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Yunan Kralının 
beyannamesi 

Kahireden bildiriliyor: 
«İngilizlerin ıol cenahında 
esas Yunan ordusu <İyi da
Yarunaktadır. Çekilen bir 
Ah.nan f ırkıaıınm zayiatı» 

Londra 2 ~ (A.A.) ..- E.lePler 
Kralı Jorj, Yunan mılletine hita -
ben aşağıda!ti beyannameyi neşret
lnİ'6r: 

Harbin acı mukadderatJ, bugün, 
beni, veli.heli ve meşru hüktımeti 
Atinay1 terke ve payihatı Ciride 
tıaldc icbar etmek:tedır. Giıidden, 
8'i İmparatorluktan tarnfımızdan 
tahrik olmadan marnz kaldığımız 
h.iicumdan sonn bütün milli azmin 
~o memleketin istiklal ve mülki ta-

( Onuru 3 üncü sayfada) 

ingilizler 
•aziyeti nasıl 
görüyorlar? 
Londra, 23 (A.A.) - Royterin 

diplomatik muhabiri ya.nyor: 
Bir başka kr~ ve hükftmet 

~eketlerini terketmelk mdc
buriyetinde kalm~ diğer bir kü
qök memleket te Almanyanın zırh 
lı fırkalarının büyiık kuvveti ıle 
istilA edilmiştir. Fakat .bu askeri 
nuıva.ffakiyete rakmen, Alınanla
rın hedeflerine çok daha yakm
laftıkları söylenemez. cİngiltere
ye ~dece~.. kin şarkısının kom
pozitörü B. Bitler tarafından ni
Şanla talttf edilmiştir. İngiltere, 

(Devamı 3 tindi .. yf.da) 

Von Papan 
A.lmanyada 

Yazı i41eri telefonu · : 20201 PERŞEMBE 24 NİSAN 1941 idare ioleri telefonu : 20203 Fiab S kuruı 

o 
•ib6ht>v4 

. o '-.Aııson 
bıS/Citl " .,.,,.,,.y,, 

l<•l•l>ılrı 

Milli Hakimiyet ve Çocuk 
Bayramları dün içten 
tezahüratla kutlulandı 

Ankarada, Milli Şef, çocuklar
dan mürekkeb bir heyeti kabul 

ederek iltifatta bulundular 

.\" gnanj,tanda IGR yaz.yeti SÖsterir harita 

Askeri vaziyet 
Kahraman Yunan 

ordusuna layık 
olmıyan bir netice 
----- YAZAN: --.... 

Berllnve 
Bomara 

gire 
vaziyet 

&tanbuldaki kutlalama meruiminden inbbalar: 'Beyuıd. •• Takaim m.,,.danlarmda .öz aöyliyea çocuk 
halibler, (ortada) Beyaad merclaııı.nda bitabode bulunan minimini, Vali ile Örfi ldare Komutanı araımda 

Emelııli General 

H. Emir Erkilet Epir ve Make~onya 
ordusu teslim oldu 

Almanya 
Cebelüttanka 

hücuma 
hazırlanıyormuş 

1

İstanbuldaki merasini 
ve tezahürat ta çok 

cSon Posta. nın a.skeri 
muharriri 

a lınan membalarından 
.la. bildirildi~ine ve kısmen 

diğer membalardan teyid edil
diğine ~öre Yunanistanın Epir 
ve Makedonya orduları silih
lar:ını teslim etmişlerdir. Bu
nunla beraber bu yazıyı yazdı
kımız dakikalarda, teslim olan 
Yuınan kuvvetlerinin miktari
le hadisenin şümulünü ve ne 
!iibi şartlar altında vukubul
duğunu bilemiyoruz. Filhaki
ka Alman rnembaları Make
donya ve Epir ordularından 
bahsediyorlarsa da Yunan kra-
11nın beyannamesinde yalnız 

Epir ordusunun ismi geçmek-
tedir. 

( D.evıunı 2 nci sayfada) 

Alman tebliği diyor ki: ( Londraya göre ) 

T ı• ol l .l!f lıpanyaya gitmek ü.zeTe Al-
<< eııım uıun f'll'I mı mu • L J ı F d 
t l"k ba L d 14 .x il• man «le a mının ransa an 
e ı fRUman an qıt geçmelerine müıaade edilmesi 

Yunan baıkumandanı ara· vlfl· • h''L-~ t" d . t d" . URUme ın en ıs en ı 
ımda teıbıt olunmıııtur» 

Berlin, 23 (A.A.) - Alınan or
duları ba.şlrumandanlı~ının tebli
ği: 

Yunan .şimal ordusunun cenahı

Vişi sokaklarma makineli 
tüfekler yerleştirilmiş 

na karşı Alman kıt'alan taraıfın- Londra 23 (A.A.) - Vichy'do.. 
dan yapılan hücum neticesinde, ki bitaraf bir muhabir Daily T eleg-
1 inci Alman ordusuna mahalli raph gazetesinde inti9ar eden bir tol 
teslimler ve mütareke teklifleri gra..fında ıöyle demektedir : 
yapılmıştır. Bir Yunan heyeti O~ Abetz, Hitlerin bir talebini Pa -ı 
birinci Italya ordusuna Epirde ıı- rise bildirmi~ir. Bu taleb nazi kıt - 1 

!ahları bırakmak teklifinde bu- <1.larınm ispanyaya gitmek üzere 
lundu~undan, bu, şimalde İtalyan Fransadan geçmelerine müsaade e -
kuvvetleri ve şarkta Alman as- dilmeaine mütea.Jhk bulunmaktadır. 

(Arkası sayfa 7 ıGtun 4 te) İyi haber alan mahfeller mareşal 
-------------------------- Petain'in bu isteklere kafjyen mu-

Anadoluya gitmek istiyenler (Arkaaa sayfa 1 •Ütun s te) 

-- Balkanlarda 
15 bin vatandaşın arazi taksimi 

h k l meselesi 
Seya at Vesi a arı Ribbentrop - Kont 

ikmal olundu Ciano mülakab hak· 
kında Berlin ne diyor? 

KaraJeni.z hattı için Tr.rhan, Akaa,, Ankara wıpurları 
ayı-ıldı,, illı kalile bupnlerde -~areket edecek 

Devlet vesaitile Anadolunun ı r~~tır. Netice bugün vilayete 
muhtelif mıntakalarına gitmek lıi- bildirılecek ve. c.ok muhtemel ola
tiyen vatandaşlara aid seyahat rak yan:™f~n ıtıbaren kaziilarda 
vesikalarının hazırlanması işine Karadenız ıskelelerine gidecek va
dün, ıbayram dolayısile fasıla ve- tandaşlara seyahat vesikalarının 
rilmiştir. dağıtılmasına başlanacaktır. İlk 

Berlin, 23 (A.A.) - Yarı resmi 
bir membadan bildirillyur: 

İtalya hariciye nazırı Kont C~ 
anonun B. Hitlere yaptı~ dyaret 
ve Viyanada B. Von Ribbentropla 
olan konuşmaları Berlinin sıyast 

(Arbaa ..,.fa 7 .utan 5 te) 

parlak oldu 
Ankara, 23 - Hakimiyeti Mil~ j kulların son sınıf .talebelerinin U

liye ve Çocuk Bayramları bu~ lus meydanında yapmış oldukları 
yurdun her tarafmda en içten te- tezahürat tak..ib eylemiştir. 
zahürat ile kutlanmıştır. Bu mü- ıBuradaki merasimde İstiklal 
nasebetle Ankarada yapılan çocuk marşının söylenmesini ve zafer a
haftaaının açılış törenine Çocuk nıtma çelenklerin konulmasını ta
Esi~eme Kurumu ve minimini ki'ben Çocuk Esirgeme Kurumu. 
yavrular tarafından Ebedi Şef Maarif Vekfileti ve ilkokul tale
Ataıtiirk'ün muvakkat kabrine c;e- belerinden bir genç kız ve erkek 
lenkler konulmasile başlanmış ve talebe tarafından günün büyük 
bunu lise, orta ve meslek okullan manasını ifadelendiren birer nu-
talebeleri mümessilleri ile ilim- (Devamı 4 üncü sayfada) 

Dün şehirde dört 
çocuk bahçesinin 

_ küşad resmi yapıldı 

Villyetteki memurlar bugün kafile bu.günlerde hareket ede
deniz y<>llan vasıtalarile \li!idecek- cektir. 

Beriin l3 (A.A.) - Berlin si- lere aid seyahat vesikalarının ha- Şimdiye kada~ 15 bin vatanda-
._.. mahfellerinden bilclinldiğine gö ıurlanmasına dev:ı.m edeceklerdir. şın seyahat vesıkası hazırlanmış
l'e. Almanyaınn An~ara büyük e-1- Evvelce ]J.Eit~ Denizyolları ve tır. Vesi~~l~rı.!1 .~ama~en h~z:tr-
118 Von Papan et an Almanyarla Demiryolları İda,i~e ·bildiri- lanma~ı l!Jl onumuzdekı hafta ıçın
~aktad.ı.r. Alman - Türk mil- len sevki;lllt i · ~r~i idarece de tarnamlanrruş olacaktır. Be-

Bu Sah h ge Vali Tepebaımdaki Çoculıt Labçesini açarken n Şebrin muhtelif semtlerinde vü _ ı lediye Reisi Dr. LG.tfi Kırdar. belo
cude getirilen yeni çocuk: bahçeleri- diye reis muavinleri Lutfi Ak.soy ve 

-*ıbetleri hakltı.-ıda hurada Al - vesait hi ) !:' r. µa~liyaıt i- yanname verenler Anadoluya 
9lan mahfetlerinde yeni bir müta - çin D2izyo ~inin Tır- sevkedilmedik.çe yeniden beyan-
1.a iloii aOrü.lmemekteclir. han, ~Siw..~a ~ vl)urları f.Y· name da~tılnuyacalWr. 

. ~ .. ~-=~~-~~'1 
.... .ı: • 4°V'rl .... 

ha eri r 3 U•• n cu•• nin açılış törenleri dün yapılmıııtır. ' Necati Çiller, Şehir Meclisi azalan. 
İlk olarak saat 14 te Nişantatında devetliJer hazır bulunmuşlardır. 

, Valikonaiı karıısındaki Çocuk hah Merasime Şehir bandosunun çal_ 

Sayfadadır çeai merasimle açılmıştır. Meraaim- dığı lstildal marıile başJanmıt. mü
de Örfi İdare Komutanı Korgene- toakıbeu Vali ve Belediye Reisi Dr. 

,.._..~~---~--..-~~ıAıııı_.__~.ıal Ali Rıza Artuak.al. Vali ve Bo- (Aıbu la,Yfa 1 aiitun 3 te) 
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24 Niaan SON POSTA Sayfa 1 

Telgraf9, Telef'on Ve Telsiz B-berleri J 

Makineye 1 Maarif Vekilinin ana 1 P~~ 1 

. b b J h. b . At:EMi-NOE 
Yunan matbuatı 
Bulgaristana 
hücum ediyor 

f Berllnla 
sırası 

taarruza verWrken ve a a ara ıta esı ~ Harblerin 

Yunan limanları 
bombalandı 

sıklaşması nedendir? 
~ra, 23 (HUMusi) - Çocuk 1 bütün cemiyetin umumi ahlakı i-

beyramı mün_asebetile Maarif Ve- çinde m\iltalea etmek lüzumunu Yazan: Selim Ragıp Em~ 
kildi 

00
Hasan Ali Yücel bu a~am hatırlatmalıyım. "1'1111' uharebc siyasetin iflas etti-

ra. Y a analar ve babalara bir Bundan sonn. ikinci ana heder. .AY& it f.albed bu ği noktada ba§lar. Karıılık 

"Bu sefer ceza tam 
ve kat'i olacak,, 

Vişi ve Madridde 
Almanların faaliyetleri 

ı . ~. · 1unmuştur: Vekil söz- i~ir. Bir çok kötü hareketlerin can lı olarak bir mesele etrafında anla. 
Atina- bw Türk getnİ lerıne şöyle başlamış: aıkıntıamdan doğduğunu bilmeyen şamayan iki taraftan biri noktai ua- Atina, 23 (A.A.) - Atina ajan- Londra 23 (A.A.) - Rcuteı 

...., • c'l'ürklü~n yarını ve Türk va- var mıdır? Ki"tlın canı sıkılab" lir? zannı behemfthal kabul et•=rmek sı bildirıyor: • • d bo b d t :~·k'b l " } Tü' k J O h ld ki ı ~ .... B ı ı Al ajansının diplomatik muharriri ya sının e m ar ıman anının ...,..1 a ı v an r. çocu- şsizin.. . a e çocu arımızı işe ı.srannda bulunduğu aün, söz sili- u gar arın man kıt'alarının 
d•ld"., • • b.ld" ğu, biz hocalarla siz ana-ha bala- okuldan önceki scneleıindc yaşları- h d" .. arkasından Trakya ve Makedon- zıyor: e 1 ıgını ı tyor nn elindedir. Taş.Llı,i!ınuz bu se- na göre oyu11caklıırıh açık havada a uşuyor. yaya gıreceklcrm~ dair verılen Almanyanı':l siyasi taarruzu 

:Atina 24 (A.A.) _ B. B. C: Da- r:f!i mes'uliy.etı~ ~e7 fır~~t.~ ~ü- hareketli oyunlarile, okulda jk~n Geçmiştelci. ~ütün .. ha~~ler böyle haber hakkında tefsirlerde bulu- günlerde artmıştır. Bundan da an 
bili emniyet nezareti tarafından ~nmek ve bırbırım:ze duşundur- dersleri ve bu ,\.ır.u dışınd11 oyun - başladıkları gıbı bugu.nku Avrupa nan gazeteler, Almanyanın Yunan !aşılıyor lci Almanya, Ortaşarlctak 
dıün akşam n...,,.edilen tebli"': mek, esaslı bir vazüernizdir.> larile me~gut etmek, basit bir va - muharebesı de, tıpkı böyle P2k nulletine karşı husnünıyctiru bu zaferlerini mlimkün mertebe &Ürat 

~.... K b 1 · 1 l · eti le istismar etmeğe çaJı..,..,..aktadır.Bl 
Büyük miktarda Alman tayya,. Ezcümle demıştir ki: kit geçirme terti i a mak değildir. vemu~. meram annı sözle anlata - surete goster 'gmı ve Bul,gar - d 1 ....... 

releri birbirini takib eden dal.,.a - Çocuklarımızı fena itiyadlar- Vazifemiz onl.ın b-0~ zamand&.n ve mıyan memleketler, köteğin ilzam 
1 tanın tamamile muslihane bır ha- a, A maı.,la""Jn büyük bir mute ,., k hassıs kesildiklım sinir hubine da 

lar halinde Pire, Salamin ve Me- dan korumak için, bazı aiıelcrin iç sıkıntısıntlan kuı tararak işleyen, kar bir rol oynayabileceği ümi<lilc ı e et ıttihaz edeceg:ne c.a r ::, t- hildir Siyasi faaliyetleri Moskova 
garo limanlarına taarruz etmi"ler- yaptı<Yı mt>i onları cemiyetten tec- şuurlu ve idrakli varhklar haline sılaha sanlmı•lardır. yada neşredılen beyannamenin l.ıu ~ "' ,.,. '"' 1 cJan Madride kadar uzanmaktadır 
dir. Deniz nakliye vasıtalarıle, di- rid etmek ve bir nevi mahpus re- getirip, ahlakın menfi cihe,le•iııi itiraf ve kabul edil k lA .. ı d surete manası tezahür ett:ğinı Hepsi asağı yukarı ayni hikaye ..• 
ler tesisata hayli hasar YS'Pllmış- jimine tabi kılmak asla doğru de- düşünmeie dahi imkan verdirme • ki yirminci asır duny:'s~ ~u~a~ yazmaktadırlar. Şarkta 
tır. ğildir. Bövle yetışen çocuklar mektir. bir veya daha evvelk" ' 1 d"" . Mes~gcr d'Athen s, gazetesi 

