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almak veya görmek isteyenler 

H~RAÇÇl . KARDEŞLER 
LIMITED ŞiRKETi Salonlarını bir defa 

gezm~kle tatmin edilirler. 
İ.stanbul, Fincancılar, Rıza Paşa. yokuşu 
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ıı.c T E L E F O N : 22050 --r 
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Yanan 
cepbeslnde 
mabarebe 
reni den 

'lddetlend! 

Yazı iıleri telefona ı 20203 

Askeri vaziyet 
Termopil 
boğazının 
müdafaası 

Yazan : H. Err.ir Erkilet 
Yunani•tanda: 

ÇARŞAMBA 23 NiSAN 1941 ~ İdare iıleri telefonu ı 20203 Fiatı S kunat 

Milli Hakimiyet Bayramı 
I" ··-········-······· .. ······-···--·-.. ····-···············-····· ··-···········---··-··-····· ........ -..................................................................................... , 
1 Bu bayramı idrak için, bundan 21 se11e evvel bütün millet kütlesi halinde s 
l ayaklanmış ve slllJhlanmış~ık. Bu defaki bayramı da silah elde karşılı- 1 

!
. yoruz. Mukadderatın her tilrlil cilvesine karşı bu kadar yekpare bir · 

kütle halinde duran bu millete istikbalin bütün yolları açıktır ! 
\. .......... ···-··-·· ......... ·-.......... --.. ·---.. -·--·· ...................................................................................................................................... ./ 

Lamya cenubunda 
çarpışmalar oluyor 

D ünkü r~smi tebli_ğ'lcre 
.göre Almanlar Mcçova 

üzerinden Yanyaya, Larisanın 
90 kilometı·e cenubundaki ! 

lngilizlerle Yunanlılar 
arasındaki temas 

muhafaza edilmektedir 

lngilizler Balkanlara 
levazım taşıyan 

3 gemiyi bahrdılar 

Lamyaya ve Larisanın 60 kilo
metre cenub do~sundaki Go
losa ~irmişlerdir. 

Bu mevkilerden Yunanista
nın şarkındaki Golos mevkii
nin dü:şmil:t; olmasının ehem
miyeti a-z i~ t\e ortadaki L~
ırrla ve J.-ıırıbci• Yanya meYk~
Jıırinin dilifilelerin;in hususl. 
sev.kulceyşi · ehemmiyetleri 
vardır. Çünkü Büyük Britan
ya ve Yunan kıt'aları . şayed 
Lamianın renubundakı meş
hur Termopil ~eı<:i<iini evvel
den tahkim ederek çok kuv
vetli bir surette tutmamış bu-

Kahirc, 22 (A.A.) - Bu akiam lunuyorsa Almanların Lamia-
R:.ahire askeri mahfellerinde ver!- dan Termopil ,geçidini zorlı-
len malömata i,Öre. şjddetli kara yarak Atina - Korent kanalı 
~ hava muhal'ebelcrl. Yunanis- yolunu zorlıyacakları ve bu 
landa bütün cephe boyunca de- (Devamı 7 nd sayfada) 
Vam etmektedir. İngiliz cephesi- \, ,J 

(Devamı 3 Unc:U sayfada) 

Yunanistanda 
şiddetli hava 
muharebeleri 

:l:ngillzler 
22 tayyare 
düşürdüler 

• 

llldalaa 
battı 

kısaltıldı 
Yunanistanda yeni 

müdafaa hattını dola-

şan muhabirin intzbaları 

Londra 22 (A.A.) - Dün Atina Londnl 22 (A.A.) - Reuter a-
nuntakaaı' üzerinde cereyan eden jan.nun Yunan cepheıindeki muha
ıhava muharebeleri hakkında eim- biri bildiriyor: a· lı dah . alılm tt Şimdi kıealtılmıı buhınan yeni 

ı a nan a gunış m a an Jngiliz müd.alan hattını dola,tım. 
anlaşıldığına ~e. en aşa~ 22 Bu hat hafta .onunda teaia edilmit 
d~man tayyaresi düşürülmüştür. olup dağfık arazideki balcim mevki
BunJ.ardan yirmisi İngiliz avcı !eri hiva etmektedir. İngıliz ku -

r 
(Devamı 7 nc:i aayfada} (Denma 7 nci sayfada) 

Anadoluya gitmek istiyenler 

-------------

- ~ 

1 

Denl.zyolları vesaitile gidecek vatandaşların 
seyahat vesikaları hazır, bunların sevkinden 

sonra Marmara ve Ege hava/isine 
sevkigat başlıyacak 

Çörçil Avam 
Kamarasında 
izahat verdi 

İngiliz donanması 
T rablus limanını 
bombardıman etti 

Bugün ayni zamanda 
Çocuk Bayramıdır 

. Londra ıı (A.A) - İngiliz ~ndra, 22 (A.A.) - :tbgiliz Şehrimizde yapılacak merasim, toplantılar 
baıvekili Çörçil, bugün Avam Ka- bahnye nezareti tarafından öğle- • 
maraaınıda ifçi partisinden Leea den ~nra neşredilen tebliğ: ,.e açılacak cocuk bahçelerı 
Smitlı'in bir ıMJaline cevaben beya - Dün sabah şafakla beraber - • 
ına4!ta bulunmuv ve demiııtir ki: 1 Trablus,JCarbın denizden bombar-ı Milli Hakimiyet ve Çocuk Bay-, Bayramın İstanbulda geçen yıl-

Bugün, paskalyadan evvel, aöy~ dımanına aid şimdi d~ha mufas-
1 
ramı bugün ~emleketin her tara- lardan daha iyi bir şekilde tes'id 

lediiirnd'en veyahud 0 zamandan - (Devamı 7 ncı sayfada) fında nıerasımle kutlanacaktır. (Devama 3 üncü sayfada) 
be:i gazetelerde çıkandan ileri, ınii
fid surette yapılabilecek hiç bir be· c 

(Devamı 3 üncü sayfada) ._ __ _ Ankara Yardım sevenler Cemiyetinin beyannamesi 
şehrimizde büyük bir alaka uyandırdı =ı 

Alman yanın 
diploma.si 
taarruzu 

( Taymise glJre ) 
«Alman propagandacılan Al
manyanın Türkiyeye, kend~ 
a1e bir ademi tecavüz paktı 
imzalamaaını teklif edeceğini 

ibn.ı ediyorlar» 

Loadra 22 (AA.) - Gazeteler 
bütün dikkatlerini Yunani•tandaki 
muharebelOTle tima\i Afriltadalci va.. 
ziyet ve impanıtorluk kıt' alannın 
lraka ihraç edilmesi me.eleei üze • 
rinde teksif otmiı bulunuyor. 

(Devamı 7 nci sayfada) 

Yalova 

• 

ısıanbul Madını i' ba,ında! 
Bayanlardan müteşekkil bir komite derhal faaliyete geçti. Ha11'
evlerinde atelyeler kurularak askeri sıhhiye için eşya hazırlanaca .. t 

Şehriınhden Alladoluya gidecek varında Pazarcığa katlaf>Karade - KAPLICALARI 
~anda§larm ecvk işine aid hazır - niz iskelelerı.ı'ı!,.~idccek 'vat~ndaşla. 
lıltlara dev:un olunmaktadır. rın seyahat 'Vc18İkalıı!\tle ~tvclleri 

Diln de öğleden 88nra tatil ol - 1 tamamen hf!2:lr1anmiŞtıv · ~u litteler 1 M A V 1 S TA N 
lltlasrna ra~nıen vilayette alakadar• DeruzyoUan'#.ldiıreM_n;{ at>y-tha)ıl ve -
tn.eırıurlar ı.k,ama kndar çalışmış - . sikalan da ~fmılhmJ~larıi ttön - 1 .. 1.ıbaren Açılıyor 
lardıır. ıaerilmiştir. (ftUi41 :;1af. olan is-

Ooııiz:yolları vosaitilc Batura c.i - (De amı ayfQda) ~1ıı;1111ı,_._....~._...~1ıı;1111ı,_._....,._, 

-
(Solda) Bayan (nöaü ordu .mluye depolarando ç.ıalspn A:ıic.arala bayanlarla kon~ııuyor, 

.(Nida) bir faali,e& Mhneli (Yo.z.ıaı 4 µncü ~fad'1), 



2 Sayfa SON POSTA Nisan 23 

ı 
Sözün kısası Resimli Makale: s Mantığın tarafını tutunuz. = 

-- . 
Demediı~ mi? 



1 

23 Nisan SON POSTA Sayfa 9 

Telgrü, Tele e 1 • z a 

ıMakineye 

Verilirken 
I Yunan cephesinde 1 Almanı~r bir 

muharebe yeniden hastane 
şiddetlendi gemisi batırdılar e I spanyada yeni 

CBattarafı ı inci 1ayfada) depreşme/er 

• 
i al ve ·hrac maddeleri 
hakkında koordinasyon 

*Mi . h :yetinin kararı neşredildi nin her hangi bir noktasına her Diğer bir hastane Yazan: .;,eiım Kagıp E•n,,.., 
hangi bir hususi tazyik icra ed.I- d ıP:Ji a.karnar harbi büyük oir 
mekte dei!ildır. Almanlar, İngiliz gemisi e bombalandı J"JQj ~iddet arzeaerek -..dı .... u. 

.. , 
23 Nisan ve 

• 
bölgesinin bü~ün noktalan üze- Yunanıstana doğru gerileyıµ u- Ankara, 22 (Hususi) _ K .. . .. . . . 
rinde müsavi bir tazyik idame et- Atina. 22 (A.A.) _ Yunal'l em- zaklaşmak isti-'a<lmı göst ·rdiğı d' 136 .1 oor-ı Turl~iye Cumhuııyetı Z.raat Ban-

lngillzler mektedir. b r ,,1raJa diplo-:nrılık a' lem 1:;lı-.rb mıı~ştia~yoKn bsay~ 1 e şu ka.rar~ v. er kası fon hesablarının miktur ve va-
M 

.. tt f ' kl . . . 
1 

.
1 

. niyet nezareti dün aksam aşağıda- , - r. arar ugun neıre<l·h ııstır· 
u e ı cr•n ıtına i e seç• mış ki tebligı neşr~tmı·~tır: sahasını bı.ı.;ıka sahnelere gen;şle-ı ı _ Milli korunma k · · ziyetini her ayın ilk haftası zarhn-

mevziler üzerine çekilmeleri neti- Alın · t k · f ı anununun d T' \ ' k"l · B k" . an tayyarelen Mıssolon.~ı e.:e yenı yenı da:ıyet ere koyul- 29 uncu mnJde ine istınadt-n Tica- ı a ıcaret e a etme ve aşve a-

Mareşal Bı.rdwood'un cesinde. hat pek mühım miktarda lı~~n.ında cHespeı:o . .;. hast?rıc g_e- muşa benzeınekted:~" .. Evvclkı gun ret Vekaletin'! hizuınlu göreceği it-ı I~ koord"inasyo'n bürosuna bildi _ 
k~lr;ıı~tır. Y~~i ha~tın hakiki va- nµsını bombardıman etmışler:iır. Londrtı mahrc~lı kuçuk ve t>hem- hal ve ihraı· maddeleri ic;in Hat t•s nr. Bu surt>tlc taha!!sul edecek fon-

• zıyetı ıfsa edıım~mektedir. Hara- Bu hastane gemisi b·llmı..:l r tlkn-' nuret:.ız g.oı. 0ôruııcn bir tt'Jaraf b't t k " b ı b' 1' - d ·ıı· k k 27 mesajl retl ' ç I . d 1 n ' " · b b' . .... ,., ı eme ve u surete tes ıt o u. ı an nu ı o:u:ırn.ı ·anununun 
ı arpışnı.ı ar arasın n yapı a. ler arasında hastabakıcı kadınlar uncı ır mıı:;al olarak göster le- f' r - ı· · h ı k · dd · h"k" ı · d · · d 

Lond'ra ~ (A.A.) - B. B. C.: geri çekilrrieni11 güçlüklerine rağ-ı ve doktorlar da vardır b:t r. • nan ıa~~an .a..: ayı"'\ ıt a veya lo - ncı ~rn k esı . u ul m en aıresın c 
bir 

b-...ı-.._ ~pı'kerı·. 23 Nıs' an yıldo-" men imparatorluk kıt'aları Yu- . M lıte\ s 'l t d sanına l raç yapı ınasıı11 meney e . yapı aca sarhyat cra Vekill~ri H,. 
oll.QA.l,., ·~ • • • Düşman ta ele" den mü u a ı nı 1ave ort satırı k l"h' · · · · k ·ı · nilınü münasebetile Mareşal Lord nan kuvvetleri i!e sıkı bir t!'mas . v_ycır 1111 • - , b . ~ b · me sa a ıyeh ''c:nlınıştır. yetı aran e tayın ve icra olunur. 

Birdwoodıın Türk milletine hi - muhafaza etmislerdir. İn~ıliz ve rekkeb cf.~er ~m grup Patı as h- ~:~lr{'va~~ d~ ~ir~a;~ er~snn~~~~ 2 - Ticcttd \ 'ekaldi hükumet- 3 - Pamuk ve yapak için yuka-

B
tab eden ıbir mesajını okumuştur. Yunan l<ıt'alr.rı arasındak. müna- n:anınhdat yaraıı nakle.dcıbı cllbellle- dan edi!Pn fakat tatb k .. ~evkıi ç_e aktolunan ırıukavelder veya it - rıdaki birinci ve ikinci maddeler 29 

b t f 
, 

1 
'd . .d. nıs• as ane l{emısını oııt a a- ' tıhaz edilen tedbirle d ) y ·ı bir u Illr'6ajda deniliyor ki: se a "'''i<"S. a •• ıyı ır: .• bulamavan BasK rneml••kcıtleri is- . :. . r .0 11 18~: numaralı koordinasyon kararının 1 

,~c"" Nı'san Tu" rLıere oldunu ka- yeni hat üzennde mı.ştır. Atılan bombalar gE'mıdc t kı · ı· 'ad :ş'ıl 1 1 k ı mal n dahılı satış fıatı ıle harıcı sa- . . dd 'b' • 'h "' ~ ıu. ,.., k 
1
· k' 1 o. mı ı e • P meŞ,:nı o.n1a · fi ıncı ma eşı mucı ınce asgarı 1 raç 

dar bir Britanyalılar için de bü- Kahire. 22 (A.A.) - Öj'tıenildi- yan.gın çı __ armış.tır. ı yEıra ı van- uzere milli bir konsL> (" kk-ı tış. atı ar~sında fazla kar hasıl ol· fi f 'k d h'I' . 
btr ....;ındür. Filhakika bumin ğine göre Yunanistancla, jmpara - mış "'.e. dıgerlerı de v~~alarımıstır. e~tı "ini haber \'ernıekY n. t~şe u j dugu takdırde mılli koıunma ka ~ ~~1 ~n mı tarı ve ı. ı ı fı~t tes: 
•-,:~n hAm'-ı Saı'nt ,..._o"'r~ - torluk kuvvetıerinin Tesalya ova- Her ıkı hastane genıısı sarahatle lgngıltcrenın ı· p~ . e ·ııd . .. nununun 2 7 nci maddes:ne ietina - bıh Tıcaret ve İktısad Vekalt:tlen 
ı.cı-uuı ı..:ı '"'U"t" •• " k K lh · tl · t " ,;n.,;a ı e muna-ıd b f l k" · fı d .. k. 1 S 

b" ~dür. But(iindür ki, sizin sına çrkan n~mtakavı tutmakta gozu en ızı aç ışare erını aşı- sebetlerini ıslah etmek volunda en. u_ a~ l ardan fürk1ye Ci.:m- !ara n ~~ ı:ı-ıu~lere en y~pı ır. a-
~yük Millet M~clisini.z doğmuş oldukları L-im .. anın CC'nubunda yordu. bır haylı terakkı kn,·devlediği ve hu:ıyeti .zıraat Bankası~da bfr fon ır. sa_nayı ıpndaı meddelerınden han 
Ve anavwea kabul edilmiştir. Ba - ~iddetli muha:·C'beler ?l_ma'ktadır. ço·· rç·ıı Avam Kamarasında İspanyanın ia~e i~lerini dü.zelt- tesıs ve_ ıhrac?t bedell~nnden bu fo- 1 gılerı hakkında bu madde hüküm -
~ oldu~unll.z bu işden do - Lamvanın c~nubu .s~rk~sınde meş· mek maksadile iki buçuk m!lvon na t~~nk cdılccek mıktarları tayin !erinin tatbik edileceğini adı geçen 
lçı truhtrr edebilirsiniz. Bu 1941 hur Termooıl geçıciı hulunm.'\kta· izahat verdi İn_gıliz liralık bir ist kraza mu va- edebılır. 1 

iki Vekalet te:Jbit eder. 
&enesinde silMı ellerimizde olc.rak dır. Leoni~a~ ".~ vanınr!aki 300 İs- fakat eyledı~inin ilan olunduğu M d •d -------
dlln.vanın istikbalini temine az - oartalı. }.{ılad ı.ın 480 sene evvel (B~tarafı 1 inci sayfada) bir sırada bövll? hir hab2rin orta- ıa rı ve Vişin:n M.ı.ll"'ı Şefı·n 
lnet:rnf4 bulunuyoruz. Alınan harb Serha~:n ordularını burada dur- yanatım yoktıır. va atılması. üz.orine dikkatt çek-
tnaltinesf bir silindir gibi garb hu- durma~a çalı)~ı~lardı. • . Bir çok harekat devanı etmekte- memezl.k yapamaz. h k At L d dudl.arımza ~lmiştir. Tanıdı,ğım Akdenızde 3 buy~k remı batınldı dir ve kendimizden gayri buşka- )olalüm olduğu üzere Bask de- are a 1 on rayı f otog\J rafları 
Ve sevdi~im Türk askeri ve Türk .Lor:ıd.ra 22 .~A.A.) - · Amirallik 1ıı:r:nı. d~ş-~nmek mevk.iindeyiz. Şim nilen kavım. P:ren~ dağlarının 
.ınilleti bir taarruza maruz kaldığı daıreSMl!l.Jl. tehlıg1· d.ı hır ı;nuzakere yr .. !_>ıl?1asın~ tas - Fransa ve Ispaııya topraklarını kuşkulandırıyor 
tak-cl.!rde memleketlerini, :istiklal- Akdenız ~aşkumandanı, b;ıhri - V:b etmlyorurn ve umıd. ed~yorum ikiye böldüğü arazi üzerinde ol- . rnı~~~r;.ffa~ ~~it·Ş> ef-is::;t0: 
!erini ve hürriyetlerini müdafaa- ye tayyarelf!!"ln•r. B:\lkanlarda düş • k.ı Avam Kamarası. harbın ıdure .• dukça b_üvük bir kesafet hal.ınde Lo d 'J•> (A.A) l ı· ı d l b l ı k b n. ra, -- · - ngı ız 

1 

n_ ünün imzalan.· il! Parti vilayet ka7a 
Ya bizim kadar azmetmiş bulunu- ! man OT 'U arının lev.izim ve iatte mne memur .. u unan ~ra arşı ır ya~ar. Ispan.vanı.1 üç vilayetinde. basını h 

ki k d 
L h k- d · . ıdare eyetlerıb Halkevlerine he -

}'Orlar. nnyu-k Şefiniz Atatürkü.· n. 
1 
na iyahn.a son giinlerde bir seri ' ere aın.a :nu3an_ı,a a ·ar uvr.ana. · J:.ransaııın da _!ıua."uda civar iki vi- Gazeteler lnnı'l ' d d d' l Ul.l k b k d ı ·.. . • "' ız la yosun a ıye etmiş o dllkları fotoğrarlann 

cena-ze merasiminde memleketımı muvaffakiye~lcr elde etmi" oldu~unu ca ve ır ço _g_uç ve .en ışe 1 za - lavet nde sak:ndır. Her .iki mem- bazı hatıbl t f d • y 1 
b l 

v "' ] d ı b fI er ara ın an unanıs- merasimle yerlerine konulmalarr.na 
temsil etmek büvük şerefine nail j dirmektedirler. man ar a mec ısın anz vası arır. - leketteki umumi n üfu.s miktarı tandaki va~.ye.t ~akkınd.a .~O:.teı i- başlandığını bildirmektedir. Bu vc-
ohnu .... ~. Bu vesile ile benim için Bu muvaffakivetler arasında. tak- dan birini re~ka etmiş olan .sükun bır milyonu bulur. Son derece len fazla kb ı k 1 

q•u.a.u kk l 1 ! h 1 1 · d . nı ın 1 ten şır:ayet et- sile ile, Burdur, Kayseri ve İzmfrde 
kat'iyen unutulmaz olan bu hatı - riben 1 O bin tonil<lto hacminde bir ve soğu !ln 1 1·'- as et erıni ün • mağrur olan bu kavim, kem:..i usul mekted . ~r. . . yapılmış olaıı törenlerde başta sivi' 
1'Yı daima muhafaza edeceğim. petrol sarnıç gemisinin, hı.kriben 6 yaya gösterecektir. ve adetleri içınde vaşar ve h:ilıi .ı;>aı~y. Her.ald .dıyor .kt: ve askeri erkan oldug·u halde her 

