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Makineye 
Verilirken 

lelgraddan 
Berllne bir 
murabbaı 

Dil gldlJOI' 'l 

Şekere 10 kuruş 
zam yapıldı 

Bu zam bir taraftan devlete yeni varidat 
temin edecek, diğer taraftan şeker pancarı 

müstahsilinin gelirini arbracakbr 

ltalyanlar Yugoslav 
hududundaki şehirler• 
den kadın ve çocuk
ları çıkarıyorlar 

Y.,.laT .......... Wr ..... ı.,.. lepç9 .... .... ,,. .. _ ........ 

Berlin 2 (A.A) - Ecnebi mat• 
buat mahfellerinde aöylendlğine 
göre, Yugoslav hükumeti Berline 
bir hususi mura1ıhaş gönderecektir. 
Bu murahhas . Alman payitabtında 
üç dört gün kadar .kalacaktır. 

Londra 2 (A.A) - 8. 8. C.: 
Stefani ajansı, ltalyan • Yugoslav 
hududunda İtalyan Fiume ıehrin • 
deki kadın ve çocukların tahliye e
dildiğini bildirmektedir. 

Eski Yugoslav 
nazırları hudud 

haricine çıkarıhyor 

Bat'I 
kararlar 
arUeılnde 
Almanyanın Belgrad 

elçisi Berline 
hareket etti 

Sefirlerin luır,Jılılı •eyahat
leri Berlinde oaiyetin vaha· 
metine ipet olaralı telalJıi 

edilmektedir 

Belgrad 1 (A.A.) - Reu.ter a
jansı bildiri1or: 

Haber alındılına göre Alman -
Bern 2 (A.A.) - B. B. C.: Sta.. yanın Bel.grad elçisi Von Heeren 

fani ajansına göre. eski baıvekil dün akşam Berline hareket etmiş 
Svetkoviç ve hariciye nazın Mar - tir. Alman - Yugoslav münasebet 
ltoviç ile eski rejime menaub:ı iki lerinin kat'i safhaya girmesi muh 
a-.aı Y--.oe&avyadan uzaklqtı • temeldir. 
rılarak Yunanidllna sürgün edile • Belgradın Alman mahfellerinde 
ceklerdir. beyan olunduğuna göre, Von Hee

Sirblarla 
anlaşıyorlar 

ren Hitlere şahsen izahatta bulu-

Hlryatlar naca~ ve Hitler de derhal kat'! 
tedbırler alacaktır. 

Yugoslavya milli 
birliği buhrandan daha 

fazla kuvvetlenmiş 
olarak çıkacak 

Belgrad 2 (AA.) - B. B. C.: 
Hırvatların Belgrad kabinesine iş -
tirak şekli tesbit edilmek üzeredir. 
Hırvat partisi lideri Maçek kabine. 
ye girmek iç.in bazı ihtiraz! şartlar 
ileri sürmU,tür. Maçek bu lhuusta 
malumat almak üzere iki mümessi
lini Brlgrada göndermiştir. Bu mü
messiller dün Zağrebe dönmüşler • 
dir. Maçek dün, müme•sillerile ve 
hıden Zağrebde. bulunan Hırvat na· 
zırlarile müzakereler yapmıştır. 
Tahmin edildiğine göre, şu karar -
lar verilf'lektir: 

Doktor Macek ııahsan kabineye 
girmiyecektir. F\ıkat Hırvat !köylü 
parti~inin kabinede mÜmf'ıısili bu • 
luhacaktır. Bu mümessil, Hırvatis • 
tan valisi. Kubasiç olacaktır. 

Berline sar. 
Berlin 1 (A.A.) - Yem resmi 

bir surette bildirilmiştir: 
Yugoslavyadaki Alman aleyh • 

tarı temayül şiddetlenmektedir. 
(Devamı 3 üncü sayfada) 

General diyor ki 
Yugoslav - Alman 

ihtilafının doğurması 

mümkün ilk neticeler 
--YAZAN: ----. 

Emelıll General 

H. Emir Erkilet 
ıBon Posta• om aakerl 

muharriri 

'r'1 Mart hükfunet darbesile 
başlıyan Yugoslav buhranı sü
kUn bulmaktan henüz çok u -
zaktır. FUhakika zayıf telakki 
olunan bir kabinenin. memle
keti, büyük ve kuvvetli kom
şu devletin siyasi ve ask~d ta-
hakkümü altına sokması muh
temel siyasetine karşı bir kı
yam ve galeyan şeklinde ltq -
lanuş ve ilk elde kabineyi de
virerek genç kralı tahta çıkar
mağa kadar varmış olan Bel -
grad buhranı bugün Yugoslav-
Alman münasebetlerini tama
mile bozan çok ciddi bir me • 
sele halini almıştır. 

CDffum 1 mi aylada) 

Halen Belgrad kabinesine dahil 
bulunan diğer Hırvat nazırları da 
mevkilerini muhafaza edeceklerdir. 
Diğer taraftan ~imdiye kadar 1939 

Wonpite :ıarblısmı limammızda sö.teren bir resim 

senesinde aktedilmiş olan Sırb -
Hırvat anlaşmasına karşı muhteriz 
bir vaziyet almış olan Sırb parti • 
leri de bu anlaşmayı alent bir be· 
yanname ile tasvib edeceklerdir. Bu 
auretle, Sırb - Hırvat birliği bu • 
günkü buhrandan daha fazla kuv
vetlenmit olarak çıkacaktır. Ma • 
çekin kabineye girmemesi aebebleri 
aiyasi olmaktan ziyade tahsidir. 

Almanra 
Amerlkarı 
protesto etti 
Latin Amerikasında 
da miliver vapurları 
müsadere edilecek 

• 

ltalJU 
IU0111111111 

.· akıbeti 
" ltalyan filosu işini 
sene sonundan evvel 
bitirmege çahşacagız,, Valiler . arasmda 

değişiklikler 
Belgrad 2 (AA.) - B. B. C.: Vaşington ~ (A.A.) - Alman lskenderiye, 1 (A.A.) - Roy-

Tagoslaw 
ıelerberllll 
bltlJormq 
Kıtaatın büyük bir 
kısmı Niş bölgesinde ~. ~ &tı. oh. .; ..... ~-·..._ .-... balmak 

t h •d d •l • miimbn olacaktır. Bu buauata bi9bD' mcllfqe mahal yoklar . a şı e ı ıyormuf: . _ "' Ankara 1 (A.A.) - Koordınas-ısan Çarşamba akşamına kadar ma 
yon heyetinin 130 sayılı kararı hallin en büyük mülkiye memuru 

Belsradı terkeden Almanlar mucibince şeker fiatlarma 2 Ni- na verme~e mecburdurlar. Ellerin 
Buclapefteye vardılar Bel - san 1941 C~ba sabahıııdan iti de safi 100 kilodan aşağı şeker 
ll'adda İtalyan olarak yalnız baren, kiloda 10 kuruş zam yapıl bulunanlar beyanname vermiye -

sefaret memurlan kaldı ~ olduğundan badema şeker ceklerdir. 
alım sattın muameleleri bu zam Yukarıda bahsedilen sınai mü-

Roma, ı (A.A) - Stefani a- e.saslarma göre cereyan edecek - esseseden maksad muamele vergisi 
janaının Budapetteden öiı'end.iiine tır. kanununun 5 inci maddesinde ta
göre, •özüne inanılır kaynaklardan Şeker alım satımı ile iştigal e- rif edilmiş bulunan müesseseler -
gelen haberler, Yugoslavyada ae. denlerl~ .şekeri imalatında iptidai dir. Yani bir maddenin terkibini, 
ferberliğin 24 Marttanberi başla- veya talı madde olarak kullanan vasfını, hassasını değiştirmek su
mıı olduğunu ve 3 Niıanda nihaye· sınai müesseseler, milli korunma retile mamul madde vücude geti -
te- ereceğini bildirmektedir. Kıtaa. kanununun muaddel 31 inci mad ren müesseselerdir . 
tın 'büyük bir kısmı, balen Niı böl- desine tevfikan, 1 Nisan Salı ak- 1 Nisan Salı akşamından evvel 
...... tahtid edilmektedir. şamında, ticarethane, mağaza, de- satılmış olup da henüz müşterisi
(talyanlar Yqoalavyoyı terkettiler po, ambar, fabrika ve imalathane ne teslim veya gösterdiği mahalle 

Triyeıt,e 1 (A.A.) - Bu sabah lerinde, şube, komisyoncu ve acen sevkedilmiyerek bayi elinde bulu 
Yugoslavyadan birçok ltalyan bu- taları nezdinde vesair yerlerde nan şekerler bayi tarafından ve -
raya varmıştır. Öileden sonra da mevcud şekerlerinin cins, miktar rilecek beyannameye dercolunacak 
Fiume yolu ile 300 ltalyanı hamil ve sıkletini ve bulunduitları yeri tır. Bayiler bu şekerlerın fiat far-
yeni iki tren gelmiştir. Saat 15 te gösterecek bir beyannameyi 2 Ni (Devamı 3 üncü sayfada) 
de Be)graddaki bütün ltalyan ko)o. 
niaini bamil tren muvasalat etmit
tir~ Halen 8elgraddıı yalnız İtalyan 

(Devamı 3 üncü say/ad") 

Parti Meclis 
Grupu 

müzakereleri 
Dil, tarih ve 

coğrafya fakültesine 
bir taarruz 

Mütecaviz sübay 
derhal askerlikten 

tardedildi 

Kadmlı, erkekli 4 kişilik bir kasa 
hırsızlan kumpanyası yakalandı 
Kadınlardan birinin mücevhercileri, diğerinin 
kumaş mağazalarını dolaşıp fazla mübayaat 

yapmaları yakalanmalarına sebeb oldu 

İs~an~~I za.b_ıtası, d~n kadı.nlı e!·ı müst.ahdemleri tarafından yapılmıı 
kekli, dort kışıdeıı muteşekkıl bır olabıleceği neticesine varmışlardır. 
kasa soygunculaıı grupu yakala- Bu cepheden tahkikatı genişleten 
mıştır. mütehassıs zabıta memurları, bil-

Tahtakelde Menaşa hanında 38 hassa han odabaşlSI Yusufla arka. 
numaralı yazıhanede ticaretle işti- daşı ·Aziz üzerinde durarak bunları 
gal eden Mizrahi biraderler, ev- takib ve .tara11ud altında bulundur· 
velki gün yazıhanelerine gelmişler, mağa başlamışlardır. 
içinde 2500 lira bulunan kasaları- Zabıtanın şüphe ve kontrolları 
nın parçalanarak pa ralarının çalın- ! bu noktadan devam ederken, ada
mış olduğunu görmüşlerdir. Tüc- başı Yusufun metresi Aliyenin ~
carların vukubulan müracaatı üze- rada, burada bol bol para ı.arfede· 
rine, soygunculuk etrafında zabıta rek, kendisine kat kat elbiselikler 
İcab eden tetkiklere başlamış, miİ· aldığı görülmüştür. 
tehassıs memurlar vak'a yerine gi. Diğer taraftan Azizin karısı Fat-

Ankara 1 (A.A.) - C. H. Par- derek kasa üstündeki parmak izle- manın da Kapalıçarşıya çıkarak 
tisi .. Meclis grupu umumi heyeti rini gözden geçirmişlerdir. mücevherci dükkanlarına girip çık
b~gun 1/4/1941 Salı günü saat Bu müşahede, zabıtaya, hırsızlı- makta olduğu kendisini kollıyan 
15. dt; reis vekili Seyhan meb'usu ğın meşhur ve malum kaaa hıraızlL memurlar tarafından tesbit cdil
Hılrnı Uran'ın reialığınde toplan - n tarafından yapılmadığı kanaati- miıtir. 
dı: (Den.mı 7 nei sııyfada) ni vermiştir. Kadınların hu suretle bir miras-

Mektebler bir ay 
· evvel tatil 
edilecekler 

Bu ayın sonuna doğru 
dersler kesilecek 

Bu vaziyet karşısında Emniyet yedi gibi hareket etmeleri zabıtanın 
Müdürlüğü memu":"ları soygunculuk evvelki zan ve ı1üphelerini takviye 
!badiaesinin haricden deiil. han (Devamı 7 inci sayfada) 

Cevab veremiyeceğiniz sualler 

Yugostavya valileri arasında bir • büyük elçiliğ.ı, Bos~on'~a demirli ter .ajansının hususi muhabiri bil 
çok deiitiklikler yapılmıılır. bulunan Paulıne Frıe~rı~h ve Por diriyor: Ankara, 1 (Hususi) - Geçen 

to - Verglades'~e. rl:emırlı bulunan Jutla.nd deniz muharebesinden· ders yılına nazaran bir ay evvel ol· 
~iCi~r\~f+.NA~I~ 

100000 (niçin), 7000 (nasıl) 
ve 5000 (nerede) ye cevab 

lktısad Vekili ~ehrimiıde Aruca a~_ındakı ~~ Alına~ vapu- beri .İngiliz ~ı~hlıları ilk defa _olarak mak üzere bu ayı~ son~na ~oğru 
Y runun musaderesını Amerıka ha - İyonıcn denızınde bu defa bır gece mekteblerde derslerın kesılmesı ve 

İktisad Vekili Hüsnü Çakır bu riciye nezareti nezdinde protesto muharebesi vermi.şler ve İtalyanları imtihanların 15 Mayısa kadar ta
ıabah Ankaradan şehrimize gel - etmiştir. -' 200 millik bir mesafe üzerinde 12 mamlanması hususunda Maarif Ve. 
tniş. tı:enden ~eı:dikte i!lmiş';ir.. Vaşington 1 (A.A.) - Dan~ar saat takib etmek ınecburiyetinde lti.letince bir karara varmak ıçın 

Vekıl, şehnmtzde bırkaç gün ka vapurlarına ko.ı.ıulması ~e-ı kalmışlardır. Donanmaya menaub yapılmakta olan tetkikler tamam· 
~cak, Vekal~te bağlı müessese.. rine Danimarlı, elç~iğrtliüR al - t~yareler ve.İngiliz hava kuvvetJe- lannuttır. Maarif Vekaleti bu ka-
.aeqe bazı. tetkiklerde bulunacak - sam şu bey ta "1irlhınm\I'ştuıeil ri, dağılmağa ve üssüne döl'meğe ranm yakında maarif müdürlükl~. 
tır. ( ı 'f" pl/I -aatfad&i (Deftılu 7 nei sayfada) rine teblii edecektir. 