Sivil halk arasında ölülerin sa- gençlik çağına ve daha serbest Milli hayahmız en yüksek ahla _ d ~·ıd· V . ı a~ r arın un dıyor kı: Şarkta :.''.~anya.nın. Mo ~o'\a Vt' 

Yısı azdır. hayata girdikleri zaman bocalar- kın mehdelenni bize Vet'eeek dere. ya.sı egı ır. aktıle mılletler ara- « Yunanistanın Bulgarlar tara- Ankara. b~yuk .elçılerı Berlıne da -
Ege adalanttdan birine inmiş lar ve çok .kereler düşerler. Ev- cede k.tvvetli ve zengindir. Ahlaklı ~dad;uta gelen ~uh.arebeler, fından iŞJ?almın ne demek olduğu- bet edıl~ı!~er~ır. Bunlar vazıf , 

olan !bir Alman tayyaresinin üç ki- !adlarımıza telkin edeceğimiz ter- olmayı, kendimizden baıka inaan - 1 ısa ı yatın bugunku kadar n~. sormağa hacet yoktur. 1918 k~~na b~.o~uncuy• kadar tazyık be 
illik mürettebatı esir edilmi$tir. biye, bir münzevinin terbiyesi ol- lardan öğrenmde muhtaç, bir mil- mem~c bul~".:1mamasından ötü~. mutarekesind~'l sonra teşekkül e-

1 
e utun şiddetile yapılmıyacak 

Korint mıntakasında da bom - mamalıdır. let değiliE. Tarihimizin harikalı ha_ ekaenya mevzu kalmıya mahkum den beynelmılel komısyonun bu tir. 
l>alar atılmış, fakat zayiat ve ha- Bu vafile ile, çocuklanmmn d»cleri. her türlü güızel terbjyeye b~lunuyorlardı. Vaziyet dünden bu mıntak_aıa.~ hnkk!n:lakı raP?r~arı- Framada 
Jar kaydedilmemiştir. ahlakı davuını tek baş.na delil müaaid DİT maAevi :aıemindir. gW\.C tamamen değişmıştir. Kamçat nı havı buvuk bır <iosya elımızde Vichy' de Hi•lerin artık bütül" 

Alman tayyareleri Lorion'da ' ka gibi iemini ancak nadir hidiscle. b~lunmaktadır. Yarın Bulgarlar kozlarını oynamak zamanının gel 

bir Türk gemisini bombardıman ı·ngı·ı,·z _ ı·spanyol Yunan payı.tahtı rin vukuu vesileaile hatırladığımız bır tek .kurşun .atmadan kahra- ~i~ine hi;kmetmiş olduğu d:işünü _ etmişlerse de hiç bir netice alma- uzak bir dünya k"" . d manca ış~al ettıklerı topraklar· lebilir. Filhakika muhtelif kaynalc-
m•r11ftrdır. ' eela,A zeng·ın bı'r b koe<:sınde, . mbe - dan koP-ulacaklardır. Bu had se 30 la.-dan gelen h11.berler, Frırn•aya y ... - mu··naftA~atı Gı·rı·de nakledı.ldı· lunsa, dı..inya b k; ır _ ma enıd ~--1 sene içinde üçüncü defa olarak te pılan tavizlerde. esas itibaıile itti _ 

Şimalt Af rikada · 
İngilizler faaliyette 

Huruç hareketlerinde 
1500 esir alındı 

Kahire 24 (A.A.) - İ-Agiliz kuv
yetlerı Sollum ve Tobruk mınta -
kasındaki mahalli harekatta te .. 
şebbı.isü ele almış bulunuyorlar. 
~man, Tobruka nakledilmekte 
olan 400 esiri bombardıman et -
rnistır. Bu esirler bizzat <lüşman 
kuvvetlerinden alınmıştır. 

Şimdiye kadar yapılan huruç 
hareketleri neticesinde, k·smı aza
nu Italyan olmak üzere 1500 ttsir 
alınmıştır. 

Habeş.istanda, Haile Selisi~n 
Ad:.sabalbaya avdeti için hazırlık
lara devam olunmakta<iır. 

Amerika ingiltereye 
20 torpido daha 

• 
verıyor 

Vaşin_g-ton 24 (A.A.) - Bahriye 
nazırı K.nox matbuat konferan -
sında, 20 aded seri torpidonun in
Riltereye teslim edilmek üzere ha
zır olduitunu ve bunların belki de 
YQla çıkarıldıklarını söylemiştir. 

Knox, Amerika bahriyesi tara
fından Kanada te~ahlarında harb 
~emıleri inşası için müzakerelere 
başlanmış oldu~nu da ifiS eyle -
ıniştir. 

35.000 tonluk yeni 
bir İngiliz muharebe 

kruvazör O 
Londra 24 (A.A.) - B. B. C: 

Beşnıci Corç smıfından 35.000 
tonluk Prince of Wales muharebe 
kruvazörü de İ~liz donaıunasına 
i'ltıhak etmiştir 

-~------
Amerika ve Kanada 

lngiltereye 1000 
tayyare verdiler 

Londra 24 (A.A.) - B. B. C: 
Tayyare imallt nazırı Lord Bi -
veıbruk Lordlar Kamarasında be 
yanatta buhmarak Amerik~ ile Ka 
nadanın şimd"ye kadar İtlRiltC!'e
ye 1000 tayyare vermiş oldukları
nı söylemiıtir. Son f:{iinler içinde 
15 tayyare, 350 parça Ye 326 tay -
JVe moeörü ~r. 

Nazıır demi~riT ki: 
- Boııı.bardu.-ı ve avcı t-ayya

te ihtiyatımız yilzde yüz nU.betin -
dedir. Fakat busdann yüzde iki yüz 
Ye hatta iç yija rieA>eri.de olmuını 
lıMİyoruz. --------

Bir lngiliz muıYiı 
kruyazörtl bahnldı 

:.ıHJ b d "t ~ r pıyasası errıa h rrür ede~f'ktir 1913 te m 'itte- fak etmektt"dir. Bu tavizl .. r Almar 
Low.dra 23 (A.A.) _ Dün A _ un an mu ees•ır oluyor. Çunk.ü te- fikleri olan Yunanlılara ve Sırbla-ıişgal kuvvetl~rı mRsraflarnın azal 

vam Kant d 1 d f _ (Blıtl.arafı 1 İnci sayfada) mas ve nak:il vasıtalan son derece ra taarruz ederek ma~hib olan, tılması, harb esirlerin•n dörtte bi 
panyay aratıırı \. I~ er İ .:. mantiyetini müdafu vazİ.fC!inin biz artmıf, mesafe mefhumu bu sayede 1918 de Radoslavow ve Çar Ferdı- rinin tahliyesi '\e iş~l altındaki 
liTalık a. Yllt,!1 an 1h'k:?'1 ydon nglaı ız lere tahmil eylediği mücadeleye de- adeta c;>rtadan kalkmı1Jtır. Şayed nand ile birlıl-: te ufuklar n dört !Fransa ile i'lg!ll altınd~ bulunmıy1t 

ıa mraz a ııı;ın a ıoru n d W• A . . d" bu yenı mad ı b" ~ • F bir 8Uale cevaben Çörçil lngiliz - kad e biecegıt zmd ım vide şındı·ı 'Y.e . 1 T eni drasyone ır surette koşesini tehdıd ~derek n ağlub .o- h'ra. n~ha . arasındaki hududun tashi -
İspanyol münaı.ebetlerindeki iyileş- • ar .. rA ço tarz a tey e. ı ~ı.ş Jf eb ıp esr~r ~ .erinliklerinin muh- l~n . Bulgarlar. şımdi de Filof ıl.e 
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ını ı .tıva ı•tmektedir. Fa icat bun 
me temayüll rini ~ d t · . _ olan huk.umetın ve Yunan mılletı - tevast elvenşlı bu Hatla dunya pi- bırlıkte ma~lub olacaklardır. Fı- mukabıl Almanlar ne istiyorlar? Bu 

b
'kra akd~ d ay el mkış' f"':e ~ nin azmi, Ele il kuvvetlerinin sonu- yasasına arzedilecek olursa bundan lof iktıdar mevkime davet edildi- babda sarih bir ev bilinmiyor. An-

zın ın en eYVe eyıye •• n k d k d T.; B l Y b ı·w• k Al t.. • ı Avam Kamarasında müzakere edil na ~ ar mu avemcte e_va~ e~ - doğabilecek neticeleri tahmin ede- ~~ za~a.n . . u gar - . u.n~n r _ ıgı: c:' ' man .ıut a annın Fra!lsa yo-
metneeini tavsiv t ,t' mektır. O Ele.a kuvvetlr:rı kı, bıl - bilmek mümkün değildir. nın re·sı ıdı ve bu bırl.gın vazüesı lıle fspanpyaya g-eçmesine mÜKaa _ 

e e "'' ır. ha ... Almanların topraklarımızı iı- B b bl ~ k" d'" le de Bulj?aristan ile Yunani~tan a- de edilmesine dair ıayjalar vardır. 
.
1
• nd . .. • u se e ecıır ı unc arşı ae- n<l b' 1 k . k 

Mili, .. Şe/'rn tı ası an sonra gayrı muaavı ma. '- b' k . . . 1 h bl rası a ır dostu tesıs etmı> ten Maamafih "ura!ll asikard r ki Al _ 
tı L· I "cad I w oe ı e serıya ııya•ı oan ar er, b . B l . "h . ., ıuyet a an mu e eye ragmen, yar .. . • ı arett . u ı?arıstanın tarı ıha- manların baıılıca düşüncesi Frans z 

Fotografları dımımıza ko:}llıl, parlak surette mü ~· ~tamaien z~·. mevzular net. caniyane hareketler. ölçüsüz donanması ve Akdenizdek· FranslZ 
A kara 

2 3 
( A A ) M"ll" Şef cadele eden ve hala halı::lı bir dava . oguyor ar. eıenn bu ba. ihtiraslar ve hayal nk arları ile deniz üsleri-iir Ye bu mesel<'ler 

ı t
n f .. ·: .. p' t,. -H 'ık' 

1 
için Yunan toprakları üzerinde mü. histe tuttukları mevki, ifade ettik. dolurlur Fakat bu sefer ceza tam veya bu ..:ck=ld" Alman .. ' sul 

.-Be nonunun ar ı ve a . ev e. d l , I l '- · "k d~ h" "b ,. l k y • mumes,ıı ·n . 
1 

.
1 

h d" t • ld k ca e e etmeKte o an ngiliz kuv - ten ı tısa ı rna ıyetten ı aret kal- ve katı o aca tır. arım asırdan- Abetz ile am:•al Darlan d 
7

1
1 e fımt~ anfle epıy~ em~- 0 l u.

1
- vetldrinin rnüzaharetilc, düşmana mıya mahkumdur. Şayed bu böyle beri Balkanları sarsan yırtıcılık yapılacak herh 1n .. i bir a"llaa:asırı " 

arı o ogra arın a •• , mer.ııı;e:ı ene k . . k b" h l •• ~man rı 
Halk l 

· d f k"l . k ar~ şıddet ve şecaatle dövü•mü"- olmasa·.....ıı bugünün mütenakıs va artık zarar vermıyece ır a e esa~nı tec;kiJ edecektir Am·ral Dar 
ev enn c şerc mev ı erme o- I • .. '"' 1 • ru • - . . . . · nulması meras'ml,..ri yer yer devllm erdır. . . .. Z?'ctlerini müşahede imkanını hiç ~ırılmehdır.ı. la.n bir defa daha Parisc gitmekte 

etmektet:iir. s~!,Tiin aldığımız t~ı - Çok daha kuvvetlı bir duımana hır zaman elde edemezdik. • dır. 
ırrafl~~ ':~zgad, ~nt.alya, Adapaza- :;;:ı bi:ltı ha aylık m_uır:affer .. ve . Demek ki ~arblerin mevludu, Edenın Yugoslavya _fıpımyad• 
rı, Goynukt- sam-.ı ve içten ııay • rbden. bıtab . du - brr takım manvı ve mücerrcd mef- h kk d b t Gene aynı kavnaklardan ıı lınan 
gı t:zahüratı arasında Milli Şefin te11 ve a.~keıl~k. tuihsmizin humlara oLan bağlılık. değil, dünya a ın a eydn.a 1 ha~e~lere göre., .fspanyadan Mihve.. 
fotograflarının Parti merkezlerile i r~l\ sa~ı elcrmı yazmıı o - ü20rinde sanayii yaıatacak verimlı Londra, 23 (A.A.) - İngılız ha- re ıltıhak etmesı ve Cebelüttar b 
Halkevlerine konulmu§ okluğımu kan ıt ~ rrı~.'7:·. Alınan ~aanuzuna 

1 

kaynakların taksim tarzlarındaki riciye nazırı B. Eden, bugün A- ka:şı taarruz etmek uzere Alman 
bi'kMrmektedir. a~ ı:ı•• ı .~ordlmemı~ bır kahra. - mliMvatsızlığı ve a .. . 1 vam Kamarasında aşagıdfkı beya- k ı t alarmın geçmesin• müsaade ev j . ı a mu-:a eleye devam ctmış.. yor Geç.mi Y ı:'~vdzeneth 0 u natta bulunmuştur: lemesi yeniden ısraıla taleb oluna-

lngitizler vaziyeti nasal erdir. Ep. bel~ aı:k § ~~ma:unıç.ı\ ~k mu. ~:e- . - 21 Nısand.~, Aİngil_ız h~~üme- calctıT . 
• • il' ordusu d" ... .. .. ıu 1

• m~~ı :r c. b, Yugoslav hukumetı reısınden, görüyorlar? Epir ordusunun benim haberim ~a yluzunud ço~ zıd . ıhtıl~flar~ 1 hükümetınin müttefık sıfatıle İn- Yunan - Bulgar 
Cb&#\uaıı J i.nei M71Mta> o~~~dan. ve başkumandanın ."!e ~- e o mas~~ an ıbarettır; dı:eb~l .gılterenın yanı başında kalmak 

Almanyan n mücad 
1 

tt'ğ' hukumetin haberı olmadan duş- ü~ız. Sık ihtilaf, menfaat zıddıyeti- niyetini ve nihai zafere k.adar mü- mÜnasebatı kesildi 
düşmandı/ Yuf[. 

1 
e e e 1 ~esas mania mütareke imzalamasına sa- nın de sıklığından ileri gelir. Buna 1 cadeleye dl!vam etmek azmini bıl- s fy 23 (A ) 

duruk altın. a al os avyanıny yun- ik olan hakiki sebeblerı daha bil- kar" kıt'alar üzerindeki küçük mil. dı'ren kat'i ve resmi teminat al-
0 

a .A. - Yunanis -uunası ve unanıs- . B f .
1 

·ıı f kr 1 1
• tanın Sofya el~isi bugün Bulgar ha 

tanın elde edilmiş olmaktan daha mıyo:,uz: u. ı • .. mı e !n: . a ı_n ı teşellüller arasında matlub ahen mıştır. riciyesine verdigı bir nota ile Yu -
çok uzak olan ı.stılıi edilmesi İn- ve hukumet~n hur azmını hıoı;?.ır gjn kurulamamasını sebeb 51larak Ingiliz hiıkUmeti, bu deklaras- naniatanırı Bulgari.tanla diploma -
eiltereyi zay\flatmaz, Alma'nyaı surette takyıd etmez. ve taahhud göetermekte m.ahzur yoktur. Ce. yondan en büyük bir memnuni- tJk münasebetlerini k~ğini bil .. 
da kuvvetlenciirmez ha~~kı~a ~ymah·~· Mıll~tıkn, lkra~~ ~e mıh Afrika91 kadar Avrupa kıt'a- yetle kaydı malumat eder ve Yu- dirmiftir. 

