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Yunan - Alman 

harbi 
• 
lnglllz· 
Alman 
la taları 
arasında 
ilk temas 
Almanların yeni 

taarruzları 

"il 

.. 

Almanlar aa Yanan ordusa 
ile Jngiliz lntaatma Joir• 

yiirümeğe ba,ladılar 

Müttefiklerin 
müdafaa hath 
Atina 1 1 (A.A.) - Yunanistan 

dakı lngiliz um•ımi karargahının 
bugun neşredilen tebl:~i: 

Ş'1na~ Yunanıstanda ilerliyen 
Alman kıt'eları, dün. l:ıgiliz ve im. 
Paratorluk lc.ııvvetlerile temasa gel 
h'ıişlerdir. 

Şarki Ma:.:edonyada vaziyet ka
rışıktır. F akllt vaziyetin bariz vasfı. 
nı. Yunanlıların muhte,em muka -
Vemeti te,kil etmektedir. 

Daha garbde Ahnan kuvvetleri 
Y enicc ve ~anutıra varmıılardır. 

(l>c:vamı 3 üncü sayfada) 

on Dakika: 
Florina önlerinde Alman 
ve Yunan orduları ara
" lda muharebe başladı 

(Tal.iliıt 3 üncü .ay/adadır) 

Yazı iıleri telefonu : 2020.3 CUMARTESi 12 NiSAN 1941 • idare iıleri telefonu : 20203 Fiab ~ kuruı 

"· TlllAN 
El basan 

o 

Amerika 
vapurları 
Slveyşe 
kadar 

geliyorlar 
Ruzvelt, Süveyşin muha

rebe bölgesi dahilinde 
olmadıgmı söyledi 

Amerikadaki Fransız 
vapurları da 

müsadere edilecek 

Anadoluya gitmek istiyenler 

Dün akşama kadar 
•· 

30.000 lstanbullu 
beyanname aldı 

Gerek mütekaidlerden, gerekse halktan 
yalnız istiyenler Anadoluya yollanacak 

Valinin riyasetinde 
dünkü içtima 

• Anadoluya gıtınek istiyen mü • 
Harb malzemen taııyacah va- tekaid, eytam ve eramil ile halle 

Yuao.lavyamn cenubu ile Yunanistanm firnalindcki harekat sahasını, purlara Amerika harb gemi - için, beyanname doldurulması işi-
sösterir harita (Almanların igal ettikleri arazi ufki ferinin refakati meıelesi ne dün de kazalarda devam olun-

çizgilerle laranmlfbr) görüıülüyor muştur. 

Almanlar 
Baçanlk 
bot azını 
geçemedi 

Manashr 
işgal edildi 

İtalyanların dört 
teşebbüsü akim ka'dı 

Askeri vaziyet 
Balkanlarda yeni 

büyük meydan mu
harebelerine doğru 
Yazan: H. Emir Erkilet 

Yagoslavyada: 

C enubda, Strumcadan 
Pirlepeye ~lmiş olan 

makineli ve zırhlı Alınan bir
liklerinden mürekkeb kolu, bu
radan Manastıra do~ru cenu-

iDün öğleden evvel vilayette va
Vaşington 11 (A.A.) - Heisi - 1i ve belediye reisi doktor Latfi 

cümhur Ruzvelt bu~n gazeteci - Kmiarın riyasetinde vali mua -
ler konferansında Kızıldenizle A- vinlerinin ve kaymakamların iş -
den körfezini Amerikan vapurla- tirakile bir toplantı yapılmış, be-
nna ~ek~ar açtıjtını .bi!dir~iştir. yanname tevziatı ve Anadoluya 
Reısıcumhur demıştır kı: sevk işi hakkındaki hazırlıklar 
Amerika vapurları Kızıldenizde görUşülınii$tilr. 

Süıveyş kanalına kadar ~itme~e Bazı kimselerin ~itmde niyet -
mezun olacaklardır. Zira Mısır bi- leri olmadıkı halde sırf ellerinde 
taraf bir top~aktır. Ve bitaraf bir beyanname bulunsun d i e ka _ LCıtfi Kırdar 
memlekete aıd hamuleler Aden .. Y . Y . Nisanda biteceık müteakiben bun-
~-Zezi ve Kızıldeniz üzerinden makamlıklara muracaat ettıklen l t if" . .' b ~, kt 
Avn ~·· ··ı ·· tü Aı·k d 1 1 ann asn ı :ı.şıne a~anaca ır. 
nakledilebiliBr .. 1 "k A "k h'" ~7ece~!r/·bey:n~a~ear~erh~~~f Gerek mütekaid, eytam ve eramil-

Ruzvel t. ır eşı merı a u- . den ve Rerekse halktan ancak is -
ı-A- t" ·n bitaraf bir memlekete hususunda tedbırler alacaklardır. . 1 An d 1 "d b'l k A\üue mı . .. tıyen er a o uya ,gı e ı ece -
sevkedilen eşyanın son~nd~ b~ Dün akşama kadar .k~zalaEa be- leroir. Şimdilik hiç bir mecburi _ 
muharib memlekete ~~debılecegı yanname ~oldurmak ıçı~ muraca- yet yıoktur. 

(Arkası sayfa 7 sutun 2 de) at edenlerın sayısı 30 bme yak - HükUmet tarafından meccanen 

ba dönmüş ve Florina istika - F d 1 
=:~~e hareketin~ devam et- ransa an genera 

}aşmıştır. Yeniden kaza ve na - nakledilece.klerin sevk işini mun- · 
hiyelere tbeyanname gönderilmiş- tazam bir şekilde blişarabilmek ü
tir. zere alınacak bütün tedbirler hal

.Moslrova radyosunun verdi- no·· le ,·ııı·hak lBeyanname verme müddeti 15 ka bildirilecektir . 
ii bir habere ~öre Kaçanik QO • 

Birinci ve Jördiincii. Yugoılav boğazı böl~inde toplanmış 1 Sofyada sokakta Adı·s Ababada "ardaları plan mucibince Zai • olan Yugoslav kuvveti Üsküb- eden erin sayısı -
rebden cenaba çekildiler ~~e~aAı~~nis~~ıc:v~~:~~i~~ ~:r: günden güne artıyo:r grup halinde imparatorluk 

Amiral Horti ukeri teftit ederken 

Macarlar 
Yugoslav 

•razlsiade 
Amiral Horti bir 

beyanname neşretti 

Roma 11 (A.A.) - Stefani ajan 
sına Budapeşteden bildiriliyor: 

Macar kıt'aları Drava ile Tiza 
arasındaki eski Macar arazisinde 
ileri yürüyüie baslamışlardır. 

Budapeşte 11 (A.A.) - !Macar 
ajansı bildiriyor: 

Kral naibi Horthy. Macar mil
letine hitaben bir beyanname neş
rederek, 1918 de Macaristandan 

(Devamı 3 üncü sayfada) 

Bulgar kıt' aları 
Türk hududundan 

çekiliyorlar 

Nevyorlt 11 (AA.) - TaM: arnız etmişlerdir. İhtimalden :3 

Nevyork Times gazetesine göre, ~:fi 0f!~;;~nharveck~ile~e~ d~~~ toplanmak yasak bayrag"' 1 çekildi 
Avumnya hududundan ve Gratz - "' r. M 1 p t • 
dan Sava ve Drava vadileri boyun- ru ise, burada vukubulmakta areşa e enın Sofy 11 (A.A.) 1 Adı·sababa 11 (A.A.) - lmna -

olan ve her halde siddetli o - •.., • b• t bl•ğ a - Gazete er, ., 
c.a ilerlemekte olan 2 Alman kolu lan muharebelerin neticesi her neşrettıgı ır e 1 şehir h<alkının bundan sonra tAbl rator sarayına Cumartesi gtinü 
bugün Zaireb - Liubliana hattına iki taraf için de ehemmiyetli olaca~ hususlan bildiren bir n~ - Habeş imparatorunun bakv.r1ağ_ı ~al ve prltta daha uzaia varmıılardır. olacaktır. Vichy 11 (AA.) _ Maretal zaınname ne.ş~~tmlşlerdir ... ~.u nı - kın alkışları a~asıı:ıda çe ı mıştı.r. 
R01Danya lwdudundakf Vreac'dan (Arkası Btl'fl"- 1 sütun 4 te) Petain'in husuai kaleminden tebliğ z1~ameye j{ore ydaya ~nıekyen - Sel~u?untüzefrındıne ımpa~ator1 Haıle ilerliyen Alman kolu Belaradın · J dilmi . erın sokak ortasın an gıtm ve asıe ara an ımza anmıı 
--~(D~ev~amı~~3~ü~·ncu~··_:sa~y!:.fu.:aa~)-\.._~===========:::::.. e M.::r:Ün Fransız birliği hakkın.. sokakta Razete okuma~an yasak - 17 tarihli bir beyanname o~un -

Berlinde hasara ~payan 

BERLiNDE 
OPERA BiNASI 

YAKlLDI 
lngiliz tayyareleri 

Berlinde büyük bina· 
ları hasara uğrathlar 

buic:i,.e nezareti binıua 

YENi 
İNGİLİZ 

UÇAKLARI 
Süratli yeni 
bombardıman 

tayyareleri yapıldı 

dak.i 80'; nutku hancı gazeteler- tır. Bundan başka yedı yaşına ka- muşt~r. Bu beyanna~e ~~ıt~nya 
de ok e ·dli ve>:kııeriyet itibarile dar olan çocukların yalnız olaraklşefle:ıne Habeş .sefler~le bıl~.stışa~e 
tah~k~tı tefııir)ere yol açmıştır. sokağa çıkmalan da memnu.dur. har~ın sevk ve ıdare~ı~e ~utedaır 
Bizzat FranMZ matbuatının dahi Kezalik r.okaklarda Rr~p halınde tebl~at. yapmak salahıyetını ver-
m.ıtkun hakiki mırnaıtını anlamamı§ (Arkası sayfa 7 sutun 3 de) mektedır. 
ol'duğu göriilmektedir. Meselenfo 
nıhundan uı.aklaşı'1-njaml;taı :mülna _ 
sib olur. Ayrılık hareketi bahsinde 
marepl bilhassa Golist tahrikatını 
.i8tihdaf eylemek ist~miıtir. Bu tah
riki.t dahili siyaset sahasında hiçbir 
tehlike arzetmemckte iae de Fran.. 
azların ve bilha11a propagandaya 
aldanarak itııal altındaki mıntaka. 
da Alman makamlarına karşı gizli 

(Arkası sayfa 7 sütun 5 te) 

Müstakil bir 
Hırvat devleti 

kuruldu 
Maçek Hırvatları geni 
hükumete mutavaata 

davet etti 

Bratislava 11 (A.A.) - D. N. B. 
ajansı bildiriyor: 

General Ziato Kvaterni.k, dün 
saat 6, 15 te Zaılreb radyoau ile 
müstakil Hırvat devletinin kurul
dukunu ilAn etmiı ve .kendWnln 
bu devletin reislilini deruhde et
tiğini bildirmiştir. 

Elektrik ve Tramyay idaresinin kazancı 

Geçen yıl iki milyon lira 
safi kar oldu 

940 senesinde tramvaylarda 939 senesine 
nazaran iki milyon fazla yolcu taşındı 

Berlin 11 (A.A.) - İn~iliz ha- . Londr~ 11 (A.~.) - Seri halinde 
va kuvvetlerinin hücumuna maruz ımal edılen yeru Spitfire tayyare-

Berlin 11 (A.A.) - Bir hu- kalan hedefl$" arasında Almanya-' l~rinin pike _hücumu tecrübele _ 
susi muhabir bildiriyor: nın en güzel operası olan Berlin 1 ~de.1~00 kılomctıe sürat temin 

General bu münasebetle söy -
led~i kısa bir hitabede iktidarı ve 
Hırvat ordusunun kumandasını, 
müitecilcr lideri Drante Paveliçin 

(Arkası sayfa 7 sütu~_J __ ~e) 

İyi haber alan Berlin mah- devlet operası da bulunmaktadır. 1 edılmıştır ... Bu_ suretle Spitfireler 
elltJ: e, Bulgar kıt'alarının Bu bina tamamile yanmıştır. Bu sadanın suratıne yaklaşmış bulu-

• Tii'f!S'. JIKl,µndan çok büyük sebeble, Roma operasının 20 Ni • nuyorlar. _Ara~arıncta saatte 240 
bir_ ;geriye çekileceği sanda Berlinde mezkur binada ve- kilometrelık hır fark kalmıştır. ,_.···--··········-····-· .. ••• .............. ,\ 
~i~ e · tedi1:. Trakyada receğ"i temsil iptal edilmiştir. Bir.co~. ~ece .. bombardın:a.n tay. f 1 .

1
. d • 

bulurnın Al~ kıt alarmın da Devlet kütüphanesi de ağır hasara yaresı duşurmuş ?lan İngılız avcı : ngı IZC8 ers . Elekt ·k, Tramvay Tünel idaresi binası 
bu misali .. ip etmeleri ·ve uğraınıştır. Maddi zarar çok bü - tayyare filoları, bılhassa ~ece mu- : Altıncı ders yarınki s'lyımızda : n " . • . . .. 
Türk h~uquna yaklaşmama - yüktür. Kronprinz'in sarayı ile o harebeleri için yerinde olarak yır- ~ çıkacaktır. E iElelktrik. Tra~~~Yi··~n~ ı~~ ~n,rt~tkik e~~ej uzere Şehir 
ları ıcayri varid ddiJdir. 1 :ivardaki birçok büyüJt binalar ve tıcı havoc ismi verılen b .r tayyare \ ı meler~ !'mum :nu ur u,. .... nunh b- ec ıs(Aın~~~_:rı .J r; .. 

1 
..3-) 

~---------- J (Arkası çayfa 7 sütun 6 da) (Arkası sayfa 7 sıiwa 6 dı.ı) ··-··········· ............................... _... yılı bilinço, kir ve ~ar esa r,_-. "11:0. ' wtun -



2 Sayfa 

Adliyeye verilen 
basma muhtekiri 
Mahmudpaşada yapılan bir ih

tikar cürmü me$.hudu dün ~eç .va
kit adliyeye intikal etmiştir. 

Antakyalı bir ~ri Mahmud
paşada 167 numaralı mağazada 0-
seb isminde bir manüatura tücca
rına müracaat ederek, frizo tes -
miye edilen kıvırcık basmadan • 
temiştir. Fiat mü.rakabe ~omisy~ 1 
nu bu cins basmaya azamı 55 ku -
ruş İiat tesbit ettiği halde, Oseb 
metresini 75 kuruş üzerinden sat
mıştır. Bilahare aldandığını anlı
yan müşteri polise şikayet etmiş, 
Oseb yakalanarak, ihtikar suçun
dan adliyeye verilmiştir. 

Hadiseyi tetkik eden m.üddeiu • 
mumi muavini Hayri suçu sabit 
Ri)rmüştür. Oseb milli korunma 
kanununun 31 ve 59 uncu madde
lerine g~, muhakeme olunmak 
üzere, dün .geç vakit asliye 2 nci 
ceza mahkemesine sevkedilmiştir. 

lnönü gezgiıi 'hazırlıklan 

SON POSTA 

Resimli 1'1&kale ı istiklal ruhu .• 

Nisan 1 

Sözün ıs ası 

Gene ol 
Z. Ekrem Ta:a 

üyük Fransız şairi, ro 
tizmın babası {Vıktor 

go) bir fılcan koyu kahve ıçm 
den ilham bulamazmış .. Gene 
hur Fransız romancısı (Balz 
da o layemut eserlerıni y;uar 
fıtcan fılcan kahve içermiş. 

ı 
Mü~areğm dımağımızdakı h 

reler uzermde fevkalade müe 
olduğu muhakkak. A<ilarmı zı 
reylediğim iki büyük fikir ad 

B 

nın dehasına sahih olmadık! 
halde mükellef bulundukları b 
sit işleri kahvesiz başaraınıyan 
pey tiryaki tanırım. 

Bu ~içarelerin halleri bugün 
de yaman. ender yaman oldu. K 
fetsizce ruhi tetkiklerde bulun 
maık maksadile arada sırada, ıç 
rinden bazılarına ujtrayıp ha 
soruyorum. 

«B,k_ milletin müstakii. yani şerefli bir millet o~a-rak yapyabilme- «1.tiklal ruh•.ı efendilik ve hakimlik nıhudur.» Bu ruha malik bir Hepsi de aşağı yukarı: 
ai için ilk p.rt, istiklal ruhudur. Bu ruha malik olnuvan bir millet millet maddi bakımdan fakir, geıi. yob.ıl olabilir. Fakat haysiyetini, - Fenayız! diyorlar. Hasp 

TakaimM, lnönü gezgisi eahaam- -1 fj · fis d f k ikl·~· · ·· l h müstakil bir varlık teşkil tdemez Dai b kala kölesi h. tere nı, ne · izzetini mli a aa için ha~tııu feda etmekten ç.ekin- · e s ıgını oy e isse diyoruz ki! 
'8 yapılacak elektrik tesi!latı için ç.ı·ai ohn k b . . d L I · ':1a Af nnın • ızmet- mez. İstiklSI ruhu ferdi ve içtimai en yük.ek ahlaki meziyetlerin bir Kimi unutkan olduil;undan, k" 
dün öğleden evvel belediye fen itle .a mec nnyetın e -.a ır.ı. · · d iba · · mi diıt.; ... d kimi d 

1 l 
.......... _ ......................... ______ ..;.... neticesın en rerettır. mı serse e ~ en, · · e 

ri müdürlüğünde bir top anh yapı - ... - ..... -. ...... - ......... -.-.............................. ·-····...-··-·-·-··-•••••••••··-···-· ................ ..-- havet ve atalete ~ıiı.ndan b 

11uştır. Toplantıda, bu eabada vii - ı:: E D E B 1. VAT ::ı 1 sediyor. Hatta hafiften ye'se dü 
cude getirilecek ekktrik tesisatı va- .şen, malihülyanm hududuna 
ziyeti göriifühnüştüı. lrönü gezgisi leae•al dlJo• ld dar yaklaşanlar bile var. 
•basındaki yoJlar asfalt kaplama A .- Biri, kahıve bulamayınca ça 
olacak, inşaat yerleri. şimdilik in - ~ • b ll 1 dadanmış; fakat~ 
llUlt yapılamayaC3ğı için, yeşillen - en l ı·r e A - Nafile! ötekinin yerini 
dirilecekm. Yaya kaldmmlar üze - m l l muuor d. so·· 1 i Ço··rçı·ıı·n nut • Ço .. -..n.;1t... k b·ı y .. ıye Yen yor. rine muvakkat ağaçlar dikilecek ve ., ~ tümen çl ara 1 e. Öteki, çocuk 2ibi, cebinde çi 

~!i:e::.ildiği zanıan bu arçlarl film hakkında =~nt~~·~1~ nutku ve ~~==~r: :::~~.i=·· Kahveyi. 

PTo.tdn mukavelesi muharebelerini ve b muştuT. Ağzını, burnunu buruşturd 
natılacak yazan : Halid Fahri Ozansoy rİyorkeıı, yani ı - azı acı Fi'lhakika, Bal Anladım ki memnun değil. Amım 

kincikanun ayının h k• k } kanlardıa kullanıJ. ne yaparsın?! 
Şehircilik mütehaaaJSI Prt>st'un Çocuktum.. Sinema yerıi icıad i~et sofralan, dalkavuklar, riya- ~inci yar.ı111:0da. a, ı at er mak için, lngilte - Evelisi gün eski kapı yoldaş 

ındtavele müdd~ti bitmek üzere - olunmuştu. Ben bu icadın İstan- karJılklar, kıhbıklıklar, vesaire ... Balkanlarda tehlL renin elinde ma - !arımdan birine rastladım. Onu 
~· Bel~diye ~inin bazı semtleri - bula ilk gelen bir filmini, bir bay- Her levhanın arasında da. köşkün le artmağa b:ışla- n y A z A N "ineli. ı.ırhlı, mo • yaman bir kahve tiryakisi oldu 
mn. ~falit ~lanla~ıaan .. yaptınlma - ram günü, şimdi yerinde koskoca ikide 'bir görünen bahçesi. Koşan .nıttı Her ne ka ki" 1 törlü ve piyade iunu biliyorum Resmi daireler 
•ı 1Ç1n, Proet un bır muddet daha bir kilise yükselen eski Konkor- bir adam: incesaz ahengi. Tarhla- dar !talyl'nın ge: me 1 gen&ra olmak üzere 1 O : kahve içmek mÜbah iken, aylı~ı 
istihdamına karaı veri1meaini Ş,-hir diya tiyatrosunda kantolarla Ha- nn arasından ~erek kelşkün çeı1 Birincitesrin E .. E k"f \ 15 .erbest tümen. nın - mübaliğasız - onda bir· 
Meclisinden istenı4tir. Meclis bu - san efendinin oyunu arasında sey- merdiveıa önüne yaklaşan bir fay- ayının sonunda • mır r 1 8 le hiç olmazsa kahveciye verirdi Filcanın da te 
günlerde bu hususta karar verecek- retmiştim. O tarihte idadi talebe- ton: yine incesaz. Telaşla içeriye Arnavudluk üze - 2000 uçak bulun, vesini şehadet parmağile alıp alı 
tir. sinden olan halamın o~lu, küçük dalan bir şişman hizmetçi kadın: 1 rinden Yunanıstana vaki olan taar - saydı ve bunları vakit ve zamanilc, yalıyacak kadar düşkündü. Yam

kardeşimk beni bayram gezintisi- yine incesaz. Uşak _geçer: incesaz. ruz Yunan ordusu tarafından dur - yani Almanyanın Romanyayı işga - na sokulup, sordum: 
Darüıpfakanm yıldönümü ne götürdüğü gün o tiyatroya kuş uçar: incesaz. Hanımlar ~lir: durulmuı ve ha~tfi Amavudluk top- li ve en geç İtalyanın Yunanistana - Kahve bulabiliyor musun? 
Darüışafakanın 68 inci yıldönü- sokmuş, bir locaya oturtmuş, son- incesaz. Paşa sırmalı esvablarile raklanmn içine doğru geriye bile tecavüzü s11alarında Yunaniatanıa Ümid ile yüzüme baktı. 

mü. yarın mekteb binasında mera- ra oyun biteceği sırada ~elece~ni Cuma selamlı~ından döner: ince- atılmıt buhınuyorsa da, Birinciteı. çıkarabilseydi, işte o zaman Çör - - Ne için sordun? 
eim lekutlulanacaktır. söy:liyerek kendi gezjntisine ~it- .saz. rinin ilk haftası sonunda Romanya- çil':in dedlği gibi Bai.kanlarda, bu - Hiç! Sordum. öyle. 