• t -•• .e 

Bu çalı fayanı dikkat ve i.tilıuleli yası aerisine bugün ba,,_.,,_ a nci •7'tqtt balnmz. 
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2 S&1fa 

Hergün Resimli 1'1akaleı = Yükselmek kolay, tutunmak zordur = 
Alman lıarb planında 
Büyük bir arıza 

-- ---

IS TER 1 NAN, iSTER INANMAl 
İtalyan do~anması bafku.nwıdanının .on matIClbiyetiııi nıütea - emirler vermiş, derken hakikat anlaşılmış ve nedea dolayı bu te-

kıb hükUmetıne iönderdili teljrafm şeklini bilmiyoruz. kilde bir telgraf çektiji kumandandan sorulmUft o ela .. cevabı 
Fakat bu hadise. İtalyan donanmasının 1816 yılında Avusturya- vermiı: 

lılara k8l'lı ulraımş olduğu bir bqka mafl!ibiyeti müteakıb, - cSabahtan akşama kadar donanmaımz öü,tik ııecaat: Hıe bmb "'t"w....,, 1arafmdan hil'kdmetine çekilmiş olan tarı1ıt bir tel- etti, ne yapahm ki 80nradan gemilerimiz battı, mallM> olduk.> 
ıra r meslekdllflDlıza hatırlatmış. Bu telgraf aynen: balyan kumandanlıluım bu dei.a ~ maj11lbiyeti bildi-

- clf11hanlııe tenfti, fakat ~lı· cümlesini ihtiva ediyol'llUf. re!\ telgrafının yeni bir anlapnamazbp -'>eb olmq olabilece • 
!tal h .. kQ eti bu 1- iini lllDJlllyontZ, bi7.ee esu yanlıfbk İtalya hilkllmetinin muhare-

ya u m te .. ~afı alınca iptida büyik zayiat ile deniz beye lirdili RÜJl kendi kuvvetinin derece.ti hakkında yaPtılı Ull:P 
harbinin kazanıldllam MDDUft zaferin tutlulanmuı içiıl halka minele olmuftar. 

lSTER iNAN~ IS -TER INANMAI 

Sözün kısası --
Alttıncı kol 
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Telgrd, Telef'o11 Ve Telsiz berler· 
Japon Hariciye .!Fiili askerlik hizmetlerini! f~EM~ 1 Milli Şefin Yugoslav ı 

Nazırının Romadakı I ~!::- - Kratına tebrik 

inönU zaferinin 
yıldönUmO dDn 

kullulandı temasları , yapmıyan memur ar e iki eski müf!efik ~!~~~ y_. 

&ıbra. 1 (HWUll) - Fiili ..-ut hbmederi~i ~ e~ her halde 6ır lavya kralı majeste tkinci Halkev!e, inde 
•--•· _,,. , ..... ıı.Ma memuriyet alımş, -;r "!'9ya. yedek -~!..a~!?.ıa~ tıııı ~~~~~ anlaşmıga Pierre'in hitimdarlJlı ele merası·m yapıldı I . !_ 4ı • lwı6erl.n J'&IDAla davet edildıklerı zaman ~- _pnen 'IWll __.. lıd ı alınası munasebettle Reiıi-• &•~...... ... malan hU8UIUllda yakında bir karara fti'lllıcaktır. tJarma ırıar ciimbur famet lnonü tarafın- bmaci lninü zaferinin yıldan 

,...,. .li,er Yuuu Selim RallP Emet dan kendilerine telgrafJ.a teb- tehrimizdeki bütün Halkevl · 

~ ,<.!~ ~~= Bulgaristan 1 1. ldellbl :1: ....... ilo vı.ı r- .... :ı."':".=: ~ ~ -;:::-.:.., ~· 
fame..ı ile ,....u.tir. Yemekte • • • mncla bandan ~ süa nn1 1eıini BeJSicümhura &ellrafla toplantılar yapalmıt. bu b~ 
ti:::..:.~ bük6met azua saferbartik habarım •ra•a" :.-: ~~a-=: bildhmittir. ria ellemmiyeti etn.&nda k 

Roma, l (A.A.) - Mat1uoka tekz•b d• ----ılı& ilk macicle, F.-.. m .... bnca ran.lar verilmit ve piyealer 
diin cVilla Madama• da matbuat 1 e ıyor Ceu,U ,.tdileri ..... madclel .. ASMARA DA °'11E:::i Halkevinde 
mümeaillerini kabul etmiftir. Ma.. Berline göre E 'en n aakl~ dört Fram nakli,.e mera.ime ... t 20,30 da 
aob .,.._tinden miitbet netice Sofya, f (A.A.) - Ofi: Bel dd L d aemia. bar F.ramaa. torpic:IOMmun bi- • 1 • iN marfile batlanmıttar. Müt~ alclaiını 9Ciyleclikt~ ~nr~ .~•pon~ Reamt mableller, B ........ nta gra a, on raya m&7• al111aela Cebeluttanktan se. ING LIZLER Ev reiai Yavuz Abad•n 
nın halibuar harbinin bıtiQlmem J. unrumt aeferberliie karar vermif .. d Ati d çİp Akdenize iirerken buı İqiliz tartlar içeriaınde İnönü za(e 
çin sulh ta'VUIUtunda bu!wı•ca~ olduiunu kat'ı •urette yalanlamak- gore e na a harb aemilerinin ibt•nn• maruz iNE GEÇTi. kazandığı müateana. kıymet. ve hakkında dolafllll baberlen tekzib tadar. - · kalmqlarchr. lnsiJU cernileri bu EL nayı tebaruz etbren bir 
etmiu. Berlin 1 (A.A.) - Bir ajansın nakli,.e Yapurlannı durdurup mua- bede bulunmu, ve ezcumle d 

MahUoka tekrar Hitlerle Te Vpn K t~J k la Berlm siyasi mahfellerinden ol - :reae etmek n ıçlerande kaçak ew• ~ ı (A.A.) - Ortatark tir ki: 
Ribbentropla aöriiteeeiini flildir- 8 arar r rendij'ine göre, İngiliz hariciye Wanap lnılunmadıiını ~··~ak ~ 1bsi1iz ~ karaıPhının. teb~ği: •- o gün, dünyada veni 
miftir. Bir Amerikan ırazetecisinin •t • de nazın Anthony Eden Belgracla ~.Fransız nakU,.elen bu ih U&yada lmn-etlenmızm ilen devrin açıldıiını berkesin 
aualine ce.ab olarak Matsuoka A· arı 8Sln muvasalat etmıştir. Kendısine ıe tan clinlememit ve torpido, lnııiliz ~- clüaku Pazerteaa Klinü, •n• imkan yoklu. İstikbalin • 
anerikaya Ptıneie vakti olmadtis- neral DiU'.in Mfakat ettıii ve Yu semileriae •tef açnuştır. Nakli7• Mena lrnp mmtabnnda dupna- na nüfuz eden projektör idrakile 
nı bepa etmittfr. (S., ...... t IDci IQIMa) plav Jıilkt).metıle temua geçmif yapurlan da, (asiliz donaımuı11nın am ..,...._Ye motörlu cüzütamla- betareti de ilk defa hem ele 

0 Roma, 1 (AA.) - Mat...obo S.Ua ııı,.ı mahfellerinde hu sa bul$duiU ~n edilmektedir. taamlZllDClan muun ola ı...nyol n ile temas halinde ıdi. Atatürk müjdeledi. İnönü 
Giai -.7111a siderek ua_n m&d. b.Jı İdillt" 91tilen kanaat ışte bu - Lemlra ı (A.A.) - Reuter: Fua sahillerini takib ede ede Ceza- Eritrede, .A.mar.a yolu üzerinde- manına çektiii telarafta 
det K~Oano de _.rltmut. Mla.. dur. Bunciall hqka aynı mahfeller Atma radyosu, Edeıı'm bugün yir mıntakumdaki Fransız bra ie- ki senit tahribata raimen, ileri ha- mak6a talihini yendiniz. dedi. 
hare Koat Ciaao ile birlikte V~e- den Yuplavyada evvelce bqİa- Yunan kralı tarafından kabul edil tibkaanlannın himayeeine miuumı rekitimiz devam etmektedir. Son Demek ki Jı;öniı yalmz 
cBk aa..,ıu lliderek ~U8901ini .İlıl nan seferberliim devam ettiti. de dilini bildirmiftlr. n bu ayede ci.nr bir limana illi- .f8 _.t içinde, aralannda bir liva bir muvaffa~et deii)dL Bir~ 
Lir aaat kadar 8iiTen ilk ııiriitme- öirenilmi.ttır. Yugoslavyadaki ın ca ôe.r• muYaffak olmutlardır. kumandanı da olmak üzere 800 e. eırdır mütemadi bır initle ve 
..U ~pmattır. Cöriitıneyi m~tea• kipi, köylerı yakan, kadınlan ela Al H&cmenin menteı mal6mdur: air daha aldık. çıj cİebtetile inkıraz uçurum ~. alk..ı.n ceYab vermek uzere ven. erkekleri öldüren ve Almanla V111 Framua. ötedenberi •ayıl Adil-AMINaya doira yuvarlanan imparatorluiun T u 
Mueeolini ve Ma-.oka. aarayna n kovan kindarlar ve kundakçı • ....ı Franea içln lbım olan yiye- Habeti-tanda. münakale batla- ie ,. ... tbiı milli musibetler a 
'-1itonu.cfa '6zfibatitlerdir. Jar tarafın~ yapılan. Ve kontro 3 m-•temel cek 'ft Mr türlü et)'anıa. Beçtn..me nnın burada da. ric'at halindeki !· 80na eriyordu. lnönü zaferi. m 

A • da T r1c• lu imkin o!Diıyan tahrıkltlarla do ... 1-.Qia koatrolunun mlni olduiunu talyaa kuTVetlen tarafından semt madi gerilemeye aihirklr Ye tına U IUA ludur. ~_,-:ı_~ PklYet etmektedir- bir •rette Wın"b edilmit olma111na retli bir iradenin dur kuman 
J v Berlindeki Yuaosiav elçisile • -. .... l•etl ler • ....-._. İM, ba evanın dirtte rajmen. Qiredaua"dan Adi.-Aba- venneaidir.• 

f I• K•Dnde Belgraddaki Alınan elçiainin kar ... -.. lglaün Almanlar tarafından naüaa.. ba,.. cloina demil')'olu ve yol üze. Billbare lnöaü Zcderinin m sa ara 1 un plıkh seyahatleri Berlin aiyul dere ohanduiunu eöy1i7erek eli.. rinden ileri ta.raketimiz seri terak- lif bakımlardan ehemmiyetini 

zah ki mahfellerinde Alman • Y1JIOl)av Ba''-- .. 'ar -'a Alman, mua yardam demek olan bö,.te bir kiler *ycletm~tedir. Bütün diler riiz ettiren hatib .aderini t&pa te Ural Yapl 1 buhranının vahametine ipret ola ıK ..... ı~ uı ..._e müude eclemi,yeceklerini bölplerde. cen-.'bt Ha~ nl- tirmiftir: 
rat telüki edılmektedir. Yı Wldinnüten faril olmamaktaclu- faz. Wlh•- Radolf s6l6nfiD eima- •- Milletler arumda ,.eni 

Atina, 1 (A.A. > _ C..zeteler Awıla tJ telı n ı Y agoslav W unan lu. Had bundaa . bir •6!1~ ~- imdeki mantalr.ada. ..-ltlemekte- peıpliltleria alevleadiii bir d 
Yupeiava Krala Pi;r.a. tahita BeJılrad ı (AA) - Avala • - kufJ'OfJtleri ..ı Franu batTekil auawnı Ami- clh. • de yiniai ,..ı n..ı Wr .bnparato 
cduta flnaae1MıtL Pazar sini ter- jamı bildiriyor: ral Darlan Fwya 'ri.1'ecek macl- Amn • ..... tıL• -.kazından lmrtanLia derme 
tib .. dini &pal müt..wt l'llr- y~ ,Almanlara 6 J>Da ıtpmkı Radyo guetelin- deai nakled• .ıemilere Urb eefia&. K.hire 1 (A.A.) - Bu ak•m çatma bdretlerle &allı zafere 
La.:.... a.-L elgiıi Waiılde ~ .. '-•"*"* .afk111ine ft • dıeıu leri terfik eclileceii'ri •e kontrol ... 'w Mldirildiilae •öre. ~ lattırae Tüftlak 'basUn lnön6 k 
-v• ~ tıiltırla wtdttaelt.. ı.tDr '9filıl 'ft mfllld emniyetlerine 8ellııile inmek için. Alman milerinin mümanaatiu ate.le mu- nin meı' · olan Amıara, lnplizle- ramanının kumandumda daha 1:1 ··:ur.. ... --un-. turrualar oldıaNa d... . . 'bazı kuvvetleri üç mulıteme! harekette bbele olunacaianı bildirmittir. rin eline aeçrnİ4dr. • yük lnönüler yaratmaia. her .._ 

X•kwWr Wr MJk kitleıi Yu- ecnebi pı.etelerm haberlerını en bulwıabilirier: Bu bidiae, o beyanattan 80nra Aımanan -......ı,eti uzlıia tarümar etmeie haza 
aoela• elcilik binaıından TGrkiye H bt't bir şekilde tekzibe m!zun~ 1 - Şimali Yugoslavya hudud iki e.ki müttefik arasında vuk.ua Kahire 1 (A.A.) -:- lngi~iz İl!'"' Ha1damnıza iatiklilimize dok 
·fuetiain &nüne aiderelt dost ve Keza, Almanlara karşı numayıı larında bir miktar asker tahşid et ıelen ilk ciddi deniz vak'aııclır. paratorluk kuwetlert, Entrenın mak iatiyen her tetebbüs yirmi 
Wttefik milleti, Reiücümhur lnö.. ler tertib edildiii, nümayişçi kafi tikten aonra, aaıl kuvvetlerle Yu- Bu meeele,i bundan bir middet merkezinden 120. ~ilometre kadar eTVel olduiundata ,.Gz kere. bin 

