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Tan anlılar 
Almanlara 
şiddetle 

mukavemet 
edlrorlar 
Alman ordusu 

çok ağır 
zayiat verdi 

Yunanhlann Metaksas 
hatbndan baı~• yeri T11goslaw1a 
8Öylenmiyen çok kuv-
vetli bir hat daha tesis da iki ordu 

ettikleri anlaşılıyor anadaae 
Atina 7 (A.A.) - Yunan ordu-

1.n baıkumanclanhtının 6 Niaan 
~ t.nhli ve 163 numaralı telt
liii: 

En uri bafb va11talarile mikeh
lıq olan Te mebml miktarda tank
lann. aiu balıaryalann ve bir çok 
tayyarelerin himayeai altında bulu
nan mühim Alman kuvvetleri bu 
aab&Man Jtibarf.111 ani ve birbirini 
~lub olarak çok mahdud ve aa 
dece Yunanhlardan milrekkeb kı -

(Devtım.ı 3 üncü sayfada) 

çarpııııor 

Yugoslav ordusu 
Arnavudluğa taar:. 
ruza hazırlanıyor 

H .. ... ı • 

.. 
Lıvno 

Yunan Krah 
Almanlar Belgrada 

tahribkir hava 
hücumları yapıyorlar, 

hükumetin şehri 

terkettiği söyleniyor 

H...-at Nhumı ,Werir 11arita 

ve Başkumandanı 
''Galib geleceğiz,, 

diyorlar 

~A-s-ke-rı -vaz-i-yet----.. A~manlarla 

Londra 7 (A.A.) - Balkan cep
hesi haberleri, bılhassa Yugoslav
ya hakkında henuz çok natamam 

Yunan şehı·rlerinde olmakla beraber, kuvvetli itngiliz 
kıt'alarından müzaheret gören Yu 

heyecanlı tezahürat n~lılar ve YuRo~ıavlnr, . Alınan 
hücumuna muannıdane bır suret-

Almanya şimdiye 
kadar yaphğı 

harb!erin en çetini 
ile karşılaşıyor 

Yazan: H. Emir Erkilıt dev am ediyor, gençler te mukavemet etmektedir. İnl{iliZ 

11 . d r·· k 1 ·ı· hava kuvvetleri, yeniden, mühim A 1man - Yul{oslav or -e erın e Ur , ngı iZ, bir rol oynamıştır dulan araamda Pazar 
• · Alman tebliii ve Pazartesi Jl(inlerinde cere -

Yugoslav ve Amenkan Bertin 7 (A.A.) Alman ordu - yan eden kara muharebe hare-

b.yraklarl tacıyorlar ları bafkumandanlı~ını~ tebli~J: ketlerlne dair ancak pek az ve 
., Oemıbu şarki cephesınde, hü - vuzuhsuz haberler vardır. 

cum, anudane çarpıfmalarla, nwt- Cünkü muharebeler henüz 
Atına 7 (A.A.) - Atina halkı- todik bır surette devam etmekte- da~lık veya sulak hudud boy-

lllrı heyecaı4Jı ~a.Yiıler.i, bütün dir. Alman hava kuvvetlerine .men larında cereyan etmekte ve tn-
to.ı devam e~İft.İr. Oğleden son- sub çok bıüy\ık teşekküller, keşif ldşaf ıöeterebilmek içtn Jcab e-
ra amele ınaplaaile gençlik -taburla- hareketleri ile ve düşmanın kol- (Arkc:uı ıtıyfa 1 ıfitun 5 te) 
l'I, onlerinde mmka olduğu halde (Devcımı 3 üncü B4flfCJda) \, ) 
~lıca caddelerden geçmişler ve -------------------~-

gUlzler 
karşı 

karşıra 
Londra: ''Daha 
birçok kuvvetler 

yollıyacağız,, diyor 
General Wavel 

Yuna nistandaki 
lngiliz ordusunun 
başkum~ndanı 

ld.re itleri telefana ı 2020.3 Fiab S it 

Moskovada rf8rti gflİM 
Tagoılavıa b O 
haklnnda uu n 
•araretlı toplanıyo 
ne,r11at 

-
Sovyet gazeteleri 
tecavuzu zımnen 
takbih ediyorlar 
lngilizlerin tefsiri: 

"Yeni pakt Sovyetler 
tarafından Almanyaya 
10 gün içinde indirilen 

ikinci diplomatik 
silledir,, 

Hüktimetin Bal 
larda başlıyan h 
dolayısile vazi 
etrafında izah 

vermesi bekleni 

Ankara 7 (Hususi) -
P. Meclis "1"Upu yarın 
te mutad toplantı.mı y 
calttır. Bu toplantıda hQ 
metin RruP azalarına Bal 
}arda bqlıyan harb dola3 
vaziyet etrafında izahat 
ınesine intizar edilmek 

Diinkii Medie ' ' 
Ankara 7 (A.A.) -

Millet Meclisi bugün d 
Mazhar Germen 'in bqk 

(Dün akşamki Radyo f{azete _ ~da toplanarak belediye 
nununun 15 inci madd 

sinden) : tefsirine aid mazbatayı t 
Alman matbuat ve kaynaklan etmiş ve hava taarruzl 

yeni Yu~oslav kabınesine şiddetli karşı korunma kanunun 
hüoumlar yaptıkları bir sırada, uncu maddesinin tadiline 
cİzvestia. ve cPravda> Sovyet ~a- bu kanuna veniden bazı 
zeteleri de, Simoviç hükt1metinin kümler ilaves"n<? aid kanu 
sulhperver temayüllerinı sena e - yihası ile yedek siıbay ve 
derek., Alman tecavüzünü zımııen keri memurlar kanun 
takbıh eylemektedırlt-r. muaddel üçüncü madd 

- Sovyetlerın vaziyetinde nazarı iki fıkra ilavesine aid lav 
dikkati celbeden dı4er bir nokta müstacelivet kar~il.! mü. 
da şudur: (Devamı 3 uncu sayfı 

( A rka.sı sayfa 7 sütun 4 te) \. ..................................... .. 

OediftOdUIU bir anM 
Yeni bir edebiyat ve yeni 

edebi zümre var mıdır ? 
Refik Halid: "Alelade fıkracılar, kö 
mütercimler, adaptasyoncular böyle 1:) 

ankete cevab veremezler ,, diyor 

lBJzde yeni bir edebiyat ve ye-I sebeb bizde şinıdiye kadar 
ni bir edebi zümre tc~ekkül et - mış muhtelıf anketlerde b 
•nts midir? Bu mevzu etrafında, ciddi mevzular üzerıııde s·· 
açtığımız anket ~rek eski nesil lemeke salahiyeti olmıyan 
arasında, gerekse yemlerin mu - selere de, konuşma fırsatı 
hitinde büyük bir allka uyandır- mis olmasıdır. Relık Halid, 
d..ı. Eskiler yenileri topyekUn in - lerinl şöyle anlatıyor: 
kAr ederlerken, yenilerm de elle- c- Bu .ıtıbı cıddi bahis 
rinde bulunan mecmualarda hü - zerinde eserleri olan. me 
cuma hazırlandıklarını ışitiyo - olan, bu hu9Usta konuşma \rri\umi karargah önünde Elen ve 

lrıcılız zabitlerini uzun uzadıya al -
~lflaın tlardır. NümayitÇiler, fngi • 
·~. Yugo9lav, Türle ve Amerikan 
l»ayraitlanna tqryıorlardı ve mızı -
~.. bu memleketlerin nıilli marıla
tıt\ı çalıyosıdu-: Halk, birçok İnaili:s 

ruz. lfniyetli kimselerle ~orü 
- BuJl(in de anketırnize Refik Yoksa. alelade fıkracılar. 

wa~ra 1 CA.A.~ - Bu ~~ •- Halid cevab veriyor. Dün Qtr J{a- mütercimler, adaptasvoncul 
:ı-ı•kı ~ teblii n.,..edilmıt • zete idarehanesinde Refık Halıd'i le bir ankete cevab verem 

(Batta.rafı 3 ütıCtl sa11ftıd4) 

Askerl mütehas
sıslar vaziyeti nasll 

görUyarlar? 
Londra 7 (A.A.) - İnJ{iliz 

Razetelerınin askeri muharrir
lerı Alman}anın Yunanistana 
~ Yugo9lavva ;ra taarruzunda 
he ~ıb1 şartlar altında hareket 
etm~e mecbur kalaca~ını te-
baru.z ettirıyorlar. · 

Gazeteler diyorlar ki: 
Buttin askeri vakayi şimal -

den vapılacak istflanıtı bilyük 
bır kıvmetı olmadı~ını .l!öste -
rıvor Böyle b ı istila şarktan 
da vapılmak ~erektir. E~er Al
manlar :Yunanistana taarruz 
içın Yugoslavyaya ~irme4e 
muvaffak olurlarsa bütün bir 
ıır da~larla karsılacacaklar -
dır Balkanlarda bütün strate
iı munakalata dayanır. Bahis 
lllevzuu olan şev şudur: Bir 
Ordu , müdaf ler. birçok ÇE'vir
mk e hareketile mütearrızın ar-
asını kesmeden evvel derpiş 

ettı~ı taarruz.u başarmağa ka
~- asker ve malzemeyi yollar
... n temin edebilır mi Mo -

(Deııamı 3 ünci sa.yfada) 

rı ~yaret eden arkadaşımız, anket pırlantayı ~ötürilp pastı 
~zwı . •rnanclanberi ~•olar meselesi etrafında kendisini ol - sorar mısınız? Bızde ediple, 

lilerİae çiken ~n, tehdidi ~l • dukça sinirli bulmuştur. Buna da (Devamı 3 üncü say, 
ıadetaada Abu kıt alarmın g&r • _______________ _.._ _____ -ı 

E"t:5~~!:~~~ Arnavodların matem un 
reden aonra Y unanbtana, kahra • 
.. n milttebkimizin topraklarını -
ır61afaa ecten ukerı.me bir safta Arnavudduğun işgali yıldönümü münaseb 
rer •im.it lbere, BritanTa, A vua • •• • J f d 
tra}ya ve Yeni Zelanda lut'alann- dun konso}oshanede bır top anb yapı 
dan m(hekkeb bir orcl" s&nd ...... 
dr. 

Muaavva limanından Wr ..... 
Bir tnüddettenberi Yanaıü.tanda 

harek&tta bulunan Britaa)'a uluiırt 
bava hYTetleft ~k bir ~ 

Masana 
·ıışmek 

yan kuvvetlerinin devamlı tazyilıı:t ta tıaltviye edilmi,tir. 
kal"'1Smda ilen kıt'alarımızın se • Londra 7 (A.A) - R...._ 
çilm.ff tecemmü muıtakalarıne hllcln,-or: 
dolru ric'att devam etmektedir. Bıütun dünya efkln umuuü,y ... 

Eritrede: Muaavva etralındaki nihayet lnailiz imparatol'luk bY • 
harekat devam etmektedir. Bu a- ve4lerinin Y~a oldaldana 

1 rada Deuie ve Gondar btikame • (Arkan ıayfo 7 .cıtwa 1 et.) ze•e tinde ilerleY14tmJz memnunıyet v• _____ ...:.;... _____ ..;., 
• rici bir tarzda devam eylemekte - ~ .......................................... . 

- dır. 25 Marttan bu.ıüne kadar 10 1 (J J il' J. f ngilizler Habecistan- binden fazıa esır aımmış ve pek agua pra n 
y çok harb malzemesi elım.ıze ~eo- usul ile 

da dün bir şehir daha miştir. . 
• Habeşıstanda: Debrıı Markoe ı •ı ' I' 

zaptettıler fehri elimizded~r. ~u muzaffera - ı ngı ızce 
_ ne hareketin büyük bır kı.smım 

• .. Habeş vatanperverleri yapmııttır. 
Erıtrede 10 gunde Habeş vatanperverleri dÜ41llAna 

10 000 . l d binden fazla öIU ve varalı verdJr- • OördUncU ders . es1r a ın l mişlerdir. Dilıµnan cenuba do~ 1 
-:-r ., vaptııı rıc'atte yakından takib e- 5 7 • yf ad 

Kahire 7 (A.Ni.ı:::. Or.taşark İn-ıdilmektedir, Bu mıntakada. da f ncı sa 8 
l(iliz umumi kararıwttınfn tebliği: pek çok harb malzemea almmı.. l. ~ 

Llbyada: Büyük Alman - İtal - (Devama 1 hol~) ~, ....... 

Arnavudlukun İtalyanlar ta - büıöın .Amavucllar hazır bul 
raf'1dan JstUAalle. mtllt matem mUf}ard.ır. Arnavud elçfal 
R(1nd olarak kabul edilen 7 Nisa- Caculi bir nutuk söyliyerek. 
:nm J'lld&IAmll miinuebetlle. dün «iln münasebetile Arn8'YUd 
Tablmdıelrt Amavud!Wt kOlllOloa- aztırabını ifade etmiştir. Re 
hanuinde bir toplantı yapılmıştır. mimjz, toplantıdan bir inubal 
a. ~ bulunan termektedir. 





PGSTa 

elgrd, Telefon Ve Telsiz Haberleri 
ELENLER :l:ngtltere I &'~.e.çF)- I Askeri mutehas- 1 Yunanlılar 

ALMANLARDAN Pe,tedekt A&:EMINOE sıslar vaziyeti nasıl Almanlara muka-
makineye 

Verilirken e·R ·srHKAMI elcislnl • Allah haklının görüyorlar? vemet ediyorlar 
ll•bla• din 1 l ~ 1 geri çağırdı gardımCISl o/sun (Başttwafı l inci sayfada) (B~tarafı l inci sayfada) • • GERi ALDILAR Londra 1 (A.A.) - Reuter a- dern malzemenın bu coğrafi faatm müdafaa etmekte olduğ 

lece 1 -
-- jatuının diplomatik muharririnin Yazan; Selim Rarıp Emet nuı~ülatı ~asıl yeneb:leceğıni mevzilere taarruz etmişlerdir. Bu 

öğrendıığine göre, İngiltere hük& - B alkanlarda harb ••. Bır za - şimdıden soylemek imkinsı.z - tün gün Bulgariatan iıtikametin<le 
... Ar avudlukta da meti Budapettedek.i elçiliiini ııeri manlar uzak bir ihtımal ve dır. Almanlar bu harbde pa - iti hudud mmtakaıı.nda ve bilhaı 

almağa karar vermittir. tahakkuku imkansız gibi gelen bu raşütlerle asker indirmişler - Beles mıntakaaile Strumea vadisir '•kod•ara 500 İtalyan esir e:lildi l.ıgilterenin Budapefte elçiaj O- felaket, artık i.ıç gundenberı bir dır. J:t""akat topları ve tankları de anudane bir muharebe cereya Aif • . . . malley'e Maeari.tan bugün mütte- vakıadır. Bir yangın gibi hazan geçıdler~e!' ve daıllardan f.eV- etmiştir. Bu cephedeki lut'alannm 
At.~n~. 8 (AA.) - Resmı teblJ.~: fıklere kal'fl hareket üuü h11line cel adını ad.un. bazan da esen ters bır ketmek ıçın bır çareı hal ola - ellerindeki mahdud vesaitle müte 

g•-•ı•ıer Muhım Alma':! lfuvvetıerı dün di~· den orad•n ç~kilmesi için ta - rüzgann sıçratmasııe kılomeırele- maz. cavize karJI çok çetin bir mubare 
&1-U de S~wnadvadis~ndddetl~e Nevreknid~p H,!:; verilmittir. ri uçarak aşan kıvılcımları me - . Londra 7 (~) - Royter a - beye Kiritmitlerdir. İtalyan cephe 

mıh" nta 1asıdn abulŞl e ı1 dımıanK" Diğer taraftan Macariatanın Lon safe tanımaz bır afet olur. Ateşin 1an9ının askerı m~t~ha.ssısı ~ Gk ene- linden ifraz edilebilmiş olan birlwı Atina, 8 (A.A.) -- Lublia
na radyoeu, Y ugoıla v kuvvet
leıünin dün sece aaat 1 O da 
Arna'f'Udlukta ltkodra ıehrine 
sinfiklerini bildirınİ§lİr. 

Bu tehir Draç limanına 
112 kilometre mesafededir. 

/ngilizler 
Sof gagı 

bombaladılar 
• 

Merkez istasyonuna. 
büyük bir fabrikaya 

infilak ve yangın 
bombaları abldı 

Kahire, 8 (A.A) - İngiliz ha
va kuvvetleri kararalhı tarafın· 
dan neşııedilen teblik: 

İn,riliz tayyareleri dün ~e 
(Bel.ı(radm Almanlar tara.fınıdall 
bombardımanına mukabele olmak 
üzere Sofyadald Alman askeri te
ceımnülerini bombardıman etmiş
lerdir. Sofyanın merkez istasyonu, 
demir~ depolan, bir iltisak 
noktası, motörlü vasıtalar depola
n w bttyük bir fabrika şiddetl~ 
bambardllllan ~. Birçok 
infilaklar byıdedilmJt ve çok bü· 
)t(ik bir y&nAlll cıkınıetır 
V~onlann havaya uçtuklan 

8ôrillnıüştGr. Tayyareler ayrıca 
Strımıa vadisinde motörlü nakli
ye kıollarile askeri hedefleri pike 
W. ..._ bombalamıŞlardır. 
Ml!tıın haaar ita edilmiştir. B......,_. ne di,Jodar? 

Sofya, 8 (A.A) - Resmi teb
liğ: 

.Nisanın 8 anı '1 ve bdhyan 
ıecesinde BulRar hava dafi topla
li Sofya Q2rinde uçan ecnebi tay. 
yarelere ateş açmı.ş.lardır. 20 infi
lAk ve yangın bombası atılmıştır. 
Bunlardan dördü patlamamıştır. 
Birk~ ölü w yaralı vardır. 
IYaso-Jay tıa1,........_m alanlan 
Vişi, 8 (A.A.) - Balkanlardan 

alınan son haberlere RÖre, Yup. 
lav tayyareleri Bu.1~aristan, Ro
rnanya ve Macarlstantn muhtelif 
rnıntakalannı bombardıman et
mif)erdir. -------
General De Gaulle 

Bat kanlara gelecak 
Londra, 8 (A.A.) - Hin' Fran

sızların .tefi General De Gaulle 
İskenderiyede bir müllkat esna
sında demiştir ki: 

- Balkanlar harbine hür Fran~ 
aanın da ~irak edeceti ümidm
deyim. Oraya ~itmekli~im pek 
nwhıemelc:Ur. Balkanlarda Alman 
aayretinin büvilk ve müthiş ola
catını zannediyorum. 

Mareşal Peten eski 
mUthfiklerimize karşı 

hır ket eım·yacafiiz d·yor 
Vichy, 8 (A.A.) - Mareşal Pe

t&in radyoda bir nutuk söyliyerek 
De Gaulle propagandasını tenkid 
etmiştır. 

Mareşal Petain, demiştir ki: 
Şeref ve namus bize eski müt

tefiklerimi• karşı hi<;b r hareket
te bulunmamalı emreder. Fakat 
ınemleketin bütünlüAö, hayati ia-
19 kaynaldanmızm muhafazasını 
IUuıi kılmaktadır. bte mııhalefet 
propagandacıları bu zaruretlere 
- herA6n ayaklanıyorlar. 