Merasime, saat 1 O da batlana - mişt.i. Çocukhığumun oldukca ha- Ah hele, köşke o arabanın geli- ya girmiş olan Almanyı. Bulgaris • cihetlerde yapılacak bir iş olma • Sağına soluna göz gezdirip, ya 
cak. clavediler öğle üzeri mekteb zin bir hatırasıdır bu. Çünkü oyun şi! insan ı;?illmekten sadece buna tana inmeğe hazırlanıyordu. Çör - dığını Mihver devletlerine göstere- kınımızda yabancı bulunmadığın 
S1Dit\sında Da~fakan!n. an·ane.. bittikten sonra da büyüğümüz kablır, aktörforin ve vak'anm ko- çil'in nutkunda işaret ettiği tehlike bilecek 70 : 75 tümenlik çok haki. kanaat ·getirdikten sonra, usulca 
v1 yemeğini yiyccekl~ıdir. Öğleden gelmemişti ve biz ağlamağa baş- mikliğine lüzum yok. Benim ÇO- bu idi. ki ve kudretli bir müdafaa bloku cık: 
ION'B eski mezunlarla talebeler lamıştık. Nihayet iki kardeş, yol cuklu.,~da. ~ seyretti~ film.- .Anlatılan lngilteTede, o zaman hasıl olabilirdi. Fakat itiraf etme • - Yoksa:· dedi, sen benden a 
muhtelif eğlenceler tertib edecek - bilıllez, iz bilmez, Tünele doğru de de böyle ıdı: Tren _geldı, yolcu- Libya harekatını fobruk.ta du!du. lidir ki, Bulgaristanın Mihver si _ kıllı ve tetik davrandın da bole 
terdir. yilrüyetek yola koyulmuştuk. O- lar indi, sandal geçti, kJy.ıdan bir rarak Nil ordusunu .. imali Afrika . yaseti nasıl lam bir Balkan ittilıa- ihtiyatın mı var? 

rada bir yokuş g-Ordük. Bir dük- el s~landı, araba d.~u ye için- dan Balkanlara nakl~tmek tedbiri dına mini olduysa, Yugoılavyanın .• Ve m~nfi cevabımı beklemed 
kancıya orduk: - Köprüye iner> d~n ınen l~rd kıyafetlt bır .. adam düsiinülmüş ve fakat, pek doğru 0 _ da, sinme ve uyp11tk politikası, na- ılave ettı: . . . . . 
dedi. Biz de, Yüksekkaldırımdan bır bahçenın çakıllarına mubarek Jarak, harekit•n devamına karar sıl bir Üçlü Balkan ittifakına im _ - Ne olur, b~aç l>Jşınml1 Beyaz peynir bollatıyor 

Bazı maddelerin kontrolu piv~ -
aada müsaid neticeler vermektedir. 
Bu meyanda bir müddet evvel or -
tadan tamamen kaybolan beyaz 
peynir yeniden dükkanlarda görül
meie l:iaşlanınıft'ır. Alikadarların 
ifadesine göre m.evcud beyaz pey
nir stoku evvelkilere nisbetle fazla 
olmamakla beraber, son haftalar i
çeriainde bilhassa Tr.akya, Bursa ve 
Bandırmadan faz.lıl miktarda pey -
ııir gelmiftir. --------

aşaj'ıya, mehil mehil yollandık. ayaklan~ı kondurd':!. Bu bizim verilmitti. idin vennedi ise, İngilterenin, bil _ versene?! w yallah, bıllah eklım · 
Bizim halazadeyi de işte o yoku- son yerlı fümde de oyle. Ne olu- Fi11. kik h kA T b k" haeaa kara kavvetleri cihetile va_ sımda degıl.. çalışamıyorum. B 

b 
? Otu . . ·a· una a are atı o ru ta ,, kl·-'- bö '- devam ederse tek şun ortasında, ir camekandaki yoruz. z sene gerıye mı gı ı- durdu ı b k.. k kındoğudaki zih da. böyle bir itti.. yo .UA Y~ __ _ 

resimli kartpostalları s~yrederken yoruz? ramıyarait. u !11ev un su u - f-L L!_ •• ı·· L üd olmayı bıle düşunuvorum. 
. . . . !tundan aonra Bıngazıye ve ta Trab. -. uu turu can ve -.an vereme - n-~ dıın allı 

tekrar ele geçirebildik. Galiba biz Hele bu ii1mdekı paşanın esır- L__ _._ ·ı· . . .....;..,.· .ı:-CA acı zav ya ••• 
rk k f 

. . . d d i ıu.garo vı ayetının hududlarma ka- ···~ır. Esaret 'han.,,; türlü olursa ol _ 
oyunu seyrede en o a ayı tüt- cının evın ~ coşup coşup a resm d il · ··r· .. 1 · . ,__ 1 ik" s· ç·· -r· b "fad · · ' ,.,. 
sülemişti. Sallanıyordu. Ne ise. o elbisesi ile ~öbek atması gibi sah- j ar .en go uru. mesırun oaf ıca 1 

•• ı::ı~! 0 ;ik md 1 unh 1 
• e Jd'!:: sun, fena şey. Meseli kahve deyip 

önde, biz arkada köprüye jndik. 1 · başk ı d ı d se-bebı vardı: Bırinci sebeb hare soy 1g1 fU ır 1 ar azın ° - de ~i$mirı şu kapkara nesne. 

tenkid
ne en tt•ı a arHıakladı laryazıKi~mdira kab d'evam ettirmek V.)n z~t~ faz: lan kadar bir ibrettider: ,Balkan- bakın adamı ne zaruretle!'e sev -

Sonr~ o yıllarda oturdurr11muz e ı er ı r m ·-s 1 da T·· k' ed h · ı · .., ,.,~ d ? H · · ·1 · t ·iht ·· !la bir kuvvete ihtiyaç olmadıO.dır; ~,. ve u:- ~ e ümyet eri ı - kedi:yor! 
Hoc8J)Qşadaki evimize gelince, ev- o a am. angı aı enın ar e yuz .. k .. d w i ~b d 1ı:· ı· }y .... çın harbeden veya harbetmeg .. e a e et ~ 
d kil ~ı k b l k d ? 1908 d 1 b çun u ogu &..I ya a 1 ta an or - - l 

e ere ag ıyara aşımıza ge e- l akrattsı ı~.. t k en ,:~;~ u me1:1ı: dusu hemen hemen imha edilmiş - made bulunan milletlere yapabile • • ••IH a u 
di. Halamın o;(,.lu da, hatmmda du? Bu k' · t• ı·d· ? ti Döküntüleri de Gaıbtrablusu cegmnz muza ~net flllJ ı ızzaJUT ........ - ........... - ....... - •• - .......... -ni anlatmamız herkesi sinirlendir- e e e vır e şek.uı paşa :'{Uft. 1 v• • •• b . d" b" 

J;>. muy . ımın ımsa ı ır. . h _1 __ _1la mabducldu F.i:-,n... '-ik - 1 di Elektri.. 1 __ 1_ ? 
kaldığına göre, daha büyüklerden M~l... Ne ayı'b şey! BiJbassa vtlayetimn u~uo nna kadar az . r. 11 

• o.un~-. .~ 0~ ~ r v_e ge zam yapı ~ .. mı· 
Standard tip aJa.lı:.lı:abılar etrafın bir iyice azar işitti. mil1i izzetinefsi ne bdar incite- bir ~etle. "o. valamak güç olmı - ln~~~~ Bihngazı bolgesı~ı tahl~ KDnııiir fiatlarının arbrılması ü -

da Fiat Mürakabe Komisyonu tara.. L ikinci L -b d ye euuc-. ve atta MıSJn b 1 ı hli.. J 1 k .,_ Seneler ll€ de çabuk aeriyor! cek bir "811l devinnel yaca-.tı. ııeue e, Alman L L L ~ e e zerine nakil vaaılcl arına ve e e tnK. 

Tek tip ayakkabılar 

fından verilen kard?' mccibince, Ti- "' " "'" hu -.eye -.oynıe .. pahaaına hugu Bal h kk d 
caret Odası tetkiklı:ıiM devam et_ Şimdi büyüdükçe büyüdükçe, ya~- Ya filmdeki Yıldız .sarayı' O ne gazab ve sumetini celbetmemek b .. .. d d·~· d f k 1.d- fiatlarana yapılacak zam a ın a 

kmdım ve şunu anlamış oldum: uydurme, ne ttSSİZ saray! N~ fa.kir için Balkan devktleriııin, yani Vu.. . n ra go~ e-: ıgı or u ~" a a e aJakad-.rlianca tıetkikat• baflanmq... 
mektedir. Tıcaret Vekilinin şehri - başka tarafta yolunu kaybedenler, dÖşenmiş oda! Hele Abdülhamid nanistanla Yugo.lavyamn, lngiliz hır feY deği)drr. Fakat lngı~t~re ~e tır. Elektrik fiti.uma yapılacak zam 
mizde bulunması dolayısile haZJr - hazan, hiç akılları ermiyen bir rolünü oynayan artistı·n ma~. ap· hava kuvvetle.rik kara takvnre kıt- ~~rla oluna olmn, terazi •. rmı bı.r mın kilovat batına. 1 kurut olaca• 
)anlan nümuneler Vekile göateıj) - n..J _.ı... '- • .,, ddi f 1 d miştir. VekaJetin hu husulta vere_ şeyle meşgul oluyorlar: o şey de 1 ve jestleri! Ne ~ülünecek hal! Bü- aParı°'° sendi topı~klaııma gelip !0zun~ "!!18 me~ aat ennı v~ ı. ğı zarıttedilmek.tedır. 

sinema! Beliti akıllarının ereceği m·n fiJmde il.:.. tek artı"st rolu··nii çıkmalannt ula istememeleri jdi. ser gozune tere6ni ko.yar•k niha - =============== 
ceği karar üzerine derhal tcıtbikata vı~ f -L h d y y la la y geçilecektir. bir işle uğraşsalar cemiyete fay-ı hakkile ıkavramış: Yaşar. Bütün 1 Hatta Yusa.lav hükUıneti, delil yet .tere tarını~ ter~ı e e?. .• u - tedir: cEier agos v r ~n- -

dalı olacaklar. Fakat hayır! Sine- ötekiler, hatta Halide Pişkin bile, İngiliz kıt• .. nı, fngi)iz hariciye na. ~~a, keza~ bi~~k du~ce, hlara, mu.tevli . ltalyan1~1'ı sump 
Hukukçularm balosu ma ile uğraşacaklar, film yapa-

1 

mübala.bnın, ifratın ve tabiate zırı Eden'Je general Dill"i eçe tereddud ve ha~a Üçlu paktı un - attıkları aırada iltihak etnu' olsa -
caklar, rejisörfüık yapacaklar, ar- aykınlıi?m son haddindeler. Kimi Şubat 90nJannda yakın d n.. 8 ~ zadan 90D1'a Mihvere kartı silaha }ardı Almanlar harb sahnesine e -

Hukuk Fakültesi son sınıf tale - tistlik yapacaklar ve nihayet, tek byA--n külhanbeyı·, kimi som1k bir kı· olan Mıt11r, Ankara veoguy.A .:._•a ~ sanlm .. lf. o. lan Yogoslayl_ara, yardam rişmeden çok evvel Arnavu. dlukta~ 
heleri tarafındaıı T okatlıyan salon. ..-aı "'~ ~" .... 1 

-- etm b L 1 J 1 •-L lannda tertib edil~r. «VP.da balo_ kelime ile sinema yapacaklar! Bu- kavuklu, kimi tam biri mahalle h ti . eal1asınd Bel . • ~ ır naınu~ "';_e soz oorcu te. ki talyan ordu arı aürat e llDlla e • 
na hazin bir misal: Son zamanda karısı! Eski konaklar, köşkler y:ma r ~. bile ~hn J°g~dı ~·~et likki ederek ona gore hareket et - dilirdi. Hatta Sonkinunda ve Şu -

9111Bj~~gh:ek:.::::ışt~~ tamnmıt çevrilen ve bu hafta halka l{Öste- böyle miydi? Hammlar böyle miy- ~ 1 e;:mmifti. y L: gorereln .~ melı:tedir. batta da bu fevkalide mfuıaid as -

b 1 
ril~ başlanan bir yerli filmh A-ı di? Paşaİar beyler hep böy. le mty- ku kıt~aları ·· udgoa vykaya ~- Çörçil'in Yugoslavyaya dair o. kert vaziyet vardı. Fakat bunca kü 

irçok zevat bulunmuştur. zmirli bb"' f · 1 F k t ' . · . · · ara gon erme zaten oa.. •• • • • • "k 1 k ı · k b • d ·b.. ıer:çlerce Zeybek ve diğer talebelc;r man yara ı. ne acıa. a a yan- di? Ah hele fılmde bır damad bey his mevzuu de!!ildi F k t b lan sozlen de halukatinı bırer acı çu meme et erın a ı etin en ı 
tarafından da oynanan muhtelif lıış. anl~~~n: buradaki facia var ki ömür! Karikatürün karika- l ·ı· uçak filol ~ y a O:. : hikaye!f.inden başka bir şey değil. ret almıyan orenq Pol'ün hükume. 

kelımesı, fılının acıklı oluşundan türü ibir soğukluk! ll\Sall ~imek ngı.ı~ .. 
1 

. a ı ug avya dirler. fta)yanlar, Yunaniatana ta • ti yalnız kat'i bir bitaraflık takib 
memleket oyunlan çok takdir edil- değil, bilhassa komedi ismile bir değil, sinirden ağlamamak i<;in ...,ekall\ us~ t~~ edebilirlerdi. Fa - arftız ettikleri ve bilhasea Yunanlı- etmekle ve hat!A Yunanistan veya 
mittir. S.n'atUr Münir Nurettin ke~eli~ oluşundan! .~emek ki 1 dudaklarını ısırıyor. !kat Yugoa v hulı:.6meti ne bunları lar lta)yanlan mukabil taarruzla Türkiye ve bizimle fili genel kur -
hir lı:.oneer vermif, balo nei eli v'e kelımeyı mecazi ve satink mana- Kim ıbilir, beliti filmi tertib e- ·ve ne . de gen.el ~~r~ay konuşma - cenubi Arnavudluğa geri sürdükle. may konu .. '1\nlnrım reddetmekle 
•mimi bir han içinde aabaha k•- almah' lan ıstemecli Çunk AJm ı.. 1 d ~a · denler bilhassa bir şey düşünmüş- nı · . ~ı o, r. anya. ri zaman ve hatta daha aonra wn. kalmad.'ı/... 'ah.>l 

ar devam etmittir. Bu :f'ılm neden berbad! Bir kere !erdir: ~eçmiş devirlerin içyüzü- mn Avusturyayı ılbakından ve Çe • cikanun, Şubat ve Mart aylarında Bugün, Yugoalavya ile Yunanis.. 
•H•-.... ••••·--------· .. -•••••••••••• k ) kyayl d ) d 

T A K V 1 M 
bir Türk romancının eserinden nü g&termek ve mss'ud inkılAbı- os ova rb d a kpar~a amas•n an d:ab.i, Yugoslavlar iı;in, bu harbe tan arası-na girm~ bir vaziyette bu. 
çok fena iktıbas edilmiş. Vak'a, mızın o devirle mukayesesini yap- l'Onra ga eıno !°aSı devletimle müdahaleden ve Arnlavadhıktaki llDlan Alman orduları şimaJd,. Yu 
Abdülhamid devrinde Reı;iyor. mak ... İyi amma, bunun da bir olan eski iş birliği siyasetini bırak. ltalyan ordusuna arkadan hücum ve gosMıv ve cenuDda Yunan ve İngi. 
Bir müşir, köşkteki kansından yolu, erkanı var. HaI12i devirde ~ nuş ve Mihvere karıı tamamile uy. bu suretle Yunanlılara yardım et. liz ordularile bir sürü çetin çamış
blkımş. eğlence aramakta! Eğlen-1 !ursa olsun, topyekıin bütün bir sal bir s~yaset takihine başlamıştı. mekten başka necat vl! ııeJamet ça - malar arifeair.ıde bulunuyorlar. Fa. 

Rami aae 18 Ar.W h•• ceyi de buluyor: taze bir odalık. memleket içtimai hayatı bu dere- İşte bu sınme ve uysallık siyaseti resi olmadığı hakkındaki benim mü kat Çör~l v.eleceğ.e dair ifacleler-
13M · A 1860 Esireiden satm aldı~ bu kızı baş-ı ce tehzil edilemez. Bu, biraz da, Yugoslavyayı. 25 Martta \. iyanada teadcficl yazılarımı belki okuyucu _ de bulunm.ık istemem.iııtir. lrı~il -
;:; Re-i ... - ka bir evde saklıyor. Bunun er'k:a- biraz da değil fazlasile ailelere, Belvedre' de Üçlü pakta reamen gir. lar hatırlarla;. İste Bay Çötçil de terenin bugün bütün emeli Atlaıı 
80 1941 ıc... sınden bir sürü maskaralık ... Ka- 'I ecdada hakaret olur. ..Bu kadarı meye k~~·~ .~<Hü"ı:üş ve Balkan • bugün bunun vaktile yapılamamış denizinde ce~eyan ~~nıekte c l"'n bü 

11----~~~~~~~-----I dm kavgaları._ tulumbacı naraları. (Arkası sayfa 4 sutu.n 6 da) larda. Çorçıl 111 dedıği gibi 60 : 65 olmasından hüzünle şikayet etmek- yük savaşt k1'zan1T'aktadıu Bir ke-
CUMARTES re Atlant.ik muharehf"sini kazan. 

dıktan ve bizirn İt:İn hazırlanan A-
G()NF.Ş 

S. D. 
6 

10 

Otte 
s.

1

0. 
v. 18 15 

E. ' 81 

R. Evvel iMSAK l S T E R f N A N, J S T E R I N A N M A l merika malzemesinin devamlı ola. S. D, mk akma .. ını temin t>ttikten son -

15 4 40 OOn ~ece Tahran radyosunda şo-yle bir haber dinledik: 1$ki tahsil zamanında fars dilini epeyce ö~enmiştik, okur- ra Hitler \ıereve g;rlerse gitsin. ye. 

İkindi Aqam 
S. D. S. o. 
1~ rn 19 45 
9 18 ı:a 

8 k 1 d ·ı· · d niden ne kadar mil• onlarca insanı 
öl> - cMuktedir bir ~z doktoru 6 saat evvel ölmüş bir hastanın en an ar, ı ımıze e cevirirdik. Fakat aradan yıllar geçti. Müna-

sebet düşmedi, öğrendiğimizi kullnnmadık, bir hayli unutmuşuz. sPfalete sürüklene sürüklesin, biz 

S. D. 
u 21 

1 8ô 1 

~rini çıkararak anadan doima kör olan birisine takmıstır. A- Bu itföarla dinlediğimizi doğru olarak anladığımızı temin etmi- l"limizde adaletin ve cezanın kılıcı 
meliyat muvaffak olmuştur, hasta şimdi haetaned.edir.> yoruz. ola .. ak "-rbs•nrlan kovııhyaca!iız. 

1 s T E R i N A N. .• s T E ~ 1 N A N M A 1 iste ln!lilteıenin lıakiki harh si-
~ Vl\seti de budur ve ba,ka türlü de 

olamaz. 
H. E. Erkı1et 



12 Nisan SON POSTA: 

lgra:r, Telef'on Ve Telsiz Da erleri 

en 
Florina önlerinde 
Alman ve Yunan 
orduları arasında 
rnuhareba başladı 
Almanlar Arnavud

luktaki İtalyan ordusu 
ile birleştiklerini 

bildiriyorlar 

Yunan tekz;bi 

ı Ordu snbaylar heyetine 1 Sovyt)t - Yug~slav !Ceza kanununun 18 ve 403 üncü 
b f . k muahedesı • . . . ma sus ter 1 anu n Kızdordana;:-;:;zeteıi diyar maddelerı tadıl edılıyor 

ki: «Yeni fartlar içinde bıı 
Ankara l 1 (Hueuıi) - Ord~ 1 taarrtı7.lanna kar~ı korunma hnk - muahede daha büyük bir e -

sübaylar heyetine mahsus terfı kmdnlc.i kanuna en kanunla yedek hemmiyet iktiıab etmektedir» 
~~n.u~u~ birınci m~ddesinin c}e.- sübaylar hakkındaki kauunun 3 

A~k~ra 1 1 {Hususi) - Ceza kanunumuzun 18 ve 403 üncü mad
del~~nın t~~ılile ceza muhakemeleri usulü kanununun 66 ncı mad
d:5ı~ın tadılıne dair lıukiiı:net Meclise ilci kanun layihası tevdi ct
mıştir. 

ğt§tınlmeaı hakkındaki kanun layı- .. .. dd · b h"" ·· · • 
ha.ı encurn.. enl d '- M uncu ma eııme azı ukuınler ıla-er c:ı geçere&. ec • 
lia ruznaınesine alınmtgtır. vesine daır olan kanun bugün ner 

Yedek ıübaylar kanuml redildi. Ve r.ıer' iyet mevküni 
Ankara 11 (Husuai) - Hava buldu. 

Belgrad takrar ı 
bombalandı ~ 

Yunan - f.lman 
harbi 

Moskova 11 (A.A.) - Sovyet 
ordusunun naşıri efkarı olan Kras 
naja Svesda gazetesı Avrupa 'a
zıvctıru goıden geçırcrek l azdıgı 
bır makalede ycnı Yugoslav - Sov
vet muahedesı hakkında şu mü -

Almanlar Kaçanik / 
boğazını geçemedi 

Sovyet - Japon 
müzakereleri 

taleavı yı.irutmektedır. 
Sovyetler Bırlıği bevnelmilel (Baş tarafı 1 inci sayfada) Moskova 11 (A.A.) - D . N. B.: 

taahhudlerıne daıma sadık kalmış- banli}ösi.ıne varmıştır. Japon hariciye nazırı M<ıtsuo -

Atina 12 (A.A.) -Alman tay., 
yarelcri Bclgradı dün tekrar b?m
bardıman etmi<ılerdir. Tayyareler 
damların hizaaınn kadar inerek pa
yitahtı üç saat bombardıman et -
mi§lerdir. --------

tır. Bu muahede Balkan hfıdisele- Yugo lavyanın doğu - c.-nubun- ka Moskovaya döıimek uzcre bu 
rınin en nazık b,r ınk şaf safha _ daki 'aziy..t istikrar kc betmiştir. sabah Len ngraddan hı:u·eket et -

(B(1ftarafı. z ınci sayfada) sında aktedılmiş olup Sımovıç hı.i- Almanlar Kaçanık boğazından geç- miştir. Matsuoka, dün, Lenin -
Cenubi Yugoslavyada, Alman i- kumetının . sulhçu nivetlcrıni f:?ÖS- meğe mu~affak o\!amamı ~ardır.) u gradda muhtelif muesscscleıi gel 

lcri hareketine mukavemet sertle~ termektcdır. Sovyet htlkumetı bu goslav kıt aları mevzılerını muh.a - miştır. Leningrad Sovyeti, dün ak
mektedir. , nıvetlE·rı buyuk bir ı>eınpatı ile fazar.n muvaf!ıık olduk! rı takdır - şam misafir şerefınl! bir akş m 

Nevyork t ı (A.A.) _ Associ..lkarşılamı tır. Çtlnktl Sovvet hü -ıd~ Uskübdeki .Alman uslerini teh - ziyafeti vermiştir. 
ated Press' e göre, Alman makin .. fı k~mctı ~"U ln lehın le faal ve sebat dıd. edeceklerdır . . Matsuoka - Molotof gönişmele
kollan Seliıniktr,n [ge denizi bo)'un kar bır mucadelcye ,.?irı şıniş bu _ Jtafyanların Aımlın kıt alarıle rine Moskovada devam edılecekt.r. 

