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Yugoslavya 
kat'ı karar 
arifesinde 
Altı ayan 
azası dün 
istifa etti 

Başvekil bugUn 
Berline gidiyormuş -

Almanya ile anlaşmıya 
. karşı muhalefet gittikçe 

kuvvetleniyor . 

Alman sefareti önünde 
tezahürat yapıldı 

Prens Pol logiliz ve 
Amerikan sefirlerini 

kabul etti 

y UJ itleri telefona ı 20203 PAZAR 23 MART 1941 

Panama 
kanalında 
tedbirler 

r···Aı~~~ı~;-· .. , Amerikan 
1 Amerikayı harb 
l terkedigorlar ga""etl 
: 

idare itleri telefoH ı 2020) 

uaua Kurumunun haua 
ordumuza hizmetleri 
Tayyare ve planör atelgesi 
fabrika haline getirilecek 
Ankara, 22 (A.A.) - Türk 

Hava Kurumu umumi merkez 
beydti aon toplantısını bugün 
yapmıı ve tetkikJerini tamamla. 
dılctan sonra bütçeyi tasvib etmit. 
Etimcaguttaki tayyare ve planör 
atelyeşinin fabrika haline getiril
mesi için, ihtiyat paradan beş yüz 
bin liranın, ihtiyaç olduğu tak
dirde. bu maksada .sarfına sala. 

~ hiyet vermiştir. 

1 
Bu toplantıda genel kurmay 

delegesi Hava Kurumunun meaai
ainıi takdirle anarak Kurumun 

"= 

tayyareci yetiştirmek hususunda 
_da hava ordusuna çok büyük hiz
metler ifa ettiğini ve önümüzde
ki çalışma yılınd!l ayni muvaffa. 
kiyetlerin elde edileceğinden e-
min bulunduğunu tebarüz ettir
miş ve genel kurmayın mt.",m u 
niyet ve tükranını ifade eylemiş 
tir. 

Umumt merkez beyeti. idare 
heyeti ile Kurum başkanına mu.. 
vaffakiyet dileyerek toplantısına 
nihayet verm!ıtir. 

Nişadır muhtekiri iki sene 
snruon cezasına çarpıldı 

: . ~ • Kırşehire gönderilecek olan muhtekir 
·ıngiltereye 20 bin i Amerika - Mihver Kafileler meselesi tüccar ayrıca 500 lira para cezası 

: münasabata had 1 verecek. Nişadırlar da müsadere ediliyor 
tayyare verilecek . ı bir safhaya girdi 1 tetkik ediliyor Nışadır ihtiki.rı yapmaktan,~~ eden bir müşteriye ka-

i maznun Balıkpazarında Maksudi- lay sattığını iddia etmiştir. An . Sa t onluk ! Dün akoamki Radyo gazete• 1 Yardımın ve hanında tüccar Marko Pardo - cak, Pardonun bu tarzdaki müda-
i sinden: j ~un muhakemesi asliye. 2 nci ceza ıfaası ~arid gbrülmemişt~r.. . bı•r ta vyar8 : Amerika tarahndan İngilte.. ı ı·ık mu•• hı•m mahkemesinde dün netıceye var - Netıcede mahkC'me. lı:ıdisevı e-

AJ-3 İ reye yardım kararı verildikten ! mıştır. _ ısaslı surette tetkik ettikten ve şa-
ıdı . aonra. Amerilta ile Mihver dev- ! h l f Maznun evvelce de yazdığımız bidleri dinledikten sonra, ın:ıznu-y& pl i Jetlerinin aerginlcşmiıı olan mü- i mer & 88 gibi 31 liraya satılması icab eden nun inkşr ve tevillPrine rağmen 

Prens Pol f naaebetleri, İngil~ereye ~önderL ~ - bir sandık nışadırı fahiş fiatla 75jihtikıir suçunu delillerle te bit et 
n·· akşamki Radyo gazetesin- Vaşington 22 (A.j\.) - Ruzvel.t, E J~ek. malze~enın. Amn~a ge-: Nevyork 2'ı (A.A.) - cAtlas liraya satmak surctlle "'o 143 kar,miştir. Marko Pardo milli korun-

un Panama kanalı cıvannda telsız : nuledrıleAnak~,_ved hıh~'ak~~81 h.?su- E ıneydan muharebesi» matbuat ve etmiştir. Fakat, htidise Fiat Mü - ma kanununun 32 nci maddesi< d~n : . . h üz te1ıgrof muhaberatının umumi kon i sun a meru.a a u um suren • . 
1 

· d j . 'hb d'l .. . 
. Yugoslavyıad~ki. vaz~yet ... en • trolunun takviyesini emretmiştir. ! temayül t' · d b .. b .. tün : mdyo tefsıratçı arının en zıya e rakabe Komısyonun:ı ı ar e ı e- delaletıle 59 uncu maddesine tev· ~bcllür etmem.ıştır. Şı~dıliıt ma Kanal mıntakası valisi, ordu ve : had bir .:fü~c;:n ir':niş ubulun- E lmesgu.l oldukları mevz:ı olmakt~ rek, suç tesbit olunmuş ve Marko fikan 2 sene müddetle K·rşchin? 

Ilım olan cihet ,şu~~r kı, A~~nya bahriyeye aid gemilerin muhabe- : maktadır. g E be~~ır, fakat e1fk:ırhıakkumumıd ı Pardo mıthkemeye teslım edilmiş- sür,qiine ve 500 lira para cezam 
Yugoslavyaya Uçl~ pakta ıltihak •ratından başka bütün diğer muhal 

1 
Amerika ile Mihver devlet- : yen~I?; ~a~!.~r h m~e es~h su~tt: tir. ödemeye mahkum cdıll}'liştir. Ay. 

etmeyi teklif etmıştır: Yugoslav- lıeratı kontı-ola d•vet etmiştir . • !eri a.a•mdaki oiyaol mün.,.ba· i ne uşun ~o...!~~z;.: ,.yfado) Maznun mahkemedeki müda - nca, nışadırların müsaderesi de 
ya bunu kabul etmemış, .Alman!a Bundan başka, bütün gemiler ka- 'ı tın kesilmesi bile mevzuubahı- ! faasında kendisinin kimseye mşa- mahkemece tahtı karara alınmış _ 
ifo bır dostluk ve ademı tec:vuzj • tir. : dır satmadığını, sadece kendisine tır. 
P~k~ı İT?Z~amaya hazır oldugunu > (Devanu 3 üncü. yfada) .,· Hatta Amerikadaki bazı Al-: Arnavudlukta bir -.&-- - ··--------------------bıldırnııştır. 1..---- man konıoloıtları, siyast müna- E MOSKOVA E k• y 1 

. <Devamı 7 ncı sa:rtada) ,._,...~ 1 sebatın inkıtaı ihtimaKni gözö- S ı·ıalyan fırkasından S 1 ugos av ~_..._,,,~.~-~-.._~., - 1 nünde tutarak, Afman tebaala •. S 

LONôRAYiGöRE 1 Bu ;a::chu u:~~~a:::~:ıer t nna Aı:ı.;.n.:~:~ ~:~'=~~rJ 800 kişi kurtuldu SEFİRİMİZİN Başvekili 
VAZiYETiN .............................................. vunan topçusunun TEMASLARI nezaret altında 
Hu .. LA"'SASI . muvaffakiyetleri MoSkova 22 (A.A.) - cReuter> Dün akıamki Radyo gazeteain-

• _ !Bugün öğrenildiğine göre, Tür-, den: 
Londra 22 (A.A.) -·.Reu~er a~ 

iansının muhabiri salahıyetll Lo 
dta maMellerinin görüşünü şu §e-
kilde hülasa etmektedir: 

1 Y~slavyadan gelen haber er 
hala mühimdir, fakat Almanyanm 
'Yugoslavyayı Mihver safına çek .. 

(Devamı 5 inci sayf~ 

General diyor ki 
Dlotör ve 

harb 
Yazan : H. Emir Erkilet 
.... otörün hava ve deniz 
•Y& vasıtalarında ?Yn.a -
dığı rol ve nail olduğu ınkışaf 
Pek büyüktür. Fakat kara na
kil ve hareket vasıtalarında 
Yaptığı inkılab daha küçük 
lllahiyctte değildir. . 

Jnıilia bombardnnaıı tayyare lerine torpiller ;rliklen;yor 

ALMANYAYA Alman • 
ıaşe 

HAVA AKINLARI 
artırllacak 

lngilizler Şarki 
Akdenizda 

havalara ~akim 

gemilerine 
taarruz 

Bir iaşe gemisi 
yakıldı, Ostand 

dokları bombalandı 

- · Hava ko- Londra, 22 (A.A.) - lııcili.z 
Londra.)2,(~·.4'ı) -,~yoda be- hava nezaretinin \ebliği: 

Motör olmasaydı ne tevcıh 
olunabilir Dirigeable balonl~r 
~e ne de umumiyetle uçak vü 
CUd bulmazdı. Çünkü buhar 
lllakineleri havada seyredecek 
\'eya uçacak vasıtalar i~in fazla 
ağırdırlar. Fakat motör, bu 
SUretıc, msanların yalnız ha
vada seyretmesini değil ayni 
ıamanda pek büyük i'ıızlarla 
Yol almasını da mümkün ve 
9lllrivakl kılmıştır. 

modoru Goct<Jer '!~~ lci· Dün gece bombardıman tayyare-
yanatta bulıinarb~ t:'~mb~rdı. !erimiz üstüste ikinci defa olara~ 

- Almanlar Ji 1 ~ bütün ı Atlantiğin rpühim Jimanlannda? bı.; 

( De•anu 7 nci .. yfada) 

manının ne tl~ ~e nem a- ri ve bir deniz ÜHÜ olan Lo~ent& 
dehşetile öğrem7!ttr~far, kendile-J hücum etmiılerdir. Hücum hır.kaç 
zabı çekiyorlar. ı a~ ;...J •"~' (Devuaa 3 üacii aayfada), 

w••ı&u.u "' 

· 22 (A A ) y kiye büyük elçisi Ali Haydar Ak- Belgraddan bildirildiiine söre 
Atina, · • - unan rea.. • . • hudud haricine çıkarılmı' olan eski 

mi eözcüeü, dün akpm harekat tay dün akşam harıcıye komıser, baıvelcil Stoyadin viç, J g'liz n za• 
b~~·da aıaiıdaki tafaila' ver-jlmuavini Viçinski ile bir güriişmel reti altına alınmıı:.r. n 1 e 
miftirCl>nm 3 üncii aayfada) • yapmıştır. (Devanı.ı 7 nc:ı aayfada) , 



2 Sayfa 

Hergün Resimli Dlakale: 
İnsan 'Ue alet 

~-.----· llahittin· Blrru _J 

Ahmed Hamdinin konferanaı 

1 STER 

SON POSTA 

§ Muvaf fakiyeti de muvaffakiyetsizliği de ölçmeği bilmeliyiz 

i NAN, 

Hcııgün bir knbine toplantısı yapılıvor, ısaatlerce konuşuluyor, 
müzakerelerde bulunulu~·or, derken nazırlnr arasında ihtilaf çıkı
•or, içlerinden birkaçının ~kildiği söyleniyor. 
Kaynaşmanın patlak vermek üzere olduğu besbelli, kar:rı n;;e

deyse ö~rencccğiz. Yugoslavya ne clüt•ündü ne yaptı? Gorcce~ız. 
eu <lak ikada ne düşündüj:',rüne · e ne yapmakta old~ğuna gclın -

ce. doğruva veya aksine ihtimali olan muhtelif f::ırazıyelcr arasın
da muhakka.k olan uir tek •1okta vardır. Bu nokta da su muhare
beye sebcb olan, yahud da bu mu'1Jrebeyi tacil eden cD:ı.nzig .. şch-
inıi insanların ne a.kla hizmet c ·j~rek kurmuş oldukları b3hsi ü

.;erinde acı bir düşünceye dalmaktan ibarettir. 

i STER LN ANMA 1 

Notıe dame de Sion da Salı KÜ.. 
nü ..at 16,45 te Üniversite profe
sörlerinden A>ımed Hamdi Taopı-
1tar «Avntpa kültürünün tarkla te.1 
mut» mevzuu üzerinde bir ltonfc-
ranı ver..-klir. ~----------_.._ .... .._.._ ______________ _..._....,.._.,.,_.. __ ... ...,,_,~·~----..... -~-·c~~ .. ~··.:ıoo--~---~ 
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4!3 Mar-. ---------s ON POSTA 
S1tyfa 3 

Telgra:f, Telefon. Ve 
-------~-~------------------------------------------------------m ara s · meb'usunun honı eransı 

llaberler· 
Yugoslav 
ordusu 
Mihver 

aleybinde 

• 
" Çok sevdiğimiz sulhu i~lô.l edecek 

tecavüzlere kurşı vaktınde nasıl 
lıczırlandığımızı düııgaga ishal edeceğiz,, 

e Japon Hariciye 
Nazırı Avrupaya 
niçin gelmiş olabilir? 

Yazan: Selim Ragıp Emeç 

~ ugoslav kabine buhranının 3 ı k 
& alacağı ııihai şekil ve bu gene urmay .. t fb" kanşına ve dünyr.nın neresin-/ lcnlacağımızı tebarüz ettirmiş, çok devJeıin Almanya iıe nninas~betle- b 

Edirne 22 (A.A.) - Buııun .••• ' dır 1 :... olsun istikh\!imize tevec oevdiğimiz sulhu ihlal edecek le<~- rioe Ve<eoeği düzenin mahiyeti ne SÜ ayı ve 4 
15 te Edirne Halkevinde Partk u: j ~ 0 

ud k h tecavüzü milletçe ı vüzlere karşı gününde ve vaktinde kadar merak uyandırıyorsa Bcrüne 
ınumi idare heyeti azasından a 1 cuh e ece er nasıl hazırlandığımızı bütün dünya- gelmek için transsiberyen ile \ası t • \t' • 

1 

M:akineye 

Veriliren 

Japon Hariciye 
nazırı yarın 

Mo:oı~tıa görüşüyor 
Matsuoka bugün raş meb'usu Hasan Reşid Tankut. karşılaı:na.ğa hazır bulunduğumuzulı ya isbat edeceğimizi .söylemiı:tir. ..>ovyet ııahralarını kat° ile meşgul o- ayyarecı J un an ıs .. 

Evin snlon ve sokağını doldu~an söylem ıştır. . . . • Dinleyicilerin taşkın tezahüratı lan Japon hariCJye nazırının ziyare-
kesif bir dinleyici karşısında dun- Milli Şefın beşıl~cı~ kuru.~taf1j' r· içinde hatib sözünü çok kudretli tinden doğabilecek ameli neticeler tana geçt lar 
ya ahvali mevzulu konferansını 91lış nutkundan a ~ı"'. cumhfk' ~ kahrnman fedaka, O<dumuza ve de o dmce dikknd.,; ıah,ik ediyo<. ı U Moskovn 23 {A.A.) - B. B. C 
verdi. daha evvolden ..,, m~b· ~· 'J°Y'. milli deha ve bidiğin Iİm•ali olan Bay Matauoknn•n Almanyaya Japon Hariciye Na" " Mnt-u 
• H f b hnricl tehlikenin Balknn ka.ı•lamak için na"I to "" a •n Milli Şelimide yenilmez bfr millot ha<ekeıi, Ame<ika ıua!.ndnn ödünç oka bugün öğleden sonra Moskc 
lara ai~~rck hududa yaklaştığını d>ğ•n• .. tmih edilen lngiliz iııila- olduğumu'" ifade eımı, ve •Ö•le<L ve•:ne ve ki<alama kanununun ka- İhtiyat sul:-aylart Vaj a \'asıl oltıl'.aktır. Nnzır ıstru. 

öğ"e.ie:ı sonra 
l\foskovada bu1u 1acal 

bildirdikten sonra Mihver .devlet- kını geniş bir vuzuh n;inde anlatan ı ne şu cümle ile nihayet vermiştir: 1 b.ulu _fehr~da~ınd_a vuhkubul~uş.Lu. Bu yonda hariciye nezar"'lİn ın yük esl h
ak • j ·ı· · "f k dk G J k ·· ~ · d sıyası u ısenın e eınmıyetı ııe 0 - federasyo J otesto sek memurları t f d k ı letıerinin rnaksa<i ve ga'?' k M'ıllı· konferansçı ngı ız ıttı a ına sa ı e ece varsa gorecegı e var- J 

1 
T k d b" n l p r ara m a n arşı a 

kındn ızahat verm•ş, d olduğumuzu ve oonuna ka ., •• •• "- ' bugünden yanna AV<upnya mÜI•- makamında ken~i . Mısa ı • d d ı. d ursa o sun, o ·yo an ır nazırı ınacakt r. Ak-.<:am Japon sefisı ta· 
Ue hududlanmış topraklaL'moz an veocihen yola .,kanna" mümkün rafından nazır şerefine bır ziyr le 

F. •k · k d · • · f h ver ilecektir. Yarın l G da Matsu "B 1 1 ransaya 1 1 olamazdı. Esasen bu ziyaretin vu- • en ISIHl tS e Al 1 n Uigaf ar · kubulacağı daha çok evvelden bir oka ile Molotof arnsında bir gö • man arı • k kaç defa tekrar edilmi;ı olduğu için kara. V · j rüşme yapılacaktır Matsuoka ya •k d • vapur yıyece kanunun kabulünü tak.ib eden gÜn. " · ~ - - nn saat 23,20 de Moskovndan ny Cenub .. , Amerı a a pışman de ihtiyar olunan bu seyahati, bu - ırılat'aktır. 
. f ,. tleri olaca .ar,, il - du addeımek muvaf•k olu.. etmeğe baıladılar, sokaklarda 

k1 go··ndzırı·ı,·yd r hadise ile, ancak, dolayısile alakn- Birçok yü/uek memurlar istila D u·· n g-ecekı. yeıı ·ı sıyasi _aa ıye Filvaki üçlü P•kı.n bi, u<vu ol•n İngilizce farkılar söyleniyor 
Atina, 

2
2 (A.A.) _ Atina a. V I b t . . l . Japonyanın, Mihvere tevcih oluna- ı ,.f,.. lyan taarruzu dl d J·ansı bı"ldiriyor: . . apur arın ıer ca çe gıtme erı bilecek hareketler karşısında üzeri. Londra 23 (A.A.) - B. B C.: ( 

Al elrı'lerini.n Santiago a b • • I ·ı· ·· d · 1 
man • I p,

0
;. gazeıe,,, Lond<a muha •- ırın ngı ız musaa cır ne alm,, olduğu vazile1" vud,,. Almanya ile Yugo•l•vya ua.,nda 

bir top/anlı yapmaları hayre <inin i.ıihba<al num Dul! Coop0< al:ndı Fakaı Am«ikamn lngilımye yu. yapolan müzake.eI., hokkmda he- 1 liÜSkürtu··ıdii uyandırdı ile yapI•ii• bfr mülôkah ~;~<etmek- . . 1 d•~ yap.'.'"" _Y<ni bfr Mdi'.~ olma- nüz ,.,;h bi, f~Y. bilinmrmekıedi,. 1 I" .ı 
ıedfr. lngiliz nozm bu mulakaı .... Vafmglon, 2! (A.A.) - oı .. d•gma go•e k"alama ve odun< Ve<. Alman laleblennm Yugo•l•vya •• • Aıina 23 {A.A.) - B. B. c., 