Jı& ft Tlirk orduıunu alkıtla.. lelerin 1aıWz ve Polonya bayrak naniatana taamı& etmek. eTVel bu Pitanlarda sene mevzuu. mesafede Keren'ın zaptın~ ~ 
19 

öha liddetle mukabele s6 
lllllbr. ndıire Mfiıi halka tetek- ı.a tn11izk'= ve A1mulM'ia ıu. 1 - Bulpr - Yunan hududa ._... .amWJk, YaQW ,..,_. nız bet aGn ...,. Aamara Y~ ~ Wze ~ yeltenecek htt 
kür etmek İçin lae,ecanla alkıtlar • li,.tım 1ılWid -.ı fU'kdar IBJ· da bir miktar uk:er tahfid ettik - bir dava ıçia m&cadele eda iki flinnltlerdir. Keren'e bır demıryo ret partalenwkbr Bu yalnız 

-Amnda birkaç kere balkHa etkma· lıeclilderi hakbndaki ecnebi baama ten IOIU"&, uıl kuvvetlerle Yup ..m.n.. birbUn Urb talihi neticeıi lu ile balh hulunan ~ f dade tecriibenin. mantıim teyid •ttii 
ia mecbur obauttm. mn haMrleri de hakibte UffUll Javyaya turruz etmek. mall6b 0...._ ile d~n bir TaDo nizden DOO m•tt'e lradar ırtı a hakikat delil. Q'DI zamanda 

• • delildir. 3 - Ayni zamanda hem Yup 79lin. Wnaetice halloluubilecek avw çok al1am bir y~lada ~ Türk kalbini tuhqturan bir nne Almen •ehl~8n08 Bu s&de fena muamel~ler neti lavya, hem de Yuaınistau tur- bir pl'e98ip meeelesinden doıa,.. bu- indir. Şehir, modern . bır . şehır herkeein zaferin yıld&nGmunde 
1111811 y rı eesinde Alman ekalliyetlne men- nız etmek. IUIDet haline ıelmeeinin eeefli inti.. manzaruı anetmektedll'. Bır tel- it Şefe karp ifadeain41• zevk • deJ • f ·ıak aub bir takım kimselerin Roman- ~ Balkanlarda hare - buuaa da iearet etmekten keaclimi- siz iatuyonu vardır. Asmaranın prur c:tu,.daiu bir ~ •• VADi mo ın 1 yaya geçtiklerine dair ecnebt .. kete pçebilecek askeri kuwetme zi ... _mıfbk. nüfusu. normal zamanda, 22 bm Miitealaben t.t.Dbal ıpor 

I":' zetelerin haberleri de kat'iyen tek gelince, bu kuvvetleri f(iyle hil • Fihaki m..-.1 Franıa silH P:rri kiti idL •--= . semi ...,.ll-enı, ~ bi:. 
bombaları allldl sib edilmektedir. Yuplavyadald ıa.a edebiliriz· metPl Franaa da büyük mkantı çek Aamara'nın zapta, ,...,lizlerm Mtı Perklan Dirimtekin 

Alman ekalliyet! bütiln medent Buııariatanda 14 lll 15 fırka. meldıedir. Bu mkınb, W••-· Fran- Musavva'ya ilerı hareketlerıne yol ferini büt6n eafalıatile anlatmlft 
Lond ı (A.A.) Hava ne- haklardan istifade E:Lmekte ve di- Romanyada 3 ill 4 fırka, Masil IAll1ll mail6b olmaıa netice9inde aÇllU4tır. Şap denizl üzerinde son telerden nud 'bir ordu vücuda 

· ra, bliii - ter bütün Yu.coslav vatanclqlan tanda 4 ili 5 fırka Avusturyada 9 ~k J'iyecek .aoklaruun Almanla. İtalyan limanı olan Mu.savva, >..- tirildiiini, Tilrk ordu.unun d • 
~ wviriwiain a ıibi kat't bir emniyet altında bu- ill 10 fırka, İtaly~ Yugoela! hu nn eline • .......- yeya barb mara'y~ 100 kilometre kadar me - b~ ~dedce, bem malzemece 
aeceki 'batbca hedefleri 8.-.e 4• hmmaktadrr. dudwıdaki İtalyan kuvveti~ 1 barekltı eanaaanda malavolmuan- safededir. bu dupnanla çarpıpnak ·~ 
6lz ~e Emden aana1'i 'bil- 8erlia, 1 (A.A.) - BU ı....t lll 'l fırka. Yani. eem'an 35 ilA to dan ileri ıelmekteclir. ODdan 90nra y la farba tinde kalclail~~ Lettint Dill-

. lmuetu muhabir bildid,.orı fırka araaında b r kuvvet. aradaa Wr baaad mevımu ıeç•• Ug"S y S8 f• Sak ıak ·~a -.oa 
... ~d d r"ıncilia tanareleri ye. Al..• l.rici,.e nezaretinin .e»a Bu kuvvete k~ koYinak bere dili için mevcucl katlık en bld dev.. I Feridun Didltntelna Pi .azlerle 
Di mod:i.J: bir infi1ik bombuı cU.U, Tirk ~ üçlü ~tıa Yunan, Yuplav ve l~Uz k1ıv reane linnittir. Cgv i yarı bitiyornuHt ~İna.& maharebai. I 
lnallenm•tlanlu. HaTqa fırlıyan = = ~~ wtlerini de '6Yle hillbl ecleb li • Bu ... dtte me.ut Franaa için il • 111-Y ..;;... Midin mYluare'beleri 

:!:1e kal~~ ya=~~~ :.,: taecliJrin ~· old. • ..... dz.i,unanistanm Bul«ar huduclWl- delil. fakat yalmz pyri metPl . . (~fı ı '':. ~1!{~ :dec1ce Te malzemece iiltGn 
... r çmyor, mekt.edir. Berlia. TUrk ba•nmm da '1 ilA 8 brkua anlar s.nJar i- Fraw mmtaluw içia laaricden ..- elem ile~ memur _.....,..r. dGpnana karta bzanılnufbr. K 

~ -· ....... .ı.ı.. .... llme!W .........,._ ..w-w ........ _, ;,neır1ıı ..,:... ... -- ..ıı.;,,; 1'ir ........ ha· t:..ı.ııa::..•i!:i,.':' .... -ı.: ~~~-=o ..... 
ldiçük bir pap tarafından 'bo~bar- etmeb...a 8elsracl hadiaele- nceli '1 fır1'& ukerle takvtn ecll liae setinaiftir, ~. ~11ta brwaJa: ya ıetiımitlir. ;:d! ~ tmıpLm kl 
....._ edlmiftir. A,m 8fUP cıvar- • • 

1
• • • Jeblllr. ,.lan zorluklar V..- atecl.-.0 8 ............. Ah 'w . k:..... 

u bafka ı.edefleri Ye bu arada iki ~ d:n ~ ..ı-=~-~~ YUIOllaVJ&JA aelince. wledlc f-.ik-.ye aiteYeccll olaa 1-D ..dl.;;~ 1 (A.A.) - Yus-. =.!:a"L:. t. .. mdrm • ~ ..,c1amnı ela laomMrch. - • 
0 ~ -:..,~ tikte • fırp c:ıbrabilea ba mem .........,etlİZJİkleriüa islııulDa " 1a.,.-. talJi,.. ecliln bin kadar • 

mu etmifdr. Wr ...._.etli tebaris ~· Jlketin ._kuvvetleri bılhwa IMman 9'1~- wıi1e teb.••ıaı blmi1 iki vapu, Bel ddak• •tat 
Bu hanklttan Wr _,.,... ~ =..;:~n:a wım- aeub mmıakaund• Uıllfld eillaui 'ftnll9F• ........... Halhııaki bey.o ~Pefhl7e vanmt ve "tuna Ji- gra 1 1 r'!' 
~~ittir~ ... .w. :'bir mitabehet 8.arm•..i:~ ·--ı ... .!i..~2!.._~, •• .,.._ ........ 111 Wr kontrol. wı- sumn Aım..a elc;iliii erUm ve elçi i Romaya gıtti 
Lo~z I~ Hava ne- Hna h 2 ı ' ._. .... U~ --.;;:@a. • ::-~ ~ ""'::! .mi ._kamlar tarafmclan karplan- Betin 2 (AA) - B. B. C. 

Ws''- ....... ~ 1 (A.A.) - Ol Fna. ili 30 fırka asker 9evbclebiı.cet ....lmarlan bertaraf ederek laa .. ~dsradcla vazife sörq ve ba Romada bildirild ae .. BomMrdımaa ...W.. mıaıal> • .,.. •• nlıa ı leldir. batılı · bir tetkil ede- iki la tahli,e edilmit olan AL Bellr'&cldUl ftalyan elçııı d ••alıeim t.narelerl cMln muvaffa- Y111ro.laT radyon ha'!- taamaa- L!l!-. .u ~ pre vapm ileri. "'---~ Bomua mtteveocihen hareket 
• n-:ıL Lir fa.. luua kup almecak puif mlclafaa __ 1 a111n11. man •zetecL IP'UPU • .r---v.- -ı:..ı.. SJclJlk iiierl bir ınasll 

..,_.e tıttwn&o ~ ~-Aım- teclWrleri Wıbada hlAa daa ver- u.ra:V8JI D c..,n- •hiBedad• wba ..... ,. d&ameden eYT~, pek m~~ :=::·~an ldue edılecek 

... llai J'l'Pm• r • ..ktedir Daha ~e mlreffela mGwif -.-....., Jtann. ._.. mel olarak daha 'bırbç ah - ..-
lıMb rı~ lıri, !-" ~ı,o...~ IUllfta ııi.rıclilea u çok alalrli w.. lstlkJA,Jf tartlar altmda ela ttıbrrlr ~ peftede kalııcaklardır. tir. 
-..men Te ..en ~ . raimen ıerek BeJsrHcla, ... Ye bu ...ı.rkindeD çok daha ...Eli o k 
"S:: f.:•&Tre ~ .. marWtetin ~r. yerlerinde. mesele ~er~· Budan a~ Şek 1 uruş • • -"-='-:- tam bi ı6k6net ve intiZ•m bildim dir ki pyn meflU} Framanan ibti-• iki W8ll pama U... v-.......- r - 1ldanaı ve elemlerini me1nna ... e.::.=.o:.. ~ ... -: ~·. <A.~n°s N-....e. Bir ..., .. leftil •iJlr, ._ ~ ~,.!"':; . 1 d 
:. ~-...:· =~i::;;;:.: Yiv '"n:'T;rM.e:: uledil«:n d~ , ..... nl•Jifler JIPlldt =daLdır. B. :ı ..... beh~ehal zam yap 1 1 
• M--Ldb eh • etli 1Urette ,.._ aaarlarm tebüde ınkedildildenm tetkik edilmeli n uwtcucl ihti1a9-

• ua eaumr . lu - lan tı:aqıbya'bilecek bir teldlcle 
• yabmf ve stop etmittir1 . •. T J'Ul10r,..: 1 • -..:-.: Bqrut. 1 (A.A.) - ~r~~~ hallolunmalıdar. ( ....... t inci IQl..ta) ıfından tetkik ve kontrol ~~ Müteakıl>ea tayyare enmu: en- -~•· • - ·~- " s.riT• fnblMe komieen ~ müfteriden alırlar. tir. 
cıl.ellins n Amelancl adalan ~e- Bud~pefte~ . 1 (A.A.) - ~· Dentz ~· lllilletioe bita~ ....... Suri)'ede Sl'e'Y ve nUma1'i1!erin tek. kını Nilan Salı akşamından evvel ..,_ vwı.W. 
1IDde U;Utan uçarak top mevzile- bafvekil, 1::1:": °:dn' ı. harbiye ladaki beyaanameyi nepemupir:ri. rar ba'1aclıiuu bildi~orlar. Sem• :ımıı ve mütterisine teslim edil ı Nilan Mı Salı aqa~ 
.W ve lııir seçici yapan Almaa kıt'a -. Yupela Wieel~ 'h.ıtk:: Sud,.e direktuTU b.,.ednin ,.e da polia nibna1'itçileri daiıtmala:. üzere yola çıkarılmış. yani rethane. mataza, depo aını~•• 
il.anı bomba ve•~~ ....- d: öriifmelerv yapalaup. Hudud ne lıir bUkGmet reiainin idare:1..k~ mUY&ffak olamam"' mWa otoıa6- bayiin elinden çıkmış ve fakat rika ve imaJAıtbaaelı.,....M 
tldmutlardar. Kıt alara birçok zqi-~ tak • edileceii öi- tında buhıaaeak bir kabüae bil ve tanklarla ~bn yardmmı d,tteri eline ~ olan fe • JmmiQoncu ve -91•.W~ .• tldlllJ!I 

•erdirilmit "· ~ d~..,... . • • vwe edilec~ .. Si;ruet, ~ültGr Te .iktt- iatemek m-:c'buri)'et~e )pıhn....,.. brler miifteriye vardılı libıil ta- -1cll~• 
Daba pç ~ eliler hir ta~- -:· , ı (AA.) - Bitaraf ıacl ~ mim~ ~ ~ta•' ~~ en mllhim -= kib eden günün akpmına lDadlr veaair .:::=:ıar weJret·ll!rtllln 

t_ "':'i:.i:' ~.!:ı:W: .,,,.rw-it:." v_.ı. .. hAdı,.loıi a. 't!'t ~ -:::'...'!.-: ;:.., ""::!· ı!:i8' ..W:. ~rilf. bir beyomıame ile molılllı!ı':.ı: = .. ~ balUlldau 
-.,.e edilea .ek.iz Yapmdan mütıe- ~-~n ve Ma~~ :.U.. D6rz61erin ba mecliste mi- meleri ile .._. telsraf ~ ~ milld19 memuruna n ıedla'W l&lferir bll' be 
liık_ldl lıir lr.afileJ• ft avcı ta~ led u--. cerey~ • •-oor mrıilleri ı...Nnacak, fakat &J'l'ICa bm meaetaütlerdir. Umumi .., .. uer- • lar clairMillde ft- 1 MiAn 1M1 Cafl&Dlba 
..... tam iıal>etlıı9 ka,detr 'zh-- ~-~.:-.!1:.:f-m ~da bh meclieleri olacakbr. de içtima ;rudtır. Kezaplaeok~~ riı!:==··e•nts JU11ı adar mahallm en bi~ 

..-. ~ il"' • er ..t... ........ , ...._ ••"'1• da bet kilid• fazla IPU r -..- W.111 • dalra olup mlJlıd'9 memuruD& veıınea-
Bitün '"8 hani&ttan yaJmz • 1-k~~. m~id L-L-- L. ~. 1 (AA> - Twı ele ,..Ü ~· Te ..... ti. "'-i&CfC"" Wllllr ıar.. ~. 
,,__ •• ...._ clamnoaitle... - - il • ~-..- SiıilfrWt lııiimu ... ılır na ... "Mıı1ir. ·~ \ 

• 
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[~_s_ .. _e_h_i_r __ B_a_b_e_r __ ı e __ r_i_J ,... Bir Harika. Görünüz: , 

IMARMARAlda ~ 1 
Yazma ve dokuma
cılar dün gürültülü 

bir kongre yaptılar 

İstanbul borsası dnn 
merasimle tekrar açıldı 

Aslı erlik işleri: 

,----------------..... 