At na, 12 (A.A.) - B. B. C: Yu Sofyadaki Sovyet ca taarruza g.:;eıck Olemp böl~t" lunmaktndır. Sovyetler Bı rlıg ı bir birleşmek üzt"re Karao nıan boğıı - İktı ... adi anlaıına 
nan tebhği: •

1
•
1 

• • sindeki esas Yunan ordusile İngiliz m lıctı harb felaket nden kurlar - zını geçmek iç n yaptıktan dört ıe- Tokyo 11 (A.A.) - D. N. B 
Manastırdan gelen Alman mo- ataşemı 1 terı gerı kıtaatına doğru yuıüm,,ğe ba lamıı ma.(!a matuf her harekete, b la tef- tebbüs akim kalmı"'t r ltalyanlıır Hariciye müııteşarı Ohasi eyalet 

torlu kıt'aları Florina ınınt.;ıkasın- çag"" ırıldı lardır. ~ rık muzaheret etmektedir. büyiık zayiat vermislerdir. valileri huzurunda irad ettiği bir 
da Yunan 4ruvvetleriie temasa geç Rupel kalesi mukavemet ediyor K;-asnaja Svesda gazetesi, si - Birinci ve 4 üncli Yugoslav or nutukta, Moskovad cereyan ede!l 
ıru.lerdir. Florina Yunan - Yugas- Sofya, 12 (A.A.) - cOfi Fran- Atina ı ı (AA ) _ Ofi y·ası ?'luahedenin ıkıncı maddesi duları plan mucibinct- Novisad ve müz:-kerelerin ı~1u.said bi.r cereyan 
lav hududunda, Selaniğin garbına sız ajansı.: Bazı haberlr.rc göre l\1ak d mucıbınce, taraflardan bıri üçün- Zagreb' den cenuba çekilmi lcrdir. aldıgını söyleınıştır. Ohaşı halık a-
150 - 140 kilometre mesafede bu- Sovyetlerin Bulgaristandaki dakı' Rupel k"lesı" ha·l~ ke onya cu bir devletın tecavüzüne maruz Yalnız az adedd~ geri k t"ttlun mu. vına ve iktısadi meselelere mutt>a'-
1 t ·ı·t · M k · .. a mu avenıet k ld k t kd'rd d • l'k k ·• b" 1 k · unmaktadır. a aşerru ı erı os ovaya gerı çağ- etrnelctedır. ·a ıJ,;t a ı c e ıki akid taraf harebe etmektedir. ı ·at ı ır nn a~ma yapma ıç :ı 

Arnavudluk ceıphesinde mah- rı.Irr;ış:ır. ?o~yad~~i vazif~si mua- Mütteıilı.!eriu müdafaa ~ttı ~rasında 1ost;.n~ k münasebetlerin Yı.ıgoslavyanın ı;imRlinde, Kla - de khilen1dm~zake~l~er cere~a~ ek -
dud devriye ve topçu faaliyeti ol vını ara ın an ı are edılecektir. Atina 11 (A.A.) __ Atina rad _ e~~m k~ ece ı~ı avdetm~ktedi:· ge~furt"dft!l gelen Almnn makineli 1;e td. o lgunu ı ave etlıştı~: u 
ınttŞtur. yosu, dün a~anıkı neşrıyatında t'. ekzt udr. ~aze e yazısını şoyle bı- kıt al~rıı. Bled şehrin· isgıal ederek ı. tıdsa ı an ~şmk a.nınh~ ,esasi arı uze 

Rupd kale.'i e!'•n nıukavemet y unanistandaki İngiliz demiştir ki: . ııyme . e ır.l i . Liublıana iıtikametinde ilerlemek - nn e mutö~· a •. a~!ıa~ muştur. 
edıyor Makedonyada dümdar muhare- enı şa:,t ~r ç~nde. bu ·rıuahe- tedırler. çunca mu aı 

Atina, 12 (A.A.) - B. B. C. kuv·vet!eri Papagosun beleri veren Yunan müfrezelerınin de d:ıa bu~~kd.bır ehemmiyet ik- Yugoslav ıelıliği . IMosk~r;. ~1 (AA.) - D. N. B. 
Rupelkalesi elan Almanlara mu- •d • d tam bir intizamla <1erı "Ckılıneöe Bt~1·;-.· ebtme lme !rl. lZıra Sovyetlcr Yugoslavyada bir mahal 11 ( ı\. aJaMnsıts ı kırı~lor:M 1 f d 
kavemet etmektedir. İn11iliz tay- } a ... , CSlfl e "" " "' tr ı,_ı eyne 1 e ta hh '" dl ' a UO a ı e .ı: O OtO arasın a "" muvaffak oldukları öğren.Jmıştır. h d k .. n u erme A.) - Yugo lav başkuınandanlığı k" .. - .. -ı·k t b .. l -
vareleri ~ alçaktan uçarak Al- Lo d 12 (AA) L Müttefık kuvveti r k _ er zaman sa a at gostermıştir. nın tebli<n: ı uçuncu mu a a ugun vapı -
ınan k t' l a teş aç"'akta e • ~ ra. . . . -:- ondranın . . e m mu ave &· mastır. Japon mıthfeller ne gore, 

a arın a ••• v salahıyettar mahfıllermde bildirif.ı metlerını tanzun edcccklerı esas ou·· nku·· Mecıı·s Düşman, Parnçın ve Şuptiayı 2 tt f 1 - b . f~v.kaliıde ağır za ... •iat verdirmekte d" ~ . .. hat tam ,.1 d S · 1 d ,_ y 1 k M d" saa en aza suren u gorus e dırler J ıgıne ı?ore Yunanistandaki Bri . ve sa,. cım uruyor. e- ışga e ere.. e ı a orava va ı - ht l'f 1 l . d 1 t 
tanya ordu~unun kumandanlı"-ın; Janiğin muvakkaten l:aybı, bütün sinde ilerleme~e devam etmekte _ ~u. ekı~ mese ~ et~ı a • 

10 
ama -

"" Ele l .. · d k d b' •• k ı • _ı· ga ım i:ln vermış ır. Bir Yanan tebı'bi 
Atina 12 (AA) - Arnavud -

luktak.i ftalyan kuvvctleıinin Alman 
kuvvetlerile birlestiklcri tekzib e -
dilm"ktedir. Bu hususta Alma.n ve 
İtalyan membnlarından verilen bü
Wn habeder yalandır. 

Yunan Kralinuı hitabesi 
Atina 12 (AA.) - Yunan kralı 

:Torj Yunan milletine çok heyt'canlı 
bir hitabede bulunmuııtur. Kral. 
~he geri.inde bulunan halka cep. 

ede h rb l'!de:ıler kadar cesaret 
tavsiye etmiştir. Jorj, demiıtir ki: 

« - Yunanlıla:r. siz Yunanista ~ 
lla layik olacakııınız.» 

Yugoslav 
tebliii 

Yuna orduları b~ kumandanı Ge n er uzerın e anca erm ır muza ere er aır. Ak J S t h' 
neral Papagos'un idaresinde Ge- tes.r uyandırabılır. Fakat, Trak - 1 Şimal cephe"'inde. di.ışman. Vi _ ,_A. şt~n:ı adpont!1azırı 0"'~; k -

yan ·e t h k d d h'l · · b"" d le f 11.ume ınm ave ı uzerın _vıoo: o-
neral Henry Maitland wilson ıfa l ınk ~- arıMı .medr ezı e ahi! Ankara 11 (A.A.) - B M Mec- rfok~tıtza ldoıges·~ e peb azd mkuv~ - va operasındaki temsilde haz r 
~tmektedir. o ma uzere aı<e onvanın ta ı- r . bu .. d kt M · · a ıyet e e r.tmıo; ve ura a ıt a. b 1 t 

yesi, askerlik bakımından bir ka - ısı ,. ~ 0 
1 
or azhar Ger - larımız.ın müteyakkız h reketi ne _ u unmu_s,;__u_r. _____ _ 

Macarlar Yugoslav yıb olarak telfıkki olunnma.ı:. Düş- ırr:en ~nl aşk:.n ığında topla:ı:ırak ticesinde durdurulmu~tur. Mag"" lada zelze e 
. • manın Yunan - Yugoslav hudu - s an u . ~e usu. 9eneral. Kazım İtalyan cenhl'sind.:? hafif faaliyet 

araZIStnde dundan ve Vardarın şarkındrıki Karabekırın teşk~latı esası~e ka: olmuştur. Muhtt"lif noktnlora diiıı. 

(
B f 

1 
. . f v adiden yarması beklendif{.nden nun~nun 1~. ncı . mad.desındeki man parnşütçfüii indir'h.,.. i•tir. Fa -

aştara ı ıncı say ada) daha erken vukua gelmiş olmakla mebusluk muddetının hıtamı kay k t b 1 1 h . h d"I 

Muğla 11 (A.A.) - Dün sabah 
saat 9,20 de burada oldukça şıd -
detli bir yer sarsıntısı olmuştur. 
Hasar voktur. ayrılan Yugoslav arazısinde yaşı · ı beraber bu"'tü"n ala~ metlere a·· e dile dahili nizamnamenin 180 inci ~ un a r. n l epsı mu as~ua e t -

M h ık "d · • ,...or , dd · . . . rnıs ve esır a ınmı•tır. 
yan acar a mı nnarşı en sı - Yunan kuvvetlerınin geri çekilme 1 ma esınm ıkıncı [ıı-kasındaki A dl kt k" . tt h" b" 
yane~ ıçin Macar .or~us~n~ emir si, muntazam bır surette ve evvel: <.SOn d~vrc. tabirinin tavzihi hak- dl"cn~~İi~u ~kt :r 

1 vazıye e ıç ır olan dı.i;.ıman kuvvetleri imha edil -
vermış oldukunu bıldırı:nıştır. Ma- den derpiş edildığı veçhile vukua kındakı takrirıne aid ve ınevzuu- F h Y d 1 yı•ile, h!lva ıniştir. Bunlardan çarpı~ınaya aa -
car ordusunun hareketı, Macar s- gelmişe benzemckt di bahs ta'bırlcrin tavzıhine lüzum .ena. ava 

0 
"z lih sonuncu bır grup, 1 O Nisanda. 

tan.m istikbalde kendısi ·ıe sulh Rupel boğazındae ~t bulmadığına dair teşkilatı esasiye f alıyet.ı ol:nu!ltur. Krilovaç civarınd \ bır Alman fır -
halınde yaşamak istediği Sırb mil- disi d K JI ·. ruma yva - encümeni mazbatasını kabul et - Kahıre 1 1 ( A.A.) - Orta;.ıarlc. kası tarafındc'ln kı•mcn imha olun -
let.ne müteveccih tlen,ldir. n e Avelm 1 u~. cıvarın~a u - mı"ştır taki Britanys hava kuvvt-tleri ka -

Y la 
"' 

1 
• nan ve an mufrezclerı arasın- · Ah 1 • k' bl' V• muş. kııımen esir alıı\mıştır. 

ugos v t yyare erı da dört · n b - .. · ·· Bundan sonra posta telgraf u - rarga ının 1Jugun u te ısı : Alman ha va kuvvetleri, ordun•ıu 
Budapeşte 11 (A.A.) - D N B· .. .. gu utun df'hşetı ıle h~- m ··d · ı··,ı;,.;; ·1 · h ' 1 Havanın fena ol.ı•ası.ıa rağmen . · · ; kum suren muharebe, cesaretın um m.~ ~r u., .. ı e ın ısar ar u- 1 . . .. .. .. .. harcka.tıına m:iz.ıharct etmi~lerd r. 
Hava dafı bataryaları umumı en kab ki' d h . k . et mum mudurlüğü 1940 ~iı.itç lcrm -ı ngılız tayyart·lcrı dun butun gun - Zam-eb'in garbında bir r.akliye tre-

.direktörlüğünün bild;rdi~ine göre fuikiyet~n~b. 1~ e '~ ~ ~"; t: de de{.r-işiklıkler yapılmasına aid düz şimali Yunımista ıl.ı c~nubi Yu ni "~uvaffakiyetic bombardıman c-
d.~n .. öğ~eye doğru. müteaddid mc: miştir. ı ır ere n a 19 a e kan~n liivihalarını tasvib eylem~. t:o•1•3vvadu haı k•ttta . but~nar~.k dilmiştir. 

Atina 12 (A.A.) 
tebliği: 

torlu bırçok Yu~oslav tavyarclerı, 9 .. ı-•• h d d . __ı k" Y··-·• Erzıncan ve civarı yer sar.sıntısın- Almanları hombn ve mıtrnlyoz hu- 9 Nisanda Alman muharebe tay 
Yugoelav T ·1 d l k k "'k ...._... •.1 u uııua 1 ... _.. d .. · 1 ·ı h 1 1 d M • rans. vanya an ge em c:o yu - k t t an muteessir olan mıntnk:.ılarda cum arı e ırpd nını• ar ır. an1tıı - yareleri Pire limanında. bir lnoılız 

kt B d •· · d 'aa' ·· l p· 1 d d" h ' ., 
Şimalde adedcı: faik dü~man kuv

\'etleri Tuna nehrinin kollarından 
geçerek Sava mıntakn9ına \1armı1-
lardır. Daha garbde Almanlar hiç 
hir mukavemet görerneden Zağre. 
he girmişlerdir. Cenubi Yugoslav -
r•da dı.işman bazı küçük kasabalar 
SŞcal etmi tir. Merkezi Sırbi tanda 
düşman ileri hareketine devam et
mektedir. 

Yugoslav 
Başvekili 
bir hitabe 
irad etti 

Aiina, 12 (A.A.) - Yu~oslaY 
~aşvckıli General Simoviç dün 
radyo ile halka bir hitabede bu
lunmuştur. Başvekil, vaziyetin 
vahamettni kabul ettikten sonra 
~cmıştır ki: 

- Yugoslav kuvvetleri şimdi 
e as muharebe hattıııda tahaşşüd 
etm lerdir. Düşman bazı mıntaka 
larımızı jgga! edebilmişse bunun 
sebebı ilıinıharb etmeden hareke 
te geçmiş olmasıdır. Yugoslav or-
dusunun şecaati ve Yu~osla\• hal 
kının cesareti ve müttefiklerimi-
ın vardunı sayesinde zaferi kaza 

rıacagıı.> 

Libyada f nniliz ve 
~Jman orduları 
karşılaştılar 

Londra, 12 (A.A.) - Harbiye 
Nezaretinin tebliği: 

L bvada kuvvetlerimiz Tobru
gun garbında düşman kuvvctleri
le temasa geçm~lcrdiı. Eritrede 
Musavva'nın iş~aline kadar alı -
nan esirlerin sayısı 1000 i sübay 
olmak frzere 41 bin kiıJidit. Habe-

se. en u a?~şte uzerın en ge: - Atina radvosu, a rıca şunları zarar !'!Orenlcrc yapılacak yardım- tır a ır ep~ araeın a uşman ~r .- benzin deposunu muvnffakiyet!e 
~·.şl~r ve b•lahare şarka dogru da söylemistir: Y lar~ aıd kanunun dördüncü mad - lı kuvvetlen ~~m~ardıman . edılmış bombardıman etmiştir. Bu depod• 
ılerhvcrek. kaybolmuşlardır. :Su Sel3niğe doğru Alman yarma desıne bir fıkra ilavesi hakkındaki ve ta~ldar ~z.crı~e tam ısabetler yangın çıkarılmıştır. Diirt bürı.ik 
~a~varc:-l.erın _Yabancı .hır ar~zıye .hareketi ile irtibatı kcsılınis olanı kanunun da birinci müzakeresini k.aydedılerek bır mı.~tar t?nk .tah - nakliye vapurun:ı bombalar iıabet 
ıltıca etmek ısted k-lerı tah~ın o- Yunan kuvvetleri. Bu~ar budu _ yapmıs~ır. nb olun~u.1 . ve dıger hır mıktarı etmi~ir. 
lunmaktadır. B~ .tahr:ı n •• bır Yu- aunda daima mukavemet etmekte Meclı.s Pazartesi günü topla - d?1 devrıl"?."tı:: Sa~~ bombalar yol Vardar"ın ~rkındald Yunan or _ 
R?slav tayyaresmın şımalı Tran - dir. Esasen, Yunan ve Alman nacaktır. cıvanna duşm~ı;. dıger bazı bom • dU9Unun teslim olması, sistemaıılc 
sılvanyada N.aıraban.ya .mıntaka. - kıt'aları ile, Selaniğin sukutundan balar da ~emır~olu yo.k~nınde pat- bir BUrette vukua gelmektedir. E. 
smda me.~burı vere ınmış olmasıle evvel kesilmis bulunan irtibat ye- A.lmanyaya h~va lamışt ı r. Koc~ da dt"rruryolu de - sirlerin miktarı ve genaimin e.hem-
de tee •yud etmektedir. niden teessüs etmemiştir. ' fi~ pola.rı. bomba:~ıman edilmiş, Pir - rniyeti henüz tahmin olunamamak-

. Londra l 1 (A.A.) - Macar nal- Alman kolunun açık kalan sol k 
1 

lepe nın 1 b k .. omctre batı - cenu- tadır. 
bı ~lorty'nin beyannamesi bunun cenalıımızdan Seliinik istikameti - a ın arı bundaki petrol deposuna ateş ve - ltalyan tebliği 
n~ı.~esı ?larak Macar kıt'ala~ının 1 ne inişinden sonraki vazivet, dai - nl~ştir. D?'1TI8:n. kıb?tına bür.?~ Roma 1 t ( A.A.) - «ltalyan 
yururr:csı. burada oldukça muel - ma gayri sarih olarak kalmakta - Londra 11 (A.A.) - İngiliz ha- zayıat verdirı1mıştır. Bır çok olu ordulan umumi karargahının 308 
le.m bı.r ınt~~a .. husule getirmiştir. dır. Alman kuvvetleri, Selanik va va nezaret.nin teblı~i: ve yaralı vardı!'. • • . . numaralı tebliği: 
Fil~akıka Buyuk. Britanyanın Ma- disine müşkülata maruz kalmadan Diın ökledeıı sonra Blenheim Bir A'hnan ta.yyarecıamm ıfıaatı Jülya cephesinde Longatico it .. 

ıcar •. stana karşı bır zi.fı vardı .. Ve yavılmışlardır. tipi bombardunan tayyarelcrm - Yugoslavyada bir mahal 11 (A. gal edilmiştir. Sava ve Lublinnica 
:ngıltere bu .memle~~ein şimdi- t~ tayyarelerinm akmlan den mürckkeb küçük bir teşekkül, A.) - Yugosl.tvyP.da esir edilen vadilerinde harekıit devam etmek • 
Y~ k~dar nazık ve m~şk~l bir va- Atina 11 (A.A.) _ Yunanistan- Borkum'da dilışman üssüne hü - Alman tayyarecileri, Almanya Y\L. tedir. 
~yetı old~k~a şer:eflı bır ~urette da bulunan İnı;!iliz kuvvetleri u - cu~ etmiştir. Hemen deniz sevi- goslavyaya hnrb ilan etmeden ev. Am.avudlukta (lar4c cephe!Ünde 
ıdare e~t ~nı tak.dır .. ".~ teslım et - murni karar.gahının tebli~i: yes ne !akın alçaklıktan ı·çan tay ve!, Belgradın merkezinde lcral ıa- kıtaatımızın Yugo lav toprakların -
me~te ıdi. $ımdı bütun bu ::nezi- Perşembe günü büt4in gün şi - Y.~rel~rımız, hücumların~ tam bir rayını bombardıman etmek emrile da ileri harekt•ti devana etmekte _ 
yetın tama.men Kont Tclckiye aid mali Yunanıstanda havanın çok su~rızle vapmışlardı r. İnşaat ü - havalanmıo olduklarmı bildirmişler dir. 
olduğu sarih su:ette anlaşılmakta- fena olmasına ra~meıı fll.(!ıliz bom zerıne v: acele bir surette s ğınak- dir. Bu Alman tayyare~ilen. Hit _ Yunan cepheııinde knyd 
dır. ı<:ont _Telekı o .zaman umu:"li- bardıman ve avcı tayyarelerı faa- !ara. doı:mı koşan kıt'alara. şid - lerin beyannaml"sini ıadyoda dinle- bir şey yoktur. 
yet itıbanle Macanstana atfedilen liyette bulunmuşlardır. Manastır detlı mıtralyöz ateşi açılmıştır. dikl~ni .9Ö} lem işl erdir. Tnyy•arec.i- Yugoıılavyada tayyarelerimiz pek 
bütün şeref hissile hareket etmiş cıvarında bir motörlu nakliye ko- Ruhrda ve Ren havzasında, fe- ler, Belgradn doğru iki gün evvel alç.aktan uçarak kıt"alara rtıakineli 
ve Amiral Horty'nin kabul cttıği lu bombardıman edilmiş ve avcı - na havaya rağm~n,. b}rçok hedef Fransayı terle.ettikten sonra Viya - vesaite ve dü,;man mevz.ilet ine ta_ 
~refsiz ve menfur hattı h&rekete lanmız Manastır tayyare meyda- bo~bardıman edılmı~tır. Es8:5 ~e- nadan havalanmış olduklarını ila - ıırruz etmi ierdir. Bombardıman te-
ölümü tercih eylemiştir. n.ında bulunan düşman kamvon.la- defı. Du~e.ldorf teşkıl .eylemıştır. ve etmişlerdir. şelckülleri Sebenico deniz üssüne ta 

