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Solyada 
rtJııelea 
sesler •• 

Bulgar-askeri şefleri 
aldatlldıklarını 

söylüyorlar 
Bir Bulgar köyünde 

5 Alman askeri 
öldürüldü 

( Taymise göre ) 

Bulgar milliyefp3rverleri 
Alman hükOmetine bildi· 

rilen taleblerde bulundular 

Yazı iıleri telefonu ı 20203 CUMARTESi S NiSAN 1941 

r---,·~~ 

Açık tehir ilin edilen Belend. Zaireb ve Luhlianadan birer manzara 

idare iıleri telefanu : 20203 Fiatı S lturuı 

C lktısad Vekilinin --, 
gazetemize beyanatı _J 

Fabrika ve maden/erimizde 
istihsali artırmak için göste

I rilen gayretin geni neticeleri 
Vekil: "Umumun sıkınb ve ızbrabını kendi 

kazanç hislerine vesile ittihaz edenlere karşı 
sert ve şedid davranılacaktır ,, diyor 

Yugoslav BERLiN . Maçek B;, müddettenbori oehrirnizdo 

Ba'•e'·lll •eranname bulunan Ür.baAd Vekili Hüanü Ça-

/plilı teu:ziatı me.eluinJ• 
i:zam edilecelr bir cihet 

eörülmecli 

• A ı• HTIYATKAA U kır. dün de Vekaleti alakadar eden 

dl,01' ··ı · aeş•ettl :~. ~:~~ib:i~~etı:~e:uıe ,:b:: 
. l.an<tra 4 (A.A.) - Ti.mes'in A • A de meşgul olarak alakadarlardan 

~Plornatlk muhabiri, Alınanyanın Yugoslav elçisi izahat almııhr. Bu tet.Jcikleri e.na-

h llgoslavyayıı muhterr.eı hücumu "İstı.kla"'l ve şerefı·mı·zı·n Berıı·nde henu··z "Silah altına alınanlar amda kendUile görütcn bir muhar-akkında eliyor ki: rlmize f.khsad' Vekili fU beyanatta 

hh Alınanlar, süratle Bulgaristanı muhafazasından başka t I b l d veri/en emir/ere bulunmuştur: 
ucum üss ı haline g;ctirmektedir. emas ara aş ama 1 iplik tevziab mese~ 

~rnan fırkaları, Yuguslav hududu hiçbir gaye takib aynen Ve derhal <ı- Tetkiklerde bulunmak. mak· 
t Yunca tahaşşüd etmiş bulunmak Berlin, 4 (A.A.) _ Yan •t t t l"d" / •dile birkaç aün için lstanbula 
adır ve Almanlar, pek yakın ola- etmiyoruz,, resmi bir membadan bildirili- 1 aa e me l lT er geldim. Vekaleti allkadar eden 
caıtını tahmir. ettikleri hücumlar- yor: me&elclerJe olduiu aibi bu meyanda 
ra Bulgarları da yanlanna alacak IG lar gz Jo•t luılnur Yuaoalavyadati vaziyet hak. Yeni Hırvat nazırları dün sorduiunuz pamuk ipliii tevziata 
annı hesab eylemektedirler. << ompı ım a ... kın.da, bugün Alıman hariciye J'elBİD ~ttiler, büktmet itile de meıgul oldum. Biliyorsunuz 

Sözüne inanılır membalardan ia hazırıs. F alıat bu doatlapn nezaretinde umumiyetle, ,enüt- tarafından bir beyanname ki, son zamanlarda iplik aıkıntıaı ve 
Londraya gelen hususi haberler, mahaltuaı MUlec• bisim te fimdiye kadar deiifildik vu.. • bunun .üzerine bazı ihtikar te,eb-
Sofyada olnn bitenlerin hakiki elimim• cleiildir)) ltua ııelmediii. fikri ileri allrill- neıredılecek büsleri netice.inde malöm olan ka-
lllanzarasını göstermektedir: müıtür. - ramame çıkarılmıştır. Normal za. 
r' Birkaç hafta, Almanla_r:', Bulga- Atina 4 (A.A.J _ Atina ajansı Diğer taraftan, buıün Ber- Bclırrad, 4 (A.A.) - Avala a.. manlarda memleketin iplik ihtiy.acı 

1 

. 
. tstana, kom. c:ulanndan ıstedıkle- b"ıld'ırı'yor·. l • hf 1.. j&nsı bildiriyor: kmnen dahili istihealden ve ltıamen lktısacl Vekfn Hiianü Çakar 

.,, in Teami ve yan rcamı ma c A v d L! bl'v' h l l b rı her şeyı alacnklar~. hakkında Katimerini .gazetesi, hususi mu ]erinde Yugoaln'\'.}'adaki hldise- pgı aıu le ıgı neıre mezunuz: de it a at i e karşılanırdı. Bugünkü er abna bir ni<Jbet dahilinde tevzi 
(Arkan sayfa 3 sutım 3 tc) habı'rı' Atı'na akademı'sı' azasından Halihazır vaziyetin icab ettirdiği şartlar altında bu ihtiyaç daha ziya- etmektir. 

ler hakkında bir hüküm ver- tedbirler cümlesinden olarak Yu- de artmıştır. ihtiyacın tayini için de bir takım 
Spiro Melas'ın Yu~oslavya başve- m-ek hususunda çok ihtiyatkar goslav hükumeti, Yugoslavya harbe Kararnamenin neşrinden makaad umumi ölçüler kabul edilmiştir. 
kili generst-Simoı; iç.le yaptığı bir davranılmıştır. A\man elçisi B. sirdiii takdirde Belgrad, Zağrcb elde edilecek pamuk ipliğini ihtiyaç (Arkası sayfa 2 sütun 6 da) 
mülakatı neşretmektedir. Von Heerenin Belgrada avde.. ve Lubliananın müdafaa edilme- ~-------------------------

Melas evvel;\ Yugoslav başveki tinin tarihi lıakkında sorulan mesine ve açık ıehir ılan edilmesine 

lrakta Kral naibi 
linin siyasi büro müdürü hava bir suale, Berlinde bu huausta karar vermiştir. y ugoalav hüklımc.. 

ld albayj Mihailoviç;Ie yaptığı mü- hiçbir ıeyin bilinmediii cevabı tiıUn aarfettiği .ulhperverane gay· 
ayrı 1 lakatı nakletmekt.? Ve bu zatın Verilmittİr. Tetler temenni ediİe"l netic.tJ~rin ia. 

Umumi Hnrbde Yunan askerlerile ( Arkcıaı sayfa 3 s-fUım 3 te) tih•llni temin edemez de harb hali 

hükOmet 
merkezinden Sokakta çırılçıplak 

soyunan adam lngilterenin yeni 
hükumete karşı 

vaziyeti 

yanyana harbettitini kaydeylemek vUlwb~uraa Yugoslavyıa hükumeti 
(Arkatı ıoyfa 8 satun 6 da) I bu karannı muharib ve alakadar __ ;.._ ________ _._ ______________ devletleTe mutad vasıtalarla bildi. 

l'ec:ek.tir. • 
Maçek Belandda 

Bel11rad, 4 (A.A.) - Avala a• 
(Arkası sa11fa 3 sütun 5 te) 

. Londra, 4 (A.A.) - Royter a. ~ 
Jtlnaı bildiriyor: 1 " Kont T eleki Uçlu 

paktın birinci 
Macar kurbanı,, 

Mahkeme huzuruna çıkıncaya kadar sarhoş-
1 uğu geçmiyen mezeci, " • Ne yapayım Bay 
hakim, meslek icabı içiyorum, meze satarken 

ltnned edilir klaynaklardan öi
~nildiğinc göre Irak baıvek.ili Ta-

a Elha~mi, aiyaai vaziyetin iyilet
!"tesini elde edemediğinden dolayı 
ıatifa etmiıtir. Bunun üzerine parla
~.onto tatil edilmiı ve kral naibi 

Uk\irnet merlı:ezinde:ı aynlmııtır. 
Bunun ıneticeeindc baılannda 

Raıid Ali olan bazı nazırların ikti
d~rı ele geçinneai sarahaten aayri 
1\ııamidtr. Büyük Britanya hükU.. 
l\\eti •imdi yeni Irak hükOmetine 
ltarşı olan vaziyetini mütalea etmek
tedir. 

Bu sabah gelen 
haber:er 3 üncü 

sayfadadır 

('"::~::···;:~~~::··:·;;···, 
1 okuyucularına bir 
İ hizmeti 
1 

1 
ı 

6 ayda pratik 
usul ile 

İngilizce 
1 üçüncü ders l 7 nci sayfada 

............................................ .,/ 

içmeden olmuyor ! ,, dedi 

Bandırmalı Arif Gökdeniz is - bile sarhoş bir halde çıkarılmış -
minde bir seyyar mezeci, evvelki br. 
akşam, zilzurna sarhoş olm~ ve Sultanahmed 3 üncii sulh ceza 
sokağa çıka:-ak anadan doğma mah!kemesinde yapılan duruşma
soyunmağa başlamıştır. Bu vaziye sında hakim suçluya: 

Bulgarlar da Alman- ti.göre~ıer sarhoşu polise ihbar et .c- .s.arhos olmak ayıb. ~eğiı 
• mışlerdır. mı? Nıçın, bu kadar fazla ıçıyor-

lar ın tazyıkına Arif Gökdenlz zabıtaca yakalan sun? 
mış ve dün adliyeye teslim edilmiş Diye sormuş, suçlu ıu cevabı 

maruz tir. Fakat, aradan 12 saat ~eçtiği vermiştir: 
- halde bir türlü avılıp, kendine ge c- Ne yapayım bay hakim. 

Londra ~ (A.A.)- Reuter ajansı lemiyen Atif hakimin huzuruna (Arkası sayfa 7 sütun 3 de) 