Santiago {Şili), .22 <A·~: e-: n .. mda bilh .... demi,ı;, ki, - Amerikan ha<iciye n~m mu~d~i me kanununun kabulile Bar M •.•• ml•nd?n kabul~. Yugo,la~ .dkı.n Re•m• ıebliğ, Oevdye ve IOP<U laa-Almanyanın ArJantın, Peru . _ Bulgui•l•n• gehnce Bulgu. 1 Summe< Welle~ Amcnkan huku- .uokanm hatekot• """ndak. mu· umumoye.,ndck• muhaldeı. ı•tı•k<e hyeıi olmuşıu,. B;, mikta, d" al • 
livyadaki elç;le<inin dün Sanıu;r- lann bu ilk ihaneli değildi<. 1913 melinin yapı,ğ, ıalcl, mucibmce. iki nueheı ıo. anCak iki dcvleıin k.,.,_ uımnakıad ... Dün. O<du orlbi b;, d•k. 
da bir toplantı yapml§ olmaları 

1

~: te de Bulgarlar Yunanistanı ve .. s.ı.r- ı Fransız ticaret gcnıisinin hububatla lıklı !aahhüdleri b~ak:mıııdan ve. ~- toplantı yapmışlradır • .. ~u 10~ 1 Atina 23 (A.A.) ·- B. B. C.: 
lomatik mah l.ell.,de hay~eı :"'::. _ bi.ıam a.kadan vumusln•d•. Buyuk yüklü ola<ak Mm,lyaya mbesıçc mum• ola<a k . alu~• I! . ••Y• lab.ı,,. lanı.ya . Bclgrnd.da buru< ~" Radyonun bildi,diğine gö<e. fı . _ 
dunu••"· Dah•hye ne<a<el•nd 

0 

Ag ı Ho,bde Almanla,Ja be<abe< olmuş- giımele<i için lngihz mü,..d.,mi al- Yok"' bu •on "'~" hnd!" me.·eu.d , ~•mmoyel ve,,lmckıed,,. Dun yanla, bu •=• cepheuia m«kc> ~enildiğin~ •".'~ .'11 ... an~a~•n ne<;: 1 ı«d•. Şimdi de ayni Ş<yi Y~ p•yo<lar. ı "''' old uğu~u F '" n•·z ~üyük clç;,; va~İ_Ye•~. ~u~u•i b" m•h•yel ve<m" u~ Y •.•o•l•v . «k!'~."~"'.i • mm ıaka,.?d~ Ao• "m•ğ• J.ıikam~ Jantinde~ı elçısı Şılı harıc.ıye . aret Pişman olacakları . muh:a~.kaktır. 1' Henri Haye e bildirmiştır. d.egıl •. fıılı bı~ d~rumu ıı~d~ce huku- 1 n.ı~ yun~.nıstana s:eçtıklerı ogrenıl - tınde yenı bır mukabil taarruz yap<eIİne gidmk memleket• "Y. . N · tahakkümünü b«ka< gun Iec- Se<best mmıaka halkm•n bekle. kde,h<meye mh.,., etm•şlu. m•ıt". Subayla" bhçln<•m Yugo• • m.,J.,d,,. Bu ıaanu• Yunanı'"' eımek ve Şilide bfr eğlen~e •°'"?."- ı 1,"' ellikten •oma o<I• "viyedekö diği 14 bin ton buğday ve unun em- Japonya ile Almanya bi, mi .. k lavyada h•rnkm, ve yazd•klnn bjı; ıuaf,ndan püokü<Iülmüı ve lıaly, .
,; y~p.mak .~iyed~de ?ldu•.'.'::,kk';: 8:1~.,ı., belki daha oömdödcn piş.. niyeıle nakli için lüwmlu fo<mali- ile mukadde'.:'ılan~'. bi,birlne ha~- m~kıubda. Yunani.ıona gid«el" J., ıaanu~n. başlamndan e~v;elk, 
lem• '"· !> .. " ,k, .e.lç• '::ı:'ndukla- man olmuşlud"- telerin. muhuib milleılrrin umumi lad•kluma -!'"" mu•lakbelde bd-

1 
M•~ve<e ~""!. de.'.hal ha <be ahi - h~ılanna •lhca clmek .?>••bun,. • 

<en gelm,,J., ve ~'.!.de b I d Yahudiltte k.,,, muvafakaıi ile "'' b;, '"'ette ıa- ha,,. Amenkadan geldulocck ıoh- ı m••• bugunku muoevv•• vazoyete •. nde kalm.,la.d". Du,mnna ağn 
nn. düne k~du s.ı. makam aj'n. ~n s fya 22 (A.A.) - Stelani a- mnmlanacaii• Unud edHmekıedfr. likele<in mahiyelini la<lmak. bun. tmih cllikle<ini bild;<mişle<di<. . zayiat Ve<dirilmişti•, 
gizlemi lerdır. Ak9nnı gaz~!e elrınlın . 

0 

d '. lara karşı tedbir düşünmek, Sovyet Diğer taraftan 4 Yugoslav p ılo- ·• • - ---
b h t .. üuüklf"ri muta ea ar ıansın an. ıı k ı ı . . kı . o·· t ı·· 1 A .k 

u usus a >"ır b. d·w· d 9· meb'us birçok Yahudilerin • ·ı· J Rusya ile olan ınua a mese e en tu Yunanıstan topra arına ıne - 'Or n 'O 'Or Ü meri an ~u top~8:ntı~ın sebk ıyt ver ıgı e- İn il~r casuslarile birlikte çalıştık- ıngı iZ - apon halle çalışmak ve kurmak iddiasın- rek tayyareler ini mütte"fikler in nnGtel!lrı 1gostberm: ı~'l. 
1

t~·maın cenu- lar~ 1
•

2

çin Yahudilerin bundan sonra da bulundukları yeni nizamın orta- emrine vermişlerd i r. Dün, bü vük tayyareleri de lngilter ye 
azete er u gız ı ıç ı 1 • 1 1 .. . lk k"" l . B l dd k ' Al 

bt Amerilcaya lcınp takib edilecek telefonlardan istifade etmelerinin go··ru··şma erı ya konulmuş CI iZ e~as arına mu~: bır ha -u~ es~ ... e gra -~ 1 • - ö d .,. r 
yeni bi, Alman ,;y .. eı;nin huekeı mencdilmea;ni i.ıemiofü. . V kün•• deaıekl.C' .. •:.~•n .•~mek. c•b• mnn sefaret. onundo numay,~te g •I 3r I IJO 
okla" olup olm•d•:Cm• •o<makıa- mak•adlon gullugu ar•ka< b" .ha- bulunmuŞlur. Bolgradd.~ ye vıla • Nevyo<k 23 (A.A.) - Associa-
d lar. A dl kf b · llafyan Tokyo, 22 (A.A.) _ Dome.i 1 kikattir. Fak.at bütün bunla~. nıha- vetlerde ~nl~beler ve subayl~r her ted Pressin bi1dirdiğine göre, 25 " r na VU U a lf Büyük Briıanya nu. Tokyo büyük yet. mevcud muha'~". ~~•kalann f•rsattan ıshfode. ed~r~k. İııg>ltere- 1 ıonluk dö<1 m otö<iü 12 bombud~ I·. skenderı•yeye f1rkrs1 ,1dan 8: 0 k Şİ elçi•i S;, Robe<1 Cra"ie bugUn ha- ıarnllm hak ••md••• .,.,,.,eJ.,den ye ka~> sempatılerını ızhar e.t. • man ıayyamö. IS Şubaııa Bide ik 

riciye nezaretine giderek hariciye ibaret şeylerdir. _ . J?1ektedırler. Sdkakl~rd.n •İngılız Amerikanın şark sahillerine gİtmİJ-
kUrfufdU nau< vekili Oha~ ;ı, yanm •••• gÖ- Fakat hunludan daha moh•m o. tıpperary şarkısını soylıyerek do- fü. Bunla< lngilıe<eyc oevkedilo=k-h k rüşmüştür. ~ lan şey, mesela Amerikanın harbe Iaşan sübaylar .görülmektedir. tir. 

a Va a iDi (Başlanr, 1 

tnci sayfadal · ·- --- mUdahaJ.,; k•'•"mda J aponyan•n , Royıe. muhabirine gö<c, hükil • T .,,inl.anidenberi bu hacimdo 
.. Merkez ce~hesinde §~yanı kayıd lkı" Frans z nazırı bu harekete mukabele etmek . cesa- ı metin Mihver ile bir anlaşmn akdine 20 tayyare lngiltercye verilmiştir. 1 k deri

.ye 22 (A A ) - Dun bir muvaffakıyetle faaliyette bulu- 1 t..ı' • k ndı"nde görüp göremıyece- mütemayil bulunması Üzerine ihti - B t 1 . b" k l) k 
• on · · . ·· p b ·· • • ı <c m e d • u ayya<c enn " •mu za ,..,_ öğleve do,:tru münfcrid bır d~ıs • ı nan Yunan toryusu, erşem e ~u- , Şı mali Afr;k,.ya t . decok •or ğidir ki bu htıdise, birinci d~recc e yat sübayları federasyonu !:endi ken ka tahsis edilmiştir 

man tayvare<:ı , fskendcriye lıma-ı nü,. 1talyan kı.ta ları a~aıı.ınd:ı agır . . ' c. !J " '"' Almanyayı alakadar eden bı_ı key. disini feshetmf"ğe karar vermi~tir, - • 
. ; ·., gözükmüş ve hava d~ zayıata sebebıyet verm.ıştır. Malze. I Vışı 23 (AA.) - B. B. C.: fiyettir. Bundan dolayıdır kı Al- Diğer teşekküller de bu federasyo - R 1 D • k d ~~ ~z~r.nt'v.trının şiddetli at<!ŞI me depolarına ve naklıye L.ollö'!-~1na Müstemlekat nazırı Amiral Platon manyanın, bu bnkımdan Japonyayı nun hareketine imtisal edecekler - uzve t lİ e · ı' : arı;- tır Kônunucvwide da büyük ham yap.lm,.ı.,. ..ı~ >e münakal•ı nazm Be<Iilo Ö• ümüz . kandil eımek i•Irmiı olma.. çok dfr. Vindsor ile go·· rüşecek 1 

e b 'T· •:r•~üyÜk İngHiz uıor - den •On<a, düomamn mühimmat deki halta I•YY•<e ;ı, oimnli Alri ~arid olduğu gibi buna mukab!l J~- iki yük•ek hüİ<nmet momuru da 
gar QO u~ el ma<ındanb.ri !.k~n depolan ümine lam ;,.beıle. kay- kaya gide<ek bu<ada '8h<ada yap•· ponyanm da böyle bfr lednkad•g• i•tilalann• venni,l«dfr Bunlann Va,önglon 23 (AA.) B. B. c., ~uz~n u~ a~ ~ f batarva!arı ilkJ Jedilmiı ve bi<Çok lnlilôkia< vukua lan ino••h letkik edecekle<di<. ne p•h•,.na kaılanabiloccğini mya- Vn,da< vali,; ile ıı,~;İ•Ian vali Cümhund,; Ruzvel"n Kuaip de • derfıyPI avkah a 

1

kete tfermişt.ir. İn gelmiştir Ak~m iizeri de ağır top- l - aet ortağına anlatmayı faydalı bul- . . ld ki .• 
1 

kt d" 1 nizinde yapacağı tJeyahat esnasın 
e a o ara are 1" .... d • 1 b. b . d Al . ., . e 1 d"v t f ola muavını o u arı aoy enmc e ır. d B h d 1 d v -L 

oiltz avcıları tırıvalanmı<-sa da .~- , çu batarya arı, ıkr denzlın • elpods~- man ıaşe gemı erm ması, mada yankın ıg,er b~l~a 1 y : 1 Müstakil demokrat partisi, iki Mih da a am aa A a al~~nd.'ka udgrıvy~rd~ 
" ; k k kaybolan duş na tam bi< ;,abeı ay ey em•ş., "· <ak nam• dik aıe ama '"· an~ I h ha . b" I I / a anın umumı va ısı· u e ın -~azen dotırrua ... yyare~:,-'ıera temas tesisine B d odan çıkan alevler 40 met- faarrazlar Japon hariciye nazırının seyahatı ver e er hllGl'.f . ır an a!ma yapı. - sor ile görüşeceği zannedilmekte -u.ı .., u ep .. k I . · ' b"lh b" tek noktadan b"üyük e. masına mu a ı trr, resmı memun • dir. mu\"affak olamamıştır. reye kadar yu se mıştır. . <Başt.arafı l Jnci 511yfada) 1 as~a _ır haiz olabilir. O da bir yetlerde bulunan biitün nzalarına 
Panam-1-kanalında İtalyanların geçen _h~ftatı Jhjr- saat sürmüştür. Havanın karanhk hem~~etı müdahalesi karşısında istifa etmelerini emretmiştir. Halk, Tuzları c:snaid1ti e~~kk da d er i ve bulutlu olmasına rağmen bulut· ı ~~.en k~ın tatbik olunup olunma- arasında büyük bir nüfuzu olan Sırb kaydetmış .

0 

I u aln ak ıdn a E ~r- suz yerlerden geçilere.k infilak bom· uçıı~ı ~aakım"ından. 1 ortodoks patriği Gabriyel, Yugos -db • 1 d teyıd er a ınma ta ır. sır. bal t l b b 1 l'ma· m . f] . . • ·ı ih k "dd t lr er ma an . ·w· •• ki I arı a ı mış ve om a arın ı 1 Görülüyor ki vazıyet tara ar ıçın 
1 
lavyanın Mıhvere ı t n ına §l et-

CebelU arıkta yeni kuvvetler 
Cebelüttarık 23 (A.A.) - B. B. 

C.: Ahiren, yeni kuvvetler Cebe -e lerin bildırdıgıne ~ore •. r~aln ar •
8

1 
nın muhtelif kıeımlarınd" ve gar. çok naziktir. Hatta nazik değil. ha- le muhalefetini bildirmiııtir. 

(Bac•a ·afı J inci sayfada\ yapılarak muvaffakıyetsız 1 
e netı- bında ve şehirden geçen nehrin ·atidir. işte Bay Matsuokanın Ber. -- _ - - - ---

0 celenen son lıalynn hücumu ••na- ga.b onhilinde paıladklan ve oid- /;n •eyahati bundan öiüdi büyiik a- Al ( Kerende şiddetli 
nala yaklaşırken en sıe~ ~Jier tsucm; da irtibatları kesilen kıta'lar, Ar- ı detli iki infilak vukul>ulduğu görül- li'ka uvıındınyor Vf" nasıl bir netice man mareşa ına ı t l

. k ndan ıgı ı sın d B ·· ·· 1 f ı·k ·ı S f d b" • f t çarpışma ar l"e te iman UffiO diUİ bölüğüne aid buJunuyo< U. • U mUflU•. • doii>nacağ• he< la<a la a a a 'e Q ya a Jr zıya e 
sa geçeceklerdir. b ·rk sahil mıntakalarında agır Dün gündüz düşman gemilerıne 1 bekleniyor. d h "ld" iHartum 23 (Hususi) - B. B. C. 

lüttarıka muvasalat etmiştir 

82 tonluk tayyare y k 

0

yrat~ uğratılmış SM:na fırkasına 1 karşı yapılan hava hl\rckfıtı esnasın- ı 5 ı · . m E a a verı 1 ltngiliz ibataryalnn ve hava 
Ne,•york 22 (A.A.) - New- .?r "'•n•ubdu<. da bi, bombud•man Iayymmiz " '"' l/Ca'}Lf' ınap Sofya 22 (A.A.) - O . N. B. kuvvetleri Keren ve civarındaki 

Sun gazetesinin bilfüdiğine f.?
0

:~ m Ö" nii<Hğine gö«, Pfoe<ollo Belçika •ahilleri aç•klannda ha<b Başvekil Filof, mareşal List ve ltalyan mevzilerini miltcmadiyen dünyanın en kuvveth ve en buyu f '- grev bilhassa 1 3 üncü alay o 
1 

gemilerinin refakatinde seyreden d 1 1 f · kurmay şerefine dün bir ziyafet bombardıman etmektedirler. Mu-bombft-.Jl........an tavv3resi, yakında ıra.ası e b' 1 b b d n Roma'iy.. a p. tro as ıy a- İ . ~~" " b bü . ük zayiaıa uğ<am'Oh< k; " ?~1<o vapurunu om "' •m• • • \"ermiştir. Bulgar hariciye nazm harebe ngilizlcnn !~ine inkişaf-
Atlantik üzerinde tecrü e uçuş • de<~CC • .':ınlmişı;.. 1 cınu,o,. . han~ eri askerileşt:rildi Popof, harbiye naz!rı paskalof, ,dav devam e~iyor. Şıddetli s_ıcağa larına başlayacaktır. Bu, ~o~gd • gerıye ç . fırkasından yal. / Başka tayyareler de FnHe ada- Alman ve İtalyan elçılerı, Bulgar ragnıen İngılızler ışgal ettıkleri 
las b - 19 Dougias b • lO tıpın e Eofrie" .1:-"kmlno lduğunu •öyle- lan a.,klu•nda ve Heligoland ~~ Bükreş 22 {A.A.) - Stefani: genel kurmay ba,şkanı general Ha mo,·zHerini muhafaza etmekte , 

0 
82 tonluk bir tayyaredir ve 

1

~ ton nız 800_ kı§l a mış 0 ı yunda diğer har~. gemileri~e ve. ıa- 1 Petrol tn~fiy.ehanele.rile . 1?1en.su cı Petrof. ve _bir. çok. Bulgar sivıl İta1yan_lara ağır zayiat verdirerek 
luk bomba hamulesile Amerıka. - mektedır. f 1 d 1 şe vapurlarına hucum etmışlerdır. cat encfüs~ılerı askerıleştırılmiş· Jvc asken rıcalı zıyafcttc hazır mukabıl taatTUzlarıru püskürt _ 
don Avrupaya gidebilecek ve .. hıç E•H« a•.,•nda. 

18 
ya an b •• - Sahil muhafaza ı.,kilaı.na men· tir. bulunmuştur. lmektedirler. 

Yer. ;nmeden Amerikaya doneb• .. ~ olon 1919 •m•lma m•n•u as- •ub ıanml., düımana kut• mu· ···-·-...... --.. -........ ----.. ---·-·-·-----......... .._ .............................................. .. lt!cektir. kerler de vardır. tad harekata devam temişler ve bu '"?"- _ 

harekattan biri esnasında Norveç 
sahilleri açıklarında iaşe vapurları
na hücum etmişlerdir. Egersundda
ki dalgakıran bombardıman edil
mi~ ve Norveçte bır hava limanına 
aid motorbotlarla bir bina mitral

20 bin tayyare . 
Nevyork 22 (A.A.) - Vaşı~~ 

tondan alınan telgraflara !!oreS 
hükumet erkanı önümü~dekı l 
av içinde İngiltere.re 20 bın muha 
ı be tayyaresi vermcği istihdaf e
den bir istihsal planı hazırlamış
lardır 

Finlandiyada kıtlık 
Helsinki 22 (A.A.) - Stefani: 
Yiyecek ve bilhı:ıssa et kıtlığı 

doJayısile senenin büyük bir kıs 
llunda !balık ve geyik avının her
kes İçin serbest olduğuna dair ha
:tırıanan kanun Diyet meclisi ta • 
""•ndazı bbul edil.mi,tir. 

Aln1anlar Amerikayı 
terkediyorlar 

(Başıarafı ı frıci s:ıyfada) 

hazırlıklı bulunmak için zere . . 
talimat vermışlerdır. 

D •W taraftan Nevyorktan ıger w 

bikiirildiğine r.;ör~ ~a.sara ugr~ 
an İngiliz gemılerının Ame~ı-

lc.y d k ve tezgahlarında tamır. an o •1 . · B . 'u'saade ven anıştır. u lerıne m . · . · • 
le Jngiliz Jenulerının tamın 

suret al alınmıf ola-ip %iman tma 
ca.Jcbr 

yöz ateşine tutulmuvtur. 
Bir Alman ~ gemisinin akıbeti 
Londra 22 (A.A.) - Hava ncza 

retin~n tebliğ edilmiştir: 
Sahil servjsine mensub tayya • 

relerimiz bu sabah gün doğar-
ken Egersung limanında bir düş-ı 
man iaşe gemisine hücum etmiş -
!erdir. Bombalar geminin ortasına 
düşmüştür. Tayyareler- aynldıkla 
n vakit gemi yanmakta idi. 