Aded f.-iyeti d~y umkucı.ın tulr al zını, ·ıı~ an ıuuf tutn aında neden fazla harb çıkar da me goslavyanın tam isti~lalin~ !eni- --------
Yuaanista d k . i T k ıger vve ere, mı ı men aa - 1• . . den tesis etmek kat'ı azmını be- B •kt • ı• 

leri kah" kn a 1 n.ll!ı ız uvvet- lerimizi siyanet ıçm mücadeleye 9C a tımal Afrıka.."1nda veya Asya- yan eyler Buna intizaren. Yugoe- eşı aş cınaye f 
iDt·' laır A uvvetler k~rşısında, devamdır. Bu m:ıksadta, .:nilletin da nadir zuhur eder; ~unun sırrına la hükfuneti müşterek düşmana 
.ret~~ar'm. l~ların h~~ır ~~- büyük fedakarlıklarını tarnamile bu J;>a~ım~~n .. derhal ıntikal etmek ka~şı mücadeieve devama yardım aydınlandı 
.geri çekilm Y h aşa~a~a ı ı ır telafi edecek kat'i zafere kadar te hıçbır guçlük yoktur. hususunda. en geniş nisl>ette İn-
şimdiden ~ ka~~r:~r~~~ar;l~ n;~stevlilere karşı. hür surett~. ve 5 t · & t:, A:ilİZ hükfunetinin müzaheretine 
maaların dördü tamamile ~otör- ~u~ Yu~an top;:k=~~ !"u~;- " 1-IH a91.1' #U9 ~venebilir. 
lü olmak üzere as~ari 25 fırkaya ride ye .evam e e ıçın ı- 1 k d 
malik bul~ndukları ıtahmin edil- e J(eçıyoruz... çok taamızi uçu!Jları yapm!,lar ve,miv ....... ;;, sanı tnR t" tr. 
mektedir. Italyanların da A...,,,,._ El cGael p.a.. ıeleı:elı>> iyi neticeler almııludtr. Tayyare . Sö.z~e . i!1an~~tr K~_hire mahf~ıı~ 

k h d 
.,_ enler meydanlanmıza dü~nın taarruz.. rınde bıldırıldıgm= gore, ) unanıs -

vudlu u udun<ia hemen hemen · · ' · · . · F. L h d Al ·k· · kk "k d f Taıihnnır;ın bu kederlı saatın ları -"ddetli olmu~tur. aııı.at asCıtr tan a man taz:vı ının muva a-
ayni mı tar a ırkaları vardı Yu- d d h" ı· .. k ybet : - 1 · a hafiftir. Kara müdafaalarımız 4 ta- ten hafiflemesi, ngilizlere yeni mev 
nan kuvv~tlerinin heyeti mecmu- ~ D ~· ~~ ı1nızbeı abe_ mel yıası, bunlardan _ç~k daha dflndu. nız. aıma sızın e ra r o aca- ne Yunkers 87 pike, bir tane Dor- zilerini tarain etmek imkanını ver. 
Basit aded faıkıyeti mecbu ğım. Haklı davamız ve Allah, hep nier düfiirmü,lcr ve cüier bir çok miıtir. Fakat bu molanın devam e-
Mihvere yardım cdec~ti. ren birlikte ~~ kaldığı.mız ve ka- dütman tayyue.ini de hasara ui - deceği tahmin edilmemektedir. 

Salahiyettar bir membadan öl- laca~ımız ımtıhanlara~ !aslara ve ratmıtlardır. Yunaa bafveki!inin me.aji 
renild:~ine ~re, ölü ve yaralı o- te-hlıke~e~ ra~~m. butun v.ası~- üu Yunan ordusu dayanıyor 
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Atina 23 (A.A.) _ Milli hü _ 
larak I~ıliz ve Yunan kayibları, lada nıhaı zafere v~rmak .~cın bı- Kahire, 23 (A.A.) - İn_gilıtle- kumet reisi başvekil T•uderoı, E -
nisbeten yüksek d~ildir. Alman- ze yardım edecekhr. 1'!u1'ııehii, rin sol cenahında esas Yunan or- len milletine hitaben apğıdakı me-
lann garbi Trakvada 80.000 kiti t~ksim kabul etmez ve hur v~t~n dusu iyi dayanmaktadır. sajı neşretmiştir: 
esir aldıklarını iddıa etmelerine ~krlnetı-sadd.ı~ . kaDülı~ıı~ a:nzmıntaızzı Almanlar, şimdi, münakalele- Milletin yapmakta olduiu bü -
ra<nnen, sala·hı"yettnı· Yunan mem- u. vve n::n ır .. ınız. şm ı - . d h h ld . k" • ·L • d l . "'- k. b ı·· ,.,... .. k ki t rın e er a e muş tilata maruz )"üır. ırn.iıca e enın yu.romc •~ o u 
'balarına göre, Yunan ordusunun yı .ına ve duşmanın a 8 ıcı yem- kalmı" olacaklardır. Çünkü ia"e kahraman kra!la beraber Giıide ha-
k küll · · deniz YQlu ile lerıne Yunanlılık li(Unırunuzu kar- " " k uv:y~ t ıyesı sı kovunuz. Cesaretli olunuz, ~- hatları ~ok değildir ve bu hatlar reket ettiğim bu elim fakat ayni za-
ur u uş Hurarb. d zel ~nler tekrar ~etecektir. her iki taraftan da çok ağır hasa- manda bu derece yük~ck dak kada. 

e evam . Ya!;asın millet. ra ukramı.ş bulunmaktadır. Al- ,unu b ldirmek ıhriyacıru duyuyo -
Yunan kıt'alarındnn brr kıc;mı- . A manların şiddetli ilerleyiş nde ~ rum ki yenilmez Elen ruhunu bu de 

nın Epirde tecrid edilm"ş kaldı- Hiimmet Cirid adaıma vardı rülen hnfıf ağırlasma, pek muhte- rece tam ıurer•• g&teren ı.e hepi -
~ında ve tesl:m oldu~unda mr.ale- Londra 23 (AA.) - Atına rad mel olarak az çok bununla izah mizin müatevlıle•e muta"aat etme. 
sef şüphe yoktur. Yunan ordusu- Y?•u, !~nan. ~ralının ve Yunan hii- edilebilır Bu dırlaşma da impa- mele kat'i azmim·ıı bildıren bu si -
nun ~eri kalan kısmı. daıma İn~i- ku~etının. Gıtıd ~dMına varınııt ol ratorluk kuvve' ler"nin yeni hat- yasi ve milli harek tter. h. kkı .. ten 
!izlerin sol cenahında muharebe dui:unu bıldırm14tır. !arına muvaffakiyctle çek'lmele- gurur duymaktayım. 
c~melctedir ve eğer kralın emri Kahire, 25 (A.A.) - Oıtıttark rini mümkün kılm ştır. Bu :ı_ğır- Misli görülmemi ndi1

:• ıe hakcıız 
im'az cM.unursa, 'fennopil ;$!~idi İngiliz umumi karargahının teblı - !aşmaya belki ayni zamanda Al- bir tecavüze knş kendi nizi mtida
d~anın el"ne J(eCS" b "le Yunan ii: manların maruz kaldı/tı a_ğır zayi- faa ediyoru·!. Bu tecaviiz misli ô -
kıt'alarının muharebeye de-.•am e- Yunanistarda: imparatorluk kuv atın da S"bebiyat vermıc; bulun- rülmemiş adili ·tir, çünkü mai;ILıb 
decekler:ni ümid ı,:n s bebler vetleri yeni miıdafao mevzilerini duğu bıld "rilmekted"r. Miiltec le- ettiğimiz alçak hır müttefiki kur _ 
vardır. }\,foraya ıidcn berzah, mü- tahkim etmrktedırler. rın verdıği haberlere ırrre. Ro- tannak için yüz milyonluk bir im -
dafa891 kolay bir mevzi olara'k Kahire, 2 3 (A.A.) - Ortaraık manya va geri ç0 k"len bır A iman partorluk b:zi arkamızdan vurmuıı-

Kesik kol ve bacak
ların kime aid olduğu 

anlaşıldı 
Bir müddet evvel Beşiktaşta 

Şenlikdeoe parkında bir çuval ıçın 
de iki kesik kol ve iki bacak bu
lunmuştu. 

Henüz ~övdesile kafası bulu -
namıyan bu kol ve bacakların 
Mahmud adında bir işçıye aid ol
duğu ve zavallının paras na ta -
maan bu feci cinayete kurban cıt
tigı anlaşılmıştır. 

Tahkikıwtı ıdare eden müddeiu
mumi muavinferınden Tahsin ve 
emniyet müdürlüğü memurları bu 
işle alakadar gördükleri be~ k şıyi 
nezaret altına almışlardır. 

Bunların arasında Fatma ısmın
de bir de kadın vardır. 

Faillerden birin"n karısı <'ldu • 
itu tesbit kılınan Fntman n bu es
rarlı cinavette cok mühim bir rolü 
oldnli'u taı-ım·n edilmektedir. 

Cinayet hadisesinin bu~ün ta -
>nnmPn tenevvür etmesi muhte -
meldir. 

Bu c:ahahki van~n 

~özükmektedir. Hav:t kuvvetleri İngiliz hava kuvvetleri karargahı - z•rhlı fırkası, insan ve malzeme tur. · 
Lon.dı:a 24 (AA) --:- ~i~ik ta~a~mdan. I_üzumlu himavenin te- nuı bugü~ ne1:ettiğ• t~bliğ: . olarak yü7dP 65 ~.,··~at vcrmM·r. Çok ağ r bir mücndt-lenin ırkımı-

tlmreıı tarafından bıldınld~ne mını takdınnde, :nuhareb"', bura- Yunanıatanda, keııt tayyForelen - K•JVllyt külliye :za tahmil ett'ği ve d""nyadaki bu 

Mahmudpaşada Kurkçü hanın
da tuhafived Agobun dükkan n -
daki kağıdların tutuşması netıce
sinde bu sabah b'r yangın ~ıkmıır 
sa da itfaiye tarnfmdan derhal 
söndürülmüştür • 

... c8afputana. 11.144. tonluk l <la. düsman için ~ittik~e rl~ha zi- miz karadaki ~uvve~lerimize müza- Kahire 23. <.A_.A.) - [pir or-ı tün.~ür m~llet.leYİD tiksinti ile. redde; 
DMılavhı knavaslrl. to~ vade pahalıya malolacak bir tarz- heret ederek ııcldetl• .. ueketlerde dusunun te5hmın•iı Yuınan kuvvet. ledıci bu ımtihanlardan, ırıılıb. Ş:"\F 
'-tın~. da devam edel)lir. buNmuşlardır. Av~larıuuz bir - lerinin ltunyi lıcülliyeaille t,.sir et - b ve 1ıeni,lem:ı olarak çıkacaiız. 

Dükkanın s)gortalı olup olma-
~ , . ., 'rnnoeının ne ı;uretle çıktılı 
ehemmiyetle araştırılmaktadır. 



SON POSTA Niaan 24 

( Sehir Baberleri .. . ) Fevkalade piyango don 
Ankarada çekildi Vekaletçe 

takdir edilen 
öğretmenler 

Maarif VekaletJ 1939-1940 ders 
Jılına aıd talim ve tedr~ _sıdlleri
ıu. tetkik eder~k birçok ogretmen
leri gerek mPsailerinde ve f(e
rek mesleki durumlarında ~ter
dikleri muvaf:fakiyetlerden dolayı 
muhtelif şek.ilerde takdir etmiş
tir. Ezcümle yapılan tetkikler ne
ticesinde: Vazıfelerini üstün bir 
muvaffakiyetle yaptıkları anlaşı
lan 35 ögretmen takdir edilmiş ve 
77 öğretmene de gö le rdikleri mu
va fakiyetten dolayı teşekkür e
d lmişt r. 

1939-1940 ders yılında, ıirrr.ekle 
mükellef bulundukları derslere 
tamamen girdikleri anlaşılan 577 
cğretmenin devam hususunda gös
t dıkleri itina sicUlerıne kayde
dilm.ştir. 

Muhtelif sebeblerle dört öğret
mene eksik görülen tarafları ih
tfr edilmiş ve bir öğretmene ?e 
vazıfesini ifa hususunda dırektıf
ler verilmiştir. 

Öğretmenler hakkında maarif 
ve okul müdürlerinin mütaleala
rının hülisaları sicil kartlarına 
«eçırılmış. teftiş mevzuu ~örülen
ler de alakalı daireye verilmiitir. 

Darbh3nede 30 bin 
lirahk suiistimal 
Darbhanede vukubulduğu ~ir 

müddet evvel ihbar edilen "PUi 
aui sı ·mali tahkikatı son J{Ünlerde 
)"eni bir safhaya ~rmiş bulun
ınaktadır. 

Bazı memurlar tarafından ya
pıldı~ı anla$1lan bu suiistimal f!V
velce bin lira kadar tahmin olu
nurken. bu defa zimmetin 30 bin 
lirava ba.lii oldujtu söylenmek
tedir. 

Bu bakımdan hadise ehemmi
yetle incelenmekte, yolsuztukla a-
likalan görülenler sorguya çekil
mektedirler. Bu arada bazı me
murların tevkif altına alınmaları 
beklenmektedir. 

Maliye müfettiıleri tarafından 
yapılmakta olan bu yolsuzluk tah
kikatı bugünlerde bitecek, kanu
ni formal~eler ikmal olunduktan 
sonra ~lular müddeittmuıniliAe 
tesl:m edileceklerdir. 

Araha altmda kaldı 
Bevoilunda, Boııtanbaııında 4 nu 

meralı evde oturan VehbinMı 6 yaş 
lanndaki kızı Ayten dün evlerinin 
ö ünde oynarken, Rasimin idareein 
deki yük arabaSllHn uwimesine ui -
ramıştır. Bu çarpma neticesinde vü 
cud"i.;nün müteaddid yerleriMen ya 
ralanan Ayten tedavi edit.elr. be
re hHtaneye k.alchnlmıt. arabacı ya 
kalanmıttır. 

( KUçük haberler ) 

IMillt Hakimiyet ve Çocuk 
Bayramları dnn içten 
tezabnratla kntınlandı 

't) 

Çoewıld.nn rı 'sı ;Wi 

(Bqtanıfı 1 ittei &ay/ada) 1 zu_: !e SÜ~ için?e bu milli l(iinü
tuk llÖyieıımiitir. Ulus meydanın- muzu tes ul edebılmekle kalnuya
ctan önde Esir"eme Kurumunun rak yavrulan1Rlzın yannki ma
yavruları olduRU halde ayrdan j ~ur, mürel.fe~ ':'e ileri Tür~i:yeye 
ı'.ençler, küçük ve büyük Anafar- ımanımızı ve istikbale olan ıtıma
talar caddelerini tak ı\, ederek Çer dırnıa ifade edebilmek kudretini 
.cuk 88rayı önünden ~eçmişler ve büyük tarihimizden milletimizin 
Samanpazarında da~ılmışlardır. emsa1aiz vuıflarmdan, Milli Şefi
Öğleden sonra ilkokullar talebele- mizin etrafında toplanmış olan 

İstanbul kadınları 
ordu hizmetinde 
çahşmıya hazır 

Milli Şefimizin refikaları Ba
yan Mevhibe İnönünün reisliğin
de bulunan Ankara Yardımseven
ler Cemiyeti tarafından neşredi
len ve Türk kadınını vazifeye ça
ğıran beyannamenin İstanbul ba
yanları arasında büyük bir alaka 
uyandırdığını ve derhal harekete 
,geçildi~ini yazmıştık. 

ıBayan Lutfi Kırdar, Bayan Re
şad Mimaro~lu ve Bayan HasE'ne 
Ilgazdan teşekkül eden İstanbul 
komitesi Reniş bir çalışma pro~a
mı hazırlamıştır. Bu program bu
gün Vali ve Beledive Reisi Dr. 
LUtfi Kırdar ve Parti reisine RÖS
terilecek ve derhal tatbikatına ,ı:re
çilecektir. 

Biııçok bayanlar şimdiden ko
miteye ve Halkevlerine müraca
atla ~österilecek her ıtürlü işleri 
seve seve vaomalta hazır oldukla
nnı bildirmişlerdir. 

Kızılaya ba~Iı hastabakıcı hrm
şireler mektebi de daha Ren!ş öl
çüde tıastabakıcı vetict"rmek üze
re hazırlıklara ~rişmiştir. 

