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Baldad 
Londraya 

kar,ı 
9azlyet alliı : 

lrakta terhis edilen 
askerler silah 

altına çağırıldllar . 
I' 

~ 

Basraya 
yeniden İngiliz ~ 

· kıtaatı çıkanldı : 
h.gmz1er tanare istas;o-
. nunu tehdid eden Irak 

kıt' alarıDtn geri 
çekilmeleri11i istediler . 

., Tobnta HABEŞ 

l ılddeOI biri HARBi 
. blcam SONA E~Dl 

yapıldı itaıyan-valisi 
'. AımanıarTobruğun tayyare ile kaçtı 

dış müdafaa 
· haUarına girdiler 

Irak yefti pc>lb b"9etteri 
Dessie zaferi 

Londra, 1 (A.A.) - Boyter a- 1 ·ı· 1 it 1 1 jansmın diplomatik muhabirini.D. ngı iZ er a yan ar-
6itrencUi{inc R(>re. ~dan Lon- dan 8 bin esir 93 
draya ~len haberler, ımparator-
lllk kuvvetlerinin Iraka çıkması ü- top aldılar 

(De.ama 3 tincü ••Jfad•) 

Almanya Fransız 
Afrikasına kıtaat 
göndermek istiyor 

Kahire, 1 (A.A.) - Ortaıark 
lnciliz kararglhının tebliğine göre 
döftllan piyadeai oldukça mühim 
kuvvetlerle ve birçok tankın mü -
zaharetile dün aktam T obruk' a bir 
taarruz yapmlıtır. Muharebe de -
vam ediyor. Taflİlat yoktur. 

Sollum mıntaltumda İngiliz de-
- • :liyeleri tekrar faaliyette bulunmuş -

Ve"and lar ve dütmana zayiat verdirmiıler 
ve llasar yapmışlardır. 

t 
Son vaziyet 

m-'-a•eme Kahire ı <A.A.> - ortaşark UD W İnailiz ltuvntiori karargahının teb-
lijine göre. ~ı ubah dÜfman Tob. edecek (DeNMı 3 ~ M1/ldtı) ( 

Amerika da Vişiyi 
turik ediyer 

-

Weyga.nd Afrikada bir Fraıısız ge
neralin:n g6ğsün~ n4an takarken 

-. . . . 

t Dük d'Aoıta 
( Dün aQamk:i Radyo "azetesin
ı den: 

1 

Romadan alınan haberlere Jl;Ö
re. Habeşistandaki İtalyan umum 

(Devamı 3 üncü aayfad .. \ -·-··__..._·-·········-··· ..... --..... -...... _........................ ....... .... ..... ...... 

1 Anadoluya gitmek isfiyenler 
l İlk kafile dün 

-
Blylk bir 
bava llloıa 

Blel'I 
bombaladı 

İngiliz hava 
kuvvetlerinin 
geniş harekab 

Berline hücum edildi 
Tayyareler Alman 

gemilerine de 
taarruz ettiler 

gitti, ikincisi 
bugün gidecek 

Herhangi bir sebeble gitmek
ten vazgeçenlerin 48 saat 

evvel kegf iyeli alakadarlara 
bildirmeleri isteniyor 

'1\rlıan vapuru hareket eder~n 

Londra, 1 (A.A) - Hava ne - ' 
zaretinln tebliği: • 

Dün gece büyült tayyare tqek • ~ olcu.lard.a~ bl isır ~ru.p . 
küllerimiz Ki.el deniz üaaüne ve di- Şehrimizden !devlet vesaıtıle tıy.Qll vatandaşların sevkıne dün-
ier hedeflere taarruzda bulunrnuf- parasız olarak Ana~~Y,!,,_ ~t~e~ __ J~ sayfa 7 sütun 3 le) 

(Devaıru 3 iincil sayfada) a.x.ar~~ 

......... Ati~tt;········ Sakin, neş' eli, büyük 
m~~esl bir güven ve inanç 
Amerikanın emniyet • • d • •ı 

devriye sahasını ıçın e gıttı er 
3.000 kilqmetre 

uzatması ne demektir 
ve ne netice verir? 

[Son Postanın ukeri 
muharriri yazıyor] 

.... ........ 

! 

\ ' 
·' ... · i . . 
• 

61 

Bulgaristan muhacirlerinden şehrimizde yer· 
leşmiş bir ihtiyar şunlan söyledi : " Ben üç 
harb gördüm. Biliyorum, bu toprağa artık 
düşman ayağı basamaz. Fakat mademki 
devlet baba böyle istiyor. Dinleyeceğiz,, 

Dün. hükGmet veaaitile parasız hem heyecanlı ve acıklı oldu, hem 
olarak. Anadoluya giden ilk vatan - de gururlu .. 
dq kafilesini uğurladık. Bu tel}'İ (Ark.ua .. yfa 7 sütun 5 le) ······················································-···············································--

( Yeni ve genç kaptanlarımız ) 
7 - . 

Dün akpmki Radyo gıı.zetesin -
den: 

. ·1··· . ..... . 
. AFRİKA; . 

