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• 
lngiltere 

nıabarebesl 
rakın da 
başlıyor 

( İngilizlere göre J 
Kat'ı netice Manş 
üzerinde istihsal 

edilecek 
Almanlar Fransadaki 
bombardıman tayyare 
mevcudunu artırdılar 

Alrlkada 
barekAt 

şiddetlendi 

T obruk dış müdafaa 
hattına giren Alman 
tankları tardedildi 

Trablusgarb limanına 
15 ton bomba abldı 

Birçok motörlü 
nakliye vasıtaları da 

tahrib edildi 

((lngiltere muharebesini bir ( 
tn enel bitirmek için düflll&
llln yakında büyük gayretler . 

Yunan air toplan menilere yerlqtiriliıtr.ea 

Kahire 20 (AA.) - Ortqark 
ing:iliz hava lcuvvetlen umumi ka -
rargahının relimi tebliği: 

aarfetmeai beklenmelidir)) 
YDDaD 

mldalaa 
battı 

r Askeri vaziyet ' Tebliğlere 
gire 

Lib)"Clda dü~an tarafıından T ob 
ruk. mooafaa.una kar11 yapılan yeni 
bir hücum muvaffa!Uyetle piliılcür. 

General Wavol 

ttdmüıtür. 12 düşman tankı dıt mü- tir vazifesi görmekte olan dütman 
<lafaa hatluımıza girrni,flerae de dör mevzilerine yaklaşml'flardır. 200 e
dij tahrib ve geri kalanlar tarde _ llİr ahnrnı~ır. Muharebe devam cl-

Lond.'ra 20 (A.A.) - Sunday 
:[~e. 1razete9.niıı bavacıhk muha -
Ulfl ~ .. ki: 

Perıeaıbe gecesi Londra üzerine 
)'apılan büyiik hava hücumu geçen ı 
:'.°nbahuda yapılan gündüz akın -
Qltı oanuında Almll<tl hava kuvvet -
leıinin muvaffnkiyetsizliğe uirama
.. iizerine arkaaı. kesilen ln~iltere 

(Devamı 3 üncü. sayf aaa) 

Atinada 
askeri bir 

kabine 
kuruldu 

Yeni kabineye Kral 
riyaset edecek 

Müttefikler 
Olimpos dağını 
tahl~ye ettiler 
Almanlar cepheye yeni 

kuvvetler getirdiler 
Londfa 20 (AA) - Yunan 

matbuat nezaretnun Atına railyosu 
tar..Eından netredilen bu akşamki 
bülteni.Ddc, bazı noktalarında de -
iiliklilt yapılmıı oız.nA&lTl& rağmen 
mütte&k: müdafaa hattnun hiç sar-

- 8*namıt o.Lduğ11 bildit;ihnelctedir. 
Donanma Genclltrn-may Bar Bültende Alrranların bütün Yu-
ltanı Baıoelril Maauinliğine nan ve İngüiz cenahları boyunca 

tayin edildi büyük bir şiddetle hücuma devam 

Krahn beyannamesi 
et!tik.leri, fakat süratle ve kat'i bir 
netice almak. için yapılan bu gay -
retlerin akamete uğradığı teb"arüz 
-~ıihnektledir. 

. Ati.na 20 ( A. A.) _ yeni ka _ OW;nPoa dağı tabliye edildi 
'bineyi tcşkile memur edilen Atina ıKahıre, ~O. (A.A.) - Royter: . 

Yunanistanda yeni 
müdafaa hattı 

Yazan: H. Emir Erkilet 

D ün yazdığımız lfibi Al
mcanlar Larieıa ( Y eniıe

hir) ve T ı.rhalayı zaptederelt 
ayni ad&arı t.a,ıyan ovalara ha. 
ün olrnuılardir. 

y eniıehir OVUl Olimp dağı_ 
run cenubi eteklerinden Golo -
9Un ıunal h.tısındalcı Boibeoio 
(Kanalia) gölüM kadar devam 
eder. Golos tan l..ar.isa' nın ce -
nub batıauın doğru uzanan ha.. 
flf tepeler bu ovayı Tırhala o -
vaıııımdlan aylınr. Bu tepdcıUe 
Laıisa'nıın garbındaki dağlaT a. 
Tasında bir boğaz vaııdrr loi bu. 
radıan Kalambalca ve Tırhala 
aıbcıtl~~ gelerek Yeniıe -
hircllen geçen ve Olimp d-ağla -
1Uttun ccnub etekler.ini dolanıp 
denize dökül-en Penefos veya 
Tempo deresi geçer. Kalamba
ik.a ve Tırhala ·dan gelen yol da 
Larisa'ya gitmek için bu dereyi 
talcib eder. 

(Ark.sa aayf' 8 ıütun 1 de) 

vaziyet 
Cephede dümdar 

muharebeleri 
devam ediyor 

Müttefik ordu geni 
mevzilerine çekiliyor 

Kalıire 20 (A: A.) - Ortaşarlt 
lngiltz 'kuvv~tlen umumi karargahı
nın resmi tebliği: 

Yunanistanda, Yunan vr impara 

dilm;ftir, mekteclr. 
Sol1u.m- mıntakuında 1eyyar Cenubi Habe~~ı.tanda ric'at et -

müfrezelerimiz: ve keşif kollarımaz mekte olan halyan kuVTellerinin 
yeniden düşmana ağır zayiat ver - talcibine gittikçe artan Habet va • 
dimıiılerdir. Bir miktar esir alınmlf ~a.nperverlerinin faalane iıtirakik 
tır. devam ecfümektedir. 

Habeşistanda, Dessie üzerine yü Kahire 20 (A.A.) - Ortaşark. 
rürneıldte olan kollarımız ıimdi ae - (Devamı 3 üncü aayfada) 

Anadoluya gideceklerin 
seyahat vesikaları yarın 
dağıtılmıya başlanacak 

torluk. ~uvvctl~ri. diiın<lar kıt' ala: Sevkiyat İşine bugünlerde başlana k ·ık 
rının setir ve hımayclen altında gerı ca ' 1 
çek.il~letine devam e~!lerdir. kafilenin vapurlarla hareket etmesi muhtemel 
Mahırane ınanevra ve azımlı mu - _ 
harebeler neticesi olarak dümdar İs . . 
kıt'a1annuz Alman ilerleyişini te _ tanb~lda deyl7t vesaıtile Ana ı va~r, .gerekse trenle gidecj?klen 
hire muvaffak ohnuşla • d'' doluya gıtmek ıstıyen vatanadaş- tahsis olunacak vasıtaları ist.at 
na ar.ı.r -yı'a.t v _.:ı • • rl ı: ~, uıma- ların seyahat vesikalarının hazır- adedine .fı?Öre, vesika sahiblcrı bit 

..- .... el'Qtrlru§ el'Qlr, } . • d '' d t t ' } } d b l k .. Yunan tebliği anması ışıne, . :ın e a ı o ma- numara an aş ama uzere, seya 
Atina 20 (AA ) o·· L sına rağmen Vılayette devam olun hate davet olunacaktır. Sevkiya 

• • - Un aa.f8m t r • L h f 
neşredilen 1 7 / numaralı tebliv: muş ur. . ışıne ıuu a ta sonla~ına doğru ~· 

Aina dfiukt ._. k .ı... g .. Seyahat vesıkalarının hazırlan !anması muhtemeldır. İlk kafıle 
YaÜııj ve devlet nazırı Koçiyu, kra- Burada ıyı kaber ~an ma'hfıl-
la müracaat ederek. halihaZITdak.i (Devanu 3 iincu sayfada) 

cadclele~n . ~ıu 1'!"~trızd mu - ması işi lbuaün akşama kadar ik- nin vapurla harek et edeceği sartıl 

~vk.ali.de şartlar albnda baıında 
hir aailer bulunacak bir kobine teı
'kı1.inin muvafık. olacağı fik1inde ol. 

::~=======:::::::::::'.'.:.. _ _.,yor'- eAlın zal m ıçın e Me~am mal edildiği takdirde ıbu vesika- maktadır. Devlet Demiryolları v 
CKD rar. man ara ıkarp aK;e - l d Tb k k D l D · · 

P 
donyadaki harekat neticeaionde AT- lakrl yarın at n · ıı ı aretn dayıma adm- k ev et .. ı;nızyollları ıdare~erı s:\. 

(Devamı 3 üncü sa11f C!dal 

ATLANTiK 
MUHARE.BESi 
Maruf bir Alman 

denizaltısı kumandanı 
gemisile birlikte battı 

fngiliz Bahriye Nazırı, Atlan
':k muharebeaini kazanaca • 

jız, diyor 

Lond'ra 20 (AA.) - Reutl'!r: 
Bugün irad ettiği bir nutukta 

bahriye ınazm Aleluıander <(U 1 OOıı 
Alman dıenizaltısı kuman<lanı meş
hur Sc!hepke'n:n öldüğünü ve de -
nizattu.ı.n?n da «U 99 ı> un yanma 

( Devauu. 3 iincü aayfada) 

llitler 52 DCİ 
yıldönümünü. 

Balkanlarda 
geçirdi 

iBerlin, 20 (A.A.) - D. N. B. 
Ajansına fevkalade bir tebliğle bil 
d.irildi~ne ~öre B. Hitler 52 nci yıl 
dönümünü Balk.an harb sahnesine 

(Den ı 3 •IMlll ı.arf• .. ) 

~- .................... ıA..-. - - --~ 

8u-S'iliah8~ 
3 üncü say da ı 
~ 

•• t •• 1 k ( A k f 7 .. ' ) ı ar vası ası e va an aş ara a- ıyat ışının muntazam bır .şckıl· 
araşu çu ere arşı r ası saya sutun 4 te ğıtılacaktır. Bunu müteakib Rerek (Arkası sayfa 7 sütun 4 te ı 

mücadele tecrübesi Baza mı Dünkü spor hareketleri 

Dün Bakırköyde yapılan tecrübeler muvaffa
kiyetli oldu, birçok mefruz · yangınlar. süratle 

söndürüldü, paraşütçüler imha edildi 
Bir müddetten -

berı vilayet .dahi -
lindeki kazalarda 
yapılmakta olan 
hava taarruzları -
rına karsı korun • 
ma denemelerin -
den biri de dün Ba 
kırköyüde yapıl • 
mıstır. 

Saat dokuzdan 
itibaren deneme • 
]ere iştirak eden 
bütün ekipler Ba
kırköy Emniyet a
mirli~inde toplan
mışlar, Kayma -
makam BMıir Öz
trak ve pasif ko -
runma amiri Ham 
di Ton~ar tarafın
dan te!tiş edilmiş 
lerdir. Tatbikat -
ta Vali Muavini 
Ahmed Kınık, Be 
yo~lu Kaymaka -
mı Gafur, Kadr -
köy Kaymakl\mt, 
Cenab ve Sefer -
bertik Müdürü Ek ~ ' 
rem Gönen. Bakır f--. fi'-~ 
köy Askerlik Su- .,... '( lıi .... .,... 

besi Başkanı Yar- · Teciübeyi 'h11t".aki telırraf tellPrİ t.anir edilirken 
bay Hakkı Özdemor, J!bd!trrna li aat onda İncirli mevkiine pa
Kumandam Fikri Kip ve ~hi1:i ı.; "tçµ düşman kıt'alannın ind~i 
Terd.iğ hazır bulunmuşlardır.ı. • ~· · (Arkala ayfa 4 &Utua 2 ve 3 le) • :ı 

cinayet mıt Ankaradaki maçlarda 
Bakırköyde sığınak B k · 

~~r~~:0:~ca:~d~~~~:8° eşi taş ve 1. Spor galib 
Dün Bakırköyde feci bir ha -

<ime olmuş, 61 yaşında bir adam 
karısının kazma ile başını yarmak 
ısuretile ölümüne sebeb olmuştur. 
Henüz cereyan tekli tam.amile ay 
dınlan.amıyan ve mahiyeti itiba -
rile ıhem 'ıbir kazaya, hem de el -
nayete benziyen bu hi<lisenin ıuç 
lu kocanın if.a<iesine göre tafsilltı 
fUd'ur: 
Bakırköyde Osmaniye na'hiyesin 

de oturan BulJ(aristan muhacirle
(Arkası sayfa 6 sütun 6 da) 

AKDENiZ 
MUHAREBESi 

Cenubi Afrika da 
muharebeye 

iştirak edecek 

İzmirde ise Fener bahçe Altınorduya 2 - 1 
mağlfıb oldu, Galatasaray Altayı yendi 

Serbest güreşler de güzel oldu 

Kap, 20 (A.A.) - Başvekil Ge 
neral Srnuts dün bir nutuk ooyli-
yerek demiştir ki: Anbrada kartilatan B«-ıiktat • Deminpor takimlari bir anıda 

Cenubi Afrika cAkdeniz muha Ankara, 20 - Milli küme malar 15.000 i bulan ~yirci yığınt 
rebesineı. iştirak edecektir. maçlanna bugün latanbulapor - önü~d.e rapılmıttır. 

Cenubi Afrika milletinden ~ay- Eaki§Chir De.minpor ve Be,ı1r.taı - ~~ kar,~\aşma lstanhulapor 
retlerini yavaşlatmamasını istiyo- Gençlerbirliii kal'Jılapnalarile de - Eekifcbır Demırspor arasında ol 

(Arkası sayfa 7 sütun 4 t•) v..a •di'rn•pir. Busüakil brplaf (.ArkQ.8\ l<lJda. 7 sütun l de) 



~ Sayfa 

Her gün 
Grönland 

~----Mahittln Birgen 

bakarsanız. f,?Özlerinizin 
önüne, baştan başa yeşil lbir 

~:1cmleket gelir. Danimarkalılar 
tarafından keşfedilmiş olan bu 
soğuk iklim memleketine ıtene 
onlar bu ismi - yani cyeşil mem· 
lekeh ismini - vermişler. Fakat, 
hakikatte kendisi bir buzlar ülke-. 
sidir. 

Bu defaki harbin nasıl ibüyük 
bir· dünya harbi olduJ;ınu anla -
mak için, Grönland bize yeni bir 
delil verdi. Biliyorsunuz ki, Ame
rika hükiımcti. Danhnarkanın 
Washington sefiri ile bir anlaşma 
yaparak yeşil memleket ismini ta
şıyan Kutub ülkesini kendi hiına
yesine aldı. 

Bu vak'anın ortaya attı~ı bu · 
kuk h4disesini şuraya kaydetmek 
de enteresandır: Amerika hükil • 
metinin Danimarka sefirile bu hu
susta yapt~ itilafı Danimnrka 

hükfuneti tanımış değildir; hatta 
tanımak şöyle dursun, onu cva -
tana hivaneh cürmi\e de itham e
di~r. Fakat, onun itirazını A:. -
meri'kada dinlfyen olmadı. cAl • 
manlar tarafından işgal edilen bir 
memleketin hü1dimeti olamaz:t 
dediler. Mevcud olmıyan hükö . 
metin sefiri olabilir mi? Bu da bir 
mesele. 

Şu kadar var ki, Amerikanın, 
bir takım mantık formüllerinden 
ibaret olan hukuk rnefhumlarile 
çok ujtra~acak vakti yoktur; cYe
şil memleket> Amerikaya lazım -
dır; orada bir takım üsler tesis 
edecektir; bunlan tesis eder ve 
işine bakar. Hukukçulann vakit -
leri ~ksa, bunlar karşı kal'Şlya 
j!eçip ortaya uzun uzun iddialar 
ve mukabil iddialar ııtmakta ser
besttirler. 

Bu hukuk meselesinin di,ğer hoş 
bir tarafı da sudur: Amerika hü
kumeti, Grön1andm sahibi de~il
dir; böyle bir iddiada bnlunmu -
yor. Ancak, kendi müdafaası ba
kımından onu himayesi nltında bu 
lunduracak. orada üsler tesis e -
decc.vktir. cMülki\""eh gene Daui -
markanın elindedir: ancak ctasar
ruf • Amerikava nid olacnktır. İs -
lamda arazi hukukunun -prensibi 
de budur: Mü!k Allahın ve nıya
~te-n hükümdarın olur; fer::l de 
tcıpral!a tasarruf eder. GrönJand 
toorağırda da hu tarzda bir hukuk 
tesis ediliyOT. 

Enternasyonal hayatta hukuk 
denilen şeyin yokluğunu ~öster -
mek bakımından hic bir muhare
be. bu defaki kadar zen.,gin mi -
sallerle dolu olmamıştır. Bu mi -
sallerin daha büvüklı>rini Eeccn 
günler ~inde fazlasile bulabiüriz. 

* 
• İşte, hukuk bakımından ·böyle 
hoş tecelliyatı olan bu hndisenin 
bugünkü dünya vaziyeti ve harb 
bakımından mahiyeti- de şudur: 

Grönland, buzlu alemin bir par
çasıdır; hatta, <bir kısım şimal sa
hillerinin hududu ve haritası bile 
henüz tamam tesbit edilm~ bu -
lunmuyor; nüfus bakımından boş, 
servet bakımından meçhul, dünya 
yollan ıbakımındnn kıymeti mah
duddur. Faka~. bütün bunlara raı?
men. Grönland A-.rrupa ile Ameri
ka arasında bir menzil sahasıdır. 
Bundan dolav:dır ki Grönland, 
dünyanın bugünki.i şartları için -
de b"rdenbire dikkati celbetti ve 
Amerika, hukuk meselelerınin ll"Ü 
nakasasını lıukukçulara veva üni
versitelere bn·akarak, ~idip bu 
menzil sahasına oturuvermeyi ka
rarlaştırdı. 

Bu ~k büvük simal adaStna bh 
menzil sahası dediğimiz ı?ibi, ibir 
emnivet sahası de d"yebiUriz: !s
kan<linavyayı ele vecirmiş oları 
Almanyanın, ~nün b"rinde İslan
daya, oradan da Grönl:mda sıçra
ması imkansız .Oej'!ildir. İste. Ame
rika bu sıçrama hareket:nde her
kesten daha çabuk dnvranrnak js_ 

temiştir. 
Haklı oldu~mu teslim etmek 

zaruridir: <;'ilnkü. enternasyonal 
hayatta ıhak yoktur; menfaat ve 
hesab vardır; dünya kurulalıdan
berl bu böyle idı, buı;tün de öyle -
dir, yarın da öyle olacaktır. Her 
şeyden evvel menfaat ve hesab, 
her şeyden evvel emniyet ve se -
Iamett 

Grönland hadisesi etrafındak 
bu mülfı:hazaları kaydederken dün 
yanın bugünkü vaziyeti !bakımın
dan da birkaç noktayı 1tözden ka
çırmıyalım: Tayyarecilik o kadar 
ilerlemiş, muha-:-cbe usulleri o ka
dar dei?ismis. stra te ii esaslarında 
o kadar büyük de,ğişmeler olmuc 
tur ki, bütün bunJarın neticesi o 
larak düne kadar hiç bir kıvmet 
olmıyan bir memleket. bu~n. bir
denbire büyük bir kıvmet ko .. and• 
Bu. dünvanın küC'üldüğünü. sa · 
halann daraldığını. mesafe:erir 
orta.dan kalktıi! nı J!ÖSt"ren ven 
bir delildir. Bizim eski ölcü ıer 

( DevllJllı 4 üncü aayfada) 

SON POST~ 

Resimli m:akale: =Kendi kendinizi biliniz. = Sözün kısası 
Lafa karışsam, 
Kabahat olur mu? 