Londra diplomatik mahfellerin- rıle kıtnatını mıtralyöz ateşıne . D~ha. ıyı hava $~r:utı altın_?~.' Alm.'1.1 tebJiği arruz ederek liman tesisatına ve 
de Amiral Horty"nin böyle bir is- ~utmuşlardır. Düşman burada a - dığeı, bır bo~bat:?ı!!1an t şekkü!;ı Berin 1 t (A A ) - Alman or- antrepolara isabetlr.r kaydetnuş _ 
tihalesi Göringe kar~ı olan hu - :ıcır ızaviat vermiştir. . Brest den. dr>nı~ cuz:ıtamlarına hu- duları boşkumandanlı~ının tebliii: !erdir. 
dudsuz dostluk ve hayranlığına Fl.?rin~ ile Piri epe arasındakı cu~ etmı.sleroır. Bırcok tavvare - 1 O ' i an saba' ıncanLerı, gene - Dirulje n Slo ella deniz tayya. 
atfedilmektedir. Fakat bu hal he- v~l uzerınde zırhlı kollar alçak - ~er~n attığı bom~aların Alman mi w .. i hıı I..u·1 anda:ıınduki Alm 1 n re üsleri yeniden bombardıman I" _ 

salıların .görülmesi günü geldi~i tan uçularak muvaffakivetle bom ~l ar.nhoı.:sft ve Gneısenau hanb ~e kıt'aları Drava nehrinin geçidini dilmiş ve :nakineli tüfek ate<ıine tu 
bardıman ed ı 'şt'. ı'kı' bü'-'Ük mı crı etra ına ve vanlarına düş k• f h ı .. zaman Büyük Britanva nazarın - 1 mı 11 • J • ı-;;.:: ·· ··ı ·· ·· H - zorladı tan sonr.ı. ena avaya v~ tu muştur. Bu usl•·r<l~ yan2ınlar çı. 

da hiL> ,,;:~esiz bir mazeret teşkil kamy~a isabet vaki olmuı.:tu.r. J?ı U;:;u golru muştur. avuzlara ha- arızalı araziye rağmen. anuba doğ kanlmış ve 4 deniz tayyaresi ha•a-
._, ~11 

• • l!Pr bır kamvonun de ·rild: ~ı bır sar vapı mıstır. ff k" ti 'I 1 kt d" v etmiyecektir. An'aneleri Ingılte - .. .. . ... _ " v ı,.; !. .. M .· 'd F ru mtrva a ıye e 1 er "me e ır. ra ugrat• lmı,.t•ı . Ragusa askeri te-

ed b k d takdi ed
·len b'ır dorduncusunun de vandıg• gorul- eı ı~ac a. occe Wulf tav - HUSU8i bir rebliğlc daha evvel bil _ sısa· .. d • b ti k d d'I · 

r e u a ar r ı .. t " N ki " 
1 

.1 k va .. e mı:>vdanı mu tr k tl bo .. na a ısa e er ay e ı mıt .. 
1 

k t · d" M h , hoş '*"- "Yl'I " ur e ıve araba arı e ı - . V'l a ve e m dirilmiş olduğu veçhile, zırhlı ktt. ti 
meme e şun ı 'Vere f'....--- taat mitralyöz at t tulmuş - bardıman edılm ı.:~ · r • b' ·ı · h k 1 H r. rünmek için bütün menfur ma - eş ne u · alar sen ır 1 erı are ete rva - Yunanisıtanda JG,pnr)~ ,rmen-

tur · '- · Z v b" · · ı 1 hlyetile İtalyanın işlediği cinayeti . s· y ı . tıs.tanın. rner&.e:r.ı agre ı 1 ga et - difer .iııtasvonu h~aara u~~ ~ '.?l!Ş ve 
tekrar ederek en çetin ~mtihanları Al01anlar Moskovad; bir ır ugos av t3yyaresı mışl~~dır. . Mora da Ark1tdcık nehrı uzerınd~ 
geç rmekte olan bir memlekete Köstence civarına indi . D .. uşına.nı şımal - gn~.b. istikRme - ki. ~mendıfer köprüsü tahrıb ediL 
karlil alcakça bir taarruza geçmek mukavele İmzaladılar tmd _ takıb •den ve Nış ten gelen mıştir. 
için mukaddes bir ı;!Ünü intihab Bü.kreş 11 (A.A.) - D. N. B.: Alman kıt"alacı, merkezi Sırbistan- 9 Nisanda Alman hava lruvvet .. 
etmiş bulunuyor. Moskova 11 (A.A.) - Ste!ani: .. Bir Yu~oslav .. tayyare~i, dün da ~ua gelen muharebelr esn~aı~ ferine mensul> t11yyarel.~r .. Pire. lima. 

şistanda kuvvetlerimiz ric'at ı:>t -
mekte olan ciüsmanı kovslamak
tadırlar. Adis-Aabada 5000 esir a
lınmıştır. 

Alman iktısadi komisyonu, Al- ogleden sonra Köstence .cıvarında da bir çok fı.rkayı imha eylemıtıtır. nına taarruz ~erek buyuk bır bea 
manyaya bir milyon ton ır.adeni Mamaia'da yere jnmiştir. Tayya - Alman kıt'alnrı, 1 O binden fazla z:irı ldepoıı~nda ya~ın çıkarmış 
yağ l{i)nderilmcsini temin eden renin iki Yugoslav sübay-ından esir almışlar ve 7C topla büyü)( ga- far, büyiik tonajda 4 vapurla liman 
mukaveleyi Moskovada imzala - mürekkeb mürettebatı~ Rumen nainı elde etmitlcrdir. teaiaatında h:ısıırat husule getirmi1-
mıştır. makamlarına teslim olmuştur. Ce~i SrrbistandA ~arpıınw~ lerdir. 
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-r ( ) 
T ıh fa ültesile 
öğretmen okulu 

Ankaraya taşınıyor 

1 ehiı, 

dün 
t .... 

Her iki mekteb de biT aya ka· 
dar Ankaraya taıınarak Zi
raat enstitüsünün bir inamın~ 

yerk ecekler 

Ankara ÜnlversıteS:nin tevsii 
ıtrafındaki hazırlıklara devam e-

• • 
aı 

Muhasebe memurları kursunun bir seneye 
çıkarılmasına karar verildi, berber dükkan

larile güzellik müesseseleri ıçın yeni 
hükümler kabul edildi 

dilme1cte<lir. Mevcud fakültelere ~r. Me:clisi ~~n öğle~en son- ı Maz.bata. ~üzakcre edilirken . a
ilaveten önumüzdı!ki ders Yılında ra iki~ reıs vekilı Farukı Dere - zalardan bırısi bu soka~a Bcsım 
tedrısata başlamak uzere İstanbul lının rıyasetinde l?plımmıştır. I ömcrın soyadının da beraber ko-
Ünivers.tesi Tıb Enkultesinin ılk Geçen celseye aıd zabıt okun - nulmasını tekhf etmiş, bu teklif 1 
uç sınıfı ile yüksek ÖRretmen o - duktan sonra ruzname müzakera- bazı munak&şalardan sonra rcd _ 
kulu bir aya kadar Ankaraya nak-, tına geçilmiştir. dolunnrak sokağa sadece cBesım 
ledıleceklerdir. Ruznamedeki Büyükada, Bo- 1 

!Haber akh~ım.ıza J?Öre. nakifüri ğazi.çi Anadolu yakası ve Eyüb Ömer> adı verılmesi muvafık go-

. . . . 

takarrür eden bu ':>kullar şimdilik mıntakası naz.ım plfınlarile, Ci _ rülınüştür. MüteakJben berber 
.ziraat Pnst tu. ...... r> k• c- "- hang r Ayaspaşa, Dolmnbahçe ve dükkaniarı ve s.ruzeılıK müesstSt;- /: 
viyonlarına verlesecekler. bilaha- civarı imar planlarının tetkık ve leri hakkında zabıtaı belediye ta
re ınşa edilecek olan esas binala - tasd,ki hakkındaki teklifler okun- limatnamesıne madde ilavesi hak
ra t?eçeceklerdir. muş ve muntelıt encümene havale kındaki mazbata kabul olunmuş -

Tıb Fakültes"nin nakli etTafın- olunmuştur. Müteakiben muhase- tur. 

v 
TUPLARI 

Yalova h JkOmet 
tabibinın tavzihi 
8 Nisan tnrihli sayu-nuda, Ya

lovadan gôndenlco bir oku)U
Ct mektubunu neşretmiıtik. 
Muvazzafı ndrcsle neşreduen 
bu mektuba Yalo,,'"Bda HÜku -
met Tabibi ıu c.evabı vermekte 
dir: 

«8 tarihli ~azetenizin (Oku
yucu mektublaru) sütununda 
« Yürkler acısı:. serlevhasile 
1 aıovanın Ç;flik köyünden 
Hüsey;n oğlu Hasan Uzmanın 
vaki şikayetinin ~u suretle tav
zih buyurulmasına müsaade
nizi rica ederim. 

Nisan 12 

Ü Ü EDEBİYAT K ç K-
• o s 

-HABERLERi 

(Baştarafı 2 nci sayfada) 
fazla ..• Daha tabii, daha canlı ne 
levhalarla eski devrın !en hklı:ırı 
gösterileb.lir. HalbUKi böylesi, bir 
devre değ:I, bir millete küfür sa-

Taıla baıından yaraladı vurmak olur. Film yapanların işte 
Eyübde oturan şoför Mehmedle buna biç hakkı yoktur. Bilmedi-k

ayni yer aakinlerinden Abdullah a- leri, bilemedikleri, bilhassa yap
rae.ında dün bir alacak yüzünde11 ~ak isteyip te yapamayacakları 
ı;kan kavga ~ticcsinde Mehmed, ıslere kaı:;sn:asal~r .d.aha d9J°t.~ 

!büyük bir taşla Abdullaht başından o~maz mı; Zıra f~l~cıl.ık t~, ~tun 
yaralamı~tır. Abdullah tf'davi al - guzel .s?~ utlar. ~ıhı_. b.r kultür ve 

1 tına alınmış, Mehmed yakalanarak ı z~ka ışı.?ır. Böyle ıncesaz n~e-
h k '-- d sı ve gobek atma temposu ıle ve 

1 

a raın a takrbata haılanmıştır. .. t l"k b d ·· )l.r. d bi k ,. .. .• us e ı u erece zu~ ... r r ese 
. Meru. venden du,tu ile film de~il. ancak kase vokur-

1 • Ür.kud.ard • :Seliıminlı mahalle - du yapılabilir. O da. ancak, ağız 
1 &ınde Hamam ao~ağında 20 numa- tadile olursa makbuldur. 
ı ralı evde oturan l.ınıail, dün evinin Düşünüyorum da, bizde ilk yer
merdivenlcrindcn inerken düşmüş, li film olarak vaktile aktör Sadi
haşından ağu surette yarcılanmıştır. nin çevirdiği bir komedi bile bun
İsmail, baygın bir halde Nümune dan bin kere yüksek bir eserdi. 

ı hastanesine kıı.ldırılını§tır. Onu takib eden Binnaz, Atl'ştcn 

1 
Ağaçtan düıen çocuk Gömlok g;bi filmler de buna na-

. Be~ktaıta, Mevrutiyet mahalle - zaran ~z ço'k . bir kıvnıete mali~ 
sınde Eırefefendi aokağında )3 nu- sayılabılirlcrdı. Fnkat bu son eser. 
maralı evde oturan 14 y111larında Yarabbi, ne gerilik! 
Necdet adında bir çocuk dün 0 ci- Artık anlaşılıvor: verli filmci
varda çıktığı bır ağaçtan rnü.vaze - ı;.i1;"mi.z ~uvvetli b"r el ve bi.r .tas
neaini kaybederek düşmiiş, viicudü- fıye ıstıvor. Yoksa bu ~ıdışle, 
nün muhtelif yerlerinden yaralan _ san'atın bu sııbesinde daha çok 
mıı~t r. ağlanacak şevler ı?Örecej!iz? 

1 
Necdet tedavi edihnek üzere Halid Fahri Ozansoy 

Beyoğlu hnstnncııinc ltaldırılnıış -
tır. 

da Maarif Vekaletile temaslarda be memurları kurs talimatn.une -l Bu mazbatava Jı!Öre. berber dük 
bulunmak üzere bırkac R'iln evvel sJı:n bazı r;naddelerinin tadili hak- kanlan ve güzellik müesseseı,.,r·n
Ankaraya giden Tıb Fakültesi de- kındaki kavanin encümeni maz - de sac kıvırma ve bovama .çin 
kanı Kemal Atav dün sabah şeh- batası kabul edilmiştir. Bu maz -, kullanılacak kim ·evi rrarldelerin 

1 rimize dönmüş, rektör Cemil Bil- bataya göre, kursun c:alışma dev- formülleri, müessese sahıbleri ta
sclle temas ettıkten sonra tekrar resi bir sene\'e çıkarılmıştır. Ders- rafından belediyeye bıldir lecek -
Ankarava avdet etmi~t r. tere Haziran bac:ındn ba lana"ak, tir. Formiıllerı belediyeye bildi -

Mezkur gün saat dokuzda 
daireye g de<:elt m sırada evi
me ,gelen Yalovanın ilkokul 
(.,ğ'retmenlerinden Bayan ::-eı 'l

ri venin davE'ti üzerine ng ır 
hasta bulunan yavrusuna, bi-
lahare Karamürsel cadde13i:ıde Cezalandırılan fırınlar 
mü$kül bir do}!umu müteakib Emniyet 6 ncı şube memurları 

(Küçük Haberler ) 

Beşiklaş cinayeti 
esrarını muhafaza 

ediyor 
Evvelki gün, Beş ktaşta Abbas

ağ'a parkının alt kısmından ;J?eçen
ler tarafından, b;r çuvala sarılı ve 
~o"vdcsiınden tamamen aynlmış, 
lki kolla, iki ınsan bacağ'ı ~örüle -
rek kevfivetten mahalli zabıtası
nın haberdar edildı~.ni yazmıştık. 

~isa!l ~nunda nihayet verilecek- renlerden başka kimyevi maddeler 
tır. Imtıhanlar Mayıs ayı zarfın - kullanmak vasaktır. Bu yerlerde 
da yapılacaktır. . . cild buruşukluğunu düzcltmEk, kıl 
!Bu~an sonra sular Jdaresı 1940 çıkarmak, ben vesair cild arıza -

yılı bıla~osu, kar ve zarar he • . . . ·k · 
sahlan hakkındaki tetkiüd hesab lannı ızale etmek ıçın elektrı cı-
en::üıncni mazbatası okunmuş ve hazı kullanılamıyac-aktır. . 
kabul edilm "ştir. 1 ~uznamoo~ı zab;ta\ bc~ed1ye 

Şehir Meclisi bundan sonra Be- talımatnamesının muzakeresı vak
" uddakt Yorı:tancıbaşı soka,ğına tin geç olması t!Özonünde bulun -
cBesim Ömer caddesh adı veril - durularak ~elecek toplantıya bı -
mesi hakkındaki mülkiye encü • rakılmıştır. 
meni mazbatası müzakere olun - $e'hir Meclisi Salı günü son top-
muştur. lantısını yapacaktır. 

Rakı yilzündan 
birbirJerine 
girmişler 

Temizlik ve sulama 
işlerine eh: mmiyet 

verilecek 

afrır kanamadan doiav• tehli- dün de ıehrin muhtelif semtlerinde G•dl\ maddeleri hakkında be
keli bir halde bulunan Feriha ki kodtrollarına dc\'Rm etmişler - lediye iktisad müdürlüğü mcmlekı-
Koseye ve yine şiddelli veca- dir. tin muhtciif İ!tilval mıntakalnrın -
dan muztarib sfvat:kli hususi Kadıköyündc Yasa caddesinde dan makimat toplamaktadır. Tra.k.. 
mulıasebe tarn:ildarınm ref- ılokmanıın fırınında 70 Sö~ir:llü _ ya mıntakasında.1 peynir. F-Ac böl
kasma ı:!İttim ve tam saat 9,45 çenne C".ac:S::f,.~inde Mehme ! ı fırı- ge~mden zcytinyaS"t. prk vilftyet -
de da ·rf'me rr<>ldim \'e snnt 12 lnında 55, Yıtğlıkçı sokn~ın<la Hi - lerile Ege böle-esinden de kMablık. 
ye kadar poliklini'~ defterinde riqtonun fı•mınd l 29. Serasker Rı- hayvan vaziyeti hakkında raporlar 
P" 1 , ,.,_:ı 'Hl lı<ı-.12" 1 b::ıkt1m, zapafa cadde inde Ko,tiye aid fı- gelmiştir. 

e/!er hasta sahibi &rzu etseydi lrında 25 ve G•zhanı: c:ıddesindt! Dünkü ihracnt 400.000 lirayı 
avı.ıç içi kadar olan Yalo\ramn Zebraya aid fırında da 31 ki <'cm-

1 
bulmu~tur. Amerikaya av derisi, 

neresinde olsam beş on daki- an 21 O vez.ni noksan eknıek h•ılu- ;· · ,•·eJ·ye kctcıı elyafı, l:cncvir, 
kada beni bulabile('e(!i J! bi, l rmrak 1?Ü5adere olunmu~ ve fırın f{omanyayo paçavra, lsviçreye fın
avni ?,amanda her daim hC'r sahiblen haki tnd:ı zabıt varahsı dık gö-nde-rilmi~r. 
ha..<;ta vatanda..<:"Jn müracaat e- 1 tutıulmu~r. .. . e Ekalliyet okullarının türkçc 
debile('ei{İ belediye tababeti de Muhtelıf seyrusefer nızamlnrına jmtihanlarını yapmak üzere, her 
m~ rcuddur. avlc.ırı hıır,.kette buh:nnn 1 5 şoför s ne Maarif Mi.ıdürli.iğünce resmi 

Frnaenale~ ben nP hac;t-ı•ıı 1 ~akkında da zabıt tanzim edilmiş - okul öğretmenleri arasından seçilen 
l"~rdüm ve ne de tt'davisi içi!! tu. imtihan komisyonları, bu )•ıl e.luıl-
davet edildim, bu sebcbden ne --.. • liyet okullarının tiirkçe öğretmen -
c:aatlE'rce bekleme ve ne de Kadıkoy Halkcvınde !eri tarafından te§kil edilect"ktir. 
doktarlann rrözü f'T'iinrl'-' ciis- konferans 

Had.seden muddeiumumilik te 
maHimattar edilmiş, nöbetçi rnüd
dcHim umıs Tahsin, beraberinde 
cındyet masa ı memurlan olduğu 
halde Abbasa~a par.kına gelerek, 
ilk ta!hkikata başlamıştır. Abbas -
a~ parkın n alt caddeye yakın bir 
köşesindeki otların arasında ve bir 
çuvalıın içinde bulunan kol ve ba
calda.r ,gözden S?eçirildiği zaman 
bunların 30-35 y~lannda kadar 
tahmın edık·bilen b•r erkeğe aid 
olauğu anl~ılrruştır. Çok keskin 
b r bıçakla ve muntazam bir tarz-

ıpanseroc ölüm ohnadıj:pnı ve Kadiköy Halkevinden: Dok or Hafız Cemal 
Evvelki gece Taksimde bir Ra- Belediye Reis Muavini LUtfi 'ID!'Zkıir !:ikAvetin tamamen a- J 2/ 4/941 Cumarlesı saat 21 de 

ı.inoda sarhoşluk yüzünden bir ar- Atsoy dün Fatih ve Eyüb kazala- s•lsız o!dutfunu tavınlı buyur- Refıik Gorbon tarafından Evimiz (Lokman Hekim) 
bede olmuş, bir kişi yaralanmış - nndn teftişler yapmış, temizlik mamzı rica ederim.:t salonunda (Milli birlik) mevzulu Oivanyolunda 1 O·J No. da hergüıı 
tır. 1şlerile mesgul olmuştur. \ ............................................... -' bir lr.:onferuna verilecektir. Herk.es basta kabul eder. 

Beyoftlunda oturnn Niyazi ile . ı:utfı Aksoy dun ~ir :ı:nuharri- Cem< 1 Sahir iüb: r !I. gelebilir. Telefon: 21044-1.3398 
aııkadaşı Vcl'ıbi evv<!lki ~ece ~eç n m ze muıt'ı telıf beledıye ışlerı et- .tJ -------""--------------------~ 

da kes.ldiği ,görülen bu kol ve ba
cak parçalarından bilhassa 2yak
larla çorab bulunuşu, gövde ile 
bru ın meydanda olmayışı, alaka -
darlara ilk nazarda tüyler ürper-

vakıt Taksimde İmam sokağında Sar rya ekra la 1 BOYOK BiR ASKIN Hakkının idaresindeki Özden ga- rafında aşağıdaki izaha h vermiş- O I '0, ,&:ııs::cm ' c::mı:ı~ 
z nosuna giderek burada bır m .. sa tır : İlk operet san'atkfirlanmrzdan Kt HRtMANI... KUDSi BfR 
ışgal etmişlerdir. c- Fırınlardaki teftişlere de - Cemal Sahirin jübilesi, ve ıreçeıı 

Gazinonun kapanma saati J?el- vam edıyoruz T ft c- r nasında <iefaki ışıklan maskeleme zamanı- VAZiFE iN KURBANI... 
d "ı için. Niyazi ıle arkadaşı Veh- hamur ekmeklere rastlanıyor. O- nn tesadüf ett lH cıhetle, önümüz-

"' . . . deki Salı günü akşamı Şehir ti • tıci bir cinayet karşısında bulun- binin içki i'Qlllek istekleri ~azıno fıs. n\Tı ayn cms buRday tevzı et- atrosu komt:'d" k d t k _ 
duklan kanaatın. vumiştır. 1 sahbı tarafından kabul olunma - ti/tinden bunlardan hasıl olan un- ~lecektir. Jüb;ley~:::u~a~i:a~;s 

'{'ah.k katı bu cepheden J?enişle- mıştır. lann işletmes"n<ie hamurkarlar a- ret Safa Coşkunun bir konuşma _ 
tetl adli-ye ve zabıta dün de eeç Esnsen kafalan dumanlı bulu- var bulamıvor H mur ekmek işi- sile başlanaC'ak, bunu takiben, Ce
vaktc kadar bu esraren~iz vak'a- nan Nivnzi ıle arJr'l c:t h -1 ıu yakında halledeceğiz. rrıal Sahir, $ehi.r Tiyatrosu ve o -
nın aydmlanmasile r. c g o - vabı karşı~mda büsbütün asabi - Yaz avları yakla.ştı/!ından te- peret sarn'nt~firlarile birlikte (Ça~-
mu lardır. Hala ne maktulün, ne tesmişler, ~azinocu ile kavga et - . . . daş) operct•n ı oynıyn('ak, $t'hır 
au faılın hüviyetleri tesbit edıle- mc.lte başlamışlardır. mı~lık ve sulama ışlerı icin birer Tivatrosu Hazım, Vasfi Rıza, Be-
meıru.ştir. Bu esnada araya ~arsonlar da P:Ogram hazırladık. Belediye, şe. dıa ve Şevkiyenin !stırakile (Saz-

Hat:ırası nsla ımutulmıync:ık 

bir ş.ıhcser 

u 
Baş Rollerde: 

LEW A YRE.S - L YNN HARVEY - LIO~EL 
ilave olarak: En son gelen FOX DÜNYA ve 

Bugün saat 1 de tenzilatlı matine. 