Alman;yanın Vichy hükumeti Ü -
zerinde tazyiki gittikçe artmaktadır. 
Almanlar, Franaaz Afrikuındalr.i ia 
ı..len ..U.de ebDek *-cUkleıi ıi-

(0.. mı 3 -.ııci ~) 

.. . .............. 
' . 

1"1Jcl4l ma"fl ~~ 
CI..._ ' ilMıl ..,taaaa 1 - 1 ._. Ata ....... •m··taew) 



2 Sayfa SON POSTA 

Hergün Resimli Dlakale ı 

Yormak silahı 

May)ı 2 
,,. ........... __________ -=-,~ 

5 Do~t ta sermayedir •. E 
1 Sözün ku;asl 

Hey, Palabıgık 
Artinf 

.... ...., ____ E. !:krem :r.aıu ....ııı 
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2 Mayıa SON POSTA 

Telgra .. , Telefon Ve Telsiz Daberleri 
"-------------------------------... r-~------------.................................................................................................................................................................... ..,,, 
~M&kineye 1FinlAndiya-·1 Yunanistandaki 1 P~~IAmeri~a fngiltereyel Almanyanın 

1 ya. çıkarılan İngiliz kuvvetlerinin At:EMfNOE yemden harb Amerikaya 
Vel'llil'keD Alman yüzde sekseni e Son Balkan gemileri verecek karşı vaziyeti 

kıt'ala,rJ t hl• d•ld" hadise/erinin akis/eri Va~ngton 1 (A.A.) - Bahriye Berlin 1 (A.A.) - Yarı resmi 

Şimali Afrikada 
son vaziyet 

Mihver kuvvetleri 
Tobruğun harici 

müdafaa hatlarına 
girdiler 

Kahire 2 (A.A.) - Askeri söz
cü, düşman kuvvetlerinin tankla
rın müzaheretile Tobruğun harici 
:müdafaa hatlarına girdiklerini 
dün akşam beyan etmiştir. Hatır
lardadır ki, düşman evvelce de bir 
deln bu hatlara girmeğ'e muv:ıf -
fak olmuş, fakat bilahare İngifü: -
}erin mukabil taarru7.ları netice -
sinde püskürtülmüştü. 

Solluındaki harekete bilhassa 
İtalyan askerlerinin iştirak etti~i 
anlaşılmaktadır. Çünkü bunlar ilk 
defa Solluma karşı yapılan hare
kit esnasında Mareısal Graziyani -
nin tabiyesini tatbik etmektedirler. 

"Amerikan 
donanması 

hazır olmalı!,, 
Vaşington 2 (A.A.) - Amiral 

Andrew dün aktam irad ettiği bir 
nutukta demiıtir ki: 

«- Amerikan donanması heı 
ihtimale karıı hazır bulunmalıdır. 
lngiltereye göndermekte oldı·:iumuz 
)lalı.emenin teslimini a'emikrimiz 
vaaıtaıile temin etmeliyiz. Lüzum 
görülduğü takdirde AJtlantikte ka. 
file ıistemini kabul etmeliyiz. Bu -
günkü keımckeı sona ermediği 
müddetçe bizim için sulh meselesi 
mevzuubaha olamaz!» 

İngiliz kabinesinda 
tadilat yapıldı 

Londra 2 (A.A.) - Resmen bil
dirildı~ine göre, tayyare imalatı 
nazırı Lord Beaverbrook bu vazi
fesinden affedilmiş ve devlet na
zırı olaralC harb kaıbinesinde va -
zife alırustır. Dentz ticaret nazın 
Ronald Gross Avustralya yüksek 
konuserliğine layjn edilmiştir. 

Tayyare imalatı ne:zareti ile de
niz tic.areti nezareti birle~rilerek 
mlünakalat nezareti halıne kalbe
dilmiştir. 

[mdene müthiş 
bir hücum 

Helsinki, 1 ( A.A.) -:- Finlandi- a ıye e ) J y . S r R E nazırı albay Knolta gazetecilerle bir kaynaktan bildiriliyor: 
ya Telgraf ajansı bıldiriyor: azan. e ım agıp met yaptığı görü~mede Amerika Birle- Alman hariciye nezaretinde, A · 

Moskovada çıkan Pravda ~aze- S on Balkanlar harekatının şik devletlerinin lngiltere için mü - merikan donanmasının devnye fa . 
tesi tarafından 12 bin Alınan aske- Bütün kıt'a ar savaş müncer olduğu hazin ne- him miktarda küçüklüklerinden do. aliyetlerine dair Ruzvelt tanıfındar: 
rinin Abo şehnn<) çıktıklarına da- h• h f tice, öyle anlaşılıyor kı yalntz bu- layı ismine o:sivrisinelcıı denen çok gazeteciler toplantısında yapılan b 
ir neşredilen haberin hakikate • tec ızahnı mu a aza rada dcgil, alakalı dığer bır takım seri vapurlar inşa etmek niyetinde yanata karşı alakasızlık cöı.tcril . 
muvafık olmadığı r=smi mehafil e~ tiler memleketlerde de rouhtclı.f olduğunu bildirmiştir. mektedir. 
tarafından beyan edilmektedir. tetkik ve münakaşalara ve- Albay Knoks, devir için elde da- Alman siyasi mahfellerinden alı-