Çeviren; 

Hasan Ali Ediz 
Fı - 50 

REMZi KiTABEVi 

Pazar Ola Hasan Bey Diyor ki: 

- Hasan bey, işit • 
tin mi bilmem? 

. . . Dünya altı.nla -
rırun hemen hemen 
yansı .• 

• • . $Und.i Amerika -
da toplanmış 

Hasan bey - Avru
pa için san tehlike ar
tık yeni dünyada de

.sene! 

Ambardan çaldığı 
eşyaları taksitle 

satan hırsız 

Türkiyede ilk defa 
Aynı zamanda 

Yugoslavyada geçen defa harbin 
nasıl cihanı ateşe verdiğini bütün 

dehşetile yaşatan 

Başladı! 

.---Harikulade Filmler Haftası --·~ 

Bugün 1 MİLLi l~k\LEMDARI da 
Bütün dünyayı tadılmadık heyecanlarla göz ya~larına boğmuş 

ve şöhreti cihanın dBrt tarafına yayılmış olan 

Meşhur Aşk ve Gençlik Filmi: 

EL lEDA GENÇLiK! .. 
Baş Mümessili: ROBERT DONAT 

İkincisi: 
Bu asrın heyecandan insanı donduran en müthiş filmi: 

Ateş Bulutları 
Baş Mümessili: EDVARD ROBiNSON 

~------Matinelerden itibaren başladı.••••••"' 

Musiki dünyasının en parlak yıldızı 

KAR UZ O nun rakibi 

Meşhur Tenor: GiNO LUGO 
Büyük bir şaheser yarattı. 

A 

Varın akşam LALE sinemasında 
göreceğiniz 

SEVGiLiMiN SESi 

Bu Cuma. akşamı -... 

ŞARK SİNEMASINDA 
En büyük muvalfakiydi olan 

Doktor Hafız Cemal 

ÇEM.ERLIT AŞ BUGÜN AZAK 
Telefo:ı: 22513 Matinelerden itibaren Telefon: 22542 

ia&uıbalun en buyük 2 slnWa.smda a.yDi umanda senenin en. l>iiyük •ÜpeJ' fılml 

DOUGLAS FAIRBANKS Jr. · JOAN BENNET - GEORGE BANCROFT 
tarafından yıızatılaıı emsalsiz, mötbq, korkunç &a\ıneler arasında büyük aşk, ihtiras ve macera sinema. romanı 

YEŞİL CEHENNEM 
Yılaalı derede, feytanla.ra ıirilme.si menedilen mukaddes mabedin önünde 3 erkekle bir kadının heyecanlı 

serıibetüm, mllyOftlıar a.a.rlile Tiicu.cle ~etirilen bu çok yüksek şahesere ilaveten A Y R ı C A : 

AZA K'da 
S EVIL BERBERi 

Beynelmilel şöhretini bütün dünyada. harikalar ya -
ntan meşhuru alem lBarbier de Sevlll) operuından 
fj],ıne çeltilen senenin en büyük müzikal filmi. 

İMPERİO ARGENTiNA'nın yegane rakibi 
Madrid Operası Priına.donnası 

ESTRELJTA KASTRO 

Ç ~ M BE R L i TA Ş'da 
• Denizlel'in çelik ejderlerinde vatanlarının aslan ko. 

rl(Yllculan <ılan Amerika bahriyelilerin.in ha3ra -
tını canlandıran 

BAHRiYELiLER ŞARKISI 
Zaferin 11C.ş'esi... Vazifenin ateşi... Müziğin zcvkile 

yaratılan nerıs bir eser. Oynıyan altm ses!ı 

DICK PO WELL 



Yaldız. Sülünün llkaydiai kal'fl • Apmtol s&nden pne artu bir 
... da duyduiu ıztmaben 8C1mlı Ka- endite7fe maq tevzii pnünü bek· 
!_" Aalana bed muamele edeTek CI- fiyordu. 
~rn.ktaydı. Se•gıu.inden bersia * 
'-tiaıtal battl hakaret cönnekte o- Hl.ayet o sün selınittl Bermu -
lan Kara Aslan iae arkada,. Bil • tad aıtistler,girlesler, boyalar, se • 
CUriin eğlencesi. alay ml!Yzou, nıaa• yia}er, bülMa cambazhane menaub. 
~~e hedefi olmuttu. Bir taraftan lan ve müatahdemini sıraya dizile: 
...1 ılcbzdan soğuk muamele sönnek, rek 7aubaneye airmitlerdi. Cerçı 
~iier tarahan Bücürün münuel>et- Dünü. üzerinde lıer ay para daiıt· 
- takalanna tahammül etmek Ka- talı JDMPD•D batuada ohll'll)'Ordu. 
ı-. Aslanı çıiınndan çıkarmilb. Bu Fakat önünde oe hordro vardı ne 
llralarda lı:endiaine maqmı Terme- para. Buna mukabil yüzünde Mrarlı 
~ biç tüpbeaiz ki dolnıut olan bir ciddiyet ·nrdL Apuetol tahmi -
~~ _ k~pü tattıracak damlayı atmak llİn de 79nılmam)ftL Söze Kara A.&. 
--altb. lan ı.,lacL: 
~ F..a.en birkaç zamandır cambaz- - Haydi, ne daruyor•n) .• Pa· 
ı.. · ede bir acayiblik vardı. Adeta ralan veri ..• 
"" İsyan havasa esmel:teydi Ciıla Dünü İçin cbechyete intikal e • 
~~, Boyalar bale ıcfine itaatsizlikte decek tariht bir aöz aöylemek aa
UQl'lllıuyorlardı. Kaç defa bale tefi manı gelıru.ti. Aiır aiu yerİllden 
;:a:vette bulunmuıtu. Eski disiplin kalkh. ilı:i elini masaya dayadı, çe· 
) ... yavaı anarpye doğru ıidi • nMİDİ ileriye doiru uzattı. Wazuu 
~ Paruızhk havayı büabiitün hafifçe temidedi ve· 

•racakb... - Para yok!... dedi. 

SON POSTA 

TBYZE 

• btılamac:lliından dola~ aaıa' at- ...... b olduiu mUeeaeaqe karp Cümleleri aöiüe aöiae bir hub 
karlara kart1 kaç zamanclar heale .. hiimü Dİ7et ve bai&Jık aöatennekti. emuanc:la sünailer P,i odanm ic-
meltte olduju kiai izhar etmek aa- Yddızm bu sözleri Gzerine vazifeti riainde çarp111yordu. GllrilltU, pa .. 
mam seldiiine llükmeclerek eöz bqmda izzeti nehi rencide edilmit tntı arwncla Yıldız Apa.tolun 61. 
alda. bir memur rolü oynamak gerekti. rine yüriidü: 

- Entl ... Patroaıamama ı.akkı Dürrü acı bir tebessüm takınaTak: - Bak••• Apaeeıol ... Beni dia. 
'ftl' ... HaYLÜTanm ölmeaile i8'a - Evet, dedi ... u.akhk edJ:yo- le ... Çok •lmtttim amma eabnna 
1tonmnaz çalıadL Demek ol~or iti rami ••• Bundan da curur duymak. tük• .. •• Yetec artık ••• CJdiyo • 
topunur • bir arada Hava-Cawa ka.. tayım! ••• Ben .Wer aibi deidim··· ,.. ••• 

YAZAN : EICREJI ~D dar olamryo .... nuz .•• Sizia •••b- Ekmeiiıni hihakkin ~nmıL. Dedi. •• kollarile kendine ub-
Ba 8Özl.m .. 9;--..ı-...ı • .z.. L _ __... mza kaç paraya alınm beni ••• lffa. S.rap ... ıı oluak •elmedim. fa- -.ı.n arumda bir yol açarak da.. 

-...-.......... ,,.._ ettikae kabahat kimde} •• Pam>ncla kat beni b.eliyen bir mOuur.,. fUi7a falada. 
:;~~---- lı:i": lurrtulmad L'-.. mı • .ade mi)... karta. Jı.. YicdaD ..hibi trilti. feda- Ş.cli Kara Aslan Apmtolım ,a. 

kapı .:id D a -·----~ Diinlniin ... tahkirlmia .azlai kArhk etmein borçlaymn ... E..-. .... baimYonha: 
=rnuı benzil;·Ae.:~ ~ &zerine en ....t Vıldmn senek. ataklık ediyonnn. faka~ J'~ •. - - Yıldızamı ben bırakamam ••• 
Halinde Fon Tain~lealldlgell ft fakat 8İnirli bir kalık-.. ,.&kMI - bahlan •le~enOzd;m-:::- O nerede, ben de orada ... Bataqa 
rine veda eden Napo~k ~ dlai. OrtaKbiı lı:~! ka~nnaiada ~a-~- ~~::: Lltib ~L-rum~·-L--~ benB·fl ••• 
Ked li .ı_L_ --L • nan ana ,_.n asm- n ıu • .. - &ma ... • -ru • -.. a aöz 6z • L!~.l-~--

er ' n.sat .. _ur bir...&.: L ....... la k .. fürleri ba kah el. sitede 'biletçi .•• Çünkü ben... la 1 enntı IUQııaeuaa o~ 
Ç LJ d-...1: ma& -ere o n u .. L • nm aa lın allıya Y ld • 

- ocu& ar, çw,. Co"Jklar, IMa km b111e1nda yuttu Ye ta mbir l- Bücür aözinil •esti: d • • ı IZln Peıım-
Apu.tol, memleltetimizia bir tek 11- t1k eentilmen sibi eözii Ydcbza ter- - Biz llf i9temiyoruz, para ia - en ~tti • • 
luaal cambazhanelİ sahihi Apmtol. ketti Yıldız Darrüye mukal:>e)ede tiyoruz, paramm... . Gitmeaile beraber, kolkola gir .. 
llİze diyonam ki busBeki dlldtı if.. bulu~uyordu: Bücürün ha sözleri bir ip ret ma llUf olan Sülünle Net•• Apmtola 
lia etmitimdir. - Her q bitti, timdi camı.zı.a. lüyctini aldı. Gittikçe yükaelen. ka. önüne clibldiler. Net'• plıhidd .... 

Her ağızdan 'birden hir ilet ta.o- De ataiı Dünüden mi ukaret gö- baran sesler para i.temek.teycli. Kımlt 99aile ha,kırdt: 
cüb nidası yükeeldi. Apa91ol clC""MJD receiiz1... Karsatahk biiyümiiftii. kimse kim· - Bana 1tak 7Bi 119111 ••• 
etti: Yıldız Dürrünün can damanna aeyi dinlemiyor, lıerlı:es avaz avaz . Apa.tol irkildi. Ş~ "'.:;-

- Evet çocuklar.· . Cambazha bumııta. Kızın :söylediği pek de 78 bağırıyordu. ~ ~nil;ya.....:.,.a, ~ 6~ nemizi mütterile, kasalanmızı P4 - lan dcjildi. lılerin bozulman üze • Paramızı verin, yoba he • ~.,f: oaa 
rayla dolduran Hava-Cn-a yap141k rine Apustol odacısını savmıı oldu- men gidiyoruz!... c• S.- hak .. flçıaf • 
ltardqlennitf.. Onlar Bidil. De milt iundan bunun vazifesi olan aoba - Vnaiye aaa'at olmul... rezaletin .C ~ ... ima-
teri kald, ne para... ,..Irmak. yazıhaneyi süpürüp toz al- - Kann güzel eözle doymuf... Sül"' d: etti aca 

Bu aözler aan' atlı:lrlan resııcide e. mak, müdüriyet odasmı temiz tut • - Pah'OD bizi aJdabJ'OI', atlata - ~ ~ 
decck mahiyetteydi: fakat hen6z Jllalı: gibi itleri Dününün kendilli yorf... . "' --: !)ak Balk

0 b:·; Sapma 
~ itiı:az. etmiyordq. Sandan JÖrüyordu. Fakat bu upkhk e- -AG mQIDUD hiç oynar mır- preauae ••• (~~_: .. 
lailiatifade Dürrü im dlrlii aralan • eliyor demek deiilcli. Olaa o1ı,a - Parammf ••• ParammL.. ,,..... ••) 



Yeni ntemlelcet hatan• 
si meraaimle tıfıldı 

ON POST~ 

._.. 11f11aa: 89 fflkem.t _.., 1m Mr ~ - SIPlaeıiı ki ı,.le. fakat ı,e2.. ti &zerinde clltladlll@I llrenmit- lı:ee. eler ••kik•t meydw _!~~ 
... - aeaılr.etle ıedclettiı buna ılzclm Qıenmek iıti.Jwwa. lim. eledi. • cinaTetle •M•aclar zanncaue -

I~ ~ie
.-~=-~~:~~ - Emrec1erıiniso ...-. fabt Siz. Wli7onma 1ı:i, Torrar'in en çok Verityı . ~tir. Herke.tn W,.Je • hir tllnn.I ' ~ _ --- --~ - mlıuu ec1..mz. be ....a ~ • itimada layık alrdli& titr aclamm • - S-!o ~b1, tabii ki bunlan altında bahmclaiunu niçin anata. • 

- -.., Gıa ele ediniı. zira oda· mz. Ba halele. o ıbe bıa kadar hl- adem.it i8temiyor u ve muhalı:bk ronanaz) Beıs d..a.. o llerifha hit .... -.-~ B n----~ - _ Aıı.._M .• ~ . d ~ bir )'Ok Wr ... ı,ıq; elden cıkarmak ki reddedecekti, dedi. Fakat aizan, bir i8tintalı: 1....-dan Wr adamr it-K.; I::'- ':'" :k;ıl!n~=d:i.: •nulm•.ı-... icin muMlrlı:alı: ıilinle •bilfllliif, Torıay'~ ~u gi~i adamlarla m&na- bam etmeie Wbiam hilinifo• m• 
- . . . v~ etraflna halrarak: .. tahıl kanaatlerinizden istifade ıebete gınpnauıcie ne ıe~~ ol~u. tllDUd Gerrlıonun lımi bü Fru. 