dır. Kont Teleki müşkül ve bed -

Libyadald Alman kuvvetlerlnin Trablua tehrinde yapbldan bir 
ıeçid remli 

~~:~;;l~v~~~:~~~trE; ı , ı ·ı B ı ı u 1 u ı ·ı r , n B , ı 
~~~i:8~~f ~~ı;: c~~l:fu. e:~~~~~i~ 
yet, Yugoslavya ile münasebetleri 

Alrlkada ~G-en-er-al -di-yor_k.....__,.i. 
barekAt 

(Arkası soyfa 3 sütun de) 

Kızddenizde 5 
Yeni bir edebiyat ve yeni bir 

edebi zümre var mıdır ? 
-

İngilizler Musavvanın 
teslim o~masını 

taleb ettiler 

Londra a.ıkeri mahlellerinde 
Bingazinin tahliye edilmeıi 

na•ıl karıılandı? 

Bingazinin tabliyesi İtalyan muhribi 
telafisi mümkün olmı- Anket eskiler arasında münakaşa doğurdu, 
yan bir ziyan değildir balırlldı Selimi izzet Nizamettin Nazife cevab veriyor 

Londra, 4 (AA.) - Şarki Hin· 1 Yazan : H. Emir Erkilet diatan baıkumandMlığının bildirdi. «Adapt• telı bir hilıôyemi 
K hi b' iine göre Suudf Arabistan açıkla- halanın alnını lıarıılarım, 

a ·reden ııelen ıon 1 ır nnda iki İtalyı:ın diatroyeri lı.endi 
1 haberden Biogazinin d n- mürdttebatı tarafından batınlmıı artılı çolr. oluyorlar!» 

ıri izlerce tahliye edilınit ol u. ve dün batar bir halde bırakılan 1- . .. 
ğunu öğreniyoruz. Fakat gene talyan distroyc.d de ~imdi hatmıtıtıT. De~ıkod~su .var, munaka~~ vu, 
İngiliz kaynaklarından bildiri!· Bu auretle son günlerde Kızıldcniz.. eh rnumeuıl~ de old.uiu aoyleni
diğine göre. bu tahliye keyfi ol· de batan ltah•an diatroyerlerinin a- yor. Fakat ha\ıkaten bızde yeni bıir 
mayarak üstün sayılarda bulu. dedi beti bulmu'.jtur. debiyat ve yeni bir edebi zlimre var 
nan Alman ve ltalyan piyade, Leoni ı Nisımd--. tayyareler taıa- nudır? 
motörlü ve zırhlı kuvvetlerinin hndan • \'e Sauro ile Danielemanin Bu mevzu etrafında açtığımız 
tazyiki neticesinde vukubulmuş- de 3 Nisanda deniz kuvvetlP.ri tara- anket devam ediyor. Babıalinin •
tur. Bununla beraber buradaki fından batırılmıştı. Mürettebatı tn- teşli muharriri Nizamettin Nazif 
zayıf lngiliz kıta'ları Bingaziden rafından bahrıl:ın iki distroy,.r P&.'\- dünkü nüshe.mızda verdiği cev&bla 
ric'atten evvel, beraber götüre· tera ve Tigredir. Bunlard;m biri ka- ite kanşınca, anket kıamen ~defi
medikleri, erzak ve mühimmat naklanmıştır. Enka~ı su ~athındnn ni değiştirir gibi olnıt14tu. Bu cevab
depolarını düşmanın işine yara. biraz yüksekte göriilmektedir. Di- de. yenileri inkar ile beraber eakllere 
mamak için yakmışlar veya tah· ğleri suyun dibine dalmıştır. Dirtk· de hücumlar vardı.' •V• b 
ribe vakit ve imkan bulmu"lar- l 1 b b' k · k · Ni tt' Nazıf verdı'" ceva " eri i e acasının ır ısmı gözü u- zame ın •· • 
dır. . .. yor. Bu distroyerlc:ı den toplanan bir da genç nı:ali n:ıuaha~ .. od~r~en, 

( Arkrısı sayfa 6 sutım 5 te) miktar harb esiri karaya ~ıkanlmıı- (!bu nesil hala bırer buy.?k hıkaye-
\.-.,_ __________ .,J trr. - (Arkası ~ayfa 6 ıutu·n 6 dcı) 



2 Sayfa 

Hergün 
Çocuk Esirgeme 
Kurumu 

Resimli B&Jrale ı 

SON POSTA Nisan 5 

5 Yoktan var edilen haslet .. § iktısad Vekilinin 
gazetemize beyanatı 



a 

c 

·Makineye 
Verilirken 
Maçek, 

Blbentrop 
ile 

SON POSTA Sayfa 3 -: .. • 

ISilab altına alınan taksi sahibil .f~~ ı 
şoförlere terhislerinde 

otomobil p'.akası verilecek 

Müstahsilden tütün satın 
alınması için bir milyon lira 

daha tahsis edildi 
Anhra. 4 (Hususi) -- Silah, 

afnna alınan takti sabibleri şoför· 
leri alakadar eden bir koordinasyon 
heyeti kararı yarın neıredilecektir. 
Malfundur ki, v~ilen salahiyete is
tinaden, yeniden taksi plakası ve
rihneme1'tedir. 

Neşredilmekte olan koordina&
yon kararına göre silah altına alı
nan taksi sahibi '°förlcre terhisle
rinde yeniden alacaklan otomobil
lere, eskiden bulundukları mahal 
)erde çah~ak şartile Bıı.şvekaletin 
müsaadesile plt.lta verilecektir. 

e iki vaziyet 
Yazan: Selim Ragıp Emet 

G ünün birçok vukuatı ara.. 
aında dikkı.timwn daha zi

yade iki nokta Üzerinde tekasüf et-
mekte olduğunu aöyliyebiliriz. Bu A k 4 (H • 
noktalardan biri Balkanlar, diğeri ---t n ~.rat · h 'li k ususı) k-. Hüku- j li korumak gaye.sile pamuk fındılc 
Af . ._ d B lk l ,...._ mus a s.ı oruma k .. -d. . . d ' n.-.a u, a an arın neden bu 1 • k 1 im ._ dma _. ı- ıçın e bu gibi müdahalelerde bu-
derece alaka uyandırdığını söyle-, e yed~! a~r ıılr a 

1
a
2

.r.
6
ta ır. Yann lunmaktadır. 

h k B l 
. ncşr ı eceır. o an numaralı H-ı_A .... meye acet yo tur. u ganstanın k d' k .1 •• . uır.umet tutun rnübavaa51 için 

ifgaüle bir hayli gerginleşen vazi- d oor/~syo~b aran.~ ;ust~1hsıl- şimdiye kadar dört mily~n lira tah
yet, Yugoslavya ile Mihver devlet- ren t\u~ mıu ayA~,.ı :t0 ır mı yon sis etmişti. Yeniden tahsis edilen 
leri arasının açılması neticesi son ıraM al •

511 
d 

0 u~'?'h~~- ır. .. h . bi~ milyon !ira ile bu tahsisat bes 
1 " B "" 1 H "ti d~re.ce {lazi~ .bir safhaya intikal et- __ a um ur ;:ı u umet mustn sı- mılyon liraya !>aJ:ğ olmaktadır. 

Tu. "RK ALMAN ogaz ar 1 ere ~ıştır. H7r ıkı tarafın, .b~lki ~ir t~s- M k b 
ı ; - vıye şeklı bulunur unudıle şımdıye açe eyanname Yug.,sla B k·ı· 
talya Yugoslaya He ne petrol ne de kadar ihıaı etmekten .icti~ab etmiş u V aşva 1 1 
Al Mu• "NASEBATI 1 oldukları barış. umumı muşaht:deye tı• d" k" 

llrtlşecelı 

manya arasında 1 • k k . göre. bir hayli aarsıntı geçirmiştir. neşre 1 ıyor 1 •• 
t Ylyece Verece tir Buna ra~ınen mukavemet göster- . • 
avassut etmek Bedin 4 (A.A.) -- Yarı resmi '' m.iştir. Tarafların yaptıkları ihtiyat . (Ba, tarafı l mcı sayfada) (D-- • • 

h 1 ki k ·· b k J Jansından: ~ tarafı 1 mcı sayfada) • t . bir membada.l bıldirıliyor: Nevyofk. 4 (A.A.) _ Nevyınk. aLır t arını atı ır ·arann e.. B k'l . . tedir 
IS emıyormuş Tür'k - Almn'l nıünasebetleri Daily Newı azete3 i Alm · lili saymayacak olursak, bu hususta aşv~ J mua.-ını Mnç~k. bu sa- Alb . . . . 

\lifi 
- hakkınd" yabancı nazeteciler ta - d' ı· J ~ d ' k anya şım- beslenen ümidleri de bo a git · bah Zagrebden Bel5tad;ı gelmiştir. ay Mıhaılovıç I\folas a şun -

.. ,., ı ta yanın y.tr ıınına oıtuğu tak- meıruş M ·1 h · · h 1 ları söylemi-!· · 
t__, • 5 (A.A.) - SİJ'a•İ ,..'b.f\l rafundan .sorulan suallere Alman dirde ne fa d:ı hasıl ola w sayabiliriz. Fakat bu hazırlıklar 0 umaı ey ın payıta ta rnuvnsa atı, · ~ ır. . 
Me lta}yamo artık Yucoslavya 'hariciye nezaretinde hugün aşa - k edi Y cagını me.. mahiyetle bir kat'iyet~ ddalet d' -ı Sırb-Hırvat ve Slovenler arasında- Yugosla\ mılletıle ordusı.;nun 
.:... tnihver arasmda&i ilıtilifa tavM I ğıdaki cev11b verilmiştir· ra G ~ord' k'• yor k.i bu gerginlik bu sek.ilde d:h~ ki kardeşçe tesanüdü gösteren ha- yaptığı hat"eket, güç dei!ıl, biliıkıs 
İii cd~eii noııedllmektedn-. Türk - Alman münasebetleri ~ze ~ ıyo.r ı. . bir müddet devam edecek olursa raretli nümayişlere vesile te~kil et- pek kola\ olmuştur. Çünkü bu hn 
.,.~ Romıada, Yugoeiav hüluimeti normaldir. J-:litlen t~kyhl ~dek bd' ~lt_ıncı hı. barış ipliğinin kopmamasına ihtimal ~iştir. Hükumet erkanından bir ço- reket Yugoslav ruhunun ;n'ika -
;;-uesaüinin ltalyanuı tava..utll _ ~nı •1trateJı s.tın en .. 151~ terk.~t verikmez. gu Maçeki iatasyondiı. karşılanıııı- sından ba~ka bir şey def;ıldir. M l 
.l;ı)L.o ~leh etmek özere Romaya gel. Af • k d h k At °?:1' 

0_~acdsı. taml aml en mdum un go- Gafil avlanmak istemeyen Yu- 1 )ardır. Kesif bir halk kütlesi, Hır- letin şerefın! kurtarmak ıçin bun 
'"'gl n b . _L_ rı a a are a runtn~t ır. ta ynn onanma~ına 1 b" . vatları r . fk 1 a en te&.&ib edilmişti!' b . . ·ı . H' l . gos avya ır tecavuze her suretle n fC ını. a ış ıımıştır. dan başka yapacak bir şey kalma 
ı_ Diier tıanftan kalyanlar • Yuıoe . me°:au en ıy~ ~~?11 crın. ıt enn mukabeleye amade olduğu ibi Yu Maçekın beyannamesi 
•v h ..ı..d (Bat tarafı 1 mci sayfada) emnle kaybedıldıgıne daır musır- I ı. ··b· d g ıı..ı· - Belgrad 4 ( ı·\ " ) M • mıştı. 

'lluu Ullda.lci ıivil haikı talla,. d" . I k I ._ k gos avyaya ııı:ar111 ıg ıraı uyan ıv ıh- • r ··'-'· - o.celC Alba M'h · ı · ) , Mınclttıedir. Bu çekilme hareketi yapılırken Bin- ran onen .~yJa ara. .u a~ aba~tı- ver de emelini taha.<kuk ettirmek ~ün bir beyanname nC§rederek bü- . Y 1 aı .ovıç. ~e as 1 baŞ\'C 
Ş.,,.W ıazi ,dlri tahliye dilm~tir. Şehir hoca~ bu mutaleanı~ bı.lhaasa dogru iç.in bittabi bütün tedbirleri al- tıin Hırvatlardan kendisine rnÜza- kıl gen~r~I Sımovıç'ın nezdiıı~ 

8ecn.d, 5 (A.A.) _ Dtın Bel- tahliyesinden evvel iitinam ettiği- oldugu anlaşılır. Hılle.rın neden ~~ maktadır. heret edilmesini ist.emiııtir. Maçek götürmüştür. Melas genrrala yap 
~dda dolapn lcuvntli bir pyıaya miz bütün iate maddeleri Ye barb layı s~ail.alleye sahıb olmak ıst!- Maamafih bu gibi nazik aiyasi ~eyannamesinde Geııer•tl Simoviçle 1 tığı vatanparvcranP. hareketin yal 
Sore Maçek, Alman Hariciye Na- malzemeai imha ~ilmi,tn'. ::-ıe_cfgını ab ıy~tıyoj.u~. . Evvela, durum[arın ilanihaye değilse bile u- ~I birli~ ?'apmak niyetinde oldu- nız Yugoslav milletı Uırafından 
~.~on Ribbentrop ile yakında bir Askerlik bakımından kabili mü_ ıt er cenu a u~so ınınm Yuna~ zunca bir müddet dahi devam ede- gunu aoylı~erelc dcmi~tir ki: değil, fakat bütün Avrupa m'liet-
1 İtmede bulunacaktK. d.faa olmayan Binpzi tarafımı:r.4a 

1 
l~ar. tarafınd;n lyuz lcızar!1C:1 bjl' bilmesi nadir görülmüştür. Bum an Meseleyı. uzun boylu dıişündülc. leri tararından altın haı fJHl'\. tn. 

~ ..-ıteldiaiu ..,..iy• bCr liman ~arak ta ltullanılmarnıt-, er~~te .u rat .m~Btn~ m&ı o - dolayıdır ki bütün dikkatler o mın-ı ten ve teticık etti~ten sonra •on an- rihe yazıtncağmı söylemiştir 
Bern, 5 (A.A.) - Bütün ftaL. tır. Münakale yolunun esasen uzun ma ıçm gıtJ_1l.e ıatıyor. u: . nu ya- takada tekiisüf diyor ve oradan sıç. da sulh~ k.oruy~bılmek için Yugoa- Başvek·ı Simoviç şu cc\•abı ver 

Y.•~ tnathua.h Maçdtin kabineye llİ olmasına rağmen hattın uzama• j pamadı ': .ıfte MuHolı?uu~ f'-rna_- rayacak kıvılcımla bülün Balkan- lavya hukurnetme tekrar ıştirak et- miştir: 
"'li b&diae.i ile lnCH'li bul.tnımalt.ta- pahasına da olsa düşmanın 19 40 k~lukta ruban 81~ra ınA~~'· ~fdn- !arda hasıl olacak. ilıtilatlar üzerin- I?dt. kar~nnı. verdim. Hükumete it- Sözlerir.İ7. beni mütehe,·yiç ct-
dır. Ağustosunda vartığı gibi bir pro- j a a p~rça. P.•~s o muf, ..:denız e de düşündürüyor. tırakım uzenne Hırvatların mükte- ti . " 
._ Massaget'O, Bey Maçddn Yugoıı paeanda muvaffaldyetini temin et- de denız dıbmı boylamı~tır. Bu va-1 Afrika vaziyetinin dav t 1 d' seb haklan yalnız temin edilmiş de- . Sızd~n._ bu .h~reketJe, her 7.a -
'il\'}'8 ile mihver aramndeki ilatilafı mck istedig·i a.ilcirdır Çekilen kıt' 1 z.iyette İtalyanın yardımına koşma.. w• ı· k . •'- . I~ ey edı.. ğil, ayni zamanda artmış olacaktır man old•ı~u gıbı \'alnız \"IVlfc!'Vlİ 
L ıı:_ r • a H' 1 b' r d . 1 k . gı a a a ıse ıır.ısmcn yenı, .r.ısmen e M ff k 1 b 1 . vapmı.c oldu~umn ·nan 
il& ~in aon gayrtdeıiol l&tfetti.ğioi lanmız dütmana insanca ve tank ı nın ıt ere ır •Y ası o aca mı.. ealci diye tıav9İf olunabilir. Eakide~ uva a o a. i mekliğim için bütün ~ ~ n •· ı . ı:ruınt2.ı rt-
~ktadır. itibar.ile a<nr zıt.i .. t verdirmi•leYdir 1 clır? ltalyada esasen mevcud Al- b · '- --1 Hı. b 1 Hlrvatların nızama hürmet Ye asa- a ederını. Nnmuslu bır ıı. ... ker sı-... , - ..., · ..,_ k 1 . b' .,_ en oes enen auı .. anın aı ıca ae- . f t"l · · · f 

Kahire 4 (A.A.) _ Ortasark mal\ po"" ve as er enne ır nudar b L· b '-·t' . I"--" yı, ve sükuneti muhafaın etmek a ı e sıze ıtıra a mecburum ki 

Yugoslav Hariciye 
Nazırın~eyanab 
Nazır mihver ile 
uyuşılamadığını 

söyledi 

t 
• ~ d h ·r· d ._ 'md''-" 1 l eo.ı. u LI anın pına ın.ue ve şar. . tak'b d'l . l . nailiz kare.r;abının reant tebliii• 1 a a ı ave e ere"' '1 11'.I ta yan k d k 1 b.. k b' .. &ul'etile bana yardım ~trnt:leri la- ı e ı PC<'.<. yo u bıze knhra>nan 

Libyada · Heri unsurlarımızın 1;._ hük.Ometini tutması kendisi için ki-
1 :nıdt u~ muş u(~ ır ~118- zımdır. · Yunan mi1:t!ti göstermiştir. Beııiın 

ha.nüdü d~vam etmektedir j fklir. 1 t. he.dımlparakttor buglunun tasdye- Silah altma alınanlar gibi bir askE>rıİı size siyasi bt•y:ı -
· Ç ı_ı_ l 1. B w l sıne şa ı o ma a u unınamız an.. . • . tt b l · . Eritrede: A!ltnarada 3000 d .. n anaa.1'.a eye cc ıncc, ogaz ar d Lib .. h k d Sılah altına alınanların venlen na -a u l!~ımasını beklememelısı 

... 1 H' ı__ l d . k ır. ya.nın munte asına a ar . l h . · ç- k . .. 1 . b k 
fazla esir aayılmıştır. Kıt' alarnnızın ıtn::t"e ne petro . ne e yıyeec v~ ·ı 'led"ı_l d 'l'k . "k enur ere aynen ve der al ıtaat et. nız. un u soı crın ır "l\ met ı-

_ı__ il•--. '-h' 1 L l _L l Bo- ı en ıı; en aonra şun ı ı o ıstı a- 1 .. b .•. . h fade et--.:ı·ıo. l' d ,_.,.. ınueaVYaya doiTU ve Dessie recew; r. raır. petro aana an t h le ti t k.if Jj '- -'li me en ıca etlıgınc suret.1 m'El su- uu;-11,..ı ıır zaman a ya~ı' o 
iMlk~e zerilerde klllan dü•'- ğll7İçine çok unktır. ~ te ti a~eEc 't edv ... ey yl~n ıngıH z sada işaret ederim. Vaz'ıyed edi- ruz. 

L • 1 d 'r- ıı;:uvve erı n re e, ... oma ı ve a- v • • • ma• ..t • ann an birçok earler gel- b .. .; .. oda . .1 b len aıgır ve tcchızal bedellen bele.. Stze yalıı:z şunu söyliveyirn kı 
mekte devam ediyor. B ı· "ht• k b ""Y~a w 'rcv-:;ı 1•onud 

1 
e . I e~A: diyeler tarafından tesviye edilecek- YugosJa·.1 mılleti hiç k~\'e k'lr 

Lo.dra ulııerf mabf~inin kanaati er ın 1 ıyat ar .~r-yl agnb~ut.r ar aş ~ıta ~kntadış elnı tir. Hırvat devlet ve hiikumeti bu şı fena bır niyet besleınedıi"•i l'lbı 
Lo-ı._ ..ıı ( A A) R sur ... e ı ınneye ça ıım.. ır ar. bcddl . ~·.:ı • • ._ ffü"I d h' . . .., ' 

•ouı-a, "" ·-;-· · - . oyter: Fakat bu iıler cereyan derken öbür enn ~enmeunı tcır.e e er ıç bır m:Uctl~ ihtilaf çıkarmak 
Loftdra .~en ~hfdtet.ınde .b.; (Bafttırafı 1 inci sayfada) tarafta, yani Libya çöllerinin ileri- le~. B~ vazıyet muvak~nttır •.. Hırvat aı:zusunda da değildir. Yugoslav 

~rad, 5 (A.A.) - Royteria ,-n. ed.ilcl~gıne. aott, . BiogllDn!n Yugos~av elı;;si Andri~'in Al - lerinde peyda olan bir dlifma.n mıl~tı ~rkamda o~dugu mu~detçe mıllet ve ordusunun yarattığ! ı :ı 
~r lwtberine ~öz:ıc, Yugoslav Haıi - t~hlı~ea .btt .~ tlaı-eketi olarak ~~ man, harıciyc nazırı Von Ribben - kuvvet, birdenbil'e harekete geçe- vazıfernı kuvvetle 1!• "'decegım. reket milli istiklil ve şcrdim'zin 
Cl)'e Naz~n. N~çıç beyanatta buluna l~kk~ edılc~lir, .fakat b~n~a traJik trop la tem~ etml•miş olduğunun rek Bingaziye kadar ilerlemeye mu- VNam-lar Yemlll eUilet- mubafauısında-ı başka hiçbır ga-
ralt d~~tır ki: · hiç.bu mehıyet ~ormemelidır. . kat!y.etıe soylenebilcccği de ayn ve.ffak olmuttur. Böyle bir ilerleme Belgrad, 4 ( A.A.) - Ofı: ye takib etmerr.cktcdır B z bur._ 
. -:- Simo~.iç bükumeti, Sntltovi ~bnan bt'alaru,tt~· .tanlôam•ft ca ılB.ve ?.lunmu~tur. . yapabilecdlt bir luıvvetin oralardt ~u 1abah saat 1 O da, ~· l\1açek ların her ikisini de azim lie ~jd.:!ct 

Olrı unzaladıgı paktı prcnsib :itib.rilo ve narb mabemeaıı:ıın ! rablun ÇJ- • M~ ın Bdgrad hükt1m~tıne mevcudiyeti tahmin edilmediği için. ve ı~şe nazı:ı B. ~osan?vıç, nazır le müdafR,l edece/? iz Komşulnn _ 
ltabul emı.i~fr. k•hna9ında tayyarelenn kuWaml- g~esı hakkındaki habt-r, Alman bu hareket. ilk eneli haklı hir en- llfah~e yenun ctmışlerdır. . mızla do;~ knlma~a hcııırız. Fakat 
. ~~a:ııafıh, Yuıgoslav halkının auş ohnHma pek muhtemel bu~n.. h~~~t ;meri:t-zi !!İy~si mahfeJle- dite uyandırmıtttr. Fakat İngiliz Öğleden 90nra ~~Jar h~4:,ti 1 bu dosthı~u:-ı muhnfazıı.;ı sadrcc 
lStıkla.lıni korumak için yaptığı - m.akla berabeıl', .•~dıiına ~~e. nnın fı~rıni d~i~tirmemıştir. Y~~ kaynaldannın derhal tealtin edici top~anaoakbr. Bu ı~t:imada. huku.. bizim elirniı:l~ değildir 
Jnıı bütün gayretler boşa çıktı. Ahnanlarn ekse~ıeı, mal:ıem~erı ile nız Berlınde u cihet yeniden mu izahatı işin hakiki mllhiyetini mey- metın beyannames.ı hazırlanacak 
Bana gelince; ben Yugoslavyımın b~raber, ııec~~n, k~ ~retıle ?e- ş:ıhed~ olunebilir ki Hırvat mille dana koymuştur. Filvaki bu kuvvet ve beyannaı:11e hu. akpm veyahud '~Koni Telaki ÜÇiü pakim 
harbden masun kalması için wlim- ıwz~~ l'elmıftır. Sıcilra ıle Afrika tı, Mıhvere karş.ı sempatisini giz ihmale değer olmaktan uzak'tw. gece neşredılcc~~tı!· , . . • • 
den geleni y&ptım. Bu arada ital- aahılı aratı1ncla 11 o kilo~etre nıe- lememt".kte devanı etmektedir. Hır Falı:at Sidi Barrani . Bingazi muci- İtalyan elçrıının pyretlın bırmCI Macar kurbam 
Yan ve Alman matbuatı tarQfHı - ~k wır?ır· C~ k~r~nhJın~~· nalt vatlann, Belgr:ıd sokaklarındaki zesini yaratan hareketin idarecileri, Belgrad •1 .<~.A) - .Heult!r: " 