Siz bfr•iik bir sef. biz büvük bin tonilato htt.cmhd:: bir ia"e o-e - • Avam Kap1a_raııın-l ve.r'!cegım ye denileb_ilir ki .I<_'ransız ve İspanyoİ Jnn i 11 t h f d 
.._,_ J ~ ' " 0 h be 1 C h k d h k k l . ''+-~ ız nu e 1 1.1~ aı ıa <'r en sınıf halk iştira~ eylemişler ve Milli 
ui.r dost kaybettik. Siz ve biz in - misinin ve tak:-ibeo bin toııil5to hac gane a r. a.mıra un.~urıg um u- me eı:ı u ~ ı e mukayyed ol- e~mdır. Fakat mıllet, uhdesine Şefe karsı sevci ve say~ılarım bir 
saniyetin asla bir daha bulamıva- minde bir mühimmat gemisinin torj ~an<laaınd9:~1 ~~denız _muharebe maz. Iyı evlad esas ve prensipine duşen vazifenin büyük nıüşki.ihitı- defa daha tcvid etmiŞlerdir 
ca~ı btr kuvvet kaybettik. Anka- pillenm.esi vaıdır. Mühimmat va · filoS'llnun dun şnı.ı < vaktı Tıablus. sadıktır. nı hafıfseyen nı.kbinlcr tarafındc.n - - · 
racUı. büyük dostum olarak telfık- puru., müthiş bir infilakla berhava garb limaı>ını 4!_ dakika bombar~ı. Bask ~a:m.ini? böyle bir. za- idare edilirse milli azim zavıfüır. 
ki etmekle müftehir olduğum Se- ohm.ı§ ve ateş sütunları bin metreye 1 man ederek ~ynı za~anda. hem lı - manda bır ıstıklal da yası p~ınden News Chroniclc _i!azetesi. İngil
finız İsmet İnönüvü de yakından kadaır yükselmi~ir mana, hem lı:n.ırıdakı ~wmılere, ge- koşmaya başlaması. Ispanvaya ol- tere için günün meselesi Vichy 
tanımak :frrsatını kazandım.> Bu harekattcın bir bahriye tay nişliği hu dakilcadn tamam1le ma - duğu kadar Fransaya da bir ihtar Fransasına ve İspanyaya lcıtrşı a 

Mareşal İn~lternei~ uğrunda yarerniz dönmemi'ltir. lum ohnıyan çok ağır hasarl&.r ika sayılabilir. Fransanm gün ~cçtik- tınacak vaziyetin tesbltı1ir. Bu 

Almanlar Limniyi 
işgal n1i ettiler? 

barbetmekte olduğu ı.tavenin 7.a - . Kahire, 22 (A .A.) - Ortaşark eylediğidir. l<Alkışlar.ı. çe eski müttefiki~den uzaklaşmak gazete, uzun bır ba-.makaled" şi-
fttine itimad ettil!inı bildirdikten Ingiliz kuvvetlerı umumi karargfı- Filonun hyyareleri, Trablusgarbe yolunu tutması, ispanyanın :l.se, kayetlerini anlatarak fevkalade Dün akşamki Radyo gazetesin -
sonra Türk milletine en samimi hının tebliği: giderken beş A~·nan asker naküye Afrikada geniş bir imparatorluk azimli tedbirler alınmasını ist!vor den: 
temennilerde bulunarak ını?Sajına Yunanistanda: rmparatorluk tayyaresini yakalamışlar ve bunlar- davasını benimsemiş olması diplo- ve diyor ki: 1 Henüz tcen·iid etmiyeıı bir ha-
nıhavet vermiştir. kuvvetleri şimdi ·Lamyanın cenu- dan 4 ünü alevlo!r irinde dlişürmüş matik alemde bir takım hareket- Bu iki memleketin hükfımetleri bere gö:e, Almnnlar Çanalrkalenm 

Londra radyosunun bunda bulunan müdafaa mevzile- !erdir. «Alkışlarn. Tayyarelerin clo- lere vesile vermektedir. İspanya- bize dü.şmandır. Her ikisi de bi- garbında, Yunanlılar ... aid Limni ve 
rini tutmwslardır. kı mu, yahud' boş mu olduğunu da nın dahili harbden bitkin çıktığı zim menfnatlerımize ciok..ınsı<·vk Samotrake adalarını işgal etmişler_ 

neşr"yatı . Yun_,. tebliii h~ öğTenem>!dim. Filo. ciddi tacİ7e ve İnıgilte;enin o~u y~nlış b~r a- tarzda hareket etmıstir. İspanya 
1 
diT. 

.. Atına, 22 (A.A.) - Yunan or- ugramamış ve hıç bir gemi kayıbı dımdan vıkare ıçın bır haylı fe- Tancaya Almanların girmP:;ine 
Londra 23 (A.A.) - Bugun sa~t duları başkumarıdanl~ı tarafın- k.aydedilmemhtrr. <lakarlık ihtiyarına amade t?nlun- müsaade etmiştir. Vichy de ablu-

13,15 te yapıl_acak olan B. ~· C. ın dan 21 Nisan akşamı neşredHen . Yunantsttlnth vazİyf't duğu birer haki~:ıt. işe ~e ~~pan- kayı yarmış, gemılenmize ateş aç-
~rk(e neşrır:atında ~!lgılte:~e 179 numaralı resmi tebli~: Liberal meb'uslardan sabık har. yadaı oldukça :nuhım hır zumre- mıs ve Almanların Dakar ve Ka-
ı~amet ~en bır ~enç Tür~. Tür • Kuvvetlerimizin yeni rnukave- biye nazırı Hore-Rı:lişha, mümkün n.n lngiltereye karsı siyaset ,gü- zcıblankaya ayak ba.:;malat ına mü
kıyede~ı vatandaşlarına hıt~b .e - met mevzilerine gecilmesi hare- olduğu kadar çabuk bir mlizakere dülmesini istemekte bulunması saade eylemiştir. İngiliz siv.ıseti 
decektır Ak~arn 21. ~.o da ~mdı.s - ketleri tam bir nmvaffakiyetle yapıhna.nı ve eier böyle bir mü - ihma 1 edilemez l?ir vakıadır. Hele ise geneı:al Frankoya ö-.!ünç para 
tan nazın Emerv Turk mılletıne başarılmıştır. zakere olmazsa hariciye nazın E - son zamanda lngiHereye karşı verecek derecede uysallıkta ileri 
hıtaben bir mesai okuyacaktır, 3 tnailiz tümeniaııin gayreti denin Onıaşarb yaptığı son ziya- kıt'avi Avrupa), tamamen blok- ~tmiştir. 

Nevyork, 22 (A.A.) - Nevyork ret hakkında beyanatta hulunma .. !aştırmak istiyenlerin Portekizi İspanya ve Fransaya karşı takib 

Yanan Herald Tribune diyor ki: .ını istemiştir. meV?uubahs et:'neve başlamaları olunan yat1ştırma siya~eti .)()n se-
. Y_1;-1nanistanda bulunan üç İngi- B. Çörçii sözlerıne şöyle devam ise _l1_1ı!?ilterenin daha z'vade dik- nelerde birbiri ardmdan tehlikeli 

l~z tumeni. Alman enerjisinin ınuh etmiştir: k.att~ı .~vandırmı~tır. Bask mesele- ve faydasız olduğu tebarüz e~en 

Yunanistanda divanıharbler 
tesekkül etti 

' 
Atina 22 (AA.) - Ori ajanı 
Estia gazete}i yazıyor: 
Yeni hükum~t t:nerjik hareket . 

lerle işe ha lcımııı ve bu meyanda 
hemen faaliyete gec;en divanıharb
ler teşkil etmıştfr. Bu, gerek cephe 
gerisinin ve gerek ordunun ınane · 
viyatını bozmağıı çalışan dü.:mrın il· 

janlannın faaliyetlerini önlemeğe 
matuf bir tedbirdir. tebll• ğl •elif ısahalara taksimi, Alman Müzakere meselesine gelince, S'. bııt~.rn. bu tahrıklere karşı yap~~- yatıştırma siyas~ti kadar tehlikeli 

h~7b menabiinin cereyan edc-n vaziyet muva.kk:ı~ bır tevakkuf 'tnı~. bır. ıhtardır ve ıcabında mu- ve faydasızdır. Italvı.n nümunesi 
mucadeleye tahsisi ve Alınan safhasına gelince, olup bitenler ~a.c;ıb '~~r koz olarak kullanılaca- bunun en bariz d<::lilidir. Fransa ::z:============= 

Atina 23 (A. A.) - B. B. C: harb makineiinin gerilmesini in- hakkında Avam Kamarasına tam gında şuphe voktur. ve İspanyaya kar$ı takib edilen leadayız ki, Büyük Britanya ani 
Resmi tebli~: taç et~esi ba!tım!arından muaz- beyanat yapıiacaktır. Ehemmiyet- S.ı;,,. c1r' a ı Cmo sivaset te ayni netıce3i doğura bir tehlikeyi bile go;;._ alarak me-

Yunan hatlarının geri alınması zam bır askerı gayret sarfetmıştir. siz ve az malumat verrrıeğe jlelin- 9 ,... 9 caktır. Binaenalevh biz .su müta- seleyi halletmelidir. 
düşmıuı tarafından hiç. bir müdaha- . Alm.n tebliği ce, sarih surette ş.unu ~ö:vlcmek 
leye maruz kalma.dar yapılmıştır. •YBerlın, 22 (A.A.) - Resai le~ .isterim ki Yummistandaki kuvvet- l:>ir celsede beyanatta bulunması-
Dun. düşman hava faaliyeti çok. ke- }ıg· na gelince, bugün ıçm bundan 
'f f l . h !erimizin ve hareketleri hakkınd.'.l sarfınazar olunmasını tavsiye ede-

at olmu~rur. \Hitt•; ik tayyare c:ı Alman ava kuvvetleri dün Yu- tam h d h'h L•__ _ l 
duşınanil ağır zayiat verdirmiş1cr - nan kara suları üzerinde cevelan ktaveya ubü. _sak 

1 
.. m

1 
.. •k.llUIIWll t ka • ceğim. 

.le' ed k y nan to kl d k ma en yu e;uç u el' e ar- Muhafazakar meb'uslardan Lord 
utr. ere u . pra arın an -~- 1 .. .,.ık B h. _ k't k d'l w· • ' lnıtili.,. h ı· f . ~ ~· . u a:~ a ~o mua ı ınterton, gizli veyahud aleni bir 

Almanların çevirme 
har3keti akim kaldı 

Bern 2 3 ( A.A.) - Zürih df' in
tişar eden Nouvellr! Gıızettin Berlin 
nwhabirine ı.:öre, inlliliz-Yunan kuv 
Vetl .. .;nin lnudane mukavemeti aa
Yesinde Almanlh~ ın çevirme tı-.şeb -
büsünün akamete uğraduğı kabul e
dilmetedıir. 

Ruzvelt 
bedbinlerl 

tenkid ediyor 
"r"' -'-..... -·- '-...... A1 ... -1"°' ..... ;':l"..1e 

değil lngilterede 
sona erecektir,, 

Yaşi.ngton 23 (A.A.) - Ruzvelt 
A.1 ••• -~-· ••• ., ~.ı. IJ•' JJ1U. a.,.aıı..ıyet 
kazauciıkiarı sırada. bedbinlige ka
pıl.anlan tenkid ederek harbin Ak
denizde değıl, ln~ilterede sona e
rece~ söylemiştir. Ru.zvelt.. İn
gilizlerin, İn,$ltere muharebesini 
k:aznnacaldanndan emm olduj{unu 
sôylemi&tir. 

.La o.an • .~ . eye ı se erı- ~ı.... tte 'd f k ı·...ı.. b' ıs k · yesini nakletme~e mahsus düş.. m'*'-'~'Ye ı ı ve ev a. au.c ır ce ede B. Edenın clrakta i vazı-
man vapurlarına hı.ısusi bir mu- meharetle y~pılmtş .. ~u1unmakta- yet ten İspanya il? münasebetlere 
vaffal.-i~··do hücum etmişlerdir dır. Fakat bızzat hukumet, hare- kadar noktalara şamil bulunan• 
Ev\C. ı -de hülasaten haber veril~ ~~t~.e ~u~~an kumandanlardan son seyahatin· n neticelen hakkın
d:~i oçhile .'Y!Uharebe tayyarele- R\.lfiU ~nune tam m.al~mat alma- da mümkün oldu~u kadar çabuk 
r imiz cem'an 31 000 tol"liatoluk ve ;:ııştıkr: Fa.kat .~~. ~~lc~lff t sure~le bir beyanatta bulunm~ı arzusunu 
insanla dolu 6 düşman nakliye .are a~ın sevrmı ıs c_a e ı:nemış.. izhar etmiş.tir. 

b t ~lardu· DiAer baz1 tır. İstıkbalde, mahallındekı men- B. Cörçil, şu cevabı vermiştir: 
vapuru a ırmı~ h y faatlere halel gelmemek şart:ıe. Dış siyaset üz~rinde bir beya-
vapurlar d.a 0 derec~ asar~ ugra- kabil oldu~u takdirde daha tam nat başka bir meseledir, fakat B. 
tılmıştır kı l..ıunlura da zayı olmuş raporla 1 · t d'm 
nazarile bakılabılir. H .r. a marnna ıs e ı · h t" Edenin son .;eyahati hakkında bir 

Y 
· t d Alman kıt'aları aru:ıye naz•rının seya a 1 beyanat, fik.runcc, halen ne Avam 

unanıs an a hakkınd al • ahu..ı ~izli K d • 
Pi_...ı d ,. ·1 ·1 · · rrarb ı's•ı'ka a ya. enı vev ;.ı "" amarası içm, ne P umumı men-

•NOS a~ .sı sı es\111 ,., ' • ı. - · 
metinde _gecmeğe devam etmişler . faata için iyi olmıyacaktır. 
ve Yanvava ve bu suretle de Yu- ltatyanlar Karadağ B. Çörçil, Libyadakı harekat 
nan _ İtalyan cephesind~ harbeden hakkın<ia sah1h malfımat istiyen 
ve ric'at etmekt~ olan düşman - topraklarına göz dikmişler bir suale cevaben demiştir ki:· 
kuvvetlerinin ~eçeceği başlıca yo- Londra ,22 (A.A.) _ Reuter: Libyada olanlar hakkında cok 
1 1 d sahih surette malumattar bulun· 
a v,armış ar ır. .. . . , Roma radyosunda yanılan be -'' 11 d t 1 f ed ı b rco;c ,.. dui{umuz düşüncesindeyim. ı. o ar a ::!S ıı.ıu ı en 1 yanata bakılıua ı·tal K d • t p · ı " y · h " d ya ara ag 0 Muhtelü lıarb sahnelerinin nis-
manıba arda _ra~m~ln l ' enışeAılr en raklanna da göz dikmi<>tir. Bu be-c-.nu a O<YfU ı er ı •Jpn man K " bi ehemmiyet: hakkında sorulan 
._ • 

1 
d".. 1 k. t' . yanatta aradağın MU&f,~liniye bir .... ,t., ı:ırı uş nan ~u aycme ını meeaj yollıyArak Karadg·ın fa.nat bir suale başvekih!l sözü kesilmiş 

kırdıktan sonra Yentc;ehrm cenu- . ~Tatorlum•nd k t 'h' ~- ve B. Çörçil şu cevabı vermiştir: 
b ki · d k~ · L h · :ım,..- .. - a 1 arı 1 ve m<'ŞTU B 't ku ve!l"rı'nı·n vap ~ şar sın e i.lı!1 amy~ se rı- mevküni almağ. taleb cttivi bilcl.iril- rı anva v '" · -
11: zapt ve Volos lır.ıanını ışgal et- . ttt g makta olduğu tehlıkeli vaz•felerin 
,·~ıerdir. mı~ · başka başka muhtelif aksamı ara-

Yunan cephesinde cereyan eden sında mukayeseler vapınağa baş-
hava muhareb~leri esnasında düş- Hitler Cianoyu kabul etti lıya.cağımm zannet.m~yorum. ~ Al-
man. Hurricane rnodE>ltnde 11 tay- (AA kışlar •. 
yare kaybetm"tştir. Agrinyon tay- Viyana 22 .) - D. N. B. Libya hakkında herhangi bir 
yare meydanına alçaktan uçmak 1:-Etler 20 N'uıanda. yanında Al • beyanatın bugün zamanı oHuğu 
suretile yapılan hücum esnaıunda manya hariciye nazın Voo Rihben ve hakikatte daha bır müddet za
da ayni modelden beş İnıtiHz tay" trop bulundağu lıa.lde Viyanada manı olac.akı clü$1ncesinde dıei?i-
J'are5i tahrib edilmii~ir. kOG& ~ kabul etm,ip-. lim. 

Bugün ayni zamanda 
Çocuk Bayr_amıdır 
(~tarafı 1 inci sayfada) 

edilmP.Si için icab eden bütün ted
birler alınrrus ve hazırlıklar ik
mal edilmiştir. 

Bayram münasooetile dün ~ 
leden sonra resmi ve hususi mües
seseler tatil edilmiş, şehir bayrak 
larla donatılmıştır. 

Bugün Bevazıd, Taksim mev
danlarile kaza ve nahiyelerdeki 
Cümhuriyet meydanlarında top
lantılar yapılacak, söylevler ved
lecek ve çocuKların bayramı kut-
lanacaktır. 

Vilayet adına yapılacak merasi
me saat !O da Bcyazıd Cümhuri
yet mcvdanında başlanacaktır. 
· Buradaki merasmide Eminönü 
mıntakasındaki ilkokul talebcleri
le vilayet, Partı erkanı, Çocuk E-
si.rıgeme Kurumu ve diğer teşek
küller mümessilleri hazır bul una
caklardır. 

Merasime İstiklfil marş.ile baş
lanacak, meydandaki direğe bay
rak çekllecektir. Bunu Vali ve Be
lediye Reisi Lütfi Kırdarın açış 
nutku ve muhtelif hitabel~r takib 
edecektir. 

Müteakıbcn hazırlanan 
ler Taksime J?Önderilecck. 
Beyoğlu .mıntakasındak.i 

çelenk
burada 
ilkokul 

talebelerinin lştiraklarile yapıla
cak merasmiden sonra Cümhuri
yet abidesine kcınulacaklır. 

Merasimden sonra talebeler bir 
geçid resmi yapacaklardır. 

Dığer k:mıJarda da ayni şekil
de merasim yapılacaktır. 

Bayram _giinlerinde Çocuk Esir
Reme Kurumu kaza ve nahiye şu
belerinin hazırladıkları pıogram 
dahilinde eğlenceler tertib oluna
cak, yüzlerce fakir ve kimsesiz 
çocuk ~iydirilccektir. Çocuklara 
gündüzleri s.i.nemalard.a anocca
nen filmler gfü,terilecektir. 

Vilayetin merkez ve kazaların
da vücuda getirilen yeni tesıslerir 
açılma törenleri bugün yapıla
caktır. 

N~antaşı, Tepebası. Aksaray 
ve Harbiye çocuk bahçeleri bugün 
Vali ve Belediye Reisi Dr. Lutfi 
Kırdar tarafından açılacaktır. 

Cumhuriyet çocuklar1 
Sinn oayranunı:ı: bütiııı sevinç 

günlerinin en neş"elı \e f'D foyiz
lisfdir. Illçbir bayrıını günii bizin 
bu haftanız kadar ,•atan için ü_ 
mi.dlerle oolu delildir. 

