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İngilizler 
Balkanda 

mevzi 
aldılar 

Selanik, Almanlar 
gelmeden evvel 

boşaltlldı 

f ngilizler tasrih 
edilmiyen bir hatta 

yerleştiler 

Vunanhların mu
kavemeti şiddetle 

devam ediyor 

Londra l O (A.A.) - Şimdiye 
-ltadar ihtiyatta bulunan lngiliz he
Yeti ıef criyesi artık mevzilerini tut
muştur. lngiliz kuvvetleri tasrih e- 1 
dilmiyen bir hatta yerleşmi§tir ve 
taatinı bekliyor. Almanlar bundan 
•onra ee.A'lam bir planla karşılaya 
caklardu. Çörçil'in dün de Avam 
Kamarasında ıöylediği gibi bu plfın 
rnuvaffakiyet vadctrnektedir. 

Abnanlar Selan\ği boı buldular 
Bugün aöylenebilir ki Selaniğin 

ciddi bir müdafaası hiç bir vakit 
d'erpı~ edihnt"mİ~ti. l~ıe bunun i -
dndır ki lngiliı: kıt" aları harbe so
ltulmamcttır. Yunanistan Selaniği 
nuide 'aa etme'lle~e karar vermişti. 
Cemilcr kıym~ti olan bütün e~:ı nyı 
himılen limanı tahliye etmişlerdi. 

Harekat aabasıru gösteren harita 

Alman· 
Yugoslav 

barbl 
Almanlar dün 

Zağrebe girdiler 
Pe,teya bir hava 

akını yapıldı 

Yugoslavlar Debreye 
doğru ilerliyorlar 

Askeri vaziyet 
Yugoslav ordusunun 
cenuba yürüyerek 
kendisine yol açması 
imkanı mevcuddur 

R
YAZAN : 

mekli General 

Emir Erkilet 
1 cSon Poata• nın uterl 
L_ muharriri 

Yugo•lavyada: 

B u yazıya başladığımız 
ana kadar ehemmi-

Amerika ÖrEi idare 
ecnebi k t 

vapurlara o-.a. an1.n1.n 
el kopyor tebliği 

Ruzvelt yeni 
salahiyet istedi 
Danimarkaya aid 

Groenlandda üsler 
tesis ediliyor 

Cümburreisi Ruzvelt 

Anadoluya gitmek istigenlerin 
nakli için alınan tedbirler 

ayrıca ilan edilecek 

lstanbuldan başka Çanakkale, Kırklareli, 
Edirne, Tekirdağ vilayetleri halkından da 

Anadoluya gitmek istiyenler devletin 
gösterdiği kolaylıktan istifade edecekler 

Hükumetin aldığı ihtiyati tedbir latanbulda •Ükünet ve 
memnuniyetle karıılandı, dün beyanname tevzii iıine baı -

landı, kaymakamlara 2000 kiıi müracaat etti 

Örft idare Komutam Korgeneral Ali Rıza Artunkal Halk da ıchri terkctmişti. Almanlar ıBerlin 10 (A.A.) - Alman baş 
hoı hw telue girmişlerdir. kıunandanlıjt'ından tebli~ edilmiş-

lıngiliz tayy....,.eler:nin faaliyeti tir: 

yetli olarak. herhangi yeni bir 
haber geimcmittir. Bunun -
la beraber cenubi Yu -
goalavyad'l Niş, Üaküb, Kalkan. 

Vaşington 10 (A.A.) - Ruz -
ye;ll konJU"eden Amerikan liman ,. Örfi idare Komutanlığından teb- lan mıntakada İstanbw, Kırkla -
larırıda faaliyetsiz bir halde bu- lil edilmip: reli, Edirne, ~eld.rda4 ve Canak-

fngiliz hava L:uvvetleri. gerek Alman zırhlı kıt'aları bu akşam 
bomba gerek av tayyareleri itibaıi- Hırvatistanın merkezi olan Zağ -
le auratlc takviy: edilmektedir. Mu rebe girmişlerdir. 

lunan herhan,ıti bir ecnebi vapura Sayın yurdd~larıma, kale vilayetleri muhterem hclkın-
el koyması için kendisine salAhi - l - Örft idare altına alıııımt o- (Arkası sayfa 7 sütun 2 de) 

harebe baolıyahdanbcri lngiliz tay- Müttefik tayyarecilerinin darbeleri 
Yarclcn gtinun 2 l &aatinde de faa- - . · y • • 

ltyette bulunınu,lar ve duşmana V• Atın.~ 10 (~.~.) - ÖS{renıldi -
DıClthış zayiat verdirmişlerdir. Na • K!ne. gor; İ~gılız hava kuvvetle -
ı:ilerin vadilerden ileri yürüyüşü bo rıl~ ış bırli~ yapan hava kuvvet
Yunca alevler içinde kamyon silai- len Yugoslavyaya karşı harekat
lcleri, altüat olmuş arabalar ve gri t~ buluna~ .Alman ~ıtaatına ve 
elbi.aclı cesedler dizilmektedir. Yu - bılhassa Nış.ın ?atı...ş~mal ve ootı-

(Devanıı 3 üncü. sayfada) cenub bölgelerındekı kıtaata çok 
(Devam.ı 3 üncü sayfacL.ı) 

delen, Köprülü ve Pirlepeye 
kadar ilcrl~miı olan makineli, 
zırhh ve motörlü Alman birlik
lerinin Yugosiav ordu kısımla-
rını partAlnmak ve sonra her 
kısmı sararak eııir etmek maksa
dile hareket ve taarruz larına de
vam ettikleri kabul olunabilir. 

(Arkası sayfa 7 sütun 1 de) 

yet verilmesini ıstemiştir. El ko -
nulacak vapurun bedeli hakkani
yetli bir şekilde ödenecektir. 

(Devamı 3 üncü. sayfada) 

"Almanların 
karşısında ciddi 
bir hasım var ,, 

Beşiktaş parkında 
kesilmiş iki insan kolu 

ve bacağı bulundu 
Habeşistan da 
8 bin İtalyan 

esiri daha alındı 
l Kaılordu gazeteıinin yeni Zabıta ve adliye bu tüyler Ürpertici cinayetin 

Balkan harbi hakkındaki 
mütalecuı tabkikah ile meşgul 

Nairobi 10 (A.A.) - Resmi 
teblığ: 

Ad\sababada alınan harb E-sir -
lerınım mıktam 4000 ilaJhranla 
.ıooo Afrıkalı askerdir. 

Adısnbaba cıvarında dolaşaıı 
devt·ıvelerımrz dun 1450 İtalyan 
askerı ile 900 Afrikalı asker daha 
Y&kaJnmışlardır. Kap kuvvetlen -
ne mensub ık• İngilız sübay1 ile 
18 kamyon şoforUnün Awash'da 
Yaka ladıkları 360 İtalyan bunlara 
dahıl deıtfldır. 

Londrn 10 (A.A.) - Harbiye 
nıarM nın teblı~i: 

Trabluı;ta vaziyette b!r dei{i -
klık olmamıştır. 
Fr 1re v • Habeşistanda . ric'at e

den rJuşman kuvvetleri üzerindeki 
taz\lk ımız dame ettirilrnc>ktedir. 

L"byada eur di:ıen lngilizler 
. Kahıre 10 (A.1\..) - Ortaşark 
In~llı-z ku\•vetleri umumi karar -
-gAhının ncşrctti~i teblı,ğ: 

Bingazinin şarkında bulunan İn 
Rilız kuvvetlerı müstakbel hare -
~t. ıçin daha müsaid bir ııunta -
4'Ct0a toplanıvorlar. Birkaç gün SÜ 
ren çekilme harekatımız esnasın-

(Devamı 3 üncü sayfada) 

Çinliler bir şehir 
istirdad ettiler 

1 
Moskova 10 (A.A.) - Kızılor -

• dunun gazetesi olan Krasnaya 
Zvewa gazetesinde, harb vaziye -
tini mi.ıtalea eden albay Popof, di
yor ki: 

Harb:.n siklet merkezi, l{atbden 
(Devamı 3 ünciı sayfrıda) 

İngilizler Berlini 
üç saat 

bomhaladllar 
Londra 10 (A.A.) - Hava ne -

zare~ n n teblığı: 

Bombardıman servisine men -
sub tayyareler bu ~ece Berline 
hıücum etmişlerdir. Bu hücum ÜQ 
saat kadar devam etmiştir. Şe:hrln 

Çörçil İngiltere üzerinde bir hava rnWw-ebeaini ıcynıdiyor ortasında büyük çapta bombaların • b alar tabii olarak Çörçil'in dün A - (Arkası sa ufa 7 sütun 3 de) 

ll'•ba ar vam Kama"'sında söyled.i:?i nut -
.. kun teairi a ltında iler: sürUlmüştür. Mill"'ı Mu·· dafaa Vekı·ıı· 

Başvekiün sevkulceyş bakıınUndan 

Alman serdedilen bazı hadiseler müıtesna Saffet Arı kan 
diğer hadiseleri açık bir surette i -

t 
za~ etmiş olması son derece iyi bir aarraza te•~::!~~~ır;..lahiyettar mahfelle- şehrimizde 
rin .fi~~ce Al~anların Balkanlar Dün sabah Ankaradan şehrimi-

ç-· . . k daki ılc:ı ~.8 ~.eketındcn mütevcllid ze gelen Milli Müdafaa Vekili Saf-
orçı. ı n nut U tehlıkeyı kuçultmenwk liizımsa da fet Arıkan öglcden :>Onra örfi ida-

t f d t f · } askeri makamlar Sel~niğin düşman re komutanı Korgeneral Ali Rıza 
e ra ın a e S.ır er tarafından zaptını ('\'VekJen derpiıl Artunkal ve İstanbul komutanı ile 

- - etmişler ve ona göre lazım ge1en birlikte vilayete gelerek vali ve 
Cunlting 10 (A.A.) _ Resmen <C/ ngiliz ordu•unun çok bozuk tertibatı almışlardır. . . . belediye reisi doktor Lütfi Kırdan 

bildinldiğine göre, Cin kuvvet - bir vaziyeti ıslaha tefebbüı ~un.dan. ~aska halıhazır vazıyetın ziyaret etmiştir. 
leırı Hankeu ıle İçang arasınd~ :ya 1 ederek vaktinden evvel mü - mes ul_ıy~b~ Yug~sla~lara yüklct ·ı . Mil.~i Müdafaa Veki~i viliıyette 
l'ı Yolda bulunan ve Han nehrının d h l d" ~· d d l m . l'Jtônılm,.mektedır. Yugoslav· bır muddet kalarak alakadarlarla 

b . .. . . . , a a e etme ıgrn en o ayı d ı · d ı · t ~ 1 .. .. 1 d b ı u kıyısmda·mu~· r şehır 
1 

• • or usunun em en ge enı yap ıgı J{Oruşme er e u unmuştur .. 
1ıı.n Çienkıang ·Şehrim i ı ~ et sevınmek ıcab eder» malumdur. Manen ve maddeten 1 Cümhuriyet Halk Partisi vila-
~lerdir. Japon -ı?ıirn' ~·il'tlı - Mih\•ere bağlanan Stoyadinoviç ta- yet idare heyeti reisi ve Parti nıü-
'1ııil nehrin tŞimaI- kı ısın • çe - Londra 1 O (A.A) - İ l kbaharı rafından haşlanan ve ayni hislerle! fettişi Reşad Mimaro~lu da vila • 
tibn~ ve küçülM>it.;Çin ı#ifre\e- Alman taarruzu hakkında bu sa -ıhareket eden halefleri tarafından yete gelerek Milli Müdafaa Ve -
il $ehri işıral ev'ft'tl}ict r .• ~ bah Londrada i!eri sürülen mütale- (Arkası sayfa 7 stitun 5 te) kilin i ziyaret etmiit ir. 

... 

İstanbul zabıta ve adliyesi şim-j bu cinayetin henüz pek az olan 
diye kadar görülmemiş derecede tafsilatı şudur: 
esrarlı ve tüyler ilrpertici bir ci - Dün sabah Beşiktaşta Şendede 
nayetin tahkikatı ile meşguldür - parkında gezen yolcular birden -
ler. bire korkunc bir manzara ile kar-

Evvelki gece Beşiktaşta işlenen (Arkası sayfa 7 sütun 5 te) 

Ticaret Vekili 
• 

I stanbula geldi 
Mümtaz Ö kmen vekalete bağlı miiessese
lerde tetkikl erde bulunacak, dün Vekilin 

riyasetinde bir toplantı yapıldı 

Ticaret Vekili Mümtaz Ök:nerı 

Ticaret Vekili Mümtaz Ökmen, ve belediye reisi Lihfı Ku'Clar, örii 
dün Ankaradan şehrimize gelmiş- ıdare komutanı Kor~wal AU 
tir. Vekil iiu.ayonda İstanbul vali (Arkalı ıa11ja 7 ıriitun 5 t.) 
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Her gün 
--··--

Ruh mü da/ aası 
'----Mllhihla 8lrpa _J 
D ünya vukuatı, hldiat rm-

cirlanmn bırbirlerine ek
leyıp aualachjı bir mıcir halkala. 
n halinde uzayıp gtdiyor. Bu uza
yıp liden vukuat araauıda TüT.ki
yenm vaziyeti bir müdafaa vazi
yetidll', Kimseye bı1ı bir iecavm 
emeli olmıyan Türkiye, kendisıni 
1Mr eeye kartı mıidafaa edecektir. 
Bu. cümlece malam bir hakibt 
o1makl• beraber bu hakikatin 
cWnlece tamamen malUın olmıyan 
tarafları da bulunm• mümkiin
dur. Bugün bu noktaya tema ede 
.ceiim. 

SON POSTA: 

Resimli Makale ı 
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Nisan 11 

Sözün kısa~ı - .. -
Ücretliler1n 'V(Jzigeti 

\ E. Ekrem Taa 

... ümhuriyet hükametı y 
V bütçeyi Büyük 

Meclisıne ya vermiş, yahud 
vermek uzere bulunuyor. Y akm 
bunun müzakeresıne başlanacak 
tır. Bu hlllUltaki Jiyibada ve 
babı mucibeshıde ne ~ı şey 
bulunQuiunu henüz k/at'iye 
bilmiyoruz. Bununla beraber b · 
kadar akseden haberiere ıö 
doktor Refik Saydam Jıiı fune 
!;ıu sene maash ve tieretli mem 
lar arasındaki fkilfil tamame 
değilse bile kısmen. fakat n üh 
b r nisbette bertaraf etmek ta * avvurunda imff, 

Bır milli müdafaanın muhtelif E~er bu 00.UStaki duyduklan 
11D1111'm vudır: Siyuet bwnm mız dolru ise, sayın hüklmıe · 
bir unsurudur; ukedik diAer bır zin bu tMavvunındaki iabeti 
UDS\U'U olduAu JCibi, İktısadın bir ranla karşılıyacabz_ 
milli müdafuda aynadJtı n>lii. ar Devlet hizmetinde çabtan va 
Ult herkes iJi anlar olda. Bütün Yıyecekten ıiyecde kadar her QeŞid malı satan ve sattılı malı Ticarette muvaffakiyetin sebebini aratbran ~ler tam mu- tanclaelann ücret alan .kl8ln bu 
'bunların aramıcta. bir milli müda mii.fteriniıı evine kadar JOllayan umumi maiazayı ilk defa olarak vaffakiyet lmmmmıt olan bir tüe carın .kendi kendine verdi~ eu Riine kadar tendılermi birk b 
laa sısteminde ruhun oynadıjtı bir Amerikelı tesis etti. derhal bG yük bir raAt>et J(Örd&. emes o- nuihatl okudular: «undan maldur addedl1or ve 
rol de QOk naühimdir. Su fark - Panedecebln ki. her llıüıteri halden anlar, aldılı maim fia- yüzden ıztırab duyuyordu. B r de 
ile ki, siyallet, aa&erlik, ikı..ad nun nıvaffakiyetini sadece müş teriye ~ kola)'lıkta 1&11ı- tını l:ıilir, üatelit fevkallde tit:lld ir, malın en lybıini bulacak, en fa ücretli sıfatı bunlara de' t ka 
lllhalanııdaki müd.afaa hareketi- yordu. Bir RÜD aazeteciler admım keRdisindn aordulal', J{iildü ve: ucuz fiata v~ebin. pısında bir ciAretilik> hiasi verdi 
Din idaftsi. devlet elinde toplandı- - Kolaylık ~ muvaffa kiyet bzanJMk için kAfl ~- Ferzedecıebin ki. her mfteteri nin e'Vinin )mı)l11 m..nda lıir ~b • nende itıtiyarlavJp d tıTa 
iı halde. rdıi müdafaanın bütün dir, -.ııa mUMm bir lmil vardır ki, tadına dilrüstllik derler, eeva- terazi vardır. •e aelen mal mut laka bu terazide tartahr, 'bu ten- hat hakkım tazandılı zaman 
kuvveti dönBp dolaşıp ferdlerm bım wrdi ve ymnhımeanbı kUll davuma ..ıı olan blyik ln· af iae maaJ•af bozuktur, biraz eksik «tiMerir. talim etttlhı malı çok bır tekaildiyeden de hru 
kendi kendilennı terbıye etmE-leri baJI ıazetecilere Rösterdi mutJab mu fazla olarak JO)by aeakmn bulunmak dqtineeSi ee"'kl r ni 

~=·~ Tariht;n aag/alar: j C:-18del-81-··---iiJ::J··---· :=:~°:~~::_:: 
olarak keneli kendilerine hem ücretli bir memur, maaşlı a ka 

=~:~:~.:ı~~~~ c 1 rı 1 o ı·sııı - ı l 1111 ba!~~.:; Çörçı·ıı·n nulku .. :.~r;e!:: ~~=n~~u:ı~ :!~ao:u. iaa1anJu tanıinı ieinde "8'fet dik- • hkaız biıı halde WU la:ifak .ktletmeii Bu farltlardan ve mahrumiyet 
atı hareket eıtmiye ve yüksek tirdiii lıerkeafn b h k•k d ten:ila edere&. ]erden do an tee iırün b·r dell 1 

bır t11ur içinde aeflsJerilll dalma :nal&ınadar. 1939 azı acı a 1 a 8f Kmlik Japon_ on deiil, belkı yüz türlü ifadesi 
kontrol altmda tutmqa ah9mah-' 111 • • """"" '\ ~yl6lünde Fransa ,.. k..di donan • herj?iin dinlemek, okumak mev 
dırlar. Bu gmum1 11ftmibt ~ ki r .ı _.ı : ıle 'birlikte Alman 

11 
Y A Z A N n•ımn 1914 ten künde bulunan bir ~ se 

çök bir mi..ı ile mil etmeyi fay- 1 C..l lı.ılı .... ZI - ..,_, ..... ~··· G6u• i F97• harb ilin e- Emeldi general hen bir misli art dilen kuvveth delillerden su 
dah bu1tayonma: lleeeJA, IOll a- I 6irini iLi• ...... ., illilıfM -- •ı.,ınL ..... ,ı..,,.. Ederken lnafltere - maaına ıağmen zişli lfiklyetlerden edindili in 
nıanlanla bhft ~ ~- ı wl67tl• ,.,. 'r ,,,,,,,. 7ii'ff lar _,.., • illillil ! ııin elinde donan- H. Emir Erlrilef ingi}tere ainkinin ve kanaati alikah makaml ar-
dür Wzim anıee.rda -ben ele dahil ulMllahli• sinfilrr i muından baP. giigden ıüne za - zetmeJde bir vazife ifa eyle ~ 
ol.tuıuDı halde'- bhve tiryatbıl ~ J ehemmiyetli • - Jlfladıinu ~e ln • kaildir. 
de eottur. Binaenaleyh, bu tirya- ' • kert bir kuvveti yoktu. Bu donan • giliz hava kuvvetlerinin kafi olm1ak- Memleketimizde içtimal taa " 
kiler, kahve bulamadıklar1 "6JI C...- Wlftuı cllrt __. Türk ma bile 191.f teldaclm daha zayıf- tan pek uzak bulunduğunu ıörmeaey ne ve sı.qortaya esaslı bjr clüzeD 
rahatsız olurlar ve bu rahatsızlık bUjmi7e1i eltmcla bldtlar; 'banlar. ta. eli belki. ne Çini iatilaya tetel>bü• verilmedik~ memmım tekaüd 
nlan bedbinllle aevkeder. etraf- dan Saplar 1ıir wdan fazla bir za. lnsillıeıenia harb anayii de, bii- eder ve ne de Alma07a ıle itbirliii meselesi bütün ehemmiyetinı mu-

Jarmdaki h.ic:heeleri fena ~iye -- ba ~ buat koblan içinde 71ik bir bıa '" bir bava ordusunu ederek uzak clojuda 1nıiJiz ınüıtern hafaza eder. Devlet kadro~ 
b8'farlar. 1- bir .milD müdafaa hoiJZtl 1 tan .._. mikWJeriai ka· bazla teelilı edehllecek. bir durum leke ve dominyonlarına karıı bugiin iıcreili memur namı albnda istik· 
sıstemmhı ferde taall\ak eden ru- ........... Fakat Sub illtikllli on- Te tetkilltta deiildi. Yani lnsiltere kü tehdıid edici vaziyeti takınırdı. balı "ayn müemmen bır zwme 
h bir bozulduk unsuru da budur. lan tnlmia eimiJronla; 'ba aefa kan anayiini yalrıua bir bal'bde uçak, Onun deniz, hava ve karada kuv - blrakmak imme h zmetlerm n l&. 

Halbuki. lııbıim ~ za- kardetleriDdea birçoia Cermp bo top, tank veeair aill!Jar ve asken vetli bir lnsiltcrenin ittifakından yıkile ıorü1:n;ıesi bakımından da 
man ıstedilimiz gibi kahve bula- yuaduıuiu altına ıeçrnifti: Avuatur mabJemelıeı yapabilecek surette ev- ayrılmuı dütünülemezdi. O harb zararl~ olabı~ır. .. .. . 
mamamız, dünyanın başına eök- ,. kıutU. Lı>mhucli,a w Alman- Telden laazırlQıp tetkilltlandırma- hazırlıiı itibarile zayıflayan Jr.gil - Eminiz ki, hukumet mız 1:N 

olan barb aletinin tabii ve za ~ u..wM•._ eoma ~ da tencl..a ~ mahzurları nazarı itı~ .. alm ve 
rurt bir :netleesldir. Şimdilik kah- fenni cenuba, atmı daha yuma,ak fngı~ere ı:'ransanın l:ara asltert lngikerenin. nkerl huırbklaT bu meeele uzerinde ımkinı u • 

hulunmad ı zaman olduvu ~·- zannettiii .lalav milletine çevirmiş - kuvvetine ~üvenerek ve Almanya - itibarile, zafını ve bunun müeuif saadesı. ka ar durmuştu'!'. V şa -
bi bulunwıu zaman da vardır. ti; uzak.ta ve bu mınetia ötesinde, nua. Hitler t.areketindenberi seçen neticelerini. 1935 İtalyan - Habet yed bır takını yabancı amiller 
Fakat, harb uzayıp "ittıli takdir- Maked'oaya daiJarının arkumda dört ,.ı sibi ~ az bir zamanda harbi aonlannda ·n daha soma 1... yÜ2Ünden bu dav~ bu yıl ıein-
d belkı de bır ~n ıelecek kah- mavi EseJi aörüyor; orQ'a doiru ~de cetirebildiği harb makine _ panya iç harbi yıllarıncl. bütün dün de tamamen halli kabil :~az:: 
ve 5 Rönnek nasib olmı.yaak. kanar ....U: o yerı..e k'nat ıer- linin muazzam olabiteceğine inan_ ya gönnüı Ye hayretlerini p.ter - ~alılar d.a bu zarureti ır 
Öyle bır devirde yaşıyoruz ki bh mek pmç.elerilli Akdeniz kıyılarına .-yarak. uba be 'rmitti Hal- mekten ıeri durmunlflı Eier in- melı ve yeıse düşmemelidir. 
"Yenın kokusunu bile habrlıyamı- atmd MiJıorch. haki Fraıa: d:eka~\!,. ve. tank giltere. 1935 Habetiatan 't.arbi ee - Cümhuri:Y!t .. i~ dalma me-
acabmız bir zamanı bile tasav- Saplar cenuh lılıblannm ~ kuvvetleriae malik d'eiildi; çünkü nasında. İtalyanın önünde ric"at et- ~urlarım duf'Jnmıış: onlar n le : 

vur etmek ~bıldir. Fakat, bun- tarlain ,...,.,,orlardı: ...,.ı J.lav • Fraııez parlomanı, tıpkı lnciltenı - nıiyerek Süveyp ka~ıı ol.aydı; hme ha!,eket etmi$tir, Bu. mese 
dan ne c:akar. Kahve bulamam~k lan olan Rmlu onlara ce9ıet ve- •.-.ı ,...... f'• M • ilinki .-. urlma pek yakın oldu- belki daha o 7.am&n ltalyan donan- lede ~ ~yle olacaAından eüphe et-
la. tiyadlamnızdan lırirfn tatmın riyOTlardı; eier Avmtaı'7& kartalı..I . iunu ve hazırhbtz • ..,. 'nnenin mumı imha eclehilecek ve hqin memeliyız. 
dınemekle neden dünyadan $1- m •e eeremeıslerae ün bilir kaç y.,_ ..... r Belvecler u - .. tası_ . Akdenizde ve Atta. deıDiziDde bam Her hal ve klrd._ ~ mma
ki et edelim? ~en etrafımızda ..: •ecek olan Mtb bir zincire rayuıc:la oturan Veliabd Bo..a Sa-~ .!8~el~rle ~olu-~labıl;:iı- ba,ka ve çok dah~ rahat bir durum- kerelerimn ba9lanmUı ic:hı onii • 
hidıseleri kara bır .eoılük arka- Nnl•c.klıudı. ray' a selmifli Franauva kaı... aert m . u•JGm• iatemıyer~ t~. aELta da butunacaktı. müzde daha bir hayli ,.nn var. 
smdan sey.redecek kadar bult • . . mafnır, iri yan bir adamdı. Haya- lifi ~ Yenaekten çelrinmifti. 1 . .. . . Muhterem Millet Vekili bu 
du "'1 dü8künlilklerine kendlmbf 8-dan ,_... ~~ ~ne evvel bnda hemen beınen 1evilmemifti. b&lll l,.;ltere de ve Fraw ela Al- Fakat ngıltere, böyle b~ harhi müddet 1_.... acretll memur-
terbdelim? Boma Sarayh Ciabmaovıç ,,. }Xıb~ f..,..Yll .Joafia eilu Rodolf lıir ~- t.ü,ik lauarbklanndan ° zaJDllll yalnız ~ ~~ .. Fra_n - ların mütereddid ve muztar b va-

