
HALK r 

HAL 

Yanan ve 
Yugoslav 
cepbeJerl 

Almanlar muhtelif 
istikametlerde 

ilerliyorlar 
Selanik, Üsküb, Niş 
İskeçe işgal edildi 

Dun müteaddid Alman 
tebHğlerj neşredildi 

. zo Son Daldkaı 
Yunanhlar: '' Harb bitm 

kat'i muhar ~e şim .. 

, 

verilecek,, diyorlar 
(T cJrilat 3 Mo9 -.yla.Jır > 

Yazı iDleri telefonu 20203 PERŞEMBE 10 NiSAN 1941 

c::1;> AIJ'ı\AH "f AARR.UZ 
lSTiKAM&Ti 

8 • YUN""-VUGOSLAV 
turNE'TLERl 

Yuaoılav ve Yunan cephelerinde vaziyeti ııöateren kroki 

Askerl vaziyet 
Balkanlarda Alman 

muharebe planı 
.--- YAZAN: -

Emeldi General 

Yugoslav ÇirçU barb 
ord • .._an vaziyetini 
barekAtı anlattı 

H. Emir Erkilet 
cBon Poat.a. nın aakerl 

muharriri 

Balluınlardaı 

Alman muharebe plim ar -

Yugoslavlar 
Arnavudluğa 

girdiler 
tık tavazzuh etmeğe başlamış- B l d b ·· ··1c L • 
tır: Büyük bir ordu ile Bulga - e gra ın uyu uır 
ristandan cenubi Yugoslavya- kısmı harabeye döndü 

Balkanlarda dünkü 
ve bugünkü vaziyet 
Çörçil Almanların U k
raynaya hücum etmeleri 
ihtimalinden de bahsetti ya taarruz ederek bu memle

ketin askeri kuvvetlerini bir 
taraftan ikı ve üç parçaya böl- 7 ve 8 Nisan tarihli (<Hitler nereye gidene gitsin, 
mek1e beraber Yunanistanla y ) 
irtibat ve muvasaialarını kes- ugos av tebliği biz elimizde adaletin ve ceza-ı 
me'k ve sonra, müteaddid par- nın kılıcı olarak arkaıından 

Atına 9 (A.A.) - Müstakil çalara ayrılmış ve sarılmış Atina 9 (A.A,) - Atina aiansı ı kovalıyacağız» 
Fransız ajansının Atinadaki mu • Yugoslav ordusunu, şimal do - bıldiriyor: -
habırıne ~öre, kauçuk sandallarla. ğu, şimal ve şimal batıdan ~e- Atinadaki Yugoslav sefareti Londra 9 (A.A.) - Başv~kil 
Mestas nehrinaen !nmcğe teşeb - lecıek dığer müteaddid Alman YU'goslav büyük erkanı harıbiye- Çörçjl bugün Avam Kamarasında 1 
'bUs eden yüzlerce Alman askeri ve İtalyan ordularile her ta - siniı:ı .7. ve 8 Nisan tarihli r~~ ı' aşa~ıd.aki hrarın kabulünü teklif 
Yunan lnt'alarının çapraz ateşi al· raftan ihata ederek parça par- teblığını almıştır. Bu teblikde şoy- etmıştır: 
tına alınarak tamamen imha edil. ça ve semt, semt verilecek bü- le denılmektedir· Şimali Afriltada, Yunanistanda 
nıı.şJerdtr. yük meydan muharebeledle e- Düşman 7 ve S Nisan tarihlerin- ve Akdenizde, deniz, kara ve hava-

Almanlann hedefi sir ve imha eylemek. de büyük kuvvetlerle taarruzuna larda elde edilen son zaferler mü-
Berlin 9 (A.A.) _ Askeri mah- İşte, Yugoslavyada cereyan devam etmiştir. Anudane muka - naeebetile Avam Kamarası, bu par 

f~ller Yunan kıt'alarının büyük eden dört günlük harb hare - vemetlerine rağmen kıt'alarımız lak harekata iştirak eden her 111 -
bır cesaretle dövüştüklerini itiraf ketleri Almanların bu plıin ye Üskübü tahliye etmek meoburiy~- nıftan f ngiliz kuvvetlerine ve keza 
~e teslim ediyorlar. Makedonya • niyeti takib ettiklerine şek ve tinde kalmışlardır. Kacanikte dil~- ana vatanda da me•i ve gayretle-
dakı Alman ileri harcket:nin İtal - şüphe bırakmamaktadır. man bombardıman tayyarelerinıi- rile bu muvaffakiyetleri mümkün 
Yan kuvvetlcrne· tcmnsı istfüdaf Fakat Almanların bu tarzda zin kendisine verdirmekte olduğu kılan vasıtaları temin edenlere, hu 
eyledıği bıld.rilmektedir. bir maksad ve nivetleri olabi- azim zayiata ra~men hücumların- hi:tm~tlerinden dolayı yüksek tak-

lnırilizl\!re göre vaziyet leceğinin evvelden tokdir ve da ısrar etmektedir. Düşman bu dirlerini şükranla kaydıedJeT. 
Atira 9 (A.A.) _ Atinadaki İn- tahmin olunması pek güç de - sabah Çaribrod mıntakasmda da Çörçil bu teklifi yaptıktan •onra 

~iliz a~keri sözcüsü. bu sabah şu ğildi. Bundan başka bövle bir taarruza başlamıştır. Bu mınta - vanyet hakkında iz:ahat vermiştir. 
bevanatta bulunmuştur: planın tati>ikı halinde Yugos - kada kıtaatımız amıdane bir mu- Ayağa kalktığı vakit allaılarla kar-

'Kıt'alanmızın düşmanla karşı - lav ordusu pek büyük ve ciddi kavcmet göstermektedir. şılanan başvekil demiştir ki: 
laşmış olduğuna dair elimizde bu lbir tehlikeye maruı olabile - Amavudlukta (Devamı 3 üncü .. yfada) 
aiıa kadar hiç bir işaret yoktur, cekti: Bunun için Yug-oslav or- Arnavudluktaki taarru7.umuz 
kllr.311 acakları zaman hakkında dusu birlıklerinin seferber o- bütün cephelerde şiddetle devam 1

1

••••••••••••-

da ışaret yoktur. Mutad vcçhile, lur olmaz derhal cenub:ı tah- etmekte olup kıtaatı:nız Drinn neh ................................ - ......... --
Almanva, ılk tesebbüsli almak fır- rik edilmeleri, vani Yugoslav rini geçmişlerdir. Halen memle - Hadı·seJer 
satını elind~ bulundurmuş ve z~- ordusu büvük kışmının cenubi ketin dahiline doğru ılerlemekte -
ırnanmı ınti+ıab ederek kendisiı1e Yugoslavyada tahşid edilmesi diTler. k . d 
seri bır başlangıç temin eyliyebfl- lüzumunu alcddevam ileri. sür- Şimal cephesinde hududlar mm arşısın a 
miştir Vaz.iyet. bu dakikada ka- müştük. Çünkü Yugoslav or - takasında mevzii mahiyette ufak 
rışıktır ve aydınlanıncıya kadar dusunu selamete cıkarabilecek tefek muharebeler olmuştur. B J • t 
'böyle kalacaktır. Maamafih, va _ ve Yunan ordusile birleşme - Dü~man 7 ve 8 Nisanda yeniden U garJS an 
ziyetin iyi taraflan da vardır. Al- sini temin edebilecek ye~fıne Bel.gradı bombardıman etmiştir. 
manların bu başlangıçlarını ne za- (Arkası sayfrı 1 sütun 1 de) Belgrad sehri harbin ilk gününden 

(Arkası sayfa 7 sütun 4 te) \.1ıııı.-----------~J (Dev11m1 3 üncü ıayfada) Bulgar Başvekilinin meti'u· 
san meclisindeki beyanall 

idare iDleri telefanu : 2020.3 Fiatı 5 kurut 

Vilayetin tebliği 
/stanbuldaki mütekaid, dul 
ve. yetimlerin Anadoluga 
nakilleri muvafık görüldü 
Anadoluda akrabaları bulunup onların 
yanına gitmek veya ailelerini gönder-
mek istiyenler de mütekaidler gibi 

meccanen naklolunacaklar 
dstanbul vilayetinden teb-

1~ olunmuştur: 1stanbulda 
oturan Türk tebaası vatan -
daşlarunızdan aşaj:lıda yazılı 
(2) nci maddede tasrih edi -
len hususatla ılgıli bulunan-
lar ikamet ettikleri kaza kay
makamlıklarına 15 Nisan 941 
Salı ~nü akşamına kadar 
müracaatla kendilerine veri
lecek beyannameleri doldur
maları ilan olunur: 

1 - İstanbuldıı oturan ve 
başka hiç bir iş ve gücü ol -
mayıp da aldığı tekaüd ..maa
şile geçinen ve seferde de bir 
ihizmet deruhde etmiyecek o-
lan askeri ve mülki müte -
kaidler ile eytam ve eramilin 
ailelerile beraber (Trakya. 
İstanbul, İzmir, Erzurum. 
Ankara hariç olmak üzere) i&
tedikleri yerlerin iskele ve 
istasyonlanna kadar devlete 
aid vapur ve trenlerle müte-

saviyen nüfus başına elli ki -
loya kadar sandık ve denk 
eşyalarile birlikte nakilleri -
nin yapılması muvafık görül
müştür. 

!İstanbul malsandıkların -
dan maaş alanlar, tekaüd ve 
eytam eramil nıaaşı alanlar 
bu maaşlarına gitt1kleri ver -
lerden almıya devam ede -
ceklerdir. 

2 - İstanbulda oturup (İz
mir, Ankara, Erzurum hariç 
olmak üzere) Anadoluda bu
lunan akrabaları nezdine ai
lelerıle birlikte gitmek arzu
sunu izhar edenlerin veya -
hud kendileri kahp da aile -
sini göndermek isth•enlerin 
istedikleri yerin iskele ve is
tasyonlarına kadar devlete 
aid vapur ve trenlerde nüfus 
başına mütesa\•ıven (50) ki
loya kadar sandık ve denk 
eşyalarıle meccanen nakilleri 
tensib edilmiştir. 

Haliçte garib ve feci bir kaza 

Bir motor geceleyin 
kendi keridine battı, 

3 kişi boğuldu 
Zabıta ve adliye, bu garib kaza 

etrafında tetkikat yapıyorlar 

k•unm ceNJ9ft ettiii aalaa 
Evvelki gece aabaha kaJ'fl Ha -~ muavinlerinden Orhan 

licde feci bir Tomorkör kazası ol - Tiirak tahkikat yapmaktadır. 
3 k. · h iul uft Romorltörün ne suretle battığı 

muı, 111 ° m UT. henüz teahit edilmiş olmamalcla 
Denizyollanna aid 80 tonluk beraber müddeiumumi dün vak'a Musavva da 

İngilizlerin 
eline düştü 

Köyltıye ucuz giyim 
eşyası temin edilecek 

Sofya 9 (A.A.) _ Bullilar ajan- Kartal romorkörü, evvelki ıece yerinde mütehassislarla birlikte biı 
sı bildiı;iyor: Halice girerek, Fabrika ve Havuz- ketif yapmıştır. 

Bu limanm zaptı Libyada 
muvazeneyi lngilizlerin 

lehine tahvil edecek 

Bu husustaki kanun layihası Meclis encü
menlerinde tetkik edilmiye başlandı 

Başvekil Filof dün öğleden son- lar Müdürlüiü önündelc.i rıhtıma Tayfa Mustafanın cesed. dün ad 
ran meb'usan meclisinde beyanat- liye doktoru Enver Kar~n tarafın-
ta bulunarak Balkanlarda cereyan yanatmıotır. . . dan muayene edilmiş ve defnine 
eden yeni hadiseler üzerinde dur- Romorköre yakan bır mevkıde ruhsat verilmiştir. 
mU1Ş ve Mihver devletlerinin bun- 1 bulunan 8 numaralı mavna tayfa - Hadise etnfında adliye ve za _ 

(Devamı 3 üncü sayfada) !arından Ahmed, sabaha karşı saat ~ ... t--'-ı··k..ıta d k d" . . °'""' ~·uıo.ı tıı evam etme te ır-

AI k b
. 4 te bu romorköriin bırdcnbıre su- ler. manya şar ta ır ya gömüldüğünü hayretle görmüş ----------

h U•• cu m ·, htı" mal,· ne vmı~ .. ktı·re.yfiD. yeerthteanl zhaa.bdıı~~eyı yhearbı'11eerdgaerleent ••• r ····6·····8·· .. ··d .... 8 ..•.......... ··(···.·k···· .. ,·: 
Ankara, 9 (Hususi) - Köylü- dahil olan eşya, pamuk, yün vesa- ,.. , 

Kn?ıre 9 (~.A.) - İn~liz u - nün kullanmakta olduğu bazı giyim ir lifi mevad ile mahlut ipek veya • :zabıta ve liman memurları batan 1 Y pra l i 
ırnumı kararJ?ahının t~blıgı.: eşyasında ucuzluğu temin maksadi- sun'i ipekten dokunmuş mensu - karşı tedbır alıyor k" .. k k . k b ; usul · ıe : 

rr.rablusgarbda, '·azıfolerı baş - le muayyen maddelerden gümrük - cnt kordelalarla ipekted başka lif. TlOlllor 
0

1
ru urtarmn ım ·anını u. i l j 

lıca. kuvvetlerimiz tahasşüdlerıni . . • . ' . . amamış ardır. • ! 
ik .... ·l d . k d d" .1 . lerde alınmakta olan ıstıhlak vergı. lerden dokunmuş olup da ıpek ıı- R ,_ .... · · d b l • lngı•ıı•zce 

ULU e ıncıye a ar uşman ı erı . . b 1 . d .1• . k . n B 1 S h d d . d b omorKorun ıçın e u unan tay-1! ha k t 1 tm k l nn.r' sı rus et enn e tenzı at ıcrası a - lemesı o an kumaşlardır. un ar - ovyet u u u cıvarın a u - f M l . 
re e ını yavaş n a o an ""' ı B d l ki a ustafa gemici hrahim ve a - 1: 

kıt'alarımız dün adetçe üstün kuv rarlaştınlmıştır. u tenzilat, güm - dan A pozisyonu % 20 ye ka ar undn ıehirlerJe ııı arı sön- • . ' •5 · · · .. ~ "k t ·r · k u 135 · · (D 3 · yf d ) J•• ed • l · 1 k d .teıçı Mehmed de ka7.a esnasında' Vetlerın şıddetJi hucumuna ugra - ru arı esı anunu'! n ıncı nu- · evamı neu sa a a urme t bır en a ınma ta ır ' ! B • • 
llUşlardır. ~ ....... marasın:n A, B, C pozisyonlarına boğulmuşlardır. . ! eşıncı ders 

Erıtredc dun 5i onra tes- giren eşyadan alınmakta olnn istih- Bu sabah gelen haberler Londra 9 (AA.) - Gothen - Bunlardan Mustafanın cesedi : 
liın olan Musavvt: faları- lak vergisi nishetlcrı· lizerinde ya - d °l:Kq'da çıkan Ootterbonı Posten dalgıçlar vaatuıle ııemiden çıka - j 5 ı"nc"ı sa f d 
llllz tara~~ tir. Bu pılacaktır: Halen bunlardan kilo ba 3 sayf~da lr gazetesinin Berlin muhabirine ııö - ıitnut. diierleri bulunamanuDtır. 1 y a a 
8l1lda 'mtteha.rlDt~)cb .ız ce - şına sırasıle 175. 200 ve 250 kuruş ro merkezi Polonyada Udz, prld Üç kitinin boğulmasile neticele - '\. 6 

(AHcası ~ayfa n 5 te) vergi alınmaktadır. Bu pozisyona ..(Devaau 3 iincl aayfade) nen bu feci kaza otrafanda müd • ............................................ .,,. 
.. " .......... 
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- cBu,ıiinkü ihracatımızm yekunu 1,200,000 liradır. Bu mfk- İn.ciltere yolu l!Qktar, saklan taftik "°naerllebrlir, bana r.ttb- Ot'e tld • .. ıi t A.-. .. m ~ v..ar 
Dün Slazetelerde $&Jte bir fıkra c;ıktı: 1 ristana ve ltalyaya J(Önderilecekti~.-.. .. • 

tarın bir mfl:vonunu İQJfiltere heaabma alman tiftik ıeşkil etmi.- bil bütün :Balkan demiııyoUarı esker taşımakla me~ldür. Bu va- l 1 1 
tir. Geriye kalan kısmı balık kar~dlr. YuaO&lavyaya, Bul• ziyette satılan Balıkların yerlerine varacaldanna: ::ı. D ;:,. lJ • ->. • • 
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10 ...... SON POSTA: Sayfa ! 

'relgrd, Telefon Ve Telsiz .llaberleri 
Makineye 1 Ordumuza iltihak edecek 

olan genç havacılarımız 
ı ~~M~ ıoınmnzdeki ayda köylüye 

verilirken e Bag Matsuokanın 
Moskova tevakkufu 

toprak tevzi edilecek 
Yunanhlar "harb 
devam ediyor ve 

edecektir,, diyorlar 

Ankara 9 (A.A.) - Hava or -1 de Ulus meydanına l!iderck zafer 
dumuza iltihak edecek cTürk Ha- 1

1 
abidesine çelenk koymuşlardır. Bu 

va K~~mu ~edikli hazırlama :r,u- 1 merasım esn.~~nda . gençle~c halk 
vastt ıkinci devre gcnc::leri bu,gun. tarafından buvuk bır sevgı teza -
önlerinde bandomızıka olduğu bal hürü göstcnlmiştir. 

Yazan: Selim Ragıp Eme~ 
Ankara 9 (Hususi) - Mılli em

li'ıke aid arazinın fakır köyluye 
dağıtılması ctrafındakı çalışmalar 
ilerlemektedir. 

rda toprak tcvziine bu mıntıikal 
başlıyacaklardıır. Bu iş içın l ın 

T okyodan kalkarak yarım 
bır dcvrı alem seyahatme 

muadıl bır mesafe katedip Berli -

k 
ne t:elcn, oradan Romaya gıden 

Ço··rçı·ı harh Den Ü r. ~ecli~ ve tekrar Bcrlinc ugradıktan son-
~ ra memleketıne avdet eylemek iı-

Resmİ tebliğ şarki Vaziyefİnİ anlattı müzakereleri ~:~~r/~:v ç~:~suot~~?m/ıa:~~~v~ 
Makedonyadaki ordu- kovadadır. 

