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\'agoslavra 
da abluka 

altına 
alı adı 

İngilterenin 
yeni kararı 

Yugoslavlara aid mal-
lar müsadere edilecek 

Yugoslavyanın istilası üzerine 
Sovyet matbuatının ileri sür -

dükleri dikkate ıayan 
mütalcalar 

Londra 18 (A.A.) - Royter: 

Yazı illeri tdefoaa : 20203 CUMARTESi 19NiSAN1941 

Bu akşam, İngiliz ticaret ve e
konomik harb neznrotleri, Yugos
lavyanın düşman işgali altında bu 
lunan bir arazi telakki edilmesi 
lcaıb etti~nı ve düşmanla ticaret 
~ abluka kanununun Yugo:;lav -
~aya tatbik oJunacdmı bildirmiş
ti.r: B.nnetice. Yuı(oslav ara~sın -
de bulunan her·hangi bir kimse ile 
Veyahud bu kimse hesabına, tica -
ti, mılli veyahud herhangi dil!cr 
nıünasebetlerde bulunmak, cezai 
llıüeyyedelerı icab ettiren bir suç
tur. Bundan b~ka bugünkü Cu ~ 
ına f{iinünd'en iti.haren, Yugoslav -

Y11nan cephesinde çarptpn Avuatralya ve Yeni Zelanda kuvvetlerinden bir l1'UP 

Kanlı 
in aban be 

devam 
ediyor 

Askeri vaziyet 
Yunanistandaki 

son harekat 
-- YAZAN: -----. 

Emekli General 

Mtlttellk 
orda 

-tedricen 
çekiliyor 

~ idare ioleri telefonu : 20203 Fiab S ku"ll 

Anadoluya gitmek istiyenler 
~ 

_Sevk işinin bu hafta 
içinde başlaması 

muhtemel görülüyor 
Komisyon deniz ve kara· yolları için iki türlü 
vesika hazırladı, vesikalar yakında dağıtılacak 

Btıyannamelerin bltl'İfi faaliyetinden bu intiba 

Anadoluya gidecek vatnndaşlarınJ olmak üzere iki çeş~d ve.cı:ka tab~t -
kaymakamlıklara verdikleri beyan- tirmiştir. Bu veııikalar beyannome. 
namelerin tasn ,fi :iııiue diln de de • !erin tasnifi si rıısınd~ c:ioldurulmak-

Vaziyet ciddi telakki 
edilmektedir 

Ya har.b klaçal(ı bakımından da • 
düşman mevl'idi telakkl olunacak 
~h Yu'l(oslav mahreçli olan yeya
.Ud Y~oslavlara aid bulunan bü

tiln mallar, müsadere edilecektir. 
(Devamı 3 üncü sayfada) . 

H. Emir Erkilet 
cSon Posta• nın aslterl 

muharriri 
D h k b

. ..d ,4, vam edilmiştir. Beyannameler çok tadır. 
a a ısa lT mu a, aa olduğu için taı11.f ıti dün Litiıilenıc.. Numaralı olan bu vesikalar bu -

Yanan 
Başvekili 
lflc'etea 
velat etti 
Yunanistan 3 ay 

içinde iki Başvekil 
kaybetti 

Atina ve Kahire 
bombardıman edilirse 
Roma da muttarid 

surette bombalanacak 

Londra 18 (A.A.) - İngiliz baş
\l'ekaleti bu akşam aşaj!ıdaki dek
lArasyonu neşretmiştir: 

Almanların Atina ve Kahireyi 
lbcmıbardıman tchdidlcri karşısın
da Büyük Britanya hükumeti şu 
alhetin iyice anlaşılmasını ister ki, 
bu iki se.hirden bırinc veya di -
ğcı'inc taarruz edildiği takdirde 
Romanın muttarid bir tarzda bom , 

Almanlara yeni takviye 
kıtaat1 gönderildi 

~...lr-·~··_· .. __ ...... 

Yaga.lauyada: 

Afr.kada harekat aabasinı söaterir bat't' 

Alrlkada 
mewzll 

çarpışma 

Dernede 
yangınlar 

çıkarıldı 

h ti t • d"/d" mİft:İr. Bugün akşnma kıa<lar bitiri. günlerde kaymakamlar vnaıta~le 
a 1 esz:ı e l l Jcceğ:i ve cetvelleı 0 :J huırlanacağı sahiblerine dağıtılaca;c. ve vatandı.,. 

Almanlar büyük 
zayiat verdiler 

ndr 18 (AA.} - 'Royter: 
Salahiyetli ınahfeller Yunanis

tandaki vaziyetin ciddi olduğunu 
ve bunu .gizlemenin bir şeye yara
mıyacağ"ı rnütaleasındadırlar. Bu
nunla ıberaber alınan son haber -
lere göre Yunan kıt'aları Alman -
lann namağlub olduklar! J?ibi 
yanlış bir hissin tesiri altında 
kat'iyen ddildirler ve bu sebeble 
muannidane bir surette düvüş -
mektedirler. 

lnaıtU tebliji 
Kahire 18 (A.A.) - Resmi tcb

lilt: 

Londra 18 (A.A ) - Heva nl". 
ı:ıaretinin tebliği: 

tahmin olu-ı.naktoıdır. - Andoluya na ların vesika n:.ım .~tclarına aörc ha. 
kil işini idare etmek üzere vilayette rcltet günleri ilan olunacaktır. 
kurulan komiayun biri deniz, cliğe. Nakil işine bu hafta içinde başla. 
ri demiryolile gideceklere mahsus nacağı anla~tlmnktadır. 

Sahte pasaportla g816rek 
sahte sterlin süren 
alman musevileri 

-------~-

Suçlular dün yapılan muhakemelerinde 
sahte pasaportla kaçmak mecburiyetinde 

kaldıklarını, fakat paraların sahte 
olduğunu bilmediklerini söylediler 

Çocuk bayramı için 
yapılan hazırlıklar 

(Deva.mı 3 üncü sayfada) G••.., •• ··.., ·· h ogus goguse mu a- /ngiliz tayyareleri 
gece ve gündüz 

hücumlar yaptılar 

Pertcmbe gü 1ü Blenh~im tipin
de bombardıman tftyyıuelerir.Jen 
lllİil"ek.keb kuvvetli bir teıckk.ül bir 
ç.ok avcı filoların!n hirn1ıyuinde 
Ch.e-rboura-' a 1>ir gündilz hücumu 
yapmıştır. Bu hi.icum ani '>IRrl\k bir 
ha.akın şeklinde yapılrnı~tır. H1çbir 

(Arkası sayfa 7 sütun 5 te) 

Balkanlardaki 
vaziyet üzerine 
Amerika yeni 

tedbirler ahyor 
Nevyork 18 {A.A.) - Tass: 
Aımerikan ga?etelerine g()re. 

B.uzvelt, İn.g!Hzlerin Balkanlar -
dak'i muvaffakJyetsizliklc.rini :te • 
lMi için İııgiltereyc yardım ıbah -

(Devamı 3 üncü sayfada) 

rebc~er oldu, İngilizler 
esirler a!dılar ( 

.............................................. , 
8 ayda pratik 

usul ile 
: . 

Kahire ıs <A.A.) _ Resmi teb- Kahir: ıs __ <A.A.) _-:- Liby~da ; lng·ıı·ızCO 
lil: dün bütun gun ve butun fitCCe ln- 1 

Libvada, Tobruk ve Sollum ci - .giliz ve Avıustralyn hnva kuv - i 
varındaki keşif müfrezelerimiz ye- vetleri bombalar atmak ~e ~.it - i 
niıden faaliyet ~östermişleroir. ralyöz ateşi nçm~k. suretıl~ 0~. - ·ı s k" • • d · 
Düşman insanca ve zırhlı araba - manı durma?~n ız nç etmışl;rdır. : e ızıncı ers 
ca ağır zayiat vermiş Ye impara - Düşman na kıl vasıtaları, kıta te- : • • 
torluk kıfalarınıP:~Ş,ı~ ve a- cem.müleri, tayyare .. ~:yda"nları. ve i 5 ıncı sayfada 
zimli sav-aş k.aJ;Wi,Y~tio.i' ~ps RÖ- muhtelif depolar 'hutun atı~ b!r - 2 
J?'ilsc yapılan ftfpısmalarti* öğren- Ç"Ok defa bombardıman edılm~ - \ ı 

(Arkası:~ffq:7 sütun"$ te) (Devamı 3 üncü. sayfada) '-............................................. , 
olıfi. t • ~ ... . ... 

Dünkü topJant~ bir ia.tıba 
(Yazıaını 4 ÜQCÜ aayfanın 2 v 3 Wıcii -Utunl.nnd11 bulacakt.ınız) 
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SON POSTA: 

Telgra .. , Telef"o Ve Telsiz !Haberler· 
Makineye 

Verilirken 
Yanan 
tebliği 

Alman tazyiki 
netice vermedi 

Dünyanın en 
kuvvetli ve en 

seri zırhlısı 
«Befinci George zırhl11ının 

elektrik lııııoveti oTla büyük -
liilıte bir ,.ı.rin tenvirine kiifi 

gelecelt derecededir» 

1 Müttefik ordu I· &)~*)- 1 İngiliz Harbiye 
tedricen çekiliyor At:EMfNDE Nazırının cenubi 

( ~ tarafı 1 inci ~ada) 
Yunanistanda, hcrgun yenftien 

takviye edilen Alman kuvvetle -
rinin gittıkce arta:ı ~azyikı kar -
şısında şimal cephesıncle bulunan 
Yunan ve imparatorluk 1mvvet -

e Yunanistan harbi 
parlak müqaf aaga 
rağmen vahimleşiyor 

Amerikaya hitabesi 
«Almanyanırı lıarbi kazanma

!eri daha kısa bır -nüdafaa lıahı Yazan: ;)elim Ragıp E1"1et Londra 18 (AA) _ Harbı.} e 
üzerine tedrıccn çekilmektedir. A vrupa haı bının kademe nazırı yüzbaşı l\Iur.ı:es.>on cenubi 
Almanların bu havalıdckı ilere.ı - kaaeme mKı!iaf caen Amer kalılara hıtaben ra .}O.:ta 

sı büyük bir hayalı> 

yişleri şimdiye kadar kendılerıne uıu11teıa :;cı.Jı.ı1.ı arından üçuncu- söyledığı hır nutukta Almanya -
L Rd 18 (A.A.) - Reuter paıhalıya malolmuştur. sunun bu.günlerde en had devre- nın har.hı kazanma ının bu.} uk bır 0 

Til •1 d d Kanlı muharebeler 
ajan91n1n an~ vatan fı osu nez m e_ I B (A A ) _ At d sıne gıraıgını goru.} oruz. .Bırıncı hayalden ibaret oldugunu beyan 
iti hususi muhabin bildiriyor: LondTa · kl•.na ra sa.i!Jıa Po10nya haroıtç başlamı::ı ve eınuş ve ŞO) le dcmııştır: 

hıııiliz donanmasının en yeni yosu dün g~cC: ~amı şu de "lrıı.syo- bıtmiştı. b:ınc sı ı• ıansa :haı.bı de- Graf Spee .1..ırhu nın delık de-
zırhlısı OMn kral s~§illcİ GeorKC nu ne,rednuftır. . r k" . . nııcn mcşnur marcke ile nihayet şik olmuş tekncsım gor nler Al -
dritnotunu ı:İ}ıııet eden ıfk gazeteci Ordumuz v~ mktte 1 ·m.ızın °k_ - buldu. En sonra 8ıro stan ve Yu - manyanın den.zde gnlıb ı! lını~
olduğum :için geminin hazı hurusi - dusu . a!ıudane k'mu ~vcm~t etm~ .. te nan seferlcrının şa ıd olduk. ne .imkan olmadığını bili]ürla'r. 
yetleriıni kayd,•tmck isterit-1. Bu :mh ve mıllı toprak.a'.1

1 arıHş Korı~ r::uf - Yugoslavya taa.ruzunun başla- Kezal;k İngil z hava kuvvetle · -1 "l" Y h t} • d d t" d f eylem•· \r":;.ıı•. er tara la l Y la . l . ;:ı.. b h ...ı Al h ngı iZ - unan a arı lı İnsanlar tara·ın an vucu e ge ·- a aa. . ... b 1 1 k ması e ugos v U!CIU aıının s.!cı.u nın ,geçen son a aıua man ava 
• • rilmiş olan harb aletlerinin en kud- çok şı~detlı r.~un~ .~ e ~r. o rrı.~ ~a - bırakmaları. ara:.ıncJ l ı-ışugı yukar~ kuvvetleri ile nasıl hoy b.çü tu -

mukavemet e:uyor retll.idir. Gemidı: en mütekamil mii dır. Du~an, 1.u' '_ı:tlcrlınıbn I u-;tu?- tamam on uç gun geçtı. Co_gra(ı ğünü görenler Almanl rın harbi 
1 .. - .. gmen agırcarı;~reu·- t b ı b h" d A . (A A ) B B dafaa ve t.arrut vaıntaları vaıdlT. ugune t"a .h·. 1 k k~l d vazıye ıca ı o.aıuı< u a ısc en artık havalarda da kazanamıvaca-tına, I9 ... : • - • · Bombalara mermilere torpillere ve ramı§tır. Sala hıyebt 'l ·ay.na ıu .an son derece mıitce:. ır olan Yı.ınan ğını anlamış buiunu\or ar. Fa -

C • Reani teblı•: l '-- ı · b" l"kten alınan en son J .. re gort>. mut - ordusu b r cenahının a,.ık kal - kat Almanya harbi acaba karada • o mayn ere ~aı~ı ıusuı11 ır çe ı h K · ··d 5 ' " G bi Makedonyada Gre- 1 b. · • 1' } b" rh tefikler atun n atcrını en er - masıle Arnavudlu~u bırakmak kazanabılecek mıd r? Jla,'lr, Al -ar yapı mıı u at"fc •• ~ • ın ır zı fi • k d n l saö c.e hı Al k 
vena mıntahaıında Alialı - tabakuı ba~lta lııç l.ir yerde gbruL çe ye a ~r u7

• 
11 

.. :ıa. • • nıedhurıyetı arsısında bulunuyor. manlar buna da muvaffak oJı:•ını -
d • • J Olünpo• memiıtir. Kezalik bu derece ııık y•r mantarın fl~detlı ta r"?z.una ıyı mu Hattiı, tao ıye anıl ı sme ş,n;di- yacaklardır. Fılhakıka f<>vknliıde 

mon Va ı•m e ve . · · "d kavcmet "'osıcnnckıerlır. den b».,lam~tır denıl"'b Jir de Fa- mu-kemmel bı"r surette tcchı 7 e -

" 

- d d .. b .. ,.. t 1eştirilmış top da hıç bır eenu e ve- o f meler - ... " . • . "" 
crgın a upnanın u un a~ Y k led yoktur Oi~r hrhan~i lerle kat ne yazık kı YuRoslav mağlıl - dilm~ olan muazzam Alınan ordu-

~Llerine mutJalfaltiyetle ltar b~ ı_~ b e . · d. ı fazla gi7 li Garbi Makcdonyadt\ Alialı:mo - bıyetı zıyadesıle erken tahakkuk su belki küçük ba7.ı milletleri c·a-<TUll: dl L ır u.r gema.11 en ço" L _,. • d · • A . 
fi lıonalmuıtur. Arnawı uıııı: "lahle •·1t bulunan bu yü1cn nun yuıı;arı vuu u•• gıren ve uwn ettıgı ıç n rnavudluk talı1ı)esın- ha ezeb"lecektir. Fnkat bu ordu so 
ce heanJe kıtaatımızın haTe ~~le i r\:b:lm .. k için bir gün kMi Grevena mınll'·n."ındn taarruza ug- de zararlı _ola.b 1cc:k. bi~ tcahl.1ür nunda İng"ltere il karşıtaşn ak 

p l l kl b ·1ı 1 Y g B ı· ·1 11 dal birınc rayan Alman kıt • l ırı Kolambak.a vukubul'Ciugu dahı ıddıa edılse medbudyetindedir. 1nını:zıer bu leatı ıoğulıhan ı t a tal 
1 

e· ce m1 ez. d u hgız 1 111 ı.b, a~ 1 bı"r a i.ı."'kameı:lnde ileılt<ındt gayrelleri - yersız olmaz. Çünkü sai'i tarafı a- harbi kavbetmiYC""kll'rin° kani d·ı L _J• rast am41 an •rneol eıııen • ,., 1 "'"'" 

ı meıd11Uır. d - ne devam ~:.,orl.u. çık kalan Yunanlılar, muhtelif bulunuyorlar. ~vct. lnctiliz ordıı -
Bem, 19 (AA.) - Atinad.a.n ım atıamanıı:uz.. . b" Bütün gün Ergııi mıntakaııında nok•alnrdan arkalar nın alınma - sunun gerek insan. gerek modern 

İsviçre ajan.sına bildir:iliy.ır: Ati- · Güvertedckı ta~.et.~er~~- .. hn d.ı- Progonati'yc i<ıı.nı ve Drinos nth - sı tehlıkcsını dü t.inerck Arnavud- silahlar bakımındaıı Alman ordu
naya gelen son haberlere göre Al- ıi. bir küçük .~~ buyukluguj'de rt rinin garbına tevcıh edile:ı İtalyan Juk ccphesıni daha evvel J!eri çek- suna üstün olduğunu isbat edece-
manlar henuz, İnj{ilız - Yunan hat Bır tar.ette 38 .ı;.: 4 t.:>p vım ~r. u taarruzları ?İİi~Ü tülmüştm. melı idıler. .. ı:. iyıcriJter~..:ı., tPk ki voktur ki 
tını yarnuya muvaffak olamamış- çaptakı topl,_r .~"m 1 O ta_n'"dır. A- Klisura mı.1takas111da da dıiı-r Şımdı harb, oz Yunan toprak - Almanvanın İnı(lterev; istilj eıie-
laroır. Maalhaza, vaziyetin f~vka- tıağı y~karı 1:stııvımc ıe~lınde ol!'\n İtalyan taarruzlım piiskürtülmiiştür. larında ve muannidane bir müca- rek .galib gelebileceğinden kork -
lAde ciddi oldu~u At nada 2ızlC'n- bu çelık mad garala.rda1 A 1bır ~1Jharek- Fakat düşman ApsM un imalinde dele hal nde devam etmektedir. ıın 
memek:tedır. '-'-- be esnhası~f ad ~~aııt~<" hrı ·~ ~t~; devamlı bir tavr·J .Ja·ı &0nra ve Gerek Yunanlıların, ~erek onları 

Arnavudluk~aki çe"'""e ve mu te 1 ugme ere .umu l';J'1 üh" lru veı:l ·r hıllanarak Kıa - takviye eden ve müzaheret j?OS - Kanlı muharebe devam 
Atina 1 o ( A.A. ) - B. B. C: tam 104 kişi r ulıınmaktadır. Bu ~ki mı boia 7ın~ nihayet ele gt'Çİr- teren İngılızlerin sonuna kadar 