Zıkrettijim bu misal, çok kil- senç arkacfat bat bata vennıw)erdi. atk ..,._ ve ..ı.Mt &Jeatlerinde tamamile bat.rdar olm17UU. p • wız yapmak m• 11~ uzerme . etleri üzerinde bimt tetkik _ 
etik çok ehemmiyetsiz bir misal- O .... imdada nkın yerlerde on öldükten eoma hu laak ı::'erdinand'a -bilemem neden- kendilerine~; çilnka I~ 0 za - ;;~ ve teemm61de balunmab 
dir. Fakat, insan psikolojisi l>akı- biriDci n on altıncı Awmırya kol- aicWI· . . da lüaumıianclıaa fazla siveneıek ,,. ...W ban amıacla....._ (1) irk- bol bol vakit bulacaldardn". 
mından bunun çok büyük ehemmi orduları wevra yapllCÜlardı; bu W: zaman. )'trma Yatm ~ nilaayet harlııiD harb aeldiktea eoma müt ve ltaıyaoan ı..m,.uki ent.u- -..Uah elbirlilOe ~ • 
,.ı1 vardır. ltiyadlarmın esiri ~ manevralann .onQllda Veliiahd Fan..- ·~ __,. hlı,.badan da diflnA'ebil«eiiai ,,. onun ic;in nun Mıan imla ............._kon - Ve kanun bize hallerini bildi· 
lan inan, bunlardan birinın tat- auva FerdiaaDCf ..keTi teftif ecle - ::-..:n.........::... ellene~~ üprlanmak kahil ...... elini zan. IDUll., Çinkü lrendWnin ,alnlz luv = tazallümü hal edm yunt • 
min ediletQedill ıüD fena aıfiren cekti. Gabrinoviç ce:mıla laıavlan nele • ılafth· Pftlft~ hak- neilerek A.napaalD Te dünyanın vetli bir do.........a vanh w fakat daşlann yüzlerini d14ilncek -.. 
fena bakan. fena duyan. hülAsa, biriliine çalıpnlarla yakından ıörü.. Cd"" ...,_,,,~dil ,' b°~- ünDne Wi1'ik bir •fct sibi çöken bu donamnqı koruyacak kafi bir h yette olacaktır. 
bvvetini kaybeden. mukavemet- türdü. ~- ki: w -=~u.;r. . . badi ne meaetmek ve ne de böyle hava kunreti. olmachil ciW utta ı • Adlin mlllkün • 
ten düşen bır ınsan olur. Şu bctl- - Anidük Franeuva Ferdinaad lib bi b ~en~ ·~~ bir t.aıhi. kartdamak ~ limn olan IMmrı bt"S bir emniyet altına alabi.. caı:tiri':'bnı buİaan bır ... 
de vazifemiz, aade kahve bahsin • can dütmaıumwiır, cenub lelavlau ve An. bu Jat e6ren tıab ö .;, veı:ihlea Japmamıtlar, Jani il,.. - lecek kadar b'ffetli hir kara oldu- ~mcÜr: u un 
de delil 4aba mühim behialerd@ ma w.ı.. ıiae ense• olmak lsti - ve ~muı mu Ye kile ----..ı.-.. • da uwvwd •== ,..... J • ~ 
dahı. kendimizi bizim için nahot JW• 0 idama aı8hkUmdur: zıra bizi td ;::t ~yor-:\:!' t.u -:· .... D icia -ı.r, ~ti etb'kJe. 0.- igia '-r"hft. ....,. bf., e. EJ-..,,, .. .._,aı. 
olan. stenilmiyen şeylere ka?ŞJ idama mahk6m etmiftir. am -.- .m . ıeçtı. ri orta w ~ deftetleri mai)6b • hirlikte laankete FıallM}oı tefVik -==----------• 
,.ayet sa~ bir ruh mukaveme- Henüz Belarad Jiaesinc:W talebe ~ ~- ,....ı. ik• amparato~la o~ Te illil& edilmek felaketlem etli. Amcak o wa iktidar me•ki~ 1 bilecek batb dostlar hahınalıi
tine hazırlamaktır Bunu biz. k6- olan senç Cabri1el Pre..P., aon za- yenı bar ihtil&f Çikb; Pnldl Sofi ..- d• brtanmadlklan silıi 'biuat iD.Je ......... Alma.,. '" ltnlya U:,: 

şevtenlen bathYarak. en mil- mnlarda cemiyete ginnifti; verem- minele 8obemph bir konteai eevcli: Fra-- kettdili clalai • ..adüt ile it Wıliii etmek taıaflıal. l•val Eit.laıl fqiltete. o zaman ıeıek 
him şe~~~r kendi nefsbnb li Te -'sundu; hayalinde Milot Ka ancak. o.dan doPca.\ çncu•larının ve qt"I Wr mailahi,,-ete duçar ol • lriikGmeti )tal,. .ile harh .,_.k F hareket tana ve .--
de tatbık ~~·z. hWmç ftnJı ve omın cenubdan se-- taht &zerindeki haklanndan vaqeç mat Ye Mı -....... .... .._, top • ilteaw-it ._ a6.ra ..dhi ~ b!'aaı~ııık.,endi uked bazırhbızhkla-* _ len idi~ b'!' aördüğü tıtri~i !?- mek fartile nlenel.ildi. üç defa ba rülan. ı.aJ allına abmaıtm. in _ tı. Hah.ki F--. 0 wa J.s;l-= Yerdiii maneTi c&r•ebizlik ae-

Ben dünyayı karanlık ~örmiyw ili k-..dili de .-alden aelea Mdli- ı,. oldu: kan.. aara,da l.akir ıörü- gilt....m. ..... ~ siclilltler. ten ile if ~ ecleNk. ltat,a ile beblerile. fta)yanın hakikaten tak -
meyleden insanlardan delilim- 11' Dfll ~ için aonnz bir ar- ~du; flkin Boena Sarayda onun bep o ............._nn •e pfletle haılai bbal ~ 1aJDıa Milletler dire p.JaD bir 1mettc tatbik etdll 
Daima nild:>in bir insanım. Bunun za duıd)ordu. ~1er aillhland1 - la hidepcek. ziyaretlarini beraber rin ı•&rwten6. lnsihere le Fran- C "retiaia .._ w eAeteılıil bir 0 au•arzam .-Cri Te ai)-au Wlf 
Ja beraber, düııyamıı ıeidiline bak lar: ko~ • ..- Wr Sırp ku.. yapacakb. eanın k&fl derecelerde hazır ve hv· devlet olan HabePltan ietillc:lan anünde nc•at etmelle. tarllte her 
tıkça ŞUnU ıörüyorum ki, yer yü. mandanı, aümrük memmlan ve bit Koeova mubarebeaincle yıldönii- vetli olmaımalan Onlan tabii ve kstfl)mı7Uak. bizzat F rama dahi saman en acı kritiklere maruz b -
ainde hayat ıittik~e oozulacak. Boınak demir~::>lu momnuu onlaıııı mG idi:. SupJar Mao. Kabiloviç'in kudretli müttefiklerinden bile mah.. bqunkü feci hale düımekten ken _ IM:aiı. hir hata itleııaftti. Öyl hir 
her eey daha lı:mıeaeak vıe iman- Av......,..ya ll'DM'lerine ,..._ et lcahramnhimı takdia ediyoılardı. nam etmifti. Meaell Rusya ve Ja - dini lwrtarabilecekti. (Ar1caı _,,,. f l'lta" 6 da) 
lu biiyik bır ruh mukavemeti. tiler. O IUada Acram ...W ku- Bopıakler parlak renkli Mynun el- ponya sihi. Kezalik lnsi)aere, F....-111a har- ................. ·-.... - .......... w • 

müdafaa bntiham ~keli maadanlN imzaaz hir melıtah sel- hiaelerüü ~; eokaklan •• So"Yet Rusya, eieı lnsiltere ile be girmek iatemecliiine bakmayarak T A K V 1 M 
::ı ~ mftclafa•nı ~ halin eli: IMmcla komıtecı1erin Lhi7et)eri meydanları doldunnuılardı. Şehirde f ranaaNll aakeri kuclretlerine inan- ltalya jle hir harbi. Fra-z dahi. 

~etle. VBP&m o ve makeacUan bildirili;yordu. Melr- fazla Wr tecl>ir ıCSze çarpnatyordu. aycll ve bu iki 'büyük devletin Mü- kabule cür• et edqcli o vUit sene ----~ııp~~~--=-• 
mıa daha han«i m~et. : tub Hırvat hikGmetine, t.radaa Bu VeliahdJa yanındakiler dört otomo aibteki vazi,vetleriaü ve sonra da muzaffer olacak ve bugünkü feli - N S A N 

d ~ ı dapqtqe sönclerilcli: lakin eevnb bilde ve telaıia kaar mahallelerin.. Çekoelovakyanın parçalanmaNDll ketleria öniiDe mJe aeçmif olecaktı. a..ı •• 
n affak oı.ak. Mekiler }'ÜZmlye Ye emir ıebnecli. Aaram avukatla- den hızla seı;iJerlardı. Halk (Ziv- eqirci kaldıklarılll sörwyd, hel- o zw Franaaıua ........ ıle Ul'1 11 
caklardır: bata - llDdan CasliPnti poliae aitti: ih.. yol) diye baiırarak Artidük'ii al- ki Almanı'• ile harbi bilkuvve dolu barb iı birliii yapmaktan bç1D1Da- -

Bu k~tledir ti ........ il bahmcfa. zahit varakaa tut - k11hyordu. Bu naler ve bu parlak ran o methur pakta imzalamaz ve sına rağmen, doğu Akdenizde in - Mart Reeal •• 
nmn d kkatlennı bu •:. tunlu: pae netice çıkmadı. (Arkası lll'!Jftı 6 siıtun S te) bilakis Fransa ile mUttefik blmaiı aflterqe kıymetli yarc:bllllucla bu - .__k_,_..._~tM~t"!'-.._ __ -1 
ta uzerıne ceft>edi rum: Biz tla CUMA 
müdafaayı hem kend rlhumuzda ~--------------------------------------------------------------------------------------------------'"""-
hem de muhitimizde mütemad - f S T E R 
yen takviye ile mükellefız. Ken-
dımizı her türlü mahrumiyetlere 
w fedakhbldara alı tırmak bah
s nde her hAdiseden istifade ede
rek sık b'r muka emet duvıusile 
temize çalı1111alıyız Sade kendi
mız d ~l lfiinluk terpaslarımıı.ın 
tciade bülin :mıultitinıizl herk~ 

1 NAN, 1 STER INANMAt 
Sir • otel varmıı ve bunlardan 15 tanesi Slhhl $8rtlara 

riayet etmedikleri cin kaP9blmış. 
temiz olmachklaa için kal>atıldık larına ~ dilerleri temiz otel • 
!erdir, demek oluyor. Fakat buna raAmen biz kendi kendimim 
acaba bunlardan kaçı ctemiz otel• kelimelerinin hatti yalnız co

Evvela bu o 1 bollubna tQmamak -lden «elmiyor. Sonra da tel• kdimeainin .ozıerımmn önünde canJandırdılı aekle uzaktan 
bir başka nokta insanı derın derin c10tündirityor. IO otelden 15 i okun milşabihtiıier, diye ..UJQl'UZ. 

iSTER lNA iSTER 1 ANMAI v. 
L 
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e • er 
Makineye 

• • 
nı ı ~W~ ı Ss er er i f e ücretli memurlar 

r716U -

ı Muv z.za 
ifa için a u;;f ç -rı a 

k h"zm - 1 

·± ·-• 
• 

'I 
• Mister Churchill'in 

son nutku 
Yazan: Selim Ragıp Em""Ç 

maaş ı memurlar g:bi 
ıruameleye abi t tu caklar 

in ·ıız erin 
ıı~ r arın vaziyotl 

iyasi ve ask teri vaziyetin --------__ 
Ankara 10 (Hususi} 7" Büyük 1 mamen kcs•kcek ve bunlar bir kı

Millet Meclisi milli müdafaa <'n - sım maaşlarını dahı alamıyacak -
cümeninde mü7.akere ve kabul e- !ardır Ancak ileride te~rnr :ne _ 

. 
b
::aman z

1
amabn ale_ni ve !.lmk- Ankara 10 (Hususi) _ Sef.n.rber- h kk d • -.- a - ·ın a kanun lavihası onumüz-

.z:numı ır mu ıase ~.:i nı yapma lik vukuunda ücretli devlrt me _ 
ıtıyadında bulunan In,g.lız baş _ murları ile mÜC'sseseler baP d '·i .[!Ünlerde Meclıs umumi he -Sel n·ğe dilen ve halen da:hılive encüme -

ninde bulunan bir kanun layiha
sına göre memur olup da muvaz
zaflık hizmeti iç n askere çağırı -
!anların memurivetçc atakaları ta 

murluğa döndükleri zanıan me -
muriyette geçmıs kıd •mlerı ve as
kerlikte geçen müddetlnri ·.·eni -
den ta\ mler nde ı:.a vıl:ı caktır. 

•c ı ı mıs er ur ı , şar ı - tabi müesseselerde çahcıan nıem " k"l 1\ıı· t Ch eh 11 k. Af ı cmıne ye• '"'r sevkedilecektir. 
ı·:ka_ ~ve Habe~istıan _harekatının !arın maaşlı de\•lct memurları ~~~ rıı ıa viha çerçevesine köy ens
g rdıgı tastı \ e \'azı:t etı karşısında bi muameleye tabı tutulmaları t t r nde vazife alanlar da ithal 

.. mEl,fı,1;; ... ruz ve Balkan.ar harel>utı mi.ınıısebe- olunmuştur. 

a ırl ğı 
Taarruza geçecek 

kuvvetler 300 bin kişi 

Ncvyork 1 1 (A.A.) - Amerika 
radyosunun bilditdiğine göre Yuna. 
~ndaki ingil;L kuvveıleri Sela -
niğe gimı!ş olan Alınanlara kargı 
~t'i bir muharebe vermiye hazıı-

nmaktadular. 
lngitiz k.uvvetle.rini.1 mevcudu -

~~ 300 bine baliğ olduğu zanne • 
ılmektcdir. Bunlar çok modern 

;;:rette techiz edilmişlerdir. İngiliz-
r, Sdaniğin cenubundan Ama • 

Vıtdlukta Kimaraya kadar uzanan 
Rcniş bir cephe Üzerinde Almanlara 
t&arruı. edecekleıdir. 