BARRYMORE 
HARB bavadh.leri Yapılan tahminlere mızaran ci- karışmış, bunlardan Bcdrı heımz hir sokaklarını halkın şıkayetleri- Caz) opcre~inde.n bır perde ~cm -

lldyet Beşi.ktaş qivarından başka malııyeti anlaşılamıyan bir c'sim-1 ni nSfıari hadde indirecek şekilde s l ecre.cektır. ~ıl3hare M~hhs S~-
b..r yerde işlenmiş, bilahare kollar le Niyazivi gözünden varalamıs _ temizlemeii'c çalı~acaktır. b-lınttil!nı· hkeovemı~ık (Dü~rebü~ll~~e1 Asl~)l ·~~==~~~~~====~~~=~~~::~=~~~=: 
\!e bacaklar bır çuvala konularak de b M l kl kA · ı o:pere n • m u smaı 1 
parka bırakılmıştır. tır. Bir mü<idet devam e n ' . u ezar ı an amı en aj?aclan- de bır itonı rl oynıva nkla d•r. 

arbede n ·havet vak'a rraha lıne d aca~z. Topkapı mezarlığına 
Müddeiumumilik, kollan ve ba- ızclen zabıta memurlarının müda- d ·kılmckte olan 1000 ağaçtan ba"'- l1a)'ıç d .'"es'ıne 1 O U cakları üzerlennde otopsı yapıl - k 

1 
.,.... ı 1 __________ ...,. 

ması ıçm, morga kaldırtmıştır. halesile sona ermiş, nv_gacı ar ya- ka veni-den 1000 aj!aç daha dike- hacız kaldırılacak Alemdar 
Yapılacak otopsi neticesinde c'na- "~lanmışlardır N"yazi terlavi al - ce~'iz. Burada 400 dönümlük arazi 
'-'etin ne kadar evvel işlendi<n tes- tına almmıs. vak'a etrafında tah- 20 b" r al 
., ~· k.k .. -ta başlanmı"tır. ın ıraya satın ınmıştır .• b t olunacaktır. .. 

Ticaret VekiJinin 
dünkü tet ikleri 

MahlUt çay ve kahveler 
Fiıat Münıkahe Büroıu mahlut 

kahve ve mahlüt çay fiatları hak -
Şehrimizde bulunan Ticaret kında tetkiklerde bulunmaktadır. 

Vek lı Mumtaz Ökmen dün de Ve- rıat Mürakabe Bürosu kahve ve 
kalet dairel.er~ndeki tetk~~lerine çay satıcılarından nümuneleı almı, 
devam etmıştir. Vekıl ogleden tır. Bu nümuneler tahlil edil -
sonra Mıntaka Ticaret Müdürlü- mek üzere belediye tahlilhanf'.Sine 
küne f!elerek mani_.fat'!racıla~ı ka- gönderilmiş. Mürakab• Bürosu da 
bul etmı~ ve kendılerın~e!l ızahat bu hususta belediye il"' temasa Feç
alarak ~ı:ektıfler vermıştır. Tıca- mi'>f"r. 1ahl6t ı .. h,,,, Vı.; ('a Ja:rın 
ret Vekılı bundan sonra standard Y 
tıp avakkabı işile de me~l ol- kontr~~ kolaylı~ oiJması 1~ 
muş ve alıikadarlardan i ... llı at al- bunlar:n tÇL-ıe ne w mıkıar~a. ecne~ı 
mıştır. Mümtaz Ökmen bu arada madd'c karıştırıldıgı ve fıa.ları bır 
ıa e teşkilfıtına bağlı ofislerin ia- e-tlketlc mü,tcriye bildirjlec:ektir. 
alivcti etrafındaki tetkiklerine de Mahrut knhve ve çay vaziyeti ı;ık.ı 
de\ am etmiştir. bir ,eltilde kontrol edilecektir. 

Yarın yapılacak 
de nameler 

Yarın Üsküdar ve Eminönü ka
zalan dahilinde pasif korunma 
tecrübeleri yapılacaktır. Üskiidar-
dnki tecrübe ölleden evvel, E
minönü mıntakasındaki tecrübe 
de öğleden sonra icra edile•;ektir 

Tecriibelere aid hazırlıklar ik
mal olunmuştur. Bu nen~meJer 
esnasında nnkil vasıtaları işliye
mivecektir. 

Eyü.b kazası dahilinde de bu a
vın 15 inci Salı günü hem pasif 
korunma. hem de parasütcülf're 
karşı mücadele tecrübeleri yapı
lat"aktor. 

Pe.zar Ola H san Bey Diyor ki: 

--i insan bey, A vru
podan gelen bir arka -
<!aşım anlattı. 

Avrupa şehirleri -
nin hemen hemen hep -
ainde ... 

Cıda rl'addeleri 
yüzde yüz karışıkrruv .•• 

Hasan hey - r'Jze -
rinde satıldıktarı ~op -
rakla:r gibi desenci 

Haliç vapurları idaresinin Mü
nakalat Vekaleti tarafından satın 1 
alınması hususundaki hazırlı!dara 
devam olunmaktadır. 

Haliç şirketinin belediyeye olan 
borcu hakkında belediye tarafın -
dan şirketin VaJ>Ur ve emlakine 
konulmus olan haczin kaldınlması 
}ıususunda Münakaliit ve Dahiliye 
Vekaletleri arasında temaslar ya -
pılmış, Dahıliye Vekaleti bu hac -
zin kaldırılmasını belediyeye bil -
dirmiştir. 

Belediye reisliği haczin kaldı -
rılması hususunda Şehir Meclisine 
teklif yapmıst1r. Teklif dün Şehir 
Meclisinde görüşülmiis ve tetkik 
için kavanin encümenine havale 
olunmuştur. 

$ehir Meclisinin önümüzdeki 
toplantısında bu hususta karar 
ve-r; lecektir. 

Dünya muharrirlerinden ter
cümeler serisi No: 45 

Mih. Zoşçenko 

a ı ·zmel ri 
Çeviren: ... 

asan Ali Ediz 
Fi. 50 

• Kitabevi emzı 

in 
&ıtanbaıa renklı harikaaı 

A i HU' 
herkes b:ıyra.nlıkla seyrediyor. 

Ayrıc : 

SEZAll ROMEO 
un ur.utulmnz eseri: 

H YDUT AŞKI 
Son bir kaç gün claba 

JOAN KRA WFOHD 
ve 

CLAl~K GABLE 
yi 

Mahkumlar 
Gemisi 

ndc göıdünüz mü? 
Bir g, ıı"at hnrıkası temaşa 

etmi~ olncaksınız ..• 
ayrıca: 

Şöhreti.1i şüphes tz duyduğu -
nuz, kendi•inı göremed'ğıniz 

meşhur Operonın h"Jmi : 

T Vı T 
~cır:S:: .. ~B~Ö~st.e1r1milet .. emk•timr~!DE:lli .. l~ı~tEı'ıimı!iEs=o~nı::ng~ü~n81c~r~id=ir~.~:c?i!:'!:::::ll~ 

c· 

SARAY SİNEMASI 
Bugün Yıldızlar Yıldızı 

E G 
Rejisör: ERNE..<:.T LUB TSCH'in tııhe,cri ve 

MEL WIN DOUGLAS ile beraber yarııttıt:;ı 

mevsimin en parlak T( 'RKÇE ::öZLÜ filminde: takdim ediyor . 
Suareler için yetlerinizi evvelden aldırınız. 
Buııün saat 1 de lcı.zilfıtlı matine. 
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Puf böreği niçin kabanr ? 
c MONOLOA ) Çalgımyı def etmsnin çaresi Bilgiler - Eğlenceler 

Et suyu bizim zannettiğimiz kadar 
midir ? mugaddi bir yemek 

Şimdi ben bir puf böreğin.in ya
hud bir fıranculamn ba11na selen
leri baştan sonuna kadar anlatabi -
lirim. Evvelce anlattık.lanma ia • 

Uourtma 
~ ıörünce bayılınm. Ba- · 
~ declim diye eırt üttü yere 
~ zannetmeyin; çok bo -td:n.lldu, mlnuana bayıhnm, 

ı L ·~ armometrelerde 
de rece taksimata 
Havanın hararet derecesini tet- tinaden, puf böreği hakkında .Oy. 

L!t t 1 . b tiyeceklerimin hepsini kolayca anla-w e yanyan termome re erın azı- ___ 1_ d 
1 d !L! d L J~l&DlZ lr, 
ann a uu tarafın a ayn ayn ta~ Evinizdeki ilK' kadın, mevcud 

L. Annem evvelki akpm, bana er. 
~ .. RUn bir ~rtma alacatını vi
-nı. Ben de eevinçle yatağıma 
llrcfbn. 

Etteai 1nn oldu. Uçurtma alındı. 
t~an bir uçurtma idi. Koca bir 
~-.it da aicim ahnmıftı. Sokağa 
~tın., uçurtın•.rı havalandırdım. 
~. ne ıöreyün. Komfbnun kedi
:.~e- uçurtmanın kuyruğuna tak:L 
~' mı. Kedinin .ahihi benden 
~ bir çocuktur. 
- Kedim uçayor. 

ı.._l>l,e baltrarak o da kedinin 
~iuna yapıştı. Rllzglr da faz -
J.l '-çurtma havalanıyor. Çocuk ela 
iıli~alanmasm mı, dadısı oıacıkta 

....: - Bizim küçük bay aökyüzüne 
- ~yor. 
p Diyerek çocuğun bacaldanna ya ,;r•· Kedi uçurtmanın kuyruğuna 
k •nı.akıllı 1arılm't· Çocuk. kedinin 
ha~nu bırakmu, dadı çocuğun 
ı_ t:agını bırakmaz, rüzglr gene faz 

9
, hıa sefer de dadı da hnalandı. 

ı;nbn uçurtma yükseldikçe yiikae-
1) 0 kdu. Minarelerin tep~ıini aıtı. 
._;; en efendim ip kopuvernıet!in 

- l>Gf{iyor!a1'. 
" .?Ye bir ba~ınş bağırdım. Ve o 
R~ da da uyandım. Meğer bütün bu 
or ü'-len'm ·· • • ıt ruya ımı1o 

** 
Geçen bilmecemizde 

kazananlar 
Geçen hHmecemizde kaza -

nanlann isimleri Pazartesi günü 
çıkacü 11ayımızda ilin edile -
rktir. Hediye kazananlardan 
I st~n.hulda bı.ı!unıınlar, hediye -
~~nı !azart~si ve Pertembe 
funlerı idarchanemizden ala -

ilirler. r aşra da bulunanların 
h~diyeleri posta ile adreslerine 
1°nderilir. 

Bay AJmıed odass.nda oturmus, gayet ciddi bir kitaıb okuyordu. 
Birden dışarıdan bir müzik se.si duyuldu. Bay Ahmed düşilndü: 
cŞu., ça.J«ıcıya para vereyim de Rttsfn başımdan., 

Bay Ahmedin verdiıı para çalgıcıyı .f:>ütbütün heveslendtrmiştL 

Bay Ahmedin aklına birden iyi bir fikir geldi. ~ı inip bahçe 
sulama hortumunu musluj!:ı taktı. 

Öbür ucunu da muaild aletinin içine ..ımp mualutu ee'\'ftince 
çalaıcı tepeden tırnala sırsıklam oldu. Bay Ahmed de ondan kur
tuldu. 

G~~EŞ 
Boflakta gezer, 
Nraumı dölc.r, 
Y iisler• pl•r, 
Dofrmca wiineı. 

Mevıimler olma, 
Çiçelıw açmas, 
Kehbelr Ufıntnı 
Olmaaa ~neı. 

Yohp fılrcır, 
Tepeyi ap, 
Geceye koıar, 
Batınca giinq. 

simat görünür. Bun!am biri •n - yemekleri .öyle bir gözden geçirdi. 
tİgrad, diğeri de Reomür takııima- Gelecek misafirlerin miktannı he
tJchr, Santigrad taksimabnda eriyen aabladı. Nihayet mevcud yemekle
buzun harareti aıfır tebabhür ede • rin k&fi geJmiyeceklenne kanaat ge 
ek h ld k ' h tirdi. Bunun üzerine derhal kolla-

e. .. a e a~?'':' auyun ·~·re- nnı avadı. u~. IU tedarik etti. Bun ruz hu-lwıan dış la.mı clelu trin ... 
b yuz addedilmıtür. Ve takıımat ları kanıtırdı. Tabii tuz koymaaıni line tahavvül edet"ek katılatır. Ka
•lırla yüz araSJnda yap1lm11tır. da unutmadı. Biraz ekmek mayası lın ve eert bir ka.buk meydana .... 
Reıamiime ise kaynıyan suyun ha. ilan etti. Meydana selen, hamuru, lir. Böreğin yahud hrancılarun iııiia-· 
rareti yüz addedilmeyip aekaen ad.. kabarma• için. 8fcak bir yere koy- deki nişasta kabanr ve yumaqıak 
dedilmif Ve taksimat sıfırla aekıen du ve diier itlerine bakmlJ'a baş· bir hal alır, bu arada çatlayuak 
arasında. yapılmııtır. lada. . içinde mahpus tuttuğu karbon P-. 

T t 1 .. · d t k . Ekmek hamul'u içine giren maya. zine yol verir. Ve nthayet ortahja, ennome re er uzerm e a sı - _.. 'f · · h · ---L. . .. .. .. . .. derhal kencıı vazı esını yaptı; amı a1eacik, mıs aibi pİflDll fıra~ 
matın han&& olçu uzerıne yapıld~~ ZI karbon iatiheal etti. Ş.yed ekmek veyabud ltızarmıı puf böreii koku 
yazılıdır. Yazılı olmasa da her ilu hamuru içinde yaJ>14lcan nifaata bu- au yayıLr. 
taksimat görünüyorsa anlamak so- lunmasa. hamw karbon derhal u- Çorba ıedir? 
ne kolaydır. Tabimatı diierlnden çup giderdi. Fakat nipta yapl§kan-
daha fazla aralıkh olan Reomtirdür dır, karbon gazi laabbecikleıinin Bir çoklan et auyunuD (BoJyoa) 
.-------------ıııı..· aıtn9ıkı yakasına aarilmiştir. Bunun çok gıdalı bir feY olduğunu zanne.. 

için lıamızi karbon, ister istemez derler. Halbuki hakikatte et auya
hamurun içinde kalmaya mecbur - nun alelade sudan pek fazla farb Yeni b·ımecemiz 

.Topralu dan çıkaracağınız 

oyuncak üç harflidir. Çok boıu
nuza sidecektir. Yalnız size tav 
ıiyem. topraiı kazmayın, par-

çalayın, üçü aizin oyuncaiınız 

ol.un. atm zıplasın. Geriye ka
lan üçü ifinhe yaramıyacaktır. 
Onu bir kenara bırakın. 

Bilin bakalım nedir) 
Bilirseniıt bilmece kısmını 

gazetemizden kesiniz. altına 

hallini yazınız ve bize g5nderi
niz. Doğru bilenierden bir kişi

ye dört liralık kitab ve otuz ki
şiye ayn -ayTı güzel ve kıymetli 

hediyeler vereceğiz. Bu bilme. 
cenin en geç cevabı 25 Nisan 
Cuma gününe kadar gazetemize 
gönderilmif olmalıdır. Bilmece 
cevabını ıönderdiiiniz zarfın 
bir kenarına cBilmece» kelime
llİni ve bilmecenin gazetede çık 
tail tarihi yazınız. 

&ur. · yoktur. 
Karbon gazi dışan çikmak için Böyle py olur mu?. 

az emek aarfetmez.. içinde bulun- Olup olmadığını hep beraber tet 
duğu hapiahanen~n hamurdan ve ni kik edelim. Yapılan heaablara naza 
ta•tadan duvarlarım zorladıkça zor ran bir kAse et suyunda 19 kaşık au 
lar. Fakat nişana yapı,kan olduğıı ve bir kaşık da diier maddeler hu. 
kadar eliıtiklidh. Zorlandık,ça, lU lunmaktadır. 

1 
tik gibi, genifler, ti.,er, fakat pat- Şayec:l et suyunu atefin 6st6nde 
lamazl. bütün su tebahhur edinceye kadar 

1 
fıte bundan ötürüdür ki. aıçı ka kaynatacak olursak. tenceıenin cli

dın ın yuiurduğu hamur kabardıkça binde hemen hen.en hic;;bir fey kal
kabanr, bulunduiu kabda.n dıtan machğını ııöreceiiz, 
ta,.nıya başlar. Bunu ııXrür aörmet:• I Şayed et suyu dolu bir çorba 
atçı kadın hamuru daha fazla beJC- ltbeaini )Aboratuara ıötürerek &ala
letmezl. Onu, taaarlaclıfı bUyiiklük.. lil ettirecek olursak kasenin içinde 
teki parçacıklara bölerek. pişirmiye 19 kapk eudan .maada 0,25 kqdc 
koyufur. yağ, 0,2S kaşık da azot, biraz tuz 

Hamur pişmiye veyahud yağda, 1 (fakat şu bildiğimiz yalnız aleade 
kızannıya ba,layınc~, yeni yeni bir ı •ofra tuzu değil, diğer bir takım kim 
takım kimyevi değişikliklC're uğrar. yevt tuzlar) vardır. Geri kalan şey-

Hamurun hararete en fazla ma- (Arkası sayfa 8 sUtun 3 te) ..... ·-·············-·--.. ··-·-········· ...................................... ·---· 

• Yersiz 
Oukuy:uculanmdan Renç bir ı orta yerinde bir 5{enç erkekle ele· 

erkek nişanlanmıe, evlenmek tize- kinmeden konuşması çekinilecek 
re, hem de pek yakında. Y a1nız bir şey olmadıA'Jm ~stermez mi? 
tesadüfen görmüş ki, :ıisanlısı YaJ)llacak hiçbir eey yoktur, de
Beyo~lunun orta yerinde bir «enç mi.ştim. Fakat okuyucum mera
erkekle konuşmaktadır. Bu "enç kına galebe çalamazsa nihayet 
erkek genç .kızın akrabasından ve- ~nç kızdan: 
ya ail edostlanndan dejtildir: O- - Geçerken sizi gördüm. Biri
kuyucumu merak, hatta şüphe aile konuşuyordunuz, tramvay
kaplamtş, şimdi benden soruyor: daydım, inemedim. şeklinde basit 

- Ne yapmalı? bir cüm~e ile sorması da mum. 
Hiç diyorum. Genç erkek ni- kündür. 

~lınm akrabasından ve:va aHe Yalıuz bir noktayı kaydedeyim: 
dostlanndan olmayabilir. İlk mek- insan ~ç itimad etmeli. fakat 
tıeblerimizde tedrisat muhtelittir, bir defa da inandı mı. mücbir se 
sonra da cemiyet hayatı yaşıyo- beb olmadıkça itimadını muhafa· 
ruz. kadın erkek hepimizin kim za etmelidir. Bu cümlMen ~özü 
bilir kacar düzilne çocukluk arka- ve kulaiı kapamak manasını çı
daş, daire, is. yahud salon tanı- karmayınız, istedi~m ~Y kalbini-

- Yakuşa ıeldik, fakat 
kue Ribi uçar ıeçeriz. 

•.. Haydi be
nim tonton bi
sikletim. 

..• Yürüsene 
kızıyorum. 

... Kaldık haf Sırtımda 
taf]yaca~ım r.an 
netme. 

