... .r-- eaı ,.. .. wr...... yara a - dıi yaya şım ıye a ar verm1' o gu 
Erenköy tramvay durak yarin_ konferanıı az mıktarda satış yapılabilmi~i!r. mışhr. ·T k b. kib . 1 b·ı b" .. zar~rlu, bun.dan sonrakilerd·cn sar 

de kır ka.h•e.si, gazino, pa.stane Parti vilayet idare heyeti reisi Satışlara Pazartesi günü devam YanL balıkçı tedavi ır.kıl\a alın- f ır nte muu, 1 ır lmme 1 fi nazar, bütün hizmetleri silip gö-
yapm~ğ~ çok .eıverifji yeni dük - RcJad Mimaroğlu bugün sut 16 da edilecektir. mış. Cemal yaltalanmı.ştır. eşya · . .. . türmiyoe kafi gelir. Yirmi senede ya. 
kin, ü.stundekı yüs metrelik ta_ Sa H ,._ · d o·· h 1. Kah "tha1~ . ·~· y Pek.i, bu uç madde ıle ateş nasıl j l b" . . . haf ·-=-..ı 

çamı k bahç . nyeT auı:evın e " unya a va ı ve ı at bırlıgt taraf:n _ aramazlığın alr:ibeti dd edTrdH pı an ı cııenn yırmı ta ı-.ıu.ue 
~~\ıv~ 1 esıle beraber karşısında .Tündyc ve milli bi~likı> dan, .:Vekalet nezdinde yapılan te- .. .. . . . e 11 

• • . • • hara.b oluşu her ııeyden C'l"Ve] ha. 
a k ır. mevzulu hır konferans verecektir. sebbusler neticesinde Port · dd Kadkoyunde, Kuşdilin<le Emin - Ateş elde etmek ıstıycn ınsan bır zin&rl 
Ayni mahalde bakkal Hızır Ka- c· ) bulunan kah. l · . c:ilaı ~ bey soıkağınd.a 9 numaralı evd: o- eline çakrne.ğu aLr öteki elinde de dı'! /, ı23: ·· KU ilk h b I ve erın getırt mesı R . • 

1
.. .. · . •..1.t. • racaya muncaat. Telefonla 52 79 a Ç zt er er İŞİ halledilmi b l k d turan ıza adında bır zatın oglu ustuste konmuş çakmak taşı ılc ka U tı. tn 1-~'J:~H 

.J ş u unma ta ır. s ·· ı d d.. F 1 J -'- • d Ç k ~ k 1· k .. u en un encryo u caaaemn • ! vı tutar ı. a maıı uvvet ıce ça ~ --------------
• Dünkü ihracat 360 bin lira- Matbuat tek • l . b" 1.... deıki elektrik direklerinden · birin.in! ına.k taşına vururdu. Fakat nafile, Doktor Hafız Cemal 

,.. dır • .ihraç edilen maddeler aras.ın- • nııyen erı ır Jgı- üstüne çıkmt§, bir ara müvazeneaini brr netice alamazdı. Bir, bir daha 
Dllnya muharrirlerinden ~rcüıne-" da İngiltereye tiftik, Almanyaya tü- nın konareıi k~y~k 1 O metre yübeklikten bir. da.he vururdu, nihayet, bcllU 

1 
(Lekman Hekim) 

ler serisi numara: 44 tün, Romanya, Bulgaris•an ve İtaL Matbuat t~kni~yenlcri biıliğinjn duşmuştur. . . beşıncı v vcyahud altıncı vuruşlarda, Divanyolunda 104 No. da he -
yaya bahk İsveçe v~ Macariatana nıutad aen.c:ık konırcsi hugün sactt Bu sukut netıeee1nde batından •- çalcmagın çakınak taŞ111a vurulma- l'l'Uft 

Maksim Gorki 

Benim 

Oni versitelerim 
... 

Hasan Ali Ediz 
P'l - 50 

REMZi KiTABEVi .. 

deri vardır.' 114 de E:minönij Halkevinde ;ılct. e _ ğır suret~~ yaralanan Bülend tedavi smdan QJkaTJ luvılcımlar kavi tutuş. hasta kabul eder: 

• 
. .. d , . dilecektiT. Birlik azasınrı ime dıilrne4' uzere Niimune hastane.ine turuTlardı. Bundan sonra bu kav va Tele fon: 2 1044-1.3 .>f)8 

h ı:~~~ç ıruf? ,~ndoerıbY)alov~~-ve !erini istemektedir. &t" - kaldrrılımşıtır. -----

o~:- ~m=vi~t'r Ahn;dllK-:~k ,,. ............................................. , Otomobil altında kaldı TAKS.ıM sı· EMASI 
dün şehrimize avd~t etmiıtir. Mevlidi Nebevi : Ern1nönü temizlik amclesindc111 

Alwned Kvıık. Elm:ıb ve Kavaklı S Bekir, evvelki &Ün Y eırıicamide ışile 
köylerinde i~a edilmekte olan ilk fstanhul Müftlliiinden: : meşgut olurken. şoför Talibin ida-
okul binaılılnmn teonıel atma me- 9 Nisan 1941 Çar amba Ü _ f r~ndelci 23.26 numaralı otomobi -1 
rasiminClıc bulUTımuş ve lcöylülcrin nü 1360 R b" 1 İ g • hn çarpmamle ba,nıdan yaralan -
dileklerini dinkmi,tir. ikisine m;s~~i;vv~ fıml!'_l ~n e

1

1 ~- Ya.ralı amele tedavi altıma 
• B k roÜz.lek"ı $-} 

0
.. ~ & lr~~~ - ! aJınmJŞ, Jcaııaya sebeb OJl\n şofÖT İr aç gün evvel tetkildenle :u o. ı gunu a~ul : yakalanmıştır. 

bulunmak üzere İzmire giden De - (Ça~amba gecesi) Mevlidi i d k 

2 büyük filmden mürekkeb fevkalade bir program takdim ediyor. 
1 - İMPERİO ARGENTiNA'nın rakibesi parlak İspanyol yıldızı 

ESTRE~LiTA CASTRO,nun 

GECE GüLLERi nizyolları j~tme umum müdürü Nebevi olduğu ilan olunur. : Bu a amyon çarpması 
lbrahi.m Kemal Bayboranın yarın \ i Unbpanında oturan Bürhan ~ İspanyolca sözJü ve şarkılı filmini 
şehri:nize dönme i muhtemeldir. '•••••••••••••••••• .. •••••••••••••··--· .. ··"' dmd• bir çocuk. dün Gazi köprü- . 

=-=-==ır::::11-=-c::m1-=-:a:ıı:::ı-= .... -=ı=-İ-===-=-=i:===::s:=::ı aünden geçerken, elektrik idarceine 2 - UMUMİ TALEB ÜZERİNE: 
Pazar Ola Hasan Bey Diyor ki: :~~ kamyon~n sadmesine u~amış - Sbirli Ylzflk 

- Hasan bey, İtal -
yan donanmasının y<.J -
diği darbeleri tabii bi
liyorsun. 

..... Halbuki harbden 
evvel Akdeniz için • bi
zim deniz.ıı diye bağırı
yorlardı. 

.M.. Akdenizde lıaki
miyet iddiaları şimdi 
ne oldu denin? .. 

Hasan bey ~ Baktı~ 
lar ki başka türlü ol • 
rnıyacak. Akdenizi İn
gilter~ ile paylaştılar. 
Ust~ mgilizlerin, altı 
da Italyanlarm. 

Bu çarpma neticesinde sağ ha -
cağı kınlan Büman Siıli bcıstancsi
~ keldmlmış. kamyon ~förü ya
kalan.anık hak'lnnda takibata bat _ 
lanJJlJŞtır. 

BUAON 
MELEK 
sinemasında 

1001 gece masallarından büyük Şark filmi. Bu• müstesna fırsatı 
ka<;ırmaymız mutJ aka gidip görünüz. 

Bugün saat 1 ı de tenzilatlı matine. 

Zevk ve neş'e kraliçesi •-ıa::aa--•-.. 

ANN SOTHERN (Çam Sakızı) 
ve FRANCHOT TONE 

tarafından dayanılmaz derecede komik sahnelerle çevrilen 

KOCADI &ÖZELLER PEŞİNDE 
AY RiCA: FOX JURNAL Bugiiıı uat 11 de tenzilatlı matine. 
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SON POSTA 

1- ...... ·-·-·--Sene evve -·-·-·-·-·---··-·-·---·---· 1 1 füdiseler Karpmııla 1 

d~~!~t~;~~:~::~·::~;- Iobruft · oerne · BiDlli 
Diitman tayyarelerinin dünkü Bir tramvayın Eminönünde na- itip kakmasile, kendimi trnmva -

• 
inerken ve Binerken 

'-~~Yeti hafıf oln1uı ve dah11. zjyad~ sıl !etiıedildiğinl gelin de birlikte yın içinde buldum. 

8a1U) mıntako.lan Jz.erindo cereyan ı• t ı 1 T t 1 k .seyredelim: * 
::~tir. Bomba atıldıaı hiç bir yer- a yan arın uııııs an ue en - ervan Tramvay, Karaköy cihetinden Seneler evvel karar ve:il!Di~ii. 
ı hildirilmcmiıtir. Yalnız: bu sa- geliyor· mev1'ı"ft b" k Tramvaylara arkadan bınılecek 
oaJı t ,._ li • "' e ır aynaşma; .. d · ·ı kt' B" ,__ .. 

ı-.oçyamn fimn · ,arkiııinde bir ve bir konuşma: on ~-n ını ece ı. ırAııç gun bu 
~ İncil~n §im li ıad<lsinde il k t bbn 1 • T :- usulu ya<lırgamıştık amma ... Son-.1ıgc: bir )'eJ'dc mitralyöz acaleri j~- yo arını esme eşe s erı - a~lan.1;ı yarısı beyaz. radan da öyle alışmıştık ki ... 
tj mittir. Bir kili yaralanmış ve ha- - Sahi. mı... .. Önden binmiye hiç yanaşmıyor. 
~ evler hafif hHara uğramlftır. - Benım gozum pek uzaktan Arka sahanlığa pek yakın alsak 

Yunan l .. bı:ır.: G 1 H E seçer. da gene önden iniyorduk. .. .... Yazan · Emekli enera • mir Erkı·ıat ı · Atina 5 (A.A.) _Yunan ordU- • - Hakkın nr, ben de gördüm, yı bir usuldü. 
~;ı baı~·umandanl iı taT&fmdan 4 - 66 - de İtalyan~~ zayiatı 16 ölü ve !emek faydalarını haizdi Üstelik beyaz .. bumdan dönecek. Fa~~lü ~i~ad hali!1e getirmiştik. 
ısan akp.mı ncorcclilen 160 nu • 73 yaralı ıdı. Tü'rklerı· "ı:ışırtm"k :k. t - Nasıl yapsak ta binsek?... açı goz geçıncn saygısız -

rna ı hl SiJi Ali ""'-lıd oe .. . • • ..,... .. .ve 1 1 ~ ~ lar, bu usulü de bozdular. Önden 
Muıv~ff:t~~]j ı~~-evz:ii harc\lt Zuvare uzerıne 1e111 bir hare· a::asın~a. bırakmak _ıc;!n· ~arıonı - Hele yaklaşsın atlanz. biııen olmuyor ya ... Öne hücum 

.1 - muharebeai lret hazırlröı tumenını garbden yurudilW sır~- - Kalabalık da. ettiler.. üzüm üzüme baka baka 
~cesinde düşmanın kuvvetle tah 4 Temmuz 19l2 . . . . . .- da Zuvara'nın şar.onda bir debark - Aldırrr.a canım. Sen etrnfa kararır, insan insana baka uaka 
. -cdılcn mevzıleri elimize gcçmi~ Sidi takib ~ıdı Aklının l ışgalındTuen aonra. man hareketi yapılırdı. Böyle bir bak polis olmasın.. yüz ikiyi ba - huyunu değiitirir Hemen pek 

titf • Biri zabti olrnnk üzere 70 d n Said muharebesini . sahıle ya ın o arak nu~tan g<:?· .• • . • yılırız k k' 1 : 
aıla esir ıılındı. Dü m n çok mik.. eden ır{inlerde İtalyanlar Sıdı A- len her iki ker-.rnn yolu artık 1 • hareket Türklerın bızzat vaha ı - · ço ımse er, eskı usule riayet 
bııda harb malz.cmesi terkctmiı.tiT. li istikametinde keşifler yaptılar. talyan toplarının tesiri altına gir· c;indeki mukavemetini hissolunur Tram~ay _yaklaşmıştır. Kay - ctm~kte.n sarfınaza~ ettiler. 