Rel'>lciimhur ismet İnönü .._ ____ _ 
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( ) erle • 
1. Şehir Ba 

Lise mezuniyet imti-1 

hanlarına talebenin 
0 ı o 30 u girebiliyor 

• 
I stanbul kadını 

iş başında/ 

Kahve tevziatı 
etrafında tetkikler 

yapıhyor 

Niaan 23 

EDEBİYAT 
(8aftarafı 2 nci ~'lyfnda) durur ve düşünürüz: 

yardım eder ve artık zihnimizi u- Bir demet gibi ~,}c ve renkli bir 
mu.mi mü.cerredler ara.c;!nda bo - hatı 

calayıp kaybolmaktan kurta • Bazan daha R:b: daha karışık 
rır. (**) hayaller ~ulunabilir. Şair -bunun 

Ba ni~t g8!;en •ene ~za
niyet imtihanaruıa giren tale
be atledine ncuaran daha 

Tanınmış bayanlardan müteşekkil bir komite 
derhal faaliyete geçti. Halkevlerinde atelyeler 
kurularak askeri sıhhiye için eşya h zırlanacak 

Şimdi misal olarak birkaç tes - için, ilk nazarda bxbirlerlle imti
bih ve hayal seçelim. Önce sade - zacı imkansız t?ib i ,görünen ilci 
!erinden ... Far:zedclim k i b ir ağa- şeyi, bir fikri büvük bir .kuvvetle 
ca bakıyorsunuz. Derhal zihn!n ize izhar iç"n tntibab eder. Bundan 

Perakendeciler lt.endilerine $U te(lbitı Relebilir: elde edilecek net icenin cidden pat 
kahve dajılmadığından fi· Boş bir kafes ~i alt~. lak ve tesirli olabilmesi ~in şüp-
kiıyet ediyorlar, 500 çuval Bir tarlada, ta yanınızda bir hesiz ıbu fikirl~r·n zevki bc7.ma -

kahve gümrüklerden inek, aR"tr amr kımıldanıyor. Bu dan birleşmesi lazımdır. Hayale tlf'Jiı bir vaziyet 
arzetmektıedir çıkmak üzere manzarayı nasıl taS'\·ir cdebilirsi - bir gerıı?inlik verilmel i, fakat bun-

- niz? İşte modern bir Fransız şai- da da kelimelerin tabii olan ma -

Şehrimizdeki ortaolt~ll~rda dün- Ba,yan lnönöniin reieliğinde bu - j ç.&mllftrlan, diki~ atelycleri kurule. Kahve tevziatı etnfında Fiat Mü rinin tasviri: ~~~~~~~~e ~~~r .. i~~?fatı~: 
den itibaren eleme ımtihanlonna lunan Ankara Yaı d ' msevcnlcr Ce - cait Te derhlll faaliyete KCÇilect:k.tir. rakabe Komi:ıyonu tarafından t~t - Değişen bir daq gibi iri kemikli 1< 

bqlanmıştır. Dizer taraftan ilisde ~i ~ m:yetinin neırettiği bt:yanname ~h-1 Bir çok bayanlar da göoiillü hu- !tikler yapılrn1aktadır. f Komiııyon. inek ~~~l:ı~İn en ~üzellerinden birkaç 
thme imtihanlarına da recn ev e rimizdeki bayanlar araMft<ia büyük tabak.ıaı kurslarına iıtirak edecek - kahve ıi.thaliitçı 11ıı tara ından piya-
okullannda iki ıündcnber~ devam l hir alaka uyımdırmıştır. j lerdir. saya, perakendccı esnefa tevzi e - Ansızın bir tren düdük ~alıyor. Pencereden ızörülen yaı?'murlu 
r.dılmc:Stedir. Bu beyenname üzerine BRyan Ban.dan e,.....e} l.tanbul Ko • dilen kahvelerin tevzi miktan et - B.1! _uzu;ı . ~ v;rtıcı fPor yad bi~c n"Yİ j bir ~~"'manın azanı~ti: 

Bu sene lı•e son sın·Oannd.n ka- Lutfi Kırdar, Bayan Re~ad Mimar- 1 mutanlığınca tesis edilen Gül _ rafında birliklc:clen bir list.. taleb duşun<lurur · Iste bıT' benzetış, hem Yagmttrdan sarhrış olan mc!"cıfe, 
naat ncrtu ah.r•< menınivct imti1':ın oğlu, Bayan Haeene llıınz lstanbul- hane, Haydarpaşıı., Gümü~uyu etmişti;. Bu Ji,teyc göre, kahve tev- ıl d~ tam bi~ ih sast an, f izik b ir tees- . bir kalb ~bi qenişliyor. 
lanna iytirak eden talebelerin ~aY!'" da bir komit~ teşkil ederek faaliyete 1 a.ııkeri hastanel ... rmde a-önüllü has- ziin~n mmtakalıt~a göre ne 11Urctle surden doımıa: Bır hasUıne tasvirinde: 
vaaati olarak yi!zdc: 30 dur. Bu nıs. geçm.i§İerclk tabakıcılık kuniaıuu ikmal" e - yapıldt~"l tetkik edilÜekft. Ayrı- Bu , birdenbire, yanaijmıın yanın- As?dli hrı 1anın ıc;mP nakşolmuş 
bet oehrin1'zdeki liselerden g~en Şehrimiz<lekı Halk.evlerinde harb den 120 bayau8 önümüzdeki Pa- ca peY"akendeC'lcr komisyona m r te- d b- -k b. 1. z t ki olan gürültü. aprıcı1: yüzlerde o 

le l le czun.vet L ı B dd.d ·· ti d 'L 1 k k L a ttyu ır ~ı ıçı ··· k da k ı· ,_. L" -k· eene anaat notu a an m ·~ pa~eti, .a.rgı ve ilaç hazırttıma ser _ zar ııünü cyoilu Halkevinde me- a ı rnuracaa ar a ou unara ao . : . . • a r v vurt ı tV uır ru untıfl 
imtihanlanna giren talebe adedıne visleri haeta yatak takımları ile rıuimle diplomalan tevzi olunacaktır ve tevz:acınc.la kendilr.rinc kah,·e Kalbımızı tatlı bır hatU'a aol- tadına malik 
nazaran daha qaiı bir durum auet -- - -- - d 11 ö ' ı lrJ:ıd•;T.nı ileri aürmü,;lerd.ir. Akc:am timsali: 
mdcteclir. iaşe Müsteşarının Bavul fiatları gittik- Filhakika Mürakabe Bürosu ba11 u- (** ) ~llrl\?l gen: Flauberti hntır- Bir !uJ.yal bütün viis'atile Q("ılnıt.1·· 

lııtanbul semtindeki olrullarden zak mıntakalarda k.ahYe bulunma- latmalt ı.'1em:. Büyuk romancı bir Yorgun bir elle yıkılan iskambil 
Vefa Erkek. u.e.inin eon aınıfında dOnkU tetkikleri çe yükseliyormuş dı~· n.: tr t-krklcr ne~ .. ,mnc1,. o•• Qva n~ktai nazarda.1~ areaı :zm .,. den uzak_ kağıdlan goi. çehreler geçiyor_ 
ı 76 taJ .. ~derı kanaat notu aianler çJlqarr)ı~nıclan yemd~n yapıla.-,ak la ıyardu. Çünku realıwı, umumlleş_ H l l 1 B A • • • • 

117 '-- ı"..i, İ5tanbul E!kek ~m Paardanberi ~rimirde buhınan Evveke FiAt MGrakabe Komia - tev.ı:atta bu ~oktdlar n&zarı itıbara tirmek&T.in ve nel.Jce bile çıkarmak - . as ıl_ıtea~ ah~1 1
1Y~r •. leu~akanı.ın şıı-

"' r ''- __ U.:.......- <t...fiL So d•• et fı d fi 1 __ 'L! _.l'. 1 . . rl, rea 1 yı ıs erıml7.. ,Yil8Ş -2'40 mevcud\ü son sınıfouian 200 ~ ~ra ~ ~ y~. un t yonu tara n an at arı tCMJ1.t eUJ - alınacaktır Bundan ba•ka prraken 181.nn, hakıld ~eyJPrı , mevcudları tet. 1 t h~ . • l . - - - t 

ı. : : He·•..\ ve Lisesindu 150 ki~iden 1, k.iklel'İllM! dt:nm etmi~tir. ~fik ı len bazı maddt:lenn ~mleri bir )Ut- deciler ı"~hala tçıları l . daha fa:cla kik eder P'fı!!ililt san'atlar sahasında ıl . ıran,lm._rıcı ~y: enb~tlrulnu.ş~ ·ı..~ 
r Q-~ _..,_ b h T " or· · te h r d ı·k d f d y L ' . ınanı az munasc e ere ~ 
70 L'.i PerteYn"ryal LiMı9inden '47 """"7er, ~ aa ıı tearct t9Kle l a ın e a c. ·a aı een<&" agıtı kir alchklar.nı ·ıı,.- sürerek kar fot~fçılı.k ve si.nema ne ise. reali7m d :.ı.. 1 kl t 

ıı:.ı.,.., --L-.:- Of • f li · f d 5o la d · · • " • l ı u~umuzun ms:ıs arma ya · as ı-kişiden 37 :ti. Yüce Ülkö LJ.e«inin ~ "e 194':' .. >·etı etra ın a mıştı. n zam.an r a ?ıy~sada ya ni!'betlerinin te~bitirıi taleb etıııiş - dahi edıeb!ya.t aahasında aynile odur. rın onlarda eriten bir ha ·at ve ta-
( ı; vcudlü .,011 "ınıfından 1 e ki- atık&darlardan ızahat alarak bazı pılan bazı tetltikler neticcsınde ko- lerdir Gu.sta.ve FJaubert sadece fikirden b" t .. .. ·· d d ğ kt) d An 

l ı •- · ı 1, __ • • • B d Jd . mi t • b. ·~ · b · . . . , ıa l(oru~n en o m::ı a ır. -
fİ kanaat notıı alarak mezlJniyet im tannMK vennıftır. il ara il ar~ . sronun ayın ve tcıı ıt ~ttllP u Diğt"r tarllftan güınrüklerdeki . doğqn, y&nı ~ıdakta b .r san at tste. cak bunda muvaffa": olab:]endir 
tihanlarına iştin!c et:ıındctedirler. Örf'ıye • K~o~nı. Korceneral Alı ~t.ara v~na.~ -~ar~~ı~?an na.~et e - ,kahvelerden eon 500 çuvallık pl"rtİ ~ordu. San a.t_ın tamami.le tahav. - ki. bu sinirli ve muztar.ib ::ısnn 

Geçen aene bir veya birkaç der• Rıza Artunltal ıle lsun~u~ Kum~.n- d~~gJ ~orulmuş~r- . ~urakab~ de bir kaç giin~ kadar tevzi edile-lyuı1 {oontemla t ıf) ve ~Py'ı (ObJ"!Ctıf) marazi ruhuna erulooilir ve cİşte 
ten brıtünlemeye kalan talebelerin danı ~cr!ll İshak Avnı .late .. ~foa- Buroeu. t~t~ı.lc. ve telbılennı sıld~~ı- cek:tir. İt~lit bMi1deri tarafıadr.ın olduğu.n~ . yaul hayat. ~e eşyıı_vı net. ~ ben sizin sa irinizim:o d.i •ebilir. 
imtihanlan da bu m-nda kra c- te aruu z:ı:yaret ederek. hır muddeı rarak. ihtıita~ yapılmamaaına dık - haZtrlenan tcvTİ li~e~i ayrıca Fiat ! celer istihraç etm~k.<; ıZr:'l go.stermesı H-1:.ı Fa1 · Oza s 

-.r- .. .. ''-' _ı_, kat d kt ,,. .... ı...ı : ııo:. . t F k - cuıu ırı 7l oy dilmektedir. goruşm .... erGir. c ece ır. Mürakabe Dürosu tarafından dıt ...... .ım & ....... ıt> .. "lP. ınanmış 1• .a at bu_ · 
Şefik Soyer, bundan sonra Mın- . Bundan başka bavul fiatlarında. kontrol edilerl•k teniat yaplacak _ yük mevzulnn tercih edh'or . umumi - Tıhbi müsamere 

Piyango hurin çekiliyer taka Ticaret Müdürlüğüne ıtelerek kı tereffü üzerinde tetkikler devarı1 tır. ' leştiriyordu. G;ıye.sı tahl illere. timsal. Türk Mikrob" ı ·· Cemiyetin • 
Milli Piyan'(onun B Ni•an 'bay. tetk&leritıe denm etmiıtir. Müate- eı.neık.ted.ir. Nonnal ı;tnutınlarda ..4 ,. //k / / J le.re dotru yüı limt.kti. V ücude getir _ d • ~o OJI 

ramı j~in tertih fl!ttiği fe"f'ir;a!Gde pi- fer ~ arad3 ihracatı kontrol m:•L'- % 2 5 ili % 30 kar ha?di .d~hilin- .~ er ş er : diği ~r. a2 çok, VoltalreiTI .. canlfl - ı ~·~ Nisan 9-4 t Perşembe günü •• 
yango bagfin Ankar.da ~rlfİeviade lelerile de alakadar ~ralı: ~ı ~- ~~ satılan ~:ıvul\ann f1Jl'ldı 1o. 7o •e• 1. Ooet.he'nin •F•IL'lh u ~v'ınC.en at 18,30 da E.t ıbbn Odası konferans 

k .1 ktir hat almıftır. Muste,ar tedc.~llcune ıla o/o 80 karlzı .. uldılları tcabıt r. 3 3 7 do "gumlularl da V '1 bir eserdi B.:ınların"a a.sıı romant-ım j ı _.,ı_ ı L ı t d çe ı ere . d d ı. • dilmi• M·· k ~ s·· or· la · · · • .,,, orıtma<t yapı acaııı: t~ an ı a, 
ç,.ı ~· ·~ saat f 7 de ~lanacai:, cnm 11 eceıı:.:tir. ıı-r. ura .. • · w~su •.ıat - Odriidar Askerh"k Subeı.inden: denilen an'ııtta hiç b1r alilta sı y<ıktu. Dr. hı.ean Şülcrii Abcl ve P erihan 

A k dy ~ • . d lı: l'ln ne aıretlc yubcl<!rgını tedtık et- 337 d • Jul b" . . kl HıMb it' 1 d ? H k."lt" 1 1 ~ 
1 

n k .le. "lira. obınıü. YCfC!faVlhn ~~ na - K u·. ç u·. K mektedir. Komi:<yon bu tetkiklerden ogum _,_ardı~ Hınnc!. yo ka- ,._ ... :. 1 rea oız~- rrı~allır.ı a l. lb~la_ Cal rdmbe Lt~raf, ~~-an tetano~.lııl dımDag 
en çe 1 Ştn tun a a.,.... nf"f • b I f tla h klc d bir ması .ona emıc:Ate ır. cnuz yo _ -=· _.,ıyane, , ..._. ır.... eyı gorc • e a nur.to OJtıı; tegayyur ..... r. 
redecelcrir. Çel.o:ili'ft! saat 17.30 oa 90k nra avu kw:' 11 a ın • lamaya gelip nüfus cüıdanlarına diiti kadar orta ~ahsiyet; gene 8\'nl Razi Maner tuafından serotc.rapi i-

'L ·ı k • o • s arar Yerece tır. ı_ d l k 1 tt.. ..,. .... '- ı·ı.: 1 t ... . k d·-~- l . . l d" b" ı.. nw11.vet ven ece t ı r. p L 1 ~ay ını yaptlnnayan genç er aa er- sure .., ona urr ı .... r e e ...... ı e ı,,.,.., e :ıyı o mus na ır ı· tetanoz ' ' 0111. a-
Bl! çek.ili te 33.~30 numaraya Dünkü ihr f r . lik lcanununun 83 üncü maddesi aranmalıdır. Meıs.'ll.'.. lblr bakkal tara- aı, Dr. PerJıan Çambel tarafmdan 

360 fl()() liralık ihamiTe tevzi edi- 0 .. k"" ilı acat :: ıy~ . hülcm:frıe gör~ cezalan<Anıacaklar- tından tettii: edaen bir bakkal .• ~ 1 «Dalakta kis t hi<:latik va'k'aluı. Dr. 
lecettir. En büyilk ikramiye 50.000 HABERLERi ...1 u~. u racatım_ıhiz. o. bin lıra- dır. Birinci yoklamıuını yaptırma _1 re::ıliml ... F a.lot bir sıın'atkftr tara • Vt. lbnıhim Ene:ı tarafından <1Ru-
1. d _ _ alT. ınnıcatın mu rn hır kı•ınlnl ) . b •. t d ........ ~ edJ .... b •·'-al h lcL d bl" ı._ .1 l ıra 11. Al gö deriıe .. .. m1ş genç erın tez ıu eye muracaut - ın an ..., .... "' en vır :lAA • ro - am a .. ın ın te ıg11tta JJU unu a. 

6 8) tm-.."11 madde kaçakçı•ı ri ı;1akrı~ k~ed· Ô·~twıihve de- lan, ta~rada bulunanların dama ·1rnantizmdir. F'laube..--; ttaJ.zm.lnde böy cağından muhtere-m ımoııle.lttn lnnn 
Bir h\yin i \dil 8' U me ::ı 1ıce:r raç c- halli ~belerine mürK.aat ~tm,.\de le bir rom.antiınuı yürümüştür. tesrifleri rica olunur. 

f..r. •nc m• nt"lra~· lktı-d Müdiir yakalandı .JL.~n ma ar ara. . a 9"Çrey~ fm- beraber yokl~ yaphrd1ğın1 l'Ube. - - - - -- -- -~------
au, w•m, Macanetana fttıtdık •e b•Jd· cJ · lizrmd B .1• • 

1 

lü.ğü batmemu ı ı ark"Ja .mı:t. Cel'- Zabıta, dlın ıchrin rnı.Meltf aemt deri, Fitiıııtine tütün, İngiltereye tif - de 1 ırhm . . ~ıd l kula. u ılan SA RAY 
J .. •ti- Çerirıeri n Arta_. mıntakae1 Icriod'e faaliyette bulanan 6 uyuı- tik vaN'ı.r. avet m~ ıyetın e o ma ceza an 
ik sad müıdü.,.liiiü ba.A'leıınurlui-a N1W* ..Otle hçakıfaııı yakalamı~ mamak uzere zamanında hemen Yartn Akşam 
nakl~:t tııyi-ı t-dildiğ. istih'INr olun - tır Florya plijlan vo~lıım11 için ıubeye müracaatlan 

Sinemasmda 

DOUGLAS'ın muş•ı.rr. Ark.tda~ımın bu yeni n- • S.nlar. Küçıüitpezardıa Ktilh.n Bo . )ft •1 I M L - Jk ilAn olunur. 
z.:fe.sinde de :rrHrt'ııffıı~ıyctler dile - Mltajında 22 numaralı eTde oturan ı}---~~ Pp1'.~~ 

1 •1 Y
18!~ IHll • * 

aç acaJtur. a•aa yapı maa:ta o an Osküd A Jr lik c: •• L-:.......J __ 
riL .b.ıc..ıluıilan Mevltıdla eıkadatı yeni kabinci ri · . t d ;o M .. ar ' ~ ~·JUCJJ: r K Uç .. k h beri er " ı~ı. Ta_itı1imde y cn:itehirde Fn. yısa 1cadar i~m:ı ~d~k:elt~r a- K Üskudeı H~m,~afa5 hb ;mı ahallesi 

'-...: 
'! a ) lıyen .okagınd:ı 24 na~aralı evde Vat· B l d" R .. 0· , ~ fi aptanpaşa 11(1. l[al[ aayı ı bancde . 1 V 1 T L-'-- _ı c:Llcı ı ve ~ e ıyt: eıaı r ı..ut ik t d .. ··ı· · Lt· __________ , oturan ange. aa-e ..=- za - Kırrl l"k d I d ·. k ı ame a reaa ıroateren o u eme& ı 

O 1 1 1 l k b d 1 w _ .J_ 1 71 I d ar ve " a ·" ar ar an rnuteşe - ·· b ı Men ed C .1 k B ngi iz l!fe satı aca azı Jnll r CllKMI numara 1 ev " otunın kil bir hey t Fi .d k r. yuz aş m <'Inl ızı ayan 
d I r etrafında alikadarlarla t~mas l Vah;d, Balatta Karnba mahallesin- la da t lk'kl ·doryhvİ gı ere P aJ Ne:ı.ihanın vasisi Bayan Aliyenin ad. 
l rda bulunmak üz.ere İzmir ihra - 4ic ~i Kualı sokağında 6 numa - r e 

1 
e. e u unmuştur. resinde bulunamadığından halen 

catç.ıfoıından müreH:cb bir heyet ralı ev<le oturan Cenul ve Kumka- Ancadaımı h ki d nerede .ise ~ vaaıta ile tubeye mü.. 
•.ıahrimizı- v,-• leeektır. Buııda.n evvd pıcfa Tav~anta~ndıa Kn.lnycııevki Balatta V l" 

1~ ~dl l 2f racaat rtmem. 
f:ı:miTde 1 gıliz ticaret lc.orporasyo- 90kağında 2 numarıılı ~vde oturan nmnarah ::ı ·· ıl~'d ca k~kn e l Yedek aübaya aevkedilecdder 

Sahbar Jö:ıprömiyer l\1 EL VYN 
gfzel LOUISE PLA TI ile beraber 

'YanSalan n mali hir slı:andahD WUwNtatan ar&s:nıd;\ ~yam hayret 
bir aşk maeeruı.m tasvir eden 

ASRi BiR ADAM 
Büyük ve hal"ekeUI filmini ror~. 

n u mümessillerinden Crabb ile ya- Aziz tttiındalı:i şah11ılu<ltr. Şevketle a u . an.~ çıra! 1 
• ~a~an Eminöoü Adnriik Şubaindcn: 

pı]nn tema~larda bu msddrkrin Bu kaçakçıln hakkı daki tahki- med evv-ıt'!
11 

.!CJL c .ça tşanl ._e 1 - 1 - Yükack t-hliyetnamryi baiz "-•••••••••••••••••••n••••••••llllll" 
"k k ·ıı . b" ed'l ._ ı. d"" "\__ "k l . ..ı · 1 .. LJ gn:ı wr ı~ meae esmaen __ı ___ l ----' ril ı.. -nr.ı tar ve :ı :ıtıı.ı e ı en tes ıt ı - 1;.at evraıı;ı un zaoıtaca 1 rma euıı- dolayı ka -• • l · bu d cnw mCAUUa e aazırhk .kıt' aıına 

mı~ır atan u oa yapı &eaK. gonıt- mıf, ımıç u arın 'ı n ft!' ıye e - Mehmed b ki ~ ·k . .. d " gı ercx ou erc.-:eyı ~•zanmış o - .Bütün .. 1 b l_ı 1 '- .. .. . 11 6 d 1· b vga .,.mı•er, esna a "d ___ ı. L __ d . ,__ ıl 

m elerde de bu maddelerin fiatlr.n ıı:İnri ceza möddeiumumili~ine tes - ıça el e" etı TUCU u - lanlar Y eclck Süb::ı Ok lım L • 1 

Jl. • d •J k • f~ L -1 d "' nÜn miiteaddid yerlerinden yara _ hli etJiam . ı..:___ U ~ ~-=-~iÇ 

Ünive·•it~nin biitün fakülte • Si.nemanm camlannı indinnit SeYket, tedavi ~dilmek Ü7'.,.re Ba- lır.t.aaına 1 ;,, 941 ?.e mektebde. ,.e 

telılikeJeı-e r.ığ"men, a km kendisini tetkct!.:il tili 
doğTu giaen bir g~nç m .•• :Rolü, büyük 11ldu 

HERTHA FEİLER 

ve kadere 

te u•t e ı ece tır. ım orumnu.,..ır rr. Iam ı~tır. e , Y ~ 0 '""7anl'ar ıl&ZU'.uk 1 
lerinde yanndal'l itibaren eleme ve !at hastanesine hldmlmı:ı Mrh ed kıt ad~ bulunma.le u.zere aevkediJe-
diğer s.ınıf imt hanlarına batlanacak AJ\ isminde biri ~..hzadt:başında vakııl.ıına"ll:C haklr.•nd t klba b ceklerınden muameWcri.m bitirmek 

DANS SÖDNKER ile beraber yarattıkları 

tır. Hilal ıriıH·maa! sahibi Şükrüye gide.. lanmt tir a a ta aş üzere tubemize hcmea mıiiracaatla _ 

• E · - - H -- . • t L rck Vahdet adınea ~eke ayni ! · rı ilin olunur. 
mınonu aııtev:ı nC!'"Y• ao Saksıları yer) t• • k Ş 

I ... fı d h -.ı H l'- sinemada çahş.an bir arkada··ı na _ eJ ırır en.. . ul-.-e da-a u ın.a n an ıızınonan • a ıı:ev- . . 1 K h 1 y · llV7 ._ 
. . . .. mına para istemı~tiT. Fakat bu t~k- ur 1 uşta otumn orgı adın • Beyoilu Y-'i ....._. ş 1 • 

I: r nrşny t s·r~ıstı• 'ousün mera - lif reddedilince Valtd ct Şiikrüyli ~· -~ jh~~r, dün evinde büfr-Binin deoı . n1D -
&ımlc açıl~caktr. . . . .. tehciid ebnit ve ~nananın camını u~undekı çı.~ek saksılannı yerleşti- Emekli deniz makine ön yiizha-

G L -1 FA 
~~e fevkalade bir t:ı.nda oynamaktadır. 