Yunan 
tebliği 

Şarkda irtibatı kesilen 
bir takım müfrezeler 

ku vayı külliyeye 
iltihak ettiler 

~~~~~-:--::--:-~-:-~-

in g iliz le r Ba'kanda Alınan - Yugoslav 
harbi mevzi aldılar 

tıle A vnm Kamarasında yeni bir 
nutuk sovlemi tır. • 

Her se,rden evvel şunu kay -
detmek lazımdır kı In_giliı: bıış -
\ekılı açık konu~n bır adamdır. 
Bunu, onun ş.ıh.,i b.r meziyeti o
larak k,ı bul ederken İnıı liz parJa-

<Bat tarafı t inci sayfada) ( Baştarafı ı ine, ~ay/ada) mento t1n'ancsinin hır ıcabı _gibi 

1 

tcliıkkı etmekte de mahzu!" yok -
şiddntJı darbeler ind•rrnişlerdir. naıılılar da yaı>tıkl.ın rıc· at muha _ tur. İşte böyle bir mekteb ve 

Yugoslav!.u- Debre'ye doğru rche-sinde kahraınanc' döviışmuş - boyle bır muh tin b.r :ıhlfık ola -
ilerliyc,rlar ler ve duşmana ilerlediğı yeri mezar rak yarı.üt j'!.ı bu ithada tebaan b:r 

.Nevyork 10 (A.A.> - Nevyork etm .. şıı:.du. defa daha sesini yl" • clten l\'l'"ster 
Times ,gazetesinin bildirdiğine gö- t'olonyada, Holandad:\ ve .Fran- Churchill"in realist t.ı::.v.rleri c.ra
re, Yugoslav kıt'aları İşkodra ta- ~,.l4 !\arbeden ve bu sefer Clilr e - sında dtinyaya naUcttı~i şeyler 
arruzunu garb istikametindl" Drin dılen Al~na~ a~kerleıı böyle bir mu hüiasaten şunlardır: 
nehri bovunca ve Ohri gölü c;va- ~a:e~~e~ı . hıç, bır vcrde görmedılcle.. 1 - Balkanlara ) .ırdım için 
nnda Debre ile 3truga'ya doğru rını oy uy?rıur.. . TrablU5 hududuna kadar ilerle _ 
ilcrletmekted;r. Yenı lıeılı~ kuvvetleri .. mış olan kuvvetlerirn,zın bir kıs -

Mezkur gazete. Alnrnnların Yu- Ne.~yor~ ~ ü. _(. \ A) ·- l!nited mını geri çektik. Almao - İtalyan 
. . l" d k" Press ın bıldırdı~ıne nıazaran p~kı mukab ı taarruzu.•un !\fısır lıtıdu-goslavları Novısad şıına ın e ı k l ı• 

mev·1.ilerinden sökemedıklerini ço . A ngili7. !ta~eılı:.i muaz7 am zııh- duna kadar ınkışaf edebilmiş ol -
bildirmektedir. lı sılah.larl.ı, yıye~<.·kle ve diğer m:ll ması bundandır. M .. nmaf;h cJiiş -

zeme ıle Y11nanıstanın muhtelif li- mıınla !Vlısır topnıkları ic ndl.! de 
Yugoslav - Macar hududunda manlanna c:ıkınakradır. lngilizler çnrpışaca~ız ve ona karşı sırağa, 
Budapeşte 10 (A.A.) - D. N. herhalde umn ıtü:-ecek bir harbf" ha çöle ve kuvvetlerimize giivenı -

B. bildiriyor: ı:ırlanıyor•ar. yoruz. 
Hudurlda harekatta bulunan Aasociated Preas gazetesine gö - 2 - Balkanlara karşı yapılan 

Sırb kıt'aları Salı akşamı Macar re de Afrik.ıdaıı Yunanistana gelen taarruzun ilk hamlede kaydettiği 
toprağına silahlı taarruz teşebbü- İngiliz k~t'alıırı arasında Yakın;<ark ı bazı muvaffakivetler, vaktile müş. 
sünde bulunmuı;lardtr. Sırb kıt'a İngibz ordusunun en iyi cü~ütanı- terek bır cephe teşkJ < d'lm,..si 
lan, Bardoconijar mıntakasına ve ları bulun:naktad!r. hakkındaki mülahazahırın kabul 
Nagv - Kanisza'nın cenubuna gir- ıfıngi§z tay:v..ır~l1:!rinin almwlan cdilnıemnsinden ileri _gelmiştir. 
mişlerdir. Macarlar bu taarruzları Atina 10 (A.A ) - Yunanistım- hele o zamanki Belg:-ad hükümeti 
tardetmişlerdir. da bulunan İng.liz kuvvetleri u _ buna açıkça muhalefet ctm ştir. 

Alman tebliği rnumi karaıgahının neşrettı~i teb- Maamafih her tecavüze karşı kov-
Berlin t O (,\.A.) - Alman or~ liğ: ma.lt hususunda Yunanistan k~t'i 

dti\an ba•ıkuma~danlığının te"bli - Fena hava c;artlarınn rağmen bir ıstek gösterdiği içın r nu, ken-
ği: Jngiliz bombar<iıman tavvareleri di hesabımıza, harbe tc.şvik etmiş 

Atina. 11
1 

(A.A.) - Resmi teb- Almanların Sırbistan ve Yuna _ dün şimali şarki mıntakaı.ı üze - olmak ll1€VZuubahs değ ldir. 
lılt: nistand~ a, ıııd k\arı büyiik mu _ rindi" faalıvette bulunmuşlardır. 3 - Zehirlenen 'iugo:;lav hü • 

Devriye ve topçu faaliyeti ol- Kılkış ve Polikastron mm taka- kümetinin ataleti kaı şı,:;ında Yn· 
;m.,,,. ~•affakiyetler 9 Nısanda hu~u5İ teb- 1 -.._tur. Şark ceP'hesind,e kayde- arında Alman kıtaatı nakleden goslav milleti nihayet ısyan etti. 
dilecek mühim bir şey yoktur. liğlerle bildirilnıi :ti. motörlü nakliye kolları alçak bır Fakat bu hareket, müst2vli İtal -

1\1.man t 1 lstirva'dan hareket rden Alman - avvare eri dün Pire U- ·J irtifadan m tralvöz ateşine tutul • yanların Yunanlılar tarafından sil 
ın.anı üzerinde U"arak m•,.rnatıslı lut'aları 9 Ni;mnd•ı Mnribor ~ehrini mu. ve . . t l ld d "l . "" ld""kl . l .d. k " .... zaptctmi~lerd" , ı ... arı kıt"aLırı ıvı ne ıce er e e e ı m•ş- ıu u erı zaman yapı sa ı ı, ço 
lllaynler atmı.ş ve bazı hasar ika tir. daha mtinasib olacaktı. 
etmıc;lerdir. clün bildirilen 20 Lin eFirden başka Yunan tebliği Maamafih Yunanlılar, kendile-
Şimal cephesinde Yunan muka- 1 OO kadar top, yuzl rcf" mitralyöz. Atina 10 (A.A.) - Yunan or _ rine yapılan tecavüzü kahraman-

verneti devam etmektedir. büyük benzin stoldarı. miihimmat dulan. lbaşkuman<tanlığının dün • ca karşıladılar. Yunanistana çı -
Atına, ıı (A.A.) _ Radyo ta- ve mal'leme il<! g~irmiştir. Stuka akşam neşredi~n 107 numaralı karılan İngiliz kuvvetleri ise hc-

rnrın lan biJ.dırildiğine .. göre Yu- t:ayyareleri Yuı{o~hwyada yollara tebliği: nüz düşmanla temasa gelmemiş -
nan hududunda carpı'şmakta olan ve demiryoll.ı.rına muvaffakiyetle 1 - Vardar vadısindcn sızmış lerdir. 
ba:zı Yunan müfrezeleri ordunun hücumlar yapmıslardır.. Muharebe ve dün geceye kadar Kılkış mın
kuvayi küllivesine iltihak etmnğe tayyareleri Bosna"da hava meydan- takasında tutulmuş olan Alman Esası bir hayli uzun olan bu 
11\uvaffak olmuşlardır. • ' lannı bombard:maa etın~lcrdir.Yer zırhlı kuvvetl('ri. Selaniğe <loğru muhasebenin bizde uyandırdığı 

de bul:.ınan tnyyarelerden 7 si tah- hil<:umlarına devam etm ş ve ,şeh- J.danaat hakikate karşı göstermek 

Yugoslav 
tebliği 

rib edilmiş. ; şi hasara uğratılmış- re girmiştir. Şarki Makedonvada- stediğ'• !;arlakattir. Hak kat, ba -
tır. Sava ve Dıava nehirleri arasın- ki kıt'alarımız, bunun üzerine düş: zan müsaiddir, hazan da namü -
da demir yollarına ve iaşe ve mal tükleri güç vaziyete rdmen, öğle' saiddir. ~ngiliz başvekili bunun 
zeme treni rinc infilak bombaları den sonraya kadar alınc.bilen ha- içinden lehte olanları alıp aleyhte 
isabet eıtirilmiştiı. berlere göre, hudud boyunca cep- telakki edileb:leceklerini reddet -

B Ati na 11 ( ~.A.) -.~.Yugoslav İtalyan tebliği hede mukavemetlerini azaltma • mek gıbi bir küQkülük 
iltkumandanlıgınm tebligı: Roma ı o (A.A.) _ ltafyım or- mışlar ve hatlarını tam o1arak ,göstermemiştir. Hadiselere te-

. Morava vadisinde Almanlıt•ın dulan umumi karargahının 307 muhafaza etmişlerdir. fevvuk kuvveti de bura -
~;".hareketi devam etmektedir. numaralı re!mİ tebliği: 2 - Arnavudluk cephesinde, dadır. Onun. bütün bir ha-
''lehır, şimali ((arbi istikametinden Alp cephesind\! Sava va<lismde diişmanın mahalli hücumları püs- disat s lsılesi arasından olanı bi -
a.b .. -k k · ı kiirtülmüş ve hücum edenlPre a - teni avnen teşrih etmesi, acı da 

..... tadır. ıt a arımızın ileri harrlceti, Kranjs h k"k ı ·· ·· lm k 
Cenubi garbi mıntakasında, Bel- ka Gora"nın ilerisinde devam et - j!'ır zaviat verdirilmiştir. olsa a ı ate yuz yuze ge e -

Rxad 1 bu d "k' Berfin yan resmi kaynaldarma ten çekinrrediğini gösteriyor. Bu 
ita& ın 70 kilometre cenu n ~ 1 1 mektedir. ·· cesaret onu şimdiye kadar kazan-
Cdi.::~ .Almanlar tarafından 1şgal Arnavud lukta, YugC>slav cephe- Berlin 1 o ( ~:\.) _ Yan res- dırdı. Bundan sonrası için de bu 

ıştır. sinde dü<1manın lşkodra mıntalca - mi kaynaktan bildiriliyor: hal, bti:yiik bir kuvvet vadeden bir 
"-Şimal cephesincre /\lr,1an ileri sındaki hareketleri kırılmıştır. Bir- iyi malumat alan mahfeflerck teminat olarak telakki olunmak 

hketi durdumlmuştur. ltalyan çok eair aldık. Kollarımız, Yugos - dün aıilahlarını bırakan Makedon _ J{erektir. 
~~ :Sinde ho.hf faaliyetler ka!dc- lav. araz:i.inde Al~an y~rüyüş kol yadaki Yunö\n kuvvetlerinin 80.000 5 m r;; 
hi hni~tır. Arnııvudluk cepheaınde tın le btrle!şmek uzere ılerlemekte- ki~ olduğu biktirilmektc! ise de· bu 11/ l.m UCa9tff- Gnuı9 

ç bır değişiklik yolc.tur. dirlor. rakam lcat'i değildir 
. c.epheye indiriiea Alman para - "Alman1arm karşısmda 

~uleri el'İr edilmi~lerdir. Fena Adı.sah da f lın 1 z '1.1 bd ı·""a Şartları do''}"·• le tayyare faa.. ~--- L an ar agre e ciddi bir hasım var,, 
IYetı olmamıştır. Habeş bayrağı yeni bir hükumet 
Yugoslav ve Macar Adis-Ababa. 11 (A.A.) _ tm- k I 
tayyareleri arasında parator sarayına Cumartesi ı:!Unü uruyor ar 

Habeş imparatorunun bayra~ı 
bir muharebe halkın alkışları arasında çekil- . Bedin, 11 (A.A.) - D. N. B. 

Peşte 1 1 ( A.A. ) - Klosvar 
~hrı üzerinde dün Yugoslav ve 

acar tayyareleri arasında bir ~ar. 
~Jnıa olmuştur. Dün öğleye doğru 
f Yugoslav tayyaresi Peşte etra-
~nda uçarak şarka doğru gitmi~ler
v Y. Bu tayyarelerden biri Transil -
•rıyad b · b" • · nı" a mec urı ır ınış yapmış, 

urcttt:batı ent••ı ne edilrni,tir. 

icra Vekilleri Heyeti 
toplandı 

tc ·:nkara, 10 (A.A.) . - İcTa Ve
'81 erı heyetı bugün saat 16 da 
r:Vekalett<? Başvekil doktor Re
ta Saydamın riyaseti altında ıhaf
n:k ~oplantısınt yaµmış ve ruz
e•-~es!I'e dalhil meseleleri tetkik 
~.ştır. 

. t• a1ansına g. ör_ e, dün akşam Alman 
ınış ır. · kuvveti Bunun üzerine imparator Haıle • eı-ın~n girmiş oldukları 
Selasiye tarafından imzalanmış Za~rebde mw.1.akıl bir Hırvat dev-
17 tarihli bir beyanname okun- letı kurulacaktır. 
muştur. Bu beyanname Britanya . Bütün Hırvat sü.bay, küçük za
şeflerine Habeş şeflerile. bil~!şa- b~~ ve. devlet memurları Zağrebe 
re harbin sevk ve idaresıne mute- donmeg-e ve yeni hukılmcte sada
dair tebli.e;at yapmak :3alahiyetini kat yemini etmcğe davet olun

muşlardır Pavelıç venı hükume-
vermektedir. tin şefidir. 

Selanik nasıl 
tahliye edildi ? 

Atina, 11 (A.A.) - Radyo ta
rafından bildirildiğine göre Sela
ni~:n tahlivesi sır~sında İngiliz v~ 
Avustralyalı fenm kıtaat asken 
hedefler1n ve sevkulceyşi noktala
rın tahrib edilmesinde büyük ya
rarlıklar göstermişlerdir. 

Avustralyalı otobüs şoförleri 
düşmanın mitralyöz ateşı. altında 

Zağreb radvosunun spikeri bi
lahare doktor Maç-ekin bir beyan
namesini okumuştur. Bu beyan
namede Hırvat halkına yeni hü
kumete mütavaat etmeleri tavsiye 
olunmaktadır. 

Yunan yaralılarını cephe gerisine 
taş.unışlardır. SelaniıU tahliye et
miş olan Yunan kuvvetleri hiçbir 
zayiat veı~den evvelce hazır
lanmış olan mevz.ı1erine yerleş
mişlerdir. 

(Baştarafı 1 itıd sayfada) ----· 
şarka ıntikal etmiştir. Artık daha 
fazla İn_gitterenin istilasından bah 
se ıhttyaç yoktur. 

Balkanlardaki yeni cepheye ge
lince, albay Popof, bu hususta 
şövle demektedir: 

İngil z donanma.c;ı, Yugoslav -
larla b"rlikte. Adriyatikte hakim 
olabilır. Ayni zamanda Yugoslav
lar ve Yunanlılar, İtalyanları de -
nize dökmeği düşünmel:tedirler. 
Alınan kumandanlığının karşısın
da, c deli bir hasım \'ardır ve biz
zat Berlin rad vosunun karşılanan 
güçlükleri ilcrı sürmesi manasız 

değıldir. 
Albay Popof, sözlerini şöyle bi

tirmektedir: 
Yugoslav ordusunun vüksek as 

kerl k an'anesi. çok defa harekatta 
bürhanlarını vermşitir. Eğer İn

.16Uzler Libyada 20 fırka tahşid e
debilmişlerse, Balkanlardaki tah -
şidatın da bundan daha az olnıı
yacağt tahmin olunabilir. 

YIL ar Si 
ü:101 ı ö.nm·· 

Edir~~- 1~ <-1:-.A.J - Mimar Si- ı mış ve söz alan muhtelif hatibler 
n~nı~ ol~nıunun 350 ncı vıldo - ı koca Sınanın hayat ve eserlerini 
num_u munaseb0 tile dun $('l•mive memlekette varattığı san'at ubt _ 
c~mıı avlusunaa r:mazzam Lir ih- delerm n kıymetim tebarüz et _ 
tıfal yapılmıştır. ıhtıfale. h::tıc ve tirmişlerd:r. Merasime ciım -
~ekteb ~aleb~lerinın . ıs'irak:ıe hurıyet marşı ile nihayet ,.e
soylenen Ist klal maı şıle başlan • ı ıilm 'r.t r. 

[ELGRAD'N 
P~C.KLI H! Li 

Alman tayyareleri 
kültür müesseseler!ni 

talırib ettiler 

Rupal kal3si 
müda~il arinin 
kahramanhğı 

Atina 10 (A.A.) - Atitıa rad -
vosu, Struma vadis ntle Rupel ka
lesini Alman hücumuna karşı mü
dafaa eden kuçuk Yunan o•dıısu-

At:na 10 (A.A.) - At"na aıansı nun kahramanca mukavemt>tin len 
bildiriyor: bahsederek diyor ki: 

Yug-o!':lavyanın At na elçiliği Almanlar, tank, ağır topçu ve 
tarafıı.dan bild.rilmiştır: bombardıman tayyareleri kull n-
Belgrud, harb ilan olunmadan Al- mıslnrdır. Bunların ateş• ile her 
man hava kuwctlerı tarafından şevin tahrib edilmiş ~bi g-özük _ 
b~ın.bardıman cdilm stir. P..ızar tüğü anda, bütün tahrib aletler ne 
sab~hı, Bel2radın çanları, dini a- malik düşman kıt'aları, kale önü
yin ıçin halkı kiliselere t.1avet e _ ne .gelmişlerdir. Hürr"yet at,..s"n _ 
derken, Alman hava kuvvetleri den ilham alan Prlerim z, düsır ~n 
vahşetçe her türlü tasavvurun fe; kütlelerin_i tnrd_etmişler ve ~ihn
kinde bir bombardımana başla _ yet .kalev_ı eller nde muhafaza c .,_ 
mıştır. Hakiki bir yangın ve infi-\ lem•şle:~ır: Bu er!er, t~lim .. olma
lak bombaları tufanı. şchrı bir ha- mağa " n:ım. e~mışlerdır .. Duşman 
rabe yığınına ve van~ınlar oca - km:vetıe?, _ıntızamsız b r halde 
ğına çevirmiş ve Bel.trra-:!ın bütün 1?;rı ce~ !mışler tıe arkalarıı·<lıı 

. . bırcok olu ve varalı ve ehm:z,. 
sokaktan, Ç(ı<..':1k, .kadı~. v.: ih.~ıy~t- geçen büviik miktarda malznme 
ların cesed~er_ı ıle ortul~uştur. bırakmışlardır. 

Açık şchır ılan edılen mudafaa
sız b"r '>f'hrin bu tahr hı. ken •;si 
için kültürlü mılletler arasında bi
rinciliğ istiyen bir milletin hava 
kuvvetleri, tarafından ika edilmiş
tir. Güpegündüz, bütün hastnne -
leri, bütün kiliseleri, bütün mek -
tebleri. Belgradın bütün kültür 
müesseselerini tahrib eden Al -
man hava kuvvetleri. entemasyo
nal hukukun bütün kaidelerini ve 
bütün insaniyet kaideler:ni ayak
lar altında çiğnemiştir. Kral sa -
rayı, otuz bomba ile tahrib edil -
miştir. 

Sağlam bir cıım kalmadı 
Belgrad 10 (A.A.) - Belgra.dda 

kalan birkaç gazeteciden biri olan 
Havas - Ofi ajansının muhabiri 
Yugoslav hükumet merkezinin 
bombardımanı hakkında aşağıda
ki tafsilatı vermektedir: 

Arnavudh:kta 
Arnavudluk cc>phesinde, İt ' 

yanlar siperler kazmakta ve hat
ları önüne dikenli tP1ö~güleri cr1'
mektc dc\'am edivo!"l:ır. 400 000 
den fazln İ+alvan askPn. b'ıe ;.r _ 
kamızdan hücum eden Alrr'ın 
zırhlı fırkalarını beklivor. Bir ta
arruzi keşif yapan küçük bir Yu
nan mi: frezesi, İtalyan hatlarır:a 
_gi rmiş. bi:-çok hasar yapmıs. dü, -
mana telefat verdirmiş vı; biri yüz 
başı olmak ü~re 39 esirle P •ri 
dönmüştür. Şimdi öğrenildi~;ne 
göre Pazartesi J?iinü alınan es r -
ler!n miktarı 600 dür ve bunLır -
dan 21 i sübavdır. 

Amerika ecnebi vapurlara 
el koyuyor 

Sağlam hiç bir cam kalmamış -
tır. Sokaklar cam parçalarile, fır- (Bq taı-afı 1 inci sayfada) 
!atılmış muhtelif mal ve mobilya Reisicümhur Salı _günü kongre-
ile kaµ1anmış ve her on evden bi- den yalnız Danimarka vapurlan
ri yıkılmıştır. 6/7 Nisan gecesi ve nın satm alınması için !llSzunivet 
7 Nisanda saat 15 te yeniden hü- istemiş olmasına raqmen bu~ıı~cü 
cumlar yapılmıştır. Bu son hü - talebi umumi şekildedir . 
cwn esnasında Belgradda halktan Ruzvelt 1936 tarıhlı deniz ti -
ancak 1000 kisi kalmıo;tır. Gece, caret kanununun istisnai hallerde 
yangın bir evden ötekine sirayet Amerikalılara ai<l \•apurların ~a -
etmekte idi. tın alınmasına mezuniyet verdi -

Belgradın arzettiği manzara e- i?ini ve fakat vaba_ncıl~r~. aid va
limdir. Sokaklarda büyük çukur- -purlar hakkında _hır hu kum. ınev
lar, devrilmiş ve birbirine ,gıx:.ıniş, cud olmadığını bıld•rnıektedır. 
otobüsler, delinmiş evler \·e ce '- Amerika Groenland'da üsler 
sedler _görülmektedir. Yıkılmış çi- teais ediyor 
çekçi mağazıılarından alınan ci - V · m 10 (AA) 
c:ekler dindarane bir hisle cesedle- a~ın.,..on . · · . -=- Birleşik 
· - · k nulmuştur Erk"'"k Amertkanın, bir Amerıka - Dani 

rın uzerıne o · "' - k l · · -
ler kadınlar ve çocuklar yıkılan ma~ a an asması muc1bıncc, Gr0-
evİerini aramaktadırlar. e~landın_ ~e. batı varı küresinin 

Habeşistınckl 8 b:n ltalyan 
esiri daha Blı ıldı 
(Baştarafı 1 inci sayfada) 

da düşmanı ağır zayiata uğı-attık. 
Bir miktar esır verdik. Yüksek 
rütbeli üç sübaydan h:ıbr>r alama
dık. Bunlardan biri Vıctoria nişa
nını hamil bulunan General Nea
me ikincisi General S ir Richard 
o'Connoe ve üçüncüsü de General 
Gamliler Parry'dir. - . 

Almanlar neşrettikleri tebliğ -
de 2000 esir aldıklarını bild:rmiş
lerdir. Vukubulan carpışma!:..rın 
şekline nazaran bu miktar imkan
sız görülmemektedir. 

h mayesı ıçın Groenlandda üsler 
tesis etmekte oldui:?'J bugün bil
dirilmistir. Anlaşma dün geç va
kit haricive nazırı Hull ile Dani -
marka elc"s' Dekauffman tara -
fından imza eri"bıistir . Dekauff -
man. DılniTTiarkan•n .\lman Jşı?a -
liıı-1" hıılunmasına raEmıen. en b!l
vük Danimarka memuru sıfatile 
imzasını kovmuc:tur. 

Türkiye serbest 
güreş birinciliği 

Ankara 10 (A.A.) - Türkiye 
serbest l{iireş birinciliği Pazar ~
nü y ·rmi böl;ze güreşçıler nin iş -
t:r:ı!dle A::!:ı~::.tla yapılacaktrr. 



• 

4 Se.yfa SON POSTA Nisan l! 

- J[SiNE..: 4] 
Pazar ünü Osküdar ve E inönüt .... ---.. " Çok unzel n!duğu için 

ehir 
Bir anıelenin feci 
şekilde öllimile 

neticelenen infilak kazalarmda pasif korunma ! ML-;;olK~T~J;,~~~R,.l senelerce stndyolara 
Sütlücedeki boru labrilıann 
da patlıyan ok•iien tüpü bir 
ameleyi parça parça etti, ka
zaya amelenin ıebeb olduğa 

tecrübeleri yapJllyor l Maçkada çöplük kabul edi miyen yıldız 
i haline getirilen 

anlafZldı 

Dün Sütlücede bir amelenin fe
ci brr şekilde ölmesile neticele -
nen bir infilak hadisesi olmuştur. 

Karaağaçta, Koc demir Vmited 
şirketine aid boru fabdkasında ca-
lısan amelelerden Üsküblü Rıza 

di;"' bır demir ka vna~ı yaparken 
oksiien tüpü bir<lenbir patlamış • 
tır. Bu infilak netices"nde Rızanın 
wcudu parca parça olmu • za • 
vallı amele feci b"r şekilde öl -
müstür. 

Ka:z.aVl !'T'iiteakib hadiSt>den ha-
berdar edilen nöbetci müddeiumu
misi Tahsin vak'a mahalline gi • 
c1erek icab edn tetk:klerde bulun
muştur. 

Bu feci akibete Rızanın dik -
katstzli~ neticesinde kendisinin 
sebeb olduğu anlaşılmıştır 

KÜÇÜK 

Üsküdardaki tecrübe sabahleyin 10 da, 
Eminönündeki 15 te yapılacak, tecrübe· 
nin devamı müddetince vesaiti nak!iye 
işlemiyecek, halk sığınaklara girecek 

arsa 
Maçkada oturan okuyucuları. 

nuzdarl' Mehmed Çeli!cer gön
derdiği mektuOda belediyeden 
fU dilekte bulunnıılktadır: ~ 

cMaçka Kağıdhanc cadde - j 
sinde sahibi meçhul bulunan ' 