Cephenin b ıka bir noktasında Burası Sidi Saidin 4 kilometre k.a- mişlerdi. Fakat Türkler. üçüncü surette azaltabilirdi. naşma zıya.leşır. .~ımdı tramv~y hır mevkife gcl-
duşınanın mcv:ıilerimize t nrruz jçin dar ccnub ve dn;nısunda ve sahıl· kervan yolundwı istifade edi\'or. Buna mukabil Zuvara Sidi A - - Haydı atla. dıgı ~an ne onden ~c. de ark_a • 
~a~larla yaptığı bir tefebbüıı tank dedir. Birinci ve ikinci kervaı~. yol !ardı. Bu sebcblt! İtalyanlar, dw liden ~O ~ilometre mesafe.de idi. - Sen de a;~adan ha... ~~n ~nmek kolar olabılıyor. Cun-

ilfı toplarımızla geri püskürtül - lannın birl~şti~i Zlıtın mevkıı ?: şarkta, bu son yolun da diğerleri- Rikdalın .ı.se ancı.ak 15 kılometre Tramvayın ıçınden sesler: u . bıneceklPr ıneceklerden da?~ 
tnü~ttlr. buradan ancak bir toP menzılı le birleşmekte olduğu Zuvare - kadar uzaktı. Fakat Zuvare'nin 1- - Ne oluyor canım, inecekler :erı fv~ .se~ı:avrfnıyorlar. Her ık.i 

Ahnan tebff!i mesafededir. Rikdalin bölge::.ine hakıu~ oimağı talyanlar tarafından zaptı, Türk- insinler, sonra siz binersiniz. arBaeıl d~ ı tramyor ar. 
1 

k d 
B.cr X 'd n d" ·· .. 1 d ı · h' b. çb'l R"kd r · t h e ıye vay ara ar a an 

d J lin 5 (AA.) - Alman ur- Aynb i za~and~l Btt J ~1;;ke;lr uşunuyor ar .ı. . İ ~rı ıç bır ~ •. ed ıb :ı kını . a - ki ... Binenlerden bize rahat yok binmek Ye önden inmek usulünü 
u ~ı baskumandanlığımn tebliii: ce~u a gon.d~rı ~n ~ Y ·; Anc:k bu ılerleyış. talyanla - lıye 19ec urıyctın e ıra mama - • ihya etse ne, inecekler rnhnt in-

i Uh>n aahillcrindc Almen ve mu!rezel~rı, ıkıncı ken:an yolud \- rın saga doğru olan ynıı lıaıcket sına muka1>il. Rikdalin'in zapti Zu - Kondüktör efendi, zili çek _ seler, binecekler de rahat binseler 
tta.lnn motürlü kuvvetleri ve zırhlı zerındekı kuyuların. k_'-1~a ~.- hatlarını fazlaca tehlikeli bir su - vare'yi artık tutulamaz bir hal me ben içeride kaldım. · olmaz mı? 
<tJ'*-külle~ oiınsle ç~lmrlc~e olan durmuş olduğunu bıldırmışleroı. r~_tte uzatac~ktı. vı: bu. yüzden ve vaziyete sokabilirdi. Tacura ·.:· Ne yapayını yahu. ta basa- /1 l ı ,.. 
l-1 nMuu t1ddetle tu.ıb ~ıyorlar .. Bu hal, bu yolun bundan sonra Türk ve yerlı :nucnh!dlerın yan Aynizara için ve Tukar Funduk maga kadar gelmiştim. Binenler • ~ d"'4l ~u.liıı1i. 
. '-ıai bir tebliğde de bildirildiği müca'lıidler tarafından kullanılnu taarruzlarına daha Ç(lk m&ruz z 1·ç·ın ne , R'k• d •· d' 

ll);cre _. N' b b k. d a· .. eh . r b' bul k !3 bebl G . anzur ,se, ı aun e 
Ra2i • 1 ıaal n aaAID ı erh en e.n ın racağı~ı Fgokstetre.? .. e!!1111ı):eı ı.. ır . un.~laca. t~. 1 u se de, arıoı- Zuvara için hemen o idi. c Bun 1 b · ı · . d.. . " J 

a lntruŞ lif, man ava ır.UV - l~arettl. 8 a UÇUnCU YOJ mUCS· nt tumentnJ, her şev en evve • arı ı ıyor mu 1 ınız ,~ 
3e l~ne ~b. pike tayyareleri. hidl r için serbest ve açıktı. Makabezden itibnren bütün i~ti (Devam ediyor) 1 
Ya~nda Bıngaıı etrafınd~ cerc .- Bu sebeblerle General Garioni, n~d nokta~nrm• elde t~•mağa ı.m- .............................. ~: •• ~ .... ~~ ... . 
b b· den kara ~uharcbelcn?e t~r şarka do;tru bir hareket yapmak i- kan bulabılecek veçh~le. tak\· .ye • • f • . . p k 
s ı 1i/arzda mu7.ahr.rct ctmı~lerdi:· çin acele ediyordu. Bu maksadla etmek lazım ge·mckte ıclı. Bu su- Manısa ıt aıyesının orte izler gemileri ı Mantar kaph lokanta rn: u hh ~kıırkllmda pı!e tayyar~lerı- general Lequio'nun emir ve komu retle beşinci ti'imen nlc!ığı yeni talimleri karada nasıl yürütürler?. Nevyorkta, bütün duvarları ve 
ı. ' ZLla o rına a~r ça~ta po~- taca al ındn birinci hatta bulunan kıt'alarla şu halı aldı! ua.ıar taarruz etnuıılerdır. u.e l 

1 
k , . 

84 1 
• tavanı şampanya şişesi mantarlan 

tc>"Yarcle. . f k. t eden avcı.. ta yan ıt alar.ı, 4 Temmuz saat Pıyade: 11. v~ . a ay.ar. 1. ve ~ ile kaplı bir lokanta mevcuddur. 
~aırnuz b:~n::cbetİe duımamn ~o dan i~ibaren ikil k~ll~ ve. sı:ril r )G~n~in a~~yh;ı (~irer tnbt~ ~ Lokantanın bu duvar s'ilsleri şöyle 
iurric.an, tipinde üç tayya.ıesini dü yunca um tepe erı uzerm en taub, :

1 11
rsaBg ıvcT1ı. R _:ıyı~m İ'-' yapılmıştır: Bir gece birakç arka-

"1ttrrij lerdir. pıerlemeğe ba~lRdılar. Sıdi Alide .. ~rı .~ · erı;aq '!erı . . a:.ayı., .. ı~ ,,.,~~ daş bu lokantada yemek yemişler, 
of Nisan tıeblıiinde bildirildiii a. ITürklerin .yalnız zayıf bır ~ras - ~oluklu 6 Bersa~~·~ı:ıt bıs~k~etçlı ta ::::;-=:;;;: -- yirmi altı şişe de şampanya içmif 

~rıe bir l"°'liy .~; Lafıl-sı'nd- sud ve setır pastası bulunduı.ıun - uru, · ve n re a ur arı. p t ki li b 1 L 1 k kl ler, hatıra olsun diye mantarlan-
..... .. 0 -··- ... ~ -ı · t ı k ı bü "1 C .. m•an 1"' tabur or e z a ııı;;ÇJ ar av. annı cem'an 58 000 tonluk on vapuT dan soldalu ta yan o u, yu.: 'C • • " • • .. ., •• .1· d .vil . l ba r d · 

1 1 48 
.500 bir gayret sarfetmeksiıdn saat s Süvarı: 19. alttyın ıkı böuıjtı ve karaya çekecekleri zaman, ora de- nı uvara çı e)np okantadan 

dflh an e1il%a tı aramız · tonı . . . . Eritre heciasüv.ır müfrezesi. ni:t1crinde pek fazla• bulunan Me - çıkmışlar. Bunda."l sonra lokanta-
a bntımu•lardır. Bu aurctle ha- da Sıdı. Alı ;111eı;cfdıne v5st.I old.u. Top('U: 75 milimetl"f'lik bir ba- düz (deniz yıldız) lan nvlar, ka.. ya gelip şampanya içen herkes 

~ulelcri lngihereye aid 106,500 Sa~dakı kol ısc Zl ~~n v~ Hı~dal!n tarya, 1906 modeli bir hc.tarya, 70 nya yayarlar. Bu hayvanlann vü- mantarJarı duvarlara çivilcıniye 
1 e>rı 18 vapur batınlmış.tır. Batın - den. ko~up gelen rnucahıdlerın şıd milimetrelik ilç ı;atarya, 149 mi • cudlarJ yumupk ve kalın olduğu başlamışlar. Böylece lokantanın 
arı vapurlann mecmuu ıse 137,116 detlı bır yan f&aIT\lzuna uğradı. limetrellk ik" b·t C , 7 için kayıklar karaya çol!c ko]ay çe- duvarlan ve tavanı mantarlarla 
tondur. Okyanusta hareket od:eın Bu esna<ıa Sidi Ali tepesinden geri b t ı "' arya. em an kilir. süslü bir hale gelmiştir. 
l:.~r hnrb gemimiz 13243 tonluk hı- giden Türk ve yerli gözetleme a arya. . . -··--··-·-··••··-·-· .. ·------................................. ____ _ 
R:ılll: muavin kruvazörü Valtaire ile müfrezesi, bir miktar milcahidle .. ~a::dlJn;Cl hal.efler: 3 ıstıhkam , 
9700 tonluk Britnnnia İngiliz uakli- ve topla takviye edilerek Sidi A- boluğü, bır sahıt balon. 4 uçak. fj ..,.,.. 
)'c fa~ı~nınu. hatırm.ışhr. lideki İtalyan 1-uvvetlerinin üze- . Bununla b~ı:-a~~ gtorı1~rd~ emw r_ ~~ N L SL E B 1 

~. erenm cenub ve cenuhu rine piyade ve top atesı yapmağa nıyet ve a~ayış! tes!se k~fı ı?ör!ll~n \ıır U 
taTki llmanlarında bulunan tesisata ve bunlara telefat verdirmeğe baş bu kuvvetın mucnhıdler•n yenı bır • _ '\'!::::=lo(,,_.---
ve tayyare meydanlarına da taM ~~adı. taa:ruz hamlelerini kırma~a kUI Manisa (IHususi) - Manisa be-