"'..._ ____ E. Ekrem Talu 

B izim matbuat alemi va 
vakit, sair mevzuları bı 

kır da, galiba birazıcık çeşni 
ğiştirmiş olmak için kendi mu 
tinde dolaşmayı sever. 

Gene bir müddettir bazı mesl 
daşlarımız biribirlerini tenki 
taShihe koyuldular. Önceleri s 
uzaktan seyırci kaldığım bu yar 
tiklere bugün, d:ıyanamıyar 
ben de karışmak met'buriycti 
duydum. Zira, mesela ~k sev 
ğim Vfı - Nfı arkadaşın bu mün 
kidlik ve musahhihlik heves· 
bizzat ufak tefek hatalara dil.ştü 
Wnü ~rünce, doğrusu, laka 
kalamadım. 

Aziz meslekdaşımın 16 Ni 
tarihinde intişar eden [Mutaassı 

Bazı insanlar aynaya her bakış larında kendilerini devrin en Kendi kendinizi hakikatte oldu ğunuz ~i görünüz. hakiki kıy _ olalım] başlıklı fıkrasını ele alı 
büyük, en zengin, en güzel veya en zeki adamına benzetirler ken- me~inizi bil.iniz. .n~ aşağı, ne de Yukarı, fakat mutlak olarak do-· yorum. · ' kild t d z k b b ,..... ... Diyor ki: •Türkçeye her ~ 
di kendilerini dev aynasında ırör ürler. hayal su!rutuna u'"'amala- şe e ayın e ını ' anca · unu yapa ildiğiniz takdirdedir ki üze- · b" b" k 1 h d" ı "" .... ,..... · · b ~ ·sı · alı al ~ yenı ır ecne ı e ime e, ıye o 
rlnın l"lk ve en esaslı sebebı" budur. nnıze aşaraca,;ınız ı erı r ve dıgınız ~leri muhakkak b<>-"a- M ı· f lJ!. h sf • nrsınız. _, nuyor. ese a, i <1nca emi 
....... - ....................... - .... ··-··········· .. ·-··· .. ····--· .................... - ........... -···---·-···-.................................................. -! .. -. •••.••••••••••• _ __.... tarbirini kullanıyor ... Ve Ajans h 

General diyor ki M 
ek• • 1 berleri arasında avanta i kelimesi 

Usl ışınas a R(>rüyoruz .. Halbuki bunun men 
rın faat, istüade gibi karşıhkları v 

dır .. :t 

h A h ti Bu davada Va - Nu ile tama 
ususı aya arı men beraberim. Aiansın tercüm 

Almanya ve YUGOSLAVYA rek Nişe f!irebil leri son zamanlarda bir alem!. F 
İtalya 6 Nisan mişleıdi. Bu su kat avantaj kelimesinin türkç 
P 

" .. Y ~"•••-•••••-•••n-• ... •-••••••n••n•• ... ••••--•--• d } "b" b" k 1 azar gunu u- retle beşinci Yu 1 ··-·-....................... , e ası ve en mu ım ır 81"61 ı 

g o s 1 av Ya- NASIL VE NEDEN goslav ordusu E. Haydn parmağına Alman imparatorunun ,.m.,,;;g"ünü tak.: ~nın da üstünlilk oldu~nu say 
va harb ilan et- da tarümar edil aJ l _ _, ,,._ dostuma acizane hatırlatırım. 
miş ve ayni ~ BU KADAR ÇABUK misti. Ondan ~ m an ça ıfama-ı:.uı, Beethoven i•e notalmmı yazmadan E * 
Be}gradın !bom- sonra Nişten : önce ellerini buzlu aaya sokardı : Aynı fıkrada: 
b a r d ı m a • ~ _ Karago y v a - ~ .................. _._ ......... ·-···--.. --- İ cFransızca personnel kelimesi 

..._,. - ...... ·----·--······ .. ··--·"" nına ibaşlan • MAGLUB OLDU ca ve Usküb - Bugün eserlerini derin bir vccd nin mukabili olarak Osmanlı sa 
makla beraber den, Kaçanik Ü· içinde clinle<lif:imiz büyük musiki _ raylarında tayfa tabiri kullanılır 
Alman ordu - zerinden Piriş _ şıinaşhm:lan bazılarının çok dikkate dı. Bu şimdi acayib dü~.eceğinden 
ları Bu]J?aris • Y A Z A N tineye ilerliye _ deieT huaulİyc:tlerinden birkaçını yerine· gô.rc maiyet yahud ki men-
tanclan cenubi Emekli general rek ilk muvaf - naklediyonız : sub, mensubin diyemez miyiz?> 
ve sarki Sırbis LJ E "" fakiyetler ta - Haendel - Büyük ~rler vücu.- diye soruluyor. 
tana ~irmişler- n. mır rnamlanm1ş ve do getirmiş olan bu aan'a~ar ça - Hayır, diyemeyiz! Çünkü mai-
di. kat'i zaferin te- lış'bğıı sırada y:\.utnda birkaç fişe ~ yet =SUite, mensubin de = pro-

Mesta Kara - Erkı•le f meli cenubdı:ı h ki f8.TUhm bulunmasına çok dikkat ches ve relations, acolytes, affi -
su vadisinden, zırlanmıştı. Ya: ederdi. Şarab ~işeleri bulunmadı~ lies kelimelerinin karşılıi!·ifır. 

· p "S p t k i _,_.x-_ _, b k Personnel için eskiden konaklar· 
yanı etriçten on os a,, nın as er ni müt@aki üç t~e ir te nota yazmazdı. da etba' tabiri kullanılırdı. Rcsmf 
Strumcaya ve muharriri Yugoslav ordu _ E.n güzel eserlerini ara ara şarah 
buradan Doy _ su. l., 2. ve 4. içerek vücude getinni§tir. dairelerde ise memurin ve müs -·· · 

1 

tahdemin veya sad·ece müstahde-
rana uç gün içinde inen hızlı Al- şark ve cenub cihetlerden demir Haydn - Haydn ağ'ıT başlı, süklı min, müstahdemler deniyor ki di· 
rnan kuvvetleri 9 Nisan sabahı ·bir çember içine alınmışlardı. ru, intizarru çok aever bir aan'atkar 
saat 4 de Seliinığe girmişlerdi. Çaribrod ile Tuna arasındaki dı ç.a.hşma <><lasm:ı kapanır ve böy f limiz ve kula~laı:ımız /bunlara öte-
Strumca<ian hareket eden diğer Bulgar _ Yugoslav hudud böl~e _ lece çehşırd'ı. j'denberi nlısıkken yeni tabirler a-
1-ıı_zlı kol~ar da İştLp, Köprülü ve sindeki ~d ve yollardan istifade Çah§mıaya baol.~aclan evve1 .~t 1 ramak lüzumsuzdur sanırım. 
Pırlcpeyı alarak Manastıra kadar eden Alman kuvvetleri bu demir laka ~ olur, yuzuno: pudra ıure-r, * 
uzanmışlardı. Bu iş!eri yapon Feld çeniberi şarkta tamamlamak için beyaz ve temiz iç çamaşıTJar giyer, ' Gelelim gene aynı fıkradaki 
mareşal Listin kumandasındaki Çuprenja'dan Knyazevaçla Alek- tmniz ve titiz bir surette giyinfr. Bu . . bir sektimelih bahsine! 
?r~ular ıgrupuna mensub bir ordu sınaç'a ve Vidin mıntakasından işleri tamamladıktan sonra yazıha.. hir 1wmıma Ceza)ır! Tunus ~e Kanar- Evveliyatmı bilmivorum amma 
ıdı. Zay:çak'a ve Neg'otin'e ilerle~- nesinin başına geçer ve çalışmadan ya adalarında tertıb ederdı. Se~a - Va - Nu, galiba bunda'!l önce eski 

Ayni ordular grupundan diğer lerdi. evvel Almanya. imparatorunun ken. hat onun en kıymetli yardınıcıa.!...cl1• ediblerin bazı lısan yanlışlanndan 
bir Alman ordusu Struma vadisi ~u esnada, Yugoslavyayı şimal d.~ vermi! olduğu .k~etli yü - ~uber.w-. - .. s~ meşhur aan'a.tkir bahis bir yazı yazmış. Bu yazıda 
boyunca, cenub yani Demirhisar _ batıdan yani Slovenya ile Hırva- zugu paamo.gına geçmr. Bundan tertib ettigır. guzel operalannı dınle.. da, Hfunidin meŞhur beytini: 
Serez istikametinde Rupel boğa - tistandan vurmak için eski Avus soınra da çalışmağa koyulur ve altı miye gİTJnezdi. Bunun sebebim Çıktım semaı;tlta 1ılik-ber-ser 
zını zorlamıq ve ayni zamanda turya - Yugoslavya hududunda ha saat d'U'rmad:ın çalışırdı. kendisine 80rduk?ıan zaman ıu ce- fndim semavat ile bera9e,. 
Nevrekoptan Mesta Karasu vadi- zırlanmakta bulunan bir Alman Haydn çok mütehammildi, yo - vahi vemüş: Yerine: 
si yolile ~rbi Trakya~~ "~rer;k ordusunun öncüleri hududu ~eçe- ruian~ nedir biimezdi. , - Üpera\arımdan birinde bulun Çıktım eflake 
Drama, İskeçe ve Gumulcune bol- rek 9 Nisanda Marburg'u işgal et Cımarosa - Bu sanatkar eser - muş o1sıam. bir tek nota yazamam ı 
gelerinl ele ı;ı;etirebilmişti. mişlerdi. Romn:ıyada bulunan Al Jerini kalabalık ve gürültü içinde Gluck - Bu meşhur muaikişinaı lndim eflak ile • 

Y 
Kös

1
tendil mı~takasından orta man ordusu da Belgrada yürümi I ts;_~ ~~rdi. Esd erkle1rinıb· 1 

;anzbim muhayyilesini ~letmek ve tasarla _ Tarzında zikretmiş. 
u.gos avyava gırerek Komanova ye hazırlanmakta idi. Almanlar et.~~ aıırııua yanın cı a a a ıgın u. d;ı-ğı mahallerd b 1 d - 1• . i Bir baskası, onun bu !hatasını ~ 

üzerinden Üskübe yüriidüğü an - aynı zamanda Macarları, büyüklhmmaınn'l arzu ederdi. . . . e u un ugu ııssın züne vurunca Va-Nii direniyor .• 
]aşılan, Feldmareşal Listin ordu- haıibde Yugoslavyaya terke mec- ~-~Y.:'- bir gece için?e ve patır- ve~ ıc;ın bı~- çayır~ çıkaı .~~ bu. - Bunda sektimchil vardır! 
lar ~puna mensub ıüçüncü bir bur olduklan topraklan işgale teş dı, puku &raS1nda sekiz, on farkı raya masa &.urarak. eserlennı ya- Diyor; semavat yerine pekala ef 
ordu <la 9 Nisana kad:ıt' Üsküple vik ediyorlardı. Nihayet bir İtal- tertib. eder ve gürültünün zihnine r.e.rdL Masanın yanına piyanosunu lak denilebilir. 
KalkandeJene varmış bulunuvor _ yan ordusu 1stirya'dan, Fiyume küşa.~ş hah~e~tiğini söylerdi. Prag dah.i taşıtıı.rd'ı. Piyanonun yanında Fa'kat, mademki beytin kaili 
du. Kalkandelen Yugo-;lav - Bul- üzerinden Dalmaçyayı istila mak- ~hmıde ve cıv.uında sık sik eğ • muhakkak iki §İfe §8111panya bulun. Sf'mavat demis. değiştirmiye ne 
~~r hududundan 130 Km. ~a.rbde sadile Layfba'h (Liyubilyane) cep. len_c~l~r. tcrti~ eder~. En gü.zel ~~ dıuırurdu. Bu yüksek &an'atkar (!phi lüzum var? Şairi azamın ruhunu 
~ırlepe de hudud'dan, yol ıtıba _ hesine taarruz etmekte idi. leı-ıın.ı Js"lllu~ _al.emlerınde ter'tıb ettıgı genie en Aulide) (lphigenic en Tau. boşu boşuna niçin tazib edelim? 
rıle. en az 150 Km. içeridedir. Görıüfüyor ki mihver Yugos - tesbıt edtl~n. ...:.d ) (A h • ) 1 · · b /;;; ı;;; 1 

,,,,.,-- l n .. . . · Sachini S h ... ,_. d" •• e rp ee eser ennı u suret. l_..., C--kıuım w L-.--a u 
uç ~n ıçınde olan bu hızlı ha- lavyaya bütün semtlerden vuku- •. •. - . ac mı ııu ıeye u§- le vücude getinni~tir 

reketlerin, manevi.Yat üstündeki bulacak .parçalayıcı ve boğucu bir kundu: Zevcesı ve kedile1i... Ya - Mebul · . , 
tesirlerinden sarfı nazar, ~k e - taarruz hazırlamıştı. Alman tanr- mn4a karısı, önürvie kedi yavrulen büsbütün k ~~ _kudhetlı hn a~atln 
hemmiyetli sevkulceyşi ilk neti - ruz tarzının tatbikini. Yugoslav- buhızı!11azsa eserlerini tertib ede _ en ıSJn: as WUSJye e-

Terhis edilen Fransız 
askerleri General Dögole 

iltihak ediyorlarmış 
cesi cenubi Yu~oslavvayı işgal e- yanın coğrafya ıiurumu kolaylaş- me'zdi. • ri ~ .. Ça~tgı STn":Kfa n_>:u~a~ -
d.e~ek Y~oslav ordusunu, ta'bii tırıyordu. Bundan başka Alman- «Üedlpe ? . Co_~ounell. namvıcl.aki ~ peJmuTde b~~ kı~afete .bu;unuy. 
ne at yolu olan cenubdan ve Yu- ıar Sırplara çok kızmışlardı. Çün ~şhur eac;rı~ ~oyle hır muhJtte du. Masaının uzenndc bır iskelet 
nan ordusundan ayırmak olmuş - ıru bunlar üçlü pakta p,irmeyi ka- vucude geti!nni§tir. • başı bulunmadan çall§amazdı. la 
tu. bul ve protokolları imza eden Yu- Beethoven - Notalamıa ba~la • ke!et ba~a dakikalarca yataT v - Zücih lO ( l\.A.) - Semer Tag 

d 1 il 
• e waght gazetesine gelen haberlere 

Alman ordusunun cenubi Yu- ~oslav hüklımetini devirmiş ve ma an evve e erini buzlu euya ba.. böylece en ...,üzel cserlen'nı· vu""cude 1 d (H Ese 1 ., göre, terhis edilen bir çok Fransız 
(!OS avya a e~?e .. ettiği bu ilk .neti- Almanların Yu_goslavyaya . karşı tırır • • • .... ;: er.inin mühim bir getirir&. O. T. askerleri general de Gaulle iltihak 
ce o kadar buyuk ve elıemmıyetli yaptıkları askerı harekeUercıe ani 

1

1 kıı.smını yuzunu flJnale doğru çevir. 
idi ki, Yuı?"QSlavyanın pek çabuk husul bulmuş müthiş bir öfkenin, dikten sonra ya:zoardı. Bir Jmmııtt · R 1 A 'k etmek niyetile Fransndan kac;mağa "·1 • d .. .. .. uzve t merı an muvaffak olarak müstemlekelere 
ma,._ ub edilebamesinin terne.lini bir. hiddet k~barmasın:n ve dola-j a .yuzu"!u cenub:ı çevfrerek vücude gitmişlerdir. 
teşkil etmekle beraber, Yunanıs - yısıle bir tedrb ve teczıye arzu ve getirmişti. doktorlarma fngiltereye 
tanda da Selani;?ı Struma vadisi • ( ArlmA r.ayfA 8 sütun 2 de) 1 SainLSaens - Eserlerinin mühim Diğer bazı haberlere göre de po .. 
ne karşı müdafaa ctmel!i hedef e- ····················--·················································································· gitmelerini t8VSİJ0 etti 1is müdü-rlüğü Paris sokaklannda 
dinen Metaksas hattının şimal ve ( Almanlar aleyhine 6.200 duvar ya• 
~arıbden çevrilmesini, yani Sela _, , , 5 TER İNAN, Nevyork, 20 (A.A.) - B. Ruz- mn silcünniştir. 
niğin tüfek patlatmadan zzıptını 1 velt, HYdepark'daki villasından .................................................. -

mümkün kılmıştı. Almanlar Egevr f S T ER 1 NAN M A 1 .genç Amerikan doktorlarına hi - T A K V 1 M 
inmişlerdi. ta:b ederek: Dost İngilterenin as-

İştip, Usküb, Pirlepe ve Manas- Bir gazetede şu satırları oku- mun.u _!hissediyoruz. Bugün ayın keıi ve sivil hastanelerinde calış- NiSAN 
tınn ilk elde 1aptı merkezi Üs - duk: 20 sıdır. Bazı derslerin kitab- mak üzere gönüllü ~azılmalarını 
kübde bulunan üçüncü Yugoslav c Üniversite imtihanları baş - lan matbaalarda hazırlanmak - istemiş ve bu suretle lngiliz Kızıl- Rumi ııeue ftl 
ordusunun daha seferberJiı?ini ta- lamak üzere. Fakültelerin ko - tadır ve bir iki güne kadar tale- haçının İngiliz hastanelerinde cid 1367 ~ 

Arabi S41DO 

l86{) 

mamlamadan mahv ve esir edil- ridorlarında dolaşmız. Talebe, benin eline verilecektir. Bu di bir doktor eksikliği ~örüldüğü 
mesine de sebeb olmuştu. Nitekirn derslcrile meşgul olmuktan zi- derslerin hocaları ckitab çıka -
o\.lmanlar bu mıntakada 200 e va- yade, not mü.badelesil'? meşgul. cak, ibekleyiniz!• diye, taldbe- ve Amerikadan gönderilecek bin 
1tın toıpla 40.000 esir almışlardı. Halil kitab yok. Ve halfı şu ipti- · nin not tutmasına da müsaade kadar doktora ihtiyaç olduğu !hak 
Bunlar arasında 6 da neneral ıbu- etmemi-şlerdir. Şimdi ayın 21 ı'n kındaki müracaatına ce\•ab ver -

"' dai not usulüne ~eneler muhtaç. unuvordu. j de ve belki daha sonra ele ıre"e- miştir. 
İşin içine şahsiyet karıştır - k b" k" d "' " Fakat Almanlann Yu~oslavya- ce ır ıtab an çalışarak, ta _ 

da. üç .Rfin içinde yani 5_9 Nisana ı maktan çekinerek şurada ufak lebe avın 24 ünde imtihana ~ _ 
kadar elde ettikleri muvaf!akiyet- bir noktaya temas etmek lüzu- recektir.:t 
er bunlardan ibaret kalmıyora":' 
3ulgar - Yu,goslav hududunu Ça- iSTER iNAN. 