(Baştarafı 1 inci sayfada) Ankara 9 ( A.A.) - Büyük Mil- Gerek Beri in, gerek Romada 
Dtın teslim oJnıa.dığını Alman miıdahalesilc vaki olan let Me<;Jisi bugün Refet CnnıteL.'in rnuhtesem bırcr kabul rc,,,m, ,gö -

b"ld• • Bingazi'nin z.ıyaı ve Libya'dan çe- başkanlığında toplanarak ruzname- re>n bu zatın, bu se\ahati had se -
l ırıyor ltilitimiz bılhaesa Bingazi etrafında- sinde bulunan maddelerd"n devlet lerın öyle baş döndi.ırücü bir karı-

Yeniden İstanbul, Bursa Ada
na, Giresun, Trabzon ve Orduda 
40 komiwon teskıl olunncak ve ö
nümüzdeki ayın b;rınden itıbaren 

''Bir nazi zaferi 
tasavvur 
edilemez,, Atina, lO (A.A.) - Radyo dün iti kıymetli tayyare meydanlan do- memurları aylıklarının tevhid ıe şıklık devresine ra:.tladı ki, c1ün

cimnıştır ki: cMakedonya ile Trak layıaile zararlıdır. Bu meydanlar taadülün .. dair kanunun 7 rıci ınacl- ya matbuatınca üzerinde kafi de- Nevyork 9 (A.A.) _ Birle"i'< .-.ki lruvYetlerin irtibatının kesi ~di düşman ellerindedir. Bu mü- desinin Devlet ŞCırası azal ğına in - rece durmıya vakıt kalmadı. Geliş Amerika reisicümhur muavinı Wal
fleıeji 6ftce t&hlllin ediliyordu.Harb him cihet haricinde, bidayetteki i - tihab ediJenlere sumulü ol ıp ·olma- seyahatınde Bay Ma•suoka Mos - lace dün akşam 80yledi<{ı hır nutuk.. 
'~ w devam edecektir. leri hareketimizi Tobruk'ta durdur- dığına aid tefsir ınu:hutasi1.. cami kovaya ayak. bastıih ~ü!'l Yugos - ta demiştir ki: 
~'i ~ fimdıden sonra makla da memnun olacaktık. Çün • ve meecidlcrin tunifıne ve taaııif lav":3nın u lu .. pnkta. ştırak ed P Amerika için ba ,, h<1linde kal _ 
vertıeoddtr. Yunanlılar harb et· kü Balkanlarda tehlike utıyordu. I harici kalacak meıtc:id had-ıneaine ~tmıveceı.'.!ı ı:nuhırr. bır mevzu ha- manın en iyi çare j muahedeleri bo 
ıgell bilSrler. Hiçbir ~y bizi za. Fakat ltalyan hezimeti bize kolay.-a verilecek muhassasata dair kanunun me l~elm•stık Son da~ıkada paktı zan milletlere Amerika milletiPin, 

~ ~ kazanmaktan menedemiye- ve ucuzca büyük topraklar kazan- birinci maddesine bazı f kralar ila- mza 11mıva ~rar \erıp de mü - hakları hayati bir surette hat .. ld .. r 
ciktır.. ı ınaıln mümkün kıhnııtır. Üzerimize vesi yakkı~aki kanun 'a• ihasını mess er•n Vıyan:ıya yolladığı za cd'ld·- · kd. d h b · - -

- :ı:!ln 'bu zat Alman hu,dudunda ı...u- ı ıgı ta w ıı ,. " e gırmcgr.! ~-Reeaııi w.:::;. yeniden düşmAÖe ba.,layan vecibe - müzakere ve kabul eylemittir. "J d ld 1 t '-t B - - " ı nuvor ve b . d b. ma e o ugunu an a maıı; ır. ır 
Atın&, 10 (AA.) - Resmi teb- ler dolayıaile Libya' da kazandık.la- Media g .. lecek toplantı•ını Cuma ~n farkla AJ~amf'rası~ ~n •r nazi zaferi, b:r nazi sulhü tasavvur •= nrnıza ancak niııbeten hafif kuvvet- günü yapacaktır. rasalat etmı·s bunl mer edzıneMmu- edilemez. Böyle bır mu•ihetten iç -
Alınan zırhlı birlikleri Yardan ler tahais edebikc•·k olmamıza rağ "' unuyor u 2a- · b · · 1 ·ı h b ·· = k Kıu.. t b' "d h La d - dular y ba k l' k:endiligwin- maf h Yu~oslav nazırları d~ Al tma ıcın ngı tereye ar mustes-ı ten sonra uı.ış a !r mu.- men ares; ta evllm etmegı mu - · .. !"'an. :,ve 11 

• 'llanyada rok kalmad 1 ~ O 
1 

d- na olmak üzere bütün ııııııllerl~ var 
durdıtH'u.lmuş.lar ve buahare ı- vafık bulduk. den hukumetı namına beyıtn ettı " ı .. r. n ar a d t k ·ı k d' k d. · 

liri harekettne devam ederek Se- B:z daha Bingaziyi zaptetme - ki Yunan~tan, hürriyetini ,.e top • 0rtesı gün Belgrada döndüler ve ım e mde auret• ."' el n •_ enR.~rr-.~k-
t ki fakat Belgradda malıim hao:S(;'le- ze. yar ım etmH o arJ\g11. ;-ıyu 1Aııilte ~erdir. cien evvel talyadan ve Sicilyada ra annı her müteı·nviz• kar"' her rin vuku le beraber Balk 

1 
Bntanya kazanactıktır. Bu netıceye 

Şarki Makedonyadnki Yunan Alınan hava kuvvetleri ve zırhlı ne pahasına olursa olsun müdafaa- an su - • · ı b·ı k • s· ı 
ordusu mukavemetine devam ct· I Kıt'alarının Trablusa hareketi baş ya azmetmifıir v,. Büvük Britanya hunun bozulması üzerine siyasi e- 1 ~kanAı 

0 a.kı ccd e vh:gon'".k"~Yd. r " -

olan tahsisat anılmıştır. 
Tevzı komisvonlarının bu \ 

!ayetlerden başka daha b tı , 
layetlerde faaliyete geçme ı 
hazırlıklar yapılmaktadır. 

Yugoslav ordusu
nun harekatı 

D 

(Battarafı l inci aayfada) 
itıbaren askeri unsurlardan tah -
liye edilmiştir . 

Düşman BC'lgradın harıc.nde 
Karaguyevaç, Üsküb, Şabats ve 
Lazarevaçı bombardıman etm ştir. 
Maddi hasarat cok buvüktür S -
vil halk ara:.ında ölenler ve \ a -
lananlaT da vardır. 

7 ve 8 Nısan tanhlerinde vukua 
$?elen ha\•a muharebelerinde n -
man çok miktarda tayyare kav -
bt>tmiştir. 

İtalyan teblifi 
Roma 9 (A.A.) - İtalyan ord -

!arı umumi ltaraq~ahımn 306 nu -
maralı tebl:ği: 

Jülyen Al'pları hududunda il rı 
müfreT.eler:miz Sava \'adisinde 
Kranjska-Gora'yı işgal etmışl.,r • 
dir. 

1 
tıemmıyet itibarile büyük bir ha·_ 111 men a a nı ı ve ı tıqa ı cep-

raektedir. lamıştır. Ve )?erek tayyarelerimiz ve Türkiye ve Yugosiavy"' tarafın- ıh d k b 1 k b b 
Amavudlukta düşmanın mahal- ~erek denizaltılarımız Alman kıt'a dan tamam.ile vardım.sız bırakılsa dise. vukuatın hayı huyu ara - e e vu u u aca ır ?zguncu - Arnavudlukta Yugosla\· ceph~ 

ll taarruzları ptisk&ıirtiılmüş ve larını ve tanklarını taşıyan va - bile İtalyan istilasının bid'ayetinde sına karıştı, gitti. Halbuki Bay luktur •. Yardım.ımı~ 0 §ekı'd- ~tın.• sinde küçük müfrezelerin faal -.e-
~ 1 Matsuokanın Avrupava "'el'si. ce- lıdır kı artık nk. bı.r zaman d".lı bırı t· kaydedilmiştir. Birçok esır aım. ...- zayıat verdirilmiştir. purlardan mütemadiyen vergi al- mer'iyete giren ngiliz ittiCakına sa- "' d d 1 b n 1 

mışlardır. dık kalacak ve hem ftaly•ya, hem reyan e_den mu hare-benin alabile- a am .veya .. e • .. ır m et ".1' yon-ı mış :e b·r miktar silah iı!t nam • 

Yugoslav hükQmelj 
Belgraddan ayrtldı 

""'~ mustaldbel lnk·sa:flar önünde larca ınsanı oldurmek ve m•I.., ıır - d lmışt~r. 
Musavva elimiadedir. Kızılde - de Almarwaya karşı olünciye ita - Japonvanın Mihver !"İndeki r<' - larca kıymeti tahrib etmek fırs t nı Yunan C"'phesı'nde du··sman m ... 

niz düşman harb ~emilerinden dar harbedecektir. Bu ıerait altın- " b ı ~ " 
bilkuvve t~mizlenm.~ir. Bu bir <la vazifemiz a4ikardır. Yunanlılar !ünü tebarüz ettirebilecek bir fır- u muştur. zii mahiyette bir taarruzu l! 
rahatlık m~elesidir ve mühimdir. bunların kudret ve cazabına karıı sattı Bu müıı.ase-betle Berlmde püskürtülmüş ve birkaç YÜZ esir ····larda du~<tia karar verdikten sonra e - olduA"u kadar Romada vuku bulan Hadiseler karşı almmıstır. 

Çön:il bundan sonra Balkaalar limizden selen her türlü yardımı on go1·ru1şmcdleri~- tkakibine irntkin hl- - Bombardıman teşekkuJIPr•mı~ • C:...b· d • tiz • 1 · k d ..... k. jı L b' . :-ı b" ~ sı oma ı ~r en. bu za ı Mos - d B 1 • t S ,__ 1 d d . .. ~ Jr e Jn am yenı• Mese esme ~eçere emı~,ır 1: ara yapma"- IZlm ....,n ır ferı:T k dön'• II '.. .. sın a u garıs an e._n CO imanın a enız CUZU -
• Şimdi Libyadan ve Habeşistan- 1 borcu idi. Yunanlılann geçirece1cle- Kovadnın . ll:~ ! 0 .. andnkd.a ~porduk. tamlarına ve ba,-:tlı bulunan d nfz den teessüs ettı, dan B lka la a Almanlar n Ma · • ·h · · k · B.. en ıs nın onumuz e ı hzara 1 . 

. ta n ı·rı·' R ı ' ·ş-l"··kımtBı ~na ııtı.ra etmemi ı:-- velr. u- kadar orada kalmak niyetinde ol- (Baftarafı 1 inci sayfada) Otavvare er!ne t~arruz ;tm'şlerd r kaçanlar· geri carıs anın ısı asını, omanya'iı ı - yu rıtanya ımparator ııgu uv _ d ;ı;.,, h be ild'x. .. S 1 . t d'W . k. rta tonaıda bır ~emıve isabet 
6(alini ve Bul,garistanı da iğfal ve vetlerinin onların anında er 1- Uı;u a r ver ı~ •ne gore, ov- arı ıs eme ı~ını ve mez . ur. mem- • . . . 

do··nu·yorlar · ı· · t kib ed ··th' , I.!! ıd·-· Y .. Y a vet Rusva merkezınde herhalde leketler.n Avrupada yenı nızamm vakı olmuştur. Bırkac:: denız tav -
ışga mı a en mu ış Sa\ aşa ması wızım ge ıgındn "uphe ede ,. · k. ı· •t b d.. x.· . . - müh•m bazı temas ve miizakere - r urulmasında Yu~oslavya ile iş 1 yaresı ve ma me ı vesaı ve ara-

Belgrad, 10 (A.A.) - Be4?rild- onyece,..ı~. f İt l d'k m~~k. Mahallınde bulunan gene- lerle mesl!Ul olaca,ğını kabul ede- birliP,i yapmak arzusunda bulun - kalar hasara uğratılmıc:tır. Dıvut-
cia -·~--...... •---::A etmi"tir. ,.._ı..ıı·- unanıstan, men ur a yan ı ral Dıll, Wavel ve PanAaos -bu •on . . . dukl ·· 1 · t" · V d' h d ı 

- ~ ~ uuı tMörünün emri üzerine an~ızın ve ·1c· . ff le d 1 d b' bılırız. Bılhassa Sovyet Rusya - Al arını soy ernıs ır. 1e ve o ıce ava :nev an ar mn 
: şımdilik dUTCMuıılmuştur. Sıe- hainaAe bir Wzda istiliya uğra _ ~ 181b.~~I er it' uman ;t ~r ır- •- manya münasebetleri etrafında cı- Harici siyasetimızın baş- tesisatı bombardıman edılmiş ve 

den kaçanlar 3 ıün ovalarda ı a kadar ıüaalı bir bitaraflık e. 1 
• er 1 ~uva a. •Ye:.t te - kan bazı savialar nazarı dikkate lıca hedefi, rneşru i..vtekle- ciddi hasara uitratılmıstır Tavva-

k&ldılctaıı sonra eimdi evlerine =:ıaza C!'tmiiti nua ecl~~ıl~ bir aak~rı. plan .. t~11 alınırsa, mutaddan fazla wrecdi rimızin sulh volu ıle ~ak- relerimiz motör1~ kollara. vük va
dönn1ektedirler. İtti aydan f~ oluyor ki sivil Camı .~ümk.undiir Ta~·~.tıle butun anlaşılan bu teva1'kufun htr.!tlsi kukuna dobıl vüriıme~ti. Bız, su! ~.nlan~a ve kafılelere taarruz et• 

Sokol tefkılAtı mensubları ve ~ymiş Alman tayyarecilerinin ön 1 :: ryiwde t~düf~n de ~ayı b;r mana iktisab eylemekte , ldu - hu mt.rhafaza etmek ıçın her şeyı mışlerd r. 
He@ talebelerı intizamı temin et.- dile . Bul~ar kralının ve hüku - v~r r. akat yenaz bar ~ueaayet tuna i'8ret etmekte bir beis yok- aptık. HattA mümkün olandan A.._.. parafiitçü•eri 
lnekt~dırter. Umumi seferberlik llletr~.n ihaneti ile Bul~r tayyare ~~ıbeutm1._eıe-:_!~erk.~ ~ek' tteslırpd"ff'der tur. fazlasını bile yaptık. Nevyorlt 9 ( A...A ) _ Nevyo k 
devam etmektedir -.ı tuC uuım açın ı • eaa u var Gel h berl B M ts k Fil f ·· ı · · ~ ı b•t• · t · • · meydanların• tedricen el koyma- _. a.,_ı_! • d h(•L 'f en a er av a uo a - o soz erını şov e ı ırmış r. Time• gazetesinin Bern den aldıiı 

Halkın ı"'"esı hı',.bı·r ar••"'ya , . .._ · at. onoıınne zı te •"-e 've vazı e - nın Moskova temaslarını fa.-Ja]ı B. · · ·t · b- t t ·ht b 1 f ı - " -. .,. ka b ladılar. Binlerce ve binleree 1 · d k • . ha . . . .r·u c ırmcı vazı emız, oy e arı ir te gra, fU ma umatı vermekte -
ram.amakte.dır. Alman tayyarecisi askeri ve si _ k.enn n~_L!~~eye .. adar ~vı mu • - ve dostane hır hava ıçınde cere - anlarda elzem olan sojtukkanlılık- dir: 

ijukUnıet Pazar l{iinü Bel.a-ad- ·-~ polis İne~ daha Bul$ris- ~!_ ccnuı199 oldu1tıau hılmek la - yan eder olmak flzere ~östermek- la itidali muhafaza etmektir. Hü - C 
1 

. 1' b 
1 tian ayrılmıetır. Hemen hemen bü tan.Y .... ın ,.. .. itıver ı'le bı'rle.,mesi acık"'• Zlynn:ırr.. ~ tedırler. Son R\inlerin de~şik va- kfunet iş başında olup hadiselerin ehe~ ybenı a r.!lr k,.r~d göre, Dri .. 

..:~ 1 1:1-1- hü'~A...- tl be be - ~·· " ---... .. ıo"nd !'I __ lr . t· . d M'h ruk·· 1 . - .. k na ne n oyunca ' o rclnın ta• • -n e cı l.Aft:r ıu.oue e ra r r dilıne<!en evvel bu mekle - ~ . . ~- u A • zıye ı ·~ın e. ' ver un erın - inkişafını tam bir sükun ve bu~u • . . . . . • 
,ıdtmışlerdir. Yalmz Macar, Ame- ~ ~ e kilid zil . leşmiş akat emınım kı ı Evvela emnı- den birinin Moskovada bulunması bir dikkatle takib etmektedir. fca- kı 1stıkamehnde ılerlıyen "r ugoı -
rYta elçililderı ile Fransız koDSO- etin 1a::;ev 'Buerı.ne .. yer. de yet» dü.turuna körü körüne bai- Mihver için elbetteki faydalıdır. bında Bulj!ar millctınin namusu lav dağ kıt' alan cenuba ve cenubu 
loslugu ~adda bulunmaktadır- ~nuy:-.aıa:; ~un :ze~:::~a lanıp kalmak bir harbi kazanmak- Rinnet•ce bu Moc;kova tevakkufu- ile haklarını ve menfaatlerini mü- ıarbive doğru çekilen ltalyanlan 
lar. n...ı .. an. t t k ·ımço _em~ ..... 1a _ ta en zeyıf yoldur. Binaenaleyh nun zannolundu(tundan çok daha dafaaya hazır bulunuyoruz.> hırpalamakta devam etmektedb. 

gg~arıs ana a ıp ~ı eg ..,...,. Mart batı d Y 11 1 k n ··.tı· b. h. t trır.· · D h bd Oh · ··ı·· ·· · • •
1
• 
1 

Lib dl. Bunların hedeflerinden biri de bi 1 n \d u~~n 1 abc1 a• .. e n:'.u ,~ kl•r f mak 1ı~de b~rze ı~ını . a a c~nu ~·.ı rıygo u
1
nun Lt• • 

lngl iz "r yaya oyet sarih olarak Se18nikti ve . r an aım.~ ~ eth1L ve unu.n. uz:e- soy~uıe e. ev a a e ır sev ıfa- "lmanya uırkta bir h"cum malind~ hücum .eaen ugo av s;lt 
U ıMl sabah saat 4 de de Selaniğe gir- ~ıne de buyuk mıkyaeta lnrııliz ve de etmıs olmuvoruz. ,.. y- alan, ııddetli bır topçu bombard 

k • k t t mis olduklanru stiyliyebılirim amparatorluk kıt"alarının ve harb Mıhver, Balkanlıırda harb işile ihtimaline karşı tedbir manından ıonra yeni mevziler i t !1 y} ye 1 aa 1 Har'bia Balkan yarımadasına ·,c;_ mal:&eme.inin hareketi ba"ladı. f;l~rb meŞJ?U.l bulund~u bir sırada Mos- ahyor gal etınitlerdir. 
'° türiilme.Unde me11faatimiz yoktu ve d~~. ede~en ~u. babda .taf~ata ~ova ıJ .. !eması ka' betmemek ve • • Zara'nın Yugoslavlar tarafından 

Y
nlluyorlar böyle ltir ei.yuet de ula takib et - ~ıyeceaım ıubı ne vanyeh. ne ıcabına gore şu sık•c;ık vaziyette (8aftarafı ı IDCl aayfada) zaptı esnasında alınan ganaim b 
ii modik. Geçen Şubat sonlarında E - de ihtimallere münakata ~c'!1em. ona temina~ ~ös!ermek ı?itbi b;r Prusyada Koenigab .. rg ve Polon - rada bulunacağı tahmin edilen mik 

L d 1 O ( {!\ A) _ Müıtem- den'le aeneral Dlll'i Ortatarka gÖR Y~"Yaam vazıyf!tı . durum temın etmış oluvor. yada Lublin . "eh.irlerinde t!lıkları tardan çok mühim çıkmııtır. 
on ra • · de d'k &ika ı d ··ttet.·d bir Şfmdı YuR<>Slavyava ~e('ecdı.m. 5 _ m ı:;; aöndürme tedbırlen ıtlınmaktadır. 

l.kit müatetarı dün Avam kamara- ~ 1 
·k k a. .•~ \.mu 1 

1 
Bütün tarihi aarlarca hayat için •/im (/(' a:;.1.1' G"'49 Bu ıehirler Sovv,.t hududu civarın- K 

1111da beyanatta bulunarak Tobru- clıp e jnna ıç~n ~k ~apa.. için m'ficadele olan ve ya,.vayışını da bulunmaktadırlar. o··yıu··ye UCUZ gı·yı·m 
ita yeni takviye kuvvetleri ve tank.. yap~ amıya-:aaaıu . ~e - d·"-lanna ve muharı'bli~ne bor,.lu koJn1USUna karşı taarruzda cürüm 

d!'l.. Ahnaya v A k th'-• ~a ~· " 1 Muhabirin bildirdi~ne göre Al -lar aönderfldix.:ni -ıı-Jemiftir. MU.- ı&. ~ ~. Aray:a sı ııc ... olan bu kftı...--an ve yılmaz ....,;ı _ orta;tı olması için büyük toprıak •• -~ ıs ı... da da srıckbilirle d F kat CLııuun HW manya şarkta bir hücum ihtimali~ te 
1
• 