1 :ruılar yapılmı hT. Fakat zaten iki toptan ibaret g~l.ıp gelemiyeceğindc>!l ~üphe e - lediyesi itfaiyesinin talim ve ter- Okuyucu arıma cevablarım 
~ N' an gecesi mühim bom - 1 h 1 · ı.. d k d~lıyordu. Bu sebeble dığer tak - biye hususundaki faaliyetleri kay 

t . d an ve cep ar.P. erı yo... ent'Ce vıye kıt'al 1- '"rüld"ğ" -------uar man tayyare teşekkülleri taar- k d l T~ k · . arınn .uzum RO u U da değer mahi ettediı'. 
lll:zlamu bir kere daha Brisıol ka. a ar az 0 an ur. topçus~. "gc .. - takdırde bunla"Jn nıısıt ve ne yol- İ . y · (N.S) e: fikir edinmek için şimdilik cevab 
~lırıda bulunan Davonmouth tch- rek general ~;cıuıdnun yuruyu~ da kullamlaca\:l:ırı ~inci tümen tfaıye ib<?ş zamanlarında n~un- Sorduğunuz suale cevab vere - vermiyordur. · 
l'lnin "hi _ı_ • h d f1 · _ kollarında bul ... nan !tnlyan batar 1 komutanlı~ından soruluyordu. tazaman talımlere devam etmekte bilmem için bazı noktalan daha Üçüncü sualinize gel r · 

h :mu m aaxen e e enne tev 1 k S'd' S "dd k' t h" h }i d .. d" e ım. 
cı etıni•lerdir. Pek büyük yangın- ya ~rı ve gere 1 • ı aı " ı op- İtalyanlarca 7.,ıvara - Rikdalin ve zu u_:u a ~ e yangın son ur sarih yaz.'llanıı İcab ederdi. Siz Tahsilinizi l>itirdikten sonra 
lar çı\:mıştrr. Crcat Ynrmouth li - cu ıle hart'k~tı ~:ı~ıb ctn.ekte olan mıntakasının l~gali b;ıhis mevzuu rne tecrübe talımlerf y~pa~ak I:.'\- 930 senesinde dayınızın yanına müracaatinizi doğru buluyorum. 
lllanı da muvaffakiyctle bombalan- İtal ran ~emıler .. ıın toplan tara - idi. Bunlar her ne kadar birbirine zırlanmakt~dır. ~~~ ıtf~ıye ef- gidiyorsunuz. Yani 11 sene evvel. Yalnız bir vasıta bulsanız, mese1A 
rrııştir. fından nıhavet susturuldu '·e~ a - mücavir iki hed"f ic?i iseler de radının ı&lımlerını fostenyor. O zaman mı on altı ya~nda ı'dı'nı"7 tı ta b' · krft~----

B
. h d b' · t l b' .. ddn.• l .. • - ır- ... o za nıyan ırı, a '11.klUU. aı&-
ırLu; dü~an tayyaresi garht u ilim op 11 ır mu -· a a- Türk ve yerli mücahicUerln çe - ks k .k" ~ b' · · 

Al~an~ üzerine hücum et.nişti-r. rak kendilikler;tıden ~stu!ar. viklik. tabiat ve ,nar.tıltlarile ara Bigada et ballandı yo a o zaman ço u . ı: .. ço M rnıyabilır, m~~kk~~ akrabann 
~~tün bombalaT kırlara düttü~ Sidi Said muha.rebesmd;n :!o ~ zi ve iklim şartlan İtalyan kıt'ala . . cuktunuz da scne~r geçtL Sız on olması ~r~ degıl. Sızı ve onu ti.-
tın hall\r ve zayiat yoktur. layı albaylıktan ~eneralhlı{:ı yenı nnın bu iki mevkii ayni zamanda Bı~ (Hususi) - Burada sckız altı .yaşına mı geldiniz? Oradan ne nıması kfı.fı. 

b Dü rnemın diin gece i•gal altmda terfi e-den Cavaciocdti'nin kuman elde etmelerine Mr mini teşkil on kıloluk kuzular bir haftadanbe- vakıt ayr.ılciığınız, ne kadar :za - ... 
~lunarı arazidai bir limana yap - dasındaki. ihtiy ... t tu~avı diğer ediyordu. Bu sebcble yapılacak if ri kesilib piya.uya çıkanlmıya man ~tiği de malUın değil... Bayan cBedriye>ye 
~ hücum tefe'hbüsü Alman dJıfi tugayı sağa kadı:meli bir vaziyet- leri avrı ayrı tasnif etm~k ve bu başlannu~ır. Geçen sene bu .mev- Bunları bilmeden bir sey söyle - H ak't dilde t tf B 
_. ta?)•alarwun tidjetli ateıi k_aT'fl - te talı:ib ettiği için Lequio•r..un sağ işlere hangi 11raya ~~ baılanı - simde kilosu 35 kuruşa satılan ku- mek do~ oimaz. ~ f'f~· ~:-:."" b a. e .ım: . a-
b nda .. akamde ugramqtır. Dutm~ koluna cenubdarı taarruı eden mü 1acai!Jna, yani evvela Zuvara, son ıu etleri, mebzul olduğu halde bu 1 ır _ e;u~., asıt bır . ihtı 
t'\l hucumda üç tayyare hybetmat- cahi~n yanl.ırını tehdid ede - ra Rikdalin füerme mi. yoksa Uk yıl 50 kuruştan aplı düşmemek * Ufftan dogan dargınlıW. derm bir 
ır. h • rek onların savlet ve haILle!er;ni evvel Rikdalin'P., muahharen Zu- tedir. Bay Ahmed Mutlu: ~rum haline getiren şey c'ko -

ita Dufnlan 1 Nisandan 4 Nıaana kesıJÜ4 ve durdurabilmiıfli Bu su- vara Ostüne mi yürün~~i lAzım l:ti.n pahalı olması yüzünden, !Birinci sualini-ı için. ihtimal nuşrunamazlık>ın devam etmesi • 
nı·~r cem'an 4f tayyare 'kaybet - retle bu mücahidle de ııihayet gelece~ine karar vermek icab e - bir liraya alınan hindiler şimdi denilebilir. İkinci sualinize gelin- dir. O zaman hayal harekete gelir.. 

lftir. • çeltilmete mecbur oldular. diyordu. iki buçuk liraya çıkmışur: Hru.kın ce sükut ikrcıTdan gelir, diye dü- hadise büyütülür. ondan SODra 
_ ·~- hMiJi Neticede Lequio tu~~yı Sidi İlk evvel Zuvarayı ~l etmek. fuk~a kısmı için semiz beweme şürunek te fa?.la nikbinlik olur, barışmak güçleşir. Bence ilk tKb-

1\orna s (A.A.) _ ltalyan or • Alide yerle.şti ve diler tugay Sidi denizle temasta kalmak ve gemi- g~lerin etleri 35 .kuruşa kadar daha ba.şka türlü düşünelim ... mı atmanız doğru olur . 
...., ( ATkası .aayfa 1 siihm 3 dt) Saide döndü. Btl~nkü muharebe- lerin mfö··.ahare: inden istifade ey- vcrılmektedir. Belki sizi 1.anımak, hakkınızda bh TEYZE 

-Son P..ta» .._ tıdalkw: 9 adamdı. Melpomeniye hf1l da aon Bunun... Yani tarb aöylcmek A~kı Oünii, yeis, matem, llceder 
d~e hürrnctkirdı. Fakat ne etaia için ... Ne istiyecebini%} ••• ıiç3ndeydi. A~kını vazücsine fed. 
ki derununda bir i~ adamı uyumak Bu wal ita~ mda Me1pomeni etmiı olduğuna §imdi bin k~e pit
taydı. Simdi bu iş adamı uyanmı1o gene hayrete düttü1 gö:z1crini açts, mandı. Gün geçtikçe Me!pomenisiz 
kendisini. anu1Una raimen konuttu masum halini ıakındı. y441yaımyacağın1 dab~ iyi 'Vle daha 
nıyodu: - Ne paraslL .. Koçol... Ben aclklı bir surette anlıyordu. f..aaaea 

- Kirya Melpomeni, ak,am<lan aenden para alacağım}... Olur mu Apustokın yanında kalmak kendini 

1 

akş~a bu şarkıyi, ve başkalarını bu?... açlığa mahktim etmekten başka bh 
be~·:'. Benim ınucsscııemde söy~ Dedi ... y olt, yok, Mclpomeni h· feY ~eğı1di. Apu.tol haftalığını de-

• - YAZAN : EKREM RE$1D 1 kr mısınız?··· tlon. 'hatta dünyadan zen"e kadar iil, bir tıigera parası 'ft'rmekten 1-
- Vermiı mi?... tı. Şimdi, hMndolwn, vaziyeti iyi ., Fak.at hiç deiiımemiştjl... Aynı Çoraplannı yama~nmı~ a hazırlan haberdar değilı!i. Çaylakhar ara- cizdi. Diğer ta.raftan kendisine aca 
- yok .canım... Apuıtol sor _ eli Mamafı az., müştaiai çok mey_ &özler, ayni ama, ayru zarafet. a,y- ~ı§ olan .Mel~o.?1eruy~ bu teldi! sıııda ltalftllf bir giivercindi. Koc;o. ib hir hal lnz olmu§tu. :Saatlerce 

fr)IUnıı bile ... Yalnız ııambklarııru hanıeai keodiaini ve ailesini fC11ah nı güzel bacaklar ... Atinada aöy - hiçw de .ecıb goru~ıncdı. ~opha~cr.e ona kar§l kalb~de büyüle. bir ~CT- ~onu~madan, göilerini dik.mit ol<ha 
"crrni~ ... Bütün esvablarım içinde .. ve fahur ııcçindiriyordu Hatti iki led'W• b. rkı k d her dogru men Bcyoglunun bir kuçulc hamet dc:rin hır şcfknt hıssedıyor- gu hır noktadan ayırmadan duru 

l.• w. • • • y 1~ ar §8 ço seçme e11 - sokağındaki mcyh d 1u ·· le · · • d b" tr h d l b' d -. r(oço, başını önüne eğmiş. de _ aenedcnberi yazlan B~~çı~ın ~ kes.in ağzında dolaınu1t mandolio- mck hi d .. ane. e ta~ • 0 Y du. Denınu~aki ış a amı ır ara- ruyor e a ~ a o an ıten en zer -
tırı, derin düşünüyordu. Mclpomeni nimahallcııindc geçırcbılm.ışlerdi. !erde çalınmış lataroalara kon - ~ .e agı:.wıa g.ıtmed~. lılc kadmca~Zl bedava c;nlıttırımıtn- re kadar alakadar olmuyordu. KAr 
~c bundan böyle n.e yapacağını aor- Niyeb bu yaz orada bir kahve muıtu. ' b -- l ı~n ıoylemıyezc)'tm}. El- nı telkin ettiyse de buna Koç onun şıırnda -patfayan bir bomba onu bu 
~· Melpomeni ı1t1ali hayretle kar _ tutmak, tueyhaneye kalbcdip ııetiT- _ Kirya Mdpomeni 1 ••• MeşhVT et so~ enm 1 ·" . vicdanı bir türlü nn:1 o1amacJğl gi- lt~r.li. dia.lgPnlıklan ayıramazd.1. 
•.. "dı, gözlerini açtı ve gnyet ına _ teceği ~~ ilti artist aayeainde fazla- bir p.rluınz vardı .•• Bütün Atina t ~d· Bu cevaBb. Koçdoyu aıev&'-~-= hi. ~vddci medamm kıslı:anç1rğını Kendmne sôylene.'li de anfamyor .. 
-ın bir eda ile: . ca p3A ~{ • .:anmaktı. Fak.at bunlann söylerdi... ~°. ""ı: ırt::;:ın. dır 1 an a n:,ey~- uyandmna1c lto~U9ll da buna rnnni d\J. Her sözü birkaç defa tdcrnT et 
.. - Ne yapacağım ... Pas:a ka - hepsini L·su. ::.aaeler durup dinlen- Mel gu"'lu"--di. aJ] ~. erb .. ,,~,~ .. . ? uyp t~gh•ınl~l.edlf- ohıyordu. me1t iaıırmdı. Kılığında. kıyafetin _ 
.. llrıa ~ . . pomeni lw.filçe ...... ennın uy1<KH1gunu, cruma a e K" M I . d 