iSTER lNANMA 

Görünmez kaza 
Ahmed oğlu 1ahmud ismin-de 

- RHmi MDO NitaD 
8 1941 
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• "brod ıranbinde tecavüz eden Gc 
1 ral von Kle"st kumandasındaki 
'ffl'er .bir Alman ordusunun seri 1 
ınt'aları Pirot üzerinden ilerliyc-1 ---------------------------.J 

biri sathoş bir halde evvelki gün 
Tarlaba:ı:tnda ikaranlıık bir sokaktan 
geçerken, ayağı taşa takılarak dü§ • 
müş ve başından yaralanmıştır. ı 

Yaralı Beyoğlu hastanesine kal -
dlrdml~. ı=:==tıia:ıı=ılı=aı:ılıa:=l:s=-lılım:!!.==:!::.:z::=I 
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Telgrd, Telef'on Ve Telsiz Baberleri 
Makineye 

Verilirken 
Yanan 
tebllll 

iki yeni hucum 
püskortuldü 

Yunan ( "rcab ederse 1 ingllizler Hitler 52 nci 
müdafaa: Atina bombardıman vaziyeti yddönDmUnU 

hath edilecek,, nasıl Balkanlarda geçirdi 
. ca.. tarafı 1 inci ..,.faCla) görüyorlar? <battaatı 1 lnei uyf-4a> 

lerde söylendiğine göre Yunanis- İtalyanlar B. Çörçile Londra ıo {A.A.) - Londra civar lbir yerde bulunan Alman 
tandaki .müttefik cephesınin sağ matbuah: umumi karargahında tes'id ede _ 
cenahında bulunan Olimpos dakı cevab Yeriyorlar Timee gazete~ Balkan hadisele- cektır. B. Hitler yıldönümünün 
İı.ıilizler tarafından tahhye edil- rini sözden geçudikten aonra diyor arifesini halen umumi karapjııh 
l!Uşür. Bu hareket İI)f(iliz kuyvet Roma. 20 (A.A.) _ Stefani ki: vazifesini Jl{)rmekte olan hususi 
lerinin daha kısa bir hat üzerine a- Y-L • ....,. i. ... d'Y h b h · bır lokantalı va""o:tda. kurma.'-ını jansı bıldıriyor: aır.~-..-r-... ıger ar aa ne~n:. ,., _, 
çekilmesi :ırı:inase~tile yapılmış- İtalyan gazeteler. B. Çörçilin de hadi.eler da:ıa .vazih bir ıek.il teşkil eden zevatla ~eçirmiştir. 
tır. Mevzuuhahs çekilme hareke- Romanın bombardıman edı eceğı almU.tadır. MıaıT huauduna var.a.1 Tam litece yarısı Alman orduları 
ti plan muc~bince ve tayyareler- }ulkkındaki tehdıdıni ne!;retmekte A.ıman zırhlı taarruzları veya muf. Başkumandanı Mareşal Keitel kı
Ie zırhlı otomobillerin kuvvetli dirler. İtalya bu tehdıd karşısın _ rezelen_ dalı~ ileti gıtme~e tqebb'"s sa bir nutuk söyliyerek demiştir 
bir faaliyeti altında devam etmek da tamamile lakayd kalmıştır. Si- ~e:memişlerdır. Tobruk u tutmak ki: 
tedir. vil halkın bombardımanı hususun ıçıtn Almanlann ve İcalyanların bı - Geçen sene büyük muvaffaki-

Balkanlardaki vaziyet burada da ihtisas kazanmış olan İnJ{ıliz raktıldarı kuv":et ne miktarda olur- yetler senesi olmuştur. Son 15 gün 
Atioa 21 (A.A.) - Ream! teb. hali ciddi telakki edilmektedir. tayyarelerinin barbar usulleri İtal • olıeun keadıleune ;>ahalıya mal içind,.. Alman ordu lan, yüksek ku 

't: Düşman, utradığı oıüthis zaviata yanların katı derecede malıimu _ olan ikinci ta.ırruda:ı sonra mü _ mandanlarını,n do_ğrud:ın do~ruya 
Oittman tsyyareleri Arnavudh* raimen muharebe meydanına kit- dur. d'afaaya çekihniJlerdir. Bunde.n Lib_ emri altında olarak, İngiltere he-

eepbeainde büyük bir faal"yet ııöe- le haHnde kıt'alar sevkine devam Giornale D'İtalia ~azetesi şunla yadaki Almallların artık ileri hare sabına çalışan yeni bir hasmı ez
~lerdir. İ·ld noktada '.hücuma ~;k!i IÖ.r:cüniin nn1;.ır.: .... ı&mat rı yazıyor: ketinde buhnnıyac:ıkla11 mana• çı - mişlerdir. Bu ordular şimdi kıu; -
leçen düpan, atar zayiatla püe - 1111 B. Çörçil mihveri. Atinayı bom kanı.lmamalıdır. M.ı.sıra eritmek ve makta olan İnsıil"zlerı Avrupa kıta 
blırtühnüt ve hareket mevzileıintlen Atina, 20 (A.A.) - Ac::keri söz- bardıman etmekten men'e çalı$ı _ Süven k.anatmı el.mizden almak sından kovmak üzeredirler. 
Öleye eüıriilmüttür Bir miktu esir cünün dün ak~m verdi~ı rnalıima yur. Askeri zarurı•tler icab ettirir- Ahnıanlar için o kadar kıymetli bir. Mareşal nutkunu bıtirırken Al 
alchk ta ~e, Yunanlılar yeni müdafaa se Atina bombardıman edilecek - feY olacaltur ki naz.i kumandanlıi'I- man ordusunun B. · Hitlerı j!Öste-
M~edonya Te Teealyada düt - hatlarında tutunmuşa benzivor - tır. mn bütün kuvvetini hu hı19U9ta kul- rece~i yerde muzafferane takib e-

llaan fenalade tiddetli hava faali- lar. Sözcü •. cephe~in !flllhtelif kı- B. Çörçil tarihi hazineleri ihti - aı-nuı beJdı=nebilir. Maamaf.ih bu dece~ini reEmen temin etmiştir. 
'9tinde bulunmupır. akat dtifftlan. 81.?1~annda~ı . vazıyetı şu suretle va eden bir şehrin bombarchmanı gün öyle anlafl.hyo,· ki, l...ibyada Mareşalin nutkundan sonra B. 
~ndanlaisD plim mucibi.- hulasa etmıştır: . . . mes'uliyetini İtalyanların üzerine kuUanebildiği kuvvetler evvelce Hitler kadehim kaldırmış ve zafer 
Ce tacl'I ed:ihnış olan hattHmZı ya - .. Arnavudlukta, tam bır ıntızam yükliyerek Vatican'ı bombalamak tahmin edildiği derecede büyük de- şerefine i(m ·ştir. 
ra.ıam-ı ıçınde cereyan eden çekilme ha - 1 .. ·•-1• Sa b' b kt k · 

.,.. r. reketleri üzerine düşman E~iri için hak kazanmıva ça ışıvor. guwr. at ır uçu .a son as ·erı ra 
mıntakasındaki Yunan hatlarına Ne olursa olsun İtalyanlarla Al lngilizler lehine olan birçok un- T>Orları d:nledikten sonra B. Hit-

Almanlar Yunan 
şehirlerini 

bombaladdar 
Atina 21 ~ A.A. ) - B. B. C: 

Du.ı aktam er.ıaiyet nezareti taı:a
~ Defl'edilen teblii: 

Alman bombardımaa tayyarele -
ti birbirini. takib eden dalgalar ha • 
li.acle Pire, E.leu•İ• ve Mqara7a hil. 
Olllrı etmitlerdir. Bombalar sivil halk 
•raaıılda zayiata aebebiyet Yennio -
tir. S AlmMı tayyaresi düfijıiil -
~ür. 

yaklaşrrıak teşebbüsünde bulun _ manlar askeri bakımdan faydalı •dan ayan Tımes gazeteai maka ler misafirlerinden izin alarak (e-
mUıŞBA da Yunan topçusunun ve addettikleri ~n Atinavı bombar- lesini şöyle bitiriyor: kilmistir. 
havan toplarının .şiddetli ve isa _ dıman edecekler ve Çörc;ilin teh- Balkantard~lti harbin neticeai İtalya kralmm telRrafı 
betli ateşi karşısında bu teşebbüs didlerine ehemmiyet vermiyecek- her ne olurm olsun pırki Akdeniz Roma. 20 {A.A.) - İtalya K~~-
durdurulm~tur. Aynı mıntaka _ lerdir. bikim1yeıi ve Yalu~adc zaferi 0 _ lı B. Hitlere aşağıdaki tel,grafı J(on 
da kıt'alarımızı iz'~ etmiye u~a- rade 'kazanılacak değildir. dermist r: 
şan bir İtalyan müfrezes: muha _ Atlanı·ık News Chronicle gazetesi vazivet Do~m yıldönümünüz münase-
rebeve başlamadan dağıtılmıştır. bU9UeUndalti müııaleasında daha ·ile betile şahsınıza ve müttE-fikimiz 

AOCl6'un şimalinde Yunan tol)- h b • ri gidiyor ve dıyor ki: Almanyaya tebrikler:mi ve sami-
~su Erseka ve Androlikon istika mu are esı Yunaniataodaki imparatorluk mi temennilerimı Yollarım. Hissi-
metinde ilerleyen bir motörlü lı.:uvvetteri yatımı lbtt.l?iin tekrarlamakla ay -
İtalyan kolunu da~tmıştır. Erse • (Bat tarafı l inci IQflıda) Alman_ başkumandanlığı 8ctl4tan nca blr haz duvmaktaYım. 
ka mıntakasında And .. olikonun aittiiini .öylemittir. (•U 991 un kap ._ harbmde kln vet n bilhaesa Marepl Göring'in hitabeti 
cenıbı ~ar.bisınde bulunan mev - tana Kretchner de meşhur bir de • ~rh~ v ~vv~t ~bar'le ?.üy.ük bir üa.. . 
zilerimize yaklqmıya teşebbüs e- nizah& kuniu olup şimdi lng;l:zle - tünluır,:ı h~ızdir. Bu muthıt taamı - . Bedi~ ~~ {A.A.} - D. N. B. 
den di~er bir dü$1tlan teı;ekkü ü rin elinde e.ir olarak bulunmakta - Din -.n:., rar l'Slndr. Yunan ordu- aıan•ı bıldirıy~r.: . d .. 
aiır zayıat verdırılerek püskürtül dır. mnun ve lngiliz kuvvetlerinin il& • ~a~~! Cö~ınır, Hı!Jımn ogum 
müştür. Bir miktar esir alının~ - AleU&nder b•J iki kL;mandanın nı"haye dayanm11lım bekleneme7- y~do~u. m~naaebetil• radyoda 

Berlinin son 
bombardımanı 
nasıl oldu? 

Londra, 20 (A.A.) - İngiliz ha 
va kuvvetlerı tarafından Bcrlıne 
yapılan son hücum esnasında Al
man bükümet merkezınde bulu -
nan ve şimdi Lizbon'a gelmış olan 
bir zat, Deyli Meyl gazetesınıı: 
Lizbon muhabırine, e..-ı yeni İngı
liz bombalarının tahrıbkar tesıı
lerinı anlatmıştır: 

Bombalardan bir tanesi. bir a
partımanlar blokuna tam isabe 
etmiştir. Bu blok yok olmuş ve 
muazzam ıbinanın parçaları ta 500 
metre ilerlerde buıunmuştur. 

Geçen Eylüldeki hücumlar es
nasında Londrada bulunuyordum 
Fakat Berlin uzerine yapılan hü
cum, dehşet verici olmuştur. 

Berlinin en büyük abıdelerinın 
bulunduğu merkez bolıtesi.nde 
yan,gın :bombaları tufanı bll'(ok 
yangınlar çıkarmıştır. Muauarr 
infilak :bombaları atılmış ve bun 
lar yerı sarsmıştır. Birçok bomb .. 
Unter Den Lınden cıvarlarına d~ 
m~r. 

Saat 3.30 da tehlıkenin nihayet 
buldu,ı?u ışareti verıld!gı zaman, 
otelin taraçasına çıktım. Ufukta 
her tarafta yan~ınla; vardı. Has
tane arabaları ve ıt!aiye arabala
rı, durmadan J{eçiyoı-du. Yardım e 
kipleri her tarafta çalışıyor ve yı
kıcı ekiplerı. faalıyete başlıyordu 
Çünkü Almanlar, hava hucumları 
nın bütün eserlerıni derhal orta
dan kaldırmıya çalışıyorlardı. 

Deyli Meyl'ın Lızbon muhabırı 
Lızbonda otur:ın bır AmPrıkal n r 
Berlinde oturan Alman nişanlısın • 
dan aldı~ı mektubda da bahset
mektedır. 

Herhalde sansürün ~zünden 
kaçmış olan bu mektubun bır kıs 
rnında, Alınan ~enç kızı. İngıliz 
hava kuvvetlerinin Berlıne bimu 
haha hücum edebilmesinden dola 
yı bayretmi bildirmekte ve so le 
rine şöyle devam etrnektedır: !Dı.ter taraftan düşman tayya -

relerı Atinaya uzak olmıyan bazı 
Jnahalleri de bombardımana tabi 
tutmusfardlr. Bazı köyler mitral
J&l ateş!ne tutulmuştur. Sivil halk 
aras nda zaviat vardır. 

t u'tl t f d M v Tnı4c:yada, Amavudluk~ 1 arazi terk aoyled gı bır hıtabede devlet reısme 
ır. ru er ata ın an, « eşe yapragrn . . . b" .. Al k • k l · · 

Ş..__,ı• Yıman.iıtanda . 1 taı. f d'l . ld v •• edibn.ip ve yeni ric'atler de he utun man as en uvvet ennın Af •k d h kAt 
!DllU nJt&n e 11n e ı mı .. o ugunu soy - b ·ı l · · M 1 rı a a are 

Müttefiklerin başlıca şimal cep llemi*r. Mezkur nişan denizaltı kor men hemen rruhakk.ık olarak la - te 1 ~·;r;: enru .. ısfn:i1uştur. ar~şa b~-

Yun n ·Kralının 
radyoda söylediği 

nutuk 

hesinde Manastırdan ~elnf"k .gar- sanlatı:na tevcih edilen en yük.sek znn gelecektir. Eğer imparatorluk v~,1~ sonhgunbelr ~ ceArlcyan e ken · ?- ş·ıddetlendı• 
bi Makedonyaya giren Alman mo ni~n olup şimtliyc kadar yalnız üç lwvvcilerinin Yunan ana , atan yıu;. mu arc e erın .. ma~ aı; e_rnun 
c:.rlü' .lmlları dun ilerl~vememiş -1 d . it ı_ _ _ı 'I . b topnıılkl.a.undısn çekilmeae mecbuır yenılmez karakterını yerııden ısbat 
aıu enıza ı ıuunanoanına ven maş U- • . _,_ı __ ~ •• l · .. le (D-- .. __ L l • · f-...1 ) 
lerdir. Bundan başka Grebene ve ı...n..ktadır. kalacakları zaman ~clirse .lti maat _ etmiş otUU .uı~u soy emıt ve IOY • ~ .uanan inci aa~ ~a 
Allyabnon Y&diat ve 0\impos dağ .AlekNnder 9izlerine tôyle de _ teessüf gelebilecı-ktir- bundan dola devam ~~ıtur: . . t-!t• İncali~ bava ku~~~tlerı umu -
silaiINi mıntakalannda bulunan vam elınittir: )'il c~timizin k nım.. icab et - Bu ~ zaferlen tenun eden ma hrarcih:nın t~blıgı: 
41ütman kolları evvelisi ~n işgal . . mez. ba~lıca üç teY olımuftW': _ Dün ve dün sece lngiliz bomber-
ettikleri mevkılerde durdurulmuş Taknôen 2,S mılyon ton hacırun Kat1 meyclaa mubare'be.i 1 - A\maıı kuvvetlerinin teçhi- dıman ve avcı tayyarel~ri dü,ma -
lardır. de er...._.. gcmiJıi yakalanmıt. batı- Deiıty Herald eazetesi de hemen zatı, '*' Bingazi ve Trablu garb mınta 

İnsi'iz ıueteterinin blıtbiı nhn111 veyahud kendi kendilerini ba hemen ayni mi.italeada bulunuyor 2 - Ahnan ukerinin gördüğü ka1anndaki aıkerl,.rı ve malzeme.:: 
Atina 21 (A.A.) _ B. B. C.: Lontlra 20 (A.A) - Pazar ıa- tannap mecbu~ .edi~ş.tir. A~laıı-; ve cli,oor ki: . talim ve terbiye. üzerin.e hücum _c-de ~k a~ır zayiata 
Yun.an kralı halka hitaben rad· zeteleri, 90n cünlerde yevmi gaze- t1t muluıre~emrı~n muvaffakıyetli _ Yunan ~r~bnc v._e bizim bü • 3 _ Ahnan askerlerinin haiz bu sebebıyet ve:mı"lerdır Bııçok yer. 

JQda lbir nutuk C!Avlemio+ir Kraı telerin yaptıirı sibi Afrika muhar~- ve muv.affakıyetaız tarafları vardır. tün g~tlenmız~ ragınen Yuna • L _ _ı v •• k 1 h'"k" f lerde ve ezcumle Acrorna, Eladem, 
.a_ -~ \OM ' ' t 1 L- "h- Fakat ez t ed b'li · k' · ·-' h b 1UTK1Ugu yu "JeK a .. 1 evaa · B rd' M · 'd b' 1t wıı:ıniştiT ki: bekrile ngilu kıt'alaranılen ;;,-bı Ahn de e~ e ı rım a. ne n~ d"!}-er":.•n muMa c esi al•yhi _ Mareşal Göring, daha eonra, Al- -~ 

1 
.. ıa rı.ı:kİ· enaatır I e ırr_o.b m~ 

1
-

c- İki büyük tmpantorluk ta- ıacwıd1111 da baluMmo
1 

kd ra rr, f li~nAhneruzaıtılan ne de uzun me- mb ız.e. ocıkm.~ıtür.. eydan muhare - man askeri muufferiyetleri için bü- to_r ~ B ıye vbas1 ıta abrı tab 
1
1 e ı -

raf ndan icbar edildOt"miz mücn- daba Z'iyade Balba ar a cerey~4 aa e . an. t,ayyareleri bu muha - et11tm at ı netıc~sı belli değildir. yük bir ehemmiyeti haiz olan bu üç mı.ıtır. .. u ara a a~" om a .ar . ~e 
&leye devam için bütün enerji • edea muharebeler hakkında taf~ - n:bede ıatedıkt~ri g"bi hareket ede- Fek.at belli olan hır 'ey varsa 0 da Un11Urun tahakkuku ııımnmda Adolf m1tralyozlerle hucum edılmı~r. 
ilini sarfetmiş olan Korizİ8in ft.8Y- &at vennekte ve Yunan kuvvetlen~ miyorlar. Don•nmamızın sahil aer- Yu~an ceearetinin kır.lamıyaca~ı ve Hitler'in bizZllt earfettiği gayretleri Deme hava nıeydan:nda bazı dıi1-
~tinden sonra ve ~inaekte l.Piz ve imparatoıluk ku\•vetlen. vialerile iı birliği •rttıiı n:.bette lngdteret1in de müttefi.kine azami b .. . . . man tayyarelen bombardıman ~di-
olduRı,ımuz nazik ahval dolayısile nm fiddetli Al.11an taarnaaa karıı - düşmana verdiğimiz zayiat da art_ ya11Chmıı yapma taahhüdünü yerine le M:z e~~~ar. d od H' 1 lerek huan uğ·atılm.:ştır. Berka 
kabinenin idaresini bizzat deruA- t1nıch söatet"dlderi muht~c:m mu - maktaclıT. Muhriblerimiz'n adf'di geti~iicür. Ancak fikirlerimizi fe.. b retabit bur:ı~ Y.. ı8 d ıt e_re hava meydanına da bir akın yapıl-
4e etıne•e karaT verdim. Müca - luıvemeti tel:ıllfiz ettirmiılerdir. yüboldikçe düflllan zayiahnMl da _ na ihtJmallere hazırlarsak iyi ederiz. ~~a en a IOY e emı1- mıp. . 
deıeve devam etmek SUTetile mu- Gazeteler bu la•berleri büyült ha ziyade y\IUeleceğine fi.iphe yok- Alman ılori hareketini Yunan top _ r.llk fta harbe . 