Bu ay içinde vilayetimizin bü- gizli tutulacak. ekiplere yangın 116 numaralı arsaya civar a -
tün kazalarında yapılacak pasif yerlerı, bomba düştü_ğı.1 farzedı _ partırnanlardan ve dükkanlar. 
korunma ve paraşütçülerle mü - len mıntakalar, gazli sahalar an _ dan getirilen çöpler sıhhat ve 
cadele tecrübelerıne aid hazırlık - cak alarm başladıktan sonra ha - temizlik kaidelerine mugayir 
lar ikmal olunmaktad!r. Önumüz- ber verilecektir. Eminönünde ya- olarak dökülüyor . .Bu suretle 
deki Pazar günü Üsküdar ve E - pılacak deneme sırasında Sirkeci 6ehrin en güzel, b.ılhassa ci • 
minönü kazalarında tecrubeler I ~arından hiç bir tren hareket e - vannda birçok ccneb"lerin 
yapılacaktır. demiyecek ve ,gara ı?elen trenler- bulunduğu bu yer çöo.ük ha-

üsküdardaki tecrübe öğleden deki yolcular da sıj!ınaklara gire- line getiriliyor. Alakadarlann 
evvel at 10-12 arasında, E -ı ceklerdir. dikkat nazarını celb iı;in mute. 
minbnü mıntakasmdaki tecrübe 

1 

Em;nönü kaza mıntakası ckıhl- ~ ber gazetenizin deJaletini ri • 
de saa~ 15-17 arasında . olacaktır. linde alarmın başladı~ı el düdük- • ca ederim.ı. 

Üskudarda hem pasıf korunma 
1 
ıerile haber verilecek ve Beya - -........ ............................................ .) 

hem de paraşüt..çiilere karşı mü - zıd .kulesindeki canavar düdüf!il Alh ··k ı· 
d 1 t ··be · E · ·· - d · n yu se ıyor ca e c ecru sı, mınonun e ıse diğer kazalardan da duyulacajV . .. 

yalnız pasif müdafaa tecrübesi için oalmıyacaktır. · . Altın fia~an d~ hır gun ~vv?.1.. 
yapılacaktır D 1 l~k d J d .. kı kapanı~ fıatma gore fnzın bı:- yuk 

Tecrübel~ nuntakalardaki a - kekn~lmb~ erh aka ahar. ntr. atn mf u- seliş göstermiştir. Evvdıci gün 24,80 
l d .. d."kl ·1 h Ik b"ld" ·1 tcşe ı ır a em ese ı ara ın- ı ı· d k it f . t d. arm u u erı e a a ı ın e - d k"b 1 kt ıra an apanan a ın ıa ı un 

k .. be . d ··..ıd an ta ı o unaca ır. 26 50 27 li k d ··k 1 . ce ve tecru nın evamı muu e- . ~ .. . - rnyıı a ar yu se mış-
tince nakil vasıtaları işlemiyecek, Pazartesı. gunu de Beykoz ka - tir. Umumi olarak altrnın dünkü 
halk sı,E!ınaklara ı?irecektir. z~sı~da pasıf ko~~ma ve par.~ - son fiatı 26.50 lira olnrak ıesb t e- ı 

Pazar günü tecrübe s!!atlerinde şut~lere karşı mucadele tecru - <lilm ştir. Diğer taraftan külçe nl ın 

fp OL İ 
L HABERLERi -

Üsküdar ve Eminönü kazalan da- besı yapılacaktır. da 330 kuruııtan 360 kuru yük -
iki kaTd~ otomobil altında bil ine di~er yerlerden halkın Bu ayın 25 inde Bakırköv ka- aclmi~tir. 

kaldılar ıtidip ı!elmesine müsaade edilmi - zasında denemeler yapılacaktır. -------- 1 
Dün şehrimizin muhtelif semt _ yecektir. Bu denemeler için ha - Dij!er kazalar da bu av içinde Sarıyer Halkevinde konferans June l..ang 

lerinde üç vesaiti nrıHye knzası ol- zırlanan plan. bütün ekiplerden tecrübeleri yapmış_alacaklarıiır. Sarıyer Ha!.kc,rindcn: , .. H~livudun ctabih .surette en tebine devaın edecekti. Ondnn 
muş, neticede 4 ki~ yaralanmıştır. 13 ı 'isan 1941 Puar günü saat guze ' en cana yakın sinema yıl- sonra imtihanı yapılacak ve san'at 

Tophanede, Boğ-ızkcsen cadde - ~ iseJarin ·mı.hen Batan motörün 14,30 dn Şehir Mcdısi azası dan dızı June Langdır. jhayatına alınacaktı. 
sinde oturan Şükrünün 6 yaalnrın • k • ~ "fd" t hk"k f Bayan Mel:ha Avni Özen tarafın _ı Uzuna yakın boylu. balık <:~in_: Beş sene geçti... June imtihn-
daki kızı Münevverle kardeşi Ç-etin Omısyonıarl SeÇh : a 1 a 1 dan (Ahvali haz.ıa kar~ısında Tür. de, kumral ~aç~ ve.~estaııe, ~ozlu'na tabi tutuldu. Muvaff ... kiyet 
dün Calatadan geçerlerken şoför• Şehr~mizdeki resmi ve !hususi Halicdc bir numıualı havuzun ö- "}Ye) ~cvzulu bir konferans ''e • olan bu san atkar dıger. san atkar-1 gösterdi. Fakat sıra Fox f lm mü-
Muııtafanın idaresindeki otomobilin 1 liselerin müdürleri d'ün saat 15 nünde demirli buluıımakt.ı •ken he- nlecektır. • ~:J~ ;.e ~a~~l~n aks:e olart dürleri meclisine intikal eyledijt:İ 
sadmesine uğramışlardır. de maarif müdür muavini Faik nüz anlaş:lamıyan bir sebebden ba. Konfera~tan. sonr~ t~msil var - hi ~- 1;u ullik t ~a~~n k a1;ı maa a vakit müşküliıt cıktı. ~ünkü 

Bu çarp\T'a neticesinde her iki Öz'iın de ıştı.rakila Kız lısesinde ı tarak, 3 gemicinin boğulmn:sile ne·- Oır. Davetıyelenn Evımı:r.den alın· çJ ır Lze er 1

1 
kı hu anmhaz. June'nin kabul edilmemes ne ka-

h lif . . . b 1 . 1 K 1 k.. .. f ması une an_gın mes e ayatı a- erild" M 1. •• 11. ~. 
küçük de vücudlerinin mu te yer toplanarak bı~ırme ııptı a_n arını n,<=e enen u .arta » romor oru a - • kikaten şayanı dikkat ve ha ret- rar v . ı. . ecı.s c~_ı.e ıg.ın 
Jerinden yaralanm .şlardıı. yapacak :komısyonlan tesbıt et - cıasının tahkikatı devam etmekte • Şu'·phelı' bı·r 

0 
•• lüm ti J L Am .k Y muvaffakıyetın b::ışlıca duşmanl> 

Kazaya sebeb olan şoför yaka • mişlerdir. dir. Müddeiumumilik o~nizyolları- r. ~~e t a~al erı anın ~tJ- olduğuna karar vermişti. 
lnnmı~. ynral:l:ır tedavi altına alın· .şehrimizdeki resmi lıseler için na bir müzekkere y;zarak. tahki - ~aragümrükte Hıuanpa~a .cacl • ~S::: ya~~akta id~rın~m:ikanı~ Bu karara ittibaen, cfcvkalade 
mışlard r. • 13 ve hususi liseler ıcın de 17 im- kann kolavlaşmaııı için romorkö d'esınde 40 numaralı kahverun sa- ·ı 1 b · 1 ~zelliği ve cazibesinden dclayı-> 

d k 21 16 l i ' · ı hibi bulunan Al ed T k dü mı yon arca asan mecmu arının . , 
Şoför Anı.in idue,,in e ı tihan komisyonu ayn mıştır. m. - rün çıkarılmaııının elzem olduijunuj b h d .. kk. dm 

1 
.. al çu, b n knpak ve sayfalarında onun güzel June nin san'atkar olamıyacn,ıtı 

numara!. otomob:I dr dün S.uaçha- ~hanların ~~pılac~ğı .. ~ekteblerın bildirm iştir. r;n~u tu~ anın a ö u 0 arak u • resmine sık sık tesadüf edilirdi. kararlaştırılmıştı. : 
neb ından g<'çe I.en hamurkar Ab. ıdarelerı, mumeyyız ogretmen lıs- 1 Ö .. ş . . .. . .. .. ..w.. June Lan_g tam bes sene bu mo- Bu karar, henüz gençlik cağın· 
dullahn çarpmHı, ba!!ındrın yaralan· telerıni tasd:k ettirert:'\1< ıdü nden b·ır t h'h' d hhım. d"şeı.ti şufphdeli gohru"lkdugun - dellik vazifesini büyük bir meha- da bulunan June Vlascki haklı bir 
m:ı,ına seb"'b olmu1tur. itibaren alakadarlara davetiye Milli Piyangonun as 1 1 _en •.. a ıse etra ın a ta lci ata ge- t ·ı ·· ·· tü B- -k b" _ d~t içinde bırakmıştı. 

d d·ı k .. b 
1 1 d çılrru•tır re l e _gonnuş r . .c uvu ır me 

Yaralı Abdullah te avi e ı m~. gonderl'I!e~e aş amış_ ar ır. M.llli Piyan&'o Müdürlüğünden: y • haret ile> tabirinden maksad, bu June boşta kalmıştı. On bir ay 
bu suretle geçti. Artık Holivudu 
terke tı. zırlanıyordu. Tam bu an
da hiç uımılmadık bır hadi ,e zu-

üzere hastaneve kaldırılmı,, şofor Resmı lıseler kendı okullarında ""' h . . 5· la d uk . l j çok ,güzel genç kızın bes sene zar-
ı k h kk d k.b b · tih dıl kl d" Ancak ba- mu terem gnzctenızın 10.4. ınema T a çoc matına arı yaka nara a ın a ta 1 atıı aş ım an e ece er ır. 1941 "hl" .. _ ı. d A •• •• s· 1 12 d w fında etrafını saran ve sayısı her-

i 
1 
zı lhusus1 vaziyetlerine binaen Per tarı ı nuımasın a ., uncu say ınema ara yaşın an a!Jagı •. rt k kl . h" b" . 

K k ıd turan lbrnhimin ı ı tevnival ve Vefa lise bitirme im _ a5j!nın uçuncu sutunun a çı,.an çocu a ınmaması a ın aki ka - .. "d" B k anmı~r. · f .. .. .. .. d L k 1 h kk d lf{Un a an er e erm ıç ınne 
um ap a o ı J l\ı·ıı· p· l"hl "l . b 1 ki bi"l b 1 yuz vermemesı ır. u genç ızın hur etti. 1 

1 d k" wl Receb de dün tihanları İstanbul erkek lisesinde u ı ıyangonun ta ı ı erı aşı ı rarın 'bat ı 11:na aş anmı~ır. An • h t nd b h k t· b. f 
Yb~ d~~-nb~ .1kl tolg uA k~rn caddeğn- ıcra edilecektir önce de yazdığı- yazıda 7.4.1941 c;ckilişiııde 'büvük cak haftanın muayyeo günlerinde faky_a ıt a u 1 aret et ı 1.r mud".81 • Fox film kumpanyasını c20 the 

m ıgı ısı e e n .. · "k . l"h'"I . 120 000 1. . 1 d 7 a ıye ve me ıare esmıye e ı e-
den gererken ınÜ\ azenesini kay be. mız ~ibi ) usus· liselerden Hayriye ı ramJye ta • ı erın . ıra smema ar a - 12 yaş ara!lndaki 1 bil"~ Centuryı. kumpanyası ile 'bırleş-
derek düşmüş baıından niır suret- İstiklal, Yüce Ülkü, Darü.şşafaka kazandıkları yazılmıştır. çocuklara mahmıs olmak üzere ço - B · · ·.. 26 d b 1 J tiren Darryl F. Zanuck o ı;in tec-

t Varalanmı .. b. r ı liselerin' n lise bitirme imtihan w Halbuki be<-irıci tertib 3 iincü cuk matineleri yapı~acak ve terbi. L ugu
5 
~. ya1ş9m15 at ~h~ındanM~ne rübe olarak vaktile çevrilmiş o-

e ... • - . . d s· . fi l .. ·ı k . ang .mayJS arı ın e ınn l kü" . k f lml . t tkik 1 
Re-:eb tedavi edilmrlı- üz,.re Cer- ları İstanbul ~:k. ıı~esın. e~ ış- çekilişte mevcud 8 aded büyük :ik- yevı 1 m er g?sterı _ece tı~. capolis şehrinde dünyaya gelmiş- ı an 7u_ ı en e · ey e· 

Tahpau• hastanesine kaldmlmıştır. li, Işık ve Bogazıçı hselerının de ramiye 20.000 şeı bin liradu. Ta - . Çocuk matlnelerınde fıatlar, Şe- t " 1 mekte ıdı. ' 
.... · b" · · t"h l G 1 t hır Tiyatrosunu k · l · ır. J · · · · lduv f" . d'' . k b w ld lıse ıtırme ım ı an an a a a lihlilerin 20.000 ~er b"n lira kazan- . . n çocu matıne erı- Babası Macar annesi İsveçli une nın ~vımus o mı ilm 

Demze U§er'C ogu u saray lisesinde yapılacaktır. dıklannın ilk çıkncak nüshanızda ne nıd fiatla:ı gözönünde bulundu - idi ' parçasını görünce verinden sıçrı-
Bcyog·lundn Bedrettin mahalle - tashih · · · d · ruhrak teııbıt olunacaktır · · · yarak şu sözleri söyledi· . 

65 
d v d 1 l en neşrını :rıca e erız. ..................................... :.............. June babasının ırkının azim- .. .. · 

sınde oturan yaşın n ı unan te- Cezalan 1rı an ar k. 1 ,.. . . k d - :Hemen bu kuçuk kızı bana 
b d A d d .. ı r k . b 1 ar ı,.ını, annesının ır mm a sa- . . . aas n an n on un \..>n apanın - Emn yet 6 ncı şu e memur art h t - 11.w. . 1 .d. getınnız! ..• 

k ·· · · k il d Konferans ve te a·ı yanı ayre guze ıgını a mış ı ı. dan geçer en. muvazenesım av - dı.in de mutad ko .tTo Mına evam m 1 0 .. rt d "k b" N 
1 

1 !\1uavini ona şu cevabı verdi: 
bederek ~en.ize düşm~iş ve boğul ·ıetmi•le-dir. Beyazıdda O d_ı~ cad~e F.minönü Halkevinclen: ras~n:aşh~ü~~şd~r B~e N~!i _ Nasıl olur efendim? r<>cen 
muştur. Bıraz sonr~ cıvardan geÇcn sinde 255 numaralı, Tevfıgc aıd ı _Cuma güııü saat 16 30 <Ja Tek sütun santimi .. ~ 1 t"b ed · k d b" sene onu işten çıkarmısdık ... · 
bir motör imdada yetişmişse de de- fıırncla 1 '46 ayni caddede $•vkiye Türkiye San"aı melcteblerı· m.ezun - -····-······-··-·· md erasım,rukt be: ı ah'ben. a ınd ır Neye Ye nasıl kullanaca<tımız, bil· 

· d k "h d· k . f d d ı 30 1c·ı t t k Bn•lık maki 500 Jnı ans me e ı s ı es.ı ma nm F> nız ~n ~rı.ca ı tıyann cese ı çı a- aıd ırın a a ı o ar l!!l nol - lal'ı cemiyetinin ~eri konferansların. -s a TUf Marion Lewis idi. miyorduk ... 
r labılmıştır. san ekmek bı.ılunmu~ .. ekmek er dan 9 uncusu Evimiz snlonundıt 1 ncı ıahile 400 » Darryl F. Zanuck cevab :verdi: 

Köprüde bulunan cesed müııacle•e oh.narnlr; hf'r ıkı fırın hak Lokman Hekim tarafından verı·le - 2 nci sahile 250 » Bu kadın kücük Juncnin fev- - Onu kullanmayı bilmİ\ enler 
~ ı 1 kalade güzelliğine adeta esir ol-

Dün Köpriinun Adalar iskelesi kında za t v~r~ ;a5~ ~.tul·mw;tuj" cek~ir. Mevzuu (Frengi hastalıimın 3 ncii sahile 200 » m~tu. Küçük kızı yetiştirmek neden anlarlar? Kızı ~emen bana 
öniınde bir er1c.cl.: cettdi bulunmu§- Gala.ta ;e crd.uıb l J. -~ntro - belalan) dır. 4 ncii sahile 100 müsaadesini aldıktan sonra onun~ ı;!et;rniz. Ben onun sıze ne cev-
t lar netı<:esınde e e e ı nızamftta /ç. )) la can<ian meş~·ı olma.ı:<a başla- her olduj?unu gösterecei!im. 
UT. riayet etmiyen 14 esnaf ve dülcki1.n 2 - Cuma ~ünü saat 21 de E • •ahile 60 » ,,,..... "' F ku 1 0-

Deniz.den çıkar.lan ve köprüaltı . d"l · · ı d T k z f 1. m~ ve şavanı hayret nefceler el- ox mpanvası memur · rı 
komiserliğ"ne g tirilen ölunün hüvi- ~i~~r~kında ceza zapb tanzım e 

1 
- :~~z t:::fı:~:n aCMil~~\irli~)erme~: ·Son eah ·ıe 50 » de eylemişti. nu on gün aradıktan sonra bulma-' 

yeti henüz anl ş.ılamamı~tır. M h l"f .. f • 1 zulu bir konferans Yerı·l..,.ek ve tem Muayyen blr müddet zarfında Ara<ian bir sene geçmişti. Kil- ğa muvaffak oldular. 
M w k b" kazaya mı yoba u le: ı ııcyru•e er :nızam arına .... zl 1kt d nı. " Z k ı. .. 

h h a~ ub~ ır. t • •k b muhalefett• bu1unan 17 şoförle. ha ttil şubemiz (Himmetin oğlu) piye - 1a aca m ar a ı an yap•ıra. çücük June'e «Minneapolisin b€: - Ertesi gun anuc ona CO>\lmu-
er angı ır emaye e •ru ·ur an k h r d 1 1 d sini temsil edec.ektir. caklar ayrıca tenz:fllt.ıı tartfe- bek dansözüı. sıfatı verilmişti. said bir mukavelename imza at -

gitt;wi ad1iye ve zabıtaca tahkik e - re t-t a ın : . 0 an tramvay ar an m~en istifade edeceklerdir. Bu sıralarda babası ve annesi mnğa muvaffak old11. 
d "lmg k d' atlayan 2 3 ki,ıden para cezası alın- 3 _ Cumartesi günü saat 21 de 

t e te ır. Tanı. yanın Ye Qeyrek sayfa işleri icabı olarak Los AnJ!eles 1 Vlasek a;le ismi I..anga tnhvil e-
Bir evin arka duvarı çöktü m•ştır. beden terbiyesi İstanbul bölgesi as- Uflnlar için ayrı bir tarife der- şh€rlne t.asınmağa karar vermiş- 1 dilmiştı. 

Evvelki gece geç vakit Arnnvud. Bir yangın baılangıcı baılcan1 Feridu:ı Dirimtekin tarafın plş edllmlftlr. lerdi. Kızın istikbalinin parlak ol- Film kumpanyası ona birdenbi· 
köyünde Palacı ao1'ağında Anıina- Boyac.köytinde Agavniye ajd dan (Miltı birlik) mevzulu bır kon- Son Postanın ticarl :Ulnlanna masmı arzu eden baba ve anne o· re Frederıc Marsh. Warneı Bax-
ya aid 20 sayılı üç katlı evin arka 1 12 numaralı evd"n dün yangın çılc ferans verilec,.k ve temsil şubemiz aid işler için ~ adrese müra. nu cMe,gtin Kiddics Dnnctng ter, L onel Barrymore l?ibi bıiyük 
chrvnn bj~denbire çölanü.ctür. mışsa da itfaiye tarafındıın hiiyüme (Himm~tin oğlu) piyesini temsil caat edilmelidir. Schooh e vc>rleştirdiler. san'atkarları partone..- olarak ver-

Bu inhidam rıcıicuinde ehemmi- ıinc meydan Yerilmeden sönciiırül - edecekbr, Dintdık Kolit-kut Sirke&J Küçük Shirlev T~mple dahi bi- di. 
y # sırı-tte hasara uğrayan t•v tah. mü,.tür. 4 - Pazar günü saat 1 5 te tt"m. J[ahramanı.ade Haa la.hare bu .. 112ekte?c g_~tmişti. :3':1 Film ~Eowirmeğe başladıj'! ndan-
~ye ed~ enkaz·n kald1r~1dası- Yangın etrafında. zab:ta tahld - sil şubemiz (Hınımetin oğlu) piye- Ankara cadde~ mekteb büvuk b r muess<>S" ıdı. beri de herj!Ün rnuvaffaki"'Cl arl-
na ba lanm şbr. kata devnm f'tmektt-dir. sini temsil edecektir. Y_aın.ız da_n~ dersl~ri ile ikt"fa e- tı. Birçak filmler CPVirm:F. hcp

Pezar Ola Hasan Bev Diyor ki; 

- Hasan Be\• art1k 
tamamen ilkbahara 
J:?.rdik sayılır .•• 

... Nisanın on bırin
deyiz .•• 

. . . Takvim buı?U n -
leri ckıışlnrın ötmesi~ 
'1iye işnret ediyor. 

Hasan Bey - Doğ
ru amma, dünyanın 
tayyare zırıltısından 
kuş cıV11t1sını duya -
cak hali var mı ki... 

Dünya muharrirlerinden ter
cümeler serisi No: 45 

rv1ih. Zoşçenko 

Çarın Çizmeleri 
Çeviren: 

Hasan Ali Ediz 
Jı'i. 50 

Renızi Kitabevi 

dilmıyor ıdı. A vnı zamanda co- sinde mu,vaffakiyetlcr kazunrnış • 
~u.klara birçok dersler verilmekte tır. 

ı dı. June Lanızın hususi h~n·atına 
Bu mektebin b ir müddet sonra a <i su tafsilatı vercccj!iz: 

vermis olduğu bir . mü:53meredc Junc Lang küçuk\üğünn"nberi 
June Vla~ek _herkcsm . dı.kkat n::ı-, hatıralarını ı;Jnü aününe k ··de -
zarlannı uzerıne ~ckmıştı. Bur:ı - der. Kimsc>vc sırnm, kalbirı ac • 
da Vlasek adını kullandık. June maz. RenklNdcn vpş"li çok .;('ver, 
şimdi anılmakta olduğu Lan,!? adı- Sarı saclannı kumrala bo\iO"" stır. 
nı san'at hayatında almıştı. Asıl O. T. 
a"]p adı Vlasek idi. 

Kü~iik June Vlaseki takdir e- 23 Nt.S"n çor.ult bayramı 
denler arasında büvül.ı: Foks kum- ez -
oanvasının müdürü de bulunuyor Bu bliyük bayrnmmızda mı!le-
idi. t n yardım ve şefkatine n"' taç-

Bu zat June ile bec; senelik bir çocukları scvin.dirmrk ıçin c cuk 
muknvcl~n~me imzalamıştı; ~u 1 Esirgeme Kurumu ynrdıml:ı ınını 
beş sene ıçınde Ju:ıe. bu sırketm saygıyla bekler. 
tesis evlemiş olduj?u dram mck- ~...;.~-----------
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Resmi Tehi iğler 
lngiltere üzerinde 1 O 

Alman tayyaresi düşürüldü 
Londra 1 O (AA.) - Hava ve 

dahili emniyet nezaretlerinin bu sa
bahki tebliği: 

tehre ve lngilterenin timali ıarld 

e 

• a cuı5:~: ;i~~:= ~ut::~:!~~n t~; Anne şef 
nnntakalarina teveccüh etmiştir.Bu 
hücumlar neticesinde ()\en ve yara- Nakleden •• Hasan AA ıı· Edı·z 
\ananlann miktarı henüz tesbit e -
.dilmemiıtir, fakat bu miktarın yük- Ortamekteb müdürünun- odası-
~k olması mümkündür. Ha .. ar, her 
iki mıntakada da mühim olmuştur. na, yüzünde, diş doktorlarının 

İngiltercnin garbında bir şehir müşterilerine has muztarib bir i
fade olan, şişmanca bir kadın """°· 

iher:ne ve ~rk ve cenubu arki sa . F.~ 
hillerinde hazı noktalara ve birbirin dı. Müdürün masasına yakl;ışa-

rak: 
den çok uzak m~afede diğer bazı _ Beni çağırmışsınız, dedi. Ben 
noktalara da bombalar atılmı,tır. mektebiniz yedinci sınıf talebesin
Bu noktaların ba2:lsında. az miktar den Etemin annesiyim. 
da zayiat vardır. Müdür Safa Dürder, göze çar-

Bu gece, avcılarımtz, on dü~an pacak bir şekilde eanlandı: 
:tayyaresi tahrib etmişlerdir. _ Yaa, ctedi, nihayet teşrif e-

Alman tebliği deb'ldiniz, demek?. Buyurunuz, 
Berlin 1 O (A.A.) - Re9mt t~b- efendim, oturmaz mısınız?. Size 

liğ: maalesef acı bir haber vermek 
Simali Afrikada ıiCldetli bir mu- mecburiyetindeyim. 

harebeyi mütcakıb Deme alınmış • Ziyaretçi kadın: 
tır. 0Cl"l'le·nin 80 JLJlometre cenubu - Acı bir haber mi?. dedi. 
garbisincle ltô.in Ne! Megilli' de - !Evet, maalesef bir haber. 
Alman - ltalyan lot' alnn tarafından Oğlunuz .•. 
İMal edilmi;tir. 6 generalle general Fakat anne. müdürün sozunu 
vaz.if~i gören 2 albay ve 2000 ae- bitirmesine imk~n vermedi: 1 H .. 1 '"-bı'ı• 
ker "sir edilm~r. Ahnan pnimet- . -Ah, diye.~ledi, bir anne kal- tilla' angısı oacak?. J.ö A-,savurdu~ı_ıu! öğretmenlerine ha-
ler henil:r: tahmin edileme:r:. bıni indtmeyınız! . Gene ne ol- z:· . A karet ett.gını haber vermek için 

M h b t 1 
· d .. muş? Yoksa '-~nim Etem bir ya ıyaretçı kadın, alakasızca o- ~"ırdıın. 

u arc e avyare enn en mu - .. • Ut:" - ı · · "~"' l'~kkeb kuvvetli t*klcülkr 9/10 ramazlık falan mı vaptı'!. muz ann_ı sı~ı: . l Ziyaretçi kadın hafifçe inli .. ·e-