d~n. birçok yımlış haberi• n8ii'e- li,.e ve ıaşc genulenaın. ln.ırılız do. tafkınlıklara ve Belgradda bir elbette lti. ehemmiyetli olmayan İtalyan e!çı~ı •• Manellı, Alma~ - <Bat tavafı 1 inci sayfada) 
düdi. Biz bu haberlerin yalım ol- nanme~ .. v• bava kuvvetlen tarefıQ.. rümrenin entrikalarına kar~ı an - bu falsonun tamirini icra ve bu ta- Yug.~a~ ıhtılaf!nın barış yolıle ni kesmesi için Macaristan üzerine 
~ğunu şimdiye kadar mliteaddid ~~eded t;.:ıeaad'fey ka~ tipatisinde, herhalde hiçb;r deği - mir kin İcab eyliyen mahalli intihab hallı ıç~n. nevmıdan.e gayretler Alınanların yaptığı tazyikın neti-
Y1t:falar isbat ettik. Fakat Alır.an n a • ~ !r. • şikHk yoktur. etmekte gedkmiyeceklerdir. Afri- sar~etmı.ştır.. Manellı, bırı sabah cesidir. Telek! Yugcıslavya ile yap 
'l'e İtalyan matbuat.ı bu hakikati U..YVaD111 &odimıi .._ bnıo tekrar dikkati üzerine çekme.. ~eyın, diğ~r~ öğleden sonra. ~~ma~ tığı muahededen iftihar duyuyor-
Qllaınamakta ıarar ettiler. Londra 4 (A.A.j - Reuter a - Sof yada yu·· kselen .Wn yeni bit- aebebi de işte bu<lur. uzere .harıcıye naz~ Nınçıç l lk! du. Bu itiliif iki memleket ara• ın 

jansmın muhabiri Eritr~'den bil- 5 _fi) ı;; kere zıyarct etmiştır. Belgraddakı . . .. 

Y . diriyoc: 11L;.,,, C/Ca.aı.l" Gmt1p İtalyan mabfc:lleri gerginlığin c;ul- dakı g~r.gınlığı ya~ıştınn!ş vr k, r 
ugoslav Kraliyet Mwavva şehrinden teslim ol • 1 -- T hen yatıştırılması imkanını hala şılı~h. ıtımada ve ıkhsacli anlaşn~a 

M r . ması taleb edilroisti.r. Cevab bu - ses er :t ümid ediyorlar. Bu ürnidler Yu - ya ıstınad eden sulhperverane bır 
ec iSi gön bek1er~tedlr. ta.lyaD goslavyanın Berlin elçisinin Ber- iş bi.rliği temin etmiştir. Almanya 

Belgrad 5 (A.A.) _ Dün kabi- Londrıı. 4 (AA.) _ Reuter a (Ba.ştarafı 1 i"ci sayfada) .. line giderken beraber gölürdüğü nın ıse nilfuzu altına aldığı Maca-
~ geç Vakte kadar içtimaına de- j.ansırun :Eritrc muhabiri bildiri _ vadlerde bulunmuşlardır. Bunu mustemleke mesaja istinad etmektedir. ristanla mü.stakıl ve cesur Yugf)S 
ble.ın· ~tmiftlr. Teşekkül edeceği yor: miitieakıb, Yugoslavyarun, mülki d Belaıradc:la brartma tecrübeleri lavya arasında bir dostluk bulun 
St~~ırt~en kraliyet meclisindE! iki Beyaz bayrak taşıyan bir İngi- ~ınam.i~etinın .?lduğu ~i~i kalaca Or USUDd& .. Belgrad 4 lA.A.) - Belgrad~a ~na tahammül edemediği aşi-
bu hır Sloven, bir Hırvat aza r "bar Musavva'ya gönderil gı vadı ıle Üçlu pakta ıJtıbakı vu • dün akşam saat 21.15 te c!ektrık kardır. 
~~nacak, Maçek de bu kanseyt> ~~ ~. B~ i-'Übsy Asm:ıra'da bul~ k.ua gelı;?iş~~r .. ~u.lgar askeri şefle ISJ"&D cereyanı kesilmiştir. R~yo ü.~ de- Almanya, Y11goslavyaj'!a yapa-

ıl olacaktır. ış . ·ı halkın iaşe edilebi'mea' rı ve mufrıt mıllıyetperverler, al- Lo de 4 A. . fa halkı karartma tecrubclerı yap cağı hücuma başlamak için kont 

Y 
~~ l~ıvı lnmliilere ivi btr hal' datıldıklarını söylemişler ve res - kinH ~~· ( A.) . -in .~term mağa davet etmiştir. • Teleki'yi kullanmak istemiştir 

U la . ıçın ımanııı ı-.· • m Alın h-'t'-··- . b'ld' .1 şar a~ıstandakı ;.tilız kuv - y o.la la R • gos vya Amerıkadan de teslim edilmesinin lilzurnlu ol- t elnbl rd anb UAwııetıne 1 :rı en vetieri ne~dınd.o bulunan bu ·usi us t~-r.J• ~anyaya İdaresinde celidet ve idrak sahibi 

h t 1 l t ı..ı·~ •- ğ a e e e ulunmuşlardır. uh b ' · . . - ı. cnlC'.l:yol'.... bulunan Te'eki pre · ı · - · arb malze . . t• duğunu \a von ara C\I ı,, e~ıE' e Bet Abnan ask • '.Wiirüld" m a ırı bıldırlyar: Bükreş 4 (A.A) - Stcfani ı n~ıp erı uzcrıne 
meS1 IS IJGr memurdur . ~ . . Belgrad 4 (A.A';'_o Reuter~ . Son . ~~~rde Harrar:ı eline ge Bükreşteki Y~goslavya sc!are - f~~ılank Al:nan tazyıkını~ k~.nd.~si 

Va,ington, 5 (A.A.) _ Rwr.velt Hartum 4 (A.A) - ?gre11ıl~t Yugoslav hududu civarında :Mil çı~n Ingılız k.uvvetlerın~ karşı ti bu sabah Romanyada bulunan ç ~ B/!~ olduğunu gormuştur. 
IDa~etec:iter toplantısında yaptığı be. ğti.ne göre. Asmaradan Kızı_lde_~!- nadolna köyünde vukubulan bir mucadele eden .tta.Jyan ınüM.cmltıo- Yugoslav tebaasını derhal Rumen Almanlara .a!et olacak belki bi~"k 
~ Y~oalavyanm Amerika _ ze doğru il~rl~mekte olan _I~gıuz kargasalık esnasında Bulgar köy- lte wordu~.undn bır ~syaı:ı çıkmı.s o!- taprakl~nıu terkederclt ~u~oslav Macar ı>O}ttıkacum buluna.cıaktır. 
~~ ~azı tip harb malzemetıi i.te • keşif kolları, Ital y:ıııların rıc a.~ e- lülerinin 5 Alman askeri öldürdük d.ugu, dun Har~a~ da .. ıfşa e~ılrnı~ yaya donrnel{e davet.. etmt!itlr. Fakat amıral Horthy de ıstiklA! 
~ 'Ve Amerika.run bu mazemeyi derken voll?rı tıkadıklarını R0 r - leri ölP-enilmiştir. Bildırildiğine tır. Bu ısya!'18: ıkı mn~temleKe pı • • dav~sına. bağlı seciye sahibi bir 

~ımlte imkAn olup olmachiını a- m~loroir. ltnhanlaı uı Asn~rayı göre Almanların tavır ve hareket- yade ala->:! ıştır~ el.ı~ıış ve bu a- Bresi demz USSU tekrar şahsıyettır. 
l{\tırdığını bildirmi,tir. 'ahliye ederken lıman tesısatını leri o kadar tahammül edHemiye- laylarla nıl'!cı ~ır n•ustemlcke kıt b b l d Bulgarlar d t ik dT 
1 ~~vclt evvelki eün Yugoslavya tahrib etmek ve limanda buluııa.n cek bir de~~cye vannıştır ki köy alan grupu ve ık. top~u bataryası Dm a an 1 Yu.goslavJarJ: =~ tı\{ ıyor · · 
~.~Je görüşürken bu ta~ ken 1 vapurları batırn1nk üzere vnkıt lüler toplu bir hsldl' isvan ederek ~rasın~a çarpı~a .~~k~a gele~e~ Londra 4 (A.A.) - Hava n~za mi dostlu!t. paktında~ ~oner~c~;; 

'-ine yapıldığuu söylem.İftir. kazanmak için bu maı.iaları mey- Almanlara hiicum etmişlerdir. Hiı- dan a .!'fU.st:r. l udı ~ 
1

3 ayı teşıtıl retinin tebliği: memnun o.la 'B 1 1 d Al 
d d'kl · dıJmekte d' · "t k b k"' ah . e en cuzutaın ;ır a,.ı mış ve 13 B h n u gar ar a man Y . . . ~a getır ı erı zann1.: - ıseyı mu ea ı . oy~ karşı ~ ş!- üncü İtalyan guzıde kıtaat lh·a - u gece, avanın müsaids!zliği lann tazvikına maruzdur. Sırb -

unan Erkanıharbiyesı ile dtr. ~~fmr:~t~~rıeae buıunuldugu bıl sının mancviyat.ı tamamıle bozul- ~e rağmen, bomb~rd~man servi.si Bulgar yakınlığı hakiki idi ve Bal lng•lt d . . . A • • r. muştur. ~ ~e~sub kııvvetlı bır ~ava tcşck kanların yatıştırılmasına çok hiz 
1 ere arasın a ıhllfaf / merıkadan bahrı bır H•tı J H . • külu Siharnhorst ve Gneısennu düş met etmişti. İki memleket arasın-

Şlyialar '"'k "b d·ı· · l d ı· 1 er apon arıcıye ltalyada gizli b" d man muharebe kruvazörlerinin daki rnünasebetlerı zehirlemek. 
1 '° ZJ e 1 ıyor müşahıd on raya o~ ıyor N k b 1 tt• ır ra yo demirli bulunduğu Brest deniz üs ha•ta Bul~arlar zithi:-en hasmane 

... ~. 5 (A.A.) _ Atina Ajan Londra, 5 (A.A.) _ Bahriye azırını a U e l keşfedildi sün.e ~.eni~en h?c~m ctmi:-.;~ir. He bir. va:::iret als3L-ır bile Almanlar 
ltt lngi!iz bük&neti ie Yunan er ~ Geaelkurmay As Başkanı Amiral Bedin 4 (AA) - Matsuoka. Berlin 4 (A.A.) D defın uze~ın~e~ı sı~. ~~ kes_ıf. buM - için l~ohy. bır ı."' f'lınn::--ı !!erektir. 

ıu ~ ıuaaınd& bir ihtiW Gh 1 .·· Atlantik muharebe - bugün öjtleden sonra Hitler tara- All . Z . eutsc~e lutlar netıce.crın gorulmesın• guç Y"9\J kabine t~dı 
~lttıi:ıınıa aair bir Rumen t• ... oje,> ın müddetince müş.ahid [ından kabul edilmiştir Bu ~rü<' ~md ekiı!le .heıtbu.n~ ~~etesının leştirmiştir. Fakat büyük çaptaki Dud:ıoeotc, .. ( A.A.) - Bar-
1\ir\ "e.rd:ıc L _ ._ ~ • ıraze ı •mn evamı . . . . R d V R'bb · "' a a mu a ırıne gore cenu- bombaların havuz kenarına düş- dosay k.ahineei naib J {orty ı ;· ~ 
eli,- .... naoen tekzih etmek•. olarak Londraya gıtmesı ıçın uz-ıme e on l entrop da hazır bi İtalyada ~izli bir rady . t t"~~ r d b' k . tik b . n l!'h. 

. ı velt diln alcşıı.•u t!\limıı• vnmi~tir. bulunmuştur. yonu ke"'edilmi ... tir o ıs as - uk~t"' ~ve - ~-mlmanü ta_ ır ço yangın !Ur.eır..ın )et ben ıonra ugun öğ~ey~ 
~ v • çı ıAı goru ş ur. ı top antısını yapmı1tır. 
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Seyyar kömUrcD
IUğün men'i teklifi 
~abul edilmedi -

Mekteblertn imtihan günleri 
ve yerleri tesbit edildi 
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• M ı· · · dinlri i~- ~·....._-···-·--·----·· ... ···--····--·-·····--·····---·--··"-... ........_ -~hır ec 1"111ft ~·· • l n~ l ı · ._ l maınJa, nalıli,.t aınlHn'lann- i LU. bitir,,.. iııttihanlan VUP grup melttebl~e tahim 5 uun ycpı an Mne or lop antı-
aalti wuJa ,,..Jd.ı.rinİn ayn i eJil4i, ,__. liseler talebele rİ Je remaİ melıfeblertfe 5 Ja onla ınalill.,-i. teTIİleTi, 
JıuımlarJa mahalthluı mec- : imtihan olaealılaT, maalliml er imtiltanltu biltilden eo11ra i ba%ı vergilerden mualiyetleri 
hariyeti luılJandalri madde ! wısileleriıulen ıqrılnaıyacdlar i hakkında teıebba.lacle 6a-

Lir L-·li münolı,,,-lara \.. 1 ı .. ı._ ~·•-., ,.._, -s- ·-.......................... --..••••• ..... •••••M•••••••••••"•"•-••••••••••••••-•-•""' Unı91GgG ICUl'al' -veı'UIMIT 
wbeb olJa Maarif Vekillilinin kara;ile bu lan kendi okullarında yapılacak- A • • • • 

h
. M 

1
. · d.. ~ ır.ı d sonra yıl bütün mekteblerde 16 Nısandan tır Ordu malüllerı bırlıti İstanbul 

Şe ır ec ısı un 05 e en · ·h • bes d" t 14 t rk 'k" · is vekili Faruki Derelinin itıbaren tedrısata m .ayet verile- Askerlik ~rsleri imtihanlan o- şu 11 un saa e sene 
1 

u -
~i~~~t~~de to lanmıştır. nk 14 Mayıs Çarşamba j!Ünü akşa kullarda :nevcud ö~tmenler ara mumi heyet t~plantıınnı ~a~mış -

·Geçen celae~e aid ..abıt okun _ mına kadar _b~fım~m !.mtihanlann anda yedek sübaylardan ~ilecek tır. Toplant!da ıdare he~etın·n b!r 
dukt ra ·kuyruk ve yağ par sona erecf'ğmı dunku sayımızda mümeyyizlerle yapılacaktır. ~Hık. ~esaı .raporunu oırnysn bır 

an son · . .. bildirmiştik. . -, • • . 11 k re ısı Sad.ı Feke, ordu malQlle -
çalarından alınacak nakl~ye ucre Maarif Müdü r l'il hrim'zde- Okul ıdareleM, ımbhan ltom1s- rinin terfihi için muhtelif makam 
~i ve ga~ i;:"~liıthanelerı .ve a~a~ ki okulların imJh~n ta:;leri~f ve yonla!'1na dabU öğre~en. Y~ mü- lar nezdinde yapıJan t~ebbüsleri 
ızabe maha!Lrı h~kkındakı_ ~ yerlerini a ğıdak.i kılde tesbit meyyızlerden. herhangı .bınmn lta ve alınan neticeleri tebarüz ettir. 

ILlY FRANCİS le MnMr teWd.111 en .. JÜ ~ filmi 

BAHAR MELEGi 
laheseriD4e ıörmek ve dinJ91ek ~in her seansda saJoaan• 

baştan ba1& dold--

S Ü M ER SİNEMASINA 
ıt4IDla. Bil Salı &iiai SOD matlneme kadar cösl.eıılecek olan bu em

..W. w slael filllll ..-.O ıörinh. 
ll1llin saat 1 •e &enzflitıı matine 

........ - siBel'" - ı~ illmi 
M A K t K A a Ö J[ K'ün ya.raUJiı 

KORA TERRY 
llarikataı' nımlcllr. &a hafta .......,_. ...waıfalrı.J.ae 

Ş A R K Sinemasında 
De•m Mİ7•· llllcin 9a8' 13 4le temilith ıutine. matnamelerın ktkık ve taı:;dıkına t . ti . şa şe bule d~er bıt mazeretı bulundu- dikten sonr.ı demiştir ıci: 

dair teklifler okunmu.ıur. e ~ış r. . . ktı anlaşılJığı takdirde yerlnP bir . Müteakıben. F.;snaf hastanesine .. ertl~vnıby.a! ıle V~fö 'hcrkelk lıı::te di~eri seçitmek üzere derhal Maa- -·..:_.,, ~u talehbnam1•1;übırB!akımdza ~--•••••••••••••111!1••••••••~ 
yapılmakta olan yardımın ~000 li- sının ıse ıtı~me. ımtı .8~ an 5 rif Müdürlüğüne haber verecek • aun:·uerın ~a su~ r. ız, 0"! u-
radan 7500 liraya cıkarılması üze- t~nbul erkek ı:M"S!ı:de! Şiş}~ ~erak }erdir. dan tahassurle . arrııan maluller 
rine Esnaf 'hastanesinin Meclise kı. Işık ve 'B?.,.-azıçı lı.selerınm de hritih k . r ler" . vuku bulacak bir ışaretle mukad-
. - derdix.: teşekkür mektubu 0 _ lise bitirm:- imtihanları Galatasa- . . ~. omısyon ıst! .. ını~ des yurdumuzun ve aziz milletiml 
,...on a• ra}.erkek Jise~.nde. tanz_ımı ıçm ortao~l m~lerı zin müdafaası için ne dereC<' hazir 
lcunmu$tur. mi okutlar'le 9 Nısan Ç&r$8Jllba jflmil Jıae mü- bi · Bundan 

90
n.,.a oütçe tertiblerf- tanbul rea orta ı a" 1 r1 de 10 N' p · _ 1 r vazıyette bulunuyorsak ıztı • 

ne «•t"ın'len 1.0"oôo liralık munzam resmi liselerin orta kwmlanmn ~ e 15• ._!~ . erşe~ ~,rablarımızın tal:ıfifine de çalışıla-... "' • ı · t"h ı k d' ektel..'I- nu saat t~ .ısuuıbw kız lısesm- - L-~ •• 'd ~'L!•!-· tahsisatın tasdiki, muhaıtebe me - e. eme ım 1 ~n an en 1 m - . <'aırnı 0 u•:ı~e ı.rmt ~ız. 
murlan lrunu uaUmatnamesininırm~e, huwsı ortavkul.~arın. eleme~~~·~~· O~ul .duo· B.ugüne k~r o~u ınalttllerınden 
'bazı mad~lprinın tadili, FMi'köy- imtıhanlan ailitıda goeterılen o- to:terı bu tarıne .ka~ ımtı~. ~ b· .. şey t;sırıtern1ven hük&mf!timiz 
de Omurca ~iftli~ ,,e civarının kulla~d8: ya::>ıla~tır. .. mısyonund"l v~ıfe .16~ ıktı elbette bıtt bu ıetftfte de bulnna-

Marmarada.: 
Türkiyede ilk defa 

gösterilen 

ikraz plinlannın tasdiki ve Sü - _ !İstıklil, . Daı·u~~aka,. Yuoe Ül za ~ mualln'!lerı tesbit ve !"1 caJrtır.. . 
ıevmaniyede Besimömerpa'8 ismi ku ve ~a}.rıye ~selerı, İst.anbul J!1Uallıf!Ueı:e. ver~lecek müıneyyız- Sadi Feke, Maarif Vekiletinin 'ile ı h m ltQik ratbetini 
verilecek yol hakkındaki teklifler eı:kek ~ı5?5mde, Şiş~ı ~erakkı, I~ lı~ .vazı.festntn dıJer mek~bl~ büyük bir kadirş.in~lık eseri ola , ••••• 
okunmu~ 

11 
likadar encümenlere LiseJerının eleme ımtihanlan Nı- kı ışlerıle karştJqınamasmı tenun rak ordu malüllermm çocuklarının 

havale olunmuştur. şant&$ı kız orta okulunda, Boiaz- edeceklerdir. parasız yatllı okullaTa tercihan a _ 
Bilahare ahvali hazıra dolayı • içi Lisesi Gazi O~an '08;"-P nkek Bütün ö~re~menl~r imtilı~nl~ - lınmalarınd~ ve paralı resmi 0 _ 

sile piyasad:ı husule ~elen ve ted- ortaoku~un~a. Yenı kolleJ Taksim nn devamı muddetınc~ ve J?'!tt - kullara da yuzde on ve hususi 0 • 

ricen ~rtmak•a olan muhtelif eşya erkek l!sesınd~. . . . hanlardan so~ra d~ emır verıl•nce kullara yüzde 50 nisbetinde mü _ 
fiatlannın yükSt"lm~i hasıebile Resmi ve muadele~ı !a~ık~ı hu ye kadar vazitelerı başından ayrıl him bir tenzilatla kabul edilme _ 
hastanelerin P(.'7.a. enak. tenvir ve sud ortaokulları!'l sozlu, ımtıban- mıyacaklardır. Jerinden şükranla bahsetmiştir. 
teshin ve müteferrik :m.sraflara O Reis sözlerini Milli $efe ba~1ılık-
aid ihtiyaçlar için bütçeye konu- Seyrüsefer izdi ha- sk ;dar va EminönD lannı , imar ede~k bitirmittir. 

lan ta~~isat m.ali se~e. ~mu~!l ka- mini o··nlemek i~in kazafarİ lda Pazar g8R71 Hesab ve :mürakıb raJ>Qrlannın 
dar kaf! gelmıyeCf'~ ıçın ~ut~ye r ıı okunmasını müteakıb, ordu ma-
~·~ lı.Tahk munu:m !ahsısat ~e- t3dbirler yapı~acak denemeler lQllerinin umumi dil!'kleri etra -
tırı)mf'sı hakkmdakı biıtce encu - fında müz11k!'rl!ta ıleçilmistir. Ordu 

SIUIB 
Soper filminin 

Son günlerini 
Kaçırmayınız. 

meni mazbata;ı okunmuştur. Belediye reis muavini Lutfi Ak Pazar günb, Ü.sküdar ve Eıninö- malfıllerinin dilekleri şöy1e hülasa 
Müteak ben se~ryar kömürcü - soy şehrin ::eyrüsefer i-şleri hak - nü kazaları dahilinde pasjf korun edilmektedir: lstanltaı Asliye On hhu.•i Bukuk 

ler hakkındaki zabıtai belediye kında dün kendisil~ görüşen bir ma ve paraşütçülere karşı müca ı _ Son 1~1 numa 1 d ....,, a•Mea: 

MiDI Alemdar 

M-•n·m•wcmlllt 
p' ıi; 

Elveda Gençlik! 
~ •i=c..nı: 

ROBE« r OONA T 
.... 

lleJeeaadaa ıiônüririi 

Ateş Bulutlan 
EDVARD ROBINSON 

... 4,ıinleridlr. __ ., 

k · '""~ta ·· k h · · · 1 ·· 1 · d 1 t -b l J k ra 1 or u omısyonu maz~ sı muza ere mu arrırımıze şun an soy emış - e e ecru e erı yapı aca tır. Bu maluller kanununa ,,.. r . . ••••••••••••Ilı.. edilmiştir. tir· kazalar, tecıübe hazırlıklarının ik - . . . • _,..,ore emsa ı Müddet: Şeni Erkonıl, Maçka Teş. .. 
B b Bel d" İk d · ı d"l<f A" la . mutekaıdl~rın sevıyesıne cık:>rıla- vitiye ıtalıbcı 30kat Yelkenci apar -

M 
.. !~.-mlila,!. atad::. e 'kY.~ _ tı~1.. - Beled;y('()e teşkil edi1en sey ~d.~ lü'!. ;.}f1ru bvildı .:_:t,_~~berlık cak olan ordu malGl mütekaidle - 1 tıman ı No da M 

~ .uuu.ı ~ ... ınce SC!yyar omurcu~ rüsefer komiayonu toplantılar ya mu .u.r ,.;:--nP. . ıu • ._ercü.r. rinden mü.te"bald bir lns'l'UJUn da MMdeiale~: · 
gun men ı ve bunlara satış ye-ı parak seyrüsefer izdihamını ön - .. Villyetın dı~r kazaları da tec emsali seviyes\Jıe çıkarılınasL . I'· Zehra, Fat.ih AU.ay 
~ös1eri1erek sabıt hale 1<onması liyecei: tedbirler almakta ve tat ~be hazırlıklarını peyderpey bi - 2 M""t k . Sad~ttuıefendi sokak 5 No. da M. 
hakkındaki teklifin tetkik edildi- bik ettirmektedir. Bu arada Tak tı_re~ek dene~c günlerini vilayete - u e aıdlere ma~sus o!an Muddıei Şe'fki Erkorul tarafından 
~· k.. - - ı ··x-·· •· j bildtrcckel d B·· t·· k 1 da yıpranma zammının malullere de ~, ..... _,_, h • hra 
J?t ye SA?yy~r .. o~.un,:u uır;un men ı sim Yenimahalle arasında gece .. r ır. !1.Un aza ar te ili. m~ef ze aleyhine atllan 
halınde bılftıl komur yaptp sata- otobüsleri olmadılından şikivetı tecrubeler bu ay ıçınde yapılmış şm3 . . tallkın taç!li da1'a.aı ıçin müddei&. 