· 1951-1917 
1958 -r95p &PRING" l•.O 

INGJLIZLER KENDİLERİNİ NASIL GÖRÜYORLAR? 
1935-1937, 1931-1938, 1938-1939 Ja, 1940 ilkbahaı-uula ve bapn 
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( TETKİKLER ) • 
1. aberleri Se .. 

Macarlarla ticart 1 

görüşmeler önümüz
deki hafta başhyor 

Sinema düşkünü 
(Baştarajı 2 nci sayfada) j tini .haiz bir mcelisi daha bulunmak 

Ruslara mağlub ol n Oamanlılar tadır. 
1 

Ayaatafanos muahedesile Ruslara Kıbrıs ada11nın Türkleri içfo d 
•• , birçok yerler lerkettiklcri gibi Bal. ayrı bir ida:e oekli mevcuddur. Ada 

v • eti 
~~~r" \ ka.nluda da birçok müsaadekarhk- Türkleri orada jmtiyazh bir idareyo 

larcfa bulunmak mecburiyetinde kal- malik ve milli ekalliyet imtiyazını 
mışlardı. İşte bu muahedenin akdi l haiz bulunmaktadırlar. çocugun marı 

Sinemaya girebilmek için, gişe memurunun 
cüz:lai!ını aşırdı, cüzdandaki parayı boz

durup bilet aldıktan sonra, rahat rahat 
fi!im seyrederken yakayı e!e verdi 

esnasında Osmanlılarla gizli bir an.. Kıhrıa adasınıu bu vaziyeti 1931 
la~ma akteden Jngil:cre. Rıl!1ann ü.. yılına kadar devam ett\. 1931 yılın· 

Macarlar, bizJen tiltilt, deri, 
tütün, yağlı tohumlar, hububat 
maddeleri iıtemelııtedirler. Ye
ni anltJfma yapılıncıya kadar 
bu memleketle takaı nretilc 

B. I zerinde büyük bir tazyik yaparak, da Kıbrıs, Yunanistaı:ıa iltihak oian 
ti İS VS Çimişke• Rus orduları:uıı işgal ettiği birçok I altında tekrar iııyan etti. Asiler vali 

zeklilerİ müteessir yerleri Türklere iade ettirmiş, buna konağını yaltblar. lsyaıı. bir hayli 
karşılık, bir taviz olarak, kendisine 1 müqkülatla ba'ltırıldı. Ou isynn ne-

eden bir yazı 1 pek lazım ıelikk.i ettiği Kıbrıs ada- tieesinde Kıbnsa verilen imtiyazlar 
t ıını almıştı. seri alındı, adanın mutlak hakimi 

ticari münaıebatta 
bulunacağız 

Cakmakçı)aryokufu ı\aobyan 1878 yılında aktcdilen ve R:ı~ vali oldu. 
han birinci katta manifaturacı ların zaferini hiçe indiren Berlin ı -lr 

Dün, Sultanahmedde garib bir let aldıktan sonra sinemaya gir - ı..ıtüstı AbduJah Dodanlı yazı- konKresi, Kıbnaın lngilizler tBTafın. Kıbrıs adası stratejik bakımdan 
hırsızlık vak'ası olmuş, 15 yaşla -

1 
miştir. · yor: dan ilhakını d!t tasdik ctmi~t!. Maa- /şarki Akdenizde fevkalade :rııühim 

T1Mıri görii~elcrde bulunmak rmda. ~ir ç?cuk sinemaya gi~ebil-j Bir müddet sonra p:ıltosunun ı «5 Şubat tarih}j bir qbah sa- mafih şeklen Kıbm adası gene Os- bir rol oynamaktadır. Famagusta .. 
üzere, Ankaraya ~"len Macar <•ks- mek ıçın gışe memurunun cuzda- cebini karıştıran gişe memuru, zetesi.nde bütün Bitlis ve Çimi,_ manlıların elinde knlmaltta dt-vam İskendrrive • Havf::ı. Akdenizin şar-
perlerinin önümüzdeki hafta içe - nını ç~lınıstır. . cüzıdanının yerinde yeller esmek_ ke:zckJileri müteessir eden bir • ediyordu. Hatta İngiltere yılda 92 kında İngilte!enin başhra istinad 
risinde temaslara başlıyacaklan Fatıhte,. Çar~am?a . cadd<;sınde te olduğunu g<)rmüş ve telaşla dı- yazı iotip.r cUİ. Hadise ıudur:-: 

1 

bin İngiliz lirası vergi bile veriyor. noktasını teşkil eden bir n~üsdlcstir. 
ö~cnilmi~tir. GörüşmelE>re Macar oturan .. Salahattın ıs~ınde hır '?l- şarıya çıkarak keyfiyetten di~er Mersinde, sinemalardan birinde ~ du. Maamafih bu paralar, uDüyu. Harbin sıklet merkezinin Akdenize 
ticaret ataşesi Çeki de iştirak e - cu~ •. dun A~emdar !'ınemasma gıt- sinoma müstahdc.."Tllerini hab..!r _ terbiyevi bir rıbn aıösterili.riı.en : nu umumiy:: :> hesabına kaydedili- intikalinden sonra :Kıbrısın rolü git. 
deacktir. Görüşmeler etrafında mıştır. Ceb!nde .on _Par~sı bulun - dar etmiştir. ba:.n :sa.ygıSldar ıslık çalmqlar. ! •yordu. Bu vaziyd 191 "4 yılına, yani tikçe artmıştır. • 

• - - mayan Salahattın ıçerıye bedava . .. . . Bu gazete hadiseyi yazarkl'n E [Türklerin Almanlarla müttefi:c ola. j Kıbrıs ndnsı limanları, geçen 
aıu~:dar11nra b~elen kmal~~a1t:ri!'i girmek için sinema müstahdem _ I ~ırktatç ~at ~~l .. şu[he:~ı 1 bır (böyle hadisenin Mersinde ol- i rak birinci _Dünyn Harbine giri~ine harbde, ve alclad~ zamanlarda in. 
re .ua~ar.ar, ır ço :na <' - }erine bir hayli ricalarda bulun - vazı:y~ e f?lŞ~nın onu.n e 0 ~şan masına f&§Wc, Billis veya Çi- ; kadar deva:n etti. giliz harb ~emılerinin ı,.ömür veyi-
ze tal!!>dırler. Macarıstanda ya~ı- muşsa da bu arzusu kabul olun - ve ?ılah~~ bılet alıp _ıçerı~'.e gıren rnişke:zek olsa ne isel) di ! 1914 vılınd:ı Tiirkiye lng;Jizlerin yecek aldıklan bir üstü. Fakat oim· 
lan müzakere1Prde b~ maddcl~rın mamıştır. ~lahattı~ın bu gayr.• tabıı h~lle- 1 Acaba bu gaz~te niçin herhyor.. 1 aleyhine harbe girince, İngiltere, di Kıbrısm tayyaTa üssü olmak gibi 
Vt'rilmesi etrafında tıcarct heye - ıMellıl mahzun bir müddet sine rınden şuphelenen sınema mus - bir yet"de yapılan mün!erid b~ kat'i olarak Kıbns adasının ilhakını • başka ehemmiyeti de vardır. Girid 
tim izle bir ~nlaşmava varılama - manın ;ntresinde dolaşan Salah~t tabdemleri hırsız .genci büvük bir terbiyesizlik hadisesini Biti: ır ilan etti. Bu suretle 1914 yılır.dım 

1 
adasının da lngib:lcrin Akdenizde... 

mıstır. İstenılen maddeler arasın- tin bir aralık gişe memuru Hayri- soğ'ukkanlılı!kla f_ıhn seyrcderk~n Çİmilkcz~ğc )ayık eörü)'or .sB ':'e_ itibaren Kıbmı adası 7esmen ve ki üsleri meyanına girişinden sonra 
da. tiftik, deri, yaJ?h tohumlnr, ba nin bir iş için dı arıya çıkın:ısın - yak~lamıc;lar, ı:ıolıse. t~slım ctmış- le hadiselerin daima bu~l ~Y kat'iyen İngilizlerin hir müstemleke- artık orta ve şark Akdenizi mı:tlak 
zı hububat maddeleri. tütün ve - dan istifade ederek gişeye girmiş, lcrdır.: K~rakola getıı;.ııen ;~ bu - olduğnna dair ve olacağına~ .: si oldu. Türkiye 1923 Lozan mua- olarak fngiliz b~ıkimiyetine girmiş 
sa·r madde]Pr bulunmaktadır. An Ha:,Tiye aid paltonun cebindeki rada uzer1 aranan Sala.hattının ceb elinde vesikalar mı var., H aı. 1 hedcsile bu keyfiyeti kabul etti. A- demektir. K•bnsın en mühim rollc-
k:ırada yapılacak olan konuşma - cüzdanı çalmıştır. l:_rinde .gi.ş~ m"ı:ıuru !Jayrir aid hangi bir tclıirde vuJoıbubner ı da, bir İngiliz komiser taıafından i.. rinden biri rle, ltalyanların Rodos 
larda bu mad<leler tekrar m<>vzu- 1 İşin şayanı hayret tarafı: bu su cuzdanl~ ~çınd.ekı 10 ~ıra. b~_una -

1 
bir hadise doJayısile diğe 0 ! l dare edilmeğe baslandı. j ilt- On iki adadaki hava ve deniz iis.. 

uba11s olacaktır. Bu maddelC'rin ve retle para teminine muvaffak 0 - rak sah1b ne ıade edılmıştır. : birlere bö l ağır 'isnadhu~ lngihere 1925 yılında Kıbrısa I }erini hiçe ~ndi':'mek, bunlann ehem. ' 
rılmesi mümkün oldu~u takdirde lan cür'etkar çocuk az sonra ~işe- Sinema merakı yüzünden bu hır bulunrn k Yek ağır bir 1 t a bazı imtiyazlar verdi, Yüksek ko. miyetini azahmaktır. 
J\" ,.aristandan bu mallara muka _ ye gelmiş, c~bind~en aşırdı~ bü - sızlı~ yap~.ığın: itiraf. ~den Sa~a- kil ed ft B~l. ve Çinıişkuç k'tl. miser yerine hir vali kai:n oldu. 24 j Gelecek yaıımızda Jngilizlerin 
b ' l bir çok makineler alınacak - tün bir ıbeş lıralıgı '{ene gış.e m~- hattın Muddeıumumılığe teslım lcr .,,;~ ~d;en müteetıi:ze ol- ~iRidledn mBürekkcl~. bi9r teşrii m~cllis 6kd~n~zdedki ~örc!üncl ü vS':. en rnk.n. • 
tır. im-uruna bozdurduktan ve bır bı - olunmuştur. 1 d 6 _ •. 'b b. d. ...uru u. u mec ısın azl\sı tayın e, mm ıs tına no~tası c an uveyş ı.-j0 ar ır. l~~un g~ B~ 

1
!se- I 1 5 azası da seçim suretile alınmak- nalından ve bunun ehemmiyetinden 

Diğer taraftan Macarlarla ya - • • • • • cr,Ç~y:~~ı~ ar Y. b~t1 ıst~ 1 tndır. Bunda·1 maada Kıbr sın bir 1 bahsedeceğiz. 1 

pılan görü"1Jl<'ler n{'ticeJendiği tak Aksaray cınayatının 4 .melenın uzarıne !:';.li ımb-:.-.~ Tt.~rkmı ~] .' u~b. de 6 azadan mürdc.keb icra mahiye. Hasan Ali Ec1i:ı ' 
dirıiP, -tuilen tüccarın elinde mev- "dl . I d .1 k DR s ütün u f~ıur en g ı ~-- -
cud bulunan bu seneki stoktan 10 şahı ~erı n er avrhen aynar her türlü fenalıklardan iHdir. Müna!<.alat Vekili ( J 
bin balve ti!~i~in rı;ü?i"? bir kıs- c ..... o""yaüyorlar? kazan : Tnniz, onurlu bir memlt'ket kö- T l y AT R o LA iri 
mınm Ma<'arıstana ıvı fıatla satıl : fesidir. Ona haksu: yere dil u- T ·akua ,a Şehir Tiyatrosu 

.. kü 1 kt k lık .,. ·ı A b . . d K' k d"k . 7;8.tmkğa kimsenin hakkı yok. ması mum n o. aca ır. • . Aksarayda ~ıs a~ç saı:-.ası e • :.a ":ın1ıın e 1r oru.n . C' mc E tur.» Trakyada ~ir tefti? .seyahatine ,çı- Tepebaşında dram kı.s. 
Ayrıca Macarıstıanla yenı bır ve kansı Nadıre ıle aralarında lcı dukkiınında çalışan ısçılc>rden • kan Münakalat Vekılı Cevdet Ke- mında. 

anla.-ma yapılnraya kadar bu mem çıkan bir kavgada kaynanası Asi- IMustafa, Cemal. Ali ve h:tavri \., ............................................. -' rim fncedayının yarın f('!hrimize • I~ Gündüz saat 15,3 da 
]eketle takas suretile ticari müna- yevi bıÇGklayarak öldüren, rakibijev\·elki akşam içinde kalay kay •

1

1 d'• t \J dönmesi muhtemeldir. it: Ak~am sant 20,SO da. 
sebatta bulunulacaktır. 'addetti~i kansının akraba~ı Fah - namakta olan kazanı kalıblara ar on un an yap 1 g' ı t Lnraıınm insauJ:ı.rı 

-- - ri isminde bir ~enci de varah~an dök~ek ü~crc kal~ırı!lark.~n ... ka - iki yangın baılangıcı Yazan: Ved:ıd Nedim Tör 
Kalorifer k1zanları va saç A:li. E:niroğlunun ~ulıakemcsıne z~n ustl~_ne de\·rıl~ış, dor~u de mu·· nakaşalı topla t 1 Dün Be o ~lunda iki arı ın ol. istiklll r.a_dde:inde komedi kısmında 

bırıncı ağırcez:ıda dun de devam vucudlerının muhtelıt ycrlerınden n 1 l ·\f.1 dd .Y d gŞ k . 1 Gunduz saat 15,30 da 

klv. rma mak'IJ18'er"ı edilmiş\ir. !yanmışlardır. 1 muştur. d stıd_ı:ı. caf'l esın_ et ·ıı· ksı- A.11. •• un ~t.,JO dııı ' • • · · · · 1 nemasın a un ı m gos erı ır en 
• • Dünkü cel~~de baz1 müdtfaıı şa Kazazede ışçıler. tedavı ed~l - stnnı'bul barosu umumi heyeti birdenbire filmler parlamı~ ise de D A D I 

muaye::10den Q3Ç!rlfeC3k hid'l~~i ~inlenilmi ler~ir. Bunlar rnek üzere Beyoğlu hastanesıne dün saat ~4 t~ reis .vekili II~k~e! einema müstahdemlerinin vaktinde 
. . . .. .. Naöırenın namuslu hır kadın ol - kaldınlmı,şlardır. jGelenbcğ'ın rı)iasetınde Emınonu müdahalesile söndürülmü,tür. 

BelC'dıye rnakme $Ubesı mudur dujhınu ve kocnc;•nı tahrilt rn<.>cPk - jHnlkevinde toplnnarak, idare he _I Bcyoi;lunda Emincnnıii caddcsin-
liı~lİ ~mumi ~aha11cr?,:? bulunan tıı;:ıreket~c>rde bu~undu:unu bilme- lskenderund'=' bekli- yeti raporunun müzakeresine d~ de Luza Edvarda aid 22 .uumaralı 
her tu:.Iü n:ıotor, ll~an..;>r ~e bun- dıklerim sövlem1c:lerdır. •• 'ıvam etmiştir.. 1 apartımanın 5 numaralı d ... iresinden 

1 
]ara. mumasıl makınel~ .Cih,!iZları I ~~.keme.. d.'~er • s.ahid]erİn yen tucca r eşya Si ıDün~Ü iç;imada <ia müzakere de yangın çıkmış, itfaiye tarafın. 
tetkık ve muayeneye tabı tutarak celbı ıçın, talık edılm•1:;tır. . .. .. mev.zuunun markezi sıkletini avu <lan derhal bastmlmışbr. 1 
zaman zaman vukua gelmekte o-1 ·- - Denızyollan Umum Mudur mu k tl t .. d ... b Apartımarun 9 bin liraya sigor- ı 

· 1 · · y f z· K ı f 1.J t a arın eavun san ıaı ve u lan kazaların önlenmesine karar Sah• Mahmed ~vım usu . ı!a. a a ato,, u s- d ğ . "" . talı olduğu tcsbit edildiğinden ate- ı 
\'ermişti. Şehrimizde bulunan 500 • • • • kendf'nına gıtmıştır. san 1 ın yenı ve daha faydalı bıı: şin ne suretle çıkuğı zabıtaca tnhkik ' 
kadar asansörden ıso si bu sure11e 1 Emının evı yandı 1skenaerunda muhtelit nman - şekt? sok~ıa;ak. devamı mese1esı edilmektedir. 
mua' ene edilmiştir. Bunlardan lara sevkolunmak üzere gemi b ek tc>şkıl etmıştır. ı • ----
gayri fenni olduğu tesbit edil<'n Dün BE>siktac;ta, Serenrehev yo liyen bir çok tüccar eşyası var -1 Geçen celsede bu <'iheti tetkik Dün yapılan ihracat 
30 asansör faaliyetten menedilmiş ku~n<l.a sair ve meb'us Mebmf'd d·r. Yusuf Ziya bu busustn tetkik için seçilen komisyonun ha7.ırla - Dün 230 bin liralık ihracat ya-
tir Makine şubesi müdürlügwü a- Emın Yurdakulun mutasarrıf hu- lerde bulunacak ve vere::e~i ra - dı~ı rapor okunmuo;· rap'·run .,...,n ı Al t"t" f dk • ' 1 32. 1 •d •. . . Ft • ~ ... , " .,.. - pı mı~. mnnyaya u un ve ın ı , 
snnsörleri müteakıb kal~rifer ka- undu~u numar.a ı e\ en ya~. - ,pora gore, denız n.ak1ıvat ~oı:ıı.~ - dıktan yardım görebilecek avukat Romanyaya balık, lıviçreye susam, 
zanlarını ve bütün fabrikaları .da J!J_!l <-ıkmıs:. ~sa bı.r .za:n_anda '.hü- ,Yonu, bu mallan .. gıdec~kler.ı hman ların İstanbul barosunda 5 sene fındı'kiçi. Bulgaristan ve ltalyaya 
bu suretle muavene ve kontrol e _ vuverek butun evı 1st11a etmış - 1 lara sevketmek uzere tedbırler a- katlık tın' 1 rt k balık filistine tütün gönderilmiştir 
d k . n·1 • . r v lacakt 1 avu e lŞ o masını şa o- ' ··h' b .• ece tır. ı ahare berbcrlerın saç 1r. ır. ·k· · . _ Dün yapılan ihracntın mu ım ır 
kıvırma rr.akincleri de fenni mu- Bevo,l!'lu ve İstanbul itfaiye J şan 1 ıncı maddcsı munakaşalara kısmı serbest dövizle yapılmıştır. j 

Si 
Sineması takdim ediyor. 

2 süper film birden 

1 - Yeni Deanna Durbin 
GLORIA JEAN11n 

Açılmamış Konca 
güzel filmi 

2-SIGRID GURIE 
BASIL RATHBONE 