Balkanlarda harb 
kolay deGll I 

Zurich. 8 (A.A.) - Natiıonal 
Z.ttungun Berlin muhabiri yazı,_., 

Alman baanı, Alman orctuw-

.':'kcı.mıy ar ak untml uş ard .~r. u- dra elçisi Barcza da bugün öğleden pek uzaklan yalamakta olduklan ral Gough, neşrettığı bır m .. ale - tayyare, lcabraman kıt'alanmızır 
çu unan uvve erı uşmarun h · · t' l · sanıldı"ı bır sırada arkanı'"..ıan de diyor ki: mücadelesine feragatle ı'•b'rak et .1 1 . t kr • . 1 sonra ancıye nezare me ge mış ve ,. ~ lm bl bda ,. 
ı er emesıne e ar. manı o mut- Büyük Britanya hiıkümetinir. bu yükaelen bır duman tutamı veya ~A anla~m .Tra usj!ar yap- miıtlerdir. Dütman topçusunun ke 
lardır. St~ma vadıs nde Yunan k nndan haberdaT edilmi . hafif yalamalarld etrafı kömüre tıgı teşebb~ Italyanlara yardım aif bombardımanına ve tayyarele 
kuvvetlerı sonuna kadar dayan- ara - -- §tir. .kalbeden kızıl parıltılı sivrı alev etmekten zıyade ln~.lterenm Ak- rin pike hücumlarına raimen tnev 
mışlardır. J n Har·ıc· dalgaları, bıraz evvelki emniyetın denizden Yunanıstana ve .~u~os- zilerimız, mukavemet göstermişler 

R.upel mıntakasında Yıınan is- apo ıye y~rsızliğını. s~ze isbat eder. Çün- lav~aya h~r~ malzemesı gonder - dir. Yalnız bunlardan bir tanesi. 
tihlkamları ş'ddetli hava ve topçu M k ku yangın ıçın mesafe yoktur. mesıne maru olmak ıçın yapılmış çok müthiş bir taarruza uğrayarak 
ateşine mukavemet etmişlerdir. Nazırı os ovada Harb de öyledir. Garbde paUı- bir harekettır. Alman <'n son ha- aukut tm'tti 

Nevrekop mıntakasında Alman yan sıllhların uçlarından kurtulan berler Bulgaristaanda 12 ~iman To~ul~rı~ız ve tank dafi vesa-
lar bir qsti.b.klma <ia .rdrmiş. M09kova 7 (A.A.) _ Matsuo.. kurşunl~rın. ~alkanlara hdar ~e- fırkasının bulunduğunu, dıger 28 itimizle on dütman tankı tahrib e _ 
lerse de Yunan kuvvetlerın'n fev- ka bu sabah saat ı ı 20 de Moıko- lebilmeaı ıçm bir zamanlar bir Alman fırkasının da Yugoslav hu- d'hn'.h T 1 . . h 
kal .de 'dd ı· b' har t-At t' ı ' . d d bo İ l h d d ı ly .. r. ayyare enmız ve ava a şı et ı il' e- ı ne ı- vaya vamuı ve istasyonda ezciim- hayli budud sayı} orcluk Bu.gün. u u yunca ta yan u u un - d f' 't l .. 1 . . be it 
cesinde çok a~ır zayiat vererek h • birb' . d tek ı. . • d Bela ad şark a kadar ai a ı mıra yoz ermuz, ' veya a ı 

le Sovyet hariciye :-lk komiser mu ı'bnnl en d uır Ç17.Ri ile ayni- ..ı~ k ,..rndıntah 'dm d 'l kt "" 1- dü,man tayyaresi dütümıüştür. Bir 
çekilmek mecburiyetind kalmış- avini Lozovılti ile Uçlü palct mem- mıe r sınır an başka aramızda ~n ısmı a şı e ı me e o - mik.ta . ld k H Ut . d b 
!ardır. e ldr.etleri diplom•tik mümeailleri ta bir hail k~ oluyor. du~ ;jitÖStermekt~ir. F~a~ Al- aebebİe;:n a d~l~yı ~:e lü:.::uz f-

Yunanlılar istihkamlarını ıerı rafından kar•ılanını tar Bu atesın nasıl yaman b.ir sil- manya bu kuvvellerın hepsını Yu- ..ı k" 11_1 ah 1 1_ .. 

al .ı dı .... · . 1 .. . Al na ar ).-; ara m a vernıemeııı; u~ 
mı~ar r. Moakova 7 (AA.) _ fasa a ratle seyreylemış oldu~.ınu anla _ gos avya uzenne atamaz. man .11• LJa b 
Arnav:udlukta Yunanlılar İtal- · · · · . - ınak i in apse 1i t "f t·.ı1r · kuvvetleri Yunanlıları oyalamak re mı 1 topru runızın azı. mın -

·ı · · ıanaı bıldiriyor · ç ye avsı et ıır;ıın . . . ku takaları tam zamanında tahlıye e -
yan mewı enne taarruz etımş ve Komiserler heyeti reisi h ._ ihtılif sahasının düne kadar yu- mecburJyetindedir. Alınan baş - d"lmişt' N . ed b' 'k .1 yeniden 500 esir almışlardır. · lcomiaeri Molotof 7 ~- ad kan Tuna kıyılarında temerküz mandaalı~ı bu vazifevı tall'.'amile ı . iT. ~e e ı~. ~ı tar 1 er-

Tetjlı_tde, bir Yunan sübayının ~ye - hariciye nazt M t T· a etmekte oldu~nu hatırlamak ki- BulJlar ordusuna tevdi etmis bile hlemeclış do_l~--~~n, butun eeas cep 
~österdi~ı cesaret le kaydedilmek- lcabpuoln elmittİT Mülarkı· t.t a Jauo ayı fidir. Ben, bu ihtilafın uzun boylu olsa, Almanya Mericın ~eTisinde Ae ~ı--ı~u1r. 1 

h 
t d . Bu "b N k . a . ı a :ı apon - ed b'lm b J T" k d d h ba mavuo U&ta1t1 ta yan cep e -e ır. 91.l ay evre pun şıına- Y büyük elç'si d h b 1 devam e ı esini mümkün gör- u unan ur or wunu a esa . d k 'f k 11 .1 ba 1 f 
linde b:r köprüyü Alman tankları .:;:r. 

1 
e azn u un- mem~tim. Onun iç ndir ki taraf- katmak mecburivetindedir. aıH e. e!' .. 

1 
° .. a~ e tarya ann a-

g~tikı sırada ~~a':a .etmiştir: • Moskova 7 (A.A.) _ 8 ün lar için şerefli olabilecek bir an • • ych g:'tur.. _z.... 
Alman .,.....ptçulerı imha edildi M 1 rı. J : . UK laşma mevzuunun süratle tabak - Yunan krah ve Başkuman- zayuatı -v 

Atina. 8 (A.A) - Resmi sözcü, 0 oto apon .. haneıye nazın kuk ettirilmesi t.imıd ve temenni Atina 1 (A.A.) - Reıımen biL 
dün Almanların Yunan cephesin- aru.ı~da .. y~ılan mulakat 45 daki- sini izhar eylemist:m Boş Ilkırd; dam "Galib geleceğiz,, dirildiğine ıröre, Yunanlılu İngiff». 
de paraşütçü ~kkülleri kullan- ita aınnuttur. Esuen hadisele;in. J{idisatı, ın: lerin de yardımile har:hi~. ilk sa ha-
dtklarını söYlemiştir. İlle teşekkül- y 1 d tillfın inkişafı, hazırlıklar, tahşi • diyorlar amda. Makedonyayı ~ıl.- e!mel t• 
ler Yuna~lılar . tarafınd.an muha- ugos avya a dat, propaganda \•esaire ile hava <Bat tarafı l İDcİ aQfMla) olan .Almanlara çok agır zayıat Vt'r 
aara v~ e~ ~ılmıslerdir. D-- • • o kadar bulanmıştı ki bu karanlık ..,itlerini oınuzlannda tatıyordu. c:l"mnı,A~:_- ---1:...: !-L-

Aynı sozct.ı Almanların Beles- (--. tarafa l ma ~) renkli ve kasvet saçan bulutlara- Knlm mesajı ........... ,,_...... _.t 
ten Gümülcüneye kadar yeni .bir !arına. mev~lerine ve münakale rasından hakiki bir ümid 1şıtm1 Aıtiı4a 7 (A.A.) - Majeste Atina 1. <,A.~) .~ Y~.nan ha -
hat teşkil ettiklerini aöylemiştır. hatlarına huc~arla ordunun ile- J(Ör'ebilmek imünsızlqmıştı. Fil- kTal, Elen milletine apğıdaki me _ •m oearetinın aozcüaü •. ~un .akoam 

Amerilut'ma yardımı ~-hareketıne muzaheret et.mifler- vaki olan oldu ve iki R{in evveL -.jı Köndermittirz haJt~t 1 hakkında t.~.tkı~ kı: 
Nevyork. 8 (A.A.) - cHerald u.u-. ,11.ene bir sabah, korkunç kuvvet - Yeni bir dütınan. bu sabah va - ıt a a'!°'ızın .YA ·~ ı. 1 saat hı-

Tribune• ~tıesine J(Öl'e, Ruz- . Evvelce bıldir1~ış olduiu veç. ler, yenı veni şıkarları aramak il- tan111UZU1 terefine taarruz etmiftir. tunacaklan tahmın edılmı, olan Y r 
velt, Yu~oslavyaya harb malze- hile, Belgradda mustahkem teli .- zere ortalıb saldırdılar. Evvelden hiç bir ihbardA bulun _ !erde, 1 2 aaat tutunmaşlar ve bun 
mesi .göndermek için Amerikada sata. ve _harb bakımından ehemmı: Bu faciadan iyinin ve haklının rnabızın, hatta fiiliyata geçeceğıni dan h~a on defa daha faik kuv
bulunan Yu~oslav vapurlarını yetlı dıRer hedeflere. çok kuv:vetli alın akı ile kurtulmasını dilemek haber veren veaikan:n Alwan hü _ vetlere karşı hatl~rım11'.1 .am ola -
kullanmak fikrindedir . Bu~n A- Alınan ~rebe tayy~~el~n t~ tM!pirn.ize borçtur. Allah onlann Luneti tarafından Yunan hükume.. rak muhafua -et~~lerdır: . . 
merikada 8 YuJ(oslav vapuru bu- şekküllerı tarafıı~n gunduz . bır vımhmcısı olsun. tine tevdii an:nda Alman kıtaatı h• .Alm~nlann hucum ıçın tahı.ı.ıd 
kınmaktadır çok defa. tahrıbkir bır muessır - 5 JJ) r,;; d dl ..... t . 1 d'ar ettilden muazzam lruvvetl•Tt, çok 

. tikle hücum edılmiştır. Bilhassa •lim Vt-.a.aıac. c_.,,,,,•9 Kuh anmı.za _;-arruz tae nrDlf eru"t:_ müth~ bir at"'le kal"fllamitlardir. 

l·ı lyanlar Afrı·kada B~ad merkez derniryolu istas - -7 ,- yaklc:ma;.ehb:;'.ız~ı:: ~:ı:m~ Motk.,.. radyosunun i.U.b a ywıuna . ve Be1"radın şarkında T1I M d k muk dd t ral!arııawı kanı ile Londra 7 (AA.) - Moslr:ova 
na Ü7.ennde bır ~akma köprüye ve usavva Uşme üd afaa• tm°:kteci· radyOMJ bu~ün yapt•i• n~riy••ta 

28 3 b•ln k•IŞI• birkaç nakliye trenine ciddi tam m E~ 1 c b ··..::- ır d" fi A1"'2tn1ann StTuma Yadisinde kar -· betle ka dol ~n er, u..... unyaya şere __ 1_~-LJ .. . 
ısa r Y unmuştur. Bır~k u her feYin ı:"!'Vkinde tutmakta lele _ ...-.& arı kuvvetn mukavemetı e-

k b tt·ı yangınlar, Belgrad kalesine dör • zere - · iaba; . •-'- I El 
0 ·ıııtı' hemmi•~-tle "8ydetmekteclir. 

\Y e 1 er düncü bir hücum vapmak için ıi- . . -~-) CU~ Jc-~ e-·-Y okan den mı e ' Ahnanlann YUK09lavya ve Yu-
den Alınan muhare~ ta arele (Bqta.ra/ı ı ıncı say/- yem ...,manana artı a aonuna • d bul 1 
rlne aece yolu .,06 .. termı·'f1erdir • tır. Adisababarun i$Rali üzenne loadar mücadt-le edecektir. nan;-tan:_~aak rrduzunM •nk do'" 

Londra, (A.A.) - Dün res- • ,.. , ,.. 'fA • '"'--Lııt """'"" . . 1. bi Mücad l . ti' k "Yazıyet iM.ii; ın " os ova ra yo-
men bildirildi*ine göre, Afrikada Bundan başka, merkezi ve ce- .u.cu-. qo;:u~n $lllla ı 11.&r ve ce- e ernız, çe "- n 1 

• m Yunan, fngiliz ve Alman teblii-
İtalyanlar111 esir, ölü ve yaralı o- nubi Yugoslavyada tayyare me:r - nubunda ınk.işaf etmektedir. YU?Ya olac~t.~r. Korlmuyaea - lerini kıaaea vermekle iktifa etmit. 
laralk kayıbları 283' bıne bal·~ ol- danlan, müessir muvaffakiyetle . LondraA ~-~~d.) b-l Royt~ a • ~İ d Her:ıc.:_ tuHrl~ b~lemf lderekıt.tfkam.. fakat Almanların maruz kaldıktan 
maktadır. Lı"bv. ada 140 bin, Soma- bombalanını., ve mitralyo"z at-ine J~n .nouwnı a u unan usu- mu e eee5u., aç ır e a ar ı tan .!..ld li lc . b .. . 

.ı "' """' st uhab b'ld _ı_. • ... z f y · ....., et mu avemetı le aruz ettir. 
lide 30 ıbin esir alınmıştır. Arna- tutulm~tur. Almanlar, yerde bir m ırı ı . rıyor : ç~ınııuyecesız. a er.'. unanıatanı mqtir. 
vudluktaki İtalyan zayiatı 20 bini çok tayyare tahribıne muvaffak ol .....:ı~aradHindan kılet~allemekbte olanh!~ bl ırdker4:_,~~h.a ve )icat ı surette tadç- Atina 7 (A.A.) - lngiliz tebli-
ölil, 20 bmi esir ve 50 bini yaralı m~tur. Birçok düşman tayyare.si, Jl;&IA.6 ve ı arı u cep ~ ~n. umaııı;. ıçın yo umuzun aonun a ii: 
olmak üzere 90 bin 1r:n:dir. hava muharebelen esnasında düşü :İtalyanlar tarafından yolda ha - bazı bekliyor. 1--=L:- ı d" '-' B ı 

~ "'l " " zırlanan en bü'yu"k --A-layı da .. e- 8 I -d • • • uguw; aVCI arı, Un, 1 Unan- U • ru muştür '~" "' -· ,., .. ~ enan yevmaaı ud d R _, b i 
Aım.n laa · çerek Musavvaya 16 kilometre Atlna 7 (A.A.) -- F.len ordusu gar hud "n " up,.. 0 azı ~m "-

ırakta karışıkhk 
devam ediyor 

BaiJaJ civarındalıi lnaili2 
tayyar• meydanı ifaal edildi 

•• lab"Dlan ----~ d b ı · kta b L takuında beı ı\lnıan tayyaresı du-Berlın 7 (A A ) D N B ıı~e e u unan oır no ya var af&u.mandanı gerıeral Papagos, a- .. ::_ı _..ı· 1 .1. 1 . h. b' ._ ' ' - ' ' ' lard v . ..ı~ıc , , • , , şunn .... eruır. ngı iZ enn iÇ ır &a-
Dün Yu~lav tayyare meydan mış ır. glGil i emn y~ıyı nefTelmıştır: yıbı yoktur. 

!arına yapılan hücumlardan baş - o d•k d 1 b• !len ordulan, bır kere daha mu- Ankara rad .. 
lta, Mastarda askeri tahaaü,dlere e 1 o u u ır kaddee vatan topr~lr.l~nnın müda- (Dün akşamki YR::3o ı;:;etesin. 
ve kışlalara ve ayni zamanda Lu- f~ası~. davet edilmıt ~ul~nuyor. den:) . 
ibluana civarında hava dafı batar- k t Bır mütearrız daha. kendılenne ıne Alm y -L • d ı_. an 8 d • " .. .. d 1 1 an - unan cepuesın eıu va yalan ~e ajtır topçu mevzilerine ene aıaunu veren ev et er grupu- . et .. 1 h"I'" _ .ı.ı b'l' • 
hü uml 1 b b' dü daha 'il zıy ıpoy e u asa ıı:oı e ı n. 

CBelarada,yapıbumıştır. Ayrıca! J!!· c•-- tanla l • • IQ'fada) ~a ~dd ırid ~i"•.n. •V mı ~- Struma vadiaile Nevrokop isti -
Şam, 8 (A.A.) - Ofi bildiriyor: ~~; gr Ü ndaı! evvelk.ı utç tecıyı._.bi bi . de mca k ı~ ~n a .~ Bie~ eundıedçıK?~bme~I kametinde Yunanistan topraklarına 
Baadaddan alınan haberlere ıwcuma m savı muvaffakiyeı e r rm n ayırma azım. ııı;ıyam eıtmiştır. ze u ıti arı e .. d Alm L ti .. 