Halk.evleri de milli müdafaa 
hizmetlmnde yer alacak bnvan
lann ~alışma sahalarını teksif e
dettklerdir. 

Halkevleri k itab 
sergisi açıldı 

ri arasından seçilen 250 kişilik bir sanılmaz birlikimizden, hamuet Dün saat 16 da. Eminönü Halke-
mürnessil heyet Milli Şef İsmet ve kahramanlıiın ıtimsali olan <ve vi neşriyat kolunun tert.ib ettiği j 
İnönüye sev~i ve saygılarını izhar i<:ab edince veni harikalarla dün- .Halkevi neşriyatı ~h nin 
için Çankaya köşküne ~itmiştir. ya mukadderatına veçheler vere- küşad resmi yapılmıştır. Mera-

Riyaseticümhur köşkünde yan- cek olan büyük ve şanlı ordumuz- simde kalabalık v~ ~zid.e bk da
larında Bayan İnönü ile Başvekil dan a~ıyoruz. Bu iti?arla~ı~ ki.

1 

vetli kütlesi hazır bulunmuş, neş
Dr. Refik Sayda.'11 olduğu halde tam bır huzur ve emnıyet ıçınde riyat kolu reisi Hikmet Turhan 
yavrularımı:ı:ı kabul eden Milli hepinizin bavramlannızı sa:wv, ve Dağlıoğlunun hitabesini müteakıb 
Şef, her birine ayrı ayrı ilıtüatta sev~ ile kutlularım. > . C. H. P. Eminönü kazası başkanı 
bulunmuşlardır. Mektubcudan sonra, ılkokul Tevfik Uraz kordeliyı keserek 

Yurd içinde v~pılm• olan t~ v.oksul çocuklan himaye birlikle- sergiyi açmıştır. Zevkle tertib e
renlere dair aldı~ımız tel~raflar n namına A~med Halıd Y84Jaro~ dilmiş olan bu sergide c. H. P. Ge
da bu mes'ud ~un kutlanır~e~. mi- lu, Coc.!!k ~sır_ıreme Kunı"?u adı- nel Sekreterli~i r-.riyatile, 
nimini yavrularımızın bugunu. ~n na Dr. ~· e~?ı Erden. Dr. Sa~ Ah- Halkeıvlerinin bastınmtJ oldu~, 
güzel bir surette yasamaları ıçın med korsuve ~elerek 23 Nısanın . ab b _ ualar ~-"'. 
birçok e~'leı:ıceler, temsiller tertib ehemmiyetini tebarüz ettiren nu- kıt • rotUr ve mecm K?.ır 
edildiği ~iıbi yoksul yavrulara da tuklar sövlemişlerdir. olunmak_ı_adır __ . -----
eleiseler daA'ttıldı~ını bildirmek- Nutukları müteakıb ilkokul ta- I A-

50 bin liralık en büyük ikramiye 139.233 
numaralı bilete çıkb, kazanan diğer 

numaraları neşrediyoruz 

Milli PiyanJ!o İdaresinin 23 Ni- lira, son c:Wrt rakamı (6615) ile ni
san bayramı münasebetile tertib 

1 

hayetlenen otuz bJet bin lira. ge
ettijti fevkaliıde piyango dün saat ne son dört rakamı (0898) ve 
17 <ie Ankarada Scrgievi ıbinası , (9186) ile nihayet bulan 60 bilet 
salonunda çekilmiştir. 1 500 lira kazanmıştır. 

Bu fevkalade keşidede kazanan 1 Son il<.: rakamı (925) ile niha-
rı:u~aralan ikramiye nisbetlerile yetlenen üç yüz bilet 100 lira, son 
bırhkte a.şa,ttıda bulacaksınız: "k' k (7S) il ih t b l • • ı ı ra amı e n aye , u an 

50 bın hra kaz!nan üç bin bilet ıo Iıra kazanmıştır. 

139 2 33 Son rakamları (9) ile nihayet 
• bu lan 30 bın bilet hamili de 2 şer 

20 b!n lira kazanan 
170.175 

1 O bin lira kazananlar 
202.154 
233.Sil 

5 bin lira kazananlar 
276081 118142 289720 172999 

2'179'1 218090 
Son dört rakamı ((U50) ile ni

hayet bulan otuz bilet 2 şer bin 

lira amorti alacaktır. 
Bu keşidenin büyük ikramiyesi 

olan elli bin !ırayı kazanan 
(139233) numaralı bilet t:ım ola
rak Ankarada satılmıştır. 20 bin 
liralık ikinci ikramiyeyi kazanan 
bilet te Aydın ve Fethiyede bu
lunmakladır. 

1 O bin liralık ikramiyeleri ka
zanan talihliler de, Ankara, An
takya, Adana ve 'l'arsustadır. 

D ~er ikramiyeleri kazanan bi
let hamilleri de, An.kara, İstanbul, 
Konya, Antakya, İnönü, Enıirdajt. 
Ayvalık, Lüleburgaz, Erzurum 
ve Bayram.içte bulunmaktadır. 

Milli Şefimizin Hatkevlerine hediye eH!ği rasimler 

tedir. lebeleri Vali ve örfi idare komu- .keledtm ll1111D11eenn İKİ 1 
Bu .. arad~ İzmirde ~u~l.arı~!- tanının önünde bir geçid resmi Kacl.köyünde Yeldeğinneninde Milli Şef İsmet İnönünün. Hatibler bu nutuklarında Milll 

za Cumhunvet !fa~!< P art sı vıla- yapmışlardır. . oturan Sadi adında bir ifçi, dün Su- Halkevlerine ve Partiye hediye Şefin Türk vatanına yaptığı hiz
vet idare heyetı ıle Karşıy:ıka iBeyazıd meydanından mubtelıf d" ede A aid inşaatta ça- ettikleri imzalı fotoı!rfaları şehri- metleri tebarüz ettirmişler ve bü
Hal.kevinin deliletile İzmirin h~~ teşekküıller namına hazırlanan çe- ~l k c=~· ·stt ı d ·· _ miz Halkevlerinde merasimle ih- tün Türk milletinin Şefleri etra-
yır9e'Ven +ıalkı tarafından teberru lenkler Taksime gönderilmiş, ..,.. ~n.' k u bed.. ~ ; .. e ~? ~uV: tiram mevküne tal.!k edilmektedir 
edilmiş olan 6545 parça eşya dalı- Beyoğlu mıntakasındaki ilkokul zdmeatenhı 1!1..ayli e~- uşm)uş, 1•~r - Dün Adalar Üsküdar Beşiktaf fındaki sarsılmaz bütünlü,ğünü, 

. . . 1 an ıaıoe aur....... )'ara anm t•• · • • h llu c.~ b .ıı,;W ıır. • •• m tılmıştır. ~ukl.armın ışüra~.ıe ~apı an Sadi baysın bir halde Nümune ve Fatih Halk@'Vlerinde Milli Şe- a n ....-&e a~ ı~mı vecız cu -
lstanllulda ~era~ımden sonra Cümhunyet a- hıuıtanesine nakledilmit. kaza etTa- fin imzalı resimlerinin talik töre- lelerle ifade etmişlerdir. ~sim 

Milli Hakimiyet ve Çocuk Bay
ramı dün memleketin her tarafın
da oldu~ «ibi ~rimizde de bü
yük tenhüratla kutlanmıetır. 

İtnanbul sNa.kları sabahın ilk 
aaatlerin4ien itibaren ıbinlerce 
halk ile dolmu$tu. Kalabalık ara
ın.Rda bilhassa kendi b1ı1yramlarını 
Miyülc bir nete ile kutlalayan se
vimli yavrular ıöze çarpmakta idi. 

bıdesı~ kon~lmtJ4ıtur. Burada da &nda tahkikata batlanmıttır. ni yapılmış, bu münasebetle muh- Heybeliada Halk Odasına Milli 
m~htelı_f hatıbler nutuklar ver- telif hati.bler tarafından nutuklar Şefimizin resimlerinin talikini 
mışlerdır. rilıniştir J(Ö.Stermektedir. 

Beyazıd meydanındaki JJ}er&- ..:.v.:.:e:...:___::___· -----------------------
simden aonra Vali, örfi idare ko- Bir dektırun gORlilk Muzaffer Akalın gitti ı Tic.aret Ofisi faaliyete geçti mutaw ve diier zevat Alemdar-
daki çecu.ıt yuvasına j(itmişlerdir. r.ıUarmdan Çorum valiliğine terfian tayin o- -:ı~ret. Ofiııi. dahili ticaret vazi-
Buranm k:üşad resmi saat 11 de Junan Emniyet Müdürümüz Muzaf- ' yeti uzerwıde tetkı1tlere baılamıt -
yapılmış, Vali ve Belediye Reisi Solacanlar: 1 fer Akalın dün mahalli memuriye- tır. Ofis bugünkü vaziyette dahil -
~~tfi Kırdar bir nutuk söyle- BarS&kJ&rımızda. yq&:pan ttya _ tine gitmek üzere tdırimizden ay _ de istihlak edilen maddelerin stok -

Müteakııben merasimde bulu- hud bul k.am.selerde J&ll7&bi1en nlmıştır. larını teabi! etme~teclir._pru bun -
bir .. _,,,..., ha...,..,_. __ --"·r B"" t.L L ld b 1u d .. ""dd dan batka ıthal edilen dıger madde-Bairam münasehetile dün vilA

yetin bütün kaza ve nahiyelerine lstanbul ikokullarında oku - deki Cümhuriyet meydanlarında 
yan yok9ll) çocuklara yardım cemi- merasim yapılmıtkr. 
yeti tarafmdan geçen yıl 2 751 li - Vilayet adına BeyaZJd meyda
ra bed,.} mukabilinde alıl'Nln 1 &00 nında yapılan m"asimde örfi ida
metre kumaşla 23 Nisan Cocult bay re komutanı KorJi(eneral Ali Rıza 
nmı münasebetile dün 40Q yoksul Artunkal. Vali ve Belediye Reisi 
talebe giydirilerek ae-.indirilmittir. Dr. Lfıtfi Kırdar, Generai Fevzi 

nanlar Bevazıda gelerek Vali ve ~ J ·-~ nu.u · .... .nn:an1tu a u n ugu mu etçe . b. 
Belediye Reisi Dr. Lfttfi Kırdar ıa.rın ba4lıeası aolucwudır. Gene --1.. ff k" r .. 1 t yü lerin de stoklarını tea ıt etmekte-

J 1 k dis b\JllQ t>enz.yen törid baatalıtı nr- nsuva • ıyet 1 mesıusı e ema z dir. Şimdiki vaziyette Ofis e\"vela 
tarafından açı an ÇOC'U pense- d · kü - ... eden Muzaffer Ak.alın, Haydarpa;ıa daL,ıd ki dd 1 . ah bm · · k · dır. Bir e ı>eıt ~ut peynir -.ıır. nu e ma e enn m ve aa rinin ~ılış törenine ıştıra etmış- be ~ •. tasyonunda Vali ve Belediye Re. İ§l .

1 1 1 
k 

e MC31eld ve telnik tedrisat da_ Akıncıla Vilayet, Parti, Cocuk E
iresi müdür muavini Nurettin Bay- sirgmne Kurumu erkim, ilkekul 
man, münhal bulunan yüksek tecl - talebeleri ve 9inlerce halk hazır 
riMt tn.ıbe müdürlüğüne. Onivenite bulunmuştur. 
Fen Fakültesi doçentlerinden Celal Merasime saat 10 da Sehir ban
~raç da orta tedrisat şube müdür- doı;unun çaldığı İstiklll marsile 
.üğüne tayin edilmişlerdir. basJanmış, şanlı hayraiımız şeref 

.. . . . . d ire~ne ~kilmiştir. 
. D_u~ tehnmwn ~telıf semt Bund,n 900ra Vali ve Beletliye 

lennde ıkı yan!fln vak ası olmuştur. Reisi Dr. Lt\tf' Kırdar namına Be
Kaaımpauda Pirinççi sokaiında 2 ledive Mektubcusu Necati Ciller 
•umaralı Mustafaya aid alı,ah evin bir sövlev vermiş ve ezcümle şun
Ü8t kısmından dün yaDtJln çıkmış - tarı söylemiştir: 
• da. itfoivenin vaktinde müdahale.. c- Saym vurddaelar, iç'.nde 
a e söndürülmüftib'. bulunduiumuz ikinci dünva har-

Osmanbeyde 54 numaralı Celi- hinin kanılarımız& ızelip davandı
lettine aid apart1mendıın ç1hn yan in. m ·netlerin kan ve atec:ı,. holtu
sm da büyümeden bastınlm1ştır. 1 "'l imha edildii'i bir devirde hu-

du ıibi yu mutehattik oqy.u t leNiir. . . , A fi v __ .ı Ö f~ ld K en e menu o aca ır. 
k ah" denilen kıırdla.r vardJr. Jllrçok aa LA.il ~ar, r J are omu - o·v af .. v ·ıd· -· .. 

Viliyffin bütün aza ve n ı- &öçiik ft bi;yüklerde bmıla.rda.n tanı KoraeneraJ Ali Rıza Artınkal, ~er tar tan o.ırenı ıgıne go -
yeterinde de toplitntılar yapılmı'° birine tesadüf edilmektecll:r. MüddeMııumi Hikmet Onat. Bele- re, Jstaınbuldakl umumt merkeze 
23 Nisanın ehemmiyetini ıaebariiz Herb:a.nlı tekil 9e eiJtıli oluraa diye reis muavini Uitfi Aksoy, va- bağlı olmak üzere yakında lzmiı·de 
f:~i~/~~a~::~::ı.~e ejt- oısun bunlar temi'A oı&ıJan aula_ Jj muavini RatKJ Demirtat. kayma- de Mr şube açılacaktır. Bu ;ıube Jz.. 

nn iÇilmNile 11qalıud ç.IMllnen kamLar, vilayet "Ye polis erkanı ta- mirin ithalat ve ihracatı kontrol iı-
Dün ö~en evvel Pa.-ltıda .ıata.. marul ve eliler aelmelerle nafından ıağurlanmıttır. lerile me;ıgul olacaktır. 

Tan sinemasında, öğleden Mnra mide!TliM cbhil elm"alr. flpheıriz- - --
Fransız tiyatrosunda iki 'lriiyük dir ki bu hayva.nlar dolrudaıı 
müsamere tertib olunmu$tur. Ay- doiJ'UY& biİJlik ve Jr.:endf eeaamet_ 
nca Eminönü Halkevinde de Ç<>- lıerinde olarak Dlidemise ge1mft 
cuklara ,ıüzel bir müsamere veril-

d&ima yamuzw.ıan dahil olur; 
m:!~ münasehetile Çocuk E- bunlar ince baraa.klıaımuada 00 • 
si~eme Kurumu ve ilkokul yok- lalJr ~bulur ve eöylece 
sul çocuklannı himaye b~rlii!i ta- soıucan ~e ttridltlr meydana plır. 
rafından yüzleree çoocuk ,ıtiydiril- Bu ı-yvanlar ~i mu -
mi.itir. hacoemier W1&had teDteBer ile 

Çocuk haftası içinde her,ıün ka- ~ıa;ı cidarına a.sılır 
7.a ve nahiyelerde evvelce tesbit :ıı:aımu. böylece era4aıı kan eme. 
edilen projlram dahilinde ~len- rek bö}'ilıler ve Jeniden 1.unurt. 
celer vapılacaktır. Jayarak birtok <Hler DucaD 

Şiaıdi,e --.. aöriilen filmlerle mabye1e eclilsniyecek derecede 
he,ecaab •• menldl bir film 

ASi KAZAK 
TÜRKÇE siJzLO 

P@zer Ola Hasan BPV nivor ki: 
meydana çıkar. Çocukluda ao.ıu.. 
can bil"Çok arbaJa.r yapar. Renk 
soluklutu. birtien tız.arma, fiddot_ 
li asabilik, uykusuzluk veyahud 
gayri mwıta.zam uyku, Wla iştiha 
veya.hud zam.an zaman jftihasm
ht, 1111 ihtiyacı, lamıza ftt.tmmam, 
karın a.ğrw gı"bi lraz ao.lucamn 
gösterditi ?>aşltea lruıbr. Bu Jıa.. 
nn ağrılan ba.za.n miihim baMa.. 
1ık1an b&tıl'.iat&cak denceJ'i tN -
lur. 