Bu Cuma akşamından itibaren 

SiNEMASINDA K 1 
Tahı rd adında ~~n cvvBe

1
11k.1 ~un çerçevesini kırın1tiia kalkışmıştır. ıır:~cnb. ç ıkdtJgı mt"r~I venden dü,t - fi Sütlüeeli 306 doiumla Huaıı oi. ş A R K 

~pa ·çarşı a~ goçer~en, e uıı ıs - Suçlu vakııbnaralc; cÜ ı ı>lİİ meş • muıt. 8 In ıı~ ~ara anmıştır. Mehmcd Kanldı oi}a (Dz. 1767) 
mınde g Mlr hır kızın çantasam kap hud ıııUKldeiumumililinc tcalim e _ .. Kazazede ı~tıyar tedavi edi.Lnek y edlek mii.ltellcf t.bib yüzbaıı ~--••••••••••••••••••••••••• .. ' 
mlıt. .. kaçar:~en yaka.lanım4tn. ~lmiftjr. uzere hut•n eıı.ıne kahJınlmıfhr. Mina• oi. A.rma-1: 300 İzmit 
Duı. ac:llıyeye verıl~n suçlu, Sul- TramTaydan d .. tü (35755) 

tıın"h., ~ 3 üncü ,uJh ceza m ahke· Yanrı.n baflan~ı O...ı -u··aard a otu Elll! u Denız· 8 ..... -·f el ·na 1 d · 5~ ran ~ mas ... ıanas · -.... m11am e memuru 
~:r t yapı .~dd lru~• le~cc- ... Tünelde Yorgiyc ajd mobilya ma yan .dtnda biri dün Ortaltöyde ha- Ahmed oğlu Mehmecl Emin )()4 
aın e Lk~y mduiJ ~t ~ mue<:ce •!'~ ~n dün yuıaın ç.ıkmııe-" da reket etmekte ol"" bir tramvaya (Dz. 33 t-17) . 

,. MİLLİ =ALEMDAR m zaferi11111 

Bu Hafta .Şarkın Harikalar filmi l!!e m M um e :°'~tir.. .. .. it!'.-?.'enin ~kti'!.d-7 .?1~.dahaJeıilc atl~rlc.en düfmÜf, Yiicudünün muh- Em~l:i 8. aınıf ti&.fekçi \altUl Ha 
Adalar bır ıtfaıye motonı a - 'bu~eden ao~unılmuttür. telıf y.erleri.1den yaralanmıştır. EL .an og. ~.-ket 3f O &.ıtanhuı (331-

hnmuı korula~nlmıtUr. Bu mo - Magaza.nın aıgortelı olup olma- mac Manuya n ted a vi <'dilm•k ·· 17). 
tör için 1 5 bfo lira tahsiıeat aynl- dığı ve ate§İn ne 'urct)e çıktığı ;u_ re Beyoğlu h1:1staneein• nakledi:~; 8 . .ımf tüfekçi •tası .hmahim oi. 

BİN BİRİNCİ GECE 
mı•tır. bıtaca araştır:lmaktadr. tir. Hasan 301 Görele (32'4-12). 

Yukarıda adian yazılı eübay ,,e 
ea.n·atlı:arlenn hyMla11D1n tedrik 
«li!mek üzere çok acele ,uhcn.ize 
müracaat etmeleri il&n olunur. 

Musiki 
BADB'ITİN 
KAYNAK 

eaoolar 
JıılttNİR 
NUREDDİN 

MÜZEYYEN 
SEN AR Pazar Ola Hasan Bev Divor ki: 

- - Hasan bey bu -
ı;ıiıa 2 3 Nia.ıın . •• 

Diltkat c.djyonım 
da bu çocuk bayramın
da .•• 

~elelldenber.i 
minimini yavrulu elle
rinde (temiz aüt iate -
ıiz), (temiz gıda :iste _ 
Tİz.j yazılı levhalarla do-
18.§Ular. •• Nedrn aca • 
ba) 

--

Hasan bey - Sene
lerdcnLcri istedikleri ol
ma.t dıı ondan!. 

' lliveteo .JUBNAL •• JI t K B l\IAVUS 
, 

SAYIN ISTANBUL HALKINA 
.&ııMDAR •e Jrr1Lı.t sfnemal:umda p.t.erilditi bir hafta ıaarf&ada haltmmuı tekrar tekrar görm.eğe koş ·ı 

ınabrı buebDe Tild olmamış harikati•e bir tehacüm riirilmesi iizerino 

Aanıı uw cüellitue .- um. .. şıır.ın H E D Y L A M A R R 

BU KADIN BENiMDiR ••. 
:: ::,:~;!,'::"'.:.,:.::~:::,,:. 1MARMARA1 Sinem~srnda 

BUGÜNDEN iTiBAREN BiR HAFTA MÜDDETLE GOSTERILECEKTIR 
Progra~ ayrıca : VALLAS EERRY n1n TAŞ YÜREKLi ADAM tilıni illi.ve edil.aıiftrr. 
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..__,___~l 
ngılizlerin aluntan l · ~ ...!. ...._ 22 (AA.) - lDSilz 
~ aebliii: · 

A~ aaryarelerinJ• mürekkeô Şişle ga HJ filolarıınazla düp•n ~~ o C'D ··-... lll'aaDda dÜ4 müteaddid J.ava __ 

t'.ı!''~ n-1en olmıuftur. Frueı.z •. 23 Nisan bayr-..ıı ao1a~e '*-
""ilerinde bir düpan avcı tan• - y ~ Pi ....._. ç . . 1 .. Hu'Qs" L -..!!&....:... L.......1...-l 
• dltiriilmüttür. AYCl tayyareleri- azan . ;erre \lllillftl evıren . smvı 1 ıün Kadıköyüde i .. i fliWidii ~ 
llıiırden '-!--' üıt8Üne dönmemiftiT. ~ ,.apd.c.._ . 

11111n Dört klüb tanıfından oTıanıze 

Kuru ba1çıktan su karışbrmaksızm çömlek 
yapmak kabil midir ? 

A.~ tayyarelerindz dlin ,ece dilen ..,.ı.r .. tek.ide taıuim e- &L-.:L 
~n aıulu"~>e keeif uc;uıları ~il . . . . . ~-tan ~ek y.ape\ilmekjdu. Tah.i balçık kuru olchlu za~ 
"'-emda fimalt FraM&daki düı • ~~ C.'-'-nay-F ........ lÇlıll aer .,.ydea Gllce a..JGık pmunı balçık z.err.e1eri daha güç by&Cllk-
.._ tan-re mc; Jımbımıı .,...,_r. B t lum•arı saat 13 te karpla • yapm&mlZ tizımdır. Biz balçık ça· ları için. on1ar• iateoi'leu tekli vere-
.__ etmi,fer 'ft 4 motarlli Mr dtit çc ~ mur~ balçıkla .•yu karJftırmak hilmek için de da'lıa 'buy\& f:rir ı.-
..... ~ıman ,.,,_elli d5ti- .-=abanc:i maç F~ ile 9eF- -eıliie elde~- yi'ke ibt\y•ç ,.röatermektedir. 
~~. oilıa Genelik kliibü aramada opa· •. ~ .un Jf sornaek blııil de. Demek \i 'biz 'balçıiı tazJik edw 

Salü1 mubafe:ıra t~ mftl• ...,..ı. lleı ilu G..çlik IJW>ü bi iil midir) Y-1 • ~ ~ ~J. ken ona .üt~diginuz tek1i veriyona. 
~ •nuıalerimiz d4in HtıTTe dok· n.ai ~ ka:.,.. •yılan takım • çık ~ elde edebilir ~~· Fakat it ya1ıuz bununla \,itmiyor. 
~ 1'6camt etmıitlen!s. Rıhtnnda ..... lııiridir. Anlanada Kaebi te ~~-~ .... ,.. lir r.Z)'ik_·~ zam.and.ı balçık z.erra.. 
~ edlmekte olan 'binaJaT Üftrine h -fss Of 1 ca!M L.' Ha IMa ta _,.) L·ı· . .. _ . tın~ l>ııbınne iylce yapıtmamnı da 
~T' ~tbtıiT'. & ~ '--~ r da L- ile .. E.- J f - • •w ..... eJle bır doıuro)"Or .ki. hu vaziyet onu d.ı. 
'9th-'- eden ·~--__Lı.:.-izin L-: - re11......,c ~·pıcası meç ...._ .Wer iıcad &liL .... ki bir sa!ı:.•-- deh -- b. L-1 -· --.. .. ,, .. -·~ .... ...,... oldulrça el ere ı drr. ~. • • --·~ ır na e •-·ırıyor. 
~ ~6nm4i~. S. _. IS 30 da Wem ... • lrnft.w-.Jae ... aletlerle !ıu vımfey; au da yupmaktadır . 

......_ trlılll Sıemiailt W::.....ae \ "••aca\tw. ~. ~ ~ ~ çoı:?- Balç~tan yapbftmlZ ~isim~ 
a..._ ) ft-1 tel>- (lrii.di maça tt' '"8n,la Tak~ 1ilm ~~ 7....-k miimkun lcmuduga _zarmm bun18'"'! iç'indeki 

11111. - 22 (A.A. - . C- ,.g. .. __ I 1 ı_ Wr We • • .... w tebahlriir edeT Bu ntı)et. .,.._ 
~ - - ı;-. .. 1 - - -- __.._ _ı_.._..ıı• - rt1 . _.s_ _.__ iL.. ........__ ... ~...!L-..t-•_ııt • '--- '---...I • _,._Cllll!JWef ~rr:gm,ae epnetınnmaıı;;ıvVIVI".~· 
~ A~ '7P - • ~ -c•~wtbT. ....... .__ __ -- K... W ı P ._ ık ' ' jıııon. yun td.Mıift etmesi, t.lçt\tan ,. 
~ Wr dıillma-s lıılcaıDii phküt'- J'8M ,,,,, - - ___.._....... •• , ...... ,' ~ 
~ .. e-~·p ,,..:ılaa ihMıC . . . . de hri T..._ C ;il t.iw. - ~ e•-- - •. ewnın Mr ımktai klçii1mtıll-
..... • , I • _... elıaı ••ıtm. 00.- Seıvwilili ~ her.~ .şi .... I D11118 deAil, konupcalJ.m hiwt - b 1.Lll' ll'E iv" ;:- • ':.... ·~.:ı= ~in m de mucib om . 
..._ aiu ~ ;r '.,+- Bir bı cujum. derdi.& .bır iltifaUL ~,&eler- ,.016yorlanh TaWm C -1a« t.ıı:- .. ...- " ._ > 

11 
.._ 11e • Fakat bunun bazı mahzurlan 

.. ..., . oü';l..ıa .znWt te - giden ileri .J(eliyordu. Halli acma . Hayatta ~e UncliM bir yol-. lııirW ip ppoJ& Hı:4 an a.,ik _a - vardır. Balçıktan yapılan e~a, b-
'+'•ed !:;,.c1." Tolnuk•ıa -p.· R•bı, kuşum 'llbi, minnoşum cib~. bulmuş, rahata bvuşnnıetu. Ra - aaihm tik ta\t"'41w-. IW eırlı:w -- 211 lıawıeıri as· 3'ı laıir ~in mr\en '-zaa ça1'ar. Nete1dm .,a 
.... ı... IMa.S.ti ~, HakibUe b1ç de 4flko delildi Jıat ettikçe sikleti artı~ 9kleti aındaki bu. :nap da huaaai bir c • ne olduğunu bilir misiniz~ Buna çekftmit bir nehir mecrasının dibi • 
..... -*ele= , tir. Ta~ ~- .tiyatrolarda ~ metDIB' .,._., hemm•yet venne'k Jlznnc.f.T. ~ ~ tazı* eWe ~ i~. • i~ et~i~iı: zaman. buı• 
~ ..t!ı.n.n n 1ta1yaa jorıpri!mlye roltlne cı~cb:- Adı ~-. lllMmaya ~. A- aıı.r: ... 1. .. 11 ı ... -.. w- ıeli ep1na &.dar dolu 4iırt ~k a. aynı TlıZl)eti w&r&rliz. Mea-anta 

"ıJı ı~ le ~ dltmaa Nvel41. Bnttın jonpromıyeler'merlcadan ~ınlc1t. Ge~ler, Mr ~ MJ.lm W. ~~ c..ll.n..k ~~ ~ dimnde kalnn, olen t.~ •>•= 
~ 'ftll9IW ıı...n --'t~ - -">f f!dan boytu, kannsızdı. jhartb 4WuluRdan bcıhlettUer. Ta Ltan1:MıJ mıntabaı Mt tim A- - -de lıu der80Me,.... Jtır ...X ıkll)Wtmek cıot.,.,.ae nıuMelif yer. 
.... la \mdaa lııiri .Pli ı rı - Güııürı birinde. yelelinin dili ·ıtil _....,... Parism en ,,....,_ i-hiı ırrelndan ~rl.:.n ... _ ••r'Ptt aevca:l daiildir . .Elle Jaıi,ck 1erinden ~ttu. Umn \.aftk1tk d""' 
lııa. sapa :melerlni biraz zor lli.kti;rebllmişt.L 1 ımizi~ biriDe ~kil. \em bna %8 Ni1an Paımtem sil _ Wr _,. icra --. .. -. ele .ilDÜa uteıin~en" ~ _hirçolt ~ldara. 

M.ıl ehe •naıel ııiwien mü - Terzisini yel~ınl dar dikmlf -~ Ok tıeJMlltm wn - nü ...ı 6 dan itibaraı m....mine baf ,_._, bu hali gorebılmz. Bu vazıyet, M-
ttıiıle 1w aL'I 1--n Ji".olamn• dün olmakla itham ettı, kuma$ fahri - 'J'Mdu. Pm~e. kx:abrda. tek be,. layac:aktır. T...-ıe • cu...ı. 1111: --. _ yiik -.ıeılııııelet.mıl- ...._ -..-akta 
llte ı..'~ ,mtan a1tlftt1a Wt> kMm!.~- ~hı- eiMten Y8l>- 1yer yoktu. Bihotlıı!r daha utar 8n- Hakem \ummda 1'hami, Ndi ..ı,. ._.ı Yalli, !ıiw ~iı •~~~em _çmıdakWt~ ~~ 
defa cWaa f'lyvooath ..l"1 1"na • tıb ~ ittl ... 1!!'ttı. Fakat eonunda ce aatılrwsü. Klara -da fooad.a idi. 'ft Firma muallimlik ,_~r. bı1'• M: ~el Pi ulak Wr Sime lıesit ~ ~k sönım ba ~ 
.._ 1*..ı ~ n infllk ve yelek dQmelerittfn: ~truyamad!k- Hani eski ~k Klara fiınd; ki - dn. -~ -~ •Mip ıiz •. tekJi ~· çadııldar .• -.ela bir b.11a 
--- homWuıs ablllıtluclır. hın ~ktkate kefte!isi de •lh ol- har added.ilrn b:r .kadlll olmtJltu. JU &. L.. !Jeti "~hit.tjpni• ı.w. "·~ ~ MI- iÇ• n .. • _. wçuıwndar. 