" d" dü ·· :..ıd ı· b' · Bir ed azeteci 1 bil' f kAt f ' k 1 d'v b el" k teeavuz e en ..,. an ııı;uvve erının AÖl'e Raşid Ali Kaylani ordunun olm~ ncu Şıu et ı ır hucum ya- her ~a ıp ı!c ed 
1
0 a 'td ba d a1 uk o an ıırer ___ ır. u'·b'·a~a ar~ ileri hareketi durdurulmuştur. Al_ 

müzaheretine rakroen henüz ka- pyı ı!~~~ •-- S. . . mek edze b ı t ıp od!mazbir._ ı _, ~ d'im' avemedt ettı~ız gı ı ud Y~S:U manlarm buradaki zayiatı aiır oL 
bineyi teskil edememiştir. .._._. v• ael.rinia ~ , e ıya ı cı uı m.-&ea. Uf1Dana a muıtavemet e eeegız On Al tank tah 'b 

Siyasi adamların v~ b!lha.ssa bana ma çMili,orlar? . o~ak. tetkık eden, 11.öz n~, a1uı v~ galib. gel~z Calib geleceğiz, ~\. man _ı n e-
bütün eski başvekillerın bılinmi- Nevyork 7 (A.A.) - Amerıkan teri döken; 24 saaunın mühım bir zıra yenıden yükaelc adalet bayrafı C::,. T k da Gümüleüne'nin 
yen bir yere gittikleri kaydedil- radyosunun bildırdi~ıne gore, Yu- kısmını bu tetebbua Myıran demek altında çarpışacaiız. çünkü yanı ba- Al 1 ı ~a l:dan inal edildiği 
mektedir Büt41n memlekette bir ~oalav hükUmetı, Be~radı terket- tır. Gaz.etecilerde rastladııtumz prnızda muharib ve müttefik olan bil°d:J;~ 'j henüz bu haberi 
~k tevkİfat yapılmaktadır. Kral meıte ve ~~goslav kuvvetlerJne her imza bir şahsiyet. olamaz. ~ lngi~iz imparatorkığunun çok kuv • teyid ed:;' ın:tomllt almmamıııtır. 
naibi Basradan ayrılmıştır. Ya t- S.ve neh~ılli!1 cenubundaki müda ~~ anke~ler ~ebıyatı san at vetli orduaı vardır. Yunanhlar, bu mıntakada çok ha 

h d d Tü. k ' "'İtmelk- faa 1!1eyzılennı aldırtmaıla karar ıttihaz etm~ adanWlrla .yapı~ fif Inrnetler bırakmı,lardır. Gümül-
ran~. ya u a r ıveve"' . vermıştır. Yeru nesıl hakkındaki sualın.ı - Parti grupu bugün - • tedır. İrak kıt'aları ·Baıtdad cıva- An.Y1lellıılıia büc:-" J.uvlıjı ze ~lince Esteükte bir snobizm cune nin miidafa~sı sevk~lee~ ba -
rındaki Cinelde~e t~ili~ tay- Sofya 7 (A.A.) _ Ofi -Havas- bahsi vardır. Fa.kaL, ~kları bu toplamyor kanından YunanııtAna hıç bır fay. 
yare. meydanını ışRal etmışler~.ır. YUROSlav rad}"ObU, Yugoslav bah8i tetkik etmenustir. Snoblar (D-- tandı t inci .. --~-) da temia. etmez.. -

DıJer taraftan .Ant.mandan oıt- t ku . . ud x. ed bi , ...., 7•- Yunanıatanın ılk mudafaa hat -
renlldi.,ıı,· ~ N . S 'd p opçu vvetlerının, Arnav lu,.a e yatta ve san atın dı;ter lu • re ve kabul etmiştir. lannın ıreriai de M t k hatta 

..,ıne ııı;uı:e . urı aı aşa hü~ ~lliı olarak Yup - sımlannda bir takını dca~ blıkler Meclis ruznamesinde bulunan t · edilen" ' .. e a aas 
Anunana 11.elm~ır. lavya - Arnavudluk hududunda a- ~aperlar Bunların ~ eb.yatn fay- 27 Kanunuevvel 939 tarihinde ve emuydd Atsas tudhf~. hbtta 
,, .... _ ....................................... ~ teş actı~ını bıldırmektedir. dası vardır. İyi es<:l'leri daha ba - müteakib ~nlerde vukubulan zel mevcu ur. . m~n aT. enuz a 

S 
Bd.-.1~ fnsiliır elçilinin r.ı.z gôstenniye yararlar. Fakat zelede fevka!Ade hizmetleri ızörü- h~tt.~ karşı hıç hır huelcet teteb -" on Posta nın E.1-. ı. m•a...eu bunlan yapanlar da yavaş yavq 1 bazı mahktlmların cezalarının buaunde bulunmamı,lardır. 

77 Londra 7 (A.A.) - Royterin o şekillerı tadil ederlt:r. Eskisıne ~ hakkındaki kanuna ek layi _ Metaltsas hattınin mildafu ka -

hl.kAyeJerı· diplomatik.. muhabırin n b~ varı benzıyen. fakat yenılık ru - ~anın da birinci müzakeresini yap biliyeti mükemmeldir .. Yun~n ôrdu.. 
G Londrada o.trendi~ıne ~re. tn~i _ hunu ve şeklini de muhtevı eser • ve Çarşamba ~inil toplanmak sunun burada çok çetin bır muka-

liz hlriciye nazırı Eden Belgrad • ler vucud bulur. üzere içtimaa nihayet vermistir. vemet göetereceiinden asla fÜP -

En seçme mevzular 
ve en tanınmış 

muharrirler 

daki tn,dliz elçıai Campbell ile te- Bütün bunlar b r inkıW>ın (a • be edilmemektedir. 
ması tesıs etm•stır. bil .safhalardır. Yenlerden bazı - vazılardan dolayı Vali Ntırettın Fakat ordunun en fazla güven -

=-=• ~ ~~ llqiinda itiHren la.rıiiıa e!--.,.,.. da llruinin ne if -~"'-"" 

Campbell, Y~slavy.adaki va~ ıannı be~eniyorum. Bu arada bil- benım içın cNe şış yansın, ne ke- c:l"ıii ve burada diqman mutlak -. 
yetten ve ık sehır ilan olunma- hassa Orhan Veln• ve Okta\' Ri- bab. dem'şti. Ben, coıi münzevi rette durdurac•iına kanı bulundu
sına ra~en Almanlann Belırada fıtı. Sonra. elime cer.-en bazı Ana- vasıvorum. Eskilerden ve yeni - iu üçüncü biT mUdaha hattı daha 
vaptığı amansız bomba!'dımandan dolu ~azetelerinde de çok kuv - lerden hakkımda reklam ve ta - mevcuddw ki. şimdilik bu baıttna 
tnı;liz .hükıimetini haberdar et - vetli yazılara tesadüf ~diyorum. raftarlık beklemem. yahud etra -,yerini tayin etmiyeceiiz. 
mtstir. Anadolu jlUetelerınde eserlerini fımda edebi bir zümre teşekkülü- Bu üc;5ncü hat, _Metakaae hattın-

Telırafların mefadı hakkında li:stanbuıda neeredenlerden daha ne çahfJINlDl pek tabiidir ki. mev- dan daha kuvvetlı, daha miiltem
ıal.si1't, ıjmc:liJik netiz' için serbtwt feyilılt. daha kuvvetli f&heiyetler mubaha olamaz. Öyleyse, bu sözlmel ve çok daha iyi t~Uz edilmiı-

'7t' ,,;:!" ~ taavir e,.._ \,. .... -... ----.... ·---.. ·---' delilclir. var. Yeniler bakkında yaMılJm de yersizdir.• tir. 
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( Sehir .. Da beri eri ) 
Tuhaf iye eşyasında 

ucuzluk temini 
için çahşıhyor 

Üniversite rektörünün beyan ati ---------------

Universitede imtihanlara 
24 Nisanda baş anıyor Yalovada yürekler 

acısı bir hadise 

SUSAN FRANSIZ STUDYOLARININ SON ESERİ .. 

CHARLES V ANEL - JULES BERRY 
SUZY PRiM - T ANIA FEDOR 
gibi 4 BÜYÜK FRANSIZ YILDIZININ İLK ZAFERİ 

Harbin yarattığı.. Şüphe:;ıın öldürdüğü... Bir hayatın ı·omanı olan 
BÜY'ÜK FRANSIZ FİLMİ 

ÇAL NA 
Bu Perşembe akşamı L A L E sinemasında 

DET Tuhafiyeciler, kendilerine 
teklif edilen tek liat usulüne 
itiraz ettiler, kravat, gömlek, 
eldiven vcsair tuhafiye eıya -

~ına azami satıı liatı. 
konulacak 

Laboratuar mesaisini ikmal edemiyen fen 
fakültesi talebesine kolaylıklar gösterilecek Yalovarun C•ftlik köyün - ·i ~--------------11111---ı•--ı•• den Hüseyin oklu Hasan Uz - : 

man bize gönderdiRi bir mck- i t1••••••••••••••••••••nmmın•ıl 
Ün versiteye aid meseleler et- j 9 unda bitecek ve 15 Nisanda bu tubda şu hazin satırları yaz- } 

Tuhaf ':ie eşyasında ucuzluk tc- rafında Maarif Vekaletıle temas- dersin imtihanlarına başlanıla - maktadır: ı 
mını maksad le yapılan tetkikler larda bulunmak üzere, birkaç ,gün caktır. c- 4 Nisan gunu. hasta 
neticelenmek iızeredır. Bu mak - e\'\el Ankaraya gıden rektör Ce - 4 - Dil dersleri imtihanları 15- bulunan 10 yaşındaki oğlu _ 

dla, t.u mıvecıile!" dün tıcaret mıl Bilse! dı.in sabah S<'hrimize av- 19 fösan içınde yapılmış ve biti - mu Yalova hükumet dokto _ 
:mudürltiğtine davet edılm:şlerdir. det etmişt•r. Haydarpaşadan doğ- rilmıs olacaktır. runa @türdüm. Müracaat et-
Yapılnn go uşme1erde, tuhafıye ruca Ünıvers te~e ~Jdcrek Üni - 5 - Gelecek yıllarda deYam tiit.Lm zaman saat 9,30 du. 
eşyasında tı Ik t pleri vücuda ı;?e - v rsıte mechsine riyaset eden Ce- edilecek dersler için şimd\den ay- cBekle!. dcdıler. Tam iki sa-
tirı erek tek ve ucuz fiat tatbiki e- mil Bilsel dün kendısile ~örüşen n tedb.rler alma.ita lüzum görül - at bekledim. Çocuğum fena _ 
saslan ılerı sürülmüştür. AnC'ak bfr muharrirlmize aşağıdaki be - memiştir. Ancak bu senıe ikmıal laştı, ~arnaçar tekrar içeri 

YARIN AKŞAM 

MELEK BUYUK BiR AŞI< 
ve VAZİFE FlLI\1İ sinemasında 

Mukaddes Vazife 
tuhafjyec ler bu usule itirazda bu- )anatta bulunmuştur: edilemiyen dersler için mümkün ~rdim. Gene cbekle> dedi _ 
lumırak tuhafıye eşyasının çok . c:- İ~tihanların .. 15 ~avısta o.lursa bazı saatler alınabilecek - ler. Bu bekleme sırasında git- • 

Derkesı: ~eyecana düşürecek ve hatı.ra...<;ı kolay kolay ımutulaınıyaeak 
bir şaheser. 

esasınm müşkülat doğuracağını ve r ~ malumun.uzdur: Bu_ ka:arın Rektar, ba7:1 f?~~telerde la - fat etti. Yavrum. doktorların E L L E R D E çeş dlı olma mdan d.1la\•ı tek f1at bıt nlm~ı yolundak1 ısabetlı ka - tır. .. .. • tikçe fenalaşan çocu~um ve- : BAŞ R Ü 
bunun tntbık nm mtimkun alamı- Ün. vers tedekı 1.a.tbık şekıllerı. bu- bo~tuar mesrulermı ıkmal. e~eA:e .gözü önünde, kimse elini sür- ; 
~acagını söylemışlerdri. İt.razlaTJ un toplanan tinıv~rs te hevetmce vakıt bulamıyan talebelerm ırntı- m:cıcn ölüp ıritti. Şikayetimi ; LEW AYRES _ LYNN HARVEY _ Lionel Barry.rıoro 
fiat mürakabe ko:::r.isyonu tarafın- incelenm tir. Varılan neticeler han vaziyetini ~r.nn arkadaşımıza alak~~ar_ maka:ıntara bıldir _ ~ ~ 
dan tetkık edilerek bu hususta b"r şunlardır;. _ .. su cevabı \'C~tır: menızı rca edıyonım.> : •"1111--••••••••••••••••••••ı•mW!lm:m• 
k il ktir Yapıla tetk k 1 - Butün fakultelt>rde dersler c- Bu vazıyette bulunan tale - Son Posta _Bu derem ba- E 

arar ver .ece :. n . - 19 Nisan Cumartesi ~nü saat 13 belerimize mümkün olan bütün banı.n mek.tubunu aynen neş- E ( Ku"'çu·· k haberler ) • 
1€r netJcesınde mu~kabe kon:ıs - de kesılrn ş olacaktır. ko)a\'lıkların ı!Österilmesi için fen rettık. Alakadarlnnn ehem - : ~ - Af kazar sınaması 
yonunun kravat, ;?omlek,. e1dıve1! 2 - Gene b-tiin Fakültelerde fakültesi dclmnlığına emir !\'eril - miyetle. dikkat nazarlarına :.· e Üru'versite tktısad Fakültesin 
ıvesaır .tuhafiye. eşyasın~. bır azamı imtihanlara 24 Nısanda başlana - miştir. Talebenin bu şekildeki za- d 
satış fıatı tesbı.t edeceırı anlaşıl. - cakbr. nıri ders vv.ı,_·,,tlerilc bizzat ken- \ arze erız. · : de münhal bulunan coğrafya as:i.s - ~ naatinderdeıı itlhanın 

kt d T tk kı d d ı r , : 1 v • • •• • de talihlerin Ü ma n ır. e ·ı ere evam e ı - 3 - İnkıHib dersleri Nisanın d m de mess:rul ohoaktayım.> ................................................ .,, tan ıgı ıçın muracaa .. e n v BU y K ŞEREF 
mektedir. B 1 k 1 d k • h ... d • dil imtihanı dün Yüksek Ôgretnıen 

Rakı meclisinde 
bir delikanh 

arkadaşını öldürdü 

1 a a!' ar. a 1 a ,_ Okulunda icra edi\mi>ıtİr. Müsabaka! HAFTASI 
Dünkü ves-aiti ı Ş emn!yeli nizamnamesine selerın pıyasadaki imtihanına a kişi girmifıir. .. Tü· ... ı-

k." k 1 "d h 1 ki • 1 • • Tetkiklerde bulunmak uzere ~ - ÜJ'pertid ıııactira.lar ..• na .ıye azc;ı arı 1 at azır 1 ar tesır eri bir hafta evvel lz.roirc giden Devlet Korkunç ve helecanlı salıneler-
Dün şehrJmiz\n muhtelif .semt - 17 Mayıstan itibaren mer'iyete Balkanlardaki son hadiseler pi- Deniz.yollaı:ı İşieuıı/· Umum Mü .. - Je dOiu senenin en büyük hissi 

lcrmde uç .. vesa.tı nakl ) e kazası 

1 

girecek olan işçı sağhğını koruma yasada btlytik bir tesir ynpmamış- dürü lbrahım Kemal Baybora dun maceralar sinema rom&m 

olmuş ve U" kışı varalanmıştır tır. Dün, büyu" k ve hararetli sa - avdet etmiştir. z · n o A .,.. ., · . ve iş emniyeti nızamnamesi hü - B ka ko f k .. 1 aınıan <..:emaun ıoarcsındekı .. . . . . tışlar olmamasına rağmen piya - e ir ç n erans verme u-
54 numaralu tr mvay arabası dün ı kumlennın tatb.kına aıd hazırlık- sada normal satışlar devam et _ zere şehrimize gelen Siyasal Bıl -

EV\elkı ~ece, Fatihte sarho5;1uk Aksara)dan ,ge<,,erkeıı, C..:crrahpaşa lara başlanmıştır. mıştır. Yalnız Balkan yollarıle ih- gilcr okulu profesörlerinden Tah -
yiı.zunden b 'r cinayet işlenmiş, da oturan Zeyneb adında bir ka- T' • • racat va~onsuzluk yüzünden ta _ sin Adal dün Hukuk Fakültesinde 

b r ,genç arkadaşını b1çakla yara - dına çarparak başından yarah.ın - .Nızamnamenın sıhht kısımlanle mamen durmuş ,ırib.dir. Kara vo - «Harb ekonomisi» mevzulu bir kon 
lıyarak oldumniştür. masına sebeb olmuştur. Kazazede sıhhat müd:.irlüğü, bina işlerine lile Avrupaya ihracatm dunnası fcrans vermiştir. 

Katil, Fatihte Karahnyrett·n kadın tedavı ed imek iızere Ha _ taalluk eden kısımlar~le fen işleri üzerıne nakliyat deniz yoluna in - e 150 tondan büyük makineli 
mahallcs nde Baltıı soka/tında, 87 sekı hastanesine kaldırılmıs, vat- müdürlüğü meşf!UI olacaklardır. hisar etmiştir. merakib için tesbit cdılen yevmiye-
nuınaralı evde oturan Sadullah a· man yakalanarak hakkında taki- h yerlerinde bi1hassa mesleki Dün 700,000 liralık ıhracat ya - ler, 'bugünkü ihralt 'masraflarını kar 
dında bir del kanlıdır. bata başlarunıştır. ' . • ' ' . pılmıştır. Bu ihracatın mühim bir Folrvam.aclığından. y·•vmiyelcrin ar-

Sandalye tamirciliği yapan Sa- Fatihte Ha!>Gnhalife mahalle - h~stal.ıklarla ış kaz~ları~~ aıd ted: kısmıru İn~ltereye satılmış olan tınİmas.ı için yapılan müraıe:ıaatlar, 
dullah, evvelki 2ece arkadaşların- sinde, Çiltekumrulnr soka~mda 5 bırlerm alınması ış muesseselerı tiftik teşkıl etmıştir. Diğer ihra - deniz nakliyat komisyonunca tet -
d 1 Abclullahı cvınc davet etmiş numarnlı evde otu::-an Süle~manın sahiblerine tebli~ edilecektir. cat meyanında Amerikaya yağlı kik edilerek doinı bulunmu~ ve 
b'rl kte rakı çmeğe başlamışlar ~ li yaşlaıındaki o~lu Ali, .;lün Fa- rnadd~Icr, Filistine balık, Yuna - yeni yevmiye nisbetleri Vekalete 
dır · tih tramvay cadde ıııden :ı:teçer - İngiliz dramı ha"kmd.a .J • fana balık, FinlAndiyaya deri arzolunm~tur. 

B'r müddet devam eden bura- k.en, Neş'etin ~aresil!deki moto - ,.. bulunmaktadır. Hnıfocnin malı olup, tarihi 
kı filemi esnasında bir para mese- sik.lelin sadm:sıne ugramıştır. konferans I ..... kıymeti haiz olmayan J 31 parça 
lesı yüzünden iki arkadaş arasın- Çok şıdde.tlı ~lan bu çarpma ı:e Eminönü Halkevinden: 1 ziynet eşyasının sıatışı dün Sandal -

. . t cesınde Ali vucudunun muhtelil YAL .A. l!f f bedestenin.de yap11mıı ve 131 par-
~ia ~.ır .. munak~ ~ı.~~ış, az_ s?nra } erler~nden ağır surette yaralan • 9 Nisan 1941 Çarşamba akfemı S • . ç.a eşya 6694 liraya satılmıştır. 
ıs b~ 'Uycrek b r dovus halını al- mış, teda..vi edilmek üzere hasta - saa.t 20.45 de İngiliz piyes muhal"- VI ebru re am 1 
mı r. . . • neye kaldırılmıştır. Neş'et yaka - rirlerinden Derek Patmore tarafın.. . h" ,. hl'l• '--- .. 

1 
Askerlih işleri: 

Çok asabı bır ~enç olan Sadu1- ıa~. kaza etrafında tahkikata I . . nı:n ısseı ve ta ı ı ou guze 
)alı. içtıgı rakının da tesirile büs- ba lanmıştır. dan ( ngılız dramı ve modern Ang eseri yakr.nda kitab halinde 
blıtun kend_inden ı;?cçmiş, b•çai!ını ~üleymaniyede, İzzet sokağın _ lo - Sabon tiyatrosu) mevzulu bir intitar edecektir. Bize, bu Tehir edilen ihtiyat erat 
c kararak. Abdullnhın üzerine sal- da 38 numaralı evde oturan 9 ya- konferans venlece1t ve konferans tefrikamız bittikten sonra yoklamalası 
dırım tır. şında K~nan adında bir çocuk ta İrfan Konur tarafmdıın türkçeye hunun dldli ve muntazam bir Fatih A..kerRc: Şubesinden: 

Bu teca'\ üz'le Abdullahı vücu - dün Fatihte İbrahimpaşa cadde - çevrilecektir. Konferanıı mütealıb hale ifrağ edilip edilnıiyece- ı Şubece devam e~ilmekte olan 
dunun müteadd d verlerinden ağır sinde oynarken şoför Re.şidin ida- temsi.l şubemiz Clemanso'nun (Sa -ı · ğini soran okuyucularımız ihtiyat erat yok.lamalarının 5 Ni _ 

ıret1e yaralıvan Sadullah. evin - resindeki 1349 numaralı Edirne - . . . . . . . . müstenn olabilirler. san 1941 den 20 Nisan 1941 e ka-
den çıkarak kaçmak teşebbüsünde kapı - Cihnnı?ir otobüsünün carp- adet P~rdesı) ıımnlı pıyeeını tern~ıl Yalan! Bir haftaya kadar dar tehir edildiği ve hangi doğwn-
bulunmuc: a da zabıta tarafından masile başından yaralanmıştır. edocektır. 1'.itab olarak baınlacak ve lulMın ne vakit geleceklerinin ay _ 

FİRARİLERİ 

JACKİE COOPER
VICTOR Mac LAGLAN 
Baplshanelerln ltorknnç bayatı.. 