7üzbİnlen:e uluırin iftirakile Ye milyonl.. ..mte çewİ1en 

- Ha.an bey gaze
telerde h.mir foannın ••• 

. . • Huırhl.İanna aicl 
haberleri okudum. 

• • • Bun.da bu aene 
,,.eni"'eğlence yerleri a -
çılacakinış. Bunların a-· 
raaında '<Kahkaha pa .. 
viyonuu, ((Şeytan dola
brn da bulunacakmıı 

Hasan. bey - De -
mek genç şairlerin tür -
lerini eltutacak, &üks 
maPzala.nn vitrinlerini 
taklid edecekler. / 

l z. ö. 
<Devam edıecdis> 

Ce••• fsttyea okayae.Wuau..a 
posta · ptllu yel.aıml&rUll rtea • • 
derim. .U.1 taktll,.. ı.trkl\111 

••b~i: kalablUr. 

... _______ muazvrn taribi filmi. ___ ._ ___ • 

1 
..Biitia tehlikelere ratmen, a.-Un kendish~ "Jev1u:ttl!i tillh ft kadere 

Wra pına bir ıe•ç kmL- Boltl, büyü" yddız 

HERTHA FElLER 
H A N S S ô H N K E R ile IMnber ,aratt11darı 

" 
-1 FAL 

Şaıaeeertnde fffkalide 1tir tanda oynamaldadır. 
YARIN AKŞAMDAN h1BAREN 

ŞARK SiNEMASINDA 
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bo~Uharebe tnyyareleri. A'l.de-
rgjı'un cenubunda İnıriliz ~ula

ıc:a bir ~emi kafilesine -pike hü
~a u. Yapmışlardır. 3000 tonilato 
;ıı:ınde bir ticaret jlemisi bı:rtı-

r ış, d"ğer bir vapur ciddi ba
llara U!rratılmıştır. Dün jtece, mu
tonu~e tayyareleri, cem'an ıı.ooo •i t hto hııcrninde 3 ticaret ıemi-

a rib etMişler ve bacıka 3 bü
~ "Vaptrru hasara u~ratmışlardır. 

\ta /~ Nisan gecesi, kuvvetli ha
~b&ekküllm. infılak ve yan~n 

1te. ?larile Plymouth büyük as-
~lıınanına hücum etmiştir. Ha

rrıe' • deniz tu~lan, umumi 
iaş nf ııat müesseseleri ve bahriye 
c .. e. depolanna teksif edflmi~ir. 
~~ıış Yangınlar bHdirilmelct~d1r. 
'}>

0 
a muharebe tayyareleri, 

5\'l~nıouth askeri limanına ve İn-
u erenin cenubu arki •e cenu

rıın Rarbı sahillerind~ ve İskoçva-
1a ııark sahilinde liman tesisat
arına muvaffaldyetle lıücumlar 
Pll'ı'llardır. 

da~an tarafından imal altın
t 1 arazı üzerine vapılan hücum 
b~e'l1büslen esnasında, hava dafi 
d .. ~ryalan bir İngiliz tayyaresi 
urunnüştür. 
a Alınan araz:si üzerinde hkbir 
rpl'ıma olmamıştır. 
19 NL .. andan 22 Nisana kadar 

~eçen dcıvre esnasında düsman 
~em'an 95 tayyare kaybetm:9tir. 
lınan hava kuvvetleri. ayni dev-

~iş~~~ırida 14 tayyare kaybet--

iki \' ugoslav Nazırt 
harbde öldü 

ja;:ndra, 23 (A.A.) - Royter a
?lıu ~~n Ortaşarkta bir yerdeki 

l' ır.nden: 
l'e?l·f Roslavya mahfe ilerinden öğ
!rll 1

1 d!J?ıne J?Öre. harbde iki Yu
l\uı av nazırı ölmüştür. Bunlardan 
l'ıın ov~ BelJ,!radın bombardıma
l\arda olmüştür. Diğer tanınmış 
"~ 'ial! Jı<ia.rlerindcn olan Dako
lqıtı te 'Yu~oslavyadan çekilirken 
""~ ~nların taarruzu esnasında 
~l~lT. 

11Son Po.tan nın tefn"kua: 27 

SON POSTA 

Dürrü kapıyı açmadan evvel 
Melpomeni cüzdanı dekoltesinin 
içine sıkıştırmaga muvaffak ol -
duğunu zannetmişti. Fakat bu ha
reketi Dürrünün ~özünden kaç -
mamıştı. 

- Ne var, hayatım? ... 
- Hiç. . . Şey. . . Galiba bıc fa-

re... Biliyorsun ki fareden çok 
YAZAN : EKREM REŞiD korkarım. 

t- Dürrü, her ne kadnr MeI--.me-
hu"etvanın caııı sıkılmıştı. Fakat Şa'---k on" ~·~ı- -Mru.'kl~ - fetl•r ,=~ala t•·ı..1 _ _. ..--

&.ril - ~- .1- ... "' ""' • ..-..- r. uıy er re.~. • niye işık idi.r;e de bu hileye ina -
~. sıkıntı pek çabuk S?~ti. Neş'ey- yordu. · renk sarkmaktaydı. Basık tavan - nacak kadar aşık değildi. Kolay * dan inen kordonun ucunda bir tek kolay aldatılamıyaca~mı i~at için 
de;- Kibar kadınmış do~usu .•. 

ı. 

Şakrak sabırsızlanıvordu. 
- liayd , yürü tonton! ..• 

95~- 'Yürüyorum ... Yürümek de 
tuın htü? ... Koşuyorum. uçuyo -
lu · · · Ha:fıfim... Hafif bir bu -
Olıj ~bi. .. Ben bulutum! .•. Bulut 
t()n uguna kafi kanaat getirdikten 
oı..ı ra, başına Koqonun oturtmuş 
l'e hgu şapkayı çıkardı, hır iki ke
tl) avada salladı ve var kuvve -

e ll'ı()vbane müşterilerine: 
'1 - Roşça kalın! ... diye bağır -... 

:Melpomeni $etvanın yanından ampul sallanıyordu. cüzdanda kaç para bulundu~nu 
sıv~tı~'ian .so:ı~a dof!~c~ kıyafet Melpomeni .l!i:di; derin bir ne _ sordu. 
d~ttnne9J. ıçın keındısı~ Koço fes alarak kend•ni iskemlenin ü - Sual Melpomeniyi hiddetlen -
tarafından tahsis edilen oda a g:t- zerine attı. Her şeyden evvel cüz- dinnişti. 
ti. Btıra.sı bir oda değil bir h-Ocre danda ka<: para bulunduf!unu öğ- - Ne ~in sot"'ıvursun? ... Sana 
bir delıkti. Ancak bir masayla bir 1 renmek lazımdı. Hafifçe tiksine - ne? ... Seninle orta~ız? ... 
iskemle sığabilıni$t.i. Masaya örtü-, rek, puınaklarının ucile cüzdanı - Hayır amma bu işde ben baş
lük vazüesi ,gören kirli bir havlu- iaran mendilin Qüğümünü ~zdü, lıca rolü oynadığlm için elbet bir 
nun üzerinde boya kalemleri, pud mesin cüzdanı actı. MU'!ıtevivatını pay hak ettim! .. dedi. 
ra kutuları, vazelin kase:;i, tarak - ~örmes.ile beraber irade!;ıne hikim - Asto diyavulu ... Senin pay! 
lar, ponponlar da~ınık bir halde oolamıyarak taaccüb ve sevinç do- Al senin pay! ... 
duruyordu. Masanın fü;erindeki lu bir vaveylil kopardı. Mcılpomeni çantasından tir elli 
avna duvarların birini kaplamak- Kapının arkasmda bulunan liralık kaime çıkarıp Diirrüye 
taydı. Di~r duvarlarda. çivilere Dürrü bu sesı duymuştu. do~ attı. Para Dürrünün ayak-
asılmış muhtelıf elbiseler, kıya - - Ne var, hayatım?... larına düşmüştü. J<'akat Dürrü e -

Porselen'in tarihi 
Avrupada porseleni bulan Böttger'in 

maceralarla dolu hayatı 

itilip parayı toplamadı. Kendini nm tek .iskemlesi üzerine çöktü. 
tahkir edil.miş addediyordu. Ka - Bu hareketin ne derece san'atka
dının, se~inin yüzüne para at- rane bir surette yapıldığını Melpo
tıf{ını ·bir piyeste görmuştü, fakat meni takdir edemc>di. Çünkü el -
ha~i ;piyeste olduğunu şimdi ha - bise değiştiriyordu. Dürrüye o die
tırlamıyw<lu. Her halde Melpo - rece ehemmiyet vermi •ordu ki ~ 
moninin ~areketi bir dram hıı.vası nünde kemali rahatle soyunuyor
ihdas etmi.$ti. Dürrü kolaylıkla bu du. Ancak dekoltesinin arasına at
hwanın :iıÇine girdi ve .kalbleri ~ olduğu cüzdanı usulca çıkarıp 
parçalaması lizım _!?elen bir sesle: kendi çantasına atmak lazımdı. 

- Ben Renden para istemedim!" Buna da aynada ~ördü.R"ü Dürrü -
Ben paraya tenezzül edenlerden nün vaziyetinden istifade ederek 
değilim!... Demin sarfettikim pay mu\'aff ak oldu. Dürrü başını önü
kelimesi mecazi manada ~ullanıl - ne eimiş. elle!°i arasma almıştı. 
~t1. Maksadım manevı paydan Gözleri ayaklarının ucuna dikil -
bahsetmekti! ... _Fikrim. y~nlış an- mişti. Basını kaldırdılh vakit Mel
laşıkiı!... Tees.5iif ederım.... pomeni cüzdanı çantasına yerles -

Fakat Mclpomeninin kalbi par- tirmşiti. 

kc~lad~adı. Sadece omuzları sil - _ Melpomeni! ... Ne yapıyor • 
ın ı. . ? 

B bö. l lAfl 1 ı sun .... - en y e a ar an amam.... w G"yi · 
Beni rahat bırak!... - Ne yapacagım? ... .:rı nıyo -

Dürrü rolü icabı. ırtJrahını iz- nım!... 1 k B · 
har için ya var kuvvetile alnına - Böyle ... Yan ç!p a ... ennn 
vurup: cArnan Allahırn ne hain önümde! ... ~enim 'ka~d.a ... Be
kadm! .. > dive feryad etmesi vC'ya ni a~am yenne koymu:} oısun de-
kökünden baltalanmış bir abc ı?İ- mek .... 
bi sessi?..ce yere yıkılması lfizımdı. - Sen ben!m küçük ma\·mun!. 
Bu ikinci şıkkı tercih ederek oda- ,,, (Ar1tası var> 



8 Sayfa 

e·gada Çanakkala Halkewi 
reisinin konferansı 

Smdırgıda tutun ekimi 
Sındırso (Hususi') - 941 lllı 

için tütün zeriyatı başla.mı tır. Dk 
eken Hasan Şahbazla Şevket A -
!aoj:tludur. Her sene bu iki tlliüı:ı-
cümüz fidan yetiştirmekte ve tü
tün ekmekte birineili~ alırlar. 302 
numaralı tarım kooperatifi ortak
larına şimdiden ilk taksit tedi -
yatına başlanu.ştır. Koopentffi -
mizin ortağı gittikçe artmaktadır. 
Bu-giine kadar ortak adedi be.s yü
zü bulm~ur. 

SON POSTA Niaaa ~ 

aberle Niçin-Nerede-Nasıl 1 



1 , 
-24 Nisan 

Avustralyahların 
Yunanhlara 
yar~Jarı 

Avustralya BaşYekı1i 
vaziyet hakkında 

izahat veriyor 

ıLonclra, %3 (A.A.) - Halen be
r&yı ziyaret ~}terede bulun
lnakta olan Avustralya başvekili 
Afenzies mat:buata heyecanlı beya
natta bulunarak Avııstralyadaki 
bütün siyam R!'UJ>lan bir mmi bir
llk hil~ teşkiline davet et 
!iliştir. 

Menz.iesin bu beyanatı Y•Jmlll
eına beb bazı Avustralya parla
ıncnto mahfelleri tarafından pal'
laınento isfüsar edilmeden askeri 
kararlar ittihaz edildiği hakkında
ki iddialardır. 

'Menzies 'ou tenkidlere qa~da
k:i •beyanatla cevab vermiştir: 

Avustralya kuvvetlerinin Yu
llanistanda olduğu kadar Tobruk 
ınuharebelerinde de parlak bir su
:rette dövüşerek dü...qnana ağır za
Yiat verdirdikleri .şu anda A V\lS'o 

tralya milletine metin olmasını 
tavsiye ederim. ~vkulceyş bakı
lnından ittihaz edilmi& kararlarla 
ta ye bakımından alınan tedbir
le: hakkında müzakereler yapmak 
\>e $.ikAyetler<ie bulunmak haliha
ZJrda hicblr ma.ksad ve menfaat 
temm edemez. 

SON POSTA 

Büyük Fransız ve lngiliz edibleri SPO Almanya Cebelütta
rıka hücuma 

Hikaye : Uğursuz 
~ 2 nci aqfada) Bu emel tber valdt bir rou'ft~ı-:b 

da tesadüf edilmiş bir sandalyeyi, fikir kabili~n dima~la.rına ~- o·o·rı klu""b arasında h 1 (Bqt-.fı 6 İDci sayf.da 
bir hurda oeyler satıcısının rafın- maktan bAli dekildL Bu emelin azır anıyormuş meğe başladılar. Serejka batw 
da l:Wülmiiş bir pecavrayı J:ılıer husulü için o zamana kadar vü- d 

1 1 
kaşıdıktan sonra: 

bir gün 

servet ka'bllfnden t<>ı>ladılar; ev - cuda ~etirdikleri tarihi eserler bir Un yapı an maç ar <Bat~ 1 İnci Aylada) - Ma~azalarda para arıyacağ 
lerinde bir on sekizinci asır haya- vasıta olamazdı. 'Bunlar olsa olsa halif olduğunu aö~lüyorl8:r. Mııre .7 mıza, doğrudan doğruya gelende 
tı vikude ~etirdiJer. kendilerini tuih ile tevagR'Ul e • Çocuk bayramı dolayı.ile tertib şala göre böyle hır taleb1n kabulıı geçenden istiyelim, dedi 

İııfte dQnyada bir ~ mevcud denlere tanıtabillrdi. onlar ise~- edilen clört klüb araaındUi futbol lngiüzlen:_e ~aam~ne bi.r hareket o. - Nasıl istiyece~z?. 
olmadığmda ittifak edilen ve satış kede tanılınak. matbuatta hu··1-~- 1 d- K -1.L·· d ı1d larak telak1'i edilec~ktır. - .Basbayağı. Yanlanna yaklcı 

AWD maç an wa au.14oy c yap J. y . b b l - R .... · B '-~eli. Gonc;ourt .n~na ibiı: en - süren edebt münakaşalara isim _ Birinci maçı Galatasaray la F e .. an resnu a er_ ere -~~ıe u .. şır, l;:ı~erız. aa. şu ~eçen nmca 
cumeni da'"' te.sisinı tekeffül e .. !erini karıştırmak, muhtelif .mes- nerbahçe B altımlan yaptı. iki ta.. dolf Hesse, F~1ankMo ıdle.dgoru!"'~k ti- nın yanına -ı!il de: •Amca, amci 
den nerıs ve eeki eserler mecmua- lek erbabı ara!lnda cereyan eden ı.. _ _ı_ 0· b' .. d-~ ,,_ zere tayyare ı e a n e gıtmiş ve de, bize sinemaya gitmek için il 