A.navudluk .. epht'aindeki Yunan,büyük topların hepı!İ birden ateş e.L e waremuvafhk olnıuttur. mevzılerıni müdafaa ve muhafa- ediyor 
kuvvetkrinin yapmı~ oldullıuı ha - tiği zaman 11~zlatmdırn çi'<an d,. - mege Almanlıı.•n zayi.ata za edeceklerinden şüphe yoktur. (Baştarafı 1 ıncı sayfada) 
rekatın. müttcfık kllın garbında mirin ağırlıi-ı 7 tondan a§ağı de - Alina 18 (AA.) __ Rcuter Fakat Larisaya do~ru sark- !arı fevkalade ağır olmuştur ve 
hulunan kuvvr lcrm bir ç .. kJme ha- ğıildir. ln iliz ve tm""'"I ıtorluk lcu,·vet - tıleları .. bıldirilen Alman kuv- hücum dal~a.:.ı önlenmı.ştir. Maa -
reketı tckbıde oldu~u hey&n cdıl - Elektrik kuvv~ti orta büyüklükte leri, ~limpo5 tla ~ııu karşı h,..men vetl.erı~ın karŞtsında artık cu mafih bu, vazıyetin cidd: telak _ 
rnektedir. Bu çekilnıt- ,;!'l elz··ıo ol. bir tchrin tenı;1rine kafi geleLek dr- hemen fuılası.1: taarruzlar )'BJ'•n Al vazıyetın . bu . ~!1t~.Jrnda mu- ki edilmemesi lazım ~eldı~ı mana 
duğu dünkü reami tebliğte bildiri!. recededir. man piyadeıin;n mütemadi d"lt;a - lhafaza. edılmesı ~ç~ur. Bu ae- sını tazammun etmez. 
tnişti. larını şiddeti· hıuhecierek püskürt- beb.Iedır kı !"unan mudafaa c;p - Diğer kuvvetli bir düşman hü-

Almanlar Fasla mü~lerdir. Bu 9C!tır! uı y?.z lıi(.rn an- hesının bu.~nlerde daha . aşagıla- cuımunun hed•'finı, Olimpos aağı
da fimali YuMnİilan· müdafaa e • ra . alınm~ı v_e Term~pılde.? d: nın .ı::enubu garbisinde Sarando -Yugc:slav ordusu 

nasıl teslim oıd~t? 
Yugos~eivya bütün 

gemilerLıi lngiltcreyc 
ter ketti 

• • den ve müttcfık orduların aağ ce - ~rılere duşmesı beklenır. Cunku peron geçıctmin zorlanması leş -
:.lareyı ellerıne nahını teşkil cdrn İngiliz hattı iyi bu ıhavalini~ a~~ kısmı ~rp:ır ve kil etmiştir. Bu mıntakada muha-
IU tutunmakt.dır. Yuna"lİ9tan biı:ı;ük muayyen koprulerle kıt avı Av - rebe. bilhassa şıddetli ve kanlı 

almak Üzere • • ı meydan m•ıhuehcıiııin ba,ındanhe. rupaya bağlıdır. . . . . ol.muş ve bütün sıddetile hala 
ımış er ri lut'alarını Z&vtata kat'ıycn bak Yunan ve İnı?ılız kuvvetlerı ıçın devam etmekte bulunmuştur. Bu 

mak•ızın atef h11tr na eüren Alman. her şeyden evvel bu kuprüleri tut- böl;?ede, İngiliz kuvvetleri, Al -
Londra 1 A (A.A ) Newa lara azim uvial verdirilmiştir. mak ~ lüzumu halinde hatta Ö- man piyadesinin tankların müza-

Cluonicle ırazcte.ınin Lizhon muha Hattın bir mınta~aııını tutan A _ telere dahı ~eÇ'lllek lazımdır. Bu heretile yaptığı müleaddid hü -
biri, yaz~ıiı uz.un bir makalcd_c. ~As vustralyahler bılha"'' tıiddetlı taar- köprüler mütearrız kuvvetler ta - cumları geri pti:;kürtmüştür. 
taki vazıyet hııılkınc!:ı fazla nıkbın - ruza uğramış! rchr. M.-şhur Olim _ rafından tahrib edild kleri tak - En tiddetl.i hücumlar 

Rcma 19 (A.A.) - B. B. C: lik gÖ!teren İnzili? efkarı um•ımi - poıı geçidini Yeni ZelandaHar mü- d~rde. müdafaa kuvvet.l~rinin ~~. - Bu mıntakada en şiddetli hü -
Stefa.m aj.&naına ııöre, Yugoslav OT- yeaini ikaz ed ... ıc:\c. Almanların Fran dafaa etmeir.tedir. c:imdive k.adsr zıyetı pek ~nalaşabılır. Butun cumlar, Olimpos dağının cenubun 
du unun tcıaliM oluşu h"kk~ncia~ sız Faıııncla ıdaretı cll1:r.i~e a~nıak ü_ dütman esas In<..;·lız.,..hatt;nda hiçbir 'b~nla~d~n ~olayı Avrupa ha~i .. da Avustralyaıılar tarnfından mü 
protokol Per~cınbe (Ciınü Belıradda zere olduiunu bildirmeıttedır. Bu yarık v\kude getirmeğe muveffak nın . tııçuncu ~afh.asını . bu~nku dafaa edilen geçide yapılmıştır. 
Yugoslav gonerallerı Yanktıviç ve muhabire sör~ AlJT1anta .. Futa yal olamamıştır. Fa:.:llt dütımanın sol seklıle ook krl~~k b r şekıl v~ ma.~- Bu hücumlar tamamıle neticesiz 
Mıaıioviç ı:araıında!l imzalannıı~ıır. ~ aa.keri l,ic kentr~I yııpmftkb ık. cenahtaki ile:teyİ1ll'!ıi lnKiliz hattı. zar.:,~ a~bnda ~ormcmek mumkun kalmıştır. Almanlar. on fırka He -

Vaflrlgton t? ( \ .A.) - B. 8. C: tıfe etmiyorlar, aynı 7am,rnda bu nın da taah.ihini intaç ~ebilir. değiilciır. ri rurmüş olmaiarına rağmen rnü-
Yugoeaıt.v elçı~i Foliç, Yu[r<>@lav kr•- memleketin Atlan!İlc. .ahil!erinde hü Abuan tebliji s L. -m ı:;; dafaaları yaramamıslardır. Alman 
l.nın, hükume•irı ve milletia ?ı:.is - cum üsleri ıe111 ve tanzim cdiyo~ · Berlin 18 (A.A.) _ R1:smi teb- il "" VCatJl-!f. G"'4p başkuman<ianlı.$, ~erlerini ôlü-
tevl:ye kar§! herbe devam edecek- la.r. Bu üaler fagiİız ~ .. :niledne ve liğ: • • me atmaktadır. 
lerinı söyleını:t~··· 8çıi l(Mb n:sıf Atlantikteki Am~nlcaıı uslerine kar_ Husu.i bir h.aberle hıltlirildiği gİ- Londranm bır ıhtarı Daha garbde, Kalambakanın 
küresı lima.nlarınd:ı bulunan 120 şı kullan·laca'l .• ır.. . , bi .imdiye kadar silahtan tecıid ,. _ ~--L. 

1 
• . sa L...1-) $İmalinde, büvük Alman motör -

d 
L y 1 8 Şuh d C ! 1 J "" ı. ı (Bat ..--. IDCI >'nMHı lü kuvvetleri Yunan hnttınn hü -

Belgradın 
bombardımanı 

faciası 
Londra 18 (A.A.) - Royter a -

jansının Yu~slavyada bır yerde 
bulunan muh bırınden: 

Alman tayyareler n n B l.ı:r d 
bombardımanı facıasına şahıd o 
lanların tahmınlerıne gore I el 
,ı:rradda, erkek, kadın ve çocuk, o 
lenlerın adedi 12 bin kadardır 
Rotterdam ve Varşı:w. n n tahrı 
bıne şahıd olanlar, Bel,grad bom 
bardımanının bunlardan da dnh 
ş'ddetli olduğunu söyluyoriar. İl 
akından sonr:ı. B lgradın merk 
bulvarı olan Terazıye'de 200 öl 
saydım. Belgr d bôyle bır fela 
kete hıç de hazırlanmış değild 
Yegane pasif korunma tedbiri o 
larak birkaç lptıdaı sığınak vap 
mıstı. Susuzluk yuzünden yangın 
Iar söndürülememiştir. YıveceJ.: 
ve mavii IT'Ph,.ıık b"r müddet son 
ra tükenmist;r. İki sıi;!ınnga dah 
b"dcı,.·ettı> bomh;ı 1 • i""abct etm• 
tir. Bir kışlada 300 asker ölmüştür 

Dünkü Meclis 
müzakereleri 

Ankara l8 (A.A.) - Duyuk 
Millet Meclısi bugun Şemsettır 
Günaltayın başkanlığında topla -
narak tas ocak arı nizamnamesı -
nin birinci maddesının tef.sırin 
aid mazbata:ırı tasvıb eylemiş Vl 

jandarma eratı hnkkındakı ka • 
nuna ek kanun layihasının bırınc 
mü-zakeresini yaparak içtimaın 
nihayet vermiştir. 

Ba'kanlardaki vaziyet 
üzerine tmerika ye!li 

tedbirler ahy Jr 
(Baştarafı l ıncı sayfada) 

sinde yeni tedbırler alnıaga ha -
zırlanmaktadır. 

Nevvork Herald Tribune gaz 
tesine ·göre, Beyaz saray maııfc, 
lermde hüküm suren hava, yen 
QOk büyük tedbirler hazırlanmak
ta olduğunu göstermektedır. Reis 
İngiltereye Akdenıze harb mal -
zemesi nakliyatının P.mnıyetını te
mın meselesine hususi bır ehem -
mıyet atfetmektedir. 

Raavek'in beyenah 
V~inRton 18 (A.A.) - Ruzvelt 

bugün ~azetecilerlP yaptığı görü• 
mcde, Amerikan efktlrı umumıye 
sinin harb vaziyetınin had mııhı 
yetini l{ıyıkile müdrik b?.Jlunma 
dığı, fakat gittikçe daha fazJa an 
lamıya başladtğı kanaatini izh:u 
etmiştir. · 

Rıuzıveltten, Balkan vnzıyetınin 
Amerika Birleşik devletleri ıçin 
tehlikeyi faz!alastırchğı miıtalea -
sında olup olmadıl!ı sorulmuştur 
Ruzvelt, lbu sualin ne sorulması, 
ne de bu suale cevab verılmcsı 
icab etmedi~i cüşünccsinde bu -
lunduğunu sövlemıştir. 

bin ton hacmin eıd u~oa a\' gemı- at t.ırı:ı.r, ~ asa-' M.nca "- dilmemi• olan bütiın SJ1b ~uvvet e .ı...- d ·1 dı·ı---ı.u·r l _J·I •· · d L· '- t k · 200 Al y VGr unanına tevessu e ~~ • cumlar yapmaktadır Fakat Yu lerinı.n ngiltercye terk.eoa CCf'llDJ e ıu ~ontro 0mı .. y'>n•ı man ri 1 7 Nisan aktam~ aılahların! ıu - V b bo b d b' kere de · -
. . . ""bay d - ı.· b d" d B e u m ar ıman, ır nan1·lar saı!1am dunnaktadır ve Dernede yangınlar çıkarıld bıld muştu. eu ın •:'l t rı·'< ... u ~ ıyr.r u un.. lim etmi.iler.iır Bu suretle Yu,J.?os- başl d h b a kadar v · 

dan ba§lca diğer ,.,İr ÇC'k Alman SU- levyadaki m•.ıharebeler 18 Niıtan a ı mı, ar l~ so~~~n bom da~a önlenmıştir. tButar&fı l inci s:ıyfada• 
Hırvat Ordusu asker bay ve erlri .d~ ~'"'"Cr ~h;itt av. öileyin bitmiştir. Alman kuvvetle~ ~=~~~~m:~ıa lçın azami deN~i st~~;~e~:e~~~:ıv~~~a~~n~ ıerdir. Düşmana tt>k buyuk za • 

cı ta?'Y8re e~ın ı "'1ayesın e uçan rinio eline düten ha• ı, esiri adedıle ·t· ~ ı 1 ktır Bu babda ı"nrnek ı"r-ı"n ..,.a .. ma yapmak te=b- rarlar verdırilmiştır. Dornıer nalclıy .. t yvart-ler· <len nıii 1 . .1• L' kk ı ına ~.erı ece · . . , , , .,~ .ı 
t 1 

' 
k b b" fıi ·ı c· ın • harb ma zem~,.nm mııı;tarı n~ ın.. icab eden en kat'i emider verılını,ş bü..~i <,'Ok büyük k.ı wetlcr kullan Demede tayyare meyuanına stı op uyor. re~ .e 8•r 

0 1 

e 1 uablan~a ~a g,..I da hatta tahmini ralcamlat hıldir · tır Fakat ingı.hz ntikumetinin öğ- rnası~a r: ğ'men sı-ı~diye kadar lan bombalar yerde bulunan tay-mışt r u tllYYArl'! er tımn ı ( asaL.. mek ı"ımdıy" ek adar mümkün vla - · · · ·· t ·u akını tak - · • ' b b 1 · arasına ..Jl··ı,,m"u·· şlerdır Z 
...&.. 19 (AA ) D N B lanca hava me-ıdanını i• .. al etmek rendikine l(orc ngı z fil İ akım kalmıstır. Bununla era er, yare erın u " 

a«!rt."u · · - · · · ... - mamı§tır di · d b Italya.n hava osu - · et "dd• l k t 'f d"l Y~nlar çıkmıştır. 500 metre ir-z eb rady?su, Hırvat .. or~U6tl te olu.., Ajhir \tZ'cnnde de sık aık UÇ- Şimali Yunanistanda Haai ıriiç - ta~:n~ar~ ele geçirdiği. İn.ııııliz ~~~~eai/ıAl~~:ı:~ y~;~~1a~v~ : tüada uçan pilotlar şiddetli ınfı-
um k.ararS?ahmm. motorlu kı maktadı~·t·R lı • Saf A . lülelerine, fena hen prtlarına v,. bombalarını Papalığın üzerine at- dan du~adan takviye kıt'alar. 18.klar vukubııldu~nu görmiışler-
tal. •-ımet etmış olan veya - Kr7a.ı • a 

1•·k 1
• ~.adır Vf' yolların bpatılmıt bulunmas.rıa mak için Romada hazır bulunmak- ··rı0e kted" dir. 

hu . i \ası taları kullanma- Ma ak-~h.e e. ~.. ontr~~ mufre7eft·- nağmen ç,arpıı;m .. lıı.r vukubulmuş - r Binaenaleyh . bu kurnazlığı go rme ır. • • . Yunanisıtanda tnvvarelerimiı 
sını 21 yaşından 21 yarsına ri göndcrıl~ı" rr. ~"n gurleıd~ Ca - hır.17 binden faıla elir alınmı~. tadıa.evvelden ilan etmek gerek - . . Hava faali)etı . - taarruzi keşif fM1iyet

1
et" ne de .. 

kac Llufun ,E?ençlerı derhal Zai- sablanc-.a cıv~r.ındal.ı vılldlilrın sa - 25 i abr olmak üzere müteaddid ~alı }~lı.z ha"":a ~uvvetlen, yüru - varn etmişler ve bir Messersch:nitt 
reb lası na müracaata davet e- hibleri eYlerını Almanhrın ıhme. top iğtinam ve mitralyözle müceh- tirOOn ~ece İngiliz hava kuvvet- yuş halind!ki duşman kollarını. da tayyaresi düşürmüşlerdir. 
den r teblığini nesreylemiştir. tine tahsiee dıııv .. ı olunmu,lardır_ hez 12 lnalliz otomobilı tahrib e - le . tarafından &rlin üzerine ya- ğıtarak, d1:1şmanm tanklarını, hı~b- Bütün bu harekata istirak eden 

. . . n . . şe ve naklıve kamvonlannı ta n h · - ı · d k• Al dilmlftir. • pılan bombardımanın evvelisi 1fe- ederek, hava üsli!rine hasar yapa- tayyarelerimiztn epen us erme An erikalılar deniz - Moskova a ı man tt111y.a teWiii ce ı.oru1ra.ya yaptlan bomba;<U - ak onan oomllsroıman ederek. oonmüş1er<1ır. 
f•t • • • ) •• p r ,ı, Roma 18 (A.A.) - ltalyan or- mana bir karştl.ık olarak ta9Vlr et- r • Y_ • h rak 1 ·.;._--Ba--k-"(" 

ler e ka 1 e sı~te~ını e ÇiSi er 1 rı~e . dula,, umu".'~ ka ...... ı. .. 316 ··~ mek ha~. ~~;nın bomhWı -= b=~:.ı~:~.ı:r": ve' ;:u_ Y•• şve 1 1 
de, •irmek { ıkrınde Berlin, 19 (A.A.) - Yarı resnu rnıaı:aiıl ltd:>llgı: manı, mucnm ıki ~~ml~~ın as- nakalatı bozarak. cephe hatlan - füC'818R Y8fat etti 

} 

1 

'.. bir membadcln bildirilıyor: Yugoalavyada ilcinci ordumm rno k.eri veya sınai kabillyetını azal - n .gerisindeki Alman mevzilerl-
Nevyork, 19 (A.A.) - Neıvyork Alnıanyanın MoskQva elçisi törlü kolları Moc;tarı i~al ve M~ tacak hedeflerin bombardımanı nı karşı durmadan şidtletli hü - (Başta.rafı 1 inci sayfada) 

dıenızcı ~-ahfıllennden v~rilen bir Kont Von der Schule.nbm1fun ~o~iç'te dü~manırı aon mukavemc-- hakkı~a Büy~k Bri.tanya ~ük~ - :mlar yaımıaktadır. Hatırlaroadır ki Korizıs, ııene-
babere ıtore. bazı Amerık~n e~s: halen Berlinde bulunmaktadır. tını kırdıkt.an ıonrıt Ragus ve Dub- ınetinın verdı~ı talı.mat uzerın.e ral Metaksas'm vefatı üzerine 29 
perleri, b~ünkü ,k~~ıl.e S!Sterrıı!1ı Moskova büyük elçisinin nezare- rovnik'e kadar Herliyerek Ama - hava kuvvetle~m~zin ittiha_z ettı- Vu,,oslavya da. abluka Kanınısanide basveltiU\li kie -
terketmek. verme butu.n Atlantık te izahat vermesinin muhtemel vU<i1ukta Çetine ve Cattaroyu iş- in siyaaete dahıldır. Bu sıya~ete ~ ruhde etmişti. 
denız yolu boynuca <lıstroyerl~r- okluğu anlaşılmaktadır. gal eden seri kıt'alarla irtibat te- harbin sonuna kadar devam.edıle- allına &hndl Atina radyoS'..ınun spikeri, f'Ck 
den bır saf teşkıl eylemek lehın- sis etmişlerdir. cekıtir. İngiliz adalarına yenı taar- (Ba.ştarafı ı inci sayfada) yakında veni hükfımetin teskıli -
de bulunmaktadır. . . . A'man amirali Atlantik Yunan ceph.:sind~ dii1nıan ordu- ruzlar vuku bulsun bulmasın ~z- Sovyet matbuatınm neıriyati nin biklirilec~i de söylcrn"1ir. 