Hakikati halde bahis mevzuu o- sıle teşkil etmektedir. Bu ha büyük harb gemileri bulunma - nan intiba şöyle hülnsa coilebilir 
lan mesele ,geçen sonbaharda Al- Kahire, 1 (AA.) - Ort~ark münasebetle Avam Kamara- dığını kaydeylemiştir. Almanyanın tesbit ettiği harb mın· 
manya ·ıe Finlandiya arasında İngiliz wnumi karargfl..lıının teb- sında cereyan etmiş olan ıbır Amiral Robinson, pek yakın bir takalarına riayet edilip edilıniycce 
münakid itilfıft'l münderiç olan liği: müzakere ile iktifa olunmayarak istikbalde Jngiheredcn 24 torpido ği ve bunun kimin tarafından yapı 
ve Alman askerlerine Finlandiya Yunan ordusunun Alman i.<:tilfi- bu meselenin önümüzdeki hafta için başka bir taleb alınmasına in- lıp yap lmıyacağı Almanyayı kat 
arazisi daıhilinde transit !f!eçmek sına karşı mukavemetinin nihayete içınde a.leni bir mı.inakaşa mevzt·u tizar edildiğini söylemi~tir. iyen alakadar etmez. Hitler kat'i bt 
hakkını bahşeden bir• maddenin, erdiği sarahat kesbcdince, Yunan halinde tekrarlanmak istenmesi, ·-- - yanatta bulunmuş ve harb mınta 
bu askerlerden bir kısmı .geçiril- hükümeti. yardımına gönderilen bu meseleye In.gilterede de veri- ·ııalyanlar Zanfa kasına girecek her geminin torpil • 
mek suretile tatbikinden ıbarettir. imparatorluk kıt'alarının Yuna- ien ehemmiyeti tebarüz ettir- leneceğini bildirmiştir. 

Pravda fl'azetesinin mevzut'· nistandan geri çekilmesini taleıb mektedir. Hatta bir ajans haberi- K f 1 
babs ettiği miktar hakikatten çok eylemiştir. Bu esnada, ımpara:tor- ne ~öre başvekil Mister Chur- ve e a on yayı B ~ d d L d 
yüksektir. VaziyPti hazıra nazarı luk kıt'aları. daha ileri mevziler- chill'ın bu aradn itimad meselesi- ag a on raya 
dikkate alınara~ kendileri için ta- den çekildikten sonra, Termopil ni ileri sürmek kararında bulun- . ı·şgal etıı·ıer 
ıbii bir mürur noktası olan Abo mevzilerinde düşmanla sıkı temas ması, İngiliz efkarının tevali e- karşı vaziyet aldı 
şehrini Alman askerleri tevakkuf halinde idi. Çok yüksek miktarda den lllU.vaffakıyetsizliklerden faz- Roma, 1 (A.A.J _ ttalyan ordu-
etmeksizin J?eçmişlerdir. tayyare kullanmnkla, düşman ha- laca nisbette teessür duydu~unu ları umumi karargahının 330 nu- (S.,~rafı 1 inci aayfada) 

Matsuoka 
Amerikaya da 
gidecek mi? 
Tokyo, 1 (A.A.) - Ofi: 
Japon hükumeti sözcü muavi

ni, bugün gazeteciler toplantısın
da Maıtsuokanın Amerika Birleşik 
dev1etlerine b.r seyahati ihtimali 
hakkında sorulan suallere cevaben 
d~miştir ki: 

- Bu suali b~zzat Ma-rsuokaya 
socaca~ım. Fakat Matsuokanın 
buna sarillı bir cevab vereceğini 
garanti edemem. 

Bu seya-hat fikri, Matsuokanın 
Ru7JV&lt ile acık kalble ,görüşme
lerde bulunmasını tavsiye ed~ıı 
birçok Japon siyasi muharrir! ·:i 
t.arafından ileri sürülmüş ve ha7.ı 
Amerikan ı?azeteleri de. Matsuo
kanın Vaşingtonu ziyareti arzusu
nu izhar etmişti. 

Diğer ıtaraftan. sözcü mua.vini 
Kohisio Amerikan karakol ı;:ste
mini~ ;edi denize l?C"nişletilmesi 
hakkında bunun çok tehlikeli bir 
tedbir ol~cai!ını ve bir tecavüz te
mavül\i telakki edileceğini söyle
miştir. 

vada tam hakimiyet elde etmiş ve gÖ9termektedir. maralı resmi tebliği: zerine bau müşkülatla karşılaşıl-
mükerrer hücumlar ile elde bulu- Hatırlarda oiduğu üzere hadi- Bombardıman ve avcı tayyare- dığıru ~östermektedir. Bu kıt'alar 
nan yegane iyi limanı. Atinanın senin menşei, menfi netice veren lerinin himayesinde paraşütçü Basraya Jhr~ edilmeden evvel 
limanı olan Pireyi istimal olunmaz İngiliz askeri müdahalesinden müfrezelerimiz dün Kefalonya ve mevcud Irak - İn,giliz anlaşm&s 
bir tıale sokmuştu. Bunun netice- doğmakta ise de bunun, mütebel- Zanta adalarını iş,gal etmişlerdir. muciıbince ve münakale yollarının 
sinde tahmil harekatı ve düşma- lir rbir mahiyet alması Mister Bu sabah Arnavudluktan gelen a,çılması iQin Iran iıükfunetinin 
nın karadan devamlı tazyiki Ye Churchill'in harekat hakkında ve piyade kıt'aları Lokat adasına çı- muvafakatı alınmış bulunuyordu 
mükerrer şiddotli hava hücumları İngiliz yardımına dair vermiş ol- karılmıştır. Gelen kıt'aları tamamlamak ÜZ< 