rak ailesini '-!~indirrıı bazı köy edilmişti tetkikat yaptık Otobüs olacaktır. - G~lırle.rı. pek mahdud olan leyhin 31/3/Hl Par.arlQi eünü aat 
halkının telifi eciilemiyecek mut- lerin l"ıklan maskelenmi~ olarak odrdu rnaı':'ııe~ının bazı vergiler - 9 30 da mahkememizde ham bulun 
1 k b. ı '- ı - .. .. Arna cila "il" •-.: en muafıvetı ' • a ır za!'ar a :ıo.ar,ı a~acaj?ı ve saat 12 ve kadar sefer yapJ.l)alarını Ta nn mı ı DlaHJaua - . muı ltizumu Ulnen teblil edilme.si 
bundan başka kömürcü dükk!nı kararlaştırdık. Araa.ud~ ..&retindeu .. 4 - ~evlet~ a.iC. vesaiti nakliye o.rtne mumaileyhln 0 gün gelme. 
bulururuvan bazı semt ve sayfiye- M ht n h tl d . r t Amavudlugan İtalyanlar tara- ucretlennrf11n ıı;tısnası. mea· ~ya bir Yetil g6ndermemesi 
]erdeki halk:n kendilerine Jiz•m .. u. e 1 a ar a 1~ ıyen ° 0 - fından iwali yıldönürnüne ı-dif 5 - Besinci ve altınCl derecede 

1 

• ne 
olan mahru::Catmı .r::evvar kömür _jbus~erm fazla yolcu al~malanna eden 1 Nİılan milli matem mana. ki maruller~ verilmsei lizım gPlen mebnı hakkında gıya'> taran ıtt.ı11az 

MiCltEY ROON"Erm 
GEO&GBS BANCR01''T 
• ........ 'f"ll'dfli 

TOMAS 
EDİSON'un 
GENÇLiGi 

SARAY Sinemasında cülerden tedarik ettiklPrİ bildiril-ı tef.tlşler yapmak ~re.ıle. ~ayret aebetile Pa•rtesi günü öiledea 200 liralık arazi meselesinin hal- ~~~ dava~ının taılk hat~
miş ve iktıssrl müdürlüğünün bu e~ı~o~z •. Kerestecılerde 1kı oto- 80nra •at üç~ Ayupatadaki Ar- li. . kı iıddialarıru i.!bat mmnmda. lıS~ • 
teklifi reddolunn'ustur. Komisyon büsun ıst~ab~dan !azla yoku .~ - navadluk sefareti vat&nd ... annı ,,.. 6 - Hızmet kabilivetlerine ~ _ sile 8irlikte fahidleri:ıi bir.liJde pt&r - sirW•er, • laadm, ea ._... -.e 
mazbatası hakkında belediye sıli- dıiı ve bıletsı~ yulcu .. ~d!.ğı ıçın ~mavudluk doatlannı beldiyecek- re ordu malftılerine 1s bulma hu _ meaine 11e .._ de gzyab kararı &ebll- en bini bir film ol..,_ •. 
hat işleri mürlür:.i ;zahat vermiş ruhsatnameler\ 15 gu.n muddetle tir. susun!ln ~slı bir ~ekilde organi iine karat wırilmif ve !mll tıJman ,anda iWfU ediyedar 
ve mazbata kabul edilmiştir. alıllDllitır. ze edılmesı. bu taJs1!& aid ihbunameni:ı bir nüa _ ll6)"lkleır "~erlnı .. m.ert 

Bundan snnrs be1edİVE' zttbıtası Tramvav duraklarından bir kıs ı, arayanlara 1 Bilahare heveti idare intihabına huı da mehlreme divanbantıelııe asU- ıirmelidlr. 
talimatnamesinin müzakeresine mı evvelce kaldınlm1ştı. Lüzum • • f ~ilmiş, reisliğe Sadi Feke muha- DUt ve lııll'Jflfe'in on bet ciin müd - Bqin aat 

1 
de temlli&h _ .... 

~~ilmiştir. Talimatnamenin nak- (Örülen yerleıde yeni durak ihti ıyı ırsat S1°bliğoe Be!im nemirer, kAtibliğe detle illnı için tahkikatın 5111141 Pa. ~-----------~ 
l~vat ambarlarında. pıda maddele- vacı ~isıl olu~ b\•ralard~ durak Saadt,enin en merkez yeri o- Jt!ehı:ned Celenkll, azalıklara da mrtesi giinl saat 10 a bıratıımq ol-
rı bulund~~ ~dı~?e bu madde- yerlen ihdas edılecektir. Bugı1nkü lan Şqkınbatkalda on beş sene. Zı~nı f!1sel ve Emin Ak"kaş seçil- c:hltu teb"IC ,.erine ~~met &zere ilAn ~--•••••••••1ıııı. 
)t'rde gavrı lrah•lt nufuz ve kapalı gazetelerden birinde çıkan tram- denbeıi bakkaliye olarak tuna - mış1erdır. olunur. Ml/9'1 ~llaJkı 
ambalajlı olmıvaııların ayrı ma - v:ıv ve otobüsler arasında is birli nılan miifterisi bol dilktAn btttftn 
h~llerde muhafazası mecburiyeti ği yapılacaıtı hakkındaki haberler Titrin, came'tln vesair tatımlari- Mübayaa edilecek pamuldann ~---~~---•••il~ 
hakkındaki maddeler azalar ara - de asılsızdır.~ le bir!ltte kiran veriliyor. Ayrıl fiatl M Q N ı R 
sında hayli münakaşa.Lara sebeb mahalde Kem&ı Abana mftraca- Hüldim ihd an Sl•-·nnh 
olmuş ve maddenin yeniden tan- Köro~ıu reıı·k·ım·ız \... at.. Telefollıla 52.'11 a. _./ ah fün•~tce .. L aa edilen pamuk Gi«W"nı.ırte o1aA 
zimi için encümene iadesi karar- y ~ eu un muDayaaaı luldunc:la- NUREDDiN ARABA c 1 N 1 N 
lastırı1mı$tır. Köro~u refikimiz· bu«ün inti- ki kkararn~~ söre, •hn alına-

Zabıtai belediye talimatnamP. - sar hayatının 1~ &ncÜ yılını idrak Dünya muharrirlerinden ter- ca ,::ı;:ufia ra ~ .sö~e .bir ~- KONSER•ı Kızı 
sinin ~hıin mesk<hı "!l'taha11erinde etmekt@dir. Arlradaşımızı tebrik ciimeler serisi No: 45 t~etin ala!iıta~. ~·lmit.ur. Hu.. 
ocaklarında maden kömürü ya - eder, kendisine uzun ve dalına nd . . umcı •nı Clev-
kıJan binaların sahiV~i veya bu- muvaffalriyetli iWnür dileriz. Mih. Zoşçenko la · = JÇm 

60 ~" lıiriac:i 8 NiS1111 Sah Ak-mı DUN YAŞKA 
ra1an idare ~nlerin bacalardan M'Vl &at ..._.iu Çın de SO b- r-

- OPERA. 

intişar edec':k kurumun gelip ce- Evlenme Çarın çı·zmelerı· ~r • ~ :-:::· ~ .. 7e MELEK SinemasUlda tllmlni clrmeye bŞanm. 
çenJere ve C1Vara zarar vermeme- bir fiat tulııit ed"lece1t • "aı••••••••••llllll" ••••••••••••• sini teminf'n fümüvar tertibatı kul Antara eaddeeinln mlmtaz mite - ~--••••u•••tir:•. ••••••'•••••••••••••'•••••••••••-. lanmab mecbur oldukları hak - ~erinden ve matbaa ı.-ın.ımnı ta. ıı1 

Çeviren: ÖlmeJ'en lılelNilere Jeaideo ıa.,.& ....._ kuran.h kındaki madd~ müzakere edilmiş lclrlerinden VaAeaı Mart Lntnin ke. 
tir. Bu madde .müzakeresi esna - .rimesi Bayan a.an ile Bay Moria 
sında da aza'8r arasmda maden Maravıedt'ln ffın etlenme rulmele
kömürü ve ham maden kömürü ri icra Hilmlf w bu mlauebetle 
yakılması ve kurumun intiearına taratıann akran \le dDaUanmn ~ 
mani olacak tertib:ıtın pahahya r.atile TotaUıJaıl ..-ıarmda Mr ai.. 
mal olacağı hakk•nda münakaşalar le toplantısı tertil> okınmaftur. Yeni 
olmuş ve madde kabul edilmiştir. evlaert tebrik eder, tendilerlDe ebedi 

Hasan Ali Ediz 
Fi. 50 

Remzi Kitabevi 
Meclis Salı runü top1anacakbr. sa.ı.det <liieris. 

Pszar Ola Hasan Bey Diyor ki: 

- Hasan bey, dik ~ 
kat <?diyor musun bil • 
mem?. 

. . . 1009 harbi ltU 
harbinclen gok blıfka ... 

.Bunda muevi -
yeti hom>ek içia en• 
ll sinir harbine batla • 
nıycw •• 

Huan bey - Evet, 
90ıara da kolayca auur 
1ar qılıyor. 

Ba&'ÜJlÜa KAIU.:ZO&U 
ot•o Ll1GO 

- Jara&ttiı SEVGiLiMiN SESi 
K·''l.S •s >le •eıttedea '* san'a& lltlıielıl. Gönüllft'I aşta ba19ayan b'.r ,..,._ nmaaı, &eaeıııin en ..... 

bir masiki kooaeriiir. 

Bu şaheseri alkışlamak için LAL E'ye koşunuz. 
'PNlrun Diw olarak: Sen plen llrla! POAMUNT IUIDIAL 

.._ ___________ Bqiiıı ua& 1 le &emıatlJ maline. •••lllİiiııım••••••' 

BUGON 
iPEK 

Sinemamı da 

B • 
1 NB 

Müzik ve ,eoi 
faml&r 

SADB'l'TiN 
K AYN.&Jt 1 

TORKÇE SOZLO va ŞARK EFSANESiNiN -~ 

iR • 
1 

Yeni .prkıları 

BÖyliJeD 
lılOıdR 

NURBDDiN 

EN GOZELI 
aeDılİD .,. a-.....ı ı s~ te•dlen 

N C i GECE 
1 BALIKÇI OSllAN 

Taklidli mükalea-ıtilen 

1 l'a.ı>an 

FJl:ROİ TAYFUR 1 
P.ııen.w §EHR ıu.o:m 

,yeni .prt&l:w 
.liylirea 

MÜZEYU.N 8EMAl1 1 
·----------· BUciD u.a& 1 .. -~atlı ...... -----------~ 



( Faydah bilgiler 

Ölçüler 
) 

Cranı: Bir aantimctre mikabı aaf 
9UYun ·•irrhiıdır. 

litre: 1 000 .aantimetre mikabı 
dır. 

Kenıa1: 100 liloııııurn3rr. 
Ar: l 00 metre murabbaıdır. 

el Hektar: 10,000 metre murabbaı.. 
ır. 

Deniz mili: 18)2 metredir. 

't Kırat: Bir eramd•n çok zayıftır. 
~ ölçü.ü 0,205 1 gt'ND. 

* kaç kiro olmahsımz? 
Erkda: çocuklar için 

'1 Yaflnda: 19 k.ilo 
8 )llapnd.;,ı: 21 kilo 
9 yqıada: 2 3 kilo 

•o Y•ıımia: 2 5 kilo 
12 Ya11nda: }O 'kı1o 
l4 Yqın41a: 39 kilo 
16 >'atntd•: 5-0 kilo. 

lta~lwjpa 

1 Y•.-da: 18 k~o 
8 .ra,mda: l9 lıilo 
9 )"a§lada: 21 kilo 

1 O }lla:f4 nda: 21'& lülo 
12 Yllfında: 29 kilo 
l '4 Y1ltuıda: 3 7 kilo 
16 Yaııncla: ~ 4 k.ilo. 

r Yeni bilmecem;' 
Baştan üç harfim yavru at -

tir. Dört. bet ,.c altıncı harf • 

bl~rinı doettur. Son jki harfim 
ır nota. 
Kanadım ~J kuş deiilim, 

tekerleğim var, ne trenim, ne 
iltaba, ne de otomohıl. Ben ne.. 
Yirn siz biliniz. 

Doğru bilenlerden bir lti:şi, 
Son Postaya bir aylık abone 
kaydedilecektir. Bir kişiye ma -
rokcn kaplı ve fnkalade ka -
ğıd1ı ~i~ muhtıra defteri, diier 
otuz kı~ıye de ayrı ayrı güzel ve 
kıymetli hediyeler vereceğiz. 
Bu bi1rnecenin cevabı en geç 
18 Nisan Cuma gününe kadar 
matbaamıza gelmiş olmalıdır. 
Bilmece cevabını bize gönc:ler -
diğiniz zarhn üzerine ıı Bilme -
CC » kelimesini ve bi1m~enin 

\zgazctede çıktığı tarihi yazınız. .J 

Ajabye duvarın arkaaına 
topum kaçb. .Şimdi alamıyaca -

.Jız dıa ..• 

uSon Poetu ma ...,..._: 8 

1011 POST.l 

1 1 Hadiseler Ku,umda 1 

Tilkinin kuyruğu 
Dünkü ,gazetelerde okuduk: - Haydi diydim elli metre de 
.«Port-Sakldcn gelecek kahve ... olmasın... Fakat on metreden hiç 

lenn bugünlerde memleketimize aşağı deiildi. 
"."8811 olacağı öir.enaı~tir. Şjmdi - Uşak, eene ökaürmüı. Mübala .. 
~. kahvelerden on lbin çuval ge • ğacı gene tevil etmiş. 
tınlmektedir.:> 

Yıldızın salıncağı 
Hafbulc.i: - Mübalağa yapmak adetim 

( M o N o L o a ) Evvel~ ciin çıkan bir sazete, değildir, onuıı jçin ,daha indire -
-------·------- seksen b 1 d"w b y •. .ı .•. Tilkinin .kuyruğu ferah fe .. - ın çuva : ıger ir gazete h ] 

- 1tm ıbin ı ' ra bej metre ge irdi. ,. ~ f a .. tı çuva ' bir ÜÇÜDCÜ gazete 

Bahaıı küçük Yıl • 
dıu: 

- Böyle boı da • 
tıacağına Gündüz a -

• ğabeyiniu yanma ait. 
edi, o Jimdi jimnu -
tı1c. yapıyordm. Sa~ 

da :iiretsin, .!en de 
ha.,.rıın. Bu aayede 
adaleleria bıvvetlıe • 
nir, sürbüzlefiı'n. 

Yıldıı hahçeye Hı • 
di. t<.auçuk ipi iki haL 
:kasından bir aiacın 
ucu .kesilmiş. dalına 
geçirdi. Güzel bir aa• 
lıncalt kurmuş CJ)du. 

- Öyle yavaf ya -
vq sallanılmaz. be • 
:niın gibi sallanmaL -
sın. Sa!ıncakta sallan
mayı bile doğru dü • 
nmt beceremiyorıun. 
Sen bu halinle büyü • 
sen de gene bir ite 
yaramıyacalt&n. 

Y ı.Jdız, ağabeyainm 
od.uına gitti. Jim • 
naıltilt yapmak iete • 
diğini aöy ledi. Gün • 
düz güldü: 

- Hay~ orad.a 
eenin gıbi baeak oka • 
dar çocuklar jimnu -
tik yapamazlar. Git 
ele kendi yquad.aler 
le .abzıh oyna. 

ı, 

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

S..lıncaia otw"du. 
Yavaş yavaş aallan • 
nnya başladı. Keyfi 
yerine gelmi~ti. Fa .. 
kat bu esnada Cün -
clüz bahçeye indi. 

Yıldır. boynunu 
bük.müı gicliyordu. 
Jimnastik aletleri lllH 

sın.da kauçuk ip gözü. 
ne ilifti, aiabeysi oııu 
Üİ ucundan tutup çe

ker salıverirdi. 
- Bumı da alayım 

mı> 

Dedi. 
- Al balı:.a1-, me 

i,ine yanyam1 

Kardeşini .. im -
cakta görünce: 

- Haydi ıen iın, 
dive bağırdı, sallan -
dıiın yetişir, biraz da 
ben sallanacağım. 

Gündüz hızla ileri doi;n.ı havalandı. Ka
uçuk gerilmifti. Fakat geri gelirken kauçuk 
bu sefer de aıkıftı. V c Gündüzün ba§J ağa
ca «;arptı. 

- Aman bapm. 
Diye hağırdı. Yıldız : 
- Sabncakta aallanmayı hangimiz bit 

tniyormu§UZI dedi. 

"06 & & Y de. otuz bin çuval kahve ııeleceğini Up.k gen eöksünnüJ. Mübalağa-
- . . • yazmışlardı. cı gene tevil etmi~. 

Ne )'alan toylıyeymı ••• Deralemı Çuval miktıan bir sün içiDcl - Bundan daha azı olmaz ya.; •• 
çoğu.ua alım erer amma. f1l coi • bine indi. e 0

• Kııyrnğu bir metre jdl. 
rafya denıine bir türlü akıl erdir~ Ufak eene öksürmüı. Mübala • 
IDem ••• Bu yüzden de bapma neler M~.hh~d;;:···· ······••••••• iacuıtn da arbk tahammülü kal -
gelmez neler. deoııupken fazla miJ.alip ya- .mazwj. uşaia dönmüş: 

tvvllci gün eene coiıafya denıi pan bir adamm Uflliı tenbihli .im.it. - Be adanı, demi~, 'hunun hiç 
vardı. Ö~retmen sınıfa ~lince: efendisi mübaliğada qm sitti mi m.i .kuYJUiu yoktu' •. » 

- Müzakere yapacacmı. öbiirii .. Bir ·· ~:'L-U.~ 
"'- J· O d .. w. • b rmılf. .cuıı • ...,..__. .. ca 

--~~ ~ a yıırepnın. ?P et.. mittafirkrine anla~omıuı: ·Gd~··~h~~· ;:ic·~;; ···~dt~en 
tıguu hn.ettmı. Fak.at kendimi ça - A ·.-: .. .- L,_ tı•ı1-' ·· 

'L _J E fı - va• gı .... uT'"'m WT 10 cor-huk tOpaTlllQIIn. tra ma baltbm. d- L-... •• ' eli ..l! 
bin çuvaldan. altmış bin çuvala. o
tuz bin çuvala, on bin çuvala indi. 
Yan·n ela .kim 'bilir hellci hin çuvıala 
iner... Öbür gü,n ne diyeceğim.iz 
de anlaşılıyor: 

Otu ı..;.: 'dik Otuz 11.:-: • • d um, •u.r•u~ yuz metre g rtı1. 
zr brı .1 

•• d ,.._... k~-~-~ U,.k öbünniif. Mübalağacı a .. 

devvği]~di enı ~·~ .•. ~~-L-~ tın gittiğini anlayıp tevil etmif: 
e ya .•• J"'uun ııı• oagu: - Yüz metre dedim amma. bel-

- Etrafına bakan sen kalk. L! L-- •• le - :. ~ F'-L-t 
n. ~ • • ~ p· '-'--~ ıg IHlD& oy •orunm..,...... --. en 
~esm mı ·• ıyaneo ~ az elli metre .idi. 

- Peki amma hiç mi kahve geL 
ıWyecek~ .. 

ehmfb. Kalktmı. u--'L .. bünn:.. -ı.u .. 
- Sana kolay bir sual aomca • ~ A~e ~ Uf. mu ga- r:J .t"'4t Jh.ıi21i - Cl geaıe llC'Yll _: 

IJlll. 
Coğrafya sualinin de kolayı o • 

lur muyuuış bilmem? 
- Uludağın eteğinde ne var -

dU') 
C Bunlan biliyor mu idiniz ? :J 

Kolay deiiiği- 'buydu demek. için-
den ~dtabilinen c;-1\. Uludağ bir :m rtn....ar• aiif bizi 
........ ~. mu tô, eteiıi olsun. SonTa e.. ıvı _.. Dlnyattın en eski 
t~~- ne topladığım hen neTCl!en istatistikler şehri 
bileceğim. v ."L+- üI" -.J- dö 

-Bu o kadar 2üç bir aaa1 değil, ...... ~evyor .. ~ n ~ o.uu.1 . r- . Dünyanın en eski şehri Irakda 
dedi, Ukıdağa çıkarken apiı bak- ~u ecne~iler tef]dl eder: Şehu;e Dıcleye pek yakındır. Bu şehrin 
san ne görürsün? gunde ~. 350.~ kj,şi. gelır adı Tepe - Gavra'.dır. Harabele_ri 

_ Hiç bir ;ey göremem bay öi- '1'e o bdaJ.: kışı şehır~n çıkar. bulunm~tur. Alimler bu şehrın 
retmuı. f!er 52 sanıyed~, gara .bır. tr711 ~e- Miliddan dört bin bej yüz .sene 

_ Nasıl hiç bir şey eöremez _ l:ı.r. Her on dakıkad;a yenı bır. şı:- evvel inşa edilmiş oldubtu.nU ısöy-
.mi,siı> ~ k~t kurulur. 50 dakıkada; yeru bır lemektedirler. 

_ Söyledim ya bay öğret:m~. bınanın yapılrnaaı tamam.Janmı§ * 
hiç bir şey göremem. Çünkü nıiyo- olurs: . Naim tarihçesi 
bum. Uzağı arözüm seçmez. ~.a ve tıvatr~ların .sayısı 

_ Öyleyse olduğun yerden bu 2200, kil:iae:1er 1800. dur. Hayvanların naJLınm.alarına Ro-
k .. l"Söde daran deftere ne yazd1ğı _ Altı daktkada; bır doğum, 13 da malılar zamanında başlanmıştır. 

u da seçemezsin. Jcikada bir de yeni bir evlenme Neronun katırları gümüş nalla.da 
mı l{fa1emini çıkardı. Fakat defteTe tescil ~i~ir. ~ Rausı :P.oppe'nin ester-
yazôığını maatteesııüf gözÜ.m seçti İstatıstık rakamları arasında. bo lerının nalları -Oa altındandı. 
flo,1 dı * * §anmaları da aradık. Fakat o cihe Fransada ilk defa •181 senesinde 
, .. - ••• :...-... - .......... - ............ , ti mesküt ~eçmişler. Şilderik'in atı nallanmıştı. " . . ......................... -............ -····-------········ .. ·· .... ···· .. ·········--····· .... -..._ 

Geçen bilmecamizde 
kazananlar 

Geçen bllmecemizde kaza -
nanların üimleri Pazarte$ günü 
çıkacak sayımızda. ilan edile - : 
cek.tir. Hediye kazananlardan • 
İstanbulda bulunanlar~ hediye • 5 
lerioi Pazartesi ve Perıembe i 
günleri idarehanemizden ala - 5 

J bilirler. Taşrada bulunanların E 
ı hediyeleri po,ta He adreSlerine : 
i arönderilir. : 

\-. ........ -.·-·-·-········.__.... ... -" 

Fasıla ne kadar sürmeli 
On, on bjr yıldanberi bu sütun- duymıya ne lüzum var~ 

}arda ilk. defa olarak karşılaştığım Kendisine yanndan tezi yok, ev. 
bir sual: Jenebilinıin. diyece.ğim. 

- Fasıla ne kadar sürmeli~ * 
Bunu 6Clran bir erkek o.kuyu • Bay «H. D.ı> ye: 

cumclur, evlenmiş. uzun müddto Adını .aöylediiiniz memleketi ta-
mes'ud yaşamış, sonra kansı öl • 1 mnm, Tabii orada bir İstanbul, bir 
müş. ş.imdi te'k.rar evlenecek, yalnız Ank.a~a, bir İzmir ıhayatı bu.la~a~ • 

teminin üzerinde ıgec;en zaman nızı sı..z de tasavvur etmemıpuuz • 
~ . . . n dir, fakat rahat bir aile hayatı ge-
yalnız bn ilci aydır, bu kadar kısa · bil--~-=-...ı · ı b"J" · 
bir zam.an sonra tekrar evlenine Tçne dd~dul.t.LU henl emkın ~d~(I 'ı~n. 

hi . . d .. .. w. d d. ere u e ma a yo • gı ıp ~şın~ 
~~ ~n dne uşunecegın eB en dı- den bir teftiş seyahati yapmak ta
F~· .. en en onu .soruyor. en e nıamerı liuumsu1.dtır. çoluk çocuk 
uıunuyorum: hep bir1ikte gidebilireiniz. 
Bazılarında matem yıllarca .ürer, * 

bazıl~ ebedidir, bazılarında Bayan (B. B.~ ye: 
ise geçmiş 'Saadetin hatırası ç.abuk Fazla naz aşık usandırır derler 

--Sen merak etme, ben du • 
varı kolayca apbilirim, itte çı .. 
kıyorum. 

•.• Şimdi de iniyorum. Top da 
tuncıkta .•. Ahr. atarmı. 

• . • Al kardefim topunu. Şiın
di ben de yanına aeliyorum. 

.silinir, matem de sabun köpüğü gi. mademki aileniz de sizin filtrinizd; 
bidir. crte.i gün izi kalmaz. Ma - Madem.lc.i, talebi kabul edeckeainiz

1 
demki timdiden dütünüyor, bu o- cevabı gecifr.tirmeyiniz, ·hayır, fıazla 
kuyucU'l'll hu sonuncu sınıfa men- :tefne olduğunuza hükmetmez:leT, 
su.hudur. Matemi hitmiftir, müs - bilakis samimi oldu~nuzu görür • 