Ni,.n ı:ecesi gayet açık bir handa - Maalesef oğlunuz, bayan .. , -d ~l.ale~n ~tılla.sından bana rek: -
Bimıingham şehrini ve NewcaMle - Latife !:alan mı yaptı? ~ ~ ı. n endı oğlumdan - Benim oğlum?!. Öğretmenle-
ağır darbeler indirıniq}erdir. Birming Mekteb müdürünün k~ları ça· Ats·ıı· ırdoru~1 · Zah valll yavrucuk, rine hakaret etsin?... Ne diyor-
ham mühim bir lngiliz sillh sanavi tıldı. Öfkeli bir sesle: ~ ~· a be.n

1
.1 en nydudu . d.över- sunuz bav müdür? Benim oğlum 

tn k 'd' B" ··ı. k b"' .:k - c Yaramazlık> tabin ancak en '1Tl 1 ır ne kadar s nırlen- o kadar kıbar, o kadar terbiyeli 
n ezı ır. t•vu ve ço uyu m" ı:;tir Yavr. ;, . 1 . . •- d l b" . ' 

çapta bombıılıı~ tr·mqhlarda, dok - küçük ~kl~r için kullanılabilir. bo~ :. . . ucuA..,ıtı.m11 ~n 1 
sınır erını o l\3 ar usu ır çocuktur, ki. .. 

hrt!a çok büyük tahribat yapmı" _ Fakat smn oglunuz gibi b lr kıllı ugu ıcın o a. o acak mPn- Bir buçuk vasında iken ... 
hr B"' "'k 

1 
ı, · k · f' bebek için olsa olsa ckülhanbey deburu adamakıllı bır cezalandır- Müdür Safa Dürder itizara lü-

A . uyu yangın ar ve ITÇO ın 1- • • • - malı ı .. ksi · k d 
laklar görülmüştür. Jpswich ve Sout lık> tabın yaraşır. M .. k b .. .. .. zum gorme zın a ının sözünü 
hampton' dıı aııkcri hr.defler muvaf- Ziyaretçi kadın hayı·etle yerin- e te muduru o anda. kndını kesti: 
f k' 

1 
b b 

1 
den fırladı· kolundan vakalıvarak kapı dısarı - Kiıfi, bayan, dedi. Ne hac<'t. 

a ryet e om a anmııtır. · tm k. d d' b d k d' 
M 

. _ cKıllı bebek, mi dediniz? e e sonra n mcr ıven aşın- bir e en ıniz·n bir buçuk va~-
. uharebe tayyarelen ceman 49 Benim vl ., Herl:ı ld b' " da. arkasından kuvvc>tlicc b;r tı>k- nızda olduğunuz tarihten önceki 

hın ton haı-minde 9 vapur batır -
1 

og u~ .. ~ üd'~ , e ır yan- mik indirmek arzusuna kapıldı.En zamanlardan da bahse başlayın, 
mı lar"1r. Oiğe~ 5 büyük vapurla ışınızHvar, ıJ m ur.İ fal karısık psikoloiik 1T'"<;<'leleri an- bari! •. 
b r ln<>iliz muhribi de atılan isabetli ok Nayı: l x~~· yan ~şı:n. b ~n cak bu tarzda halle<l r>"l \"('d·n,.; Sl- Zivaretçi kadın MkelPner<>k: 
bombıılarle. ciddi surette hasara uğ YYo ' e Os~ly e ıı::;lll'EI tço - ıyıG.,,_ • nıf talebelerinden mesela Etem N d k • t d' ,,.. · l'a. 

1 
d rum. ,, unuz em OAay, . d 1 d ~ k .. '"ld" - e eme ıs e ı,,ınız;, revi 

rn:ş ar ır. tam on yedi vasındadır. verın e o ma h.;ına l>C. uzu u. ima etti~in;zi nnlıyamadım, bay 
A'manya üzerinde Anne müd-ru" öil' • • du··- Fakat h4'vhııt. Safa Dürdeı- bir müdür. dPdi. . u n s erını kt h -a-..r. ·.3' k _.,. 1..~ B · · l 1 Dün gt"ee düşman tayyarel~ri şl- zelterek· me e mu unı l 'I•: enrımP ııa- - emm ı.ma ara uğ'ra:şma,ğa 

tnali Almanya üzerincl,. uçmuşlar _ _ H~nüz on yedisini b~tirmcdi, ki:!' koklma1s1ı .k1mese1I~lvki. süku~etle, hir tc> ' 't-ıkt m vnl{ TPkrar edivo-
d'ır. Bıı•lıcıı hücum Berl:ne yapıl - dedi. Ancak on altı bu,.,uk _ somu. an ı ı a te a L ı etmesı ~c- rum: Oğlunuz ö~rctmen1ere ha-

l fi1"'- b b - " yaşın rektı· k t d' G .. f tnıştır. n w11. ve vangın om a - dadır. o henuz, çocuktur bay mü- · ·aN:' e ' •or. eçen ırun ransızca 
la., mMıkun malMllelerle şehrin or- dür. Salınca~n içinde yatarak - Af b'Jvurunuz bavan, dedi, öirretmmi bavana: c"Rir köpek gi-
~·~hndl\ bUyülr hasarlar yapmıştır. minimini çıplak ayacıklarını, tom- fakat ne sövlecnHnizin farkında bi havlıvnn:ıunuzh dE'miş. 

1 a•sn kıymetli remıi binalarla, bul ellerini oynattıih ,günler şim· mısınız? O_ğlunuz eUıJemi dövsün. Anne, lakayıd bir eda ile omuz. 
tarihi ve kültürel kıymeti haiz bi - diki g:bi hatınmdadır. sonAra da cezavı bir başk9.sına, me- larını silkti: 
nalarda. kiliselerde ve müzelerde Kadının ~zleri, tatlı bir haya- sela dayak Yivene verelim. övle - Bunda kızacak ne var ~anki, 
~?~ bi~k hasarlar kaydedilmi~tir. le dalan insanların mes'ud bakışi- mi?. Fakat oğlunuzun z:ıvallı A- dedi!. Köpek insanın sadık bir ar· 
~ ''il halk aTasmdaki ölü ve yaralı le parlamaf!a başladılar. Müdür tillanın ~-u)ağına nasıl kıvnswa kadaşıdır. 
nıiktan atılan bomba adedine nis - de, ,gözlerini yumarak. bıyıklı E- yumruk attığını bir J!Örseydiniz?.. Müdür öfke ile parladı: 
bl"tl .. \--ok udı:·. tem'n kocaman ellerile. :oıuazzam Anne, tekrar müdürün sözünü ~ Ya maymuna ne buyurulur?. 

Kiiçük düıman havi\ teşekkülle _ be.caklarile salıncağm içinde nası] kesti: Mavmun da insanların sadık bir 
ti Emdcn ve Bremf!!n'J,. · şimali Al_ tep'nd'j?ini tasavvur etmeğe ('a- - Siz de a{ buyurun bny mü- arkadaşı mıdır?. 
nıanyada d'iğer f{"h'rlcri bombnrdı _ lıştı. Fakat bu tasavvur, on\ln ııöz- dür, <iedi. fakat ben sizi nnlıyamı- Ziyaretçi kadın hayretle: 
tnan etmitJerdir. Tahrih edildiği da leri önünde bir başka manzara yorum. Ben yüzleme boks maçı - Burada maymunun ne alll· 
hn l"VVelce bildirilen bir tayyare ile canlandırdı: seyretmiş bir kadınım. Ringde kası var. dedi? 
Trablu8garbde avcılarımız tarafın_ - Oğlunu:wn minnacık tombul koskoca bir adamın, gene kendisi - Çünkü oğlunuz bir diğer öğ"
dan düşiiriilen diğer bir tayyare de ayaclklarile salıncakta nasıl tepin- gibi diğer bir adamın kulağı tn- retmene de cmaymun> demiş! .. 
ht'ıtaba kahldığı takdirde d~m~nın dijtini ı?()rmedim. Fakat onun, ge- zunu patlattıl!ı için madalya al- Fakat ı!Örüvorum ki siz o_ğlunu-
8 Nhanda kaybettiği tayvarelerin ne kendi sınıfmdan Atillan yum- dığını !!ÖZ~rimle ,gördüm. zun bu ihareketlerinde itnbı mucib 
ınilttan 43 e baliğ olur. Bu~Jann 36 r~k v: te~ il~ nas:l :lövdüjtünü - Fakat bayan o dedii!iniz yer hiçbir şey .ı;ıörmüvorsunuzl. 
ııı lngiliz, 7 si Yugoslav tayyaresi_ gozlenmle ~rdum. ri~ndir; burası ise ortamekteb1

• Ziyaret<Ji kadın kocaman. san 
dir. Kadının yüzünü hayretle kan- Ziv:aretd kadın ciHümseverek: me.şin portföyünü actı; içinden 

Bazı lngiliz ve Yugoelev tayya _ şık bir ~e~t k~pladı: - Ben de, ille ~luma madalva küçük çantasını çıkararak bir 
releri hasara uirahlmı,nr. - Dövdü mu?. Kendi sınıfın- verin dive ısrar etmiyorum, yal.. JTIE'ndil aldı, ve bumunu iyice s·ı-

Ayni d'evre eena~ında 19 Alman dan AtillA.yı, ha?. Vah zavallı yav- MUdür. öfk,. ile yerinden fıdrı- dikten sonra: 
tayYaroi üslerine dönmemiştir. nıoek Ev~!. dı. Odanın içinde bir iki tur yal>- - Ben inkar etmiyorum, hav 

ftaly t br· - ve-.., vavrucak üc ızün va- tıktan sonra tekrar yeriııe oturdu müdür. dedi, benim oğbm, vani 
R an e ıııı ta'kta yatmak mecburıy~tinde kal- Hatifce ölrsürdükten sonra, tok Etem. hiç şüphe yok ki hfrıı7 . 

1
... oma 1 O (A.A.) - Rt'smi teb- dı. v.e resmi bil' eda ile: Ne divevim. !=PV, vani hareketli, 

lg: Yunan cephl"1rinde kııyda de - Şişman kadın lıavretle sordu. _ Bavan, dedt. ben sizi burava, canlı bir çocuktur. 
er yeni bir hlldis .. olmamı~tır. - Ü~ eün yatakta vatmak m~- oV.lunuzun bir tulumbacıdan farkı Müdün Safa Dürdcr, alaycı bir 

he.lvan havi\ lrnvvetlr.r~ Zara buriyetinde kalan yavrucak han- olmadJ~ını, atkadaslarını dö,rdü- eda ile: 
1::::: (Arkası a?Jfıl 7 siitun 6 da) ctic;i?. li'ünii. 8 (;ıza ıılmmavııcak küfürler (Arkast sııvFa 8 ~ü~un 1 de) 

b r vapur bekJed•ğini söylcmeğe 
çekinivordu. Bereket ver.sin ki a4 

damcağız: 

((Son Po.la» mn tefrİlaul: 14 

G.rsinler müzavedeye. .. Girsin
ler!... Amma karşıfarıncla beni 
buJa<-aklardır... Koş. Ahmed, ev
den bnvulumu ,l?etir ... Sen Şaban 
ceketimi ... Ceylanı Bahrinin baş 
altında duruyor... Sen Bayram, 
kunduracı.da ıkundııralıırım vnr, 
al:. ~-el... Durmuş kaptan sen şu 
Gulbahar ıs.ini beceremiyeceksin 
"c>rirıe İstanbula ben .Ridcceğim •• : 
Havdi remiyet odasına ... 

Temel, aıalarile beraber cemi
VN odasına geldi. Kasavı açb. Ken 
dine harcırah avırdı. kefalet akce
sı olnrak on ·bin lira aldı, yele~
tı•n ir cebine yerleştirdi. Bir 1.araf
tan da söylenivordu: 

- Gidevim bir şu İstanbula da f ntaJva balıkcılanna ... Onlar ba· 
ık~ı olur mu?! ... Onlar çoban, 
nı-a'bacı!... Antalya balıkçılarına 
~aradeniz u.şa~ nedir aıılatavun ... 

cndimizi ,gösterelinı de ,::özleri 
adam görsün! ... Ben onlara iki laf 

YAZAN : EKREM REŞiD 
edeyim de Temel reisin kim oldu- nuna dayanarak kısa ve ai{ır a
({unu öğrensinl<>r. dımlarla Galata nhtunına doğru 

Temel ceket.ını gıydi, yeni kun- yürüdü. 
d'uralan ayağına geç.rdı, ba,:rulu- Rıhtımda, bir vapurun yakında 
nu aldı ve kendisini teşyi edıp se- geleceğine delil olan haZırlıklar 
lfımetleyen arkad~ları arasında. yapılıyordu. Gidip gelmekte olan 
\•apura atladı. Vapur hareket et- rıhtım hamalJarının birine Tur
mek üzereydi. Son düdük ötü- han (bey) seslendi: 
yordu. - Baksana oğlum, vapur ne za-

- 3 - rnan .ı;ıeliyor? ... 
O gün, Tuman (bey), kırk iki Hamal durdu, düşündü, niha-
ed• y~: sen :ı.r .sadık kaldığı Lebon pas-

tahanesinde, rnutad edindiği ikin- - Hangi vapuru soruyorsun? ... 
di çayını, kendi tabırince. ald1k- dedi. 
tan sonra tünele biıınıış, Karakö- Bu suale cevab vermek kolay 
ye inmişti. Hava güzeldi; İstanbu- değildi. Turlıan (bey) hangi va
lun emsalsiz sonbahar havnsı. Sol puru beklediğini bilmiyordu. Sa
kolu kalçasında - Turhan (bev) dece bir vapur bekli?ordu. İstan
lombagodan muztaribdi - ~1inde bula volcu getiren bir vapur .•. 
tereyağ'ı renginde eldivenler, a- Refıkası tarafından kendisine tev
yağ'ında tozluklar. gözünde tek di edilen bu vazifeye yeni b:ışla
,gözlük. başında melon şaplrn. sır- mış oldu~undan vapurların hare
tında iyi bir terziden çıktığı mu- ket ve vürudu hakkmda henüz 
hakkak fakat oldukça eskimiş bir tam bir malumat edinememişti. 
palto, fildişi başlı abanoz basto- ı Simdi hamalın sualine liıal~ttayin 

- Karadeniz postasını mı bek
liyorsun? ... 

Diye sorarak k<>ndisini bu rnüş.. 
kül mevkiden kurtardı. ' 

- Evet oğlum... Karadeniz 
postasını bPkl yorum! ... 

- Neredeyse ~elir, karantinayı 
j!eçti ... 

DoW:usu bu hamal ;vi bir ha
maldı. Bahşiş hakketmişti. Eski 
vakitlerde olsaydı Turhan (bey) 
kend;sine bir _gümüs çeyrek verir
di. $imdi ise bir s· gara uzattı: 

- Al bakavım sunu oltlum! .. 
Dedi ve a.[,rır adımlnrla rıht1mın 

Ü7.erinde dolaşmai!a başladı. Ke
mali sabır ile. tıpkı bacr.ndnki t:as· 
ketin üzer;nde ismi sır.navhı va
zılı bir otelin simsarı g bi bE>kli
yordu. Turhan (bey) de düşünce 
kabilivcti olsaydı, kendi kendine: 

- Ne günlere kaldık!... Şu 
Na;me bann neler yaptınyor! ... 
Benım buralarda ne işim var? ..• 
Ah .ı?eçm ·s zamanlar ah!. .. O za
manlarda ben Hamburg şehben
derıydim. Sonra iki br.nknda bir
den meclisi idare azası. rej'de ko· 
miser, düyunu umumiyede bil
mem nevd:m ... Param boldu, a
vuç dolusu serperdim... Elbisele
rimi Mirde yaptır~rdım. Pv,gma
l ion bana mahsus Avrupndan 

Sav~"l 5 

r Hadiseler Karşısında ( 

~ÖR ÖKA~CD 
U zunca süren bir tren se • 

yahatinde onu hep karşım-
da gördüm. Gözüm iliştikçe konu
şuyordu: 

- Senden biraz şüpheleniyo -
rum. 

... Senden şüphelenmekte haklı 
olabilirim değil mi? 

• . . Senin groilerden b&yle şey
ler beklenebilir. 

. . . Adabı muaşerete vakıf de -
itilsinrz ..• 

••. Bu biraz da terbiye mesele
sidir. 

. . . İyi bir terQ:)iye görmü.ş ol -
saydın, ikaz etmeme lüzum kal -
mazdı. 

. . . Bana baktıkça hat1rla da öy
le bir harekette bulunma! .•. 

Bütün yol müddetince bana bu 

tarzda hitab edenin kim olduğunu 
da söyliyeyim ..• 

Dört .köşesinden, dört çiviyle 
ko.>npartımanm bir yanına asılmli 
emayye bır levha idi. 

- Yukanda söylediklerm lev -
hada mı yazılıydı? 

Diyeceksiniz ••• 
Evet levhada yazılı ıdı. Fakat 

benim söylediğim tarzda değil de 
telhis edip üç kelime ile ifade et
mişlerdi. İşte o üç kelime: 

c Vagonların dahiline tükürme • 
y:iniz., 

Bu tarzdaki levhaların vn~on -
lardan, tramvaylardan, vapurlar • 
dan .kaldırıldığını gördüğüm ~ 
içtimai seviyemizin yükseldi~e 

kani olacağını. 

0 ..,,,,..1. :f.tu.lwi 

L Bunlan biliyor mu idiniz ? :J 
Kuluçka yatrnıyan kuş 
Ccnub deniz

lerinde bulunan 
beyaz lruşlar için 
dünyada mcv
;ud kutlann en 
"ırüzeli denilmek 
ted.ir. Bunlar 
yumurtalarını la 
alettayin yerlere 
bırakırlar. TOP
rağa veya nğaç 
~o"'*lanna kuluçka yntnınzlar. 
Yumurtalarda yavrular havanın ha
raretile 1Ileş.,,iincıma bulur v~ vakti 
geÜnoe yumurtndnn çıkarlar. 

j Alev üzerinde yuruy "'nler 
Hindlilerde i.. 

lahlara çiçek gö
türmek adeti 
vardır. Çiçekler 
sepetlere konu. 
'lı.r. Scpt!tleıi 

başlarına alırlar 
ve muayyen bir 
mesafede ynn- fiğ~~ 
mış otlara basa 
basa koşar gider 
ve çiçekleri bu 
&~retle ilahlara götürürler. 

. 

·--· .. ·········-· ................. ·---· ... ···········-··· ... ··· .. ············ .......... --

zuya aşık l D ur 

Bayan L. Y. ye: İki defa evlenmiş oldu~nu yazı
Güoün birinde bir kurt bir kuzu· yorsunuz. Her iki karw do onul' 

yu aevmif. 'çok huysuz adam olduğunu söylü.. 
-. Bu o~a~ak fCY ~H yorlarmış. Fakat ~imdi sizi seviyor. 
Dıyeceksmız. Cerçı olacak ;ey Munis görünüyor. Hiçbir huysuzlu

değil, masaldır. Kıssadan kapıla - ğu yok. 

cak hisse olduğu için nakl«-diyoruın. Fakat siz tereddüd ediyorsunuz. 
Ku.rt i.stiyormu ki. kuzu da ken Kurdun kuzuya a ık olma ı hik.l 

elini ae-vsini. Kurt kuzuya yaklaştık yesine benzemesin. Si7 de onu se~ 
ça k~ lr.:açarm:ş. ~urt uz~ktanv•dil j diğiniz, onunla evlendigir.iz zaman 
~er doker, . _f en'llıi( "lnuy~~egınc 

1 
ilk iki kans·na yaptıklarını acaba 

ınandınnak ıçın ne yapmak lazımsa size yapmaz mı~ 
yaparmıı. Kuzu Cla ynvaş yavaş kur B' ,._ __ 1 • • 

. . . ır evu.:nme meM!lesı etrn ında 
da ınawıuya başlamış. Artık eskısı 
kadar uzağa kaçmıyor, foknt gene Bayan c H. H.- ye: 
pek aolr.:ulamıyomıuş Biraz dahcı Anne çocuğunun mes'ı;d olma-
zaman eoçmiş; kurt gene jyı hare.. sını ister, saadetini temin etmeye 
ket ediyor, kuzuya karşı ne kadar çalışır, onu hatalı yolda ı?Örürse 
munia davranmak kabilse o kodar ikaz eder. Bu hüküm cvl<'nme 
munis davranıyormuş. Nihayet ku- bahsi iç n de muteberdir, ~ almz 
zu da Jaırdu sevmiı: b'r genci sevdijtindcn ayırmak i-

- Ben de seni seviyorum. ç.in J?Örünen sebebe dayanmn:van 
Demit ... Ve kurdun yanına ao- ısran anlamam. Aldanmadığınız-

kulmllf. dan emin olmanız Icizımdır. Hal-
Uzun :r:aman kuzuyu seven kurt, buki siz bana makul j?Örünebile

kuzunıun da kendi:ı.i ııevdıe;ne kani cek hic:bir şeyden bahsetmivorsu
olunc.a, kuzunun üzerine atılrnı• par ., nuz. 
çalamıı ve yemi,. 

kravat, çorap, mendil getirirdL 
C<>ncordiada her akşam sofram 
haz:rdı. İkisi fnvton, blrl kapalı, 
lastık tekerlekli üç arabam nltı 
çift te be:v-1?ırim vardı. Herk.es be
ni hürmetle selamlardı, ben de ke
mali azametle mukabele ederdim!. 
Yalnız Bevo,ğlunda iki tane metre
sim vardıL.. Hey gidi günler 
hey! ... Halbuki şimdi. .• 

Der ve müteess:r olurdu. Fakat 
kend"sinde düşünce kabıliyeti ol
madı.ıh için ne kendi kendine bu 
sözleri söyledi, ne de müteessir ol
du. Halbukı va:dveti ciddr>n va
himdi. Kac zamandır evinde po
ker ovnat:p·ak ,geçinivordu. Fakat 
son zamanlarda bunn imkan kal
mamıştı, zira oyuncular ~elmez 
olmuşlardı. Naime ise herı;in ken
disine zenı;!in. çılgın hayat lazım 
olduj?unu tekrarladıktan sonra, i
çini çekerek: 

- Sevmek, sevilmek arnısu 
henüz kalbimi işkenceye soku
yor!. .. divordu. 

Zen_gin. çıl~n bir haYat s~r
mek, sevmek ve sevilm(•k tstiven 
bir kadını tatmın \!lmek kolav 
mıdır? Buna kalkışanın ne rahatı 
kalır, ne huzuru. Halbuki Turhan 
(bey) vnpuru beklerken kemnli 
rahat ve hururfa rıhtımın üzedn
de !beş aşağ'ı, beş yukarı dolaşı-
yordu. 

Turhan (bey) Galat:ı rıhtımın-

TEYZE 

da dolaşırken, Dürrü Sirkeci nh
tımının yolcu salonuna Rirdi. Bu
rada bir vapurun yakında gelece
ğin delil olan hazırlıklcır yupıh
yordu. Gıdip gelmekte olan rıh
tım hamaJlnnnın birine seslendi: 

- Ba ·ana azizim, vnpur ne 
zaman gelivor? ... 

Hamal durdu. düşündü, niha
vet: 

- Hangi vapuru soruyorsun? ..• 
-iedi. 

Bu suale cevab vermek kolay 
de,ğildi. Dürrü hangi vapuru bek
led ·itini bilmiyordu. Sadece bir 
vapur beklivordu ... 1stanb•ı1a yol
c1;1 getiren bir vapuru ... Melpome
nı tarafından kendisine veriJen 
hıı vazifoYe veni baslnmıs o1du
i?undan vapurlann hareket ve vil
rudu hakkmda henüz tam bir ma
lfımat e&·nemt"mic;ti. Şiwdi ha
malın sualine lfıalettayjn b 'r \'a
pur beklNPi!ini sövleme~e ""kinl
vordu. Bereket versin k: :ı -rcn
ğız: 

- ft "tnlva postasını mı bc>kli-
vrnmın? 

Dive sorarak l-.. nd's'ni bu rr.üş
kü1 mevkiden kurtardı. 

- Evet azizim . .. Antalv:ı pos-
taSlnı ıbf'klivon.ım! .. . 

- Nerede' ise gelir ... Kızkulesi 
ı1çık1arında .•• 

{Arkası nr) 



6 Sayfa SON POSTA Niıan il 

(Memleket llaberleril Tarihten sayfalar 
İz mirde 

Müstahsil için bol 
miktarda tohumluk 

alınıyor 

ı Egede sıtma mncadelesi ı 
ve küçnk sa'y meselesi 

Dile:kler 
ihtiyacla,r 

(Başta.rafı 2 UCİ sayfıı.dıı) r - Arabn)'l geri al, öteki köp-
Hazira~ güne§i .~·~un. y~nnki impa- rüden citl 
ratorlugunun mu,uesıyclı. V eba.hdin karısı kocaSJnın göi-

Sııat on bl.!çu!.:tu; bclc:di:r~ dai- süne dütlü; aralarında bir mırıldaa 
resine yakkıpyorlaroı. Küçük lm ma oldu. V eliahd vaziyetini hiç boa 
bomba veliahdb karısının otomobi mamıştı; sapsağlam görünüyordu; 

İzmitte büyu .. k linin :ırkasına çar-,tı; yer~ fııladı; kadının da korkudan bayıldığ-ı zan. 
Sinanın arkadaki arabanın dibinde korkunç nediliyordu. Fakat Veüahdın ağzın 

itzmir (Hususi) - Vilftyet ihti
yacına göre yazlık tohwn çeşidle 
rinden satın alınarak peşın para 
veya borçlandırma suretile vila
yetteki müstahsillere tevzi edile
cek mıktar hakkında Vekiller He. 
v.cti kararı verilm~ ve bu husus
ta Zıraat Bankası umum müdür
lu,ğ'üne teblıgat yapıldığı Ziraat 
Vekaletinden vilayete bildirilmiş
tır. Tohumluk olarak İzmir mer
kez kazası ıçin iki ton mısır ve ya 
rım ton akdarı, Foça kazası için 
2,.5 ton mısır. Çeşme kazası kin 
de dört ton mısır ve yarım ton 
nohud satın alınması muvafık gö
rulmustür 1682 sayılı kanun muci 
bince tohumlukların tebdili ve ıs 
laiıı i<:ın banka memurlarivle Zira 
at tcşlolatı iş birli~i yapacaklar

İzmir vilayeti kaymakamlıklara ve nahiye 
müdürlüklerine tamimler göndererek 

bazı tereddüdleri izale etti 

Kalfalık camıı tamir bir surette patladı. Otomobiller dan kan gelmiye başladı; tehlike 
edilmelidir durdu; iki zabitin yaralandığı anla- onlnşıldı; göğsünü açtılar; şah da-

izmıt (Hususi) _ Büyük sıldt; komiteci kaçtı; kovulandı; man delinmişti; göğsü ve otomo-
Türk mimarı Sinanın İzmit _ köprüyü geçtikten sonra yakalandı. bilin minderi kan içinde kalnuştı: 
teki Kalfalık eseri Yenicu _ Bu bir mürettibdir ve ismi Gabri... kadın karnından vurınlmustu. Pa-