··· Sana ceza olsun dığımız bulunabilir. Hem bütün zfn her şfipheye açık bulunrnama-
diye benim Aibi yaya bunlan düşıünmeve ne lüzum var? sıd1r. 
Yiirütece~im. C':renc kızın kalabalık btr soka~ın Tn'ZE 

•Son P..aa,, mn tefrİkMI: 15 

il\ l>oğrusu bu hamal iyi bir ha
h aldı. Bahş;ş hakketnı ' şti. Dürrü 

r sigara uzattı: 
~ Al bakalım şunu azizim ... 
~di ve salonun holünde do
tlDk ab başladı. Kemali sabır ile, 

.ı ~ ndaki kasketin üzerinde 
;:; sınnayla yazılı bir otelin 
~ arı gib: bekliyordu. Melpo
dı~i?e h 'zmet etmek zevki ken
b\~-..~ başka <iüşüncr>lere dalmab 
~~~ade etmi• olaydı, Dürrü 

dı kendine: 
'-e} Ne günlere kaldık!... Şu 
)o 

1
l>ornen bana neler yaptın

"-:,-·· Benim buralarda ne ;sim 
ı-;."· . Nerede benim eski hülva
~ lrı!... Nerede Nl.sin stüdyola-
)f~ liolivud ve .sinema yıldızl ğl? .. 
llıı ede ıran'at. söhret ve servet? .. Selli vazifemin a~lığına Mel
~.. ~nbı hatm için katlandım. 
o~ onu seviyorum! ..• Halbu':D 
~İt·Ben onun hayatında hiçbir 

ı iıH:tal etmiyorw11... Aşkıma 

- Kusurum pek büyük!... istedi. Fakat muhatabı devam nl- - Affedin! ••• 
Temelin sesi yükseldikçe Şet- yetindeydi: - EtmiyeceAim!... Ben senin 

vanm nezaketi artıyordu. Şetva- - Vah vah diyec~e dümeni- gibi sersem hl( aörmedim! ... Kal
nın nezaketi arttıkça da Temelin ni iyi kullan. karsın, yola çık.aram. i9'keleye, 
sesi yükseliyordu. Fesübbanellah!... Bu adam da sancaia bakmv.sm. rast~elenle 

_ Bu" yu·· k ya' ı.--.. •ı:.•n.::ı. nereden Qlkmıştı!... • .b 
·••• .-- k f d ı müsademe edersin. senın ~ı i sa-- Son derece mahcubum!... - Dümenim yo e en im ..•• 

- sPtıdP matıcub o1acak ~urat Temel gittikçe hiddetleniyor· lak, sarsak, ahmak. avanakları ne 
var mı? ... Şu surata bakın!... du: diye yed~e almazlar .•• 

YAZAN : EKREM RESID - Ne care eff'nd 'm' .. Simamı -Ne dedün!. Ne dediinl .•. Dü- Artık l>ıçak kem:ite dayan~ 
kendim intiha·'- etmedı'm kı'... menin yok mu? ... Dümensiz nasıl tı. Şetvanın RÖZÜ kızdı, sesi bir bir nt!Vi •eikatle mukabele edi- rıhtımına yanaştL C!Atvan, koltu- u 1 k ı erde ..ntr .... Jdi 

"' d 1 ""· d boh ~ - Ben fazla ı~f dı'nlemem• .... yo a çı arsın.... P ::r~ 1 
Yor, •bana küç(ık maymun iyor. ,;un a çası iskelenin başında a Ah f d. ı ı kt y y bekl' d Sö l ba 8 .. 1 d ld' - e en ım, yo anam oı ı- - A... eter... eter aıt ki ... 
İşte bu kadar!... ıyor u. Hemen kalabalıkın a. d Y e t n~. ·N oy e, ~e en ~e ~n l'ımı ben de bilmiyorum... Canıma tak etti. Efendi, demin-

Fakat Melpomeniye hizmet et- rasından sıyrılarak karaya ayak e ~arp ın. eden yo umu estın - Nedir?... oem.r'n ı"li tara· den beri sesimi çıkarmadıl{ırn için 
mek ona emsalsiz san'atını alkış- bastL Beşiktaşta çocukluk arkada- d.e .,bodoslaz;nadan müsademe ~t- dı .:. Fır11ınaya mı tutuldun?... .... "" 
bya~ak ;eyirciler bulmak zev:ki . şı Hafız Sebat nin evine misafir tı.~ · :. · · s:.n·nle çarpışmamak içın _ Ah mirim! ... Ah ... Ne fırtı- b'n'oir tauiratı acemiy elle o ka· 
Dürrüyıe başka düşüncelere dal~ o!ma~ vap1:1rda kurm~ştu .. Re.sa- duduk mu çalmalı? ... Calsam da na Öyle bir fırtına ki... dar elfam galiza kullanarak beni 
mağı müsaade etmiyordu. Aşka drye. caddesıni ~atet.tı, köprüye para etmiyecek... Be adam ben :.:._: &ıs! ... Sesini kes... Senin tahkir ettin! ... Amma malUm o
arkadaşlıkla mukabele <.den bir geldı. Hızlı hızlı ılerlıyordu. ıskeleden açıldım. Sen de iskele- fırtınaların bana vız .ııelir ... S~n la ki sabrım tiiıkendi. Şunu da bil 
kadının se'VWliai iç:n ne rahat Şiddetli bir müsademe Temeli den açılmış olsaydın bana çarp- gel de fırtınaları bizim K.ıradenız- ki sana bilmem nereli kazık der. 
vardır, ne hıuzur. Halbuki Dürrü de, Şetvanı da sarsmıştı. Temel mazdm ... Amma ne edelim ki is- de RÖr ... Ben sen n fırtınalanna 

1 
ıerse ... 

vapuru beklerken kemali rahat ve dojtruldu ve kendisine çarpana: keleden Ridece~Une sanraktan ~ıt. metelik mi veririm! Baksana sen - Kazık delil, Temeli ... 
huzurla yolcu salonunun h"lünde - Dikkat etsene be!... diye tin... Borda borda\ a ~elevd·n bana ... Bana :kim derI:r bilir mi- - Kazık, Temel, ne olursan 
beş aşağı, beş yukarı dolaşıyordu. ba~ırdı. haydi ne ise derd 'k amma sen bo- sin? ... Bana Temel reıs derler ... ol! ... Yalnız aklını batına tc- 'a ... 

._ Müsademede su~lWlun kim ol· doslamadan .!!eldin ... Ben de baş- Ofiu Temel reis' ... ~nladın mı? .•. Ben yolumu tutturmuş ~zel ~-
Temeli getiren vapur Galata duiu malUnı olmamakla beraber 1 tan kara ~diyordum... - ).nladım ef~ndım.!. zel J?:diyordum. bana evveli çarp-

rıhtımma yanaştı. Temel, elinde Şetvan kabahati üzerine aldı ve Kelimeleri üstüste, büyük bir - Of 11€reded r bılıyor mu- t tt daha sonra da 
bavulu, iskelenin başında bekli- kemali nezaketle: süratle yetiştiren bu adama Şet- sun?·· · ı.n. sonra ç~. ın, . likler sö _ 
vordu. Hemen kalabalığın atasın- - Aman efendim, affınızı dile- van hayretle bakıyordu. Seyahat - Havır efendim! hır takı~ .. ~~nasebetıuz Y 
dan sıyrılarak karaya ayak bastı. rim ... dedi. yorgunluğu ve heyecanı, İstanbu- - Sen ne biçim adamsın? .. lemeke .- m. 
Sirkecide lbir hemııerinin oteline i'akat Temelin nevri dönmüe- lun kalabalılı. hele şu ani çarpış- Sürmene ile Rize ara&ındaki Ofu Temeli ~luk b~ hiddet ~r-
inecekti. Rıhtım boyunca yürüdü, tü. Haykırdı: madan sonraki bu sözler onu ser- bilmiyor musun?... ınıştt. Kendı kend•ne: cHerl~ı ~ 
köprüye ıeldi. Hızlı hızlı ilerli- - Dileme!... semletmisti. - Maalesef bilmiyorum, mazur a:rağının 

1 
altıpa, tavada hams gı. 

yordu. - Affediniz!... - Vah. vah efendim, vaıb, görün!... bı oynat ...• 
Şetvanı getiren vapur Sirkeci - Etmiyeceğim!... vah ... deyip meseleyi kapatmak - Görmiyecejtirn? ... (Arkası ve.r) 

• 
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İz mirde 

Edirnede bir esrar 
satrcısr yakalandı 

Lüleburg<tz (Hususi) - Müd -
deimumilik ve zabıtamız Yılmıı.z 
mahallesinde Ömer adında birinin 
evinde yaptığı araştırma neticı-.gin-

de 500 gram kadar esrar meydana 
r ıkarmıştır. \.)mer derhal tevkif e.. 
<..ılmiştir, 

Gelibof uda faydah bir 
konferans 

r Man~sa memleket hastanesi başhekiml!gi ) L _________________ _ 

Gelibolu {Hususi) - Vaziyeti 
hazıra hakkında Çanakkaleden t*' 
konferans vermiye gelen mühendis 
Tevfik Halkevi salonunda halk hu
zurunda ilk konferansını vermiştir. 
Hatib fürkiye ve kahraman Türk 
ordu9Undan bahsettiği dakik.alarda 
koca salon ha!icm alkışları ile çınlı
yordu. 

Viza kaymakamhgı 
Edirne (Hususi) - L'mumi Müfet 

ti.~Iik ~Evrak .l\!üdür.ü Cavid Okya- Diyarıbakır memleket hastanesi.. Jikte hastanede bir fotoğraf çektir-
!"UZ Kır~hırelı.nm. Vıze Ka;mak~ı;ılı ne tayin olunan Manisa memleket mişlerd.ir. 
gına taym edılnnş ve emn Dahılıye L t . b <.t. L! __ • H S Yerine gelen baıLe'-'m llhami V k • ı ı" d 1 · t" oae anesı a'>'ıeıumı ayrı aran n ıu 

e ~ e ın en .gc mlJ ı.~· .. .. . d'iin memleket hastancıındeki ıuka- Akçakoyunlu da yeni vazifesine bat 
Bırçok nahıye mudurlukJennde lamıştır. 

\ "C Sarayköy kszası kaymakam ve- daşlarına veda ederek ayrılmıştır, Resimde e-tki başhekim Hayrı 
kaletinde bulunan yeni kaymakam Bu ayrJlf dolayısi!.ı güzide dok- Saran'ı arkadaşlaıile göıtermektc-
meıaisile kendisini eevdirmİjtİr. torumuz mesai arkadaılarile bir dir. 

cSon Poa!ao nın tefrikaa: 79 

Sonra tekrar duvara doğru yü
rudi.ı . ortüyü kaldırdı ve bütün es
rarı orada bulacağını ümıd eder 
gib i kapıyı tekrar yoklamıya baş
ladı. Bu ~apıdan nereye .[!idiliyor
du? Belk1 <le duvarın içirn.ı doğru 
bir merdiven oyulmuştu ve bura
sı da denize veya bahçelere çıkı
yordu. Verity lakayıd bir tavırla 
omuzlarını kaldırdı ve zamanla 
iyice parlak bir hale gelmiş olan 
tahtaya parmağını yavaşça değ
dirdi... Kapı gıcırdadı ve içeri 
doğru açıldı. 

·phiJippe artık her şeyi keşfet
mşiti: Tahtaları elite yokladığı sı
rada, kapıyı açmak için üzerine 
basılması lazım ~elen mekanizma
yı kolayca bulmuştu. Kapı, bu 
kısma hafif,e dokunulduğu zaman 

Y ez.zan: V alentin Willisma 
bile, kendi mihveri etrafında ko
layca döniiyordu. 
So~k bir hava cereyanı yüzü

ne çarptı, denizin tuzlu ve vosun 
kokan havası ciğerlerine kadar 
geldi. 

Bu methal, adeta bir mahzen 
kapağına benzivordu ve döşeme 
kaldırım ta slarile döşenmiş idi. 
Verity buradan içeri girmek için 
başını eğmiye mecbur oldu; he
men karşısına, aşağı doğru inen 
ve kayanın içine oyulmuş dar bir 
m er<iiven çıktı. 

Amerikalı ihtiyatla doğruldu 
ve elektrik: fenerinin ışığını tuta
rak etrafına bir göz ıezdirdi. Gör
düğü ilk şey, kapının üst tarafın
da bulunan bir çengele asılmış o
lan bir kangal zincir oldu. Verity 

kapıyı iç tarafından sonuna geçi
ren mekan.zmanın bu olduğ"unu 
anladı. 

Amerikalı şimdi çok hassas bir 
durum karşısında bulunu;.yol'du. 
Bu esrarlı ~eçidin sonuna kadar 
araştırılnıası için kendisini bir 
tehlikeye sokmak istemiyordu. Di
ğer taraftan, arkasından kapıyı 
kapayacak olursa kendi ava~ile 
bir tehlikeye koşmuş olacaktı, 
Zınciri çekti ve duvardan madeni 
bir remberek çıktığını gördü: bu
nu çıkardı. sonra kapının kanadı
nı itti; kapattıktan sonra zinciri 
harekete getirdi, kapının kolayca 
açtldığına kanaat getirdi. 

Artık harekete geçebilirdi, zira 
kendisinin tehlikeye girmemiş ol
duğundan emin bulunuyordu. Ka
pının kanadını tekrar ve vavaŞ'(;a 
kapadı , €'trafı tctk ke kovuldu. E
lektrik fenerinin ısığı yardımile, 
zeminin kuru kumlarla fü-tülü ol
du~nu gördü. Bu kumlar üzerine 
ucları vanmış kibrit çöpleri saçıl
mıştı, burada da gene bir mum 
lekesi gördü. Bütün kibrit çöpleri 
biriWinin ayni idi, renkleri san 

Bilecikte ipek koza 
tohumları tevzi edildi 

Bilecik (Hususi) - Bilecik ko
za kooperatifi tarafından köylüye 
Pazartesi gününden itibaren ipt-k 
kozaM tohumu tevzüne başlanmış
tır. Her sene külliyetli miktarda b 
z:a istihsal ede:ı Bileciğin bu sene de 
tahminlerin fevkinde mahsul ala<'.3· 
ğı anlafllrnaktadır. 

Keskinde adliye tayinleri 
Ke.kinden }'azılıyor: Bir müddet 

tenberi açık olan hakim muavinli.. 
ğine Sinop halcim muavini İbrahim 

Bilecik {Hu~us) - Bilecik hal- Kaşa çamur yağdı 
kının ve bilhassa radyosu olmıyan- Kaş (Hususi) - Martın 14 ün• 
!arın istifadelerj için kasabanın muh de kazamız ve civarına yağmur!• 
telif yerlerine rad'yo hoperlörleri ko beraber san renkte çamur yağmıt
nulmuştur. Halk. şimdi Bileciğin her tır. Bu :Wığmura tutulanların ell:ıİ
tarafı.ndan radyo dinlemekte ve bu seleri tama:nile çamurla kaplanmıf 
hususta çok memnun kalmaktadır. tır. 

(~araman jandarma bölük binası 

Vidinli ve ağırceza başkatibüğine Karaman (Hususi) - Kasaba Bircının yakında küşad re9111İ yapl" 
J\n~ara. TemylZ Mahkemesi ~~ıt 

1 

jandamıa :şki~a~ının <;n çok mu~- Iacak.tır. Bnlük komutanı izzet Bal 
katiblennden Ahmed Darendelıog- taç bult.tndugu ıyı ve muntazam hır 
lu tayin edilmiş ve her ikisi de bu bina nihayet uzun çalışmalardan salın bu binanın kurulamaında bii-
gün vazifelerine başlamışlardır. eonra inoa olunmu, bulunmaktadır. yük bir çalışması görülmüıtür. 

idi ve ayni sıraya atılmışlardı. 
Philippe bunları topladı, saydı. 
yedi tane idiler. Bunlar, herhalde 
karanlıkta yol arayan birisi tara
fından kullanıldıktan ::;onra yere 
atılmışlardı. Halbuki, kendisinin 
maz~allı oda<ian toplamış olduğu 
ve kutusunun üzerinde de New
Yoı'ktaki Mac Farlane otelinin e
tiketi bulunan kibritler de tıpkı 
böyle sarı renkte idiler. Hepsi de 
bu kutudan mı alınıp kullanılmış
lardı? Bu, imkan dahilinde idi. 

Verity, vaziyeti muhakeme et
mek için bir an durdu. Bu j?izli 
kapının arkasında pusu kurrıadan 
önce rna7.gallı odaya giderk ora
daki mumu yakan ayni adam, yani 
katılin ta kendisi olmalıydı. Bu 
fi'kir aklına ı;ıeldiği zaman, Ame
rikalı, dar merdivenden aşağı in· 
mcğe başladı. Elektrik fenerinin 
ışığ"ı basamakları aydınlntıvor ve 
kendisine yol gösterivordu. 

Ayağ.ı zemine bastığı zaman on 
dört basamak savmıstı. Kafasının 
üstünde dar bir tünele benzer bir 
'lecid uz~nıp gidivordu: zemin, ta
vandan üüşmüş olan küçük taş 

parçalarile örtülü idi. Buranın ha
vası daha temiz görünüyordu, bu 
da geçidin dış tarafa açıldığını is
bat ediyordu. 

Verity, uzakta ufak bir ışık gör
düğü zam&n otuz adım kadar yü
rümüştü: iki dakika sonra, yarısı 
tavandan düşen taş parçalarile ör
tü 1ü mahzen gibi küçük bir yer
den geçti; buradan, çalı çırpı ile 
kaplı bir menfezden ı;ıökyüzü gö
rünüyordu. 
Tasların üzerine çıktı, çalıltkla

I'l elile itti. Denizin P.teklerini 
dövmekte oldu~u küçük bir fale
zin üzerinde bulunuyordu. Phi
lippe bu manzarayı tanımakta ge
cikmedi. 

Burası, Torray ile mukabildeki 
adayı birbirinden ayıran deniz 
parçası idi. 

XXVI 

Gecidin methali ivicc ı?izlenmiş
ti. Verity sahildPn burasının ı?Ö
rii.lemivet"e$ni diisiindü. Sol ta
rafta, vukarı doğru dik bir şPkilde 
çıkan yamaçta, şatoya ,giden keçi 

yolunu gördü. Bu yolun alt tara
fında da, falezin dibindeki tekef" 
lek izleri <le, deniz cezir halinde 
olduğu mman karşı tarafa gide" 
arabalar tarafından meydana 11.e--
tirilmişti. . 

Varlığından kimsenin haberdaJ' 
olmadığ'ı esrarengiz ~eçidin sırtl 
artık çözülmüştü. 

Bu ara'>a yolunda sayısız a~ 
izleri vardı. ve daha ötede, deni' 
otlarile ve yosunlarile ertülü er 
kıllı sahil, denize kadıır uzanıP 
gidiyordu. Verity bu deniz otlart" 
na düşünceli düşünceli baktı. 

Tünelin için<ie dort san kibri' 
çöpü daha bulup almıştı; l'lethaliJl 
dışında da iki tane daha buldlS
Öyle görünüyordu ki, katil bd 
methalden ı;ıeçcrek mazgallı odr 
ya gelmişti. Amerikalı onun rıe" 
rede bulundu,,,.nu bulmanın itrl" 
kansızlığım düşündü. Fazla oı..
rak, kendi keşfinin kimse tarabrt" 
dan duyulmaması için, kcndiııifll 
çağırmalarından önce odaya dÖJY 
mey~ karar verdi. 

(Arba ... ar) 



12 Nisan SON POSTA 

BikAye 

Bir garib hik8Ye 
Yazan: O. Henry Tercüme eden: ismet Hulusi 

Oatn' de vu1'arı ıehirde salı:fn 
Smatheraler kendı halınde bir aile 
İdiler. 

Aile John Smather&, karısı b~, 
Y•§ınclaki küçük kızJarmdan yani 
Üç kiJjden mürekkebdi. 

Askeri 
vaziyet 
(Başta.rafı l inci .sa,YfAda> 

SPOR Resmi Tebliğler 
Afrikada hava akmları 

Eğer Yugoslavlar bu muhare - Bu hafta yapılacak beyi kazanırlarsa Üskübe incbile- Nairobi 11 (A.A.) - Hava kuv-
cekler ve ora<la ve cenubi y~ •

11 
k 

1 
~~~erinin bugün neşredılen teb • 

Javya arasında yeniden irtibat ve mı ' u·· me maç arı ,.. 
muvasala temin ederek hatta Yu- Siasciamanna civarındaki hava 
nanistanı tehdid eden Manastır ve Pazar .günü milli küme maçları meydanına yapılan bir akında ce-
oen·.ıı..dakı· Alman kuvvetlerı·nı·n nub Afrikası tayyarelrei itf.lyan ı.au Şeref sahasında yapılacaktır. 
arkalarına bı"Ie du··şeceklerdı'r. An- hava kuvvetlerine bir darb daha Fenerbahçe - Beşiktaş B takım- · 
cak :ı....·-un ı"çı·n Kaçanı'kten "'enu- Sa iı1dirmiş1'erdir. Iniş meydanında vwı .... lan: at 13. Hakem: Şekib, yan 
ba doğru taarruz eden Yugoslav hakemler: Muhtar. Nihad. düşmanın beş bombardıman_:!!y-
kuvvetlerinin, taarruzu Manastıra Galatasaray _ i. Spor, saat 15. yaresi görülmüş, bunlardan dördü 
kadar devam ettirebilecek dere • Hakem: Dr. Tarık, yan hakemler: tamamen yakılarak. beşincisi de 
cede büyük ve külliyetli olma • Şazi, Ahmed Adem. hasara uğratılmıştır. 
lan iktiza eder. Fenerbahçe - Beşiktaş, saat 17. Alman tebliği 
Ayın 9 unda Nişe inmiş olan Hakem: Adnan Akın, yan hakem-

Almanlar Morava boyunea şimal ler: Samih. Halid Gn.lib. ligw ~erlin 11 (AA.) - Resmi teb-
b.atıya doğru Paraçin, Copriyc is- I I 
tikametinae nerıemişler ve bu Basketbo maç arı Jngitterenin harb ekonomisi ve 
mevkilerı elde etınişle:rdir. . .. .. . fından iaşesi bir kere daha Alman havil 

Bir akşam, yemekten aonrc. kü~ Yugoslavların Strugadan El _ Emınonu Halkevı tara kuvvetlerinin ağır darbelerine ma. 
cük Smatbrs l-ird~nbirı: şicf deLli bir basan, Prizrenden Kokas ve İş _ hazırlanan baskc.~b<?,1 maçlarının ruz kalmıştıT. Hcbridc adnlannın 
sancıya tutuldu. Babası, ~oiı şch- kodra cenubunda harekata devam final~eri. Pazar ~n.u. yapfaeaktır~ 2~00 kiloı:netre şimali garbisinde, si _ 
re ilaç aramıya koştu. Gidi§ o ~dıt etmekte oldukları bildirilmekte - !İkıncı kategon ıçın stanbul lahh keşıf ~ayyarelen, 3 bin toni _ 
ti, bir daha dönmdi. dir. spor - Kollej takımları, saat 16 da latoluk bir ticarP.t gemisine tam 

Çeocuk iyi oldu. Ve zaman geç• Şimali Yuıgoslavyadaki vaziye- maç ~aP:Bcaklardı!·. . , isabet kavdettirmislcr ve bu vapu -
t 1. Binncı kateı;ec>rı ıçın de Galata- 1 · 

ti. Artık çocukluktan çıktı, kadın e ge mce: k d ka 1 acaklar- nı batırmış ardır. Bu tayyareler, 
heline geldi. RomanyAdan Belgrad istika - sara~, Bo.Z'. ur t 17 rJ~ a\aşlana- Shetland adalar•nt"l şimali garbisin.. 