1 duğu bazı malumattan inbias et- re yeni İngiliz kuvvctler.n:n v., 
altında, açık plajlardnn ya-pı mış- miştir. A • k kında ihraç edıleceği bildirilcliğ 
tır. Demokratik an'anelere uymak merJ anJO zaman Irak hükümeti birdenbırt 

Geçen hafta. Yunanisıtandaki zaruretile gerek bu yardımın saik- • d vaziyet almış ve ihr:ıç edilen kıt'a. 
imparatorluk kuvvetleri efradının leri, ~erek nisbet ve dereceleri hak yeni Of USU lar Irak topraklarmdan ~eçcr"· 
tahliyesi. en güç serait dahilinde kında verilmiş olan bu malumatın Iraktan ayrılm:ıdan evvel yeni tr 
devam etmiştir. Bunun tam neti- bir ifşa mahiyetini alması türlü Vaşington. 1 (A.A.) - Ameri- giliz kuvvetlerinin. ihrac. c.dil~e. 
celeri henüz verilemez. fakat şim- tefsirlerin yapılmaı;ına da ayrı bir ka Birleşik devletleri ordusu ge- ne müsaade edemıyeceğını bıldır 
diye kadar, bidayette Yunanista- vesile teşkil etmiştir. nel kurmay başkanı :general miştir. İngiliz hükumeti, iki mem 
na J?Önderilmiş olan kuvvetin vüz- İnj:!iliz yardımcı kuvvetlerile Marshal söyledi~i bir nutukta ez- leket arasında münakiti muahec!ı 
de sekseni. yeni iaal va"ife bula- beraber bulunmuş olan bazı Ame- cümle demiştir ki: ile temin edilmiş olan haklarım 
bileceği mıntakalara nnkledilmiş rikan gazetecilerinin Amerikan - Amerika Birleşik devletleri balel ~etirilmesine müsaadP ede 
bulunmaktadır. Bu harekat. an- gazetelerine yolladıkları tafsilat, Rarni"zonundan 32.200 er, bugün miyeceğj cihetle ihraç harcket'n 
cak kara. deniz ve hava kuvvetle- esasen endış' eli bulunan İn"iliz a- Triııidada, yeni kıt'alar da pek ya- devam edilmiş ve bahis mevzu 

· · eh t' ve fedakarlı~ı sa "' kında Alaskaya nönderilecektir. k tl B c; ka rının m nre ı ,.. - navatan ve dominyon efkarının " olan yeni u';vc er asray.a ~ 
· d .. k .. n olmuştur Amerika Birleşik devlet1V-nin d Ih h k t had vesın e mum u • r"'hatsızlımnı artırmıştır. rılmışlar ır. ı·ar are e ı . 

t 1. ,_ b d ıt' .. "' <Yittikce büyu··yen yeni ordusu A- t • t' nı?i ız ,ııar onanması ve ıca- Bu bahiste İn"iliz başvekilinin " sesiz cereycııı ,. mıc ır. 
h ·ı h k" t " merikanın tarihinde en giizcl ve 1 ak d ret filosu. ta mı are a ının va- ı·zahatını ı'kiye a'".'ırmak lazımdır: r or usu 

1• ·ı d" ·1 mükemmel ordulardan birisi ola- b b ı k ..ı ... pıldı,ğı limnnlarıı ve P aı ara uş- ı _ Balkanların umumi lbir ha- Bununla era er ra or•ıl' 
manın devamlı ve şiddetli hava rekcte kıyam etmemiş olduğu caktır. • nun bazı kuvvetlerinin vaot•klaı 
hücumları karsısında bih;ik bir hakkındaki haksız serzenişi. 1 .1 d M t tecemmüler. Bnsranın 100 ~ik 
cesaret ve bijvük bir f rlakarlık 2 _ Kifayetsizliğinin bilinmesi- OQI tere 8 ar S00U:i3 metre kadar ı;ıarbında ve Fıra 
_ı:östermi-:tir. f n~iliz hava kuv- ne ra.lhnen bu yardımın yapıldığı kadar hava bombardıman- nehri üzerinde buluhnd~dn Hdabbı" 
Vetler'J. ve donanma hava kuvvet- kk · ah t ve hava üssünü tc ı e Pr mr hakkındaki şayanı di at ız a · 1 d 29 b. k" · öldü rl t-
leri, adeck:e çok dun vaziyette ol- Balkanların umumi bir ktyam arm an ID iŞi hi'vette telakki t'dildii!in en ,. 
malanna rağmen. denizin çekil- hareketile Mihver istilasına mu- Lond.ra, 1 (A.A.) - .Sıhhiye haru!i bir hadisenin ön~ne rt~ 