.... r Binaazinin tahliyesinin Yuna- e•ra p r·· h··ıt&m . r .~ da 1et Nazi canavarını teskın ıcin bü- menfaatleri teklif etti. Kont Tele- ne karşı bu tedbirleri almaktadır. eşyası m n 
"8tana kuvvet ıönderildiğindea ~· Ei ua ehdid e:&e n~~. e det- tün gayretlerini sarfetti. Eter Yu- ki böyle çirkin bir harekete işti -
cl"8Yı bir zaruree halini aldajıDl ı . ~ t 1 1 .At .i: . d uç 1 ev ııoslavİar Yunanlılara müstevli rak etmektense kendini öldürmdi edı·ıecek 
80Jliemifrir. let ~e!a ? ~.ar e rm e at - Itaıyanları sürüp attıklan sırada tercih etti. Avusturyada tahşid e- Veygand Cezayirde 

• • .• • nut ıla. y&t~ himen. bulunur~. ~" iltiıhak etmif olsalardı Almanlar dihnış olan Alman ordularının a- . _ _ A ___ l. • • 
Bır l.1gı iZ d3nızaltlSI ku~etın m~er~ bir plln .daireet• harb aah"Mine erışmedeo çok ev- br deri hareketi Macaristandan Vıc1'y 9 (A.A.) - Fransız bu- . -· (...,..... ta 1ne1 aayf~) 

• • • de 9Cri ve mittehid bareketı Alman vel Ar vudluktak İtaly n Ol" Yuplavyanın ~imal hududu isti- kUmetinin Afrika murahhuı gene - ıpeııı muhtevi olan ra, B pozı.yo-
rkı ıemı batrdl lann k.artır.na bir nmkavemet ~- duları :ratle imh~ edili:di. 11at: kametmde tacil edildi. Ve bas ral Weygand Tunuııtaki teftiş aeya- nu o/o 20 den % 50 ye kadar ipeii 

Londra. 10 (A.A ) _ Bahı" .ekebilir ve l>u Alm-ları. tanı~ ta SonkAnunda ve Şubatta da bu ımansızın attı~ vahşi ve kindar hatini bitirdikten aonra tayyare ile ihtiva edenlere ve C po:rjsyonu % 
mzaretı bildıriYol's . ıye •• niyetleriıa4en de .vaqCJ'rebilirdi. fevkalade Illiisaıd askeri vaziyet nara ıle de bizzat istila ~ladı. Cezayir' e hareket etmiıtir. so den 75 e kadar ıpeği ihtiva 6o 

Bır İftlfftız denizaltısı dün Ak- Herhalde memle~ehn claclılc ve l- vardı. Fakat bunca küçük mem - Acık Be~rad şehri kül haline ge- . . . . _ denlere taalluk etmektedir. B';1 meta 
<len.izde btr di.lşman kafılesine hü- ~ oluışa., numaltale Y<?~lanıun leketlerm ıikibetinden ıbret almı- tirildi. Bulgaristandaki Alman Herhangı hır .. anda ad.a.~ruzın ••~ 8UCattan alınmakta olan vergı, bua 
-6am etmi:ılttr 12000 tonluk çok mahdud buluauJU 1-ıeub edılırsdtl )an Prens Poliın hakfuneti yalnız zııiılı kuvvetleri cenubi Sırb·sta- IBsına tetebbus edebılır.b~u •. 0

• - lardan bazıları için aatıt fiatı ara-, 
ıllk.ıü bir ~ıye. ilri torpil 6000 manları lıiç cleiilse uzun l~ü k.o t kat'ı bi.r bitarafiık takıb etmekle na doğru saldırıldı ve artık Yu - nünde gerile~~cl~im~z d ır ~m:j-,aında cüz"i bir nisbet irae etmesi 
a.ıuuk etiler bır gemıye ~ bir eeciktirircli. Balkanlarda su la un be - ve hatta Y.wuuııetan veya Türkiye nanistana karşı muhabbet $(ÖSter- ~~· ~ a kn r d" • hl' e mukabil fi.atı ucuz ve müatehUIQ_ 
lltpH isabet ettirihnittir. ıwmaMI için yegiae ça~e ok n. r ve bızirnle fıili Rcnel kurmay ko- meğe lüzum kalmadı4ı için büyük ıle~~orU. k u yehe b br~ :ıh: : ır. köylü olan ve memleketimizde ya-

·- le btr müdafaa cepbesı pe z1
1Y_a1 e nuşm&lannı reddetmekle kalmadı kuvvetler de Yunanistana aktı. ı Faır.at K ~yna ut ulla: . ~ 1 r - pılabilen sun'i ipekle mahlut pa -

-..lı:- d it.sa d !W\8eJl tat Hitle 1 A • derh l kah nı ve anta!llya pe ro erını e e ge-Milli flüdafaa ve nu ıc;uoyOr u a e tun y re pakt yaparak iı;tiklilini Fakat bu kuvvetleri a - . i t bb" d W• • .. t mulclu mensucatın satış fiatı aruın.. 
]l'Mllarla savaş ~~nele b~ an. ou. koruyacaAı. l_Wlyasuıa kapıldı. Al- raman Yunan orduları hiç sarsıl- çınnln e :r al~~~ı:rce!~~dı:oi e ·= da mühim bir nisbet tuttuğu anla -

Ticaret Vekilleri •wıa ... k•cli ıstıelderi harııan e man zehinmn menfur tekniı{i. bir madan karşıladılar ve kanlı ma~- ~ r ç 1 . • ~~ ılmıştır K'" 1.. .. .. . d.ği 
h • . hir hattı hareket tavsiye etmemeie kere daha kullanıldt Maamafih. ! h'.ibıyetlere ujtrattılar. İngiliz ve im lız konlnuşab. i emı yıpratmak ıçın '. k · 1 oy umuzun b ~ 1 

' 

şe ımız 'e unıeylc-mi,tik. bu vak'ada zehir memlekı.•te de~ l paratorluk kuvvetleri $ mdiye ka- Alma ar ır v~ııtıı olarak. bu kay Cın•. umaş ar . mevzuu a tan 
Killi lfidafaa Vekili Saffet A- <cHarlJıe tHTik mes'uliyetini daha ziyade hükUınete aşılandı. Nt dar harbe jlll'Illern'ştir. Hik8yeyi,naklan ele geçnmck. emelmde ol- po?sy?~Uına gı~en mensucatın ek 

..,.la, 'ncaret Vekili Mmntaz 6-rimiae ..ın..dtkı hayet Yugoslav milleti t'ehlikeyi bundan öteye ~türem~m. Binae!1- salar gerektir. Bunlar birer fara _ •en~e~ru- tetirli. ~~ek~~ 0~~ 
~n blıılln Anbradan sehrımi- Balkanlarda ve Tümyedc bürri- gördü. Umumi bir isyan raşesıle a- aleyh bır an ıçin harbın daha bu- ziyedir. Fakııt bir fCY dahtl söyli _ ve ıstihlak. vergıunın guınruk 
~~erdir. yetleri için llarb .. rl·n veva harbet - yaklandı ve kendisinı zelıl bır ti- vük verl-elerine dönece~ım. yeceğim. Bir kere Atlantik muha.. fesincleki taUimata söre iıtifaauı • 

ı , .. "&.e amade bulunan m&Redere . ._._ biiyete gotürenlen süpürüp attı ve Ulcr&JD& ve Kafbsyıa rebe9ini kazandıktan ve bizim için dui zarurete mebni me•zuub.hıl 
frak yeni bir naib rabileceiimiz mvzrhuet şimdi biz- son ~~tt~ de hayatı pahasına da Çörçil, Fnns~d11n, deniz ve ~a- hazırlanan Amerika malzemeainin A_, B. C/1.35 poziayonlanna ~na 

• ed" ıarure mahchıddur ve Y._antılan olsa humyet ve namusunu koru -ı va muha~lennden ve Amerılr.a devamlı olarak akmaaını temin et- bılUmwn malıJut mlenıuc:atın üitil.-: 
tayın •YOT lnad•~ila~a !ah~iriaua buılunaa mağa karar verdi. . . yardt~~dan ~~h~tt!kten sonra nut tikten sonra, Hitler nereye. giderse ilk vergilerinin iklo hatı?a .s~ruile 

Bafdad. 10 (A.A.) - Naib E- 'mılldüt yenı bir ınul.aeımla harbe Alman kuvvetlen ve dıplQması- &tunu şoyle bitimııı~tir: gitsin yeniden ne kadar mılyonlar- .f5, 85 ve 115 kuruta ındınlmai 
- AMı:rJWı memleketi terket-ıgirifmeie te""k etmek meanl;,.eti- si wratle ve belki de ~calle ye- Bittabi Hitlerin askeri makineaL ca in:..nı aefalete aihüH·ne eürük- muvafık sörül~üıtür. A • 

•lltı lll:tAaauı ve ivan mecl'a- ar &Eerim1se alm~\ i9temiyorchtk.Pa ni tedMrler aldı. Macarıstana. da- ni "9ngf i.tik.amette veya istikametlleain. biz. elimizde adaletin ve ce- . Bu ~~auetak~ kanun l~yihas~ Meo 
Jlli ~ toplanarak yeni bir !tat ft m..tı. Eden Ye Dili V. .. tha bir miidclet evvel doattuk ve a- lercle 1'.Teket~ Sfetirece§ini derplf zaıun kılıcı olarak arkuından kova- lie encumenlerınde tetkik edilmııe. 
lllta. taJ& ed111ılclerdit. ltllft ... lillt başTekfliRe ..al&Jııi el ..ı._. ~ Daktl &mullldıtl dolt ebaek çok teaadüR bir fe1' olur. layacafız. ie bqlanmıflır. 



-KÜÇÜK- 1 

POLİS SPOR ela &aberleri 
Betiktat cinayetinin muhakemesi r il 1 

HABERLERi Meklableraru Ortaokul YB lis*"'i 
imtihan gUnleri 

tesbit edildi Katil mahkemede deli 
taklidi yapmıya kalkıştı 

OlurmuP ) 
aazeteciye kolayhk 

göstermek 
vazifedir 

Bir ~::uatını lig maçları 
Dün Calatada bir ~alama vak'• Keltteb Hı maçlan dün ~ 

•ı olm•t, alacak yüzünden çıkan sahasında yapıbnıştır. Taksim lise. 
bir kup 10nunda bir aabıkah ar - si 2-1 letikUU, Pertftnlyal 1-0 M 
kadapm biçakla vurmuftur. Gala - a1lim mektebini. Yüce Ulkil 3-0 

D üıı bir ark.ad•şvnııa, tada oturan aabıkalılardan Halid, T:icaret mektebi taJnmlırmı ~ 
oldukça mwum oır hi- bir alacak meeelainden dolayı bir mislerdir. 

diaeyi takib temek vazüai müdldettenberi aralan açık bu1usı - 1 ... k ~ l.Ul.a ld" 
verilmişti Hemen Uive ede • makta olan ayni 1er aakinleıinden 0 1 •ır8aau.-• 9) 1 
lim ki, bu had ı;e neşrinde 1 arkad... Mebmecl Emine dün ao • la&anbul mıntakasımn bütceli • 
mahzur olacak neviden değil - kakta raaJamat ve onunla kugaya Dl tasdik ettirmek üzere Am • 

Maarif Veklleti devlet orta ~ Bir miHNet eTVel Betiktaıta •- S.aa ne ol.yor, ne brııı- dı. Bır ••zeteci içın en sağlam tututna11f1ur. . raya ~tmiş olan beden tt-rbiyeai 
kul ımtraıanlarıle ol~nluk imti - 1 sayri abJlld temayüHer tafiyan dei )'e>rwn, een keyfine IMıll » memba bizzat alikadarlardır. Sokak orta .. ada bir müddet dtr direktörü Feridwı Dirimtekin eeh-
lıanlarınm yapılacağı ~nleri tes- neltçi T e'Yfik mnınde bir"ni 16 ye - Demitdr. Bumtn izerine, mabke- Esuea dairelerine a d hava - vam eden bJ'llhkh bir dö.tQmeden r.imize ıelmiltir 
bit edeNk alikadarlara bilCinnit- riadee 1Mçaklıya1'ak öldüren llıami me IUÇl.yu .,._n çıbrtrmş ve eeL dislerin aahih olarak neşrini sonra Halid- bıçakla Melımed Emini Mıntıtkaya aid bazı ieler ve lııil-
tir. ve Cevdet iaimlerindeki iki genciaıeeye kıaa bir ara verildikten aonra, arzu edenler, lizım l{elen iza "6cudünün müteaddid yerlerinden husa Dolmaba:hçe ile Cukurt>os -

Devlet orta okul imtihanına iş- muhakemelerine 2 nci a • ırceza duruşmaya yeniden cle'"l'am edile - hatı vermeli vazife bilirler. yaralamqtir. y arali tedavi edilmek tan stadı meselesi de bu meyanda 
tirak edebilecek talebeslD ıaimleri Mahkem..-ıe düa ~lanıll1)ıttlr. 1 rek. diler -.çhı Cf!'Ydet ampya Gan1'dir ki, arkadaşmuz hadi- ÜZeTe Beyoğlu hastanesine kaldml- ~$Ölmüştür. 
ayın 19 uncu Cumartesi sabahı Suçlular mahkemeye ceza kanunu- çekil~r. Cevdet 90rgu.anda '-ak- se i.le alüa.h dairede bil.tün sa- m'!f, h&cLeri müteakıb kaçan Ha - Güre~ faklllll AdaftlJI gitti 
ilin edilecektir. nun 448 inci maddesi hültrmlerine ayı ,öyle anlatmıştır: lihıyetll lriımelere müracaat liıd, yakalanarak hakkında takiba. Y 

Eleme imtihanları ayın 22 sin- tevfikan muhakerr leri ve tecziye- «- Vak"a srece9 hhami i1e bir- etti~ı halde ya kabul edilme - ta batlanmıftır. Adanada yapdacak Türkiye bi-
de türk~. 25 inde ~biat b l"18l, 

1 

leri talebiye ee.kedihnitlerdir. !ikte Betr"ltaf!a. rakı içmi~k. Ben mit, yahud bu zevat inhat x_ •• rinctliklenıie f$tirak edecek olan 
ft 38 anda matematikten yçı - Celıle açıldıktan aonra auç•ularm ıtk defa rakı JÇJYordum, bundan de vermekten imtina etmişlerdır. vzni bbahatindftl lriiyük İstanbul takımı dün Adana a ait-
lacak ve bu imWıanlann neticele- ~tleriftin teelnt1ne geçihniı. re- layı fena halde earho, oldum. Son- Bir Jl;azete ve bir ~eci merkeb mlştir. Garet kafilesile ~r 
n de ayın 22 nci Paanesi sabahı ia katil fı~amiye aormU§tuT· ra hrrnte BeyoiJı.na Çllctık, orada için, lüzumlu llÖI'Ülen malQ - hakemler de gltmisJerd1r. 
talebeye bildir"lecektir. t.m· 1 • TeTfiie TUtladık. hluuni, TeTEiii matı başka kanallm:lan elde • Beyied,eyinde, <:"amlaca cadde - H kamlarin İRllİbam 

Orta olrullann ölü imtihanları - hl ın. ne bana akrabaaı diye taoıttt. Bir tak- etmek .Uç bir şey d~ildir. Ni- •~e 93 _ ~~h. nde ohmtn 
38 da Mıshyaca'k ve 14 - unamı • '- l: Bmk T fiiin telLm, aütunlanmızda ayni Rmte1n, din bindı~ met>ke.ble 0.- ılstanbul futbol ajanlılı tara • 

::yuta ı::.yet aulacattlr. - Sey adın) :;;e a~;:.a Ôrada data':ır~vcie - hidisenin, alikadarlarm ft - küdara ıelirlr.en, mÜTazeneeini kay- fından açılan hakem kursu nlla-
L 1e bitirme imtihsnına 6'irecek - Bel)im aey adım 1oJc. vam edildi. Bir araltk Tevfik beni receklerindıen daha &iifllullü bederelı YeTe di.-nil1tilr. yetlenm.iş ve tahriri imtihan da 

lerin iabnleri ayın 19 unda ı.ıe - - Baltama iaıai) Spmek ve tecaviiz etmek ilıtedi. 1J- izahatı bulunmaktadır. Ancak Bu aakvt ~anumda merkeb ta - yapıhmştır. 
beye ilin ediJecek ve imtihanlara - •••••• 1-ıami müdahale edince aimıu Los - Mı münasebetle hatırlatmak .i&- nmndan mnlan Rüstem tedui e • Kursa devam eden hakemlerin 
ayın 21 inde başlanacaktır. fmti - - BaMma imli 1te> Sö)'lee. ... du. ikimize de fena .c>zler söyledi. tedik. Hal& ~eteeiyP. mü!J - dilmek &zere NUmune lıattanHine şifahi olarak imtihanları yapıla -
hanlar 6 Mayısta bitmiı buluna - - S.baınm iMnineen aana ne> Ru ıııırada flhami ııuetaL 'baçaialU çe- tülit çıkaran nrlb telakkili kaldırılmıştır. cak ve kazannlara lisans verile-
caktır. Bu •1'.ıa miiddıei-••mi &h•n kerek. Tevfi.iin sırtl.ima .pladı. insanlara rastlanıyor. Gazeteci- Ka I k l.alımcha cektir. 

Devlet ol~~hı_!t imtihanları, 1 Y enuvat, aaçJ.nun deli taklitli )'llP- Sonra ikinci ı.:r h.çak dalaa çıkanp. yi aydınlatmıyan sahibi All- çm an ız Son hakem l:w-ıuna Oll 1d nmı 
Mayıs Cuma J(Umı .tilrkçe komı>O- mMI üaeriae ~eme.&.a aez i.- \:.na verdi. Bir)İlr)e Tnfii;n w. hiyet zatın. bilihare havadi - Kadirgada. Cinci meydanında ı:ed st'rak etmt.ı·r. 
sision 10 CulT'artes edl!lbiyat ko - temif Vf! denııittir ki: cudüne •plaıınaia denm ettik Son sın eksık c;ıkmasından dolayı Sehsüvarbey aobftnda .f6 numara IDkel'efler va 19 Mayıs 

edebivat; fe~ k~I°.: JT.aten:a - •- Maznun deli taklidi yapmak ra Tnfiiin elhieeLerini çık.ardık ve hiç bir sik&yeti ohr.nması icab h evde oturan maliye memurlann I ki • 
1ik. 12 Pazartesı J(l.ln~ edebıyat iRiyoT. Kanun kanı•nda bu ın1>i sötüriip. Havr~ttia iskelmincle. de- eder. . dan Şadiııün nezdinde lnr müc:ldet- Ş80 8n 
kolu felsefe veya tarih, fen kolu ltac...,.lrlı ---llara Hn..-cluı. laa- nize .~L Bunu elbi.eler üatünde Gazeteciye kolaylık ~er - tenberi baluamalta olan t.ıt y,.-t-. 