1 
ı·d bi Taarruzi de~rı!e u~ · 1

art yapaa 
kad~"S hukukumuzu muhafaza e- bqlıklar Altına ilk sayfalarında lUr. Bu bal, Atlautik muharebeei ralr.la!llnd.a c!urdumuılt ihtimalleri • . tmİJ. a e a .. e 1 ~~c~. tayyarele~mız d~fmanın. m~ -
~tz~.• cıetr~e Ye kullandıkarı aerlev kazanılmcıya kadar devam edecek- pek zayıftır. Hidi.elerden alınacak uker .ıfatıt: elde etmış ~ldu~unuz törlu kuvved-:nne ~ayıat verdırnu,_ 

Kral. halkın yeni hüktUnt'te iti- balar 'büyük 1»ir nik.biaJiie deWet tir. den fUCL-: Ordunun eliude Alman mal~at m~·~~kb~l aakerı talım ve ler ve Ca_zala ~a bu tayyare mey -
lbad ecleceJi, kanaatini izhar eyle· e,4emdttedir. B. Aleksander Amerika tarafın la.rıdala ka:l,u makine bulunmasa t~rbıyode. bü~~ bir rol ?yn:muştıT. danını mitralyo;ı: ate..-ine tutmuşlar_ 
Dliştir. Sunday Chronicb.in ı,.w. meT. elan İ..Utere e 10 aaıhil muhafa- lizımdır. Norveç, Franaa, Belçika Siz ~~n büsılens ~nya bayat dır. ~da y~rde ~ulunan bir s. 79 

zuu olan haberlere lı:~ NtWt , . 'Y' • • • barbterinde oMuiundar. ziyade bu- venlına:. ~>:Yarea tahr b eM1mit ve Cr. 42 

A~kerler ~dur: (clntıilizler düpa .. hü7'k : aemllincan sıtayifle !baı.etrn.ıf Jiin -aabit ohu1tur iti ferd it!barile Yo~ neresinde rastlarak bpınde bazı tayyareler hasaTa ui-
~ zayiat verdirdiler.• · . lngiliz ulteıi Alman' aek.erine üa _ nudayabm, dii<•manı ber yerde ye- ratılmışt1r. 

• • • • Sunday C.ıtpt"c• ırazetlıll l9e .a7le ~Y~ ~azın baatıare demok tündiir. neceiiL .Gazala üzerinde iki Mes.c;ersch-" frıka vazıyetını bir serlevha .. k~upr: •Alman ~ı _ve b~!et uğrunda bu kadar mıtt 109 t~yyaresi avcılarmız ta-
~ aürüleri pü&urtüldn.. ~~ bir mucadele yapan Yunan Atı· nada askeri bı·r ·ıngı·ııere muharebe- rafından d~riilmüştür. 

1 •• Ü ı ? Newe of the World paetetıl de mılletinden de bahsetmiş ve Yu - Bir aemiY~ ~t 
nası gor yor ar . Yunaaietan m~arebeleriae aid taf- nanlılan cKahraman Milleb diye k b• k ld 18/19 Nisan gecesı bombnrdt -

. . • lillt1 töyle bir bapk almada -.et tavsif etmiştir. a ıne uru U sı• yakında başlıyor man tayyareler·m·z Binı?az lima-v ... 2~ (A.A.) - _Aske~ meha- mekteclr: 8. Alebander 8fiderine töYle nı üzerine bir ııkın vapmıc:lar ve 
Gide ~adak!- vazıyet toYle tet- •Muharelte ...., ••ı Alman ill- deıvam etmiştiT: (BQfta.rafı J ınci 14yfada.) Olu&anfa ı IMi IQla4la• bir ~emive tam isabetli bon ba -
kik edı~~: -L • a.-1-:1..- lerile doludur.>ı ~ Alman ve İtalyan takvi chiunu bildirmiıtir. h beai . alt nd. ba-'· .. lar atarak rıhtımlarda yanıı?ınlar 

. Ahnan ılerı ~ar~ctı ~-~aııı:n ye latalannın Libya ya ~erilme yeni kabille mu are . tWı. y A ı ~yaca11 çıkarmışlardır. 
bir haftadan~??: ~Hum inünde 1 ·ı• Alman line mani olamadı~ için don&n- Londra 20 (A.A.) - Atma rad baldt~a.ki '°"r. •~etlere bır delıl Aynı ~e Trablu92arb limanı-
durmllılfı.r. Gö~u~~şe nazaran Al- ngt iZ - mamwn tenkid edildiıini ııeörmek yow yeni Yunan kabineaine bizzat daha ıllve etmiftir. na da şiddetli bi; akın yapılmQJ -
inan - İtalyan ı.tıli ordusu petrol tayyareleri arasında teyiın. Fakat fUDU unutmamak la bal Jorj'un ri)uet edeceğini bu Harbin Balkanlar ve Ortatarkta- tır. Buraya takriben 15 ton bom-
tltokla~ temin etmeden e"!el • • • uh be mndir ki Yunaniatana verdiıi akfam bildirmittir. ki med ve ceziri ne olu .... olaun ha- ba atılmış ve rıhtım!ara . bırçot 
~arik sa~r~ına ~~~~ şıddetJı bır 18 are miz B6zü tutmak için pek büyiik Yunan donanması genel kurmay kiki neticenın lngiltere ve Manı ü- tam isabetler ka~dedılmıştır. İs 
Yetinde afldeıildird ·b 1Bu 0 b~li Londra 21 '(A.A.) - Hava ne - miktanla malzeme ve techizatla baokaru amiral Sakellaryu batvekil zerinde istih1&l edilmek istenildiii ~yol rıhtı~ı ıle. '?arb rıhtımı 
7an tar ann a u unan ve • Orta 1:ııer~- .L..."- "L. b' rd b · ı~ bah · ı v I uzer.ne muteadd•d bombalar 
Jin«ilizlerin elindeki Tobruk İtal- zareti istllbarat daire8IOe " • -r -.ıJUa. ır O uyu . U muavan~ıne. v_e nye nazır ı(plla anlaplıyor. ntıiltere muharebe.ini . . . • . 

· in bir tehcfüi earktan «elen bir habere pe, İn- memlekete nakletmek mecburıye ta)'ln edihn;ttır. bir an evvel bi~nnek .için düflllanm isabet ettı~ı ~bı d•lter b•rçok bom 
~-~~:~ar ıç Riliz avcı tayyareleri Clllll& ~nü tiılde idile. Biz aömümüze sadık ka Kabinenin diğer azuı f\111lardn: yaktnda büyük gayretler •rfetmai ba da nhtımlardaki tıcaret gemile 
oqaı ır. Yunanistanda büyük bir faaliyet !arak tenltmizin icabettirdiıi bu Harbiye nazarı general Panaga - beklenilmelıı.d.ir. ri arasına düşmüştür. 

A .k p 1 yaya ptenn.iıflerdir. nakil işini tam bir emniyetle ve kas. lı.ava nazırı general Nikolaidis, Alman fİlnd' Franaz ü.lerinde Habeşistanda De!>Sle - Alomata 
merı a 0 On Hurricane tayyareleriftden mil-~ donanmamızla temin ede- ~tat rı~zırı s~n~~I Konu. bulunan ya bombardıman tayyare '!'°1ntak~ı~da dü!;man mevzilert 

da yardnn edecek rekket> bir filomuz M~~ bi~. Bundan bafka Ll>yadaki llancıye, maliye v"' ~~Ilı ıktıaad na: mevcudunu arhrmaktadırlar. ıle motorlü na~liY"" '::asıtala~ı bom 
109 tayyarelerinden müteee1dtil «&flUJJOnlannıwn iaı&esinin ve mal zm Çuderoa. dabiliye _ve um~ı peqembe ae-:esi Alman hava kuv balanmış ve m tralvoz atesını> tu-

Nevyork 21 (A.A.) - Pat ajan- büyük bir hava kuvvetinin hiına- zeme ih_tiy~J.annı da temin etmek emniyet nazın Mani~dalci~~. aahhıye vetlerinin bütün ağır bombıudımnn tulmuştur. Müstahkem mevzilere 
il bildiriyoH yesinde uçan on tane Yunkers 87 mecburiyetinde bulunuyorduk. Ye ma~uet nazırı Nıkoul dia. eece tayyarelerı Londraya kartı kul ve askeri binalara tam isabetler 

Polonya BıatVekili seaeral Si - tayyaresine tesadüf etmiıılenlh'· Düşman nakliyatı hakkında söyle . Kabm~ azua aaat 1 ~: 1 S te Y~ - lıandrnııtGr. kaydedilmiştir. 
lroNk.i pzeteciler taplantı.ıncla he- İnıRiliz a~ıları adedee dörde karşı nilea ıbütün södere ratmen ce - mın etnut ve banu mutealı:ıb ılk H hakim. • Habet İmparatoN 
Janatta bulunarak Amerika C.üm - bir nili>etinde zayıf bulwunaları- man 100.000 ton·ıaıo h 'nd içtima ektedamiftir. • ava ıyeli Londra 20 (A.A.) - Reuter a. 
1-neia B. Ruznlt ile yapbjı müa- na rabnen cereyan eden muha - İtalyan nakltye j(~misi ba:C~~ e Knıha beyanname11 MuhabVe göre: lngiliz hava kuv. janllllla verölen bir haberf' gö.rn Ha 
........ muvafCakiyetle gebe.len • rt!beyi kaıannıışiardır. Filomuz Bahri N y ır. ı · LondTa 20 CA.':'·) - Y~~ vetleri lngihereye yapılan bombar- be"9tan imparatorunun AddLA 
.. 0 -...,,dll.t dola,.. çok memDUD kıuI'IWl izlerini taşıyarak, fakat · ye azın. unaniatana hah majute Yorgı Yunan mılleti- dım nla t k Ik t kil ed beba'ya .avdeti baklanda yal>ılan 
•\hiv.ma aöyl'!mif ve .Amerilamm anı mel'CUdu ile ilaine ~ ~ hakkındaki kararın ~atbi- ne Atina rad)oeilc yaptıiı bir hita- a .. ra am l\rtı 1 OIJ ~ - bazarb.klar .Uratle il~lemektodir. 
'aı1ts olduia siW P~ ıür kını bır kere daha tearib ettikten bed'e ezcli'ınle ıöyle demıştir: cek hucumlar yapacak hdar henuz Son haberlere nazaran imparator 
4la ~. ve acMnç "Nnte ıı..- ' 8QIU'8 eözlerini fll()Jle bitirmiştir: Mütıel.id ve amnkir kalarak kuvvetlenmemittir ve ancak 1942 ordmunun h~ında ve Dehra Mar-
._ ~ dllhiliade ,_dım, ede. .._ Ka....ıaki Polo.~ ordu • Atlantik muharebesi devam edi memLıketin namuıı ve istiklal mü - ilkbabannda Alnuanyaya nıiali cö - koa mı.t.Uaauıda bulunmaktadıT. 
~Sn ............. A ....... Po • w llllıllatelf.. " "' +....,. JIDl' ve bu muhazıeıbeyi kaıanaca- cadel..me devam ediniz. Vataıu • riihnediii bd• aert ve denn dar- Bu 1&ha Addie-Abeba'nın 175 ki • 
...,.,.. ppac:-ia alı: m•ll u ~r- ille ,...,..,.ttar. lıL w tr..dar .müdafaa etmeli7ia. iMier inclirebiloceldir. lometre Pıuali ıarbilindedir. 
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Kasımpaşada ev 1 

kiraSI yüzünden l 
kanh bir vak'a oldu 

Paraşütçülere karşı 
müCadele tecrübesi 

Eğlence yerlerinin 
kapanma 
saatleri 

• 5 Nisan tarihli 
bilmec m:zde kazananlar 

Kiracı ile eo aalıibi btç.4klarla Dün Bakırköyde yapılan tecrübeler muvaffa- Çalgılı yerler saat 24 ele lo· 5 Ni$cın tarıhli bilmecemizde de 257 numaralı Kcnal Bir~cik sıh 
birbirlerin~:Jız:-ette ki yelli o)du, birçok mefruz yangınlar sÜrat!e kanla ve pastahar:cler 1

1 

de kaz~nan okuyucu.ı~rımızın isınıler, hat memuru Ahmed .oğlu Ziya 
yar •• d .. "'ld .. ••t .. 

1 
• h d·ıd· kapanmıı olaca/l aşagıda yazılıdır. lstanlııız.la bu - Toyıclemir !:A'ci efor Paşa mnhallesi 

SOR UTU u, paraşu ÇUıer im a e 1 1 lu"!a~ ok:uyu~larnn.ızın hcd!Jıe ~ Ünlü ııokak 163 Fıkrct Göktan. 
Ka~papda biT ev halkmı bit- Şehriıniıdeki muhıeli' eğlence ~nı Pazartesı, Perşembı! gunlen 

brrlerine katan ve 3 kişinin yaralan- (&,tarafı 1 inci .ııayfa<b) [ Saat onu kırk geçe Bakırköy yericrinin kapar..m.t saati dün ak~am ogleden sonra bizuıt idarehane - Kokulu aabun 
malarilc neticelenen kanlı bir kavga ihbarile ilk ikaz işareti verilmiş bez fabrikasında büyfık yangın dan itibaren tahdid c-dilmiıtir. Ba. mızden almalar, lt'L."'trrtdtr. Taşra-ı <Son Post:ı h:ı.tımlı) 
~r. _ ... keyfıyet <ier'hal telefonla kaza da: çıktığı haber alınmış fakat bu a- dema birahane. bar, gazino, çalgılı ta &uLtmanl.arın .. hl!di~:ıcr; -posta İstanbul 20 nci ilkokul sınıf 4 de 

Kaırunpntada Gitliühane sokag~n hilindeki jandarma ve polis teş- teş, tatıbikata nezaret eden heyet yerler nihayet gece saaz 24 de, pas.. le ~~re~l~':ne f!Onderılır. Bırnu."l, Osman Olgun~r, İstanbul Galatasa -
du 11 numa:nlı evde oturan. Faık kilatile vazife alan diğer ekiplere 1 .huzurunda cidden takdire şayan tahanc ve lokantalar dı. azami aa- ve tkıncı ıkramıyey, kazann~~ş o- ray · e&ı talel>esindL"ct i05 VcdaA 
~can ve ~-'1 Kev5erle, w aynı cv~e b.ldirilmiştir. b:r sürat ve muvaf!akiyetle fab- at 1 de knpanrnıı bulurıacaldıu - !a~laT. gazet:ye ko~uhnak u.zere Atalık, İstanbul Kabataş lısesi sınıf 
lmae! bulun?n Salm otlu ~rv~ın Tatbikata nezaret eden he et dka te.şkılatı ve mahalli itfaiyesi du. yı çı~m~ bırer fotograflarını ver- 9 tnlebemaen Haldun Ça_ğlar. 
amlannda k~ra ~~yen meşeleSJn • teknik onarma. yan~ın söndıii~e: tarafından söndürülmüştür. melıdır~er. 8 k l • 
den dola~ b.ı munakap ~m~t·~· . gaz temizleme ve sıhhat ekipleri- Tecrübeler sırasında yaralan • Lı·se b. tı·rme Bır aylık. (Son Poıta) .. oya .. a e~ı .. 

Bu mü~4k_aıııı. esna~ında her ?ki le birlikte ev·.,ela mcfruz paraşüt- dıkları farzolunan hastalar, sedye abonesı kazanan Lulebl~rgd..ı: mıllı pı;:ongo baya 
t~mf _da bır~ıne!~ne agır ve tah·ık. çiilcrın inclık ı eri bildirilen İncirli lere konularak mümh-iin olan SÜ· ı·nltı·h~nıarııla bu~·u·· n Te:kirdağ Namık Kemal okulu sı. k:ızıı Medı~n. Muetnfakernalpıış.ıı cc.. 
k?r sozle" ~ylem~!<l,.r, kavg_a _bırd .. n çiftliğine g.de:-ek burada alınan t rat ve mtimamla sıhhat bakım ~ n·f 2/ A da 103 A}han Talay. z:ıcı Sezaı kızı Saadet Çelen, De • 
bire kanlı hır bogu,mn h~liru ~.11 müdafaa ve imha tertibatını ~öz- ! merkezine nakledilmişler ve bura Bir maroken kaplı muhtıra n~~ti orman muhasibi kızı Saime 
tır. Bu ara.da Servet. ~eh:n_?~~· ça. den ~cçirm'ştir. da ilk tedavileri yapıldıktan son- başlanıyor d I · Sönmez. 