b "' "dd ti" b• ·ı · b. · b t d hi k bel · · b h l nazırı Brown, bu"Ün yaptını be- mek üzere bu kuvvetlerın <;Pkı To ruga ŞI e ı ır mesinde gemı erı ır nıs e a - a esının mevzuu a s o amaya- ,., ,.. mesı· Irak hu.'ku~rnetindcn ısrar, 
lind'e himaye ederek ve nakliye cağı bedihidir. Çünkü Balkanlı yanatta, düşman hava bombardı-

hucum Yapl1dl ı Y · ta · ıam d leıtl d R ·ı B J manian n~ı·ksı·-,..ıe 1941 "'fartı tal€!b Pdilmiştir. ı tavyareleri i e q,nanıs n zın - ev er en omanya ı e u ı?a- c~ """ ıııu '" lr_,_._ n••redi1en tebliğ 
11 · · "fa · t k t fta Sırbı'stanla sonuna kadar bu"'tün İıMYiJterede 111A1.a -T f 1 . · f da) darlarını taşıyarak ro crmı ı rıs an arşı ara • .,..,. Bagv dad 1 (A.A.} _ lra. k pT·('· 

(B~tara ı ıncı say a etmişlerdir. Yunanistan da fiilen müdafaa ve 29 bin kişinin öldüğünü ve 40 bin paganda mu"diriyeti ,a ... gvıdak' teblı 
ruk'un dıı müdafaa hatlarına ginni, . . k d cede hareket vaziy_ etinde bulunu- kişinin yaralandı4ını bildirmiştir. """ 
· Paha bi<;ılemıyece ere ne~retmi~tir: 
tar.Tebliğde deniliyor ki, dü~an kıymetli kıt'aların bu derece bil- vorlardı. Gerive kalan biz- Büyük bir hava filOSU Bazı lng'l=z kuvvetlerinin Irak 
piyadesi oldukça mühim kuv_vetl~.r. yÜk nisbette muvafaklyetli suret- ler fçin ahdi hiçbir mec- tan transit dnrak geçmeleri için Bıı 
le ve birçok tankın rnüzahareule dun te geri çekilmC'si şayanı kavıd bir buriyıetin bulunmayışı., tbize Kieri bombaladı ray" ç•kmnsına müsaade .~.tmek su 
ak•am bir taarruz yapm1'tır. Giriı başarıdır. Bütün klt'alar mücade- karşı herha~i hir hitabın dahi (R--•--fı ı inci aayfada) yetile Irak hükumeti lngııız. - ha 

"' f ı k ld x.. ·b· tec varid olamayacajtını isbat eder. ...__.. h k. ı · · t tb k t bu sabah olmu•tur. Ta si it Y4' tur, le ruhunu o Uı.;U ı:ıı ı savaş - lardır. oı·gver hedefler Bertin, Ham. muahedesi Ü um .. ennı. _a 1 F"ek 
y • ı o.::.:r Balkanlara bile bile yapılan muharebe devam ediyor. lı i?atım da muhafaz.1 etmış er u • • burg ve Emden liman ve endüstri mek sayg11ını gostermıştır. . a .• 

Sollum mıntakasında lngiliz dev Kavbolan ağır techizat ve nakliye ~ifayets.~z yardım meselesıne ~e- tesisatlarıdır. Tayyarelerimiz hiç z.a lnı;:ilizlerin mezkılr ~ükümlc~i ~hlal 
b 1 techizatı ..... k yakında verine kona- lınce, bövle bir vanhs adımın na- . . 1 di de ısrar göstermelen Irak hukume 

LondTa 2 (A.A.) - Çarıamba- riyeleri tekrar faaliyette u unmuş - caktır. ...~ sıl olup ta atılmıs oldu~unu anla- )'l&Dt .~ermtemış eri ~· . Hol d a- tm" •• memleketin hukukunu korum~· 
yı Per ... mbeye b-::.ııyan oAce, Kici, lar ve du'·ımana zayiat verdirere. k ha k _ k.. l d x.. 'b' h l ıger ayyare enmız an a l ~ 

,,.- .,,.. .~ y.-.... bükiunetinin tebliği ma mum un oma ı"'' ıtı ı e e iti d d" .. . l .. üzere icab eden tedbirleri a mag 
Emden HaP2burg ve Seriinin bom- J&arla· yapmı,lardır. --· bunun tıanJ:?i hikmetle ifsa edil- çı adnn ah luşmanl gedmııerıNne ıu t- mecbur etmiqtir. B'naenaleyh a• 
b d . ı d Emd~n u''zer·ı- o .... :e'den alman e-1irlet 1 (A A ) y n hu- . k k b' .. cum a u unmu• ar ır. Or'\'CÇ e .. A 

ar ımanı esnaı n a .. --- Londra. . . - una .. - mL41 oldu~nu avrama ıraz j?UC l . . vb b dı t Irak milletinden sükun ve sukune 
ne Çok kuvvetli tahribkfu bomb.alar Habetistan.da Deısie' nin İfgalin~e 21 N' d t ,. 1 z hu . te sız ıstasyonunu om ar man e -