He •eti l\llllı.muyesi ıtıbarıle. ibu larını Onum ile den"z araııında çc- kur siyasete daima artacajtını u - Londra 
18 

(A.A.I _ Daily Te _ Kor:izis, harbe devam aurıini 
eksperlerin planı. Labara<ior'da~ muharebBSİRİO J8nİ vinnclı: M;in yaıntar. manevra, tam mid ettilimiz bir şidd'etle devam I~apb gazetesinin Mcskova mu- bir dakika de~şt1mıcm!ştir. Cok 1~ Iız adalarına kadar iki bin mıl I bir inki~f nalinc!edir. Pr,.nıeıi, Er- olunacaktır. ha.biri yazıyor: büyük bir idare adamı olan Ko -
lık ~ol boyunca elli kadar dist~- hazır:ık'.arl İl8 maşgu ~eri ve Porto-Palenno elimize ~ Sovyet gazeteleri dünkü }azı _ rizis. ayni zamanda cok ,;flc..,,.k 
ferden bir karakolla,· serisi tesı- ( A 0 N B mi§tir. Kıt'alaıınıız t11rafından ta - CıJekküliin taarruzuna u~a~. larında Yurroslavyarun istiliya bir hatı'bdi. 6 N?onda Alm•,.rı•a, 
tim ıstihdaf etmektedir. Beri in. 19 A. .) - · · • kib edilerek miualyoz. aresine tutu- Cereyan ~en :ınuh:ırebe, nctıce ~- I'- d kta ~una 

----- bildiriyor: .. 1 ve bombar,iıman edılen düş _ sinde İnJ(ılızlerın Mohawi< mı.ihiı- ve harabiye uftraması üzerine Al- hücuma başla ı n sc>:r:ı • -
Başvekil Portekiz Aaniral Re~der, son ~lcr~e, an daw n·k hir halde çekilmekte, bi batırılmış ve galib bir ihtimal- ~lann başhca yiyecek ve ıpt~- nistana harb illn cttıt.ı za?"a~, 

~al. al_tındakı ar~z:de de~ız us- ~~n: e ı!1r olt esirler ve her nevi le bit" kaç muhrib de hasara u~. - daı madde membalarını kaybetm11 = ~!1a~~ ~;;~j~~ aı:ılı '\:e 
e J ÇİSİ n İ kabul etti !erim zo varet •lm•stır. Amı'.al Re "j" me :..mektedi<. ratılınıotır. Kafileyi anudane hı - olduk!annı il er; sürmekted;rter. • y unan!stau. bu tüh h, c":n.on 

Ankara 18 (A.A.) - Başvekil ader. aynı ~~anda, ~tlantık .~~ m•,z; Ni•~ "~eceti. fimali Afriltaya maye eden torpidoıa~1!1ı_.zdan biri Sovyet gazeteleri, Yu~oslavya- mu'lı::aw:nct rrfet'nktir.ıo 
6'kwr Refik $Aydam bu(iln saat hHebe6ıne ıştır~k etm.ış. olan cuzu l e naklıedc-n bir halran lı:a . batınlmııl ve c!iiter ıkısı hasara ya hücum ed~n Macaristımın h:ıttı Kori-ris. 18~5 de rr<.>sas a<!asın-
. J:I.30 da Portekiz clçi5i Francesco tanılan da teftı.ı eylenuş. ve lbu_n: roa ~d .. f"'ltn kriJvazör ve muhrib- uğ-r~ır. İki vıtpur halmış, eli- hareketini tenkld etmekte devam da do~uştur. 
Caatıeirole M~cu.es'i kabul etmi~ ların tam ha~r!tk vazıyet. ennı 1 ~\ u .. • keb kuvvetli 'bir te iterleri hasara uğramıştır. ediyorlar. 

müşıa:hede etm.iştır. ennuen murH tir. 
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• • • ( berle 1. ıçın- erede- 1 ası 

Şehir ec isinin 
dün verdiği 

kararlar 

c k y içi ha- t' .............................................. , .. .. .. ~Battarafı 2 . nci sarf ada) 1 rin b~rlc:ş~esindcn . mürckkeb : O bük.ulurdu. Sonra, halis demırdcn ya Cevherın Jçındeki demıri elde et 

zırı nan zen in program 
. ı r mu ? pılmış bir ç.iviyı. bir tahtaya, yahua ı için, cevheri gaye~ yüksek haı ar 
: bir duvara çakmamıza imkan olmaz fı rınlarda, kömürle kaııık olar 
: Asım babaya dı; çünkü çjvi, daha ilk. duruşta eğ entırler. Bu fırınlar adeta semav 
: rilirdi. !ere benerler. Yukarıdan, demir c 
i ı·übile yapmaltyız Aynı şey biı bıçak için de SÖ.Y- herini ve kömür parwalannı atnrl 
• • lenebilir.. H.t.lıs oemirden yapılan ~ğıdan da lıava sevk.ederler. 

Lutli Kudar, Proatıın maka -
velesinin 3 sene temdidine ya· 
pılan itiraza cevab vererek, 
lstanbalun Prosttan çok isti -

Çocuk haftasında muhtelif yerlerde eğlence
ler, balolar tertib edildi. Fakir çocuklara elbise, 
yemiş dağıblacak. Daireler bir buçuk gün tatil 

. D eğerli mütefekkir cYe- bir bıçak, öteberi kesmiye değıl, falmaver yakıld~ı Laman da aynı 
ni Adam> mecmuası kat ancak kitab nçmıya yarayabilir. kilde hare.ket edılır. Yani yuksnda 

sahibi İsmail Hakkı Baltacı - di, kömür atılır, aş.ğıdan da üfle 
oğlu, tulfıat tiyatrosunun en Halis demir o kadar yumu§al· fakat tabii bu demir cevherinin e 

iade. ettiğini söyledi 

eskı mümess:li Asım babanın ve o kadar dast.iltidir ki, bununla tilidiği yiikseit haınretli fırınları, 
çekmekte olduğu sefalet üze - sigara kağıdından daha iııce ude. maver gibi, ağızla üflemezler. H 
.rine, mecmuası.oda bir iane mir kağıd» yapılabilir. susi bir takım 4letlerle buraya hı 

23 Nisan. Mill.a Hakimiyet ve sa:'bıtı saat 10 dan 14 de kadar ço- listesi açmış .. · Bugün sanayide bin bir nam ve va sevkedeıleı. 
Şehir Meclisi dün öğleden son- çocuk .bayramı merasim progra _ cuklara !bir müsamere verecektir. Baltaeıoğlunun bu kadirşi - bin bir §ebl altında kullanılan de. Demir cevherilc beraber atıla 

ra ikinci reıs vekili Faruki Dere- mını tesbit etmek üzere dün öğ - J Ayrıca bir gürbüz çocuk müsa _ nasl ığını takdir etmemek. A- mir, karııiık dı!mirdir. kömür hararetten, eskiden «n 
linın rıyasetinıcle toplanmıştır. leden evvel vilayette bir toplantı bakası yapılacak, kazananlara he- sun bahayı da bu alfıkaya la- Söz arasında şunu da söyliyelim beyurn denilen bembeyaz bir ha 

Geçen ce;.seye aıd zabıt .ok~ - ya~lmıştır. } diyeler wrilecektir. Y~k .görmemek mümkün de~il- Jki, demirin içine k.arıttırı\an, demı gelir, ve bu vaziyette demir cevb 
duk:tan s_onra .. ruznam~deki dıie'r Bayram münasebetile resmi ve 23 Nisan günü Divanyolu ço - d..ir. . . : rin içinde karışık olarak bulunan rinin içindeki oksıjcnle birleşir. T 
maddelerın m~zakeresıne .. ~eç._I - ı hu.st.hSi daırcler 22 Nisan öğleden cuk kıiitUbhanesinoc yapılacak Fılhakika Asım baba, elli : her madde demire sağlamlık ve:- bii kömür ok ·1enle bhl · ce, de 
m ış, ~ehlr Tiyatrosu . but.ç~~e sonra 24 Nisan sabahına kadar ta- merasimden sonra Gülhane par - rbeş yıldır, ortaayunundarr baş.. : lmezl. Mesela kükürdü alalım. Ku- mir tek ba,ına kalır ve fırının di 
1025. lıra munzam. tahs~.t ~:_ürıl- til edileceklerdir. 23 Nısan Cnr _ ı kına gidılecek ve Atatürk h~yke- layı~ zaı;nan:nın . en kuv- i l kürtJe karı,1k oJ.tn demirler, mak- ne doğru akctral orada toplnoır. 
mesı ve 1941 .malı Y~~ı. ıçm luz~a- şaıdba günü saat 10 da Beyazıd j line bir çelenk konacaktır. Öğle - vetlı san at.1carJarD:e be:aber ! bul bir dem:r ı!a} ı,mazlar. Çünkü Fakat erirmş demir, tıpkı mc 
mu ola~ be~ın~ m~törın. ~ "S - meydanında vilayei adına bir ıne- den sonra saat 15 te, Çarşıkap1 ço- çah~ar.ak sahnen:_ızc h_ızmet 11 kükürtlü demir birçok bakUnlardiln •uyun ıekeri eritmesi ve h.tlJetm 
itı vesaı:~nın ~ımdden m~bay~a: rasim yapılacak, müteakıben tak-J cuk dıspanserinin v~ ~lemdar ço- etmiştn; ~e.:. ~u~n dahı. ihti- : fena kaliteli b~r demir sayılır. gibi, kömürü hailcder. Bunun için 
sına S! nşı lmesı hakkmdakı tek sime ıgi<i'I k c- h . t ab.d cuk yuvasının resmı k:uşadlan ya- yar ~lim surukhverek llnzmet f Demirin en iyi arkadaşı kömür- cfu ki fırınu:ı içinde yalnız s:ıi dem· 
lifler ~tçe enciimen ne havale e- sine çel~ı7~e kon~:k~ı~JY~azaı :~ 1 püacak ve saat 16 da Divanyolu r.-r:ıegı: çalış_:naktadır. Dene - l dür. Demirin içinde hemen hemen değil, erimiş kömiule ka~ denıi 
d.lm tır. nahiye merkezler nde de saat 10 cocuk 'kütübhancsinin altıncı yılıl ılır ~1• bUJ?Un Asım baba ka- ! her 7.aman kömür bulunur. l yani dökme demir tenJcüm eder. 

Müteakiben Fati~tek_ A~paza - da ilk okul talebelerinin :.şı,rak.ile kı.rtlanacaktır. 23 Nisanda Aiem - d~r h_ırnaye~e • hak kaza_nmı.ş; Peki, hatı:ımıza şöyle bir sual ge Demir, hayatının ilk gününde 
rmın Edırnckapı aışı~~ı ~.~ır merasim yapılacaktır. dar Çocuk Esirgeme Kuru~u .. ~.' h,~ bır san a~ka~ h~ ş~ılde : lebilir: Demirin içine nereden V<'jhattl ilk anından itibaren kömürl 
tarlasına nakb uygun ~onıldugu - I'"~ k Esi K İs Beyazıd naihiye kolu 60, Errünonu 

1 
ya ım etme. • em eyfıyet. i n'asıl girmiştir?. berlaberdir 

ne dair mülkiye encümenı rnaz • tan~b lu k r~ez:ı,e _,ı;.:u1m~ - nahiye ılrolu 40, Kurnkapı nahiye hem de kemıruyet bakımın - t Bakı ı ı E · • d .. k .3 • • • • L_ - m ezı 1 C ~ er: Ç0 d k • d f d 1 l • n Z .nası • nm~ O me vemınn 1Ç!DC 'naVI 
batası kabul olunmuştur. cuk u h .:.r . .. . 1' b .- kolu 50, Kadıkö~ kaza kolu 50 an peOn ° b~a ar ?:>t ahı 0 - :

1 
Demir, topıa~ın içinde bulunan aevltedilccek o1uraa. kömiaün bi 

1 b 1 h . . a~ası. ı.cın zen~n ır. ~ · d ' kt" maz. u tr sana avası d . h . ld . 
Bundan sonra st:ın. u se rı~m P""""ram hazırlamışlardır. çocugu f{IY ırece ':· i . d tı· t k d emır cev en.,den e e edihı. i o.> kısmını ayırmak kebüdir. Dökm 

imar nlanının t nzunı uhdesıne • ._ . . .. Adalar, Bakırkoy, Kumkapı, çın e ımaye eme ma - : ra~ı · · dek' b ru; · h · k 1
..J • d ı:ı. d · ... eza NJGan Ca .. ~~~ı...a "'Un a t ç oeten oldunu kadar manen de ı .. g n] ıçı(nM_ 1 l''u,_lhmır cev) edn, o luemu e.n. ÇC.LIA ve em.ır bu :sureti~ 

tevdı edılmiş olan 1>cynelmile1 şe- _ -~··· .... ., . " . u 6 a Küçükpazar, Kadıköy, Kartal o- "nd ' t 
1

A -~ aı1en e uve uuu umuza emı _ elde cdıhr 
hırcilık anütehassısiilrından Pros - 14 de S:y~glu~da ~.elıır TJyatro. - cuk Esirgeme Kurumlannda muh- sevı rme11. azınruır. ---·----------
tun mukın ele>min tafsilat plan - suncra lbüyu .. bır musamere tertıb telif eğlenceler tertib olunacak. :Bunun ~in de ala kadarla -
fannın yırptırılab.lmesı için 1 Ha- edılecek, ~~s:ımerede .çocu_!clara yemişler dağıtılacaktır. İstanbul rın başka bir cihette;? harek~te ._ __ !f_A __ D __ Y __ ~ ___ t 1 
ziran !ü1 tarib...nden itibaren tıç pasta, sanouvıç ve 6eker daJtıtı - w Beyo~u semtlerindeki bütün ~meleri ve Asım babaya S?Ü- . lstanbul borsa3ı 

-· .. -s~ne müddetle uzatılması hakkın- lacaktır. sinemalar ban seanslarım Coculc ~l birE jüıbilebyapmataı:ı di<;a'b CUMAKTh'Sİ 191411941 
daki kavanin n eciimeni mazba - BeyoJtlu Çocuk Esi~eme Ku - ~~e Kurumuna tahsis et - C\ıer. sasen unun sım ıye 18/ f/1S41 afılıl - bjtaruş f'..auan 
tası okunmuştur. nrmu bayram münasebetile 60 kız, mişlerdir. Kurum şubeleri kendi kad~r vapılmaması ~arlbd'r. i 8: Saat ayarı, iUK: AJ~ ba~ıen. 

Bu sıra<ta azadan Cemil Cem ~ e~kek olm!k ~zere 12~ ÇOCU~ mıntakaları ~~ilindeki. mektcb Olur mu~ J 8.18: Hatil p.:u·çaıaı· (Pl.>, 9: Ev tadı 
SÖ'L alarak muk'.lvelerı n ibir sene 1 f!lydırecek._ ~nduz Maksım sa - çocuklarının ıntızamlı bır suret~e • 111, 13.30: Saa' ayarı, 13.33: Türkçe 
tcmd d edılmesmı icab ederse bit' l lonunda bır cocuk balosu vere - .sinemalardan istHadelerini temın \ .............................................. / pıa.kln.r, 13.50: Ajans habe.rleri 14.05: 
sene> sonunda t k rar uzatılmasını cck, çocuklara hokkabaz, kukla, edeeeklerdir. 11,1.rr .. 1 Şefı'n Dayog"!U ua Türkçe pliUdD.r, H.20: Riyascticümhur 
teklif etmişi r. Bazı anlar ~a , kar:~ ~ilecektir. ıA~a 27 Nisan Pazar ~~ü Gülhan~ ıı D"' • b:ı.nıd.o.su, 15: Haf4 Sololnr (Pl.l, 
Pr~t tarafından üç sene zarfınaa . ~e 1-!aksinı salonlarında .Diim - ~rkı~a çocultta: ıçın eğlencelı Emin~nU Halkevlerine 1'5.SO: Honrer, 18: Saat ayan, 1s C13: 
ycrpılacak iş olup olmadıi!ını sor - bfrllü Ismail tarafından lbır j?ece bır ~amere te_rtib olu~acaktır. h d H ki · · 1 • Radyo caz orke.ıstrası 18 40 Mızda 
muşlar<iır. imar müdürü Hüsnü eğlencesi tcrtib olunacaktır. 123 Nısanda _şehrın muhtelif semt- e !J9 e . eri f8S1m eri ıı .s:m:azdan sa:: eı;erİeri,· ı~: Konu~: 
İstartbulun muhtelif mahallerine $iısli nahiye kolu 23. Nisan ~- lerinde ~enıden. açılacak çıocuk Milli Şef Jsıııet lnönünün Beyoğ_ ma., 19.15: Halk türküleri, 19.30: sa.-
aid tafS ıat plfınlarının üç sene - nü Panzı,ltıda Tan smemasında bahcelerıne ve~ızeler BSllacaktır. lu Halkevine hedjye etulderi Çallı a.t. ayan, ve ajans haberleri, 19.45: 
den ewel ikmal° eıdilemiyeceğini tarafından y.tpı!ao jmzafı reliİmleri Konuşma, 19.5a: Kan~ık şarkı V1! tür-
söylenuştir. Vali ve be1edive reisi Balkıın harbinin San'~t ve teknik gdecck P.azu giliıii aaaı 15 te Halk killer, 20.15: lıa.c1yo gaııetesi, 2U.H: 

doktor Lutfi Kırdar da bu husus- • ... ki• t OkUllarJnln adedi• evi hinaaıad<& tAera&imle husuıi ma- Fa311 lıeyetie, 21.15: Kitab seatl, 21.SO : 
ta izahatta bulunarak şunları SÖY- tıcarl na IY8 a halline a..l'ilcai.:~ır. Rad,o salon orke.rtn&ı 2230. s :ıt 
!emiştir: tesirleri artırılacak Miit~ı~ Gülhan~ Haydar ·ayan, ajans haberler:,' ~a.' 22~0: ı' 

ÇEKLF.R 
Açllıf 

Londra ı Bterlla 
!'iew. York 100 Dolu 
Cenevr• ıco İniç. rr. 
Atına 100 1'rahJll1 
MMlri4 1DO Peçei.& 
Belçad 100 Dinu 
Yokohama ıoo Yen 
"' •holın ıoo ineç l'r. 
Altın 

24 ayo.r kü~e alt.an -----

ıre k'.l~nış 

5.22 
132.20 
.30.79 

OJlD.50 
1~89 

3J625 
31.01'15 
30.ll275 
23.15 

Eaham .re Tabviliit 

Bıvas - Erzurutn. I. 
&vu - Erzurum il. 