cagıml... meden çahşmıı olarak elde etnnşh. Ayın gzerindcn geçerek bir an için ki gazinomwı emsalsiz bir rağbete - ıry~ e ponıcm, parasız çalı e de zihnfodelci perişanlık bnşgÖ9 
t Dedi. Para kazanmak. iyi. buna Halbuki Mclpom.c~. z.aT&llı Kirya ourunu Öl'ten ufak bir bulut gibi mazhar olduğunu, bu anyede Kur- şılır mı hiçi •. · termişti. Muntazam en tırnı olmu -
t ~Phe yok. Fakat nasıl kazanacak- Melpomcni ne yapabiliTdH... eski hatıralar aözlermm pı&nluaını tul~ta bir ~ aldığını :görür gibi - Pou~oi pas? Pekala en yordu. Solmuş -yanak1arı çökmüş -
dı M~elenin mühim noktası bura Şimdi, diracği masa ü.zeriııde, çe bir lahza :söndürdü. Uzaktan ıelen oldu. Fakat birdenbire sevinci yeri- aıtendant ml'e\JX çalmlır. • • tü. Sev.az kıllı çenesi snrkn "tı. A. 
~h)'dı .. Fakat Melpomeni m sdenin nesini yumruğuna dayıunl§, karşı.sın bir aesle: ni endı eye tcrketti. Buna sebeb Uzun bir münakaşa bu sözleri pustol bic şüphe!!iz fenn niyc•lror beil 

11 
•• cnınuyotini idrak etmiyor görü - da oturuyordu; tıpkı Atinadaki - E~ dedi, ~zel bir ,ark.. .• içr.risindeki iş adamı olmuştu . Mel- takib etti. Nihayet iki taraf muta- liyordu. Buna da delil bir giin u

c llyordu. Ona para kazanmak, har gibi ... Ötedenberi Mclpomeni bu Fransızca... Ah. raınour. r. - pomeninin GC ücret istiyeceği henüz b·k kaldı. Me1pom t"nt. .Ko<;onun lanlann kafesine girmesi olmuştu. rlt1c\ kadar kolay göriinüxordu. pozu alırdı ... KoçOllun gözleri ö - mourl ••. Habrlıyomm Koço~ ••. malum deb-ildi. Hiç şüphesiz ki id - meyhanesinde şnrk: &Ö) liyer.ek, bu- Aslanlar Apustolun porsumUf 
y •ıı Koço bu fikirde değildi. Dün nüruic bundan birkaç aene evvelld, - Hiç hatırlamaz mıyunL.. ·'ia.aln yüksekti ve istiyooeği para na mukabil de 1<oço kencliı1ine öğ. olan etl~rinde hiçbir iştiha ııçaca\: 
."nnı kaç bucak olduğunu §ehai tec paıl panl parlayan pullu baa clbi - Melpomeni içini ç.Uti. Rüyada 1 da bu iddialar nisbetindeydi. Ko - le ve akşam y~k1erini verecekti: taraf gönneııUş olacaklardı ki haş • 
t\l~ sayecindc öircruniti. Be- şeli. birçok deve tüyile aüslenmit gibi: ul'amour» dedi. Sonra, bir • ço a.özc bqladı fakat sıkısmış olan ara srra içeceği bir konvnlc, 1>ir Clü- lan~ ~~ndiı:1"?en ke~ali hakaretle 
~lglundaki bu meyhaneye aahib lcoca ppkah, uzun •!>'ah eldivenli, dalobirc omuzlannı eilkere.k bir ai- sırtlağından ltdimeler ~üçlükle çı _ zı"ko da caba.·· çe~ınnı~er, ı,stirahatlenne de\:nm d 
il tıncıya ltadar kaTl!lile iki çocuğu- siyah ipek çoraph Mclpomeni can- gara yaktı. kabiliyordu. Bu sUTet1e Melpom,,ni boiazı mışlerdı. 

u lıeçindirtn.ek için az uiı'atmamat landı. Ne aüukJi, Melpomeui: ... 1 Koço heddmi bilen aayı:ılı bir - Kirya Mclpoıneni... Bu ... tokluğuna çafı,.mağa başlıyacaku. (Arkası nr} 
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[Memleket lla berleri) [Yurddan resimli haberler] 
Yurdda 

Çocuk Esirgeme 
Kurumunun 18 yılda 
yaptıgı gardım /ar 

Buını katıdı: 
- Fak.at ben timdi ıkendimi 

böyle bir tehlikeye atmak istemem, 
(ledi. Zira bu haydud heriflerin bu 
defa elinden kurtulamam. Hem ay. 
~ zamanda. tatonun bütün kapı -
lan da anahtarla kilidli. Hizmetçi -
lerin kapıları da öyle. Fakat buna 
rağmen ben dıtan çıkmak İçin bir 
yer ar yacajm. 

- Bin defa teıekkür. Owiaht. 
Senin ne kadar becerikli bir insan 
olduğunu da biliyorum. Yalnız. 
kimseye bir şey sızdırmadan hare. 
ket edccejini biliyorsun deiil mi) 

Oda hizmctçiai eevab yerine, bA
JllU zeki bir tavırla eldi ve çıkık 
burnu üzerinde parmaklarını ırezdir 
A Carriaonun oda5tna doğıu yü • 
rtlaneie baılam11tı ki v erity ken -

1 Konyanın yeni ve unzel Uffakta Tokat atletleri Sivasta 
Kasabada imar faali-bir kasabası: Çumra yeti büyük bir hızla 

devam ediyor 

Çorluda Gençlik klübünün faaliyeti 
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6 Nun SON POSTA 

General f Son Post~ j S p O R Macar Yugoslav Yugoslavya harbe 
Sayfa 7 

lrakta hükOmet 
darbesi diyor ki . : . hududu kapatıldı hazır vaziyette 

(BMtaTafı 1 ind sayfcıda) 011 k•ı mı'll"ı ku''me maçları (Bat tarafı 1 inci sayfada) (Başta.rafı linci sayfada.) (Ba, tanılı 1 inci sayfada) 
tek btr kül te§kil ~it olan. un u Macaristana yapılan teklif lunması hakkındaki emirnamesi ile mektedir. Irak.taki vaziyet hen 
2-lkanltınn ve Balkanbllmn Belgrad 5 (A.A.) - Burada mü barb ~liJteai halc.kındaki bükfımet müphem olmakla beraber son h 
b-.me. .iee busüııltti hallerin sel- teveffa Macar ba~ekili Kont T e - beyan:naınesi bütün Yugoslavya<la berlere göre parliımentonun 
tneC mukaddeır ~ ~ de 1 )ekinin Macarisbıuun Almanya ya- dııvıwrlara asılmıştır. Yugoslavya ile hiyetleri tahdid <:dil-:iiı'ti ve kr 
tnalUm idi, ' stanbu/snor, Ankaranın nmda fıeJaketli bir harbe sürüklen.. Macaristan. Romanya ve Bulgariır naibi devlet me:kezinde bulu 
Filhelı:ika Balk.-~ kem cö~ r jne'k tehlikesine maruz bulunduğu- tan araSf'llıda telefon muhabereleri dığı bir sırada Raşid Ali ikttd 

l~ çoktan dikihniJti. Buft\1 bilenler G l b • l" ., • • 5 2 d • ınu gördüğü için intihar «ttiği zan - duırnuştur. Almanya ve İtalya ile alm.ağa muvaffak olmuştur. Raş i 
"t Balkanluda 3Ulh ve selimeliıl enç er lT lalnl • gen l ne~ktedir. Bud.apeştede-n ah .. de mvhabere pek güçlukle yapıl - Ali'nin Bağdaddaki mahalli ba 
IÜıtrıesini arııu edenler Y'CPne kur- O . nan son haberler, Yugosla v hüki'ı - malkta ve yalnız resmi m'-ıhabeTeler askeri kumandanların müzahare 
l'uftıı çarc:aini mult.dd~ bir Balkan • . •w• •• • met darbesini müt.ıeakib A lma nya - kabul edilmek.tedir. Yugoslav tay- tile resmi daireleri i:ıgal ettiği za 
İttiflık. ""' ittihadında buluyorlardı. . Ank~d~~ gelen .Gençleroırlıgıl YaptıA't h~cumlarda~ ~etıce a- nm Maoorlardan Yug~lavyaya kar J1UC teşıe«külleri bugün öğleden nedilmektedir. Vilayetlerin b 
Böy}c bir ittifak kmulabibe idi, 1-- ile Es~ışehırm Demırspor ta~m - lamıy8:'1 Beşıkt.a~ Sabrıyı merkez şı. fiili "9keri yardmı istediğini is. biraz eonra hudud istikametinde vaziyet karşısındaki hattı barek 
ıiUı h.ari:ı tehlikesi mutlak wrdte lan dun Şeref sahasında lieşıktaş muhacıme, Şa~ırı sağ açı~a ~arak hat etmektedir. Almanlar tavizat o- Be}gyad üzeriıı<l.e uçmuıılardrr. Ba~ leri de meçhuldüı . 
B,Jkan yanmad'asmın tamamile dı- ve 1stanbulsp<>:la ~rşılaştıJar. Bu c~d<l~ bir tadılat yapmaga !uzum larak MacarJ.aTa Yugoblavyanın Ba- ve'kil General Simoviç hükumetin ingilizler vaziyeti çok iyi telikki 
~!ftda 1calacalttı. 'Çünkü Balkanh - suretle ~rımııde ılk depla.sman gordu. .. .. .. . nat nuntakas.ıını vermeği teklif et • Belgra.dı teıke bazulanmasını em - ediyorlar 
lerla, Balkanlaııda bir ayaiı ve be.- maçları dün .Y8P~~ış .. ~u. . Sol açık Sükrünun gtıu:J. hır or- mişlerdir. Almanya, teklifi reddet- ret:nriştir. Londra 5 (AA.) - Reuter aja 
Yati menfaatleri bulunan, Türlı:.iye - A M»:çlarm _hıç b.ırı b~yuk bır a - talayışına Hakkı ra~at bır kafa I tiğj takdirde Macaristanı parçala - Nevyork 5 (A.A.) - D. N. B. sınıa:ı diplomatik muharriri yaz 
itin hep birlikte tetkiJ edecekleri bir laka ıle takıb edılmedı. • ·~· vuruşile 30 Ul!cu da~ıkada berab.er rna1da tehd'i.cl etmiş ve bu taleMe bildiriyor: yor: 
blokun kuvveti büyült oM.cak ve i.t-nl.ab~ 5 - Genç~ 2 liği temin ettı. Demırspor kalecısı müvazi olarak şiddclli biT siyasi taz Associated Pre.ss'in Belgraddan Ir~ta, kral naibi yok iken " 
böyle bir 'blok kendisini -.yclın - Oy.~n ılk on beş da~ıkası . t~- şayanı hayret lru~~rış~ar _yaptığı yik de yıaprıuştn. vazivet hak.kında aldığı maJfıl'!1a~ par~amen.to. da t:;:tilde bulunurke 
ca'lctı. manı.ı~~ lsfJınb.ulspor lehın~e ı~ı. için oyunda çok muessır oıdu. Kont Teiek.i Macar askeri rica- ta gBre silah taşımağa elverışlı ~aşı ~ Alı'nın bir hükumet dar 