1 .. h k l kumetinin ısan a n,.,ı ı - oluyor. Olsa olsa bu, Aınerıkan mı··lerdı'r. Bı·r tayyaren1"1z do"nme - muhafaza etmesi ve davasını.n ha> t-ı-, .. tır. C:.-hrin bir mahalleande ve bunu takıb eden ar .. e et erde k. t' t "l bı"r tebli~d'en, kl d ~ft ,,. 1 . 
'"··.. • ~ 1 2400 1 k ume ıne yap ı,.. "' veva Yunan kavna arın an Oı 1.e1- mİd; h olduğuna itimad ey em.-.ııı rıc 
70 ev yıkılmıştır. 500 metre kut - 5500 ta.lyan .ve. . ~ustem e e İngiliz ve imparatorluk kuvvetle- va .çıkabilecek hak:katin takad- • .....,.-r. olunur. 
runda bir aaha dahilindt. bütün ev- askeri esı. edılmıştır. Esırler arasın- rini Yunanistnndan geri çekmek dümen meydana vurulmus olma- h b" d" Sc ... bıatlilr 
'en·n camları kırıımı•tır. ,... bu"yük da yu"k1 ek rütbeli bir çok sübay var- v hu- 1..j'·meıı· ne b Habe~ ar , sona er ı 

,.. L kararının, unan ~u sile i7.atı edil~ilir ki bu da, iz.,at y Dün akıamki Radyo gazetesin 
yangın çıluıuştır. dır. tam anlaşma halinde ve Yunan İngilterenin vaziyetini manen J!\.iç- (Bat tarafı ı inci sayfada) den: 

BD Sababl•ı kimyevi macMPlerin iştialindcn zu hükumetinin arzusuna 1ieviikan Jeşıtirir. Marldi neticf'sinin bilan- valisi Dük d'Aosta İngHiz kuvvet- fngiliz _ ·trak ihtilafı miinasehet 
D hur etmiştir. l~tial esnasında ora- alındığı anlaşılrnaMadır. oosu mevdandadır. Bu a'hıval ıl?ÖS- lerine karşı artık mukavemet edi- le Beyrut radyosu ıu haberleri ver 

da bulunan işçilerden Dora ismin- Filhakika Yunan hükümetinin terlVOl" ki İnı?illZ efkarınl'n has- lemiveceğini 41?Örerek, bir tayyare imiştir: 
de bir genç kız, vücudünün muh - İngiliz hük~metine yaptığı tebliğ c:asiveti zivadesilf> nrtmıstır. Bu ile Ha-beşistandan kaçmıstır. _ 3 Mart 1941 de terhis edile • angın telif yerlerinden ağır surette yara- şöyle bitmekted'ir: bakımdan Avam Kamarasının ııe- D~er taraftan imparator Haile Irak ordusuna mensub bütün erlf" 

rl lanmıştır. Yaralı kız: de:hal Haseki Yunan hükumeti, kendisini, İn- lncek hafta irinde vaoacajh mü- Selasive de, payitahtı olan Adis- ve sübııylar yeniden hizmete alın 

Ketencilerkapısında 
bir imalathane 

yandı 
Bir ger.ç kız ağır 
yaralı, bir İşçi 
çocuk kayıb 

hastanesine kaldırılmııtır. ~iz seferi kuvvetlerinin ba.şka 1akereler tıavli istifadeli ve ibret Ababava ~irmej?e hazırlanmakta- mışlardır. 
Henüz hüviyeti teabit ~dilemiyen fedakarlıklarda bulunmasının bey vp,.:,.i olacaktır. dır. Filhakika, tam beş ~e ev- Ayrıca 1916 sınıfile bütun. d?lt 

hude olaca"ını ve bunların 1.ama- s & C vel 2 Mayısta payitahtını terket- torl"r da vazifeye davet edılmıı k.ürük bir İ!fçi çocuk da kayıbdır. ~ · f. • t k 
,. nında ~eri çekilmesini şeraitın v.e " '"' 491..1' "'4p miş olan imparntor, yann e rar terdir. 

itfaiye enkaz araıtında çocuğun ce- mücadele müşteı ek menfaatlerı- buraya avdet edecektir. Diier taraftan Irak kuvvetlen 
•edini aramaktadır. Çocuğun yan - nin ~ah ettirir :?ibi gö:r.üktü~ü~ii Alm~ .. nya Fransız Afr"ıkasına İtalyanlarin aayİab nin Habania tayyare meydanını 
gından kurtularak kaçması da ihti- beyan mreburyctini ~örmektedır. Dessie, 1 (A.A.) ·- Sımdive ıevkedildikleri bildirilmcicte ve in 
mal dahHindcdu. Ha• tabliye ifw kolaylqtırdı kıtaat göndermek istiyor kadar Dcssiede esir e:f'ilen İtal- gilizlerle hadise çıkarılmaması hal 