Kldıyı ~a~ıb~.1 ~~ fııi:kı wgogsundeln, Vali Muavin; Ahmed Kınık bu ra hastaneye sevkolunmuşlardır. t ·anb-·• 1-I edterı ı: • Albüm 
evsen oe ı e"' noen agıxcn yara .a • • . . - • •• .: • • .m ou.ı ny arpa:a .ıJB~sı. sınıf 

F 'k c1 masa üz ... rinde du • ış ıçın tavzıf edılen p:ırac;t.:tculer- Alarma saat on b.rı on ,geçe nı- Şehrimizdeki resmi liselerde bu ı .f talebesinden Cenab Yüksel. ~ıı Post- ı ::tıralı) 
:~ ~ı1 h~ağını ka;arak, Ser. le müca~ele ek p!ni teftiş etmiş, hayet verilm:ştir. .. . sabahtan itibaren bitirme jmtıhan- Mürekkebli kalem Antalya Gaz.i Mustafc Krmnl ı'k 
v~te hücum etmiş ve can havLle !11 rı hakkında kend.lerınden Denemen.o. dev~mı .~?ddetı~- lnnna başlanmıştır. (Son Posta h.:ıtı-.ılı) okuhı smıf 4 de 136 Turğud Olcay. 
ha«mını ba!'l'nd.:ın ve ellerinden ya. ıza:hat almıştır. . ce kaza dahilın~ek! .butun ~akil Peı:tcvniyal ve Vefa liselerinin bi Ve.zirköp.u Merkez ilkokulu 81 • Gönen terzi Hakkı Pekel oğlu Nu.. 
ral"'JY!'Ştır. -~~u esna~ia ~c doğru ılerle- vasıtaları tam bır ıntız~ın daıre - tiıme imtihanları İstanbul erkek li _ nıf 5 de 61 numaralı İsme.il Kuzu _ ı retlın Pekel, 1 unçelı jandanna alay 

H; diseye vaz·ıyed eden zabHa her dıg_ı farzedılen du~an tayyare- s.nde ol~uklarl. noktalarda dur - sesinde, diğer resmi liselerin iımL baş. Ankala lltc..Jan ilkokulu smtf komutanı yarbay Niyazi Öcııl Jozı 
üç ya•al ya da cankurtaTaola Beyoğ lerı. Korkuluk sokagı •başında bu muşlar, ıçeı~lermdek.. yolcular ~a hanle.ı. da kendi mckteblerinde ya- 5/ A da 858 Feyhaman Türker, Js- Nurten. 
lu hastanesine kaldırarak, vak'a et. I1;1nan 2 numaralı ahşab eve _.tah-ı c.n yakın sıgı~aklara ve evlere ıl- pılm.aktadiır. . tanool Laleli Az.ım4dic solı.i\k No. 40 Ayna 
ra6:nda tahkitarcı ha a~tlr. nb ~mbası atmı<:}arsa. da alaka- tıca etmıt1lerdır. HU19Uıi liselerden 1 layTjye, istik. Leyla. 

da ekıpler deıiıal :f'aalıyete ~eçe- Bir saat on dakika devam eden lal, DarüHafah ve Yüce Ülkü lise Kurt:ın dol k l <Son Po:;t.a hatır:ılı) 
23 Nisan bayramı rck y~nmakta ve yı~ılm:ıkta olnn dünkü pasıf ko~ma t~besin- leri &<>n s:~uf talebeleri bitir~e imti <Son Po,,t:ı '::tı:-n~>cm fr.anbul Zeyrek. orta olrulu 1ıı~f 

bu evı ateşten ve çokmekten kur den alınan netıceıer musbet ol· han1anna lstanb.xl E.Tkek Lıscsindc, ı:_ . 1 t 1 f f' Hik 1 I A da 196 Cengız, lırtanbul Boga. 

h i
"' d d• t l dı ıb'11.. .. ~.. ••t .. 1 1 .. ş· ı, T k.L· J B w •• l I ı:.ıı-gam posa, egra şeı ımıet . S O azır H{l evam e ıyor armış ar r. muş. ı~ paraşu çu ere mu - ışn ern -."I, şık, ogazıç: ...ise eri Fnat kızı Se 'm fı;ta 1 1 Kı 1 IZJÇI anyer rtaçerme 4 numarada 

. . . • . . Diğer taraftan Bakırköy yağ cadele eden ekipin faaliyeti tak- tıatebeleri de Gnlatasnray Lisesinde lim mesle.lt ~ektebi n:::ııf t
2

/Du~~ , Hatice Demir. İıtunbul 36 ncı ilk 
23 Nısan Mıllı Hakım1yet ve Co fabikasınn da ya~ın bomh:ısının djri muc.iıb olmuştur. gireceklerdir. . 325 Nimet İ"t.anbul 32 • . .• k k l okul tal be . d 295 N d c·· 

cuk Bavramı haı:ıı:-hklanna de\ am cKıştüğıü ve fabnkayt ·yal.."?Tlakta Tecrıübe ~nunda kendisile f!Ö - lstanbul ve Galatas ray Liselnin fi'lnıf 4 d 'H "'d. ,. D . ıncı 1 0 
u k e sın 00 

ec et un. 
o unmaktad·r j ld " - ·· ı .. f brik d h'l ' d h d ı... . . .. dd'd e a ıy t-mırtaş. ut. • ·.. . -w o ~ı-;U ~01:!1 ~u~, a a a ı :.n r.üşen bir arkadaşımıza Vali Mu- . e . er er.s ~ıuptl ıçm muteıı 1 n· I K" b 

Bayram munasebetilc yarm ~ dekı buswn ıtfarve teşkılatı rnef- av~ni Ahmed Kınık: ınıUhan komisyonları teşkil' edil • 1f ırçası ıta 
lcd n sonra büt.ün resmi ve husu- ruz ateşi kısa bir zamanda sön- c- Henüz umumi kritik va'J)ıl- m.iştir. CSon 1-o .. t:i lı.ıtı ~hl Erdok emııiyt.t komiseri F eıid 
sı daireler Per~emb·• Eabahma ka -Hirmüştür. rnadan esaslı bir şey söylemek Lise bitirme imtihanları 6 Mayıs Balıkesir l:U'"si sınıf 1 ı A da 1628 kızı Nedret, lst.rnbul Bcşikta-. kız 
dar tatil edtlcceklerctir. Çar.şam- Bu meyanda muhtelif semtJer- doğru olamazsa da şahsen edindi- akşamına kadar bitirilecek ve 9 :\1a- m.ımarah G~lteki:ı Olguner, Mer~in orta okulu 38; Rukiy.-, Sayı;, Bursa 
b Beyazıd Cümburıyet de çıkan yan.ınnlar da mahalli it- ğim intıba; tecrübenin muvaffa- yısta dev]et olgunlu~ imtihanlarına K~.rtuluş ılıcokulu sını f 4 de 132 Okçular Okul sokak köseleci Ali 

\ anın \/'Jlayet adına mera - faiyesinin vaktinde müdahalesile kiyetle cerevan etti~ merkezin - başlanacaktıır. l\~u~~cc~l Hale, lnebolu tapu sicil Öz.tabak elile Neriman." 
s. n vap,lacak, müteakLben Tak - tevc:-ssii etmeden demal bastırıl - dedir. Ekipler iyi hazırlanmış, va . <;>rıtookullnrda da devlet ortaokul katıbı o~lu Hasan Basri Ô.ztürk. 
sim Cıim'hurıveı Abidesine çelenk mıştır. zifelerini layıkile başarnuşlardır.:t imıtihanlan yarın .sabahtan itibaren Diı macunu Macaristanla mal mübadelesi 
Jer konacaktır. Vilayetin bütün başlıyaca!k.n~: Gemlik Tur.la çiftliği sl'hibi Da_ Macarlarl:ı evvelce yapılan an -

las-nıa mucibince manifatura e~yası 
na :mukabil 1.000.000 kilo kadaT 

Jr va Vf: nahiyelPrındc de Cocuk Köprü - Anadolu iske1e1eri Bugün l.dalardar pasif . '(arın turkç~ grupunun eleme rri~ Eken.oğlu Teoman, Ankat"a ı~k-
E. rgeme Kurumunun hazırladı - izn?hanı yapılacaktı~. Maarif Veka. lar caddesi 3; numarada Faile A -
i'! program dahilinde merasim ya- Vi.pllf Seferleri bugün korunma tecrübeleri let~ ~leme dertlerinın imtihan eual. partcnanı 2 rci katta Aynur Js _ 
p C'aktır. 1 k lenıu kapalı zarflar iç.inde bütiin tanbul Emi-gan orto okul sını'f 3/,.. pnmuğım sevkin:: ba .. Janmıştır. Şiın 

başlıyor Yapı aca k:t bl 1 .. d B _, diye lrodıır 250.u(JO kilo pamuk 

C uk Es;r;zeme Kurumu mei'· me . e . en: gon ermı,ı:ir. u zarf- dıa Fehmi Molo. J tiha b aı ı se,{c,.dilmiştır. Bunn mukabil Ma .., 
kel ve şuh eri bayramda viizler- Btr" k..,.. ay -vel Denizyolları B•--in saat· 14 de Adalarda pa- ~r mı n a"a_maoan evvel. bıi - Muhtıra Jelterı' .... "".. """'' tun talebe v tlh ,_ caristandıın 51)0.000 l:rıılık mani -
c ~uk givd rPcek, muhtelif eğ- İdaresi taralın&n kaldırılan sif korunma ve paraşütçülel'e kar- huz ru da t 1

m ' ıın ~omıs~on~ <Soıı Posta lıat.ı.r~ lı) fatura CfYa!ll ) akında memlek<:limi-
JencolC'r tertLb edeceklerd:r. Köprü ile Anadolu iskele!eri ara- şı mücadele tecrübeleri yapılacak hanb n t 

11.J\iat~]· Eleıke 1 ın;~ Çorru Cümhurıyet okulu sınıf 5 ze gelecektir. 
Maanf VekJı Ha-ıan Ali Yücel sındaki vapur seferlerine ibugiin-, trr. Tecrıübeler Vilayet ve Ada - t b.;·

1 s~. a ~ ayaca • • - - -- - -----------------
c. "'<:flmbn ~nü akşamı radyoda den itf.baren tekrar başlanacaktır. lar kazası erkanından bir hakem e 

1 
ece tır. H k • • t • M 'I 1 • ,.r..------------.......... 

t cıık ana V(' bab:ılarile bir konuş Yalnız Suadi've iskelesine sefer heyeti tarafından takib olunacak Ortaoku! deme imtihaınJarınd<ı a ımıye 1 -· ıye rrıa vapacaktır. yapılamıyacaktır. tır. kazan~n .. t~ı.ebeleı.in İ!!~leri 28 Ni- Bayra~ll ve Bir C:oktoru 1 günlü.~ 
san gunu ılan edılecek, 30 Nisanda 

B
. . ,,. köft . . Bir çocuk duvardan dü§ÜP Akıl Hıfzıssıhhası Cemiyeti aözlü imt.ihanll\ra başlanacaktır. Osma, h Bankası not'arından .r ffiUS:Vt ulr &eıyt d , - Sözlü #ntihunlara ancak eleme imti 

Y
ara'adt yaralan 1 

9 
nİn kongresi hanlarmda ınuvclf!ak olan talebele; Osma.nlı Bankasının Go.l:ı.ta, Yeni. S İya f f h Bğrt//ilFl 

Rumelihnannda Scıçe sokak ttr'=-·e Akd Hı~--.Lhası c.-.-= - girec'"ktir. ca.mı ve B"'~O~lu -tubeler;, ll!\kıml'.\etı 
Ha 

• . ... _.,, ~~" ... ... Malfımdur ki her iki ba.cağunız-
Şişhane yolrnşundıı oturan Bahar numaralı evde oturan t.~ )Sl'n~- yetinden: ?rtaokul ve liselerin imtihana Milliye ba~ lffil milr.asebet:l~ 22 

•• Nı- dn kalçadan ttibaı en arka ta, n. 
oğlu İsa'k Sabatay isminde biri Ku. de bir kadının 2 yapwlaki çocugu c · ·etimiz~n lkk ·ı . k tabi olmnyaın Mnıci ve ikfoci eıntf san Salı <o~eden sonra) ve 

23 Nısan fından ayaklara. kadar i."len bU-
lccfbi.'l<ie bir kv.hvc<le sey,.ar köfte- Arif, bahçe duva:mm ÜtftÜnde oy - s 25~san 1941 yıC ı m~. "ongre. ıı~l~be_le~nc ıı.nıf geçme vaziyetle. Çaqa.ınba gumı kapa,ı bulunacaktır yük ve kalın bir s•nıı· vnrdır. Bu.. 
ci Arifle aral•mndnki ~i bir ih - na-ıken birtlenhre 1 metre yük.ııe-klik 17 de Cağa.loğlu E~b guÖd ııa~ nm _brküren karnı·leri bugünlerde nun adına siyatık siııiri elerler. 
til:ıftan ~olayı ~iinakafa ederken, ten yere düırmüş ve alnından ağır aalomrnda yapıl.ıeakt·r. Et bb;,'1

~er te".zı o~ac?ktır. ~~ta?kul ve liee- İşte bu sinirın hnst&ıığına. herkc-
bır anıl:i.tt fıızh.ı hıddete kap hnış ve surette ~nı.lanmıştır. Ynrah çocuk myccıi ve diğer mesleklerd a z lenn bi~ocı ve ıkıncı sınıflarında Romanyada emlaki sin söyledığı gibi siya.tık evc.u de.. 
btçağ-.m çekerek köftecinin kolunıa şınhi iıncfad otomobil.ile Şi~li Çocuk edenlerin tqfr"ifleri ricn olu:~r. r u m~_;ııffndkryeh t .n~sd~et~ bu sene ~eçen bulunanlara nı1ır. Bu a.ğr.lar h.ıkı.lmten çnk 
ııaplamıı;tır Hiid1seyi rnüteakıb h--.. · k ld - ''-· t .................................................... }'lman a a ıyı tr. Son !ltınıflat"da şiddetli ve hastalan kıvrandıran · ..,,.anCSlfle a ınnmş iT. • b" it k 11 d I b. Hariciye VekAteti.ııden tebliğ 
va!k'a yerine yetişen zabıte m~UT- r ' ·~. ... ço o u ar a ta e enin yiiz 1 bir veca'dır. B:ıza.n günlerce ba_ 
lnm euçlu_ l.ak.ı yakalamıfhır; yarası Betikt&! Halke..-HMle lnglliz- \.. yeni neşrivat J ?e _70 - 80 i !Yi k.!'naat notu alarak ec:lllm:4tir: i zan <la hattalarca d~vam eder. 
ağır olan Arif Beyoğlu hastanesine - nnuhanlara gınncge hak kazanmış. Roman)ada ahiren nc§rcdilcn Hastaları yatak esiri eder. Çok 
kaldınbrak ted'aTJ altına alınmış _ ce dersleri l lam • Türk Ansiklopedisi - 12 ncl tıT. bir kararname mucibince, ecnebi -; nıuannid §ekıllerinın ayl:ı:-ca de-
tır. Beıirtat Halke~: sayısı intişar etmtştır Bu nüsha aıJe Bu eeneki imtihan neticelerinin lerin milli iktısad neLaretindcn ve- , vam etttğı gbriılmliştur. Geceleri 

Evimi.zcle ,~iye kaear veril - 'ha.kkındQ m?him bahisleri ihtiva et. geçon yılıdan daha verimli olacağı rilmiş bir mfuaadc olmadıkça Ho. ' bu ağrılar çok artar, hasta. U~U-

1 R A D Y O 1 
mdrte olan ın~.iJizee ck~ler·~ Salı. mektedir. 1. .1.slAm dini tarihınde -"!le: anlaşrlmaktad.rr. manyadaki emlak, hukuk ve r.ıena. yıımaz ve gıl;g•de tamamen osa -
Çar~a ve Pcry.nıbe günleri 5. 30 Proresö: Ballm Sabit. 2. Kuı 'ana ızöre fR.:olrullard!l Hine aid tasarruf ınuameldcrindc b 'leşir. Bu ağrının ba.ş.ladığt ba. 

'--------------' dan ttibuen devam edilecektir. Ka aile: Ömer Rlli. 3. Bagünkii aileyi lfkdkullarda aon ıınd taleb . bulunamıyacakları; böyle bir mü ca.ı:tn aynı zamnnda Ufuşmıı gıbi 
PAZARTES! 21/·4/~l y,ıJh tale~ııi.n .. ve yeniden. kayd~ -ıte·bdid eden ~hlikcler: Ömer Rıza. 4. aöztti imtihanlann4 bugünden ~;ib~~ 116ade '8tihsal edilmcK_si.zin yapıla_cak ı hiS>ıyaıt.a nı!ütealhk bazı tnh:ı.v. 

8: Saat ayan, 8.03. A1ans ha - dneeekknn muracaatları nca olu • Türklerde atı~ .. '.nkara Dil Kurumun. ren başlanacaktır. İmtihanl ~ tasarruf muamdelerı ıle normal ıda- vüJat. da corülur. Siynt;.k ağ·ıla-
bcrlerl. 8.18: Hafif parçalar (Pi.), 1nur. da M. Şakir ÜlıkütQ.4ır. 5. Kanunu me yıs batıına kadar devam aa~ it/' · t"e muameleleri ve bankalarda. mev. rının başlıca sebebi romatizma _ 
6 45 Ev kadını, 12.30: Saat ayarı, deniye göre aile: Temyiz mahkem~ e e e ır. du kıymetlere müte.allık tasarruf dır. Vücudunda müzmı.1 roınntiı-
12.33: ~crnb~ ve t.ek şark•lar. v E F A T ı;i reisleri Ali Hinmıet, Fnad Hullısı: Zeytinyag"''arı mıza harı.eden muam~leleıinin hukukan. bat:! adde ma Arazı buluno.nlnrda. günün bl. 
12,50: A1ans haberlen, 1 3.05: Be- Fahrettin. a 8'7.rdi ı\liyc hususi su- dileceııı: Romanyada ıkamet et• rinde birdenb:.re bır &ya tik bış. 
raber v; tek şarkılar, ~3.20 K.an- Ya~~ e;ırafından Yanya ~clecl}-,rettc teb,liğ ediJcn bir hüküm olmadı- faleb çoğaldı ~emekle beraber ora~a bu ~ibi cm. layıverir. Çok uzayan s.yatikl .. rde 
§ k program ( PU · 18 • Saat 8 ) arı. ye rC11111 medıum Yahya Beyın og. ~\ h!lkkında P..P.zrl':ı Alinin beyanatı: . lak., hulrult ve menııfıc mal ık bulu- müzmin bir hal alırsa b:ıcaktn 
l 8.03: ~adyo uz orkeatrası. J8 41J: lu, Bu-ı.. lcıhieu Müdürü Neş'et Diyanet Riyaseti azaaından K9.mil Ze~n ~~5?1ünün iyi bulunma. nan ecnebilerin ise, Romanya arazi.. dumur denilen küçülme ve znvı:r. 
R~dyo ınce l'bZ heyeti. 19. l 5: Hn. Bozlıwrd'uc ağabeysi, ldta11h1Jl eski Miras. fJJ: zermya~ 15.t~alinin fazla olma.. sinde tedavüle çıkanlmış bulunnn lama halleri de görülür. Tedav~ 
vaıyen p~çabr (Pi.),_ 19.30: S~~t ma;uif miid"tirii ve Şehir Meclisi es. Ba.nuı-ar.Reıııd _ Abbast saray _ sını ıota: etmıştır. E~c edilen de- bilii.mum t11h\ıı erle nama muhar _ &: Romatizma t~avi.si şeklinde 
ayarı ve ~J~s haberlen, 19..45; Zı. ki azasından StnruianloYil kumpan. lann:n muh~m dekcrlan iç nde ya roce geç n se_nl!lerc nUheten dahıs rer olm.ıyan kıymetli seııedleri ha- başhmalıdıc. Bundan başka ge-
ı:aat ta~VJmı, 19;~0: KarJ.fık p~ı yası mü.,a_vi~ MU8ta~ Yahya Uri pnan ta.rih1rı en bUyük aşk ve en bü- fa~ladır. ~ynı zaman~a stoklar da mil old~kları takdir.de b~nlar hak. ne a~nları te.'ikın eden bazı i~ne. 
"e t.urkuler, 20. 1 ! ·. ~adyo gawtesı, vefa.t etmıstır. Cenaze«ıı bugiin saat yuk facia şahe4~ıid=r fa7:}a old gıır.?~ıı . haneden talebler kında Nısan 194 1 nihayetıne kcıdar, !er y::ıpılır. Sı.cat lfan}Olnr, k:ıp. 
~0.45: . Oda m~$1lmı. 2 1 : Dinleyc.i 12 de Kadılcöy Mo?adtt De, riye Ha.run-ur-Reşı.i kızrardeşini, torun_ çoga~-k .f ınncı nevı rafine zey. Roman;r_a sefareti ile konsolo!luk • lıcalar pek mu\·afılttır Bünve. 