takbel .bnaının adı ve hayali belki 11 ler. Yalnız nişan işinde gecibneyi 
ıimdt.len gözlerinde teTCSIÜm et •

1 
niz:, bir an evvel hf'lediye dairesin. 

miftir. O halde muhiti dütiinl'lUye, den seçmek icab eder. 
muhitinin ne diyeceğinden endişe TEYZE 

O gün. Kara ~slan Yıldwn du
daklarındaki acı tebessüm çizgisini, 
gözlerindeki melali silmeğe bir hay 
li uğrBfDU!h, fakat bütün gayreti 
bof8 gitıJllıtj. 

* 

buTg ıehbenderi Turhan Bey oldu -
ğunu, Ayaspa,ada oturduklannı, 

Sülmıe karşı adeta hiddteleniyor 
~u. 

dansı çılgınlıkla sevdiğini, evinde * 
sık sık toplantılar tertib cttiğioi En iimidsiz bir aod.ı talih insa-
söyledikten sonra Sülüne: nın karşısına çıkıverir. Melpomeai 

- Doğrusu dan9&DIZB hayran oL cambazhaneden aynlıp aokağa dii.. 
Sülün q]ca inanmıyordu. Fakat dum, siz.in kadar iyi dans edeni gör şeli jkj saat geçmemışb. lc.i Koçonun 

Cardenbarda çaİlştığındanberi ken.. medim._ .kalıbma g:irmif olao talihle Ul'fl -
disine bariz bir alaka ile bakan, ol- Demekle taarruza geçti. Sülün faftı. Koço vakti1e Melpoıncniniıı 

YAZAN : EKREM ~D gu·n, hatta yaşlıca bir kadının beı derin 'bir düıünceye daJmıtb; kendi Atinada ,arkı söyliyerek hayata a-
.:.ı _ · · d bi akşam bara devam etmesinden his- ı_ d tıldığı barda garaonluk ederdi. Şim 

iMulcaveL-'z r•l•'""'ak san.atkiır- ' naklannı kıza .. _rtm, ış. ,ı_ö~~ ~·-· enize atlıyan bir )'ÜİİCÜ gi ·, a- _1_ d-·ıa· D d" . ~en ine: 
la ıe.ı ,,_ ....... ..,,..ekti, aw:- tıklı se Çl1'.anruyor gı 1• ans e ışı, _ Acaba ...,,udao ne ltoparabi - d.i ise Beyoğlunun T ophaueye inen tın hiç de hos,uua 0 •tnuy· ordu·, lamu .. ı. Siilun ılı~Y il.. ! yan - .ı k old w - h ) ..,_ 
S •• ,... k- - Ltu ıD<la ocası uguna şup e 0 - d __ ..ı_ sokakların birinde <Bodrumak1") ı"a .. 

iilün müstesna. O: mezeli. gitmeaine inı an ~- d • çu.ıı-s·· - Sülün, beni ~r mueun~ •. f le. f k b k - liriın ;ı · • • iyonMa. -
Y lcl Sü'l" ·· sevıyor u. u- T- L~~ ~- mıyan u acı te eci ' uruşu. yuz· Mu"-'L d··~·p dana bitince Nai - minde bir meyhaneye sahih olmuş-

. - Bana ne, bco zaten yakında 1tü o. ı ız, ~u Wa..ni d - ~ aeviyonun... JJ'.-U, lü. maymun tavırlı, gözündeki tek ~ ... w 

lidi} oı-um.I... diyordu. T e.kenür e.. lün, Yıldızın ka.l.bınden, L-n
1 

en lM>taun, terbiyelisin, dedik.odu et - ·• 1- w.. "b b" k h k til me · tu. Ani bir kaoılaşma, bir nazar, bir 
.J 1 J hancı .... mıt- mzesi E d " · goz ugu acayı ır yana are e e . N h t.. b"ttil iki saniye tered.düd, •ydınlat1an ~n bu sözleri Yıldızı endifeye di.i- .geçen ere tamamı e ya . la k n. • • vet, ogrusu aenı aeve- dü•üren adama karşı hareket dolu - Ahi.·• c ça u~ w 

1 .. • ·.: -
.... 1- J Elll · 1 '- J ıalık ça ra rim "' :k s··ı·· hndakı •""r yuku çehreler· ...,l'nıeıdeyd.i. Bir aün ıorou: tı. en cep erınıue. • · • nazarları ve tavrı, bu kadının kibar Ger en,. u an sır . . . ... . • 

- Nettye gidiy<>rmn. Sülün~... odada d.?~~şıyord.u. Yıldızın kalbi parçalanıyor .. du. ve zengin bir bayan olduiuna de- atmıt bır hamal gibı ~enn .. ~ır ~e- - Ah 1. .. Koço !. .. 
Sülün endamının aıaktiııi ta - - Sulun!... sonsuz bir iimidllİldilt dimıajım lildi. fes alıyordu. Maamafab gulwnaı - - Ah kirya Melpomenif •.• Ti -

~mile tebarüz ettiren bir tavır ta- - Nedir?••• L _LL kapla.tWfÖyb. Sö)'" bir ak-m, sahnedeki nu.. yerek Naimeyi "lllasasına götürdü. ıhabarya... Kala iıe. .• lerden aonra 
IQ?ıdı ve: Yıldız hem tadt, h~ 5~ - le aevınlce deiil •.• Anla- mara=dan sonr";kendiııini her za- AYTılırken Naime taarruzun :ikinci Melpomenile K.oço bir ma.hallebi .. 

- Parisel. .. Beni FOlies Berie- bem hararetli, hem Qeltintıen bir e- m&Jml ••• Bana k11Ttl -tk beüya.r mandan fazla alkışlamış olan bu safhasına geçti: ciye gİrmİ1le.rdi. 
teıst~ istiyorlaTl... dedi. da ile kaç zamandır dadak1armı l:IMPU.n, diye sordum. hayanın maaaııına doğnı gitti. eğil- _ Sülün Bey biraz bizim.le 0 • Burada Melpomeni uzun haya -
.. Yalan söylüyoıdu. Yıldız yalan yakmakta olan suali nihayet aordu.: Sülün bir kahkaha attı. Bu iah· dj v.e kemali nezaketle dansa davet turmaz mısanız~ ..• Ta.kdim ede .. tının acı ~rgüzeıtlerioi anl11tıı. 

löyJe(i~ini peltala biliyordu amma, - Seıı, biç •.• Yani, JCY··· ~ kaha: !ıldınrı kulaklarını yu1:ım0, etti. Bayan. bir geniş tebessümle ar- yim: Zevcim Turhan Bey eaki Ham - 'Cambazbanedeın çıktım .•• 
:ıe d.e olsa ufak bir şüphe kalbiw 812 biç hayatında... Evet... Sevdm hlbini parçalamııtı. Sülün konu - b. diPnin biri altın olduğunu gÖs - burg şehbenderi... · Evveli para lizmdı •• - Ne yapaza-
,,~ - 1 -1· '\... •nrordu, bir teyler ..n.\üyorau. fa- terdi, aerdan kırdı. biraz kırıttı, ni- t:" ~k Ll yım" ... Bı'r bilezik Attım. Sonra ~taydı 1 ..... r ... ,, -ı • ı:.:r e~ er el sıkıt~rken garı-on ya- r 

O · · · p -:.J Sülün, bu derece mülıiln bir sııa- k~~ ne aöyl~iğmSü ... ı1· .. Yıldız bir türlü h.ayet kalkh. Sülünün kollan ara - naşını~ı. Naime Hanım üç viski is- hir otele -gittim, bir oda tuttum. Çok 
ö~j;" mi?e."":.dt .ana~ l>;.zyoraın:L le fıereddüdsüz ve kemali takaydile &Jllıyamıyoruu. un: .ana• ~endiııi hafif, bir kuş marlaclı. eo.nmıe il laut bir otel. .• Sonra A.. 

E oevab ~: - At*. nu} .•• O da ne de .. • gÜ>i hafif hissediyordu. paııtola bir adam ;cönderdhn, es -
- vet .. · -- _ı.} Kızım Mtdt ---·'- d · Halbuki Sülünün sağ kolu üze - Bücür. Kara Aslaaa: d' Am d 
- Ne zaman fiidiyorsun) - Çok .•. Belli bet yüz clefal. · • mc:a. • • •. • . .' ~ qı _ SüJiin bu akfftm cene koltuk.- vablanmı iste ım. · · ma a ama 

D h ıli ... 1 ,o_ c-ab Ylt.dıa mütıueir et • liz ... Bmm ıçın aşk fulı çoktan rine düten bayanın sol kolunun yağ söyledim. salası Apustola adresimi 
~z·~~ tugi.s~~ sözleri ü. ·ti ... kapandı?... lüleleri sıkleti ahında a8eta uyuş - ta.D .. e··ı.-, Kara A*n YtMıt21n vezmesin! ••• 

ı~ · mış · Öy D · v ulık çalaıalt dam e- muştu. Da.ne es.nasında bayan ismi. ~ k 
1 '1n ... drin bi:- n.-'es almıştı. Fa - - Ya.•• le mi~••• eımş c · ..ı.! H b·· -- ...ıaD duyacag~ı ızurabı düfüneıe 
~ " '----- .J_ L - _ı_ .J&n _.L..,..,.,b nin Nüne, k.OC&8lnln em am. • Ll:JlıU 

ili ~r~W. elJu~u h.eyecan ya '"' Fa.kat d.edaal. kaxar WDP _...._ Qm"e~ OWKI ~·- • 

(Arkası var) 



6 Sayfa SON POSTA: 

[Memleket llaberleri) General 
diyor ki 

Meclisin dünkü 
müzakereleri 

Trakyada 
El dokuma tezgahla

rının faaliyeti 

Karadeniz havzasmm şifa ı -Dilekler 
ihtiyaclar 

(Baştarafı 1 inci sayfada) 
PC§in aöyliyelim ki, '1rodilik hu

hin umumi cereyan ve neticeleri ü
zerinde ehemm.iyetli hiçbir tesiri 
bul~ayan bu hadise pek te bek
lenmiyor değildi. Çünkü İngilizler, 

Ankara 4 (A.A.) - Büyük 
let Meclisi bugün Refet Canıtez'' 
başkanlı.~ında toplanarak cami 
mescidlerin tasnifine ve tasnif 
rici kalacait cami ve mescid h 
mesine verilecek muhassasata kaynağı bir kasabası: Havza Kandra ıokaklarında gerek Balkan hadiselerinin ve irerek 

çöpler kaldırılmalı ve 10• Uzakd.oğuda İngiliz müstemlekele- ir kanunun birinci maddesine b 
lı bazı fıkralar ilavesine aid ka 
nun layihasını kabul etmiş ve de 
let Demiryolları ve Limanları 1 
letme Umumi İdaresi memur! 
tekaüd sandığı hakkındaki kan 
lara bazı maddele!.· eklenmesi v 
bazı maddelerin cieğiştirilrnesine 
aid kanun layihasının da encüm 
ne verilen bir maddesi hariç ol • 
mak üzere diğer maddelerini 
müzakeresmı bıtirmiştir. 

Edirne (Hususi)- Yurdun her ta 
rafında olduğu gibi Trakyamızda 
da kurulan el dokuma tezg8.hlari
le açılan dokumacılık kurslarını 
ve bunların meydana getirdikleri 
çamaşır vesaire gibi eserleri tet
kik etmek üzere şehrimize gelen 
İktısat Vek8.leti kiiçiik san'atlar 
müdiirü Hıfzı Oğuz Beketa müs-
bet ve hayırlı çalışmaların icab et 
tiği temaslan yaptıktan sonra E
di meden ayrılmıştır. 

Köylülerimiz: el dokumacılığına 
büyük bir alAka göstermektedir
ler. TezgAhlardan ilk eserler alın
mıya başlanmıştır. İ-şler yakından 
takib edilmektedir. 

Havzada geniş mikyasta bir imar hareketi 
başladı, birçok yeni binalar yapılıyor 

kaklara limba ila'V• rile Singapura karşı bao gösteren 
"'" yakın bir Japon hücum ve istila 

edilmelidir teblikeainin tesiri altında şimali Af-
Kandnadan yazılıyor: rikadaki kuvvetlerden başka yer-

Kandıra KocaeU vilayetinin lerde istifade etmek için askeri ha-
büyük kazalarından biridir. 1rekatı Bingazinin cenub batısındaki 
Bununla beraber ka!le.bada Sirtıc körfezinin cenub sahillerile, 
çöpçüler çok seyrek gezmek - · Sjrenaika çölünün garba kartı ka-
tedirler. Dört beş günde bir pıeını teşkil eden (Bingazinin 350 
veya haftada bir sokaklardaki Km.. cenub cenub doğusunda) Ocl. 
çöpleri ve mezbeleleri kaldtr - ladan daha j)eri götürmeyerek dur-
mak içJn dolaşan çöpçülerin dunnak mecburiyetinclie kalm"1ar-
böyle aeyrelk gezmeleri so- dı. 

Büyük Millet Meclisi gelecc~ 
toplantısını Pazartesi günü yc.pa 
caktır. kıaklan yığın yığın çöplük ha - Halbuki o zaman, okuyucuları-

line getirmektedir. Bilhassa mızın hatırlıyacaklarm:ı. göre biz, İn d 
bazı mahalle aralarındaki çöp gilizlerin durmayarak Trahlusa yü- De ikodulu bı·r anket 
yığınları cidden göze çarp - rümeleri askeri lüzumunda 1srar et-
ıma-ktadrr. Bu gibi vaziyetin miştik. Çün:kü Trablus düşmandan CBastarafı ı inci ~yfııda • 

Sivas Halkevinde derhal önlenmesi lazımdır. tam.amile tenüzlenemediği takdirde ci olan Reşad Nuriyi, Mahmud Ye-
Diğer taraftıan gecelCTi ka- orası ~~ .?U: ~lm~ıı - İtalyan taar. 

1 
seriyi ~omancı, ~ir~r mütercim _ve 

al ~malar sabanın tenvirat vaziyetinde ruz donuşu ıçın hır başlangıç ve gazetecı olan Selamı İzzetle, Vala>" 
Ç ly görülen bariz noksanlıklaTla bir üs olabilecekti. Halbuki Trablus 1 müellif zannediyor•> demişti. B • ·-

Sıvas (HU8llSıi) - Şehrimiz Hal kuşılaşılmaktadır. Elyevm vaktile abnabilaeydi bittabi burada j vab bir fırtına alameti idi, Nitekirıl 
kevi salonunda sık. sık halka tem sokaklarda petrol lamhcıaı bile hiçbir İtalyan kuvveti kal.maya~ak r b~edi~ fırtına dün başladı! 
siller ve •istifadeli konferanslar yoktur. Beled;ye riyaeetinin ve Almanların artık onlan takvıye hucuma ugrayan eskilerden Selamı 
verilmesinin temini için noksan bu işle çok yakından ve dik - etmelerine bir lü7Alm ve imkan da ' İzzet bugün yenilerden bahseder" 
bulunan sahne işi de ikm&l ~~i~ - Havzanın güzel bir görünüşü ( k~tle alakadar olması bekle -3 bulumnaya~tı. .1:~~ . çık:ı-ra~ lten, ayni zamanda ~izamettinin ~t: 
mek . üz.eredir. Bu suretle muhım H (Samsun Muhabirimiz- tin ilanından sonı·a memlekette i ~·~ _-. ___ .- _ _ _ __ Trablus ye Bı.ngazıy.ı ~ıla .. ı~~ .s•Y_~' h~rı~a cevab venyor. Kencüsınl 
b ır ıhtıyaçda karşılanmış olacak- den)avza., Ebedi Şef Atatürkün, gözle görülebilir bir derecede imar ---~-H-l~k --.-d--~b.- ve a~~~' .. ı~akımdbeanb hıır s~~u çı~.tılka.! 1 dmhyehBm: .. 14 o· b" 
tır . k 1 . hı ·ıd· v . · ı....· Bursa a evın e ır ve mu~u ata ,e o uruu. un u ' «- ugun mese a ıvan ede .... 

Köyciilük kolunda da komite ç.ö~mi.ye yüz tutmuş bir vatanı hare et erme z verı ıgı _gıvı Tunus resmen .bem Fransanın bir yatı, Edebiyatı Cedide ve diğer e-

seçimi yapılarak şube reisliğine dirııtme~ ve. ayağı~f . prll!1g~~ ~nd: =:: :~~1f:~~a~~~:n~1:~ kUtübhane açlldı eyaletidir, hem de orasının :müda.. I dicbı ınektdbler gibi ekoı halin• 
Ziraat Müdürü Bahtiyar Aydın ~rulara ~sır .me~zı esme ın ırı ıçın İ d A faasına kafi kuvvette bir Fransız- 1 gelmiş yeni bir edebiyatımız yok-
oğlu seçilmiş ve bunu müteakib mış o~_bır mılletı &urtannak yo ~dır. st~onla. kasaba arasu.: a Btı;s~ (H~u.sı) - ~l~okul tal~ Tunus ordusunun işgali al~~dadır. I tur. Ortada gördüğümüz gençlerin 
köycülii~ aid işler üzerinde gö- lundaki ılk hıkıl~. tasa~urlarını kı ! 01u. agaçlandırar~k bu kı:.1!1~ belerını;ı ıstıfa~elerını temm Bingaziyi işgal eden İngı!ız kuv- yazdıklarına bakarsak, 25 s&ne son.. 
rüşmeler yapılarak 15 günde bir yaymış olduklar.ı. gu~~l bır .. kasab~, genış. ~ır bulv~r halıne . so~a?ıl ı maksadıle .!!~lkevı t~afından ha- vetleri, Carbtrablu~u harekatını da 

1 

ra da, böyle bir ekolün teşekkül e.o 
şube ·işlerinin faaliyetleri etrafın Ha";"z~'dır. Havza, Turk Cümhurı- mek ıçın faalı?'ete geç~lmıştır. _ , zır~an~n k_ütübha~e.nın açılı~ 'f'lle- yapabilecek bir kuvv7tte olmasa~ar demiyeceği anlaşılıyor. Bu zamao 
da kararlar vermek fu!ere toplan- yetmın Bursa ~e ~alovad8:'1. ~n- B_unda~ başka ı~tasyon cıvarı~da rasımı val~ mu.avını , pa~ı v!l~yet bile E.ritre ve Haheşıstan ha.rekatı zarfında başka gençler ortaya çıkar 
malar tertibi tensib edilmiştir. ra sayılı. su . şeh~lerınnen btr.ı~ı a-- kı ~enı yapılan ılkokulun e.tra ma ve kaza reı sl~rıle Ha~evı reısı ve bir müddet ve kısmen .tehir oluna.. da, Y'CDİ bir edebi ekol kunHfTP~a. 

Sosyal Yardım Kolu azaları da rasına ~ırmıye ~ayık ve. vılayet du\:arlar. ya~tm~ınak su~etıle bu- kala~ık hır muallım ve talebe bilirdi. eJhasıl B~ıgazıd~ so.n.ra . 0 başka. Fakat, bugi.in gördükl<-rinı 
t klan bir toplantıda komite merkezıne 85 kılometrehk ı;nunta rası genış bır ~ahçe h~lıne .. sok~- huzurıle yapılmıştır. Trabluaun da temızlenmesı İngıliz.. , yarın için dahi bir ümid vermiyor-

r::ı~larına K!mil Kitabet, Rab- ~am bir şo.~e~ ve ayrıca. ~emı:yolu lacak ve bu cıva:dakı. muna.sıb \Bu m~nase~tle, Halkevi reisi ler için çoık faydalı olabilirdi; ç~- lar. Bu neslin bir vasfı mümeyyizi 
m· ç·ıek . Rifat Dizdar Resa Ko ıle bağlı küçuk, fakat şırın bır ka mah~llere asri halalar ın~a edıl~ güzel 'bır hıtabe:de bulunmuş, kü oolar, oralardan oldukça emın ı de türkçesizHk. Maamafih, içl,.,..in· 
- ~ 

1 

wl eş.Ar Ö nek sfrrı Aliçe- zadır. Kasabanın sol kısmında ve cek~ır. .Hamamla~m m~~e:':n ~ır mekteb . hatıralarını talebeye fay- olarak ondan sonra kuvvetlerini is- de tanımadıklarım., yahud sadece 
~ Y?.!Jnl?-•1 J· r ' dik b i r yamacın üstündeki geniş ş~kılde ınşası halınde buyuk ın- dalı bir şekilde nakletmiştir. tedikleri şekil ve tarzda kullanabi- bir vey\a birkaç yuzısÜe tamdıkla-
1 seçı ış er ır. ve yeşil korusu, beş büyük un fab kışaflara mazh~r. olacak olaı; H~v Toplantı samim.1 olmuş, talebe lirkrdi. Bizim Bingazinin sukutu sı- nm da var. 

Edirne vilayet encümeni 
azaları 

rikasınin çarhlarını çeviren cTer• za halkı, bu muhım meselenın bır tarafınd;an şiirler okunmuştur. ralarındak.i fikir ve mütalealarımız Halckımda yapıla-n i thamlara ge-
akan çayı>; ve eşsiz bir şifa kay- an evvel taha~ukunu sa~ırsızlık Mütr akiben Halkevi tarafından umumiyetle bundan ibaretti. lince: 27 yıldanberi havadan ve hiq 
nağı olan meşhur kaphealarile is- la be1?~mektedırler. ~eledıye m~z küçüklere bir çay verilmiştir.Çay- Fakat o sıralarda, Trablu~ cihe.. kat'i delile istinad etmeden bar.• 
tikbalin modern su şehirlerinden baha ışıne de ehemmıyet verrnış da büyüklerle küçükler birbirleri- tinden Bingaziniıı zaptının ım~n-- vurduldarı damgayı silmedim. ııı i l-

Edirne (Husus1) - Yeni vil~ birisi haline girmiye namzed, te- olduğund~n :rer~akan . çayı kena- le samimi hasbıhallerde bulun - SIZ olduğunu, çünku arada S_?~UZ imek te istemezdim. Fakat, artık çok 
yet encümeni aşağıdaki arkadaş- miz havalı bir sayfiye mahallidir. rında yenı hır hı.na ırnşasına baş- muşlardır. çöller ve bataklıklar bu~undugunu oluyorlar. Kitab halinde inti~ar t-t-
lardan teşekkül etmiştir. Haziran ve Temmuz aylamı.da lanı:1mış ~e bu b!na p~k yakın~a aöyliyenler ~e yazanlar bile olmuş- mit hikaye külliyatım ara,ında. meo-

Fuat Ozan ~Meriç)' Hatice De civar vilayetlerden ve daha uzak ~slım edılec:ek bı:f vazıyete g;Jmı.ş Edirnede yeni tip ekmek tur. Halbuki, İtalyanlar Tunuı hu.. hu göstermek şartile, adapte t .. k 
rniray (Edirne), Hüseyin Dençer memleketlerden buraya binlerce tır. Asker aılelerıne de .. nakdı ~ar . .. dudund~n Mıaır hududuna ~~dar bir hikaye bulanın alnını kan~I~ 
(Keşan), Mustafa Öner (Uzunköp aile gelir, haftalar ve aylarca ka- ~mtlar ya~ılmakta, .. ~?Yl~r~e ıs: Edı~e (Hususi) - Yuzde on "sfalt hrr. ~adde yaphkları gıbı su ı nm. Cenah Şehabettinin güzel h~r 
rü). larak hem yorgun \'Ücudlarını din ıme_ce usulı~e . her turlu zıraı vazı derecesı.n~e çavda;. k~rıştı.rılmış o meaelele~ıu de muayyen konaklar- aözü vardır: t< B3bıalide sakın cah~ 

Parti tarafından Umumi Meclis lendirmiye, hem de şifalı soğuk yetın . temını'?-e çalışılm:.a~t~dır. lan yenı tıp ekmegın ımalmde .kul j da artezıye? lcu~uları açmak sure- lim d-eme, inamrlar>> der. Onun ~ 
azalarına belediye~ bir ög1e ye - k sular d f sıhh t Beledıye tek tıp ekmek ışını de !anılacak olan unun evsaf ve fıatı, tile halletmışlerdı. Bundan başka, I bi, ben de vak.tile kendime Rdao~ 
meği ziyafeti verilmiştir. 'ziyafet- b:ıısıc; h ın ~n, sa. t".'~ d ~ ~hemmiyetle düşünmüş ve bu bu- fiat mürakabe komisyonu tarafın- motörlü vasıtalar su nakli işini te: tasyoncu dedim. Adım öyle kaldı. 