Atelye ve ardi} ~ tamamen yan - İ yanlardan 8 bini sayılmıştır. Düş- ka tavsiye olunmaktadır. 
Kahire, 1 (A.A.) - ngiliz kıt. (Bat~arafı 1 inci sayfada) manın ölü olarak verdi~i zayiat e..n Fransa: ajansına ,,. .. >r.e mıstır. Gaı:eleyı· makineye vcrdigi- y · h lk h h t.t Of 

. . .. .. .. .. aları unanııtanı a ın ~yeca~ bi, buraya Alman lufalarının sev- ~ 4.00 dür. Bağdad 1 (A.A.) - r avas 
mız meda yangın sondurulme_k u- tezahürleri ara11nda terlc.etmı~lerdır. . .. d d'l . . l b Habeş umumi valisi elinde ka- fngiliz hiikumet'i, lrak hiikume 
zere bulunuyordu. Zabıta tahkıkata Yunan ordusile İngiliz kıt'aları a - kme de muaaa e e ı mesıru ta e lan veJ:?ane tayyareve binerek tine. lngiliz - Irak muahedesi ~ 
devam etmektedir. rasında harb esnasında cari olan etmektedirler. kacmıştır. tran•itler hakkındaki 21 Haziraı 

1 
,. ............................................. , .amimi dostluk buradaki hükumet General Weygand İle böyle bir 1940 anla~ası mucibince. lngili 

! ' mahfellerinde tebarüz ettirilmekte harekete tamamen muhaliftir. Wey- Amer"ka bahriyqs· iç·~ 3 hükumetinin Basraya Hindistandaı 
B~ sabah Mısırçarşısında ~ - 6 ayda p'C·af/k ve bu silah arkadaılıiını caniandı - d f 1 Afrikaaını gerek Al - gel~cek yeni imparatorluk kıt'elanrı 

tencıler ka.ı>ısında Mehmed Zıya- ran vak'al&r nakledilmektedir. gan 1• rans z k ı ·ı· l k m·ııyar 415 milyon 521 ı'hrar n'ıyetı.nde olduguw nu bildirmiş · 'k · " / •ı man ara, gere se ıngı ız ere ar!ı ... 
ya akl Sabuncu hanının ı ıncı ka-, UtıJııU l e Almanlar hava bombardımanla- .. k · d d. W 750 d · t h · t ti 

K • ·1 d d b. t .d 1 h' 1 • • • • mudafaa etme azmuı e JT. ey - bı"n o ar .l sısa r. b' •\_ tındıt. amı a ın a ır za ın ı a- rile Yunan ıe ır ennı genıt mık - d v· h h .. kUıneti tarafından ~ Irak hükumeti, yeni ır ınracm 
resindeki 7Jl numaralı krem ima - 1 n o ·ı ı ~ z c 'l 1 

yasta tahrib etmelerine rağmen halk gan ,· lC y h u l h h . b. kabul edi:di anca le ! 7 ve 18 Ni•ıtnda Basrayr 
lAthanesinden yangın çıkmış, w - . • U jFrarua meydan muharebesinden a- ya~ı ~adaı mu teme_._ er aıAı~.k ır çıkarılmı~ kıt'aların Iraktan. har~. · 

•• • • •v• • _ tavızı e tanımıyacıu. ve ITl a - A ı_ d k l bil n 
ratle geniıfliyerek !lanın dıj(er kı- ılınan derslerden ıatıfade ettıgını gos d . a"ırıldıO.. ta'ıLdirde dahi Vaşington, l (A.A.) - yan ıı;etin en sonra vu ua ıe ~ ecegı 

· t · t' 1 • • B d · 1 L·ı an gen ç g •· ~ i 'ki Ok d 'l · " " t .. ıımlarına sıraye etmış ır. o . , d . ı term. ı,nr ___ . ur.~ a me~nun~yet e ~ . dönmiyeccktir. mecl si. ı vanus ona"masına ı en surmutı ur. 
Ya~dan ıhaberdar edilen İs - nUçUncu ars : dinldıj'ıne gore ahili; v~nlen tali - Oi" f A 'k h"lı:" aid kanun projesinı bugün kabul 1 alc. hükumetin:., bu muhalefeti 

tanbul idaiyesi derhal yangın ma- İ mata tamamen riayet etl'ııiş ve yoL . ııe~ ta~a. tan . .:.ı.merı ~ 'd· um~- etm.i.ş ve imza edilmek üzere B. lngiliz - Irak ihtilitlarına yol açmak 
halline gelerek aöndürme ameli - 5 • • t~ d ı lann tıkanmasına asla aebebiyet yer ti de Vıchy Y1 taz, ... etm te ır. - Ruzyelte göndermiştir. tadıT. . 