J'--: V.ı.ntin waı;,,,,,._ _ cbd..i aram..a.r, cleiil mi> etmek t.tendttir. Bu mullakemem. iunu bilmeniz ~~dır ııbı ı•li • ım ij.lclGrmek lüb ile,... 1au bu-
IGeri airen Verity"yeı atalı doiru •rlı:ılı: bıyıkları, •n ~· tonlu. de yaaahmyorum. delil mi> yor bana; ne de~) . J...,-oı bundan baberclar deiD ad 
- Eler aradıium .. to ıalu"bi telli ve kirli ditlen1e küçük bir me- Hfikthnt emGmeııili. elindeki v..- Sustu: a&llerinl, yazmaneye doi· ~ükthnet müı;n~ıU elio?n altın- .WZ> Sb de ,aloda 189 ftk!e ita. 

ite. ... tıli 0 odw biraz iatiralaat mur tipi p.teriyorda. O.un bu por ıikalan btlr,aralı: ılllerine clnam ru giden llUkGmet mU'IDetl'ilinin y6- dalı:i kliıdlan titnyerelr bır araya dar kaldınız ve tato tabibi b1Ze ıi-
etmek 1Ç1D tekildi. biraz J'01'111D n trellİni tamamlamak iGin. Amerika· etti: dine cliktl ·nı ıetirmeie ~lıttı: . ~ "in zin aece on bir buçukta aynldllun-
bJifsiz idi. eledi. h7ı a6rdülil ıaman -1.emen çıkartıp _Evet. ben ele tahmin ecli,orum - Bu mebl&I on yecli 1ıia lira - Benım vazıfem, onay zl aöyledi. 

Plulappe. tatoaua ..... iMana u- eelam verdiii ve ıonra yazıhanenin ki cüzcluu aranutlar, diye .&k6 .. idi deiil mi) dedi. çiftlik itlerile m~I .olmaktır, yo~ HükGmet m&meııa'U bw palı:.& 
NDÇ veren atmuehri iciıade zeki ba üzeriae itina ile koyduiu melon f&P aetle cenb nrdi. Jamieeoa a,.ı tllkGnetle eevah .. onun ~uıu~.1tlerin• mldaba nralı:ı çekmecenin a&züne atta ••ı 
kJtlarile va.ı:ah .......... T• cici• kamu. bıa .... rı.. illve etmek I&- Philippe kapaya doiru balı:b, eon verdi: etma deiil. d L etti - Benim yaplllım itlerin ve M-
dt tavıri.rile inam im~ ye amdır. ra. hiikem.t mUmeııiline doina • - Bunu rapa'bilir~i. fakat ller Sonsia fUnlan.,:.n~orum. relı:etlerimin olan büenlale ne aı&.; 
likunet telkin edea -1a61ı:6met ~ Onn bıa har.keti, ~nmn iri- ii)erek alçak eeıle ıordur Mide aklına aelmtımit olacak. Ba. M~& v=••_,:an yabancılarla 1ı:aıa oldaiunu aaJam.,..-. dedi 
.-.Wni ıörmelı:le çok mema- 01- .. ft dilıbtle tarancilinu a&teri • - Bu cUzdanda neter olclaiuaa na da~qabilirdi. --~ • : • ellini boZ1q1Dat1.. V&ftr: 
lllllflU Fakat ,imm,.e bclar Ja • 7orthr. ....,._ bri:Jutin .ariil • hili,or mU8DDaz) Venty: m6nalı:uaya Siflf1ll Ba İe olmakla - Ba71• dUtUnmelde a1c1...,... 
miuon u tamamen unutmut oldu • .... ft .-,. 4elra luçalanaıak J•mieıon. ba ıaale. doiruda~ -. Bu perayı. Vikontu~ ~ndan ~ber -:=::.: oldu~ kadar 1Mn ıanuz ve pcikmec:len c:le -.... 
..... habrlaclı. Bunda da ... lacak ta....,....__ cloiraJa cenb venaed1e Elindeki pntaj ıuretile almalı: iıtediiinl de lııir lı:~ k imalı: her ite bar· böyle olduluaa ö~ .... 
ft havret edilecek fevkalade bir PW'iJPt lprl mWI. ...... b - nraka lııir d~a,. lı:oraralı:ı ~ m~h) b ifad • bw:u ~.,..... dl. 
.. yokta. ..... n: - .... pto ıahibindeq tona.. Jamıeıon un iç h • tap v~'°. d • Sonra ...... ıorchrt 

Zira be ufak tefek adam madde· - Sizi ıı...da ,..._M ..... J .. • ~ _.. i.Fi edeniniz. ma.,5, ele.. ~L ~lı:;! ~t'".bi an~ _ .Z~:J. udurmak mı. dedi • - Diba alı:tam .. toclaa oalımm 
- Lı- ..1:.: _.. batacak bir h11111- -. ~ 11M1111aunmn. aqa ....._ .... ...."" •--- ,,... P ı .. _L_..1_..1 F L- d•..a-.- -• ~tim&) ~ -.r ... W"~ .... il IOD dedi. 2ifa -.Je WiM serflt • v._ ···~· ....... W ..... ak) diye ~ ... .-w,uı. •Mit ..,....- il.'-·- _.. =. ,::..,... ......... ..ıı ......... teliılıd ....... MIHll ....,. JMIUU kf. k .. l04a Mi• 



General Sular idaresinin bir S P O R italyan filosunun 
diyor ki • akıbeti 
,~ ı 1• ... , Senelik f aaliyetı Dört uhir atletizm a•yr~~~.:..::t. -==>mu. 

YlllOllavyada bulunan Alman - yv hafaza ederken zuhhlamnız d. 
luta ltalyan)a bu toprakları bil- 400 USabakaJ dütman takib ebaillerdir. Londra 1 (A.A.) - Başvek» 
yük kafileler halinde terkcderken Bir sene zarfında şehre 18.976. ·1. metre m arı ZutdrLmrmz ~ irtibab C~il. bugün Avam KamaraauMia 
Alman humı w Alman telsiz ya- k b k • tes• t ancak aece oldaktaa 80llra teeiı e. Kamaranın Dl1ltad paskalya td-

Çörçil harb 
vaziyeti hakkında 
izahat verecek 

}lmı, aleddevam Sırb vılayetlerin mİ abı SU verildi, İrÇO yenı IS& ve yapılıyor debiJnu.ıuclir. line başlam••nıdan evvel bmrb 
de Almanlann düçar olmakta bu- ld •d • 940 yılı varidab Saat 2t elen u ...... İngiliz aaf- vaziyeti hakkında beyanatta mı-
lunduldan tecavilz ve hakaretler- ÇCfllle yapı ı, l arenın fı harb filoaa cfmdeP haber verilen I1mmak niyetinde olduğunu bildir 
den babıletmektedirıer ı:i, bu. on- geçen seneye nisbetle 28.381 lira fazla Pazard m·ba . meçhuı bir seminio. civarına aeı. ~. 
l8ftll Yqoalav)aya kartı aabır .ve an ren sen mittir. Bu aeminia ..._daim yere Çörçil demistir ki: 
ıntlllyemetle hareket etmek nı - 1 • . . b.klar8 l'1GO tre boru dö- bisikl - b k I yaklapJ.ea •ocak tara6nda ka- Paskalya tatilı hakkında takrir 
)'et ve karannda olmadıklarını Belediye Sular daresı. 1940 yı- l lıf so me . . . et musa a 8 an ranhk içinde d.ı.a ~ diitman verildiği zaman mutad beyanata-
dsterir 1ı faaliyetine aid btr rapor ve bi- . şenmiş ve tebeke tevsı edilmiı - cüzütamlanmn gölpei aöriilllıaüttür. mı yapacak yerde, daha evvel, A-
Yu~av buhruuun çıktığı ilk Janço hazırlamıttır. Bu rapor dün tir. baflıyor Torpido muluiblenmiaden Lirinfn vam ~n ~nma,., 

l\inlerde, Almany~ Y~s~v Şehir Meclisi azalarına tevzi olun . Be~ ~~ Şifli_de Hür _ projektör~ ~~ ~an fi-~ ordul8:nna ve hava kuvvetle 
buhr~ kartı alabıleceğı 'ıw - muştur. . nyet lbı~ caddesme. Nıpnta - AtJetizm fedeıaeyonu dört teÜ ıo...dmı bir iiçancu ~ aydı~- rıne Akdenizde ve Ortaşarkta .b-
)'eti tetkik ederken bu hususta Bu rapora R6re. 940 senesınde şında Valikonaiı ve Emlü cadde arumdaki müuıbabJarı 

4 
Ma latmıt ve bunu 20J. milimetrelik zandıkları parlak za.{erler sensin 

kafi bir §eY söylemek i~'!1 :n~sa: Ter~a eski Korlis kazanl~m 1 !erine, 11""'1tiYeı caddesine 869 l.taabulda yapaabr Ba m~ top.,1arla micelahez hi~. kruvazör ol· d~n !1<>layı. tebrik ve teşekkürlı9i 
id vaktin henüz gelme?ığinı. ıl~rı yenne ~~ulm~ iizere. İngılt~e metre boru ~ittir. . blua l.t.DbUl, Anb lzmir ve d~gu .""~~ıtbr. DU§IDalt .. ~~va .. nı ~innesi bUkmda bir Juınr 
iürmüş ve ,imdilik hidıselerın ın- den eetırtılen iki kazan yerlerıne Bir .-ne ıçbıde tehekenın muh Balık o;;lripJ8ri ... ~ edecekti zorleri hiçbir kaçma te,ebbusu ya. ameti te1ttif edeee;tim ft bu fınat 
kilafma intizar lizıın geldiğini konulmuş. kazanbnn tıeçhiı.G.tile telif nottaıaıma )'elliden 19 tane em • • • • r. pemed- evvel 380 mili-melik tan bilistifade umund vaziyet bak 
Yazmıştık. Bugün de daha fazla bazı abamı, fabrika atelyesınde yangın JIUIBluAu konmuş. bu su _ ...... 'r9"5Jlllıl •'91.": w.iklet toplamnızın tahrihklr borda ate- tında Avam Kamarasına beyanat 
ve daha kari beyanatta bulunmak hazırlanan buhar su borularının retle şebekedeki yangın musluk • ~: B~~ :1 1biaikl~- file hiçbir ~ yapamıyacak hale ta bulunacajıın. Lordlar Kamara 
'Wtztyetinde obnadıtmu.ıı .petin :montajlan, bu bı>rulara aid kanal !arının sayısı 579 a çıkanlmıştır. ~il~ meaa n Y ece t t ı:tirilmiflerdir. sının da ayni tarzda hareket etme 
16ylemekle beraber vaıt>alarm te- lar vtleude getirilmiftir. Belediye hesabına eniden 3 : Bunu muu:~ıb torpido muhrib- si :muhtemeldir. 
lbb ve seyrine bakarak vnziye.. MO yılında. Terkos Abrikalln- halle çepnesi açılmış. bJ'nlarla ~ 1 - 6~/::Jl;f94i' ~ıc;S lerinüZ dik.ltatf.e~i bat~akta olan Çön;Win bu sözleri şiddetle aJ-
tin Yugoala.yada s&kUn bulmak ~ 9.Ml,l~ kıl~ım ~&mir is- raber mevcud hal&: çeşmelerinin metre, 2 

3 20141 1941 
p Po~ ~~ ~ Fmme duşman ltru. kışlanmıştır. • 

IÖYle dursun gittık.e ~~a çok tıbl~. edilmittır. Fabrıkadan bu sayısı 201 e varmıştır. 940 senesin- kı1om~ -
4 

_ 
2714

,
1
9.;i ~azo~n a~e tophyarak her -

ciddileştijini ifade edebilırız. ~at Yl! ıçınde şehre 18.9'16,~ metre de İstanbul, Beyoflu ve Boğaziçin ~OG ~ S _: 4/ S/ -..t tmpılle batırmışlardır. Sovuetler va 
• ~lulDlll mı!::!a~ı::: = '! ı.:~~ b:u:;:: deki abonelerin •Ylll 26.049 u ı::: PUar ,;:e:r~e. bulDRan w~!';Hıt ::r-~: ı · . 
~ ve Letıistaaın 10 da kimür Jwıcamnıabr. Bu sene ee- bulmuştur. • • . ~ ÜIDc17& bde -.. Met ---~ Atetimizin 1eeiri müt• Yugos'.;vva 
ki JW vaziyetlerine benzetmek kepmaıia, Derbend arasındaki ga 1940 yılı Te~ ~ı varı ce v~ olan bu koflllar 19 Ma.. bit o~. D~ kruavzörle- tel• J' 
kabildirw Onun için Almanyanın lerinin bir bmı tamir edilmiş, :ı 1,sı;;ı~!lı;!! ~ ~uş- y.ı• Edinıe - İetanbul kopnuna ve rinden rnımeain baca bizUlndan Moşkova 1 <1-\.) - D ll B. 
dltince. ve arzuları~ tersine el- Kağıdhane süzme havuzlannın. · Bu. s - ~arıda~an Hdiraiıda YQılaeak T6rldye birin- arka kulaiue.kadar ~•e!en kızıl ajansı bildiri 

1
.. ~ • 

!bak ilııere bk Alman • Yugoslav kumlarını otomatik surette temiz 28,a~ lıra fazl~. Bır aene ıçın~ cillderine hazırlık- mald,.etindeclir. alevler denizi aydınlatmııtır. Bir Pnrvda ~i SovJet1e Birli 
lll'Qarebesi bile beklenebilir. lemek için .. J'ransadan getirilmiş de ı~letme ve ı~ masrafı yem . B~ci yanı ~! 4/ 1941 tarihine ~~ ~diiine söre arka ku.. tinin yeni Yugoslav ~ 