• • . 
5ım araang,a çe n ır muca ac ua lin d.. .. . H • · F .. ı...ı · • · ? H d" du il böyle vücuda ~ıştır. . cenklerde kılıçlannı parlatmak is- ceçen maç 2-2 berahere bitti. Be~ e . on?1uştur. .C38e ın . ran;: ruv e verır mısın.> ay ı, ne İki kardeş en evvel Pan.s ha - tiyorlardl. Bunun tahakkuku için Günün entel'CAıl maçı Cı.lata • koya Hıtlerin pıhsi bır mesa1.ını go ruyorsun? 

yatında toplanmış te'essürlerinin de hiklye kadar nıft.said bir zemin aaray • Fencrbahçe tekaiidleri ara. türdüiil zannedilmektedir. Hitler - Ya vermezse! .. 
zamanlarına aid tahassüslerln ta9- olamazdı. eıoda yapıldı bu mesajında Cebelüttarık.'a gitmek . - Ya verirse?. ~elki de çok~· 
vir1eriı>den mürekkeb bir takım Öyle bir de'"n'ede bulunuyorlar- Uz.un didi~clerde:n sonra bu eri üzere 6 Alın<ln fırkasının ispanya - bır adamdır. Haydı durma! . 
perişan makaleleri muhtevi olarak rlı ki <hikave 0 zamana kadar bü- 1 eli maç O.O beraber bitti dan geçmesine müsaade edilme.sini - Ben korkuyorum, sen gitf •. 
.Paris •• tarihinde> serlevhasile ründü,l;rü libastan ve edindiii Ji- ene B .,. e • taJcb ctmekted:r Hitler bu mü;- -: Korkak sen d~!. Bu cok ıb8Sl 
bır ltitab. . ne;;recmişlerd•. . Eserin sandan <;>kınış olınaltla beraber G. Saray • eyog ı ug en çlık .d.,.. mukabil· · ı •••• ,.,a .,.,;,. b~, '"s!.a\:;e•vı•;;e~ d'\rı .., 
neşn ~ansın oy_le ka:ış1.k bır hen- henöz sabit ~ mtitekarTir bir eda f1'i talc,mı aJM1odaki O)'Qll çok müteallik temiıınt ve yj7ceek nıad- !ıış .. olan efru;kl_ır a~ uza ~ Rlmesıne tesaduf etti kı onun ıu- almamıştı . . b. kild b 

1 
d . k . u amc ın peşın -

r Jd dikk t bnedi bir , . eiiratli ır fC e aş a ı. delen verece tır. den kostu. Ona yetişerek kolun ~~na mse tıldl a e bl~adı ~~kıkiler mektebinin ilk mü - Daha ziyade Galatasaray müda. V.P'de vui,.et dan çekti, kendisi de farkına var ~ • J.~ sab ed ~ h ~ t y~ essı:sı sayılan Stendhal-da bir üa- faası önünde yapılan ille. devrenin .• h,._ madan ağzından şu kelimeler dô ncoıu, ar u .e ezrme ' • de k.~mıluğu Yardı, o kadar ki o- 34 üncü daJcik.asmda Beyoğlu Genç. Nev:rcrrk 23 (A.A.) - Sila n küldü~ 
h~~ n;a küs ~~' !!~~e o~u~ nun usllııbu için kanun metinlerin- lik takımı ilk golü vaptı ve oyun seyyar muhafızlar Vichy so~akla _ Amca. saat kaç?. ~ı d~rih yaın~ı ... İçin nn - den cıkmış denirdi. Hele Balzac, 1-0 Galaıasaraınn aleyhinde bitti. .....d. doli."".ik'i, ı:: ~ol ""k'!':ınn• Kürklü amca kol saatlne batı 

aDM la tarthin nasıl müşahede hikayelerinin teticik ve tasvir hu- ikinci devrede Galataaaray bu nezeret a 1ın a u n unna ta n..ı ve nazik bir eda ile: 
mune '!1c n,_ · u';pteni olması surunda lbirer şaheser olmasına mü§kül vaziyetten kurtulmak için lar. Sokaklara makineli tüfekler _ Yedi buçuk dedi. 
ve vesı a uzerıne m '- b'l ı· b k d . k 1 01..ı...L_ b. L d 1 . ·1m· . B h b . N ' 1• l ğine dair bir rehber mul\a ı ısan a ımın an pek zı- ç.o ça 1.§tı. u~...- zayıf ır ıı::a - yer ettin ıştir. u a ~ ew - Serejka: 
:.;Je,;'.!n tarihi eserleri s!I • ?"'de nakisc RÖSterird '.. Fla nbcrt •• Ue maça h.,lam•~ ~lan Gala ta - Y ••k. T une~ ~uete>inU. Bem mu - _ Teşekkür ederim a'!'ca ~ &> 
silesini yazmaj?a başladılar. Bun- ıse kılı kırk yaran bır dıkkatle aaray yava, yavaş hakım oynama - habın vennı,tir. di 'Ve Jenyanın yanına dondu. 
lat" ilk kita'blan ,;b\ meÇ'hul kal - ü~lUbunun mükemmeliyetine dik- ğa başladL MUhabir. lıükiımctin nazi taraf- Jenv:a hevecanla sordu: . 
madı hemen ihtisas erbabının dik kat etmekle beraber lisanı mer'i Galatasaray ancak denenin eon. tuı olan yeni Fransız partisi, milli - Ne, oldu?. Adam ne söyledı 
kat ~azarını celbetti. On ~kizinci kıyafetinden çıkarmamıştı. .İki lanna doğru birinci ve ikinci sayı.. lıatk toplantım partisi azasının bir - Bu~n parası yokmuş, yan• 
asrın hususiyetleri, mizacı ve k.ardeşin karşısın.da hakikileri tem lan yaparak maçı 2.1 kazandı. iaya.n p-kamıuından Jtorktuğu için v~!1İ vadetti. J:Iat~ bana ad 
maişeti 0 

zamana kadar ~u ~crece sıl eden Daudet ıle Zola vardı. B 1. hu ted1'irleri aldığını ilave ebnck • =-:sını bıle verdı .. Şımdı sıra se ; 
yakından tetkik. ~il~emi.$tı. . Bu Onlar lisan! btı. .iki rakibin ,,,. - er ın ve Romaya tedir. HükUınet mare~l Petain°i do nın!... Bak. şu şışm~ t~yzıe· y~ 
eserlerile on sekızıncı .asrı yenıden reınecUkleri bır 1111şvar1 verme.Re . ...ı. • La 

1
.. t' .

1 
. mu?. İşte gıt ondan ıste.. yı bu 

. 1 1 d ~ ~rer-. yemıe va ın ae ın ruesı- k d be . her halde verir ~bl•Mdwırna ,....... diriltmit ve yaşatm.1$ o uyor ar L çalıştılar ve ilk hikayelerini ede- go··re va . et ne ~bü. C<Mlmesinclcn korkmak.. ft ına nzıyor: . . .. 
İki kardeşin müşterek imzasile ~- hivat aleminde hii.kfim süren r..i - zıy tadrr ~enya Atonosı~ef kasket~ı ~o: tnııııız. A vu.tralya ve yeni Ze- kan 'bu ...,.ıer, o asrm meoh ur n- dal veımemnin ortasına atıverin- · l~?ne- k~dar _ oektı. v_,,. Screıkamı 

landa httkdmetleri, Yunanistan ealile kachnlanru, birer siyasi mev ee bir hQret sükfttu hii:nl oldu. (Baştarofı ı inci ""•f•<la) Milli topl•ntı parti.ınin me<kezi ııost.!rdiııı köoed~, btruıı <bekle .. 
lnuharebesinin mü kül~tını öte- ki tutan alüftelerini. san'at v~. ir .. Herkes bu eserin garib .görülen $i- kerkn tarafından çevrilmiş bulu- P.rietedir. Partinin reisi 1933 te te- mekte olan mavı bereli tt?yzemT 
d-.r; anlam,. bulunuyorlardı. fan er'babını tanıtan u.,.r, Yesine, hele ba~anbaoa onu örten nan Eplr ve Makedonya Yunan td<ldıl oden fa~nne meyyal yeni yan~a yaklaştı. Tam. a)\zmı -~ça· 
fakat ltalvanlara karşı bu kadar dörder yüz sayfalık koca melale ıbuna mukabil tetkik iti _ ordulnnnm teslim olmasıdır. Bu sosyalist partisinin lturul~mna yar rak sınema ıçın para ıli'tı)Tcegı sı 
)UraD!anca clövüoon "" Alınan- eik!lerdi. Adedi yirmiyi oı&- barile 'servetine k>rsı tııkdirden teslim oluşun şartlan, müttefik dım eden ooki •ooya!iotlenlen Ma~ rada, bil'denbire fona haile utaı: Ynnın Bulgaristandan ~erek ya- (Cl1 bu kiıtablar öyle bir tetkik hali kalamıyan fakat kat'i bir hü- başkumandanlıkı ile Yunan ha.- eel Dcat'm. ~ı. Kıpkırmızı kesı~~rek ~Run> ~ 
l>acab hücuma mukavomel ~ ve tetebbü maho-ulüdür ki o~l~rı kiımle onlan kabul edemlyen bir kumandanı arasında tesbit edil- Muhabi<e gö<e amirnl Dadan, lınde ona şunları soyled." ~c hazır bulunan Yunanistanı yar- okumak on ıekizincı asrın bu tün tereddu·· dde kaldı. Goncourt ismi miştir. . • Pariste büyük bir ihtimalle Alman - Te run, zıe ru~ ~ı run, ~b, dunsız 'bırakmanın havsal•ya sığ- d kla Alın tebl.:.z.: .B ,..,a run mkı run ru ııc 

hususiyetleri kin e yaşama . ~ 1 yeni bir lian ile yeni bir t~ an ... taleblcrinin kafi olduğunu ve ma- run a nın, ;u , (T, • . "1tVSNl~ husuırunda mutabık b- müsavidir. Bu yirmi şu 'kadar kı - oy e.. . . • Berlin 23 (AA.) - Alman or -
1 

Pet .. p . t l:i ~ .
1 

run ver run, sene run. eyzec:ı-lındı Askerl nnilıhazaları her za- .... ı....dan ualnız ltlr tanesini zikret- feldtiiT_ tanile nı~d91•ı;:ı: l~yokr- duları başhmandanhinun tebliği: :reple • • Aal m ınl 1~ eh. J~~emı - ı:11m. bana iki ruüle versrne!) 
- ö - .ı_ t tmak ll W&1 " ı...- • . lardı ki o amana - ar wuıı an a- y . nd Al rd nnm man ara ı~ n ıgı yap • :a....-_ • b eı· ı,.,dın donakaldı ••ıan ~ ?: nunıre u zımsa miş olmak için meseli on uesıncı d büsbütü un.meta a, man o usunun it yfi l:t * d'kl .. "f .-.....vı er ı -
da ~vnelmfl~l bir harb hareketi- Louis-ılin meşhur >(~esi Mme. lem eraabt a~uı a n harekatı plan mucibince cereyan et Wtir re en e ' c.rım 1 ıa e. Ha.) rttındcn yüzu bir !astık ~-
:ıı valnız askeri kaidelerle hükme- Pombadour hakkında yazdıkları ~ ~~re i!-e. nıhihuü: e~fver;:.n mcktedir. Alman kUYVetler.i, cenu- . uzam: 
df~mez. kunsa tarihin en mühim çeh bu muı~n.ner IÇ1n ya a ~- ba doğru ilerliyerek, tarihi Tenno- Pnmsa • Amen1r:aıı münasebatı - Xe? diyorsun? diye haykırdL Yunanistıma yaptıi:hmız yardım =ri~den biri olan ve .Fransa si- zum RÖf'ildü, fakat bu mütereddıd pil eeçjdi civarında İnailiz dümdar- N~york, 23 (A.A.) _ Vichy Jenyn, keskin bir yüz ~cıi etti hakkında birçok tenk'dler yapıla- yaselinin bütün iplik uçlarını u - zümrenin karşmnda m:vcud rn~ro lanna yeti~mi~leıdir. hükfımeti ile Birlesik Amerika a- \'C kaçtı. Serejkanın yanına yak· 
bilir. Fakat Yunanistan kohrn- zun müddei parmnklannın arasın- nun olmayıp da ed•bıyatta ıı~r- Alınan muharebe tayyareleri; rasındaki siva.ı münasebetlerin 13$1nca bir yalan kıvırdı, . . 
Jrıanca mücadele ederken onu av- da tutan bu kadının nasıl yaşadıiı,, mek istedikleri inkılabın mahı • dün: bombs1arla: Yunan aulannda: kesilmesini intac edebilecek olan - Kadın para vc~~edı. Pok 
larca te .. ci ettikten sonra Alman- nasıl my:indiği, .ne duyduiu. ne xetini izaha imkan bulamıyanlar: cem"an 3 i.000 tonilaty;, hacm.inde sinsi A'lman manevralarını Viclıy çağırın ağa kalktı. Bılıyor musan 
Y
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mı vapocam müradPlf'de diifiindültü, ne yolda hislere uya- ~!şte eranılan budur! .• , diye iki 7 düşman ticıırct 1ternisini batımuı hükıimeti anlamışa benzivor. Fil- şimdi ne YRJ?a~ım: .. Su aralık so -
ona hil'bir mır<.'tle yardım eriemi- rak dav.randılı; baska türlü ola - kardeşin etrafım aldılar. Hikaye lar ve diğer 12 büyük vapuru ha. hakika is,ı?nl altında bulunmıvan kaklardan bırıne s:tıdeliın. Burası Y~Jtir!ıfai ve Vfl.l~ız. m~ıh~re~ et- mıyaca,tma kanaat edilerek, anı.~- zemininde he~n ilk ~erlerile bu sara uiratm.ı,lard!l'. En büyük çap. Fransada çıkan ,gazeteler, TempS çok aydınlık insan utanıyor, ol • h'leııı lı1zım ı?eldııtım ıbıld rmıc: ol- şıl~ olur; sanki bu ka~ı:un. tm- tarzm e!'I 11an'atkı\r ümadlan mer- ta bir bomh.&, Suda koyunda bir maz mı?. 
a:ıv<lı~ o ~m:ın ':apılacak teılrld-' tün ususiyetl~ içi~e ~ırılı:-ıs o- te-'Qesini ihraz etmiş oldular. büyük harb gemisine iııabct etmiı - ve J'ournal Des Debats .:fbi l ·Ü- - Olur. 
ler sfi ~ .... zdır ki daha ""k a,l!ır !ur. Bu ...,, aynı tarıh! mah~!'e H. z. UfQlclıııı1 ti<. Bu ..,.pu<iann eko.minde, Yu. fuzlu ıın•eteler de dahil olmak ü- Nisbelen karanlık olan ook:ık _ 
claeaklardı. olan em~ali ~bi ym-ulmak bılmı - nan araz.isinden kaçmak üz.ere olan zere,, Birleşik Amerikanın vazive- lardan birine saptılar ve bır 'kapı 