ıı:u... Xı.nda.nlarm es.rarcnı;lz iç 
yüzünü... Mahkumiyetten hürri
yete doğru •. Arkadaşlık - Vefa
karlık - Vicdan mücadelesi - Ma-
SUJDİ3'elin zaferi. her metresi her 
salhnesl ba.ştan başa heyecan -
larla. dolu ha.k.lki hayattan alın
mış büyiik hissi shıenıa .-omanı \ kalanmışt1r. Kazazede çocuk, tedavi altına Numaralı giriş kartlarının büro • sat~a çıkarılacakhr. nen gazete ile bildirilcıceği ilan 

ifu~~remi~~ Wrhal~alınm~~~u~~ ~cl~a~~~~a~n~a~~:n:ı~~:ı~r~k~a~o~~~n~u~r~-~~~~~~~~~~~~~=~~ol~u~n:u~~~----------~============~ Gurcba hastanesıne kaldmlan Ab hakk nda tabikata baslanmıştır. ,. • 
dullah aldıi?ı araların tesirıle bir 

1 
muddet sonra ölmüstur. Silah atma tecrtbesi yapı- BU AKŞAM 

C'nnyet n tahkikatına müddeiu- I k b' k d ., ::> f d ı s • • 
mumi muavinlcr"n-iPn Fethi Sezai ır en ır a mı y r. a 1 u M E R 
el kovmuş. dün katilin sorgusunu :Edirnekapı haricinde Sultan ma 
)lapt. ktan sonra kendisini te\·kif hallesınde oturan Lutfıye isminde 
ctmistir. bır kadın, dün kılımlerini yıka -

mak için çeşme başına gitmiştir. 
Bu sırada o civarda silah atma tec 

Dünya muharrirlerinden tercüme- rü beleri l'apan Karabacak Salim 

ve 

TAKSiM 
· Sinemalarında birden 

Mevsimin fevllalade filmi filmciliğimizin son zaferi 

KIVIRCIK PAŞA 
Eser: SERMED MUHTAR 

YILDIZLAR : SAfT - HALİDE • YAŞAR - TALAT - VEDAT - REFİK KEMAL • 
ler serisi numara: 44 isminde bir 2encin attığı kurşun 

Maksim Gorki 

Benim 

kazaen Lütfiyenın bacağına rast -
lamıştır. 

, ______________ __ prodnkıiyon : H A L 1 L K A M İ L Film S T 0 D Y O S U 
Biletlerinizi evyeJdeo aldırmanız• rica ederiz. 

Oniversitelerim 
Çeviren: 

llasan Ali Ediz 
Fi - 50 

REI ZI KiTABEVi 

ıK.urşun gene: kadının bacat?ında 
ağır ve <iedn bı~ yara açmıs. Lfı.t
fiye Haseki hastanes:ne kaldırıl -
mıstır. Tedbirsiz delikanlı yaka -
anmıştır. 

Kouferanı 
Profesör Dr. FahTettin Kerim, 

bu akpm saat 6 da, C. H. Partisi 
Eminönü nahiye merkezinde şayanı 
dikkat bir konferans verecektir. Na
hrJe merkezi Anldara caddesinde 

MÜNiR 
NUREDDiN 

KONSERi 
Bu Akşam 

iJf ELEK Sinemasında 
Vılayet konağı b!lhçcsindeki cami 1 ~-~---••••••"' 
karşı•ın<ladrr. Herkes gel~bilir. 

Pszar Ola Hasan Sev Diyor ki: 

- l lasan bey doğ -
ruau çok garib bir ıcy .• 

Gençlerimizin 
Bcyoğlu.nda bir ıevü -
& ..• 

· · • Sair Nedim be • 
lindc kocaman bir pala 
ile sahneye çtkanlmı~. 
Bunwı manası ne olsa 
ge?ek~ 

Hasan bey - Nas -
rettin Hocanın hesabı 
az:ızım.. Yeni pirlerin 
yanl.,larmı diiz.eltmııek 
jçiıJ, olacak. 

uı maitnelerden iUba.re.n: is~an en ~üyük 2 sinemasında ayni zamanda 

AZAK ÇEMBERLiT AŞ 
Telefon: 23542 Telefon : 22513 

Şark~l~Z~üyük EMiNE RIZIK ·ve !:~:~mış SüLE YMAN NECiB'i 

DOKTORUN AŞKI 
Türkçe sözlü: Şazkılı ve sazlı büyük prk lilm.inde takdim e<lcceklerdlr. Aşk Ye vazife arasında t..ocalaya.n ve 
nihayet nzitesbıl qtuna ı.el'cih eden bir dı*tor ... İçtG.ai bayatm butıin acı sahnelerini göı.-teren, iyi kalblili
ii "H lnsaıllığı ıaril ede.n l>ir şaheserdir. 

Bu muhteşem programa ilaveten: 

ÇEMBERLİT AŞ'ta 
Şimdi Parlsl kahkahalara. bofan JENl\'İ 

JUGO'nan en rözcı -,e rfilclüriicü 

NANET 
Yılmlnde rörecekslniz. 

AZAK'ta 
Kumarhane Şeytanı 

İspanyol şartaJarı ve İspanyol dansları ıile 
STF.FFİ DUN& ft LEO CARİLL01' taraCın
da.n yaratılan heyecan dola sergüse.,t Cılmi 
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Resmi Tebliğler 1 

Alman tebliği 
Beılin 7 (A.A.) - Alman ku -

~ndanfı.ğı tarafından neşredilen 
tebliğin dev~mı. .. 

SON POSTA 

f _ı _H_ldia_· _e1er_Kaıps __ uıd_a _ı 

BikAye Şundan Bundan 
Bir ıikiıyet 

Libyada: ltalyan - Alman motor-
lü kuvvetleri Bingaz!nin şimali ~r- Dünkü ıazetelerden birind., b ir 
iti ve cenubu şarkisinde dÜ§man s ··z lt l şıkayet mektubu okudum. -

Şikayet mektubunu 2azeteye 
yazan okuyucunun önünde oturan 
kadın da, ya altı aylık ondülasyo
nunu yeni yaptırmışsa. Şapkasını 
çıkardıRı zaman sahnenin ~örül
mesine daha az mı :nani olacaktı. 

~ 1 k 1 t nld u eym anın .. a ın arı . •G.~n .(tece tiyatroya _gitmiş-ta-1;;~%:~:1 ya~~u~~:bil ~aara: ,.. tim; ondek i sıraya gayet ,genış ve 
n.ıadan muvaffakiyetle tardetmit - :kenarlı bır şapkayla bir bayan 0S 

&erdir. Bir çok esir alınmiştır. Silah Nakleden : Hasan Ali Ediz turdtL Onun şapkası sahneyi ka- * Tabii hôdiıe 
Ye kamyonlar Almanların eline pa.rmştı. !J0kru. dürüst temsili sey-
geçmiştir. ~ a 111 csıU Ye par a11. evn- manın yanına gı ere onu o anu- ve un ann yenece u fCY larda şapka çıkarın k usuı·· ene un u rraze e er en ı-B vd d _ _:,_, 1 ,_ d . 1 'd k k kl b 1 k b" olma - redemedım. Tiyatro ve sinema- G d- k- t 1 d b" 

Dün fngiltere etrafındaki deniz- lerindcı, Be.ğd'<ld tchrinde Süley - ya başlaO-. Bir ;ııJJddct ~ıafında dıklarına ka.naat getirtlikten sonra ne imüsal etmiyo~?. une ge- rinde ~özüme ilişti Havadisi uzun 
lerde hareket~ bulunan Alman ha- man isminde bir sütçü vardı. Şehrin dolandı. Ve birdenbire. kırmızı ke- elini alabildiğine sallıyarak, bun • Bir fıkra vardır: uzun kopya etmeme lüzum yok. 
va kvvvetleıi cem'an t 6,000 ton hemen bütün zenginleri sütlerini~ metin yanında durdu. lardan birini denize fırlattı. 
l\acminde 4 düşnan ticaret gemisi- Süleymandan a.hyorlardL Süley -ı Kuınızı )temer ma)munun pel Altınlardan bir taneüıin denize :!ünü~birin_~. a~amm _biri ti- Yalnız serlevhasını alıyorum: 
ni batmntşlardır. iki petrol ıemisi man bu sayede, pek kısa bir zaman hoşuna git.miJti. Hayvan bir müddet atıldığını görerı Süleyman ağzından ya ya er~ onun .e venış ke- cKaba kii~d kullanan kasab.> 
de ciddi ha58ra uğranlnıııtır. · da Bağdadıırı tanınmıı zenginleri kemerin ıura.nı hurnaını kurcaladı. gayri ihtiyar~ bir, cahln çdttı. He- narlı şapka ~ymış bır kadın otu- Bir hilaiye anlatırlar: 

Dün g~ bombardıman tayyare- srr .. na geçti. Şimdi artık onun :için Süleyman. namazda olduğunu unu- men ayağa kalbrak maymunun pe ruyordur. Adam sahneyi doğru cAmerikada çıkan b ir J;?azete-
leri orta hacimde üç düşman tica - hacca giderek hacı olmak da farz taıek, kemerin Üzerine ablrnak ve §İnden direğe tınnanma.k arzusmua düridt göremez. Nihayet tabanı- nin sabıbi muhabirleri toplam.ıi, 
ret gemisine tam iııabetler kaydet - olmuştu. onu kapmak isterceıinc bir hare - kapıldı. Fakat bunu yapmıya imkan mülü kalınaı:ıJ.ı.&t: onlara de.ı:niş ki: 
~lerdir. Süleyman. kat't olarak hacca kette bulundu. Fakat, naı_n~zda ol- kalmadan, maymun ~ ikinci .altı~ _ Bayan, der liitfen ıppkanızı _ Bir köpek bir imanı ısırırsa 

Dört Nisanda, Bristol kanalında gitmek kararım verdikten aonra duğunu hatırlıyarak k.~ndinı derhal çıkanntf, hunu da, brr evvelki gibi ıkanr ., ' .• . A ; • • • 

Pt"lllbroke cenubunda giden kafile- :ramna bir ild hizmetçi, ve aylarca topladı. Sadece, yu~dc 8Cale koklıyarak b>lunu ~lamıı, v~kat ~ . mısmız. . . tabu. bır .h~d.s~dır. Gazeteye boy-
lcrc tayyaTelerimi:z tarafından al • yleti~biJ.ecek kadar erzak aldtk-..a.n «Lahavle!» çekmekle ıktifa etti. bu defa parayı. d~e . degıl de, Geme kenarlı şapka ~ıymıs ka- le bır hadiserun yazılmasına ta-
çaktan muvaffakiyetli hücumlar ya sonra yola çıktı. Süleymaının ıon baııeketi •Lihav doğruca Sülıeymanın uzerme fıdat- dın bu ikaz üzerine şapkasını çı- raftar değilim. Eğer bir insanın 
t>ılmı...tır. Cem'an 2 ; .OOO tonluk 3 Süleyman, yolun bir kısmını ka- le» diye aö?'leniş~eri maymunu büa- mı~ı. . . . _ kanr. Fakat bu sefer arltasındaki bir köpeği ısırdı~ını duyarsanız 
ticaret gemisi o kadar ciddi hasa- radan, deve 'kcrvanlarile; diier ya- bütün \ahnk ettı. J-!ayv~ kı;m~ ~aym~nun bu ikın~ b~eket~ u- sahneyi hiç ıi)reı:r.ez. Çünkü ka- hemen yazın; havadis jşte odur .• 
ra uğratılmıştır ki luıybolmuı naza- ns·m da denizden vapurla katede- mqi.n kemeri ıkapbgı gıbJt dftge z~nne Suleymanın yuregme bı~z dının altı lık ndülisy . 
n1c bakilabilir. Dördüncü bir va -ıcekti. Kıara yolculuğu bir hayli u- tırvnandı; ~ireği.n en tepesine çıka- su eerpikli. ~u. d.~fa -:_ğzlll~~ b_?" tazedir ay as 

0 
onu pek Bır kasabın kaba .k:A~. kull~n-

Pur da cidd'i hasara uğramıştır. ıun ve . meıakkatli oldu. Fakat Sü- rak, keınen belıne doladı. nOh yaıabhı şÜkurl.». laf.~ d.?kuldii, · $a:pk ını çıkannca kı~ır- rnası O kadar tabt bır hadıse ki ... 
Bu suretle 4 Nisandan 7 N°mLna leyman bütün giiç]üklere rağmen, Süley:nan ~aha fazla tahammül ve tekrar. seccadeye ~z ~oktu. cık saçları başının etrafında bıraz Kaba kabd kullanmayan kasab 

kadar, Alman hava kuvvetleri cem- bir gÜn ol!!tJfl namazı~u kaçmnadı. eddmedı; &elim "Yerer ele nam,ezına Fa~a.t ~ş bıxıu~la ~itm.ıt. olm~yor- e:vvel şaplcasmm boşlukta kapladı- vana Ra7.eieye onu. yazmalı. 
an 5 3.000 tonluk 13 vapur batır - Namaz vaılc.itleli gcliı gehnu, ya bozdu ve hemen maymunu12 arka- du. Bılaluı ıasıl ıımdı. hıkayenan en ğı yerden daha büyük bir yer kap- ,..--, l ı 
lllışlar ve diier 14 gemiyi de ciddi devetini bir hurma ağacı altına çe- ıından k~şara~ o da di~eğe tır - mer9:"lı_. safhası .. başlam~ş ohıyoıdu. lamııtır.~ • ..._/ t1"64l. ~uliJ.Ji. 
flasara uğr tmt~lnrdır. kcrelc namazmı kılar, veyahud na - manmak ıııtedı. Fakat vaz.ıyeti kap_ Dıregın en yuksek hır noktasına 

Düşmanın hava faaliyeti çok ha- maz borcuna deve üz.erindıe eda tan köprüsünden ı.akib etmekte o- iyice yerleşen maY?_Uun, ~üyük bir 
fif olmur;tur. Cenubu p.rkide mü - eclerdi. lan kaptan da işe kanştı. Sülcyma- itina ile altınlan brrer brrer çıkar
teaddid düşman tayyareleri Striya- Nihayet pek me,akkatli geçen na, sükunetmi muhafaza etmesini. mıya, bunlan .e~i".d.e evirip Je,,.;r . 
nın cenubuna gjmıiş•C'r ve bir kaç kaıra yolculdğu nihayete erdi. Sü.. aksi takdirde maymunun kı1.nrak, miye ve kendm ıçwı ~k eglenceli 
bornha atm•..,lardır. Hasar cüz.id;r. j lcyman ve hizmetçileri bdunduk - kemeri cleni:zc .atması ihtimali ol _ olan altınları fırlatıp atma ameli -

Carbcle, fngiliz hava kuvvetleri I lan limruı_e ~adüfen uğnyan bir duğunu söyled~. yesine- de-vama başladı. 
iündü.zün ve geceİeyin Almanya - ecnebi gemisine binerek l\•lı::kke yo- Kaptanın bu sözleri Süleymanı Ma~un altı~~rı_ çıkarıyor! ~ok.. 
tıın. ~ali garbi • ahiltnile Franqız ) tu~u tuttular .. Faka! .~apur yolcu _ ikn:z etti. ~l:~'Tnan, namazının ya- luyor .. a~~ı~a go~uruyor. bırbı~~ .~r
&ahıline akınlar yapmı,lardı'I'. Al -

1 
lugunun daha ılk ~unu vııpurda çok nda kaklıgmı hatıırlıyarak teokrar 1 d?.n~a .. 1k~nı denı:ze fw!atıyor, uçun

rnan savaş tayyareleri düşmnnın üç tuhaf bir bedise oldu; güneş hatmış, , namam durdu. culU'.DU Sule~na dog~ atıyonhı. 
tııvv111ffini dü§lirmeğ~ muvaffak,fı:ı.kat ortalık henüz kartlrmamıştı. Fakat hakçasım söylemek laznnl Ahı~.larının boy~ .denız~ .~ldıkla 
ob~Jardır. Süleyman, ak~ namazını kılmak geliıiıc. Sülcymanm aklı fikri hep ~nı ~oren ve:_ bu ~le but~n keme 
. Son raporlara ;töre. cenubu şar- İç_in ahde.tini aldı. İpek seccadesi11i lcC'l'tlerin.de idi. Çünkü kemer. alda- ~ı~ boşalacagın~ hı~e<!_en ... ~uleym.a~ 

it~~ 35 dücınıan tayyaresi düşürül- kıbleden yana çevirdi ve seyahatin de, bildiğimiz kcmerl~rden değildi. ~cc şaşkına donmuştu. Kah ellen
~ıı~ ve yerde 56 tayyare tahrib e - ilk günündenberi belinde taşıdığı, Kemerin içinde, Sülevmanın yirmi nı kaldırarak ma~~un bu h&Te
d~lroıİCJ ve 9 tayyare de ağır haııara yalnTZ namazdan namaza çıkaTip yıl arfmda biriktirdiği panlar var- ketten va~eçmeu JÇm AJlıa~a yal. 
tıgyatılmtftrr. yanına koyduğu kırmızı mesin ke- dı. Bu. paralar, •n MlTI altınlar ha- var~yo~, ~· ~~u:u kan ~aral: 

İtalyan tebliji merini çıkud. ve her :zamanki gi- linde kemerin İçine i6tif edilmişler- aşagı HJdınn~ı ıçın aptmıa r.ıca -

R b" cad · · ·· f k ak d' Tarda bulunuyordu. 
1 

oma 7 (AA.) - ltalyan ordu- ı ttc duesırudn on tara ın& oyar ı. .. l Fak.at nafilel. Bunl:ııdan hiç bi-
arı umumi karargahının 30"4 numa 11AD1aza r u. Süleyman hem namnzını lu ıyOT, . . : . 1 d K t 

ı ~ 1 - r r - J ·ı nnın tesın o muyor u. ap an, za.. 
l"a tebJ:ği: Sül~ seyahat ettiği gem.i ' ne ya b~ .~oy hyr J;!• goz f"k .. b lim biY gülümaeme ile maymunun 

Dün Yugoslavyaya kanı muha- kaptanınınd ço~ sevdiği bir may - :ı~dun M utun ad~ ~~mı ta ı \hareketlerini ta'!...ib ediyordu. Gemi-
aaf~tnıatn ba~nm~ o1duğ•mdaln hı::.va mh unu var ı. ~b~tanınk ll~daymu~~· . rvd or u: . ~?'ml .. un, kıregılnl.Jtepe - deki bütün yolcular, bütün tayfalar 
tro arnn1z Yunan ve Yugos av nu.. er maymun g1 ı mu a ı , çevııı;, s · nı e e,,,vaı turu mas ·ara ı~ ar ya- d b"' -k b" al"L ~ı il 