19 
... _... _,_ __1n. 

fi :ı. 1.. C ı...... _,, 7
"" r "'~ m~ b" ·•ed· G ·-6-· "9 .m.a,...,..a yapl.Ulll ılC'I~ tabif'ye WT• z..... .. arpm ..... kikati .c>yleae. keadi.i içim daha iyi Ptrmak izi l:ıı11akm ... 1ak için, llha- 'C'JI. ır vaz 1 ' ır. R.c.ç~ı V3- nnda Fatma adında bir kız 'bir ay b ~ t bi i \lkel-

edeb vat kolu tab t"fe veya ma -, olur.. mi hat-rlamwtu zifesini yaparken efk3n umu - evvel ta«aJYiib etmi•ti. 
1 
afi~~~ ll':Ubü~ e~'- Yet m ... 1 

,..__ t")[ f kOIU fe)S@fe \"eV8 t8 Bu d f I __ Jııı. L.:.ı_L,. 1 m yenin ZJntnf bir nlÜmessfli ., • • b e ennucrı • ,_ uu- ""1J> Jqw • ıııruıa ~ - e a llUÇN ma!Rİ n; Di.viİ - M bk~ıne ..çJa thamillin mi M savılmak .tte-~ir. ~ı·-- na- .• Aı esın.•~ za. ıtaya vuku ııu. lan rak edecektir. ıntl'J&nndan yanlı .:>tarak ya- tiİn aZ1ta ak, ıniicldeiumum"ye de. .. ı--ae alt·na ııt) ft"'a~ karar Ye- "" açJU..! .UU aı5a ıı:;. - b 
1 akt zetf"Ciye milskül&t çıkarmak : munıc:aetı uzenae weeç kmn ır ka. Kız ft erkek milkellefler kin 
;;ilerırtaraftan ona okul mü - miiı ve: rerck, ftru.,nayı tahk etm~. dolru deifld"r. j dın . tarafından igfal ed"lere~ bir j'mnast k J)?OJ(1'811U hazırlanmak • 

ddrlen de ettin saat 15 de :-naarif T f S Ol ? : er.mti meçhule bçmJchfı tHbit • - tadır. Kadıköy sMasında Japda • 
duru Tmık Jtutun reisli .. nde Uh2 "y9 ttfY::Sına On bir 8)' İçinde Ur mU İ clilmntir. cak mekteb ji.muıstiklerini mil .. 
lisesinde bir toplantı yal)al'&k kar nı•-t.-tl b k k d \. İ Mat.aiti nbttarnın alaka ve mu teakib mükellefierin kız ve 

tihan komisyonlanm Wfkil e - CI ..,_ OZU ÇI 8R gt 8 ... - .... -·-- •• ••-' .. ffakiJ'f"t)i meaaisi neticeainde bu erkek azalan hareket ya • 
~enıeri tesbit etmı, - kenac•k mı ? maddeleri Dün Sirkecide 15 icadın t.tun1m14 ve nezdi.de atı - pacaklardır. ttinci '"., a-

Jeırdir. koydufu senç kız ke•disiaden ah- rasmdaki hareketler kırk bet da-
U. n.üdürleri :.le,. ~~ kız Fiat milrabbe komiayonu~un Son bir ay için.de belediye kim- otel kapatıldı narak aileııine teslim olunıMıttm. kita zarfında yapılmı.s olacaktır. 

Jileılinde totMarıarak bae bıtirme bu~nlril toplantısında tuhafiye yahanesinde fehnn muhtelif semt Fatma)'I 1>a •retle iıdale bDu.. 
anlanm yapacak. ölretmen - eeuına uaml klr n:sbeti tayini lerinden alınan 20M ~da :-naddesi Eminönü merkez nahiye tetki - tan .uçlu kadın ı.aklmada taka.ta \ y . . ) 

teab t edeceklredir. :me.e1mi tekrar atirü.ulecektJr. Bu tahlil edilmiş. bunlardan 180 nbıiıı lilı 'Re"'urlan din de Sirbcf .. başlanllllfbr enı neşnyat -
m.._.ı. ~~ya - bozut ~ ..,_tw,.m. ............. ı ıh Jun:elu ._ · ,. ___________ _,,, 

ı-·liz mıtrrriri 1111 ak· 1*91ı ~~ene~~ Su ve c1~ içilecek ıtda mad- ~ maayenetertıe meşgul ol - Devn1en balıkçı kayığı ıtı1ıı Kudtt'e 1U1m= •• 11a1·w• 
.. B maııuş bazı büyuk tuhafıye tüc • delerinden alınan 192 nümuneden muşiardır. H' . . id . . Mubarrir arkada ıaıum.lan Vead 

am bir kollferus V!~i rları davt"t edilıa~erd~ ~o - 24 ü gayri slh.hi ~-· Bu Nahiye müdürü Nevzad Çapan- b,..P ~--Sa a~di!~.d l»a'1kçı Ö'rfi Bengö, milll ~ .,.,._ 
~· misyon bunların da fikrlennı ala- müddet zarfında tablil edilen 480 otlumm ietlrakile yapılan bu tef- nyeı 0

" en se-- IQllDI ıemmlm iden .,. le8alı&r 
OOn aQanı J'mniönü Ralkevln- rak fiat meeelesı tizerinde bir ka- " . den ln 2 sinin tişler netieeılinde Sirkecide mev- çerken 'birdenbire deYrilmit. Hü ·ıtöylü ~ıae bı1ab eden ki -

fn«Jliz ptyes maharrfrlerinden rar verecltetfr. mı ı;nı~dutu ya ani:.ıı ıt evci 89 otelden ı5 tanesinin sıhht 9e'J'in denize dütmtlftür. flk bir fJnıtlı' HNi Dlll'fDe baf1'. 
k Patınore tarafından, (İ~ - Daer taraftan fiat ~ürakabe. ;;.:ıtelif fırınlardan almarımıll~ şartlara ve -~lzlike riayet etme- Etrafta. ~eria J11Bnl\mile1•11m. BanlUm birinclll in'-",.._ 
dramı Ye Anı~n tı .. lNroau" taraf~ Yeı:li mlkara- ekmek nümunesinden 96 sının tıa- d kleri -6riilmüe, bu oteller ı. - boiuhnaktan hrtanlaa baldı~ a.- mit lnlhlnmalWır. B1l tlM'efkt~ "'-

rNt:Jru911) menalu bir konferans larm numunelerile maliyet fiatlan ımır oldulu anl•lmıttll' patıbmttn'. da'Yi altına aı......m. dad 'Örf"., bucbkl dlnJa nBl)eti 
' ve konferans İrfan ~ • alftadarlardan taleıb edilmiştir. Fırancal imalltı kontrohm Sırltecl ve civanndaki lokanta. h_. L._,_ bqln:nda uhdeaı• dllen mtnı ..._ 

tarafından ~e ~- ltmıisyon bu makaraları tetk k e- . a nın ıazmo ve kıraathanelere de teı • IK1 J'AllllD u..-ftllCI Sifelerimisi oot amiml .,. dllstin '* 
• " " deret ve i~ab ettlli takdirde fn?al "ian vı net celer alınmııtır. mıl edilen bu kontrollara munta- Din telarimizin mahtelif eemt • tııılOllla '9ltarllı eWrmettıedJr. 119 'tU-
JCalabahk 'Wr llWllffftr kütlesi edıJen yerli makaralann cinslerıni Millt Pi l.!Ll!I.-! zaman devam edilecektir. lerin* iki ,...... nk"aa olmut _ fit tataı muah uer, ~eı ot-. 

iMian aWla ile takil> edi1e:n d~rerek azamt bir flat tayin Jancomm tanmucn tur. eaıc t>ir' tııwettecltr. B•Jtmnza hitab 

konteranaı <s..~ per~> e«ecekUr. Milli Plyaıasonan betinci tertib Havagazi fiatlarına IGiçüb ,,_. ı ı-t num•nı• etten bö1te samtmt .. r1er1n ne bdlr 
K;Je~n bir peyeaı ta- - plbuun 80n ceki~e büyiik ik - il.rahime ~ mn 6lıt lnmnndan fa;fdah oldJll1I da dertlı'dır. Ved94 

etmittır. Ha•& ıc.-ımwı fqeldriiril l'lllllÜJeleri kazanan tehrimizddti ta. zam yapdmıyacak -- --L itf • t f 'Orti, bu tilçlt broflrde de mUftf.. 
- \. • lıihJiler lardır• aun 1an«ın ~m~ aıye ara ın - fak olmuttar. Okuyucularımıza tay. 

"·-· Jarm tarifeleri H.,,. Km a 1• .. mi Şıi ııa • ...., · fi müteh lan dan etrafa 81f'ayetine metc:fan veril- . ede 
'-MUll'..0 ,... w · f\ b ebpnialti malııteli' t:ca - Ortalı:iyde, Derel>oyunda 7 nu - Dün na ~ usıs ve den eö.dnrlll Gıtü aaye rfz. 
W1e tarife komi yonu. önü - ~ıl. ..WWeri ol.rp tiwwliJe JMTah evde ohnan •e ~r satı- bele<lye müfetU$1erl ~dan me :" r. ;.;;;;;;;;;~;.;;;;;;;;;;~;;;-;-'\ 

eki Cumartesi sünü bir topla.- katlar Han Kunamuna Llyük yar- cıhk yapan Ali Seltmlı, Sultanhama- Yedikule havaıazt .llrketinde bir F~ralmn~ .. mahalleaia. ·ıa T it • 
;ppacak ve kualard~n .• eıen aa- dı~ ......... akı. tan...... o - mında Çakmakçılar yo1tutvne1a ter teftiş yapılmq. tesiat tazyik ve de. . ~.~a 90bimda '3 1 O ar lllllZ 
o ve eilence yerlenıaan yazlık lan Siyen Jak Deblo, Vit li Po - zi Kirkor Arnavudköyünde 101 hararet :iniktarı ölçlllmüttiir. Saat numaralı fMn uçünci bt.daa da 
ele~ni tetkik edecektir. K01Aie- likar ve Vitali a.J.ar İ9İ!n1erindeki alı 'Kopemik 

2 
12-14 arasında tazyik fO olması din )'bRlll çıkm..- ela iti.iye • 

yeni ta~felen hazırlarken ei - aa.)'lll }'W'Cl-.aar din •Mh latan- =:.ı. ... .._. -::::'H:na Wi iken 80 derece o1dulu ~1- n~ vaktinde nriidahaleeile L.ıbnl-
e yıuleri r.ıuflana111 ~-- W Ha ~ tubaha• giderek · O.· mo.tib'· lnlfhr. 
ayn p.terecektir. içtima h:Hnıi:buı.n.. idare bey ti ~1!~an ~ • diidaNaı~ Sellmlalmla Haval(azi tirketleriDiıa ~ - Her iki yancımn ne aantle çak-

ı. . _ı..1_ cı· Bu ıı. _ uutaı -aııın a :1 numara ev. lere zam kin yaptık)uı muracaat bil za1"taca U'afbnlmaktac:hr. 
aza l'llH zıyaret etnupıcr r. ?- ete otlman Şakir Zere f 20 IMn lir - be'...ıı... hukuk itleri miidürNli ------------- --· ı•- il · miyetll tticcaYlar K11n1m erklnı ıle a ~e ~~ ) 

__,. •--*
14
-- •. aı • 1 yaptıklan öriipnecle 'Ylirk üulda- hk l.iyilk .ikr...;p lwi kv•-..ı.• tarafmdaD ----: edllms. ~ mu • ( K • üJc Habe Jer 

llr -'1f ...,., ft -•L~-- 1!tL • Wf Dftle h6ldlmJerine .. böyle bir uç r 
mu --- Ye çeım: r>ır çem - • )JDMIDı dalrıı oJama Metmhn 8orkl lterle ~~e ~latan Ha.- TaliWiler diia Mill .,._.., W. - zam yapı tine n Yf • • l lııııdrııt Userind 
Kua-ıM ka"' yapılntw lhım se.. rı•dea a-i)aeleliai ........... , alı tanaa vanJimlbr. .... t...i. = t ... J:..:; 
~en ~ hizmet ve feclaU~bii _., ' " - g.ı .... ft '-8il ..... 1~ .:.ı edileme. 
1~ .....- oWakı.mu Wldi•wt - Vefat _.. Yapdaa telkiklerde 1un1oaa 
lerclir. Kurum erklaı hu cöınercl ..,, ... H#1t' 1 U .,,..· ...... diocana naılik t.11.-
znabn ~ alüa,,. kar - 11.y A• ı d Şlkıl E.mer. in 1 - l 2 Nisan 94 l Camartai tolıarile ı.tar.lan ~ seçin1 • 
" in •.ı.e tefelliir etıaialer - Naıvwl Şlbi Ewer, &.yan s.laA pnii _.t 15 .~ E.tmiziıa l.tikW ..-tedir. Ba -.etle ı,. .... dele.in 
Mr. E.ner ve 8.:Pn Nermin E.merio cadd.mde Nuriziya eobiancla Par 69 vıald ..... ı... JliBl,etle timdi 1Mr 

H.._. W peded..i Bay Arif E.mer vefat et- d binuandaki temlil aaloauacla ,..._. ı••ırtr aihdınaı•I' tee. 
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.....e ........... -n nib eMili halo, l.u aene 11 kalc:hrd.c'ak Ye Topkapacla ..ae bb.. licl' Yaproila tuafmdaa mtihim ~ Belediye lııudu.d~. d'abı'lin-
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(Resmi Tebliğler) 

Kiel'e yapılan hücumun 
tafsilitı 

Londra 9 (A.A.) - lnsiliz hava 
llc22rcti istıhbnrat bürosu bildiri -
Yor: 

Salı ak~mı Kici üzerine yapılan 
~Ücum esnasında bombardıman tay 
)'iaıelerimiz şimdiye kadar Alman
Yaya karıı yapılan akınlnrda bir ge
ce içinde ta~ıdıklanndan çok fazla 
bir bomba hamuleai nakletmi~ler -
clır. Kici' e 100 ton kadar yüksek 

1 

SON POSTA 

Gül fi 1· 
Yazan : Muazzez Tahsin Berkand 

r 
["Son Posta,, nın lisan dersleri] 
6 a:yda pratik usulle 
• 
l:11giı· ce 

HAZIRLAYANLAR : 

Prof. A. R. Thompson ve lrf an Konur 

İnfilak bombası ile 30 binden fazla Nazif evlendi. Karısı o kadar 
Yangın bombası atılnuşbr. Doklar tallı, uysa], sevımlı bir kadın ki, 
"c deniz tezgahlan tamamife kızıl bekar olarak ihtiyarlama,i?a evvel
'bir alev halini almı~tır. Şehrin mer- ce karar verdiğimiz halde onun 
lczini, her köıesini bir kilometre u- evlenmesini affediyoru.01. 
lunluğunda bir alev tabakası kap- Nazifle Maltepede küçilk birer 
laını,tır. Hücuma uğrayan mıntaka- köşk yaptırmıştık. İçiÇe denilecek 
lıınn bir çoğunda pilotlarımız tek- k_a~ar brr~i~ne ya~ın evler ... İ'ki
tar bomba atacak alevsiz saha bu - sının de onunde bırer ba~. 
laınamışludır. Şiddetli bir rüzgar Her saba~ i~i arkadaş muav en 
•levleri körüklüyordu. Bu yangın - saatte evlerım.ızden çıkar, İstan-
1arın itfaiye tarafindan hakim olu- bula iner, akşam da ekseri.va va
llarn.ıyarak kendiliklerinden ıönün- purda buluşur, beraber dönerdik. 
c"ye kadar yandıkları muhllk'kalt - Eve ~elince, ikımiz de bahçede l.'~
lır. Bombardıman tayyarelerimiz bir ~a.şırdık. A'1acıa, çi~jc meraklı 
birini takiben dalgalar halinde beş ıdı~. .. .. 

Sinci ders 
Dördüncü derste verilen 

vazifelerin doğru şekilleri 
Rice (rays) - :pırınç. 

Salt (salt) - tuz. 
Sp0on (spun) - kaşık. 

Eıtaciae: Gramer: 

Türkçeye tercüme ediniz: Ekmek, P!rinç, tuz, $eker, kah-

ı v • su vesaıre gıbı daha büyük 
1 - Masa, kutu 'e sandalyanın ~!ktarların_ cüzleri olan şeylerin 

1 

arasındadır. 
1 
ısimlen onunde, bu miktarlann 

2 - Evun evınize karşıdır. ~.uayyen ve ~alCun bır :parçası 
3 - Elime bır kursun kalem gosterılmek ıstenmed1kçe (the) 

alırım. ' harfi tarifi kullanılmaz. 
taat Kici Ü7.erinde uçmu lardır. Bir Bır gun o .. sa:ı~~n Muzehheri tsnı
deniultı tezgahının büyülı: zarara dı. •. Ô!11rumuzun sonuna kadar 
uğradığı. aşikar olarak görülmüş _ bu bekar haya~!1ı vaşayaca,i?ımızı 
tür sarnnışken Nazıfin b rdenbire de-

Deutsch Werke t .. zg&hlarında bü k!şrne~ini adeta ar~a~şlıR'muza 
y;·ır. bir binanın yıkıldı~ ve şehirde bı:, hivan~t addetmıstı.m; fakat 
"ulcua gelen hasann dokların uğ - Muzehhen tanıdıktan sonra iş de
tadığı. zarar kadar büyük olduğu aişti. o. j(ençliği ve ne:;'tsile ha
tı:örüb ·• tü yatımızı şenlend "rdi. Artık ak-

4 - SıJ:! rayı ağzmıı.a ko:\ a.rsı- Mesela: 
nız. 1 have bread in the house _ 

5 - Çocuk, erkek ve kadının Evde ekmek var. 
arasındadır. 'I'he bread is on the table - (0) 

6 - Sol dizım büküktür. ekmek masanın üstündedir. 

Lon1d;a ~ (A.A.) - lngiliz tay sam:~n ev~ dönd~~müz zaman 
.>'arelerinin dün F:'CCe yeniden düş- ~a~:f~ bekhyen, bddr kadın vardı. 
ltıanın Kiel deniz üssüne hüeum et- r cuaşırn mes U u. 
tikleri öğrenilnıittir. Nazif mes'uddu, fakat onun ~e-

Alma tebliii rinde ben olsam. bilmem ıki bu 
. n • hayat içımin boşluğunu doldura-

h Berlın 9 (A.A.) - Resmı teb • biJ.r miydi? Hayır ne o, ne de 
·ıg: başka bir kadın! Ben, tatmin edil-

B"ngazi mıntakasında Alman ve miyen hırçın kalbimle. ebediyen 
ltalyan kuvvetleri tarafından ya - bekar kalmağa mahkum bır ada
~ılan hücum harekatı esnHında Af mım. Naz.ifin ömrü bana bir misal 
llltadaki Alman kuvvetlerine men - olamaz. 
"!b kıt'alar 1 Nisanda Derne'ye Nazif evine daldı. bent ve bah
\'l\~ıı oJmu tur. . . . ~esini yavaş vavaş ihmal etme~ 
de:lman . hava kuvvetl~rı lnrılı~ başladı. Yakında babe olacaJhnı 

ız naklıyatına ve lngıltercdekı anladı);ı ;...in daha fazla "alışı"·or 
ask • h . t" h . h d n "' . ... " J ' h crı c ~m~ıye 1 •• •• aız . c e ere akşamlan ~eç vapurla dönü-, ordu. 

r~ı faalıvctıne bu~k. bır muvaf- Onun arkadaşJıjından mahrum 
faluyetle dl'vam etmıoqrr, kalınca ben de kendimi büsbütün 
r ~ilihlı kcfif tayyatcleri ~ngilte - bahçeye, çiçeklere verdim. O yav. 
cnın tark sahillerinde 4 hın ton - rusunu beklerken ben de Avrupa
~k bir ,ilebi batırmı•lar ve diğer ya yeni Kili fd•anları :sipar ş cttım 
uç büyük vapuı;u bombalarla ha - bahçemde bunlara yer hazırladım. 
9 l'll'A uğratmı•~udır. Sk.-p::nC!'s"in Geceleri baıan onlara J?İdiyor
ş~rkında çok alçaktan uçan hir kc. dum. Müzehher elimle bir bebek 
b~ t:ı-ryare•i bir lngiliz muhribine hırkası örerken biz Nazifle konuş-

.Y~ k çapta 2 homb• isabet ettir - mağa koyulurduk; fakat o eskısi 
rnıortır. g bı lbenımle münakaşalara J?iriş-

Bu gece viizJ,.rce tayyare. mü • mzedi. Artık onun politikadan, ti
t,.vali dal!".ı-hır halinde c,.,nubi ve caretten, ilim ve fenden daha çok 
rne.rkezi lngilte1ed~i bir colc liınan ala!kadar olduj!'u bir şey vardı: 
1"etsatına ve ~ınai he-deflere hü - Çocuğu... Benimle konuşurken 
curn etmi~fr. Ba~lır.a darbe Co - vakit vakit lbaşını Müzehhere çe
"~ntry m ntak.asınd!lki tayyare fah- virir, ona b r söz söyler, te~Jm 

fi~'.alanna indirilmiı;ti ... Bınlerce in_ ederdi. O zaman bütün di_ğer mv
lak ve vangın bombam sanayi mü zular bir tarafa bırakılır, onlar 