Balluns böyle bir muharebe olan selektorleri~ montlıjı tamam den ışletme ve ıdare masraf yekli müaadif Pazar gunü eabalıı eaat le uaheti muteakıb kopmuş ve de- "k ederek Yugoalav milletiaia 
Maearistan. Bulgaristan ve en lanmıştır. nu 1,036,882 lirayı bulnıqtur. Su tam 10 da batlamak üzere Mec:idi- nize yuvarlanml§tır. Fiume bu ea- . mazisine 1'yık olduluaa 
ziyade ttaıya tarafından temenni Şehir. dahilinde . bir yıl içinde lar !daresi 1941 yı~na. ~,302 lira ~el:i7 .. T...,_ .. Y41Dik&,r - Kefe rt;tle. batmakta a~n ~orıı~itein ye. bir kere daha göatennif oldat
olunaıı, batta teşvik edilecek olan 7051 metre boru döşenmişti?. Bun nakıd mevcudla gırmıftjr. ~ -- T_.. -: ~'7 .... •. bır borda. atep nebceaınde kru· bildirdiğlıae dair oluat UniW 
bir şeydir. Çünkü bu saydığımız ların 4078 metresi İstanbul, 2973 Bir sene içinde satılan suyun be ..cra iri .,_ PliP ..... ollnk Ya.a.de yenı yangınlar çıkmıfhr. PrMıı tarafmdan verilen haberleri 
devletlerle bizzat Almanlann da- metreli Beyotlu cihetlerine kon .. her metre mikibı için 9) para e- 60 iı1-netre& bir meeafe dalıiln- B. ~ bütün . eaffı. ~arb filoa~ yalanlamakta ve pnlan iJ!ve 8'ie 
hi Yul'>Slavyadan almayı dilşiin- mU(ltar. • sasına göre 52,368 lira tahakkuk et de ,....,.aldır. deniıı ~e 11t1rak etmıı mektedir: 
düklerinin tamamını elde etmek ilstanbul yakasında Edirnekapı. miş ve bu belediyenin au, kira ve Yaftll, itlirak edoc4* b.-uı._ b.l~u. Böyle bir telgraf meveud delil 
için böyle bir muharebe en radi - Karagümrilk, Fatih, Süıeymaniye. ameliyat boıtJar.ma ,,...,b edil )'11111 -·- nV9I ~aarq ol olan s.ı.:::_ tc,.pfar::~· . y~nmı:k.~a dir. SovyeUer Birliii t•"'*lDDi,.ı. 
kal bir bal tarzıdır. Almanyanm Ullkapun ve Gedikpqada mulıte miştir. d..- halde ~ yennde hamr 1 --.:.ı"':~j ~e .. 1 ~ ıı.:1 e ta bulunmamıştır. 
'Yaiaosl&'Vyaya muslihane hulUl l ' 1 aha Y~ Wm'-W ....._ .._ • .....,-tor enn •tısı ı e. a~ ı 11-; 
~ bo ı un için ta- A:I-... Am •k 1 Parti 1...:~ ,.-. lQdetmaelıri lbmtdw. Wf lndunuyordu. Wonpıteın yem R 

1 
tebl•wı 

kib olunac:: u~~n cebir, yani ~llllilRJI erı ayı Ulill• • . Geç .......... ,.... .... etti- ~uk!:t: etat~ie ü:t: ~.:ıad: JISla ıg er 
ll'lllharebe yolu kalır. ı Bal - ...a..aa.. an· G u ........... ___.arı rilm..:!b. _.. ımltlelılerf ,...,. batma• baflamıfb. Diler lqiljz (B4Jt4rajı s inci M41f"""' ':r,.~siya bundank ~' mım pı Ul~IU f rup lftlf~tllHftlJll -=- '--eti ha±qld..-dan· ı ıIV! barb gemileri de aynı suretle üçün- Hava teteiküllerimiz cephane 
·-..u sıya ve as erı progra ... U151. .- uaıu • .• ı. -L. k .• ·· lan p •-- d __ ._ __ '"--L _ __._ ._:.-

1 tuıamlamak ve Yunan meselesini f ... ...,. l lılıei ..,,._ .. , ~ ı inci -~ıuıa> 1941 Çarpmba aWıü Betiktq Se- cu naQ'"an ru~azoru 0 0 --!• e...,......_ DU111V11numa~ e ... ..,.er 
'ı!1Jederek B~larda lilz:u~ gör ~di~ protesto etmedik ve "Celsenin .~çılmasını müteakı!> ref ~~dında y.apılac~k ınJ~htr: ~Bü~~ harekat bir ~ 4!::;:.i:.::.•lan &zenne bomba.: 
diitü nizamı tatbık etmek ıç~n Yu etmiyecefjz. soz alar~k kürsüye ~~1~ BaŞ\•ekıl Şitli Terak~ • San at O. eaat 14, S.- _.w1wı n.tl ŞimaJI Afrikada Alman av • 
~vyaya. bir an evvel gttmek Uda Amailıssrda . Dr .. Refık .. Sa~~am hükume~e şe- hakem Ş. Tezcan. İekeaderiye. l (A.A) _ t..iliz yarelednia hima,.mıinde hareket-:. 
!~tıyacı i~~nde kıvranıyor~u. ~u Nevyork 1 ~A.A.) - Assecıated kerın bugun!tü satı~ .. b.~d~lh~~~ .. 1~ Yüce Üikü - Taksim saat 15.15, bahriyesinin Akdenizdelri son zafe.. den l>ombarclman teşekkiı11erim.'\&. 
ışı kan dokmede~ yapa~ılmenı~ Pre~ y~ıyor. . .. • . kuruş zam ıcrası cmşunuldugunu hakem Ş. Tezcan. ri hakkında beyanatta bulunan A- den biri düpn•mn hava üslerini ,,.. 
Yolu da, diğerlerınde tecrube edil Bırleşık Amerıka hukumetı ta- ve bu 10 kuruştan 3 kuruşunun va- T" p . l 
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diği gibi, Yugoslavyayı Üçlü pak- rafından Aımerika l imanların~ ziyet dolayısile at tmıs olan istih - h keıcarBet u" l ı:,rtevnıya aaat • • mıra ltaunım"M"fil~m ş~>: e .... mı~ıs.o ·~L erı -~ıaabuın:__ om ika' ırntaan 6: 
ta -'- kt Alman bu - ı t t .l- • • İ ' a m • uoz. , - yan oau ıflJlı ... ne - roıı:ıa. Y1CTI1e -.an ı yy~ ~ ı. ya . )O u u uemırlı t~lyan v~ ~lm~n vapur sal mas~af~~~ı . k~rşı~ıyacağrm1? nundan e-nel bitir11'eie çalap.ca- taluib etmitler ve büyük Yangınlar 
tu ~e w~t'faki~ia:ı~: larınuı musaderesı uzerıne. resi - hesab edıldığını bıldırmış ve.Partı TUrkı·ye serbest ~ İtalyanlar Jutlanddaki telril- çıkanmtf'rdır Hava muWarebeled: mış ~n . r ... ...,_.v e ~ mi mah~de diğer Aınerıka umumi heyetinin bu zamma mu - de w tDlıaia dü..niflerdir. eenumda ~... av tayyareleri 
onu ıptıda noktasına kadar ~rı mernle~etl~r.ının .de Birleşik. Aftı*: vafakatini istemiştir. Grup umu- • • • • • l nh t (A..A.) - Tim•~ 1 ... ıic aıı 4ifinde Wr tanaNJi 41-
attı. r!ka mısalini ~ edecelrlerı bı~dı mi heyeti Başvekılin teklifini müt gllrAQ btrınCJlıklerı ~eteUin .Akdeaiz alerincles hahM jÖiiuötlezdir. 

Bununla beraber ~lına~~nm rılmektedir. ~tın Am~ikası li - tefikan kabul etmiş ve bunu mü- vy den denizcilik muhabiri yazıyoı: İngiliz tayyareleri Mieurata üze.. 
~ugoslavyada varmak 1stedığ1 ~s: manlarında halen 4G kaoar Ahnan teakıb ruznameye geçilmiştir: t2 N• d b 1 İtaJyanlann Vittorio Veneto zırl. rine lıir akın yapmıılardır. Birk11Ç 
iri hedeflerinden va~eçereğını vapuru mevcuddur. Ruznamede hiikQmetc tevcih e- ısan a 2~ ıyor bmun da deaiain dibini boyladaii kiti JWUalanmlfhr. H.arat haftftir-. 
zannetmek bata olur. O, yukarıda n...;..r1sa Plı .. ırl dilmiş ikt sual takrirı vardı Bun- ~ tahmis edile'bilir. Zira mlalma ll1ii- Şarki A&ikada ~ mllll'lık. 
saydığımız ask~ri. ve siya~i hedef- NeVJ'!>~ ~ (A.A.) - Associated Iardan biriai bir sübayua ,iece1e. Adanada yaptlacak Türkiye .... rati J S mile bdu dittüktm eonıa aında Keren ile .A..aua ~ 
lere, sulh ve ıttıfak volıle vara- Pre.ss b~ldırı_Yor: . . yin Dil, Tarih ve Coğrafya Fakül- beat giireı birincilik müabakalNı herhangi bir linıaM vara~ ol. nwbarebe devam etmektedır. 0U. 
JIUJOna diğer yollardan da yürü- Salihiyetl! ~~ denız ma tesine taarruz etc.iji ve bir bek~i- 12 Nieaada ktlıvecak ve 13 Nisan ması pek az muhtemeldir. mamn gittikçe büyük kuvvetler • 
lQek iatiy~ektir. Bahusus.. y~ar.ı- kamları, ~lipın d~z makamları yi öldürdüğü şaviasının ne derece Pam~. gijnü bitecektir. MezkGr llezimet, ltal~ amir~: ~el ~alar .. bllıuıımama 
da saydtgımız sebeblere şımdı bir nın sabota;ıa ~ olmak üzeı:e ye kadar~ otdiığunU Adliye Miiaabablar 22 mmtabaln do- leri tarafından aylardanberı deınırlı ragnıen müfre2elerınuz kahıramlfta.. 
~isini daha katmak mümkündür cem'an ?4.~ ~toluk ~ D~ı: Vekilinden soran takrir ig,L Adli- kuz grupu aru:nda yapıla~r. btalundukları limanlara cösterilen ca mubvemet etmektedirler. 
ki o da Alınanyanın. ne olursa ol- JJW"~ ~leb~ vaz ıyed ettıklerını ye, Millt Müdafaa Y(! Dahiliye Ve- Grupla'!' tu tekilde a,-nhnıttır: sevgiyi de artıracakhr. Hit1ede mü- Bombardıman tqekküllerimiz • 
sun, BalkanlaTda prestij ini muha- bildırmışltt'.dır. killeri tarafından verilen izahattan İstanbul • Ankara. Çank!n • Bur '9kat ederken Belarad darbeaini den biri Cici&a bava meydanına ta.o 
faza etmek istemeaıdir. Çünkü o· mi yapar ~1 fakülte kapısına böyle bir taarru- ... Bahkeeir Eakitehir, Kocaeli - öjrenea Matsuoka timdi tam M-.. ama etaifdr., Diipnuı av 1a,.,.._ 
nun, Yugoslav aksü~~eU karşı : San Jose -Costarıca- 1 (A.A.)- zun vukubulduğu ve sübay tara· Bolu, Aydm - İzmir • Oemzli, Mer- eohi ile aöriitürke~ a~ Ma lerine bq1 yapelan. ~ ~...be 
~a zlf ve tereddud ~te!Dlesı ~ta Aren~s'da bulunan 4.1'17 fından bir mahalle bekçisinin ya ai.o, Hatay, Konya - Burdur. Trah- «Mare ~~» daki ayiatla m.- _s=nda_ Gloeter tisıiade im ..,._ 
~de Romanya ve Bulgarıstan- ~ilitoluk Ei~nach Alman vapu ralandığı ve fakat hAdiseye mer • ııon - Sam.un - Çorum, Sivae - Kay- nUIJll zeki hU obyw:adaa dalia az rm!. ~I' • • T~narel ..... 
• ~a ayni mahzurlu ve korkunç rıle 6.042 tonılitoluk Fella .1t~ • kez kumandanh~nca ve CQmhuri eeri. Seybandır. anlıyacak cleiilcl«. lndiz makineli ...,.aıtiuı .~ 
1ai~selerin zuhurundan korkması yan vapuru J'lllW'ak ~1!18Mile ha yet Müddeiwnumilijinc~ derhal Heı: llUGt.aka kencliai içi. merla: Ala wti mrl 1' 'r hn ~ 'lııoımhardnnan etmitlerdır. 
fl:Qildir. Bilhas&a bu sebeble de rab olmuşlardır, Her ıkı vapurun el konulduju ve askeri mahkeme- taJ'in edilen yerde eeçme m&eal:. AU.., t (A.A.) - Gaeteleır, y .ı ild. a.: 
Glıun 1{evşek davranması beklene- da -~reb~tebatı tevkif edi1!11lş ve ce inzibat! bir ceza olmak üzere bsı yapacalt, ve kazanan güregi- b.nir- -cleniliede ....nbalınnt o- &rtıı:S818r ,ar mr -
-.ez. . hu~""". ır trenle San Joseye ge - uterlikten hemen tardediboiş o- ler 8NP mıahteliti namile aam•o. ı.. c1..- ..........._ Mkh-da • 118rk91 Mtlla servetia• Ha-

.2lbasıl hldiselerin seyrine ba • ılirilmışlerclir. Bunlar mahkeme lan ~l'»l Jıa)en de miidde)u.mu ~ ittb•k edocektir" -. mlta1oam SMPetm ~. .,_..;,__ 1 • 
lta_ru şimdilik şu neticeleri çıka- h~tıa ~ıya kadar San Jo- milikte mevb.f b~lundui'UldulU A1tmıt ~ ~ ittüak ec1e- KatMmetini ~ kaı,... he. • Nlt"lllllW taberrl illi 
1*Uriz: se ~ me\1nıf ~tuı.ca~ıar~ır. anl&Jl~§ ve hUkrunetin bu bal> ceii bu. müaôablar iki nıdaducle meliai «....ı.c.k ~ diJe tav- H~....: 