19.15 
19.10 

- M. Prost İı.i.anbula ~k bil • Pa§a. GümilJSUyu asken hastanele - Cazband (Pl.) 

yük ~izmet etmiştir. Kendisil~ s:k !Balkanlardaki ham vaziyeti Maarif Veka?e~. s.._n'"t 'Ve Tek_ rinde açılan gönüllü :lustabııkıcılık. -jİmİİİİmm••••••••-~=İIİİİİİİİİİİİİİİiiiİDİiimİİİİmİİİİa~ 
sık temastayım. lstanbula buyuk dolayısile kara yolile Avrupa.ya mk oku1lanndr.n azami ve pratik kurslarına devam eJeTck m~.zun • 
muı... abbcti vardır. 'M. Prost me~- yapılan nakliyatın kesilmesi üze - bir tarzda i!ltifa~~ için bir tn\tı..,1 olan 120 bay.an~ merasiınle diplo.. 
lekc-t nelen da..'ıa buyük ışler tekıü rine bu y<>lla yaptlan ihra<:at ve projeler harırlamı ır. :ınaları tevzi edileukıtir. 
echld ~ı halde. İstan.bulda .kalma- it:halm tamamen durmuştur. İt - Mcvzuabaha r.ıesldci tedrisat Merasimde mülki ve a.ıke7i eT -

ğı k:rl>ul etmiı::tir. Kendisini bu - itıalat oon haftalar j~sinde yal- müessesekri:ıiın mt'!m1el;ette te,js ve kan hazır ıbulunacalc, ınüteakıben 
rada takdırle anarım. M. Prost nız Ka~adcniz yolile ve Tuna ü - fo .. ası için 40 milyon lirdvn ihtiyaç Jstan~uldalci :.~r.ıutanl:ır te.rı-fine 
me'tJ'llt:"k-efmizde ne kadar kalırsa zerinden yapılmaktadır. Bu yolla olduğu altikııd:\naTca tf'sbit t>dıl _ ~eyoğf.u H~l.kc:\"l !-rahnd.n hr çay 
0 niıfuette istıfad~ ederiz. On se- münakaleyi tem.in eden Rumen nn,tir. zıyafea verıleooktu. 
no de kalsa bize bir~"Ok hizmetle - ta -~ 1 . H L • - lımıet İnöni.Mıiı!'l Eminönü ~lh-

vapurlaTı, mun zaman ~er crı- azır.r.anan pro1e. clouleı ıezıClik · lı d' t •• 1 • • 1 . 
rı olur.> · ne cıev.m etmek\e beraber, birkaç faaliyet pliıtt1faril1: dört bmıa av _ VJnl .ede ıye ~ tık.en. ımkza.bazı re$iaım • 

Bu l ...... bat ÜU'rİn" mukavelen•n erı e 0 ene m"'ra ... - •-,... gündemeri memleketimize itha - nlmak SUTetile 16 senede ikmal e- b U "';_ la ı. ~ ~ nan 
ü~ sene mi.ıddC'tle uzatılması hak- . d'I k b ma a e &.on11 CA .. ıır 
kındaki matoa~a kabul olunmu~- lat eşyası Rıelmiş <ieltildır. Aiaka - 1 ece ve u hıısus ıçh biitçeve • 

darlar evvelce Balkar.lar:ı sevke- her yıl 2.S milyo 1 lira tal-ısi'.'l •tt }.·o_ Bü-..::L T!!-L • · 1 b' • 
tur. 

Mfrteakİben muhtelli komisyon 
aUtlıklar·na yapılan intihab,ara 
aid mn..;:ba•alar okunmuş ve kabul 
edilm'~ir Bundan sonra ölcüler 
hakkında zabıtai lbel;ediye tali ~ 
matnamesine eklenecek readde -
nın müzakeresine J?eçilnı iştir. 

· . ı kt · ~UA. 11rx gecesının e ın 
dilm'iış olan malla~ı~. son vazıxet nu aca ır. TiÜrk ıtiltür Bh'lilinden~ 
üzerine roemleke~e sevkedıl ~ . B~nlardan ba.ııi;ı AnkarRda te- 19.4.1.941 tazç~ mils:ıdit Cumar _ 
mek üzere Rumen lırnanlarma j?e- en ~ b~J11ıuuı Poliı.ekoik ıesi •kfaını 'raksim Belediye gaı.lno _ 
tirildiğini ve gecikmenin bundnn ve. T c.lmikum ok~l.ı..·mın inııaatı ve sunde. y:ıpılaca~ olan bliyük Türk 
ileri 4!eliilini taronin etmekte - tesuıatına awl proıe!cc tamamen an- gecesi gfufile,n lftzum üzerine ~:rı~ 
dirler. Bu mallar, muhtelif tarih - zıılanmı§'lır. tchil' ediidifi Ye Celeoek toplantının 
lerd~ Almanya, Çekoslovakya, tarihi yakında ilin edôeoefi da-.etöye 