ma camii tamire ihtiyaç noviçtir. Alay yoluna devam etti. pas ve peskopos geldiler; bir müd-
~östermcktedir. Belediyeye varıldı. Arşidük çok kız det sonra yaralılar artık ölınüş)er-

İzmit körfezinin sona er _ gındı. Kendisini karşılayanlara çıkıı di. 
diği sahada, ihtişamla yükse- tı: O kadar t.:dbirsiz hareket edil. 
len bu cami, her halde kıy - -.- J?e.mek ki ~urada insanı bom mişti ki adeta veüahdın öldürülme 
ıınetli san'at eserlerimiz ara - ba ı~e ıstıkb~l edırorlarl. .. si için bütün ·.,,karlar vcrilıni ti; 
smdadır. . Bına?"a. bıraz bıle çe~ı duzen ve- şimdi de katill~rin Sırp hükumeti 

Camiin etrafının açılınasıı rıl~emııJtı. Kab~I r~snun.de~ sonra ile alakalı çıkmaları iııteniyordu: 
ve tanzimi için evvelce bir ~enıd.en otomobıllennc bındıler. Ve cenub lslavlarının bu cesur ve genç 
proif' hazırlanmıştı. Bu pro- lıa~d ın yanında .b~lunan K~nt. Haı genç devletini boğmak jçjn ne mü-
jenin tatbikına bugün için rah ın korkusu hala geçmemııtı; et- kemmel bahane ve fırsattı· katb t-
imkan bulunnmndığı sövlen- rafa baktı; fn?:la bir tedbir göreme- memeliydi Tahkikata m~ur edi.. 
moktdir. Proje t·~bik mev - di. Vali Potiorck'c sordu: len Viesner'e Viyanada dt·nilmişti 
kilne konmus olsavdı. koca - Asaletmeabın muhafazası i- ki: 
Sinanın ibu l?iizel. eseri mev - çin a<ıker getirtmcdiniz mi} - Bu uğurda ne mümkünse ya-
dana çıkacak ve etraft ızüzel Ötekinin canı sıkıldı ve iıdeta a- pınızl 
bir şekilde imar olunacaktı. zarladı: V ·r · h h s h" 

k 1 
"' C . azı esı emen emen up u -

Adapazarı kayma am ıgı amlin kubbeleri üzerin - .._ Kont, Saray B~snayı katıller- kumeti aleyhinde delil bulmaktan 
deki kur§J.Wlar buf!iln kalk - le dolı_n';1.ş mu farzedıyorsunuz} ibaretti. Buna rağmen raporunda 

dır. 

lzmit ( Husus! ) - Adapazarı mıs ve duv<ırları da kirlen - Arşıduk çok heye-canlıyd:, sarar §unlar ·vardı: 
kaymakamı Ihsan Kılı.ç, Gemlik miş, dış sıvaları dökülmüş mıştı. Bombadan paralanan zabit- S h"k• . f d 
'-- k .. :::. _L Ad kay bul B 1 t . . l . . . . h . ,_ - ırp u •Jmetı tara m an t~ g;ayma 8illln~ıı~, apazan M lzmirin • .. .. .. lind b" unuyor. un arın amın erı zıyaret ıçın astancye gıtınea. "k 1 d ~ h kk d d l'J it.. 
maluımlığına da Yalova kaymaka- wnumı ıoru DUf en il' parça lıh:ım gelmektedir. İzmitte istedi. Kansının hükumet konağına ;'1 o .un u~tu u mi a h ebı r0 

l 
mı Hilmi tayin edilmiştir. İzmir (Hususi) - lzmir valisijronlar amele ve müstahdemlerine cok sevilen bir zat olan va - giderek kendisini beklemesinı süyle ur;d ~ınaybe"t~n fekvve 5ce 

8 ~lrl~ 0 
-

Fuad Tuksal, sıtma mücadelesi hak. meccanen kinin vermek mecburiye- kıflar müdürümüz Hulusi - di. lakin Düşes buna razı olmadi, be m~ ıtr ~ah 1 tır1: a at •rp mı 1 
ce-

c Küçük haberler ) k:ın~a yeni ~ir .ta~im ~a~ırlamış ve 'n~e buhındukl.arında~ .bum•n da den, bu güzel san'at esC'rinin, raber kaldı. Kont Harrah her ihti- mıyRe en azır admlıştrd.. .. k"" S 
lzmır beledıyesı rı•:asetı ıle kayma- vakıt ve zamanılc temıru ve yal - korunmasına medar olacak 1 k ı· hd 1 d b l apor neşre 1 me ı: çun u ırp ~ ma e ar:ıı ve ıa ın so un a u un h"k. ti. • l ·· ·· · ı· 

Hendek Mu'"ddeiumumi'3i Ok - kamlıklara, merkeze baO.lı nahiye rh tebligatla &tıfa edilmiyerek tahsisatın verilmesini İzmit kl"f · b ld u ume nın suçu gorunmem azım • mayı te ı ettt; ceva şu o u: dı 

lay Adapazarı sulh hakimliğine ta- müdürlüklerine ve merke;,ı: jandar- fiili neticeleriniı1 ıstih~ali icab ~der. halkı arzu etmPkte<lir. - B11 bir deliliktir, yapmayınız! • . .. . . 
yin edılmiı ve vazifesi başı.na git - ma komutanlığına göndermiştir. 3 - Talimatnamenin 17 ve ~ Dört otomobil hızla yola çıktı. Prençıp uç sene hapıs ve tecnde. 
miştır. Tamim tudur: 19 uncu maddelerinde zikrolunan C h d b• k d Kalabalık artmışt.ı; kaldırımlar dol d~ğer Üç kişi i.~ama mahkum. cdıl-* Hcnd'Cğin köy vollarının ta • l - Bazı yerlerde sıtma müca- mücadele heyetlerinin tayin oluna- ey an a 1 r a 1 n muş. bazı yerlerde taşmıştı. (Ziv- dıle~. ~ahpus uç sene sonra zından 
mir ve foıası' faaliyetine baılanmı1- d'elelline a.id küçük sa'y mükeUefiye cak g\jnlerde içt.iınaa davetiyle ka- bir batında ÜÇ yo = Yaşa) se:;!eri ~ene göklere da oldu. 
ur. tinin şehir ve kasabalar halluna şa- nun ve talimatname gereklerinin çıkıyordu. Bir kadın bürük bir he- Sırplar beş asır evvel cenuhdao * Hendekte bu yıl tütün piyasa mil olup olmadığı! yolunda tereddüd icrası ehemmiyetli ve gereklidir. k d ğ d yecanla: gelen tehlikeden kurtulmak için 
s: çok dü~ür. Zürra endişe içm.. izhar edikliği haber altnmııtı. ~ - Vilayet dahilindeki bütün ÇOCU O Ur U - Nazdarl... bir Osmanlı padişahnuı öldürmu~ 
dedir. ~. .. . . . • • 839 n~maral_ı ~ıtma ~a?ele ka köyler il.e şehir ve kasabalar~aki Ceyhan (Hu<rusi) _ Burada Cc_ Di!e hay~ırdı. Bu, merhaba d~- lerdi; ayru hadisenin yı]donümün-* ~ıvaıta mıntahs:l elinde ıhti- nun. 8UTetıi tatbık:ne d0aır tali~ıatna~ ~alka hıtaben s~tmanın ehemmıye- mile adında bir köylii kadın bir ha- mektır. Veliahdın kansı gülümaedı. de şimalden gelen tehlikeyi önlr. -
yacından fazla buğdny, arpa, yu- n:ıenı~ 16_ neı maddesı~ bu .m~kelle- tinden ve !apt~gı tesir!'t . ve .tahri- tında 3 erkek çocuk doğurmuştur. <?tomobiller F ransu~~ ~ ozef cadde mek maksadile Habsburg veliahdini 
laf, çavdar bulunanların beyanna- fıyeıcın koylerde oldugu gıbı şeh.ir battan bahısle ıdare amırlerı ve y ld b .. d d"" sıne varmışlardı; bırıncı araba bu~ vurdular. 
meleri ikmal edilmek üzeredir v k b 1 d h"I" d · d beladiye -reisleri taraflulıClan müna 0 a ve ara a ıçın e unyaya ge- ra · · ( ık· • b d Fran•uva Ferdinund Belveder sa 

* S
. . . . d de asab"ki~ alr9 a ı ın e ve cıvann a 'b l t t"b"I .. d ·ı . - len çocuklardan birine «Yolcu Meh.. yka gıdrmış J. lıncı adra a', al onufn ~ 
ıvaı bcaret ve sa nayı o ası- a tat ı uncu maddesi müca - IA yazı ar er ı ı e gon en mesı ve d· d .

1 
• •• ar asın an ayrı mıyor u; va i şo ö rayında otururdu; onun ölümü yü-

nın tasdik edilmek üzere Ziraat Ve dele hayetlerinin her mahalde teş.. bunların kendilerine okunarak izah ~.e ıı · a 1 ~erı .~ı~, fa~~t Y~".ru uç te seslendi: zünden çıkan hıırb cenub lslavlan 
.kaletıne gönderdiği 941 yılı büt- kili lüzumunu amir bulunduğundan edilmesi lüzumunı;n alakaclarlıua gun eonra olm~ş.tur. Oıger ikı ço - - Yanlış saptın: rıhtıma geçi birliğini temin etti. Bugün aynı ea-
çesi tasdik olunarak gönderiln:1iştir. bu hususta her hangi bir tereddüd bildirilme~ ve. bu yazılarda bilhas- d-k ve annelennın ıhhati yerinde • Otomobil manevra yaptı; sağ rayda imzalanan üçlü paktı yırtmak * Edi~ed:n iki arı mez~nıy.~tle varid olam1yacağt aşiltardır. Şu ha.. sa herkesın evınde, bağ, bahçe .. ve rr. kaldırıma yakla§tt. O vanda iki el ta la aynı birilğin devamı uğruna silıi. 
lstanbula g1tmış olan vmumı i\lufet l .. ·ı .. d I k tarlasında, ·ahmnda ve kendısıne banca patladı· ortalıgı hayret ve ha aanlmış bulunuyorlar. 
tişlik Ziraat Müşaviri Şevket An te ı:~!:_,~ m~ mh~~k·":. ele :~nunu ve aid diğer yerlerde sıtmaya karşı lzmif kAg"'•d fabrı"kası dehşet bürüdü~ Vali emretti: Kadircan Kaflı 

h . . 1 . ·r . b l aıu~rn.eaı u um erının tama- ·· ad l t • • b" _.ı b a şe rınnze ge mlş vazı esme a~ a - • • . • . . muc ~ e e e mcsının ır yur'U oreu d k ld 
mıştır. mıle ta.tbık~n~. ıtına cdılmesı ve bu oldugunun da tebarüz: ettirilmesi mu uru çe i i * T raky.. Umumi Müfettiliği ~~ıuy~tli ışın noksan~ız ya~ılma- faydah ve lüzumludur. • • ... . 
Manrıf Mı..işaviri Fakir Erdem Çer- & ~çm alakadarlnruı daıma d~kkat- 5 - Sıtma mücadelesine çok e- lznut. (Hususı) - K5.ğı.d fabr: 
kesköye gitmiştir. İlokullar ile biçki ~r:ırsn c~t:bo~nması v~ keyfıyetin hemmiyet verilmesini ve bu husus- kasının. ılk ~u~l.~şundanberı bu mu 
yurdunu teftiş etmektedir. ıdarc &.mirlennce de bızzat takibi ta gereken bu tedbirlerin ftlınması. e•eeerun muduru bulunan Mehmcd * Erzurum Ziraat Miidürü Fe- lazımdır. . na çok gayYet ve dikkat gösteril- Ali Kiiğıdaı bu vazifeden ayrılmış-
him Kotan 60 lira asli maaşlı vilil- ~ - !~lrmat~a~enin 6 ncı mad ~~ni v~ bundan evvel bildirildiği tır. 
yetinuzde te ekkül eden ziıai kom d~9ı 8:ere~~e ısı.Etlik ve. fabrika sa- gıbı faaÜyet ve tatbikattan her on Meh.med Ali Kağdcı, Türkiyenin 
bineler teşkilatında mıntaka grup hıblen, mute8:11hıdler~ şırketlcr, hu- beş günde bir muntazaman vilaye- ilk kağıd mühendisi ve mütehassm 
&mırlığıne tayin edilmiştir. eun mekteb ıdarelen ~: 15 den t~ de mahimat verilmesini tekrar idi. Uzun seneler Avrupada bu mes * Dıvrilt kazası ziraat muaHimi fazla amele çalı§tıran bılumum pat- r.ıcıı ederim. leği tahsil ederek kağıdcıhğı ken -
olmakta olduğu maaşla vilayetimiz l disine ülkü edinmişti. Mumaileyh 
:;r;ı".i~eıer grup amirliğine tayin Bahkesir hükOmet konağı tevsi edildi ) h.miueki birinci, ikinci kuğıd v~ 

ı*mı~~·nh 1 b 1 y ld r it - sellüfoz, klor fabrikalarının kurulu-
. u a u .un~~ ı ıze ı a- ıunda başlıca ?.mil olmu, ve hu hu-

zast ı:ıraat muallımlıgıne K adınhan r b ·· ük l 
kazası zira-t muallimi Tevfik Özen ~ .usta ~y ga~.re~ e~ .... ~~rfetmioti. 
ta d ·ı · h' Fabrıkalar mudurlugune, Sümer-

ym e ı rmş r. b _ı_ "'d" ı· * Si\•aa fidanlığında 1 O günden a~ umum mu ur üğü meclisi i -

be fid l ""k""lm · b d'are azasından Adnan Derkey t.a -
u an arın so u esıne ve a. · ed"l k 14n· · 

har faaliyetine başlanmı~tır. Bu ııc yın 1 
ere ge ıııtır. 

ne kazalara her senekinden daha 9 
fazla fidan tevzi edilecektir. !'! ?r I! 1 ı.. * Sivas valisi Akif )yidoğan re- n lf ft 1 il "' fakatınde orman ve ziraat müdürle ' t TJ Q 1 Keskindn yazılıyor: iki ıeneden-

Keskin Halkevi başkanhgı 

( ____ lz_m __ it_te __ G_e_n~çl_ik __ k_lu_·h_ü_._k_u_ru_l_d_u __ ~J 

rı olduğu halde omıan f:danlığını 11 it•"!'!••• beti Halkevi Başlcnnlığıll'lı yapan 
teftiş etııU tir. Valimiz oördüaü .,. maarif memuru Kandemir istifa et.. İzmit (Hususi) - Bu hafta yeni bir halk bulunmuştur. 
intizamdan dolayı alakadar• mem~r miş ve yerine aıtma miicadele dok- teşekkül eden Gençlik klübü ile Bu hafta yapılan ııerb~t güret 
lara t~şe-kkür etmiştir. tonı Şeref Ba§el ıeçilmi§tir. Bu de- Gölcük Fabrikalar takımı arasında birin<:ilik müsabakaları çok heye • * Bazı meraklı çif tçilcr tarafın- ğişikük kasabada bilhassa gençler yapılan ve İstanbuldar. getirilen canlı ve güzel oldu. 
dan Çetinkaya istaeyonunda tesis arasında memnuniyet uyandırmııtır. hakem ~dn~n Akıı:ın idaresind~.ki 56 ~iloda Seza~ (lzmit) in rakibi 

dil b h 1 
· K d · '--- 'f d f maçı zayıf bir elt.erıyetle 1-2 Gol- olmadıgından galıb. 

e en meyva a çe ennin yerlerini e isıne ou vazı e e muvaf akiyet.. . l l 
teshit etmek ve onlara fidanların Balıkesir (Husu.i) -Yakın za. toplanm~ bulunmaktadır. Hükii • ler dilerken ıimdiye kadar ihmal e- cük takımı kazanmı§tır, Çok kuv - 611 kiloda 20Nrazi 1( zmit?İ'bsa 
el.ikim ve bakımı hakkında mallimat mana ıkad'ar bütün devairin ihtiya- '- .. ·•~ lu L b' dilmiş bulunan kasaba gençlerilc vetli bir elcip olan Gölcüklülerin (Bo uya? 2, e tuş 8

( ~ag .11 
). 

k ·· · ""d"" .. B h . b • h""k. ı_ ınet ıı.onagma uave o nan K.L&lm ı- 1_. d l•k d l .. H lk bu .:ı. h '-" .. k f _ı_l l k 66 kiloda Mahmud •zmıt • verme uzere zırat mu uru a tı- cma ceva vercmıyen u umet 11.0- yaun an a a a ar o a.:agı ve a e maçı aa a ıguyu al'K ar a a- d B I 2 l - d l .. 
yar Aydınoğlu Çetinkayaya gitmİ§- nağı bu sene büyülruldüğündcn pm tişik bir çatı halinde resimde gÖTül- vinin her fUbesinin daha faal ola- zanmalan ümid ediliyordu. Maçta Fua ( 

0 
uyu) • ., e tuşa mag-

tir di bütün daireler ayni çatı altına melc.tedir. rak çalı~cağı ümid edilmektedir. valimiz Ziya Tekeli il.e, kalabalık lub7ı kiloda Beslen {lzmit) rakibi 

cSon Posta. nın tefrikası: 78 ancak Torray şatosunun sahibleri ce, gizli geçidden yürüyerek maz- henüz limana gelmiş değildi. Va- olmadığındnn galib. 
tarafından bilinebilirdi ve bunun gallı odaya girmiş olacaktı... kit durmadan g~iyordu ve kendi 79 kiloda İsmail (11.1mit), Rasim 

Y fU'Jn: V alentin W illiamı 
Katıl bu kapının arkasında pu- tilin arkasından kapanmıştı. 

6U kurmuştu: ve, d'Arenne masa- Verity'nin yüzüne hakıki rengi 
ya mumu koyduktan sonra bir gü. gelmişti. Belki Mac Neilte burada 
rultu ışitmiş; elinde şamdan ol - ayni şekilde öldürülmüştü ve iki 
dugu halde, bu ı:!firultünün nere- y.üz yıldanberi de bu ~izli kap. 
den geldı~ini anlamak için ileri kimse tarafından bilinnıiyerek du
dogru yurumıiştü. Kapı yavaşça ruyordu. Cinayetin s:rrı da onun
ara 1 rmıs ve ·ntil ile maktul bu- la beraber ~li duruyordu ... Bu 
run buruna gelmişlerdı. Bu vazi- esnada bir adam bu gizli !kapıyı 

yetten urken Vikont adım adım keşfetmiş idi. İşte bu adam katilin 
ı?erı çekilmiş ve titremekte olan ta kendisi idi. 
elindl"n de. mumun eri) en damla- Bu şato sahibinin kendisi mi 
lan d<,şemenın üzcrıne dökülmüş. idi? Bu fikir birdenbire Verity
tü. Sonra kama havaya kalknus nin kafasında bir şimşek gıbi c;ak
ve maktulün fcrvadlan• fırtınanın tı, bu da kendisini yeise düşürdü. 
ı?iirültlileri arasında kaybolmuştu. Orta çağdaki muharebeler csna
Sonra da bu gizli kapı, kaçan ka- sında eok faydalı olan bu ~eçid 

varlı~ da kıskançlıkla. babadan Verity, pijamasının cebinden • . k . (Soluya) 1, 7 de ruşla galib. 
.. 1 b" · ·b· kla d ışıne hemen karışaca lnr mı dıye 8 7 k"l d r. ( l . ) .. 

ogu a ır rruras gı ı sa nır ı. elektrık fenerini çıkardı, yaktı ve ı o a ı:.nver zmıt vr nV-ır 
Philippe'in bütün şüpheleri birer kendi kendınc soruyordu. Saatine da Ahmed (lzrnitin) rakibleri o~ 

~izli kapıyı aydınlatarak tetkike 
birer açılıp inkişaf ediyor ve hü- baktı ve bu odada yarım saatten madığından galib sayıldılar. 

başladı. 1 1 1 kümleri gittikçe kuvvetleniyordu fazla bir zamandır bulunduğunu Genç ik k übünün açı ış ~i vıt-
Gözlerirun istikametinin vuka- l" · z· Tek li tarafından yapıl Mücrim Torray'nin ta kendisi J ı d ımız ıya e 

'd" rısına doğru, bu itumaş perde ana ı. dı. Merasim çok glızcl oldu. Vali-
ı ı. Birdenbire, yakmış olduğu 

Pembe saçaklarla nihayet bulu- · miz veciz bir nutuk söylf"d:. Gençlik 
Artık her şey berraklaşıyordu. d"kk · · lb tr Qğ'lunun şerefsizliğini isbat eden yordu. Verity, bu saçakların altı- mum nazarı 1 atını ce e 1

• klübü reisliğine güreş federıuyomı 
vesikayı d'Arenne'den nasıl ala- na. bir dü~me veya bir anahtar Kendisinin mum üzermde işaret sabık umumi katibi Seyfi Ce-nab 

t 
· ld y • ·1 "k" b k ~ildi. Resim açılış meraaiminde 

ca"ını bilmez bir halde ş:ıtoda do- bulurum ümidile elini soktu. Ek- e mış o UJ{U çızgı er, ı ı uçu b 1 ı ·· t · n · u unan arı gos enyor. 
laşmağa başlamış ve şatonun şark seriya, bu ~bl gizli kapıların, bu santimetre kadarının yanmış ol
tarafına geldi~i zaman Fransızın şekilde bir düğme veva başka bir duğunu gösteriyordu. Rakamları 
Phyllis ile bir randevu kararlns- mekanizma ile açılaca,ğını biliyor- işaret etmiş olduğ'u zarfa baktı, 

Boyabadda köy okulları 
yapılıyor 

tırmakta oldu~unu işitmişti. Bu- du. Fakat lbir şey bulamadL Bu 
nun üzerine kızile ı:örüşmüş ve sefer de perdenin kenarlarını dik
Duncan'i de Vikontun odasının katle yokladı, fakat beyhude, eli
GTanl)la gözcü bırakmışh. İhtiyar ne hiçbir şey geçmedi. Bu gizli 
ba.şhizmetçi kendilerine Frnnsızın kapı, esrarını muhafaza et!me'kte 
1Ş1kları söndürmü.ş olduğunu ha- devam ediyordu. 
ber vermesi üzerine, Torray, kızı A.merıkalı nihayet ~eti çekildi; 
Florayı evrakı aramda gönder- üstü başı toz içinde kalmıştı; cesa
mişti. Fakat lar.ı, elleri bot dönun- reti de kırılmıştı. zira J!eroi de 

sonra da saatine baktı ve ınumun 
.. Boyılbad (Hususi) - Köyleri -

şu suratle yandığını hesnbladı: mizde kültür faaliyeti gittikçe hız -
Yirmi beş dakikada on sekiz mili-ılanmnktadır. Gerek Valimiz Fehmi 
metre vanmıştı. Vcrity, fitili de he U.ralın.~ ~e~.<;k Ka~ma~a~ımız !'fa.. 

, dır Tuzun un verdıklerı enemmıyet 
saba katarak bunu hesab.adı. bul- f le her gün okulsuz köylerimizden 
duğu net"cevi zarfın üzerine vazdıı lbiri yeni ve güzel bir okul binasına 
ve cebine koydu. kıı.vu~ınaktadır. Yukarıdaki reaim 

(Arlıı;,aa var) bölgenin San köyü okuluna aidd& 



11 Nisan 

aziyet 
(Baı tarafı 1 inci •J'~.•l .. 

Bu mak..adla mesela Oskübü. 1~ 
gal etmiş olan Alman kuvvetl~nnm 
Kaçanik, Priştin~ ve Mitrovıçeye 
doğru ilerleımş ohnaları muh • 
temeldir. Bu suretle bu . koll~ 
Niş' e giren Alma11 kuvvetlente bır 
hızaya gelımi~ bulunabilirler. Bun -
!arın Bosna.sarayla Moatar mınta -
kaıl'nda bulunup Amavud,uia, ~m 
diye kadar anca!!: ehemmiyetsiz öl
~lenle taarru?." başladığı anlaş.ı
lan Yugoı;lav ordusunu yandan vm
nıak istemelen mümkündür. 

Yugoslavyav:ı. henüz ne Ro~an
Ya, ne Mac9.ristan ve ne de eskı A
vusturya toprnkhırından btiyük öl
çüde bir taatnız haTeketi olmamı~~ 
tır. Bu da gösteriyor ki bu cihetler
den büyiik taarruzlar yapabilecek 
ehemmiyetli ordular orAlarda he -
niız. mevcu:l değildir. Ya\n1z hal -
Yanlann Yugo~lavyanın simal batı 
köşestndt- bazt iler1rrQeler göster -
dikleri l-Rber veri\dise de bunun 
da arka '°ıl!niiz gelmemi~tir. Alman 
lann ' os1avya)''l hflmlel .. ri ~im -
dilik yalnız Bulgaryadan ilerliyen 
jki Alman ordııhır grupu (Çörçil"in 
nutkuna n!lllrn.ı 25 kadar tümen) 
tar, fından vak1 o\mwıtur. 

Bu kuvvetlerin bir kısm: da. ma.
lum olduğu üzere, Yurıan toprakla
nna taarruz etmİl} bulunduklarından 
o halde Yugoslav ordusu ~imdilik 
tümen sayı~ı itibarile üstün Alman 
kuvvetleri karşıs.nda bulunmamak -
tadır. Bu sebeble onun cenuba doğ 
'tu yürüyerek. kendine yol a~masl 
irnkam mevcuddur. Bunu yapama
dığı takdirde Yugoslav ordusu bir 
kaç klınna ayrılarak hmı cephelerlı: 
çok tehlikeli ve neticeleri vahim 
ınuharebeler vermek mecburiy.-tin
de kalacaktır, tıpkı Polonya oıdu
ları gibi. 

Yunani.tandt1: 

rfi idare 
SON POSTA 

o mutan n n tehi' y • 

ıraktaki hükOmet 
darbesinin akisleri 

(Bat tarafı 1 inci ıayfada) 1 emnına kadar dol~urula~ak kay - Amman 10 (A.A.) _Emir Ab-
dan gerek şin:nendiferle ve ,f?erekse makamlıklara verilecektir. b · 
den.iz yolile ve nüfus başına mec- Dün İstanbulun muhtelli ka - dullah, Bağdnd hükfunet dar esı 

1 hakkında yaptıl;ı beyanatta, Irak can.en taşınacak 50 kilo eşyalarile zalannda beyanname do durmak d , 1 1 k n 

Beşiktaş parkında 
kesilmiş iki insan 

kolu ve bacağı 
bulundu 

Sayfa 7 

Ede dün 
ingiltereye döndü 