ı A,_ lar Lıma l (A.A,) - Lima da de- d k• • ah tı t "b dilin' U ıu_.L aif etmekte tabiri kuL.chp Anbr., I (A.A.) - ~ . Yugoelllvyanın, ""an uı 'rli bul 2 A1ırwı p a ı ız a asvı e 1f r. yap-.abr. .~ . n- namo EvliyUaki k&7bden tJtu Jb,ı 
~temel taarruzlarından evvel, : mak~ m~ım! İkinci takrırde çeltik kanunu ~ Göre, federaR7011u iatie-e ı.q .. dan ~ itiZAU'. ~:r~k~:· rahim eti 6S ,...... k Elife Ba.. 
ir lıarb inisyatifi alarak. b~rekete dan hareket ederek denize açılmış nun titbikatta ıimdiye ;kacı. ·ver ti ..t.nadaa VeWıi Fan ile Sa- P..- ..._ Mtic~~ tak. bayata aözlm1ii bpaılEea ı.. 
--- pek memul deAıldir. .. lardır. diıli neticenin v~ sıtma mücadele clullaft Çiltçioilta ela mü.-bablarda ~clra, 1. (AA.).-:- vn:. . . tün malım Hava Km.-~ 

2. Almanya Yugoslavyaya mu- mıntakalannda c:eltik zer'iyatm • jüri olarak bulanacak.tar. ~_Mail gazeteenun deniııcilik ebıııit*. Tada •• Wr "-- ..._.. 
lnaşat etrniyecektir Yugoslavya - K d 1 erkekr 4 k"tili dan umumi sıhhatin ne df-reccye ı.tauW dret talmin tam))İ7o. Jmlbarr_ın ~o~: . . JanHa ....... hMrii SCM .. 
~da. hüldimet darbe.ain6'en ve 1 il t, f 1 kadar ı;nüteesair olmakta bulundu ıwlaa e..,...eı MeniDe Plerek bir Deniz-~~· ~chiya~ t9 bıufa t.alii akı J]a. 
""'lllU takib eden hidiııelerden son- lffr kasa htrStzfan iunun z;raat <1e Sıhhat Vekille - wıs yapacaktır. rekat. k~~aca ve : Bu 7mıcheMf latipr W111D &. 
!• Uçlü ittifak paktına l'ım bir rince izah edilmesini istiyen bir Cüret fedauyona .,.. müsaha- nik. 5'-lit Te ~ v .. oe1av Ji- ... .. ........ .. .......... 1
1*iyad ve intibak gös~e:mesi bek kumpaAJISI Jlkalallfh ~ir idi. Takrirm okun~ b1u .için bu,Gk bir Maırlık yap. man~ lnailizlerin.. '[~~- MIR ıli r·ıaet 98 tlb-ala b~ 
~iyeceğinden bu i:Jn memle- muteakıb mevzu hakkında bırbi - DUfbr, Müaabakaların c;ok ~ • Brendbbre kadar bitiia amv- -. ..... _..... 
ilet arasında silAhlı ihtillf, yani (a., ....,. l lnei ..,,...) rini takiben iuha\ta bulunaıı Zi- Jac:aiı tahmin eclilmebeclir bilini Uı,tırmalarma y~yacak ÜSo- .=::;;:;;::;;::::;::::;::~;::::::;;:-
hub çıkması pek muhtemeldir. ettijinden her ikiei de ;rakalanarak raat ve Slldıat Vekilleri elcie bu- Müaabakalardmı bR Pb eYYel ler haline aelebileu\!';:,d Al ( kl1çtlk haberler ) 

1. Almanya, harb kararından Emniyet Müdürlüiüne getiıilmit. lunan kammt :meTiwttm pirinç Aclanada top&am .... , lıiır Faı.t timdic:len, -. 
1 

....; _ ~ 
~ tehdid ve tahvif ile ve bu len&. zeı'iyatile mnuınt ahbaün korun- aeçid remü 78Paukluchr. ~'i!.!..,._ ; :...._ • ~la iiıetm•n okulla. 
llbıediii takdirde Hırvatlarla Kata bit eorp,ytı miteakıb AliJe mamu telif balonundan kifayet- 1 bufs ııoe . mı ._razleine soku· n 4iaclen itlla1e11 bft haftalık din-
§ıebıar aruuıda. tıpkı Çeklerle ve Fatma bu bu sonuacuiulun· sizliii görülmekte oldu~ için hü Sfln poruıt fevkallda IHü ~~ A':;..• AIMM Mim· lenme tatiline batlamıtlardır. O. 
llcr9uıar araamda olchti'1 gibi, da kocalarile birlikte methaldar ol- k6metfe IMı eiheti tamamhyan ta- konnNei 1ı:z,1ı. ıi cıok:.. en ~c claba kolay kullar 7 Niean Pazutea eabahmclae 
~ çıwmaja ~ e- clukl.nnı itiraf etmlflerdir. dilatın yakında Büyük lııfillet Mec D' vv• {,.'::mı. avlaya'bilecelderdiT. itilMtren tekrar tedriaata ı..ı.,.-.. 
~ Yqoslnyayı yola getbme Bu itiraf iihrine, hu odahapı llsine arzedileee~ htlcJirilmie ve l.tanh.l.por kllh6 w..ı. ...,._ ..._. 
'- tabf8CakUr. J'a]plt bunlarla i- Yueufla arbdatı Adz de yakalan. bu m.~ etrafmda ~alan W:"r· tiadea: 29/ )/19•1 ._iiaıle -. ıfta_, •apurunden e M.aaka !icaret Müdürü Sai1 
lill Yiirümediiine ve yüriiyemiye mıtlar, EmnQret Miidiir~ çok ha~ler de bu tlıclilitm ici- edilip ek...Vet m..ı. ,ap.t eh- U19Y • Rauf ~ ~n ~ ~,.. 
Nine kan.Ut Aetirdıli andan iti- celbolunaıak sorauya çekilmitler- len ~t~i huamunq hiikt - iuadan tehir eclileD ....... ,_ k_. denize dllaaA yolcu hareket etattır: Tıcaret. Mudu,. 
~Alman orduları B\ıJcaristan dir. metle hemfikir bulunmuşlardır. P9mia 4/ 4119•t c.ma Pnii .-t W9V11• Ankarada ~ek~te ~~ _ _. 
._, Romaoyadan \e bilfiil Al - Yueufla aıbdatı bir pce bera- Ruznamede başka madde olma- 4.5 da ldüp lok.We ~ bulunamadı kadar ı:'ı:.:!i: uzennda P.JÜlllM!' 
'Jac!aıı Yugoslavyaya yüıü.ve- berlerinde etleri ~e o~duiu. halde ~b için ri~tce eel~ 17.45 te tn. Ka,-ıdlt __.. 1111tri8ed rica o- Dün Köprüden Ha,Urpaşaya leri Şeltıiınircl:i ilk tecl1itM • 
~- laau -~~ ~ahiye öl yuı.. whayet VWJlmittir. hmw. • • sefer yapan Denizyc,llarmın c ü' - fettifleri dün Maarif MiidOri 1i 

4.. Bir İtalyan ordusunu~ da Yu ı.-ere pdikleriai ve ~ ~ • • • Hakem a&mDdleriJlll ıev,. vapuru, Salacak <minden ..- fik K.._ NWiiindo bir _. .. 
::-'?aya taarruz -:tm~aı . m~hte demir llletl.J-:. kırarak ~ki Ankara beledıyesının •...:1.w en, bir adamın delıiıe düştüğü yaPllQll.d1r. 

ile de berhangı .~ ıhtilita 2S~ lir~ı ~erekea ••~-..an· .. • lmg1111D1 görülm~ ve derhal kaptan haber Topf.etMia mek• •I da.... il ~ v~mek ı~ın Bulgar nı •ylemifleıdjr. .. . . 1941 yıh bütçesı Bölp laak ... kGlllit.md.a: Son dar edilmiştir. .pk ....... devreline .W ._ 
~ ıhllmal, lfll kanfb· ç.ı.~_-..ı .. m~ im k-: Ankara, ı (Hususi) - A-. ı..u... deTam ..ı... hakem .._..ı. Vapur durduru!Arak unda! inci -.ı.ı.. .-.,. ~·. 

• .. mı. ~ Tablakale c~vannclalcı Belediye Reislili bulfÜn Mıplam ı..w. hdııriri ............ 4 Ni.a rilmif, 1'8l"fedllen büflfn ga,,.etlwe e Bede T.,.._ Gmel Direk. 
..... ,_, Y1'I08lav hukfaınet darbe- e.-n hoıı&NIDUDCl:ı ve bir teneke. beled"ye meclisine 941 yıh bü .. - C... .. .. t t 8 • bö'-- mer- r...A-.... ~ .... -w-la.-k llabil ~ ._ a.alıırede teı6 ... 
·~ --Yan bActiselerin tarif e~~ Din ....... b.ıama111tm. . ı. . . . ~ auau ... l ..... ~~ ~ .. -- lft!l14l .. wna ·~. ---- • 
~-&. _.ilde inkişaf Jröster Kadmh erkekli eonuaailar «ra- proJesmı tevdi ~itta. 81~ kezinde yapmc.ltsr. -tilta ola.. o.,....,. ..,. Dıı kaZIUdeııin i al ~W 10lıiıUif' \r......._ W 
~ w+ı-Hetlr. pq .tila .._ 191 vallit mid..._ ~kUııu 2.'186.~ lira v~ ~üte-ıa.- *._ ~ y~ • w ... cJe ~ ...,_....,.. ~ ........ 

il. •· ~ • u 'Ilı _.. eclihrftlcrdir, &ın olarak tanıilll '4llboiftir. ·~ _...,..,.. ~ ~. M:r~ 
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lstanbul borsası 
1/411941 açıllf - kapanıf fintl:ı.rı 

ÇEKLER 

Açıllf 

LoDdra 1 Sterlill 
New-York ıeo Dolar 
Cen.nn 100 i:mf. Pr. 
Atiııa 100 Iınbml 
lıl&dıid 100 PeçeLa 
BelCrad 180 DiAar 
Totohama 100 Ym 
stotholm HO laMt 111. 
Aıtm 
M 11Jar ~altın 

Q bPS)l~ 

E.24 
13Uı0 
19.98 

Ut'15 
1JJl375 
l l'IS 

11.1375 •'Hl 
M.85 

U4 

...._rn ve Talavilk 

Brpni 20.28 
sına • Erzurum m 19.46 
T. C. Merkez Bank. 10.25 

~ 

1 RADYO 1 
ÇABIAMBA Z/41M1 

SON POSTA 

'lloy aıan soluk kızlar! 
kansız mektepliler! 

8: saat &yan, a.os: Ajana haberle. 
li, 8.18: Hafif parçalar <Pi.), 8.45 : 
SY .ltadınl, 12.30: saat ayan, lS.33 : 

lta.ıit pnur,12.50: Ajaru baberlerı. 
ıı.: Balk ıt.ii*Wtri. 13.20: Rad,y:> 
llion Olllllk'aa. 1.8: Saat .,,.,., 18.03: 

Oda mUlitili '1Pl.), 18.30: KonU4t11a, 

tll.46: ~ .ati, lt.16: Qo.cutıar 
1fiD mlllliki, 19.30: Saat ayan ve ajans 

BOluOUn bu nlzlk ve mOhlm devrinde kuvvet 

ve kudret kaynaOı olan kana muhtact1rlar 1 • • • 

DEŞYEN'1n kan kuvvet turubu ile bunu kazana• 

rak, soluk tehrelere canlı bJr penbelfk ve tek· 
mil vücuda taze bit bahar zlndelltlnln gelmesl 
muhakkaktır. 

W• ıt.45: Ziraat tatwnl, 19.50: 
Qe9id prolrunı, 3CU6: Radyo CUC. 
Cleııi, J0.41: Tek ve beraber prlalar:, 

Zayıf ve sotuls benizli çocuklara D E $ Y E N' ı n 

kan kuvvet furubu. 
aı.ıo: Konuwma, ı1.25: Rad70 ltibne 
IUl, 21.46: RiyUetlcümhur bandosu, 
a.m: s..t a7&ft, a.Jıana hai>erleri; 
ltona. 22.45: Calband (Pl.). 

. ( Gaib Aranıyor ) 
Kaıdetim ılılebmecl ollu Nusret 

Gtlltekln'i arlJWUID. Son vazifesi 
Dıllrlet ~a matinistti. 
Bilenlerin fU Mlrese bikllrmelerini ri
oa ederim. 

l'lı&8a, ı\ ......... Meydan .. kak 

Ne. 11 NUI A1aıeJ 

KIZILAY CEMiYETi 
Umumi Merkezlndenı 

Ankarada Kızılay Umumi Merkezi Parkında çalışmak tlzere 

MÜSTEiD BiR BAHÇIVANA LUZUM VARDIR 
Talihlerin Yenipostane civarında iKızılay Depo.su Direktörlüğü

ne mi;.J'•caatlnı i1h olunur. 

Türkiye Cümhuriyeti 

ZiRAAT BANKASI 
J[aru111f &ulbl: 1• 

Sermayesi: 100.000.000 Tllrk Lirası 
Oubt n aJam adedi: Hl 

liral.,. ticari ber D8'fi banka mumelellll 

PARA BiRiKTiRENLERE 28.800 
liRA iKRAMiYE VERJYJji 

aw 11anlı"41nda kumbaralı te fbbarm WAmıf belablarmda 

... IO lirUa 1nlluaanlara ıenedl 4 defa te'kllecel ıcur•a ile aiatl -
dati p1ADa l6rt ill:ramife dalı~· 

4 Adet 1,000 Lfrahk 4,00Q Lira 
4 .. eoo • 2,000 " 4 " 250 • 1,00l " 40 • 100 • 4,00() .. 

100 • 50 • &,000 " 120 • 40 " 4,80J .. 
160 • 20 " 3,20J " Dikkat: Beaablarındaki paralar bir ıene içinde 50 liradan atalı 
d~ itramiye çıktllı takdirde 1' 20 fazluile nraecektir. 
Kur'alar aenede • defa, 11 M art. 11 Haziran, 11 EylQI. 11 Birin

Oİ KlD11a tarihlerinde çelrileeekt ir. 