~ııeselerinde mühim tahribat yap. küçük yolcudan bahsederler, ben 
j1' h. Portamouth limanı ile dok - yeni ~elen ~l fidanlarını anlatır
a•ın~a da bir r.rılt 'angınlar çika- dıın. 
tıld·fiı ı?Öriihnü~tiir. • Bir Pazar ı?iinü bana ııell'l"işler-

8/Q Ni an ~.-c .. ~i dü•man tayva- di. Müzehher b:lhassa ,güllerimle 
leleri i~al altındaki sahil mıntaka- alakadar oldu. Kataloj(dan bir ta
arına baZl altınlar yapını tu. ne seçti, onu en ı?Uneşli bir yere 

Daha b:;vitlt bir lngiliz hava kuv dıkmf>mi rica etti. 
;l'ti t!ımali tmanvanın sahil mın - - Bu gül benim olsun. Cocu
ı8kası üzerinde uçarak bir çok yer- ğum kız olursa adını cGilh koya
~r .. vangın ve infilak hombalcırı rım. Erkek olursa siz bu çiçe~e 

atrrll,tır. oğlumun ismini verirsiniz, olmaz 
Diiıımamn ba .. )1CP1 hücum~ Kici' e "111? 

t~vrih edil'l'l;ştir. Fabrikalara ira• Naıdfle ben ~ldük. Bu teklifi 
~ ilen bl\z• f.a!!arhr m-st•sna di - kabul ettim. 
t~· m:H .. inı h"sa•lr l.alklıı m~sku" Müzehherin kızı dünyaya ,lleldi
r""all.-rd.. k<w..J .. dilmi•tir. Si, il ~ ,gün. te.;;adü!en benim fidanım 

aile aras·nda olc'ukça fazla ölü ve da nefis bır gul verdi. Bunu ko
hralı vıoTClır. oardım. ona götürdüm. ÜoiimÜ'z 
...,, ( Arl-n~ '!O?tla 7 sütun 6 d.ı) dP mes'udcluk. Onlar güzel kızlan 
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7 - Sag kolunuz doğrudur. MalUm olan, sorulmuş bulunan, 
8 - Çocuk anı.mdadır. muanen ekmek parçası). 
q - S•z "e ben mnsadavız. You have nce on your plate -

ıçın, ben de sipariş ettiğım fidan sı büsbütün icapandı. Kızıl yanak- 10 - Kopek ve kcdı b~e- Tabaj!'ınızda pirinç var. 
ümidler min üstünde nefis bir çi. ları sarardı, bo.bzındaki hınltı dirler. You have the rice on your 
çek verdiği için... durdu. Ölıniistü. 11 - Sırtım diktir. plnte - (Belb olan) pirinç taba-

1 ki ıruı. b rb rrerue varıs eder- B mnızdamr. 
ces ne güzel \ e sıhhatli büyüme - * 9ş;nci ders - Lesson ı: va T ext t0nJ translation: 
ğe başladılar. Bazan I\azifin ~ülü T-... t ( k ) M Bread is on "the table - Ekmek 
hastalanıyor, ü~üz de onun et- Nazi!in Gülünü küçiıcük meza- "'"' le st - etin: masanın üstündedir. 
rafında endişe ve telaşla toplam- rrna bırakıp döndükten sonra evi- At the tabla A plate is between the bread 
vord'uk. Bazan benımkinin vap. mc gelirken kalbim helec.anla, and the table - Bir tabak ekmek 
rakları sararıyor, ~ene üçümüz biraz da isvanla çarpıvordu. Be- Betwccn my body and your ve rnasanm arasındadır. 
merak ve alaka ile fidanı tetk k nim ,gülüm her zamandan daha body is a table. My ehin is OJ>po- Bread and a plate and a spooo 
ediyorduk. Üçümüzün iki çocu~'U- ~ıhhatli, her zamandan dah'a ~ü- sıte your ehin. A man is at :;our are on the table - Ekmek ve bir 
muz vardı. zC'ld". Güneşin altında yapraklan side and o woman is atmy sıde. tabak ve bir kaşık masanın üstün-

Aradan beş sene geçtı. Sarışın, pırıl pırıl pnrlıyordu. My 1eft hand .ıs on your rı,gbt ded"rler. 
pembe yanaklı gül, sabahtan ak- O günden sonra ta!ll bir av Na- hand. A ciı!arette is in my mouth. t have bread in my mouth -
sama kadar iki bahçeyi kahkaha- z"fle ben, zavallı Mtizheheri hava- A fınRer of •our left hand is at A~zımda ekmek var. 
1arile dolduran canlı ve se,·imli ta ba~lamak ir;n bütün kuV\·eti- the sıde of your nose. İn my right A part of the bread is in yow
bir kız olmuştu. Benim ~lüm de mizle ralıc:tık Zavallı kadın. ikmk hand is a pencil Your Jeft foo• is hand - Ekmeğin bir parçası eli
bahçe merdiveninJ1 üstünü sar bir bdb<>k ,f!ibl mü,·azcnı:-sini kav- on my clıaır. On this side of your nizdedır. (Mallım ve muayyen). 
mıs, hemen bemen bütün sene kır- bet.mişti, ayakta duramıyordu. Bu head is an rar and on thıs side of A potato is on your plate - Bir 
mızı goncalarile evi şenlendir- zavallı anantn kederi vuıekleri your tace is an eye. Your Jeft ear patates tabaiınızdadır. 
misti. parca1ıvordu. s on thP opposite side :ınd your Rice ı.s in rny spoon - Pirinç 

Bir Mavıs ,gecesi idi. Nazif ~a- Nazif 'bir S{iin onu, b"n zalurwt- Jeft eye is on the opposite sıde. kaşığundadır. 
pımı çaldı. le. bizim evC' kadar e:ctirdi. Fnkat Your r .'?'llt hand is of! the table. A part of the rice is in vour 

- Gel Anf. Gül hasta Miirnhher köşke arka 'kapıdan On the table is a box. A cignrette rnouth - Pirincin bir kısmı ~-
Yavrucuk ateşler içinde yanı- e-irdi. Merd:,.f'ni saı an gülü t?Ör- is in the box. You, 1. the man, and nızdadır. 

vordu. mek istemedi~ini anla~ık. the woman are at the table. T),'kJq:ı : Yukarıdaki son üç mi-
- Sana ne oldu Gülüm? O aksam, onlar _gittikten sonra Tercümesi: salde türkçedeki de yerine (in) ve 
Küçük yavru ceva.b veremedi. dak"kalarca :klnn•T.ı milün karsı- Masada (on) kullanılmıştır. Sebebi tabaluı 

Sarışın başını salladı. .{!özlerini smna dunıp dü'iilndüm. Onu kö- düz olınası, kaşığın ve ağzın ÇU-

yüzüme dikti. Minımini elile bo- ~ünrkn söküp atmak iS't;vordum. Benim ve sizin vücudunuz ara- kur olmasıdır. Tam tercümeleri 
liazını gösterdi. Fl' .. ~nhırP alrhm bac::ka bir c::e,· sında bil' ma a vardır. Çenem SlZın şöyle olmak lazımdı: 

- Çocuğun boğazı aın-p:or "a- --ldi Hemen bir bah,.ıvan ~ağır - çenenize karşıdır. Bir adam sizin Bir patates tabağınızın üzcrin-
1 b ,,.. " "" "'' " dedir. 
ı a. dım. fidanı itina ile verincien "l- tarafızında ve bir ka<iın benim ta- Pi K t d k İ ' "rinç kaşığımın içindedir. oş tun, o toru getirdim. laç- 'knrttım ve onu Gülün a"·ak .ucuna rafımdadır. Sol elim sağ eliniz.in p· . b" k ); i 
ları eczaneden aldım. Sabaha ka- diktirdım. J üstündedir. Biı: s gara a~ınıdadır. ır ııcın ır ısmı aJ;;zınızın -
dar u~muz hastanın haşında Sol elinizin bir parma~ı burnunu- çintdedir. 
bekledik. Ya,TUcuk bokulacakmış l<abrini cevreleven dt!m:r nar- zun tarafındadır. Sa~ elimde bir have salt and ricc on my 
ıj(ibi ,güçlükle nefes alıyordu. maklık kırmızı güllerle sanlı~. kurşun kalem vardır. Sol ava~nız p1ate - Tabağımda tuz ve pirinç 

- Anne su! toprak altındaki c:: r.sm çocuğun iske.rnlem;n üzerindedir. Basını- var. 
_ Anne, başım aj!rıyor. ,. ·inf'Ceğini s;ındun. zın lbu tarafında b"r kula~ ve yü- il :put the bread and the salt on 
Onun her canne. oevişinde üc zünüzün bu tarafında bir RÖZ var- the table - Ekmc~l ve tı•~u ma-

baş birden yatağa doğru eğiliyor- Dünkü ihracat faaliyeti dır. Sol kulamnız ve sol l?Özüniiz sanın üstüne kı:ıyanm. (MuayyeR 
d~.:. ~ir !lra .. ~özler•nin bana dikil- Diin ye.;>ılan ihracat "460.000 li- mukabil taraftadır. Sa_ft eliniz ma- e1f1~tv~~a~)~d salt on your 
dıJ!ını tıordum. Sordum: radır. Jhracatın en mühim lusmını sadana ayndır (çekilmiştir). Ma-

G ·· 1 be · ta d ? plate - Taba~nıza ekmC'k ve tuz 
- .. u' nı nı ın_ mı can~m: lngihereye aevkedilen 360 bin lira- SS:nın. üzerinde bir kutu vardır. koyanm. (Laalettayin ekmek ve 

Soluk dudaık.ları hafıfce ~erıldı. 1 k tiftik teşkil etmektedir. Diğer Bır sıRara kutunun iç"ndedir. •siz, tuz). 
Kıpkırmızı .~~aklan. parladı; :fa- ihnc.at araaında İıviçreye l'.ındılc, ben. adam ve kadın masadayız. 
kat adımı sovlıyemedı. . .. •.. • V ı._ı • 

- Güle ben yann sabah kendi- afyon. Mısır~ _tutun ... balık, Am_e~: OCOvtı" ary. 
si kadar kocaman sarıSln bir be- kaya a~ dcnaı n lule tatı. Fılıstı- Bread (bred) - ekmek. 
bek alacağım, ne pcstıl bulunmaktadır. Kara yo - :t have (a hev) _ benim var 

Bunu C'Ok isl~dil'!i <>lde vadim liJe Avrupaya nakliyat kesildiğin - (ben mali.kim). 
onu alakaland~rmadı. Gözleri bu den, ihracat daha ziyade deniz. yoli- You ilave - Sizin var (siz ma • 
dünvadan uzakları ~öcüyor .ııib' le yapılmaktadır. Amerikaya yapı. liksiniz). 
"di lan ihracat da Baara yolile yapılmıı Plate (:pleyt) - tabak. 

GüHin mavi efü1°t"i sabaha kar- tır. Potato (pteytou) - Patates. 

Exerciıe: 

lngU:zceye tercüme ediniz: 
l - TabaRınızda pirine var. 
2 - Pirinci tabaj!ınıza koya-

l nm. 
3 - F.limde ekmek var. 
4 - (Malum ve muayyen) ek

me'k elini1.cledir. 
dt>n b r hareket yapabildi. Bu tıa- on bın lırayı koynuna yerleştirdi, 5 - Masanın üzerinde tuz var . 
reket esnasında elindeki bohca -sahile koştu, vapura ntladı. 8 - Tuz kaşınıltızın içindedır. 
yere yuvarlandı. Didar derhal te- Vapur hareket etmek üzereydi. (MalCını ve muavven tuz). 
miz ev kadınlığım takındı: Son düdük ötüyordu. 7 - FHmde bir kaşık \"ar. 

8 - Kacıık elimdedir. <Mal1bııı 
- Diitkat etsene bohçan tozlar- * kaşık). 

da. topraklarda yuvarlanıyor... Deniz kenann<ta haberler şehir- 9 _ Masanın üstünde ekm~ w 
Bereket versin ki irice i~neledlın den şehre hayret verici bir sürat- pirine var. 
de açılmadı!... le gidip f{elir. Bunu hatırlıyarak. 10 - Ekmek. sl.,.in ve ~n;m ta-

D dar: cKocalara !azla yüz ver
rtı1eRe belmez> diyen kadınlardan 
0 duğu cm Şetvano. müşfık, fakat 
:vnı zamanda sert b"r nazarla bak-

Kalbim bir şeyler oluyor?... Bak, 
Didar, bak nasıl çarpıyor! ... 

YAZAN : EKREM RESID 
bete ~diyorum.. . Hakkını helai 
et! ... 

$etvan bohça 11 verden toplar- Antalya balık-çılan cemivctinin ~.:!~::'.::'.1~~!!~~.~!!': ............. ._ 
ken vemek meselesini zihnen hal- Gülbahar vapurunu satın almak 
1 etmişti. üzere istanbula bir murahhas f{()n 

- Vapurda elbet yiyecek bu - derdiğini Of balıi~ları cer.ı: •eti-

Kaloriferli binaların 
kira bedelleri 

ktan sonra ne zan an istanbula 
ltideceğini sordu. Bu sual Şehranı 
~ ının muhayyel sadaları arasın
<! akı hühalarından hak kate av-
et ettirdi, 
- Ne zaman mı?... Bugün ... 

~ tndıl ... Vapur neredeyse !kal-
acak!. .. 
li - Ne duruvorsun övleyse!. .. 
t avdi, camasır dej:(~;r... Yola 
h~ız carra .. ırla ('ıkmalı, dünvanın 
~ 1rı turlu hali var... Ben de boh-
arıı hazırla:vım •.. 

t ~et\:anı, birdenb re. çılınn b "r 
ş~laş aldı. Ne çar~. olan olmuştu. 
cı'tndı vapuru k~ırmnmak Uız.ım
k ı 

1 
Daha reise gidip vedalaşacak. 

<: alet akçesıle harcırahını ala-
1'ıaktı. Yerinden fırladı. fakat fır-

ll'lasıJe tekrar oturması bir oldu. 
Ay!... Gidem ye,.ej!im!. .. 

Temiz çamaşırlar ~etiren Didar 
imdadına yetişti. 

- Vapur neredeyse kalkacak., 
karışmam! ... 

- Kancığun, dizlerimde b r ke
siklik var!. .. 

- Haydi! ••. Evvel Allah hiçbir 
şeyin yok! ..• 

- Pek iyi amma neden reis bu 
iş ıçin beni seçti? ... 

- Çok sö~lcrunc geç kalacnk
<sın!. .. 

Didar bohçasını hazırlal'ken 
Şetvan giyiniyordu. Fakat cl1eri, 
dizleri titriyordu. Bir aralık a kı
smı bulamadı, sonra kundurasının 
tek ni ka;1betti, odanın iç.:nde 
dört.. döndü, çırpındı. dövündü. 

Nihayet hazırlaqahılm.i.şti. Ay
nlık zamanı da ~elmişti. ~tvanın 
gözleri doldu, titrek bır sesle: 

- Karıcığım... Ben artık ,gur-

Dedi ve ikoUannı actı. 
- Sus ... Ağlama... Vallah a

yıb!. .. d yerek Didar ilerlemişti. 
Kan, koca kucaklaştılar. Şetvan 
b r türlü Didan bırakmak istemi
yordu, sıkı sıkı boynuna sarılmış
tı. Didar güç hal ıle kendini kur
tardı. Birdenbıre aklına bir şey 
gelmişti. 

- Pek iyi, yemek?. . . dedi! ... 
Yemek ne olacak? ... YolJa ne yi
ycceks n?... Hiç böyle ansızın yo
la çıkmak ta ,görmedim... Habe
rim olmuş olsaydı sana somık köf
te veya kavurma yapardım!. .. 

Şetvan. :karısının ne sevgili, ne 
ınce diişünüş.lü oldu~unu bir defa 
daha takdir ederken kalbınin par
çalandığmı, eridiğini hissetti. Ce
vab vermek istedi. fakat gırtldın
dan bir türlü sesi çıkİuıyordu. El
lerile: cNe yapalım, ne çare!> gi
bi tevekkül dolu sözleri ifade e-

lunur ... <iedi. nin du';llnus olmasından hayret 
Şetvan ne vaptıjbm biliyordu, etmemek lazımdır. 

ne ettiğini. Tekrar, ve son defa ol- Ancak bu haber Temel reisin 
mak üzere, karısını kucaklamak hayretini mucrb olmuştu. Haberi 
istedi. Firkat Dıdar ~eriy~ ~kil- getirene: 

•şt• - Ne d.edin?... Ne dedin? ... 
mı~. İlahi efendi!. .• Sen İstanbu- Antalya ba1ıkc:'llan mı!... Kimdir 

bunlar?... KIDı oluyor bunlar? ... 
la değil. bu akılla vapura kadar Antalyada balık var mıdır ki 00. 
bil~ Fdem€zsi?? ... Hani ya kas- lıkçı olsun? ... Balıık dediğin Ka
ketın .•. · !lavdı, çabu~. ... radenizde olur ... Bızim hamsi ııi-

Kasketı ~~1<31!:, _ ~etırdı,. kocası- bi var mıdır düm~nın bir verin
nın basına ıyı kotu geçırdı, sonra, del ... Ne imiş bu Antalya balıkc;ı
Set,·anı ite kaka dışarıya a~tı .. !.a: lnn cemiveti? ... Bizim satın a1-
kat ha7.ırlamış olduJ!u su :ı.brı~nı mak istedii? miz gemiyP onlar na-
peşınden dökerek: sıl oluvor da göz kovuvorlar!.· .. 

- Su J?ibi git, ı,?el:... Demişti. Sonra, Antalva balık-

Ankara 9 (Hususi) - KömÜT 
fiatlanna yapılncak zam üzerine 
bu zammın kalori! eı 1i binalarda 
kira bede1lerine in'ikiıs nısbetini 
tayin edecek bir kararname nesri 
mevruubahstir. Milli korunma ka
nunu hükümleri mucibince kömür 
fiatındaki tahavvüle ,2Öre bu ru. 
bet hükumetce kararlnşt nlarak 
ilan edilecek ve kalorifreli bi -
nalarda kira bedellcrme bu nis -
bet dahilinde bir zam yap 1 bile • 
cektir. 

Amasyada şiddetli bir 
zelzele oldu Dedikien sonra, $etvnn koşa r;ılar cemivetinin müzayed~ye gir-

koşa uzaklaşırken, arkasından o- mek niyetinde olduklarını öl:re· Amuya 9 (A.A.) - Dün saat 
kuyup üfledi. nerek: 2,55 de şehrimizde kısa aÜTen ço\ 

Şetvan reise uğradı, vedalaştı, - Müzayedeye mi dedin? •.. pddetli bir aaraınb oldu. Hasar ve 
harcıra'hını ve kefa]et akçesi olan (.AıW.I v•) zayiat yok.nu. 
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Hayvanlarda oburluk sancısı 

ÇEKLER 
Açılıı n k<ı "''\ •ı; 

Londra ı Sterlin 5.24 
New.York ıoo Dolu 132.20 
Cenevre 100 İavıç. Fr, 30 79 
Atlna 100 Iırahml 0.0975 
Madrid 100 Peçe~a 12.11375 
Belgrad 100 Dinar 3.175 
Yokohamo. 100 Yen 31.1375 
o• ., ,ını ıoo İsveç P'r. 