Macar·stan, İsviçrı? ve 1ta!yaya si- Askerlik işleri: ~-~ litmu olmalı: üsere 
Tütün müstahsilini himaye pariıŞ edilmiş olan ithalat eşıyala • b!ldirila-. 

~~~----~-~~~-~-
Hük\ımetin tütün müstahsilini hi- ndır. Bunlar, Karadeniz yolile Y eddt aiihaya ae'Ykedilecdder n . 1 

maye etmek kin ittihaz ettiği ka - memleketimize ı;!etirilecektir. r_~-.r a. _,,__ MARMARA'rl 
O C ~. IDUQÜ --.C'!"lİk Şubesmden: a yara göre Toprak Mahru:teri , ;si 

de ellerind~ mahıul b:ılunan zür - Bir çocuk otomobil l..i.e v~ da.iHa yükse~ okui. mezu-
rndan tfüÜ"l mübayaatına hcışlaya - •• •• nu mu~le.;ı tdu:mnıul etrmş olan Ajkın crqilnıez ve Jlt.buU ~ 
caktır. Ofisi:ı bu SUTf"llc h!trdtcti altın da ka 1 arak oldu kısa hmnetli askeri ehliyctr.amesi nına bfıtün dünyayı ağla.taa 
mü•tah!!iller atn .. 1nda büvük bir E lk" \ c.._h de'b1l d olmayanlarla ,-ükaek nsl:eri cbljyet- M 
memnuniyet uyandınmstır. Toprak b" vve - 1 a ô;~ınil vce-:~n 1 şmf a namesi olaııl'!lr, 23 Ni·cın 941 t-.ri- ANO N 
Ors: BurS8 Samsun ve fnnir nıın •. 1r .... ~ocugun b"iumk e n . ıcle enen C"- hinde Yedd: Sübey Okafu.na tı~ke.- . 

k ı d "b 1 l cı oır otom'> ı ı\2a51 G mu~ur. ..ı·t .LL • _ __. • _..J d 
c!a a arın ıın mu ayaatta u'U unn - •· . <ıl eceuenn<ıcn mı• en "1beye L . s B o 
caktır. Vef?daw otu:..tn S .. ı.ım ı ~. 7 :n,şla. gelerek kayttlla11r:ı yaptl"'tT'111aı.ı.. 

-- - rındaki oglu fhM.,, evvela;.; Akşam gf.!lmiy-enler lıakk ~n<ia k - ııtc 
Muhtekir kaıab mahkmn oldu Şehzadebaşı caddc."Sinden geçerken, Ic;bat yapıla.:l'l~J i.lan olu;;;'" ıs -

Beyazıdd.ı Yorgi is;nincle !bir h- ~för Alin~ ida ~...indcJd otomobi _ 
b, do ·ı ç ve kıvırcık etlerini fa- lin sadmesmee ugramtttır. N4anta§Ula Fatihin büstü 

hiş fiatta saıtığırdan dolayı ihti _ Çok ~dd~tl• vulcubulan .. Mı Ç9rp konulacak 
kar suçundan adliye)·e verilmiJ - ma nchcesuıde İhnn vu<·udunun Bd-..J=-- Ni da Valikona. 
tir muhtelif yertcoodeıı ağır ıl'ıff"tte ye .. ,_"""T"' d*~ - '-' 

• gı ıuırJlıtlD &ıU Çocnk bn~ae, 
Suçlı•nun muhakemC51 ıısliyc ikin Talanm1ş, t,.dnvi ~il-nek Ü7ere Ço- Fatihin :bıanbulu mptı ırua da :ık 

ci cezada ya;:ulmı, neticcdt: ihtikaı cu\: hastane'f!nf" kald ırılm.~tu. defa buradan geçtiğini gözö.nünde 
sycu sabit görüldü~ünden 25 li ra 1(;ızazede çocL k n!dığı '.)araların bulundı:marak, Fa.tihin Liistünü .koy
para cezası ödemesine, bir hafta tesirile bir ::n;iCldc-t sonra öl::ı:.ı~tii1'. malk için teşcbbüuleı"e geçuıiştir. Bu 
müddet,e dükkiımnın .,eddine karar Sof ör yakalan n :q, vak· a etrafında buııasta yakında bir lteraT voı.iie _ 

A3'1'aca : 
Bugünün en §Uh ltadmı 

ALiCE FA Y'ın 

İKİ ATEŞ 
ARASINDA 

veri1rru~Ü'. tahlı:iknta basl<lnnı . ~~ır. cektiT. Süper r~r.i b1r .taç gtin daha 
-=-==-==-ı:=-==~~--=--=-===:~.-ıc~H~-ıı::s=·-..-~---~~ ..... -lla:l._ _______ =li4 casterııeceırtır. 

Pazar O fa san Bev Divor ki: 

Bugün A Y Sinemasında 
Bütln İ<ıtanbul halkını oezb ve t.eshlr eden • 

G E GAR 'nun 
MEL'\VİN DOUÖLAS ile beraber yarat.tığ: 
~hi rejisör ERNS'r LUBİT'SCU'in yarat.tığı 

GULMEYEN KAB N 
Türkçe sözlü müstema filmini g:idiP görünüz. 

Bugün sa.at ı de ~tlı It12tınc. 

Bugün sjnemasında 

s 
o 
N 

G 
o 
N 
L 
E 
R 

Yıldızların en ~ık. en zarif ve :an ,güzeli 

BARBARA ST ANW\' CK'in 
Bolivud'un en gU:zc1 lcadın3.arının tştırakne 

HENP.Y FONDA ıle beraber yua~Cı 

ZÜPPE KIZLAR 
Fran..c;ızca sözıtl zabıta ve aşk filmini görünüz. 

Bi.r kadın kalbindeki .entrikayı ıkısvir et.mekt.e<'lir. 
Bugün saat ı cıe t.emUfı.Uı ~. 

Asrın sıon har."ka&ını görünü. 

HEDY LAMARR' ın bir .wıe gar.enııae gôzler 
kamaşt.ırdığı 

su KADIN BENiMD[R 
(Türkçe sözlü) 

ALE ve ·iLLi 
calonlarını durmadan doldurup taşırıyor. 

Pro~amn eynca: 

Saltanat Kurbanları ilave 
edilmiştir. 

AP---Klll!ISenenin en &"'iz.el 2 büyük filminden hazırlanan mBdem.a proiramı -mm-•1111ıı. 

On L 'de gör •• n z. 
1-AŞK UYANIRKEN 2-ÖLÜM YARIŞI 

icmıçın yeni GRCl'A OARBOSt" ASSİA :Mcm.İS 

bu filmde aşk için gözyaşı ~'lı:i?n ... Saadet i~fo ~l - ANN s HER to .P .. T'J'l in 1 FRED MAC MURA Y 
- Hasan Bey l!arib 

şey dei:il mi? ... 
Darülacezenin 

kadr9su taşkın oldu -
kundan ... 

... Yakında burada 
bir tasfiye yapılacak _ 
mış ..• 

Hasan Bey - Eh ar· 
tik g-önned~~mız bir 
man-zanıyı tekrar ~ -
reoei(iz... Her köie ba-
61Dda bir dilenci! ... 

ra.b çeken .her k.adırun ü:nı.d.s\z hulyalara koşan her W:ü'ür.ian esrarını. • .Ceuret ı e::ı ku!l:,-ilni.. . K~'b-
ccrusn bayat rama.nmı y.a§11J.tı. r.anunlıktnn .atc•ini al.m buyia lil.:r-Jcri 

,lfıveten: En son gefon TORKÇE BRITİŞ JURNA!-. Bugün taat 12.30 da tenz.illtl. r:ınt:nc. 
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19: Nieaa 

1 - Kanada ormanları ara
sında iş ~örmekte olan Piyerpon 
isminde bir orman mühendisi 
ile oğlu bir .sabah 8ehre ~itmek 
üzere kızab bin;d.iler ve yola 
çıktılar. Kerr:füerini evin kÜ('Ük 
kızı uğurladı: cGeç kalmayın. 
merak ederim!- diye arkaların
dan ıbaf{ırch. 

-4 - Bir ]\öprüye yaklaşırken 
oğlan b "rdenbire: .Bu köprüyü 
hızla ~ecelim, köprünün ipleri
ni «eseHmh diye balırdı. Baıba 
da bu .fikri rnuvaftk buldu ve 
baba kızak! köprüden ~ec:ırır 
.nçirmcı at1ad•, köprü .... 

cıSon Posta» 111n hfrlaw: 22 

ArtJk Temeı;n sabrı tükenmiş
ti. Yerinden fırladı . Fırlarken is
kemlesini düşürdü. Ceketi, yele~i 
yere ya)·ıldı. Knç zamandır güç
lükle zaptetmekte oldu~ hiddeti 
şimdi 'bir karaye! fırtınası ,:;bl 
var 'kuvvetilc ortah_aı aUak bullak 
ediyor, kasıp ka\'uruyordu : 

- A ... Yeter artık! ... Canıma 
tak etti!. .. Sen llC b:çlın adamsın 
be! ... Sen hiç utan.'llaz mısın? ... 
Gelenı sceçeni evjne çağırıp sen 
bövlc> soyar m~u! •.. Amma ka
bahat bende! ... Cahillik ettim de 
burava geldim! ... 

Temel böyle bdırırken, Tur
han iskemlesinin ıüzerlııde büzü.. 
lüp maymun ı:ibi ,gözlerini açıp 

SON POSTA 

Bir Esk imo Hikayesi 

Si bala 

2 - Fakat bir müddet yol 
aldıktan sonra bir meydanda 
kurd.ların hücumuna uira<iılar. 
Her ikisi de evvela ı$asırdı. Fa
kat biraz sonra .kendilerini top
ladılar. kızaktaki eıyayı .boşalt:. 
1ılar. ıonra bir ates yakıp kurd
ları yaklasnaktan menettiler .•• 

5 - • . . B11$ına koştu. Bıça#lı
nı çekti. Oilan da elindeki sopa 
ile köprü basında durarak kurd
ların ~elmesü~ bekledi. Biraz 
sonra ıbütiin kurdlar kÖprü 'Üs
tüne f!eld ler, toplandılar. Fa
kat o.ilanın elindeki sopadan 
korka!"Ak -durdular. 

3 - . . • Ve birdenbire boş Ja. 
uğa atlıWırak bütün 4ıızlarile 
kaçmajta başladılar. Onlar, 
kurdlann gerideki eşya ile met
.gut olu13 kalacaklannı sarım~ 
lardı. Fakat aç kurdlar baba o
ğulun ~ini bırakmadılar. <>i
lan elindeki sopa ile bütün hü
cumları karşılıyordu. 

6 - ... Köprünün ipini kesti, 
tahta köprü büyük bir .qürültü 
ile uçuruma doğru uçarken 
kurdlar da beraber yuvarlandı
lar. Baba o~l böylece kurtul
dular ve sehirde işlerini ~örüp 
evlerine döndüler. 

YAZAN :- EKREM RE~ID 
kaparken Naime önündeki para- nin şanına lAyık de;!ildi. Söze ka
ları iki gö,sü arasına sıkıştırdı. rıştı. 
Bu ihtiyatlı tedbir Temelin ~ö- - Temel reis! . .. 
zünden kaçmadı. - Su9!... Defol!... Karşı:mda 

- Sakla... Paralan iYi sakla!.. hamsi gibi fıkırdama, yunus balı
Mcrak etme havan ı?eri alacak j!ı send'e! ... Tövbeler olsun· bura
deiiliz! .. Öyle l.üçüklükler bana dan varayım s.tideyim, e!imden bir 
yakışmaz, :size yakı..c:ır! ... S.en de 'rnza ı;-ıkacak! ... 
Turhan mısın nesin. sudan çıkmış Bir anıda, Temel ayakkablarını 
Palamut gibi suratıma ne ıbakı- ~ymiş, k~~nı sarmı~. yerden 
yorsun!... İyi bak!... Son ,görü- yeleğile ceketini almış, kapıya fır
şüocür!... l ıamı$tı. Naimeyle Turhan cansız, 

Eyvah!... Adam taöanc:ısını, hareketsiz lbirer bebek olmuşlardı. 
bı~acrmı çekip bir cinayet mi işli- Dairenin merdiven kapısının hız
yecckti. Turtrnn bir kat daha kil- bca •kapanması tehlikenin ~eQDlİ.f 
çüldü, ~öz kapakları daha süratle oldu~na dair bir işaret tesiri 'Yer· 
inip kalktı . İtiraz etmemek, bir di. Bebekler canlandı, birbirlM 
mücr:m gibi sessiz kalmak Naime- baktı. İlk ~lümseyıen Naime ol· 

Leylekler va kırlangıçlar 
neden göçaderler ? 

du; ilk sö-z alan da o idi. 
- Ne kadar? .•. 
- Bende ıki yüz elli!... Seıı-

de? ... 
- Dur bakayım!... Üç yüz, 

dört yüz... Yok üç yüz elli ... De
mek oluyor ki cem'an yekun ... 

Turhan tamamladı: 
- Altı yüz! ... Yaşadık!. • 
- Yaşadık ki yaşadık!... Hay-

di ıgit smokinini giy ... 
- Nereye gidiyoruz? ... 
- Gardenbara... Doğrusu hak 

etltik! ... Biraz dlenefün. nefes 
alalını!... Ay az kalsın bayılıyor
dum! •.. Böyle baya~ herifleri ne
reden bulup get:rirsinl ... 

Turi'ıan (bey J cevab vermedi. 
Bu arabk refikasile bozuşmak hiç 
işine gelmiyordu. Bu altı yüz lira
dan hiıç olmaı.sa ~üzünü kendisine 
b:SSe olarak "Zihnen ayırmıştı. Bu 
tasavvuru tahakkuk ettirebilmek 
için Naime ile hoş ~eç\nmesi şart
tı. Uslu çocuklar ~ibi ses çıkarma
dan verilen emri ifa iç.in odasına 
Jfitıti. 

Tuı11an ~ktıktan a:>nra Naime 
bir müddet düşünceli kaldı. Bu 

1 ["Son Posta,, nın lisan dersleri] 
J 1 ~ a.:yda. pratik usulle 

lEu.gilizce 
HAZIRLAYANLAR: 

Prof. A. R. Thompson ve irfan Konur 

Bnciders 

Basit bir dü,tince.. 

parayı nereye .sarfedecekti, Her
~n lleSleri biraz daha yUksele.n 
alacaklılar arasuıda mı ~.tacak
tı, yoksa Sülüne vwebniş oldu~ 
attın tabakaya nu alacaktı? Bu 
düşünceye kapılıp dalmış olan 
gö!;leri yerde bir cfü:dana iJi$ti. 
Naime teıaşla eğildi, ~üzdanı al
dı. Bu, cüzdandan zıyade meşin 
ufak bir bohçaya benziyordu. Sı
kı sıkı baj:?Iıydı. Açtı. Açmasile i
radesine hakim olamıyarak taac
cüb ve sevinç dolu bir vaveyla 
kopartll.. Tuman (beyi) bu sesi 
du)'!DJUŞ: 

- Ne var .ı:!iizelim! ... 
Diyerak, salona koşuyordu. O 

gelmeden evvel N anne cüzdanı 
dekoltesinin ıçıne Sl'kıştırmaj'!a 
mll'Vaff ak oldu. 

- Ne var gl.izelim:' ... 
- Hiç ... $ey ... Galiba bir fa-

re... Biliyorsun ya fareden ne 
kadar korkanm!... Mezelerin k<>
kusunu almış olacak! ... 

Tuman (bey) muhoobet ve şef
kat dolu bir nazarla refikasına 
baktı ve: 

- Vah Rilzelim... Llkfn far• 

TEYZE 

olmasa -gerek... Sana öyle ~Örün
müştür. .• Çok sinirlisin zavalh 
.rüzelim ... 

Dedikten 90Dra ,lliyinme ameli
yesini bitirmek üzere odasır.a ~
kildi. 

* O akşam, Mcipomeni, Koçonun 
fTIE'Y'hanesine erken ~elmişti. Saat 
henüz <lört yoktu. On ikide uvan
.rruş. bir buçukta kalkmış, ikide 
kahvaltısını bitirmiş. üçte hazır
lannuş ~ sokaj!a çıkmıştı. Hava 
yağmurluydu. ,-akit gecirmek için 
ağır adımlarla Be~lu caooesini 
boydan boya katedt'rken her dük
kan camekiru önünde durmuştu. 
Ruhunda •bir sıkıntı. kai:>in ·,, a
tim bir boşluk duyuyordu. Saat 
te bir türlü ilerlemiyordu. Mdpo
meni ömriinde bu kadar sıkılma. 
mıştı. Hayat hiı;btr zaman kendi
sine bu derece manasız. lezzetsiz 
°'örünmemi.ştj. Bir aralık jı:tiiıar 
eWrıeiti düşündü. Fokat dünvadan 
ahirete ~eomek bir otelden diJte
rine taşınmak kadar külf.etlivdi. 

• · ( Adsan var ) 



SON POST~ 

(Memleket Haberleri) 
Agaç~~:~:~:igeti 'Adana piyasasına İsveç ve 
ag:~?r:~; i~~:m lsviçreden telebler geldi 

Ceyhanda 
Nehirden geçen bir 

salın teli koptu, 30 kişi 
bogu/maktan kurtarıldı 

Askeri 
vaziyet 

{Battarafı l inci sayfada) 
Geçen Büyük Harbde Sırbis -

tanı b~tan başa istıla eden Alınan 
ordular grupunda bulunduğum 
içın Suıbların asker olarak kıt'a 
içinde iyı Harbettı.ıdcruıı göratlm. 
Fakat Yugoslav ordusu tamamile 
bozularak bakiyeleri cenub u gar -
biye, yani Arnavudluğa atıldıktan 

Nisan 19 

General 
diyor ki 
(Baştaralı Z nci aa1fada) 

şemiyerek yalnız başına imha 
dildi. 

gösteriyor 

Siva• (Hl&9U9i) - ~ KMU
ma Cemiyet Merkezi Umumili Si
vas emrine ba eene A11karadan dört 
aJICı uıılta9l ıöndermİye karar ver -
ınif ve D.tierclan iki uıta Yıldızeli 
kaza91na celerelt oradan Belcil na
hiyesine gönderilmişlerdir. 

Yeni talebler muhtelif deriler, hububat ve 
yağlı tohumlar üzerinedir, piyasa 

metemevviç vaziyettedir 

Ceyhan (Hususi) - Ceyhan ve bu suretle SırbLyecie muharebe 
nehri üzerinde ve kasaba civarında bitt ikten sonra hemen hıç bır yer
elle işlemekte olan salın telı Pazar. de hıç bir ehemmiyetli Sırb çete
tea.i günü aaat t ),30 da kopmuş vıe sinın çıktığını ve JŞ gördı.iğünü 
sal, içinde bulunan 30 amele, bir işiıtınedım. Bilakis iyi aske7 . olan 
yük arabası ve beı hayvanla akın- Sırblar, muharebeler bıttıkten 
tıya kapılarak ııtllçmakta iken b:rkaç S?nra uysa~, muti ve kendi halle w 

yüz metre ileride .ahikle bulunan rinde ahalı olmuşlardır. 
halk tarafmdıın halatlar atılmak. Bu seıbelble ikincı bır hayal su
M.Jretile bir facianın önüne geçilmiı kutuna uğramamak için Sır.bların 
tir. Zaman uman bu tel kopma yapacakları çete muharebelerin -
hadi9CSi vukubuimaktadır. Alaka. den büyük şeyler ve neticeler hiç 
darların bu yolda tedbirler c\lmuı bır yerde elde edilmemiştir. 

Elhasıl ne kadar :tz bir ih · 
mevcud olursa olsun bir ~n g 
leıbile<:ek bir tehlikeye karşı te 
b irde kusur etmemek Hizım 
Bahusus bu tedbirler ne kad 
QOk ıve tamam olarak alınırsa bi 
istilaya u~ramak Uıtimali o der 
ce azaltılmış olur. Bununla ber 
ber 'lürkiyenin bir istilaya uğ 
ması için ortada kuv-vet 
s®ebler yok ,gibidir. Ve 
yaıhud bazı maksadların ol 
ması mümkün ise de b unlar. u 
zun ve ~ç bir harbi göze aldır 
cak kadar kuvvetli değild irler 
Bahusus bir tazyik ve istilaya uıt 
radığı takdirde Türkiyenin tama
miyet ve istiklalini behemehal si
lahla koruyacak! ve bu meyanda 
Boğazları da, temellükünün diğer 
hududları ~bi, her kime karşı o
lursa olsun, en titiz bir inad ıv• 
çe-Jiklikle müdafaa edeceği aşi
kardlr. Mısır, Bağdad ve Musul 
yollarının Türkiyeden ,geçtıği ihi
kaycleri bir hakikatten ziyade bir 
vehim ifade eder. Çünkü, Türki
ye ne Trabllis ve ne de Bıngazi 
ı6bi basılıp .(?'eçilecek b ' r RÜzer
gah değildir. Türkiyedf'n ı?e<;ebil
mek h;in evvela onu öldürmeyi 
ve öl:üsünün üstünden geçmeyi 
göze almak lazımdır. Bu da pek 
güç bir şeydir. 

Bu ustalar Belcik. nahiyesinde N 

hibli arazide meveud yabani ağaç
ları sahibleTi he.sabına aııılııyacak -
Jan gibi hazineye aid bulunan ve-
1ahud sahibeiz olan arazideki yaba
ili ağaçlan da atalayacaklardır. 

pek elzemdir. Yıınanİ•tanda: 

Cemiyetin t~tih ettiği di8'er iki 
u.ta da ~ri kazaMnda çalıf8cak 
tn', 

Ayn<:a daha ıki usta Hafiiin 
f p•ile nahiyesı için de istenmiıtir. 

Bingöl valisi · 
imam nikahile 

mücadeleye başladı 
Konya Kızrlay merkezinin Bingöl (Hususi) - Memleketin 

büyük içtimai yaruı olan imam nL 
kongresi kahı iti üzerinde valimiz Sadullah 

Konya (Hususi) - Konya Halk Kuloğlu dikkatle mefCU) olmıya baı 
ewnde toplanan Konya Kızılay lamıttır. Bu arada bütün 'öylerde 
k.onare heyetı, ıeçen yılın biitçffi- Aıc*r rM: Atatiırk P.td harekete geçerek bu çefid uwlaüz 
ni tetkik ve idare heyetinin verdiği Ae.na (Hu•ai) - EYVellti Bunan en mühim bmıı deri ve fın nikah yapanlar hakkında amansız 
izahlart dinliyerelc tasdik. etmiştir. ırün birdenbire ihracat piıya...anda cbltttr. takibata gcçılmiııtir. 

1939.194'0 bütçe.inin varidat bir l..areıket belirdi. İtlerin yeniden Masinde tek tip ekmek H-''-ı 1 ı medeni ı~ 
b l w " 'dl · k 1 di M · (H ·) B 1 d' · aut n ya n z &.anuna 

kı.nnının Ulmlm yekunu 12112 t;ra ı.aı ayaca~ . ~ en . uvv~ eni b. . ~ . udsuabı . -;:" e.
1
e ıyeh~ göre evlenmc:lerinı kolayla~tırmak 

'- le L .. _1 d'I · · veç ve lavıçrıı:saen yenı ycru ta e - zın çoıı;. yenn e ır ıı;.arllTı e ıe n. . . . 
5S kurut olar&&. ~ou e ı mı!lltır. ler eldi. Bu iki rnemldcet muhtelif 0 ınizde de Ankara İstanbul ve iz. ıçın bütün alikadarlara en k~t i ta. 