GaJri menJuil aa&q Um 

l.stallhl 1 inci İcra memarbıfandan: 
Bir borçd.an dolayı mahcuz oluıp satılmasına kar.a.r verilen Beşiktaşta 

Ortaköyde, Hacı Mahmud mahallesinde, eı.çki Karadağ, yenı Reşldab ao. 
katında eski 37 müker.-er, yeni 19 kapı .sa.yıh,bahQel~ bir bab hanenin 
altı biııılede iki bl.ueal açık arttınna7& çıkarılmJ,ft.ır. 

Ga)'l'hnenkilin 'ıadada: Bir tarafı Şllkrtl .arsası. bir tarc1.fı uhdesinde 

ibka olunan arsa, bir t.arafı K.ıdir arsası ve önü umumi yol Ue mahdud • 
dur. 

Mesaba.n: Tamamı 137 metre 9l desımetıre murab!>aıdır. 

hafı: Me'zkt\r gayrtmenk~ Orta.köyün Çırçır çeşmesi sontında bah,. 

çıeli ahşap hane olup tamire muhtaç~ır. 
Zemin kat: Sol tsrtrtaki cephesindeki ka.pıdıan girair, oir aofa üzerine 

~ aıtmd& bodrumu bulunan bir oda ve bir ball, arkada bir mut.. 
fak Tardır. .1 11 ~ ı 

Blr\ncl ~: Bir aota tlzerlnde iki oda bir kiler vardır. 

Takdir olama kJJme&: GayrimenktU mahlJıe on lira kira ııetirlr Ye ta. 

mamına ehli vukuf tarafından 700 yedi yüz lira kıymeı takdir olunmU6tur. 
Yukarıda hudud, evaar ve mesahaaı ıyazılı gayrimenktl.l açık arttır • 

maya konmuştur. 
ı - işou gayrimenJtiUün arttıuua şartname& 514/941 tarihinden itiba

ren No. ile 4' cü İcra dalreaınin muayyen numarasında herkesin görebll
meai için açıktır. İlAnda yazılı olanlardan fazla malumat almak istiyen
ler, ifbu şartnameye ve 40/3162 dozya munara.sile memu.riyetimlze müra
caat etmelidir. 

2 - Arttırmaya jştirak için yukarıda yazılı kıymetin yüzde 7,5 niSbe -
tinde pey akCJer.ı veya milli bir bankanın temınat mektubu tevdi edile -
cektir. <M.ıdde - 124> 

3 - İpotek sahibi alacaklılarla d ğer alakada.rlann ve irtifak hakkı 
aahibJenrün ~yrimenkul inerindeki hat-•a.rının, hususile faıa ve masrafa 
daır olan kkkılarını işbu aan tarıhinden itibaren 15 gün içinde evrakı 
mü.sbiaelerile bırllkte memur.yetimizebildtmıelert k'ab eder. ~ halde 
hakları tapu sicai ile sabıt olmadıkça sat1.1 bedelinin paylaşmasından ha
riç kalırlar. 

4 - Gö8terllen günde arttırmıya s.ttıirA.k edenler arttırma. ~me
aini okumuş ve lü'Zumlu malumatı almış ve bunları tamamen kabul et -
miş ad ve itibar olunurlar. 

5 - Gayrimenkul 22 14/ 941 tarihinde Salı günü saat 14 den 16 va ka. 
dar 4 cü İcra memurluğıında üç defa bağırıldıktan sonra en çok arttıra
na ihale edihr. Anc:ıic arttırma bedelı nıu"ammen kıymetin yüzde 75 ini 
bulmaz veya sat14 istıyenin ala"aııına rücha.nı olan diğer alacaklılar bu
lunup da bedel bunların bu gayrimenkul ıle temin edilmiş alacaklılarının 
mecmuundan fazlaya çıkmaz en çok arttıranın taahhüdil baki kalm11k 
üzere arttırma 10 gün daha temdid edilerek 215/)41 tarihinde Cuma 
günü saat 14 den MI ya kadar 4 üncü icra memurlutu oda.<ıında, arttırma 
bedeli satış istiyenln alacatına rüchanı olan diğer alacakhlann bu gayri 
menkul ile temın •dilmiş alacakiarı mecmuundan fazlaya. çıkmak prtile 
en ook ar.ttırana ihale edilir. Böyle bir bedel elde edllınezae ihale yapıl_ 

maz. Ve .satıt talebi düşer. 
8 - Gayrimenlcul kendisine ihale olunan kimse derhal veya verilen 

müddet içinde parayı vermezse ihale karan feaholunarak kendi.sinden 
enel en yüıtsek teklifte bulunan kimse arwtmit oldutu bedelle alma.ta 
razı olUN& ona. Nil olmaz veya buJunmazsa h&men 7 gün müddetle art
tmnata çıta.rıııp en çok arttırana ihale ednir. hı. ihale arasınd9ki fark 
ve geçen günler iÇln yüzde beşten heaab olunacak f.ıiZ ve d:.ler zararlar 
ayraca bükmen hace~ kalmaksızın memuriyetimiZce alıcıdan tamil olu
nur. (Madde 133). 

7 - Alıcı arttırma bedeli haricinde olarak yalnız tapu feral harcını 
yirmi senelik vakıf faiz bedelini ve ihale karar pullarını vermete mec.. 
burdur. Müterakim vergiler tenvirat ve tazitat, delllllye 1'88minden müte
vellit bedelin rüsumu ve müterakim vakıf ~areai alıcıya ald olmayıp art.. 
tırma bedelin:len tenzıl olunur. 

İşbu ga.yramenkul yukarıda gösterilen tarihte icra memurlutu odasında 
işbu ilAn ve gösterilen arttırma şartnamesi dairesinde aatılacatı illn 
olunur. IMD/3162 

...... ·····················--·-·-········-·-·--·-··-·-·-···--·····-----·-
Son Po.1a Matta.....ı N..,iyat MiidM: Selim Rasıp Emet 

SAHIBLERlı S. Rq.p EMEC A EkTem UŞAKLJGIL 

B&f, Di9, Rede; Grip, Bomatisma 
Nevralji. ~ınklık Ye Batllo AAnlınoızı Derhal lteMr 
icabında ıünde 3 kaıe abubilir. T AKLITLERINDEN SAKININIZ. 

HER YERDE PULLU KUTULARI ISRARLA IST!YlNlZ. 

lstanbul Levazım AmirliOinden Verilen 
Harici Askeri Kıtaatı llAnları 

Be4 kalem beheri 16,000 liralık a;jır eti pazarlıkla satın alınacaktır. İha
lesi 16/41941 Çarp.mba günü saat 14 de Lüleburgaııda aakerl satın alma 
komisyonunda ya.pılacaktır. Her birinin temina.tı 1125 llradır. Taliblerta 
belli vakitte komisyona ııelmeleri. (Ul-t--2607) 

Beherine ta.hmi:D edilen fiatı 4 lira olan (000 aded keçıe belleme ra .... 
lıkla satın alınacaktır. İbaleal 4/4/941 günü aa.t 11 de Erzurumda aaked 
satın alına komi8yanunda yapılacaktlr. Tahmin bedeli 18,000 lira, lta\1 
teminatı 2400 liradır. Nilnıune ve şartnamesi komı.yonda görülllr. Ta.la-,. 
lerin belli vakitte komisyona gelmeleri. (221t-2609> ,,.. * 

Ordu tipi 47 aded er binek eter takmıı puarlıtla atla alınacakts. 
ibaleli 9/f/Ml güni lılersifODda aslred aa&ın alma lromiq()nwıda yapa -
lacaktır. Tahmin bed11 net lir' tt.ı1 temıoaw 684 lil'Mlır. "Nümune 111 
prtnamlli komisyonda gör\Uir, Taliblertn ~ ukit.t.e komiaf<>D& ael • 
melert. <2218-2811) 

Ataiıda yazılı araba mabemesi alınacattır. Tali» olanla.nn • 414/Ml 
Cuma gününe tadar fiat faturalarile birlikte tetllflerini Antarada M. 11. 
V. satım alma komi.syonuna bildirmeleri. 
38,800 Aded tekerlek bqlıtı iÇin aPÇ viduı 30 mllimlilc boJUDıda, 

150 Kilo 3 Sm. lik çivi. 
300 Kilo 5 em. lik çivi. 

9,000 Aded Maka.s lçıin kiripon vida. 
4,400 • İspit uçlan biribirine ballamak .oın pef9i.n Oivi. 50XI 
1,200 • Poyra (btltdn) 
1,500 KJlo Nefti boya. 

30,000 Aded isplUere perçin çivisi 60XI 
36,000 .. • • • pulu. 
12.000 .. Yaadık demirin ataç vidaaı t/5 Sm. lill:. 
CJ,000 • Menteşe. 

300 • Reze. 

3,000 
2,400 
1,500 
2,400 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Arabaya lllzumu olan cinta 8 Sm. lill:. 
• • • • 12 8. Ut. 

10 st. llk cinta araba için. 
4 at. lik civa ta. 

600 
600 
300 
600 
600 

Çam kalas 400X12X2t. 
Gürgen kalas. 4XBXH 
Gürgen ok tOOXBXB 

1,300 
H,400 
30,000 
15,000 

Tam ispit ön teker içın. 
Tam lapit arka teker fÇiD. 

Tekerlek baflılı. 

Kilo 

• 

Parmak (dif budak). 
Maden kömürü. 
Meşe odunu. (2198 - 2503) ,,.. ,,.. 

Beher Jtilo.9u 35 kurU§tan 81,000 kilo sı.tır eti alınacaktır. Kapalı sama 
ekailtme& f>/419411 Cumartal g~ü aaa.t 11 de Samsunda askeri lalm 
alma k(Wllisyoounda. yapılacaktır. Tutarı 21,350 lira ilk teminatı 1801 lira 
25 kuruştur. Şartnameeı Ankara, İ&anbul Lv. Amirlikleri ve komil)'ond& 
görülür. Tallblerin ka.nunl veaikalarlle teklif mektublannı ihale aaattn.. 
den bir saat enel komi.a}'ona Termcleri. cı124• c20&9• 

* * Hepsine tahmin edilen ftatı H,000 lira olan demiri Vetlletçe .erilmet 
üzere 250 aded araıba nllmunestne göre pau.rhtıa yaptırılacaktır. ihale. 
si 8.14/Ml Salı günü saat 14 de Ankarada M. M. V. Satın Alma Komla • 
yonunda yapılacakıtır. Kat'l teminatı UOO liradır. Şartnamesi 180 lr:unlll' 
komisyondan alınır. İstetIUerin belli vakitte lromisyona gelmeleri. 

(2200 - 2606) 

KUŞ TÜYÜNDEN--.. 
YASTlıt, YORGA..~, YATAK luıllatunak hem kesenize n hem de 

·•:t;::~::. BiR KUŞTOYil YASTIK 1 LIRADIR 
Yastık, yorganları da pek ucuzdur. Adres: İst:ınbul Çakmakçılar, Ömer 

BaJıotıu Kuş Tüyü fabrikası. Telefon: Z3027 

SIHHf OLA~A~ AGIZ BOŞLUGU ·.r.DİŞLERİN BAJ.<IMi I 
SAS~Hv~JECE Y4TARıiEN MH15f PTi.K R·ı DA M.AHLULUNUN FlllÇA iLE iSTiMAL, 1 
r-'IHANIKI OLARAK DIŞ.LE RIN TEMIILENMESllfüdı~CA AKAB:~DA 
DİL.YANAK MUHATI GiŞAtA~l iLE BOGAZ. DİS VE Di.S ETLERIN:N iŞBU 
MAlilül. iL.E ç;.L;<AL.ANM:.S: '.][ 8~NLARIN KC~!.!~!'1A5!N~ TE~IN'"C''." 

30 sene evvel Tobruk -Bingazi 
(Baştarafı 5 inci sayfada) 

ça büyüktür. Cavaciocchi müfreze· 
si ayni zamanda ıu garib tarzda 
teıkil ve tertib olunmu,tu: 

Solda ve birinci hatta: 60. piya
de ala}'lnın bir taburu. Bunun ge • 
risinde 1 1. Beraagliyeri alayının bir 
taburu ile bir dağ bataryaıı. 

Sağda ve ikinci hatta: 9. Beraag• 
liyeri alayının bir taburu, 6. Eritre 
taburu, 7. Eritre taburunun 'hir be;. 
lüiü. bir hecinli ıüvari takımı ve 
1906 modeli bir top takımı. 

Sol kol, yolun kenarl.nnda tah.. 
kimat yapmıı olan mücahidlerin ile
ri karakollarına tesadüf ederek bun 
ları püskürttü. Arkadan diğer bir
likler de geldiler ve biraz uzakta 
tutuldular. Nihayet müfreze. hiç ·bir 
taraftan hiç bir tecavüz ve tacize 
uğramadan kervanı da rastlayıp t~ 
ciz etmeden akşam üzeri geri dön· 
d 

.. u. 
Müfrezenin sağ kolunun ikinci 

hatta, yalli sol kola nazaran geri
den kademeli olarak yürütülmesi ve 
bu kola hafif ve syyar kuvvetler 
verilmesi gGya Türk ve yerli kuY .. 

~.
vetlerle bir müsademe vukuunda 
mücahidlerin 301 yan ve cenahlan
ı:un ihatası maksadına menbi idi. 

Üç gün ıonra, cenuba doira. 
bJ.ma benzer diier bir keşif hareke
ti daha yapıldığı gibi, ayni zamanda 
1 1. Beraagliyeri alayının iki tabu .. 
rile 1906 modeli bir bataryadan 
mürekkeb bir müfreze burundaki 
ordug&lıtan Sidi Said berzahına 
doiru hareket ettirildi. Fakat Ber· 
zah Türk ve yerli kuvvetler tara • 
fandan iwal edilmekte olduğundan 
burada ıiddet)J bir muharebe olda 
ve neticede Berzah Türklerde kal. 
dı. 

Dikkat edilirse, ltalyanlann Ma" 
kabeze, oradaki ıthvale niıbetle, bü
yük bir kuvvet olan bir tümen ça.. 
kardrktan ancalc 40 gün ıonra, bu• 
rundaki ordügahlarınan 8 Km. ..rw 
lundaki berzaha kadar ilerlemek 
ihtiyacını veya daha dôğnııu ce.a
retini duymalan hayli garibdir ve 
anlasılmaz bir şevdir; çünkü bu ell 
evvel yapılacak bir hareketti. 

R. E. ErlDlet 
(0..-..,_) 