Annetıine gelince, kocasının kay- metinde hiç bir Alman askeri :ta- dı~ maça saa de diğer büyük bir ticaret gemisin; 
bolması ona çok tesir etnüıti. Uzun reketi vaki olmamıştır. Buna mu- ca r. ciddi hasara uğratmışlardır. 
2aman ağladı. Yeni bir izdivaca ra- .kabil Rumen basını Yugoslavya - Vo~eybol maçı Yüzlerce muharebe tayy~reai, 

da kurtanlması lazım t{elen yüz d k b. ı ·ı tı . oluncı:ra k_adar ta~ ~ .•Y geçti. Smatherain kızının koca.ından başı Tam bu eımada, kapı açıldı. ıçe- binlerce Rumenden bahsetmek _ IMektebler arasındaki voleybol ün gece, m.er ezi ve Cf'!~~ 1 ngı • 
Nibay~t, yenı lt~aule. bwtikte San kası değildir.) riye bir ihtiyar girdi. Beyaz saçları tedirler. Bu da Rumen ordusunun ııır ır mckt . . l d.ğ .. terede asken hed~fJ ... re hucum et -
A t ..,_ h - t tti m.açınVa f"""-u

1
.un. t k eDı geh.~k.emıenı mı··lerdir. Bı'rrnin.zham'a birkar aa-~nı0 :-.dd ar .... e e k:.çük (E 1 - Ben .a9ağı ,ehre kadar gidip uzamıt. aırtı yaılılıktan kanbuılat- Yugoslavyaya yürümek .izere .bu- içın e a ısesı a ımı u Y. • • • - " 

c k! ~ : ) S'.ıı 0 d le lbir ilaç alıp geleyim, dedi. mııtı. Fikir: lunduj!ıınu j?ÖStermektedir. tf<l}ib sayılmıştır at bırbınni takıb eden dalgalar ha. rt fuçu 0
• ? ma ers e ev_ en- - Sakın ha sevgilim J ohn. gi. _ Büyük babe.m. Macar kral naibi Amiral Hor _ Şişli Terakki,· fstikliil arasında- linde. hücum .. ~?ilmiştir. Fa~.rikalar-

ı. cab ettıği kadar zaman geçınce deyim deme 11onra sen de kaybo - . w d (İlk l tinin yeni beyannamesine na - ki maç üç set devam etmiştir. da bırçok buyuk yangın muşahade 
ete omm da bir kız çc.cıW.ı oldu. Ve '--.,..,n ve bı.'r daha eve do··nm"' .... .:n. Diye bagıT ı. . tanıyan o o - d b' M İstikl"l )"b 1 b"l . . N . h sl"h 

-·- ....... <OA.O• ) zaran a ır acar ordusunun 15-4 _ 11-15 _ 15-9 a ~a ı o una ı m:ştır. ottıng am e ı a 
b.... ya .. na -:.-1: B ·· · J h S · h w Dnlflu. Şl F fki h bö f b 'k la S h ı· 

-Y .- ~· unun uzenne o n mıt aşagı i . .. " d' N f f epen, un r en ·~elerin • Relmiştir. a n a nna, out ampton ımaa 
itte o -~ ~•Hn gidip de tehire gitmekte.1 vazgeçti. Karısı . htıyar gulumse ı. e 'ead ne e~ den Yu,goslav topraklarına girmi11 TU k" e maraton tesisatına ve ~ngilter~~n şuk v.e 

dönmediği eve kocaaı ve beş yatın· ile birlikte küçük Fikr.in (F.kiT, fik 1~ konuşamff.ordu. b"Ckbınw enk bir oldukları anlaşılıyor. r IJ cenubu şarkı s"h11ınde muhtelif 
daki kızile birhkte yerfetuler. rin adı idi.) hu ucunda kaldılar. pşe ç.ıkar~ı .. 9~an Fikr. a~ı .. ~a oy- E&ki Avusturya cihetinden Yu- birincilikleri mahalle de ba,h müeuir hücum_ 

Tesadüf şayanı dikkattir: Evvel Zaman geçti. Çocuğun vaziyeti ~~· Çocuıa ıçar ' 1 nn ır §eYcİ- goslav hududunu daha ilk günü lar yapılmııtır. 
ce beş y&fında olarm bes yaşındaki dahil fena oluyordu. John Smiıh gı kalmamıştı. .. .. aşarr ve Drava nehrini geçmiş o- ltbınbul Atletiım Ajanlijindan: Libyada. Alman _ İtalyan kıt'a. 
kızı da, yaşa•ydı büyük baba, di- bir kere daha ,ehre gidip ilaç ge- O zaman .Tohn Smathera ( çunku lan Alman zırhlı ve motör]ü ıkuv- 25 Mayıs 1941 de Bw"Sad!l. yap~- ları, Oerne'yi aldıktan sonra mai-
Y'eceği John Smathersirı kayboldu- tirmek hevesine kapıldı. Fakat ka- bu kendisi idi): vetleri Maribordan sonra dün Hır- lacak Türkiye Maraton bırıncılı- lub düşmanı takibdr. devam eyle _ 
iu 41ecenin yıldönümiinck bird~nbi r.ısı aevgili kocasını kaybetntl'k kor - Biraz geç kaldım. dedi tram vatistanın merkezi olan ZaJn-eb kine .girecek olanlar ~ haı.ırlıik 1 melttedir. A.lmnn ve İtalyan Stuka 
re tiddetli bir aancıy.a tutuldu. kusile buna bir türlü razı olamıyor vay bekledim, bir türlü gelmek bil $ehrine girmişlerdir. Ayni zaman- k tt" ek mecburiyetinde 

da şı·mdı''-'e kadar İtalyada mu··1tecı· oşusuna F.ırm - tayyareleri bir çok defa Tobru~ John Smith (flu .fohn Smith, du. miyordu. .ı <lirler Bu hazırlık koşularının ye- ı· 

Elôktrik ve T ramvay1 Amerika vapurları 
idaresinin kazancı -- Süveyşe 

izmir tacirlerinin 
An karadaki 
temasları 

olarak bulunan cPaveli,.~ in ri _ . · . - .. . civarında ngiliz kıt"alan tahaşşid. .... rı, ınesafesı, gunu ve ~aatı aşağı- 1 · . b ı· t · h b 
~asetinde müstakil lıir Hırvat dev- d lıd erıru ve u ıman esıM nı ouı -
:r a yazı ır. b d . 

1 
. 

let ve hükumeti kurmuşlardır. l3 Nisan Pazar saat 10,30 da: ar. ıman etim~ erdır. Alman. ~va 
Hırvat çiftçi partisi reisi doktor Fener stadından _ Bostancıya ıi- dafi bataryalan Hurıicane tıpınde 

(~l 1 inei •)'fRdal 

Elektrik, Tramvay ve Tünel 
idare&i, g3g .senesinde başlıyan 
Avrupa harbinin 1940 yılında si -
ırayet sahasını geniş'1etmesine ve 
ikt1sadf krizin artmış olmasına 
rağmen 2,3'24,144 lira saff kar te -
min ebn*ir· 

Elektrik tenviratı hasılatı, 1939 
senesinde temin edilen hasılattan 
116 bin lira f azlasile 2,801,000 li -
raya halik olmuştur. 

Tramvay hatlarında ise ~eçen 
seneden 144,000 lira fazla olarak 
2,848,000 lira varidat temin edil -
lllı.ştir, 

. Tramvay hatlarında 940 yılı 
ı~nde 939 dan 2,471,000 kişi faz -
lasııe 80,887,460 yolcu taşınmıştır. 

İdarenin otobüs hasılatı 939 
~nesinden noksan olarak 45,'281 
lirayı bulınu.ştur. 

'Bir Rnelik tünel yolcu hasılatı 
da 89 bin lira olarak tesbit edil -
~-
. Elektrik, Tramvay ve Tünel 
ldaresi, 940 yılında temin ettiği 
2.324,ooo lira !Hlfi kardan maada 
belediyeye aidat olarak 368 bin li
ra Ödemiitır. Malıyeye de 1,207,000 
lira istihlak resmi, 220,000 lira 
llakliye resmi ve 410.000 lira mub 
telif resımler tediye etmiştir. 
~ işletme idare6inin, işletme 

\re idare masrafı olarak 940 büt -
Çesine Jfonulan tahsisattan 
1,129,000 lira bir tasarruf temin e
dilıniftir. 

1
_ Elektrik, Tramvay ve :runel iş
~tmeleri kin 1940 yılında 
9,660,000 lira masraf yapılmıştır. 