avenelere tfıbi tutulacaktır. gruplarının yangın ma1'~'lllinde 1 ı lyol açmıştır. Bazı 8~1:r bu. kay - ı Sofya radyosunun konseri 
• • • , ırösterdikleri gayret ve "faalivet 1 A D Y O 1 dın ~aldı~.asınıJ _ dıge~ bır kı - Bu akşam Sofya radyo orkestra.! • 
üçuık haberier 'save1:;indP. et<'<:, ekcıeriveti ah-, sım ıse •bılakıs muddetm az ol - sı programı bestekar Necib Celnlin j RJYO YJLDJZJ 

___ .) sab C'\•lerin teşkil etliği mnhalleye 23/3/1941 PAZAR 1 du~~u ;.e l~ yı.la çkarılmasını is-, tangolarından mürekkeb bir konser muhteşem zengin filmi 

tarat'uıdan oynanmış 

Uzun uımnndanberi lstanbul sarmasına meydan verilmeden 9.00 Sa.at ayan, 0.03 Ajans llnber- temış er ır. etıcede madde r..y - verecektir. İUıveten: Atinada Bay METAK-
tabüyet memurluğu vazifesini jfa söndürülmüştür. Bu \"anınn neti- !eri, 9.18 Mar.şlar ve hatif parçalar nen kabul edilmiş ve azalar 26 Ni- • - . ·-· • 
ctme~~.e olan .. l\!ü~~~z Bilec~k ,.iJ?- cesinde değerli c:airimi'ı·irı. evinin (Pl.), 9.45 _ 10.00 Ev kadını. ısanda tekrar toplanmak üzere da- Maluller B~rlı~an!n._.toplantı&ı 
ye.t ~ufus Mudurlugune tayın edıL orta ve üst kıc:ımlan k!ımılen yan 1!.80 Saat aynn, 12.S3 Kadın ses. ğılmışlardır. O~u mnlül! n birligı, lstanl:ul 1 
mıştır. mıstlr. leri, 12.50 Ajans haberleri, 13 05 in- _ tubesa ba~lıgmdn_n: 

SAS'ın cenaze merasimi ve şar. 

k1 Afriknda ıbarb mıınznralnrı. 
Seanslar: 

Deniz nakliyat k · 1 E · 6000 r sigortalı ol ces:ız heyeti 13 25 _ 14 30 Radyo 38 Batına kalas duıen amele Şııbcmız kongresı 28/3/94.1 ta-
.. . . . omısyon~, vın ırava - ' · • ··ıd- rihine müsadif Cuma günü .saat 14 

dun ıkıncı toplantısını yaparak. bır duğu anlaşılmıştır. llon orkestrası, O U d V ·ı d k' b b' d 
k ·ı f ·· d · T k _ e eznecı er e ı .şu e ınasın a 

ço gemı ere se er musaa esı ver- 18.00 Saat ayarı, 18.03 Radyo caz er os golü civarında inşaatta t lct K dl ı· l 

RİYO: l~.4-0 - 3,40 - 6,45 

ve 9.50 
KONÇA: 11 - 2 - 5 ve 8.10 

·mi , nakliyat için gemi arayanlura d orkestrası, 18.50 Solo şat1alar 19 30 çalışan Mustafa oğlu Haydar i:ımin- ı ttop .aflna~. ır. 1 ayır 1
' as 

1 
aza arın 

b. k · ı d . Para(' utcn f P.rl q m r C"' ele · t(e;ıır~ı ~e~~rı~n~c~a~o~u:n~u~·n. ... 1:111mıı&'!ı'l~~=~=~:i=~==' ge.m_ı -:'e ır ısım ıı:emı ere c ış te- Saat il.yarı ve ajans haberleri, 19.45 de bir amele başına dü~n kalasla '-
mını tle meşgul olmuştur. tecrüfıelı:ri altf f ve P"Sif Ziraat takvimi, 19.50 BoğazlÇinden ses vır surette 1 k ld ld ğ 

e .,.. b d Şeh' 1·· ler 20.15 Vlolonsel resftnll 20 45 Rnd ag yara anmış, a ın ı ı Mkın Hayat... Kıskançlığın Heyecan ... Serenadlarm Nc.ş'c ... 
ı,epe a~n a ır ıyatro.. I k • ' · h t ed d'" "l ·· ·· C cd' ı~· b k d · · • sunun yanında yapılmaktn olan oıara~ Y~PI a~~ yo fasıl beyeti, 21.15 Konuşma, 21 30 as an e dun o,.muştur.. . es ı c.wra ın u ret verdığı bır ~ahcscr: 

Espl" dl T k · d k' 1 •· ·· · Poyaço operasından (Pi} 22 30 Bant muayene e en ad ıyc tabıbı Enver A 
.. an 8b. a sık~. e 1d.nonu gezgı- Gc>çen Pazar J?ilnü S"lrtvC'rde ayan, ajans haberle"'· ve. 'aja.ns spor Knran defnine ruh9at vermi~tir. B A L Sinemumda ı ınQantı ıtmc uze.ıe ır. 1 h 1 . d •• ugün 

El k 
"k j • B 1 d. u yapı an ava denemt.? erın en mu servisleri 22.50 Dans müz'~i (Pl > :raııyor 

e ·trı daresı ,.e e e ıye !na- ff k' · - b · 1 ı ' q; • V E F A T 
k. ş b · l\ıı-d·· ı··~- b 1 d vn a ıvetlı ve mus et nPtırc er ~·--------·---,, ıne u esı ıvıu ur ugu ura ar a 1d d'J ... - · d .1• ! be ı 

1 k 1 1- 'k . . . e e e ı nı 0ın en vı avet se er r / r_ 
yapı aca e eAtrı tcıısatı lÇlll pro. . - .. 1·· .• •• • ' • r. n.ara bo sa Rize eşrafından Ali Rıza M:ıtaracı 
jcler lıazırlamı!llardır. Projeler, şc- lık mudur.uITTi, tecruhelerın dı - • r I müptellı. oldu~ hastalıktan kurtula 
hircilik mütehassısı Proatun tasvi- iter kazalaT?a. da tekrarlanmasına -ıl-····- 'mıyarak du-nkü Cumft ... ft"'ı gun-:ı. Al-· 

k t l aç ış - kapanış fiatları <>H~ u 
binden geçtikten sonra süratle tesi- arar vermış ır. ==============l'man hasanwnde rahmeti hakka in. 
~ata başlnnacaktır. İnönü gezgisi Önümü'2'dt-ki haftadan itibaren 1 ÇEKLER j tikal c.tmlştir. cenaze.si bugün {23/ 
ve T e?ebaşı Espllindı Mayıs rıiha- vapılmasına bac:lanacak olan haYa jMart/941) saat ıı 00 hastaneden kal-

Küçük Daktilo'nun 
Güzel YıldıTJ. 

'IARY GLORY 

NAPOL" 
yarattı~ı 

Sesinin kıvrımlnrında 
hayat kaynayan tenor 

TİTO SHIPP A'nın 

S R IS 
' yetinc kadar ikmal edilecektir. denemeleri aktif ve pasif bir c:e - Açılı~ n t·rm:n~ dırılnrnk Eyübde aile makberesine 

8 Edebiyat Fakültesinin felsefe kilde yapılacak~lttr. d.fô,ylül:rimiz ı 1 Sterım S.2t defnedilecektir. Köprüde Eyüb iske. Dağlarından alevler... Sahillerinden barkorollar fışkıran bu rüyn 
şubesi talebeleri dün ece Pnrkote- ar~nd.af! tec: ı . E' ı ı;-n m}Jdafaa 100 Dola: 132.20 lesinde saat 11 30 da hareket etmek 1 memleketinde geçen i~li bir draın, her kalbi titreten ... Her aşka. ıztırab 
linde bir danslı çay g vermitlerdir. ek1plerı·~· :~kv~ve de~lmes•~p k~ ıgo İsYiç. Fr, 29.98 üzere bir motör bulundurulacaktır. katan bir ömrün romanıdır. Programa llA\'e cTütkçco Brıtiı Para -
Gençler geç vakte kadar samimi bir rar VEI'l ış ır. u e n yapı aca 1 1 O I.Jrahml 0·0975 . ,Cenabı Hak ailesine ve dostlarına sa. munt Jnrnalda en oon har'b vak'alnrı 
hava içinde eğlenmiı1erdir. olan hava denemelerinin rlah:ı f!e- lOO Peçe.a 12.9375 bır, 'kendisine mağfiret ihsan eyle • Bugün saat 11 de tenziltıt.11 matine 

niş bir sahava temc;il edilmesine ıoo Dinar 3.1
7
5 ~ii:~••mmr.ammım••m•.!.:~==~ı:=~===========~====::====' r karar verilmiştir. Denemeler ge - Yokohama 100 yen 311375 ~n. ... -

DUnya muharrirlerinden tercllme- rek taarruz ve gerekse müdafaa .... l('t-olm ıoo l.sTeç Fr. 31.0975 
ler serıSi numııra: 44 şek.illerintle bütün ihtimaller gö-l

1 f Altın 24.50 • 
Maksim Gorki zetileT('k yapılacaktır. Denemeler 24 fi.yar külçe altın 320 

de itfaiye ve sıhlıi İmdad ekipleri I:.ham ve Tahvilat 
Benim Un:va~s·teferim daha genis bir teşkilatla çaiıştm-' 

lacaktır. Sarıyerdeki denemelerde 
Çeviren: 

mahdud sabafara inhisar ettirilen 1 

Hasan Ali Ediz mefruz paraşütçüler müteaddid 
Fi - 50 J?r:uplar halinde faaliyete geçİri -

REM Z l K 1 T A 8 E V f Iecektir. 
• Demme1er yalnnda Üsküdar ve 

\..._.,. ___________ _,~ Adalarda da yapılacaktır. 

Ergani 20.15 
NOT: 14/.Mnrt/941 tarihinde 

Ankara Borsasının dolar fiııtı 

yımlı§lıkla 129.20 olarak nc,,rc -
dilmfotir. 132.20 olarak ta.shlh ede. 
l'.İZ. .,, 

fiinemasmda 

y 

NEFiS ve ŞAHANE bir film in 
1. E A N E T '1' F: 1\t A C 

SON GÜNLERİ 
DONALD 

NELSON EDDY taraf111d:ın 

,.a.ra f ıtan 

Doğ' 
Aynca en son gelen Foks dllnyn haberleri - Bugün saat 11 de tcnzilMlı matine 
DlKıtAT: Proıram ö~üzdeki Çarşamba ak~anu kat1 Qll\nk değ~\lriltc:ekt~ . ·-



Mart SON POSTA 
S.yfa 5 - :.=::=:=:::::so Sene eweı:=i=:.::::ı L~nd~aya gore 1 ı Hldisoler Kaqısmda 1 

~~=:b ~~~~~:~r ~, Tı•NM · Der~e ; Bl~BIZl j va,!~~,~~ •. ~~~:~sı j Şundan Bundan 
Kahire, 22 (A.A) - ıDüa AJ D Zara rıc atı mek için büyük bir tazyik yapmak Pe • _z_ lia • 

ttece nqredilcn bususi•bir tebliğ. tn oldu~ mu1ıakknktır. Ban Yu- )lnlJ'e fc:sc f. l TityatToların yer c!eğiflir 
Ubyada Carabubun, İn&"iliz ve A- f?OSlnv nazırlarının Mihvere bu yol Gazetelerde okuduğu b" h 

~~j~a b~~;:~k~:li!:°t~.but~e= ı·talyanları korku;" mustn :ru=~!te!:ı~~~::;f: ~t~~~: ~fr: dır aw- ::~:aldık: 
l>ulunan 800 lti~ik ltalyan g"Srni- l .u~vya~a. muntnır olduğu şe geçil~r. Yirmi altı M~~t= ~; Komedi tiyatrosu yerini demıti-
lonu, teslim olmultUJ" ' kilde bır hukfnnet buhranı husule ıeo büt.ü.a peynirler ayni f t t ~iı -
Jar Mussolini, k C:rabttbt'ki JraJy.an- Yazan : Emekli. General 1-L Emir Erkilet Reti~ aflçlm~d.ı.r. [._:ı.g~- c:akTr.:t •. L ıa a aa ı- Gaye; iyi olur. Esasen bu tarz-
. a sonuna a u mu avc.met cm• av cma aın nnru.n ('C ıngen ıgı u ra'"11aa,.,.>.Tda tatbik edilen tek daki tiyatrolann yer d ~· . I . 

rıni vcrmiıti. Son zaruanl&rda bura- - 52 - j lan, atlı arabalara "'O'a mekkare- ~av efkarında biç ,üpbesiz bü- bilet usulüne pclc lbeıı:ızı"wn K . f d l .. b ed~l~tı.rn:ıe en-
d L• 1 I ) · 1 ""kl ·n -ı_~ • ı_ • • .. • • L ,-r ... or- run ay aan tecru e e ım1.,tır 
. a":1 garnizon. ta yan t.anare en /talyt111 miil~iıtin Ayn ere yu eb rsc ya.ıuen nafıfüyecek yuk hır kanŞ"lkiık vukua ~tırmek &anm, gene biz zararlı çıkacağız· Naşid. tru d Oümb.!ll .. ~ .. 
ile ıaıe edilmekte .idi. i Z • 'at• olan askerler hem dal. canlı :ve da tedir. YuJ?oslavlur. Almanya ve 1- - Beyaz peynir bça~ · trupu damd . pu a. d •.. ~ u mm 

1 erinci 1 aTflya rac 1 ha uzun miiddet yürüyebilirler ve jtalya ile bir safta yer &lmağa mü Deediğimiz zaman: aıma*yer ~nrler. 
ll&'iltere üz • e ı Artı.it gece olmu§tu. Albay Fara, hem de vardıkları yerde muharebe 1 temayı1 bulunulduğuna inandık - - Doban. • 

londra. 22 (AA.) - 1ngiliz ' müfrezesini ıünıü takmıı olduğu ye daha zinde ıinnek imkanını bu- lan takdirde. bunun neticesi '1 _ Oiyece~er. ~: Bır ihtilıar: 
hava nezaretinin tcbl·ii: ba\de tepede 'bekletiyordu. Tür'.k lurlar. Fakat ne ibabane ile o'husa mmni bir nefret ve infial infilakı - Beyn peynir do.ban olu 

Cece, CJüımanın bava faaliyeti, ıve yerli kuvvetleri saat 23 ile 1 ara o!sun bir kıt' ayı ai~rfdt!arndaa '\'le l oJacttktır. Yugoslavlar Romanya mu) 
İn2ilterenin cenubu carbisinde bir aında üç defa hücum ettilerse do bıl~..a muharebe ag1rlt1r1ndan, ve-!Te Bulıgaristanın -zelil vaziyetleri- - Ne yapalım efendim tek fiat 
tehir üz.erine tevcih edilmiştir. ~tü- püskürtülmüş'lerdi. Sabah 4 de Al· levlu ~uvakh.t bir ~an isin ol- ne düşmek :arzusunda değildirler. asulü böyledir. Mcacli Hollanda 
curn1ara, güne§in batmasından bıraz bay Fara tabur kwnandanlan1e kısa sa dahı, tecnd etmegı lhaklı ve lü- Onların istikltıl hakkındaki hara _ peyniri alacak olsanız 0 da doksan. 
'?nra ba~lanmıı ve gece yarısınd~ bir müpvcreden ao~ra, güneş çık- zumlu göıterebı1ecek n~en hiçbiı retli arzulan Yunanlıların 'Parlak - Öyleyse Hollanda peyniri ve-
l>ıraz sonraya kader devıun edü- madan cvvd çekilmıye karar ~er• ıebe:? h'!lunmaz. 1 bareketlerile takviye edilmiş bu- rin. 

Bir mulıtekir kilosu yirmi üç lnı
ruıluk demiri belediyeye bık ku
ruıtan aatmıJ. 

. ~uhtelcirio yirmj ÜÇ kuruıluk de 
mırı kırk lturüp aatmuına f&l!DL 
dım. F:akat halkın aldanma.maaile 
alikadar olacak Ldediyenin bu 
tarzda aldaulmıı olmasına ~-

hliıtir. Hücum, oldukça aiır bir de- di. Bunun üzerin, ölülerle bot cep- Bır 1 obru muharebesi hakkın· !Junmaktadır. Verecekleri cevab malüm: 
recede olmuştur. Birçok yangın çik· h&ne ... andıkları topmğa gömUldü; ?~Jd. ?1ütalea ~e. ta~l~u bitim1ek j :Buna binaen. AlmanlJırla ibağ- - Affedersiniz lcalmadı. Yalnız 
ınıştır. itfaiye servislai derhal hun- yaralılar da. :tüfeklerden ~·e ba~· llÇI.? ıla.vc etmeliy.ız. kı eger Türk ve Jarunağa karşı muhalefet her da_ bu beyaz peynirden var. * izdihamın azalman: lıı.rı söndürmek için harekete geç- niydcrden alelicde yapılım nakil muc&'hıd ku:vvet~en,. da_ha teşkili.tlı kika artmaktadır Kabinede çıktı * 
ıniş. Ia\.at bazı umuır.i binalarda, teskereleri üzerinde, su katırlarına :ve topç~ malık .CJ~dı ve munta· ~ bildirilen ihtilaf Yugoslavyada Saat kiralan: 
mağazalarda ve evlerde çok büyük yükletildi. Müfreze; bu suret1? ve z:a.':1 k:ıt ~lar olsa ~dı ~lbay Faza Almanya ve İtalya ile her türlü 
h~sar vulc.ua gelmiştir. insanca z.~- gene Kale nizamında olarak,. oı~a- ~ufrez~ bulundugo 'Vaztyettcn bel anlaşmanın İm7.asına karşı hisse _ 
Y•at hakkında tam raporlar henuz le .hareket etti ve cihet ıve Jstıka· kı de hiç kurtulamazdı. Nitekim dilen antipatiyi aksettirmektedir. 
11lınmamış ise de zaviat adedinin meti tayin edemediği için bütün ge daha aonnıluı '\'e bılhaasa Umumi ~lm•lann mukadderatla nı 
oldukça vüksek olm'\ımdan korkul- ce Ayn Zara etraf ve civnnnda .. do- HftTb esnasında zuhur eden ilt:inci geçıcn ba.ıib esruısınc\ak:i bütü nızb 
tnakıadrr. 

1 
~a~n Lequio ~ohm~ ancak: ~un~ Trablus h~b ve mii_:;:addderi esna- rabJanndan mes'ul olanlarla nbir _ 

Yunan teb1iğİ dogarken tcsaduf ettı. •r.nd~ yerli ve .~edevı ~u~etlcr. çok leştiımeleri iht.imal hartcinded:iır. 
Atina, 22 (A.A.) _ Yunan or- Mükafatlar, cezalar .'PIJmlJ ve t~?eler .Jormu~ ol.?uk!a .Hırvatlar da demokratik ü 1kcler 

duları başkumandanlığının dün ak- Albay F.ara, birkaç gün son!"8., ldaJ, ~u gıbı .. ;avy{'l~r.e d~şmı.g için o derece şe\•k ve tehalük ~ös-
farn ne~redilen t 46 numaralı teb- harbde göseernu) olduğu fevkala- 0 an ta yan mu reze en~ :Pll! ve termislerdir ki, Almanva v.e İtal
liği: de hizmetler dolayıaile, Tütbesi ge- ya~lahnı ~ı~r~ar~~ daıma onla yanın emirlerini iyi k<irşılamalan 

Keşif kolu ve topçu faaliveti 1rn~- neralliğe terfi edilmi,ti. Hareketi rı 1B a j e b nub er J. .. k ]' ihtimali çok azdır. Alman,•a .He 
dedilmişth. Tanklarla yapılnn hır emrrd"n tümen komutanı ise, yapı .. uhn"udnl a. ~~- j: bur ~~ YCT 

1 imza edilrcek her türlü vesika, sa 