De.k iafrıat tusöt.nnde .. 41a. S.anhJ'Oldu. f Halk me.m•undu. Tivatr.oda .. a .... r 1 --Zil 998 ..,_O. bdu bü,- im taz- Balcııın kanırkea ptlamama9 
~ ~ 7""Pllu gık .. Endunı onun kazanç .mmebaı ka"ıkMıadan ba$kıı ~ duvulJl'u- mlsabakaJan fiM ~ ·wad içitt, ~ne \um \oyarla'I'. Balçrlna 
"lı Ye .. z fal:n!bsi ,~. tld • idL $'19rnan1~~1'. .$~•- ~rdu. Jaara .d11tkatlı dlkkatJl • • ~~ ~ ntlü, tlpkı ••ki. ....... ~aa eeıpiftiı~ı. oı... 
~ iafillldu ..... WWu tı.M ıuk h~ .~ldı. ... J!Pfi1..-.~~ baktı. Onu .Şi$ınan vücudüne r.ai- lııe H Atletam AJllllfilı •• eı ne1eNeki .Yaltn rolü .,a,ic:lir. v-. ~~relefrı, 1haJc;ık ~1 Jenmn 16.. 
-~... az Jemea Yt.Jur..111. n.tı ~ur s.ua m"'1 .rolüne bulmadı. ~mpatikti, 27 Ni9a1l '9'41 Pmr -,;bril icft 111Ulldne\entettt .,..i. nwl makme - zunwunaan aza lıiroir erine girip 

21 NSeaa tee..S .. Tld 1'.ltere ~. İçkimn zerresini •tzma cana yakın "anert ftn!L edilecek olan.~~ nıa.1tablan • b,t twıa kotayla~ b. • büai1ıan-.. -'ni olurlar. 
laeslale 1IC'.lf yapH hafif Te aı- bıymn oldu. .. ~ kapandı, atk••landı. On için aflbiıda ıaimleri yu:.h hakena nııM da ... batçık Hrrahfttft luw • Şimdi biz bütün bunları öiren.......... ..,,llft'"'-lz 5 ...,,..,.. Heyhat ne reıım. ne jimnastik! jld dela-.ercle aeıldt. Dik her peıı- amdaıbn:ı 9abafı Mat •o da Ka· ~ llot.,.eı..tınaaldadtr. Batcrs • dikten --. baanmm mvayarak 
lb..-dıı._. lto-nba1aT a~"'1tt. lı~ ttir ~ ••nltlftlMt• mlni 4e aedqla '6e rewnmstaD otuz .ıta dıkö)'hcle Fenerl>a1'c;c mdtna let- gın ,,._~ •demek, ba~ ret'- pekli& ite ba'1ıyabiliriz. 
8Wc1ıat1 J.r -... ,.....e .ı.. elmui4A4u. Gerel hlıt Nlme•e . rifleri rica olanur. rwb._ Wayea karaw..._ ~ Bir .. rça batçık tedarlt edeJim. 
ra\ \ .. ..:.~..,,.:.. _...., edil- Jlupa6ıı:!ye rollerine ~lnywda. ft'WI ... ., ~Ct~::nen ft •rlr= Mübeccel, Jale. Hida,.et. Ad:1 - ~ deiılcfü. itte balç!ktan ta Bana biraz .u ~ ed,.Jim. hhe 
~ l'akllt lııersa ft ulta terzi eayeMıt- daki oc!uına . ._. ~ Cftay, Nııiti Mora,. le.fik Bo~c. oıre,ra hu.~· meeeli ç(Smiek ..,_ edeceiimiz nryun miktan, halrıiın 

M.ıa.-.. ..,, ........ Ah~.. 1- ___, •• ıcı· 'it' ~l~=·r~~~r ~-;!~ ~ Hüai.f"ettia Gi~eli, C-:ırı.l Czunoi· ~ ~ ~tık~n. ma'l1 deLİL tiçte biri bdaT' bir fey olacaktır. 
~ Bwiıh1 b ...... ~ kafile .... mne~ -~u.ıa ~ranın 1 ı - ~ .~Y .. • ha. Mma Kazım Uzw,oğla. Firuzan t_...,...m 'feY, °'19" Ze!'rBUntn "°'" Bvnlan iyice bnttııaLm. 
~ ller1emekte e1.a 8 bin to • fat ic:in bUandıRl c$1'kocu~m• Görür «ormeı: boT(ll.una atıldı. Ve Tekti, Zeki Y~. Dr. Nmettia, layca 'ka,.m .. , bız.im auu ettiği - Suyun karar olarak komnU& ço1( 
~·o Wr dtllman ticsret vapu • hiı.bt artık iltifat ymne ~i • e~kid~ old.uku .R. bı, fakat başka Zeki COklfJ!l, C. Ra.,ran, Sadık miz ~li ahnaeıdar. miiftimdir. Çtinkü su faz.la olacak o, 
~I 'filfla .. dw. Aral ta'JJ'aTe- ,_-, _.,.. yekan huattti tazem- bır kehme ile 1ııtab ettt: Cqlin. ı. Bak"" fetlü. NadoWd. Tazyik te bu vazifeyi yapraakta- (Arba _,,. 6 .ataa s •• 
~. • .... ,..&I •MI- mun ediybıcl• Bir -ıece ıene ku· ..Benim min!mlnim. nihayet ie- Süle,-maa. Mecdi. Şakir, Nuri Ore: . 
ııııı:ra ..ı' 11 da .... 1aıll,tlk 1Hr ~ Ust:ıe !Qan, c~ın. dedill hi bulablbttm.- Hamdi 5aT«, l ..... him Hakkı, Ra- '~ lLis~~ 
Punt .. u•ra ....... 1ar •e 1t•r zaman rrhıaı boynumı bllkti: --·--· _. Seqia. H~ Heltimoilw. HiL ~ 
lı.ı.w semWni Htırm)fludı1'. _ Biliyoruz, cledt. tekrarlama- Şehrimizde yapıla- mi. Mu&••-· As.ı,,... it""'- ,._ ~ L SL E ft 
A~ tayyueleı inrh t9"lfua4ian - Mizum .,..._ k f k T ekiL lbrahim, Mufah1ıam Elmen. .,,,,. tt ., _ ~ -=-"""""""" 

b..n.z adalanna hlllJ yapı}.,, 1m - xıara "° ıme kal.kabayla dl- ca un • o u J.kencW s..,.u, ~a Alakurc:I. • • 1 • • 

.,, 1 ııla ..... .ı.aım e-r;~ -- del. ~e -bir clllha c$iş~ocu~Uftb de- Hük6metin 1ehrimizde büyük bir ~lim Duru, Yaaumidiı; Sak.lak; Nasıl e..lenmışlerdı sonunda ne oldu ? 

.__ ..... "-s .....Mre'be-J.-1" es• medi. Fakat ba$ka bır fleY de de- on stoka vücude seti~ilmeei hakba Bilek; Ando~en: Z.,,.M Akan - 'il 7 , 
~ ia ~ ~ nıeı !'1:n'"'1e mecli. . . . claki karan al;hdariara ıeblii 0 • dere; _Davud; Klopf~k: Rifat VSa-
1,i,. -'tılt lııalon imlta edfm,tlttr .• M~t Freval .ahneyı ~erkettı. ~ lı.uruapr. Beled:re bu J&uauata ba!ı•t_!ln I?un~; Nedim A?'dınog!u; cBir bayanla tanl111l1Ştım. Hak- aezmediklerini mlamak ister ~bi 
--11aıfade de Bn.tol Blenhmll ti- ai ~ koyuvıerdi. Acslu~:ca Yl - ~rl. 1 f r • İlıtİr S,,lediye Husnu Can: Cevdet; 'Fahn: Suad. lunda biraz tafsııat vereyim: Qü. daiına etcafındakilerle alakadar. 
~~. \lr l.,llz nnıueli dltlıitl . ~· s~~ .~.rordıı. Gun .eeç- ~ • k Ml:.iıe~~ t .. mua Seri ~sit<reı yartflan ~~. ~· Gör.e ~rpardı. Fakat n Hadiseyi tahlil edelim~ 
-··~. üJlıı:e ~ .büvuyor~ ~Han °'":ek laı ~• .ıokuau kı. bira• .. • • . . ı~u ve tahailı kıttı. Evine. ço- Bu ae.nç yqadJiı muhıtten, ta -

tı.ı,.. lllMlll bacak1an ~ Dört köse b;.r $ey ::O h 1 · ta labınhul Bölpsi Biaildet Ajuli cu/{Wıa eok ba*1s ~u her ha - nıdıklarmdan uzaklastı. Gene km 
R-. 22 (AA) - a.ı-t t.elt- Wdu. • azır 'J'ı&eu • imd .. : lindaı aniqahyord~. Ş!kiyet et - tanniı, ıenç kız muhitin.in R\izell, 

'la Bir alı:şam müteeail' bir halde Ojr ler 7U'ci • J - Sen bi111'let yantlarımn 4 miyordu. J'akat kocuıntn kendini ıyısi, mükemmeli idi. O muhil 
it .... Af ... da TeM.k mmta • bir parkta atunıyordıı. Eski bir ~ 1111 cıeau- ünıeüaü 27/4/194t tarihine m,iiM- b r zamandır ihmal etmesinden ~ne Jm"mÜi Rene erkeğin fikirleri 
............. keti.f kehl faa1i - arbdatı ODU cirdü. taaıdı. Şimdi yetinin kansreei tfif Pazar giiııu .sabahı Top1tapı ite ınuztaribdi Zamanla dost olduk de muhitin cercevesile tahdid 8 -

Jıeli olawftur. Münferid c1ilfmaa Dir tintronwı müdürü olml.lftu. lsbınba1 Oirwtı.._Wi y.an Silivri yol~ üz~rinde ve.! 25 ~o - Bana anıatb. kocası ~enç bir ~ dfhn.ittf, tleı:fde olaca4ı hissede -
'-lı.-.ı ı;ıJanala ~\la et - Jl'rnal «lal Wr aktöre ihti)'aCl C~t metrelik hır meeafe dahiliDde yapı- munnuş uzak bir villyette çalışı- m~ eriendil~. 
~ • • e m Uç .- :a1ııa tlllt • ftl'Ch. Si9rnan olm.wna njınen C . . . . 1941 1 k nsr• Jacattır. yormuş.' Onu ~rm~ sevmış ve nbula dondükleri zaman il 
..... cleıdıal tiyatıoeuna kabul edecekti. ,. en:ıo:etmuzı!l Y1 1 

•
0 2 - Y•n,. tam ... t 9. 30 da vı--:~ı- Orada ~·ud • ~ Cfinkü J(ellç erkek esasen 

Sal..'ıın .-r..,ı- menilemni· Yalnrz vıereoeli l'C»ller Frevalin • 26 NIUll 1941 Unn•rlHı s{ift& baılanacakttr. e ..,..~~-- . ~ti alışık oldutn muhite b'r an iç'nde 
:te ....--- . 1 S ~-· .. " H !\ . 1o 3 K yortarmış. ftV'Ca:.ının memuu.,....,. . tlba1r: etm' ti T bi" k d 

ftkL ... .p tetebMi. eden hir eSki rollen tarzmda olmayacaktı. saat te ~ınonu •· evı n - - o,uya iftirak edecek bi - İstanbul• nakledilm•. İstanbul& ın . . ~ · a ı a ın C'de • 
~:.._ lı.laa .... U&4ilıtla seri ..... JönJll'ÖmiYtıre ~ıknuyacak, komik ~ .~t.calr.hr. ATk•••tlar1A •'k1etçilerin hazırlanmı, oldultlan ~~ler. İtte kocantn ihmali ve memı.ştı. Ge~ç erkek bu muhitte 
~~. roller oy~~~ı. ..,nlleri nca oluaUI'. ha)~~ To~k~ptda hazı· bu.1unmalart bu yfüıden tahaddüs eden ~m- onu arilk mü.kemmel blllmuyor • 

' •h\ın ilk sf ınaıde. düs F.reval J11Udi. Carnacar kabul .. ;ıecek ve ~ıennı lıakern heyetine kay • azlik bu amandan bqlıyor. dut_.._ , . . . 
~ Ja... we ...,. it netl.i Tral. etti !.mini ~ .komik Sütl• d koatrol ec:I ı.ı deıttmneleri Ja71mdı:r. K da .. d" 1'e h ~~ mes ud bqlınn bır ızdı .. 
.._ '-nl>ardıw...: iti ıilir. ronere çıkmak izzeti ııefsiae a.tır !Wecli7• IOll zamanlarda. b.- Wd c:a: ~L~·. :~ı: vaç, ve so~radan inkisa,r .• 

Du ...... ,ft ı,;, M.n\eul - taT 9fliyordu. AfWere Dik diye Y• semtte.de p;rülen eüüen zehirleıı • Vatandaalddan iskat . 1 
• ~ .~. i ~ y . ~~ Salim, 

>'•'llıti ~ ııldı kendi kendine: cNe lıazin a- me b'direleıi ii>erine ı lAndıralara IMMf' °"" ıyı a:nıwsb:ıve f.: vasam1'" Sızın bana anlattıfınız Qk bi -
S..1'\f Afri\-da. O.... .-taka· t·~ diyordu.. Fakat yunlıyor _ Ye .iit ~nauı aıkı bir rekilde Anbra. 22 (Hmuııf) - 'Yllban- Kamıa~a. arsı .. ~: r~ Y~ - kl:Y8i buna t'Ok benrer, siz vohm 

"1'cfaL! ··- . . '- r 1i kontrol edilme ini alakadarlara bil- Cl bir d@v!ette vazife alan •e tel>- nmda lJ'I ft muv; .münmıye btş1anıeıeındmn17. Yolun .anım -
KJ m...-z'lıre:'lnuze a•T'lft aa , muş. ,.. .... ~ - eh . fs edf F bt da h ı..ı i-ı .__ıL. ht '-

~"'te ...,_"_.. dl.na1t un.,.. tMI • Daha ilk .,tmelercie halkı J((ll. cAnnittir. SütleTd• aak rıılc oömu - litlere nı?men bu vazıı!Yı ~~ c . n ne . yar. a . onun . e; ı~ n ıı:ın u.:"1111a ouna.ma-
~ • .,ı al.ol .,.., ... eıtiı ..._ dürmiye •ıt1·-,.tı Yiriine .U- ..a- •J.gec•k •• Ü1ı7.lwaeye aön miyen Necati A.kcan, Türk vatan- biraz ~ hareket1e!'i bndine nız JÇlll bu mflvaçtan vazftcln1z. 
::;; ~.-....:ır. lüwıorlar. eaaruna aı(ılüyariar. Jro. deri1ıw:ı.Miıı. daslılından cıkar1lmı.stır. eza vertJ'OI'. Baıkalannm da ~ • TEYZE 

S.. U !erini kal't1hnyurdu. Şetvan bu De.til mi şey ... ..\yol ismin ııeydi?. Xesadiilen ,pnüm... Selli ~-
• Pe.la• -w.-n : pzel ltadımn cı1velerine: Ayol neredesin?. o saat boı9mna ıitt•n' ... Ya .en?-

- Etmasun, sultanım, canım, $etvan masa baaında yabıız kal Bakalım ben h<>fUna ~ttim mi? .. 
cananmı... ~. Melpomeni de Dürrü de si- Hoea Mi&mek de 8ÖZ mü_1dü ! .•• 

Demekle ve ıüllnwemelde m11ka lfnmisler, kaybolmuşlardı. Setvan Setvan bayılıp ayılmıştı. 0IJırüıı. 
bele ediyordu. Dürrii bd&ini buna bir türlii inaııamıyordu. !J~- de~ Sakrak .~ .~ kura 
kaldırdı. lerini açtı, kapadı, ellerıle ıyıce çıtıpıtı kız Rormemıştı. 

- Setvan, haydi, Me}pomeni- oiuştnrdu: - Öyle ise (el _benimle bera -
nin şerefine... ~ Hayırdır ln$8Uah!... ber, Gardenbara ~ıdelım ... Ora -

. Y AZAit : EICRE• RE~'D - Hay, hay!... Dedi. Fakat - ne. D?r"!y\l·. ne da numaram var •.• Beni numa • 
.. . . . . ~ Kadehler .birbirini taıdb ede - Me}J)omenfyi jfOreb!ldi· Şmıdı ya- ramda ~r de o zaman bayıl, a -

- Ayol ben içmem ki!... ne~ tath, cıok aee'eli, her tirlü ~ bir nevı enuuyet, cesaretle rek l::qalıyordu. Setvan •imdi a· nında ufak tefek bir kız oturmu~ yıl ••• 
- Aman sus, pek ayıb ekr.... ka~an lri olarak ~dil. Te- sabıt oldu. Bu cesaret. hu emni .. damakıllı coşmuştu. Bir müddet· "616ms6vordu. . , $akrak kalkmıstı. Setvan da 
l!elp0meni bir kahkaha attık • b ı ıimünü l&'en ~: . y~tle ~r:b~r Se~va~a bel~t ~el· tenberi bulanık ve elft ~ren «6z- - ~ım ~ımsln · • • · kalktı, fakat dizleri pek yumup-

: llOnra b!r e1ile Şetvanın batım - .N•lımı? ... Keyifler Jll'l'ID - ~ı. Ra ı .. ~~~da ~!le bır muha- leri tatlı b:r baYJOnhk tesirile ta- = Şakrak ç
0
':_· "6zel isim mıs. titrek olmuştu. IW~ sen· 

b ttu, dl.ter elile de a_tıına tade- de -_u?~ . . eme yunı _ e ~ıa~: panıJWdu. Öııırilnde ~an bn- akrak ··· ... deledi. 
ı boşaıttı. Diye 9M'du. Dmril iyi Wr arka- - .Doıru ~ ıcab ederse dini bu derece rahat. nee eli, ha • $ y" · · . d d. Oldu olac-'- Gidelim' ..1........ Ona · · L..&- .ı, k akı .. ...ı. • edilen 1.... • • • ... - a senın a ın ne •r tonto - - ..... · · · · &tvan bağıracak tüküreeek. ~· ıyı ~ ce9 •erme r ...,ır - DelDenm ılk Of hissetmemistı. 'ntri'.'!en ~na- ı DedL Koco imdadına yet ş~ 

'*'Yac:at oldu Rakı' •eoziae ıraç.. lt:a:maiı. yudumu boluı yakıyorsa da ikin- det perma.file Melpomenıye Dür - nuKm .. · · t t .ı- . • ... koluna n;......,i$ti Mevbaneciy ~ 
t.. • ~....... •st f d · ve ~-""" •ndumlan '·-lbe .. " .ww.+ ek ız ona on onum ~mtstı .1 on- ,.. ... ••· · b ~ ökaürdü. Fakat bıt kadeh do - - ~_..u ı enen eDa e- cı YlllMai4& "-. - nıyu ~erer •·• . . to ~ ~ Ah .. 1 h tt b rerek te~ive edilecPk bir hesa ın 
~rakı midesine inmitti Setvan ıu... •• ile bntık bır ferahlık ver· - Ruhu revanım. dıvornu. bız n ~ ... .ne t!U7:e ava ı u olması lazım ~eldiAin hatırla-'ı: 
.. ,atmcla ilk :iefa olarak rakının - Öyle ise bwıu da iç!... mekten Reri kalmıvor... Nerede bu zatla ~k sevio;iyoruz ... Rera • hl avat.N. N"' ,.ıh•.,lı k1zlardı bu ktz· - Evlid. Borcumuz kaç ku -
~ ta C! ... .:kml,. L-üz D' k Mel ..... .:._ .--ncii benim kadehim Dürrücii,lüm? ... ber büyüdük ... Ta toCUkluktan - ar... e tatlı, ne mes'url anlar va· ' .• 
ıı...· tmıetı. ~ ı~ı neo ıyere pomeru -- -.u . __ ,,._._ <-- • • 'l:'lw._. "----h- · sıyorou Hele su Sakraiın tatlı di- nq. ·· · -•l olmamıştı ki Melpomeni ayni kadeh uzatıyordu. Sen oot iJl bir ~IAMı .. ıiXDm berı beraber ... r .. v~~ uı;ıaıln:ı- cev z . · .. " Verilmis efendim... Ma am 
..._.iyeyi ör ikinci bdehJe tek- - Yok elmasım! .. Sen it;iıinen ~f'Lle oldukımu. ötedenberi hil1r - oynadık ... Kilise ba~cesinde c;viz ~r n~~,r;ü~;;:~!'du. durmadan ne Melpomeni vermi$! ... 
l'ar etti. Bu sefer Setvamn ıözle- ~im!... ya. .. ~~e·:· . . oynadık ... Evet, ceVl~ ba~sınde _ akrak ~,, e. Brn is- _Bak! •.. Bu olmadı~! •.• Bi-
~ ates fJıŞkırmıştı. Fakat ba- B6ylelikle hayatmm iıçüncö )ı[uadakj aamunıyet ııtük(e bG kilıse oynadık .. : .senm .anlıyaca- t' 1~ en 11tı.ok ~dmTım ... zi 1r..ahcub etti! ... 
~ak, allamak hisleri kaybol • rak\ kadehini de Melpome-ntnin yüyordu. Melpo~nl şi~l Set - fın ~k ~k sevı~ırlzş Blz .onunla ~ b d ı-rdft~ne tasma... (Arkua wr) 
ı.auttu. Hayat birdenbire kendisi - elinden içti Bu ü.cünıı:ü kadebh:a vaaı QJ<hkhym-. cekettnin iç ceb- adeta iti tardeşız! ... Delil mi?.. ura a 



:tzmlrde 
Seglabdan zarar gören 

· çif içi için traktör 
veriliyor 

lzmirde bir arabaCI bir 
kadma tecavüz etti 

Urtada gflçmen ewleri 
İRfUlı 

Hergün 
~ z iMii •rlacla) 

'1J'Ol"81D ve dünyanın ••fil ~zle
re çok korkunç göriinen manza.. 
rasından hiç korkmuyorum. kim 
ümidle ve hattA ~k daha ivi ~ 
lerin pembe ümldlerile dolu! 

dl.Juttt,. ı23t~9•,. 
... n ....._ .. &el,._: 90 da balıkçılarla denizlerden, fırtı- F4endisi, ona hiddetli hiddetli radan ayrılıp ~tmed.Wmize o ka- dece biraz çı.J.(uı oldukunu soyle .. 

nalardan ve balık neviıerinden baktı: dar müıteeasirim ki... d.i, işte o kadar. 
uzun bir bahse ~ti.fmişti. Ben a~f- - Kifi artık, dedi. Sana izin Genç kız bir fotöye oturdu. Dar - Bu delikanlımn yabancı lej-
nldıkım zaman hlll konuşuyordu. wriywum. hayıdı çık, ~; ve ben elıbi.wsinin etdini kaldırdı ve a- yonuna niçin girdi.kini söylemedi 
Fakat kahvaltı i(iD J(eri dönecek- ~rmayınca ve kendine ~elme - !evin ltarşı8inda bacak bacak üs - mi? 
ti, bunu biliyoı.m. yiJlL'e sakın buraya ayak basayım tüne attı. - Evet, Fransıtlann onu hap • 

Garri.9on: deme. dedi. SoRr& ~lüm.siyerek: 'klerini söylemisti. 
Ycaa11: Valentin WiUicmu - Kendisinin buraya dönüp Sonra. onu kolundan tuttu, «&- -J:?c>A'nı m~? diye eordıı. Ganison: 

_ Şı'mdiye ""'-..1- --ı- ... ~..;..,. lane ,.,. 1. . _ı:.-~ •-...:L-- dömned.ilini ölreomek ~ }eriye doğru itti ve üzerine kapt.yı Ve ılAve ettı: - Niçin hapsetmişler? dedi. 
mediniz mi? ~ onMln. ~ -· vı.e uım .u....._,,ı ~~1 yok- dedi. kapedı. .- PhiL «i~ bir .ı;teçid ketfet - - C'ünkü casusluk yapmış da 

- Hayır, Baıftthu.I batır1-ıı - tv.. - Simen başka bu sabah bu o- Hizmetçi: .. &.-...ı-:-~ Difleri arasından homurdandı. ~ı.ş, ~le mı? ~na ·bu hususta ondanCasusluk mu yapmış? K.imill 
J'O?UDl.. dada kimler bulundu? - Peki. mösy'ö. ~uuuı.., - Zaten SOllU bu t)}acaktı, dedi. bıraz ı~hat verın~. . . 