Altın 
24 Aıyar külçe altın 

Esham ,,,e Tahvilat 

S0.754 
25.80 

340 

19.46 
110.50 

1 RADYO ] 
PP..RŞEl\IBE 1014./1941 

8: Saat ayarı, 8.03: Ajans habet· 
leri, 8.18: Hafif müZık (Pi.), 9: Ev k" 
dını, 12.30: Saat ayarı, 1283: S:ız e.
seı-leri, 12.50: Ajans haberleri, 13 os: 
Tek ve beraber ~kılar, 14: KarışıJ 
müZik (Pi.) 18: Saat ayarı, ıt:.03: Rııô 
Yo caz orkestrası, 18.40: Solo sesleri. 
19.10: KOllUlillO., 19.30: Saat ayarı ~ 
aJ~ns habel"Ie~i, 19.·15: Konuşmıı• 

19.50 Radyo ıncesaz heyeti, 20.ıs: 
1 Radyo gazetesi, ~O ıt5: Tanınmış par' 

l
çala.r, 21.30: Konuşma, 21.45: Rad)'O 
orkestrası, 22.3-0: B:ıo.t ayan, 2:.! <15: 
Dans müziği (Pl.) 

eSon POS1a• nın tefrfkaQ: 77 mum orada idı. Kalayh iSrndan katle yaptıktan sonra mumu şam- buna benzer izler kat'ıyen _göre- Verity, duvardnk: kaplama tah-
oa orada idi. dana dikti ve yaktı. Saatini de medi. talarının aşattı tarafı görününce-

Mur:nu -gözden çıkardı, rnasanın masanın üzerine koydu ve her lbir Demek oluyordu ki, d'Arenne, ye kadar halının düşmesine mil-
üzerine M.oydu. Sonra .ı;ıitti büyük santimetrenin kaçar dakikada mumu yaktıktan sonra, dııvnrın saade etti. Kuma~ın bir p:ırçııSS 
saııdı.gın üzerind~ duran ıkinci yanmakta olduğunu hesab1a<lı. burnsına kadar getirmişti... Son- tahtaların arasına sıkışmıştı; çek' 
mumu akh getirdi ve ikisinı de Bütün bu ölçüleri tam bir srh- ra birdenbırc hatırına getırdi ki, ti. Fakat kurtulm:ıdı~ını gördü. 
yanyana koydu. Mumlar ayni cins hatle vaptığma kanaat getirdik- Vikontun, üzerinde mumu yaktıjtı Parmaklarını aşa,ğı doğru kaydıl"' 

Ya.zan: Valentin William• ten idi. İkisi de birbirine benzi- ten sonra masanın yarımdan aynl- yer masa değildi, o iki samdnnı dı. Tahtaya parmnl<lanle vordtı• 
yordu. kilıse şamaanlarmdaki be- dı, döşe.meyi ve bilhassa, ocak ile da eski sandığın üzerinde bulmuş- tok bir sesin çıittığını gördü. İç tıı: 

V tv. biıtün wkasın seferber reket etmekledir ki me~ul kati- yaz baln1umundan mamul idıler. salt taraf arasındaki ve üzerinde tu; Verity'nin yerde bulduğu kib- raf sankı duvtır degıl de boş ,gibi 
ctm ~ıbi id. Cirıayetın artık in- lin izi üzer:nde yuniyebilir ve o- çaplart da aynı idi. Verity, ku~ lekeleri bulunan parçasın~ rit te ibunu isbat ediyordu. Demek !di.Philıppe, bır doktor hastasının 
sanı duşünmekten iyice yoran nu yakalıyabilirdi. Dwiıghtten al.tn.1.$ olduğu ışeriıd tetkık etmeğe basladı. Buradakı oluyor ki o halde Vikont. mumu göğsünü muayen~ icıd nasıl tt1' 
muanunası karşısında ne yapaca- Aklı fikri hep, mezarlara yakı- metreyi cebinden çıkardı; her ıki kum taneleri hala duruyorlardı, yaktıktan sonra herhangi bir se- . tık vurursa, o da parmaklar.11 

gını ;aşırmış g-.}Ji idı Beş h.ıssini şacak derecede sessız ve soğuk bu mumun diplerini ölçütü! Her iki~ fakat akşamki gibi ıslak' de~iller- beble masanın üzerine koymuş ve 
1 
tahta pcrde\c vurmağn b,1şladJ. 

de bu cınııyt>t111 ışlenn es! husu- odanın ıçinde dolaşıyor, bir türlü, si de rkı santimetre çapında idi .. di, kuıilmuşlardı. sonra da elinde şamdan oldı l!u Burasının J!izli bır yola açılan bıf 
sunda takib edılen yollar üzerinde Sonra, hi" yanmaıru.-:. olan mumun Bu kumların üzerinde de, Ve- halde odanın bu köşesine do"ru kapı oldugunu anlavınca hayret 

fal t b b l k meselev· muhakemeye vanasını- " " " voruvoı, rn u ı C-', l'nd sine uzunlul'!'unu ölrtü, otuz santimet- rity'run, Port-P.hadric'te nntas is- yu''rümüştü. ve şaşkınlıkla dolu b r tavırla $?&-
d h t l t ı..- k b yor gibi idi. " ... ~ ..ı t' verm • en UtA :ı •r i.se re oldukunu gördü. Bu rakamı tı-hsalınde kulk.nıldığ:nı g&rnıtiş Fakat bunu ne maksadla yap. ri çekilmekten kendinı alan.nu1

• 

y 11111yordu. Fakat so~ukkanlı- Fakat işe koyulmak içın zaman bir zarlın ariı:asına not etti. Sonra olduğu buruşuk deniz yosunları mıştı? Saklanmak için mi? Phi· Tahta perdenin ourası gızli bir ka· 
l ki I · b t ·h · kaybetmf!lllek liızım ~eldiğıni bir ....J B l' h d b d b k d f ka ı a mese cvı vem a <ın zı nın- kc d h öbür mumda ne kaciar kısmın ya- vaıul. irdenbire duvarın üzerin- ıppe, ayır er gibi aşını salla- pı i ı ve u apı sonuncu '' a -
de rr.uhakeme edecek genP kendi- ve~i· a a hatırladı ve kararını lal~ oldu/ttına baktı, yirmi san- de birbirini takib ~den mum le- dı. Duvarların önüne asılmış örtü- panışında. kumaş perdenin bir kı9" 
sı deı:!ıl mi ıd ? Biraz ön re buna İlk· . timetrelik bir mum parçası duru- keleri göl'dü. Bunlardan en so- ler vardı ve bir çocuk b · ıe onların mını kendi aralığında sıkıştırmı~ 
k.ınır vermemiş mi idi? C nıwetın .. • rş.ı bd~vara )akın ol~n ~üyük yordu, demek ki on santimetrelık nuncusu, duvarın tahta kaplama. arkasına saklanma:ır-ı kolayca ciu- tı; Vcrity'nin perdeyı yırtması d• 
işler. i ~· yerden itib:ıren, şatoda ve '!Ztrı ıra~ <ıol.muş veşıl bır çu- bir kısım yakılmıştı. ları önüne asılmış eski kadife per- şünebllirdi. D'Arenne, saklanmak ondan ileri gelmişti. 
bulunan şahıslara ve bu sahıslar h.ı:ı ~a1ilı genış, c•la' masanın ıı:ö- Bundan sonra, yanmanuş mu- &nin bir kadem kadar uzağında ınaksadile o tarafa ~tmcmi•ti: bu. Demek ki Vıkontun katili mnJI"' 
arasınd<tkı eski ve ven mün<tse- runu açmak ve '>'ftid4 • e'\-velce mu masanın üzerine yatırdı ve ü- bulunuyordu. apaçık meydanda idi. Amerikalı. gallı odaya bu kapıdan girmişti. 
betlere dair bütün ipuçlarını ~ koymuş olduğu. ucu yakılmamış zerini santimetrelerc ve santimet. PJliUppe, · odanın di~er köşele- bu perdeleri kald~rdı ve çok gır- Bir anda Amerikalı cin\l''r' 
baştan ele alacak ve ona .ı?Öre hü- mumun hfila bulunup bulunma- releri de yarıya böldü. Bu taksi - rindeki döşeme tahtalarım ıbcyhu- gin olarak asılmış olan bir kumaş sahnesini kafasında canlandırıt 
kttm verecekti! Ancak böyle ha- d,_iım kontrol ~tm~ oldu. Evet, ma.tı mürr&ü.n oldu~u kadaı· dik- de yere araştırdı, durdu. !4 .. akat parçası yırtıldı. ıibi oldu: (Arkası vu) 
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-·-·-·-·-·-·- 3C> s;ee,e ,.. -·-·-·-·-·-·-== .,.-..,...., =-1-1~;. Derıı":.ı=ı·-1-:-1·=1==--ZL-·-: Yunan - Yug~slav Musavva da ingiliz- Sovyet - Yugoslav 
IBClfuwafı ı mcı sayfada) 11•1 • cephelerı terin eline düştü paktının 

çaııe bu idi. Fakat Yugoslav B 
orcft.u, cenubda tC>planamıya - 1 ( Ofta.rafı 1 inci sayfada) (D-..a--c.. l inci ... ~.ı-) B ı· d k• 1 • 
raıı btarasını zayd bıraktıjt.ın- talyanların Mısrataya taarruz ~:~~~d~a~=~~;e: nuba. ~e~~ şarkıye"".d;ru er ın e a ıs erı daıı Alman orduları buraya rekatın in":"~fı hakkında muhte- De1S1e den Gondara ~den yol nıuhtelff kollarla ıirmit ve l"f h be 1 A.&qG d faka y boyunca ileri harekeUerine devam Stokhotm 9 (A.A.) - Bmaya 
Yuaıoslavyayı cenubdan iha - ı a I'. er var ır, t ugos - etmektedirler gelen haber~ göre Sovyet • Yu -

taya başlamışlardır. ı• çı•n yaptıkları hazırlıklar !~:!:~nm Arn::d!uğ~d taaı;~_et- Habeşistanda ric'at halinde bu- ~v pakb Berlinde bü)'iik bir te-

.
Ba yuayı yazarken alabildili - u,ı;ı en maa ı eyı e u.ua:: - lunan İtalyan kıt'ala t k b. srr yapmıştır. 

IDız en son haberlere ~re: miştir. .AJman teua.: devam edilmektedir nnın a ı ıne Stok.holm T.dningen gazeteainin 
l - Bu11'1trlstanın cenub batı - y E ki" G l H E " E k•l .,.... Londra 9 (A.A.) ·_ Royter: Beri~ muhabiri diyor k_i: . . 

llDda Srtuma vadiamde toplanan. azan: me ı enera . mır r l et Berlin 9 (A.A.) - WAlman o~ - Musavvanın sukutu ile İtalyan- Hük&met mahfellen vanyean 
8ıek .. -a. zırhlı ve nıotörlü kuv - dulan baŞkumandanlıgının teblı - ların dmali Eritredek· so k - halihazır ae.fhaamda Sovyet hare ---. ki. ~ ı n mu a '- . . _...ı -b._ 
,.etler&ı?n müteşelt'lrll ~ kuv - · . . vernet teşebbüsleri ortadan kalk _ &ebain ~ 1eri hakkında hara -
l'etli ve büyük bir Alman ordusu D L::"o Bul.ganstanda~ ~areket ıetmiş mıştır. İtalyan ordusunun mağlub :retli tahminler yürütmektedirler.& 
9luharebenin ilk j?ÜnÜ Stru111a bo- <.: olan ~are~l .~ıst !n kuma~da - edilmiş olan bakayası her türlü mahfellere göre Sovyetler '.Birliği -
:tanca cemıbdan taarruz ederek ~~ıda.kı motörlu kıt alarla ~ıyad~ taarruz kabiliyetini kaybetmiş o - • n~n bu ~areketi, Sovyetler Birliji -
~ıcede Metaksas hattını yar - ~~alan Yug~lav cephesı~deki lup Gondar ve Dessic mıntakala - nın Berline kal"fl hassaten dost ol -
~kla beraber bunun asıl büyük ~udafaa ha~tını ya~ar~k arazı ma- nnda içtinabı kaıbil olmıyan a - dlaiu hmini vermekten uz:akttr. 
J\ISrnını Petriçten Strumcaya yü- nıalanna. ragmen Üs~u~w~avzas~ - kibetlerini beklemektedirler. İtal-
1'\inı~ ve burasını zaptettikten n~ lOO kılometre derın~~nde g~r- yanların elınde kalan ye~ime li -
sonra bır kısım kuvvetleri bura - • mışl~r ve Vardar nehrını J(eç~ış- man Asab'dır. Bu lımanın ıse bah-
dan cenuba dönerek Yunan - Yu- -"' lcrdır. Bu :nıan«Wr~ neticesınde rl bakımdan hiç bir kıymetı yok -
~oslav hududundaki Doyrana ,gir- __ \ İY.u~l~!flakuvv\' kuıvvtl e~l~ı ile 1Yunanb. - tuır. inlf(ilizler, istedıkleri zaman 
rtıiş ve sonra SeJanik üzerine yü - ~ ngı ız, . e ennın ayrı ması ır burasını i~al edeceklerdir. Habe-ru ek OL;o. o • emrı vakı olmuştur. Daha cenub- . . . . 

yer vurasım da zapteylemiş- 1 • • • • d diy k t' 1 Do -ı- . şıstan muharebesı mha~ete ermış-
tir. Bunun neticesinde Vardarın "'!!-' a l!.f!'C'd yı 8 ar ~!1 ~o !1 c~ - tir. Yalnız yapılacak bazı tathir 
--kınd uh ebe d y vann an unan arazısıne ~ırmış- ı: . . b nl -.. a m ar e en unan t• ş· d" kad Alman kıt'aları ame,..yelerı vardır kı, u ar ce-
Otdusu teslim olmak mecburiy~ - ır. ~ ıye. ar nubi Afrika kuvvctlt::ıi ıl Habeş 
t nd kabn,.. cenubı Srrbıstanda 20,000 den faz- t 1 . t d d·ı b" e ı.,~ır. 

1 
. lın şl d B 1 . . va anpePVer erme ev ı E- ı e ı -

2 _ Stnımcada asıl kuvvet _ a esır a ı ar ır.. un arın ıçm- lir. 
lerden ayrılan diğer bir kol Var- - 70 - cenubdan genit bir bataklıktan iba- de gen~raller de vardır: Top . v~ Musavvayı elde etmek suretile 
dar nehri vad sine geçerek bura • Tiirlt H yerli miicahidlerin ret olan garbdan emniyette buluna~ her J)e'"'.ı ha:b. malzemesı ~anaımı İngilizler en ziyade ıhtiyaç ~ör _ 
dan ,İştip, Pirlepe ve Köprülü is- Libdeye ~lıları taaFıwr caklar ve yalaız berzah tarafından ehemmıyetlıdır. . dükleri noktaya dogru asker ve 
titametlerinde tali kollar ayırmış ~n neticesi gctlecek olan taarruzlara kartı koy- . ~~nan cephesınde.. . Mareşal malzemeyi suratle irkaba mtlsaid 
\re Almanlar Pirlepe ile Köprülü- H lil n - . . d k. k mıya mecbur olacaklardı. Lıst ın kumandasındaki pıyade ve ...... ı.. iyi bır liman elde \•tmiş bı:.lu-
'Y ·şı d. Pi 

1 
. h a ocyın emnn e ı uvvetle· İ 1 1 Tütk li k dağ fırkalan stuka tayyareleri - "vn. ~ Rt~er ~\ rt~pe~~n e f'1" rin L'lxle'yi istirdad için yaptıkları )e. ~ya~ a\ .. n l~eri;I ~v;:;- nin ve tayyare dafi toplanmn da nuyorlar. Bu hal Libyada muva -

""' y~~adan d ı ~l ın J :~~ra taarruz ayi hazırlanmt$ ve iyi tertib Zl'?~ ~ ~e_. hıçın t d b~ZJrad .a müzaheretile ve şiddetli muhare- zeneyi İngilizlerin lehine tahvil e-
" ~ a s::, orınaya - t cih _ _kbn• b. h -'- . F ıtın onunue ermu a ır emz M k decektir. 

Macaristanın 
ha~icı siyaseti 

Budapeşte 9 (A.A.) - Ofı: 

• 

Yem başvekil Bardossy !ıük6-
met toplantısında Kont Telekinin 
siyasetıne hiç bir değişiklik olma
dan devam edıleceğmı beyan et -
mi.ş ve dem.iştir ki: 

Siyasi programım büyük sele -
fımden kalan mırasın tatbıki ola
rak hülasa edilebilir. Müteveffa -
nın ölümünü bir esrar perdesine 
sokmak ıçın çevnlen manevralara 
kimse aldanmasın. 
Hükum~ partisi başvekile tti

mad beyan etmişür. 
,,,;.:ı ._

1 
. h V d ve ev eaJ ıı n ar~ettı. a- .. . . la B .. .. _ L!b belerden sonra ela sas hattını .._ır . .r.ıonna, em. ar arın ~r- kat topçu. awır mak·n 1. f.f it k. numayı11 yaptı r. ugunu tcuu e· -..:ı Bu h t Musavvanın zaptından sonra A bınde toplanmakta olmaları mel- fi ı___vvet olm8 ad ~ .~ ıl ub~ tve a den gecede. seferi kuvvet, AmiTal Y