te Umumi Müfettişlik Başmüşa _ . şe tn ta= an 1
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a ~el - susta icab eden tedbirler de alın- dan tesbit edilmiştir. Komisyon min ettiklerinden susuzluk maniı ı' Hikaye külliyatnn ortada: Göniıl 
viri Sabri Öney Valim.iz Ferit mb ıye .. ırsaka b tLŞ ? urn.da~.f e e mıştır. bu tip unun b eher çuvalı için 11 kalmamıştır. aannaşıkları, Derdli gönül, Gecr:)"C' 

' u şırın sa anın sıme l er yo ı · 2 k b" . . B" 'I - • • • ar Af ika A B ı h • l"f . H "kA Nomer Belediye ve Parti erkAnı 1 .. · d b 1 etr ft Köylerde inşa halinde bulunan ıra O uruş tes ıt etmıştır. ır cı.e mevıı.ımtn şım ı r - a11k. un ann epsı te t tır. ı a-
hazır bulunmuşlardır. u uzer~n e 1:1 uı:ıuşu, a an .gt; 17 eğitmen mektebinden bir kıs- Yeni tip ekmek, fırınlarda ya- da askeri harekata müsaade etmi- ı yelerimdcn hazılannı vaktile Reşad 

lecek zıyaretçılerın seyahatlerını mının çahları örtülmüş, diğer bir nndan itibaren çıkarılmıya başla- yecek. ?eTecede ilerlemiş .. o~~ası Nuri Daragon fransızcara tercünıfJ 
S H lk · d f 1 b kolaylaştı~. .. - kısmında tectrisata başlanılmıştır. nacak ve kilosu 12 - 12.50 kuruş meselesı .vard1~ .. Fakat ~n~torlu v~ etmiş ve bunlar o vakıt fransızca amsun .a 8Ym 8 8 8 8 Haklı bır ~ret almış ~lal! İnşa halinde olanların da bu yaz arasında satılacaktır. z~rhlı }'ı~ alar. ıçın mevıurun k~t ı [ Milli~tte intifa.r. etm~ti. Sonra ~y~ 

resım S8rgİSİ Ha~ kaplıcalru:ı 4ha.kkında ılrni ortalarına doğru ikmal edileceği • • • hır marn t~şki~ etm.emekte ol~ugu~ ni hikayeler Pa.nste, Sofyada,. B_uk.. 
tetkı~at.yapan zı.raı_kımya ve top ümid edilmektedir. Kasabada, Bı hkesırde yem tayınlar nu !alnız '""!di y&nı ... haılı~~n şı~li reıte çıkan g~etelerde de .ın ı ı;laf 

Samsun (Hususi) - Kız ve el"• rak ılmı doçentlerınden doktor Halkevi faaliyeti "nden .. Afrıka askerı harekatı d.egıl, Entre etti. Ben, aynı zamanda eakı harf .. 
k~·!c ok:ıllar resim .öğretmeni Har- Kerim Ömeı; . Ç~ğl~rın, (H_a~za artmaktadır. Kazanı~ en fan: Balıkesi~ qıususi~ - ~Ü~~~ ve cenubi Habeş:i.stan ~~rb ?are- lerle işportada tek kitabı kalmaıruf 
rı Engınin gayretıle, talebelerın kaplıcaları) t91mlı kitabındak1 ıza makamı ile avretli H;lk ç . Ry bulunan Bıgadiç Nahıye Mudurlu ketleri de tamamıle gostemuş ,ve bir müeJlifim.» 
yıllık mesailerini gösteren bir re- hına göre kap1ıcalardakı suların isinin ciddi :lakalan faaliye~ı ;- güne Tevfik Yalamir, Küpeler göstermektedir. Motör, askeri kı.t a: Bir gazete idarehanesinde ankett 
sim ser~is~.' Cu:nartesi günü mem- sıcaklık dereces~ 49.4 santigraddıy. sının genişlemesine ardım e eı:e~ Nahiye ı_rüdür!üğüne N~cmet.t.in tara yalnız sürat ~e~emekte ayru yapan arkadaŞJ~. Selami İzzetiD 
leket buyuklerınden ve kalabalık Suların muhtevı olduğu muessır tedir Başka kasab 1~ g"" Akın tayın edılerek vazıfelerıne zamanda onları turlu yorgunluk.. yukarıdaki ıözlemu not ederken. 
bir halle kütlesinin huzuriarile maddeler ise şunlardır: 1- Arse- hayatın<ian mahru a ~\ ore 'üce başlamışlardır. lardan ve meşakkatlerden da. kuT· ı bu .ırada içeriye (.eş~düfen Niza• 
!Halkevi salonunda törenle açıl - nik, 2- Çelik, 3- si!is, 4- bicar zada, Halkevine k~an u k~~n halt~ . Yapı İşleri Yüksek Müheı:ıdis~ tarmaktadır. F~!~~ika aı:ak hır ha- mettin Nazif giımiş ve ilk sözü ~ 
mıştır. bonat, 6- radyo aktıv. burada kitab v a t .. t, 1 Zıya Alahay İstanl:>ul Beledtyesı vada yaya yuruye:ı .hır askerle olmuştur: . _ 

Sergide muhtelif nümuneleri Kadın hastalıklarına roma tiz- sile meşgul ol ~t g d zel e mu ı:ı. ea- 'fen İşleri Müdürlüğü inşaat şu- kamyonlara hindirilmış ve:;~hud 1 «- Selami. sen müellif misın ~ ·~ 
bulun<iuğu gibi, kız talebeler tara ma ve siyatik gibi ağrıİara pek na Ha za halk ma a .~~ ~r. b. k.s besi şefliğine, Naf.ia şose ve köp- zı rhlı otomobille~ ve tan1'l~r ıçınde «- Hayır, bir mütercim dahi 
fından vüetı<ie getirilmiş olan be-- fi olan Havza kaplıcaları modern riyetiv çift idi~nı~~~a ım m 

1 ~ e .e rüler yüksek mühendisi ZühdU bulunan as~rlenn sı~a~ hır mev. değilim., . . 
b~kler de, ziyaretçilerin takdirle- bir şekilde yeniden inşa edildik- tın her ~şidi~i yetiştirdiğ~ ~~h~- S~yalp Çor.~h şo~e. v -:7e köprüler simde ch.ıyahılec~kl.~kı rd:t ''e ~z- «- Hayır, m~~~rcımsın "> » 
rıne mazhar olmuştur. leri takdirde bu kasabanın daha yumurta, peynir ve yağ gibi ıd~ ~ks~k muhendıslıgıne, _ şose ve tırab arasında ~.ur.u .. 

1 
a~ b var ır~ «- H~yır ~e~lım. » 

• - • • taz1a hasta ~ıbedeceğine şüphe maddelerini de bo1 miktarda i~raç kopruıer fen memu:.u ~erıd Serter ~ah;sus uzi ?'ur;~::ı:~~ı :C mb'u ((- ~~~Hcmum.n Edırnede b"yaz peynırı edilemez. Ma.ahaza şifalı bir kap- eden bir kasabadır Hububattan Erzu~m şose ve kopn:ler fe_n ~e aım el gbe h~ rş ba,kınlar icrası 0((-1 ~ m.~) rw· .. tı·m 
f l Iıca k b ı olm "dd ~ üh' ih d 1 • murlue;una naklen tayın edtlmış- surete sa a a a nar mutercım ıgı ve mue ı -az aya satan bir bakkal asa as .~ya .. cı .. e.. nam- en m ım raç ma ~e erinin ha· !erdir. . daima mümikündür. . . 1 ği paylaşamazlarken arkacfasımıs 

. zed bulunan bugunkü küçuk Hav şında arpa gelmektedır. Bundan Elhasıl bugünkü Bıngazı vak ası, I k ndiiterini haşhaşa bırakmak. içia 
Edı:ne (Hususi) - :Sabuni ma za için şimdiden icab eden tedbir b~ka ~sır ve buğdaY, da ehem- ve bu suretle istihsalatın çoğalma .5irenaika1lJill :zıapt~ .. '?~t~?.Lusu.. y:nlanndan aynl:mı.ştır. 

hall~ı~<ie . bakkal Mışon, beyaz ler d~ al.ınmıya başlanmıştır. Mem mıyetlı mahsullerdendır. sına ehemmivet verilmiştır. Ters nun fethine kadar yurutup goturmıe-
~ynırın. kılo~un.u 60 kuruştan sat leketın ım8:11 hususunda belediye Havza yakınlarında, çeltik mev akan çayı üzerindeki büyük ve mo menin tabii bir neli.cesidir. Bunun- Vanm kurtuluş bayramı 
t~gı te;5Dıt. edılmış ye muhakeme - ve hus~ ıdare, maddi imkanlar kiinde zengin kömür ocakları mev dern un fabrikaları Havzanın e- la beraber, İngilizlerin maksadı Af-
sı netıcesınde 25 lira para cezası- derecesınde elden gelen gayreti cuddur. Bu zengir1 ocaklarda mo- hemmiyetini artıran amillerden- rikada yeni fütuhat olmayıp, aade- Van 4 (A.A.) - Van halkı kur-
na çarptırılnuştır. esirgememektdirler. Cümhuriye - dern tesisat vücuda getirilmiş dir. ce Mısın tehdid eden doğu Libya tuluşlannın yıldönüm~nü Çarşaın 

•Son Posta .. nm tefrikuı: 72 İtalyan ordusunu bozarak Mısır ı ba günü büyii k tezahuratla ku,tta-
- Durunuz, dedi. Benim içen - Sizi şunun için gönderiyorum: topraklarından çıkarma.ktı. ~afbu.. mışlardır. Merasim~ to~ \'e ~~Jô.h ,. 

lc.öye kadar gidebilir misiniz? Köyde sorup soru,turacaksınız ve ki onlar, bütün doğu Libya ltalyan sesleri arasmda şı:>hre gıren suva-

~f~~lJ"~P-'V-~-·--~~ Dwight, başını menfi ıekilde sal- Mösyö Jamieson'un dün akşam ordusunu imha ve esir ederek bütün ri müfre<::cs ı komutanı gen~ ?i.iba "· _, -:!f."lYÇ'-J-) -~ - ladı: saat kaçta evine döndüğünü öğren.. ' silah ve toplannı aldıktan ıonra vın me:vda~dak l dirE>ğe Istıklal 
~ B ı Jl El ~ A M - Hayır, efendim, zira tatodan meğe ç. alışacaksınız. j askeri. takib ve. hareke .. tlerin_i Sirte , İnarşı çalarken bayrak çekmesile 

• • . -_ - - - ~ L!_, l ~ 'v•1 d Ocl l k --=~ _ ıum.se ayn maga mezun aegı , e.. Dwıght bu vazifenin inceliğini körfezıne ve ı an~n . ot~ erme a- . başlamıştır. 
di. ve hu8Ullİyetini anlamakta gecikmi- dar sürerek gayel.erını . bırkaç _k~t ı ,,;,;,~==============• 

Yalnız bana bildirilen bir şeyin haki 
ık.at olup olmadıiıını tahkik için aize 
bu suallıeri eormuıtum. ~er «iz o. 
nun doğrudan doğruya kendi evine 
gittiğine kani bulueuyorsam.z ..• 

ihtiyar denizci, Verity'nin hu 
cümlesini, tamamlatmağa vak.it bı
rakmadan keati ve kuvvetle cevab 
verdi: 

Ycuan: Valentin Williama 
yapmağa başladı. O halde hüku -
ınet mümessilinin söylediği şeyler 
doğru idi. Daha evvelce Luna ta -
mamen kani olmamıştı. Zira J a -
mieaon, Mac Kenzie'nin köye doğ
ru yürümesini beklemek için bir 
çaJıhğın arkasına pı:kala saklana • 
bilirdi. Sonra da kaptan artık ken _ 
disini göremiyeceği ıçın şatonun 

-O evine döndü, dedi. Bana, bulunduğu İ•tikamete doğru yürü -
§.imdi pek iyi hatırlıyorum, kaneı - yebilirdi. 
nı.n hııeta olmaaı ıebehile acele et.. lıııte düşüncelerinin tam bu ye -
tiğini de Miylemiıt:i. rinde, sesaiz merdiveni Ç1kan 

Bu lrelirneleri :ıöyledilc.ten sonra. Owight kendiaine yeni bir şey ilham 
kendisi için çok aıkıct bulduğu bu etti. 
mülakata bir d.ıayet vermek iç1n İlıtiyar oda lıinnetç.İısi: 
&'&.ı:eteaini okumağa başladı. - Efendim.izin odalannda ol • 

Galeriye dönmekte olan Verity madtğı hir aırada dairelerinde bu -
%.ihninde, hu müli.kahn kendiainde Junmak niyetin.de idim. dedi. 
bıraktıiı intıbam bir bilinçoıunu Verity: 

, 

- Bu, sizin için de mi b3yle~ y:ecek kadar zeki bir insandı ve ne- I fazlasile ekie etııuşlerdı. A <?~un .~çın sesi başlı başına ve birdenbire zu-
- İhtiyar Duncan jçin de böyle yin mevzuubahs olduğunu hemen Bingaziyi terke.tm~k, tela~ mum- hur etmiş bir vak'a o~mayı_µ bir haf· 

efendim. anladı. kün olmayan hır zıyan teşkil etmez. il tadanberi ve evvvela Ocılada v• 
Ph.ilippe etrafına emniyet etmi - Çok alçak bir sesle: Ancak Bing~y~ alan Al~n ~ sonra Sirte. kör~~n c~nub sa~ 

yen bir hak.ış.la baktı: M·· .. J . ? d d" İtalyan kuvvetlennın, yalnız Bınga- linde ve Bıngazının takrıben 200 
- Siz zeki bir inaanstnıl:, değil Fakat M=:~ V~;rıe~.~n tn\l e ı. zi ile iktifa etm~yerek h~rek~t . ve Km. cenu.b. b~tısında ~e~sa ~r":~-

mi Dwight dedi"> Bu zekanızı gös - K da.iti ty d 't.aıarruzlannı doııuya dogru ınk.işaf kada İngıliz ıleri kıta larıle ustun 
termenin ş.İmdi tam sırasıdır. arşısın onu su:ıtw: u, . ettirmek ve neticede Ml&lr~ bil~ !8- sayılara ~ zırhlı arabalara malili 

Uşak tebessüm etti. .. - ~en onun aleyhınde b~ §ey arruz eylemek i.s.tiyeceklen aşıkar- olan Alman _ İtalyan kıta'larını• 
Amerikalı sözlerine devam etti: eoylenuyonım.. Yalnız onun dun ak 1 dır. Çünkü onlar İçin ancak bu su- ve ilci taraf hava kuvvetlerinin kr 
- Haydi bakalım, ken.dinizi şam sa~t kaçta evine dönd'i.iğünü retle Habeşjştan bare.kihnı w durdur- ;ı;a son günlerde şimali Afrikada 

gösteriniz. Şato hakiki bir labirent k.at'i bir şelcilde öğrenmek. istiyo ~ mak ve İngilizleri yakın .d?guda fa- ı şiddıetleınen, mücadelelerinin bir 
gibi Buradan, hiç kimseye görün - rum. Ona raatlamıt olan bir kim- al bir askeri siyaset talcibınden alı- neticesidir. Bu hususta şimdilik yr 
meden dışarı sıvışmanız mümkün .eden bunu öğrenemez mi.cıiniz? koymak. imkanları varc;lır. ~akat öy_ zalril:eceklerimiz bu kadar olup da. 
değil m.D Bunu bir dütününiiz, ken.. Hi:mnetçi başile evet der gibi bir le tahmm ederiz ki, lngilızler, her ha müsbet mütalealarda bulunmak 
dinize müsaid bir yer arayınız ha - işaret yaptı: halde Habeşistan zaferlerini dur- için barek&.t ve vakuftttn inkiıaf.-
k.alun muvaffak olabilecek misiniz) - Sizi anlıyorwn, mösyö. dedi. du.rmağa mecbur olmadan ve Bal- intizar etmek. zaruridir. 

u,ak cevah verdi: Siz onun cinayet esnasında baı,ka kan siyasetinde fedakarlıklar yap-
- Belki bulabilirim, efendim., bir yerde bulunduğunu isbat için madan hu yeni Alman - İtalyan şi

fakat n.e yapmak için dıtarı g.ideco- d·elü anyonunuz, Bu da onwı le- mali Afrika hareketini karşılamak 
iim) hine bir harekettir. dedi. imkamru bulabileceklerdir. . 

Verity malcaaduu aöyledi: (Arkası .ar> E....... Biqu.İDİD İıltirdach Wi-
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(BCl§tarafı 2 n<.'i sayfada) 
mısra'larla Lale Devrindeki sefa
hetten şikayet eder. Kahvedeki
ler arasında Hamza da vardır. Ni
hayet Efe Ahmed de Kahveye gc 
lir. Bir aralık eline sazını aJarak 
çalmıya başlar. Drken Hamza co

["Son Posta,, nın lisan dersleri] 
6 a.:yda p 

(Resmi Tebliğler .. 

s· . S 'd ve R sel Ma tepelerine 
ita yanların taarruzu 

• 
atik s le lngi tere üzerinde 

Londra, 4 (AA.) - Almaı 

iii~d~lllllgi 1 • tayyareleri, dün gece Jngilterenir 

şar: 

garbında bir şehre taarruz etmi~ 
lerd.ir. Yüksek infilakh bombala· 

- Çal!.. Bir de 

1 
bazı hasarlara sebeb olmuştur. Yan Binnazım i çin gın bombalarile çıkarılan bütüı 

Efe çal! HAZIRLAYANLAR : ------- yangınlar dört saat aüren akın bit 
Heyecan! .. Dehşet! .. Efe Ahmed, 1 rneden evvel eöndürülmiiııtür. 

Hamzanın karanlıkta verdiği han Prof. R. A Tompson ve rfan Konur Gece ingiliz avcı tayyareleri bi 
çerle ona sa1d1rıp yaralar. O za- •• diipnan bombardıman tnyyaresin 
m:m kendi hançerini tanıyan Ham u m• aca.• e düııürmüşlerdir. 

Yazan : Emekli General H. Emir Erkilet 

• • . • - 65 - ımak mecburiyetin~e kalmıştı. .~uza haykırır: . a rs Sıdı SaiJın ltalymılar tarahn- esn~da ~talyan da.g batarJ:'ası mu... Bana dii§11"An olmuş beni m 1ıan- Yunan tebliği 
dan zaptı 28 Ha%iran 1912 cahıdlerı yan at~ıne alabilecek bır çerim! 9 Atina. 4 (A.A.) - Yunan or-
İtalyanlar. 27 liazirande. nisbe - rnevzie ~ girnı..işti. Türklerin .. . toplan Hamza şaşırmıştır: dulan ba~kumandanl1ğının 159 nu. 

ten kolay jkrliyebilrni§lerdi. Bun - ohnadıgın~an. oJsa da muhnnmatı - Bu hançer •. ln.t senin hançerin Oçu'"ncü ders - Lesson lhree sağ elim başımın üzerindedir. - maralı Ve 3 Nwn ak"amı tarihi 
den maada Sidi Sıuddek.i 1 ürk ve bu~n~adıgın~an JtaJya.n .t~pçusu, mi? Tus is my left foot - bu eol resrni tebliği: 
Yerli kuvvetlerin Rikdalin. Zuvare eskı pıyade t~fek .menzılle.nnın dı - Perdenin sonunda Karakulluk- Jlinci derste verilen v,azifelerin ayağımdır.. . Keşif kollarnın v~ topçuların fa-
~e daha uzak yerlerden takviye al- §lnda 1her kn~vı ~8:':1." v·i/esır~en ha- çular gelerek, Efe Ahmedi yaka- doğru §ekillcri: my leg ıa a part of my body - aJjyeti görülmiiştÜT. !Birlcaç esir al 
L ıldaruıı haber almışlardı. Bu se - sunk o adrab'l~stedıgı gı ı ser eat a- !arlar. Son çıkan kanun mucibin Ex~rciu : I bacıtğım vücudumun bir parçasıdır. ! dık. Bunlann araaında bir zabi. 
~hl~ ve demiri tavında dövmek re e.t ~ e .

1 ıyor u. . d ce Efe, kavga çıkardığı ve insan J _ a man. my nose is a part of my face - vardır. Otomııtik ıil.\hlarla havar 
fi_krile Sidi Said taar~unu 28 Ha- d Sbdı Saıd 1 muharebesı, yakım~k a- yaraladığı için idam olunacaktır. 2 _ a cigarette. burnum yüzümün bir parçasıdır. topları iğtinam ettik. 
Zlranda yapmağa karar verdiler. k~· f u. surete cbereydan detme 1d. ık en Üçüncü perdenin başında Bin- 3 - ıan arın. İ put my right hand on my left Ahnan tebr-· 
d Ts.rruza Karlo Alberto .zırhlısı .odrdezıünb. cenuh unba la od uAçla naz, hizmetçh3i Faika, He derdie- .f - an ear. ann - sağ elimi ı;ol kolumun üze. . ıgı 

• t ·ı d _ _ı -'- • B .. et ır nıu are e o uyor u. - . k I . n'ne koyarun. Berlin, .f (A.A.) - Alman or . . .. a Cf!ıe evam euecCJli.tJ. unun b,.. C . L· .. • zif .. şır en şunu an anz: Bınnaz Ham 5 - an eye. __ ,, __ 
JÇİn · .!ı ı_ L • d 1 ay avae.ıoccnı numayış va esıru b l l • Th' . ] j put my riaht .hand off my J.eft dı.ı.tan başlcQmlandanhğının tebliği : • geını ııe ııı;:ara &uvvcb ar1Uıın a . . b" zd • 'fa . • 'dd tl' b. zayı u up ya varmıştır ve onun o - ıı ıs may eg. ""O D · l · 1- • 

1 
A 

1 gh~eden anl~a Yaki olduğu gibi en JYl lır Tt~~ k a ı ıçıl? kşı e tlı !r saraydaki dedesinin yardımı ile 7 - That is your houae. arm - sağ elimi sol kolumdan çe- emza ti genuacn, §ima i tan-
lı d k' taarruza ur ve yer ı uvve enn . . - ın· · fi .kerim. tikte cem·an 88.616 toni!Uto hac. . . gece esnasın a, yann ı taarruz zı · . . 'k . d k' I Efe Ahmedın ıdmadan kurtulmaS1 8 - ıs ıs my nger • 

ıs;ın h 1 ki ld ıtın ıstı ametın e ı muvasa a . . d ' . h -· 9 Th' . h' (1 take off - dı~n ahnm, çe- minde düşman gemisi batırnu ır. Y azır 
1 

ar ~apı ı. hatlan üzerine ciddi bir tehdid yap. ı5ın pa ışa a muracaat . ~dilecek- - ıs ıs rny c ınh. kerı'm, çıkarırım. ) Bu gemilerden cem'an 58.001) to. annıadadakı blokhavzda bulu- w k . . F"lh k'k tır. Af fermanı elde edılırse Efe 1 O - That is your c est, 
..._n 149 l k ba 'd ·· maga arar vermıştı 1 

a 
1 

a 
0 

- ' Th · h d Yom ng' ht kne• 1°& on Y""''r 1eft :nilato hacminde bulunan 1 O tane-·- u tarya geç. mevznne . 1 k l • . ]' b' kurtulacak aksi takdirde öiüm mu 11 - at ıs your ea • ~ ..,... ı 
Y!"1i Sidi Saide karfl en tcsitü men- nun şıma o una e? tesırkı bır .u - hakkak' ' 12 - This is my neck. knee - Sağ diziniz sol diziniz.in si, ltuvvetli bir himaye albnda ka-ı:iJ d h'li ·ı l 'ld' B' d w b rette yardım etmeSJ anca u su - . · • i l üstündedir. file ile lngiltereyc doğru giderken tary..a:ıı 'i: 1 E ·C:J ~· b ır :!rf a. - retle mümkündü. Bır aralık kapı şiddetle çahnır. E:xercue : Exerct"se • t~rpill~1!1iıtir ~nlardan başka. 12 cemıb ed r . rı rle a u~ o ezın Bunun için, albay Cavaciocchi, Gelen Efe Ahmeddir... Celladının J yüzüm. • bın torulatoluk bır vapur da buanı. 