. . . . h . iti denlcr, hububıı.t ve yaıı ı to um an mrr gı rın r bır mı tar çav ar. mım er yapı mı~ ır. eget' ı va ımız Bundan sonra yenı ıdare ve merkez .g ~ 1 h l 1 · 'bi fı la '. 'k d · 1 1 l D w ı - l' · 
h4?'~~· aeç.ılmit . .. :~nı eyetı _ are ımzdan istiyorlar. Görülüyor ki, pi- la ekmek çıkarmıye. baılamışlardır. bu ite en büyük alakuını ve meaai
reıaliğme. ~ene 0.gr.~tme~ Ruetem yuaların durgunluiu veya llarH.eti Bu e\meklerin k:ilosuna on ilci ku. aioi vermektedir. 
S..ngur, lKlllCI rets\ıie~ hukimet .. t.a. harb habcrlerMıİıı teeirile sev,emelı: ruf fiat tesbit olunmuştur. ·----
bi~i R..e9im Kö.ı:er, nn.ıh~ıtebecılıge te veya artmaktadır. Susam, M~, SilwwıL.nk Menine mikyaat ekihi Merz"fo da bir imar 
Alı Naıl E"'r. veznedsrtıga merltez çaYdar, mı.tr ıatı,ları gevtcktır. ıönderdi 
ec~haaetıi aafl~! A~w Rıza Kif!'n~i Pirinç aatıcıaı çok, alıcısı azdır. Ke Ticaret Velciletiıai:lin itlenme • leşebb~SÜ 
ve :dare ~tibl'.ğin.e og~etmen Cela- ten tohumu fiatlAn İlmen 28.28, S mit yapailan aatın ahnıya karar Menifon (Huııuei) _ Merzifon 
lettın lm~r teÇiltnı!'erdır. hınsştur. Trakyanın çuvallı kuş ye. venliğini habe~ vermiı Ye tesbit et- beledi esi büt eııin1n bütün imkAn-

Heyeti meritezıyeye de dolı:tor mi 7,20 - 7,30, dökme Bandınna tiii azami fiaLJarı bildinniftim. Öi- l yk 11' çk l '-tad G 
M H . T·•· T h A i Y l L.. b-'-'-- 8 8 10 le t A __ J•w• • •• c,,_ b ı.. k d' arını u anara ça lfllla"- ır. e.. . ayah uray a ır t a w &.uru a& .. 1 • • trrUf ur. r. renaagınuze a-ore .;;NRler an.., en ı . . 

M Y · .. V t S b · K~ 6 20 6 30 .. ...ı • 6 . . . çen aene sek.sen hın liralık. su leeı -vaç, . mnnu aro , a n u • pa , • , çavuar 111111en , mı. fabnkalannın lhtiyacı olan )araiı- . 
çükkel~. Hazım Bakırcı, Mehmed sır 8.8.05, kum darı çuvallı 1 o. ı o. lan tedarik etmek ÜZeTe memlt-ket. eetını, d~~a .. evvclkı ~·l~arda da 
Söken, Mebmed Ciniek, ;;i{retrnen 10,20 akdan 9,20 • 9,30, anason tc faatiyete geçrni" bulnmaktadır. ele~triı: ıpnı :ibnal eı.nııti. Memlo
AhdurNNm Tatba1 ve öiretınen imnen lznür IJlıth 29 _ 30 kuruıtur. Bu maksadlıı. Oiyerbakır ve Mer. ketin toz ve çamurdan kurtarılarak 
Eaad seçihn!tl•rdir. Keçi lnhna taleb vardır. Av derile- s!n mıntakalarına S~rbankın e.. caddelerin parkelenmest için de: 

26 Mart 1940 ~arihinden 28 Şu. ri az i•teklidir. kipleri a-önderrmııtir. Mübeyaat, münevver ve m~teşebbialerin gay -
bat 19'4 I tanhine kadu cenüyetin S.nelll'lann çifti (Karadeniz) SO. ta k~bul. •>l~nacak tol~rana h~dleri retile bir .imar anonim firketi» ku.. 
masarif ltıamı töyledir: 1689 lira 52 liTa. orta Anadolu nevi 42-4; ~e bir i1U gune lı:.aclar ılln edil«ek ruhnuttu.r. Bu firket kazanın prog-
25 kuTUş merlı:ez maautfi .f91 3 Ji- lira, zerdova çifti 60 • 6S lira, tir, ramfı imar itlerini iizerıne almış bu. 

d 1___ b • ' • • tavtan den.i adedi 2 7 - 30 kurut- 1 lunmaktadır 
ra o"--n ır ıturuşu umummı mer. zmı"r fırınları . 
L • ~t ,.62 " 1. 83 k tur. Kunduz çifti 30 - 35 liraya alı- Yalında ~ Merzifonu esas 
~eze ıraa1a , .,. " ıra uruş N- L ·ı· B 1 'lı · · L -· 
tın alınan m,..rlı:ez binaıı bed~line ~ar.tı ır. a ntu.ınu l ra~ı ıçın aenuz İzmir (Huauıi) - Belediye, iz. güzelliiini elde etmit bulacağız. Bu 

•1 ._ 7,.9 1• • b' L lı•ns ıelmem11 olduıuadan aatıt- mir fınnlannın daha iyi ekmek ç.ı !büyült memleket itine fikir n pa.. 
verı ereııı; • ıra yetmış ır ııı;urut ) 1 kti '--- · • 
1 Mart 19.f I tarihine devredilen ar .evte r. ~ıarı ıçin teftiı ve tetkikler ralarile iftirlk eden yurdcla,Ian teb 
kasa mevcudu 160 lira, h bu Fıat 1.f0-1.f5 kuTUf araııncladır. yapmaktadır. Bu hll8U9ta yakında rik etmek. kendilerine batanlar 

ma ıu Dön yapılan ihracat elli bin liradır. lüzumlu tedbirler alıaacaktrr. dilemek çok yerinde olur. 
yapılan ql.aa zime'ltl 2d lira 85 ku-
naı gene etbaa zimemi olmak üze -
re 1Z1 1 2 lira elli bet lturuttur. 

1941-1942 varidat ve masarifi 
Cle 7000 lira olarak kabul ve tMdik 
ohınmuftur. 

Çukurova ve Hataydı 
çe:tik işleri 

• Adana ( H~) - Ziraat 
Vekaleti He temularda bulunmakta 
olan bcilge çeltik müteha•ıaı Harun 
Onuk ele.presle tehrimize dörunÜJ -
tür. Evvelki günden 90nrll bölae 
çelblt heyeti Ceyhan.elan baılıyarak 

Bal.çe, KMLli ve Kounda tetkik
ler yapaca.lrtır. Haber alındıiına 
söre. müt••ıa Hanxı bu tetltika.. 
b müteakih Diyarbakır bölııeaine 
sidecektir. Hatay vilayeti çeltik iıı
lerine de b..dan böyle Adana mer
kezi mıitehanıshiı. bakacaktır. Bu 
on çeltık bölgesinin merkezi Atlana 
olmaktadır. 

.... P..e.. nm telrltaa: ae 

Merzifon ve Gümüşhacıköy ~itmenlerinin ancılık kursu 

Gümiiıhacıköy (HuaılMİ) - Sömeeter tatilinden 
istifade eden Merzifon ve Gümü,hacılc.öy eğitmenle. 
ı ıne maA.ua olmak Wııere kaiamızda bir «Ar.cılık kur 
IMU rt•lm:.ttır Kendir deneme İetatıyoau asi.tanı FaA.. 
rinin gayretile açılan kunta ılmcli ve nazari olarak 
feDnİ uıc lık der.leri göıterilm~. birçok terru bt-lerle 

feaai arıctlıiın verimi bak-kında n.a.lııt neticeli fikir
ler elde edilmİft:İr. Kursu bithen eğtmenl•r gidecek. 
leri köylerde «fenni arcılığı» yayıwya Ye köylü,e 

öiretmiye bııtfıyacaktır. Reeıim. kura faaliyetiocleo 
bir intıbaı te'Sbit etmektedir. 

de. babadan ol'ula intikal eden 
münasebetleri old~unu kendiniz 
itiraf etmemiş ıdiniz? Şato lle en 
sıkı münasebeti olan ve sizin ıbir 
çok aile sırlarınızı ve hususiyet
ler'inizi yakından bilen Jamieeon 
dekil mi? 

Verity sordu: 
- H~ Mac Neil'in katilinden 

mi ıbalısetmek istiYorsunuz? 
Torrav ba4ile tasdik etti: 

Garrıa>n ve sız - elile eato sa
hibım ış.aret etmışti - holde konu
IUYQrdunuz. Bu takdirde, Torray 
nazarı dikkatınizi, dün gece ıeç 
valnt kaibul etmış oltluğunuz bir 
ziyare't üzerıne çeker.m. 

y...,.: v a.kmtin w illüıın. 
ra sözlerine devam ederek: 

Torrav. onun bu aüallerini tas
dık ederek: 

- Bu, d<>~. dedi. Fakat ben 
:vemin ederim ki o bu -'izli ~id 
hakkında fazla hıc;ıbir eev bilmi
vordu. Ben bile bütün hayatımda 
bir defa o geçidden ~eçtim. Bu. 
yirmi bir y~mı doldurdul'um l(e
ce ıdi. Aile an'anelerine ~re, 6a
tonun lbaştıızmetçisi - ki b~n 
~rdüiünüz ihtiyar Duncan onun 
okludur - babamla beni ınaz~allı 
odanın ıkapısına kadar ~etirdi ve 
o dışarıda kaldı, biz, babamla içe
ri «irdik. Bu birkaç yüz ,,ldanbe
rl yalnız ailenin reisi ve onun mi
~ tarafından bilinen sırrı o 
ıece babamdan öltrendim. Bu sır 
o dakikaya kadar, btr ~ müs
tesna, yalnız aile reisi vt onun ye
dne miruc:ıa tarafından bilin
mellte devam Mın•tü. 

- Siz .bu kadar $e'.Yi bildik.ten 
&0nra, artık lüzumsuz ıyere yalan 
söylememin imkanı Yok. Maktul 
benim dedelerimden biri idi. Mac 
Neil ooun kızıru bqtan çıkardı ve 
şato sahibi kendim göle atarak in
trhar etti, zira o misafirperverlik 
kanunlarını ayaklar altına almıs
tı. Havır. yanlış, bir zehaba kapıl
mayınız. Bansettl~im tıik8:ve bir 
çocuk hafızasında veretm.iş bir 
hikavedir ve onun, bu sırrı keş!et 
ti,ğ'i hikavevi bir ihtiyar kadının 
masalından dinlemesi daima im
kan dahilindedir. 

Şato sahi.hı kırmızı ~ı 
çattı: 

- J amıesondan mı lııahaettiyoır
IUn z? diye sert sert sordu. 

Verıty: 
- E>vet, dınleyiniz, dedi. Ja-

1111eson $atodan dün akşam saat 
on b r 'b~kta ayrıldı ve kaptan 
Mac Kenzie de kendisine beş da
kika sonra bahçede ~kii. Mac 
Kenzıe onunla bırhkte. denize i
nen merdivenın üst basamaıltına 
itada r ~ tıti ... 

Manıdar bır tekilde sustu, eıqp-

- Burası, ~zli (eçide l(iden 
yeraltı tünelinin başlanıı.ç nokta
sına QOk yakındır, dedı. J amieson, 
doedokru evine gittiğini ve gece 
yarısı da yatağına ~irmiş bulun
du!unu iddia edıyor. Fakat biz o
nun bu sözlerine inanmak mecbu
ri'yet'inde de~liz. Zira kend~i de 
itiraf ediyor ki, onu evıne ~irer
ken kimse «Örmem stır. Bu takdır
de, bize bir şahid ~teremiyece~i 
~k tabiidir. Hareketlerinin bu ae
kilıcie cereyan ett tini bıze delil
lerle isbat edemediktell soara .•• 

Torray .baiırdı: 
- Çok acayib şey! 
Verity: 
- Bunda inamlmıyacat ne 

var? dedi. Onun, tatonun tariıin-

VCrity: 
- Ne vakit bunu keıfetti? diye 

90rdu. 
Torrav devam etti: 
- Birçok yıllar önce. Ben o za

man ~nç ve taze bir zabit idim 
ve rzin alarak Hindistandan yeni 
dÖl'unÜl1IJÜm, Bunya birkaç Jliln 
yaıbani ı.vuk avlamak i(in ~lmi .. 
tim. Bllbam birçok 71llar önce öl-

Cenubi Sırbistana gıren Alınan 
zmhlı ve motorlu kolları Strumca 
ve Manastıroan Iioyran ve 1''lcrı -
naya ilerlıyerek :::>elanigi zaptet • 
meleri üzerınde Yunanıstanda bu
lunan İn.gıliz imparatorluk kıt'a -
lanle Ywıan ordusu Selanık kör
fezile Stru,ga gölü arasında ye
m b.r cephe teşkil etm~lerdı. Bi
lahare Florinadan, ve Göller mın
takasından vukubulan tazyik üze
rine Yunanlılar Göllerdeki sol cc
nahlarını Gramos dağına çekmiş -
ler, Avustralya ve Yenizelanda 
kıt'alan d'a sağ cenahı teşkil eden 
Olimp dağını tutmuşlardı. Bu su
retle Olimpten Adriyatik sahHfa
de Himaraya uzanan takriben 250 
kılometrelik bir İngıfü - Yunan 
müdafaa cephesi hasıl olmuştu. 
Fakat Almanıar İngiliz zırhlı kıt'a 
larına karşı verdikleri Kayalar 
(Betoleme) muharebesini kazan -
dıkıtan sonra bııhassa Kozana ve 
Serfiçe üzerınden cephenin mer
kezine Gradna ve Alasonya isti -
kameıtlel'inde akır tazyikte bulun
mağa bwilamışlardı. Bu sebeble 
Makedonyadaki Yunan cephesinin 
merkezı Ince Karasuyun cenubu -
na alınarak cephe, büyük ve mu
ka'ar bir kavis halini almıştır. Bu 
esnada Yunan başkumandanlığı 
GnimOıl ile Adriyatik arasındaki 
cepiheden mütemadi kuvvetler a -
!arak Makedonyadaki mevzileri 
takviye ettiğinden zayıfiıyan Ar • 
navudluk cephesini de j(eriye çek
mek Iıcab etmiştı. Bunun (}zerine 
ltah"anlar Klisura - Premedi ve 
~ üzerin~n ilerlemişlerdir. 

Netice c:udur k i. Türkive, Bo
ğazlan herkese karşı daha iyi mil
dafaa etmesin i bılir Mısıra ise 
orta Avnrpadan Trablus ve B n(?a 
zı yolile en kolay ~idilebilir. ı ıı:u 
sul ve Bağdad ::neseleleri de an -
cak harbden ~nrakı işler ve he
deflerdir. Demek oluyor ki T"ürki
yed.e harl> ç ıkarmıya değer ne bir 
hedef ve ne de b ir iş yoktur. Onun 
Nizama .l(:rmesi de bahis mevzuu 
dd'ildir; çünkü o, kendisine uy
gun en ıyı nizamı gene kendisi 
tayin etler. Elhasıl Türkivenin har 
be ·bulaşmak zamanının l!eldi~ine 
ve hatta yakın bile olduğuna dair 
ali.metler yoktur .. Bu huc:usta an
cak hafif bir i.'htimal vardır ve hü
humetin tedb ' rlerı de böyle bir ih 
timale karsıdır. 

Buna mukabil ise. cc;rrilin tie
diii ıgihi cAlmımların. TJk -
ranva hubuıbat ambarını ve 
Kafkas petrollarını ele ~ 
rimıivP tPc:ebbiıs cciecrğ"ni lı!~ 
teren bi~k alametler vardır f,,_ 
~ili2ll'e konU!'lan Alemi vıpratmak 
için Almanlar bir vaStta ohP·alı: 
bu kavnaklan ele l?e<:lMY'"'k eme
linde olsalar ııerektir.• Yazı U 7 &

dıtı için bu bahsi de di~er bir va
zıda inceliyecdiz. 

H. E. E:-l·ilPt 

Evvelki gün Almanların bnşlıca 
tazyiki Alasonya - Larisa (Yeni • 
teiıir) ve Gerenebe - Kalabaka -
Tııtiala istikametlerinde ınkişaf 
etmekte ve bilhassa Serfiçe Kate-
rin mevzilerinde, cenubda ı-ağ ce- Duvardan düıen çocuk 
nahı t$il eden Olimp dağı mm • Bqiktafta Kılıçali mahalle&i!ld• 
tak.asında Almanlarla İngiliz im - .A..riye caddesinde 56 numara.il 
para.torluk kıt'alan arasında şid - evde oturan Abclullahın 8 yaşlarıa
detli muharebeler ohnakta idi. İn- daJD oğlu Adil, dün bir duvarı• 
gilizler bir ta.raftan cephenin ya- ütıtünde oynarken müvazencaini kay 
nlmadığından bahsediyorlar, eli - bederek dütmüı, başından yaralan. 
ıer cihetten vaziyetin nazik oldu- m}ftır. 
tunu ileri sürüyorlardı. Yaralı çocuk tedavi edilmek ii -

Almanlara göre ise muharebe - zere Şişli hastanesine kaldınlmlf -
ler Llrlsa. Tırhala ve Kalabaka o- tıT. 
valarına intikal etmiştir; eğer böy =::s::ı==:::::.:::==========
le ile artık Olimp - Gramos ceP- g&termekle kalmıyarak par~alan-
hesi kalmamıştır. Buna nazaran dıkıru üade ederler. . 
ve dünlliü har!tada ~österdi~imız Bu haberler tahakkuk etmt.lie -
ve(tıile zamanında Golos &ima - ler bile Alınan ordusunun Yuna -
li - Kıııbeyşta _ A~afa - Arta nistanda takib ettiği pıanı ~ • 
hattına alıııabildiğini ümid ede • terirler. Bu plan İngiliz impara -
Um. Eğer İngı.liz imparatorluk torluk kıt'alarile Yunan ordusu -
kıt'alarile Yunan ordllsu bu hatta nun Umya - Korent hattına çe -
alınamadılarsa büyük bir felakete kilmelerine meydan vermemek 
ukramalan mümkündür. HattA di içın onlan d'.O~udan ve cenoodan 
l'er bir habere göre Alman zırhlı suarak nihayet Yanya dağlanndı 
k~tleri Katel'inden sahil bo - esir etmektir. • 
yunca Lirisaya in~lermiş. Bun- Bundan kurtulmanın bir ça -
ıar doitru ise pek fena haberlerd:ir. resi varsa o da Yunan sol cena -
Çünkü tahakkuk etmeleri halinde hını süratle geriye çekmekle be -
Yunan cephesinin sadece maııub raber daima sa~a Almanlara şid
ve tazyik altında ~eri çekildı~ini detle karşı ~oymaktır. Fakat Al

manların LArlsa - Tırha1a ve Ka
labaka va girdikleri do,ğru ise bu 
hUS\IS'ta hiç bir ümiıt kalmallUI 
demektir. 

~ ve şatoda, emniyetli adam
lanmadan birisinin karısı olan 
ihtiyar Christine nineye emanet 
bıraıkılmlfltı. Bu kadın, şimdi kızı-
mın hizmetlerim ~en kü;ilk 
CJıristine'in büyük annesinin an
nesidir. 

Sonra melankolik ~lüşile: 
- Adada bulunan insanlann 

heıp bir ailenin muhtelif kolJara 
ayrılm11$ ferdlerinden füaret oldu
jtunu ve ıe;oğunun da soyadlarının 
hep Christine oldu~unu size izah 
etmek ieterim, diye ilave etti. Ne 
va-kit oldui?ıınu bilmiyorum. Chris 
tine bir gün gözlerini dünyaya 
yumdu. Onun yerine getirilen ıb'ir 
başka ,kadın, Christine'in ye~enle-
rinden birinin kendisine yaptı~ı 

bir ziyaret esnasında. mazgallı o
danın bu gizli methalini ke$f etti-
l"ini söyl~i. dedi. 

Verity: 
- Köy çocuklarından biri mi 

bu? diye sordu. 
Torray sükWıetle cevab verdi. 

(Arba 'ftl') 

LibyaJa: 
İnailizler hala Tobrukta faal 

bulunmakta ve Tobruğu ~ya mır 
hasara eden İtalyan kıt'alarına 
muvaffakiyetli taarruzlar Ylı> -
maktadırlar. Alınan - İtalyan kUT 
vetlerinin de henüz Sollumdaıı 
nerhyemediklerine bakılırsa ln -
Ri}izler Mısıra kuvvet yetiştirmek 
için ı.,;ok kıymetU günler kazan -
m?Şlnr demektir. 

Fakat ~rünü..~ Jı?()re Almanlar 
Sollumda yeni takviye kıt'alan 
beklemektediı·ler. Bu suretle bun
lar ~elmeden ve venidcn kuvvet -
lenmeden Almanların Mısır top -
rıa.klanna kat'I ve ciddi taarruzlara 
k.alkmıvaca it lan s~laşılmaktadır. 

Bununla beraber Mısırdaki va
ziyet hakkında kat'i bir flt!f ._ 
lemek henüz imklnsızdır. 
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Resmi T ebliğl lngilizlerin 
gündüz akınları POR 

BikAye - M.llf kU <Bat wa1ı 1 1ne1 ~> ingiltera üzerinde 
1 me düıman avcı tayyaresi nıuhard>e,.e Londra 18 (A.A.) - İnaı 

1 1 
tutupnamııtrr. Hedefler üzerinde va ve dahili emruyet ııe-za 

dep A~maQ maç art hava açık olduiu için hllvuzların tebli~: 

K 
M t~ iaa~tle bom~~rdımanı m~ • Düşman tayyareleri bu 

1 k 
lr.un o!~ı.tur. lnsılız tayyaıelenn • cenub sabili 4ehirlerinden 

a m Ç 1 1 1 Z Mersinli Ahmedle den fuç.hm kayl.ıolmamıııtır. oldukça şiddetli bır taaıTUz 
. Perfembe günu duşman gemiler\ • mışlardır. Taarruz ~e b 

Tekirdağlı yakında ~·0 ara.nmuana böyü.k bir &ahe ~ahi- biraz sonra başlamış ve R 

Y 
.. ki linde ~ ecHm $••r. ~·~lr t.icaret büyük bir kısmında devam 

azan: Muazzez Tahsin Berkand gureşece er gemllerıne hlicum edlbniftır. Bunlar- tir. Alınan haberler nisanca 
Ferhunde clftlitte ~ ~an biri haBa.ra utntıhnlf, dileri de yiatm çok olmadıAı, hasa 

frÜıı berius Hayretle lbakakaK Milli kime deplasman maçlan hmanda beJ'ba~a cinuıttar. ciddi olınadı~nı ~nnek 
O vatl'te kadar ~ halkı pmta.. için Galataaarayla, F enerbahçe iz· Derime taann !n,ötterenln bilhassa şark 
lonlu bir kız ıörmemiftı. Feriıun- mire, Bqiktaıla. lstanbulspor da Bu gece, BerJme, t~mdı,e kadar 1f.- mal ve şimali şarkt üzerin 