1940 yılı içinde tramvay şebe
lte&inde, evvelki senelerden az o-
~~~_.156 motrıs ve 76 römork ça
-ı~U'. 

~ arabalarda 285 vatman ve 
412 biletçi çalışmıştır. İdare, 940 
lleneaiJlde 53 kontrol, bHetçi ve 
"~tmanı vuifelerindeki ihmalle -
!'inden dolayı azlet~, 2153 ü 
~~kında inzibati cezalar vermiş, 
"""'~ mü.stahdem hakkında pera 
~-sı verilmiştir. 

Müstakil bir Hırvat devleti 
kuruldu 

Maçek te Hırvatları yeni Hırva - di,p 2eıme. bir lngil'iz aveı~ını dfüıünniiıılerdir. 
tistan hükıimetine itaate davet et- 'l:l Nisan pazar saat 10,30 da: Gündüz. cüşmnn, ifgal altında. 
miştir. Fenel" r..iadından - Maltepeye Ki- ki arazi aahiline ve Norderncy ada.. 

Bir İtalyan kıt'ası da Sava d'p t?,elme. aına hücumlar yapmı§tır. Şehirde kadar geliyorlar 
• nehri boyunca Liyubliynno - Zağ- 12 Mayıs Pazar saat 10.30 da: yalnız halkla meskun m1&hallelere 

· (8aftarafı 1 inci ıayfada) Ankara 11 (Hususi) - lz':?ır reb Y<>lile yürüyerek Alman or - ToT>kapı - Flory9: v~l~n~~. 33. Km. iaabetler olmuştur. Sivil halk ara • 
meselesini inceliye<>eğini ilave ey- Ti<:aret Odası reisi Hakkı Balcıoglu dusuna yetişmeğc ~ayret ediyor • Bayrak yant\an bırıncılnderı: aında ölü ve yaralı vardır. 
lem.iştir. refakatinde İzmir tacirlerinden bir sa da giinlerdenberi bu kıt'a ken- 13 Nisan 194-1 Pazar günü saat Gece düşman garbi Almanyada 

Keza reisicümhur, Amerika va- heyetle şehrimıı~ gelmiş bulunmak dine bir türlü yol açama~ ve 10 da Fenerba~ stadında yapıla- muhtelıf noktal~r üzerine az mik _ 
purlarının K.ızıldenizde sefer ede- tadır. Hakkı Balcıoğlu arkada~larile ilerlemeğe muvaffak olamamıştır. ı caktır. d · f"I" k b h b r v tr tar a ın 1 a v~ vangın om ası at-
bileceklerini, zira bu lıöl,gedeki su bera er Pazart~!H günü ıcaret e- Bunlar gösteri) or ki Yuj:!oslav- Kategori: 4 8 X 100 met e. mıştır. Hasar fazla ehemmıyet1i de. 
!ardan yalnız Akdenizin mutıare- kili ile görüşeceklerdir. Görütme yaya umumiyetle şimalden henüz Kategori: 3 4 X 200 me re. ğildir. 
be. b.~esi olarak kaldığını bildir- mevzu? teabit edilmis bulunan pa - pek şiddetli ve hızlı bir tazyik ya- 4 X 800 ~etre. Düfltlan bava muharebeleri ee • 
mıştı . muk fiat1annın artırılması ternen . :pılmamaktadır; bunun sebebi lbu Kate,gorı: 1 4 X 200 metre. nasında ı o tayyau: kaybetmiştir. 

Ruzvelt bu mütaleayı daha son- ntsidk hususta Almanlarm evvelden ta- 4 X 1600 metre. 
ra .kendisine Süveyş kanalının mu mamile hazır bulunmamış olma _ 4 X 110 maniah 4 X 400 metre. ltalyan tebliği 
harebe bölgesi ~ahilinde olup ol - Temyiz mahkemesi tevhidi ı9::ı?,ır. Bu bal ise. cenuba <ioğru Mektebler ~ampiyonası Roma 11 (A.A.) - Resmi teb-
madığı soruldu,ı,ı zaman da tek - yurumek zaruretınde bulunan Y liğ: 
rar eylemiş, clhaytr> cevabını ver- içtihad heyeti UmUmİJ8SİOİO Yugosla:v ordusunun işini kolav -1 bt.nbul Erkek Mektebleri Fut. Sirenaikte düşman şark istika -
miştir. laştırmaktadır. Çünkü bu ordu, 'bol Lig Heyetinden: metinde takibe devam edilmekte-

Reisicümhur Port-Said iha.kk~: kararı bu sayede. si.mal~. karşı ~.azı~ kuv-1 "12/IV /1941 Cumartesi Beşiktaş dir. Ayni zamanda i,ittinam edilen 
da kat'i bir şey söyliyemiyeceğını r • vetler tefrıkıne }uzum -gormıyerek Şeref stadında yapılacak maçlar: büyük miktarda harb malzemesi -
bilcnrmekle bCraber İsmailiyenin Ankara . 11 <I:I~s~si~ - Temyı~ kuvvetlerinin en büyük kısımla - Saha komiseri: z. Koplu. 

1 
nin ve alman esirlerin toplanma-

mll'harebe bölgesi dahilinde ol • mahk~me~ı tevhıdı. ıç~~d ?ey~tı r~le ?rta ve cenubi Yugoslavyaya İstiklal L. _ Ticaret L. saat sına çalışılmaktadır. Esirler ara -
madığını söylemiştir umumıyesı, terckenın ıflas kaıdeSJ - ,J!ırmış olan Alman ordularına kar- 13 30 hakem B. Uluöz. sında ordu kwnandanı Neame da 

'V k d . · hfell . B'r- ne tevfikan tasfiyesi hali müstesna şı kullanmak ve bu suretle cenuba ·1...,:"' L _ San' at o. saat ı~.46 1 bulunm~tadır. 
nevyor enız ma erı, ı L._ k .. b l ··1·· .. f . l ak . k" 1 d h '·- ""'"" . 

leşik Amerikada el konulan 69 °.mıa ~ere. orç unun ~ umu aı- yo açm ım. an ilr~nı a 8 MI - hakem Ş. Tezcan. Alman hava kuvvetlerine men-
İtalyan, Alman ve Danimar~a va- nn . ~unkati olmıyacagına karar Ja~rlıkla bulabılecektır. Kabataş L. - Galatasaray, saat sub teşekküller Tobruk limanında 
purunun KJZJI<ieniz yolu ile Mı - verllllfbr, Yananidanda: 16.15, hakem S. Tezcan. liman tesisatına ve demirli f.remi-
sıra sevkiyat için kullanılacaiıru lere isabetler kaydetmişlerdir. 1-
zannetmektedirler. Sofyada sokakta grup Arnavudlukiai Yunan ordusu - Fransadan g')neral Dögole talyan ve Alman cPicchaitelli> ve 
'-~~-- nun cephesinde bir değişilik yok- stukas teşekkülleri Tobruk civa • 
~ :.nliyi'~ mdftlw h r d 1 tw-. Ve zaten Florina - Prespa ve iltihak edenlerin S3JISI rında düşman '<~falarının toplu 

1 in 8 lop anmak yasak Ohri golleri mevzileri elde bulun - bir halde bulundukları yerleri 
Vaşington 11 (A.A:) - Dün dukça ıbu cephede artık ı...ir de'"- günden güna arltJOr bom'bard.ı.man etmi.,leıdı'r. 

Ruzveıtıe. Hull ve Stimson, İn _ " fto" ~ 
iklik olmak icab etmez. sayfada) Şarki İtalyan Afrikasında kay-

giltereye yapılacak yardımlar hak toplanmak ve yürümek de yasak Yukarıda izah ettiğimiz f{ibi (Bat t.-.fı. ~ inci ahud eski d d w b im 
kındaki tedbirlerin tanzimine me- edihniştiı·. l'ramvayl~r saat. ~ki- Pirlepeden Manastıra ve buradan bareketleTe gm~.~ vey a eı:tcr ir şey o amıştır. 
mur komisyonun reisi Hopkjns ve ~e kadar norn:ıal tanfc mucıbınce Florinaya yürüyen Alman kuv _ general de CauH:: un. 11dam kayde-
deniz harekat reisi Amiral Stark- ışlemekte, sekı~den sonra yarını - vetlerile Prespa gölü - Florina den ajanlarlDl:l vad.ler.ne kanan Yeni lngiliz uçakları 
la bir i,tima akdetmişlcrdir. ~ saat fasıla ıle sefer e~. - ı yeni müdafaa mevziinde Yunan genç F~sızlartn .. şahsı .ı:ı.uk~dde. -

İçtima hakkında bir reBmi dırler. Sa.at ondan son;a hıç bır ve İngiliz kuvvetleri arasında dün ratları lÇln h~l boy.le degıldu. FJI. (B~tarafı 1 ine· .'<wyf ada) 
tebliğ neşredilmemişsc de iyi ha- tramvay ışlernemektedır. 1 muharebe temasları olmağa baş _ hakika hergun bırçok sandallar kullanmaktadırlar. Bu hakıkat~e 
ber alan membalardan öğrenildiği Hava müdafaa komutanlıiı ta- lamı.ştır. Netice malum değildir. Norman~iya ve Br«-tonya sahille - saatte 600 kilometreden fazla bır 
ne göre bu toplantıda İn~iltereye rafından da ayrıca birçok beyan - İngilizler sadece tayyarelerıle Al _ rinden lngiliz lim~nlann& .. harekele 

1 
sürati ol~. hafif bir bomb~rdım~~ 

veya müttefiklerine ,gönderilecek nameler neşredilmiştir. Bu beyan- man motörlü kollarım Manastır _ tetebbüs etmektedır. Hcrg.un lspan-ı tayyaresıdır. Bu ıayyare.ıın ıkı 
hanb malzemesini taşıyacak va - namelerde hava akınlan esnasın- da ve Manastır - Florina yolu ara yadaki kon.w>los1arımıza ışgal al - kanadlarının 18 me~re boyu _ya:
purlara Amerikan harb gemile - da nasıl hareket edileccğı i:ı&h e- sında hırpaladıklarını bildiri~ or _ tındaki mmtakad:ın. hatta memnu dır. Avcı tayyarelerının en buy~-
rinin refakati meselesi görü.şül dilmektedir. ]ar. mıntakadan Gelen goniillü g~nçler 1 ğü o~ bu tayya;eler ~erhalesız 
müştür. A • • müracaat etmekı~ir. Genç Fran _ 2000 kilometre l.atedebılmckte -

37 ilt mekteh kapabldı Almanlar Selanıkten Y~ruceye ı_ 1 .. 1 · · · bat dı'rler 
D •w t ftan ~enildi~ine nö ·1 l · 1 .ı... • l sızlar ,ou ıııuret e enerJı t!rmı ıs • 
ıger ara ... ,.,. ,.. "" Sofya 11 (AA ) S ""· nı ı er emış er ve uuraya ıgırmış er - k . le d ld akt da 

re bahriye nezaretinin şimdi.ye . . . . - O.ı._ya u - dir. Kezalik Vodina 'a da irrni etme te Jae r e a anm ~ -
kadar muarız olmasına rağmen ln- versıtesıle, Mustafaoaşa, Varna. b 1 1 ht ) ld. Bg 1 ş ha doğruaıu aldatıJmaktadırlar.f ran 8erfiRd8 Opera binası 

Filibe v D . 'd k' .. 1._ftk u unma arı mu eme ır. una- 1 -'- 1 t 
J(iltereye yeniden bir miktar tor- e upnıça a ı vu~ rın ga ·es· İn "liz Yunan kıt'a sız hükUıneti A mıır. mAAam ar: a-
p;-do muhribi verilmesine ihazır - mekteb!er~e .dünden itibaren ?ers larının~ si:ndi %üd;faa ve jş_gal et: rafından tevkif ve mabk?m ~1~ yakildı 
!anılmaktadır. ler ~:~ıın:ııstır. Zora gazetesının 1 fkl . or d w p "lü gençlerin bazılarını affettımıek ıçın . • 

verdıKJ hır habere göre 37 ilk ~ ~rı .. ı~p agı .- .r~spa go müdahale etmiştit. Biz.:zut mııreşal (ftat tarafı 1 ınc.ı sayfada) 
Fw V~I miiıuıdere mekteb maarif nezaretinin emrıle ~enı mudakaa m;vzıler~; cenu? k genç WılversıtP. ve kollej talebeleri- ~niversite de hasara uwamı$br. 

edilecek kapatılmıştır. ban yarn:ı~ kive, ou sur: eOhg~ı; ni idam sehpasından kuılarınak i - Otedenberi ecnebi devlet reisleri-
Vaştngton l I ( A.A.) - Hük\ı- Aud ı:nevt~kı e \ed~e~ey rı 1 e çin bir çok dehlaT ıaıar ı"lecburi - nin ikametine tahsis edilen Bel -

met erkiını, hnlf'n kullanılmakta o- ·ı_a hava orr.lu,u k d rıya 1 arasın aıu unan or - · d k 1 .. imdiye kadar ri le\ s il har'ciye nezareti 
· l .. d · n~ uman anı r.ene- dula~ının .ızerilerinı :ılmak V(' im- yetın ~ • af mdış vde ·ı"' . . - 'llpe tsdarayıd kie' kü. ı .. k da 

lan yabancı va~ıır arın muııa eresı ral Arnold dün bir Clipper TJans- ha etmektir. Bu .;ebeble İngiliz ve oa1an ısa ~ e ı nuftir. VC' o __am a : c;u ~aray 
hakkmda 1~uzv~ıt tftrafından tek - tlantik ta'-·yaresil. N -'-ı j y k tlern n şımdıki yazi-ı Mareşal. har>Sı;,rl ı ı yurdun n - hasara ugrıyan bınalar aı asında -

(11-- ...._,, J inci .. --...1a) l'f d"l k . . . 1• a " c <!'Yyorx an n. unan uvve 1 . .ı.: d- b'l _ı_ b' d te ... n'b~ :J"l..U 1 e 1 en fandun r_robJl'!Sll:'l~. pa:. a - f{iltereye hart-ket etmiştir. General fesi buna manı olmak olacaktır. e,,ıune one ı eccı.:: ır propagan. ır . 
..... ı J ile eline nldı,gını beyan et- mento tar~ ın an k;ı u uııu mutea- Jngilterede :;ç dört h ·fıa kalarak Yunan ordusuna mensub bazı dadan çevirmc.k . suret l bizzat ~-======.:~,:,:~,:,:,:,:,:,:~~,:,:.;-,:,:,:_~ 

1rıll$tır. lcıb Amenkan suların~a bulunıan hava harbin:n son idllr.riJ,,. yeni kıt'alar amirlerinden telsizle tes- Fransızları keııdılerm.. ~arşı mü _ 
1ı:· General Kv.aternik ameleyi, F~ansı;. :a.purl~rının. musadcw ,. - müdafaa uııullcrinı Te.!mi miişahid • lim emri almış ol?1~1arına ~ğmen dafaa ebne~tc, onl~rı 1 rıınsa için 
~lüleri, askerleri .ve demiryol -,d.ılece~nı .ahmıı "dıyor!ar. A~e - sıfatile tetk:k edec,.ktir. halen .. R~~~ ,ge~ıdm?e v~ Iskeçe ç~.k .. k~ym~tlı olan .bı.r k.~r.ın tekrar 

ı memur ve mtistahdenıler"ni rıkan timanlarında 8 3 hın tonıldo- d . .1 . . h 
1 

md ve Gumulcune ımahndekı hudud dokulmeaı tt•hlıkesıını goııteıcn ne.. 
ftnı hükiimetin emirlerine itaata luk Normandie de dahil oldu~ ft.alyan en.2cı en ıt •m • t • tabyalarında şecıane mukavemet- tict'siz teşebbüsler~ karşı mütevak-
dQvet eylemiştir. halde 14 Fransız vlapuru vardır Newark .Birleşi~ Amerika- 11 te ısrar ediyorlar. k~ davranma{(a davet e)'-lemektc.. 

.~ıraz sonra Hırvat çiftçi partisi ~~rliınentonun ka~il. ?lduğu kadar (AA.) _ :'üksc•k f"'dcr~! jüri, Görülüyor ki Yugoslavya _ Yu- dir. 
!'eısı doktor Maçekin bir beyanna- su~~tle kanu.n prı>Je~nı kabul ede - New-Jersey lımanlarında musadere nanistan ve Arnavudluk cephele- ============== 
~ okunmuştur. Maçek de bu ce.gı zannedHmektedır. edilen 8 ltaly.ın silebinin 9 7 siibu - rinde yeni büyük mevdaıı muha- caktır. Oı;ıun için bu muharebe~ 
"'""'.nıınameande bütün Hırvatları A.merik..ı ha'la ordusu kumandam y11nı ve biiti.in diğer mfüett~batmı rebe1erine doWtı inkişaf etmekte rin neticelerine intızar etmek dok 
~~ı......hü~ete mutavaata davet fngilterede sabotaj suçıle itham ahna ahmş - o1an 'Vaziyetlere dair $imdiden ru olur. 
-~. V.fington 11 (AA.) - Ame - m. hükümler vermek mevsimsiz ola - l:l. E. Erkilel 

Yunl yavrala.rma yarda• 
Yirmincı yı.lm idrak eden ÇO

cuk Esir~me Kuru.tul! Y rmı ae
nede 3.460,990 çocuğa muhtelıf 
yardmılarda bulundu. Bu oneml\ 
yurd dava.sında yardımlarırı ço_ 
pJma.81, yurdda sağlam \'e gur
büz 'bir nüftu me)'dana getırmek 

i9in Çocuk F..siı·gem.! Kurumu 
üye olmanızı saygıyla diler 
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~,----•TÜRK 1 Y E----•11ııı. 
-ı lstanbul borsası 

Ş 1 Ş E ve CAM f abrikalan 
B 1 R H A K 1 K AT 1 Sayın mfişterilerimizin nazan dikkatine : 

Anonim Sosyetesinden : 
Paıahahçe fahrilam.ız için takriben 1200 ton mermer taşı alına -

cakt.ır. Taliblerin şartnameyi göımek üzere l 61 4/941 Çarşamba 
~ünü saat l 7 ye kadar sosyet,.mizin Galatada Perşem~epaurında 
iş hanında kain İstanb11l bürosuna müracaatleri. 

Devlet Demiryolları işletme U. M. den : 
Muhammen bedell 17.500 <on yedibln beş yüz) lira olan Haydarpaşa, 

Eskişehir, Ankara teıeemprimör te.5isa.tı ~/5/1941 Pazartesi gUnü saat 
15.30 de. kapalı zarf usulü ile Ankara'da idare binasında satın alına.ckatır. 

Bu ite ginnek ısteyenlerin (1312,50) liralık muvakkat teminat ile kanu
nun tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini ayni gün saat 14..30 a kadar ko
misyon reitliğine vermeleri lA.zımdır. 
Şartnameler parasız clara.k Ankara'da Malzeme Daire.sinden, Haydar-

pa.p.'da. Tesellllm. ve Sevk Şefliğinden dağıtılacaktır. c2719ı 

r 
Gayrimenkul satlş ilanı 

İstanbal 4 Uııcii icra Memarlulıınclan: 
Ödtı~ alınaıı para ınukabilıııde IPOtekll olup satılmasına karar verilen 

Boğa.ziçinde Kuru9eşmede ve caddesınde eski 104 - 104 mükerrer yeni 
120 No. ıı bir hanenin on iki hissede altı hissesi ae yine Kuruçıeşmede ve 
sokatında eskl 106 yeni 122 No. lu hanenin on iki hiMede altı hi.!Sesi 
açık arttırmı:;a çıkarılmıştır. 

Eski lM yeni 122 No. ta hanenin hadadu: (Bir tarafı Reşid Paşa vere
selerı kwnen sahibi senetler ,.e kl.:;men kola evi ve kısmen de kimya -
ger Mükrim ev ve bahçesi), Cbir tarafı saıhibi senet\"rln müfrez hanesi 
ve kısmen de sahibi senetlerle Hadi Saçlıya aid fabrika ı, (Arkası Ab
dullah vereıseleri cebeli.) <cephesi Kuruçeşme caddesıle mahduddur.ı 
Enafı: Bu gayriıner.kul 155 taj No. sını almış olup zemin katında 

tıemini çini iç içe iki ta~lıkta iki oda, bir bel~. ha.ra.3 bir kömürlük bir 
merdiven altı \"e işbu katın alt kısmı bir bodrumdn'l ibarettir. 

Birinci kat: camck..uı!ı bölme bir sofada biri küçüle dört oda, bir helfl 
ve tek katlı bir mutbak vardır. 
U~ kat: Dır sofada bir oda vardır. İşbu ga.yrimenkul ahşab ve tami

re muhtaçtır. İçer~inde elektrik vardır. Birinci k:ı.t on iki lira kira ge. 
ttrmelde -ve ta.namı 20 lira kiraya mütehammildir. Önünde caddeye 
doğru bahçesi olup hududu kı.."'lllen kA.rgir duvarla tahdid edılmlş için. 
de bir havuz. seta ağaç vardır. 
Me.Qaea: ·ramamı 41:? met.re murabbaı olup bundan 116 metre mu
rabbaı bina ve 25 metre murabbaı mut.bak ve mütebak~i bahçedir. 
Takdir olunan k11nıct E.bli vukuf ta.rafından na.H hazır alım satım :fı

atlan nazara alınaru 1,amamına (SO()()) ilç bin l!.ra ıaym.eı; takdir o. 
lunmuştur. 

ijer lM - 194 .mükerrer yeni 120 No. la hanenin hadada Blr tarafı sa_ 

hlbi senedin müfre~ hanesi ve kısmen Abdullah veresesi cebel: solu ve 
arkası Abdullah veresesi bahçesi, cephesi kLSmen ytıl ve kısmen sahibi 
sen.etlerle Ali Hadıye aid fabrika ile mahduddur. 
ETsafı: Bu gayrıınenku:& hane 4 parsel No. sını almt~ olup 153 ta: nu

maralıdır. Zemin katında zemin! çini ·bir antredir. Camekanlı Lölme bir 
sofada iki oda bir helfl ve tek katlı harab bir mutt-.ll\: ve mczklir ka
tın alt kısmı bodrumdan ibarettır. Bu lruınn ayda dokuz lira getı.rmek
tedir. 
Birinci kat: Bir sofada iki oda bir hela vardır. Bu kısım da ayda 6 li. 

ra. kıra getim1ektedir. 1 
Umwni '!YS&fı: İ.şbu gayrimenkul ahşab olup eski ve tamire muhtaçtır. 

Elektrik tesisatı vardır. 
Mesabası: Tamamı 552 ~tre murabbaı olup bunda.:ı 90 metre murab 

baı bın:ı ve 15 ı::ıe:re murabbaı manam mutbak ve mütebaklsı bahçed'r. 
Takdir oluııan luyme-t: Hali hazır gayrimenkul alın:. ve satım :fı:ıtlar: 

nazara .nltmnak buretile tamamıı1a iki bin beş yüz lira kıymet takd.r 
olunmuştur. 

1 İşbu gayrimenkulün arttırma şartnamesi 15/ 4/ 941 tarıhinden iti-
baren 940 3229 numara ile icıtanbul Dörduncü İcr:ı dairesinin muayyen 
numarasında herke.sın görebilmesi lçin açıktır. İla"ld .L yaıılı olnnlıır<lnn 
fazla malümrt nJmak Uıtiyenler, .şbu şartnamye ve 940/ 3229 dosya No. 
sile memurıye·~ize müracaat etmelidir. 

2 - Arttırmaya iştırak 1Çi!1 yukaı ıda yazılı kıymetin yiizdt! yedi buçu
ğu nlcıbetınde pe;• veya milli bir bankanın temln:ı., mektubu tevdi ed ,le
cektır. CMa 'd<! 1241 

3 - İpoteıc sahıbı nl:ıcaltlılarla dıj;er alA.kadarlarm 'e irtıfak hakkı sa
hl>lerınırt t;ayıımenkul üzerindeki haklarını hu.sust:e f:ıiz ve mıısrara 
dair olan ıddial:ııını ışbu llf.ın tanhlnden itibaren on btş gün içinde ev. 
ra.kı mt\sbltele~ı!e birlıkte memurıye• imize blldlrm~.eri icab eder. Ak.si 
halde haklan tapu sıcilli ile s:ıbit olmadıkça satış bedelınln paylaşma 

sından harıç kalırlar. 

4 - Gösterilen günde arttırmaya iştirak edenler arttuma fartname
sini okumuş ve lüzumlu malümat almış ve ıbunl!lrı tamamen kabul et
m.ş ııd ve il iba:: olunurlar. 

5 - Gayriını;nku! 515/ 941 tarihine müsadif Paza~tesi günü saa~ 14 den 
6 ya kadar i!:t~nbul Dördüncıi İcra memurluğun:fa i!ç defa tağırıldık
tan sonra en çok ar ~tırana ıhale edilir. Ancak art'ır:u'l. bcdell muham
men lı:ıymetın yiizd•! yetmiş beşini bulmaz veya s3.~ış. istiyenın alacağı_ 
na rüçhanı olan dlğer al:ıcaiclılar bulunub :ia bedeli bunların :>u 
gayrımenkul ile temin edilmiş alacaklarının mecmuuııds.n fa.zlaya çık

mazsa en çok arttıranın taahhüdı.i baki kalmak inere arttırma 10 gün 
daha temdit edfle:eıc 15/5/941 tarı:ıine müs:ıdl:f Perşembe günü saat 14 
den 16 ya ~adar İstanbul Dördüncü icra memurluğu odasında arttır 
ma bedeli satış istiyenln alacağına rüohanı olan diğer alakalıların bu 
gayrimenkul ile tt.mln edilmiş alacakla.rı mecmuund9.n fazlaya çııcmak 
Te muhammen kıymetinin yilzde yetm14 beşini bulmak şartile en çok 
arttuana ihale edıl·r ~ 
6 - Gayrıınenkul lı:e:ıdıSine ihale olunan kimse <!erh.'\l veya verilen 

mühlet içinde ?lirayı vermezse ihale kararı :fesholunar:ııc kendisinden 
evvel en 1iilı:se1t teklifte buluna kıınse arzetmiş oldu~u bedeli~ almağa 
razı olur.sa ona., razı olmaz veya bulunmaz.sa hemen yedi gün müddetle 
arttırma.ya. çıkarılıp en çok arttmı.na ihale edilir. İki ihale ara.cıındaki 
:far.le ve geçen günler için rmde beşten hesab olunacak faiz ve diğer uı
ra.rla.r ayrıcı\. hükme hacet kalmaksızın memuriyetimlzce !lh~ıdan tah.!>il 
olunur. (Madde 133) • 

7 - Alıcı ar~tırma bedeli haricinde olara.k yalnız tapu ferağ harcını, 20 
senelık va!<ıf taviz bedelini ve ihale karar pullal'ını vermlye m~cburdur. 
Müterakim v~rgiler, tenvirat ve tanzifat ve tell:\tiye resm'nden mü. 

tevellid belediye rüsumu ve müterakim vakıf icarcsı ahcıy:ı ald olma.. 
yıp arttırma bedelinden tenzil olunur. İşbu gayrimenkul yukarıde, gös_ 
terilen tarihte İstanbu. DCıdüncU icra memurluğu odasında işbu ildn 
ve gosterilen arttırma şartnam<'Si dairesinde .satıltıc:ığı ill'm olunur. 

940 3221) 

11/4/1916 açılış - kapanı~ tıaUarı 

ÇEKLER 

Londra l Sterlin 
New.Yorl 100 Dolar 

n lt't..,a ış 

5.24 
129.20 

Pırlantalı ve elmMlı saat demek, bir kelime ile S 1 N G E R S A A T j demektir. Çünkü: 
Pırlantalı ve elmaslı saatlerin bütün hakiki evsafı meşhuru Alem olan SİNGER sautıerinde toplanmı.şt;ır. 

29 98 Cenevre 100 İ.sviç. Fr, 
Atina 100 l.Jrahml 
Madrıd 100 Peçe,a 
Bel~rad 100 Dinar 

0.9975 
12.9375 

3.175 
31.1375 
30.745 

Bunun için: Saat alacağınız zaman, tereddüdsüz SİNGER saati almalısınız. Ve saatin üzerindeki SİNGER 
markasına, müessesemizin adresine dikkat etmenıZ lazımdır. 

Yokohama 100 Yen 
Stokholm 100 İsveç Fr. 

Modayı takib eden her asrt kadın Jçln kıymetli taşlarile ve nefü işlemesae hakikaten nazarı dikkati celbe
den böyle bir harikulAde SiNGER saatine sahib olmak Meta bir saadettir. 

., "GER SA r·ı Hoşa gidecek en H ,..o. YEL. T 
makbul ve en g tizel 1 Eabarn ve Tahvilit 

Muamele olınamıştır. 
No. 82 - A 200 ELMAS \"E 11 PIRLANTALI 500 LİRA. E!USALLERİ GİBİ 15 S&~E GARANTİLb>İR. 

Dikkat: Singer saatleri istanbulda yalnız Eminönü merkezindeki mağazamızda satılır _ İstanbulda ıubemiZ 
yoktur. Adres: SİNGE& SAAT Matazalan. İstanbul, Eminönü. No. 8 RADYO 

Niçin • Nerede - Nasıl 
(Baştaı·afı 5 inci sayfada) 

ler ise, çorbanın lezzetini veren fU 
«Lezzetli kısımları «in Bir et par_I 
çası suda kaynadığı zaman eriyen 
kısımlanna onun ulezzetli k.ısım -
larııı denilir. 

Yalnız çorbada d~ğil, fakat yedı 
ğimiz diğer yemeklerde de, ·görün
düğünden çok Eazlll su vardır. 

"GÖZ DOKTORU~, , 
Nuri Fehmi Ayberk l 

Haydarpaşa Nümune hutane .. ı 
göz mütehassısı 

lnaabal Beledlye ka.rşası. Saat 
(S) ten llODl'L Tel %32tı 

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

K94ic1ele.r: 4 Ş,.ba&, ı l\laı 'I\ l ıL 

tuıe., a l.kincltetda tanoleruul• 

. J & .. &.11'· 

1941 ikramiyeleri 
ı adet 2000 lirauk - 20Q0.- lira 
1 • 1000 • - 3000.- • 
1 t 'IH ı - 1500.- ı 

' • 600 • - 2000.- • 
ı , 260 , - :ıooo.- • 

u • 100 • - 3500.- • 
80 ı H ı - (000.- ı 
~00 • 20 • - 1'000.- • 

Müflis Hacı Mehmed Evrim lf as idaresinden: 
Mtını.se ııid bulunan mea nammdakt aa.f lca.n İngiliz yatış atı satılacak. 

tır. İstiyenlerin 16/4/941 Çarşamba günü sa.at ıı de Edırnekapı haricinde 

Atpazarında hazır bulunmaları ilan olunur. (4355) 

Türkiye Cümhuriyeti 

ZiRAAT BANKASI 
Kuruluş tarihl: 1888 

Sermayesi: 100.000.000 Türk Lirası 
Şubt .. ajana adedi: za 

Zirai " ticari her neTı banka muameleleri 

• PARA BiRiKTiRENLERE 28.80~ 
LiRA iKRAMjVE VERJY~ıl 

r.ina' Banta.sında tumbar&J.ı " lhbanıl tuarruı MHNarmda 
enu H lirul balunanlara aenede 4 defa çekilecek lur'a ile af"P • 
dati p1lna ıore i.ltramiye datıt.ııacaktır. 

4 Adet 
4 
4 " 

" 
" 
" 
" 

1.000 Liraltk 4,000 Lira 
600 " 2,000 .. 
250 n 1,001) 

" 100 " 4,0~~ N 

50 .. 5,00J 
" 40 " 4 ,80J .. 

40 
100 
120 
\60 " 20 " 3,2Jil " 

Dikkat: li~aablarmdaki pual&r bir • ne fÇinde H liradan 1.1.ıiı 

düpniyenlere ık.ramiye çıktılı takdirde 'I. 20 fula.ııile •erilecek.tir. 
Kur'alar senede 4 defa, 11 M ırt, 11 Haziran, 11 Eylül, 11 Birin
KAnun t.arlhleru1de çekilecekt~. 

. . . 
IDARUINI BIUll IS BANKASINDA 
İKRAMiYEL.i HESAP AÇAR 

Maarif Vekilliğinden 
Bu yıl dı.,a.:-dcı.11 devlet orta okul ve lise bitirme imtıhaıılarına girmt-t 

~iyenlerin imı.lha.1 talimaLnıımesnin 48 ve 67 ne! maddelerinde 7azıh 
Vesikalarını tam olarak 15 Nisan 19411 tarihine kadnr Vekilliğimize gön
dermeleri lazımdı.-. 

Evrakını noksan g.Jnderenlerin ve tesbit edilen hriMe gondermemiı 
buluna.nların müracaatları kabul edilmıyecektlr. 2058-2881 

lstanbul Levazım Amirliğinden Verilen 
Harici Askeri Kıtaat. ilanları 

Beherine 300 lira tahmin edılen 52 adet. sıhhiye ı:.rabası pazarlıkla aa
tın alınacaittu·. İhalesi 16/41941 Çarşamba gtinıi snat. 15 de İzmir Lv. 
Amirliği aatın alma komisyonunda J-a.pılacaktır. Hep;; 11111 tutarı 15.600 
liradır. Takarrtlr edecek fiat üzerindf'n % 15 kat'i teminat alınacaktır. 
Şartnamesi kom~<ıyonda görülür. Taliblerin bellı vakit:.e ko t.isyuna gelme-
leri. 227Z-2885 

* * Hep.sine tahmin edilen fiatı 14-,000 lıra olan 2000 kutu hıdrollk fren ya-
ğı, 55 aded kamyon defransiel ayna d;şlisi, 50 aded kamyon ön makas, 
50 aded kamyon arka makas, bı.l' aded Şev.rola kamyon krak mili pazar
lıkla satın alınacaktır. İh~i 18/ 4/ 941 Cuma günü saat 14 de Ankara
da M. M. V. Satııı alma komisyonunda. yapılacaktır. Kat.1 teminatı 2197 
Ura 50 kuruştur. Listesi komisyonda görülür. Taliblerin belli vak.itte ko-
misyona gelmeleri. 0:2252 • Z780• 

.. * 
Keşif bedell 54,507 !ıra 36 kur~ olan Bandırmada bina in.Şa.aı pazar_ 

Iıkla yaptırılacaktır. İhale5L 18/ 4 / 941 cuma günü saat 14 de Ankarada 
M. M. v. Satın alma komi.iyonunda )'a.pılacaktır. Kat.1 teminatı 7951 li
ra keşfi 275 kuruŞıl komıSyonda.n ıılınır. Taliblerin belli vakitte komis-
yona gelmeleri. c2264 - 28251 

** Beherine tahmin edilen fiatı 335 kuruş olan 100,000 aded kılım kapalı 
zarfla eksiltmeye konmuştur. 30,000 adedden aııağı olmamak şartlie ayrı 
ayrı taliblere de ihale edıleb!lir. İhalesi 14/ 4 / 941 P:ızartesı günü saat 11 
de A.nkarada M. M. V. Satın alma komisyonunda yapılacaktır. Evsaf Te 

şartnamesi 1675 kuruşa komisyondan alınır. Tı:ı.liblerin teklif edecekleri 
miktar üzerinden kanuni kat1 temınatlarile teklı! mektublarını ihale sa. 
atinden bir saat evvel komisyona vermeleri. (2192-2405) 

Kayseri belediye r iyasetinden : 
Kayseri Belediyesince yaptırılmuı olan mezbahanın dahıll te5isa.Lından 

iki kısmı ayrı ayn kapalı zarf usulile eltsıitmeye konulmuştur. Buınlar
dan birisi 10,546 lira 90 kuru• keşif bedelll .şişirme ve elektnk tesısatldır. 

İkinci.Si: 19201 lira ke~f bedelli tulumba ve depo tesı&at.l, boru tenıata 
ve teferrüatı, pili su tesisatı ve cihazlarıdır. 

Eksiltme: 28.4.941 Pazartesi günıi aaat 16 dıı Kay .... erı Beledıye Ene6-
meninde icra kılınacaktır. 

Birinci şişirme ve elektrik tesisatına ald muvakkat teminat 791 lira 2 
kuruş ve ikinci su tesisatının muvakkat teminatı 1440 lira olu:> kat1 
teminat bunun iki mislidir. 

Talihlerin bu tesisatları yaptıklarına veya yapabileceklerine dair llgıli 
makamdan alacakları vesikaları Ticaret Odasında kayıdlı olduklarını ha_ 
vi vesika ve muvakkat temınat makbuzla.rile birlikte 24.90 sayıtı kanu
nun 32 inci maddesi tarifatı dairesinde ihzar edaecek teklıf mektublar•na 
koymaları lA.zundır. 
şartname, keşifname ve projeler Ankarada Nafia VeU!eti yapı Ti} ımar 

i.şlerı reisliğine, İstanbulda Belediye Fen Müdürlüğüne yollanmış oldu
ğundan tal'bler mezkür makamlara müracaat ederek mutalea edebilirler. 

Bunlardan bedelsiz bir suret ısteyenler Kayseri Beledıye muhendi81ili
ne müracaat etmelidir. 

Tekll:f mektubhırı eksiltmeyi açına saatinden bir saat evvel yani aaa& 
on beşe kada.r makt>uz mukabilinde belediye riyasetine tevdi edilmesi ve 
posta ile gönderildiğinde mczkür saatten evvel gelmiş bulunmalıdır. Pos--
tada vaki gecikmeler nazara alınmaz. 11275-b 

,. Doktor 1. Zati Og~t " 

1 ~•l•d!Y• tart,.mdatl muayen•-J 
lıaresinde ölleden sonra hasta· 

' larını kabul eder. 

"' Dr. IHSAN SAMI 4 

BAKTERIYOLO J .. 
LlBORATUARI 

Uınuınr itan tahiilitı, frengi aolttaı 

"azarından ( W aNerınan ve Kaba tea· 
ı ülleri) lı.aa lı.üre)vatı uyı'muı, Tıfo 

Zayi - Askerlık tezkeremi ıayi et- ve aıtma hutalıklan tetb•lli. idrar, 

tim. Yenisini çıkaracağımdan eak\si- eoı·ahat, balgam, kazurat -.. aa tab-
nln hükmü yoktur. lılitı, ültra miltr09lcopi, baaua .. ıar 

a~ıhzarı, Kanda üre, pıker, Klorür, 
hıebolunun Abana nahiyesinin ı...o:lcat~ria miktarlarının tayini, 
Yunus köyunden 1317 do:-uı..ıu 

1 
l.1.vc .. 1yolu No. 1114, Tel: :<0981. 

Kadir olhı İsmAil kaptan ~--•••••••••"' 