düşman teşebbüsü püs"ıtiirtülmü~ ve lan bir tahkikat neticesinde, mev- m~~ ~ k~n, ı;nr 0 wras vannıı.ının dece bir ademi tecavüz muahede-
bir tank tahrib edilmiştir. ~ J.:ıinde.n :ltaldmldı. yadın.. e 1 tfepeye ~I ·nmışl ve f bul- si dalı İ olsa, A1manyarun jsıismar 

Bazı mütalealar ra a ~ tara t~~ sım !ll'f o a~, ata - etrnosini pek iyi b-ldi]!i kavçcı 
Alman tebliii y~~ ı~ufre2:esırun muharebe~ ç~ tavizler yok~unda Hk adımı ieş. 

R i\ Bu hareketin teTtibinde evveli itilip gıtmcsıne ne •ebehle muııaade ·kH eöecektir 
Il~rlin, 22 (A.A.) - esmı Afbay J-ara müfrezcai, ibtiyacdan etmiş olduklarına .dair elimck :hiç --·------

&rlavhay:ı okudum: 
«Elclctrilt ıaaati kiralan kalkıyorn 
Sc~dim. Serlavhanın a1bndaki 

yaZJyJ da okudum: 

aSaat ücretleri ilk kurulduğu za
man b.ir defaya mahsus, yahud dn 
senede bir kere a!ınacakbrn 

Meıe1a bir adam; ev tutacak ev 
sahibi: ' 

- Kirayı her ay pe~n isterim. 
Diyor, evi tutaC8k bu ıartı ho§ 

bulmuyoT. 
- Her ay peşin vermek bana 

birn ıgiiç gclecelc. 
Ev sahibi bir hal çaresi hulmuı 

gibi cevab veriyor: 
- Öyle .He kolayı var. Seneliği 

ni peşin veriniz. 

Bir arkadapm, tramvaylarda iz
dihamı azaltan bir yenilikten bahset 
ti: 

- Yeni boyalı tabelalar, izdiha
mın azalmasına ecbeb oldu. 

Merak ettim: 
- Nasıl olur) 

- Basbayağı oluyor. Mütcad
Jid cihctleTe gidecek trnmvaylann 
tabelalan ayni ren\:te boyanmı§ 
tTamvny bekliyen yolcu, tramvayın 
geldiğini görüyor, fa.kat uznktan 
kendi bineceği tramvay mıdır, yok
sa değil nüdir, kestir~mivor. Tabc. 
laYl okuyup tTamvaya blninciye ka 
dar tTamvay da hftTeket etmit olu· 
yor. 

teblıg: .. .. dnha az bir kuvvette tC1k.il edilmek bir malümat olmadı.ğmdan bu hu- İ 
Ağır bir deniz teşck~ulune ~u- ısurctile hata edilmifti. Bu bataruo susta daha fazla bir ıcy diye.miyo- nçrilterenin Fi1istin 

:manda etmekte o1an amıral Lut17- b lıca aebeb ve amili Türk ve yer rum. Şayed bu muharebede bulun- k 
no şimali Atlasta yapı!an uzun hır ı·aş ·· ·· ıı · kuvvetle'.rte .bunlazın muı :veyahucl Bir Tobraa vak'asına -Omİserİ Emir f • . . l ~- • 1 16 ı gonu u 
ee erın nctıcesı o ıuaı. cem an h b v çetecıuk faaliyet ve dair yakından ve sahih malümat Abd fi h ., .. •• •• 
?in tonilatoluk 22 du~mnn silebi ~~ a~e · e ka:ıan hakkında İtalyan sahibi oJmu.- arkada§lar 'V&T ise hu u ıa 1 e goruştu 

·c Bunlan biliyor mu idiniz ? :ı 
ınıha edildiğini ve mürettebattan u re ım w •- h b"Jd·kl · f "l" la Be•,,..,,+ 22 (A.A) D N :o 
88;; kaL.n 800 'kişin:n Almmı harl> i.ııtihbaratının ııoluanlıgı ve yanut uınııta ı ı t"n ta Jn 11b yazma rı :t•....... • - • • .o.: 
gem·ı · t f d kurtarıldıklarj- taı.dıri olmuştur. Bundan sonra, meseleyj aydınlatacağı için pek fay F,ilistindeki tngiliz feovkalade 
nı h:lde~ .ar.a ın an Albay Fara müfrezesinin Bir Tob· dalı olacak.ur. komiseri, şarki Erdün'iin hükU -

ı ırmıı.ıtır. a ._ J k · l A ' · 
D . 1 ıl Af.,_ b sa- ru·a güne§ çıkma an v1uaTu va- Bir Tobrcutaıı sonra tal.,an- met me.r ezı o. an mmnn ı. z:ty~ -
enıza t ar nli'.anın gar . . . k d " _._ Emir Abd llnh I ·· 

hiUf"ri boyunca himaye altında Jn- zıfesını bas ın ~arzın :"' ylnıapması~ Uırcl.a haftl olan teenni ıve r~t r~"'Jt u :ı e ;go -
.. ·.ıı • kt lan yüklü biT yoJu kaybetmesı maru o uşt\I &.J 1.htı""- ruşmu~tür . ., t"reye gıtme e o b _ 'f ._. ._,_ı,w 'L ,, '" 
lnFı1 h- etmi•lerdir. De- u, muV1U aa.ıyela!Z.Uge AUVVet me-eye ucum ~ l . d d h . d .. . 
ni:zalı•larımtZ diişmanı anudan~ bir ~e ~sın en a a zıya c mueasır ve 
l:nç giin ta'kib cıtırt"!II onra arka amıl olmuştur. 
ar"ava ynoılan hücumlar esnnsında Askeri kıt'aların, bilhassa bir ta
eeın an 77 bin tonilA1oiulc 11 aüş- 1'ım izlerden ibaret bulunduKu bu 
man vapuru batırmı,lıtrdır. gibi düz ve tenha çöl ve ıa'bralar· 

Dün ha'!.'Jl kuvvetleri de dü~man da yalmı: kılavuzlara bel ve ümid 
vapurlarına ağ:r zayiat vermMer- bağlamalan doğru değildiT. Eğer 
dir. Tahminen 31 bin ;tooilatolult bu sahralaf dii~man nıemleketinde 

· v.ııpur bntırı!m1ş, 6<lfJO ıonifato1ulc bulumir -ve lalıı""17.lar da dü~ıan 
\'apur ağlT ha!Br& ~ratJlmış~r. hallı:tan .olursa ~ bunlara inkiyad 

Hastayı ayağa kaldiran 
koltuk J 

En fazla mektub alan 
kimdir? 

Alman muha1ebe 'ta);'1lTcleri öğ- ~b;. t~ıyct .i~etlb-İ ~eh l'o~· 
leden sonra Giridb =imalinde hi- ı ~r. nul ;çın,b zİ ıt enn e knl e 
nlaye al~nda i1erleven bir kaf ltye daıma pubs a ı~r u ıınma~lı vke ı a.I 
d ff k. 1 1·· tmişla-· ,,-uzlann un .. nn vu.taıı e ontTo 

Hangimizi seviyor ? 
e muva a 1) et e ucum e - . d 1 __ ; lWındır 

dir Jki isabet alan ıon model bır e 1 m....... · 
PctTol 4;emm ateş ahnısttT. Bu :va- Pasla, askcri lıf alara yalnız 
IPura ka)bolmu.- nazaTile ibak·1 ı j. sahralarda ve çoraldarda d~I, a-
ır 8000 tonilato,Jk ciğe.r bir va- lelümum ormanlarda, karanhk ge

ll>urun ortasına bir bo:J,lba :isabet et- celCJ"de ve sisli havalarda dahi isti· 
iniş ve vapur ikiye iböl:inmü~ür. kamet tayin e<ı~rek yürümelı: .için 

t il" lazımdır • . Malta aç.ıklannda biT ııngı ız to:-
Pıdo muhribil1in hıırun kısmına bıT Müfrezeleri hafifletmek iç.İn ağır-
b hklardan ve askerleri de bazı eş-

omba i'abet etmiştir. ı· ...:ı .. 
i d f yalarından -ve mese a aıxa çanta-
ngiliz kara sulıın ü:r:erin e aa- hk - ..1 d "d 

1 uh be Jarile ita im eoevatın an tdcrı 
1Yette bulunan Alman m are b · · h klı ı·· I b dmek ted inru a ve uzum u 

tayyareleri Penbrokenin cenu u .. t bilecek hemen hiçbir hal ve 
l'arlt.i inde Briıtol ltdna1ında 4000 gos.cre 
ton ·1· toluk bir ticıuet vapurile 40001 vazıyet yotur. . b fjfl k 
lonı·ı • t 1 "- b. l 1•••1 batır- Kıt' ayı vey·a asken a etme a o u11:. ır pc:tro gem ., • h "f d 
ltııılardır. ona her vazıyette ve l er vazı e. e 

ı· ·ı· lüzumlu olan eşya, ma zme ve mu-
ltı a~ iı~et. alan 3000 tonı u;J: himmatı hın:fetmek auretile değil, 
cı k dıger bır bcaret vapuru da f k bazı hallerde aıkerin aırtın· 
"1dıo h b k.si de bat- anca l" urg un cenu 11 şar ı n l .:ı k. bir kısım e~yayı ve meıe a ar 
ını"'tır aa ı k • ·ı· • . lrn çantalnrını, ıt ayı 1 avcten ta-

Oldukça kuvv.di ıayyare fılola- 1.:.b edecek olan nakil vasıtalarına 
11 ?ün gece Plymouth liman ve dok ~"kletmekle 0Jur. Meııe!ıi bir piya· 
b:&ı•atı .i\z..erine muhtelif çaplar~a ~~ taburundaki erlerin ar\:a çanta· 
h rnbalar atmışlardır. Limanın bıl- I ürüvüşte ııutlarından alınarak, 
n, .. f\ cenub kısmında büyük yan: ::nl~r t~buru takib edebilec~k o-

t.ınlar çıkmıştır. Bu hücum evv.elııı :ıs:= 
~ec d ~ } 56 ıörüpıiye Ta:r:ı olacak mıyım~ Sanli konuşur gibi, hiç düıünme 

e )"Bpılan hücumda el e eaı en .S Posta» nın Wrikuı: h ıı... .:ı h b l tıet" I on Doaruau ayır... -nııyır. zannet- QCD emen öy e yazıvermek, yazı 
ıce eri tamaml..unıştır. 

halyan tebliji Ayni ClmWI alqamı, getirmemek, ne çocukluk! ~LAN g] 
miyorum. nııı:ı kalan bir fCY olduğunu akla 

R 1 1 ~:-.::.ıü bir:, -1..--- Daha pek yeni yalnızlıg·ımın da 
d 

oma, 22 (A.A.) _ ta yan or- •-~ -r-au 
ula ~h 288 arttıgıw b.ir sinir ger•nnlig-i içı.nde, rı umumi knrarga ının e. 

llunıııralı tebliği: N A\<:.LE DEN : ~EE~lJRE ~4Mİ Garib b.ir akşam bul dokunsalar ağhyncak gibiyim. 
B b ·uı Demin ıedefli., nakıılı masanın Yarın jçin .istenilen o karşıla~ 

bir· 001 ardıman teşekküllerimı ~ ~meainde kalan defteri .hnak maYl kabul edecek miyim? HaYlr, 
iiısl·· ~.ı..ınanistanda Preve.ı;e. d~1ız • . d dak.larında, ~özlerinin Ellmni tuttum: içi .alona indim 'Ve onu yerinde ne diyeL.. Gö~miyccek mi. 
şıf unu bombardımıı.n ctmıştır. Ke- .. ~enıwı k ~ · dünyalar deier bir ı - Siz.in sayenizde içimde. aydın- bulamadım. yorgun basta olduğuma •.• Ne bile-
tipj~~Yyabr.dcrimizden bi~. Cdl~s~er ıç~ eÜ;.o va~~;, lanan ruhumda ne ı;;ok ıey d~ti. Bir.inin eline geçmiş, biri almıı yirn iıte, böyle bir ~ler eöylcti-
..._.. e ır av tayynresıru uıur• te ,şs k d d•gıW"lim Şefkatinizle ısman, yumuu•yan kal- v.._... · ı So So d ·d • .. •tıvtür Pek 0 a ar genç .. b. d . .-be . '''- onu... ruın,. nm . . . nra... nra a ~ı CTJm. 

• w kiz yaaında- ım en ısyan, gam, ve zgmııA Herhalde peri olmahl Amma ne Onu görmek~ Sesini duymak. ha Al cugum. otuz ~e .. . . d d. 
•ub rnan hav'a kuvvetlerine men- yavru Allah ömür vermiş olsaydı, gıUı, e ım. yaptı~ Belki de orada, lilidaiz biT na söz söylemesini dinlemek? Cc-
ta .tayYareler Maltada kAin ~al.et- yım: ·' b. t nem de, hemen heme.n işte böyltt.e uzun uzun, c.an c.a- çekmenin dunnasım doğTU bulma- vah Termn, onunla «Kim bilir no
laabc.ıvannda bir lngjliz muhrıbıne 

1 

bemm dır ~ ktı. .. Siz annesiz bır na konuıtuk. Yalnu nakqh, eedef- dı, başlcıa bir yere sakladı? Gider- lem bakbnda münakaşaya giri~ 
~ kaydctmişlc:.rdir. Y§~ınız 8 0 ~a c1e yavrusuz bir a· li masanın gözündeki sır ortağı dd ken de aynlmanın verdiği heye. mele... Vıe ~iuk ltanlılığımı. gıı-

l ·· .S~trıali Afrik:ada Cuabubclaki yavrusunuz. y en Siz olmasaydınız ıteri hiç an~ndık. O bana f\~eden Cllnla, bunu söylemeyi unutttu. Y.ok nırumu e1den bınkmamak~ Hıı
~ Uç~k müfrezemiz .f ay süren §İd- :nayım ~oc~~!"'1··· .. fk bir kız evla. bahıetmedı. Ben de ona bir fAY( sa Minenin hiki:resini ııhp götürdü yır... Yapamıyacağım... Bunlar 
,,~tJ.i bir ··d f d d dce büyümuş, ZCJ"l, muş 1 

k · b d GiClecek Gidiyor it- mü amma neye) N;rin} kudretimden üstun"" -yleT ••• Ben tıp o.ietıin d"· mu a aa antlıoara a e .. d vmek tadını bilmiyece tım; u sorma ımS. ·;·· H· b. g! 1 b. ~ .. b ~ih. il . . .,,... 
t•rafı duşman kuvve eri ve vesaıtı ı ~~. b şİz duyuıdueuz ... Çok tel... H J1;11~YaC:a~~;1.. ıç ~r d obocy e , Jr sudru o5~ ı tnnb? er 1çın-1 b gddiğim gibi. hiçbir ~y bilmc-

ı:- n an istila edilmi~tir. :z.cv.-.ı ~n:8 • ib. ıevdim ~;e şey .. , a•tu ısnunı ut e •onnıy.- e auyor um. 011ra ır utanç a den, biT fCY sonnadan, le.endi ken 
l:.Red b b d 1 el yru ııuzı b:ir anne gı 1 

' ~ alnıma It.d r kuardı~unı h" t etime izah edcmedigımı"" • anlamnra ••• litni~ d"; om ar ıman tayyare e- og , Ölümüne ağladığım cagım. •• b. d h .. '- . . .,. ..:.- C'~ pn • d E ? -'- ııısc - •.J 

t~ umıanın Midilli üssüne tae.r- aeviyorum. · • , b b wl nı.. Acabıı ır a a gorece&. rmytm.,. ...... uıı;er en. e ten te&rar açb Ya Ja anlanl.Bdığmu keşfe yelten-
-:.. Cknu,Jcrdir. ı y.a-vrumu.n ~atırea~, sızeHa~tiı agb:na $un1an yazarlten -gözlerime yaş ise. hik~yemde~ çıkardığı neticenin nıcdCA... Gideecğim. 

l '•'Yare] · • ,.... •.J d civa- 11.ımdan ıncuııı:ı ~·:: d b . kı· doluyor. l a•tın<laki o deh cC'Vabım: «Hayır, Evet. böyleai hayırlı ••• Onu ~r-
ıtıd enmız ' '"n:;;ı a as.ı ..- 1. kj, ıa ote en enım l d... O .. ı- h L• .:a~L L_ I d M .. • ... 

l>ılt it biy diişman kr•ıvazörüne tor- öyle gc ıyor . b ' • tizi de Perinin söy e ıgı, « ogru, a- ~· mn uenı nayır ı> ı a ~uf mıyPecen.~gıp~~m; artık uz.aUa.rda-
erfe taanu:ı etmişltırdir. j zım, ~n annenJZ, eru sızc, 1 zumlu» bulduiu bu brplapnıya Olmalı. --

(Devamı 7 nci sayfada) bana verdi. 

O, şimdi eğlenmekle, vakit gc.. 
çirmeklc, hayatta bilgi aitajı yap
makla mc:guldür. 

Çocuğum, günün birinde gerçek 
ten aevilsen emin ol ki sevilip :se
vilmediğini düıünmiye Jüzum dalU 
görmezsin. Onu bir «İntuitionn ola
rak bilirsin., · muhatabının gözlerin
de ok~.ırsun, o.imdilik kafanı boş ye. 
re yoTmamaklığını tevsive ,.derim. 

TEYZE 

sınız. Gittiniz... Bu nynlıştan üze
rimde baŞJmı döndüren bir heye
can kaldı ... Sanlcj beni, korkutan •.• 
BiT yandan da tehlikeli bir ;clci.1-
de içine doğru çeken bir uçurum 
ba ında bırakmlf!lınız gibiyim. 

Tam aynlnken, sizin hala süku
netle gülü~scdiğinizi göriince öf. 
kclendim Peri, aize adeta kırıldım, 
Bunu hissettiniz de: 

- kime doğuyor... Birbirimizi 
göreceğiz yavrucuğum, onun lç.lll 

üzüntüsüz, hatta gülere\ gidiyo. 
:rum ••• Dediniz. 

Size yegane sığınacak yerunm, 
Yeşı1köydcki madamın adresini ver 
mek için hem de ısrar edrrken, 
hem bunu gülümsiyerek 'kaydetti
niz, hem de ,öyle dediniz: 

- Adrese filan ne lüzum var) 
Siz 1ci sar.ih, vazıh ıeylerdcn kaçs
ntrdmız. bm tdtrar birl~tirmcl 
ifi;u, birinci scferin<İe olduğu gibi 
gene o:büyücüden. beklemeyi dm 
ho§ bulmaz mıydiniz') 

Urkau wr) 
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r 
l em 1 ek et il a. b er 1 ç r · J Büyük Fransız ve ing_iz edibi er' 

Sivasta 
Vilayet umumi meclisi 

bfrçok kararlardan 
sonra toplantılarını 

bitirdi 

"Ovasından bal dağ~ ı izmirde aşk 

ı d ..... k ' b. yüzünden işlenen 
arın an yag, a an na ıye,, kanlı _bir cinayet 
Nazillinin zengin ve kalabalık bir nahiyesi 
olan Atça böyte anılır ve burada herkes 

hemen hemen patron vaziyetindedi 

Yazan: Valen tin W ilÜam• 
Bu sırada Stephen ocağın önün. le sözlerine devam etti: 

de diz çökmüş bir vaziyette, çam - Sizin de bizzat kcndiniz.i itti
koznlakları ile kiiğıd pnrçalarıRı tu- ham etmeyi kat'iyen doğru bulu
tuşturmağa başlamış bulunuyordu. yorum. Fakat cüzdanın içinde bUA 
Çıtırdayarak ynnmnğn b"'şlıyan o-1 lunnnları ne yaptığınızı bana söy
dunl ra düıünceli dü~ünceli bakı- 1 Jemenizi rica ederim. Bunu, sizi it
yordu. 1 tihnm arzuırile aonnadığıma emin 

Birdenbire arkasında genç kızın 1 olabilirsiniz. 
&e'Jİ yiikseJdi: Delikanlı sanki her 9eyi kendisi-