f.ğcr Balkanlılar, kendi ihtilaf • Bu muddet zarfında :sıkı bıı ~u - 43 üncü dakikada Demirspuruıı linin mukavemeti . i~~~ız kıl~~ bütün erkekler askeri hizmete ça- sı~e .. ıktıdan ele .almış olduğn te 
lann1, gene ve aıBCak k.eadi ara.la - ~~~aa~a mecbur ol~n q:~çler~ır - bir hücumunda top. Mehmed A - t~vır .ve ~ar~~tle~m~. Korunce b.u- ğınlmıştır. e~ yud. etm~k~dı.~. . . .. _ 
tı11da halled.ilmeai İktıza eder. da - lıgı bı~assa sol muda~ıının guzel linin elincren ka~tı ıse de Demir- y~ hJr yeı.ee ~u.§muftur. J\.~ac~r nul- y~,.. hariciye nazırmm .. ~.~şıd Alı,. ıktıdardan du rurul 
hili bir iş telakki ecleıek dıştan ge - oyunu ıle bu sıkı tehlıkelen at - sporlular bu fırsattan istifade e- Jı:tı eksenye~ı~. herhanl? bır şe .. beyanata dügundenberı .n;l.4ğber bul';lnuyo. 
lebil~cck ıehlikdere karşı elele ve- lattı. . : y . • _ demediler. kılde harbe ıştiral(. aleyhınde bu - . 

5 
(A A ) _ Kat~merini du. ~Jmanlar bılhassa Raş1tl Al ı 

l'lehilse ldil~r Jüphe yok ki. Bal • Ge~çle~bırlıl{l bilhassa SQldan Devre 1-1 berabere bitti. hmduğu muhak:k.~~ır. • . AiJ1'1!1 • . i hususi mu - n in Ingiliz aleyhtarı fikirleri ol 
l•nle.rda fimdiki ıayn:Jık.lu olma1: yaptıgı hucurnlarla oyunda yavaş Be .kt 12 d kika dev Millet, Telelc.ının uıhharıncL.n gazı:t~s~, Belgra~dak h . duğunu gördüklerinden onu kul 
'Ve burala.n ne ~bar.cı de...Jet ai - yavaş hakimiyeti temin etti. U - şı~ ~~ . . a. d ş .. t~ ~ -aonra gözlerini naib Horty'ye çe - habırı?ın. Y_ugos avy:- ~rıc.~:v; na 1 ıanmakta tereddüd etmiyecekler 
l-'ılsetlerirıin ve !e de askerlerinin zun vuruşlarla kolayca hücum ya ~~hakım?etıt 1çı:ııkıe :. rudr.;t rirm]J bulunmaktadır. Berlc.es, aroi. zırı Nınçıç ıl~ yaptıg:ı bır liil.akatı dir. Bu İngiliz aleyhtarı darbe bi 
h.ıetiınkii gibi bir oyuncağı ohnazdı. pan ~nçlerbirliği bu arada mü - S b ~Ja ~;11 opS brS!1 i ır pa; a ralin memleketin bitaraflığını mu - neşretmektedır. Na~ Yuna..~ ~r - zim zararımıza dönebilir. Hususi 
J:'aftıı.t bu kad&T belli bu kadar ma.- him bir fırsat kaçırdı. ~ rı e a ı v_e a ın n. en e.~ hafaza ederek Macar ordusunun dusunu k~hramanlıgınd.an o ayı le ki Raşid Ali'nin arkasında or 
ıuı v nt.ıki 0~ şeı:r bir türlü İstanbulspor bu tehlikelerin bü bır vuruşu Beşıkt.sa 2 ncı golu Hitlem emelkrini tahakkuk ettir- tebri~ ~ ettıkten. s?nra bılhass:ı. şun dunun bazı unsurları bulw

1 "•ki :ı=adı. Çünkü Bulgariataa yö.düğünü görünce daha caulı oy- kıuan~dı. . . na için kulla.nılmasma mani ola _ lan ılave etmıştır: dır. 
bu ittif k g·nnek iatemedi. Cojta.. namağa başladı ve bu suretle Bt?şıktaşın tazyıkı deva!," eder- 1.uğm.ı ümid etmdı:.tedir. Tehlikenin Ben şahsen Yugoslavyayı ~a~b Londranın salahiyetli mahfell 
fi dun:n: dol~J.c ele ontJu:z bir Gençlerbirliği kalesine iyi hücum ken Şeref,. Hakk~~!1 ~.ldıgı __J>asla ne kadar ~ olduğunu pdr: az fı:tınasından u:zıakla.ştırma~ • 1çm rinin mütaleasma göre. va

7
Jye 

Balluuı ittihadı mümkün olamazdı. lar yapmaee ~ladı. 26 ncı dakikada uçuncu golu de kimse ichak ediyor. 7lımden . gele~ı . raptım. Huku~ıe~ ciddi olınakla beraber vahim de 
Bu ariatan ko la.rmda.n bir _ Gençlerbirliği kalecisinin J(ilzel yaptı. Budapqtede Alınan. motörlü ımza edılen ıtılafı. ~abul ~tn~ı~tı ği.ldir. İnRiltere hükUıneti ve 

0 «aok t~ .iıs. o:n:: isteklerini ta- kurta~şlsn bu hücumları berta- İki dakika sonra çekilen penal- lut'alan . v_e Yu~lav devletının hakimıy~ınun Bağdaddaki mümessili s· 
tihi, co~ afi vı; iktıııad: bazı ~b- raf ettı. .. . tıyı Şükrü kaçı~dı: O:·unrla Beşik- Bu arada Alman ~ht alan ~u - tı.l~ ~~kad~~ bazı noktala,rın tes~ Kinahan Cornvallis -bu zat Ara ~ Ye ~e.ıc ietinad ettiriyor- İstan?ulspor hucumları karşı - taş tamamile hakımdı. Canlı bir goılav hud~dun.a dogru Macaru~n bıtı ıçın muzak~re.l«=:re b~lanmıcı bistanda uzun tecrübelere sahih 
du. Komtular i.e hu 9ebeb ve zaru- sı.nd.~ . bir .. an bocalayan ~~!er : müdafaa yapan Dernirsporlular ~~ geçmege devam etmektedll'. tı. 'I_'ar~ı h~reketımızı :es~ .ıt etmek d'ir- vaziyeti yakından t:ıkib ed i 
~tleri varid göremiyorJ.,.dı. OıJaı b!rlı~.ı SuleY_m~run . çektıgı. am başka gol yemed.iler. ve n:ıac 3 - 1 Dmı. halk Ru.dapeşte .. ~~akla~ - yanı hiç .kı.~eye karşı du~anlık yorlar. Londranın salahiyeUi mah 
diyorlardı ki coğrafi ve tarihi id _ bır şutle 35 ıncı da.kıkada bır gol Beşiktaşın galibıyetı}e bıtti. dan uzun ~~ moto1lu .. nakliye bes~e~dığı"?ı~ı , f.ak.at _yeg<m(; ~e-:- fellerinde kaydediliyor ki, İngili 
tSa.laT topraia müktcseb bir hal\ ye~i. * lı.ollar:mm geçı;ııanı .ııeyretm.iştir. J?om defu~ızın mıl~ı ıshklalır.1 ie.muıı liz - Irak mü.nnsebeUerinin kesil 
~rıemez. Çünkü, eiec böyle o - istan-b-ulspor daha müessir h:.i . Ge lerbirWi takımı eski kuv- l:ıardl'Jllan v~ nak.lıye tayyarden. de oldugunu ~~ıh etme~ ıçın başla- mesi mevzuabahs değildir. Ve iki 
lıı.ydı bu~m Belçika hanMının o1 _ cumlar1a devreyi 1-0 galib bitiL· - ı· dnç k kg b t . b. ı. ld Badepe'ffıe uzeTTDden UÇ9rn ıı•t . , yan bu muzakereler ınkıtaa uğ - memleket arasında Dl'!vcud mua 

ln . .b. '--- di ve ın en <:o av 0 
TY' 15 ır ·ı a e ıntşkrd.ir. radı.> h d . . -l"n1llıydı; gslteJ"e Romaıya ta 

1 
DU- • • ~ dir. Bu ha1ile m illi küme yolu nda MacM'iıdand tedbirler MN.D.r e e tamamile mer"ıyette kalma lunnıalıydı; Macari!ltanla beraber I.stanbulspor sag açıkları vası - fa 1 b" .. ·d k lm · ·m a tadır. 

bütün Balkan yanmadatJ d<t Türk- tasile 5 inci dakikada ikinci golü kAz a ~ umı e apı asına 1 · - BudapC1te 5 (AA.) - Hük.ii- . Nazır, bundan sonra Alman ve 

&ere verilmeliydi· coğrafya ve ta - yaptL ~o. ur. t k ı b· l metçe ittihaz edilen bir karar mu- Italyan matbuatının Yugoslavyaya Adua da zapted·ıd· ~itte böyle p~ra~okııları lüz~lu · ~~u sayı~an .~olayı G~nı;:lerbir - oynu;;~:~~~at,a hı::;:üzca;0~· .. C';k~ cihi:ncc ~acar doktorları Ve ec~a- h~z. hü~arından bahsederek J 1 
torirp gösterebilir. Jktııadi iftnyaç- !ı~ı sol mudafıı tamamıle hatalı öğrenrneğe muhtaç bir haldedir. cılan sıhhiye ~am~~ 15 Ni • demiştır ~ı. (Başta.mfı 

1 
ı"cl sayfudo) 

lar ise daima göm.iilerelc hal ve ıdı. H~m topu tutmadı, he111 de Takımın yegane kuvvetli tarafı sanduı ~vvel ıaı~lenru ve a~ cTaım;varda Almanlara ve D31- bulunuyoruz. Bu ~ir civarmda 
tatmin olunabilirlıc-r. kalecinin öı:tü~!i. ~pamışt!.. nefesi ve mücadeledir. rini bildireceklerdır. • • • • • ~çy.ad~ İtal!anlara karşı yapıl - bir İtalyan taburu baskına uğıa-