Yunanistanda itt~ AvuBtral~- yen bir araştırma ~rak!n~n mah- h" ...a dX k Jngiliz ukerlen bulunmakta idi. tini harb halinde bulunan bir aralığında l>USU kurdular. Ser~jka lılar asıl bir dava u~runda ol- sulüdür. Bunu okurken !kı lrnrde- DUn Ş8 ıra8 urf ÇOCH Dün Yunan arazisinde tem e _ mtmtleketin vaziyeti suretinde kendi kendine ~u kararı verdı: 
ırnü~lerrli:r. Hasım karşısında ma- sin nasıl çalıştıkları, nasıl vaz - balwww..inin küşad resmi dilmio dü§man hava üslerine teT - tebir ediyorlar. - Yanımdan beşinci o1arak ge-
~vi metanet. faaliyet ve cesaret d•'klan anlasıhr. Göriilür ki b5vle ll'fUO>«DN• c:.ih olunan hücurnlar canaeuıda mu çecek olan adamdan para istiye • 
~ererek onlara lfıvı.k O]mab bir Utriı'h wzmak lCtn .Jtfüübna.. ld harebe Ve af'Cı tayyareleri, yerde 24 Balkanlarda arazi ceğiml. 
ft:vret etme!im . .Ft!~a!tika endi- :nelerde «(inler ~'~· ıbahıı yapı 1 tayyare tahrib etmiş ve bir çok iM- Birinci, ikinci, üçüncü, sonra 
~ ~necek ıflnler ~çırıyonız. l"a- mevzuu olaıı şahsiTt."te aıd: zam~- (B(lft.rtıfı l inci aayfadfl) va dafi topunu auaturmu tur. taksimi meselesi dördüncü yolcu yanlarından ı;(E!Ç· 
kat rldMl tıelt-n her. eyi ya~ı.vor nına ve hlm.ISi ha:v:ttma tm\t_eall:k Ltıtfi Kırdar bjr nutuk söylem~ir. A~an Stuka mahar~bı- tayya _ ti. Köşe b~ndan beşnici yolen 
"le düşmana aiır ~yıat verdırıyo- ne varsa olrum~lar, ona datr hı~ Vali bu nutkunda çoı;ukların bay relen. gece, Maltada La \'alette li- (~ah 1 inci aylada) .göründü. Bu beşinci yolcu. ooşını 
:tuz. bir verlkayı kaçırmam~ar. h_~ttn raımaı tebrik etTili~ 23 Ni!an gü- man.ında deni.z teı:giihlannı ve pet mahfellerinde anlaşılır bir alaka önüne e~iş, düşünceli bir eda Halihazır vaziyeti ve tamami_le hükinn~ ~ evrakm~a mura- nüniin ehcmanyetini anlatrrôftır. rol depolamu ağrr hasara uğratmır- Ue kaı:şılanmıştır. ile yürüyordu. 
tnüttehid milli .bir ga rret H~edıl- caat etmışleı:rl~· Mesela Mme. Mütcalal»cn bir ilk.okul talebe.si ar- l~rdı_r. Bir lngiliz distroyerinc ağır Alınan hariciye nezaretinde bir Serejka dirseğile Jeyanın boş 
lnes'nin kat'~ hır -~~.ruret ~kıl e~- Pombe~.! lÇlll • ceb harclılı~a 1 diy h.ır mabet va iti ohmıttur. Limanda kere daha ehemmiyetle kaydedilir iböğrünü dürterek kapının aralı -
inesi dolayısıle butun partilere ~ı: ltadar •bütun husum. hnatına dııır kDdaşlan adına Vali ve ~ e e ~ddetli J1amıırılıu hildirilmektedir. ki, iki hariciye naz.m arasındaki ~ndan dışnrı fırladı. Tam yolcu
tab ederek birlik te.rr.Jn etmelermı .mazbut :ne ~ toplamışlar, le - Rcmne tetekllür ctmit. bir bükct Ada üzerinde vukua gelen hav.a mu münkerelcx Yugo ... lavvanm hezi- nun yanına gelince acıklı bir ses-
\re hakika~n milli bir harb idare- ninde ve aleyhınde y~lanları o- vcnnişeıiT. .. .. harebelcrinde, dümıan bir Huni- meti ve Hırvat de\.·letinin kurul- le: 
ai kurmalanru taleb ediyorum. A- ku~ar. ondan. kalabilen r-şya- .Bund.n sonra ~tç~ık yavrular cane avcı tayyaresi kayhetmi,tir. ması iizerine ortava çıkan nrazi - Amcacığım, dedi. ne olursUll 
"1.ıstralya kuvvetlerinin yeni ham dan bHe elde etm}fler, ve. e.s~·anın ~ali Te .K•rn~ l>ırltkte bahçe - ltalyan teblifi meselelerinde kat'i bir neticeye bana iki ruble ver, sinema para · 
lahnelerinde yaptılı:lan ve vapa· ru"!lunu ~'t!vI?uslar, kendıJerıne 0 yı gczmı'1erdır. R 2.3 AA İ varma~ istihdaf etmiş~ir .. Bu m~- mız çıkışmıyor. 
tekları harb faalivetindt-n Avus- zaman~ ~d bir &ıen; yaparak. ~.~~n Müteakıben ~nta, 15 ind ilk- dul::.ım~m\ k~r~talyan ;I2 zakereler daha ziyade ıptıdal hır Dalgın yolcu başını kalclırd:. 
tra}ya hükumeti tamamHe h~beı-- içine ~ırıp ~aşam~ ar; . ve ou un o\.ulu önündeki bahçenin açılış tö - nınnaralı tebl'ği. ının mahiyatıte olmuştur. İki hariciye Yıldırımla çarpılmışa dönen Se ~ edilrnektediır .. Bu. da .b:fi~-iik intı'baları ~~ ::~~ln~~~~ V:,. reni yapılmıthr. Burada 15 . inci ilk Kıt"alarımı~ Epir ve Makedon- nazı.,rı e\ive.Ja müdavelei clkarda rejka, sınıf öğretmeninin J?ÖZ· ~ır t'""!orkfiz bbmesı t .. kihnı i- onlan ken tadının rohuna t•m•s- oku! öi<_dmen "" talehelen tara - yadaki Yunan ordusu teslim olun- bulunmuşlarclır. luklerini ve uzun _burnu?u tanıdı. 
tab ettırme'kt~d'!. İmparatorluk, derele, ~u k e bu suretle iki kar- fından hıtab,.Jerde bulunulmuş. ço • caya kadar düşman arazisinde Bu hususta Bcrlinin siyaai m&h - Serej~anın bugun, cıdden hıç 
la<ibinin en buyuk buhranına""": •ul •'!":'!er.~ hislerini mezcede- eol<lora cüze! .bahç•l~r. k .... ndu~.n muzafferane ileri hareketlerine !elleri. Bo!kan!arm dün,..d• hudud de talihi yokm1"!!. ~ koYmaktadır . .;ıunu ~11a!"aklı c!J>ş ~en;ı ;ocuda ııetirınioler - VoH .. Beled.,e R.,.ıno ıe,ekku• devam edet'ek Yunanlıların şid- ı.,, çizilmc.i en güç nuntakala.dan Sereika kacmak istedi Faka! 

mu: lbımdır. .,.v~ ı -~z "". rek eserı ınsali l<itablıın lote edUmi,tir. delli mukavemetini kırmış, esirler biri olduğunn liaydediyor!u. Eoki artık iŞ işten ~ecmiı;ti. Öirretme-r';'va:fız. ::::,;,-::.,.: ~J!_ ~ı!'~.~. eserl..-dir ki bun- Buodan aon~ Vali. ô!'1' idare al~~· sllih ve malzeme iğtinam Yugoolavya kom,.lumm =ü;ıte<ek ninin al!ır eli onun om=ma Y .. a.~ 7'.l an kl tun rtt larl tarih azmak san'atında ta- Komutanı ve dıgcr da,•ctlıler Tepe- etmi tır. hududda irurulacak yeni uizam hak pışmıçtı: 
td bulunma ı ız aa :r. ın.!le ,,r Oir cılır acm!f ol~ - 'b..,na gelmi,l•nli<. ~,.da Pe'.a .- A !amew:ı kanalında hav~ .le- landa kendilerine mahooo te!~kki - - Af erin Serejka! • Bir. bu ek -

A+ubM,a lmn.&ri lard ~..;.... 1·ta· .. -rla onların hız- palu otelı yanında Yiicude fP:etırı- ,ekkülkrımız Yunan ıP.cmılerıne sı'kti Her ı::ev bitti, şımdı de sıra b~ __ ..J__ yor ı .uu - ı- l ç 1 · ~ leri olması rel tabiidir. Seriinin U. · " - d·~· k ~- &neti • derece ehemmiyeti hau- en OoUlt hAhçesinin açı lf törenı taarruz etmiŞıerdir. 2000 tonluk a ·ıencili~e (!eldi. Ya \•er ı~ım me -
Londra, 23 (A.A.) - M11kenzie a· scıa yapchnıl)hr. Törf'1!e Jırtiklil :mar.şile bir vapur ve iki büvük yelkenli yui mahfellcri Almanya ile İtal • tu'bu ne yaptın!. Annene verdin ~ bi'ldirdiğine j?Öre Orta: ırB kfürblann esas bakımından Daf~ BevoiHu Halkevi reısı batınhnıştır. Bir denizaltı ve bir 7 .... bütün me9Cleleri c*je1'tif o- mi?. 

•rktakl Aınts!Ta!ya . lruvwlten haizuoldu~ lnymel\en ı..,,ı.a bir ~h~ Tu'. ve ~' ilkobl talebeoi kac diioınan ~emi.t huara ulra- la<ak teıkik !deeekle« mütalmın· Sereika zorla .nı~!ur bksesleı \umandanı Ge'leral Sır Thoınas 'ki . ehemmiyeti vardı: Li•n ve sor: aoylemt•krdır. mıştır. <la.du. Mezkur nuntakada muhte - -Hayır, vermedım. dedı. An-lılamev . ?rt-rk mm takası u- :.ı::... . T epeba~n<la, _,,.. Aba raya . 21 1:Jisanda şarld Akde.nbde tor: mel hudud ı., bakk.nd• hiçbir .., nem evde ynktu .. Ben sizden s~ka.-ıum f11.21liz w imparatorluk k~~- Geneom1-lar yaıı ilemine yenı gidihn't V1! buradaki ÇOCtık bahc;e- t>~lı ~rr İtalyan tayyaresı kuvvet~ı bilinmiyor. Ancak Alman hariciye cıktan para istedım .. Hanı benı ta-
>'etleri lou'lru"!"'dan ınuav!nliji- bir !is• ,..tıri-lardı Tarih! e - ,;nin açthı •ö,.,q Y•o•lmı.h<. hl•- hır. hırnay~ altında 8"Vred~ bor nemetindo, ioaal mmtakala.ı ol.- nıyııeak mısınız dıye! . ~ tayin edil~tir. "erl•..; d_.a ziyade ihtısas erba - iye bandownun çAldıin l"'tikli.lt mar. kafıleye aıd 8000 tonluk bir va- L • __ .._... _ı·ı ı. d dl uı heyett" _ Demek mektubu vermedin?. 

• ~• mı:.ı · h ,_ • __ , __ b •r, • 'b t t ras; - e<Jı en nu u ar · • • b " _ :ı..- '---bınca takdir edilerek asıl alJUn SIDl miiu:a&l en .&.JT. Salim Ahmed pur:u a ınms ır. . . .. khcl Ne ala!. Şu ald!: yuru ~raut:.1' 
[ R AD Y O 1 içine (İrememişti" fakat bunlar bir hitaberte buhanmu . Aksaravh. 2'2 Nisan ~ecesi Alman hava umwmye L_!O~a~ldla muıt~ kabü~e e- gidelim. Ben kendim annenle ~ö-

ber okuyanda m~harrirlerin ~ir Jann t~kürlerirri Valiye bildir _ kuvvetler.ine ~ensub ta!.""a;e~er nubu flll'ıu u ~ rtna e . - rüsüriiın. 
"'-------------' keman ıteli gibi ha'5Asiye~erıae ıni,tir. Bir talebe de ihtinıları-nı an- Maıta.dakı denız. ~e hava ussunun dccehe de kat • ~udu~ların tnyı - Öj!retmen Serejkayı elinden 

PBŞEMBE M/'1J.Ml tercüma.n olan lisan iMıza~~nı 'bttmtflhr. NutulclardRn eonra Vali, ask~n h~efler.ıı:u bombardıman nine dokwmıayacn~ı ıhıas olun - tuttu, ikisi birlikte, pırıl -pml 
1: Saıat ayarı, am: .AJADB ~leri. görmekten hili kalmadılar. İlk.°!1- Örft idare Komutanı k:iicük cocuk- etmışlerdır. mak.taclu. aydınlamış caddeden yürüd~Je:. 

•-ta: Müzik: 'l!afil (ll'L), Si: EY kadını, ce biraz irkilen__Ier. bu yenilı~n lar aras•nda bahçeyi gezmişler, yav Fevblide tebl;f '-cilt.,. ve Amerika kararlan Jenya bir müddet onlan eızhcc 
lıt.30: aa.t. ayan, lt.lı: JC.emençe, U. karş~ında ne httküa -,Umek la - nıler.-ı 'Nyr~mını ltutlulnnuşlar - Roma, 23 (A.A.) _ İtalyan u- tanunıyor takib etti. Sonra takibten v 

1 
ge- -~ 'fle tanbur trio8u, :ıı .bl: Ajana ha. zım ~ece~inde şüphe ile duran- dı:r. mumi kararıgahının 

321 
numaralı . CP.rek elini salladı ve evine yol-~n. ıs 05: Hatıl ljlft:ılar, ıs.~: lar ok d~ldi, fak.ı yavaş yavas fevkalade tebliği: Londra, 23 (A.A.) - Aiı: landı. 

~ mOstt (Pl.) ıs: tlMt ay.an, alışıldı ve püldü ki o fikirleri, o Irak beynelmilel Düşmanın Epir ve Makedonya Yunanistan ve Yugoslavya hak-
le03: ıtactyıo eu ~ 11AO: tıisleri ifade etmek için bu üs - ordusu silahlarını bırakmıştrr. kında alınacak bütün kararlar ve ~mı. :faııgl beJ!flU, ıuo: x.nuı . lUbdan daha iyisi buluaamazdı. taahhüdlerİne sa -lık Teslimiyet, Epir cephesinde 11 in- bu memleketler üzerinde yapıla- Altan fiatları dütüyor 
.... 19.30: Saa< ...,., ve ıjans haber- iki kard .. on <ekizincl at•ın lıa- Ba•dad, 2.1 (A.A.) - Bağdad- c! !talvan ord115ll kuınnndamna cak arazi tadiliill, İngiltere ve A- . h ft 1 28 15 r,,..,. ka. ı...: 1841: .!Oon- H.00: BMl>o "'- yatını. m.,..hlrln! yazın~kla . on : • ı · Ru bir Y'llnan asker! heyeti tarafın- merika tarafından hıc alınmrumıs ıın_ • • .J• ,· fiotlan '°" 

Rasarı Ali Ediz 

" - ,....,. 20.16: ıo.ı•. lla4ro ..._ lan tekrar yo,.tmak islediklen da cıkan arabca gazete er n <D 1 dan, dün aksam saat 21.04 de \ek- ve olmamış gibi teliikkl edilecek- du yuk"."1~" o an • '.';j dü me - e 
llletea, 20.'6: 'Müzik: Şan resitali, 21: dti içinde J1l$&dıkları asrın, on Irak hükumetinin btitün bbevnlhe - lif edilmi-*ir. Teslim şartları, taf- tir. Londra, diğer müttefiklerinin iki gün ıçernıınl de yed~ ke~ ~ binı.-ci ~ 2t.10: ll'oımpL, ioktmmcu Mrm da hayat "e zlh- milel taahhüdlerlni ita ve i as.- ~· oldul'u ~ibi bu memleketlerin del ba~lamıştır •. A tının un u ":~ame e •ı,.S:"'Raıc!Jo ~ 2:lSO: aw niyetini hikaye 5cldindc yazma~ :J>a İ~li:r: - İrrtk muahedesi icab- ~i~!~1:. ~ıı:;;: ~~1~:::.._ ~~Tu:~; tamamiyetini ve istiklalini kur- fiatl 27.25 lımdı.~. 2~ ~~r kulçe al-
....._ aJı&:ıa ib.ıılMırlsl. n.e: OBzba.nd istedtler. Bu ilci kardeşin n:ıesaı 1anna riayet edecetine bugün bir t--ı....ı·ı"''olunmmtur. ~" ~n azmetmi$ bulunmaktadır. tııı da 3'6S e dUJllliiftur. Q..l;~ hayatında bir aaye van:h: ~ihar. defa daha i$aret etmişlerdir. ~ .._ 



8 Sayfa 

SAYIN BAYLAR ve BAYANLAR 
Müesıeeemizde daima zarif ve gayet zengin yeni 

çeıidlerimhi görebilirsiniz. 

Kol, Cep, Masa ve duvar saatleri; 
Kadın ve erkeklere mahsus kıymetli 
laflarla müzeyyen zarif yüzükler; 
Altın veya plitinden mamul t&th 
veya t&Jıız oİfaD yüzükleri; 
kıymetli tatlarla itlenmİf yeni moda 
çiçekler ve pliklanmız celmiftir. 