1 
~~~ır.d XP} _!. · uzu1n sene - merikalılar artık Birleşik Ameri: Eden Londray 

hu 1 y t ·ı· '-- et S1I an 'DOY e ır aarru B R. . .:ı - • fı k f k er z.ıır.uuua a,.; acun vapı mış mo- - a z o an unan - ngı 1z A11VV - zu aMWeff k olnı "mık" k orea ıecı ocmz r asının re a a- .:ı:...- "stihk" 1ardan ··ı kk'l ka ile Kı21ldeniz arasında muna -
lerinin ve hem de Arnavudlukta t n Bah a Bed ~sana h rhln yo tinc:le olduiu halde benahın karp- ~ıı üd~ f ~ ttıd mu eşe ı kalat yapılmasına bir ~na ıtiraz- d •• •• 
kahra.manca dövüşen asıl Yunan ~· _._,._ UBUS •••• ~-:· mıu akrıl ebr se· sına geldi ve buraya enela fecirle uu m a &!a.!!~-~ 1:· 1i da bulunmıyacaklardır. onuyor 
Ordu . . . d istik rı. -- ve cur eu.ar o ma a era.. b her bir de . b ..,._...u. 1ftr8 -~, 6'1~~'-~d h. bire ı~~- a - ber bir taarruaı tonuna kadar se- Buera ~ ta ~u çıkarıldı. Berlin 9 (A.A.) - Alman or- Libyaıda Stokh L__ 9 (AA) D N B ··~n .._..... ı,... YIC'~· bet İltedl ileri .... rebile _L ndan 90nra &aft ... uınretleri de L d ~ bı·~· Nevyork 9 (A.A.) - Ofi: oını • • - • • • ~ 3 - Köetendilden Komanova . ve a . gntu c~ ve çılanıya başladılar. Saat 6 a doy. el.alan b119 ... uman ann":nm. te ıgı: Londradan bildiri1diğıne ~öre ajansı bildiriyor: 
\ilerine ~eden Alınan kolu nci:iceyıe .. v...dırabikcek va.at.Mar - nı birçok birlikler general ~ara·n~n °Xugoelavyadan ce~u.?a ınen kuv Dernenin 160 'kilometr&> ~arkında Nya Oagblat Allehanda gaHte
da burasını ~eçerek Üskübe gir- ~~'!._ ~le•adar metodlard.n da kumanda.nda karaya çık ....... ve Si- vetlı Alma

1
n z.ırhl1ı cuzutamlan Se - ve Mısır hududunun 120 kilomt!t- sinin United Preıe e atfen vcrdiii 

..... k del manrwn ıuı r ·-..,. lıi ·a; ;_a etmiş erdir Alman kıt bir hab•re go""re, lngı"liz han"cı"y• --
•11JŞ ve Kaçani ile Kalkan en Omı . . • k 1_ -..!-•I di Bu Şaifa tepesini alnuılaııdı nı_ .;-:: __ ı. ~1 . · k V d 1 · re _garbinde Tobruktın mişmesır ın .. .. -ıst kametlerinde ileriem~e baf - n ıçmw epey . a~n Ye .,._._ıl ··--L"J • : alan LSe sanı ıne varara ar ara k ak b" . ··k···w•· Sal "e- zm Eden dün tayyare ile Lizbotı'a laınıı,tır. Kalkandelen zaptedil _ olmaem~ ra~en hıçbir mu:vaffakı· Macunr lerın naıWil Türk hudvdu arasında Trakyada ~.Y ~a~~r~S:zubi~u~b~d~ Kehmı ve derhal lngiltcreye ha9e 
tn••tir. n....-unla be ...... ber Koma _ yet ıetm:mıycn 12 Haziran Llbde taarrudan bulunan Yunan teşekküllerinin ir - ket etmi,.tir. .. uuu uı _____ .ı ögrenılmiştir. v 
:novadan hareket edecek diker bir taaı-naanoan MMtra :mücahidler b.. Bunun üzerine civardaki mica _ tibahnı kmmittir. -------- --------
kolun Veranye üzerınden Lesko- r~da bir daha kıt"a halinde ciddi hidler yetişmiş ve berzaha doinı Bcrlin 9 (A.A.) - Alman ordu- T b F k H • • B 
".aç ve Nışe doiru teveccÜh etme- bır. ta~mı~da bulutıntadı~la~ ~bi ilerlemiye ba,lamı,larch. Fakat Re. lan batk_umanda~l~."~.n .. tebliği: f a Ü asının oşanma 
sı de mümkündür. ganbdır ki halyaalar da h1Çbır cici- Umbeıto zırbuıun topçu atqleri O.ihün ve Kopruli.inun alınma-

4 _ Sofyanın şimal batısında di hareket ve t~ bulunma- bunlara mini oldu. İhraç ~reketi anı miiteakib, Alman kıfaları. \'ar yenı• ders vtlı d a fJQ[QTl 
Cllribrod bölıesınden Niş ve şi _ dılar. Bununla ber~~. miicahidler. devam ederkıen ~enera.1 Fara. ~tka- ~ p~i A~a•udlı.ık .hududu is - ı • 
:mal batı Bul~aristanda Kuba böl- b~ mıntalı:ada dahı cluşmamn tah- nlacak malzemeyı emnıyette bulun. tıkametine dogru geçmıtler 'Ye Kal. Ankara 9 (Hususi) - Adliye 
gesınden ve Zayçar üzerinden Pa- kimat hatlaı:1ne ~e içerilerine kadar dunn~k :için, küçük Kaan Hamed iam&elenle Pirl~p"i almışl.ardır. Ankara 9 (Hususi) - Tıb Fa- Vekaletı vıJayetlere f;tÖnderdiğı 
racin istikametlerinde taarruz e - sokularak dıken.lı tef, kablo, kazma, vahasıle Zerruk burununa mücavir l~m akıbetı kültesi dekanı profesör Kemal At- bir tanumdc son üç sene zarfında 
den diJrer bir Alman ordusu da kürek, silah vesair levazım aşınnak olan .tepeleri imal ettirdi. Bcrlin 9 {A.A.) -- Alman or- tay bu akşam istanlıula hareke vuku bulan ervlenme aded; ni sor 
Nışe ~ bulunm~ktadır. gibi münferid ve cür.etkar hATeket- Buna tağmen mücahidlcr öğle du\an başkumandanlığının tebliği: etmıştir. muş ve gene bu seneler zarfındak 

5 - Romanya, Macaristan ve lerden vazgeçmemler. vakti daha kalabalık olarak, akta· Alman ltuvvetleri, Metaksas müs Ögrendigıme göre Tıb Fakülte- boşanmalar üzerinde tetkikat yap 
Alınanyadan cenuba doğru iler - J(unrlc1111n ltalyanlaT fara- mın saat l 8 ine kadar devam eden talıkem hattını yardıktan sonra Is- si yenı ders yılında tedrisatına nuya ba.Şlaınıştır. 
l ve!l A~an ordularının da vara- hntlan 2Gptı Pddetli taarruzlarda bulundular. keçe"yi it1al etmişler ve Eğe denizi Ankarada başlıyacak-tır. Bu mak- Bu tetkikat, bır müddettneberi 
bildiklen yerler henüz malfun (IB H~ ıın Fakat pek faik kuvvetler kartJSında aabi}jne vamlll!lardu·. ileri harekat sadla şimdiden hazırlıklara ~il- usul kanununda tadılat yapmak 
degılciir. 811 yalnız cür.et, cesaret ve maharet devam etmektedir. miştir. suretile boşanma davalarını kolay 

6 - Estiryadan Yugoslavyaya . ha.~an!-r, ge~ek ~ms öniind~- kafi gelemiyerek, lcalyanları denize N"q'İn işgali Ziraat enstitülen bmalarınm ]aşmayı icab ettirecek hukfünlere 
«tren kuvvetler de Marıboru ~l - kı mucahid kahı leleri. ınk1eama. u~· atamadılar. Bu suretle de 16 Hazi- &erlin 9 (A.A.) _ Alman or _ bir kısmı Tıb Fakültesine tahsıs esas teşkil edecektir. 
nıışl.ar ve Drava nehrmı ge-çmış - ratmak ve ~erek Hhılde ycnı bir ran ak§Bm üzeri seferi ku\'Vetin ka· du1an batkumandanlığının t"bliği: edilmıştir. R lerdır. n?kta daha ı~gal. ederek İtalyan toı r~ya. çıkanlması jei tamalanauş •a- Seri kıt'alanmız ve Von Kleiıt esml tebıı·g..-ler 

Bunlara k~ı Yu~oslav ordu - pıdobedarının dıkkat ve teyakku - yılabılecek ibir hale gelerek deniz gnapunun 7.nhlı teşekkülleri, bu sa- Ruzveltin Norveç 
sunun neler yaptı~ını veyahud ne zu~dan kurtulan küçük Türk semi. taburu gemilere dönmüştü. bah saat 1 1 de Niş ,eluini ifgal et· (BQ..§tarafı 5 inci sayfada) 
YaJ>mak istediğini henüz bilemi - lennin Homsun doğusundaldi aahil- İtalyanlar bu ihraç hareketinin bu mitlerdir. veliahdine mektubu kalyan teWiii 
Yor.uz Alman tebliline nazaran lere ıelerek Türkiyeden getirdik· kadar kolaylıkla cereyan edeceğini Stirya dan batlayan ileri hareket Roma 9 (A.A.) - Re1tni .e 
bu or~nun pek zayıf ~lunöuj{U leri silah, cephane ,.esairey~ çıkar • tahm.in etmıemiflerdi. Çünkü İta) _ esn&a1~a. Maribor inal edihniş ve Loadra ? <-:X· .) - Ruzvelt, lii: 
~ı Sltvyayı ~le ~ay - ma~tan menetmek maksad~le, Mıs. y~nlar, Mısrata'mn çok cengaver Orava mn cenub kıyısı üzerinde bir Norveç veliahdı prens O~a~a aşa - Sirenaik"te parlak bir manevra 
'--• . ide beraber 20 kusur bın ~~- rata mn zapbna karar verdiler. bır halkla meskun olduğunu ve şeh- köprübaşı kurulmuıtur. • ğıdalci mektubu göndenmttır: ile düşmanın mühim makineli miif-
~rıe birkaç l(eneral esir ver?ı~ H01Da' dan Sirte körfezine giden ri çeviren vahanın da İtalyaya en Varclann ,.riandaki Yunan Azizim "eliahd, rezelerinin mukavemeti Mıus ve 
~. Bundan ~şka Nışın •e umumiyte~e sahilin ancak birkaç zi!ade. hasım olan muha:-;ım olan ka onlutu Sakin bir komşuya kar.şı Alman- Mechili" de kırıldıktan sonra ltal -
~Yal orta Y~Jl:QSlav:yanın yarıl - ~:· 4()i(femnden geçen yol Ho.n_ıs bılelmn ~oplanma ve birletme nok Berlin 9 (A.A.) _ Alman ordu ların yaptığı nankör hücumun yıl - yan - Alman kuvvetleri Derne'ye 

ası demektir. L m. kadar mesafede Zlıtın taıı oldugunu biliyorlardı. ları ba-1.u d it"" • t bl""'"· dönümüne tuadüf eden bugünde varmı~ar ve düşmanı takib ederek 
Bununla beraber Yugoslav or - vanaeandan geçer v 50 Km d h S k. .. 1 rd ı L. ~ man an gı.mn e ıgı. ,1 ,., • 1 d"I . la . '---

"-·--· and yapabilecekleri ötede Ca bt hl e ı_ • • da a t- o?rza ı gun e e, ıtaıı;yanların fa Yunan kıt'aları tarafindan anu • .U.in, babanız. krahn ve .... orveç mu- lf8a e ı nut o n Cenlf sanayı ta -
'"\UtUn1ln ~ a • 1 Til uau &it uın an anyetı erruk burunil d d b" .. etil . . zl · ·ı,,. 1_ ramağa bat)amıtlardır Şeyleri su iki maddede icmal et - Garbtrablusu teh "nd ' b d bi e yarıma anın ane ır .ıırette mudafaa e en letuun vaaatanı a uıtuaya &artı ve · 
l!lek kablld;... hemmry" etli ticarertı e~-eonral en e- .aşı ahra81nd.•ld" r hareket üssü tesi· Rupt-1 geç.idinin yanhnasUldan ve INorveçin te'krar istiklaline kavuşma Şarlı:i Afriluıda d~n MUıllav-

u. menı:ezı o an ve sıne asre 1 1 ve alelU. 1 bir k 5 l" .... l d V d va nuntakasında miihim ku~etlerk 
1. Şimali ve orta Yu~oslavvada en ziyade me*un bulu.nan M t h t tahkima l u aç e anıgın a ınmuın an sonra, ar aı için yaptığınız cesurane müca e- d b ti 

'bulunan kabili istifade bütün kuv- ,ehrine varir. Bu ... hir .d. ~·rda a Ga 1 Ca t Y.•PI mıya_ b~ndı. arın prkında muharebe eden Yu..,ıeyi Amerikanın lUç bir zaman u - Jemo· •. :ner tamaırTUnta~~.laıadaamaıufbreTt.ı" .. _.. 
• -r- • enaz en enera merana bu •I b t d · · ·· ·d · w ·"-- • • • • • "' -\'etleri Morava ve Sitnıcc • Ibar iç.eriye doiru 80 Km k d d M .. ı.,. er ı mc- nan or usu. vazıyetın unu sız bu- n•mıyw.cagm1 biı:.menızı Jehyoruz . d b \'adilerı boy.unca kabil olabildi,ği yan zengin bir vaha~ır a · ar· ~d · l en t !"~ uzFeriknc yi.ırümekte acc lunduğunu kabul ederek. bu sabah Amerika Norveç milletinin a11rlar - mıye e vaziyette ir deği!liklik yok 

kadar cenuba tahrik ederek orta mr. · l,te bu tehri i-at ı t ıçekrısın ~- e el ~y~_ı__ . ·a at Mısrata kuv - tt~alim olmaih teklif etmiş ve ıilah - danberi ~aptıiı gibi ııtikbalde de tur. Kızıldenizde hücumbotlarıımz. 
Al 

,.. e me vazı. vet e.nıyorau 1 b '- t ,_ dd d"l d"V dan biri bir lngiliz aiıt. ltruvaJJÖN· 
"e cenub Yunoslavyaya J{iren - feei General Camerana e-·ı·nde L_ / • arını ıra&mıt ır. hayatını ve mu ... a eratını 1

• e ıgı · il 
"' - iMi 1....ı.~ı M il k h kk h l mi torpi emiştir. 

lrıan kuvvetlerine şimalden cenu- :zırla.nan bir seferi kuvYete veril- .. ,,..,. arın ura:taya Hava alanlan tarzda ku anma a ını aız o ---------------
ba doğru taarruz etmek ve bu miıti. taarraslarr Atina 9 (A.A.) - Atina ajan - duğunu da unutmıyacak.tır. ,,------------...... 

iUretle cenubn dogru vo~. nçmak. Bu maksadla generalin emrine ( 8 Temmeuz 1912) sından: Son Posta 2. Bosna ve Hersek bolız.el · n- GarbtarblU9U Bingazi ve Deme şe Mısrata üz · h k 8 T Yunanistandaki Jngiliz hava kuv Aktarmalı biletlerden ahA&n 
dek d ·ı d A dl t h' . . • k 1 • enne are et em- 1 . ' k "h d b'. ı or u ı e e rnayu Uj?a a- ırlennde.ki uvvet erden ayrılıp muzda vaki ld B . . k • vet erı umumı ararga ın an u - ef el 

du
arruz ederek oradaki Ital~ an or - alınan 9000 kifilik bir tümen ver.il- mandan taarrou ~· untlun. 

1.çı7n.T u gün bildirilmiftir: n ıc er Yevmi, Sıyasi, Hava41a Ye 
sun k d .. şmek . . B . 35 50 ~ z 11;UVVe erını em o·· . - "d h 1 T l b un ar asına u · llllfh. u rirtnen . • ve "6 pi muz ak§amı Mı t 1 kı un gayn musaı ava şart arı. ramvay arda irkaç gündenbe- Balk gueı.I 
Bır · h ı.et ok au··,.t:u··r fa d la ·ı ..ao · d 1 · • sra a yo u ya nın- w l ·ı· b b d · L!k d"l k l k lı -···-k ıncı ~rer. ç ""· ~ f . : y~ e alay rı e ., : pıya e ~. ~?'..'~ın daki. Kaar Hamed veya Kasr ı\h- na raıcm.en .. ~gı 17:. om ar. ıman rı. tahn c ı me te o an .. a tarma Yenbat&n, QatalQelDle aokalt, • 

hat mumkunsuz dcj{ıldır. kıncı bır tabunwıda.n, hır Entrc bolurıün- medde toplamJştı H k t .k. k I tayyareler•. butun gun cenubı Yu - bılet ve aylık karııe usulünden alı - ı 8 T A N B 11 ı. 
arekete gelince bunun ~a ~apıl- den, Mondovya ve Verona alp ta- la yapı lacak idi. · are e 

1 1 0 
- goslavyada kain Strumca mıntaka - nan neticeler hakk nda alakadarlar- 1--------------.I 

tn~kt.a olc\ul'unu zannettırebıle - burla1odan, bir süvari bölüğünden. Şimal kok.ı 50 · d I .. 1 sında motörlü Alman nakliye ve _ ca tetkikler yapılmaktadır. Oazetemiide çıkan yaıı Ye 

ce El~azı haberl~&elm~kt~~ı~ bir dağ bataryaa1ndan, bir jstihkam bir dağ bat~ryaı;~n~~ya :nü;e~~~~ saitik tanklarına mııvaffalciyetle Vasati olarak günde birinci mev. reaimlerin bütU.n haklan 
asıl yem . an ar. 1 u : bölüiün<len ve aynca icab eden olarak Snatti ve Gara ~izerinde ha hücum etmişlerdir. ltide 1200, ikinci mevkide 1 SOO mahfuz ve ga7.et.emize alddtr. 

~oslaJa ve Yunanıs:ışlı ıçın ~;y~ muhtelif hizmetlerle kol ve kafile- reketle Türk ve yerli kuvvetlerin Dü man arazisinde derin keşif aktarmalı bilet ıatılmı,tır. Aylık ABONE-·F-·IATLARI 
lu usaı k bdır suArettek lahaınış u . lerden vücuda getirilmişti. aol yanını çevirecek ccnub kolu da hareketleri icrıı edilmiştir. Bütün karndeıden de şimdiye kadar 1 36 
nnıa ta ır. nca ıs çaresı S.!J• n _ • 63 · d 1 . • t.a tcllc...ıı..._. •· !t • ı..- •· 1 d d '-··• bul h' b" ı..... i ··-• urr oa Şaila ~uuı i/rrnl' · pı>:a e a ayı)e 40. piyade ala- .yya ,....-rıı. Ul'lıenne aonmuş er- •a=e==sa=tı=u= ...... ==ı=r·==--ıı:======= 
tuwnıyan ıç ır as~r vazı,...,,. ~ yının bır t b d dır 

Yoktur. Eiverir 'ki Yu~oslav, Yu - hareketi tary t~-~'-·~,ru_~ an ve bir dağ ba. · E'--l bı"r f-ıa''-ete ugwramı•br. ltalyanlar 
ban y · .... ~ d k" İ T o M a ~11;u c::uerek ve bizzat yol ıaa erin Arna•ucllukta c:ı a. "' d ve unenı:u ... n a ı ngı ız r- ıarata bölgestne ihraç hareke- üzerinden gi k M . .. muvaffttk.iyetleri muharehe meydanında ölü. yaralı 
Uları bır tek kumanda altına ko- ti l 91 2 Haziranının 16 sında vuku 1· k reret ısratadakı Turk ve harb malzemesi bırakmışlardır. 

nuıınuş ve avni umumi maksad bulan Maka bez d b k d ve yedr ı _,_u~vet ere cepheden taar- Atina 9 (A.A.) - Atina rad - Bı"r mı"ktar da esir aLnmııtar. 
ıç . k "d . t e ar manın an ruz e ece-.ti. d'" k k" . d p ın tek bır sev Ye ı arc sıs e - takriben .iki ay kadar sonra yapıl· 2 1 t b ·ı . . yoıu un a şam ı nefrıyatın a, a- lngiliz tayyarelerinin faaliyeti 
lllıne tab kılınmış olsunlar. Aksi Sahi . ' a ~ a uru 1 e 3.) . pıyade ala- zartesi günü Arnavudlulı: cephes.in-
lakdirde her bir ordu kcndı, başı- mıştı. ~ l, Mısrata nın lO Km. ka ~~~~~ hır ta~urundan. bir Eritre bö. de Yunan kıt"aları tarafından baş· Kahire 9 (AA.) - Ortaşatk 
na ve bildi~i .l!lbi hareket edece - ~~r do~nda .. Zerruk bunl!lundan lug~?en,w hır 149 luk bataryadan !ayan taarruz harekatı hakkında şu İngiliz hava k~vvet!~~i karargahı -
~lnden netıcc daim:ı fena olur. ıtibaren lnrdeabıre cenuba dönerek ve 1k1 .dag h.at2'J'Yasından ve 1906 malumatı vermi tir: nın bu akşnmkı tebhgı~ 

Yunanıstandaki İngıliz kuv • b111rada doiu tarafı deniz ve batı ci modch 75 l.ık .ba~'!adan rniirek- Cepheden alınan son haberlere Balkanlarda: lngiliz bombardı -
\> tlennın henüz harekata istirak yeti büyük ve uzun bir bataklık keb ku' vetlı ~ır ıhtıyat. türrfen ku göre taarruz harekatı fevkalade bir man tayyareleri Yunanislar. ve Yu