daYa un .a~d~Ba e, yanı y;rm1c;,.- 60 piyade alayının iki taburile 2i. elinden kaçarak Binnaz'la veda- 2 gözünüz. Translate into Turkisb: oğratılmıfbr. 
dai~ f:f.md 

1

·.di u b gec~ a~l am r1 k BenıagJiyeri taburundan ve hir dağ laşmağa gelmiştir . .Fakat V3kit dar 3 ayak parmağım. 1. The garden ;. a part of the 3 Nisanda, Alman _ İtalyan kıt'ı: 
bir c it m e •

1 

rd. u a ~t he Pb ~ bıı.taryaınndn amürdtkeb bir miif- nerede ise tekrar .gelip kendisini 4 eliniz. houae. lan, ileri hareketlerine devam ede-cereyııı venyod u.,_ .. 'r u. ar~ erun reze He Rasel Ma aırtlanna ve bu- yakalayacaklar- Fakat havır.. S - Bu, el parmaimıdır. y t!-.- f r_.ı_ c-;....... va---·•lardır, o;;,._ 
. anı esna81Q a xor ezın şıma - . H 1..-....ı.. ld dah ] • l ı1.. _ O (aizin) eöğsünüzdüT. 2. our .;...ser İs a part o )'Otn' C"K. ........... '-" ·--v -,, lind-~ b k .. 1 nua cenubundaki 9ll'tlara taarruz amza u~nıa e a evve ge e- v hand. man. ric'at ederken. kendisinin bil • .... cesıu uoa uvvet geçın me- . . T- I . . . kf f f d be be- 7 - Bu (benim) aözümdür. Buıin kolay olmaması sebcbile tü - etmı§ti. k u_rk rfn muhtemel bır ıha. c~ dır ve. a ~r~a~t A~ ~a b 8 - Bu (benim) elimdir. 3. Thi• ia thc back of my body. dirdiği veçhile, Bingaziyi de tahliYoC 

hrnen lturnandanmın, bir gün evvel ta ha~ek e~.ne d:zkHı_na~ '!keyah~d nn :.ı getı~c l;u·. ~·b· !Y'e h t 2 '.- O (siz.in) ayak parma- 4. Your face .İ9 the front part of I emµ,tir. 
Usuai ihtiyat olarak, emrine ayır- ~-uva ı 1l" han b' tin tetı amtin- ~~ k 7.ahr. . ası . d ı.1 ının. kue e d your head. fngiliz aularında ve Akdenizdc 

dığı Bersa )' t buru betekrar u-e taarruza azır ır vaziyette bu- ır a penın y ar ımı ı e mı r- iımz ır. Ş ( .. } ...... dü 5. j take dıe cat off your back. gemilere kar~ hava kuvvetJerinirı 
Cenera) J.!ır::,.:nu: emrine verildi. lur:mak ~~n de. 6._ Erit re taburunu tula~ak? . 1 O - u MZln yuzunaz r. 6. The cat is on th~ tree. hücumları, dün de muvaffakiyetleı 

Bu suretle. yannJd taarruz için. aagı geırıBJnde: .ıh\iyatta r.ıla.komu§- FıJhakik.a. Hamza, elinde fer- Vocabulary : 7. The tree ia a part of the kaydctmi~. İakoçyarun gaııb ... 
körfezin timalinde ve berzahın kar• tu. Bunun ııeruımde de kalkanlı ha- manla yetı.şır. Fakat arkasından, Koee (ni _ K harfi okun- garden. hili ~ık1annda, muharebe tayyare-
flSJnda General Lequio'nu ku , tarya ile buna refakat eden 23. sokak kapısına başkaları da da~- 6. Your neck is il part of your leri, .cem'an 1 O bin tonilato hac. :ınanda~da 3 beyaz ve 1 Eritreli Beraagliyeri taburu um"mi jhtiyatı nırJar. Bunlar Karakulluk~ular- mu) - djz. body. .nünde iki §ileb betınnıtlar ve başka 
Piyade tab~rile bir kalkanlı bir tqlı:il etm.ekte idi. dır. Kapı artık çatırdamaktadır, Mouth (mavt) ağız. 9 . Y ou put your foot on m,.. iki vapuru da ciddi hasara uirat· 
dağ ve bir de 149 luk obüs batar- ~leyin takvi.ye. olun~n Türk nerede ise kırılacaktır. v f take (ay teyk) - abnm. head. mııılardır. 
Yasından ve bir istihkıim böJüğün _ ve yeı-Ji .~uv:etlerı şıddetlı muka - Efe Ahmed, Hamza dan aldıgı j put (put) _ koyarım. ExerCİSe : il Ciridin garbında, hava dafi ba-
den mürekk b b" m"freze hazırlan- vemet gostenyorlardı. Bu gebeble fermanı ır.uma tutarak yakar ve 

00 
{on) _ üzerinde, üzerine. taryalannı muhtevi bir &.nnr~ 

nuıtı e ır .u 60. piyade alayı birc;ok defalar hü. tekrar gidip cellad!arına teslim off (of) _ Dışında, d1~ma, dı- İngilizceye tecrüme ediniz: ve bir torpido muhribi tarafınclan 
K8ne · bundaki geçid cuma kalkmaia mecbur olmuştu. olmadan şunu söyler: pnya (on kelimesinin zıddıdır). 1 - Ayağımı ııyağımzın ü;ıerj_ lıi:maye edilmiı va~ctte ae}'l'eden 

lnevz:ii e7:::.fın~:'ubulunup yarınki Bunun11~ kheraber1 sa~ k~Judııun Türwk -HAfkırnhza ;atsu olsun dımıQnt! bacll (bek) _ arlca. eırt. ~ koyarım. bir kafileye hücum olunmu§tur. Bü.. 
~arnn R8$Cl Mn mevzii üzerin _ ve yer ı uvvet er uzenn e yaptıgı anıza ayK ırır: front (frant) _ ön. cephe. 2 - Sağ elinizi kolumdan çeki- yük bir nakliye gemisinde iki bom-
den iı~rak edecek olan. General ~2?'1k ~e /err ko: kllun il~leın~d.- - Efe! left (left) _ sol. niz. banın tam iıııabetini müteakıh, yan-
Cavaciocdıi müfrezesi de 5 beyaz •1~1 pc az 3: 0 

av Af!tırm~ !• l . ı. Efenin erk~k bir ses\e cevabı: rigbt (rayt) _ sağ. . 3. -:. Sa~ elin?n bir parmağı çe- gın ~ıkmışhr. Bu gem.i, pek mubte.. 
ve 1 Eritreli piyade taburile bisik - Turlc .. ve yerli kuvvetler. Sıdı Saıd - Efe ölür, şerefi kalır. part (part) _ kı:nm, parça. MmJn \l.%enndedır. mel harab o1muştur. 
letli ve hecinli süvari bölüklerin _ rnevznndc,. h~cn her taraftan. ita- Sonra. iğr~nmiş ~özlerle Binn&z of {av ) _ in, nin (kalcm'in ucu 

1 

4 - Eliniz d.izini:i.İn üzerindedir. Silahf1 k~f uçuşları e aaında, 
d~n. h!r. k1'lka.nlı. bir dağ ve bir ra ':e denız _ Jtaly.~n .. t~plannın şıd - ve Faikayı süzer: terkibindeki gibi). 5 - Elimi yüı.üme koyarım. iogiltercdc tayyare meydanları m.ü-
_14.9 mıJuu~~~~l~ betaryadan ve bir detlı atcşle?le ~ovuluyor, ~ol. yan- _ Bunlar kahpelikten yalnız the (di) _ muayyen şeylerin i- 6 - Ayak parmağınız ayaimı- essir surette bombalanmıtbr. ıatihkim boluiünden tcrelckiib et ~ dan Cavacıocchı kolunun ılen ha- zevk alır' simleri öaıüne <"elen harfi tarif. :zın bir parçasıdır. Büylik nmharebe tayyereleri t&-
rnişti. reketile tehdid olunuyor 'l.'e ayrıca · * "" 7 _ Ağum yüzümün bir par- şekkülleıi. 3/ 4 Nisan gecesi, Bria. 

Taarnız hareketi, sabahın eaat cepheden Gener~l Lequio müfre ~ Eı emples ( egzamplz J. çuıdır. toldaki liman tesisatına yeniden hü-
5,S iunda Sidi Said tepelerile zcsinm şiddetli tılnrnızuna da uğ - Eseri~. me~~~u J:>_udur. De~ebi- 8 Bu. vücudumun al'.kasıdır. cum etmişlerdir. Bir seri büyük yan 
Raad Ma ırtıntn ve cenubi ınınta- rayordu. l i: k.i. Turk şıırı , Turk sahnesındc mrsallar 9 - Kediniz ağacın üstünde- gınlar mü~hede olunmuştur. 
luuı.ının umumi biT bombardımanile Mücahidler tedricen geri çekil - tıı ~bır zaman bu k adar berraklaş- a :man _ bir adam {laalettayin dir. Cenub ve garb sahillerinde, mü-
l>~larnlfb. Gsni topları da, Türk diler ve İtalyanlar saat 8,50 de maz:nış, ahenkl~şmcmiştir. H~ngi b' d ) 1 O - Ayağınızı başımdan çeki- him askeri müeaeeselere karşı da 
ıve yerli mücah.id ardugaltlilnnın Sidi Said mevziine girebildiler. Bu f~rınden ~.an~ı. parçayı seçeyım? ır the a:a_~ _ adam (muayyen, niz. başka müetıeir hücumlar tevcih cdiL 
bululllllMl ımUhtemeJ olan tepe suretle Sidi Said mesdd ve mezarlı~ nıne B~ese a, dılkd P.er.dede, Hamza- malum. bahsedilen adam) . E:verc'ıse ·. 111 ıniştir. 
Ve aırtlann gerilerine at~ etmek ğı İfgal Olunmuştu. - n';d~aza e esını anlatışı : . Thi9 js a garden - bu (laalet- " lruıiliz 1imanlarına mayn dökül-

8\lretile, atı§a iştirak ettiler. 6 kara İtalyan bataryaları Türklerin bı- _ m Mahmud Pa§a, bır tayin) bir bahçedir. Apğ,d i cümlelerde parantez ~~ metodik WTette devam e-
bataryası (yani 24 top) la birçok nl\:tıkları yerlere sürat1e gelmi§ v~ı Ferma ti t ; b .'!1 m~a b~ey~, This isthc garden - bu (hehee-- içindeki kelimelerden hangisi pa- j dılmıştır. 
dnciz top mermilerinin jnfilikın - tümen komutanı Tü,kleri ve yerli İ t nı trc r ll go : v ıı >eSL dHen 

0
) bahçedir. tante:zin yerinde kullanılmalıdır? İtalyan tebliii 

~ Sidi Said ve Rasel Ma dolay - mücahi.dleri Zlitin istikametinde ta- B" ş c gene Jfamz~;ıı.n agzından, my right eye - Sağ gözüm. 1. (A, the, an) hont of my Roma, 4 (A.A.) --... İtalyan or .. t~rı. kıaa bir müddet i!;inde, ka!ın kibe karar vermişti . Fakat İtalyan l" ~nnazı Tuna ya gotürmek haya- my leh eye - Sol gözüm. head is my focc. d'ulan umumi karargibının 301 nı>-
IJJr duman perdeei altında görün - lı:umandanlarında ve kıt"alarında ı. y ? :my right arm - Sağ 1'.olum. 2. - This iş (a. the, an) amı. maralı tebliği: 
t1\.ez bir hale gelmi,Je"rdi. ula mevcud olmıyan enerji bu ha- - aza mı. O kadtır nas1l duru- my left arm - Sol kolum. 3. M,r neck :is (a. the. an) part Yunan cephesinde ~ki tarnf top-

lta}yan piyadesi, sut 6 da, yani reketin jcrasına mani olarak takib _ . lıır? my Tiı,rht hand is on my head - of my body. çulan :faaliyette bulunmuvlardır. Av 
tarun saat süren bir topçu bom - hareketi General Barioninin sadece Kara'tll.r belcliyf!n go.zlermıde teŞ4!k.kürJerimizden biri alçaktan u. 

ardaınanından sonra. Sidi Said ve niyet ve tasavvurunda kaldı . 711J.A'.' [ R AD y o 1 Meraklı şeyler ~rak Görice - Pogrndeç yolu üze-
Rase) Ma mevzilerine iyi yaklaşmı~ İtalyan komutanının muharebe Hemen yarın. sa.hah bineriz ata, rinde bulunan yürliyüı 'kollarına ta-
bu!undulclan kum tepelerinin geri- raporurıa nazaran takibin icraaına Elveda. · · deı-:z bn ~ka1ıbe hayata! arruz etmiştir. Düşmana mahtus 
lcnnden. taarruza ba !adılar. guya. hıalyan müfrezelerinin üç Dereler a§anz, da!Jlar geçerız, CUMARTESİ Ci/ 4/1941 (B~tarafı 2 net sayfaaa) zayiat vıerdirilmiş :ve bazı makineli 

'fünıen komutanının tasavvu - gündenberi yaptıkları harelı:ctler Buzlu pına,·!ard.an sular i<;eıiz. 8: Saat ayarı, 8.03; Ajans .haberle- na İngiliz çırağı olan John Dott'u vasıtalar ;yakılm~tJr. 
}'na göre asıl tanrruzu yapac~k .. o- dolayısile maı;ız. kaldıkları bozgun- Fırtrna savurur bu.,..anı 1:nır~m r i, S.lS: Hatif müzik (P1.) , 

9
: Ev ka. atarak ve ~on bi: de.fa olm~ üzere Deniz keıjf tayyarelerimiz.den bi

an General Lequio kolunun onun- luklar ( ! ) manı olmuştu. Filvaki kar, dım 13 30• Saat ayan 18 38 . Tfırkçe Bctts aile.sıne muracaat ettL .Bu de ri S rdonY1lnın garbında bir av tay-
dc. tak.riben bir kilometrelik bu :raporda takibin fora edilmeme- Gece, ay ~fa1edn içhıden b<ıkur, · · . ' · · . ifa uyuştular, fakat mutabık kal- yareaini düşürmü~tür. kurrı tepeleri sahtuıındnn sonra, Sj- &ine «Üç gün devam eden çalı•ma- Tipide" 9Öninnte"? 1te yol 11e yo- pl!ı.klar, ı3..50 : AJans haberlerı,ül4h.o5 : jmıs oldukları fiat tamamile gizli C!--li Afrikada ltalyan _ Al-.ı· v • ' -;~kç plı!iklar H.20 · R 'ya.5et'c m ur " ~'"' QJ Said aırt~rınıt kadar tamamile larla muharcbeleıin son aafhalaun- kuş ... "" e • ' · ' " tutulacaktır. men makineli kolJarının fnaljyeti 
l"clcncııak bir halde :ıre takriba 3 dalci şiddet ve eertliiin. bunlara in. Haykmr deriflden bir iilrticı band06u, 16; Fransız ŞansoııRiye'le- Vuillaume muayene ettiği za- devam etmektedir. Tayyarelerimh !""- Uzunluğunda gcniJ b;, ba - """"m od en •ii" ~· ~iiucu _ h~"': • .. .. hış, r; IPI.) 15.30: Konar, 18: Saat ayarı, man kemanın şimdi ye hdar h iç J,ijyük b;, la~liy<t oö•tc"."<k,'edfr: 
i n~Iık (Scbha) teressüm etmekte nın, hat.ta y~rul"!laıı: b~lme?. bıtrelı Gonul h1t sesten bir 1Jah~i :Z("lik 1U13: Radyo caz ork~trası , ıs 40 : istimal edilmemiş olduğunu hayret kr. Bir dücrn\an ~>:yaresı ~·~~zı ~1•• ~~ sebeble L_eQ uio kol~ bu ara- birlikl.e~ın bıle bıtab bır hal~ ~:J- .. alır: Saz e.serıtri, 19: Konu§ına, 19.15: le görmüştü. Betts keımı~ı~ üstad .erna&;Wlda alevler ıçınde dJşurul-b~.~ı ıki kademe •le geçınege ll"feh - melerının ) engel oldukları bıldınl- Yolcıaıır, gımlerce dağlat•da 1:cı- K " . t' k " '-"' ın ao· Sa" · Stradivarius'dan "lkt•)f ~ıbı olma m».,,.;;T. 

Ua • • • f 1 b 1 ı O) ur Uaç.ı. ı, ,, , • - aynrı, ve 11 """ ~~ T bt ,. . ~trn)fti. mi:tı. ta yan ta~rruzu . ~ su~~t e ır. ajans habederi l9A.5 · K nutm.'\ sı Vuillaume'un büsbütün hoşuna fngı1iz tayyareleri ra us .. ızerı-
Tu,k ve yed; km·~eıl", topçuya h«mutad Mpted•len m.,-.d~~ ""- Derke.. uıaktanı.. görlioür :r.ı- . ' ' . ~ ' gitti ve kıymetinin daha çok art- - bfr akm yapnnşla,du. ".~hud; ~:ı-lık olmadıkları içın: bJ~~yette rinde lcalmıt . ve .bunlar! Turk v~ ·na, l9.50. Meyd:u1 taalı, 2Q.l5. R .. dy~ ga tığını tamnin etti. mahaJ&dinde on v b~. k~~a: olu •ve 

""•marun ;ı.n h..-ekehno muma - y e<li •n>iicahodle"n ~·n donmel~n Blr bahar •ı;>l1' rnh•ıı ufk11••' ~ . ..... Solo .. ""'1 .... 21·"· ıto 1 . • . , .... ı ..... d ... o;. .. ın .. lı• t.ayya<e-
::at .etmcmişk:rdi .. Fakat! bir . faitr~ mtimaJine kar~ı t~hkım ve tanzım S~~ece bu p arça, bestelen~e Tu n.uşma, 21.30: Radyo salon orkestra- 6.000 nrıliz lıraeı leri yürii~§ h~linde bulunan kolla-
ba hır Bersaghy~~ı tahunle bır .d.ag etmekten baıka hır şey yapama - n~ ısımli bir operaya mevzu ola- 61, 22.00 : Saat a.yan •.. a~an.s h~berle.rl, Nihayet Vuillaume .k~~ı .S!'i- nnnu m~~oz ateJ} açmı lardır . 
. taryaaından murekkeb olan bırın- mıftı. bılecek kadar ilhamkar olan bu bor.sa, 22.50: o.ıı.s muz~ (Pl.) mıya karar verdi ve ıyı bır !ıat Zll7'iat ha6ftır. ~ 1 halyan t.aa.rruz kademesi, saat / iti tarafın zayiati ~_ısra'Ia: kuı~rctini ve canlılığını ~uldu. AJ~c: Hollandalı bir kollek Şarki Afıikada gerek E.Titrcde, 
• 5 raddelerındc Sebhanın orta - İ 1 k _!.Jd tli ola~k gooter.mıye kafidir ve gene :muhak lstanbul b~•sı sıyonucu }di. -c.e Harar mınt.akaeında ınuka. sına d v Sid' Said talyan arın pe '!IKl e k .., • ..u •-ları Var ıgı zaman, .

1 
_ ~rt - tanif ettik1eri bu u;uharebelerdelti ak olan şudt.ır ki, cBİJ11UlZI' IJl Musikiden ve hele kemandan yernete deYam edilmektedir. 

d ~un alçak yamaçları uzennde, ·. 1 '"b 1 40 er maktul ve tekrar basılışı . son "amanda C'ıgv ı- - ····- !evkalide anlayan Hollandalı ke- ----· .... u_ .. _ ................... .. erın · rl · · d b" K · ·· zayıatı au aya - · 4/ 41/ 19'1 açılış - kapan~ tia1ları İn . . . 
tcca . sı1b- er ıçhn e, ır ~· ~·dİu- 2 ~ .. ba la 196 er mecruh tan ibaretti I?nd_a~ <:J:kan diiny.amıza bir tesel- manı tam 1500 . giliz lirasına T A K V 1 M lıir vız . ır ~ep e . tut.an . ca J e~ . lı ! eli k' bu za . tın en ağır lt g.ıbı hıç eskimeyen en güzel a- ÇEKLER Dnk dö Campotelıce'f' sattı. 
,,,:ı:,b:ı"' .,ddeth ı,;, p.,,a.ı., atep k~.,!~'i~ H.~randa ':kua gelm;,- bengi yenid•n getirmiştir. Ne ••• Hill ..ımdaki biı· İngiliz ticaret AN 

ı:-!k r 
1

• •• .. • ti. det kulaklarımız ve ruhumuı LondF& .&~ n bpsnış hanesi kemaıu ondan 1.900 İngi:liz 11----....,.----...-----ıı 
" • at, ?uyuk ma~Zl"T, . ..ıtı era ~ürlderle yerli° mücahid)erin za- için... 1 sıcrun ~.2% lirasına satın aldı. Burulan bir Q.~' eslc.ı model tufek1eun çıkar- . J 700 .. H".llt Pohrl Ozansoy N"'-Ycwk Hl Dolar ııuo . 1 4ın1ı • R .. i .,.... ~ları kara duman Türk ve yerli yiatı, bermutad !t.alyan arca, u ~DHN ıoo ~. ~ S0.79 seoe 80m'a, :Yanı MJ"" serıesınde 1-T 
~ucahidlerin tuttuklan mubhrebe mütecaviz söeterilf"rek ium ohm Sokakta ÇlrtlAıp lak At.lna ıoo brahml 0.09i ~~lu M. Wemen adında M:t' R ... ı 1ene K-::; 

11.ttını aruide tersim ederek İttDL mu§tur. "i Madrioıl 100 Peçe'- 12.89 hır ce;leb &tts kemamnı Hill'den aa 1941 149 

l'~n topçusuna aşi.Ur bir aurette (Dev11111 ecfi,o«) SOJURIA adam eeısrad ıoo Dln&r 3.1625 3.500 Jn«iliz lirasına satın aldı ve l&---... CUMA~~~R::T::E:-S~İr---·ıfl 
5 Arabi SJJ4 

136a 

f0•tetınit olduiundan LeQuio ko ~ H. E. Erk.ilet Yokohama 100 Yen Sl.0175 üç. dört ay ™8 kemmıı Amster 
)'llrıun kalkanlı bataryaııile bunun (B~afı 1 inr.i ~ada) Stolcholm ıoo İlıreo J'r. I0.6Sl'll dam şehrinde Baronne Wilmıa Von IL..~~...,._..,..-----ııi::r.ss:UA~"'~ 
t ~fHna. rnevzie g'irt:n 149 milimct - Şi,t! Halkevinde konferans meslek derdi. Ben. seyyar mezeci Altın • :M.00 Boeseleger admda çok zengilı bh' n-....,.~-. R. Evvel 
be ik 

0
hüa1er bunların üzerine atf"§e cı.:.ı: Halkevindea: yim, içenlere meze satarken, ken tA l.YQr tu~.e altın ısa kadına tam 6.000 İilgiliz lir.uma ~. o. 

fiS 4. 

9 

la. tadılar. Buna :rağmen mücahid- ~· dim içmesem olmuyor. San'atırnız satmıya m\Wafiak oldu. 6 M 8 . 
ı!rın ~teoi' İtalyan piyade.inin ileı- • S Ni•n t94 I Cumadeai ~ü icabı İçiyoruz. f aknt, diin akşam Eaham ve TlllMlk Fakat bu macen bir kemana 11 00 

/he ıni gliçleştirmeltte devftnl edi- saat 2 t de Halk:.evirni7de profesör fazla ka.çmruşım. Hala da sarho _ SılU • Er:ımıım t'içüneii herhalde yakışmıyordu. Cön - ıU...-l~O~t-:1.Lc-rr.lki-:-.udi-::-. 1.A::lcy-.-m--:-:;:Y;'a:-u-1 ; A 01

<hı. avukat Bay Hatim Refet Halcarar · tertib) lD.60 kü ruhları okşamak .iıçin tath tatlı ;:,, o. .s. ı.J. ;:,. .J . 1t Bı.ınun ;çin ftalyan topçu~ ta - tarafmdıan (Dünya ahvali karıısın• şum.~ . · T ..,, .. ,,.meler çıkaracağına Betts JnlSb 
t 

1

~~rla ltademe ltadmee ilerliyerelc da Türk.iven.in ~rumu) mevzuun- HakıJ? •. duruşma son~n~. Ju:!f · C. Mcka Ba.Dlulım 2i8se ~ JrolleUiyonc\ilanı:ı eUe:ri• ~·. ~ ~ 1; ~ ~ "61 1c,'dr1een en tf'_şirli ,.alan :me•felerc da aıülriın bir konf eranı verilecek.. Gök~ızın .~UÇUDU Babı~ gonnU§ lJQ.60 dol ~Q. ., -