B kat'! dedi. Kapının eşitinde ,ıörünen Garnson her şeyı cmlatıp bitir- hesabına? 
u reci ce.abt karpgnda Garrisonun bu sualine oda hi> Zira kendisini biT hrçkmk tuı- Phyllis: dikten sonra J?enç kız: Genç kız omuzlannı kaldırdı: 

Oarn.'ü:W: ~ ~ _ -·'· metçisMi ~ceVve~rbı.1ty'vdeerdni:ve L-~.., muştu. Elile a~ı kapıyarnk ök- Girebilir miyim' diye __ .:ı.. - Fakat eğer katil şato sahibi- ed' DB'Arenn~. h1und~x.-bana sövı:_: 
u.r ..._.. .... _.......... -J~ -,.,"'". 9Ürme~e başladı. - . · . ~ nin kendisi olmasa bile katilin rn ı. ana soy e ı~ı şey, eK ... 

Dıye &Ordu. Mac Kenzieden başka hiç kimse. Fakat bu hareketi .. _ Sonra ~nu ılive ettı: kim olduli,,nu bilmek lmmdır. genç Mac Reay ortadan kaybol -
D :....&.t ,..,..ı-· · iL- O · · k d ona muv_a - Dwi~ht'e ne oldu' . .. ,,~ l w~ c.,vn:ımı ·-rwstırdı ve · srzm en isini çağırtmış oldu- zoenesini kaybettırdi ve hafıfçe G iso .. ı.:ı..:_ b' · h ld Zıra şuphe altında bulunuyor.· mamış o saydı, Fransızların ken-

ceb ndeıı bir kutu bulup çıkardı. itunuzu söyledi. sallandı. arr n um ~u. ır a e: - Mantıkan haklı ;görünüyorsu, disini Şeytan adasına. göndere -
Bunun üzerinde bir aspirin fab - - Acaba burada bu kibrit ku- Garrison bir adını öne doğru - Köye gidip bir hayli sürt - nuz. D'Arenne ona ~antai yapmak cekleri idi. 
rikasının reklam markası vardı. tusunıu o mu unuttu? yürüdü: mÜ$, sonra~ fiti~ gibi ~hoş ola- istiyordu; bu ihtiyann bize na - Arkadaşı hayretten bir ıalıt 

Garrison: .-:- .. Bu~ evet diyemiyeoekim, _ Çok mu zıkkımlandın, iyice rak .buraya donmuş, dedi. musu üzerine söz verdi~ini işitmiş çaldı: 
- Başka kibritler var mı? .• di- mosyo. Zira ~ide bu kutular - saıtıoş olmuşsun! diye haykırdı. Sonra 9Ö'Llerine acı bir ~lde olsaydınız... - İste bilinmesi lazım olan bir 

:ye ilhe etti. Hepsini onlann ba- dan pek çok var. Her tayfa iN kib Hinnetct sıntarak cevab verdi: devam etti: Sözünü kesti; sonra sordu: şey! diye baltırdı. Amnn Allahımf 
na veriniz. .. Haydi çabuk olunuz. ritlerden kullant3">1". _Bir kadehcik viski içtim. Bu- - Eğer ben bu kadar mesuI - Phyllis. sıze d'Arenn~. dostu Phyllis, bunu bana daha evvel 
C!lbleriımi tyde arayınız. Garrison tekrar ~: nun iıçin mi beni azarlıyorsunuz? buJnNJ>MAydım, karşımda hlz - ıenç Mac Reay'den hiç bahsetme- niçtn sövlemediniz? 

Oda bimı~i beş altı kutu - Mac Kenzieyi nerede bıra - dedi. Bu. çok manası% bir tey .... met>çimi sa:rhot i!ÖrmiyecektWı. d:i mi? - Aklıma j?elmcmisti. Kiıme 
dıııtıa buhıp tıkardı. fakat bun - kıp yanından aynldınız? Ve eme yeniden m•pmn ke Sizin nasfhatlerinise ~re hareket Genç krr. bunu benden sormarl· ~1 ... 

Jmın hiç birinin lmmtnde Mac Pırr - M.ac Donıldm yanında Ora- narına tataDıdu. etnwdtlhne w daha o zaman bu- - Hayır, clec:U. Bana OllıWl sa- ,,_- (Arba ftl') 
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Askeri 
vaziyet 

!Milli Hakimiyet Almanyanın Yugoslav Kralının 
Bayramı d.p,omasi taarruzu beyannamesi General diyor ki 

(Bqtarah 1 inci sayfada) (BMtarafı 1 inci sayfarla) (0--~rafı 1 inci sayfada) (Bn<>tarafı 2 nci sayfada) 
.,,_ """' UQi! Londra, 22 (A.A.) - Royter a- """' 
-..uoı:tle Yunan orausunun Mora <>eyi yanma". ·a kadirdir. Onun aT"'T'a Times gazcte.,i şunları yazıyor: bunları dolaşa\!ak vasıtaları bulu-.., .., ... , '· jansmın Ortaşarkta ·bir yerdeki 
.ıarunadasına rk:'atine mey- nı kabardı~, yani Türk duy~usu Yunanishı.n a~la yeni bir <•Nor - hususi muhabirinden: nanlar için değıl, bilakis bu vası-
dan vermek istemiyecekleri a- coştURU zaman, dünyada hiçbir veç)) olm.ıyacaktır: ıHaıber alındığına göre Yu~os- talardan mahrum bulunanlar için 
fikArdır. Almanların Lam.yaya kuvvet yoktur ki kendisini yolun- Almanlar ask~rı bakımdan oldu- lavya kralı İkinci Piyer Yugoslav- bir en.gel teşkil ederler. 
~ıniş olmaları ıbu sebeblt? e- dan ~evi~bilsin. v Bütün milletin ğu kadar dipl?masi . bakı!1'dan da yadan ayrıldığı günU millete ihita- Filhakika Lehistanın mağlUbi -
henuniyetlidlr. M~.edcik oldugu zaman ~a bu faat~et .g?stenycır. Fılhvakıka. A~ - ben ıbir beyanname neşrederek yeti bu memleketin ovalık olma -Al6 Nisanda Olimp dağından mılletın n.:l~r y~pma~a. Jra.d.ır ol- deni~ ıki kapı:lln::\ dogru bıT dıp- memlekete muzafferane döneceği sından ileri ,gelmediği giıbi, dağ -
riyatiğe kadar uzanan Yunan duğun~ butun d~?ya 1~ bılır. ~oması 1ıaarruzu yapılma.~~adır: Bu güne kadar mücadeleye devam e- lar da Yugoslavyayı fazla koruya-

eel>h&.>inin Olimp - SerfiÇt? - Lari- Bugun, gene butun mıllet Meh- ıri.yast taarruzun daha cur etkaTane deceğini temin eylemiştır Kral mazdı. 1939 EylUl ayı iptida.sın -
~Yolu ve Tırhala civarl:mnda medcik halindedir. Bu defaki bay- ve harb tarihinde görülmemiş vüs - diyor ki: • danberi b irçok küçük ve büyük 
ett~:zıen~lanle Anaşılınza.kaktlanandırm. uh16ar~Nb1.~ raını da Türk milleti silah e~_de atte bir a~k.e~ ta~~ru~a başlangı~ ~e~ Üstün düşman kuvvetleri kar- millet ve memleketleri. hallac pa-

~~rş:lıvo~-. Mukaddr>ratın her tür- kil etm~ mumkundur. Yakın !shk- şısında milli topraklarımızı vakıa muk atar gibi, biri di~erinin ar -

Lar~bd. !, Onlleimrdpein0t1ı~mnı."n iı·kvı.e tamr~tfi~lae- lu cılv~sm~ karşı,. bu kadar yek- bal tehlike!erl~ dob~ur .'':e çetin .o- terketmeğe mecbur oluyorum. Fa- ~ınd~k sa~r~:.u;reti;;dı ~tam 
....... ,.. ,. J>8..re bır. ~tle ~alın~e .. duran bu 1, lacak~r ... Şımcı ~z~ .. duıen _vazıfe ka~ mücadJleyi bırakmak niyetin- aınr 1 

> 
1
• ıs anı, ansa ve 

fı ısa ve Tırl:ıala Almanlar ta~cı.- ınıllete ıstıkbalın butün yolları bu muşkul devre gogu' gerel»lmek- de dejtilim. Bayrağ'ımızın şerefi Yugoslavyayı maifüıb eden şey de 
ndan alınmış olduktına göre In.- açıktır. tir. Bu devreyi atlatınak bize kat'i kurtanlmıştır. ·Büyük ecdadımı citımal> dir. Hazırlıjtın ise ihmali 

~Uzlerle Am;aklardan mürekkeb • • a.fer vadeden dah~ uzak bir devre kendime örnek alarak Yugoslav her zaman tepeliyece.i?i muhak -
kelan sa~ cenahın Golos - Dome- l.ıgıhz donanması Trablusjye yakla~mLf .olacagı~ . . bayrağını en son nefesime kadar kaktır. 
Al ~ ~rafa da~ı mevziine çekilece • • Tnnes ın dıplomatık mulıabm fU yüksek tutacağım. Almanlar ne d:yorlor ? 
111nı ve burada Almanların yeni JımaOIDI bombardıman effl lmütalealan ileri aünnektedir: • 
tae.l'l'Uz:lanna intizar edeceğini • . Alınan hariciy-: nezareti bir ta • F Al 12() Nisan tarihli Alınan başku-
t&lunın etmiştik. Fakat Almanla- 1 <BatıA tarafıt lınmıı mcatsaırfadD a)~-a Taftan İ9J>&OYBY::l, diğer taraftan da ransız - man mandanlık karargahının resmi 
rın birdenbire Lamyaya Rirdikle- Sa ma uma a ş U', ona~.u.o· Türkiye ile Rusyaya ka-ı b' d" tebliği şimali Yugoslavyada şimdi-
...ı-· ı t f d lan bombardımana · .... 11 ıp - • b• ı•""' • d 1500 "b ·· ·· ba,_•la •uıı ve ngilizlerin de Lamyanın . ar~ ~n an yapı . lomui taarruzuna geçmitir. İspanyol iŞ lf lgI ye ka ar su ay ve ussu "' 

]ce~ubuna çekildiklerini bildirınc- Ingıliz hava kuvvetlen ve d~~- kabineai son günlerdt· müteadd.d 244.000 esir askerin sayılmış oldu-
erı u- · · t t ıil d maya mensu·b tayyareler de ı.ştı-. _J f 1 Al 1 ~ bildi · t'r Bunlara Slo 
~. zerme vazıye aman e t:- k t . t• Akd . fil un a ue a top anmıııtıı. man propagan Londra. 22 (A.A.) - Müstakil gunu rm~ 1 

• -
ış Ve Yanya bö.,_ · <lek' y ra e m.ı..ş ır • .P enız osun - d 1 1 • u·' 1.. . venya =-rvatıstan Dalma"ya ve ~esm ı u- v h b .

1 
. t -ı...n...ı-e bom- acı arı spanyanı;ı ç u pakta gır- Fransız ajansının Fransız hudu- ' .lllL • ·• " 

ilan kıtaatının vaziyeti tabiatile gır ar .gemı erı saa uÇQ• k .. ld ~ . k dundaki muhabiri bildinyor·. Voyvodinada Italyanlarla ~acar-
arın ... küu..., ...... ~ır· . bardımana başlamışlardır. 375 mi- ı mcliel uzAele 0 ugunuSoışae c)tme t.e : ı dah l ubı Yu 

....., -.,uuq• liın tr l'k b"" 1 ' daha ufak r er. manyanın vyet er Buli.. Eski Fransız muharibleri cemi- ann ve a evve cen . -
'l'ebli~lerden anl~ldı,ğuıa ~ e e 1 0 us erıe "'] Tüli." zd" d k" b .. "k ı · yetlerinin feshi sendikaların fes- ıgıoslavya. da Alf!lanla~n. elme .g~ re Alın çapta obüslerin liman ve liman te- gıl ~ b ~el nde ın e .1 

t u1.Yu ealçı.. h' d dah .. tl .1 1 k ren esı:rler dahil değıldır. Kezalik 
an tazyiki dolayısile Yu- . t .. . ağd·rılması 40 da- en u gun er c yem il ımat - ın en a sura e ı er eme te- ..... H . d Al 1 r 

ilan cephesi sağ <:enahının Olimp ~~ska 1 ~ze~et" Y De.niz ve hava 1makia menuldürler. Alman propıı- dir. Şark muharibleri cemiyeti ile ırvatistaHın a t ldmaknl an!_l . e ıne 
Ue Lans· anın ve T rhalan·n sı:.ku JU a surmuş ur. d t Al T·· k" ·v d alıl . ti ""eçrp te rva o u an ıçın sert ı • - bombardımanının hedefi tozu du- ıran acı .a~ . many~nın .. ur ıye, cıger en yar ~ cemıye . ~ve a- best bırakılmış olan esirler de a~-
:dan sonra durmadım Lamya- mana boğması dolayısile elde edi- 1 ~e kend1S1le bir a~emı teca.,';1~ ~aktı d~dce daha az azeıısı olan _?Jg?r ce- lebi ihtimal sayılmamaktadır. Bu 
\r~y~~ub;;!!Pi i{~rmKoo~~-t ~o~;~ len neticenin tayini güç olmuşsa nnzalamasını teklif edecegını Jhsas .mıyetler tamamen !eshedılmtş bu- Tb 1 esirlerin miktarını 
fı "''""' da 6 nakliye veya iaşe ~emisile e&.iyorlar. Almanlar lrakt.ı.ki hükQ- lunmaktadır. ~ ~a um~m addedersek Yugos-
~ hattına do~u çekilrrJstir. bir torpido m~ri~~™:. isabetler ~~~. dar!_>~i~. !ürkleri end_~~ye Viclcy~e •. kaoln~de t8:dil!t ya- lav m-J~~un~~ hemen bütün mu-

t Bu takdirde Lamya mevkii 'bu vaki olduğu görulmuştur. ı duıurecegmı umıd et.mekteanler. pılması ihtimallen bahıs mevzuu h "b kuvvetin ·n yekununa vAml 
bePhenin sağ cenahının ilerisinde Karada, petrol deposu etrafı~- ~laTa göre Türk;"l'enin cenubu _ _1a~- olma~adır. Afrikada ve ~al~an7 o~z. Yalnız i5oo esir sübay az 
~~.~u~e~:P~Tn,,.!.i~1I1:t\~!.-...c=k da bir infilak vukubulmuş ve bü- k1 ~ududu~da. ~u1una':' Irak ""!" urk.i- ~~rd~ı Alnı.~ n;uv~ff~kı.y7.len olduğundan, demek oluyor ki sü
t .,..,_" t'" yük bir yan.(ln çıkmıştır. Demir-. yenın emnıy<'!tını tt-hdıd edebılecek uz9rıne Aln1.ınya ıle ışbırlıgı ya- bayların bir ço,ğu kaçmış veya 
~ın Yeniden şiddetli muharebeler yolu garı yakılmıştır. İspanyol !vaziyettedir. lngiliz kıt'alannın fra.. pılması t~r~ftarlarının mevJ?i ak.lanmış bulunmaktadırlar. As
}'aPnı.ağa mecbur olacaklardır. rıhtımı ile deniz ı.ımumi karargl- ka gönderilmesile Raşid F.lceylani _ kuvvetl~tır. Fakat Lavalın ~ . mühim bir kısmının da, im-

~akat vaziyeti layıkile anlamak hına, elektrik santralına ve aske- nin İ114Phert>ye saciakat teminatı ver tekrar kabı~~ye .. alınması ihtimali k~ııuıunca ünifonna ve techizatı 
\>e ?Iıgilizlerle Yunazılılaı·ın Tef'- di ·bir depoya da isabetler "aki oı-jmea Tfü-Jc.lerb duyabilece-kleri en - pek azdır. C~nkü Laval. halk tara- atarak köy ve evlerine dönmüş ·ve 
!rıopi} .e;eçidini yani Atina yolunu du~ ~rülmüştür. Düşman sahil ctişcleri biç şüph~z tabfif etmiştir. fı~~an sevılm~mektedır. . Laval kaçmış olmaları muhtemeldir. 
~!~ .müddet. ~üdafaa edebilip e- bataryalarının az çok nmkaveme-!Almanhnn TiiTkiyeye ltar~ı çevir - mutareke. ko~~s'!onund~kı Fr~- Elhasıl bu tafsilat Yu~oslav or
dü :ınıyecekl~z:m. k~irmek . için tile karşılaşılmışsa da bu muka- mekte olduldan manevralan ve •a· sız iıeyetı reıslığ'ı~e ~a~~1: e~ıle- dUıSUnun büyük kısmının imha e-

n de dedı~mız ~bı Almanıarın vemet müessir olamamıştır. "VUrduklan tehdidleri daha ziyade c~k ~ bu sureti~ ışbıı-Iı,gı tesrı e- dikli-· · veya teslim olduğunu 
La:ınyayı ne gibi şartlarla a~ıkla- • • • tebif etmeleri ihtima& vardır. dilm.ış olacaktır. göste~ kezaiik Y~os~av~anın 
tını .ve Lamya cenubund~~ Ter- Anadoluya gitmek ıstıyenler Adı"s - Ababada bütün toprakları ~~al edılınış .ve 
!nopıl bok;ızını tutan İngıhz kuv- De"'sı·e önu··nde kralla hükumet reısi ve erkanı 
\>etlerinin hal ve vaziy<!tini bil- <8&ftardllul illCI .-~ıula)la normal hayat başladı ) memleketi terketmiş buhuıdukla-
!?l.ek iktiza eder. kelelerden Aaado aun JÇ ıaım - h b 1 ıundan Yu.goslavyanın 12 gün için-

Almanlar Golosu şiddetli bir nna ~ek iatiy~ vatandaş~ar d~ Londra, 22 (A.A.) - Royter a- mu are 8 er deki mağlfıbiyetİ tamam ve kat'i 
!n.uharebe neticesinde aldıklarını Oemıryol'9.rt TCSAitile aevkedilecek jansının .Addis-Ababadaiki hususi olmuş demektir. 
bildirdiklerine göre burasını mü· lerdir. . muhabiri bild:riyor; Kahire, 22 ~AA.) - Ortaşark Pek az zamanda elde edilmi$ o-
dafaa eden İngiliz kıt'aları bir Hem tTen, bem vapurla gıdecek Habeş Pf"enslerinden biri, İngi- İngiliz kuvvetleri umumi kararga- lan bu muvaffakiyetin başlı-
dü:ındar muharebesi vermiş ve olanlar iç.in ayn vesikalar hazırlım .. liz kuvvetlerile işbirliği yapan hının tebliği: ca amili şüphe yok ki Alman kara 
so!lra tburadan deniz yolile çekil- mıştır. . . . . Habeş vatanperverlerine iltihak L~ada: Keşif müfrezelerimi- ve hava ordularıdır. Yugoslavy~
nıışlerdir. Çlinkü Golosu müdafaa Kara~~ havaliııiRde~ ıskde ... e~mi~tir. Habeş imparato.~u~un i- zin faaliyeti kaydedilmiştir. ya, garb tarafı müste~na, her cı
~4;'1 ~'al~n .~amy~~a. karadan le~ ve ıç ı9t~!yonlara gıdeceldenn kincı ?R°l?- ola~ ~arrar duku~. bu Habeşistanda: Düşmanın ağır hetten yürüyen ve Yu~oslavları 

tör, makine ve zırh cihetile, kara
da ve havada, Almanlara tefevvuk 
elde edince:y e kadar devam edece
ğine şüphe etmemelidir. Bunmı 
için, vatan müdafaasında birinci 
derecede harb sanayii meselesi 
bahis mevzuudur. Almanya harb
den evvel, büyük ölc:ülerde bfr 
harb sanayii kurarak harbe öyle 
gir<iikten yaptığı bütün savaşlar
da muvaffak ve muzaffer olmuş
tur. Hasımları ise bunu ancak har
be girdikten sonra düşünüp yap
mağ'a başladıklarından birçok mu
harebeler kaybetmişler ve aC'l ız
tırablar çekmek mecburiyetinde 
kalmışlardır. 

Yugoslav!ar ne diyorlar? 

Şimdi de, biraz General Simo
viçi dinliyelim. Bu general, Ber
lin, Roma ve Tokyo arasında 
münakid üçlü pakta 25 Martta 
imzalarını kovan Yugoslav hükft
met kabinesini 27 de devirerek 
kendini başvekalete ve genç kral 
Piyeri de, vasisi o!an Prens Po
lün yerine tahta ~eçiren ve sonra 
Yugoalav harbini sevk ve idare 
etmiş olan adamdır. Bu zata göre, 
Yugoslavyanın harbi bu kadar se
ri ve kafi surette kaybetmesi Yu
goslavya ile cınun hasmı arasında
ki cpek ji?ayr i müsavi> olan ş~ 
lardan ileri ~, .. liyordu. 