de sabahtan aq&ma tadar. kırlar- dün .bah Ankarayn hareket etmif ~~nn en şıddeU.sinl ıe.kil eden düşman hava faaliyeti kayd 
da erkek .kıyafetlle dolaeayor, at )erdir. bir hücum y.ıpılnııt ve şehrin ort.a.sın- miştir. Bütün bu mıntakala 
~ında olsun olmasın. ayafından Bugün Ankarada Beşiktaı. De • da.ki hedeOerP, çok büyük çapta bom- sanca zayiat cok de~ldir ve 
~ı2'11lelerini çıbrmıYor, elinden minporla, '8tanhulspor da Gen~leı. balBl' atıhn: . .,tır Derhi.J yangın&J" çıt- him biç bir hasar olmamıştır 

dkatnr:mnı bırakmıyordu. İstanbul- birliiile kal'Jllaşaca'ırlardır. tllı _16riiJm.liştıır. . Bu «ece bir dUşman tayy 
a tahlilini bitirdikten sonra bi- iz.mirde ise: Galatasaray, Altın- Hucum sonuna kada.r gtiıel idare nhı d6$liriilm0ş oldu~ b:td 

lticilile lıeowıslenmiıt. bir~ Yant- ""'--- ordu ile, F eaıe• bP.laı;e de Altayla edilmLf ve hedefler etrafında pek ~k mektedir. 
lara i9ti.rak etmiş, birkaç Jmeuda maç yapacaklardır. Pazar aünü ta.. infllklar olmu~ur. BftJük ba.9U' ya. Yunan tebliii 
ın&k:Matlar ~ftı. Ona .cbi- kımlar birbirlerile yer deiiıtirerek pıldığı muhakkaktır. . 
lıicillk '8111Piyonu:. ilmi verilmitti d lasman ıncH,;hrmı bu hafta için Hoı6.ndada Rotterda.m'daki ve di • Atına 18 

(A.A.) - Yuna 
ıc_._ __ ınm venı· satın aldı~ bu ep la 1 kl d ter yerleroekı hedeflere bombalar a - dulan başkumandanlı~n·n 
ll:lWl1tlll ·' ""' tamam mıı o acn ar ır. At-.-.-. tf M 1'75 

çiltJile de, arazi atla ~eie mü- Bu hafta yapıh~ ak c:lepluman tıldıtı gibi Jtoi:onyay:ı ve Almanyamn ~:· n.~ ı,,.~ n 
8aid oJdutu için ıelmele razı ol- maçlarının mühim kısmını lzmirde timall garbiainde dıier bazı Jerlt-re re.srnı t~lığ: . 
nıı- - :n.. - .... ~A 'L..---ı __ ıa--L ' t .ı..·ı ed _Lti· de btlcum edlJmiıtttr. Sekıs tayyare • Gaıibı Makedonyada, vaz 

_ ... ., u-. ""~ ~~ .,...,,. yapı ~ oyuruar e.,..ı ece. r. üh · h · blr d Jr..;.M'l.Hk 

lllifti. Ne y--:1 kırları. ne h- Galatuaray Fenerb h "bi İ3- miZ a.rtKtır. m ım ıç e,..~ 0 

~ ~ • ' ~ ~e cı '-~-:.... llUftır. 
llleVBlmde renk renk açılan ~iıçek- mirde p tı.ıtulan bu iki tak11D1n ~ plaaW Arn dl··ı. "'"""' · d , _ _. L! in avu t.AA c~.esın e 
~. ne meyva ağaçlan, ne de a· oyunlan ayrı ayrı 111r l.efJ'ecaP ta - LoındN. 18 <AA l - lil• baft larmuz, '--d"l 
kar aullın ~- •. O ~iftlifin arıza- ..... 

1 
Se • • ,._.ktadır. ktmıeUeri dün gece Berhn 13erfDe b1l ba ki~h 

1 

e~~~ . ~~
0

, 
h ~Jannı seYl'lliş, Nemrudun _,ar. ,..,oz:ıar, sev~ni a- ttzüldü. atladı. eı11>1nclı. Care- Anbta ~larında. Betildaflll h.nNı » ucu akınını ~· zı eçe . are ennı ız 
artında burada yapacaiı nihayet- çık1~v~~. ~l da

1
llarda ve ha- siz blmca bir aqam anneslne: Japacaiı .-çiu dikkatle takib e • BundMl •nel'kt alan 1,18 ...-; fa - ~~et:J!8~is!~ 

liz .,lleZintileri, atlıyacaiı maniala- yır •nıa ıuvyiitüyor ar, Y8'1ltı~r- - Yann çiftlife ıidelim olmaz clilec:ektir. pbnıftır. · ' 
n zeıvtde tahayyül etmifti. lardı. mı? dedi Milli kümeye yeni dtthil olan la.. Da.hill emniyet nanrı Morrfaon bu- Erteka tahliye olunmuttur. 

Ciltlik, Akdeniz kınlarma ya- .- Yaıkınd: nilaalaaırıı değil * taabul.por ~ lN ~larda b~k g6n bir aut.ut a&,!tyerek dmıittir ld: Alman t.bliiİ 
kın bir yerde idi. Kom.şulamıda mı Fertıunde. Ondan sonra da ar- Kamçdı kızı koltuk deyneline bir be,.ec:an Yardır. ingailı haft kanetlertne verlJen .on Jıerlin 18 (A.A.) - J\eemi 
birkaç QftUk et.aha vardı amma ka arkaya celecek iı3adet .ıünleri! 1 dayuarak yüriirkeıı J[Ören çiftlik le...iıfi Teki..&.XI -• derece kudntllı ,_, bombalar din liJ· 
her birinin arazisi o luıdar :ıtenifli - Ne. ıvakit istersen 811kımızı halkı hayretle yüz yüze baQ,iı- 1 .. • 

1 _.ı maÇI gece Berlin dııllaıiDe atdmıf ve bun- inııi!tereniA oenubu tarki 
ki mal sahiblennin birbirin! fi?Ör- rsemi ~. ba~la baA'lanz Ahmed. lar. Fertıundenin arkasında kadın Metlnar amat&r •iiıetç:ilerimiz .. lar şehrin merteslnde pattemlfbr. tliilerine ka111 yapılan bir 
inek için oldukça \lZIUD mesafeler Ben senmmı. . . el>ilel!ri vardı. den Meniali AIHned Cürq Fede .. Bizim de pll!llarımız •r. Ba pltnlar esnasında Alman hıftcu 
katetmeleri lAzımdı. ~~~.filhakika kd>ının en O aıeun ve ondan sonra her«(in nqon• tanfındu Pl'Ofeayonel o. ta.tbik ediıecek~. Bellin l>ir pl&na tev cem'an 13 'bin tonilatoluk 

İııltubulun merasimli hayatın- u.:.tm ı~rme kadar OM 9ajt}an- onu böyle JföırdCiler. Nemnıd sa- Jarak iMD edilmitti. fitan bombardıman edilmiftır. Bit - cj)rt ticaret vapuru batırmışl 
dan marumş ~lan F~wıde için mıştı.Öyl . t~~ erkek kıyafeti ve kamçı Yann Şeref aahuında yapıfacak ler bOmelldır kı LondTayı ne tada!" diğer bir vapuru da alır h 
buram ideal bır yerdL Artıık ne ik" ·ttı· e ıBe ıelecek Pe:reembe~e bır koteYe atılm\fb. ..,.,_ .... m6-be\alanna itti- boınıbardıman. et.me~a hakkı ftraa uğratmışlardır. 
tuvaletine fazla ;tin~ etmek, n~ de -~f . ık halkını davet eder, yu- Genç kızın P1erine bu derin ak etmek üze~e Meninli Ahmecl biün • Berlini bomberdwau etme. Muharebe tayyareler1nden 
laatlen::e manuaz bır mevzu uze- zu erı ta_kanz. acıyı 'WreD acaba tapallılı mı idi? dla .ahta tehrimize plmjfdr. le o kadar' hakkımız vanlır. rekkeb kuvvetlı filolar dün 
rillde lüzwmuz münakaia}ara ~- - Peki Ahmed. _ Ciltçiler ıbanu ~ defa birbiri&- Meninli Ahmocl. T ekirdaih Hü. .. Mktı•ı•n iliimalb\e lntiW'8ll de Portsmoeıth harb limaruna 
lilmek v.ardı. Rahat, serbest. ba- - Ben anneme eoyler. :hazır~ J rine sordular. ..,mte ..d>at liret ,.apmıak anu - ttmıdt Londra atiratıe estı b&lini bul- şı ,iddetli bir hucum yapm 
'*ııt IXr öınir. Eski derebeyleri lıkları yaptınmn. Ahmed ni(in nf8Mlılım «lrme- mnda oMuiunu Ye Pazar •filaii ol - mata Ye Londra balla ~ ta - dır Uman mıntakasmda ve 
Cibi at sırtında, acık havada Al!- IHmrlıklar YAPlkh amma nişan ie «e)ımiJOl'Cfu? Onun hatta bıl>a _... %3 NiMDda npllacak m6 - IJil ı.Mni almaktadır. ı~ büyük yangınlar 
~ avare Jlijnlerl • halkalan takılamadı. Careamba ~ bırakıp uzak diyarlara ..ı,.b)ıarcla Telörclailı ile kMflla- A IBaıbedan evJ3da kalan an'ane- ~u yahıızca ıezmeie «iden aittili biie söylenfvordu. Ferhun- ...-.imt aöylemiftir. Mcırfin~ Ala .. • A-... teWlli ~ihl:U ~ aske 
lerine sadık olan ~iftçiler ıçin Fer- ~:nıc: kmıı atı huysuzlandı, ODll de ı1IUlmn bir rivayet ddil, lıMı- mecl· Hiç 'böı inal>akada I> b Berlin 18 (AA.) -- Ramf teb- b~ıyeti haıa .hedefler 
hunde ~a dlinyadan aelen ale- yere attı. TesadMen orada bulu- kat o1duianu ölrenmişti, dar~ biY heYec-n duywı:dım- lif: Diitm•n e'T't'elki gece limalt, anne ~ ~ar 
licayib bir mahl\iktu Orada ve nan Halil aia hayvanın .saha kalk- Birkac ay evvel k~ılı kıza N b ı 1 b" • merkezi Te prbı Almanyada muh-~ tııü~k ve küçük 
civar ~er arası~a kamçılı tı,iını IJl'Öl'ÜP JPemundenin imdadı- düşman olan köylüler yavaş ya- t"e ~b"Tnk. ~ 1 H"~un. r k- telif yerler üzerine gelişi pze1 yan. addid yazıcıular .çıkarmıtlard 
kız diye ~~ı,nlıtyor ePkekli~e ü- na yeti\lmesey-di kızca~zın J!eçir- vaş ona acııma_ğa, on~ sevmde lr 81 k . e ı~ ag 

1d u.se!1n e ar • gın ve infilak bombaları almıştır .. M~~~ keşif· tayyarcle 
ıenen, debne erkekierden 'Ciaha diki kaza ölümle neticelenebfürdi. başiamı.şlara Onun lbak!'1an:nda şı a:;a. ttAhmı~ bm1!.tır. . . b" Alman hava kuvv,.tlcrinin Lon _ dün gunduzaraktoı>r1ağı yala. 
letl»ait tavıi'lari olan bu kadın, Bereket versin Halil koşmuş, onu insanın yüreğini delen bir sızı se- emn 1 

: ., m .. ugun en 1!ı ır dra üzerine yaptıkları 11on hücum • ak~taı:ı uc ~n 
bu basit insanlar na arında nefret yak;ılam)ftı. Fethundenin ~ ba· ziyorlardı. Fakat çiftçiler a..~sın• formdda 9~~~.~~~en kil.~ dan mütenebbih ohnuan lngiiizln aı'hilf.e~~nde bulun~ .... ~~ fab 
ve dBtmaıılıkla karwaluu)118l"du. ca!ı kmldı. Fakat ölmedi. Nisan ela cidden bedbaht olan birisi var- IRDl a. . .otUusunıı uan. e~ittiı· lmTYetli tayyare filolarile bütün mö yı :a>üyük çapta boıUU1Uarla 
Halbukı onun çok ivı kalbli oldu- meı..mıt yanda kabmstı. Efendi- a o da Halıl ala ıdı. Giindlz ye.ı Mermnli ıle be~a~er lzırur}ı .Melı.. dar.. tıertibatlmm Seriinin dıt mO. emır surffte. bom~ e. 
tunu. herkesin derdine derınarı ler pek flzüJdiller amma hizmet- rinde duranltyor, aece sabahlara aed de ~tin ~ aelmİftir .. c1aa.... bdu Y•rmıtlımlJT. Fa • ler ve~ halicinde iki C>ı 
aradıfını, çocuklarla candan meş- kiTlar memnundular. ~lll a.la kadar kırlarda dolQJyardu. leiru 20 125 kilo aiırlıiınd~ ve henüz 1ı:at burada m:nare dafi bataryala. nilMokık bir vapur ~atınıuşla 
JfUl o1'dul'unu ;lôrüyorlardı. Böyle blyıklan aıt_ından ~.1ilm8ttyordu. yiyen bir kurd vaniı onun. Te= ;lan ~zımr!:.c M..luned nt: r1111mn ~detli ·~ İngilizleri boın . A~ı tayy~relenmı& Manş 
iken onu sevemiyorlardı. Ericek - Ben .sıze "?~ ;nışan olrn:ya- * dır .. e • _,, arzusu ~ diledikl~ri yere atmalarına h~r~ Bnst:ol - Beaufort 
kıyafeti ve kamçısı için... cak demedim mı ıd1 ~ltlar. · ve lll§lln almalarına mlni olmuıtm. pinde bır 'tnıtlız muharebe * * Bir ~n . Ferhunde ~yneline 8eyol'1Sp0r • Şişfi m&ÇI ~ört ~ bina ve bu meyanda y,.. ya~ d~rmüslerd1r. . Ta 

ıl'eıtıunde bir Pn. bir heneek- Zavallı Feriıunde tam üc ay 1ı;.. dayanmış «ıderken Halıli kal'$ı- Diden mı1Ji k&ilibn•ne ile 011 kadar daf~ ~taryaları da S~~ .. 
-.ı MhYllClliı ada hendeii di tantuWa. hastanede kaldı. Ba<:a- aında buldu. Pultalya kupası namile Beyof. ev h ... ıa uinvnı~r. Yeıalı adedi de ikı avcı tayyaresı düşü 
bind ıb . ~ .. d"" Başac: ~ tını alıcıya koydular, elektrik te- - A!fet beni l!aumı. ben sana lusporla. Şi,li takımlan :rann Şe'. udır. d'ir. 
at, .: ~ ~~· ...-ıer1e et- davileri yaptılar. fennin bütün (IOk ettim. . ref aah .. ındn saat 16 da bir maç Alw tıopraklar.&.aa ..;r ,...ler. Şimali Afrikada İ~an ve 
rafa l>akıyordu. Derhal atından rr.arifetlerini onun kırık bacaiıaa - Ne yıapt~~ !falıl da? yapacakJardır. Maçı Şazi Tezcan i.. de de az hanr vulı:ubuhnuttm. Ba man. lı:ıt'alan d~ ~ 
atlacfl. kaza uir• UP süvari . ta*lt ettıltr. Fakat kızcalız «eae O zaman koylu ona karşı kur- dare edecektir. bDc:.a e9Dutncla, 6 clupnan tayya.. Solluma k•l'll yapılan mute 
kaJchnb ya Y yı topal kaldı. Kimi tedavi yanlış ya- dulu tuzalı . an~attı. . Dinlerken Mektelt vtleybol ... .Je re.i diifiiriilmü,·ür. B11nlatdan dör. bücumlan ve Tobrukta ihata 

_ & tarafımz acıJOr mu? Plldı dedi, kimi kallahatt ll'ertıun- Kenç kızın sıö-zlen büyü:on'u. maywan di laJPıe dafi bMaıyalen biri ge.. ~ İnıilizler tarafı~ tese 
_ Hayır, ı..unı vurdum. biraz elenin ane.inde buldu, onları ib- . . - Demek ondan benı ayırmak Mekteb •cdeıri>oi .. mpiyoea•ıdn. ce avcılanauz 6 ac-.. ela Miniye toP ~n y~ hareketini 

•w•ıJemitlm. Tetekkür ederim. malıcililde itham etti. Bü1Ün bu JÇlD bana kıydm ha! kıftatz1 ldtme -.çlan dia -.,_. ~E.dan tahrjb eJ:lmitıir. ~lerdır. 
_ Binicilikte böyle anlar o- söder «enç ve ~lzel lpzın topal Yanaldanndan iki dizi yaş bo- ermiftir. 16 N19andan 18 Nisan ea'bahtna Alman muhare~ tavy 

1111' .rendim. Sizi e'rinilıe kadM' kalmwna mbi olamadı. tanırken Halil yere laııpanml$. O- Perte-..iyal hıbnı 1 S J _ 15 9 bdar 2<t ~liz ta17•reei c:lüNritt • dOn ak1Ma Maltada Lawalett.e 
tlltüıeJbD mi! Artık onun ic;in İstanbulda ha· nun ayaklarını a.>ü:voniu. Birden- Tabim Ji.e.ini :ren... - miit. 1ııir çok dütma:ı tay~aftıleri de manını 'bomberdıman MIDit 

_ z.aınet etmeYiniz, ben ~ yat Jralmam••l\. Fakat ~iftli~ bire doinıldu. yumrülarım sıktı: Y6ee Otki aelmediii ·için MuaL yscle taJuil, e.lihnittir. A:rni mHd • hal,.a t.lılll 
liaı.. Müsaade ederseniz kendimi dömnel'e de ı>ek cesaret ec1em1- - Unet olsun ona! diye baiır· Mm mektebi de salıilt ayılan det içinde .41mania., on _,,.aN kay 
tq.ttm ldeymC Ziraat lllıiihendili yordu. O vakte kadar Ahıııea dı. ~ Ji1ör ol.mat. atDl aevile- Kınnızı kiime biriaciliiiai dftlri... betmitlerdir. • Roma 18 (A.A) - Remıt 
Ahmed ~ kendiaini hep örtüler altmda u- cek l:anyı ııröJ'emiyor. Sen ıimıli tikJll lisC9i 1t bnmnıttır e ·- Jil: 

_ hrtıunde Cınar zannıJ6 ~ü'"1, Topal bac.ai ile bize hamm olacaktın iste... Kam- • k u mu · Afrilratla 111tYZif Çll'plfllll Şimali Afrikadaki T obruk 
...:. Kendinizi ~ıza hacet onun karşısına nasıl çıkacaktı? ~ılı b Uç para ederdi! 8 tabler ,ampİJllUI .. . . , • hndaki çeıadMr atttikçe dara 

Jbk le d" Sizi h .. .. .. ( -- 1 - ... -•) tadır. 
1'Jm.e n ım. ergun t('Oruyo- H •• Romaayacla enaWd .1r.anl.uı. Eıtuık ~i FiılW ~· Yeniden bet düeman sü _ Düşmuı taJra,""1eri İ>erne 

"- lı: Ahmedin iftl" ergun '"- 1 1 Lis Heyetinclea: l>ayı ile 72 asker esır aldık. Trablus üzerin.- hir akın yapm 
nıunuea onuşa ç ı- •U unan ara 19 /-4 19 41 Cuınaıtai ·· ·· Be. fbıll • .ı. 

.tine doinı yürüdüler. İkisi de at- (91 ıaıeıfı 2 aci _,fada) ~ V.kiletiııa4- teWii tik Şe gunu .~= dır. Baka~ nraıa ve laafil 
larının yularını kollarına takın~ Bu .. ı.1_ ~ . · ec;ecek vakit Mila • • 1 ~ ref .taduada yapı&.cak maç Habe\ıistanda, yollarm dinami~ vardır. Denae'd• a•c*r1mı.ı B 
lantı mutancıcıeAlıc;ın g • ı· ---Hiftiu ar~- L Ör le atılmasına ve tabii manialara beim tipinde hir hlY7UC di4ib 

• çok deiiJclic manyanın fl'Da • ~ kona.iter.· N a. rainıen ·ı r kıt' 1 lenli .. * .. Afıibp ~~rmeie muvaffak ol. • Romaayacla abirn netrecli~en Haydarpafa t . İ:>arüffafaka 1... di ~.e~ ıy~ a_arımız şim- r. . . • . 
Ertesi «Un, belki de teaadifen, chiu •l 1an kuvvetlere Alman Wr karamune mucil>ince, ecnebı • aaat 1 3 30 hakrm Ş Tezcan nın ymnı kilometre ce- Ş.Tld Afrikada ~ mn 

tekrar t.Wuttular ve umn bir ,2e- ordt....m 91:#1 mihiır. bir kamanda. lerin milt iktı•d aezaretınden ve- M ili M Tak.m. L. n~ düsınanla teması tesis et bunda dü9ma.1 tazyıki artmakt 
ablti yaptılar, manialır aUadılar, ·-~ Carb eepbaia.. lilmit bir m'rHd~ olmadıkça Ro. 1-4.4;\;~ ·~· T · .. t .nuşlerdi_~· Desste .. ~i Afrikada de krt'alannm ~nea "' 
lmıdelıSsi ,.tılar. Silratten sar- nı ~maada cuqor. . ~• --Jadaki etnllk. hukak ve mena. ." ezcan. • kal_an d~~. müstahkem mevki- vemet emaektecll·w-. 
'- oktuw. !tı. ~ r.::l!nna-. aicl tuarm1 muamelelerinde TecrDltesız glr8fetler ıenz:~r. b 0mo ne1an uzun1u1anc1a ve 

Bu .-neler hir ml•ılet ı.ly)e-- 'Ld • Df, ncl w&Juet t..J.••wıyacakian. bö 1 bir mil _ lllll ._._ . . m ~u ~ NBU • hidoDo muıtakuında düşm 
ce deınm etti. Tl. çiftlik hizmet- doin ·~- ~- ;. raya de iatib-1 edi~ekai!ne yapalacak. SluwS1 :Uell~~ ve şımal1nde Ne2- azma tetebl>Uslen tardfldil ni\ıti 
klrlanndan biri onları «ÖI'ÜJleeye kazamnıı o•n uu .. uman n, 0 tuamaf 1 le . .1 1 . d ı ve -..lo istıkameth!rinde 
kadar o UlnAll Ot"tablıııta bir de- az kuvvet ve ~ 1'eaabla gönde- re ıau.:'ii~ e ~ k i°7a ı a. • ........ G6ret Aj •ıı .._, kıt'alanmızın ileri hareketi mu - SaMe pasanortla ıe 
dikod;;·(al ... ıb 111• He nım. olmamak icab eder Fakat. clu k e e en ve n a ar a mev. Tecrübesiz sü~r uasıftda vaffakiyetle devam etmekteclir--r 
kes kamçı:9::n ıen~ \;· &ak~~ aenit vuıtalarıı ve imkinl~.ra ıahib ~et~e~e müteallik ta .. rruf ter~b ecüloo Gıeko.Ramen mm... Yeniden bbwk esir abnm•9br: sahte sterlin stlren 
mübencf . baftan kaMıJmı ileri olan lnailterenin de ona karşı ko. ::i; Rl'lftın lıukukan batıl adde baltatan 20 4 '941 Pazar lrfinü Bunlar arasında General Gnmoti Al . . IÜrÜıJ ısı aH dçıma acıyordu yacak bnetleri yo1t deiitdir. Şa ~ IMrCJaaaıvada iblnet et· Fatih Gm~ klübiı aaJonlarıada ya. de vardır. General Grazioti yaralı m8R mUS8Yilen 
Erkek~ı;~: ~olaşan bir ka~ 'haltle, hu muh•ettenin en ~ aher Ol"Dda ha gibi em. pılacaktır. Tartı aat 11 den 12 ye o1d:uiundan Adi~Mbada hasta • (Bqtaraf: 1 inci :ıa.Jlj 