etnıemı olduklarımı. b kılırsa bun olan uzun bir dil, bir yanmada vü- mutanının emnrıdc -bazır olmak ü- muvaffakiyetle devaın etmekte - goslavyayı istila etmekte olan düt-
1-uı henüz toplanmakta oldukları cuda gelir. Bu dilin kara ile bağlı zere, sol kolun gerisinde bulunacak dir man kıt'alanna şiddetle karşı koy-
atılaşıı r. Fakat yerleri ı; e kuv - bulunduğu bcttahda bir tepe ve bu tı. Pazartcı1i sab!lhı erkenden topçu mağa dün de devam etmi tir. Doy-
"etler henüz mal(lm olmadı~ın - nun üzerinde Sidi Bu Şaifa adında Harb ~emileri . .Zerruk burunun- ateşini mi.iteakıb kuvvetlerimiz şid. ran gölü civarında tanklara ve mo. 
~n bunları? yapabilecek~ri yar- bir ~·~iy~. tiirbeei vardır. : erliler da~ .Zoraık mevkıın k dar olan detli bir hücum yapmışlaTdn Hare- törlü nakil kollarına kar<111 tiddetli 
b:;r1 ve ~esır hak1w:ı~ia ş ~den bu gıbi tu~re ~rM>ut clıyorlar. sahılın muhafaza ı:-e. tarasaudunu katımız o kadar şiddetli olmuşt-..ıT taanuftlar yapıhnıstır. Strumca jle 

Şey soylemek kabil deAıldır. ~fte Maerata. bölgeıımdc vuk~ bulan de~~ edec~ ve ıki uçta_. yan~ Bu ki düşman müstahkem mevzileri, Doynuı arasındaki yolda tankları;ı 
'"<f"' ılk lta)yan ihracının hedefi \Mırasa Şaifa ılıe Agesıra bumnu onlem;ıde tfl örgüsii hatları ve mitralyöz yu- ve motörlü va•talann araaında 

o1nm..-... Çünkü buraya ç&acak o. nüma)'if hareketleri yapacaklardı. valan derhal imha cdilınlştir. hombalann patladıii görülmüştür. 
uvvederi deoiz olmak H. E. E1 kil.et Mevzilerinden tardedilcn diişman Develice fimendifer köpriieü tam 

1 • 3 1 
Sene Ay Ay AJ 
Kr. Kr. Kr. Kr. 

Türkıye 
140{) 750 400 160 

Yunan 2MO 1220 710 270 

Bcneb 2700 1'00 soo 30iJ 

Abone bedeli ,Pefindir. Adrel 
detiftırmek 25 lru.ruftur. 

Gelen ewM aeri ftl'İlrne&, 
llialardaa mes'aliywt eJmftlUo 

Cevab !çın mektublara ıo 
kurutluk Pul Ulveal lizımdır. 

Poata kutusu : 741 İstanbul 
Tlgraf • Son Posta • 
Telefon : 20203 
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Beşlldq blrtncl sulh hukuk ihiklm

IJtinden: 
MüstecU: Dikran Ohenyan: Maçka 

etki Pa.şa ıapartımanında. Avukatı: 
~ahram Tumbulyan.: Galat&, Kara
kaşoğlu ha.nında 5-6 sayı. 

Dlter taraf: Değirmencilik 8ebat 

Türk Anonim Şı.rketl: Beşiktaş Köyiçi 
ş,t sayıda. 

Mustedinin sözü geçen şirkete his_ 
se senedJerinden 1 den 400 numaraya. 
b.dar 400 adedı: Hikmet Baban na • 
mma ve 401 den 800 numaraya kadar 
600 ıadedi: Miistedi namına ve 39501 
den 39700 numaraya kadar 200 ade

~· 

•= T. iŞ BANKASI 
Küçük tasarruf hesapları 
1941 iKRAMiYE PLANI 

Keticloler: • Şuba&, ı :uas ~. l A. 

tunol, B ilı.in.cltetrla t.artGleıiaılt 
ppwr. 

1941 ikram.iyeleri 
di: Mustafa Adıl namına ki cem'an ı adet 2000 liralık - 2000.- lira 
1000 aded hisse senedi mukavelenin S • 1000 • - 3000.- • 
24 uncü \'e Tıeaı·et Kanununun da 2 • '160 ı - 1&00.- ı 
{llS üncü maddeleri mucıbince şirkete , , 500 1 

_ 2000.- 1 

tevdi edildiği halde bunların zayi ol- a 1 260 • - 2000.- • 
dutu badirllerek Şırkete Ticaret ıka- 35 1 100 1 _ 3500.- • 
nununun 435 incı maddesi muc:bince 80 , IO , _ '600.- • 
29.3.1941 tarihinde muhale.fe~ varakası 300 , 21 • _ fOOO.- • 

tebliğ edildiğl anlaşıldığından tehırı •-------=-===ı __ _. 
tediyeden mütevellid bilcümle mes'u. 
liyetf ınüstediye aid olmak üzere sö-
zu geçen hisse senedlerine karşı hiç :lstaabuJ İkinci lnis Menuırluğun -
bir suretle. tedlyat icra edilmemesine daa: 
8/41941 tarihinde karar verildiği ve Milfiis Rella şirketinin aH\kadar 
ifan ta.rıhinden itibaren üç sene için- bul duğ da . l hakk.llıda iflas 
de müstehlik zuhur etmediği :takdirde un u va iŞ 
Ticaret Kanununun 437 ve nıüteakib idaresince izaha.t verilerek ieab eden 
maddelerinin tatbik edileceği üAn o - kararlar ittihaz edilmek üzere ala .. 
lunur. c941/lh ce.klılann 24/4/941 Perşembe gunu 

i tanbul ikinci inis l\lemurlulan _ saat 14 de dairede hazır bulunmaları 
elan: idate knrıı.rile illl.n olunur. l4318) 

Müflis İbrahim Fazılın iŞleri hak -
tında iflas idaresince alacaklılara 1-
za:hat verileceğinden alacaklıların 15/ 
4/ 941 Salı günü saat 11 ,30 da daire
de Juızır bulunmaları idare karnrile 
ilan olunur. (4319> 

Doktor 1. Zati Og§)t 
Belediye tarıı.sındak.l muayene
hanesinde öğleden sonra basta-

~-- ıarını kabul eder. 

ARLON 
Saatleri kat'iyen şaşmaz ve sahih 
}erini şaşırtmaz. Israrla ARLON 

saatleri arayınız. 
Deposu : 

Z. SAATMAN 
Sult;anhamam Camcı.başı han 

İstanbul 

Maarif Vekilliğinden 
Vekılllk neşriyat dairesınde münhal bulunan ve azami kadro ücreti 140 

tını olan ressamlık vazifesi ıc;ln bir müsabaka ya.ptl.acaktır, 
Talıblerde aranan vasıflar ve müsabaka şartları hakkında malfımo.t al_ 

mak ısteyenlerin 21 Nisan 1941 tarihine kadar Anknra"da Neşriyat Mlİ
dürluğuııe, İstanbulda Maarif Müdürlüğüne müracaatları lazımdır. 

•2688• 

SON POSTA 

. . . 
IDARUINI BlllN IS BANKAS IN DA 
iKRAMIYEl.i HESAP AÇAR 

Oev~et Demiryoliarı işletme U. M. den: 
Muhammen ·bedeli 17.500 Con yedibin beş yüz) lıra olan Haydarpalja, 

Eskişehlı', Ankara teıeemprımör tesısa.t.ı 2615/1941 Pazartesi günü saat 
15.30 da kapalı zarf usulü ile Ankara'd& idare binasında. satın alınackatır. 

Bu ~ girmek . ısteyenlerın (1312.50) liralık muvakkat teminat ile kanu
nun tayin etti~f ve.cııtaları ve tekliflenni a~l gün sant 14;.30 a kadar ko
m~n reislliine vermeleri lô.zıtn4ır. 
Şartnameler parasıs olar.ak Ankara'da Ma.lııeme Dairesinden, Haydar-

paşa'da. Tesellum ve Se.Tlc ŞeCliğınden dağıtilaakt.tr. cı2'1lh 

,, , 
TURI< TICAR~T BANl(ASI A.~ 
J(UPONLU VAD~Lf MtVDUAT 

PARAN 1 BURADA -·.(LET 

~ 

~A..·..,,.·~· r--41 ...... ~. 
TÜRKiYE KOYLU ve iŞÇi ELBiSELERi ~ 

Toptan .eatıt yeri: lstanbul, Sultanhamam lrfaniyeçarşısı 18.19 Üniversite Rektörlüğünden 
S E L A H / D D 1 N K A R A K A Ş L 1 Fen Fakülte.stnde • ".stronomia doC(:ntlıi?i açıktır. NamzeUerin 

dil imtihanları 5 HnZtran 1941 tarillinde yapılacaktır. İsteklılerin 
Her ayın muayyen günlerinde gezetelerde nıcşrettiğimi2: (Ffat raporu, beş fot<>ğrar, nufus tezkeresi örneğı ve ılml hüviyetınl 

ve c;eşid listeleri) badema neşrcdilmiyecektir. Arzu eden tüccar fıŞlerile tFi.Şler tedris işlerı kalenıınden istenecektir.11 2 Haziran 

yabancı 

Slhhat 
gösteren 
941 ta • 

~-- ve esnafa tarafım ızdan mufos:a liste göndcrilecekt:ir. rihi akşamına kadar rektörlu~e müracaıı.tları (2652) . - -------

Türkiye Cümhuriyet Merkez Bankası 5/Nisan/1941 vaziyeti 
AKTiF PASiF 

![asa: 

Altın : Safi kilogram '72 603,480 
Banknot • 
utat:lık • 

DabUdeki rnuhablı'ler: 

Türk Lirası . 
Hariçteki muhabirler: 

Altın : Safi kilogram 6.156,184 
Altına tahviU kabil serbest dö -
Tizi er 
Diğer dövizler ve borçlu Kllrlng 
bakiyeleri 

Hadne tahvtuerl: 
:>eruhte edilen evrakı ıııı kcilye 
kar.şılı~ı 
Kanunun 6-8 inci maddelerine 
tevfikan Hazine tarafından vakl 
tediyat • 

· Senedat Cüzdanı: 
Ttc:ırl Senetler 

Esham ve tahvilat cüzdanı: 
( Deruhte edilen evrakı nakdi. 

A ( yenin karşılığı esham ve 
( tahvilat CiUbarl kıymetle> .. 

B Serbest Esham ve Tahvlllt: 
Avanslar: 

Altın ve döviz üzerine avans 
Tahvildt üzerine avans . 
Hazineye kısa vddeU avans 
Hazineye 3850 No. lu kanuna g3re 
açılan altın karşılıklı avan.s 
Hissedarlar: • 
Muhtelit: • • 

Lir:ı 10:?.1:2.602,88 
:D 6 572.456,S'J 
:D 1.029 29),14 

:D 337.823.0E 

ı.ıra 8.659.164,97 

• - .-
J) 49.7 ~0 261 ,26 

Lira 158.748.füi3, , 

r. 20.'?30 44Z, -

Lirıı 271 626 678,49 

Lira 45 801 316,9~ 
J) 7.926 616,1 7 

Lira 8 138 88 
D 7.808.722, 
il -.-
}) I 26.084 .92fi,75 

Yekiın 

Ura 

2 109-'7~4.35&,5 

337.823,0 5 

58.399.426,8 3 

I 38 518.121, 

271.626.673,4 9 

53.727.933,1 o 

133.001.7&7,G 3 
4.500 000, -
8.70.t 121,7 2 

4 779.440.250,3 

~ .. ma,. 
lht.Jya' ak~: 

Adi ~ feTtalade • 
Boswıl • 

Tedu·üıdekt Banknotlar: 
Deruhte edUen evrakı nakdiye 
Jeanunuıı 8 _ 8 incl maddelerine 
tevfikan Hazine tarafından Taki 
tediyat 
Deruhte edilen en-ala nakdiye 
ba!:iye.cıl • 
Karşılığı tamamen altın olarak 
lJheten tedavüle vazedilen • 
Reeskont mulcabıu. Oheten te • 
aa\'Üle vazedUen 
Hazineye ynpılan altın lı:ıırşılıL 

lı avans mukablll 3002 No. ıu lts.. 
nun mucibince Ullveten tedari. 
le vazedilen • , • • , • , 

MEVDUAT: 
T ürk f,frası 

Altın : Safi Klg. 877,150 
3850 No lu kn.nurıa göre h:ızıneye 
açılan avans mukabil! tevdi olu.. 
nan :ı. 11 .. ııar : 

Safi Kilg. 55 541;930 
Döviz Taahhüdatı: 

Altına tahvili kabU dövizler • 
Diğer dövizler ve alacaklı Kll • 
ring bakiyeleri 
Muhtelif: . 

LİN; 6.1'88 666,15 
... ~ 000.000.-

Lira 158.748.563, -

L 20.230 4.42,-

Ltra 138.518.121,-

• 17.000.000,-

D 250.000.000, 

D 5!1500 000, 

Lira 70 313 498,27 
• 1.2'33 782,03 

• 78 124.167,90 

• 
Lira. -.-
il 28 242 484, 

YekQ.n 

i 

Lira 
15.000.000,-

la.188.666,15 

465.018.121,-

71.547 .280,30 

78.124.167,90 

28.242.484!,-
109.319.530,99 

7'19 .440.250,34 

.J Temmuz 193li tarihinden iUbaren: lalroot.o baddt " ı AlbA ilurine &Tu.t " 1 

Nisan 10 

lstanbul Levazım Amir l iğinden Verilen 
Harici Askeri Kıtaat. ilanları 

Hepsine tahmin edilen fiatı 14,000 lira olan 2000 kutu hidrolik fren ya.o 
ğı. 55 aded kamyon defrnnstel ayna d.şlisi, 50 aded kamyon ön makas. 
50 aded kamyon arka makas, bir aded Şevrola kamyon krak mai pazar
lıkla satın alınacaktır. İhalesi 1814/ 941 Cuma günü saat 14 de Ankııra
da M. M. V. Satın alm:ı komisyonunda ' yapılacaktır. Kat'i teminatı 2191 
lira 50 kuruştur. Listesi komisyonda görülür. Taliblerin belli vakitte ko-
misyona gelmeleıi. ıı2252 _ Z780o 

,,.. * 
Bellerine tı:ıhmin edilen fla.tı 49 kurU§ 50 santim olan 30:000 aded 

deve boynu muteahhıd nam ve hesabına açık eksiltmeye koıunuştur. 

İhalesi 2814/ 941 Pazartesı glinü sn.at 14 de Anlrorada M . M. v. satın al~ 
komisyonunda yapılacaktır. İlk teminatlı 1113 lıra 75 kuruştur. Nümune.ti 
komisyonda görlilür. Talıblerin belJl vnkitte komisyona gelmelerl. 

•2254 - 2782• ,,.. 
Beherine 185 lıra tahmın edilen 200 ıtded nakliye arabası pazarlıkla sa

tın alınacaktır. İhalesi 14/ 4/ 941 Pazartesi günu saat 11 de ErzurumdS 
askeri satın alma komisyonunda yapılacaktır. Kat' i teminatı 5550 lira-
dır. Evsaf ve şartname.si kom~onda görülür. c2262 - 2823• ,,.. ... 
K~if bedeli 54,507 lirıı 36 kuruş olan Bandırmada bina inşası pazar .. 

lıkla yaptırılacaktır. İhalooı 18/ 4/ 941 Cuma günü sa.at 14 de AnkaradS 
M. M. v. s:ıtın alma komisyonunda yapılacaktır. Kat'i teminatı 7951 ıı... 
ra k~fi 275 kuruşa kom.syondan alınır. Taliblerln belli vakitte kom~ 
yona gelm~leri. 12264 - 2825 .. 

** Beher adedine tahmin edılen fiatı bir kuruş olan 10,000,000 aded nal 
mıhı kapalı zarfla eksiltmeye konın uştur. İhalesi 8/5/941 Perşembe gü
nü saat 11 de Ankarada M. M. V. satın ,alma k~lsyn(nunda yapıla.
caktlır. İsteklilerin 6250 liralık llk teminatlarae te~if mekt.lLbiar'11 
ihale saatinden bir saat evvel komisyona vermeleri. Şartnamesi 5 liraya 
komisyondan alınır. 12152 - 2185• ,,.. . 

105.000 küo sığır eti alınacaktır. Kapalı zarfla eksiltmesi Ç:ı.taıcada 
Çilıngirköy askeri sntııı alma komisyonunda yn.pıi.ncaııtt'ır. Tahmın be. 
deli 44, 100 li:ra, ilk teminatı S307 lira 50 kuruştur. Taliplerin 19-4-941 cu.. 
marte.o;i günü saat 11 de kanunt vesikalarae teklif mektublannı komis.. 
yona vermeleri. Evsaf ve şartnamesi Ankara, İstanbul Lv. Amirliği satın 
nımn. komisyonlarında da görlllür. (2179-2305) ,,.. ,,.. 

Beher kılosu 38 kuruştan 24-0,000 kilo sığır eti kapalı zarfla eksatme
ye konmuştur. Tahmin tutı:m 91,200 llrn, ilk temınntı 5810 liradır. İha.. 
lesi 12/ 4/ 941 Cumartesi günü saat 11 de Çnnakkalede Askeri Satın Alnı• 
Komisyonunda yapılacaktır. Şartnamesi Komisyonda görülıir. Taliblerin 
knnunl vesikalarae belli vakitten bir saat evveline kadar teklif mcktubla-
rını Komisyona vermeleri. (2184) (2362) 

** Aşağıda miktarı yazılı sığır etleri kapalı zarna eksiltmeye konmu.ştur. 
İhalesi 1414/ 941 günü hizalarında yazılı saatlerde LüleburgaZ<fa Askeri 
sn tın Alma KomiSyonlannda yapılacaktır. Taliblerin kanuni veslkalarlle 
teklıt mektublarını ihale saatlerinden bir saat evvel Komisyona vermeleri. 
Şartname.si Komisvonda görülür. 
Miktarı İlk teminatı İhale saati 

kilo Lira Kr. 

150,000 
28,000 
55,000 

5000 
1050 
2062 50 

(2186} 

** 
(2364) 

10 
10,30 
11 

Erzak, yem ve.~lre nakliyatı kapalı zarfia eksiltmeye konmuştur. İha • 
lesi 12/4/ 941 Cumartesi günil saat 12 de Oeliboluda Bolayll" Askeri Satın 
Alma KomiSyonunda yapılacaktır. Talunin bedeli 24.000 lira, ilk teminata 
1800 Jirııdır. Taliblerin kanuni ve-sikalarile teklif mektublarını !ha.le saa • 
tinden .bir saat evvel Komisyona vermeleri. (2190) (2368) 

* + Beheri 47 liradan 800 aded maa başlık tevhid semeri kapall zarfta et -
slltmeye konmuştur. İhalesi 2414/ 941 Perşembe gilnü saat 15 de Sıvasta 
Askerl Satın Alma Kom~..yonundn yapılacaktır. Hepsinin tahmin bede& 
37 600 lira ilk lemlna~ı 2R20 liradır. Nümunesıi Komisyonda, şarUnamest 
A~kara , İstanbul Lv. Amirlikleri Satın Alma KomisyonlarmJa da görülilr. 
Taliblerin ihale saatinden hır sant evvel kanuni ve~ikalanlc teklif met • 
tublarını Komisyona vennelerl. (2236 - 2G92l 

* * . Behşr kilosu 40 kuruştan 35: 40 t-On ,•.;ığtr eti alınacaktır. ihalesi 14/4/tKl 
Pazartesi günü saat 16 da Çatalcada Ömerliköy askeri satın alma komıS
~nund'a yapılacaktı.r. Taliplerin belli vakıtte kat'i teminatlarıle tv;ıı.s • 
yona gelmeleri. (2244-2700) 

* * Bandırmada mevcud 450: 500 ton buğdayın kırdırılması 15/ 4/ 941 sau 
günü sn.at 16 da Çanakkalede askeri .satın alma kom~ı;yonunda yapıla
caktır. Beher kilosunun tahmini kırma ücreti 3 kuruş 66 santımdir. 
Kat'i teminatı 2745 liradır. Şartnamesi komisyonda gorulür. Taliplerin 

• belli vakitte komis}-ona gelmeleri. (2250-2751) 

Harb okuluna havacı sübay yetiştirilmek 
üzere sivil liseden mezun olanların kayıt 

ve kabul şartları . 
ı - Lise olgu'tıhık: lınıtlhnnını vermiŞ bulunmak. 
2 - Aldıkları mezunıyet diplonı eılarındaki ka nant notu iyi veya çok iyi 

bulunmak. 
3 - Olgunluk diploma tar.hinden bir seneden fazla müddet geçnıem>ş 

bulunmak. 
4 - Sağlık durumu pilotluk hizmetine müsaid olmak. 
5 - Y~lan en yukarı "21 olmak. 
Not: .. 

BilA.hn.re bava muayene heyeti tarafından yapılacak muayenede 
sağlık durumları pilotluk sınıfına müsai<l gorlilmıyenler isterler. 
se Hnrb Okulunun d i~er sınıflarına verilmek glbı hıç. b ı r mecbu
riyete ta.hl tutulmazlar. Tam serbesttirler. KendUerının arzulanuıı 
göre muameleye tft.bi tutulurlar. 
Okul tedrisatı 15/Mayıs/941 de ba.şlıync:ı.ğından talib olanlann, 
bulundukları askerlik şubelerine müracaat edeceklerdir . Askerlık 

şubeleri, yaptuacaklan sıhhi muaıyenede müsbet netice e.lanlar 
evrakları ile Ha.rb Okuluna sevk edileceklerdır. c2822,, . .......................... _ ............... ·--·-·--·-··-·-.-·---···--·····---------

Son Posta Matbaası: Nfl:ll"İyat M üdürü: Selim Hagıp F..meç 
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