;,c~ 'l -'-k· h _,_ . 1- k. b' ha d K .. .. .h v k . b 1· d a, uyu ır aıı;a ve eg ence e uuo armCN1 ı ava. ~nız ve ıı.ara I ze ı ır yvan ı . aplan gunun pıyor, a agır emen e ın en çı- b hıaf h dk .. 
ht-d("fl rine taa"ruz etıni -l t'rdir. Spa muayyen aaat!erindc havn ' ıalmak lnrarak deaize atacakmı gibi en\. may~~nul du tu ar ·etını 
·~1 ''ita \iwnan tesisatı ve demirli ge- üzere maymunu dY,ıarı çrkard•iı l·yor. kah onu Süleyın.ana a'tıyOT- 9f:>'M ıyor ar ~ ft le I dl 
hlı er bombardrman edılmıMir Orta zaman, mahbe in<lcn kurtulan hay- mu~ gibi har:-4tette bulunuyordu. ~~un, ~re jd opak erya a
toruK.arıida iki 'Yapur batirilm11b~. vancağız, bir deli gibi, a}abildinine Maymun, kemeri dC11İze atacakmı, ;a .. gııbir '4:e .. e t hrma~sızı~, ~Y-

t1aro'da liman bombe.l'dı.ıdan 1 geminin içinde kopnıya, dirckl~rin gı"h<i yaptıkça. Sfı,leymanın yüreği ~ at.'!':' e .. :'_ u~ .. t tın an 
edilmiş ve liman tesisatı aihr baaa- en tepesjne kadar tırmanmıya, §U- ağnna ~nyor. kıendi!İnc doğru sa) k lllJ'Y8d' uçu~~unud u eymena 
ra ı.C.r t L_ B' h 'bl b" b t t___l h '--'1 1 d ,_ S"I . l .. atma ta e't"am oaryor tı. - ... a ıunıştır. rr mu n c ır na, ı.ma aıa mtya aşruuı. a ııı:ça, u eyme.nın sevınç e goz - B wl ı· h k d k"k 
•abih havuza tam i,aabct kaydedil - fşte maymun §imdi de akpm ge- leri parlıyordu. Fakat yaramaz L-1 \l e! ~d_ceMı ar~ et on .. a 1

1 
8 

n1i.,f B" b _ı_ t' · t" · k - .. 1- b .. aouar sur u. aymun i5Dn uç a --. ır. ır vapur atııumııtır. ..eL zın ısı yaprna uzere guvert.?ye çı11:- maymun. ne onu. ne unu yapıyor, tıncl "'-' .. ı_ • b" .. s-r 
tııro · _ J k' T d . t Ç "le h b ı·w h d v .. _ d an nrısını ~nıze, ınm u ey -

cıvannaa ı eo o tersa.nesı mış ı. evı aynn, !le!' est ı~e OJUna a atl'l'Cagızı uz..ıp unıyor. t1 kt b vl ı· . • 
a ~ h w 1 •v . t__ ·-· • • d mana a ı an ve u eg enr.c ı crJ11 n 

g r a ara ugratı mıştır. Oıg~r hır 11:avu1"?lanın verdıgı btr l!lırvinçle u. bitin:!'kt b··..::ı.. b ' 'k 
rnuh 'b · b "k" 1 B 1 k h k' '-' . .._. ş· 'I• ı en 90nra, u.7u... ır çevı • 

rı e ısa et va ı o muştur. ir zıp ayıp, o~ıya, er va ıt11:1 gıoı ımai artık Süleymanın namazı Jikle kttıdini d"rekt w hırak-
<:eph d b h d.hn. • · d" ki · .L.. d b" · · S 1 ~n a~gı . anc eposu er ava f" ı ı, - gem'l'nın, ıre erıne tmnanmıJ"ICI a ıtmıştı. üleyman iki e1'ni göğe h Kuvruğunu sall· . il Sü _ 
tır. koyuldu. Bu hareketleri birkaç defa ı kaldırarak uzun uz.un bir duaya ~a~ın yanırııı .yaldi~ d~~ · çı 
ba ]." ayvarelerimiz. . hundan ~a~a t~lt'!~l~d:ktan sonra, geminin ~rka ı bu.ladı. Rakat, gene ne yalan s(iyli- braralı: boş keme~gSül;yrr:

1

a;;n w: 
d··glı bulunan d'enız tayyarelen ıle dtr~gt~ ~ yukan91ndn yerlt'ştı ve yelım, Süleyman kemerinden ba~k• ratına fırlattı ve ~ layarıık vapu-
ltşrnanın hava dafi tertibatına da zekı go~Jerıle, geminin içindeki ha- bir şey düşünmüyor, bütün kalbile run içinde gÜZ<l ı! boldu. 
~:~z etn:ıişle~ir .. Bir .~iifm~n tay reketlen tab"be başladı. ma~u?~" lu-mmni kendi.tine ia<le Süleyman. :na~U:un lcendiııirle 
t r-sı tahrıb edılmiş:. dı~er. b~r kaç M.lymunun gö:zleri ansızın bir ctmeaı JÇttı Allaha dua ediyordu. attığı paralan önüne yı~nık, dal • 
aıare de ham.~ •. ug:atılmıftjr. w noklaya . ta~1•dı. Gördüğü ~ tıu. Maymun, uzun uzun lcemeri tet .. gir\ dalgın maymunun uzak:1..,.Ş1nı 

tımar hava u•u agır. hasara ug- h~fına gıtm11 olacak ki, alaka ve kik ettikten sonra, küçiık biı mqİn 9ey'rctti. Sonra. k.al•n paralar say-
•••••• (Arkası sayfa 7 ııt.thn 6 da) ı dıkkatle ba1onrya ba .. Jadı. kulak dikkatini çekti. Kulaiı ken- ımya ve bunlan biTer biTer kırmızı 

····••••••••••••••••••••·•••••••••••••••-•••• Maymunun dikkat· . k d" d v -"-' 1 • L l . . ba L-' .. 
1 

ını çe en şey, ıne ogru ç~nce, san .an a tın- mctm .ıı;e:mere ye:r eşt:ınnıyc •raaı. 

3) sene evval Tobruk 'Sü eyn1enın namaz kılı~ı idi. Zeki lar gözüne ilişti. Maymun bu altın- Bu IU'neliye bittikten 'Ye llOll altını 
• ' hara~ 0 z~mana ~adar bövlc bir IBTdan birltaçını dlflln çıkararak da kemere aoktulttan şonra, kendi 

O .,rne Bin gazi şey gormemış. olaca~ ... ki, ~üleY1!'a- hayranlıkla bunlann aeyTine koyul kendine !!öylendi: 
' ._ n~.n ha~eke~le~; buyuk hır alaka du. Altınlann · ıtıltıa maymunun - Ha'k yerini buldu. Süt için al-

Telrilamu bucün konamAnnt- gosterdı. Bır muddet dr.ha, yukan-,pek botuna gitmişti. Bunları havaya chi11n pa~lann hepn ıene 'bana 
:r. Yann ~etrin~ ~n"am oluna.. ~an. kuş bakıf!, Süleyı~anı BeyTet- hoplatıyor, ağzına alıyor. sağlam - gd&. Fa~at aüt diye sattığım au-
aktr. Öziir dilenz. tık.ten 90nra, yıldınm suratile ken- lıllannı muayene ed.iycwdu. yun paralan i9e kamikn denize cit-

dini a~ağı bıraktı ve doiru Süley- Maymun albnJan kokJaclııktanti. Hauın Ali Etin .....__ 

C Hunları biliyor mu idiniz ? J 
Sucuk ağacı 

Floridada ~ 
ti,en bir ağa
cın adı sucuk ı) 
ağacıdır. Bu ağa 
.:ın bU Aııvi mey 
valan va!'dı:r iri, 
görünü§te &!'nCil 

91.ıcuğa herız.er. 

l Tarzı. inşası garib kilise 
Tanı ınşam en garib kilise Ber 

• gen"dedir. Kireç, yoğurt ve yumur 
ta akı malfilile su geçmez hale ge 
tirilmiş mukavvadan yapılmıştır. 
Bin kişi istiab etmektedir • 

. * 
Suda çan sesi 

uz.aktan bak.Jdı- Çan sesi su içinde havada du-
ğı zaman aiaca yulduğundan yüz metre daha uzak 
iple 8UCV.ldar asılımıı ail>i ııon.ınur. mesafeden duyulur. ··-··-····-·······-·-.. - ........ _. ...................... -·-··-- ---

LISLEB 
Okuyucularıma cevablarım 

BayaJJ cB. Ci.> ye: vaziyete düşmekten de kurtulmUi 
En yakıtı arbdaşlannızdan bi- olursunuz. 

ri ile kocanız arasında bir .mü.na- * 
sebet ihtimalin:n ufukta teressüm Bay cK. G .• ye: 
etmekte- olmasından şüpheleni- Talebinizi yaptınız, redde ya-
yorsunua. ~ bir cevabla kaTşılaştınız, red 

Mektubunuzda biraz kanşık, nu.. yoksa biraz 1azla naz mı, te
bira.z dıplbmatik blı' dil kullanmış reddüd ediyorsunuz ve ne yapmak 
oldukunuzu ~rüyoram. Tafsilat 18.zım Releoekini düşünüyorsunuz. 
yok. Bu ihtimalin mcvcod oldu- Taleb üzerinde ısrar etmek aksi 

tesir yapabilir, ısrar etmiverek 
ğmıu gösteren deliller nelerdir? çekilmek ise bir muvaffak'yet ü-
Bilr_ni~on.ım. Size nasıl cevab ve- midi varsa onu feda etmek olur. 
reyım. Bu muhakemeniz dokrudur tered-

Fakat ne olursa olsun bu ~.bi düd etmekte si.zl haklı b~lurum. 
hadiselerde şüphe acılığı ,:!ittikçe İki yoldan ha~silli tercih etme
fazla <l~·ulan bir zehire b enzer. li? Kızı yakından tanısaydım. ka
Do2ru olsun. yanlış oL5un şüpheyi ralrteıt.ni bilseydim, söylerdim. 
do2uran sebebi ortadan kaldırmak Fakat tanımıyorum. bihniyorum. 
icab eder Arkadaauıızla bulu"tu- Yalnız meydanda olan bir nokta 

• " " var· Israr ettır.· · k · · ~Duz zamanı kDcanızın iş sa:ıtle- ·~ "f'ınız ve a sı netıce 
r.inc tesadüi eltirıniz. onu da as- aldıgınız takdırde kayıhınız ne- o-. 

• . . . .. . lacak? Gene, en fona ihtimal olan 
f;aT1 liıldde ındı~_nız. Munasebetı Ikinci şık ile karşılaşacak def(il 
~halkkesme.k .. ıo~ldç:ıuı>a~ sey- misiniz? O halde teklif üzerine 
.m:.ıtme en munasıo ıt. .r.;sasen dönmekte, kinci b" t 1 b -

.. h 'zd h h . b ' 1 ır a e \'lap 
şup enı e er anın . ır teme makta zarar l?Örmcmeye mütema-
llW!Vcuci ıse bu tarzda ihtiyatlı ha- yilim. Karan siz vereceksiniz 
ıeketle ~eıi körüklemek Ribi bir TEYZE 

«Son Po.tu miı tefrikMa: 11 kalktım. kıçta bağlı ;sandala atla· astı... Deı:uzde ne k~~ar yelkenli. Fakat bunun böyle olu-p oJmadı
dım. küreklere yapıştım, deryal.r taka. ~enu vasa ~emıc bıraktık... iuu incelemek fikri Temel reise 
ra a.çıldmı. Boğaz fenerlerine ,geldik •.. Acaba jtelmemişti. o sadece hikayesini 

!Bu esnada fazla dikkatle yüzü· dedim Bo~azı jteçıp Marmaraya anlatır hasıl ettııtı tesirden zevk 
ne b:ııcan genç bir balıkçıya bir- mı lı!idcceğı'Z?... Amma tam fe- duyardı. Keyfi yerine gelmiş oltır
denbıre baib,rırdı; ı:ıerler önünde istik~meti ~.iştir- du Te derhal bitmek tiıkerunek 

- Ne bakıvoı:sun öyle kava ba- dik. Kilyas, İğnead-ı, Varna der- bilmiyen bir iskambil oyunu baş
lıj!ı gibi yüzüme?... Ayağım.lJ] ken Köstenceye geldık. lanh. Temel tam manasile temiz 
tersile sana şöyle bir tekme mch- Etraftakiler merakla sotuyor- bir u.saktı. Balık satısından hasıl 

. YAZAN : EKREM RESID rırsem va11ah tavada hamsi gibi lan:h: olan paylan kimse onun kadar 
. - Ne bileyim ben... Mesela; ı&atışa iştirak etmek üzere birçok 

1 

bütün Karadeniz demektL başlarsın oynamaqa... - Canavan yakaladın mı?... hak gözeterek dağıtmazdı. Temel 
Sırkecıye, rıhtıma git, do~, dışa-, limanlarda tstanbula ~itme~e ha- Temel reis, orta ooylu. tıknaz.. Gen-:: balıkçı korkup. büzülüp, Temel reis ,ııülümseyerek: son derece zeki, dürüst ve şayanı 
11dan gelen seyyahları, taşradan zırlananlar olmu.ştu. Bu meyanda ca, san saçlı. mavi 

2
özlü. son de- gözlerini üzerinden yer.e indirdik- - Yakaladım. yakaladım am- 'timaddı. Y~ne kusum kumara 

'elen zengin tüc~rları bekle: 1 Antalya bal!kçdarı cemiyeti reisi ~ c~~a yakın. son derece sevı.m- ten sonra hikayesine devam eder. ma ... deyip susardı. çünkü hiki.- olan iptilasıydı. Fakat Ofta balık
• - Tıpkı otel sımsarları .(!ıbı de-, de vardı. Gulbahan satın almak 

1 
ıı hen uz kırk yaşına b<JSmamış, di: yenin bu ~nde Memiş reis 0

- çılar kahvesinde oynadığı kuma-
l?il mi kancığıml... hiç şüphesiz karlı ve faydalı bir fakat bir dellkanlı kadar din" ve - Ha ... Ne derdim? ••. Ne der- na canavarı ne yaptıj{ını sorardı. nn ne ehemmiyeti vardı? .En bü-

'C'I N O 1 1 ~ ... · B ·-.ı A t l ik .. dım? ..• Den 'ze açıldım rierdim ..• 'V[P"" ıc: va7ifo~ini ifa ett kten son- yük kazanç veya ziyan iki üç li-
~~ ..ıı.vet... e çare... narı a , "".ı. u gemi sayesıuue na ya ÇCVl bir adamdı. Hnkes kendi- E de ra Temel .,;;..,.une·· devam ederdi·. zd 
"tU"a • Bili k' b' vet nlıe açıld.ıı:n ~ittim, ~t- - rayı aşma ı 
""'-'ya getir. ı yorsun ı ıze balıkçılığı inkişaf edecekti. Balık sine karşı hem muhabbet hem de tim Jtittim d lta su va indir - Batumda sattım!... Antalya ~hk,..ılan cemiunti re-
" "'ıi misafir lizım... süratle sevkedilecek. ta7.e taze Av b:raz korku beslerdi, zira'. cok şa- dim. Olt · de. 

0
• d'!1

1 
• d' D'bi: Bütün kahve'ıi her aaızdnn blr- "' -'"' Bu emird · 'hra edil ek . kacı ol T 1 h. • a ın ı, m .• ın ı... ı J ,., isi Muha:ı::rem de ayni derecede 

d en sonra sısıtarasının nıpaya 1 ç ec tı. an em~ reis hazan ıç bulmadı balık asıldı. Amma ben den kopan kahkahalar doldurur- şayanı itimad bir adamdı. Gülba-
l{~ın.anıarını savurarak salona . AY!,li f;ikir. Türldyenin di~er şakaya gel~~zdi. • balık ded'm sen canavu anla ... dU- Temel yalandan hiddetlenir, harın müzayedesine iştirak için 

~tl. bır koşesınde bulunan Of balıkçı- Temel re-ısın Ceylanı Bahri is- Balık asıldı bt>.n asıldım ... Asıl- etrafa sert sert bakar, tehdidini ondan emin birıni bulmak kabil 
lan cemiyetinin de aklına J?elmiş- minde bir velkenliMi vardl. Bu- dım amma ~übarek beru dP. san- savururdu: deiUldi. Cemiyet te müttefikan o-

- 2 - ti. H!tta, mürc:yedeye iştirak et- nunla Karadenizde uzun seferler~ dalı da ('e~e ba')ladı ... O ~itti, - İnanmayan karsıma çıksın!- nun istanbula ~itmesine .ıtarar 

0 
t . . mek u~ere cemryet Istanbula mu- çıkardı. Bazan da balı,b Riderdı. ben ~tim. o ,ıitti. ben gittiın... Sonra herkesten fazla ,gülerek. vermişti. 

«lise sene stanbulda d..!jter bır ha- }1ase-becisi Durmuş Kaptanı ~ön- Fakat en büyük zevki kahvede is- Balık suyun dıbinde. ben su\ıun - Evet. derdi. hayırdır i>ışal- Fakat Muharrem reis ha'>talan-
•l~k~beaaı:r ~~ ~tYt1lü1 ~~ dermeRe karar venn·şti. DoY,ruyu kam bil oynamak ve kazanmaktı. vi.izünde uçtuk. . . Hani yok mu Jah, bu gece beyle b ir rüya gör- dı. Çok geçmeden hastalıı?ı valıa
bıt : a ~~u. söylemek lazımsa bu kararı cemi- Keyifli oldu~u gilnieri etrafına uçtuk... Dedim: ~Hey mübarek düm'. . . met kesbettf. Biçare, İstanbula 
c· 1~fıka uyandırmışıı. Bu hidlM! yet değil de reisi Temel re.is ver- bahkç:ılan toplar, bir balık avı ork.illoz beni nerelere ~türür- Temel reisin ı?Örmüş oldu~ de~l. bir odadan bir odayn Jti<k>
lı~ ahar ismindeki ~emmin sah- mişti. Fakat Temel reisin her ar- macerası anlatırdı. sün? .. °' .. Cevab vermedi... Ha ba- şüpheli olan bu rüyanın hikayesi deeelı:. hattA yataktan cıkacak ha
) ~aı çrkan'lmasıydı. Bıu hidAse zusu ~bi bu arzusu da azalar ta- - Çocuklar, derdi, j{eçenlerde bam oltaya asılıyordu ... Deryala- kendi tarafından defaatla anlatıl- n yoktu. Etrafına toplanmış olan 
,:ını2 İstanbuJda de_ğil, Türkiye- rafından bir emir ~ibi telakki ~- bWnı Ceylanı Bahri ile denize a- rı 3$tık. rüz,6rları j!e<;tı"'k ... Sam- mış ohnasına ratmen her sder arkadasla~na: • 
,."ı_ a~ai'ı yııkan bütün sahil şe- dilmişti. Çünkü Temel reis demek çıldık. Gece oldu uykuya yattık. sun. Trabzon. Giresun, Zonp:u.1- matlub tesiri has:l <rl.enü. Bwı.a - Be.mm yen!lle lst~nb1.1la. mu
~~rmde akisler uyandırmı~tı. bütün cemivet, bütün balıkçılar, Bir de gözümü aç-aYım ki saf ak daJc ~ldi, 2eçti, ~t.ti... Bordalar- belki ~ herkesteki Temel reı- lıasebeci Setvatı e!endı !3 t•ıın!. •• 

zayedeyle yapılacak olan bu bü-tün ıemiciler, t~cıln.r, hatta ha söktü, ha söküyor. Hemen da sular kabarıyordu, küpeşteleri sin hatı.nnı hoş etmek arzusuydu. 4.Arkaaı var> .. 