O halde YlJ4goslavyanın bu de
rece güç şartlar içinde neden mü
cadeleyi kabul etmiş bulundulu 
mukadder sualine karşı general, 
cnihai netice hakkında iıiç-b;r ha
yal> beslemedi~ini söylemiş ve i
lave etmiştir: cBi.z müttefiklerl
mizin muharebe yükünü sadece 
hafifletmek istiyorduk.> 

General Simoviç, Yugoslavya
nm inhizam sebebleri hakkında 
şu izahatı da vermiştir: 

cDüşmanm beklenmiyen hücu
mu, kıt'alarımızın seferberliği ve 
tahaşşüdü tamam olmadan, bizi 
gafil avlamıştır. Müttefiklerimizle 
herhangi bir askeri organizasyon 
yapılmamıştı. Sona kadar bita
raflık siyasetine baiHı kalmak ar
zusile bu işbirli~i hakkında her 
türlü müzakereden tE"Vakki ettik. 
HIOCum başladığı zaman, mütte
.fiklerimiz, çok büyük arzularına 
rağmen, bilhassa ihtivacımız olan 
uçak ve zırhlı cüzütamlarla seri 
bir surette vardımımıza ~elecek 
vaziyette değildiler. İlh ... > 

işin içyüzü nedir? 
atlen mwnkun degıldır. mıi.k~rt 12 ?'n kadardır. Bunlann eyaletın ıd~esını. ele almak uzere zayiat vePIDesile neticelenen bir mağlUb eden elbette Al_!llanlardır. 

Yanyarun sukutu meselesine 9e'Vkine veeaıt hazırlantt haz.Jrlan - umumi valı sıfatıle yakında Har- hareket üzerine cenub kolumuz Almanlar bütün cenubı ve do~ Bu izahat açık ve samimidir. 
«elince bunun Yanya ile Arnavud- maE .cfıerh:J ~ımacaktır. . rara gidecek?.r'· - . . . . dlin Dessieyi setretmekte olan YuogslavYifYl ve hatta Zagreble Fakat pe$n söyliyeltm ki c.SOna 
luk .hududu arasında kalan bir kı- Vıllyette -~~at veınkrıfannın On beş J{Unl~k İngiliz ~ın- mühim mevzileri iŞıtal etmişler- Laybahı i.şıf;tal ettfkleri zaman 1- kadar bitaraflık siyasetine ballı 
tını Yunan kıt' alarmın esaretini \ıaz:ırla~~ >f1Dtn ~erıembe_ ve den. so~.a Addiıs-Ai>~ba normal 1 dir. Şimal kolumuzun ileri hare- talyanlar, Istiryadan Yugoslavya- kalmak arzusu> hiçbir zaman Yu
intaç etmesi mümkündür. Fa'kat j ?rma ıunune kadar ilt~nal edılece- va~yetim almı.~tır. Sı;gara pak~t-- keti yollann büyük mikyasta tah- ya henüz adım atamamışlardı: Al: ,,goslavyanın Mart nihayetlerinde
e~er Termopil geçidi, İn_gilizl~rin gı anlattlmalttddır. VesikalaT ha ~ le~l e~ rev~ç . .l{oren j{eçer akı.'Cd.ır. rib edilmiş olması yüzünden dur- manlann, Y~oslavyanın. şını~ ki vaziyetine benzer anlarda bir 
dediği gibi kuvvetli tutulur ve Al- 21.rla~~ eonA lcaymakanılık.1a- Çunku İngılı~ ablu~ası dolayısil.e muştur. .garbi köşesindeki Leib~ch {Lıu- memleketi en hayati hazırlıkları 
nıanlar burada tevkif olunabilirse r~ gon~ecek ve peyderpey sev- altı aydanberı Addıs-Ababada sı- Cenub mıntakasında, harekat bil;:ane) i ~gal ctrn~lennden son- ~rmekten geri tutamaz. Bahusus 
Meçova - Yanya hattının cenu- kiyat yapı~caktt~. . . . • gara yoktu. memnuniyet wrici bi.r tarzda de- ra Italyan kuvvetlerı boşala~ Y~- Yugoslavyanın vaziyetinde l>ulu-
bun~a kalan Yunan kıt'alan Arta Ka-radenız Mhi.Denne ıevkıyat ıfl va.m etmektedir. 17 sübayla 549 ~lav 1ıoJ>raklarına ancak gırebıl- nan bir devletin, ordusunu seier-
iherınden .cenuba doWu ,gidE'rek tamamlandıktan sonra Marman ~ Müdafaa halli ktsalttldı asker esir aldık · mişler ve Almanlar Yugoslav za- ber etmemiş ve ordusunu cenubi 
llihay~t Termopil _ Korent müda- Ege itdcelelerine gi<lecek vatandaflar (Bat tarafı 1 inci ıa~da) • ferini kanla'rile tamamlarkeı:ı on- Y~oslavyada kısmen olsun te-
f ..,_..ı _!._ __ L...ı.. ,... ·ı H ·e:ır..ı ve cemmü ettirmemiş olması haki-
aa hattının soluna ,llirmeleri coaue~uı-. mandenlan dü'llt\anı burada tutabj- y ) p t lar da Dalmaçya 1 e er::. "' . 

ll'lÜrnkündür. Fakat Termopilin Heydarp<ış~dım sevkiyat ep ıon- leceklerini ümid ediyorlar. Alman - ugos a vy anın eş e e:Ski Karadağı, karadan ve v den~z- katen bir gaflet idi. 
~anlar tarafından yar!lm&sı ra ya~lacaktır. Bugünlerde kendi lar, içlerinde Avuatralya ve Yeni ve Sofya elçileri den. büyü~ ~i~ el. çabuklu~.ı ıle Bundan başka 27 Mart hükU-
halınde birkaç p;ü.n i.stiyecek olan parala~le Ha.ydar~aşadan A.~do - Zelanda kıt"aları da bulunan impa- f • i~l edebilmişıerdL met darbesinden itibaren 6 Nisan 
bu harekete imkan kalmaz ve o ~uya ıııdenlenn ıruktarı hergun c;o - ~toor-1.h kuvvetlerinin çok ıiddetü stan bula gelıyorlar Macarlann ancak, Alma~ zafe- Alman taarruzunun başlamasına 
Zaınan J{arbda bulunan Yunan O"!- gıaıın.k~dır.. . bir mıJb.vemet gönterdı"ldeTinden rinden istifade etmek suretı~e Tu- kadar lO ~n ~eçm.işti ki, bu müd-
d~sunun Atina üzerine ric'at im- . Sevkıyat ~'1 hakkında alınan tf'CI- pek haklı oluak bahsetmektedirler. Moakova 22 (AA.) :-"7 Yug~~- na ile Theis nehri arasındaki Voy- det zarfında. yalnız Alrnanyaya 
kan ve yolları kesilerek bu ordu bJTler Ankarad.lci .•~kadar makam Almanlar Yuna.nistanda çok büyük lavyanın Bu~~pe,te .-lç~Je c:lçılık vodinaya girmişlerdi. meydan okumayı bilmiş olan Ge. 
Kore.nt körfezi ile Arta körfezi a- lara ~nedi1mektedir.. inean zayiatı Vet'etek ile.Tliyebilmek- memur\nı _dun .Lemberg e 111'1Vllt - .Almanlar, zaferlerinin sebeble- neral Simoviç hükumetinin Yu-
rasın.daki dağlarda müc:kül bir du- Kira -ıc..e&eıen la•k'=da ted":ıil Alın uk rl . . bu dere •• etnıişlcniır. Yugoelavyarun . . .. kelime ile izah ediyorlar: ı;ı;oslav ordusunun seferberlikini 
l'Urnda sıkırıp kalmıcı. "olur · kana.. bazırlanlYor bı .. er.:L ~n._ .ste e~nı~L ,_ tlan Moskovadaid elçisi Gavriloviç'in ryı~~-tulikç (şecaat) techizatç·a üs- ikmal etmekle beraber, seferber-

... .., . Ank 21 (H Örfi ce uyuıı; zayı~- ı ennyereA _.a bi'..l.!_ı:~· .. ı..: . . O- ıgı • . b b ' t . y 
Görülüyor ki Yunan ordusu ve ara ~ usuei) - " i- dığı '6phesizdir. IUl'l""uıRI~ ,ore e...,, ve. maıyetı . tünlük, sevk ve idare üstü!'llü~. likleri itsin veya ı mesın u-

urn~miyetle Yunan cephesinin dare ila·n edilen nııntakalardan baş- İngiliz ıııübay 'Ye erlerinin bana ~~ yolile tttanbula gjcleceklerdir. Feld Mareşal Görin~ _Hıtlerın j?oslav ordusunun büyük kısmını 
~•zıyetı Termopil ıecidinin uzun ka ,.,birlere ptrnck &l'Zll9Unda olan ııırnlatt.klanna cöre. Alman•r Ser- a en Odesada_ bu~an Yugoslav- 52. doğum yıldönümü munasebe- behemehal memleketin cenıubıun-
~Ylu müdafaa edilebilmesine ·k.iracı!urk ~ &e.hibleri araaıında çı- fiçe üzerinden Katcrin'e yaptıkları ha:k Sofyadak~. elç\81. ele İatanbulıı tile, 20 Nisan 1941 tarihinde! Bal- da toplaması. lazımdı. Eğer Simo-
uağh kalmaktadır. k•n ~*ftancı naerl halledileceği_ bir hücum estta!'•ndn Yunan battı_ et etmek \.&zeredı-r. kanların ormanlı ve ağaçlı bır va- viç hüktı.meti bu havati askeri ted-

ş. r Al ., J ni aöaıi:..ıl'en ~r kanun layihası ha _ nın en zayıf nok.tılarında bile 0 ka.: Y disinde kurulmuş olan başkuman- birleri alsaydı, belki vaki neticeyi 
una 1 rı a a: zırlanmalttadır. Hükumet bu ~n dar çok. za)Üt vermişlerdir ki bu U08RİSl&Ad8 Şiddetli danlık karar~ah treninin .önii.?de ~ene büsbütün mı>nedemezdi, fa-

Alman - ttalvan ordusunun Sol ınini kowunma kanunu He kendiııine hücuma ~ak eden askerler he • h&Yl muharebeleri yapılan basit kabul v~ ~ebnk töre- kat ~ok geciktirebilirdi. Halbuki 
lUlnda müdafaada ve 'l'obrukta verilen •lllıiyetlcrle halline imkan men hemen klmilen biçilmiştir. ni esnasında söyledı~ı nutukt~, General Simoviç ne bu elzem as-
~arruz halinde bulundukları an- görememjftir. Bir genç Avu.traly•l~ Yeni~~i:r (Ba,!arafı ı inci sayfada) şimdiy~ kada7ki Alman zafe:lerı- kerl tedbirleri almış ve ne de İn-
aşılıyor. Fakat Ji!ene anlaşılıyor lifın" 

1
. redd~-.....: ımntak ... nda Alman pıyadelermm tayyareleri, ikisi de dafi toplan ni teının etmış olan se~bl;rı şu ~liz ve Yunan ordusile is ve ha-

~ Tabrukta Almanları İtaly;mlar- C"UUQtl ilzeri~ o"ndun ~ ınnağı yiize:ek geçmek t~~.bbü tarafından imha edilmiştir. ~ç madde ile ~~ı~_sa .~~~ıştır: reket birl:ği temin edebilmiştir. 
• yola çıktıklarına bın kere piş- müteba~i İtalyan ordusile mu ~- alinde bulunduklarını .öyledi. Al· Alman hava kuvvetleri tayyare ı. Techizat ustun.lu~: .. .. v •• Yugoslav ordusunun pek cabuk 
illan ettirec!lı: ~rib vak'alar ol- faa h.~lındt .~lundu.ğıJ ~t~ maıdar hele kadar suya girmiş bu - meydanlarına, linaarılara ve -fngi- 2. Talim ve te~b~ye ~tunlı.ıgu. ma~lfrb olması işte yukandaJ?be-
~ktadır. Çünku J(Uya mahsur o- mevkime ~zler ~kaç e lunuyorlardı. Bu sarada atete baı - liz _ Yunan kıtaatına karsı şiddE:t- 3. Alınan askerını~ haız bulun- ri saydı~ımız sebeblerden . ıleri 
~ Tobruk İn~ ~•rnizonu san- ten yaklaşarak yeniden ~ hyan BTen m:tralyözleri Alman u- li L.. 1 .. ~ t bbüs. t d,,n,, ..o•C>Ak ınanevı vasıflar. aelmi~ir. 11. E. F.rkılet 
~· t :f. \...- 1.,-... ı ·dı Deme L 1 . . . uucum ar yapm......,a eşe e - ....... - :r~ . ·· ·· ı·· v •• • "' ..,. .. 1 ?J\uha.ımn ve muhacim olan İtııl- e meır:~ u;ıış ...... ~aı r. ~er en111 biçerek 9Uya yuvarlamış - · . .· Alınan techızat üstun uguı:ıa.e 
)anlara taacruz etmekte ve onlar- m~kıı Musavva ve Asmaradan tır. Almanlar bu tqebbüaten vaz • ıruştır. Adetçe d.uş~andan az ol- bariz olan cihet yalnız bolluk, ıyı- k T k d 
~ küme küme esir almaktadır. Adıs-Ababaya ıe~en yolun ~ssab- geçmeğe mec'bur: kaldıklan sırıM:la tnakla ~raber ~urr;Cath? avcı t~y- lik ve satlamlık de~ldir; ayni za- Mat4JUO a o yo a 
~ltzler herhalde şimAU Afrika dan ·Re~en ~ezalık Habe~ısta~ı~ nenrin ..ıarı kı'Z'll bir renk alınıt rarelerındr~~ebb~~~a ~1?"° manda motıörce büyük ölçüde ta- Tokyo 22 (A.A.) - Hariciye 
\raziyetlerini düzeltmişe benziyor- ~erkezıne. gıden yolla .birleştıgı bulunuyordu. an1?1~ .. .. .. ese us .ennın kaddümdür. Filvaki ve artık her- nazırı Matauoka mahaltt saatle 3.50 
~r. Onlar bir taraftan Sollumda- bır yerd~ır. Bu yer Adıs-Abnba- Alman P•ke bombardıman tay- hep~ puskurtmuşlerdir. Pıke ya kes ~ştir ki Alman muva!- de Tac\ikava askeri tayyare mey-
kı Alman kuvv~tlerine karadan dan 260 kılometre $imalde ve Mu- •areleri çekilme ha-k tı" • • b .... pan bırQOk Alman -bombardıman fakiye•~ ... ; ... IDl'n onun, usta ve cu- d 1 t • t" 

d 520 k .,_ •· ı...:ı J • ., e mıZ1n a., ta l . k • hed fi hü 1 w.u.u& • 1. d ı.... a.mna muva~ a ttıniş lT. 
~ havadan taarruz edecek ve savva a~ lıvmeı..ı:e ce~ı~~.a- lantr1eında Yet" deii'ltiren Jngiliz: kıt yyare en as ecı • e ere - retli kumanda keyetlen em e """- . 1 
'l'at>ru~u da takviye eyltyecek bir dır. Aynı zamanda T.ıaa 1i!Öla.I]ıı 1ı akrın1 iz· aç ediyorlardı. Fakat bi _ cum etmeğ'e hat.ırıanmışken bu ıunan ve ordulanDa fev~albeşer Başvekıl prens ~o.~oye ~~an, 
hllle ~elmişlerdir. Avni zamenda ~ kilometre cenub doiiusunda- lahare yaemur ve alca.kta dolasan vaziyet karşısında mınta'k:ada bu-! bir çeviklik ve hız vennış olan lt~~n ve ~ovye~ huyu~ .elçılcn ..-e 
hı~liz donanmaSl Libya limanla- dır. Cr.,nubi Habeşıstanda dahi bir keaif bulutlar tayyarelerin haTeka _ lunan köylerin .iivil halkını m!t-ı motördüır. Zırh ta, motörü ve ı biiyük 1eı~~ltkltn kr~anık~~r: 
tını bombardıman etmektedir. Bu k1sım Ita1vanlara karsı mu hare- hna mani ohnuştuT. Aksi takdirde ralyöz ateşine t":ıtmaiı tercih et-, motörlü ara.Oaları kullananlara meydıar naa l\i aUtıo ayı .... ~ 
lrıe·•·mda bilhassa dün şafakta be- beler olmak~?dır .. Anc!.k b:ıı:1arm diisman tayyareleri ağıı!' makineli mişlerdir. Hurricane pilot!a:ın- korunma imkanları verdiği için DHrlarchr_. ______ _ 
!'aıber Trab~arbı 4:0 daki:luı bom- daha uzun surmııvece~ı asıkardır. tüfeklerin amannz ateşine lturban dan bir çolu adam basına ık:şer Alman kara ve hava ordularının "' • 
~rdıman etmiş ,.e limandaki bir Bu ~kd}rde İn$1n1Pr Habeşistan- g:itrnelc tehlikesine maruz burunu _ tayyare d~~üsl~.rdir. Hatta cüreti arttıkça artmış ve bu on- Kırkpmar yagh gUreşlerı 
~ç vapuru .hasara ğ t şi daki kıt alarmın ço~unu Mısıra ve y-ordu bunUlrdan hırı uç duşman tayya- lara müthiş bir delme ve yarma 
tlbasıl Almanların so::U~d mı ~!: Libvava nakletmeiic imkftn bula- Ce~hedelci aslcen~rimiz Ahnanla. resi düşürmüştür. kudret ve şiddeti vermiştir. İşte Edirne 22 (~.~-) - Bura~a ~-
baftaya yakın bir za~and:nbe~ caklardır. '"' n...Jıh otomobiTI"'ri içinde olma.. . Korfu'ya akın Polonyadan Atlas Okyanusu sahil- anlık an'~ne ~.alınl1 ~lmıtd1lan Sr = 
chırtııalanndaıı istifade ed~n İngi- '??~~~™' 1 • • 'fi(_, dıklan zaman istihfafla bakıyorlar. Korfu, 22 {A.A.) - Düşman ha- lerine ve Norvcçten. Balkanın ce- pın~ yaglı gureş. ~~· M ı m;~ri~ _ 
lııter şimali Afrikada fuliyete Avustralyah bir grup parlak bir ge va filoları dün Korfu ada ve şeh- nublarile şimali Afrıka sahraları-ı ra~ınde 10( 1 lkt ~ A a7 :eye uya 
•~işlerdir. ri hueketi yaoarak bilha.."Sa tema.. rine hücum etmiş~erdir. Hücum- na kadar her verde. Alman ordu- lennde yapı aca ır... n 

8 
• . 