Rı teklerı, 21. 30 · Konuşma, 21. 45: ~ak 5 l numaralt evı..-ıden kaldırı- lannı ve vez,rıni kasablık koyun g\bi tınyagının 1 osu 72. 75 .kuruş ara _ larına hır beyanname vermekle mü- Binin l.'5lahınıı da çalı.şnuılıd·r. 
ad>:0 orke~tr~ı, . 22:30: Saat aya.. larak Ü!ıma ai3 cami:aindc naııııızJ doğratzyGr. ınndad\T. kellef oldukları; aynı mükellefiye- Çiınkü nihayet bu gibi hastalık-

rı.h a!~ns haber~: znaat, rahaaı - kılındıl-.ıt• 1 sonra Karacaahınedde E.ier bugün Nümune mntbftası t tin bu gibi esham, tahv,lat ve eened- lar bün~viclır. 
tafa~ılat ka::mbıyo..nukut borsaaı Şf-hiod'ri' teoki ail- makberc.-eİne def - rafından .satıra çıkartldı. Karıler~.= Hergu·· n leri mevduat ol~nak kabul etmi§ , _____________ ı_z_0_ .. _, 
( ) • 22.4 J: Cnzhand (Pi.). ne&ilecek1it". Analı rahmet eylh·e. ze tavsiye P.d.-.rtz. bulunan bankalara da §amil olduğu CnalJ lstfyen oltuyucuJ-.rı •• .ı 

J:,J .{Baştarafı 2 nci sayfnda) Ankıuarlaki Romanya sefareti tara- pc>fta pulu yol amalarını rka o. 
azar Ola He.san Sev Divor ki: ve eskı mefhumlara alışmış olan fındıır. :bildirilmittir. de.rlm. Ak 1 takdirde bteklul 

kafalarımız henü~ Jünyanın bu Keyfiyet alakadar Türlt vatan - multaklesiı kalablllr. 

-· Hnsan hey Habe. 
fis•nn j .. j de hemen be.. 
mo:ı bitti say.ılır ••• 

• • • Jnciliıler bura&21ıı 
temizledikten sonra işi 
Habe§lere bırıılk.mlflar. 

• • • Habeşlilerin yaka_ 
ladığı ltalyan c:rirler 
pek bitkin bir halde i -
mişlcr .• 

Haıan bey - Elden 
ne gelir dostum ..• Kara 
scvd~nu1 sonu budur it
te!. 

yeni manzarasmn kendi f!Özlerinı daşlarının İtiilaına vazolunur. \... J 
bir türlü ayar edemiwr. Harbden -----------------------=:=:---:: 
evvel de bu nevi sözleri sövlüvor- ._ 'ARK SiNEMA Si 
duk: fakat. bunlar, bize o zam;ın. m 
Jar daha ziyade masal .l?ibi ~eli -
yor<lu. Buı;in ise övle <IPj?iidır: 
Misallerle s;?öıiiyoruz ki, dünya de 
ğişmiş, ölçüler bozulmuş, İnef -
humlar başkala!:m:ş. modern tek
nik denilen beHi. bütün Arzı ra
hatsız eden :,ir musibP.t olmustur 
Hatta ~ayri meskl'm buz sahra -
lannı bile! 

vl!uhitf/ıı. c23İ-l!<j~H 

Daima en güı:el filmleri göstermek vadinde sebat ede
rek pek yekı-ıda size, kat'iye.:ı unutamayacr.ğınız 

iG F AL 
Şahes .. rini takc"im edecektir. Baş ı o:lerde: 
HERTHA FEINLER •e HANS SOHNKER 

& 



(Resmi Tebliğler) 
Hava aknları 

Atin& 20 (A.A.) - tımumi em
llİJet nezaretinin tebliği: 

AJnuım tayyareleri dün birbiri ar 
dindarı dalgalar haUnde gelere1' 
~a'ya bombardıman etmi l~r -
dir. Ba2l e•ler hasara uiramlftlr. 

Diitman tayyarelerinden mürek
lteb diğer bir filo Halk.is'i bombar- Gözlerinizin bLtlanmamasına dik 
.ttrn.n ederek imanca zayia•a sdte kat ediniz. Beyazları bulanık göz
biyet verm.iştir. Az huar vukua gel ler .güzelliğini kaybeder. Buna se
Dııİldr. ~yovot:ıni köyü civarın. beb olan ihtiyatsıı:lıklar şunlar • 
da biT Alman tayyare•i dü~ürülmüş dır: 
tiiır. Alman tayyareleri Agrinyon'u Güneşte ·.r"y:ı iyi aydınlatmı • 
da hembenlıman etmi~er ve mirral yan elektrik 7iyasında, loş oda -
)öz -~-.. A*ouşludır. Sivil halk larda okumak, yazmak, dikiş dık
•ra.n«a :l'li: ,.,.yiat olrnuıotur. Vukua mek ... 

Pratik güzellik 
bilgileri 

telen ~· d- azdır. Bir Al:nan Eöy1c bir ş-7 karşıc;ında kalınca 
t.yYa,.~· Süıı: adast üz .. ri.,de al - şu basit ilaçla (buna batta ili( bile 
~tan uç.,.ak evlerin çat.ı"ma karşı dememeli) derhal f!'(>zlerinizdekı 
mitral •öz at .. :i açmıttır. Hasar ve bulanrklıfı ~idermelisiniz: 
~· o1ma.mı,tır Borate de soude 1 ~· 

B'r balyan tayyare gnıpu Mora Eau de rssel 400 fl.r. 
.... IJe.;-vtc balıkça luıyıklan.n bom • Saçlar:~ı.~ı~. ı:çları çatalla • 
h.rchrna" etmişse de hiçbir netice sıyor, kuvaturunuz cabuk bozu -
ekle edememi,tir. lu~r mu? . 

Alo 1 bliji Hewn akşam sabah kuvvetlı 
. wı e kuvvetli fırcaladı~ınız. yıkanına -

l ~lin 20 (A.A.) Reani dan evvel hindva~ı sürdü~nüz 
e~: ı . . . halde önüne ~eçemedinfz mi? 

İngiliz hava kuvvetlennın 18 Nı Şu ilacı yaptınp hastalıj!ı k8 -"'°" aeceai Seriinin meekön mahal • 'kün<len 'kesiniz· 
lelerini boml>ftrdıman etmelerine Teinture de iaborandi 10 gr. 
lı:al"frhk olarak Alman hava kuvvet.. Rhum 10 gr. 
len dün gece Londra üzerine ikinci Sulfate de cıuninı> 4. gr, 
!'\ultabil hıücumlannı yapmııılardır. Alcoo1ate de 1awaud~ 60 gr. 
BU hÜcu~ dr. yüzferu ta~re .. it- • Tırnaklarınız cabuk kırılı -
~lt etmlC' ' c: ı...onclra .uzenn~ ~aA - yorsa atkolle kuvvetlendirerek tbu 
t\Jrı gece ve saatlerce bır ço~ ınfilak kırılmanın önüne .ııteçebilirsiniz. 
"e Y-.ın bombalan atılmıftlr. Parmaklarımzm uclarm1 alkole 

Muharebe tayya~~le pr'ke ya. batınp birkac dakika tutunuz. Bir 
r~n tayyareler Y enışehir ve Tıma - zaman sonra artık tırnaklarınızın 
• mn işgali esnasında yapılan ha - kmlmadı,itın, isted'Riniz şekli a • 

teltata ifrirak etmitlerdıir. Hava kuv lıD o şekli muhafaza ettiklerini .gö 
"etlerimiz burada ç.ek.ı1mekte olan rürsfinüz. 
dutrnan kıt'alarına ve kollar.na bom -------

S<tft POSTA 

1 (:mevsimlik örgü bir bluz J 

~· ve tayyarelerde bulunan ıair si -
.. "1arla hücum etmiıler n bir tay· 
Yare meyıdanmda Gloster tipinde 
1 ~ avcı tan are,j tahrib etmifler -
dir. Cereyan eden bir hava muha
~~he.i esnasında Spirmz modelinde 
utr 1ncı1iz avcı tayyaıeai dütürül -
diitttir. 

Orijinal ve güzel 
bir rob ı Bu kadar ıüzel modelleri ıö - dikkat ediniz. Sadelik modelinize 

rür de insan örmeden durur mu esas olsun. Yününü d"'kişik alıcı 
hiç? Tam da zamanı. Hıç bir mev- bir renkten ll!?Çerseniz örgüsü düz 
simde ~ bahardaki kadar ihti - olmalı. Örııni karışık olunca i:>i _ 
yacımıza ce·ıai> o~z. Bluı:_ ka - cimde sadelik aramalı. Çünkü yün 

d Şimalt Yugoslavyads şimdiye ita 
'-•r 1.'00 .Ubayls 244.000 Yusos 
.. v laarb eeiri aay.ılmılttır. 

AfrikMa 
$aaaıt Afrikada datman Sonu.na 

lı:a'll cleniıı: n hava kuvvetlerinin 
,_ı.L.nile yaptJiı laiicumda muvaf. 
falt •lamM111fttr. Alman muharebe 

T&aryharelen 19 Niaan seceai ve dün 
0 ~ limaa telieatile sair ukeri 

hedeEJer ......... ~ capta bem
halar etnwfhnlır. Tam ilaltetler kay 
~ei'ilmıit ve 1'üyük yanıınlar çıkb -
sı. ı/ddeıti infilaklar vuJ"lbulduivt 
ıorülrnüllllU. 
Ahan~..-. tanareleri Mal 

tacfa Lavalette limanJna hüC\lm d -
ndfler ve bahriye tezgalılari1e em • 
1Sa depolarına büyük zararlar Yer -
l?Ü9ieıd.- Bir P-''.:ol depoeu yan • 
~1'. 

1 °'!n r!:.Jılı Jcetif yapan ta"9Te.. 
~~ lııkoçyanırf gsrb eahilleri ya
.. ,~nda cem • 'ln 6 bin tonilitoluk 2 
~n tilebi batımııılardn. Avcı 
~>'Yareferimiz taraf,nden f ngı1tere. 
~ltı cenub WlhiUerine yapılan bir a. 
ı. 1ntla Spitfire t:pin.de bir dütman 
q>'Y•reei düşiiriilnıüıtür. 

Roma 
tebliğ: ' 

ltaty.,. teWlii 
20 (A.A.) 

1'te orijinal bir rob. Esas çizgi
ler .an derece basit. Düz kısa kol
lar. Düz ön ve arka ... Yalnız ya -
kanm ön kesilişi ddi$ilttır. 

zak~ rob. 1>:-t~~ .. taYYor .•• Örun de bluz fazla süs kaldırmaz. Derhal 
ne orersenız orun. .. .1 · hi · · · ş .. ..:ı 

Tayyörle rob örecek kadar vak- ozenı mı-ş ssını verır. u u,. .. n -
tiniz 'veya wabrınız yoksa işte tık den birinde yeniltk kilidir: Ö?Rü
~zel bluzlar.- Alt1anna birer sa~ sünde, biçiminde. rell.l(inde. 
de etek uydurdunuz mu yerine İkisinde yenilik fazladır. Hele 
göre şık bir elbise yerine geçebi - üçü birden göz alırsa flklıktan e . 
lir. Yalnız, örerke.n şu noktaya ser kalmaz. 
··~ ......................................................... zarırb·ır-şapka ..... . 
ilkbahar modasının modeli 

ge~~~!~i B!~~~~~~,~~ \ 
teklerin ya her tarafı müsavi 
şekilde. yahud sadece önleri J 
bol ve büz~lü. Kollar ekse -
riyetle jlentş. 

Ceketler: Ya bol ve düz ke-
8ik, yahud belleri sıkı ve uzun. 

Mantolar: Ço~ açık renk 
ve kemerli. Koyu VI! sentürsüz 
manto pek. -pek azdır. 

Tayyörler: Çok muhtelif. 
Umumiyetle ceketleri uzcn, e. 
tekler düz. 

$apkalar: Tam manasile 
kadın inceli~ni taş.ı:vor. Vua • 
!etle, çiçeklerle süslü. 

Çanta, eldiven vesairede de 
b(tyük d~isiklikler var. Ku
maş ayakkabılar pek moda. 

Sarı bakır denilen şey bakır değildir, b 
bakırla çinkonun karışmasın4an meydan~ 

gef rilmiş olan pirinçtir 

Uzun uzadıya demirden, çelik - j den bu yeşil tabaka, ayni zama 
ten, kalaydan bahsetmek, bize bakırı muhafaza et.meğe de y 
mutfaktaki bakır tencereleri unut- rar; tıpkı yağlı boyalann de 
turdu. Halbuki bu tencereler ev muhafaza etmeleri it bi .. İşte 
hayatımızıda fevkalade mühim bir nun i~indir kı cok eski devirl 
rol oynadıkları icin onlardan bc.h- den kalma bırco!t bronz heykell 
setmek. onların bu mühim rolle - zamanımıza kadar mukemme 
rini belirtmek de mutlaka lazım- f muhafaza edılebilmişlerdir. 
dır. Tabii şimdi siz c bronz~ keli 

İşte, şuradaki tencere kırmızı sim de merak etm ssinizdir. B 

1 
bakırdan yapılmıştır. Peki, bura- zun tür~mizde karşılı;tı tunç 
da biz niçin ckırmızı bakırı. ta - tur. Tu~. bakırla kalayın bir 
birini kullandık. Bir başka, kırını- litasıchr. 
zı olmıyan bakır var mı ki .kırmı- Eski de•,rirlerden kalma 
Zb bakırdan bahsedelim. heykellerin zamammıza kadar 

Evet, kırmızıdan başka b:r ba- tikal etti~ ni söylem·ştik. Ayni 
kır yoktur. Bakır denince hatıra kilde eski de· irlerden kalma ba 
sadece kırmızı bakır gelmelidir. kır paralar cia bu suretle zam 
Fakat gel gelelim. ortada bir de mıza kadar ntlkal etmiştir. 
c.sarı bakır• tab ri vardır. Bu ne-

1 
paraların bozu1masma mini o 

reden çıkıyor?. şev, tmnlann üzerinde teşek 
cSan bakır> denilen şey bakır eden mavi tabakadır. Bu mavi 

de2ildi.r; bu bakırla çinkonun ka- baka, bizim cbakır çalıitı> d di 
rıışmasından meydana ~elen cpi- miz ~vd:ı;. Fakat bu paral.ll'ı te 
rinç. tir. Pirincin içindeki bakıı rar eski vaziyetlerine ~etim:.ck 
miktarı ya yarı yarıya ve:yahud, de eilıç bir SPV ddıldir. Bunl 
nihayet. ~e iki nisbetinded'r. fş. amonvak mahlulü i.çine koya 
te kapı tokmakları pirinçten ya- olursak. derhal esk~ haller·n· a 
pılır. 1 rlar. Çünkü. bakır ıı üzerinde 

Pirincin içindeki çınko nislbeti o mnvi taıbaka, tahammuz etmi~ 
çoğaldı~a. pırincın rengi daha a- kırdır. Binaenaleyh ıbiz bu hamı 
cık olur. Şayed p:rinc halitas•nda- lasmıs parayı bu am nyak ı 
ki çinko nisbeti yarıdan !azla ise, atarsak, par:mın Üz"'rindeki ha 
o zaman pirine, adeta beyaz bir l""' .,.,.,nnvakla birl~ir, ve amo 
manzara arzPder. yak suyu kırmızı bır renk alara 

Demek ki b·z. bu renk farkı sa- para ter temiz bir hale ~l'r. 
yesinde pir'nçtck; c:n1 o ve bakır Çinko ile bakırın halitası ol 
miktannı kolayca tavin edebiliriz. p'rinç, bakırdan çok daha ~eç h 

Evimizdeki bak r tencereler te. mı7.laşır. 
mizliğin meftunudurlar. Tence - Simdi de t~ncerenin içini 
relerimizi biraz ihmal ed rek on- den ~irel m: Tencerenin dı 
lan kirli bırakacak olursak derhal kırmızı idi. Halbuki ~erisi h·ç 
veş·ıe. va!hud mavıve çalan bır ta- k!rmızı ddil; bilAkis bt-mb y 
baka fJe ÖrtüJdüklerini j?ÖTÜTÜZ. Bakır tencerenin içindekı bu be 
$ayed bakırla demir arasında bü- yazlık, bizim yabancımız deli 
yük bir fark olmasaydı, biz bu ma- Bu, bun<ian önceki yazılarım 
vi tabakaya, cdemir pası, diyebi- uzun uzun bahsett ğımiz kalay 
lirdik. Bu kalay, bakırı, hamızlardan 

Fakat baltırla demir arasında muhtelif yemeklerden korur.• 
pek büyük farklar vard:r. Avni Bakırın üzerinde teşekkül 
şekilde demirin pası ile bakırın mavi tabaka cok kuvvetli bir ze 
:pası arasında da da,itlar kadar birdir. İnsanların sık sık ba 

fark vardrr. Demir paslanclıfı za - calmasmdan zehirlendiklerini · 
man bu pas, demirin tA derinlik • mekteyiz!. .. 
terine kadar nüfuz eder. Halbuki Demek ki kalav. yalnız baknj 
.,,akınn üzerlndeki mavi veyahud muhafaza etmekle kalmı:vor fa 
vcşilimtırak tabaka sathidir. İşte l kat. ayni zamanda eıdamızı da ba 
bakınn ü~t kısmında teşekkül ~ kınn fena tesirinden koruyor. 

Okuyucularıma c~vablarım 
Bay cB. A> ya: j tiyaçlarına yetişm.iye güç 

- Yeni evlendirıiz, talih sizi u- fak olursunuz. * 
zak bir yen ötmek zaruretinde ~ cB. p,, ,.: 
bıraktı, kanmzı btanbulda. ailesi Sizinl ı · d" · ·· e ev enmeyı Utunm 
nezdine bırakmayı düşünüyorsu - aileniz nezdinde zemini yoklsm 
nuz. b, sonra bit"denOire taavvurun-. 

Tavsiye etmem. Jılademki me- hayet verdi. gelip aörürunez o 

ha- ..... ..w -~--ı.~ bir bilvasıta veya bilivasata bir tek 
Alınan hava bnetlerine men -db t~üll~r. Mikabba hava mey 

•nıhl ve Matfa' c:la Valetta fünanı. 
"1 hornoardıman etmiıler~fü. Li -
lll~n t .... tına isabetler kaydeıclil • L" ve buyük tonajda bir vapUT 

Bu sade ana ç~ilere fevkala -
delik bandlardan aeliyor. Beyaz -
taciverd emprime kumaştan kesH
mi' bandlar. Uçlarının bükülüşü 
vatanın şeklile ayni ahenkte. 

mursunuz, ,.~ ""'.... b b'l .. d d' L- • • r nevi mavi hasırdan «eDİI dıo- er ı e gon erme ı. acAllJtl nıçıa 

kanotie. Kenarlan orijinal bir ee- kanı memle4tetten memlekete Diyorsunuz. Sevgi bir gün içind 
kilde qafı kıvrılmıthr. Kordelisı !aşmakla ~r. O halde u- vücad bulmaz. bir gün içinde aünü 
siyah kadifedir. zun yolculu.ta birlikte baılamak bitmesi de çok süçtür. Ba gib1 m 

•sftra uğratıhnı~ır. 
el DerıttaJtı1'.rımızdan biri .-rkt Ak 
~ izde bir dütman muhribini tor. 

p;, ""'1itıtiT. 