[:Memleket lla berleri] 
Dluradlıda 

Bir çoban parasına 
taaman öldürüldü 

Mumd!ı (Huswn) - Mundh -
ıwı Ap.ğısırt ıköytiru:le bir cina.y~ 
iflemniıtir. Bu '.liliydon çoban Emın 
oğlu Emin sabahleyin koyvnlamt 
Sarıpına~ göltümıii9. orada otlat -
mağa baılamı41t1T. 

Bu sırada kcndi&ini paıoalı olarak. 
tanıyan Malkan.lı Meamed isminde 
biri yavaf yava§ Eminin yanma 
yalde:şmış ve tabancasını arkadan 
ate§ oderek zavallıyı ağır yaralı o -
la.rak yeTC eermiftir. Hadise ancak 
blr 'kaç ııaat sonra meydana çtkmMt
tll'. Ya.Talı ölüm halinde hutaney& 
kaldmhnıfbr. Katti, çobanin 3 30 
fİılasını alarak kaçmıttır. 

Edirnede kaybolan bilet 
nasıl bulundu? 

lzmit Halk•wi temsil 
kolunun faa 'iyeli 

K .. ndıra c·ımhu"iy~t 
müddei umu T: i rgi 

Kandıra {Hususi} - Uzun müd
dettıeınb.n; vekaletle idare edi~m 
Kandıra cümhuriyet müddeiumu _ 
miliğine tayin kılınmış olan Esad 
yakında buraya gelmiş olacaictır. 

•Son Postau nın tefrikası: 7 5 

- Hayır, hayır, diye homur
dandı. Bu iki çocuk Raoul'ü öldür
mediler; Carı~ dün akşam fitil ,gi-
bi sarhoştu ve Boldininin de bunu 
yapacağını hiç tahmin etmiyorum. 

Venty: 

ı Her yıl üzümden 30 milyon 
lira kazanan şehir : Manisa 
Manisa mebzul üzümü ve bol güneşi ile 

"Saadet Beldesi,, adını aldı 

Yazan: V alentin William• 
gözlerinde bir dehşet ifadesi dal. 
galandı. 

İşi alaya vurmağa çalışarak: 
- Na, ja ... dedi. Kendimizi ko

ruyacak kadar kuvvetimiz vardır, 
dedi. 

• 

dü., zira kararlaştırdı~ı rolü mü
kemmelen oynamıştı. 

Sözlerine şöyle devam etti: 
- Haydi bakalım. kendinizi 

müdafaaya hazırlanınız. Böyle es
ki bir şatonun, şüphesiz ki, birçok 
gi,zli geçid.leri vardır. Belki sizin 
içki kadehinize herhangi uyuştu
rucu bir ilaç koymaları da müm
kündür. Bu takdirde orılar her is
tediklerini yapmak için, bulunmaz 
bir fırsat kazanmış olacaklardır. 
Ayni zamanda cesedinizin kaybo
lup gitmesi için ,göl, en müsaid bir 
sığmaktır. 

- D'Arenne'ı onlaı- öldürdüler Fakat dudaklarındaki tebessüm cVücudunuzun. diyecekti. fa. 
demek istemiyorum; valnız Boldi- de hiç te neş'eli bir ifade yoktu: kat ce.sedinirı -demeyi daha müna-
ni dün akşam V.kontun odasına _ Bu Duncan ve gayda calan sib bulmuştu. Zira bu kelime ona 
~.tmisti... dedi. o herif gibi adamlarla mücadele e- daha korku~ görünecekti. 

Bır an sustu. Sonra devam etti: debileceğ;nize inanıyor musunuz? Bell!: sessizleşmişti. SiKarasırun 
A J · ~ B sönmesini bile farketmiyecek ka-

.. - n amıvor musun~z .u, e~cr 1 u, hiGbir yerle alakası olmayan dar dalgın fl:Örünüyordu. 
cuzdnn Torray'da demlse, d A- 1 adada ~mamen bir ortaçııR niza-
renne ile nasıl hesablaştı ise sizin- mma donmüş olduRurnuzu görmü- Verity sözlerine devam ~tti: 
le d<:. ayni şekilde hesablaşabilir yor musunuz? Torray'nin artık - Ben maz~allı odada bazı a-
".~ ctı .. zdaru elde etmek j,çin her sö:VJiyecek hiçbir sözü kalmadı ve raştırmalar yaptım. Niçin hu araş-
t l f al ~ b tırm.alarıma devam etmeme mü-
ur u en ı.ı::ı yapa ilir? üçü.n.üzün de gırtlaklarını kopar- saatle etrnlyeceksiniz? Cüzıdan o-

BerR"'in yüzü sapsarı olmuştu, makta gecikmiyecekl&dir. rada saklı de/til. Eller orada ise 
bir an için de olsa merhamets~ Verity alay eder bir tavırla gül. siz orasını iyice aramış bulundu: 

Dilekler 
ihtiyaclar 

lzmitte önüne geçilmesi 
llzım gelen çirkin bir bal 

İzm.ltten yaz.ılıyor: Şehri -
mizdle, şehrin merkez.ind•, 
Pa.çda, Ak.çac.e.mj yanında ve 
Y~arıpazıa'l'da umumi helL 
lar bulunm.uu...,_ nğmen, ba
Z1 t.erbiyeel kıt adamlar, raırt
geldı1deri yed lddetmek.te ve 
bu hal okiden çok çit-kin ve iğ
t'«mq bir maın:a.ra haline gel • 
me1c.tedir. O kadar ki, halk 
artl'k bundan fazlasiie rahab12: 
oltru)"ll ba.tlamışttr. Ayak takı
nıı tabir edüen hu i~n1amı 
Pddetde oezalandınlma1an u -
~ sıhhate de pek ~uz:ır oL 
du4unda ~he olmıyen bu 
ha.Un af.Irat v.e tiddetle önlen -
mıeC lb.ımdar, ve belecHyenin 
damıt kontrol yapması arzu 
eıdilmakted!r. 

ğunıuzdan dolayı ele ~eçimıiş ola
caktmız, buna eminim. 

~rşısındaki baş.ile tasdik etti. 
Phllıppe sözlerine devam etti: 

- Vaziyet böyle olunca, bana, 
bir iki saat mazgallı odada ser
bestçe kalmak f.u'6atını veriniz. 
Bırakınız köye j?ideyim, bazı ma
Iümat toplıyayım, size temin ede
r.iım ki katili bulup teslim edece-

Niıan· 8 

Milli Piyango 
Beşinci tertib planının son keşidesi 

dün Ankarada yaplldı 
Milli piyangonun beşinci tertib l 159167 162653 

pL1nı.nın son keşidesi dün saat 171173992 174718 
de An.kanda Sergievi binası salo- 188132 190895 
nunda yapılmıştJ.r. Kalabalık bir 205249 212947 
halk: kütlesinin merak ve heyecan- 223819 224763 
la takib ettiği keşideye İstiklal 229942 230827 
marşile başlanmış, müteakiben 239777 242002 
kürreler işletilerek numaralar ~ 247295 248586 
kil.nıiştir. 270109 271144 

Büyük ikramiyelere tahsis olu- 275251 275632 
nan rno bin lira bu defa da be - 288500 294801 

163023 
175495 
191392 
218226 
228549 
234387 
246297 
258996 
271617 
~81697 
297852 

170444 
177140 
194905 
219045 
229429 
234986 
247231 
266340 
274371 
23'>....644 
297898 

&eri 20 şer bin lira olmak üz~re 298381 ~945 
sekiz müsavi parçaya tefrik edıl - Son dort rakamları (1849), 
miş bulunuyordu. Bu keşidcde ka- (5978), (1265/ ve_ (955~) le nihayet 
zanan numaralan sırasi.le yazıyo - bulan 120 bılet <>00 hra ıkra.m.ıye 

kazannuştır. ruz. 

20 bin lira kazananlar 
31043 51290 103996 221999 

227323 233664 279740 287324 

5 bin lira kazanan,ar 

Gene son dört ı·akamları (2369), 
(6815}, (2942), (7102) ve (5900) 
le nihayet bulan 150 bilet de 200 
lira ikramiye alacaktır. 

Son üç rakamı, (954) le niha -
yetlenen 300 bilet hamili de 100 

24812 300i9 48352 120975 lira ikramiye kazanmıştır. 
1305.1-0 145517 150ü58 244588 Gene son üç rakamı (836) ile 

2 b. 1. kazanan'ar ~iha~et b~lan biletler de 50 şer m ıra 1 !ıra ıkcamıye alacaklardır. 
34796 48237 85265 1026191 Son iki rakamı (93) le nihayet 

109515 1343f36 159143 1630781 bulan 3000 bilet hamili de 10 lira 
2()4867 276790 ikramiye kazanmışt~r. . . 

000 
'

. k l Sonları, 1 ve 7 rakamlarıle bı -' ıra azanan ar ten 6Q bin bilet de 4 lira amorti 
8704 14364 21358 22401,alacaktır. 

26815 268:f2 33364 35770 
1 

Bu keşidede 20 bin liralık bü-
35973 37345 4.1763 47447 \yük ikramiyeyi kazan:ı.ri bilctlC'rin 
49033 60900 64lb9 66600 I dört parçası fstanbulda, iki p&r -
66942 69966 nl84 75234 çası Akşehir, İzmit, Erzurum ve 
76004 77712 81892 900531 Ereğlide satılmıştır. 

95921 96739 99523 Diğer büyük ikramiyeleri kaza-= 100256 108732 111563 nan biletler de İstanbul, İzmir, 
113462 116290 116997 119512 Bandırma, Çerkesköy, Bafra, E -
120958 121430 121499 122425j18.zıA:, Ankara, Kars, Bartın, Af -
122935 144167 144725 148959 yon ve Adanadadır. 



Almanlarla 
İngilizler 

karşı karşıya 

loskovada Yugos- Askeri Resmi tebfiğler 
6 

lavya hakkında Y&zi7et <BaıtG.,atı sinci aayfwJ 

["Son Posta,, nın lisan dersleri] 
ayda pratik USUile ratılm ... K~ ve yollar bam-

• hararetll. neşr·ıya· I <Bqıaratı 1 inci sa1lf11.da) barchtup ec1amit ve inlumıar ıa •• 
den zPlall h.enii.z geçmeJD.ii aıle getirilmiftir. 

-
• ı • bulunmaktaciu. Hav• mub.rcbeleri eanaımda iki 

(Ba.şta:rafı 1 inci sayfada) 11.p • "!llll'ce (Ba.ştarafı ı inci sayfada) Yalnız Almanya - Yugotlav ~an tayyaresi diitürülmiiftfir. 
dan l'ejlllen haberdar olmuştur. De 1 ~ Sovyetler, dünden itibaren or- hududunun ~nda bulu .. '!U t~remiı ii9lerine clöqm..U. -
11ileWr ki Yunanisıtanda buluııan ta dalga üııerinde Sofya radyo is- na D~a~a nehrının ılk ınuhare- tir. Dfişman tayyareleri f,kocba71 
1- kuvvetler, bugün, hazır, harb tasyonunun pek yakınında bul _ be giinu ~ma~larca bir mu • bc:ımbarcbman etııritlerclir. Bir bç 

~e. tiBndu eh:}e, ~~--=~i=-:ı= HAZIRLAYANLAR : ~ca lisanla ~riyata başlamış _ ~= neticeaiııden ~~ yaralı ~ardu: Haaarat. mahd~c:Wr • 
..a. .. ~v p f A ft Th ( fan K lardır. Bu ne.şr1yat münhasıran . cent:ıbunda bır kopnı Ş.Tkı Afrikadıa kıt alarırauin ev-
talat4la11heri Yunanietlllldt1. olduk - rO . . • Ompson ~8 . r Onur Pl'OPaRanda mahiyetindedir. ~aşı tesis ed.ildiii bildirilmiş - velce kararlaşıbnlan harek.etleri de-
larma ve ~emnuniyet verici bir 4 •• d ~ ............ ...,n,.ı. tır. . vam etmektedir. Sivil ahali •rwn-
l'lr~a huıriandıldarına bif delil - ........ ca•• ers Moskova 7 (A.A.) _ Tass ajan- n •• tak~t Ma~n . . Romanya ve da zayiat vuka11na meyclan verme-
dir. ...... .s:ı bildiir:yur: ~aristan ciheüerinden dehi rnek. Wzere Addi. - Abeba'yı talıııli-

lmparatıoduk lluvvetlerinia Yu- bvema 1Vl%etesi cSulbu kuv _ başl~ ~ ~ ~~r~ ye ettik. Polia kuvvetlerimizin hi • 
,.,.....,.. ._itli blm.ti bu ~a~i~ ~tlendirecek bir vesika> başlığı h.:erilk !'i~!~~~- dell' hiç bir mayeeıindev bulunan Avn1pahlar ha-
._ iyi aa1ıtı.n.n .. udanN:lan bınnı Oçtn de ile ı altında ~dığı bir başmakalede .. . ~.----.qwr. Tunwvar brete ucramamıtlardır. DüflDQ 
~ etmiltİT· Buıaa raiuıen onların CÜ rste f&rl ft put - Koyarmı (İngilizcesi: diyor ki: bWlee8i mWnesn&, ~:ya ve tanarelcri Dme ha'Ya üaümiiM 
v-..-..cW:i mevcudiyetleri Ati "f 1 1 d .... k"H • Ben koJJDM). Evvelki .. Moskovada So Bu1-r hudQd cephelerı sarb dak- llUU'l!UZ ederek ha.aı:ata aebe...,. 
-.la bir elc;iliie ve çok faal bir YIZt 8 8rtR ognt f8 1 eri !ou _put - Koyarsın.ız (İBgUiz. hükllmeti :u'Yu,roslavya ar.=! lardan müteeekkil oldukları ~ veanitlerdn. 
.._.,. n6ere malik ohm Almanl.rm E,,.,-e;. 

1 
I cesı; Siz ko~) • . bir dostluk ve ademi teeaviz a- bunlann aır~~an geçen derm Libya da seri ltahran ve Ahun 

dilrbt ._.....dan bittaDi Hçamaz Tranalate mto Tuırkish· Yukarıda RO&~len. misaller- bedesi imaa ediliniş,tir Ma:dar ve dar vadiler,, bilhasi8 muayyen kollan 8İpaa21i.nin timali tarkUıin-
dı. Bilhaaea bu ataşemiliter bazı kı- 1 - Ba:h~ evin bir kısımdır den .~nlaş_ılıyor ki lnRilizcede fiil- olan bu ver.ika. iki 1D9mleket ara• ~ S8l'J> ıeçidler de .k~l~ylıkla dev~ cenubu .. rta.inde lnciliz dtim 
~ Y.-naniana vüMÜO 2 - El permuığ.ız eliniıin blr ler, o~l~~ıne ge~~n şahıs. zamirleri sında elQ teati edilmiş old.ulaı mudafaa edflebileceklen ~ı:ın -~u- dar kuvvetlerini daiıtmıtlardır. Bu 
\re bazı mmtakalara dağılmaaite çok kımudır. ile ~eRJŞırle~-, turkçede ıse şahıs .ıgfuıdenberi tezahür etmiş olan, si- ralarda ~ w.h~zlı harekat ma~- k»lar ~ ...._la l'llPtıiı 
~an aliakadar olıaMışnr. Bu 3 - Bu ~udumun arkasımr ıaınirleri ~ tullanılm~ fiilin yul ~hatlarım tama- kin deiil _"'11>ıdh'. Buna :ı;nukab~I ~ukabil taarruızlan tardetm.itJerdH. 
hal, Almanlann beytannamelerinde (&rt). · ac;>n~ failin aabsını ~osteııaa mile abettil_. lıtlr JaabiJeöe _ fimalde Teıs ile. ~na ~il' vadi- Bir çok eW alnmut, ~etli ~ _ 
d L..m-~ 1>ır deiişıme hasıl olur ve şahıs dir Şüphe ,- ki imaa edilmit leri &l"8Sl ile Teisiıı d~uswıda ve t•d'a silalı ve mHineJi · "iti 
-~ ~~ -~ -:-..1: ~ -' - y~ ........ JQs- zamiri bli ~klilin idlıde aiııli ıan" bu :muaJJede Sovyet]e .ı;. bu nıellirie ......,. aududv ..... nam olunmattar vmıt 

1 

-
-:-.. _,-. ..,..... .....- . . • JIUCiıı'. kalır. ile Yı • ~ 1 

smdak:i mmtaka ctiiı• oldub için, De~ wn -s. ~ ·~~ 5 ._. ~ ıarkM.ızda.v. (auiı- 5. of • aanlen - Bir bahc,enin. 1arıaa-: =-ine t.ama ,:zu- merkezi Belgradda bulunan birin- nizde lııima,ye aım:.n ~Akde .. 
:b.n TJ!.i.t:ı~ ~ ....,;; ji#

6
dan) :~.. ---~~~ .. u- .-:11J8"bir °!_~~ - Bir hah- kabele ~. ~r vaikatbr":1&:~ ~~~~~ı-ı...!rd\ısu~~bindan hkat - kafilqe tumız ederek iD ~ta _ 'bir ~Clfl u---..q:uJ.. ..- - --. yetler BirlikiDin uzun teeriibeleri _ _. 111a.ıs;, ve en ur- ma i8abet ~ ı.., 1uda. 

thılll&. 7 - Alaç baliÇMQ;ı bk Ig-.ı- tile ı>art of t1ıe aarden - Bah- ~JBiştir ki bu aihi ar.ede- talmak üzere hıu mmtakayı vakti- 1mi batwpa "" n a.....-.. -.ı Nil _..., dw. çene parçuı (kısmı).. leF yalnuı: ıekJıen eleji). :kat - le boealtarak Tuna ve Sava neh- -;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;' ;:;;;;;;;;;;;;;;;;: 
b;;eılerinden mühim ttir kMllll - • - 8ol'MlllıU rietıd•m11aın 6. You taJre - alırsmız. tik büımbn da sulhu. ~- riııill -1siDe eekilmii oldutu nıu- ~ 
IUa ~edilmit o~ A~lıuı.n bir kısımdır. tUe - •h:nız.. . dirmeke hizmet etmektedir. Bu = hakkak addtıMUDI~. lsta b f .,. lı1tp da 90n tetehbus etmıı olduk- 9 - Ayaimıa başımın üzerine Yukarıdaki 1kı misalden anlaeı- mm ~ ctemeller!nf sulh . . .. Kezalik merkezı ~ olan ft U b0r8UI --lan ileri hereke6ll 9eWdtmııi iPh byarmm:. laca~. veQhjle µilin önüne şahıs cadele- Qüstunuıa dayana~çıg:ı- 4 Ddi Yuawiav ordusu ela her 
~k. . bir ~eyfi7~~·. FiBı~kik.a ıam!rı «elmeyınce emir şiRMı yet hari~i . siy~ti bu muahede : halde A1maıı ~e İialyan h~- 'l/4/tfMl 8Vlbl - b.t>lı>lf flatlM'l 
8-auıyı tahlıye ettiğımlz vakit hır E%ere;.. : il olur· leri kendisine bır lazımı RQyri mü nndan ~ mabtewnel faik Al-
Çok hJ"•h ·n ~ ~ ae TransJ.ate into E.nRıishı put - ko.ranuz.. . farik telakki etmiştir. Sovyet _ y~ ınan ve İtalyan ordularına . karşı SS!' P.R 
lea akide, J>u.mıla ızah eclrlmıt ol- 1 - t J>Ut my foot on ymır . t!lke off - Qekınız. çıkannız, gıoslav dostluk ve ademi tıecavüz ~. ~~ ~ıyerek ADllJf w noame .... k.,... Vakıi. Libya çöHerinde foot. fiOi. j mnaabedesi ise keadtalne bemiyen w dUna birinci aıöu ~ irtibat L011C1ıa ı Btıll'llll 5.H 
~ h'm>r v dwdurmak için 2 _ Take you,r riaht hand off vemblar uas.ında huııusi ve kıy _ muh~ ederek. ~&tiataJ\& çe. 1'ew-Y01t l'OO Dolar ıao_. 
ilılli. ' ıJı •ia '-ru v•ec i" •• da- ıny arm. Veeabulary : md~ 9k -mevki W~ır. Ev- ~ne:ı cephelerinı ~ lGQ İaYfo. - 30.20l5 
... 7& kadar -ki bu dHik•tn gel- a - A firı«er of my ~ hand be t ~t) W•ı . ~1r ~. .-~. eimdiye ka - tuta k olan b' . . -=-dün .: AUna JGQ lınhml o.-. nıılt oW.aiu -. -.aardell ..ı.- . .ı...:- n \UIC'u - egı mı& e....- aar w ınü,.-ı nmıeeavJır insam ca ırıncı ve uvı cu lfa4rid 100 Peçeta 12..9111 
~ Mhdeftmlzi . çek ıs on :uıy ~1• büvülr. WaJıet ~ içine ahnı 1 ordular hem. cephelerini kısaltmış BeJcrad ıeo I>m&r u• l;llildCl.i bir ac4iaıken'k".wem: 4 - Your haad is on your Straiaiıt (S&reyt) _ ctoırv. ~ harbin teveaü e.:ıe~ ~ 'ft hem de lima1e kaı11 orta Yu - Tokehanaa IOO Ya. sı.ım 
nba ... ....... iıııli. Biz uwala o-- Juıee. aııd (end) -- ve we oldubı bir sırada imza edil • ""6la~yı ve daba kuvv~tli ve e- StQttoım 100 ta"'I l'r. 30.'H6 