- Size bir şey aom1ak iıtiyo. ne itiraf edecekmi~ gibi eöz:lerino 
rum, mösyö. devam etti: 

Garrison başını geriye doğru çc - Bana sonuna kadar itimad 
vairdi. Genç kız ayakta duruyor etmenizi rica ederim, cüzdıındaki 
ve tıı.,ımnkta olduğu biricik ziyneti evrakın aizcc hiçbir kıymeti yok.. 
olan markalı gilzel bw yüzüğü sinir tur. Bu ki.ğıdları imzalamış olan 
li sinirli parmakrarile döndüriiyM.. ilen kardetim sağ olsaydı da ge
du. ne bizim için bir kıymeti olamazdı 

Genç kız, f skoçyalı şive.ini, her t>unlarU'I. Onhtrı bana verme:ı mı. 
zamankinden daha anlaıılabilir bir üi.z~ 
hale getiren hafif heyecanlı bir aeı• Stephen ıordu.ı 

20 yaşında bir genç 
19 yaşındaki 

arkadaşını öldürdü 
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Yugoslavya kat'i Amerikan harb Son Posta 1 General 
diyor ki karar arif esinde gayreti !!!:!!!!!!!!!!!!· !!!!:~!!!!!!!!!!!!~~:!!!!!!!!!!!!!!! 

f d ) M ı A k •• ı (8af tarafı 1 :nci savfadal (Baştarafı ı inci ~yfada> (Ba• tarafı l .inci ~.ny a a e ı 1 ume maç arı Motör, her nevi gemi inşasında 
Almanya, Yugoslavyanın bu maliı.m değildir. ~ır. muddetten~ _ da, derin ve geniş değişiklikler 

mukabil teklifini kafi say_:nıya -
1 
ri matbua.~. ve ~~u:nct·ı~~~~rli 0 •• • • ld yapmıştır. Su üstünde ve su altm 

Çocuk Esirgeme 
Kurumunun faaliyeti 

süratle büyüyor 

rak, iki devlet arasında muzake • lerıinde ~çuk, a .8 aç a f k t • k da. s9reden büyük ve küçük ge- ~azilli (Hususi - 22 Şubattaı 
~ler yapılmış ve neticede şartları bir ekallıye~~ ~merıkan harb g ~ ı s uru çe l ı mllerm gerek hız, gerek yakacak ıberı bura?a teftiş yapmakta ola 
halen maliım olmayan bir anlaş - reti m.~ıunun h~der n°1~:1S:t almadan denizlerde uzun müddet Ç~uk . Esırge;ne Kurumu ~mun 
ına esası ilerinde mutab:ıkat basıl ! için Bırleşık . Aınerık~n! Y .,... .......................................................................................... ·-·••••' seyretmek ve nihayet azami fay mufet.tıc;ı Neşet ~oı:a, bu.gun A 
olmuştur kafileler tertıb etmesı ıca~ edece 

1
. ~ dalı yük almak itibarile büyük yona hareket etmıştır. Neş'et Bı 

iBu aclaşma esaslan evvelki ği kanaatindedir. İcar ve _ıare ka- : lllı olaralt 30 Martta luanbalJa Fener - GalataklTay, I. : imkanlar ve }rnibiliyetler kazan _ ra, Tı.irkiye Ço uk Esirgeme Kt 
gün berayı tasYib kabineye geld~- nununun .. kabulünde~b_erı bud:h; ~ Spor - Be!iktaı, Ankarada Demir•por - Maıkeıpor, Har E n:ıaları h~ v~ !lncak motör saye-

1
rumunun bugünkü vaziyeti hnk 

ii zaman 3 nazır bunlara muhal!f kalliyet ~ufuz~U; .glttıkçe i bıye - Gençlerbirliii. lsınirde de Altay - : sınde olabılmıştır. 1 kında bana ~u beyanatta bulun 
«>lduklanm bildirerek istifa etmış ziyade hısscttınnıştır. · · • Altın d ~ k l k : Motörün kara nakil vasıtaların muştur: 
lerdir. Naib prens Pol istifalanj Gazeteler .k~~leler ı:ıesel~ı~ı·_ 1 or u arıı OfQCO ; da yaptığı sonsuz lnkilabı da her i .~ Kur~mu!1 varidat, verim \ 
reddetmiş, fakat naz.ırlann ısran bütün teferrüatıl~ resmı ma e ....................................................... ··· ............................. ,ı gün ve her yerde görebiliyoruz. esırgeme ışlerınden alınan son n( 
ÜZerine kabul etmek mecbur5ye - lerde .tetkik edilme~ o~d-tu?ı~ Milli küme maçlarının yeni 1 Haziran: lstanbulda: F~ner - Motörlü tekerleklerden, motörlü ticeler, iftihar edi117~k bir _man 
*inde kalmıştır. ıbiJdirıyorlar. Umu!°ı~et. 1.tı i~ _ fikstürü çekilmiş ve klüp murah- Çaa~ata.aray, Beşıktao • binek ve yük arabaların türliıle - 2a~. al~ıştır. Eskısı.~e nı.s~e~~ 

Anla,..,. imzalanaok 1111? ma1buat Jaıfile1'er sıst~mmm 'lk baslan tarafından kabul edilruiıtir. J. Spor. rinden çeker (traktör) e ve ıanka ~gun~u durumda yuzde ellı u 
Anlaşma esa.slnn. kabinenin ek giltereye yardım pro~mındaw.1 elecek haha baılıyacak ve 5 Tem- Ankarada: Altay - kadar bugün Ademoğlunun eline nısbetınde bir fark görmekteyi; 

eeriyeti tarafından tnsvib edildi - mühim merhale ~eşkıl ede~eg~ne muz.da bjtecek olan maçların bir Harbiye, Alt.ınordu - ,övle ·vasıtalar ~eçmiş bulunuyor ~ç sene evvel azaS'l yirmi binde 
itine ıgare. Yugoslav başvekilile kani ıgörünmektcdı~. ~unll:nıa d~i listeıini uağrya ne§rediyoruz: l !\1a~kespor. jk.i, bunlarla yalnız uzun mesafe~- ı~ret .. bul?nnn kurun:ı, . bugü 
fıariciye nazınnın yakmd~ A;lman ,raber, bu ka~ar n:uhım bır te ta- 30 ~: Jstanbulda: f~ener - G. l . lzmırde maç yoktur. ri, her türlü tasavvur ve tahminın <lort yuz. ~ırı azaya maliktır. Bu 
yaya ~derek ibu anlaşmayı ımza· 1rin RuıNelt _ile ~uteh~5.'!ı~~zam Saray, İ. Spor - Be- 7 HllZll'an: lstanbulda maç yok. dışında bir hızln katetmek imkrını r.ıun harıcınde ya~ı.lan. yardıml:P 
lamaıan beklenmektedir. " rafından derı~ blr .t~tkıkı istı fiktaş. ! tur. . hasıl olmuyor, fakat "geçilmez vel~ı: bu. me\·~dun hır .~!yon~ .~aı 

Maahaza İngiliz kaynaklan, uç edeceği tahmın ediliyor:. . Anlcarada: Demiuıpor- Ankaradn: 8f.şıktaı _ yürünmez sanılan }er saha ve • laşabıler.e~ınl de soylıyebılırım 
nazınn istifası d'olayısile Yugos - 50 ticaret vapll_!Unun .~evredı - MaakC8por, Harbiye - Harbiye, 1. Spor ('()ller de artlk işidi\me~iş bir sür jF!k~t bızım ananevi t:vazüllmü 
lav _ Alman müzakerelerinin in - Jeceği hak~nda dun ven.en iha~ Gençlerbirliği. Mn~kespor. atle aşılahilivor. Motör hav:ıda v o yuzunden o!acak, . henu.z. bu so· 
16taa uAradığmı ve anlaşmanın radyo tefsıratçtlan tarafından bii hmirde: Altay - Al- 1zmırde maç yoktur. aenizde olduğu gibi ve belki daha rakamı tesbıt et:nış değılız. Ev 
inızalanması için kab~n~ni~ ?ı - yük bir ~evkle karşılanmıştır. tınordu. 8 Haziran: fstar.buldn maç yok- ziyade, karada da ' artık hiç bir velce şub~ adedı 50 iken bugi.i 
ınamJanması icab ettiğını bildır • HUll'tiklar 5 NlsaD: İstanbulda: Bqiktaş - tur. Jmani tanımıyarak her. türlü gtıç 

1

700 ~e ~alığ ~l~.uştur. Halkımızı 
k ed. . Gençlcrbirliği, J. SpoJ'- Ankarada: Bcşiktat • 1 .. kl · kt d' hamıyetınc olçu yoktur Cenu 

ın t ırler. _.... H 22 (A A ) - Stefanı: Demirspor • MasL .... nor, İ. Spor 1 u crı yenme e ır. u· tl . d b"llı . f-'"k y l t raklanndaıı -tr avana, ' . . i .. .._... - B"" - b - l d"kl . . . t v aye erın e :vı;: ı assa ~ c 
Ul'OS av op itm• ecck New-York Tımes gazeteın, ream lzm.irde: Al'tınordu • Haıbiye. utun u_ soy e ı erımızı ?P- ~örmüş olan Erzincan mmtaka 

nakled di ~ bir cihet de tekziblere rağmen beyaz sarayın in- Harbiye, Altay - Maa- İzmirde: Altınordu • Iıyarak ~ot<>r haklu~lda hu.lasa ısınd'8 son sene içindeki verim v~ 
:alUJ?l 

01:anı~r Yugoslav top giltereye gönderi~~c~k. :harb malze- kespor. ı Altay. ,hır ~v. ı~ade. etmek ~anm .gelı.rse .• ziyeti, bu kanaatimizi bir ker 
~krr kı, A ker nakledemiye - meaine harb gemıkrının r~faknt et- Ankarada maç yoktur. 15 Haziran: lstanbulda: Fener - denıleb!lır ~ı. lmotor yırmıncı dana takviye etmiştir. Vilayetleı 
cekl=~~~8;u ~het Almanlar ta - mesini kararlaııtımu1 oldugunu yaz..1 6 N•: İstanbulda: Be§iktaş - Be~kta!J, Galatasaray • a:>rın dına~ık ~:uv~~t koludur :_e d€ki :şu'be1erimizden Afyonkara 
rafından· da itiraf edilmektedir.

1 

maktadır. . • . "kd- Demirspor, 1. Spor - 1. Spor. bu ~n mıhamk rum7.unu motorlhisar. Trabzon, Mersin, Sivas " 
}{ lbuk' Alman anın başlıca ga - Bu gazete, Şıma~ı ~menka hu Gençlerbirliği. Ankarada: Demirspor. teşkıl eder. Bursa teşkHat ve :faaliyetıerile 
,_:. y' la •yyanın Sclfıniğe gi - metinin harb ıe~ı~e~ıne tahyyarelılke- lzmirde: Altay • Har. Mnskcspor, Gençler -ı1 İnsanlar teknik ve mihaııik va- i.zmir ve Mana krec:lerile ba""' 
"'""sı, ugos \ • · f k t tmesı ıçın de azır - b" Alt d M H b" ta 'mk' l d alnı · " ~· de .. ·-0 yollarından istıfade nn re a a e .) k d" A ıye, ınor u - a&. ar ıye. sı ve ı an arın an y z ınşn gelmPktedir. Kaza ve nahiyelc 
et n f1?saı )af' yaptığını iddia e~ e:me tf' ır. • ı kupor. h!"llirde maç yoktur. ve imar alanmda dei!il tnhrib için arasında da Biga Erbaa Sultan} 
~e tır. tah kk k tmc:mistir merikan tayyarelen ferJJN~ude, Ankal1lda maç yoktur. 21 Haziran: lstanbıılda: Galntaaa: de istifade ede:rJer. Bu sebeble or- sar, Alaçam VP Rizf'nin Yenipazr 

U ~ue a u. tU tt" ~ • Labrador, Groeslnnd_ ve 2 a~ ~fa 13 Niaaa: İstanbulda: Fener - Be- ray - Altay, f'ener - duların t.eşkilatile muharebe usul rı bilhassa kaydetmeli.siniz 
6 ayan azası ıs~ e . ~ hazırlanmakta. olan uslerden ısh a- 1 şiktaş, Galatasaray - İ. Altınordu. lel"inde .. .dPr~~ değişiklikler ol:n~ş 1\aziJliyi bundan bir buç~k S{ 

Belgrad 22 (A.A.) . Ofı .. 1 · de edeceklcrd1T. } Spor. 1 .Anknrnda mr.ç yoktur.
1
ve motore }uzumu kadar emmı- ne evvel teftiş ettiğimde varidat 

Naib tarafından tayın. e"clı en 8 Bir zaruret Ankarada: Üf'mirspor- IZ!llirde maç yoktur. yet veremi) en ve bu hususta kafi ~n yüz liraya varmadığını esefi 
senato azasının evvelkı a'kşaı;ı . 22 . A \ l _ Ödünç Gençler, Hıarbiye 22 Haziran: Istanblılda: Gala tasa- bir gayret ve beceriklik göstere - görmüc;tüm But;in vaziyet başk 
na7.ırlar meclisi tarafından dış sı- Vapngto~, 

1 
l ; • tat- Mnskespor. Ta)' - Altmordu, Fener. miyen milletler büyük fclnket'türlüdür NaziUinin son zaman 

Ytlset ihakkında . a~ın~~ kararla~ v~r111e ve kıra ama . 1~~kununl~tc.. İzmirdc maç yoktur. Altay. sürprizlerile karşıJasmışlaroır. Mo larda elde ettiği rakam on bin r 
tasvib etmediklennı. g~s~ermek ı- bık sa.!hala~ına ~~1 bı çe, iz mesi 19 Ni3an: Jstanbulda maç yoktur. Anknrada: Demirspor- tör buı:nln kara ordulannın t~ - ravn velclasmaktndır 
çi.n istifa ettikleri hıJdır.~lmekte - reye gon~c~ı!Aek .;r hın~ :emi- Ankaradıa: Beşiktaş - Gençler, Hnrbire - kilfıtında top, tüfek ve mühhnmai Halkımmn tıamlyetine ölç 
dlr. V~rile~ malumata gor; b~n : ha'?1~lelennı :f:'dean Atlllntikten Dcmirspor, Gençler •

1 
Mnskesrıor. 1ıa ayni mevki ve ayni ihtiy~ç sı- yoktur, demi~tim . Filhakika, ic 

lar mustakıl demokrat "e çtftçı lerının rcfak 1 • d bir zaruret 1. Spor. lzmirde maç yoktur. rasmdadır. Onsuz arhk ne bır or-1timai yardım işlerinde <az ve sıl 
Partilerine nıensubrhırlar. Bu. par ~evketınck kmesde esıA e .k .,. , izmirde: Fener - Al- 29 Haziran: lstanbulda: Gal11.tasa- du ve ne de muharebe olamaz. ataka. ct'Üsturunun haAk"ım olma 
t• · · k" ·· ·11 de h 1' · ) a ta ır men nn ga"'"- 1 dı~ın. ~bmede. ı' md?mcsst erı 1 al ın.ı a ~lantik . muharebelerin ne tınordu, Galaıasaray - rfay - Beşiktaş, Fener - Üstün sayı ve vasıflarda mo - sile bu hamiyetten azami istif ad 

un ıstıfa etmış er t. te erı « d" Alt Spor .. ı·· h k t ı ·· kü d" Alman el ti - ·· d tezahürat -hirn sütunlar tahsis etmekte ır. ay. • • tor u ava ve ·ara vac;ı a arına lmum n ur. 
B a •;e ;~un ~ Görünüş K:filelere refakat meselesinin mü- 20 Nisan: lstanbulda maç yoktur. Ankarada: Cenç.ler - malik olan bir ordu. bu hususta - - -

Mih:~:d p!kt \~zlsma knrşı m~ nake.sa!!'I henüz Amerikanın esaslı Ankarada~ Be,iktaş - ~1as~espor, Harbıye ... zayif olan diğerini car~abuk var- Al manyaya hava akmları 
halefctin ve memlekette ruhi \•a- bir harekette bulunacağını tahmin Gençler, Demir~por • . eı~ırspor. k 'l' :ı\cta ' ' 0 sararak İ11"'.ha eylemek- \ k 
zivetin gittikçe kuvvctlenmekte ettirecek 1'adar ilerlememişse de OT- 1. Spor. lz.,mde l~ç yoFtur. tedir. Çünkü motör 'hız yapar, ar ırı aca 
oldu.ğu mC'rkezindedir. Yerilen ma :tada buna muhalefet eden de yok- lzmirde: Ge.latasnray L- 5 TeımnuzH: rtb~nbuC•':a:I ener - hız da çarpma (müsadc:-me) kuv - rn, , 1 ., ft' .nr d:ı\ 
l A 1 d" 1 ki Altınordu, Fener - A ar ıye a atasaray - · (k · · d ) d ~ B umata J!llr<' bu sabah Alman sc - tur. Mühim gazete er ıyo1· ar : • vetı .. uvyeı .zın e.. ogunır; , u nnı bombardıman etmek için gay 
fan:-tı c-ıvarındn tali derec-edc e - Kendi ihtiyarı haricinde bir battı tay. Maskespor. k nun ıçmdır K:ı buının .zırhlı. ~ıt n- retlerimizi arturdığımızı ve bu gay 
hemmiyeti haiz bazı teznhürat •vu harekete sevkcdilen millet kafilel- 26 Nİ.lan: 1stanbulda: Besiktaş - fln~adada maç ~·o tur·, ırır, mu'harl'be uçaklnrı~e. bırJıkte, retlerin gittikçe de nrtncnğını çol 
kubulmuşs~ da bu. tezahii.ra~ cid- Te refakat siıtem~nin açıkça kaba-ı Harbiye,, l Spor - .Mns- 17.mır e maç yo tur. 1 o.rd~1arın _dı>~İci ?rndretını ':c her iyi biliyorlar. Cün geçtikçe dnTbcle 
di bir rnahıyet kesb~.et:;ıkemb!ştıdr: lünü beklemektedır. ~~:;~da: Altay ._t Bugün yap1lacak maçlar btü12_~ mod~rlu -t\~ar. ~~ ~a~~C'lu~=, rimiz şiddetlenmektedir. Almanlar 

Belgradda cok uyu ır ıp • -- - 1 .. .. d k' ·ır k'" 0 l' .... ~u ınamı "'e ını ~uc bahıır ilerledikçe bunun böyle oldu· 
lomasi faaliv('ti devam etmekte Resmi tehi,· g'.J ler Gençler, Oemirspoı Dort klup nrasın n 1 mı lb -~- getırıvor1ar. ğunu daha iyi göreceklerdir. 
dir. Bugün J-~ .. iciye nez:ıretine gi- Altınordu. fmeye hazırlık ':façla."nın d u~~ 1939 EylUl Lehist.an seferinde. Londra 22 (A.A.) - Daily He 
denler arası •la Yunanistan elçisi İzmirde maç yoktur. eon. oyunları Şer :aa.ıasrn a ya Alm:ınlar Leh cephelerini zırhlı rald .rrazetesinin havacılık müteha 

... _ _._~f 5 in · f 'la> 27 N"ııaan: istanbu1da: Beşikta§ - l kt ro; 