adar Yftnaşmak ve bu suretle pi - tir Dav· •:.,eJerin Halkeri büro•.,.. ve 7 gun m1ı1ddetle bQ.psı.ne karaF 8PP • )'q.l.,_. - . ~ _,,..;.,. 
~J.n ilıerlemcuıiai kolayla,tır • dım alanma• 'rica ol.nur. V•·~ • 

s. o. 



8 Say(a 

Bütün Ağrıların 

Beyhude lsflrap 
B/R TEK KAŞE 

Nevroz~n 
Bu muannid. BAŞ ve DİŞ ağıtlarını 

süratle izaleye Ufidir. Romatizma 
evcaı, sinir, mafsal ve adale 

ıstırapları 

NEVIlOZİ.N'le tedaTi edilir. 

.Müessir Daç: NEVROZİN'dir . •• 

P anze biridir 

çekmeyiniz 1 

NEVROZiN Tercih Ediniz. 
İCABINDA GÜNDE cı3» KAŞE ALINABiLiR. 

İstanbul sıhhi müesseseler artırma ve 
eksiltme komisyonu riyasetinden: 

Leyll tıb talebe yurdunun 457 metre paltoluk kumaşı açık eksiltmeye 
konulmuştur. 

Eksiltme 11.4 !Ml Cuma günü saat 14,SO da cağaloğlunda Sıhhat ve İç-
tiınal Muavenet müdürlüğü binasında kurulu komisyonda yapılacaktır. 

Muhammen fiat: Beher metresi 510 kuruştur. 
Muvakkat teminat 1'74. Ura 80 kuruştu?'. 
İstekliler şartnamesini hergün komisyonda görebilirler. 
İstekliler 1941 yılı Ticaret odası veslkasile 2490 sayılı kanunda yazılı 

vesikalar ve bu Lşe yeter muvakkat teminat makbuz veya banko. m~ktu. 
bile birlikte belli gün ve saatte komisyona. gelmeleri. (2385) 

~----Türkiye----• 

KIZaLA Y CEMiYETi 
Umumi Merkezinden: 

Cemiyetimizin idaresinde bulunan Afyonkarnhlsar maden.suyu fi.şele. 

rini koymak üzere asgari 7500, azami 15000 

SANDIK VAPTIRILACAKTIR. 
Bu sandıkların tahta ve çivisi cemiyet. tnrafından verileceğanden 
yalnız imaliyesi açık münakasaya korunuştur. Münakasa güuU: 11 Ni
san 941 saat 14,30 dadır. Talıblerin şartname ve şema iç.in istnnbulda 
Mimar Vedad caddesinde .ıKızüay Hanında.. Kızılııy DcPosu Direktör
lüğüne müracaat etm~leri nrın olunur. 

························ ............................................................................... . 
Askerlik işleri: Hergün 
325 • 326 do "gumlular . . (Baştarafı 2 :tıd s!1yfa~.a>. 

B1Z1m ona her ay verebılecegımız 
çağrılıyor en küçük maddi yardım, onun için 

. . 1 büyüktür: Elverir ki, bu yardıma 
Fatih Askerlik Şubt;smden: herkes iştirak etsin. 
1 - l 111 sayılı askerlik kanu- Sunu hiçbir zaman unutmıyalım: 

nunun 58 inci maddesine tevfikan Bugünkü medeniyetin bir adı da 
talim ve terbiye için 325, 326 do- tesanüd medeniyetidir. Bizde teaa. 
ğumlu jhtiyatlar sevke tabidir. 1 nüd duygusu ne kadar kuYvetlenir-

2 - Toplanma günii 8/Niaa'iı/ I s~ .k.endimize o kadar medeni diye-
941 Salı günü saat 9 da fUbe bina- bılınz. Kurumu her vesilede, her 
aındadır. 1 sahada, her zaman himaye etmek, 

3 - Mük.elleflerin muayyen bizim bir tcsanüd ve bir medeniyet 
günde behemehal ,ubede bulunma- ' borc~muzdur. Bu borcu ödemiyen, 
lan lazımdır. Muayyen günde ma· hakkile ve imkanlar.n son haddile 
2Jeretsiz gelmiyenler hakkında ka- ödemeği iyi anlamıyan insan, kcn. 
nuni takibat yapllacağı ilan olunur.

1 
disine medeni vasfını venneğe hak 

Betiktaf A&kerlik Şubesinden: kazanamaz. 
1 - 325 ve 326 doğumlu ihti- Bilmem, daha fazlasını söylcmc-

yat usta ve acemi erler askerlik l{e lüzum var mı} 
kanununun 58. maddesi mucibince 111 J • • m. 
talim ve terbiye için 8/Nisan/941 lAL.uhıltt.n Lıl)ıl!!9~1t 

SON POSTA 

Maliye Vekaletinden 
ı - 0,5 illi 1,5 tona kadar p:ınel tipi karuserli Ford, Şevrolo, enternasyo

nal Opel markalardan herhangi birı'nden olmak şartile ıbeş aded kamyo. 
net veya bu tipte karuserll bulunmadığı takdirde geno ayni markalardan 
beş aded cŞastD kamyonet alınacaktır. 

Mezkftr sikletlerde kamyonet bulunmndığı takdirde ~ ila s tona kadar 
ayni tip karuserli veya cŞBSi• Fargo, Doç, enternnsyonal Bussing mar -
kalı olmak şartlle dört tane kamyon sa.tın alınııcaktır. 

ıAlınacak kamyonet veya k:ı.ınyonlardnn Panel tipi» orijinal karuserli
ler bulunmadığı takdirde mevcud nümune ve fenni şıırtuamesinde mün. 
deriç vasıflara göre yerli olmıık üzere adedlerine göre karuseri yaptırııa • 
caktır.» 1 

2 - 0,5 ilA 1,5 tona kadar kamyonet Şnsllerin beheri 3500 liradan beş 
adedinin muhammen bedeli 17500 liradır. Panel tipinde yaptırılacak ka • 
ruserJerin beheri 150() liradan beş adedinin muhammen bedeli 7500 llra 
olup beş aded karuscr ~e şns:nin mecmu muhıı.mrnen bedeli 25000 liradır. 

2 ilfı S tona kadıır kamyon şa.!Hlerin beheri 5500 liradan dört adedinin 
muhammen bedeli 22000 liradır. Panel tipinde dörd ade:i karuserin beheri 
yine 1500 lira.dan 6000 lira olup dört aded knruser ve 1'1Binln mecmu mu
hammen bedeli 28000 liradır. 

3 - Muvakkat !eminatları: Beş aded «Şasi ve knruse::i- kamyonetin 
1875 lira ve dört aded ışası ve karuseri» kamyonun 2100 ll!'adJr. 

4 - Şartnameler · Maliye Vekli.leti levazun müdürlüğünde veya, istan _ 
buda Dolma.bahçede maliye evrakı matJbua ambarından bedelsiz olarak 
verilir. 

5 - P.azarlık 21/4/941 tarihinde Pazartesi günü saat 14 de M•\liye Vek!i· 
leti levazım müdürlüğünde mü.teşekkil eksatme komisyonunda }·ap:la • 
caktır. 

İsteklilerin 2AOO sayılı kanunun :z ve 3 üncü maddelerinde yazılı bel. 
gelerle muvakkat teminat makbuzu veya banka kefalet mektubile birlikte 
muayyen gün ve saatte komisyonda buluıunatarı. d8!>7-2658• 

.inşaat ilanı 
Sümer Bank umumi müdürlüğünden: 

1 - Karabükte kurı.ılacak asld sülfrik ve süper fosfat fabrikasına ald 
k!rglr iki ambar inşaatı vahidi fiat e.sasne ve kapalı zarf usulile 
eksiltmeye konulmuştur. 
İşbu inşaatın muhammen keşif bedeli 50.503.30 liradan ibarettir. 

2 ..... Eksiltme evrakı 2.50 lira mukabilinde Sümerbank muameıat fube • 
sinden alma.bütr. 

3 - Eksiltme 21 Nban 1941 tarihine müsadif Pazartesi günü saat 16 da 
Ankarada Sı.imerbank umumi müdürlüğünde yapılacaktır. 

• - Muvakkat teminat miktarı 3.775 Iiriıdır. 
5 - İstek1iler teklif evrakı meyanına Şimdiye kadar yapmış oldukları 

bu kahil işlere, bunların ıbedellerine, firmanın teknik te.~kilatının 
kuwerden teşekkül ettiğine ve haııgl !bankalarla muamele:ie bu • 
lunduldnrına dair vesikaları koyacaklardır. 

6 - Teklif mektublarını havi zaıfiar kapalı olarak ihale günü saat 15 e 
kadar makbuz mukabUinde Ankarada Sümerbank muhaberat mü • 
dürlüğfine teslim edilecektir. 

'7 - Posta ile gönderilecek teklifler nihayet ihale saatinden bir saat ev
veline kadar gelmiş ve zarlın kanwıl fekilde kapntılmış olması ld
zınıdır. 

Postada vaki olabilecek ge<'jkmeler nazan itibara nlınmıyacaktır. 
8 - Banka ihale,Yi icrada serbesttir. (1930.2()87) 

Transit yolu Erzurum mıntaka müdürlü· 
ğünden 

1 - Tr:ınsit yolunun Şeyhbop • hudud kısmında şose ve sınai imnllltm 
inşası 1.26713h iki yüz altmış yedi bin yüz otuz bir lira 1182ll ~eksen iki ku 
ruşluk keşi! bedeli üzerinden kapalı zarf usulile münakasa.ya konulmuş 
tur. 

2 - Bu işe nid evra.k şunlardır: 
a - Eksiltme şart.namesi 

b - Mukavele projesi 
c - Bayındırlık işler! genel ıa.rıımmeısi 
d - Hususi fennl şartname 
e - Şose ve sınai lmall\ta aid umumi fenni şartname 
f - Vahidi f!at ve keşif hülaaa cetvelleri ve grafikleri. 

İstiyenler bu evrakı hergiln tra.nslt 70lu Erzurum mıntaka müdürlO 
ğünde görebilirler. 

3 - Eksiltme 11 Nisan 9-11 Cuma gilnii sa.at on b~te Erzurumda tran
sit yolu mıntakn mlidüriüğünde müte.şekkil komisyonda yapılacaktır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek içın isteklilerın cıl4436. on dört bin dört yllz 
otuz altı liralık muvakkat,ı temınatı Erzurum ma.'.lsandı.ğuıa yatırdıkla
rına dair makbuz veya şay:ını kabul teminat mektublarile ihale gılnün. 
den en az üç gün evvel transit yolu mıntalca müdürlüğüne mevcud re 
feranslarıle birlıkte müracaatın nlacaklan ehljyet vesikasını ve 1941 yılı. 
na ald ticaret ''esik.asını teklif mektublarile birlikte üçüncü maddede ya
zılı tarihte sn.at on dörde kadar eksiltme komisyonu reisliğine makbuz 
mukabalnde tevdi etmeleri 11\zundır. 

5 - Tekli! mektublarınm iç ve dış za.rflarının 2490 numaralı kamının 
tarifierine tamamen uygun olarak tanıiml gerekli olup postada vAki 
gecikmeler kabul edilmez. cı2114.-. 

Salı günü aıkere sevkedileceklerin· --------------------------------------------
den nüfus hüviyet cüzdanları bera
berlerinde olduğu halde mezkur 
günde saat (9) da şube merkezin. / 

de bulunacaklan. ~~ 
" 2 - Toplanma günü olan 8/Ni-

san/941 tarihinde gclmiyenler ba
kaya a<idedilerek haklarında kanu
ni muamele yapılacağı ilan olunur. 

Y erlin Eminönü Askerlik Şube
.inden: 

1 - 325. 326 doğumlu erattan 
askerliğini yapan veya ht"rhangİ bir 
•cbebden askerliğini yapmamış o
lan ihtiyat müslim ve gayri müslim 
erat talim ve terbiye maksadile 
sevk.edileceklerdir. 

2 - Toplanma günü 8 / Nisan/ 
941 Salı günü saat 9 dadır. 

3 - Celmiyenler hakkında ka. 
nuni t~ibat yapılacaktır. Bu ilan 
davetiye yerine kaim olacağından 
tebligat yapılsın yapılmasın muhak- 1 
kak tayin edilen gün ve saatte şu
bede bulunmalan ilan olunur. 
Malul ve yetimlerin yoklaması 

T. iŞ BANKASI 
Küçük tasarruf hesapları 
1941 iKRAMiYE PLANI 

Yerli Eminönü Aaiı:erli.k Şube. 
sinden: j Keşödeler: ' Şuh&, 2 l\lapft, l A. 

Şubemizde knyıdlı malul sübay tuatos, a llı.incltqrbı ıariolenıııto 
ve erler He şehid yetimlerinin yok
lamaya her ne sebeble müracaat 
etmemS\ olanların 1 O/Nisan/941 
gününe adar (saat 9 dnn 12 Y~ 
kndar) 4 fotoğraf. cüzdan. s,.ned1 
resmi. rapor ve nüfu<J kiiğıdlarilc 
IY'iirAra"t f'tmc•leri ilu11 olunur. ···················································· 
Son Posta l\latbansı: 

Neşriyat l\lüdürü: Selım Ragıp Emeç 
SAllİBLEltİ: S. Rngıp EMEÇ 

A. Ekrem UŞAKLIGİL 

1apur. 

1941 ikramiyeleri 
ı adet 2000 liralık - 2000.- lira 
s • 1000 • - aooo.- • 
2 • 750 • - 1500.- • 
• • 500 • - 2000.- • 
8 • 250 • - 2000.- • 

85 • 100 • - 3500.- • 
80 • sa • - tooo.- • 

300 • 20 • - eooo.- • 
•==-=ı::-==--=-==--====-==-:::ıı====-

. 
iDARuıNı sim• ıs BAHKAsıNoA 
İKRAMiYELİ HESAP AÇAR 

Maliye Vekaletinden: 
ı - Ford, Şevrolet, Sutudebaker, Opel markalardan .2500 !iraya kadar 

ıbir aded yeni ve kapalı binek otıomobili pazarlıkla satın alınacaktır. 
2 - Muvakkat teminat 187 lirn 50 kuruştur. 
3 - Pazarlık 22.4.9!U tarihinde Salı günü saat 11 de Maliye Vekı\leti 

Le\·azım mUdllrlüğilnde muteşekkil eksiltme komisyonunda yapıla • 
caktır. 

İsteklilerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü maddesinde ynzılı belge • 
!erle muvakkat teminat makbuzu veya bankn kefalet mektubu ıle birlik. 
te muayyen gUn ve saatte komisyonda buluıımaları. 0895-2657> 

Matbuat Umum Müdürlüğünden 
Umum müdürlük kadrosunda münhal bulunan 100 lirn ücretli bir me

muriyet için çok iyl frnnsızca ve daktilografi bilen lise mezunu bir mc • 
mur alınacaktır. 

Taliblerin matbuat umum müdürlüğüne 7.4.9.U tarihine kadar müra -
caatıarı. (1888-2656) 

Nisan 5 

Dünyanın En Mükemmel Diş Macunudur. 

lstanbul Levazım Amirliğinden Verilen 
Harici Askeri Kıtaat. ilanları 

807 metre mikAbı kereste alınacaktır. Kapalı zarfla eksiltmesi 11-4~1 
Cuma günü saat 11 de Diyarbakırda askeri satın alma komisyonunda ya. 
pılacaktır. Tahmin bedeli 19,333 lira 44 kur\14tur. İlle teminatı 1450 lira
dır. Şartnamesi komisyonda. görUlür. Taliplerin kanuni vesikalarile tek
lif mektublarını ihale saatinden bir saat evvel komisyona vermeleri. 

(2178.2309) •• Muhtelif bina kapalı zarna yaptırılacn.lttar. Keşif bedeli 62,192 lira 83 
kuruş, lllt temina.tı 4359 lira 65 kuruıtur. İhalesi ll/4/941 Cuma gtinfi saat 
17 de Eskl.§ehirde askert satın alma komisyonunda yapılacaktır. Keşif ve 
şar.tnamcsi 311 kuruşa komisyondan alınır. Taliplerin kanuni veslknla.rile 
teklif mektublannı ihale saatinden bir saat evvel komisyona verme • 
leri. (2168-2299) 

** 105.000 kUo sığır eti alınacaktır. Kapalı zarfla elcsQtmesl Çatalca.da 
Çilingirköy askeri satın alına. komisyanun<la yapı.l:ıca'kfu'. '.nıhmin be. 
deli 44.,100 lira, ak teminatı 3307 lira 50 kuruştur. Talipierin 19-4-941 cu.. 
martesi günll saat 11 de kanunt vesikalarile teklif mek.tublannı komls. 
yona vermeleri. Evsaf ve şartnamesi Ankara, İstanbul Lv. Amirliği satın 
alma. komlsyonlı:ınnda dn görültir. (2179-2305) 

** Beher kilosu 38 kuruşta.n 240,000 kilo sığır eti kapalı zarna eksiltme-
ye konmuştur. Tahmin tutan 91,200 Ura, ilk teminatı 5810 liradır. İha: 
lesi 12/4/941 cumartesi günü saat 11 de Çanakkalede Asker1 Satın Alma 
Komisyonunda yapılacaktır. Şartnamesi Komisyonda görülür. Taliblerin 
kanuni vesıkalarile belli vakitten bir saat evveline kadar teklif mektubla. 
nw Komisyona vermeleri. (2184) (2362) .... 

Aşajtıda miktarı yazılı sığır etleri kapalı zarfla eksiltmeye konmuştur. 
İhalesi 14(4/941 günü hizalarında y:ı.zılı saatlerde Lüleburgn.zda Askerl 
Satın Alma Komisyonlarında ynpılncaktır. Taliblerin kanuni vesilmlarile 
teklif mektublarını ihale saatlerinden bir saat evvel Komisyona vermelerL 
Şartname.si Komisyonda görülür. 
Miktarı İlk teminatı İhale saati 

kilo Lira Kr. 

150,000 
28,000 
55,000 

5000 
105() 
2062 50 

(2186) 

** 
(2364) 

10 
10,30 
11 

Erzak, yem vesaire nakliyatı kapalı 2arna ek§iltmeye ıı:onmuştur. İha • 
le.si 12/ 4./ 941 Cumartesi günü saat 12 de Geliboluda Bolayir Askeri Satın 
Alma Kom.syonunda ynpılacaktır. Tahmin bedeli 24,000 lira, ilk teminatı 
1800 lirndır. Talihlerin kanuni veslkalarüe teklif mektublarını ihale saa • 
tinden bir saat evvel KomiSyona vermeleri. (2190) (2368) 

** Hepsine tahmin edilen fiatı 36,000 lira olan demiri VekAletçe verilmek 
üzere 250 aded araba nümunesine göre pazarlıkla yaptırılacaktır İhale -
si 814'941 Salı günü saat 14 de Ankıırada M. M. V. Satın Alma Komls • 
yonunda yapılacaktır. Kat'i Leminatı 5.400 liradır. Şartnamesi 180 kuruşa 
komisyondan alınır. İsteklilerin belli vak.itte komisyona gelmeleri. 

(2200 - 2505) 

•• Hepsinin tahmin bedeli 15,000 lira demiri veUletçe verilmek üzere 300 
aded nümunesine göre saka arabası pa.zarlıkla satın alınacaktır. İhalesi 
10/4/ 941 Perşembe günü saat 14 de Ankarada M. M. V. Satın alma ko -
misyonunda yapılacaktır. Kat1 temınatı 2250 liradır. Şartnamesi komis • 
yonda görülür. Taliblerlrı belli vakitte komisyona gelmeleri. 

(2210-2603) 

• * 
8500 kUo koyun eti ve 4000 kilo sı~ır eti pazarlıkla .11/4/9.U Cuma günü 

saat 15 de Çorluda askerl satın alına komisyonund:ı satın alınacaktır. 
Koyun etinin teminatı 250 lira 25 kuruş, sığır etinin teminatı 120 lira -
dır. Tııliblerln belli vakitte komisyona gelmeleri. C22S4.2tı90) 

** On bin kilo kösele ve vakete parçaları satılacaktır. İhalesı 9/4'/941 Çar-
şamba günü Bahkesirde askeri satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

Tahmin bedeli. 540 liradır. (2238-2694> 

1f • 
Beheri 411 liradan 800 aded maa başlık tevhid semeri kapalı zarfla ek -

sntmeye konmuştur. İhale.si 24/4/941 Perşembe günü s::ıat 15 de Sıvıı.sta 
Askerl Satın Alma Komi~onunda yapılacaktır. Hepsinin t.nhmin bedel: 
37.600 lir~ Uk teminat.! 2820 liradır. Nümunesıi Komisyonda, şnrtınnmesi 
Ankara, Istnnbul Lv. AmJrlikleri Satın Alma Komtsyonlannda dn görülür. 
Talıblerin ihale sa.aUnden bir saat evvel kanuni vcsikalarilc tekılf nırk • 
tutılanııı Komisyona vermeleri. (2236 - 2692) 

* * Hepsinin tahmın bedeli 45,675 lirıı. olan aşağıda yıı.ztlı muytnbiyeler 
pazarlıkla satın al:no.caktır. İhalesi 14/4/941 Pazartesi günü saat 15 de 
Afyonda Askeri Satın Alma Komisyonunda yapılacaktır. Nümunc ve şart
namesi Komisyonda görülür. Ayrı aYrı taliblere de ihale edilebilir. 

4ô00 Aded Yem tor.bası. 

5000 • K~yq yular başlığı. 

1000 • Çul. 
4000 • Kolan. . 
7500 • Cl<!bre. 
1000 • Tımar fırçası. 

2800 • Urgan. 
500 • Tavla halatı ... 

3000 • Zincir yular sapı. 
(2240 - 2696) 

** Ankara civarında iki su depo.<ıu ılc iki su kuyusu pazarlıkla yaptırıla· 
caktır . Tahmin bedeli 15,567 lira 78 kuruş. kat'l teminatı 2836 liradır. 
ihalesi 1414/ 941 Pazartesi günü sant 11 de Ankarada M. M. V. Hava Sa
tın Alma Komisyonunda yapılacnkt:r. Şartnamesi 80 kuruşa komisyon • 
dan alınır. Tal blerin belli vakitte k1. misyona gelmeleri. (2242-2698) -- ---- ---

1 İstanbul Belediyesi İlanları 1 
Belediye merkez daire ve -şubelerlle ilk okullar için yaptırılacak 900 a

ded sandık, 2490 numaralı kanunun 46 ncı madde.sinin L fıkrasına göre 
pazarlığa konulmuştur. Mecmuunun tahmin bedeli 9000 lira ve Uk temı • 
natı 1350 liradır. Şartname Zabıt ve Muamelfıt mü<1ürlliğil kaleminde 
görüleb lir. İhale 7/4/ 911 Po.;mrtesı günü saat 14 de daımi encümende ya· 
pılacaktır. Taliblerin teminat makbuz veya mektubları ve 9.U yılına aid 
Ticaret odası vesikalarile ihale günü muayyen saatte daıini encümende 
bulunmaları. '267&) 