~arlti Afrik.ada kayda deier mü. 
ltir hidise yoktur. 

(O..- 7 mi .,, .... ) 

•Soa P..a.a - tıı6B n: 24 

Belde kınnızı - liciVC!l'd, ı>ıırlak 
deriden incedk bir sentflr var. 

EJhiBenin re~ de Jadverddir. 
Çok ince Gir yünlilden, lkfverd -
bevaz • tmnızı. .. 

Renk bmblnezonlanmn i9te en 
~zellerinaeıı Dlri •.• 

Her kadın bilmelidir 
VualeUerinizi ne su, sabun. ne 

ele ıbaşb bir vasıta ile temizleıne
yiniz. Sadece i.tpirtoya batırıp ha
fif hafil sıkınız ve açık havaya a
mnız. (Bu temizli~ yaparken a • 
teısten u'zakta bulunmıya çok dik
kat etmelisiniz ) 

YAZAN : EICREM REŞiD 
Aıkoroeoncu acıklı Wr ta~o eal- bir tetir yapnyınue .ı.cak ki ce- Öyle bir Alem ki tabü kaideleri 
lkuya başladı. Hava ~araların eu Vllb gayet ~ 1tir eda üe veril- bile başkaydı .. Burada bir adım at
bıanile doluyor, bulanıyordu. Gar 4 bit takdmle belki zemin çökecek, 
loıılar masalardan tezPb.a. tez • - Dürrü burada... Dııearıdan aya.tının altında ucurwnlar açıla
~~ten masalara mekik dokuyer- •ilt&eri topluyw_ Evet benimle caktı. Bir aralık fırlayıp kendini 
-.rdı. Sakrak etrafına baktı. Bu- beraber çalışıyor amma öyle be- dışarı atmak i~i. Fakat buna 
raya J{eleliıdenberi dilinin aeunda raber deifl... imkln yoktu, zıra Dürrü koluna 
doiaıan bir suali sermak zamanı O sırada kapı açıldı 'ft DOrrile Rirmiıti· 
Relıniş'ti. Bu suali 10rmadan. an- Setvan iıceri ıirdiler. - Nasıl Setvancıtım? .. Bejten-
1-nu istea1l'Jıi anlamadan .Mel - - bte Şetvancı~ bura11. din deiil mi? .• Çok hot bir yer -
~Jlleniden ayn1ıdıjı takdirde eok Şetvan hayretle etrafa "6z ,,ez- dir... Gel, masamız hazır, otura-
~kılacak. 8ıdeta muztan'b olacak- diMi. Omrilnde böyle acayib bir lım. · • 
ıoa. Bütün cesaretini ele alarak yer -6rmemi$ti. Dürrünün ısrarla Diyerek bir masaya sürükledi. 
lordu. teşvikine ra~en ilerlemekten çe Dışarının soluk havasından son-

- Dürrüyil ıııörmüyorum ... Si- Jdniyordu. Bir vabancile celdilinJ ra buranın fazla sıcakhlı. dumafn-Ie beraber olduğunu aöyJedi - RÖren Koço alelacele biT masa ha nı. içki ve kızartma kokuları Set-
er ... Nerede?.. zırlamıya koyuldu. 6etvatlda baş- vanı bir kat cWıa sersemletmi$ti 

Sual Melpomeni üzerinde hlc; ka bir aleme airidl(i hissi vardı. Kendini iskemlenin üzeriıtc Mı -

Sık, Renç, ~zel.. Boyunuz kısa daha do4Tu olur. "Esaseıt bahsetti- Mlelerde ek.eri;. menfaati arama 
değilse, şişman ddilseniz bden- ğiniz memleket uzakl1ğına ve kü- daha doiru olw. Kat'i aebebi b 
melde ve yaptırmakta hakkınız çü.klüğüne raJ;nen hem ıüzel. tahmin etm~k . ~~ ~~· 
var. h . .d. n· v ft Fakat becerıkli. dUfUDJDeeuu 

Kısa, ~ansanız az kenarlı ve- hem avaca ıyı ır. 1~e~ ~ra .an bir genç kız için ben bunu bizza 
ya kenarsız sapkalardan ayrılma- maaşınızla hem kendınızı aıeçm- alilc.adanaa aormakta mahzur 8öı: 
yınız. dirmiye, hem ~nç bir kadının i:b mem. TEYZE 

verdi. Her türlü muhakemeden A
cizdi. Fakat Dürrünün yüksekten 
atıp patrona: 

- Baksana. oğlum, Koç0, bize 
şöyle iyi bir rakı, bir de adamakıl
lı meze ... 

Emrini vermesi iizerine aklını 
başına toplamab muvaffak oldu. 
Gözlerini kapayıp çenesini kaldır. 
dılrtan eonra: 

- Yo! ... dedi, istemem, iste -
mem! ... Rakı mı? .. Ben ömrimde 
a~ıma rakl kovmadım!... Rakı 
mı? ... NeuzübilWı! .•• 

Fakat Dürrü ısrar edivordu. 
- A... Nasıl olur Setvancı • 

ltm!... clçeceksin'.. İÇf'ceks:n!... 
Benim hatırım i~n i~ks'n1 ... 

Her iki tarafın inadı üzerine 
Setvanın rakı icio irmemMi bir 
meSE>le tıalini aldı. Etraftan dö -
nen !baslar. bakan C{Ö7ler. isiten 
kulaklar vardı. 

- Ben ~etireyım de si.t ister -
• • • 1 

senız ıçmeyın .... 
Deyi'p uzaklasarak Koca müna

kaşaya nihayet verdi. Akordeon -
cu şimdi, ortaya çekilmiş o1an düz 
siyah piyanonun önün~ oturmuş 

herkesi sükiıta davet için 'kuvvet-ı ml1$tU. Babrııanların, el çırp.'lnla 
li akorlar basıyordu. Dürrü Şet - nn, tepinenlerin, tabaklara cata . 
vana dildi ve kesik bir sesle: ve bıçaklarla vuranların «iirüttti-

- Tam vaktind~ aelmi$iz... sii kulakları uiultuyor, baeisı 
Başlıyor... dedi. çatlatıyordu. Setvan musikiye i . 

Aca& ne başlıyaeaktı?.. Rakı elna olmam .~bile merak edip 
mlinakapsı Setvanın rahatım usulca ~Je IOl"du. 
bo211DU'9 keyfini kaçırmıştı. Fakat -:. B~ bı~ a~afranga kanto mu?. 
herkesin sustuıtunu. intizarda bu- Dürru dildı: 
lundtılunu ~rerek kendisi de dik- - Bu, dedi, Paristen ~elen son 
kat kesildi. Birdenbire kopan al - &aheser! •.• 
kışlar arasında ıe.Ah1n arka1tn - Melpomeni birkaç parça daha 
dan çıkıp, ı>anl ,,anl ,,arbyan. ı>ul- okudu. Her biri ayni heyecanı •
lu elbiselli bir kadın zuhur etti. Al- yandırdı, ayni alkışlan top}adı. 
tt11tara tebesslimile, eemsiye ka - Bir iki kere <;.öylemi$ olduku sar
dar büyilk, tOvlerle süslenmiş bir kıyı tekrar etmcite mecbur kaldı. 
şapka ta$1van başını sab, sola, ö- En sonra da haika buseler ~nde
ne do~ !iıallamakla mukabele P • rerek teZRlhın arkasına ~ecd -.e 
divordu. Var kuvvetile el eırı>an ksyboldu. 
Dürrü Setvana: Alklıslar :!evam ed'!rken D nG 

- MeShur Madam Melpomf'ni Kocovu ca~ırdı: 
sövlivecP~i sarkmm ismini bildir- - Baksana oıfum, Koço. ıtt 
di: Madam Melpomenıve burada ol -

- L'amourr ... I.'amourf... dulumu, kendisini btr aziz arka -
Dürrü, $etvamn kula~na usul- dasımla •~ırmak ftzere davet 

ca bu ~teri terc6me etti: ettitimi sövle ... · . 
_ Ask... Aslr!... Dedi. Fak~t IPJ emır Setvanı te-
MeJoomeni ,arlnınm bft'rdfktftl taşa dü41lirmuşt;ı. 

sonra alkıslar eıl.ırml1'8 hlbol f At'b. .-) 
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lzmitte okulların tatili 
Jı:mit (Hu.u.t) - Şehrimizde 

ve vila)"et mıntakasında ille ve orta 
olruıta.rcla der.Itır 15 Niaaın Kfa 
mıtndan itiba.ren ketıilmi,Ur. Kanaat 
noıilan vori'lm;fbt'. 1Mt ve orta onL 
lanın aıan 9mı f imtihanlanna 22 Ni. 
mnda b.fianllcalttır . 
• 

- Beq(in beBi itftam ettiii 
ni ~rerek yalan söy lemiye ınec
bu r olmuştu. Fakat işin dolrusu, 
;Aıili.ppe, bu kibrit kutusun · ı 
d'Arenne'nin ce9edi yanında. bul
muş olmasıdır. 

Dostu da, ODWl bu llÖl:leri.Di UA
Ye etti: 

- Kibrit kutusmıu orada dütü
ren de muhakkak katilin kendisi-
dir. 

TotTay kibrit k:utuSlmu 8VUt'\l 
nun içinde hoplattı ve ciddiyetle 
oeıva.b verdi: 

- Bazı şeylere yol açmaeı ihti
mal da'hilinde bulunduJundan bu 
Mel ise ehemmiyetli bir 11!/Y deiil
clir. 

Verity 10niu: 

SON POSTA: 

İzmit (Husu';rf - Şeh.rimis ortaofuı iriled resım öğretmenle
ri Kemal Zeren'in başkanlı,bnda Derinceye kadar bir yürü.Yüı5 
yaıprrulilan:hr. 'J ·eler, bu kısa sey.tıatten pek memnun olarak 
neıt'eli bir ~de dönm~lerdır. Resim. aez,iye i.4tirak edenler
den bir ~pu ~rmektedir. 

mu.hakkak ki Jamieaon değHdir. 
Amerikalı diifÜDÜr ~U>i çenesi

ni k.W. 
Sonra sordu: 
- Hançerin, Fran51%ın sırtına 

ne şekilde saplanmı' okluğunu .ne 
zaman tetkik ettiniz? 

Yaan: Vaı..tia Willüıma Torray kaşlarını çattı ve: 
- Hatırladılıma J(Öte Fransı -

- Biz Ja.mieson'u çaiır4"..amür zın tam iki küre~i ortuma aaplan-
miyi2? mıştı, dedi. 

Sonra. S:tepben'e bakarak: Amerikalı tekrar sordu: 
- ~ J(idip bH'az yü.riinrii - Bıçak soldan saia cioiru saı>-

R'ÖZÜ!nÜ yıkamalı tuvaletimi yaJ>- lanmıştı, değil mı? dedi. 
malıyım. Zira tahammül edilmez İskoçyalı, bu sözleri işitir :şit-
bir vaziyette bulunduğum.Ll hisse- mez yerinden 81çradı: 
di~~~~ ~~b verdi: - Ah, ne demek istedi~nizi şim 

- Hükılmet mümessilinin evi di anlıyorum, diye mırıldandı. 
"1toya telefonla ba~lıdır. Telefon Verity, Garrlsona: 
cihazı da ben.i:n ~alışma odam _ - Hemen şimdi ı?elirim, diye • 
dadır. Jamieswa'u Çakırmam pek rek tatmin edilmiş bir tavırla ka
k.oıaydır, fakat ~. onu ptoya pıya do~u yürüdü. 
ıinneie bırakmıyacajtına eminim. Fakat dostu onu kolurıclan ya -

Durdu. Philippe"iıı yü2Jline bak- kaladı. 
tı ?e sıonra sözlerine den.m. etti. - Bu hançer meselesinde böyle 

- Yanlış bir yolda yürüdü~ - imalar yapmanız neye yarar? diye 
niDü. sanıyocwn. miisy6 dedi. Vi- JOrdu. ,. 
matwı kad:li kim olursa oı.ua. bu. v erity alçak sesle ceınb verdi: 

Berekede 
Bizanslılar zamanın
dan kalma altınlar 

bulundu 

Kocaeli valisinin teftişleri 
İJımit (Hususi) - Valimiz Ziya 

Tekeli, ftlfakatlerinde sıhhiye mü -
dfuümüz Dr. Şerif Kayı ve nafıa 
müdürü Cevdet Ona1'Jl olduiu hal 
de Geyveye ı'derek tetJWt ve teL 
bfktde hutuııarak &Tdet ·etmitlcr • 
dil'. 

- Jamieaon solaktır da ondan 
dedi. ' 

Sonra, ı>armağile, pencereden 
ba~~~ olan ve kendi düşün -
celen ıçıne RÖmülmüş ~ört.inen ev 
sahi.bini ~österereiıt muzaffer bir 
tavırla ilave etti: 

- Torray da buna biliyOI'. 
Dedi, sonra süratle kapıdan cb

,arı çıktı. 
XXVIrr 

Garrisoıı sato itahW>ine doiru 
döndü: 

- Jamiesonun solak olduiu 
doğru mu? diye sordu. 

Bu suale Flora cevab verdi. 
- Doğru, fakat eminim ki ook 

yanlış bir yolda yürüyorsunuz. 
Kızın babası: 
- Hemen J amiesonu arattırıp 

buraya ~etirteceğim. 
Dedi. 
Ve sonra ~zlerini Stephen'e di 

kerek ilave etti: 
- Bu onu bekliyene kadar ba

na bulmuş olduğunuz kibrit ku -
tusunu gösterir misiniz. E~er bu 
kutunun üzerinde hakikaten New
Yorkdaki Mac Parlane otelinin 

Niaan 21· 

Kaza mı cinayet mi? 
(BaJ taralı 1 inci sayfada) 

rindcn 61 yaşında Mestan oğlu 
Hasan ile karısı 45 yaşında Ten
zile dün evlerinin bahçesinde sığı 
nak kazrnıya başlamışlardır. Bir 

devam edilmekte, hadisenin baki 
katen bir kaza neticesi mi, yo.lcJI 
cinayet mi olduğu araştırılmakta
dır. 

Kadirlide bir köylü iki 
atile arabasmı orduya 

hediye etti 

aralık kazma kadının ib~ına ras
lamış ve kafası yarılan Tenzile 
kanlar içerisinde yere düşmüş, bu 
vaziyeti gören kocası da koşup po 
lisi haberd·ar etmiştir. Bakıköy 
emniyet amirliği derhal hadiseye 
el koyarak yaralıyı hastaneye kal Adana (Hususi) - Ka<lirli b-
dırmak üzere sıhhi imdat otomo- zasrun Karabacak köyünden Ab -
bilini celbetmi.ştir. Fakat. yarası dullah oğlu Hacı Abd..ılı.Ja 
çok ağır olan kadın 15 dakika zar . 
fında hastaneye nakline vakıt kal Demrray ordumuza takrıbcıO 
madan ölmüştür. (800) lira kıymetinde bir çift at. ... 

Hadiseden derhal müddeiumu- bir çift koıwn ve hiç kullanılrnanllt 
milik de haberdar edilerek nöbet- yepyeni blı araba hediye etmi~· 
çi mütldeiumumi muavini Suad · 
ve adliye tabibi Hikmet vak'a ma Bu hamiyetli yurdda§ımız öte -
halline .j!clm.işlerdir. Doktor mu _ denberi bayır cemiyetlerine ve ba
ayene 90nunda cesedin baş kısmın yv işlerine en büyük ve en yükeok 
da iki yara tesbit etmiş, bu ise yardmmlarile kanınızda tanınmıttır. 
kazmanın kadına iki defa isabet et Geçen ~e Kadirli, Ceyhan yolla 
tiğ'ini meydana çıkarmıştır. Di~r üzerindeki, y1tgmurlu ve çamurlııa 
taraftan ihtiyar kocanın gayrıta- h --'- d ·L b' h ı ı d •• • a~T a geç.ımıez ır a a an e-
bıı hallen şuuru muhtel ıbir adam . . . .. . . -• 
olduğunu göstermektedir. Bütün relerden hmnm uzenne, sırf JNNIJll 

bunlar vak'anın ilk andaki karak ve yüksek d:ıygular tahu tesirincı. 
terini deği.ştirmi.ş ve cinayet ihti- bir de köprü yaptınnıı ve halkıın1-
malini çoğlatmıştır. z:ın büyük bir ihtiyumı kar~ılamıt-

Tahkikata zabıta ve adliyece t.nlır. 

Türkiye Cümhuriyeti 

ZiRAAT BAN KAS! 
lturulUf tarihi: 1888 

Sermayesi: 100.000.000 Türk Lira3ı 
Şubt ft ajana adedi: %65 

zaaı ,.. ticari her ııe1' banka muameleleri 

'~~""""'~~""""':.:.ı.:.&~r.ıv. 

PARA BIRiKTiRENLERE 28.80~ 
LiRA iKRAMiYE VERıYOli 

Zirsa& Bantumda kumbaralı ft lhbanıa tu&rruf heaabl&rınd& 

enÜ IO 1irUı bulunanlara •nede 6 def& çekilecek kur'a ile '4&'11 

Mki pl1na ıore ikramiye dalıtııac&ktlr· 

4 Adet 1,000 Lirahk 4,000 
2.000 
1,000 

Lira 

4 " 500 
4 " 250 

40 " 100 
100 .. c;o 
120 " 40 
160 " 20 

" 
" 
" .. 
" 

4,000 
5,000 
4,80~ 

" 
" • 
" 
" " 3,200 ,. 

Dikk&': Beablanadaki paralar bir .ene iÇiDde IO lirad&ıı a1a~: 
dlfmiJenlete ikramiye çıktılı takdirde t. 20 fazlaaile .erilecektir. 

Kur'alar senede 4 deta, 11 Mm, 11 Hazira.n, 11 Eyltll, 11 Bır:.n. 

ci Klnun tarihlerinde çekilecektr. 

damgası varsa, gemide tbulunan 
bir başkasını itıbam etmek daha 
kolay olacaktır. 

Milyoner cevab verdi: 
- Phil ve ben im mesele üze

rinde konuşup münakaşa ettik. ve 
rity bana, her.l?iin New-York şeh
rinden buna benzer bir sürü kı:tu
ların reklam maksad1le dünyanın 
her tarafına dağıhldığını söyledi 
ki, çok haklı idi. Biz karaya çık -
tığımız zaman yanımızda bırçok 

kibrit kutusu getirmemiz ve onlar 
dan birinin bu işde kullanılması ib 
ti.mal dahilindedir. Bakınız bir ta-
ne de burada var, dedt. 

Ve parmdile, şömine karşısın
daki bir fotöyün yanına konulmuş 
bir s~ara iskemlesini ~österdi. Ü
zerinde bir kül tabıı~ile birlikte 
yeşil bir kibrit kutusu duruyorru. 