' H • • yüz e~tir. Bu müfreze mühim - lar bütün gün dt:vam etmiştir. l lannın. şimdi ve de_ğin. yenilme:-ı tak gelecek. halk .gu~eşçilen f.c)j~ -
al...-....: atanda ··········································-·--··"• d 1 , ı· .... · · m to H - 1

''- --'nde misafir cclilecektır __ vcg __ a ___ • Ben Posta Matbaaal: matını bitir<li!<.tt!'n soma y~ni P.ıll Düşman tayyareleri pike yaparak liğini ve mut aK yener ı~ını .. 0 - ne 8.l'Kıen k.a ehl l · 
~Uzler EritredE!kı kuvvetle- mühimmat almak için hemen tabn- evlere bombalar at.'T11slar ve mit- rün ve zırhın Alman nsker, sub~v".' MWıabaka~a. ~.ınan P vıa~ ar!a 

tiıı ~~nu Mısıra cekm:şlerc.lir. Neşriyat Hffdürii: Selim Ragıp Emeç rune. avdet etmiş v~ derhal geri dö- ralyöz ate~ açmışlardır. Bazı ha- ve kumandanına bilhassa verdı gı 1 C. H. Partuıı taıahııdan b.ususı . su -
İtalyan kralının Habt>.şistandaki SABiBLERi: S. Ragıp EMEÇ nerek dütmF.1•11 tek.ar hararetli biz sar vukurbulmuşsa da yalnız iki kudret ve cürette aramalıdır. Bu rette h~rla~lmıt kıymetli hedil·e • 
~ Dük d'Ao.tanın tealim tek- A. Ekrem UŞAKLIOİL teki~ istikbal etm1ıtir. .kişi yaralanmı.ştır. halin de. Alman hasımlarının mo- ler verilecektır. • 



Satılık Arsa 
~ Qümtipuyunun 

Bai' odalaırı solı:aitında denize 
teıtcallıde baDııiz manzaralı ve ö. 
...,._ o\om.obille:- :şıer, Jinni 

~meıtft ybtl ve 20 metre derinl;ğı 
-ôl1m ~ elektrik, han gazi, 
~ l9Ç9f,l ve ayrıca atar suyu 
buh.mıuı r.gA~ ıbir arsa sahibi 
~ JRıak.tvan beher met
resi 26 llrldan satıhkt.IC. Muta -
'V838lt kabul olunmaz. Haliha:&ll'. 
da o cnaroa deRizt" hfı.ltiın bun -

TAM AYAJ{ 
G ,--~~---=~ 

A 
y 
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ş 
1 • • MUKAFAT 

l{RALC:O 
da.n baAjka bir arsa. olmadıfı gibi Osmaaeli asliye hukuk mahkeme • 
ittisa1indıe bukınaE ahşab haneler 81nden: Osınanehni::ı Camıikebir ma • 
1ıame.men aatıltn:.ş ~ yıkılmaları. halleeinden Ahmed Hulüsı i.Jnver ta
na. da ~anılmıştır. İlıtiyenlerin j rafından ta.."'lSl zarife Ünver aleyhine 
Tabbade Abdülhak Hlmid cad. açılan terke müstenld boşanma da_ 
desimie Ayia npartımanın 1 nu- vasının asliye hukuk davalarını da 
marah dairesme aqamJan saat gönruye sa.lı\hiyetli Osmanelı sulh 
eekbJde müracaa.Uarı. hukuk hlkimliğınedc yapılmakta oı.m \..._ __________ , duru.pnada: 

Bahçe meraklıları 

M®deinln ik'ametgabım terkettiği 
iade edilen lf:ı:1ctn:ımeden anla.şu • 
mıt ve tebliğ'atın ilanen icrll$ına ka
rar verilmiş olduğundan müddet _ 

Mavi envaı çamlar büyük boy. aleyhin 8/5/941 Perşembe günü sa.at 
larda, kaplar içinde aüs fidan- dokuzu otuz1a duruşmada hazır bu. 
lan, Avrup:ı bodur ve yüksek lunması aksi takdirde gıyab kararı 
güHer, ''esaİre. Ortaköy An - ~liğ e<taeceği davetname mak:ı -
kar• babçes•nde bulabilirsiniz. mına kaim olnıaıt iizere illin olu • 

Vuil ~ nur. 941/411343 

l lstanbul Levazım Amirliğinden Verilen 
Harici Askeri Kıtaat. llAnları 

40 ooo kilo aıtır eti pazarlıkla satın alınaca:ktır. İhalesi 26/4/941 cu -
martea eiinü .saa.t 11 de Bursada aaterl satın n.lm& komisyonunda yapı_ 
lacaJttır. Ta.hının oedeli 20.000 lira ilk teminatı 1500 liradır. İsteklilerin 
belli &ün ve saa.tt.e k~ona gelmele!'i (2312.3206> 

• * 90 ton buğda.y unu tapalı zarfla eksWmeye tonmUftur. Tahmin bedeli 
21,800 lira, tenıinatı 1626 liradır. Evsafı k<ıımisyoDd& görült!.r. İhalesi 1315/ 
Hl SaA günü &aat. 10 da Trabzonda ukerl saıtaı alma Iwmisyonunda. ya
pılacaJtt.ı.r. Tahpleıin kanuni vesikalarlle teklif mektublarını ihale saatin. 
den bir aa.t. enel tomis70na Vt"rmelerl. (2308) (3202) 

Jf. * Ap.flda yaZllı :mnad pazarbtla aatın almaoattlt'. Taliplerin 25/4/941 
Cuma giinü saat 15 de Ça.talcMla Kılllca. Ali köy ukerl aatın alma to • 
1Pi9Yonunda bulunmaları. 

Ktlo 

6000 Sade yatı. 
6000 Yemek tuzu. 
2000 Hayvan tusu. 
8000 Sabun. 
3000 Kuru üzüm. 

t-.302) (3146) 

• * 20 X 20 X 400 eb'adında 50.60 metre mikA.bı :baltalı gürr;en kereste 
satın alınacaktır. Talıblerın hımgi ş:.ırUar dahilinde verebileceklerini havi 
teklıf mekt.ubları!lı 28/ 4/ 941 ta~lhine kadar Ankaradıı. H:ıva Müst~arlı-
~ı sat.ın alma komıS)'Onuna göndermeleri. 0:2282 - 2973• 

.. * 39,060 lıra 85 kuruş keşif bedelll bir tedrisa.t binası ınpsı kapalı zarf. 
la. eksiltmeye konmuştur. İhalesi 25/4/941 Cuma. günü saat 16 da 
Eskı.ş birde askcrl satm alma komisyonunda yapılacaktır. Tallblerln 
kanuni ve.~ıkalarile teklif mektublarmı ihale saatinden b"r saa.t evvel ko. 
mısyona vermeleri, ilk teminat 2929 lira 56 kuru,ıur. 0:2258-2'7861 

R•ıo ADI$ SUYU İSTİMALİ AGl~DAKİ ŞUN·ı DANTİYELERİ,KÖPRÜ 
t\ VE KURONLAR! ANTiSEPTiK OLARAK MUHAFAZA EDER 

Başvekalet ee:len Terbiyesi İstanbul 
Bölg ~si Direktörlüğünden 

Beşikta.şta ~r~f stadında yaptırılacak olan 5311 lira keşif bedelli koşu 
pistı ve a.tla.ma yerleri tanzimi ıart.na.mesine göre k.apaJı •.&rf usullle mo. 
na.kasaya konmuştur. 

İhale$! 7 5 ım Çarşamba iilnil saat 14.30 da Bcyotlunda Tak.sim Sı
reaervıler caddesi:ıde 57 Nolu bölge ·binasında ya.p!l.ıcak!tr. Talipler tek.. 
l\flerını thale gunü saat 14 e tadar bölge merktt..ne •eslim etmıf bulun. 
malıdırlar. 

Temina.tı ~tidaıyesi 390 liradır. 
Talıplerm ŞD.rtnaıneyı almak ve projelerini gönnek üzere hergün bol

ce merkezınde spor servisine milracaa.t etmeleri ilan olunur. l:i!59) 

Transit Yolu Erzurum Mı ltaka 
Müdürlüğ ·· nden 

ı - Tl"amit yolunun Erzurum ile Kopdatı arasındaki 212 + 368 -
254 + 000 ve 294 + 611 - 311 + 000 mevti1erındcti 18 kilometre
lik .- eaıtııllı t.amiri talllintı kapalı arf u.aulü ıle etailt.me,. lııwıv•mut. 
tur 

Meztür inpı:Lbn keşif bedeli 68ı38 lara 28 kuruıtur. 
2. - Bu ~ aid evrak şunlardır: 
a. - Eksiltme ~artnnmeai 
ıb. - Mu:tavo.enam•} projesi 
c - Bayındırlık işlt:rı genel şartnamesı 
d . - Huswl ve fenni şart.name. 
e. - Nafıa Vekalet. şo.se ln§Utına aid umumi fenni prtname. 
t. - Keş;t htlılsa cetveli. 
g - Ta4, tunı ve su graf ği. 
t.&t.e,ıenıer hol-gün bu evralcı ıransıt 10lu Erzurum nımtaka mildürlüiün.. 

de gor4!1Wirler. 
3. - Ekai~ 9/Mayıs/941 Cuma günn saat on beşte Erzurumda tran

sit yolu mınt'lta müdftrlüğö.r.de müteşekkll komisyonda yapılac.ıttır. 
4. - Elatiltm.iye gır<'bilmek için isteklilerin c4687o llralıt muvakkat te_ 

lllinatı Er&urum mal sa11dıtına yatırdıklarına datr makbuz veya şayanı 
Dbul teminat mektublar.le ıhnle gününden en :ız ü~ gün evvel transit 
70lu Bmurum mıntaka müdilrlilğüne mümasili şo.:;e inşaatını bir defada 
başardıklarına. dair referan laTile birlikte müracaat ederek ehliyetleri kıt. 
bul edilditı taka rde VPr • ~ ... k ehlıyet vesikasını ve llMl yılına aid ticaret 
odası vesi.t.a.sını ibraz et. ıelerı Uzımdır. 

5. - Teklıt mektublarmın iç ve dış ar!larırun 2490 !ayılı kanunun ta. 
rıflerlne uygun olarak tanzimi gerekli olup postad?. vaki geçikmeler kabul 
edilmez. a3136. 

Is tan bul Gümrükleri Başmüdürlüğünden 
1 - Gümı ükler içın açık eksiltme ne 4000 liralık tahsisat dahilinde ve 

muhteı.t markalı olmak üzere 3 tanesi uzun şaryolü 13 adt"d yazı makine-
9i alınacaktır. 

2 - İhale 5 5 941 Pazartesi günü saat 10.30 ıia yapılacaktır. 
3 - İstekliler n muayyen gün ve saatte yüzde 7,5 pey akçelerin! Baş_ 

'-üdurlük veznes·ne yatırmış olarak satın alma ~omısyonuna milraca.at, _ 
lan (3184-) 

SON POSTA 

Türkiye Cümhuriyeti 

ZiRAAT BANKASI 
Kurulut tarihi: 1888 

Sermeyesi: 100.000.000 Türk Lirası 
l}ubt .e ajana adedi: 281 

Zirai Yt ticari her nni banka muameıeı.t 

PARA BiRiKTiRENLERE 28.80() 
LiRA iKRAMiYE VER1YOıl 

Ruı Banıtuında tumbaraıı .,. ihbarm tuarrUf b•ablannda 

enu &O Jirul bulunanlara •nede' defa cekllecek kur'a ile aN · 
tl&ti p1lna ıare ıtramiJ• daiıtll&c:aktu. 

4 Adet 1,000 Lirahk 4,000 
2,000 
1,000 

Ura 
4 • 600 
4 • 250 

40 • 100 
100 • so 
\20 • 40 
\60 " 20 

" 
" 
" .. .. 
" 

4,00() 
8,000 
4,80Ll 
3,200 

.. 
" 
" 
" 
N .. 

Dikkat: Bt'sablanndaki raralar bir aene içinde 50 liradan af&ll 
dÜfJDiyenlere ikramiye çıktığı takdirde ~ 20 fazla&le verilecektir. 

Kur'alar senede 4 defa, 11 Mart. 11 Haziran, 11 Eylül, 11 Birin;. 
tarihlerinde çekilecekt c:. 

Oev:et DemiryoUarı işletme U. M. den : 
Muhammen bedellerile mık.tar ve vasıftan aş.ağ;d& yazılı ikı gurup mal

zeme her gurup ayrı ayrı ıhare edilmek tizere (9 a.94.1) Cuma gün il hiza_ 
Iarmda yazılı saatberde Ha)·darpaşada gar bırusı dahıl ndeki komisyon 
tarofından kJ.palı zarf usulılc satın alınacaktır. 

Bu işe girmclc ı.~tlj'eııierin her gu::'ılbun ~ında. yazılı muvakkat t,e. 
mi.na.t ve kanunun tayın ettığı ve;aıkle lbırhk.te teıtlı!lr·" ni muhtevi ka
palı zarflarını elt.:;il.tm.e saatlerlnden birer saat. evvelino kadar komisyon 
reislığıne verm !crı lat:·mdı.r. 

Bu ıfe aid şartnameler koınısyondan pa.ra&JZ ol.ıi'ak dağıtılmaktadır. 
1 - Muht.eı:f eb'att.a 75000 aded Amerikan sa.rğı, muhanunen bedeli 

(.12000) lıra :nurnkkat tıminaLı (900> lliıL olup elr&'.tnıesi saat ( 15 > on 
beftıe yapıbcakıtır. 

2 - Muhtelif eb'atta 40000 aded gaz ıı,drotil muhammen bedelı <3400> 
lira, muva.ktat teminat. (255) lira ol UI> ek.siltm.eai saat U~.30) on bef bu.. 
çukta yapılacaktır. ~31761 

* * Ton ba4ına 75 kuruş nakliyesi de dahil olmak ~re 9 uncu işlet.menin 
herhangi bir iStasyonunda ve vagon ıçı.nde tesltıni şartıle ıbeher tonu 17,75 
lira muhammen bedelle 100 ton normal sun1 portla.nd çımento.,,u o.çık ek
siltme usulile satın alınacatt.ır. 

Münakasa 6. Mayu: 941 Salı günil .saat 11 de 3irkeci 9 iflet.me binasında 
A. E. tomlsyonu tarafından yapılacaktır. İ.steklilerın ayni gün ve saatte 
tanuni vesaik ve 133,13 lira muvakkat temına.t.ta komi&yona müracaatları 
11\zımdır. 

Şal'tnameler parasız olarak komi3}'ondan verilmektedir. (3090) 

lstanbu.!_ borsesı I " 
U/t/lMl açıllJ • k.ap&Wf !tatlan 

ÇEKLER 
AçJhl n t~~ 

Londr& ı Sterlin 5.!025 
New-Yorlt 100 Dolu 132.20 
Cenevre 100 f.sviç. rr. 29.90 
At.in& ıeo ln'abml 0.99 
Madrid 100 Peçel.a 12.845 
aeııırad 100 Dinar 3 1530 
Yotohama 100 Yen 30.915 
Stokholm 100 İsnç J'r. • 30.525 

Ealaam ve Tabvilit 

Sıva. - Bnurum I. 
SIVM. .. Jlnnmlm m. 

19.05 
19.10 

l_R_A_D_Y_o_.I 
CARŞAl\tBA Z3/4/l941 

8: Saat ayan, 8.03: Ajans haberleri, 

T. iŞ BANKASI 
Koçuk tasarruf hesapları 
1941 iKRAMiYE PLANI 

8.18: Hafif ınfu:J[ (Pi.>, 8.45: Ev ka.. Ketideler: 'luba&, ı 1'1aJ..., 1 A. 
.ını, 12.30: sa.a.t ayarı, u: 33' Karışık t•&ee. ı İkincüetrba &anolerwde 
arkı.laır", 12.JO: Ajans ba.berlerı, 13.05: 
ıeoy türküleri, 13.20: Radyo salop or
~estrası, 18: Saat aya.rı, 18.03: 89.'ing 

Japwr. 

1941 ikramiyeleri 
xoğramı (Pl.), 18.30: Kon04ma. ı adet 2000 liraut - 2000.- lira 
s 45: Çocuk saatı 19.30: Saa.t ayan, s • 1000 • - 3000.- • 
e ajans ha':>erlerl, 19.45: Koau.şma, a • 'l&O a - 1500.- a 

19.50: Solist okuyucular, 20.15: Radyo ' • 500 • - 2000.- • 
azetesi, 20.45: Fasa h'!yetı, 21.10: a • 2&0 • - 2000.- • 

'<:onu.pna., 21.25: Türkçe tilin şarJtıla. U • 100 • - 3500.- • 
(Pl >, 21.46: Riyaseticümhur ban • ao • 6Q • - .ooe.- • 

ıasu. 22.30: Saat ayan. ajana haber- 300 • 20 • - tooo.- • 
~:ı; borsa, n.u, ca.dnnd CPl.). •-=------------=-

Baf, Dif. Kezle, Grip, Romatizma 
Nevralji, Kınkhk •e ROtiln A~nlannızı Derhal Keaer 
icabında ründe 3 kaşe alınabilir. T AKLITLERINDEN SAKININIZ 

HER YERDE PULLU KUTULAR! ISRARLA iSTEYiNiZ. - ....... ) . . 

İstanbul Belesliyesi lıanlan 

Zıncirlikuyu mezarlığı meydan mahallinin Karosiman, Mozaık, Bor 
kapu ayakları inşaatı açık eksiltmeye konulmUftur. Keşıt bedeli 1535 
78 kuru4 ve ilk teminatı 115 lira 1& kurustur. Ke-1•t ve şartname zabı 
muamelat mıidurli.ığü kalemınde görülebllir. İhale 5/:>/ 1941 Pazarte.si 
nti saa.t 14 de daimi encümende yapılacaktır. Tallpler.n ilk temmat 
buz veya mektuöları, ihale tarihinden 8 gün evvel beledıye fen işleri 
dürlüğüne müracaatla alacakları fennt ehliyet ve 941 yılına aid tic 
odası vesıkal:ırUe ihale günü muayyen saatte daımi encümende bulu 
maları. (30841 

.. * İstanbul - Edirne asfalt yolunun başlangıcını t.cşk::l eden Topkapı 
zarlık duvarların:n geri çek,Jerek yeniden yapılması ifi aç1.ıc etsa 
konulmuştur. Keşif bedel. 1995 lira 88kunı.t ve ilk teminatı ıu lira 70 
ruştur. Keşif ve şartname e:abıt ve mua.mell'lt müdilrlüğlt kaleminde 
rülebilir. İhale 5/ 5/ 941 Pazal'lte.sı glinu saat 14 de daimi encümende 
mcaktır. TalıplArln ilk teminat m:ıkbuz veya meltt.ubları, ihale ıarihin 
8 gün evvel viliyet. nafıa müdıirlUğüne müracaatla alacakları fenni 
liyet ve 941 yılına aid ticaret od:ısı ves&kala.rile ihale gtlnü mua11en 
atte daıml encümenınC:'l bulunmaları. (3082) 

iyi ve güzel traş 
olmak isterseniz 

KER ~r~b~k~n~ 
MUBAKKı\K KULLANlllilZ. 
ve her )'erdt? P"r:ım tıraş 

bıçakları i.it.eylniZ 

inhisarlar D. Bakır Başmüdürlüğünden 
Şartnamesi mueibınce 941 malt senesi i<;inde O.Batır başmüdürlüğü 

Mardin. Cizre. Nusaybin. Kızıltepe, Midyat idareleri arasında yapılaca 
olan tuz nakliyeu u gün müddetle ve ta.palı zart usulfle eJtsiltmiye 
nulmuştur. 

Nakledilecek tuzun muhammen miktarı d,660,ooo., :tilo muhammen 
deli 1130330», muvakkat teminatı 2274 lırodır. Muvakkat ihale 915/ 941 
hine müsadit Cuma günü saat 14 de D. Bakır inhisarlar ba4müdür!ütü 
de müteşekkil komisyon tarafından yapılacaktır. 

Şartnamesı Ankara, L tanbul, Sıırt, Ma.r<lın, Bitlis ve D. Bakır inhls:ırl 
idaıresinde mevcuddur. o:3lf0• 

Lskışehir Hava Okulu K. dan: 
1 - Eskişeh•r hava okuluna beş İngili7.Ce tercüman alınacaktır. Azami 

ücret 210 ı.radır. Talip olacaklara yapılacak imtihanda gösterecekleri bil
gi ve liYakat derecesine göre imtihan heyetince ta~dir ve tensib edilecek 
ücret verilecektir. 

2 - Aşağıdaki vasıfları haiz bulunan isteklilerin okulda teftil edilecek 
bir heyet tanı.tından imt.ıhD.nları 1/5/ 941 t.a.rihinde yapıiacattır. Taliplerin 
25/ f/941 taı·ihine kadar l!i81".ıfehir Hava okulu konıutanlı~ına müracaa& 
etmeleri ve öm.lthan günü olan 1/5/941 tarihinde Bskô,ehir Hav& okulu m. 
mut.a.nlığında bulunınaları illn olunur. 

A - Türıt 1ima.k ve ecnebi kadınlarla evli olmamak. 
B - .Askeı·ligıni bitinnlf olmak. 
c - Medeni haklarda.o mahrumiyet ceza&le ma.hküm veya devlet iÇID 

muzır tefkilatla.r:ı meu.sub olruamak. 
o - İyi ahlaıc eshabından olmak ve haysiyet ve namusu muhil fiillerle 

ve alelitla.k alır hap~ veya o derece cezayı mü.stelzhn bir fiil ile mab • 
küm olmama.k 

E - Sıhhi ahvali vazife gönniye müsa.id olmak. (raporla>. 
F - Lı.se veya muadilı tahaili görmüş olmat veya devlet memUl'iJıe~ 

lennde hizmatı mesbulı: olmak ve bunlara aid vesikalar ibraz etmek 
H - En a.z üç sene h~.met edeceğine dair noterlikçe musaddak tulıhld 

sen~ vermeıc. l2301-3145) 

• • ı • • 

iDARESiNi BllH 15 IAIKA'1fl0A 
IKAAMIVEU HESAP AÇAR 

Satılık çam tomruğu 
Devlet Orman işletmesi Karabük Revir 

Amirliğinden: 
1 - Yalakkıız bölgesi tat'iyatından Eskipasar deposunda mncud d ı• 

metre mlkl'lb o:503ıt desimetre mikA.b çam t.omruitu aç<k a.rt.brma ile 
sa tılac9.1ttır. 

2 - Tomrukların ka.'buklan aoyulmuı olup hacim orta kutur tbıerlndell 
hesaıblanmıştır. 

3 - Tomruklara aid satlf tartnameai Ankarooa. Orman Umum MüdOr
lilğünde, İstanbul, zonguldak Orman Çevırge Miidilrlükl..ne Kara. 
bük Devle~ orman İşletJnesi Rev.ı.r Amirliğinde görülebilir. 

4 - Tomrukların muhammen bedeli d8» lira c78., kurUft.ur. 
5 - İsteklilerin ' 7,5 muvakka.t pey a.kçeslle 29.4.1141 Balı ıünil A&I. H 

de SatranboLuda Karüut Revır A.uwıili bölp oenilin• müracaa&ıad. - .... 