...._ '-W. ı.r ı mire ea miıaid ae 5
6 

- İy.JNt m<rtoe ~-*!. ~ face. -:-~~ :)- .• de (yanında, iize- miftir .. Sonra birçok hadiselerin ~ ~~~~rwnakBu ~mı Altın 2._80 
~ . ıt.ıte. luıW etmek - •ur 111 a ._.., w youı: ~- • eeti)etmden de anlaş.ıldıjh üzere e- ~-· esil~ ye- Kütçe alQn K... D'I 
ha .,._ ~ · foot. belween (Mtftn) - •"" rJa. lıll Jaaıt> J9li birçok memleketleri lli aeleri teeıkilAtla da nıiimkQn ıı--~::-::---...::..;::. ___ .=:._ 

ıt.1-~L- '!..! t .,_,-... 'I - M.Y--.*11 iır a .-tol ars bG1t °'"8) - kat& w yei miJJe&ri tie kanlı bir kat- .-edebe~ takviye edilmq bu- • _~ve T• .. 
.. . ~ .. - •-· nekletü - fmoe. m (in) - i(llıda. tiuDa ,;üriildemek trıeredir Yel - hlnmaları iktiza eden 'beıslnef ------= Bı...ı IO 31 c:-.. b.v~ ~tan ~ 8 - 'llns is tile batık of .,.y ()ppcısttıe (~t) - kar.tanda. ııız w nokta bile Sovyet R~ya ile flfiş) ve ü~eil ('Osüb) ordu - Aaadetıt DııımirJ'llla 

-. t4. - IPI ...- bc1d7. addL y.pavya doltluk muahedesine lan da umumıyetle şarka karşı hiıl9e ~ • 
teauak _..e 'al ıdir. ~ ~7 ı - Your cat is on the tree. Pencll (~) - kur.tun kalem. bilhassa ehemmiyetli bir m ye ~an cephesinin, kuvvetli 
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tıı• .-ıerml W.,,eM ı..-dilonna. 18 - Take your foot off my Chair (.çear) - iskemle. rilmesmi icab ettirecek mah~t _ da~ silsile ve ReÇi.dlerini müdafaa 
a... ~ir ~nizllk igiadle bır~tt- Aea4. mde (sayd) - taraf. tedir. Fakat Sov ... ·et - Yuaoslav etmekle meşgul olurlar. Dört Yu- manlar müessir bır' vazı·yete .,..., -
tır. •-.niılt•ll Ahn .. lıı•vvetlea - - - J •• ,.. rroslav ordusu bu ,.o,h'ıl ....... . _. 

• v • tabi (t ybl) muahedesinin manası yalnız buna "' v.... e ...... umı meden evvel imha edebilmeleri 
nı. ~· m~ laakhgı vakit Exercüe : ili e .! - masa. inhisar etmez. Bu maİıa muahe - ]'e~le şimal ve doğu h~dlanm çok muhtemeldir. 
ir raı- ,Z., '=-d: 1. The &ent of my H..ı is_,.. ~~ (ar) - dtrlar (is - dir'in denin iUlh siyasetini tamamıle ~- ımdafaa ederken merke~ı ~sn~ Yeni Balkan harbinin BulAar _ 

tendWne ,_-dım b+L'uw· face. cemı). m n ve tesis etmiş olan kU\~etli sar~yın~ ve en cenubdakı. t~ Ywıan lwdud.undaki inJnşafına 
luoc:Wı:. O wlat Y-.-w.:..::: (the Ji lmDamJonız,. C6nktl IMa- ~- ea mMbim müşahedeyi 1 Sovyet Birlik! ile imza sırasında ~ eski Karadai merkezt Cetin: dair 6'le henüz ~ok bir ieY bilmi • 
bq ede1ı ileceii -.. ..... ....U tllft (m~ ~-~ yalnız ~ ön b- teaıbit etmek lhnndır: en: mühim meşgalesi .sulllun te - :=ro ~t;?• ==• yoruz. Simdilik bildiıimiz sey Al
fıaM k..Jf "ze _. 1w· • 1 • zulı ~)~ ki" o" da yüzüm (~! -~ vuifiillYet. hDlfma in- ~mi ?~~-;.. Yugoslavyda arasındl a 4işmekte olan vazife de pek tabii maıilann evvelce ele YudıA:ınuz 
lı fu.Jr±""""lla, t.ınaweleriıınizle ı~ • ua ,. w ~ ~p-en VU" ~- • enn ve ıerek- ~ -~ olmasın an d~ ayı •Jarak Arnavudlu~a imalden ce- vedıile Stiuma ve Keata. Kanını 
ve .._. Url> 1evaamamızı. yüzdür, Jialettayın bD' yas deiil- •diler ıreu.-lerin cemi tekille- l>ır kat daha lruvveUenmeJrt.edır. ba d x-. ta ~ 'b vidilerhıden Yunan topraklarına 
dun 

8111 
• L!._ _..: '- •• yar_,- dir.) · ri düba ve behemehal kullamJ.ar. Yeni Yv..ıav hükUmetinm .Ba- ~ki 1taolıı::ıu arr~z '--udanra taanıu ettikleri ve bu vidileria 

.1..ıı.._ - .i:t Dil' ~ıu~at ıye ve- 2. 'l1Us is an amı. - rid vaziyeti kuvwtlendirmek ve - __ .._.. yan oruustmu ar- ağızlarında İngiliz - Yunan kwv _ 

Y~...-u etti. ..,ıscı- taıahaa -.ı... . ı1. Tııxt (..._,') .-..1 '- la.:- ..._ muhafaza etmek içiB .-fa- VUJ."llllSA-..ır. ti . . 
16~~ ... ela Lir -ı ı.liMe ili- ~~~· -~b:' v-L t lallR - u .as...._ ••.,..; ,___.ıer So_,.......__ Bı'rliz.•-•n Drlnei YuRO&lav ordusu nu va - ve erının siddetli mukavemetle -
lllQ ..111- --1-L- \ .uum .: UM1 r-a ınuay- ( ~~ ~~ .... ~ w- -:6 • A:ı....:. tik :.ı.. rine çarpmış olduklarıdır. Alman. 
tnW. Ye .~ rı:- aiadenaek J91 Wt Jr:eWan. ~ Jıınlmış .......... ) • •• JI l8llQlaÜllİ.lli celbet.-ittir. ;,r.u.eyı .unya . Cnıetin~n korka- lıar bu vadileri JleÇJlleie muvaf -

=setinde- az. lf kı w.ı llahaedi k za: •vıf Emnyetle iddia obmabilir ki mıyarak yaııabilir. Cünkü İtab' 
......._He.INaıde Balkan Harm.ulen hala D' 0th • . tuıW: ~ terci• mi» imza o1:wıan bu muahede. ke~ bu denize tamam hakim delildir. fak elaalar da burada, mü-
.._. .-..&rder meba&l hum ::n) « ~ Yl ız A Gi wzularma raiı:Mn çok JDiç ve "Rnnnı:ın h'>c:l.-ı:ı cliver cephelcTden teaddid Ywıan müdafaa hat-
" alır •e t.lıaeli bir hul> ....._ · . box and a pencll are on the Wucu bir deYre Aeqirmekt.e olan de heriı~ bir tacize 1*amaat larına C8l'J>8.Cak. yani bu -
;::. ., .. wwkte ve bak luıYvede- bo~· My neck :ıs a put of nıy :n.-;,.:r :kuJ:ır~ kuqun bnileş y~ milletleri nezdin bah's mevzuu de~ldir. - :1~:1 Sel"f:l:f=: .. ~e!1:1: 
1
_ ...._ bYvetleriae plelaıe ça- y. . . nr-S:•mn. _ • . ae tam bir makes bulacaktır. Merkezi 'Oıskübde bulunan ü "' 
*Ti• ilimad e&etenneldodir. . (an k~ı. kullanamayız. ,~e. ketime ıereümesi: .a. llfflnw ılelsi Y..-a.v elçisinin ri:ncü Yucoslav wd.11Su da muh miyecektir . 

....... 
7 

(A.A. _ Reater _ Zw:a ımt Jı:etimesi bir sessiz lw'f- ~u ve bir brtun bıem dniar •anatı temeldir ki Amavudluk taarru - Elhasıl BaJkanlard4 Mihver 
~ .. lea'9til? mabaltiıi. ~le baelamaktad_D'. the}i. de ~- üzerinde~). Mo.bva 7 (A.A.) _ Moakova :ıuna Pizren. Debre ve $tru*8 ü devletleri ile Yu-1avya ve Yu • 
)ııoı: 7 naına:rız. dinJdi o takdirde vueu- of~ :ı: at the rjpi mca 4'ali. Yuso.lav elçisi Cavriloviç 111 zerinden birkaç tümenle iş.tirak e- nıanistan araamda harb henüz ye-

y._-.., bir ~ lı:.rt'umın dmnun yalıuz hir pıarçası varmış Bil tanfmdauı:: bJem Jmea. ~e,a~tta bulunmuttur: iecektir. Bu lltlJ'etle cembdlm, ni başl~ımdJl\"t JDWlarib 
~ Fw •h~dr b . h ., ta o da bo~ ~bi bir mana nun (&el' Jretime _ Sovyet _ Yuao.tav doatlak ve $alittan ve ~elden taarruza ujt tarailarm. er de dahil, u -
bin • hiiyük -..ım .;u e~ çıkar.) Jmı ( y tel'eiimMi: Kil- ademi tecavüz DHNılle*ai S NiMıa rıyaeak olan Arnavudluk İtalyan çaklaıi. aruında müthis bir düello 
'ecir y . nd ! t 

1 
. . - 111bDD Ye- muayyen .taıea) tamli yani hal'he ~ ordusu idn neticede esir olmak 6lacak ve ~i taraf hava haki • 

d....;._.·.: ... n':'diY:ti~ ~ii~ Dlrtftlr.clllers- LU11ıfllr chr~ ~ ~lefkut1:eı). tarihten e'V'9eldir. Fmt .. ı..b ..... ~!~ubd"" ~~bet·yat~~:ı.:m·ku1·~0ı..~te. n ıniyeti elde ederse o. büyük bır lkıılıı._. .a·,,..; ~ - _.,_ - d da • ..J. k ~ ;u. tuU '* nu hareket kolaylığı kazanmış ola • 
ı~~ ihtiva eylemektedir: BuRiin vereceltimlz kelimelerle tbe ~ ._ tMemıe mnaum aGl ;::.~~ mumıe~ıüari Yı1ll-.istan ile İtal.v• arasmda caktır. Ancak unutmamalıdır ki ....! ... :-- BritanyaLlan Avrupa kıt - derse devama baflamadan evvel tarafutclaCıır.(ıteliıne • •-- decektir • ım&dWaee et--... •• Jaarb çı~ndanberi YuJ!oslavya YuRoslavya ve Yunanistan tarafın 
~ Almanlarla doirudan doğ - hatıramızı tuelemek Ve e\'• ke.ame ~ci.meit ~ Cııtnllo . . . için Tekit ~mıeden teşebbüs O- da çok kıymeUi ve kudretli bir 
~ bqıı Ul'flY• koymaktadır. velee dördü.Ajimüz •amatikal şe- kemle dır Yatıında 8'tl taı'8f ..._ . ~ .. Sta~ lıe MeMtol' a lunabilec8k ye~ k~lı ve kuvvet olan İDailiz uçak fflolen 

2 Hit) "' :\ _._ fa nın) ve lnlUWIDI V..,..Jd ye dott&ae hat h--t.-• }m k .. .. dır .:ı. - erin daima içtin.ı~ et- killeri tekrarıam- ydalı ola- My. eh . . . tı bflreketlerind ..ı_ı_ __.. • doltnı ..-~ o a uzere ıor - var • 
rn. ietediii bir vaziyeti ıyani iki caktır: aır is OJ>Posıt;e yaur cbair d . Q ~Y! ~ .,._ «Hltimiiz "R biFlıaç defa fu~rinde Tankların da daibk ve u yollu 
~ laarb vaziyetini ihdas ey - 1 '1bis is a ship - Bu bir • -~alyem sandalyenizirl' kar- ~wmıettar oWuiuNı iJıbe eyle - ısrar ettiğimiz böyle bir planın ni- arazide yapacaklan it ve tesir n 
l!lnaekt.ıtr. rn!d". şı . r. • . p k A ı___ • hayet bugün tatbik mevkiine ko- pek fazla olmıyacaR"ı da aşikirdı.r. 