Londra l O (AA.) - Hariciye 

nazın Eden'le imparatorlu;k genel 
kurmay b~kanı ~eneral Dill ln -
giltereye dönmiişlerdir. 

b. 1:ı..~ An d 1 k · t· · · 2000 d fazla halk k or usunun sıvası mese e ere a ıı -ıruıue a o uya geçme ıs ı - ıçın en ayma - .. t ·v· . b·Jw · 
yenler hakkında hükılmetimizin kamhklara müracaat etmiştir. Vi- m:ısın=' te:9dı etbğını d rkıı · ':e (Ba.ştarafı ı i1w.i sayfada) G J 
kararı vilayetleri tarafından _gaze- ı }ayet kazalara kafi miktarda be- m.illetın VJC aı:~~l u~n ~a bü 

1~ şılaşarak, dehşet içinde kalmışlar- ene ra 
telerle veya münasfu vasıtalarla yanname göndermiştir. Bu be ... kalan genç naı ·~ ~oster ıgı Y dır. Bunlar parkın bir köşesinde 
ilan dilmektedir. 1 Ya.nnamelerden biri mütekaid, ey- cesaretli methetmı~tır. d. or k. 

2 - I'şbu nakil ı·şlerı·nı· munta • "tam ve eramile, diğeri de halka Yükse.le. Irak devi.et adamlenn - yerde kanlar ıçerisinde iki insan ıy 1 
d N p F. d A d kolu ve ıkı insan bacağı görm~ _ 

.zam bir şekilde başarabilmek için mahsus olmak üzere iki kısımdır. an ~un ap. ·.ua1 .. • 
4 

mmım a lerdir. Yolcular önce gözlerine ina (Ba~arafı 2 nei sa!Jfada) 
alınacak tedbirler de ayni suretle Beyannamelerde gitmek J&tiye- >:aı;ıtıgı be!anatta, hüku~et darbe- namamı.şlar, bilahare bunların bir hata ki, bugün ta".lliri en büyük güç 
Han ed11ecektir. nin adı, soyadı. yaşı, işi, gitmek smm, şahsı men.faatle.r guderek ha- erkeğe aid olduğunu farketmiş _ lükleııle kar,ılaşmaktadır. 

3 - Matlub intizam ve inzibatı ıstediği iskele, yahud istasyon, bi- re~t eden ~ayrı mes ul şahıslardan !erdir. Hadiseden derhal zabıta ve İngiltere Norveç, Holanda, Be-l-
teman zımnında muhterem halkı - nece.iti iskele yazılacaktır. Her marekkeh b!r gru~. tar~ından ya - müddeiumumilik haberdar edile- çika ve Fransa savaşlarını hep ve 
.mızın işbu ilanlarda l:füdirilectfc beyanname ile 9 kişiye kadar bir pılmış old~~nu soyl~mı~ -:'e h:ak rek, müddeiumumi muavini Tah- yalnız askeri h:azırlıbızlıklan yü -
esaslara tamamen riayet etmeleri·! aiİe meccanen seyahat edebilecek ~alkının b~yuY: e~s~ny~tımn ln~ı - sin ve cinayet masası şefi komiser zünden kaybeLmiştir. Onun kend1 
ni bilhassa rica derim. i ve nüfus başına mütesaviyen 50 lızlerden hıç bıT ~k<tyeti olmadıgını Alişan vaık'a yerme gelerek, tah- aerTet ve haşmctil~ mütenasib, el -

Örfi 1dare Komutanı Kor&eneralı kiloya kadar sandık ve de~k ha • ve.~~.~~ mearuti. h.areketi takbih kikata el koymuşlardır. O vakit, has-ıl bütün imparatorluk kudretine 
A. R Artunk.al ;Jindeki eşyalan nakledilebilece);: - ethgmı ılave eyl,.mıştır. adliye ve zabıtanın müthiş bir ci- uygun bir hava ve kara ordu~u mev 
Bir tashib tir. Ancak fazla eşya ~ötürmek is- INk tıaahhüıdlerine sadık nayet karşısında bulunduğu an - cud olaydı ne bu muharebeler kay-

tiy<?nler, bedelini ödemek ş:ntile Bağaad 1 O (A.A) - Ofi a - laşılıwştır. Maktulün takallüs et- bolur, ne de pa~lak ve kolay. bir 
fstanbul vilayeti tarafından A- istediği kadar eşyayı, istedi/U yere jansı bildiriyor: miş vaziyette yalnız elleri ve .. ba- surette ele geçmış bulunan Libya -

nadoluya ~tm,ek istiyen İstanbul- ı:tötürebilecelkti~: Is~anbulda 20 j ~şid .. Ali Ceyla~i·. yiikııek .. rüt ~ cakları ortadadır· baş ve govde yı bırakmak acılarını duymak in.. 
lulara kolaylık gösterilmesine dair bint! yakın mutekaıd, eytam ve belı 6 .sub~yl<ı 2 swılden murek · meydanda yoktu~. Ayaklarmdan gihereye şimdi mukadder olu~du. 
dünkü ni,isham.ızda çıkan tebliğde eramil bulunmaktadır. İlk olarak keb bir yüksek miidafaa konseyi çorabları çıkarılmamıştır. Balkanlarda dnhi lngilterenin ve 
bir kelime unutulmuştur. Tebliğin bunlann nakilleri yapılacaktır. teskil e~işt;,.. fngiliı:lerle ara!!ı çok Dilın gec vakte kadar yapılan müttefikleriniu bugiın askeri bakım 
birinci maddesinin sonuna doğru Malum olduğu üzere bu tedbir ta- iyi olmıyan Ra~id Ali'nin 1941 bi - tahkikata rağmen, henüz hadıseyi dan bazı ehemmiyetlı ~a;tıblara uğ 
olan kısmındaki birlikte kelime • mamen ihtiyati bir tedbirdir ve dayetincle başvekil ik~n Kanunusa- örten esrar perdesi kaldırılama _ raması ve ayni zamanda bizzat Bii
sinden sonra (meccanen) kelimesi ttevletin halka gösterdi.ili kolay - ni sonunda kral Gazi'nin kardeP, ~tır. Halen ne maktulün ne de yük Britanyan~n bile hala bir istila 
ilave oluna~aktır. lığm mecburi tarafı da -voktur. saltanat na;bi Alıdülilah tarafından failin hüvjyetleri tesbit edileme- tehlike&inden tamamile kurtulmuş 

Ankara radyosunun ne,riy.etı :Binaenalveh halkımızın lüzum- devrildiği hatırlardadu. mi.ştir. addolunamaması hep o muazzam 
Dün akşamki Radyo gazetesi bu ~uz te-lasa düşerek alakadar daire- Ordunun itimadına mazhar ofan Tahıkikata ba?.ı ipuçları üze - İngiliz hava VP. kara ordulannın 

hususta şunları söylemiştir: lerde izdiham yaratmasına bir se- Raşid Ali Arab ittihadı taraftan - rinde ehemmiyetle devam edil - şimdilik kafi hadle:de bulunmama-
cAlınan bu tedbir mahiyeti iti- beb rnevcud bulunmamaktadır. 'dır. mektedir. ı.ından ileri ~elmektedir. 

barile tamamen tedafüi bir ihtiyat Nitekim dün beyanname doldur- Raşid Ali yapt1ğ: son bf!vanatta Çörçil'in yeni söyledi~i nutku 
tedbiridir. Hiç kimseye mütevec - mak üzere kaymakamlıklara mü - lrak·m yaptıijı 'beynelmilf!l t~ahhüd ·ııkb h Al cümle cümle takib ve tahlil ediniz. 
cih değildir. Esasen devletin va • raraat eden vatanda.::lar büyük bir lere sadık kaidca~ını bild.irmiııtir. a ar man o yaşlı, tecrübeli, akıllı ve görülme.. 
tandaşlara gösterdiği bu kolaylı - sükıinet ve vakar içinde müra - mi~ derecelerde enerji sahibi J.ı -
ğm mecburi tarafı d:ı yoktur. Bu caatlarını yapmışlardır. D k ıı· taarruzu giliz devlet adamının acı acı şik.a-
karar de\•letin şimci~ye kadar al- Türk vatandaşlarından müslim ünyanın en UVY0 1 yetlerinin bütün köklerini İngihz 
dı,ğı hesablı ve ihtiyatlı tedbirler- ve _gayri müslim herkes .kayma - (Ba.ştarafı 1 inci sayfada) kara ve hava kuvvetlerfo.in hazır . 
den biridir. Bu vaziyet karşısında kamlıklara müracaatla şehri terk- harb gemi.Si• Yugoalavyada takib ed.ilen infisah lı~l~.rınd~ te~erküz :bniş görtir : 
tel as de~il, memnuniyet göster - etmek talebinde bulunmakta ser- siyasetinin me.> dana getirdiği fena - sunuz. FıHıalcıka adedı kuvvetlen 
mek doğru olur.~ besttir. hğı general Simovi-'in biTkaç gün zayıf olan yakın doğu İngiliz ve 
Dün 20J)O k4i miiracaatta bulunda Vilayetin nakil işi hakkındaki Ne;'Yo~k I O (A.A_.) -. Ameri- içinde telafi etmesin~ beklemek 15. İmparatorluk kara ve hava kuvvet 

İstanbul vilayeti dahilinde 0 _ dünkü tebliği hükümetimizin lü -ı ka Bırleşık devl:tlerı bahnye na. - zımdı. leri kime ve nereye ye~~inler? Şi· 
. zumlu gördü,i'..ıü bütün ihtiyati ted- ,zın ,:ı-Ibay Knox .. Broo~~n deruz Yugoslavva siyaseten ve askeri mali veya doğu Afrikaya mı, Bal -

Ar'navudlu i+ \l,.i F.len cer>~esi i~a~~ ~~~:=~i~a~!~tz~i/~~~ı: b:rleri va.ktinıde almak şiarını'n t~:zgNahlahrınd;,. 3
1
5 .hm tonılatoluk ye bakımdan kendisine yardım etmek kanlar veya Singapura mı? 1 

~hri gölile Adriyatik ,ı-rasındakı es ı kaı·a ve Erzurum hariç, Anadolu- yeni bir tezahürü olarak memnu- n~ o:t .""ar om~ ~rhlısırıın ser- için her "eyi yapacak olan }ngilte - Çörçil. ne kadar acı olursa ot -
~ me~kilerin. .. mu~afa~a etmekt~ = mm di.ğ'er. yerlerine ~ak illeri. ha~- niyetle karşılanmış:tır. .. vı:'e ~rmesı mı;rası.mındc, «Bu .. ge- renin müttefikidir. sun hakikatle karııı karşıya gehnek
dır. Bır ka,. gun e' velı~r kadar l I kında, vilayetçe yapııan teblıg u- Na'kil meselesi, Istanbulda nu - mı. ~~nyanı.ı:1 .~1ım~ıye kadar gor - lngiliz ordusunun cok bozuk bir ten çekinmiycm bir adamdır. O, har 
talyanlara kat"?• ınanevı. tefevvııku- zerine. kazalarda beyanname tev- fus kesafetini azaltacak, ve ~er r:ı-ed!!,'~ en buyul>:. b~r donanmayı teb vaziyeti ıslaha teşebbüs ederek vak bin" muvaffakiyetler kadar muvaf -
nu ve t.ecıehbiıs kud~etını muhcı.fa:za zii işine dün sabahtan itibaren hangi bir vaziyet karşısında lu - şır edıyor>ı rle?1ışt•r. tinden evvel müdahale etmediğin- falciyetsizliklerden de miirekkeb 
etmiş olan bu cepheden, son Al - haşlanmı.c;tır. zumlu tedbirlerin derhal alınma - North Carolı.~ıa zırhlı~ı, 16 pus - den dolayı sev.inmek İcab eder. olduğuna kanidir. Fakat mu\ affaki-
~an tanmı:darının ~t"hlıkeli olma - Bu beyannarn"'ler 15 Nisan ak - sını kolaylaştıracaktır. luk toplarla mucehhezdu ve ehin Amerika.del akisler yetsizliklerin hiç bir zaman yıldır -
Ya ba,lama: uı i.izerine. kuvve~l•!~ ~ - • yanın ~n k~vvetli h.arb gemisi. di - Nevyork 1 O ( A.A.) - Nevyork ~dığı ;e. vıldıramıyacağı Bay Çöt 
ayn~p doğıı M"kedonyaya dognı y 1 a ıspanya ye t~vsıf edıl~ek.ıedır. Bu geıru., A: gazeteleri Çörı;il'in nutkunu göze çıl kendını hayale de kaptırmaya -
&önderild.ğiııdcn Elenler t<imdi L\t ugos av an ~~nkan bahr~ven~e 18 senedenben Çf\Tpacak yerlerine koymuşlar ve cak kndar metanetlidir. Onun icin 
navudlukta tubıat:lc 'alnız müda • ·ı d • ıltıhak eden llk dıretnottur:......-- bir çokları da c}ynen neşretmişler - onun aitzından dökülen şu cümle -
faa halinde kalnıakt; Vt' İta)yanla- l(ralicesinin ıngı tere en yenı dir. }eri hayretle değil ancak takcfule 
Tin taamı~ te,ebbiisl{'rini muvaffa- ~ A "k ı "}t Nevyork Timcs İngiltereye harb işitiriz: «Almanlar şimdi Libyada 
kiyetle defe"meklc ı .tifa eylemt:k - mı·ı•etı"n!I hı"tahesı· bir ı·sı~ kraz yaptı merı a ngı ereye malzemesi taşıyan vapurlara Ame _ mademki zırhlı kuvvetlerini kulla. 
tcdırler. U u i }Q gemı" daha verdı· rikan harb gemilerinin refakat et • nıyorlar. yalnız Libyanın değil. Mı-

7.annedildilÜn•' göre Colo" ve sırın d .. d f · · t" ·d Madrid 1 O ( A.A.) _ Ingiltere mesi hususuna naz.arı dikkati ccl - a mu 8 aası ıçm çe ın ,.e şı 
Pıre limani.ııma {.ıkarilmakta olan Londra 10 (A.A.) - Yugoslav- Vasington l O (A.A.) _ Ruz _ bet,mektedir. ~etli muharebelCTe intizu etme.mil 
lngiliz kıt'aları ihrac ve toplanma ya ana kraliçesi Marie, dün ak - ile İsp~n~a _arasında bir anlaşma. i~n l . · h E J lii.zımdu )> 
amelı"yelerı· bitm~den muharebeye ı =m rad.voda Yurro.::ılav milletioo za e.dılmıştır. Bu anhlşma mucıbın ve tin ususi katibi Steph~n ar y, Nevyork Herald Tribune. Çörçi- İ T. b 

""'" ·' ,., ın •dddenle ham mad on gümrük muhafaza gemi.sinin ln- lin l 918 deki nisbet dairesind<' A - b ngdı ız har ve sevk idaresinin 
iştirak l"lmek istemiyeceklerdir. hitaben Sırb - Hırvat dilinde bir ,r . . . . . . .1 . .

1 
. ld ~ ....:ı._ J .1 h b aşın a bugün Cörçil gibi bir ad"' 

Bunların, Ar.ıavudluk cephcsinderı nutuk sövlıyerek demiştir ki: deler satın ahıbılmesı ı_çın lnı;ıltere gı tere emrıne ven mış o ugunu men&anm ngı tere esa ına vapur b I f .1 . . . ... 
taearnıf edtlebiıecek bir kaç Yunan Aziz Sırb, Hırvat ve Sloven l~pany.~} ~ 2 bııcuk ~iyon lngiliz ve h:.mların kiralamn ve ödünç ver- inşa etmesini istediğini lcaydetmck- :.ın 1~ u.nn;;~ "f t~[e ıçı'.1 ~uyu~ 
";__ ·ı h" ı·· t 5 1· ., k"· f · mı·ııetı·m lirası odunç ve~ecektır. me planı mucibincı: İngiltereye dev tedir. 

1

1r ta 
0
1 r.b •. al at b~gı tedamrenın b : .. 

•ıunenı e ır ıı.c ,.. " anıK or t"Zl - . A l .. · .. d"I 1 . . . db l I N ), evve oy e ır a ı ugun n a"~aya J • mııba re ı.m" erı ıcın te ı·r erm· a ınmıı ı evyork T ·,·mes 0alkaıılar mu - d. ···· ı·h· l 1 L··k-nin garb ~ahilindP aza'!'letlı bix k.a- iflarbin fecaatleri lıürrivete a - ".:""'. gore ~Paf!Ya: . . · '=> - n -
1 

1 
· · yaatını Jna lt d 1 lız !ıra bulu"ldu;;.11 nu dlin biPirmi~tir. E - harche•:....:n henu··z bı.tmedı·g-1·nı" ve hona ver 1tı:1 sa a .ıyetl ere hu humldel e ve b. d 'ı. d 1 k .b şık au·znJ y""O"'ıavyaınızın iızen- . ...,.ı ere en ve n~ı ... ~ a ....... ı ır uvar gru! uran a ıı en . n "' u,., • I _ I 1 •! d l ı. .. .. , . . . aş na ge ıreınemış o ma!'I f'r a t 

~~00 metre jrtihrn'.\daki (ıl!mp da. -ı ne cöknıibtür. Hastalığıın. do!ayı- ~nın carı o dugu mem e;ç.e. e· en a; ~· D\l gumrnK muhaf~za g,.mıle- n.etıc:·~ ne .olursa ol•u'l harbin ne - bir sans.zlık olmustur. 
""le Pres .. 1.. d y 0 . bı·r .._. ~·ıııdı· siz n W' sevcrılı oglum y.macn!dıT, nnın 1928 vı> 1932 de msa edilmit hce&J.nı tayı .. n etmiyeceğini okuyu - ı',"onu y.~rına) ... pa go ıı araı.ıı. ... c ı · .. · · ,., A 1 p · .... y· ·ı J.-1 w • · j \•~ " 
tniidaf h k . 1 1 · · kpalın yanında bulunnnııvorum. n a~ma aznrtegı gunu n:;-ı te- o -'Uganu t.aydetmektt!dır. cu ıınnR sovlemt"kte \!C gazet~ At- ır.• t:" • kil~ 

aa Rltl tııtrniil IS eme CTI, ·• , 1 ·ı· b .... k ) . . s· 1 L •ı_ _i b h trl, r~. r "'"' 
mümkündür. Fak"t iki gün evvel Bütün hl erimin. düşüncele1ı:nın re n~mınn ı~r?! ız uyu e çısı ·- 1

' • : • • • ranlıı.ıt. ır11u~1are ı.-~inin e emmiyeti-
Pir!cpe'ye girmif o kır. n~:ıkinrli ve \'€ dualarımın ıztırab çeken sız - Sa~~el Hoıı e )spanya namına da lngıl zler Akde .,ızde ıkı ne işaret etnıek.tedir. R ... t hı·.., 1 
2lıthlı Al'rni111 ko•i,.r•nın M9naıı.tırllerie oldu~unt.;. anladı~ını?.ı bi11'·o-ıh;mc;.l '."~·· 1 8••n~? ta1.rıhıda1n ım- • .,

1 
d"f Bu 0 azetenin asker· muharriri esmı e ıg er 

iı_z."rinden Fi?oıina, Vodina ve Kes- rum. . . .. .. za e . 1 mıştır. ugun. span)'~ ma- gemi fOrpl. e 1 9r yıldır'.,..1 harbinin beklenmedik bir 
:r:ıye' .1 1. . h l • ı Cesur mılletım dünvanır. .e;oz- kamları anla<ımavı bıldır.-n bır teb- 5 ü,.at1e cen•yan ettig.İni kabul etmek (Bastarafı 5 inci sayfada) 
bu ye .. 1der ıyere~ ~bili teme , 

0

1 rlıann lerı·nı·n bu buhra,nlı \'e ,...:;;ş•,.;q liğ neşretmislcrdir. Evvelce istikrazı Londra 1 O (AA.) - Amirallık l b mıntakasında düıımanın makinelı 
mu al<ıa 1eT·ı atını e,·,e e ,., .... "'": ed·ı bl"vl . ·v· h d d . . . brv· e ere.her nazilerin daha Yunani~ 

Ydar.rnaJ.. iııtiyec'-kleri dt: pek tabH _ ~~a!lerb~e1 . üzerinize teGv.~ccüh. yc.tt~- b./ enk ~e a~ ~~ v bıtt:~ı ~eya u . a;;sı~n .teAkı~dı: . d d . l l tandaki İngiliz kuvvetlerile karşı _ "esııitini ve kıtaatını bombaTdımaıı 
ir. Jt:Ill ı ıyorsunuz. osterdıg1nız ı me 07NC o u<>u c.ı ... t e ycnı er ez.ı enız e enı~n tı a - laşacaklarını h'.atırlatmaktadır etmişlerdir. Sebenico'daki \ unm 

Al l :1.ı] d n! kalır~'l anlık nümuncsi bt'"(·rivet i~ikraz İepanynda iyi karo;ılana - rımı2dan biri-,ıi, ağır surette yi;klü ·-- ·--- teııisatı bir defa daha bombardıman 
Yet1e man ~ ·~ a~aetır .. 8~ \l~U\ Ar tarihinin en utvilerinden biridir. caktır. nakliye ve ia"?I! gemilerinden mürek rı·caret Vekı·ı,· tayyarelerimiz.in talamızı.ına uğra 

cenu n og'!"ıı yurumt: '' - Mill timin suThu korumak istedi keb l k b d - d mıstır. 
navudlukt3ki Yunan orduJarının da '-• . e ·1 b·ı· A. k- 1 ·ı· f 8 1· • .. l ,_. o ar:ı kc~nu. a ogru ffasei~f' eln 
.at"lcalann.a. dü .. ert k bunlaT nıüskül gını tamamı e. ı ı~orum. . ~ca ngı iZ er ar mı uç saa DiT gc:m afile~[l~ .. muva ıuyel c • b 1 . Avcı tayyarelerimiz. Arnavud 
vf' t hı'k t '-· . d.. .. b. 1 bu sulh ~reflı ve ~akarlı bır sulh b b d t.et•vvuç ed'"n hır hucum yapmış - ıstan u a geldı luk - Yugoslav cephesinde düı<mat 

e n e 1 oır ·va:vvcte ll§UTe 1 - 1 d o 11 a1a 1 ar T k . . • b. lırler. · olma ı ır. . •v• 1 1 ı tır. a nben 12 bin tonılatolulc ır kıtaatını ve müdafaa tcrtiL~tım mit 
Bu • 1 ı_ • • y Size şımdi hıtab ettıgım mcm - (Ba.ttanıfı 1 inci sayfada) gem.iye 2 torpil İ 7abc-t etmiştir. Tak (il-_. f • . ralyöz ateşine tutmuşlar ve 7ara 

na nıanı o ma~ ıcm~e unan lek t•~ aşıyan millet bir sene •ı .ı ~ .. .b l b" ·ı· 1 k d.w b" ~·ara ı 1 aıa sa·-'ada) • ve ITIQ·li k• , . •l . b ık· d O _ e ~ Y ' . .. .. - ı p.a. auıgı ve buyük yangınlar çık- n en a tı ın tom ato u ıger ır Rıza Artunkal İstanb 
1 

k _ mıntakasında Slosella mevkii. cı,•a. 
}jrn- ~ ~ dn'\t-,... .. rı e 

1 
(Ge .. • den fazla bır zaman<lır kı bu:ı;ukrtığı göniLnüştür. ~emiye de bir torpil isabet etmiş - tanı ,..._n"'ral • r'....t..ak Auvnı· osamubık rınd.a gayet a.lçakt::tn uça.rak lı.ma. n· 

..• .,. ag1n an ı ,r,unmos .orı - b" ret ve azimle harbetmP-k E d 1· ti ~ ~ ~u d h 
tenin cenubund .. ·ı d ~na ve bura- ır. cesaç·· 

1
. atle .. de sı·ıa·h arka- ı r:ı ene \'e Almanyamn şima ı r. olis "d·· .. Ç • 

1 

akı 1 O denız tavyaresı:ıe ucun 
da Ad . .... . " • . tedır. e ın sa • - garbısın<leki hedeflere de lııı.icum ~ f! ~k ulıru orum v~isi Mu .. • etmişlerdir. Bunla;c:İan 4 ü tahril 

.~ nyatıı;ı:-c· srıdf',.. l ffi\"TII hır da ınız ve müteveffa kralınız A-ı edilın•şt• • M ı p zad ... ~rs .da sn, mıntak. a tıcaret. m. u- .. dümı· ... dı·~e-'er·ı ng-ır h1\sara uvg . 
tnudafaa ha+tına çekılm~i düı;ü • l k~ drın sözlerim hatırınıza ge- Ç 

1 ır.b .. .. 3l"CC reVOSt uru aı arper, ticaret ofısı U- '° ~ " n 
necdclerdi e san .. 1 · j arşam a gunu aynı bombar - mum müdürü Ahmed Cemil Conk ratılmıştır. 

r. t:riniz. Aleksand.ru;v· ~n soz erı dıman sen•isine mensub tavrare - vefat etti D.. tayyareleri Zara üzerin-
C!·--ı~ Al ·L J cYuaoslavvanın bırlıgını koruyu - ler· Danım· arkada demı·ryoll"'rı mu·· ve vekalet erıkani ıle dostları ta - uşman . ' ...,.ı,,xıu nRa a: ,.... ... rafından karşı]aQmıştır. de uça•ak bırk.aç bo~Ui"J ~tmı§)ar 

Al:m nuz, olmuştur. . . . nakalatına ve tels.z istasyonuna Vichy 1 O (A.A.) - Fransız a- • , ,. . .. . ve biraz hasar ılca etmıc:l~rdı:-. 
an - 1 a!yan m~kincli, zırhlı Burun ben de sıze aynı mesa]ı hücum elmişlerdir. k.ac'.,.r·= ; av\ ıncln , Marc"I p 11, -j 1 ıcarel Vekıll Mumtaz Ökmen H k ti . . T b k li 

"~ motörli.i kuvvetlerin Derne'yj ""1 • « Yuı{oslavvanın C b. ' · · · > d' · · k l b' h · ava ·uvve erımı.z, 0 ru ld tekrar ıvorum. · k · enu ı Norveçte Çarşambayı vost. 79 yatında olduğu hald .. di:n nn ıs.nı ar:şı ıyan ır mu arrı • d d'. ·ı · . b 
a ılı:ları malumdur. Bunların daha birliğini koruyunuz•. Va arınızı Perşembeye bağlıyan gece sahil ölmiiştür. -· ~ ıimize şu bevanatta bulunmuştur: manın a u~ma'1 g~ enn~ ı~a et 
rrlta yüriiyerek yeni yerler alma - muh.afaıa ediniz. Kralını~. ve muhafaza servisine mensuh c- Tetkiklerde bulunmak mak- ler kaydetmışler ve f~detl. yang~n 
arı ve Mıaı.r hududuna kadar d i d na tam ıtımad t l dil b. ··ad . . ı·st b 1 lar çıkarmışlardır. lkı tayyaremız: l a - kahrarrı:m or usu ayyare er Hoyangerde b"r aliı - s· d ·k· h k 1 d sa e ır mu et ıçm an u a . d.. · . 8 . 1· .1. erJ"Fneleri mümkündür. Fak~t bu .. . . mıny f b "k ff k !Q1 a ı 1 ırsız ya a an ı ldl ' B d k" t tkikl ·m es gen onmemışhr. il ngı iZ tayya· ha -'- 1 ,göstermız. . om a rı asını muva a ·i - )le m. ~r~1 a. ı ale~ ı. d erı d - ıesi düşürülmüştür. 