Garrison kutuyu eline aldı ve 
yüksek sesle: 

- İşte tıpatıp ayni kutu! diye 
ba~ırdı. 

Hakikaten de öyle idi. Kutuda 

kırmızı başlı san kibritler vardı 
ve kutunun üzermde de Mac Far
lane oteli - New-York yaz.ılı ldi 

Şato sahibi kutuyu onun E>lin
den aldı, kibritleri dikkatle tetkik 
etti, sonra üzerinde ayni kibritle
rin çöpleri bulunan kül tablasını 
eline aldı. onu da dıkkatli bir 
muayeneden geçirdi ve so~uk bir 
tavırla: 

Garrisonun şaşırmış olduğu • 
çıkça belli oluyordu. 

- Çok tuhaf şey diye mınldaao
dı. Benim, kibrlt kullanmak n:m
tadım değildir. Bu s.:!bebden ya -
nımda ıbir çakmak taşırım. 

Parmağile tabi~aki külleri b
~tıran Torray: 

- Burada bulunan tütün .,tpe 
tütünü c 'nsinden. dedi. 

Genç kız sakin bir bakışla Gar
risona baktı ve manidar bir sckll
de soriiu: 

- Mösyö Verity pipo içiyar _. 
nıyorurn? dedi. 

Stephen, canı sıkkın bir şekildi 
cevaıb verdi. 

(Arbaa var) 
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Askeri 
vaziyet 

(BMtarafı 1 inci sayfada) 
Tırhala ovns na gelince bu da 

cenub dloğu istika-metir.de Farsala -
ya ve Domeke önlerine kadar uza
nır. Farsala Döıhekc'nin 20 kilo -
metlrc fimal doğusundacıır. 

Bu suretle Yunan cepheairun sağ 
cenahıro te7k.Ü etmekte olan An -
zak ( 1 ) liarla bunların sollarındnU 
Yucıan kuvv::tle:rnin tuttukları yeni 
mudı:ı.faa hatt?ının bu ovaların umu
~otle ceonubhnnda bulunup mez.. 
kur ovalara hak.im bulunan dağla • 
lb1 ve geçldleri:ı teşkil ettikleri hat 
olması pok tabiidir. 

Bu hat.t..n bariz rıoktalan şark • 
tan garba doğrı.ı Golos

0

un şıimalin -
deki d\ığ, F arsalanın hemen cenu -
b'undalci Kassıdaris dağı, Domeke, 
Kard5p

0

ıv.n cenub ve batısındaki 
d'ağ'br, Meçovn boğazı, Yanyanın 
Pnıa'tindek.i dağlar ve buradan Ad
ıiyabğe giden silsileler. 

Bu yeri müdufaa hattının doğu 
kısmında ve bllhaasa Golos fima -
imden Kaırcfi,ta

0

nın cenub batısın 
dı&.i Agmfa kışmi'nda gene tiddetli 
muharebeler olması beklenebilir. 
Buna mullcabil sol cenahın oynak ol 
ıma91. iktiza eder. Yani Yanya d'ahi 
toılkedihnck. &Uretile cephenin !ol 
çenahı Agrafa dağına çekilebılir. 
Bundan maksad Atina istikametini 
11eıtreden sağ cenahı kuvvetlendir • 
mek ve müdafaa hattını kısaltmak 
wret.ile bunun yanılmak ihtimalle -
rini azaltma.kbr. 

Zaten İtalyanlar 19 l\isandl\ Ar 
navucUuik. Yunan hududuna vardık
lamn1 bihfüiyorhr Belki şimdi bu 
hududu ııeçımişlcı-dir ve ihtimal }.j 
de yarln Yanyaya gireceklerdir. 
Fakat bu bareltetler İtalya ordusu 
için bir marifet obnadlğı gibi Yu • 
nan orclueun:ı da bir felaket getir -
mez.ler. Bilikis, Yunan ordusu için, 
eol cenahı Agrain dağlarına çeke -
meden Donıelce geçtdini kaybetmek 
büy~ felaket olur. Çünkü bu su • 
retlle cephemn Farsala • Go'os mm 1 
t.akaaı.nd'ak5 a"'lğ cenah kuvve:tlt-ri 
Oomelı:e jle Aıt.\ körfezi arasındaki 
sol cenah tfunenlerinden aynlmış 
ve her 1t18mln ayrı ayn esir ve iınha 
edümek tehlikesı hasıl olmuş olor. 

Akna.n reıtıni tcbl:i;;inden de anla 
fLhyor ki OlITTıp dağını ve Serfiçe 
ile AlasonY'll arasındaki Saranda -
poros geçidi•1i müdafaa eden An • 
zalklar ta.mamile çevrilip imha edil 
mecl'en geni çckilcbilmişlerdir. f ngL 
liz haberlerine göre, Almanların O. 
bmp dağının şarkından dolanr.p iler 
lemeğe muvaffa" olmaları üzerine 
nc0

at yol~'an kt-silt-n bir kısım An
zaklar anc k ..:iddetlc muharebe 1"

derek kendilerine }'Ol açabilmişler 
ve geriye çekilebi}mjşlerdir. 

A manlar diınkü tebliğlerinde 
Meçovadan L.ihsetmediklf"rine gö • 
re, Yunannıl:ı ... m burasıom kaybettik 
ten sonra b~ekrar geri slmış ol -
dı&ları h~kındıı gelen haberler 
doğru olsa gerektır. Herhalde Yu
nan sol cenahı henüz Arnavudlukta 
ikon Alman1arın Meçovnyı alarak 
Yanyaya nüfuz etmeleri bu sol ce. 
nah dı ";er <.· .mlıı dan aytrub:lhdi. 
Bu eebehle Yunanlıhrın Meçovayı 
muıkat>ıl taa.ı ruzla geri almaları pek 
fayıdaı· ve miıkcntmel bir hareket f 

S ON P O STA 

ô.ünya hadiselerini. musikiyi ve çok faideli 
neşriyatı dinliyorlar. Sizde .. AG A.. tecrübe 
edin her bakımdan kusursuz bulup mutlak 
beğeneceksiniz. Hakikaten tavsiye şayan 

mükemmel bir radyodur. 

Perakende Satıf Yeri: ODEON Mağazam lstanbul • Beyoğlu lstlklal <.;addesl No. 48-1 

Toptan satış yeri: Sultanhamam, Hamdibey geçidi No. 48- 56 

T. iŞ BANKASI 
Küçük tasarruf hesapları 

1941 iKRAMiYE PLANI 
K8'jidele.r: t iubd, 1 MaJ l'ft, l A. 

t u.Hea. 1 lkiocltetrtD ıanoıerı.ııı&e 

7apur. 

1941 ikramiJeleri 
ı adet 2000 ııraılk - 2000.- lira 
1 • 1000 • - 1000.- • 
1 • '150 • - 1500.- • 
' • 600 • - 2000.- • 
ı • 150 • - ıooo.- • 

S6 • 100 • - 3500.- • 
ao • 50 • - .ooo.- • 

300 • ıo • - tooo.- • 

. . . 
IDARUINI BllU IS BANKASINDA 
İ KRAMİYELİ H E S AP AÇAR 

Satılık çam tomruğu 
Devlet Orman İşletmesi Karabük Revir 

Amirliğinden : 
ı - Yalaklmz bölgesi kat'iyatından Es.kipa~r deposunda mevcud cı1190ıı 

metre mtkiı.b 4'503 .. desimetre mıklib çam tomru~u açık arttırma ile 
satılac:ı.ktır. 

ı - Tomrukların ka.'bukları soyulmuı olup hacım orta kutur üzerinden 
hesablannıL,tır. 

ı - Tomruklara aid satış şartnamesi Anka.rnda Orman Umum Müdür
lüğünde, İstanbul, Zonguldak Orman Çevirge Müdürlüklerlle Kara
bük D&vlet Orman İşletmesı Revir Amirliğinde görülebilir. 

4 - Tomrukların muhammen bedeli cıl8• lira 1176• kuruştur. 
5 - İsteklae.rfn % 7,5 muvakka.t pey akçeslle 29.4.9U Salı günü saat 14 

de Satranboluda Karabük Revır Amirliği bölge şefliğine müracaatları. 
c3040t 

ohnuşhıT. , .. ı::... ....... _..,...-=_. ............ _. 
Ahnnnların şu anda yapmakta-------------------------------------------

olduk'fan şey, herhalde Anzaklarlıı. 
Yuı anhların yeni mevzilere yerles
melerine meydan vermeden zıThlı 
ve me'lcanik tümenlerini Domeke 
bölgesine saldırtarak buradan Lam. 

General 
diyor ki 

ya L t k metine!-: jJl"rlemek ve bu (8aftaralı 2 nci aayfad a) 
Mıretle Yunan cephesini ikiye böl-
mek Ç k 1 temayülünün bUtün şiddetli teza-

tır. ün Ü ancak bu .suretle. n ı...·· 1 ·· - · d 
gilız impararor!ıık kuvvetler.ile Elen uur ~rı ~runuvor u. 
"ordusunun La.myn mevziine .çekilme Nıtekım. Beij{:ad bombarc!1manı 
eine mani olabilir. 1 o kadar şıddetlı ve um~ oldu 

Almanların Meçova geçidini bir ki, bununla sadece askerı maksad 
daha zorlamaları da mümkündür. 

1 
lar takib edılmiş olması düşünül-

Bu hatc nazaran, birim 18Q7 hıu medi. Yapılan bombardıman ve 
binde verdiğiıni.z meşhur 1 7 Mayıs elde ed'ilen tahribat netıceleri as
tarihli Domeke meydan muharebe • keri lüzum derecesini çok aşmış- c İ 
•inin cereyan et:.i~i snhada yeniden tır. Bllnun yegane sebebi de Al· stanbul 
şiddetli muhc\l'ebeln olmaırı ve keza manların Sırpları tedih etmek ar 

Belediyesi ilanları 1 
Mero' eda dahi ikinci derecede kav zusu olım.~tu. Kefif bed. İlk temi. 
ıalar cereycln etmesı beklenebilir. EUıasıl denileb!lr ki, Almanla-

Ş:ımdiyc k dar olana bakarak An rın Ytij!oslavyaya vurdukları ani 
ltA

0

1arla Elcnlerın herhalde da[:ıl. ve S.!rt aarbenın bilhassa şiddetli 
mad•n, çevrilmeden. ve bozulma - olmasında, 27 Mart BelJ;(rad hü
dan muharebe edebılec~kleri ve ni. kumet daıibesilc müteakib ~ünler 
~a>:et Lamy,~ . hntt na çekilecekleri de Almanların ~ördükleri baka -
~mKt okınabılır. Bu ~~t üstün kuv - retin onlarda hı:ısıl ettij{i büyük 

etlere karŞt uzun muddet mukave .. fk . t · · çok olmuştur 
mete QOk müsaid ohın bir mevzidir 0 enın esırı . . ·d Y· 
ve aelimet buradadır. 1 9 Nisan tarıhmden sonra a i.1 

H E Erkil t ,goslavyayı her taraftan saran de-
------ • • ı e l lici, yarıcı ve bo~uru askeri harc-

(1) Yanı A•ııstralya ve Yeni Zelan- ketler de pek çabuk cereyan et-
da koru. miş vl' 11 • > n r n~n sena f.'rmesi 

2059,3'7 

99'1,58 

154,45 Karaataç mfteasesa.tı sa.tı.t salonu ile A\"anfrigo ara
sında bulunan iş tevzi odası it.Usalındeki kLSımda 
yaptırıJaca.k te.Mat. 

75,00 Hadmıköyünde inhisadar idaresinin tahtı isticarın • 
da bulunan bıı anın tAmlri. 

Keflf bedel~ri ile Illt teminat miktarları yukarıda yazılı if}er ayu ayrı 
açık eUiltmeye Jı:onulmUftur. Keşlf ve şa.rtnamelcrı zabıt ve muameıat 
müdürHitü :caıemlnde gorülebllır. İhale 2/5/94ıl Cuma güııü saat 14 de 
daimi encümende yapılacaktır. l'aliplerin ilk teminat makbuz veya mek
lf1.1<blar1, ihale tarihinden sekiZ gün eYVel CHadımköyündeki iş için vil~ 
yet nafıa ve diğe:- ~ içın beledi,ye fen işleri müdürHiğıine> müracaatla ala
caklan fennl ehliyet ve 941 yılına a1d ticaret odası vesikalarile ihale 
gunü muayyen saat.te daimi encUme.1de bulunmaları. (3024) 

için 6: 18 Nisan ,aınız 12 ~ün la-
zım ve kafi ~elmiştir. dm varoşlarını işgal etmişti. 12

1 

meşgul olan Alman kıt'aları 13 Ni 
Filhakika Zağrcb ve Bel,'(rad Nisan öğleden sonra, bu tümene sanda Lıyutblivaoe şehrine de ~ir

şimal !batıdan ve şimal doğudan mensu:b küçük bir müfreze Belgra mişler ve Zağreb mıntakasında 
~elen Alınan orduları tarafından, da ~irerek Alman clciliğıne Al - bulunanlar d'a cenub doğu istika
pek çabuk düşüriıldüler. Bunlar - man 'bayrağını cekmLsti. General metinde ilerlemekte devam Etmiş 
dan birincisi Nisanın onunda ve Fon Klels'in kumandası altındaki 

1 
ıerdir. Bu kıt'aların hedefi şüphe 

dığeri 12 sinde iu~al edilmişti. Bel 1 Alman kıt'aları cenulıdan gelerek stz Bosna Saraydı. Çünkü burada. 
gradı ilk i~al eden S. S. tümeni ı 13 Nisanda sabah erken Yug06lav 1 Sava'dtın Arnavudluğa kadar olan 

,. GÖZ DOKTORU., 
Nuri Fehmi Ayberk 

Haydarp~ Nümune hasta.ne.:.. 
eöz mütehassısı 

t.&aüal Belediye k~ası. Saat 
<•> ten IOnra. Tel mu 1 

(yani Hitler hücum taburlarından hükumet merlc;ezini işgal ctmiş.-

1 
bu geniş mıntakada ik!nci Sırp or 

müteşe'Jckil tümen) Romnayadan ı lerdi. <dueu bulunuyordu. 
gelerek Be]Rradın ilerismde Tu- Ytı,Roslavyanın iimal batı kö • (Devam edecek) ••••••••••••r 1 nayı ~eçm.iş ve 11 Nisanda Bel,gra- şesini düşmandan temJzlemeldıe .., R. E. Erkileı 

Niaan 21 

Diş macunu piyango bileti değild : r 

• 

Sadece talihe 

güvenilerek 

rasgele 

RADYOLIN seçilmez 

RADYOLIN: 
RADYOLIN: 

RADVOLIN: 

Gü:ıel kokulu ve ·h• • 
bile kullanabilirler. 

leııetlidir. Ço<-uld u 

Mine tabakıı.,c;ını tabrib etmeden, çok kısa bfR 
za.ma.n ıç:ude diıjleri heya.zlah r Te parlat1r. 

A~udaki bu ~~öd mikroblan yüzde yüz öldi,. 
rıir. Altı k<1kusunu Jzala edor, nefesi btlıhaf. 
tm r . 

R A O Y O L 1 N D.ş ellf"1'inl kunetlf'nd ircttk 
: ba.stahkl:ırrn önünü alır. 

birçok &ehllkeU 

$ABAR, Öt.LE n.: AKŞAM, HER YEMF.KTio:llf SONRA 
GÜNDE 3 DEF,\ DİSLERiNtzt 

.... ~ . 
. . •'.\ 

R·AOY-DLiN 
' 

l>İŞ MACUNU iLE FIRÇALAYINIZ 

IUevıet Demiryolları işletme U. M. den : 
Ton başına 75 kuruş nakliyesi de dahil olmak üzere 9 uncu işletınenın 

herhangi bır .stasyonunda ve vagon ıçınde teslimi şarti!e beher tonu 17,71 
lira muhammen bedelle 100 ton normal sun'i portıand çimentosu açık ek
siltme usulile satın alınacaktır. 

Münakasa fi. Mayu: 341 Salı günü saat 11 de Bırkeci 9 işlc~me binasında 
A. E. komisyonu tarafından yapılac:ıktır. İsteklılerın ayni gün ve saatte 
kanuni vesaik ve 133,13 lira muvakkat teminatta. kO'lnıSyona müracaatları 

lazımdır. 
Şarıtnameler parasız olarak komisyondan verilmektedir. (3090> 

,,. * 
Muhammen bedeli 18877 \On sekiz lbi.n seka yüz yetınış yedıl lıra olan 

27 kalemden iba.ret Ankara hastanesi madeni kapları, muayene m:ıs:ı 't'9 
şezlongları ve&alresi 215/1941 Cuma günü sa.at 15,30 da kapalı zar! usu. 
lll ile Anlcara.da. l dnre bın:ısınde satın alınacakt.ır. 

Bu iŞe girmek istiyenlerjn 1415,78 (Bin dört yüz on beş lira yetmiş aet:il 
kurut> liralık muvakkat teminat ile kanunun ~Yin etti~i .esıkalan ft 

*ekliJlerlııi &JlU ıtiıı .saat H,30 sa kadar Komisyon Reisli#i.ne vermeJerl 
lbBndır. 

fjartn8meJer pua.sı:ı olarak Ankara'da Malzeme dairesjn den, Baydarpa. 
ta'da Tesellüm ve sevk Şefüğinden dağıtılacaktır. (2997) 

Devlet Denizyolları 

Modurıuau 

AN A DO L U 

işletme Umum 
il anları 

POSTASI 
21 Nisan 941 Paurtesi günü Köprtl den saa.t 17 25 de kalkacak seferden 

itibaren Anadolu hattı aeferlerine t.eltru bafılaııaca.ktır. İf'an ahire tadV 
vapur gidif ve dönüşte Suad iye iskele sine uğramıyacaktır. (3115) 

lstanbul Levazım Amirli(jindan Verilen 
Harici Askeri Kıtaatı llAnları 

Hepsine tahmin edılen fiabı 36,000 lira olan demiri Vekiı.letçe \'e.riJmet 
üzere 250 aded araba nümuneslne göre pazarlıkla yaptırılacaktır. Ihalesl 
25/4/941 Cuma günü saat 14 de Ank.are.da M. M. V. sa.tın alma komlsy0-
n"°dca ya.pılacaktır. K.a.t'l teminatı 5400 liradır. Şartnamesi 180 kuruşa 
komisyondan alınıır Talıblerin be\li va.kitte komisyona gelmeleri. 

c22~2 - 3053t ,,. ,,. 
Keşif bedeli 54,190 lira olan iki anbar inşast kapalı zarfla eks1itmeye 

konmuştur. İhalesi 8/5/941 Perşembe günü saat 11 de Ankarada M. M. V. 
satıuı alma komisyonunda yapılacaJtt r. llk tcmın!'i•ı 3959 lıra 50 kuruştur. 
Şo.rtnamesi ::ın kuruş:ı komıSYondan alınır. Talıplerin kanuni ffSfkalarile 
teklif mektublıırını ihnle saatinden bi.r saat evvel komısyona verme -
len. (22911-3071) 

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