Fakat Bulgaıütan bWlla~a kulak Gençle~ıı:!ıg'ı.nı.n kendın~ top - • Y~011lavya be.tveicWnin taziyeti dı~ ıd~a edılen fe0;a m~amele - tı~arak esir edilnıi.ştir. luimarada 
"-nıadı. O, Dubruı-Ryı, Makedon - l~m.ası anı ~c?m y~pmalarıle .brl Ömer Besmı Belgrad 5 (AA.) - Radyo, ~erın bı:ı; ma~aldan ı~re. o~du - alınan esirlerin yekünu, 
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000 

i 
Yayı ve Trakyayı i~tiyordu. Bun: lı. oldt~. :Vedıncı dakık.ad.a~ · çekılen BıınUt1 yapıracak maçlar Yugos.lav başvekili_ . G~~ra~. Si - g~na daır m~bet delıller go~ter- İtalyan olmak üzere ~000 e yak-
lan, kom,u)arı ona ı.eHıme:z:lerdi, bır frıkıkle Gençlerbırlı!'\1 o.pın - ~~"11 

moviçm Kont Telekının olumunden d~k. Buna ~agn ıen bu .vanhş ~d - Jaşmı~tır. Bir çok harb levazımı 
çünkü: her şeyden sarf r.a:ıar, hu ~ cu1arı sol haflan vasıtasıle bır sa- Milli küıne maçlarına bugün dolayı MaCa.T hükumetine bir ta - dı.alar:. ta~h ıb. etmek ıstemedıler şimendifer, lokomotif ve vagonla~ 
tıtlan mutfak Bulgarların :ayılını . - Y

1 vaptılar. v • Şeref ealıasında devam edilecek- ziye telgrafu çektiğini bikli$ı.ek . - ~ız husnu nıyetle ~areket A ~den rı d a ele geçirilmiştir. 
• Yordu. Bah.uaus h.u~ılar bırer fetJh Oyunun heyecan1andıgı bır s~ - tir: . ~. ıı;ısa~Ia:r:ız. Buna rru,nen hadısele Hab...aşistanda: Şiddetli bir mu-

hıWtkmdan ıb~ret. •?iler. Bundan.~ ~da İstanbul~o~ m7,rkez rnua~ı - Ilk maçı Demirsporla lstanbul- Yugoslav zrrbh fırbıı r~n ınkişafını beklemekten başka harbed"'n sonra kuvvetlerimiz A-
lca Bulgar mıl.letını~, b~. yerler açın. 1n~ Ta~k şahsı hır ~ucumla üçu~- spor yapacaklardır. Bu oyunda Budapeşte 5 (A.A.) - Stereni: bır şey vapamayız.• vaş nehri üzerinde mühim bir mü 
~er türlü te!1likelerı goae ahna~ı~ı c~ golu 9 uncu dakıkada sıkı bır büyük bir çekişme beklemek la - Ct..'?lubi Macarist'Bndan gelttı ha.. {(Bi:ı korkmaya» daf:ııa mevziini zaptetmişlerdir. 
ı~ab ettirebılec~k ortada ha~ıkı, şutle .va~tı. . . . zımdır. berlere göııe Boranya eyaletinde bir Nin i netice olarak şunları Diğer bütün mıntakalarda ileri ha 
cıddi ve hayatı sebcbl-::r ne .. Y.?:-. tu. İ~tanbılspordan ~ıh~d 11 .. ın~~ Beşiktaşla Gençlerbirli,ği oyu _ Yugoalav z.ı:rhlı fırkuı buhmnıak - .. ç. ç,. . ıreketimiz muvaffakiyetle devam 
Olsa olsa, buraları mahza bu,Yu_mek da~:kada parlak. b •r ~tıtle 4 uncu nunu sahanın heyecanlı bir maçı ted.ır. soyle~ı~-ı:r.. . etmektedir. Bu meyruıda cenubi 
"e gc.ni~lemek emel ve gaye."n ta- · !(olu de kaydettı. . saymak çok güçtür. Yugoslavya tıal'llfınclalci Macar c:Mılletımız rr.azıde ba~ka taar I Afrika kuvvetlerinin, aralarında 
~ıy~ Bulgariat~ kayna~p taşan _Karşılıklı devam e~n uzun bır I . hududu kapatılm1ştır. ruzlara el~ kar.şı durdu. ~ız kork- ıhir liva kumandanı bulunan bir _ 
!htıraalannı tatmm ve to!Skm etmek mucade1eden sonTa Istanbul~µor Zmtrd8 Macar gazetesine söre mayız. Eger çarpışmak lazım ge -, çok esir aldıkları zikre şayan 
>~ terlolumıbilirdi. Buna dR cid- merkez muhacimi 35 inci <lakı - . Budaplfte 5 (A.A.) - Bu ak.. lirse çarpışacağız. Vazifemizi ya - dır. 
d~ aciz ve zebun olrnıyan hiç bil" lka<;fa besinci golü attı . tzmmır1• 1li<!fu~si) -- Bugün ya - şamki Maggar Orııay gazetesi ilk' pacağırnızdan herkes emin olabi- Kahire 5 (AA.) _ Resmi söz-
<levlet ve hiç bir milht kendini mec_ Üc dakika sonra GençJ~rbirrği pılan .küme maçında Anka- eayfaanda ve büvü1' başlıklarla Yu lir.~ cü. Libyad.ki harekat haldnııd:a 
bur addedem~di. . penaltıdan · 2 nci golü kayd:ı. mu- r~n HarbıJ•e. t~kunı Altınordu - ııodlavh.a.n.ıın umumi seferberliğini Katimerini gazetesi, ayni za - §unları söylemi~tir: 

İıte Bu~a~ıt~nın. k<'m!ı.:ıl~rı~e o- vaffak oldu. . . yu - 6 yenmıştır. ~ Yugoıı.lav - Macar hududulllln manda Belgraddaki Türkiye se - AlmanlaT taarruzda üç hafta geç 
~n 'bu çcşıd ıhtrliHarıP.dİ:i1 19~~~a~k . ~un ~2. 1stanbu1sporun galı- R hl•""". 

1 
kıapaulm~ olduğunu bildinndrte - firile yaptığı bir mülakat. da ne.$- hlmı~ardrr. Zira hu taarruz m.uh-

~. Almıııny~ ?klu. u uyu bıyetıle bıttı. esml te ıg er d~T. Bu hükumet gazetesine göte, retmektedir. temel olara.lı: biz.i bir miktar kıtaat1 
<l~...,lıet ona ckdı .~~: . ı.1 . . - Betİlda4 3 --:. Demi ... por t Tuna ve Ora ve üzerinde bir köşe Yolcu trenleri tahdid edildi Libyaya ç.dcmeğe mecbur etmek ~ 

«Ben •na butun ı.te-K ~'l'lltm ta ı Oy y • •• t~kil eden Macar ~ Yugoslav hu- l'et:İıc E ·rre ·· · t "k" · · h 
~kukunu temin edeceğim. sen l tesbitu~~e,:tla~~. şe~lıad ~enu: (Başt~rafı 5 ~1'Ci sayfada) dudu~a motörlü bir Yugoslav tü- . ~lpad 5 (A.A.) - D . N. B. fiflctme;e mraU::::;~ azys nnızı a.. 

>ıllnız benimle oll» .. .. d k"k g~ ımBe ~kn ° m ıgı ~ duları amumı kaıargahuun 302 nu- meni mevzi alını~r. Yugoslav - bıldırıyor: fnciliz sözcüsüniü:a beyanab 
Bulgaristan da evvela 9eftekrle 'su:;·k.:u •. '!: 

1 
fa ak 1 •. ~

1 tab~ so~ ... açı~ı maralı tebliği: Macar hududu boyunca da, YURos... Belgrad radyosu, Yugoslav de- Kahire 5 (AA) __ Bi:ıga.ziy:j 
. • u runun ev a <aue ır şuı;ı dı- v h 1 · · d k.. ··ı ve yollara ....... . ıı d ı t ler·ın ·ı n 51 · · · · ~fi veya kapalı bir surette :e son- reğe çarparak geri d .. d.. 1 ı unan cep esinde dokuzuncu av aTazısm e, opru ere "'.ıryo. arıı_ı . a yo cu r en . ' !ton Ingiliz kıt' alarınclan bir çeyrdı: 

til ap8'ikar ve ÜMelik ahdi bır tarz· ı G r · gi. el hi on u. d 1 ordu mmt:alt ... ında mevzii haıekat dinamitler konulmuttur. Nısandan ıtıb::ıren son derece tah- saat evvel terketmiş olan resmi bir 
<lıt onunla beraber oldu ve Balkan· tt· ~~ 

1

1.ş4ı ·· nıczu·· dak~ıkovdunDun .e\·aml yapılmlŞbr. Mühim bir toplantı d id ed ilece,((ini bild irmişt i r. Sey~ sözcü dün Libyadaki İııgitiz b.l"ri 
L k f h }" e l~I U a a emırspor h k . f ] . h • mÜ h ek k'k e.~ "'tı~ ~Şln~ bu~ün ii en ım.a. ~ ~ sol açığının .ütü Fevzinin a~a - Korfu limanında tayyareleı-;ıniz. Budapeşte 5 (A.A.) - Baş - at etme ıs ıyen erın u~~?l . ~ ar eti ha ıında ~ beyanatta bu-
~hrdı. Fılvakı Balkanlar ıçın ıkı v ~rak n-şikt .. c:: k~J . demirli bulunan gemilere taarruz e- vekil ve hariciye nazırı Bardossy'- saade almaları l8zım geld gı ı lan lunmuştur. .... . , l '---'- gına çar~ ~ .. ..., •. esıne • 1 ct•ı . . oı:~ • le ·•ı'IJhthf kampa ayrı mı.ş <>rmeıdan . d. derek bur.lan pike hiicumlnrile bom mn riyaseti altı:nda Macar n&ZlT aTI e l mı.ştır. ....., .... anın, e:mruyet muharebe 
~ah~ fen:ı. daha nw~ı.r ve .~aha tah. gır'R'~f i ft en baı::lıva,, n; slu.;ma sol ~ardıman etmi~lerdir. Biri 8000, di- mühim bir içtima akdetmekt~cHr. :Almiım yalan haberleri telaı'b verebileceğimize kani bul~.: 
~bkar bır ~ olabıhr mı. Onun k ş··k ·· .. e k"'.ıar ..,eldi ve Sa - geri 3000 tonluk olmak Ü7. •r .k. a ed" ...... muz noktaya kadar gelmes:ıne mu-
lçj b h ı• b •• bb"h" ln ak acı u nı T .. ~ı ~. c c l 1 v ıy.,. sa.ad ed W• Ha l_A ba •• 
. .' n u a ın aş muıe . ı ı. o ı kirin asn;da touıı ft•vkalfırir> bir pur batmlmışhT. Daha küçük to - P'" :. e .. ec.~gız. re .. ~ın. tı fO-
°UZere komşumuz Bulıı:arıstanı ııörü- • P ~ efin şiitiinü De _ n-ajda başka gemiler de ağır hasara Son Posta Belgrad 5 (A.A.) - AYala: lundekı inkifllfmı Grazıam ordt.tsu 
Voruz. ~1 uş yapak nl •. !' l- ·raı·dı uğratılmı~tlT. Almanyanın Lubliana başkon - geç.en sene Sidi-Barraniye \Joğru I' . k" b . d mırspor a ecısı 1\,ıı · - B h Dr ·ı 1 d... k. · 
d.WFa.lcat itiraf etm] e lıd • .r . ı , ullı~ it-. Beşiktaşın tazviki arttığı ıçın Sirenaik'te hahaıı ve Alrcıa:ı solos~t Dr: _Hans Vrotlcc . ,. ~ve e-t ı ere ~ z:ihm~ ı.IJ valzıy~te lt~--
ıger Balkan dev el er: r.ın yı ar a D . · k 1 · · a ınd kıt' alaı A d b" d. 'd ld .k Yevmi, Siyasi, Havadia ve "·aletı valı:;ı Dr. a acen l zıyare men mu~u t:rr. er 1m1ış o an DH-. • k . ovun emırspor a esı cıv r a ı ge a ıa e e e e P-ttı - 1 b t • .ı fif k · h ı d- Jro 11
Urcn mümaşatkar ve gev~e ~ı - -. l 1-eri mluvaffa.IU •.. k. f . k 1 Halk ga~tesl ettikten sonra mat ua a aşa~ı'la- ıtaatunızı, a en uşmanrn v 

Vöt&etlerinin de oüyiik biır mes'uliyet 
0

' nanıyon u. d·· balı a· l e.ı. ın ışa ettırere -•• .. - ki beyanatta bulunmuştur: vetl:i hücumuna maruz bıra'kmak 
Ve günah hissderi vardır: çünkü zanabileceğinden emin olamaz. E - m:~ö~ü loH m.gizıye ;-;a_rm~fla.r: de Yerebatan, Çntalçeşme sokak, 25 cSon günlerde cereyan eden ·~a mccn~ane bir hareket ~urdl. Bu-
Mihver devletle rinin kuvvetle te - vet, geçen Büyük Harbde olduğu takibe koyul~ .. tu d .,e rın ı ens.n e t S T A N B U L • diseler münasebetile bazı ecnebi na binaıen,·ı!~wmh üdzır = 
tekkülü-nden en·d onları, Balkan gibi belki .ım.ıvalclı:at hediydere nail Al ' ~ ar 

1
.r. Gazetemizde çıkan yazı ve radyo ~asyonlannın Slovanyada olan mevzı e ta aff . 