de bulunmakta idi. <~· ı_ eı say af Maskespor, 1. Spor • ac~lk 11

• ı Galatasara la lstanbul- araba ve uçak fırkalarile deldiler sısı Fellows'un kanaatine göre ita 
y 1 ın Moskovn elçisi Düşmanın denız cüzü.t~mlarına 1 J mnç ıJ dır Gala. ve Leh ordulanm bu suretle par yan !hava kuvvetlerinin halen Or 
ugmı avyan , . refakat eden av tayyarelen ıle yapı- Harbiye. _ spor takımları y~paca jar • 'ki · calavıp av1r1rken motörlü ve mi- taşark ha.rtbindc herhan~i bir his 

Nevyork 22 (A.A.) - Reuter. lan bir muharebede Hurricı.ıne ti- Ankarada: Altmordu tasaray takımı lııt maç arının 1 ncı h ·k t'' ] <l k k . l · 
Nevyork Times rrnzetesinin Bel d 1 Demirapor - Altay. Jdevresinde 3-0 Istanbulspora mıığ- anbı. umcnder. eh sarar~· P; sesMı oham~z. . . 

. ~. pinde bir tayyarl! i!türü mü~tür. · . k ~ .. b ·· k ' yarım az ır zaman a ım a ve esır f'"l'- u arrır dıyor kı· 
grQtl muhabiı-i bıldmyor: Şarki Afrikada Keren etrafında- Izmırde maç yo tur. lub oldugu ıçın ugun u maç bildile B b 1 b bi H kül . · . k h 

· · · · · · l · .. 1- ed" J M I b ld n yoktur. ılacak mahiyettedir. r. unun aş ıcn se e , ava sev ceyşımız ço ma 
Cıftçı partısını ıdarc eden .e~ın ki muharebe devam etmc.ıı;.t ır. ayıa: Astakn uda mGÇ~latasıı - revGan~ı sat y y geçen hafta formu- 'nıotörlii hava \'(' ka,.a vasıtalarına rane bir surette tetkik edilere 

'- "d "kl · ·· e nartının b oktalnrcla mev n ara a: .. ı ıı a asara Al l . · ~yı ettı erme gor ... . • ! K.Jıa'larımız azı r. - H b" Fener - b 1 b" h ide idi rnan arın LPhlılnclı>n mk fazla tanzim edilmiştir En vakın hav: 
'Yu 1 M skovadakı elçısı . · · J h için mulqıbil taar- ray - ar ıye, nu u muş ır a · 'kt f] d l"k b 1 · • gos avyanın O f zilerunızı 15 a M k 1 b 1 ·se nıillı ki.ıme maç- mı ar ve vac;ı ar a ma ı u un- meydanlarından en uzaklarına k. 

D
olup Belgrada gelmekt~.,. 0~~n eke 1 ruzlar yapmaktadırlar. 1 a~ de~oAltay _ Genç. 1 ııt~.n .. u J~:ra~n bir hafta geçirdi- rra'""' nlır .. «t• r. dar ~erek Libya ve EritrPde, gc 

avrı·ı . y f10slavva uçlu pa - 11 S"d mıntakaeında zmır e. arı yuzun k A . hAd' 1 94 "Jkb h kse H be . d b 1 h 
• OVJÇ •• uh ~ A . d"l-1 Ga a v~. 1 amow . ler, Altınordu - Demir- ~; he •ecandan .sonra bugün pc ·- ynı a ıse er ı ı ı a arın re a: sıstan a u tınan av; 

ta. gırmek uzere, hatta. t~dıl e 1 labus nehnnı geçmege yemden te- lg r ) topa karşı .,ek İştihalı hlr dn Hollanda, Bı>lcikn ve Fransada ml'ydnnlannda yerde bulunan İ 
dınış. bi: J?lUahede ~~tJ?I !~a ~ts: ~ebbüs .~den düşman gerı püskür-• 4 Mayw: j:~=~bulda maç yoktuT . . tet:ıdv; sabada görücnccektir. tekrarlandı v.e bu:alar~a da avni t~lyan tayyareleri.ni me.to<l dahi 
.ahı ıstıfa edecegını soylemış tülmüştur. A k da· Fener -ışe İ t bulspor milli ]:ümcye layık sebebler aynı netıcelerı doğurdu. lınde olnrak tahrıb C'ttık qat..-

tır -- -· n ara · ıı an kild F h rb' d d"kk · ·· l " "k'" k' Ş ~ A,_d · • . F B k"I· Harbiye Galatasaray - olduğunu isbat edecek bir ııe e ransa a ın e. ! nte en zıya- ov e gozu uyor ı, arl'i.I Z'i. enı< 
Bem, 22 (A.A.) ~ ıcOfı ran- Eski Yugostav aş ve 1 1 Masltes~T ynıyacağı için bu nnç entcretıan de dej!er bir hiıdi e d(' Alman zırh üzerinde havalara hakim bulun 

81~ ajansı»: . d İzrnirde: Gençler- Aq- ~lncnktır. 1ı ve motör fırkalannın Fransız Y.oruz ve Mısır, Se18nik, Sudan " 
. Moskovadan !svıçre T.elgraf ~ nezarat altın a bnordu Altny _ De-ı ikinci oyun Feneıbshçe ilP. Be- müdmaa cephesini, Fransızların şımali Eritreyi ihtiva eden bütüı 
Jansına bildiriliyor: "' " , rı , inci ~::ı.~fııda> mirspo;, şiktaş arasındadır. Beşiktaı bugün derin, sarp, ~eçidsiz ve volsuz ol- bir bölı.?eyi kontrolumuz aWndr. 

Bazı malumata ıı~re, Y.ugo.sla~- l k · tt Ma)l!la: i~tanbulda: Galatasa- 1 sahaya zayıf çıkacağı için bu. oyu- ma~ı dolayJ&ile ta.arru~ edilemez ve bu~ur_ıd:ıruyoruz. ~una b~aen Mu 
>:anın Moskova p)ı;ısı Gavrılovıç ıs- Yugoslav hük?'!'eti!. ~~~ e ehn ray _ Be•"ıkta"', Fener • lnun büvük bir kıymet taşıyabılece- {?e<;ılemcz addc>ttıklerı ve dolavı - ı;olınının çok yenı olan ımparatoı 
tif bugünkü vaz.iye!ın. ı gozonunde tu.. 1 " " 1 J • • l ~ 

asını vermiştir. • k Stn-·adino·ııç tqrnfından te- 1. Spor. ğini sanmak güçtür. . sıl~ az kuvvet1e~le ışgal eyledik- ~g_unun tamamenw çö1dü~ü . habe-
Prens Pol Jngi\iz ve Amerıkan tara • ..... l b. h'"k. d An karada: Gençl~r - Esasen hafta arası Be.."ı.L:ın hu lerı Meuse ne"nrındcn ~·armış ol- rını yakında alacagımızı umıd edr 

bb··sü muhterne ı: u unıet ar- l d 1 1 b'l" . elçilerini kabul etti şe u k · · ki Mnskcspor, Harbiye - maçı bazı sebeh "r 0 ayısı e- yap- malar1dır. Bu suretle kuvvetli w' ı ırız. 
K l besine meydan vermeme kıçbı~, es . d . d b' d .. ıı<I ----

B~lgrad, 22 ( A.A.) - ra baııvekili memlekctte.1 uz11. ır y~r. Dcmirspor. mak istemıy•or u. . b' zın e ır or unun usttcn ateş ya,.\ 
nai?i Prens Pol, dün öğled.e~ sonra de İngiliz nezareti .. altı~d~ bulun- İzmirde maç yoktur. Yarım_ya~alnk bu ,arzu ve ıra~ dıran u~a~larla bi.:Hkte .her~~etl Bu hafta yapılacak maçlar 
İngıliz Ve Amerikan elçılcrını kabul dur~mayı münasih gormııştur. 17 Mayu: İsıanbuldn: Ue.,ikfa§ - da zorakı O) na nacak ı.>U ~a~:a ge 1 eden ezıcı tank tümenleri ıçın. n- k d k' ih c 
etrniştir, 1 Altay, L Spor. Ahıın- ı ni bir heyecan nramak guçtur. . Habii arizaların fnzla ciddi bir ort ta ım .. arasın a l n a 

S . . . · · d Bununla heraber, ne de olSft hg enJ{el olm~'vacakları neticesi de maçlar Pazar gunfi Şeref sahasın-
ırb ortodoks Julısesı ı-euı K l k ri bir kuvvete de.ğil •. ayni za- ~ k" d . Fener - şampiy«ınunun yapacağı daha bir cıkmıst•. ıda oynannca~'1.ır. Saa+ 1 ı.ao dr 

Bc;lgrad, 22 tA.A.) - r~ as e d kom§ularile her zaman esas-ı G n nim 8 G 1 t ay çok maclara huııusi hir ehemmiyet İ T N'l d k 'k Galatasaray, Istanbulsporia, Fe • 
nai~i Prens Pol, Sıcb ortodoks k!lı: mi ~kn a di menfaatlerle bağlı b~lun- Df'n~ er, a a aııar • Vf'rmr.k lazımdn. lj h~l ı ız ı ~rl .. usufn~kn lme ·an~ '1 nerbalıc;:e de. Beşiktaşla karşıla . 
1aeı;ıı rci · b t·opolid Gabrıeli ı ı usa .. betlere istmad emırspor. • zır ı ve motor u ıı a arına n şacaklardır 
lcabui etr:,i ti~~me. duğu dos.tanı ;ı~~~~n arazi ta.. .İzmirde mac yo~tuı. Milli kil re . har~ci m1çl~r ine o bir kum a:r~·asından ibaı:etı Ayni ·gü~ Galatasaray Be;;ikt 

So ş • . . • • etmektedır. stı. a . ' · e- 18 Mayıs: htanbulda : Beşıktaş v olan Mısır garb çolu ve ne de d0gu B t k l d 12 ' "' aş 
vyet elçwnm tavsıyesı. mamiyetinin, mıll~:tın. mcslh ~seı::o- Altınordu, L Spor •. lstanbuldnn Vefa ve. Beyoglu. Libyanın hadsiz sahral n bır mu-ı kf ı; arı a saat de oynıya. 

Belgrad, 22 (i\.A.) - 06: resinin ve devarp!t ?·r su .. u. d •. - Altay sporla, Ankaradan Demırspor. v_• ni teşkil etmiverek. Sidi Berroni- ca ar ır . 
. . Sovyetlcr Birliğinin Belgrnd dl- runması Yugoslav. BJyasct~llnd' egış Ankn~da: Galntasa'- Ankaragücü nrasındıt yarı resm.ı hır den itib::ıren Bin~azivc kadar. 1tal s=a='=y=ı =a=l=a=ra=k==şi=rn=d=i=y=e==b=·l=k=.=b=lk= 

ç.ı~ ~vrentiev:, Moskovada.n. av e. mez temelini tC§kil etm~ te ır. Tay - Genc;lcr, Fenet - 1 müsabaka tert'ibi m~v:-u~?ahstır. yan müstahkC'm mevzi ve mevki- Ciciğa'ya varmı b 1 c 1 ı ~ ı 
tinı ın~teakıb, Yugosia~ harıcıye b~-r Nuuiar Berline gidıyormut Denıirspor. Geçen sene de mıll kume d~.şın- !erinin ickrindeki müdnfaa kuv- moför cihetile ~l u uı:ı.~~ a~kl e~ 
~ırı Clncar-Marko 0..ç iJ~ uzun ır (AA ) Basler 24 Mav ... : ı· b ld G rler -'da kalan takımlar .. ı·asındn boy le vetlerile birlikte birbirinin ardın . ded" an us uıı u eı 
iÖrü.. d b l Bem 22 . • - "- &tan u a: en.,. b" .. b k ·apılm•ştı lsayesın ır. 1 ~me e u unmuştur. . . , tcsinin Budapcşte. Galataı.tirav Fener • ı ır musa a ·a ) . dan dftşüp esir olmalar1, 'J)ek ya - Elhasil mot" .. b .. 

Yı haber alan mahfellerdekı ka- • Nachrıchte ?~ze . . D . . , Faydalı ve tatminkiu olan bu ı kında cereyan eden vakalar oldu- t kTt d .on:,n• .. ur.nku ıı°rdu 
~aatc göre, Lnvrentiev, Yugosıav- deki muhabnı yaz:} O~- 'l h . . A~~~::ı:r. roaç yoktur. maçların tertibinde isQhet muhak- ğu için hatırlardadır. lbee~cı·; ı~ a ıa"er·ru~n ~ m~ are-
1 ~dyabancı kı!"aJ,m~. mdemletme~: 1 Yugoslav başv~~·~.' ı ~Alma~yı~~= İzmirde: Bt·şil.tn!I - A!- kaktır. ı Eritrede İngiliz-Sudan ve Hind ıbera~~in~~ tut~u egu)~ınmb~~~~ ~e~•~ 

en gcçm~sınc musaa c e Pazar gunu Al d J 1 Fuar nıaç arı r k . 1 . s d . . . ~ek vart"l .. ı·· kt 'ltilıakı tav- nazırının d ekl ı haber verilmek- tay, tınor u . ı •. u,,ct crın u an hududunda- kı onun yalnız atın yerme kam: 
Iİyc eyi 

1 ~ t~ç u pa A ı ı hareket e ec h ~~ Yugoslav k. bi- ı Spor. 8 . ·ır k'" . kı Gassaladan Keren önlerine ka-1 olmasından dolayı de~il, fakat 
D.i·e en;ı ırf I · ıı nin Bel 'todir. Bu seya b ın,k ·amı aldığı ka- 25 Mayıs: lsııınhulda: Gençler -1 d u b~~e ~ı ı 'k~m: şa;ıpıko~a- dar evvelfı iki yüz küsur Km.yi,'ayni zamanda attan dnh:ı ser 

tıl:r•d e( . as~ t~n, 1:f1ce::pbell il; ne1inin Per.ıem he ~ ~l.ın hükumet Fener, Demırspor - kın ı'' ;nn:ı d ve ı ılcı kı faca a- ' cenubi Afrika birliği ordusunun daha mukavim ve do ha ., ı-ıır..ıl. 
Aı:ne.riJı.~sıBi ıl 'kod vletkrinin Bel- rarlar üze~ .. ~~ d uı birkıv· gün tehir Galatasaray. 1 mı ar .. ı~mk ettTı al.ati· uar maç- da İtalyan somalisinin Hind deni- bilir olmasından ileri gelmekte • 
ıracı el . . :r~ı Y e 1 b ıvekili buhranı yuz~~)' en ~ Ankarada nıaç yoktur. arır.a ış ıra e ırı ece - r. zindeki b ir limanı olan Mogadiç- ldır Bir ordu topsuz, tuf~ksız ve 
T•Vetk çı~, un,f :;gos kvb t edil- edildiği bildırı ıyor. . "f ··. ·ri İzmirde: Beşiktaş - A~- Besiktaş kl;'b nün kongresi ya'dnn Harar'ın cenub doğusu ya-tc~hancsiz nasıl muvaffakiyetle 
~tir ovıç tara ın an a u Muhabir üç nazırım ııotkı ası ~b·· .: tınordu, Ahay - I. . ... . kinindeki Cicı.g· a'ya kadar olan harb edemez ise bugün artık mo-
lli • h "kA t"n kar~ı 1nıa ıne-.. un S 1 B ~ - .. :1- '-J-b"" b -1..-- d k bd ff l . tr -.. 8elc-rad t • • mÜtaleası ne iı ·ume ı ~ b"" .. k . 1 kları por. eş.ta, Junn~t .. "'u u •.-.u•· 900 küsur Km. yi ve nihayet bir törsiiz e, ,.a~ e muva . n ~ıye ı 

8e]g d 221(~ ~
1')_ o N. B. yetinde oldugu .~Y~. 7

rt1 e- 31 Maym lstanbulda maç yoktur.! biından: iki .gün evvel İngiliz somalisinin fş ~rcmez bir hale gelmıştır. Bu 
"i•n11 ~ttd', . . · ' ' bilhaHa kaydetme .. ~c ır;ft . 

8 1 
atisi- Ankarada: Ahınordu - Klü'bümüziin senelik kongresi A<len !körfezindeki Berbera Iima- scbeble \yi motör, usta, mazbut, 

Yu0 ,ırıyor. . . elerin- den nazırlar arası.n da çı. çı tpar rı Harbiye, Alıay - Mas· 25 Mait Sah ılfinü snat 18 de Be - nını iatirdnd eden İngiliz kuvvet- talimli ve disiplinli motörcii bu -
~ 1108ıavy9nın .. yaıı gay fi flerın P-U zıraa nazı 1 "k . . . vk" 120 Km •• n ... tr.-; h bl rde du k 
L ~ .,~ .. den Politika gaaeteet şun. nin en na z '1 . t~ bulunmakta- kespor. sı t:':ila Akaretlcrdekı klüb mer- h!rını~ ele bu .me ıın . · ı .......... ar e. or nun anmı 
~y•ıı:raaktadn: Branko Şubn ovıç teşrifleri rica olunur. ke:.ı:ınde toplanacakt1r. Azamı:.ı:ı.n cenubı batısında bulwıan Harpl- w canını tifkil ekler. 

~vyaıım ıunniyeti yalnız dn. 

• 



8 Sa fa SON POSTA 

Son Posta HANS WAL Tt::R FEUSTEL 
Yevml, Siyasi, Havadis ve 

Halk gazetesi NAKLİYAT-VAPURCULUK 
Yerebatan, Çatalçepne sokak. 25 

İSTANBUL 
Telefon: 44848 Galata Rıhbmı No. 45 Telgraf Adresi: ALSTER 

OazetemiZde çıkaıı 7azı ve 
resimlerin büt!in hak1arı 

mahfuz ve gazetemize alddlr. 

Kara, Deniz, ve Tuna goligle her tarafa nahliyat 
Gideceği mahallere kadar nu·lun muamelesi ikmAl ve doğru Konşimento verilir. 

ABONE FIATLARJ 
1 6 ... ~ 

SC':1e Ay Ay Ay 
Kr. Kr. l.r. Kr. 

14,J . 
'Jll .bı> hıJ 

Tur tiye 23411 1220 710 27J 
Yunan t." • .ı 1 14v-.. bvu Ecneb! 

o.1.J J 

Abone bedeli peşindir. Adres 
detiştirmek 25 kuruştur. 

Gelen evrak gen ver~ 
tıanlardan mes'uliyet •lmn..az. 

Cevab için mektublara 10 
kuru.tluk Pul Ulve.sl llzımdır. 

SELArHK BANKASI 
Tesis tarihi: 1888 

• İdare Merteıı: İSTANBUL (OALATAı 

T iir lıiy~J eki Şubeleri: 

İSTANBUL, Galata 1'e Yenleaml 
MERSİN, ADANA Bürosu 

Yunaniatandaki Şubeleriı 

Pona kutusu : 741 İstaı:.l>ul SELANİK - ATINA 

TLgraf • Son Posta e 

l 
Telefon : 20203 ~ Her nevi banka mııft-~···· · 

. Kiralık kasalar serml ,_.. _______________ .., 

Hendek icra l\lemurluğunda.n: 

Hendek hukuk mahkemesinden ve - Bilecik icra ıı. dan: 
rilıniŞ Ye kMbi lcat.'iyet e~ bir. kıt'a Bilecik Zıraat Bank881na 50 lira 86 
ilim mueıbince Hendeğin KenıaUye kuruş ile masraflardan borçlu olup 
mahallesinde Nefise ve Niyazi ve Ah- ! kendisine ödeme emri )'tt2ıldığı hal 
med aMtarmdakf fU)'UUn izale.si iÇln de bulunamıyan ve §imdik! adre.:;i 
mü.ft,eret hanelerinin paraya çevril- meçhul olan Bilecik Ziraat Bankası 
mesine tarar veramiş oldulundan eski muavini Abdülkadir bu ilanµı 
Hendetin Kem&liye mahallesinden t ne§ri tarihinden itibaren yedi gün 
vaki satı ohlbl aened arsası solu içinde borcunu ödemesi veya bu müd 
Mehmed arta.sı sahibi sened a:raaaı 1 det içinde itirazı var.sa bildirmesi ve 