ndan haJlfti erbte u,r teelebi· mateji 1.areluaderi-.dea Dirini teşkil Mık, WU ve --.Eie malik bula- kadar yapılacak ve müsabaka 1 3 neye nakledilmittir. ad k 
lirdi! eden S:.ir mticadele bTıuındayız. 8.*n ecmebn-:m iae, Romanya arazi. de baılayacaktu. 2 .kilo tolerans Tollrak'ta vuiyet Unı:r: ;!~· 0~~un~!n~ 

Onları ilk .llÖl°eJı adem Nımedin Almaaya, bir tarafta• bu kuvvetler- 81~ teda•~ çabnlaııt bulanan vardır. Kaıbire 1B {A.A.) - Dün Tob- duk. Bu cihetten masumuz. 
babasının ~iftlilinde doi?uı> büyü- le Ml9lR Bİl'm•ie ve Kanala cloir.1 WIGmr tah~~~ nama mubar - YllZ"'8 1nualli111i al11ıcall ruktaki harekit tamamile 1nıniz- Demişlerdir. Suçlulardan A 
yen birisi idi ve efendisilli ~ ae- ilerleneie çab,ıriten öte tataftan ~ om,. ..... ~ ıenecH•i al- lenn lehine inkışaf etmı~ır. İn - fred Hayim 901'«\13unda hır tıeı 
veftlı. Onun böyle müauebetsiz da Yunam.tan yolile prlti Akdıeni- mtl ~ldarı 9ta&dı~e bunlar hak. l.t. Sa 9pol'lan A,llın1iiiDUn: ~,lizler İtalya:ı mevz terine Rir _ lı:iamc>mdan kacarak. İtalya t 
bir kua tutuldu.tunu dlÜl'Ü.ce te· zin ıöbeiine doinı imn. aa)'Tf!t kında Niean 1 '41 nih yetine kadar, Sa Sporlafı Fedcra.,.onu tarafm miıflenlir. Bu harekat kat'ı ma - rikıle buraya «eldıi'iai ilive • 
"Pe8l attı. ~zleri karardı. ediyor. Burünkü medaalenin mana- Roman>:• .Jareti ile konaolosluk • dan ruzmede sen °!an bölge .YÜZU- hiyette telakki edılemezse de Al - mi$tir. Aıdfrida Beliıer ve Anf 

- Atı kahbe o altın kalbli ~- sı hund"n ;bart>ttir. lanna bir beyanname vermekle mü- cilen çalıştırılmak uzere H"zıran - man taarruzunun akim kalmasın - ya Bodner isa."lllerindekl ki 
cuıu penıçesıne 1doladı. Zavallı be- V•u.tın sidiPni lıu çerçeve· i.. kellef ~~ukları; ayaı ıniikelWiye. ela~ iti~~~~". ı ay müddetle 3 m~ • dan sonra İtalyanların uğradılı bu suçlular ise ne -pasapori ve ne 
Yin Plerı artık bir ~Y aörmüyor çiaden takib et nck, \,qünkü had~ tin bta silN ..laam, tMıvıl&t ve aened- aitim ~cu alınacak.tu. ~u nzife muvaffak.iyets!zlik Tobrukun mıin st.erlinlerin •te olıclulunu b lı 
Ben onun halinden anlamaz mı - aeleri CW.. iyi anl.mak ve huaların len 111~ olınak b~al et~İf Y~ tayın oluna:al(. •~lenn antr~ : ferid bir vazıyet.te kaldığı hak - diklerini mylemj$1enlir. 
yım? Karıya lena tutuldu. Amma neticıl ±i dalı. iyi haablamak nan bankalara 411a tunıl oMll8U n~rden ~era ~ormut olm~ı ve ıyı kındaki Mihver iddialannı cer _ Ceı.e .,.._.nda ~uların ve 
ewel Allah Halil s8litken o lstan- için en tıoinı hareket noktaSH11 Amkanchki Rom•P.& sefareti tara.. yuzme bılmesı şarttu. Talih olan - hetme~e kafıdir. len tahlıye talebinde bulurum 
b1a1 ll1Wı bil:im çiftlii~ hanım o- tetkı -'er. fıadara biWi:Hhnittir. lann heraiio. T•~ ~ır~~lerde Dük_ ~'Aosta'ııın Habe~standa : lar, bu talebler reddedilmiştiı 
1-naz. Bea ona ~rim. • u · J -- Keıtfiyet ~ada,. Ttik vatan _ Beden T etbı:vesı Mudurluaunde Su ıi ~ karardhma ~.ti Durusma bazı c betlerin te-tl * CJK,,U/fil/Üt lDÜHJ•H .... nnıııl ittBaına nz°'* porları Ajanı-. müracaattan te1t.. mümle•ilin vuifıesı .hekkYMI& h ... ve .-Jıidlerin celbi iQııı. talik 

hlıunGıe tle Ahmed mea'ud- • lii o&.au. nüz yeni malfunat yoktur. diJmietir. 



( '' Son Postanın ,, lisan dersleri ) 
(a.,t.nfı S inci aaJfada) 4. The sci&sors -- not in my 

İ cut 1be cloth with scissors - hand. 
Makasla kumaşı keserim. 5. You make a - in thread. 

The elotlı is cut - Kumaş ke- ExercİH. il 
silmiştir. , 

İ rnake a knot in a thread with Aşağıdaki cümlelerde parantez 
my fin,gers - Bir iplikte parmak- içinde verilen ikişer kelimeden o 
larımla bir düküm yaparım. cümleye uy~n olanını seçiniz: 

ı make a smdı .fn the cloth wıth 1. The cloth is cut with (6Cissors, 
a needle and a thread - Bir i~e knife). 
ve bir iplikle kumaşta bir teyel 2. İ (are, have) part of the 
yaparım. clotiı. in my left hand. 

Dilelıat: 3. You mak a stitch with a 
The scissors are bı my hami - (nee<tle, ıfinger). 

B&f, Dff, Re.ıe, Grip, Bomattmaa 
Newnlji. Kmkbk we 88tfla AlnJanam Derbll Eaer 

....... ..... 1 ............. TAUJTl.İRINDIN SAIOONlz. 
ffP YERDE PUU.U ICUTULAR1 ISRARtA ISTr:YIHIZ 

DaOda, Denizde, 

')·~~ 
~ / ~ ,,.... 

N-. l 

Her Yerde 

Makas elimdedir. 4. Y'Ou (~o. cut) to the table. 
!Burada (is) yerine (are) kulla- 5. Some (buttons, forks) are 

nılırnıştır, çünkü makas daima on tıhe roat. 
Toprak mahsulleri ofisi fstanbul şubesinden 

cemidir. Exerciae. ili 
Bir çuvaldan ı..şatı olmamak üzere tıel\'lalı.k ll'lllik atışına ba.şlanıldı

tından arz~ edenlerin Sirkecide Liman h&nınd.a.kı O!ısimiz aatl.f servısine (Stit<:h) kelimesinin cem'i 
(stitches) dir. .A.şaA-ıdaki cümleleri cemi şek-
ExercİM. / !ine tahvil ediniz: 

müracaatıa.rı aıa olunur. •31>57• 

Boşlukları doldurunuz: ı. A :pôtato is on the plate. 
ı. Witb cloth and a- need!e and 2. The kn"fe is between the cup 

thread l __ a coat. and the oran~e. Türkiye Cümhuriyeti 
2. 1 put a -- on the coat. 3. Part of the cloth is cut. 
3. t make a - with the needle 4. Tıhe oranı?e is sour. 

and thread. 5. The stitclı is on the coat. 
..:...._---------~~~-

•--- Baytık bir alaturka musiki gecesi ---• 
Bu aqam Tak.simde 

KRiSTAL GAZiNOSUNDA 
c. H. P. Eminönü H9.lkevi sosyal yanimı kolu menfaatine istanıbulun 

en kıymetli san"atklrlannın Jtttraklle 

B'İtYÜK Kft1'1E SAZI 
Bu m.ilsamereye: Kıymetli bestekar SALAHADDIN PINAR 

Kemani Necati Tokyay. cümbüş Dram.ah Ha.san, temant Nuba.r ve 
memk*etimlzln auruf diler aan'a.tkklan bu fevkalı\de geceye 14tlrat 

edecekleri gibi, $eYimli ses kralıçe&i Bayan 

HAMiYET YUCESES 
Gvdıendeki aeansuu bitirdikten sonra mü.samere7e ittırat edeeetttr. 

ZiRAAT BANKASI 
Kurul ut \aribJ: 1888 

Sermayesi! 100.000.000 TUrk Llra31 
Oubt Ye ajana adedi: HS 

Zirai ye ticari ber neYi banka muamelellrl 

Sololar ... SürpriZler ... DübuliYe .serbesttir. Tel: 40099 ---

Harb okuluna havacı sübay yetiştirilmek 

üzere sivil liseden mezun olanların kayıt 
ve kabul şart~arı. 

ı - Liee olgu'nlllt lmt.ibanını vermif bulunmak. 
2 _ Aldıdclan ~Jet diplomalarıMati kanaat not" ifi veya çok iyi 

lld.nmat. 
3 - Olpnlut diploma tarihinden ltlr aeneden fala müddet ıeçmemif 

buhlnm.&k. 
4 - 8allıt duruma p.1otl•k hizmetine ınÜMicl olmak. 
5 - Y.,.a&n en yutan 21 olmak. 
Ne&: 

BUf.bare ban. muayene heyeti tarafından yapılacak muayenede 
allık dunamlan p.ıotluk auııtma aüaaid eörillmi7enler laterler. 
" Bari> otuıunun diler aınıflanna verilmek gibi hiç bir mecbu.. 
:riyete tl.bi tutulmazlar. Tam aerbesttirler. Kendilerinin arzulanııa 
söre muameleye t.A.bi tutulurlar. 
Okul .tedriaatı 15/Mayıs/Ml de bqlıyacatmdan talib olanlann, 
bulundukları ukerlik fubelerlne müracaat ed.ec~lerdir. Ask.erlık 

tubeleri, :raptuacaklan aıhbl m,.,enede müabet netice alaıılar 
evrakları ile Rarb Okuluna aeTk edileceklerdir. «2822• 

lstanbul Levazım AmirliOindan Verilen 
Harici Askeri Kltaatı lllnları 

Jlelı8iM tahmin edılen flatıl 38,000 lira oJ.a.n detniri Velc.Aletçe verilmek 
6lıere l50 Mled araba nümunealne ııöre puarlıkla J&ptmlacaktır. İhaleli 
ıl/4/Ml Cuma Cilntl •a.t H de Ank:uwla M. M. v. aatm alına komJsyo
nlıllıda J90tlacaıı:ur. K4t1 teminatı MIO liradır. ~mesı 180 kur'llf& 
~ ahim TalıbleriD l>eJli w.titCıe komi9yoM &elmeleri. 

c2282 - 305b •• •.ooo kilO aıtır eti tapslı zartla ebltm.19 tonmuttur. tıwesı 6/51 
Ml Puartelli ıUnb aat 11 de Balc"9hirde aakerl satın alma tomi&)'onun. 
ela J&pılaea~tır. Tahmin bedeli 24,000 Ura ilt teminatı 1800.11.ndır. Talı.1>
llrin kanunl •eeltalaril~ ıetlif m~ktutUnnıl ihale ua•inden bir aat e.. 
Yel lııomİ8JOD& •ermeleri. c2290 - 30289 .• ... 

tO x it x 480 eb'adında I0-80 metre mi!W>ı baltalı ıtrıen kereste 
AUıı ahn.,.ttıı Taliblerin b&nli tartiar dahiliPde ftl'ebQ.eceklerlni haYi 

tR1it mek~U/WM1 tarihine kadar An~ Han Uiiltefarlt-
li Aklı aıaa nana 'lbnıdenn~. • - 2971• • • a,berme .ımıın edilen na.tı ti bruf 60 MntilD olan ao.aoo aded 
..,. boJB mOteabbkl naa ,. a.a bma atıt eUQtmeJ9 mmaqmr. 
tbaıeai 28/4/Ml Pazartesi lilnl aat 14 de Ankarada Jıl. M. V. aatın alma 
komisyonunda yapılacaktır. tık temi natt 1113 lira 75 kuruttUT. NOmuneai 
lııomia;vonda görülür. Taliblerin belli n.ltitıte komilJona ıelmelerl. 

c2254 - 2'182• 

lstanhul mıntakası ikhsat müdürlüği"n:len: 
ı - it~ Vekltetı ibıöyacı ıÇin •4200• aded tnıth mahemealne aıd te

ferriat cmeltlk, tanE, gftctl, cırcır, çengel, ipııt ve tarak çekeccfi, 
çerçeve ve gtlctl telleri• kapalı zarf UıSUlile .ııatın alınacaktır. 

ı - Muhammen bedeli .60284• li!'at'ır. 
ı - Şaıtname daireml.sden tedarik edillr. 
t --.D.til1meye gfl'e'bameır. için 2490 sayılı kanunun ahtAmına uygun 

olarak 4519.80 lira muvakkat temınatın vilayetımız muhaaebesıne 

J'Mınlmsa. 
1 - Yutarıd.a taciad edilen mal7emeyi satmıaık isiıyenlerin tetkıknamele

rini M.t.941 Perşembe günü .saat 15 e kadar Sirkec dP kain Lıman 
halnmdati müdilrlü{tümüzde tefekkül etmiş bulun:rn komısyon re:S. 
!itine ftl'IDe!eri lbumu i!An olunur. 1267.'.h 

lstan bul Defterdarlığın '"7 an 
Açık olan Qcretli vazifeler lc;ln liae ve orta mekte'J mezunu olanlar 

PARA-BiRiKTiRENLERE 28.80~ 
LiRA iKRAMiYE VERJY'1ıl 

Sinaı BantuUJdı kumbu&lı ft 1hbarm ıuamaı beaUlanD4& 
-. • llrUı bulunanlara 8eUCl9 t defa te~ lmr'a iJe apta • 
Mti pl&na 161'9 1krami7e datıtaacaktır. 

4 Adet 
4 • 
4 • 

1,000 Lirahk 4,000 Lira 

40 • 
100 " 
120 • 

500 • 2,000 
250 " 1,000 
100 .. 4,000 
eo • e,ooo 
•o .. 4,aoo 

.. 
" 
" 
" .. 

ı&o .. 20 " 3,2JJ .. 
ınta&: Btwatdanndalti paralar bir 1ene IOinde IO liradan .. &tı 
~ ltram"8 tıttıtı &Udlrde "' ao faal&lile YWilecetıir. 

Kur'alar aenede f defa, 11 Mart. 11 Buiraıı. 11 EJ'l61. 11 Birin
ci Klnun. ı&rtblerinde oeltilecet& ~. 

Toprak mahaul~eri Ofisi lstanbul şubesinderı: 
KadıltÖJ .seble baUnde tıoıü kapat.mat. o.re yaptırılacak a'1fap kafes 

ve •mine d61&Decet ıaht.a ıatarala.nn ve holün çatı •e aundunnaaında 
klnt malıalleflt konacak camların 21 .4.Ml ,._r~ gil~fl aaat 11 de Li., 
man banlndüi Ofla binaamda aqa pua~ala YM>ılacattır. Talib olanla-
rın falla isaha\ için Ofiae mllracaaUarL c3059• 

Dit Ta6C6i 
KABAKCIYAN 
Hlllla ...... , •• tUal. .... 
Oedikpa~a caddesi No. T1 

~~\PARA 
Za.71 - Kemaliye a.üerlik pbeain_ 91:ıı:::,.,,. 

den aldltun ukeri veaıkamı say: et-

HAY AT 'I' ARIŞININ 

DİREKSİYONUDUR~ 
tim. YenlaiQi oıtar~ımdan eaki.si !..e2:t::.ll"--..;;;.;;;.;;::_......:....=::.= 

hükümaüsdOr. 
315 t...Uüdlu Kemali:re Ap(iga 

kal"lyHi R•lh otallarınd•n 
Ahmed Hila& Call&)'alun 

11 Satıhk Otomobil 

1 Ford 38 model! ve .al}Hm tak- • = T. iş BANKA Si 
.side çalıtmakt.a otan 2622 pllka nwnaraıı otomooa satılıktır. f Küçük tasarruf hesapları 

1 Beyoğlunda Tepebaşında Cüm _ 

huriyet bllhı:ca;nde Ba:v Vangele 1941 iKRAMiYE PLANI 
miıracaa.t. , 

Doktor 1. Zati Oget 
Belediye ltarşl.!lındakl muaye~!· 

ll9'ideler: t , ...... ,, 1 MaJ""' ı .&. 

iua'89, a llLincl&-.rba &arıQlemııt• 

J&PL.•· 
uaamd6 ctah.Sıle :ıevam edenlerle 18 J&llrtı ikmal etmem~ olanlar kabul 
edilmezler. 23/ -1 941 tarıhine müaadif Pazartesi gunlı saat 14 de is·anbul 
ÖD.iYe1'8ttesl Huku~: Fakiıltesl ıbırinea aunf derabaneaınde ınüa:»baka ııntı
bam yapı11lcaktır. 
İmtihana gırmclc '-'teycnler, aııağıda yazılı vesikaları hlmilen bir istida 

ile 26/fı/941 cuma. gtlntl saa.t 17 ye kadar Dcft rdarl k ıılcıl kalem ne 
biaat murac:ıat. ederek fotoğrafiı k bul kartı almat.ırı ılln olunur •2873.e 

1 

ha nesınde otle:ien aonra hasta-

larını kabul eder. •n~ .................................................... 
1941 ikramİJ eleri 

ı adet 2000 lirauk - 2000.- lira 
3 • 1000 • - 3000.- • 
1 • 'llO • - lbOO.- • 

Son Posı& Matbaası: • • 600 • - 2000.- • 
1. - Tahsd vesikuı. • • 160 • - 2000.- • 
2. - Nuf!JB ~keresi. 
S. - Hüanüh:t.l kalıdı. a 

NellriJ&t lıliidiiri Selim Ragı Eme il • 100 • - 3&00.- • 
Bu iki vesıka üntıhnn: kazananlar. : P ç • • 11 • _ '°°8.- • 
dan ıbilAhıre alınn '·tır. SAJdBL&al: 8 · RalıP mmç aoo • • • - ,._ , 4. - Sıhhat r&P<'l11 • 

1 - UXG eb'adında 2 fotolraf. ~ muem u,.4NV'~·~ıaa..~:1• ...... İılııııılllllllııİı._ ......... ..ı•ı 

Aç kalmaz, işinden olmazsın 
Ta\·uk -:e et auyu ile mamul bir aded 

ç PA AR 
Hububat tomprımesne 34 aaaWk kalorinizi temin ederailliZ. 

Büyük bakkaliye mai'aulann&la v•rc:u. 

Maliye Vekaletinden 
1 - 0,5 ül 1,5 tona kadar panel tipi karuserli Fortı, Şevrole, enterna.syo

naı Opel markalardan herhangı birinden olmak p.rtile bet aded. kam:vo
net veya bu tipte karuserll bulunmadılı talcdirde gene ayni markalardan 
beş aded ıŞasu kamyonet abnacattır. 

Mezkür sitlet.1erde kamyonet bulunmadılı takdirde ~ ill S tona tadar 
ayni tıp karwıerli veya .şu •• Fargo, Doç, enternasyonal Buaamg mar -
kah olmak şartlle dört tane kamyon satın alınacaktır. 

ıAlınacak kamyonet veya kamyonlardan Panel tipi• oriJ ınal taruaerll· 
ler bulunmadığı takdirde mevcud nümune •e fenni şartnameainde miln.. 
deriç. vasınara göre yerli olmak tızere adedlerine göre karwıeri yaptınıa • 
caktır .• 

2 - 0,5 ill 1,5 tona kadar kamyonet Şaallerin beheri 3500 liradan bet 
adedinin muhammen ~ 17500 liradır. Panel tipinde yaptırılacak ka • 
ruserJerın beheri 1500 liradan bet adedinin muhammen bedelı 7500 lira 
olup beş aded karuaer "'e painin mecmu muhammen bedelı 25000 liradır. 

2 a;. 3 ıona kadar kaınyon pailerin beheri 5600 liradan dort adedinin 
muhammen bedeli 23000 Jir.adır. P.aDel tipiıade 4k.a aded karuerin bebert 
:yine 1500 liradan 8000 lirı olup dOrt aded k.aruser ve 1~sinln mccmıı mu
hammen bedeli 28000 liradır. 

3 - Muvakkat •eminatları: Bet aded cfasi ve karwıerf• tam:vone&iD 
1875 lira ve dört aded. «4&Bi ve karu.seri. kamyonun 2100 lL"'&dır. 

4 - Şartnameler Maliye Veklletl levazım mtldilrlfltllnde veya 1stan • 
buda Dolmabahçede malJye evrakı mata>ua ambarından bede.l.W olarat 
verilir. 

5 - Pazarlık 21/4/941 tarihinde Pamrteısi günü aaat 14 de M'.\li:ve Vet&
leti levazım müdtulülü.nde mütepktil ebiltine tomlqonunda yapıla -
caktır. 

İsteklilerin 1490 •Jılı kanunun 2 Te a tlnctı maddelerinde JUllı bel. 
ıelerle muvakkat teminat makbuzu YeJa banta kefalet mettubile bii'littıl 
muanıen gtln ve aaatte komilJOnda bulunmalan. d897-H58• 

Oev:et Demiryolları işletme U. M. den : 
Muh4mmen bedeli 1887'1 tOn aeldı bin aekiZ yüz yetmiş yedi) lira elaQ 

:rr kalemden lbant Ankara butanUi madeni kaplan, muayene m:ıaa " 
feBlonglan veeaıresi 2/ 5/lMl Cuma günü aat 16.30 da tapalı Ul'f .... 
ıtı ile Ankara.da İdare btn:ıaınde aatın aıınecatttt. 

Bu ite girmek iati7enlerin 1415,78 (Bin d6rt Jtb on bet lira :vetmJt •kil 
kurut> ıır.Iıt muvakbt teminat ile kanunun tayin eUili neita•an we 
tekliflerini &JIU silp aaat 14,30 sa tadar KomiıQOn RelaUtine •erauılld 

lAzımdır. 
Şartn&meler pa.raaıı olarak Antara'da MtJseme dairuinden, llaJdarpl.. 

1&'da Tesellüm ve Sevk Şeflilinden dalıtılacakt.ar. (ıtt'J) 

iMRui11i ail11 is ıA•KAsııoA 
iKRAMIYELi HESAP AÇAR 

Satılık çam tomruğu 
Devlet Orman işletmesi Karabük Revir 

Amirliği 'iden: 
1 - Yalakkıı:ı: bölgesi kat'ivat.mdan Eskipa?.ar de~unda mevcud cJ190• 

metre mıkab c503• desimetre miklb çam tomruğu açtk uttırma ae 
satılac9.ktır. 

2 - Tomrukların kabukları aoyulmuı olup hacım ortll kutur uzerlnden 
hesablanmı,tır. 

3 - Tomru!tla.ra aid .s.'ltış ıartnameli Ankarada. Orman Umum Müdill'. 
ltllünde, İstanbul, Zonguldak Omı~ Çevırg(! Mudurlukıerlle K.ara.. 
bük Devle~ Orman İşletmUi Rem Amirliğinde gôrulebUır. 

4 - Tomrukla.rın muhammen bedeU d8a lira cı76a kuruştur. 
5 - iateklilerin tıG. 7.5 mu•akkaıt pey ~çesile 211.UU Salı gOnl IUt 14 

de Safranbolud& Karalaük Revir Amirlill böil"l ıetlilıne mtiracaatlarL ... 