İttif-'- .ttihadınuı İcab edivorsa 1 ~.n tayyarelcrı Scıluh civa - res'-'erın· bütün hakları ba c-1...< .. hareketleri yapıldıg-ın- iç.in 1.am bir inbzam dahı1mde çe -
llllL ve ı • · o}abilir ve muvakkat yerkri i.t&a rmda duş.ıtıan b. ·· ) .. 4c 1 ......_. zı t="U"' kihn. ı rd. 

<:flbren de husulüne müessir olmak- altında bulundurnbilir: fakat neti - taarruz e"-:.ı~rc1· ır motoru 0 una mahfuz -,e gazetemize alddlr. dan uzun uzadıya bahsettikleri te- l ış.el.i ırba. L.. d ı. _ _._ 
t. ed ı_ nd'l • · · ...... .,,..,. ır. .. .. d d·ıd · B ngı z ş-ıı;:uman an ıgınrn VC1< 

l\ mer. en ~ene .. e 
1 erınm op- ce itibarile .kazanacağıra emin ol- s· h -····- essurle muşaha e e 1 ı. azı uy- .. 1 .. l eli-· .bi d.. h 

1>ortuni11t siyue!ıeri olm·Jştur. maaı ve bu huausta ciddı bir iimid .. .ır . ~va muharebesi e..snasında ABONE FIATLARI durma ve asıısız haberler fay11aı. g.uze . ~°.!" r gı uşmanın e -
B :ı.ı 1 --" bu ·· n·ı uç Jngıliz t•yyaresi düıo.iiı ülmü<>tür. R d l d .k a· ı ah ll ·d :nmıetı çolde ır pare; anın :rı} aından aman ama gun 1 en me'\" - heııl'C'l'l1e8i için ortıtda hiç bir ciddi .,... " a yo ar a zı re ı en m a eı e 'k d h .. h. <i. 

c.ıd vaziyet B~lgariıtr..ı.ın yıllar - sebeb yoktur. 3/ 4 Nisan .. gec:Si düşman yenj - · i G :., 1 yapbğım tahkikat neticesinde bü- ço A~ha 1:1 11~- kilo et 
~her~ taki~ <-tt~~ t-.<liki ve inli- Bulgaristan be~vd.:i!: .Ray Filofun den ~r~blıı.ıa ~en~e bir akı~ ya~a- ~e; .e Ay Ay Ay tün ~u !:aberlerin t?sassı~ oldu~u- Kahire 5 (~.A.) .,_ D~e~=ue·-
llldcı •yuetile r!ıvr.ı Ba&an dev - birkaç gün evvel bir gaz~tecileT rak sıvıllere aıd bı.nalarda lm mık- Kr. Kr. Kr. nu gordum. Alınanlara karşı du - d ·ı ı· b' Afr"l k 
~~.tlıerinin yarılı~ olduiu ~1··hn de lopknO&ında öyh~diii şu cümleyi tar tahribat husule gc:tirrrıj tİT. 
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1 

1:~· rüst . harekette b~un~uğunda1ı~·~ ·ne ı~~ 1 l~~~:ba.b:: ~akTi~: 1·~·5'·~= 
qılivatla !lahit ?lan, fula ;;u çu ve yukAııdaki mülabazaianmızın bir Girid adası av te~kküllr.rimiz _ Türkiye zaketinden v~ mısafırpN·ver ıgın- lometıe meu.fed.e b 1 A 
İhti~azcı politikalarının tabii bir ne- dalili olarak ~öıtercbiliri:z-. ÇünJni den biri İraklion hava ü88Üne bir 23~ 1220 7lu 270 den dolavı Drave eyaleti ahalisine neh rin· . l d. u unan ,., 
ı:.. . d b k ..._. d wı ~' B ,_ 1 k Yanan ı?oı ı 14UU ti(J,J .., . ~ ı ızeçmı~ er lT. "'-~n eın a 9 ~r ~:· eg ~r. . o ul.1!5ariet~nın endi,e erini pe gü. baskın yapmıştır. Yerde bulunan bir Ecneb: · karşı mınnettarım.• Ava.ş ınnağı geçı1di 
~. ~alnız bu bahı:ıt~ ~lı~e~ ııteda- u:I ifade etmektf'diı: ııEtrafınu;ıda tayyare ta.hrib edilmi" ve birçok j Nairobi 5 (A.A.) - Ccnııebi 
~z ve çok merak etnğirniz .no~ : vukubulacak hadisderin nasıl cere- tayyareler hasara uğratılmıştır. Tay 1 Abone bedeli peşindir. Adre.s Amerika Alman deniz Afrika kuvvetleri. düsmanın yol "R 

Bulgar kom§Ularımızın şımdilu yan edeceklerini bil.niyoruz .. . )) Bir l rimizden biri ÜS3Ulle dönm değiştirmek 25 kur~tur. ataşesı"nı·n de gerı· 9'mendifer köprülerini tahrib etmi.c; 
"•liyetten v~. ne?~den hakkile b-..vekil içinde1öni anct.k bu kadar yare e c - ---•••- olma!llna Tağme.ı1 A"'-a' ınnağı.nM 
~un ve muste'J'ih olup olmadık- açık ve bedhinan~ ifade edebilir. mi!!S·~;kl Afrikada muhtelif ın ınta - Gelen evrak geri verilme.. çekı·lmesinİ İSleyecekmı'ş öte tarafında bir köprübaş kunnuş-,.rıdrr. Bizce onlar ne lcend;lcrinin Bulgari.itanın. B"H•arılarda oyna- na~nlardan mes'ı.,1:..et ahnn.az. I d·r ou--~-an tonrn ve mitraL 
" · 1 B ıı. 1 d b ld · d. · kalarda nıuk.avemetimiz devam et- .. , ar 1 • :i',._,. .....,.- . ~~ ne de um~mı~et e .. a .;an aıın ığı ozguncu ro en şım ı pışman mekt:edir. Cevab için mektublara 10 Nevyork 5 (A.A.) - Royter: yöz ateşine rağmen lngi.liz dev.oy .. 
d"1nıunu ~?d~sı7. rr.uşahed.e e : ohıp olmadığını ve ileride p.işrnan kuruşluk Pul ilavesi lazundır. N~vyork Daily News gazetesinin leri harekata devam etmekt:dır. 
~zJ.e.r. Çunku Balkanlarda yen.ı olup olmyacağmı bilemem; ancak Düşmanın bir hava bombar<lı - V . · t h b' . b.ld" · . f Avaf irmaiı yalçın bir bogazdn "~ · b. h b. k L • d ·-' ..ı ti ·st"kb l d. ma·n1 n-b·c~:nde küçük tona1·da cü- aŞlJlg on mu a ın ı myor · b. b.. • . umumı ır. ar ı J_a acaıt yem -şu an a onUJl'l ~ıorJe ı ı ı a en J- ~ ~~ Posta kutusu : 741 İstanbul Amerika hükumetinin yakında e~makta ve müthiş u ta ıı mama ~en Bulgan.tanın nihayete ka _ şıeleri ansında bazı vicdan azabları zülamlarımızdan biri Kızıldenizde Al ~-_, ta . . • l W'ıt ı--L:iJ etmdtıedir. 

".. L 1 · .ı_ .. __ ı_ . . b"l d k }d w • • b • Tl f Son p ..... ta man <n:SllZ a şe&ı vısamıra ı - ~ b 1:·-·- ..ı._ .. r nıaaun ~a ~aıı pnl l'mlmıK\Jl'I ve re uynıa ta n uıı:una emınım. atmışbr. gra . ....., bôh _ Emıd~'in gen çağınlmaem1 M;e.onun c.enu u ı\'\r •~ 
~htemel dejitdfr. · .~ 1.~~-._. "• . Ayni tipte diğer ik.i cüz.ütaımnnz Telefon ; 20203 t' ~ı.---: mulıtemel olduğu Vaşing _ .ltüçük. bir ~fede bulmı .. a." .. A. slııll 

" J ... __ ı.. _ '---·--L 11 Cidde civannda k:endiktini batrr - ---- la 1.• "---ha. ~ 
) 0\1 aaıiatan. -.ı'U4S - ~ .,. _,_ %. tonun ıami mahfeu.n.de aıııru J mtorıo geçen ..,,.___.. ıuno .. -~~i büyült fed.lcilırlalı.la.rda bulun _ tnı,lard\T. Bunhmn mürettcuatı Ag- .. ııö,J'l-+tl9ıdir. edilmittir. 
--.: p ...... d.ı oiN neticede ka • -. ....- clv. 



8 Sayfa 

Meşhur S E Saatleri 
Hiçbir zam glSrmeksizln eski fiyatlarla 
sablmaktadır. SINGER saatinin kalitesi 

yüksek mübayaa şeraiti faydalıdır. 
Cep saati Kromdan arkası fantazı 22 Lira 
» » Çelikten • • 28 ıı 
» » Kromdar. » n Çok ince 25 • 
» » Gümüş » n 30 » 

ucuz saatler hakiki tasarrufu temin etmez. Saatin ka
litesi yİiksek, mübayaa feraıtı faydalı olmalıdır. Tür_ 
kiyede evsafının yüksekliğile şöhret bulan SİNGER 
saatleri bütün faydaları cil.midir. 

Çünkü; diğer marka saatlerden ucuzdur tasarrufu 
temin eder. ' 
Çünkü; hayatınızda sızı başka saate muhtaç etmez. 
Çünkü; onb~ sene zarfında tamir pnrıısı vermezsiniz. 

Bu fırsattan istifade etmek lstiyen taşra müşterilerimiz bedelini posta 
va.sıtnsile peşin gönderdıklerinde p~ta ücreti tarafımıza ald olmak üze
re saat gonderilir. 