önü tarikilm ile • mahdud 14 nu u 1 

mal beyanında bulunması, nksi tak-
13~.-39 tahrQI ve Ye 248 metre mu -ldirde gıyabında bu husustaki icra ve 
ra.bbaı araııl Ü-zerine in.şa. edilmiş ve ııtıas lw.nunununun maddeleri ve hü-
400 1ira ~ettndekl yedi odalı üç kümleri tatbik edilmek sureWe ıcra 
ta.Uı viran harab bir bab hane bn kere muamelA.tına devam edilecef i ödeme 
birinci açık artıma 21/4/ 41 Pazartesi emri tebliği makamına katın olmak 
aaat on biı'de Hendek icra dalre&nde üzere ilAn olunur. 941/393 
açık artıma ile paraya çevraeceği ve ı-
h~i 10.yikını bulmadığı takdirde Zayi _ Beyoğlu kazası Malmüdür. 
lkınc~ açık aı;tıma ile 115141 _Perşe~- 1 lüğiinden aldığım 2608 numaralı ma
be ~unü ayni saatte :rendek ıcra daı- af cüzdanunı zayi ettim. Yenisini a _ 
resınde pıı.raya çewıleceğlnden ayni lacağımdan eskisinin hükmü yoktur. 
haklara irtifak haklarına ve sair hak A 8 .. . F t 
lara malik olanlar on be~ çinde evra- yşe usruye, a mıı .l'tlukadder, 
kı milsbltc:leri ibraz e~melerı tııl'b Zehr& Mücella 
olıınlnr yüzde yedi buçuk depo akc;e. ----.----------
si veya banka mektubu ibre~ etmcle- ,...111111""1__..~~ııı..-._,,~lilııııll'rtıı.ıııııı"'llıılll..,.,,.""'"""' 

ri daha fazla malfimat almak isti,. 
yenler Hendek iera daire~inln 941/ ı 
55ı'J no lu dosyasına müracaatları UAn 
olunur. 941/559 

Tarifeıniz 
Tek sütıın sa!ltlml 

İstanbul Gllmrükleri 
müdürlüğünden 
(Satış müdürıüğünde kapalı zarf 

·sahipsiz eşya satışı) 
İhale günü: ~/311941 

Ireğeri Teminat akçeal 

Baş-

usulile 

Miktarı 

Kilo Gram Lira Kuruş Lira Kuruş Eşya cinsi 

1027 400 
2113 500 

8545 
30720 

48 
36 

841 
2305 

00 
00 

Swı 't ipek iplifi 
% 10 kadar ipeli havı pamuk 
men.suca.t. 

17'tl8 000 8579 73 644 00 Adi ağaçtan ~ sanmk. 
11-3.1941 günlü Vatan gazetesi ile ildn edildiği üzere yukarıda miktarı 

değeri ve cinsleri yazılı eşya. 26-3.lD41 gününde 1549 sayılı kanun mucı ~ 
\>ince ve 2490 sayılı kanunda yazılı hükümler dairesınde ve .kapalı zarf 
usulile Sirkeci'de Rqadiye cadde.sinde hah antreposu dahilindeki Oıiınrük 
satı.ş mli<iürlüğiinde satılacaktır. 

Şartnameler anılan gümrükten hergün parasız alınabilir. İsteklile • 
rin eşyanın ıhizasında g&ter.ilen pey akçelerini ihale gününde öğleden 
eneı .saat 12 ye kadar vezneye yatmnalan şarttır. İsteklilerin teklif 
mektuplnrile birlikte pey akçesinin makbuzlarını ve 2490 sayılı kanun
da yazılı vesikalarını zarflara koyarak ihale gününde saat 12 den evvel 
müdürlüğü makbuz mukabilinde vemıeleri lfl.Zlmdır. Teklif mektuplarının 
şart.namede ayrılan yerlere yazılması mecburidir. zarlar ihale günü .saat 
13 de satış salonupda açılacaktır. Telefon: 23219 (1963) 

lçel P. T. T. Müdürlüğünden: 
1. - Mersinin Kınucubclen koyü yanında Çaltılı ormanından kesilerek 

Mersin istasyonunda teslim edilmek şart~ c3235• aded c6• metrelik, 
,735, aded «7• metrelik •1885• aded r8• metrelik ve .ıoo. aded «9• met
relik ki cem'an c5755e aded çam telgraf direği • pazarlık devre.sinde de 
muvafık bedelle istekli zuhur etmeme.sinden • yeniden kapalı zarf usulile 
eksiltmeye çıkarılmıştır. 

2. - Beher a.dedine 5 Ura tahmin edilen direklerin mecmu bedeli 
«28775• lira olup muvaltlı:a.t teminatı 12158.13. Ura.dır. 

3. - İhale 3113/9.U tarihıne müsadiC Pazartesi günü S'lat .ıı. de Mer
sinde P. T. T. merkezinde müdürlük odasında yapılacaktır. 

4. - İ.stıeklilerin şartnamede yazılı vesaik ile kapalı teklif mektublarıru 
3113/941 günü saat clO• a kadar aözil g~çen odada k<>mlsyon re;.,Iiğine 
verm~ bulunmaları lazımdır. 

5. - Bu işe aid şartname, Mersinde, Ankarada, İstanbulda P. T. T. Mü-
dürlüklerinde en• kuru§ mukablllnde verilir. d396• d903• 

Toprak m .... hsu'leri ofisinden 
Değlrmdnlerı'n hus~fyctıerlne uygun 11ekllde Mikset çuvalı pazarlıkla 

satın alınacağından taliplerin 24-3-!lf.1 Pazartesi günü saat 15 de Liman 
hanındaki şubemi7.e müracaatlar. «2202• 

HC'Jldek İcra Memurlnğl.lndan: 

Hendek hukuk mahkemesinden ve -
rilın1ş ve kesbi kat'iyet etmiş bir kıt'a. 
il!m mucibince Başpınnrdan Refiye ve 

" GÖZ DOKTORU • ._ 

Nuri Fehmi. Ayberk 1 
Batlık maktu 500 Süleyman arasında.ki şu uyun iznlesl 
I nci •ahif e 400 » için Dere boğazı ma.halle.o;indekl ha.. 

H )darp:ı.şa NUmune hastane 
gö.,. mütehassLSı 

İstanbul· Belediye kar'!ısı. Sa:ı• 
(3) ten sonra. Tel. 23212 

2 nci ıahile 250 n nesinin paraya çevrilmesine karar ve. 
rilmlş olup Hendeğin Dereboğazı ma-

3 ncii sahile 200 » ! hallesinde vaki Yemin! Yuzbir oğlu 
4 ncü sahife 100 » Mustafa veresesi Yesarı Ahmed nrka-

" .. ' ı 
Doktor Hafız Ca:-:-.'a ı 1· 

/ç ıahile 60 ,. lsı sakaların Ahmed <:ephesi tarikiim 
ile mahdud iki katlı 1258 metre mu. 

Son aah 'le 50 » 'rabbaı araziyi ihtiva eden ahsap Yi- B A N K A 
Muııyyen bir müddet zarfında ran ve beş yüz lira kıymetlndi?ki bir KQMERÇIYALA ITALYANA 

fazlaca miktarda ilftn yaptıra. bab hane bu kere birinci açık al'ttır- 1 
(Lokman Hekim) 

Oivanyolunda 1 04 No. da bergün 

caklar ayrıca tenzilaUı tarife. 1ma ile 21-4-41 Pazartesi saat on ikide Tamıımen tediye edümlş sermayesi: 
mi1.den istifade edeceklerdir. Hendek icra dairesinde paraya çevri- 700.0f)O.OOO halyan Lireti 
Tam, yarım ve çeyrek sayfa leceğl ve haddi liıy;kint bulmadığı 
ilanlar için ayrı bir tarife der- takdirde ikinci açık artırma ile 1-5.41 l\IERKF.Zİ: l\IJL.\NO 

Bütün İtnlyadn, İstanbul, İzmir, 
Londra ve New-York'ta 

şubeleri vardır. 

hasta kabul edl!r. 
Telefon: ı 1044.733qs p·, edilmiştir. Perşembe günü saat on ikide Hendek 

SOn Postanın ticari IH'ınlarına icra dairesinde paraya çevrüeceğin -•................................................... 
Bon l'osta Matbaası: 

a!d i~ler !cin şu ııdrese müra. den ayni haklara irtifak haklarına 
cant 11Allmelidlr. 1vesair hakl<>ra malik olanlar on beş 

hanrıltk Kollektlf ~ 1rketı ·· ı · d k fi b t ı ı b Ji.,.r~)lit M_ıiduru: Sc.ı.m Ra&ı;> am ... 

1 

gun Çın e evra ı m ıs i e er ni i raz Har~tekl bankalarımız: 
&AHWLEK.l: s. Ragıp EMKQ etmeler! aksi takdirde paylaşmadan BANCA COMMERCİALE İTALİANA 

A. &krem UŞAKLIGil.t hariç bımkılacakları talıb Qlanlar ve, (FranceJ Paris, Marseille, Touleuse, 
---------------"_!_",!_',!_-._-'_,,._-'!_1ııııı!_.,.!_"'!_ıııı._~_-.!_"!~~--,,._J_ daha fazla malOmat almak istiyen- 1Nice, Menton, Monaco, Montccnrlo, 
~--••••••••••••••••lllil•••••••• Jer Hendek Icra dalreııinln 941/316 nu Cannes, Juanle.s _ Pıns, Villefranclıe. 

maro.lı d~yasınn mürarnatları ve sur • Mer, Casablanca {.Maroc). 

1 
talip olanlar yüzde yedi buçuk depoı BANCA COMMERCİALE İT ALİANA 

!nkçesi veya banka mektubu ibraz et. E ROMENA: B~carest Arad, Bralla OSMAr LI 
TORK ANONiM ŞiRKETi 

TESiS T ARiHi 1863 
Statüleri ve Türkiye c;ımhuriyeti ile münakıt mukımeie,ıomeıi 

Z292 Nu nuırc;lı 10/6/ 1933 tarihli kanunla tcısdik edilmiştir 
(24/6/ 1933 tarihli 2435 Numaralı Resmi Gazete) 

Sermayesi: 
lht:yat akçesi : 

10.000.000 İngiliz Lirası 
1.250.000 Jn,.iliz Lirası 

T ürlıiyenin baılıca s~hirlerinJe 
PARl5, MARSİL YA v~ NJS' rle 
LONDRA ve MANÇESTER' de 

MISIR. KIBRIS, YlJNANlSTAN. IRAN. IRAK, FiLISTIN 
ve MAVERAYI ERDÜN" de 

Merkez ve Şubeleri 
YUCOSLA VY A. RUMANY A. YUNANiSTAN, SlıRIYE. LÜBNAı~ 

Filyalleri ve büti.in :>ünyada Aceııta ve Muhabirleri nrcbr. 

Her nevi Banka Muameleleri >'•par 
Hesabı cart ve mevduat hesapları lciifadı. 
Ticari krediler ve nsalkl1 tredller tft§aclı. 
Türkiye ve Ecnebi memleketler üzerine keşide senedat lskon~u. 
Borsa emirleri. 
Esham ve tahvUAt, altın ve emtaa tuerıııe avana. 
Senedat tah3UA.tı Te saire. 

==================== 
En yiik•ek emniyet tartlarını haiz lıiralılı 

Kasalar Saviai vardır. 

Piyasanın en müıait ıartlarile (kumbarah veya 
kumbaraıız) taıarnıf hesapları açılır. 

meleri ilfın olunur. 941/316 Brasoy, CluJ, Costan~. Cala:ı:, .s.bıu: 
• Tınıichoara. 

G 

" y 
E 
T 
ş 

TAM 

1 MUKAFAT 

l{RALCO 
OOYÇE ORIENT BANK 

Dretdner Bank Şub~ai 
Uer tezi · ~:Un 

Türkiye fUbeleri ı 

Galata • İ.stanbul - İzmir 

Deposu: 1st. _:ütün Oünıril#ll 

BANCA COMi\fERCİALE İTALİANA 
E BULOARA SO!ıa, Burgas, Plovdiv, 
Varna. . 

BANCA COMMERCİALE İTALİANA 
PER L'EOITTO. Alexandrie d'Egypte, 
Elkahire, Port • Said. 

BANCA COMMERCİALE İT • .l\LİA.ı.'lA 
E GRECA, Atina, Pire, 8elanik. 

BANCA COMMERCİALE İTALİANA 
TRUST COMPANY. Philadelphia. 

BANCA COMMERCİALE İTALİANA 
TRUST COMPANY - New - York. 

Müşterek Bankalar 
Banque Française et İtal!enne Pour 

l'amerique du sud, Paris. 
ArJantinde: Buenos - Aires, Rosa. 

rio de Santa fe. 
BRESİLYA'da: Sao - Pıı.ulo ve baş. 

lıca 4ehirlerınde şubeler. 
CHİLİ'clıe: Santıago, Valparaiso. 
COLOMBİA'da : Bogota, Barran 

quilla, Medellln. 
URUOUAY'da : Montevideo. 
İstanbul merkezJ: Galata, Voyvo _ 

da caddesi, Karaköypalas. Telefon : 
44845. 

t. bürosu: Alalemcian han. Telefon: 
22900 3111/12/15. 
Beyotıu bürosu: İstiklA.l caddesi No. 

24.'7. Telefon : 410411. 

.• 
* Her türlü banka İfİ * Kasalar icarı: İtalya ve MııcarJs • 

•-a:==ıı-==ı.:::. ________ KJ •• tan için ve Touristique çekleri ve B. 

~------------------------ ıC. i. TRAVELLER'S çekleri. 

Türkiye Cümhuriyeti 

ZiRAAT BANKA Si 
Kurul ut tarihi: 1888 

100.000.000 Türk Lirası 
Şubt Te ajana adedi: 245 

Zira! ve ticari her nen banka muameleleri 

PARA BiRiKTiRENLERE 28.80~ 
LiRA iKRAMjYE VER1Ylld 

Zirı.aı Bankuında kumbaralı .,. ihbanm ıaaarrut heaablannda 

eııaz 50 lirası bulunanlara .enede 4 defa çellilecek kur'a ile apıP • 
cl&ti pllm. ıöre ikramiye datıtılacakLır. 

4 Adet 
4 
4 

40 
100 
120 
\60 

" 
" 
" 
" 
" 
" 

1,000 
500 
250 
100 
50 
40 
20 

Lira~ık 

" 
" 
" 
" 
" 
" 

4,000 
2,000 
1,000 
4,000 
5,00J 
4,80J 
3,2JO 

Lira 

" .. 
" 
.. 
,. 

Dıkkat: H~ablarındalti paralar ~ aene içinde 50 liradan a.satı 
dü.fmiyenlere ikramiye çıkt1'ı takdirde ~ 20 fazluile verileceltt.r. 

Kur'alar senede 4 defa, 11 Mar.t., 11 Haziran, 11 Eylül, 11 Birin
ci Kanun tarihlerinde çekilecektir. 

Maliye Vekaletinden: 
Dantelsiz bir kuruşlukların tedavülden 

kaldırılması hakkında ilan 
Dantelsiz bir kuruşlukların yerine dantelli bir kuruşluklar darb ve pi -

yııs::ıya kt\fi miktarda çıkarılmış olduğundan dantelsiz bir kuruşlukların 

31/Mart/941 tarın!nden sonra teda vü.lden kaldırılması karar,ııştırılmıştır. 

Dantelsiz bir kuruşlukl:ı.r 1/Nisan/941 tarihinden itibaren artık tedavül 
ct.miyecek ve bu tarihten itıbaren ancak bir sene müddetle yalnız mnı -
sandıklnrae Cumhuriyet Merkez Bankası şubelerince ve Cümhurıyet 

Merkez Bankası şube.si bulunmıyan yerlerde Ziraat Bankası §ubelerince 
kabul edilebilecektir. 

Elinde dantelsiz bir kuruşluk bulunanların bunla:: malsnndıklarile 
Cumhuriyet Merkez ve Ziraat Bankaları şubelerinde tebdil ettirmeleri i· 
lt\n olunur. •9035D cl2523• 

lstanbul Levazım Amirliğinden Verilen 
Harici Askeri Kıtaah lranları 

750 ton bu~day un yaptırılacaktır. Pazarlıkla eksiltmesi :7..3-941 Per. 
şcmbe günü saat 14 de Tekirdağ askeri satın alıpa komisyonundıı yapı.. 
lacaktır. Ta.hmln bedeli 21,000 liru teminatı 3150 liradır. Şart.n:ı.meal 
komisyOnda görülür. (2160) (2253) 

•• 
Oöst.erilecek yerde 4-0,385 lira 90 kurtl§ 8teşlf bedelli bina inşaatı kapalı 

zarna eksiltmeye konmuştur. İhalesi 7-4...941 Pazartesi günil saat 15 de 
İzmir Lv. Amirliği satın alma komisyonunda yapılacaktır. İlk teminatı 
3029 liradır. Şartname, keşif ve re.11lmleri 202 kuruşa komisyondan alınır. 

Taliplerin kanuni vesikalarile teklif mektuplarını ihale saatinden bir sa.M 
evvel komisyona vermeleri (2158) <2:51) 

•• 
12.000 kilo .sade yağı alınacaktır. P·azarJıılda eksiltmesi 29_3. 941 günll 

saat ı<ı ,30 da Diyarbakırda askeri aa11n n'ma komic;yonund:ı yanılccaktır. 
Tahmin . tutarı 18,080 lira teminatı 24.12 liradır. Taliplerin belli vakıtte 
komisyona gelmeleri . (2162) 12:55) 

* * Beher kilosu 35 kuruştan 81 ,000 kilo sığır eti alınacaktır Kapalı zarfi• 
eultme.si 5/4/94ıl Cumartesi gÜ'nü saat 11 de Samsunda askeri sat.ıo 
alına komisyonunda yapılacaktır. Tutnrı 21,350 lirn .Ik teminatı 1601 li~ 
25 kuru~tıır. Şrırtnamesi Ankara, i.!ttanbul Lv. AmırJikleri ve komisyonda 
görülür. Tallblerin kanuni ve.st1calarile teklif meklublarını ihale saatin. 
den bir saaıt evvel komisyona vermc~ri. «2124:0 «2089• 

Devlet Demiryolları işletme U. M. den: 
Muhammen bedeli (935> lira olan 1200 aded düz beyaz yemek tabalt 

ile 500 aded düz beyaz çorba tabağı (31.3.1941) Pazartesi günü saat 
(10.45) onu kırk beşte Hnydarpaşada Gar binası dahilindeki komisyon 
tarafından açık eksiltme u.,ulile satın alınacaktır. 

Bu iŞe girmek istiyenlerin (70) lira (13) kuruşluk muvakkat teminat 
ve kanunun tayin ettiği vesaikle birllkte eksiltme günü saatine ltadat 
komisyona müracaatları lazımdır. 

Bu Lşe aid şartnameler komi3yondan parasız olarak dağıtılmoktadır. 

189!) 

** Kay.-.eri, Sivas, Erzincan d~po!arına tesviyecl, tornacı ve karın.net alın*" 
cafilndan talih olanlıı.mı imtı'hanlım yapılmak üzere Haydarpaşa garınd6 
birinci ~!etme müdürlüğü kalemine mUracaatıatı. «211'1.a 