Hediyelerinizi seçmek için ia1ica1 buyurunuz. 

• 
1 E Saatleri müesıesed 

W•nb.ıl Eminönü a 

Başvekalet Beden Terbiyesi İstanbul 
Bölgesi Direktörlüğünden 

Beşlkta.şta Şeref stadında yaptırılacak ola.n 5311 Ura k~if bedelli ko.şu 
pisti ve atlama yerleri tanzimi ~artname.sine göre kapa.u ır.ırf usullle mü. 
na.kasaya konmuştur. 

İhalesi 7/ 5/ l141 Çarşamba günü saat 14.30 da Beyoğlunc:Ll. Taksim Sı
raservller caddesinde 57 Nolu bölge binasında. ynpılacaktır. Talipler tek. 
li!letini ihale günü saat 14 e kadar bölge merkezıne' teslim etmiş bulun.. 
malıdırlar. 
Teminatı ıptidntyesi S90 liradır. 

Tılliplerin şart.na.meyi almak ve projelerini gönnek üzere hergün böl
ge merkezinde spor servisine milracaa.t et.meler! ilii.n olunur. (3159) 

Devlet demiryolları 9 uncu işletme 
müdürlüğünden 

9 uncu işletme Trakya mınta.kası yolcu katarları aeyril.setet' ta.riteleri 
H Nisan 1941 Cumartesi ift!ıü .sabahından it.ba.ren dcfişitrıleeektir. Fa7la 
ta.f.siJ.At için lGtaByoııla.ra. müracaa.t edllmesi rica olunur. d188ı 

SON POSTA 

lstanbul Levazım Amirliğinden Verilen ı 
Harici Askeri Kltaah ilanları 

Keşif bedeli 78,722 lira 51 kuruş olan muhıtclif Ulş9.at ve t.adilAt kapalı 

zarfla. eksiltmeye konmuştur. İlk t~mwa.tı 5186 linı.Oır. Keşif ve projeleri 
4 llr'aya komısyondan alınır. ihalesi 12/ 5/941 Pa.zaı tesi günü saat 15 de 
Eskişehi.rde askeri satın alma kom:Syonunda. yapılacaktır. Tnlipler:n ka
nuni vesıkal.<.ırlle teklif mek.l.ublarını ihale saaıtindeu bir saat evvel kontis. 
yona. vermeleri. 12300• c314h 

• * . 60,000 kUo sığır eti kaınıı zarna elaillt.meye konmuştur. ihalesi 5/ 5/ 
941 P,aza.rtesı gi.lııiı saat 11 de &kı,ehirde aakerl satın !ilrna komisyonun. 
da yapılacaktır. Tahmin bedeli 24,000 lira ilk: teminatı 1800 liradır. Tal:b
lerin kanuni vestkalaril~ teklif mektublarını ihale saa•inden bir saat ev. 
veı komisyona vermeleri. c2290 - 3020• • • Beherine t;ı..hmln edilen fiatı 4~ fcuru.ş 50 santim olan 30,uOO aded 
deve boynu müt.eahhid nam ve hesabına açık eksiltmeye konmuştur. 
İhalesi 28/ 4/ 941 Pazartesi günü saat. 14 de Anlmrada M. M. V satın alma 
kom~nunda yapılacaktır. İlk teminau 1113 lira 75 kuruştur. Nümunesi 
komisyonda görülür. Taliblerin beUI vakitte kom'-Syona gelmeleri. 

c2254 - 2782• 

!Devlet Demiryolları işletme U. M. den: I_ 
Muhrunmen bedeli 71250 (yetmiş bir bin iki yüz c!lil lira olan 75 ton 

kaynnmış İngiliz bez·ri 12/ 5/ 1941 Pazartesi günü saat 15 de kapalı zarf 
usulü ile Ankara.da idare binnsında satın alınacaktır. 

Bu 1.§e girınelı: istıyenlerln 4812,50 (dört b in sek:-Z yüz on iki lira elli ku
ruş> liralık :I!uvakt.n.t. teminat ile kanunun tayin etti~l ve.~lkaları ve tek_ 
lifleNıi ayni gün sa::ıt 14 de kadar Kom~n Reisliğioo vc:rmcl~rl l~zımdır. 
Şartnameler c;,ooı k.ur~a Ankara ve Haydarpaşa. vezneler.ncte satıl _ 

nıa.ktadır. (31I6) '\ 

• * 
Muhammen bedeli 18877 (On sekiz ıbin sekiz yüz yetmi1 yedi> lira olan 

27 kalemden ib&ret. Ankara hastanesi madent kapları, muayene m:ısa ve 
şe-ılongları vesaıresı : / 5/19-11 Cuma günü sa.at 15,30 da kapalı zarf usu
lu ile Ankarada. ldnre bın:ısınde .<;atın alınacaktır. 

Bu işe girmelı: i.Stiyenlerln 1415,78 (Bin dört yüz on beş lira yetmiş sekiz 
kuruş> liralık muvakkat teminat ile kanunun tayin ettiği vesikaları ve 
tekliflerini aynı gün saat 14,30 za kadar KomiSyon Reis~ine vermeleri 
IA.zundır. 
Şart.na.meler parıuııı olarak Ankara 'da Malzeme dairesinden, Haydarpa... 

şa.'d.a Teselliim ve sevk Şefliğinden da~ıtıla.caktır. (2997) 

ioA2uiNi sim• is aANKAStNoA 
iKRAMlYE\..t HESAP AÇAR 

Dif Tabibi 
KABAKCIYAN 
Hergün hastalarını kabul eder 
Oedikpaşıı c:tctdesi No. 77 

SATILIK KONr.K ~ 
İata.nbu! Sultcn:ıhıned Einbir

direk rnahaU~nin Çeşme ve Su
terazisi sokağı.nda.lci m:ıhalll'ıı 

uı. 21, 23 kapı nuı:n.:ı.r:ılı 96i) met. 
re muraboaınc!a. ıJ.ı!ıçdi muhte -
şem kona.it, Su:t..ı.no.hmed Birin-
ci Sulh Hu ... uk m:ı.h!te..'lıe& mnrl.
fettle 25/ 4/ 941 Cuma günü saat 
14 te mürayede ile satılacaktır. 

T. iŞ BANKASI 
Küçük tasarruf hesapları 
1941 iKRAMiYE PLANl 

İstanbul Defterdarlığı Muamele ve istihlak 
Vergileri Merkez Tahakkuk Şefliğinden DOYÇE ORIENT BANK 

Keşideler: ' Şubat, 1 MaJm, ı &.. 

tut.o•, a lkincttetmı ~ 
T&Pillr· 

1941 ikramiJ·cleri 
ı ade~ 2000 1.ira.lılı: - 2000.- lira 
s • 1000 • - 3000.- • 
a • 150 • - 1soo.- • 
4 • 600 • - 2000.- • 
8 • 250 • - 2000.- • 

!5 • 100 1 - 3500.- • 
80 • 50 • - 4000.- • 

300 • :w • - rooo.- • 

Mükellefin adı ve 
soy adı 

Ali İhsan Sert Çorapçı 

AdresJ. Verginin 
nevi 

Mahınudpaııa Taırakçı • Muamele 
lar Hamam soka.k 'l 
No. d.11.. 

Yuka.rıda i.sim ve Qdresl ydzllı mükellef yapıla.n ara.ştınntı.da buluna -
mamı.ş ve yenı :ı.dr~i de şubeye bildırilmemiş olduğundan 938 to.kvlm y1lı 

. beya.nna.meleriitin tetkikine esll3 olmak üzere muamele defterleri ile aair 
vesltalarını hAmilen 15 gün zarfında Gala.ta Bal.ıkpazarmda Mua.mele ve 
İstihlak vergileri MüdürHiğünde Hesa b Mütehas.-.,.~nrı BÜ!'Odu Şefıığıne 
müracaa.tı icab etmiştir. ~ 

Keyfiyet 3692 No. lı kanunun 10 ve 11 ine. maddelerine ıstL1adcıı tebli~ 
yerine geçmek Ü7.ere aAn otunıır. (3037> 

Dreıdner Bank Şub~ıi 
Mer'<eıi· BerlJn 

Türkiye tubeleri ı 

Galata • İ3t.anbuı _ İzmir 

De1>o.5u: İst. Tütün Giimrü#i} 

* Her türlü banka lfl * 

Türkiye Cümhuriyet Merkez Bankası 19 /Nisan/ 1941 vaziyeti 
AK T l F 

Kag: 
Altın: Sa.fi kilogram 72.603,900 
Banknot • 
Ufaklık • 

Dahildeki mohabltler: 

Türk Lirası • 
Hariçteki muhabirler: 

Altın: Safi kilogro.m 11 .761,848 
Altına tahvili kabil serbest dö -
vi?:ler 
Diğer dövizler ft borçlu !Ot.ring 
bakiyeleri 

Bari.ne tah'rillerl: 

Deruhte edilen nraltı nJ.tcUre 
karşılığı 

Kanunun 8-8 tnct maddelerini 
te'f'fikan Hazine tarafından Tltı 
tıediyat • • • • 

Senedat CW:dam: 
flcarl Senetler 

Esham ve tah'rillt eii:ıdanı: 
( Deruhte edilen evrakı nakdL 

& ( yenin kt\rşıhtı esham .,.. 
( tahvllAt (IUb&rl tıymctıeı" 

B seıoest Esham Te TahvtıAt: 

Annstar: 
Altın ye döviz il.zerine natl-' 
Tahvlllt Ozerine an.ns . . . • • 
Hazineye kısa ddell anru 
Hıizıneye 3850 No. lu lı:anun3 ~re 
açılan altın tarfllı.klı an111 
HLssedarlar: • • 
Muhtelit: • • 

Lira 102.123 194.18 
• 9.l07.G71,50 
• 874.845.43 

• 390.749,66 

Ura 16.543 000,22 

• -.-

• 41.359.790 91 

Ura 158.748.563,-

L 20 230.442.-

Lira 274.056.614,68 

Lira 46.806.536.93 
• 7 926.616,11 

Lira. 4 741,69 
• '1.808.722,-
• 954,000,-

• 130.084.026,75 

Yekün 

112.165.711,11 

390.749,Gd 

57.903.771,13 

138.518.121,--

274.056.614,68 

63.733.153,10 

138.852.390,H 
4..500.000,-
8.306.072,38 

788 426.583,5;> 

PAS!~ 

Sermaye 

İhtiyat alt~esl: 
AdJ ve fevkallde • 
Hususi 

Tedarildeld Baaknotlar: 
Deruhte edilen evrakı nakdiye 
Kanunun il _ 8 inet maddelerine 
t~vflkan Hazine ta.rafından vaki 
tedJyat • 
Deruhte edilen evrakı nakdiye 
ba~iyesi 

kar.ııılığı tamamen altın olarak 
tlhf'ten tedavüle nZf'cHlen • 
Reeskont mulı:ablli ilbeten te _ 
cntH~ va~Uen 

Ruineye yapılan altın tarştlı.k. 
h avaM mukabili 3902 No. ıu ks.. 
nun muclb!nee Dlveten tedaTtl
ıe Ta'ledllen 

MEVDUAT: 
'J'fırk (,!rac;ı 

AJ.tm: Sa.ti Klg. 

. . . . 
877,150 

3850 No. ıu kanuna göre hazineye 
açılan avan.CJ mukııbill tevdi olu
nan alt•l'Jar· 

san Kilg. 55.541,930 
Dövh T~ahhüdatı: 

Altına tahvili kabil dövi1Jer • • 
Dlf'cr dövizler ve alacaklı KU _ 
ring bakiyeleri 
Muhtelif: 

Lira U88l.666,15 
• 6.000.000,-

Li.r.ı. 158.748.563,-

I · ro 230.442.

(Arıl. 138.518.121.-

• 17.000.000,-

• 250.000,000,-

.. 82 000 000,-

Una 55.343.063.80 
• l.ZS3.782,03 

• 78.124161.00 

Lira -.-
• 29.138.218,21 

Yekün 

Ura 
15.000.000,~ 

12.188.666,15 

487.518.121,-

56.576.845,83 

18.124.167,90 

29.138.218,21 

109.880.564;,41 

788.4211.583;50 
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Tercih Edilmesindeki Sebep 

6RiP.iR 
Bütün Ağrılara, 
Hastalık Başlangıç· 

larına Karşı . ve Hiç 
Zararsız En Kuv
vetli iV. üsekkindir. 

G R i Pi 
Nezle, ıoğuk algınlığı, grip rahatsızlıklarında baş, diş, 
mafsal, romatizma, asap ve adale ağrılarında lüzumun
da a-ünde 3 adet alınır. Taklitlerinden aa.b ınınız ve 

her yerce pullu kutulan ısrarla isteyiniz. 

' • ,. • -~· .- ' . . ..... . - •, . ·::i'.. . • . ·- i - - . 1 . : . , ·s.~ ~ .. · ·.~ • ·'91:f-: .. ,,. ... >-. , J. ,., • ...,;:ı·. ·.·'"1t,:. • .. . "": • ' ~ . 
... • ~· .... : .. ..> ...... ı .a..;. •• , ... - •• • • 

Harb okuluna havacı sübay yetiştirilmek 
üzere sivil liseden mezun olanların kayıt 

ve kabul şartları. 
1 - Lise olgu'niuk imtihanını vermiş bulunmak. 
2 - Aldıkları mezuniyet diplom!llanndakl kanan.t notu iyi veya çok. 11' 

bulunmak. 
3 - Olgunluk diploma tarihınden bir 36neden fazla müddet ıeçmemif 

bulunmak. 
4 - Sağlık durumu pilotluk hizmetine mtisaid olmak. 
6 - Ya.şiarı en yukarı U olmak:. 
Not: 

Bilfı.hare hava mÜayene heyeti tarafından yapılacak muayenede 
sağlık durumları pilotluk sınırına. müsaid görülmiyenler isterler .. 
se Harb Okulunun diğer sınıflarına verilmek gibi hiç bir mecbu
r iyete tfLbi tutulmazlar. Tam serbesttirler. Kendilerinin arzulanıı!' 
göre muameleye Mlıbl tutulurlar. 
Okul tedrisa tı 15/Mayıs/941 de başlıyacıı~ından taHb olanıann. 
bulundukları askerlik şubelerine müracaat edeceklerdir. Askerlik 

şubeleri, yaptıracakları aıhhl mua1cnede milsbet netice o.ııınıar 
evrakları ile Harb Okuluna sevk edilec.eklerdir. c282211 

Türkiye Cümhuriyeti 

iRAAT BANKA Si 
lturulut t&rihl: 1888 

Sermayesi: 100.000.000 Türk Lirası 
Şubt n ajana adedi: 2G5 

z.r&l .,.. ticari her neVi banka muameıeıeırt 

~ 
PARA BIRiKTiRENLERE 28.800 

LiRA iKRAMiYE VER1VOR 
Lr~ı Bantaaında kumbaralı ft lhbarau taaarruf heaa.blalında 

enaı 50 lirası bulunanlara ıenede 4 defa çekilecek kur'a ile af&Qı • 

~ pllna ıöre ikrami1e daiıtılac&ktu. 

4 Adet 

4 " 
4 " 

1,000 
500 
250 
100 

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

Lira 

40 " 100 " 
120 " 
160 ... 

50 
40 
20 

" 
" 
" • .. 
" 

5,000 
4,800 
3,200 

" .. 
" 
" 
" 
" Dikkat: H•aabla.rındaki paralu b.'ı' aene iÇinde 50 liradan atalı 

dtifmiyenlere ikramiye ~ık.tığı takdirde ~ 20 fUl&.sile verilecektir. 
Kur'alar senede 4 de ta, 11 Mart. 11 Haziran, 11 BylOl, 11 Blrm.. 

ci Kanun tarihlerinde çekilecekı ir. 

Son Posta Matbaası: Nepiyat Müdürü: Selim Rqıp Eme4; 

SAHIBLERİ: S. Ra~p EMEC. A. Ekrem USAKLIGJ.L. 