D İ K K A T: Slnger saatleri İstanbulda yalnız Eminönü merkezindeki 
mağazamızda satılır. - İstnnbuldn şubemiz yoktur. 
SİNGER SAATLERİ Mağazası, İstanbul Eminönü caddesi No. 8 . . 
lstanbul Levazım Amirliğinden Verilen 

Harici Askeri Kataata ilanları 

SON 

lstanbul borsası 
514/ 1941 açılış _ kapanış flatlara : 

ÇEKLER 
AçılıQ 

Londrıı. 1 Sterlin 
New.York 100 Dolar 
Cenevre 100 İsvıç. Fr. 
Ati.na 100 Llrahml 
Madtid 100 Peçe:.& 
Belgrad 100 Dınar 
Yc.kohama 100 Yen 

im 100 isveç !l"r. 
Altın 

Külçe a~ın 24 dyar 

TO k3pa 1ış 

5.24 
1~20 

29.98 
0.0975 

12.93ib 
3.175 

31.1375 
SJ.0975 

24.95 
328 ------

Esham ve Tahviliıt 

Muamele yok 

l __ R_A_D_Y_o_ı 
PAZAR G/4/941 

9: San.tayan, 0.03: Ajans haberleri, 
9.18: Marşlar ve hafif parçalar (PU, 
9.45: Ev kadını, 12.30: Saat ayarı, ._ __________________________ ...,,, 12.33: Hafit şarkılar, 12.50: Ajans ha.. 

Göstcraecek yerde ~.385 lira 90 kuruş keşif bedelli bina ilujnatı kapnlı berleri, 13.05: Türkü ve oyun havala_ 
zarfla eksilt.meye konmuştur. İhale.si 7-4.-941 Pazartesi günü saat 15 de rı, •13.25: Radt;'o snıtwı ork~ra.sı, 
İzmir Lv. Amirli~i satın alma komisyonunda yapılacaktır. İlk teminatı 18: Saat, aynn, 18.03; R.adyo caz or-
8029 li.radır. Şartname, keşif ve resimleri 202 kuruşa kom~ondan alınır. ke.:ıt.rası, 18.5-0: Kadınlar fasıl heyeti, 
Taliplcr\n kantınl vesikalarne teklif mektuplarını ihale .saatinden bir saa.t 19.SG: Saat ayan ve ajans haberleri, 

• evvel komfsyonn. vermeleri (2158) (2251) 19.45: Ziraat takvimi, 19.56: Solist 

SAMURKAŞ 
Perşembcpazar caddesi No. 50 Galata - İstanbul. Telefo..n: 41362. Telgraf: SAMUR 

A. 

Türkiye Cümhuriyeti 
okuyucular, 2ij.16: Konuşma, 20.30: r------J.:=~-::~..----~~-~~~~------..,.-----klC 
Oyun havaları, .şaı·kı v-0 Wrküler, 21: .J~4 ~//~~ :ı,-~!"""""----ı 

M~ur operalar (Pl.), 22.30: saat 
/ ~ ~ ~~~~-- ~ 

ZiRAA BA ASI 
Kuruıuı tarihi: 1888 

100.000.000 Türk Lira3J 
Şubt ve ajans adedi: 26' 

r.irat Ye ticart her nni banka muameleleri 

PARA BiRiKTiRENLERE 28.800 
LiRA iKRAMiYE VER1Ytl~1 

Zir:ıat Bankasında kumbaralı ve ilıba.rsu tasarruı hesablarında 

enaz 50 liraaı bulunanlara senede 4 defa çekilecek kW''a ile afaıJı • 
clati pllna aöre ikramiye dağıtılacat\ır. 

4 Adet 1.000 Liralık 4,00l Lir.ı 

4 " 
500 

" 
2,0JO " 

4 " 
250 

" 
1,~0J 

" 40 " 
100 H 4,uJJ 

" 100 
" 

50 .. 5, .J J J ,. 
120 .. 4J " 4,d~J 

" ·.so " 
20 u 3,2JJ " 

Dıkkat: Hesablarındaki paralar b.r sene içinde 50 liradan aşa~ 
d~iyenlere lkramiYe çıktığı ıatdirde % 20 fazla.sile verilecektir. 
Kur'alar senede 4 dera, 11 Mart, 11 Haziran, 11 Eylfil, ıı Birin

ci K~nun tarlhlerlnd~ çeki1ecektc. 

Dr. IHSAN SAMİ 
Gonokok Aşısı 

Bel•o~ldutu ve lbtilatlarıoa karıı 
pelı: le.irll n tau qıdır. Dinoyolu 
Sulta11 nahmud ti.irbe.i No. 1 l j 

İstanbul dördüncü icra memurlu 
ğundan: 

iParoya. çev.rilm.c.<tine knrar verılea 
Filı~ marka radyo, Bandnlya, halı, 

mnsa vesaır buna mumasil haııe e,_ 
vasının birinci açık arttırması 121-ıı 
Wl tarıhıne tesadüf eden Cumarte.lı 
gunu s:ıat 10 da istanbulda Lftlcıice 
Tayyare apart;ımanın 3. numarau 
dairesinin 23 numarasında yapılacnk 
ve kıymetlertnln yüY.de yetmiş beşini 
bulmadığı surette ikinci açık arttır_ 

mnsının 15/4/94Jl tarihine tesadüf 
eden Salı güniı nynı mahal ve saatte 
yapıl:ı.cnğı il!ı.n olunur. 940/373 

~.~:ı~.ıo:.,,~~:!i ~u~::.~ 1 ~aneslnde öğleden sonra hasta

ıannı kabul eder. 

. 
ncı . 
ncı 

nçü 

Tek sütun santimi .......................... 
maktu 500 
sahile 400 
sahi.le 250 
•ahile 200 
•ahile 100 
sahile 60 
ıah'le 50 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

Muayyen bir müddet zarfında 
fazlaca miktarda ill\n yaptıra. 
cak.lar ayrıca tent:ilö.t.ıı tarıte. 
mlzden istifade edeceklerdir. 
Tr.m, yarım ve Ç-Oyrek sayfa 
ll~nlar için ayrı bir tarife der
plq edUmlştlr. 

Son Postanın tfcarl illnlarına 
aid ışler içın şu adrese müra. 
caat edilmelidir. 

tıancılık KoJlektlf Şirketi 
Knhramanzade Han 

Ankara caddesi 

ayan. eJa.ns haberleri ve ajans Sl)Qr ~ ~ 
servisi, 22.50: Cazb:uıd (Pl.). 

T. iŞ BANKASI 
Küçük tasarruf hesapları 
1941 iKRAMiYE PLANI 

yıı.puı. 

1941 ikramiyeleri 

K <111sızlık; 
n<ıkahetiııi 

il as talık 
uzatır! ..• 

OE$VEN '"" ku11v•I ıu,ubu ••• k••" tuefır•••k h ... 
talık z•hİflerınl yok ede•, v ucu d u renıd•n h • Y • t • 
k•vuılu•u• 

tiest•lrkten ••ken kurtulm•k ıein OEŞVEN '"" kuwwet 
ıurubu. 

Hastalıklar• muk•.,em•I• ha.:ırlanmak ıçu' OEŞYıN'ın 
kan ku11vet ıurubu •• 

Tünel sa.a tleri 
f stanbul elektrik, tramvay ve tünel İşlet

meleri umum müdürlüğünden: 
Görülen lüzum üzerine 7 Nisan 1941 

tünel seferleri i.Ş'an ahire kadar aşağıda 
letneceği sayın yolcula.ra Ulin o:unur. 

Sn at 

Pazartesi gününden itibaren 
gfuterilen saatler zarfında iş_ 

(2715) 

8 den 10 a kadar 
12 den 13 e kadar 
16,30 dan 20,30 a kadar ................................................................................ ·-·······--... --... 

Son Posta Matbaası: N~yat M üdüıü: Selim Hagıp Emeç 

SAHIBLERt: S. Raırıp EMEÇ. A. Ekrem UŞAKLICJL 

ioARniNi siuN is eAHıcAsıNoA 
iKRAMİYEl..İ HESAP AÇAR 

Maliye Vekaletinden 
1 - 0,5 il& 1,5 tona kadar pnnel tip; karuserıı Ford, Şevrole, enternasyo

nal Opcl markalardan herhangi birinden olmak şartile beş aded kamyo
net veya bu tipte karuserli bulunmadığı takdirde gene ayni markalardan 
beş aded 1.Şasuı kamyonet alınacaktır. 

Mezkur s ikletlerde kamyonet bulunmadığı takdirde ~ i1€1. 3 tona kadar 
ayni tip karuserli veya .Ş:uıi o Fargo, Doç, enternasyonal Bussıng mar -
kah olmak şartUe dört. tane kamyon satın alınacaktır. 

«Alınacak kamyonet veya kamyonlardan Panel tipi• orijinal knruserli· 
ler bulunmadığı tnkdırde mevcud nümune ve fenni şartnamesinde mün
deriç vasıflara göre yerli olınak üzere adedlerıne gore karuseri yaptırıla • 
caktır .• 

2 - 0,5 ilA 1,5 tona k:ıdnr kamyonet Şasilerin beheri 3500 liradan beş 
adedinin muhammen oedelı 17500 liradır. Panel tlpınrJe yaptırılacak ka • 
ruserlerin beheri 1500 liradan beş adedinin muhammen bedeli 7500 lira 
olup b~ aded karuser 'e şasinin mecmu muhammen bedelı 25000 Jiradır. 

2 ila 3 tona kadar kamyon şnsilerln beheri 5500 iiradan dört :ıdedlnın 
muhammen bedelı 22000 liradır. Panel tipinde dörd ade:i karuseı·in beheri 
yine 1500 llradan 6000 ltra olup dört aded karuser ve :;:ısının mecmu mu
hamınen bedeli 28000 lıradır. 

3 - Muvakkat ıeminatları: Beş aded •Şasi ve karuse:h kamyonetin 
1875 lira ve dört aded cşasi ve karuserin kamyonun 2100 li!'adır. 

4 _: Şartnameler Mnlıye Vekaleti levazım müdürlüğünde veya 1stan • 
buda Dolmabahçede maliye evrakı matbua ambarmdan bedelsiz olarak 
verilir. . 

5 - Pazarlık 21/ 4/ 9.U tarıhınde Pazartesi günü saıı.t 14 de 1.•f'\liye Vekfl
letı levaum müdürlüğünde müteşekkil eksiltme komisyonunda yap:Ja • 
caktır. 

İsteklilerin 2490 sayılı konunun 2 ve 3 üncü mndde!erindc yazılı beL 
gelerle muvakkat teminat makbuzu veya banka kefal'"t mektubile birlıkte 
muayyen gün ve saatte komisyonda bulunmaları. d8!17-2658a -

6m----Türkiye----1 .. 

KIZ LA Y CEM~YE • 
1 

Umumi Merkezinden: 
Cemiyetimizin ıdareslnde bulunan Afyonkarahlsar madensuyu şişele_ 

rini koymak üzere asgari 7500, azami 15000 

SANDIK YAPTIRILACAKTIR. 
Bu snndıklann tahta ve çivisi cemiyet tarafından vcrlleceğındcn 
yalnız imnliyesi açık münakasaya kQnrnuştur. Münakasa guuil: 11 Nı
san 941 saat 14,30 dndır. Talıbleıin şartname ve şema içın İstanbuld.1 
Mimar Vedad caddesinde ıKızılny Hanında• Kızılay Depo.:;u Direktor
lüğüne müracaat etmeleri ilan olunur. 

DENİZ, KARA ve TUNA VASITALARİLE 

Avrupaya ve Avrupadan, beynelmilel her nevi nakliyat gümrük 
transıt işleri. 

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

Telgraf: Transport 