h. t'C'JCel. erle harbin seyrine kat'İ yelle bombalarnı<>lardır. o·· 1')eden nasında VeKa etı iiAa ar e en • . 
ır t ki k s f B ı ı rın ··~ ... Biga (Hususi) - Uyanık zabı- 1 ş k Afrik d l\1 ı· 

d esır vapınaynca' arı aşi ar - o ya, u gar a . sonra ayni ~n·ise mensub Blen - bütün meseleler üzerinde meş,o!U ar 1 a a l usavva ımanı 
ır h tamızın aldıgv l tedbir sayesinde bu b d r· t kah a b. ·· ..ı f d • eim tipinde bir tayvare Brest li- olacağım. Bittabi u ara a s an- r ınanca ır rnuoa aa .an ııonra 

Y 1 hareka"tına J rada '.'lllardanberi hırsızlık hadi- 1 k 1 t· f ·k ..ı.·· k ı · Dogu"' Alrilıada: ugos av ~~nda çok bulunan bir harb -J{e- ·' hu. ·.a f:ıalivc e ~eçecc. o an ı - aı auşman uvvet ermin tazviki 

l • • mısıne çok alçaktan cürelkarane sesi kaydedildi~i yoktur ... F.~k_ııt: caret ve pt'!trol ofislerinin Lt.şki15t altında dü1!1nü11tür. Liman tıkıılıdıT. 
h Eritre ve Haheşi6tan harekatı ni- iştirak etmedik erınt bir hücum yapmıştır. gecen hafta şe?.ır P.az~rı gu~~ ıkı ve faaliyeti işler: üzerinde de tet- Ye- bütün tertibatı tahrib edilmiş . 
b a.:vete ermis sayılabilir. Bu :oıebeble ·ı"" d • Çarşamba ak~am.ı eec vakit bir yeni hırsız turemıştır ... Du:ck:ln kiklerde bulunacağım., tir. 
Unıcfan pek yakınd:t M1eıra ve Mı- 1 an e l yor düşman avcı tayyaresi Ronıs,gate S:hib1erini~ kalabalık must~rılerle Tricaret Vekili saat 16 da mm - Şarki Akdenhde bir deni2a1tı 
~rdan da do;ju Libya"ya doğru bir- Sofya ı O (,.\.A.) - Bulgar a- açıklarında deni:ze düşüıiilmt4-tür. ıugraştığı bır sırada kum_~ ıopu, t~ka ticaret müdürlü~ne gelrnis- gemimiz, Liverpool tipind,. bir düş 
hıt~r naldinı- başlanacaktır: hatt:il jansı bildiriyor: Bu gece devriye avcılaı ı Fran - ayakkabı, saat ve .. "pka gıbı muh- tır. ~urada T carct Vekilinin ri - man knıvazörünü torpillemiştir 
1 

il nakliyat belki de kıRmen baş - Türkiyedeki Yugo .. Jav buyiik el- sanın i.:gal altmdakı kısımları ü- telıf şevle~ çalar~k. kaç.mışlardır. vasetınde, mıntaka ticaret müdü-
arnı.- bulunmaktadır. çiliğinirı Yugoela vvaya karşı nıuh~- zerinde foa1.yette .. bulunarak bom- Akşam uzer; _hadise.n:n f,arkın. - rii Said Sarper, ticaret ofisi umum 

... _ t f l bi S'Urcttc i"tirak ettı- balar ve mıtralyozlerlc ba:zı !hü - da olan satıcılaı, keyfı:yettcn polıs müdürü Ahmed Cemil Conk, p"t-

't ~ 
.... ma a aa r ~ d . . . h b d tm• 1 . "" .,.fi·.- . . r.-~. ~ni Türk hükumcti.ıe bildirmi ol - cumlar yapmışlardır. a.ıres~nı a er ar e ış e~· ve rol ofisi müdürü Talha Sabuneu n · duğu hakkındaki Reukr telgr; fı! Çarşamba - Perşfimbe gecesi da f~_ıllerı yaka~atmışlardır. ~~. açık ve diğer Yekalet daireleri şefJerı-
hakkında, Bulgar ajanın bu haberl.e fi batarvalar ~vve~ce bildinlen - gozler, .Y enım.ahalle koyuııdı:ı:ı ·nin iştirakilc bir toplantı yapıla _ 

-------------- rin tamamile val.ı.n olduğunu bildır lerden başka bır duşman bombar- Hasan. og1u Kazım Kaçarla Ha1ıl rak vekaleti alakadar eden me _ 

M "'l d ze}~•le meğe salahiy~ttardır. . . dıman tayyaresi daha dü~; ~ü.? - oğlu lbrahim Kale . isminde iki seleler üzerinde görüsmelerde bu-
ug a a At'-' Dün ba.-vekil Filofun meh usan lerdir. Bu su.retle o g~ce duşuru - kurnazdır. Derdestlerınde her ne lunulmus YC Ticaret Vekili alaka-

Muila U) (;A.A.) _ Dün gece mecliaindıe "'de söylediği gibi, Bul - len tayyareler on bire bali,Ct ol - kadar cürümlerini inkar etmiı?ier- dar dair€ şeflerinden faaliyetleri 
~ 1.30 de burada okbıkça şiddet garlar lriç bir tarafta Yugoslavyaya muştur. se de çaldıkları eşya meydana çı- etrafında izahat. almış.tır; 
)i bir :ı:elzele o11Jwewr. Zarar ve zi- k.aqı. bücwn.a i~ak etmemekte - Bütün bu harekattan valnrz 8 karılmış ve ken.dil~ri derhal tevkif Ticaret Vekilı şehrımızde bir 
~ ~. u. tal!:Yaı:emiz üslerine dönmemistir. edilmistir. _jıafta kac!ar kalacaktır. 

Sovyetler Almanlara 
pek az petrol 
gönderiyorlar 

Londra rn (A.A.) - Diin A
vam Kama!asır.d,\ sorulan bir sua
le: ce\·ab vere.1 nnz.ır Dalton, 1 Mart 
tan beri Alman) ayn Sovvetler Bir
liğinden pelıt a&: petro: gelmiş olda
b"llnU bildirmiştir. 



8 Sayfa 

Hikaye: Anne şafkati 
(Ba.ştarafı 5 inci sayfada) 

- Evet. evet. biç şüphe yok ki 
çok canlı, çok hareketli bir çocuk
tur. Sizin imzanm. öyle caıılı bir 
şekilde taklid ediyor ki!. 

Anne yeniden ha.vrete kapıla
rak: 

- Benim imzamı mı, dedi?. 
- Xvet, karnedeki imzanızı. 

Fena not aldığı zamanlar karneyi 
size ~öaterm.eğe lüzum jf()rmeden, 
namınıza imzanızı atıveriyor. Af 
buyurun bayan Gökay, siz olsa
nız oğlunuzun bu hareketine ne 
derdiniz?. Nasıl bir isim vnircli-. , mz .. 

Bayan Gökay giilümsedi: 
- Harikul&de bir buluş, der

dim. 
Müdür iki ~ıne başını tuttu. Bir 

müddet ijyle durduktan sonra, bü
tün resm.t sü.k<inetini toplıyarak, 
bü:yü.k bir nezaketle ı.ordu: 

- O~lunuzun si~ara içtiğinden 
haberoar mıımıı.z?. 

- Hayır, haberdar değilim. Fa
·!kat ~yie bir şey yapıyorsa, ka
bahat sizdedir. Çünkü çocuk s:ga. 
ra iıçiyorsa, sizin bunu haber ala
rak derhal vazjifeçirıneniz lazımdı. 

Müdür üm.idsizce elini salladı: 
- Atı alan çoktan Üsküdarı 

geçmiş, dedi. Böyle bir çoouğu 
vazgeçirmeği bir defa da siz tec
rübe edin bakalım!. 

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

.,...,....; & Şuba&, ı Ma31'f\ l A.. 

....... 1 İkineltefrlll &ariQlertlMle 

J&P&lW· 

1941 ikramiyeleri 
ı adet 2000 lirallk - 2000.- ura 
s • 1008 • - 3000.- .• 
J • '150 • - 1500.- • 
4 , 100 , - 2000.- • 
8 • 250 • - 2000.- • 
il • 180 • - 3500.- • 
80 • 58 • - 4000.- • 

lOO , IO • - tOOO.- • 

Anne müdafaadan kat'i bir ta- Iİ==------------m 
arruza ~eçti: 

- Evet ben bunu çoktan tecrü-
be ettim; muvaffak ta oldum. O
nu memeden kesmek icab ettiğı 
z.ırman bunu kolaylıkla b~armış
tım.. 

- Fakat herhalde siz oğlunuzu 
geçen sene memeden kesmediniz 
ya!. Siz onu şimdi si~aradan vaz
ReÇirmeğe bir çalışınız bakalım!. 
Sonra. Bayan Gb"kay, siz niçin be
mm arn:ıak ıaltınıclJ davetimden 
sonra l{elebild iniz? 

- Çünkü çok meşgulüm, bay 
direktör?. 

- Nerede çalışıyorsunuz efen
dim?. 

lstanbul borsası 
10/4/lKl açılış • kapanış tiatıarı 

ÇEKLER 
Açıllı 

Londra ı Si.erim 
Nnr.York 100 Doı..r 
CeneTI'I 100 İ.niç. rr. 
Atilla 100 I.Jrahml 
Madrid ıı;o Peçeı.& 

Beigrad 100 Dinar 
Yc•.<.ob:ınıa 100 Yeı:ı 

m 190 ineç P'r, 

Zivaretçi kadın, her nedense Altın 

Ti b:li!..HŞ 

5.24 
132.20 

30.2025 
0.9975 

12.93'15 
3.175 

31.1375 
30.745 

26.5() 
365 birdenbire elindeki sarı oortfövün Altın külçe 24 Ayar 

kilidini muayene etmek lüzumunu 
hissetti: 

- $ey... diye kekeledi. Ben 
mi?. Ben ... Mekteb müdürüyüm. 

} s'111m .,,e Tabvilit ------
eıva.s - Erzurum II 
Anadolu Demiryolu 3 60 
peşin 

19.35 

22.85 
Safa Dürder. biran için bir pi

ke bombardıman tayyaıesinin at-
~ı ·•ngıın bombasının tam ka- 1 O 1 fasının orta yerine isabet ettiı?"ini R A D Y 
zannPder ~ibi oldu. Sonra, derhal L-------------' 
kendısini topladL Kafasında şeyta 
ni, zehirli bi:r şimşek parladı: 

_ Ne aıa, ne ata, müserref ol- 8: Saat ayarı, 8.03 Ajans haberleri, 
duk. havan. dedi. Meslektaş oldu- 8.ls:· Hafif parçalat' <Pl>, 9: Ev ka
~umuza ci<lden memnunum. Şim- dıru, 12.30: Saat ayarı, 12.33: Hafif 
di artık ben de size hak vermeğ'e şarkı ve türküler, 12.50: Ajans haber
başl~dım. Oğlu~uz Etem, h~~kikat- teri, l3.05: şarkı ve türkliler, 14: Ka. 
te hıç ~te fena ~ı; ço~.u~ degı.1. Bu- k CPU l8: saa.t ayarı, 
yurdugunuz gıbı butun kusuru rışı pr'!ram . 
bıraz canlı ve hareketli olmasıdır. 18.03: Muz.lk: Radyo cıSWtng• kuarte. 
Böyle iyi bir talebeyi istemiye is- ti, 18.30: Meydan faslı, 19.30: Saat 
temive me'kteıbinize nakletmek ayarı, ve ajans haberleri, 19.4.5: Zira 
mecföu!:iveti~~e kalacağım için at takvimi, 19.50: Seçilmiş şarkılar, 
çok mutees~'.fım. . . . . 20.i5: Ra.dyo gazetesi, 20 45: T~msil, 

Bavan Gokay, d~1ı gıbı verm- 21.30: Konuşma, 21.45: Radyo salon 
den fırladı. Nerede ıse san ~ant.a-
sını direktörün basına vuracaktı: orkestrası, 22.30: Saat ayarı, ajans ha 

- Yoksa siz deli imi oldunuz? berleri, borsa, 22 45: Radyor orkestra 

SON POSTA 

ioA2niNi siLE11 is sANKAsıNoA 
İKRAMiYELİ HESAP AÇAR 

lstanbul Levazım Amirliğinden Verilen 
Harici Askeri Kıtaat. ilanları 

Beher kilo.su 18 kuruş 50 santimden 120 ton un pazarlıkla satın alına.. · 
caktır. İhalesi 1414/1141 günü saat 16 da Ada.nada askeri satın alma komis
yonunda ya.pılac:ıktır. İlk teminatı 1665 liradır. Taliblerin belli vakitte 
komisyona gelmeleri. «226ıJ. 121!52• 

•• 3500 aded keç~ belleme, 8000 aded urgan, 15,000 ada1 gebre alınacaktır. 
Pazarlıkla. ekailtmesi 16/4/9'11 Çarıta.mba. gilnü saat 14 d<.? Samsunda as
keri sat.uı alma kmnisyonunda yapılacaJctır. Tahmin bedeli 35,750 lira 
kat1 teminatı a362 lira 50 kuruştur~ Nümuneleri komisyonda. görülür. 
Talihlerin belli vakitte komisyona gelmeleri. -.2268• 128.54• ... .. 

Beher metre&ne 465 kuruş tahmin edilen 4000 metre branda. bezi pa· 
zarlıkla satın alınacaktır. İh.a.lesi l:?/41.1941 Cumartesi günü saat 11 de İz_ 
mir Lv. Amirliği sa.tm alma komisyonunda yapılacaktır. Hepsinin tutarı 
18,600 lira.dır. Ta.kanür edecek fiat üzerinden % 15 kat1 temina~ alına
caktır. Nümune ve şarto.amest komisyonda görülür. Tali.blerin b~lli va. 
kitte kom~yona. gelmeleri. 12270. c2856t . ,,. 

aosterilecek yerlere teslim şartile 30_40. ve 40 ton ki cem'an 110 ton 
aıtır eti pa.zarlık!a satın alınacaktır. Tahmin bedeli 4.f!,200 lira ilk temi
natı 3465 liradır. Şartnamesi ko~yonda görülür. İhalesi 14/4/941 Pa
zartesi günü saat 15 de Bolayırda ask.erl sa.tın alma. komisyonunda ya_ 
pılacakta. (2256 - 2784) 

Satılık sarı çam tomruğu 
Devlet orman işletmesi Karabük Revir 

amirliğinden : 
l - Mengen böl~e.1i ka.t'iyatmdan Koşumlar rampasında. i.stifte mevcud 

c660• aded mua9a; 1454. metre mikS.b «257• desınıetre mikab san 
ça.m tomruğu açık ar.ttırma ile satılacaktır. 

3 - Tomruklann kabukları soyulmuş olup hacim orta kutur üzerinden 
he.sablanm~tır. 

3 - Tomruklara aid satış şartnamesi Ankarada. Orınan Umum Müdür
lültünde, İstanbul, Zonguldak Orman Çevirge Mudürlüklerile Kara. 
bllk Devlet Orman t,letmeal ReVl.r Amırıııttnde görülebilir. 

4 - Tomrukların muhammen bedeli d2• lira ıoo., kuruştur. 
5 - İsteklilerin % 7,5 pey nkçeslle 22.4.941 Salı günü sa.at "1h de Ka-

ra.bük Re'f"ır Amirliline müraca.3.tlan. o-2829-t 

OSMANLI BANKASI 
TÜRK ANONiM ŞiRKETi 

TESiS TARiHI 1863 
Statüleri ve Türkiye c;imhu,.iyeti ile münakit m~kaoeienameıi 

2292 Numaralı 10/611933 tarihli kanunla tasdik edilmiftir 
(24/6/1933 tarihli 2435 Numaralı Resmi Gazete) 

Sermayeıi: 
ihtiyat akçesi : 

10.000.000 İngiliz Liraıı 
1.250.000 İngiliz Lira11 

- Ne münasebet?. sı, 23: Caııband (Pi.> 1 

T ürkiyenin IHıılıca Şehirlerinde 
PARİS. MARSİLYA ve NlS'de 
LONDRA ve MANÇESTER' de 

MISIR. KIBRIS, YUNANiSTAN. fRAN. IRAK, FfLlsTIN 
ve MAVERAYI ERDON· de 

- Siz ıbeni budala mı zanne
dıyorsunuz?. Böyle bir tulumba. 
cıyı ben mektebime nasıl alınnı
şım ? .. Gı.izelim mektebimi kötü· 
lem~?i;e hiç te niyetim yok ... 

. :Vh..ıdür, kadının sözünü kese
rek: 

- Fakat rica ederim, daha iki 
dakika önce cocultunuzu müdafaa 
eden s z değil mi idiniz?. ' 

- Müdafaa ettlm!. Evet. bir 
kulu('!'ka da tt~ivlerini müdafaa 

Dok"or Hafız Cemal 
(Lokman Hekim) 

Oivanyolunda 1 04 No. da her~üo 
haeta kabul eder. 

Telefon: 2 1044-1.3398 

Son Posta 
eder. Ben bir kuluçka kadar da mı l==============t 
olamıyacağım?. Fakat siz Lundan 
istifade ederek, bu l1avdudu, bu 
serseriyi, bu bu ... heı·ifi bir yan
gın borrıbası gibi, mek*"<"bime sok
mak ic;tiyorsunuz! ... 

Kadın, tıka111arak ~·ıı:rtu. Mek
teb müdi.irü. gülmesil'i zorlukla 
zaptederek: 

- Fakat havan, siz mesel~vi 
biraz izam edivorsunuz. Jedi. O~
lunl!lz. sadece biraz canlı. Nraz ha
reketli bir çoeuk ..• 

Kadın: 
- Evet canlı!. diye in~0'1ı. O

nun canlılı~ı ıbeni öldrürüyor. Ben 
onun canlılı~ı vüzünden üı;> jefa 
ev deihtiroim İki defa polisı• .ıtit 
tim. Sımdi siz bir de onu mek 'Pbe 
almamı istivor-ıunuz?. Hayır!. y:j7 

bin defa hayır'. 
Kadın portfövünü kantıih m 

hi, bir torpil süratile odadan fır
ladı. Mekt"'h müdürii, masad'lki 
Fikret hevkeFrıin havretini cpJbe
decek kadar ı•?ttn uzun, ve kah
kaha ile gukHi. 

fflJ.S(ln Ali Ediz 

~· Doktor 1. Zati Oget "' 
1 R" r11ye k:a,.•ısmdald mu"\ye~ ı 

ha nesinde öğle1en soma hasta-

Yevmi, Siyasi, Havadis ve 
Halk ga.,et.esi 

Yerebatan, Çı:ı.talcesme sokak, 25 
lSTANBUL 

oazetemızde çıkan yazı ve 
resimlerin bütün hakları 

mahfuz ve gazetemize aiddlr. 

ABONE FIATLARI 
·ı 6 v 1 

Sene Ay Ay Ay 
Kr. Kr. Kr. Kr. 

14.,u 'ıiJU 4Jl.I 15U 
Türkiye 2J4J 1220 -;ıu ~7() 
Yunan 

"-7Jı 14Vv öW a..ıJ 
Ecneb: 

Abone bedeli peşindir. Adre.s 
değiştirmek 25 kuruştur. 

Gelen evrak geri verilmez. 
ilanlardan mee'uliyet •hnnıu. 

Cevab için mektublara 10 
kuruşluk Pul Uhesl llzımdır. 

Posta ku.tu.stL : 741 İstu.'Jul 
Tlgraf . Son Posta 
Telefon : 20203 

' Janru kabul eder. 
1 ı '-'------------.' 

\ 

Merkez ve Şubeleri 
YUGOSLAVYA. RUMANY A. YUNANiSTAN, SüRlYE, LÜBNAN 

F"alyalleri ve bütün Dünyada Aceııta ve Muhabirleri nrchr • 

Her nevi Banka Muameleleri yapv 

Hesabı cart ve mevduat hesapları kiışadı. 
Ticari krediler ve vesailtll krediler küşadı. 
Türkiye ve F.cnebi memleketler üzerine keşide .senedat lııkonton. 
Borsa emirleri. 
F..sham ve tahvilU, altın ve emtaa üzerine avana. 
Senedat tahsilUı ve saire. 

==================== 
En yiilaek emniyet ıartlarını haiz kiralık 

Kasalar Servisi vardır. 

Piyaıanm en müıait ıartlarile (kumbarah veya 
kumbaraıız) tasarruf hesapları açılır. 

İzmir vilayeti daimi encümeninden 
Turistik yolla.r mınLa.ka müdürlüğü ~in 250 litre hacminde bir Betoni

yer ve en a.z 21) beygir takatinde ve 7 kilogram t.azyikU iki kompresör alı
nacaktır. İyi bir ha.ide olmak şartile müst.amel dahi olabihr. İsteklilerin 
teklifierini 2().4.941 tarihine kadar turistik yollar mını:.aka. müdürlüğüne 
vermeleri. c13U • 2752.11 

> Dr. IHSAN SAMI 

TİFO AŞISI 
Tifo Ye paratifo ha.ııtahldarrna tutul· 
mamalı: için tuki kııt'i, muafiyeti 
pek emin teze qıdır. Her eczanede 

> bulunur, Kutusu 46 lrunııtur. 

., GÖZ DOKTORU 
Nuri Fehmi Ayberk 

Haydarpaşa Nüm.une hasta.nesi 
göz mütehassısı 

btanbul Belediye kar!Jl!ll. Saat 
<S> ten sonra. Tel Z3Zll 

Zayi - Nüfus cüzdanımı zayi et.. •••••••••••••••••••• .. •• .. ••••••••••••••--••••••••• 
Son Pos&a. Matbaası: 

tim. Yeni8ini alacağımdan eskisinin ======ıııc== 

hükmii yoktur. Neşriyat Müdürii: Selim Ragıp Emeç 

Çoıha Celep haaınü s..a otta auıtm.Dt: s. R9glp BMBQ 
Al; Gh·ıı;lfl A Fkrem UŞAXLIGtl. 

Nisan 

Baf, Dif. Nezle, Grip, Romatizma 
Nevralji, Kırıklık ve Rütüo A~rılar1oız1 Derhal Kese 
icabında günde 3 kaşe alınabilir. T AKLITLERINDE.N SAKININIZ 

HER YERDE PULLU KUTULAR! ISRARLA iSTEYiNiZ. 

- • ~-, .. ». "" • • • 

Tünel Sa.a. tleri 
f stanbul elektrik tramvay ve tünel işletm 

umum müdürlüğünden: 
Tünel seferlerinin Cumartesi ve Pazar günleri aşağıda gösterıle 

atler zarfında yapılacağı sayın yolculara ilAn olunur. 
Cumartesi günleri: 

Saa.L 8 den 10 a kadar 
, 12,30 dan 14,30 a kadar 
, 17,30 dan 21 e kadar 

Pazar günleri : Yalnıı saat 17,30 dan 21 e kadar. 

lstan bul Bele Jiyesi Hanları 

Şişhanede lüna park onü i!e İsk:ender caddesinde duvar he<!im v 
fa.Sı, toprak haf.rı, tretua.r, bordur ve teferruatı inşası kapalı zarf 
eksiltme~ konulmuştur. Keşif bede ı~~ı lira 48 kuruş ve ılk te 
1167 lira 11 kuruştur. Mukavele, ek Jtme, -bayındırlık .ş!e.ri um 
susi ve fenni şar namelerı proje keşif hülasasile buna müteferrı 
evrak 78 kuruş mukabilind.? tx>lediye fen iŞleri müdürlüğünden 

cektir. İhale !4 1 9 ıı !'!lzartesı gun..ı -saa.t 15 de Daııui Encümende Y 
ca.ktır. Ta.ILbler:n ilk t~ın nat makbuz veya mektublan ihale tarihin 
gün evvel belediye fen işleri müdürlüjtüne müraca.atıa alacakları 
ehliyet ve 941 yılına aid Ticare:. Odn. .. ı vesikaları 'fe ı:-11z.ılı şartna 

2490 numaralı kanunun tarit·ıtı çe resinde hazırlıyacakları teklif 
tublarını ihale gü.nu saat 14ı de kadar Daımi Enciımeu~ verme.eri !" 
dır. cı2319t 

* * Beykozda. Albrah..'lm p~ kc-tı:u u yanında yapılacak istinad duv 
çık eksiltmeye konulmuştar. Keşif bedelı 3779 !ıra 9:1 kuru~ ve ilk 
minatı 283 lira 49 kuru~tut'. Keşi! ve şartname Zabıt ve Muamelat 
dürlüğü kaleminde gö~i.ilebil r İh l" 14ı/4/941 Pazartesi günü saat 1 
D'.li.mi Encümende yapılacaktır. Tali • rın ilk temınat makbuz veya 
tubları, ihal~ tarihinden 8 gün evvel Vilayet Nafia Müdürliiğü.1~ m 
caatla alacakları fenni ehliyet ve 941 ·ı'•n::ı. aıd Tı,.aret Od:ı.sı vesik:ıl 

ihale günU muayyen sııatta Daimi Encümende bulunmalan. (2518 
~ 

Üsküdar meydanmda yaptırılacak kaldırım ve Bordur inşaatı 
zar:f usulile eksiltmey~ konulmuştur. Keşif bedeli 10289 lira 32 kuruş v 
teminatı 771 lira 70 kuruştur. Muka ·ıele, ek:siltune, baı,yıındırlık ışleri 

muml, hususi ve f~nni şartnameleri proje keşif hülisasıle buna m 
fert'\ diğer evrak 51 kuruş mukabilin ie Vilayet Nafia Müdürlüğünden 
rilecektir. İhale 14/4/9·H Pazartesi günü saat 15 de Daimi Encümende 
pılacaktır. Taliıblerin ilk teminat makbuz veya me~tı.ıbları, ihale ta.rl 
derı 8 gün evvel v·ıay;at N:ıfia Müdilr ·;ğüne müracaatla alacakları t 
ehliyet ve 941 yılma aid Ticaret Odası vesikalarile 2490 numaralı ka 
nun t.arifatı çevresinde hnıt.ııyaeakları teklif mektnblarııı: ihale g 
sa.at 14 de kadar Daimi Encümene vermeleri lazımdır. t25Jl) 

Türkiye C ümhuriyeti 

ZiRAAT BANKASI 
Kuru1114 ta.ribl: 1888 

Sermayesi: 100.000aOOO Türk Lirası 
Şubt " a,Jan.a &dedi: zes 

Zirai ve ticarl her nevi banka muameleleri 

~ .... -PARA BiRiKTiRENLERE 28.800 
LiRA iKRAMiYE VERJYOJi 

Zirsat Bankasında tumbaralı '" ıhbaraUı tasarruf heaa.blarında 
~ 50 lirası bulunanlara aıenede t defa çelr.ilecelt kur'a ile &fail • 

d&ki plAna göre 1kra.miye dailiılaca&~. 

4 Adat 
4 
4 

40 
100 
120 
160 

" 
" 
" 
" 
" 
" 

1,000 Lirahk 
500 
250 
100 
50 
40 
20 

" 
" 
" 
il 

" 
" 

4,000 
2,000 
1,000 
4,000 
5,00ü 
4,80J 
3,200 

Lir.ı 

" 
" 

" 
" 
" Dikkat: Hesablarındaki paralar bir sene içinde 50 liradan a,aiı 

C1lpiyenlere ikramiye çıktığı takdirde ~ 20 fazla.sile verılecektir. 
Kur'alar senede 4 defa, 11 Mart, 11 Haziran, 11 Eyliil, 11 Birın

ci Kanun tarihlerinde çekilecektir. 