V; • ,. Jıl'. • • . (Kelime kelıme tercimesı: Be-- a t MJW&D. taarrıızundan bir - nulduluna ve hatta Yu2oslav hu- unabilir lô Al 
... :ı.~ ~ Um~t H..-'hde Seli - Bu cWnlenin kehme keHme nim aandalye dır ka,..,•--'• Sl%İD kaç saa.t evvel .iuuta edilmiştir. d dl.ar d A dl ~ ..ı .. m. Her halde ıamıol -
~ IMıla-n Bntaoye 'uvvetleri- tercümesi eudu: sandalye) ·.,,-.·-- GavriLoviç ıunları ilave etınİf _ t.aau ın an bil rn~~~laduı:a d~.~ maaya simdtve kadarki harbJ.erı 
~~~,....,. ... ediline. ha Bu dur bir.._ The table İl hetween yow body tir: dü::::u ~ ;;dy01Kl:~rı:rt ninen a~ ve en çetin' 1e D84-
İJi limdi l'IS ~ekiactea dalua Tbis is tile ship - Bu (ı.ı... and my body _Masa sizin w be- - Müzakereler Yugoslav tqeb- abnDU4tır Eler bunlar doğru ise lamıstJr. BiDet Alman j(aıetelerı 
ı..:.ı çok ~ I~ bir ~ da- ~· muyyen ve JMllma) -- it.im ~cucUanmız arasuıdılııhr. büııü ~eriae bqlamlfhr. \lagosla... şimdilik Mihver - Yuıoslav - Yu- ye -1Yo &Pik•lert eile eimd Bal-
" ... ~ Priilmektedir. &. midir. (Keliıne bliJne terailmelli: lla-h~ Moak.,..,.. ınU\'rllıılmtıa- nan harbinin en heyecanlı. en seri kanlartia mevzuubabl. olan feYlll 
C:-. nmzaffer ve eevk •e heye- 3. my ..-ı -~ a dır u.nda. aiz v.e ben). dan soma muahede iç ı&a urfın- ve kat'i neticeli safhası bu ola - lMr' asken J(eliilıti 'OlmadıA nı ya -
-... idade ~ y~ or~UM>- ~- -.lMMJn ·~· ~- A 'tendl is m a box - Bir kur· ela ak~ Vct Pllw geceııi gece cak demektir. Yuıoslavlar, dedi • zıyor ~ IÖ\ı'hi'V"l'lar • 
._. ~ mizehareöai de ıl\ve linde kn"mıhr ve 9enlm. simin .-n lıaleıa lmbanua ieindedir. 311arısıı.lan bırıız aonwa imza edit - it" · -1bi .hareket ett\kleri tak • ~ Q..• ıta • 

1 
bb ...... bılimalıri dlıinla 7.ikredile& ~ ~ t._ terc:ümaıi~ Bir · ir. imza ~e Stali. .ı. d= Yv.nanlılarJa birlikte Ama- -Z. A~ ja•---::- 7 (A.A.) - ~r a- fııaniriın lla Aellr, mesela: laınun ~em •lçlnde trir kutu). hazır 'hwlurirnGftal'. ~ d~lıtaki İtalyan ordusunu Al- ~ 
paıiamento mulm•• ,..._ yo\11" hOU8e - eviniz. My riıılk 1eR i8 bent at the ı...b.,. llire ru ..-- • 

~ 4. r tae - ahrtro (İnıilizeeli: ~ .. - Sa• ~ dbıden bii- Londra 1 (A.A.) - Sovyetler Wlerinin intib .. R• s&re •11 peltınffazla bu .. beklemaaeıli lium .... 
liz -...ı Wav.U. Ortatark İD41i - Ben almak). kübiir. • Birliiilıe YuaoalHya ar-.,da bir blıfhca teliıri Ttiı4d.J~ takih ede- diiini aç.q. .c>ylemekle .Ahn.nya-
,__ır-.eaı.n.i• .... wnaadam .. Yeu tab - alıl'SlRlZ ~zee- s,.,,.. I ademi tecavüz pakb bnıa cdilmiı cei:i batta hareket ne olu ... oleun DUl a.o.... ıihni7ecek. bir welcet. 
~~':1aaMıtaaa ihraç edihnit si: Siz atmak). Translate iDto Turkilb: olması, Alman kıtalarımn Avrupa- bunuıt McMicoYAda h0tnucl.u~l~ u- ten de çekin.-u.en. &vyetler 
41 b" ......._ laatlmman- ı. '!be ı.we ia bet • tile ..._ nın e...-~ n 1m ,. ... yancfmıııJ'aeaiı heilmda Turlriye - Birliii Japoa)'ll ile ancak So97et • 
.t~I. n maWaza edıcalrtir. Cön ,......_ m~kil biır çok filo- and the ehair. •een -. doiaa -'5s' ri sidedr tPm ....... 3'i ikna etmek olacaktır. Bu intibaı leT Bidiiiae cenit menfaatler temia 
~ a kuvvetlerin acle4i ve e- lar • sömdıınilaaitti1'. Milaim -.. 2 )ly hoae Ja OIPPGlite ..... claha genif llUl'ette izah etmek liirım ecfeLilee• ticaft ......... , yep -
~ derecelİ Yunan ve Bri- taıda ....... ., Ameriba tana • ho~e. YGUJ' l,a laalıııer -.ı ....... Jt .... •.ıline Beltanblarm birbirine )'llr - mak anıuıundachr. Matmoka. N. .. 

e
~ lmrma,lan aranada ~ de Ortatarkta lııir "'J•· 3. t take a JJeDeil in my ....._ • aıll • 'H ,.tMl&m\pet _...... danı tam bir eeme-re vermediji tak manya tamim~ yap-.k taWI 
zt•almifb,r. Ve derPit edilen de Wifils bir lmrat ateb tetkil e- 4. You put tbe etane&te m -, Alıııı• ,..__ aalMi. diıde Scnyetler Brrliğinin itaba ui- yeyi ~r Bblii'min ...... I' 
~ 'bu ilk b'Yvetlerd• ....... 8Udla kat Giriııl. W Ya your mouth. an inıtbar .-,orlar.d&. Hal-iti, ha ramak istemediği söylenebilir. Bu tibara alarak Japonya ile bir ..ı.. 
....... DM i - ..... .le ,..,.... km fa., 6. Tbe boy is ı.etween t:he .... ne bclar preM P-.l"ua v.,.._ -- eebcbledil' iti Sovyetler Birlıii 10 ma iımıa edeceii ...... ;ola tık • 

1 a.. ,.ı1· • aliyetin tirMi eemereai Wrek edil· ani the ...,,..,.. latmaaını imza etmeden evvel Yu- gÜn içinde AJman~aya tevcih etlilen mlfbr. hant ır- ,...,.~e. J...-
hf .... 7 (AA) ·- Rater •- mıektedü. Bualıara ~etli harb t. My 1eft knee is~ ıoslavya ile Sovyetler Birliii ara- ikinci diplomatik 3iU&yi teşkil e ·yama Qa4e,.. ...W =lıte ~i-

Z ....._. muharriri 7uı - mels..- i6ar ediknittir. 'I. Your Jiiibt arm Is ab'*Wıl llnda bir ademi tecavüt: paktı ya - den "Ye lurk.ild biT ~ddetle reci 11111- W Mil Ml'~e9t ~. k. W-
~~ ıc.hlse 7 (AA) - Rwa hı1 8. '!he bof la at my lhle. pılmuıı için müak\ereler cereyan hiyetinde olan bir tavn harek~ti in- naeaaleı;6 .Japon huic:bie nazın • 

~."lllll~·._•,1•111i-~ı111"ı..a''' .... •ı• ı.li Yuıi •elet he - diri..,.._ aıke. W,.daki t. You od t are -at the table. eteiii fsiJiıni,.orct.. i9e de pfttJtı im- tibab etmekte tendcl&d etrııremtf. • nm Hitler taraf1ndan aldatıldıi-ı 
~· be lııava fllm.~ ,_,.. W..;•lltl w S...... w.M 'r4Mıi # 10. 'lise ""ad the cm ase lii Wıi 'baiı .......... hayret-...,.... dr. phrelt-~ trir inkieat'a ujtıa -
~ ..,.,,,.rdıt. Wna~ Jü illiôtÖdit DtdcliJt lolltft 'tkf' -. ~ iiH'Mlt ~ ... >MaliM\a"ya dJiinı ~ MyM\ Uf•ndlP. 

._ .. ln•u-- tlına- cl.de ll•mheraıman e&illt istir.. ıı. My hac1t Ja Nü. ı.a..Pa _.. Y$ t~ J~ SoYJ!eller Birliiıadea mamalıdır. 



8 Sayfa 

Dünyanın En Mükemmel Diş Macunudur. 

İstanbul mıntaka ticaret mü :!ürlüğünden 
Türk-Alman hus~ ticaret anlaşması dahilinde Türkiyeden Aimanya-

5'8 tuüu ve tue balık, peynir, keten elyafı ve yonca tohumu ihraç et.mek 
e.rausunda bulun.anların 1938-1939 ve 1940 seneleri zarfında yaptıkları ih
racatın miktar ve kıymetini ve son stok vaziyetini gooterir beyanname
lerle 11/4/941 Cuma gü.nfi saat 15 de İstanbul mınt.eka t.icaret müdürlü. 
t\in<lekl içtlmaa gelmeleri ve evvelce aynı maksadla verilmiş olan beyan
namelerin nazarı iUbare alırunıya.cağı llln olunur. (2755) 

lıtanbul 4 üncll icra Memurluğundan : 939 - 879 

Gayrimenkul satı' ilanı 
Ödünç para mukabilinde i}Xltek verilen Feriköyünde Baruthane cad. 

desinde Havuzlubahçe ve izzetpaşa sokaklannın köşesinde 35-71-73 taJ 
numaralı Urgir apartı:nanla Kasımpaşada Kadınıehmedefendi mahalle
-sinin Badullah caddesinde e.ski 9 yeni 11 kapı sayıll bahçeli hanenin ta
mamı açık artıırmaya çıkarılmıştır. 

Apartunanın. eYWı: Apariıman tamamen kArgir olup zemin katında 
Havuıluba~ a6kalında 35 numaralı çift tanadlı came.klnlı demir ka
pıdan girUlr. Zemini çini oir antreden altı basamakla mozayık merdi -
venle çıkılır. CamekAnlı ve zemini çini bir sahanlıkta bir numaralı da
ire ve bodrum ve blrlnd kata c:ıkan ve inen merdiven vardır. Zemin kat 
bir numaralı daire üç oda, komple bir banyo, alafranga matbahdan iba
rettir. Bu daire ayda on sekiz lira kira getirmektedir. 

Birinci kat: İki numaralı daire ufak bir sofada üç oda bir banyo biI 
helA. bir matbah vardır. Bu daire de ayda yirmi lira kira getirmektedir. 

İkinci kat: 3 numaralı daire de birinci ıkatın ayni olup ayni kirayı ge. 
tırmektedlr. 

IÜ'~üncil kat: 4 numaralı daire olup burada bir oda bir kller bir mat -
bah ıbir helD. va.rdır. Bu d aire de a.yda on lira kira getirmekt.edir. 

Bodrum katı: Taşlıkta bir oda bir sofa. bir helD. blr matbahı havi bir 
daire ile mezkO.r taşlıkta bir tapıcı odası bir helA bir çamaşırlık ve ya. 
rundaki aralıkta iki köm ürlük vardır. Bu daire de ayda altı lira kira ge. 
:tırmektedir. 

Bu kattaki aralıktan İzzet.paşa sokafına 71 numaralı kapı ile 73 numa. 
rnlı tek katlı dükkAn vardır. ~bu dükkAnın cephesi demir fstor ke -
penkli ve cameklnlı ve zemini çılmento şablıdır. Burası da ayda elli llra 
kira getLmıektedir. 

Umumi evsafı: MezkQr ga.yrimenkul kArglr yalnız sahanlıkları çinı, 

merdivenler rnozayık ve demir parmaklıklı ve korkulukludur. zemin kat 
pencereleri demir parmaklıldıdır. Katla.rın ayrıca balkonları vardır. Bi
rinci kattan itibaren cumbalıdır. İçerisinde Terkos, elektrik, havagaZi te. 
sısa.tı vardır. 

Hududu: Bir tarafı müfrez 27 numaralı kısım bir tarafı 29 numaralı 
mahal arkası 13 numaralı l:ısım, cephesi bahçe soka!;ile mahduddur. 
Mesahası: Tamamı 97.50 metre olup bunun 77 metre murabbaı bina 

ve 10.50 ımetre murabbaı dükkfl.n ve 10 metre murnbbaı da o.ralıktır. 
Takdir olunan kıymet: Ehli vukuf tarafından halihazır alım ve satım 

fıtıt.larlle mahiye getirmekte olduğu irad nazara. alınmak suretile tama. 
mına on bln lira kıymet t:ıkdir olunmuştur. 
nı;er Kasımpaşadaki bahçeli hane : Mezkur gayrimenkul Badullah cad.. 

desinde 11 taj numaralı bahçeli kArglr hane olup mezkür hanenin ze -
mın katında cepheden dört basamakla mozayık merdivenle gırıllr. Bir 
sofada i.ıç oda bir helA. vardır. 

Bodrum kat: Btr taşlıkt.a bir mntbah vardır. 
B:ı.hçe kısmı: cephesi tahta perde ve diğer hududu kD.rgir duvarla tah

dld edilmiş, içinde ufak bir havuz ve bir kaç meyva af;acı vardır. 
umum! evs:ıfı: Mezkür fayrimenkul kfi.rgirdir ve bodrum ve zemin 

kat pencereleri demir parmaklıklıdır. Kısmen tamire muhtacdır. İçinde 
Terkos, elektrik tesisatı vardır. Ayda on lkl Ura kira getirmektedir. 

Hududu: Bir tarafı Arnl•lt sokağı bir tarafı kabae ile oğlu Nafız hane 
ve bahçesi arka tarafı Kadriye ile kızları Adalet ve Ayşe hane ve bah. 
çeleri, önü, İbadullah caddesile mahduddur. 

ııvı:esahası: Tamamı 193 metre murabbaı olup bundan 60.50 metre mu
rabbaı mahal bina ve müteb:ıklsi bahçedir. 
Takdır olunan kıymet: 'Ehli vukuf tarafından halihazır alun satım 

fıaUarı ve mevkii nazara alınmak suretlle tamamına bin beş yüz lira 
1ıakdir olunmuştur. 
Yukarıda hudud, evsaf ve mesahası yazılı gayrimenkullerin tamamı 

açık artırmaya konmuştur. 

ı - İşbu gayrimenkullerin artırma şartnamesi 10/ 4/ 941 tarihinden 
itıbaren İstanbul 4 üncıi icra daıreslnin muayyen numarasında herke-Sin 
gorebllmesı için açıktır. İlanda yazılı olanlardan fazla malUmat Rlmak 
istiyenler !~bu şartnameye ve 939 ' 879 do.sya numara.sile mcmuriye[imize 
muracaat etmelidir. 

2 - Artırmaya ~tirak için yukarıda yazılı kıymetin yüzde 7.5 u ııis
betinde pey akçesi veya milli bir bankanın teminat mektubu tevdi edi
lecektir. 

3 - ipotek sah1bi alacaklılarla diğer alll.kadarların ve irtifak hakkı 
sahiblerin,n gayrimenkul üzerindeki haklarını hususile faiz ve masrafa 
daır iddialarım işbu ,Jln tar:hlnden itibaren 15 gün iÇinde evrakı mü&
bıtelerile birlikte memuriyetimirıe bildirmeleri icab eder. Aksi halde hakla.. 
rı t.npu sicillle sabit olmadıkça satış bedelınin payln.şmasından hariç ka
lırlar. 

4 - Gösterilen günde ar~ırmaya ,.ştlrak edenler artırma §artnamesini 
okumuş ve lüzumlu malumatı :ı.lmı~ ve bunları tamamen kabul etmiş 
ad ve it1bar olunurlar. 

5 - Gayrimenkul 29 Nisan 941 tarihinde Salı cilnü saat 14 ten 16 ya 
kadar İstanbul 4 üncü icra memurluğunda iıç defa bağırıldıktan sor.ra 
n çok artırana ihale t:dılır. Ancak artırma bedeli muhammen kıymetin 
yuzde yetmi.ş beş'ni bulma~ \'Cya satış i.stiyenin alacağına ıüçhanı olan 
dığer alac:ıklıiar bulunub da bedel, bunların ıbu gayrimenkul ıle t"min 
edJm~ alacak'ıl:ırınm merunuundan fazlaya çıkmazsa en çok artıranın 

taahhiıdu M.ki kalmak üzere artırma 10 gün daha temdid edilerek 9 
Mayıs 9U tarıhındc Cuma gfinü saat 14 ten 16 ya kadar htnnbul .ı ün. 
cü ıcra memurluğu odasında artırma ıbedeli satış lstiyenln alacağına 
rüçhani olan diğer alacaklıların bu gayrlmenkıılle teman cdılmiş ala -
cakarı mecmuundan fazlaya çıkm:ık şartile en çok artırana ihale edair. 
Böyle blr bedel elde edlmezsc ihale yapılmaz ve satış talebi düşer. 

6 - Gayrımenkul kendisine ıhale olunan kimse derhal veya verilen 
mühlet içinde parayı vermezse ihale kararı fesholunnrak kendisinden 
evvel en yüksek teklifte bulunan k'mse arzetmi, o'du~ bedelle alma • 
ğa roıı olursa ona, razı olmaz veya bulunmaua hemen 7 gün müddet
le artırmaya. çıkarılıp en çok artırana ihale edilir. İkı ihal' arasındaki 
fark ve geçen günler için yüıde beşten hesab olunacak faiz ve diğer 
z:u-a rlar ayrıoo hukıne hacet kalmaksızın memuriyet.lmir.ce alıcıdan talı
.sil olunur. 

7 _ Alıcı artırma bedeli haricinde olarak yalnız tapu ferağ harcını, 
~ ırmı senelik ta va ıbedelııı ve ihale karar pullarını vermeğe meclJurdur. 

Mutera.kim vergiler tenvirat ve tanzifat ve telU\1 ye re mlndcn müte _ 
vellıd belediye rüsumu ve müterakim vakıf icaresı alıcıya aid olmayıp 
ır•ırma bedelinden tenzıl olunur. . 
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Bat, Dif, lf ezle, Grip, Romatizma 
Nevralji, Kınklık Ye Batna Ağnlannazı Derhal Keeer 

lceaıfea. flhıd9 1 bfe •lı•lıfllr. TAKLITI.! RINDEN SAlt ll'<llNIZ. 
HER VErtO! PUU.U KUTVt.ARt ISRARt.A iSTEYiNiZ 

stanbul Komutanhğından Verilen 
Harici Askeri kıtaat. l~anları 

Bandırmada mevcud 450 : 500 ton buğdaıyın kırdırılması 15/4/941 Salı 
günü nat 16 d a Çanakkalede askeri sat.ıh alma komi.Vonunda sra.pıla
caktır. Beher kilosunun tahmini kırma ucreti 3 kuruş 66 .santimd.lr. 
Kat'i teminatı 2746 liradır. Şartnamesi komisyonda. görülür. Taliplerin 
belli vakitte komis~na gelmeleri. (2250-2751) 

Kansız genç anne! 
V•Yru•u"ufl eOIO"O• Oft8 r•tae9k m lktard8, •weınHI 
OE$VEN "•" kunet turubu tıen ın nokunını t•"'•"'· 
ledıkc• h•r•tıl'I bu c•"' k•r,,•O•,,d•" tıe111di eıt.heb 
tl•d•r r•v•u• u"u" birlc •k gıdHı o le " sııto de ferde 
f6r0r . ... ,,. kuYw•ll•nlr, Vewru g llf'bOEleu ... 8u rv· 
.,. H•detlnln kendlıidw •••• 
€ınzlkll enneler• . OEŞYEN"ın k•ıt kuwnt turuk. 

ff llt ECZANE.O' 8 ULU NUll. lltClifESt l 

Hergün 
(Baştarafı 2 nci sayfada) 

düşman kuvvetler çıkmışsa, on
larla boğuşmnsını bilmiş, tutun
muş ve aya({a kalkıp düşmanını 

ezmiştir. Bu büyük mücacielc gi
dişinde onun gerilediği zamanlar 
olmamış değil, fakat, ne zaman 
'ki adım gerilemişse, sonradan üç 
adım ilerlcmesinı becermiştir. Bü
tün Türk tarihi budur. 

En son misali hep gördük: Ci
han Harbine girmış olan galib ve
ya mağllıb bütün milletler arasın-
da en talihli olanı Türk milletidir. 
Çünkü, o harbden hakiki galib o
larak çıkan yalnız Türk mileti idi. 
Harbden hem kendi toprağını ta-
mam kurtardı, hem de kendi ben-
1,ğini tamam ola1'!J.k ele g-eçoi!1di. 
Bu talihin sırrı giriştiği büyük 
mücadelede kendisini kurtaran 
kuıvveUere doğuştan sahih bulun
masında idi. 

Bunu n icindlr ki, ben Türkün 
bu manadaki talihine inanıyorum 
ve bugünkü dünya arbedesi ni-
hayet hulduıtu zaman, Türkün 
biraz yorulmuş, fakat, her za-
manki ~ibi kuvvetli ve sağlam çı
kacağına emin bulunuyorum. 

vlf u~i{{hı. c23ı.,.9~n 

ZET 
İKTiSADi HAVAG AZI OCAKLARINI 

TERCİH EDİNİZ. 
GALATA SEN PİYER HAN 

' 

y; ·.vna 
SAÇ SABUNU 

S•ı;farı~ı•İ "'uliefu11 ıı;ı11 harllıOlıılf• 
toalrinl lllı lıulle11ıtte &6recehliı1•. 

:10 Kurutlıu .................................................... 
Son Posta Matltaas-ı: 

İşbu gayrlmenkull~r yukal'lda gösterilen tarihte Istanbul 4 üncü icra 
t INef,Tlya.t Müdürü: Selim Ragıp Emeıc 

ınemurluğu odasında OŞbu ilan ve gösterilen e.rwrma şar nnmesi dair~ın- J SABiBLBRi ı 8. Rqıp ._...,.. 
de satılacağı a~n olunur. (42621 . __,, 

"-----------------------------------------------~ A. Ekrem tJeAKLIOİL 

Niıan 8 

1~-----------------
11 _~" .. 

TIİkNıi<I 
RE KABETS İ Z. 1 1 1 

Bir Lüks ( ORION) radyosu 
5 lambalı - 13 metreden 2000 metTeye kadar. 
l aene garanti - Teknik baitrrmndan mükemmel. 

naoar: Veresıye 140, peşin 125 liradır. 
M üceeeaemizde emrinize amade bulundurulmaktadır. 

RADYO TEKNiK 
P. Perrin ve V. Kornfilt ( Mühendis ) 
Beyoğlu lstiklıil cadd esi ( H açopufo pasajı karııeın~) T el: 41264 

PARLAK· ve SA~LAM DiŞLERE MALİK OLMAK 'STERSENiZ 
MUHAKKAK 

DIŞ MACUNUNU KULLANINtZ 

Dişleri ve dişetlerınl muhafaza eder. 
Her yerde O e: N T O L dit nıacununu ı.nıyınıı. 

lstanbul Levazım Amirli(jinden Verilen 
Harici Askeri Kıtaat. ilanları 

Beher çiftine 13 Ura. tahmin edllen 912 çift erat çizmesi pazarlık!~ sa. 
tın alınacaktır. İhalesi 11/4/94ıl Cuma günü saat 15 de İzmir Lv. Amir
liği satın alma komisyonunda yapıl~aktır, Hepsinin tahmin bedeli 11,856 
liradır. Takarrür edecek fi:ıt üzerınden % 15 kat'l teminatı alınacaktır. 
Taliplerin belli vakitte komisyona gelmeleri. (2248-2749) • • Beherfne talunin edilen fiatı 335 kuru§ olan 100,000 aded kilim kapalı 
zartla eksiltmeye konmuştur. 30,000 adedden aşağı olmamak şartlle ayrı 
ayrı t.nliblere de ihale edılebilir. İhalesi 14/4/941 Pazartesi günü saat 11 
de Anknrada M. M. v. Satın alma komisyonunda yapılacaktır. Evsaf ve 
şartnamesi 1675 kuruşa komisyondan alınır. Taliblerin teklif edecekleri 
miktar üzerinden kanuni kat'i teminatlarile teklif mektublarını ihale sa. 
atinden bir saat evvel komisyona vermeleri. (2192-24-05) 