· ~, tı 1. ıncı say .. a i memiftir. Hallrın bu ıelt.ilde hareke- merika, Dakar ~anının ~imanla- Bu projenin tahakk~u i~in 3 . )ngiliz makam1an: lraktalı.:ı ~n 
yesJne .._..~ş r.im u.than--'-~- L J" . ı ....:ı;-1 t hl. --=-ı dd t nn eline ceçme.&llden eod..- duy· milyar 415 milyon '21 DiA 750 d'o- giliz kadın ve çocuklarının tahliye1 Yanaın 6..l"eM &Ul esııuc l b "'_...... enr. a ıy ..... u ma e en . it d edbirl 1m tlard 
«azocqµun patlamuı neticesinde - .................. -.............. • \lvük mikn4a kolariaftırmıtur. maktadır. lal' sarfedil~ktır. halt ın • t er a 1 ır. 



r 
L Şehir 

Deniz ticaret filo uza 
il ilıak eden genç kaptanlara 

dün diplo ala ı verildi 
ünakataf Vekilinin 
yo ladığı kitabe 

Dün Ortaköydeki Yüksek Den.iz 
T.careti mektebı nıezunlarına me~ 
rasunle dlplomalar.ı 'ı>rilmiştir. 
Merasimde, Ö\-ii İdare K mu.tanı 
Ali RJza Artunkai, DenizYQlları U 
mum: Müdti:rü lbra'biın kmal 
.Thry'bor.a, Lim<ınlal' Umwn M'üdü
rü Raufi Manıyas1 dertiz b'rhkleri 
mensuoları ve kalabalık bir d"· 
-oetı: ktiıtres1 hazır ôulımm~u 

M'erasıme fstiklAl marsıle ~ .. • 
lanını.ş, marşı.. müteak.ıb mektei> 
müdW:ti Süruri OMtrim'er, bir nu· 
t11k söylemiştir. Müdür. ~en~ler~ Mf!rasbtıde'I\ bir intıbtı 
rnemfeRet füzmetinde kert'dilerinl! ı Dıploıtitı.lar te.vzi editdiktert 1 larak hayata atıyon:ı.z. Bu. IJ!ilzel 
düşen vazıföleri'n neler olduğiinu sonra. Umum Mı.idür, Münnkafat ~ 1'/e: mühim m~le~in istıik:balOelti 
anlatmı 1 memlekete favcfalı bir.et Vckı1inin ~ncferdiği bir hifabe}'l[ .. t.Wılükletinde boş yer.iniz. 5izl 
unsu-r olacaklarmdarr asla şü~ okum~ı.ır. ~evdet Kerim İm~ecJa.. bek~iyor: .oralnra ul.~şınak ~}i~j~ .. 
etmedi~iru söyliyerek sözfor.ıııi yı. bu hita.besınde şunlar yazıJıyci'i: dediı:r. Sızı. ileride T.ur.k d.emzcil:ik 
Atatür.lrun ebedi natmısile Milli cGetıç denizci. aı:kadaşfar. teıııkkiyatmr ve üstünli.iğünü betr 

• . Su anda Türk. ticarat filosu @.. rStttta taşıyacak. v.e yapacalt,. ıe .. 
Ş'C"f e ~olan ~arsılmat. ınel'.butı.~eti nü1Teri mesleTc aşkı1e, kalalan ye.. miler.in kaıptan k-Opmlerinde ve 
teba:ıız etfirerd:. bıUrmi ir. ni rejim denizciliğinin istediğı fa .. makine başlarında vakı.ır ve 21pta 

.~rıa~are, D~n,zvtJlları tnnutrt ze bilgilerle dolu 13 gene dah~ edilir birer kumandan görmek ~ 
Mucfürfi İbrahlm Keınai iB~"'6ofa kavnşu~or .. l!ud'udfarının üçte j .. halis ve. candan .temer..nidfr. Hepı• 
n:ıcrns1m'Clc bulunamayan M'unaka· kisi denizle sarılı olan vatanın ve niz.in, ~öz.lerinizden öperim.> 
lat Vekili namına 9 u kaptan, 4 ü yeryüzünün en büyük denizcisi o.. AUCışlarlaı karşılana'n ou hifa
mafdnist olarak mezun olan tg-lc. lan miiletimizfn mühim bir işini ıbeyi takı'ben; talebe mekteb mat
b nin diplomafonnı daj!ttlti1$ \'e ahtenize ah,yorsanuz. şım söylcmis ve merasime son ve--
ıtenl?leri tebrik e.derck1 muvafl'a· ~ a:hlak, kmıı.ktcr., ~alışkan· rilmiştir. Bilabare davetliler fıa. 
k'vet <!ilemiştil',,., Irk v meslek şkınt?:dan t.'!min O· zırlanan nüfed'e izat e1itmişlcrd'ır: 

ol<a ta kendisine 
y·~ z vermiy,en 
kadını vurdıı f 

f.vvellö g-ece Beyoğlutıdn hir. ya• 
ralama vak' oıır oimu , bil"'. adam 
sokakta llertdısine yüz verm1ytm bir 
kad n. bıçalda vumıttştı:ır. 

Z bada oturan, f'..:kuht adında 
bir kadın, evvelki gece Tarl başın
dan geçerken, Kurtuluşta orurnn A· 
li isminde bir şahıs taTafından lakıli 
ed lmege başlamnışttr. Ali l>ir mfu:i• 
det sonra bu takiDle kalmamış, ken 
d:sine yüz vermiyerek yoluna de • 
vam etmekte olan kadına bu def ıı 
da elle sarkınnhkra bulunmaya k 1. 
kışmıştır 

Bu tecavüzden müteessir olan 
T ak.uhi, Aliye. yoluna gitmesini ak· 
ai tnk<lir:de kcmdiıini polise teslim 
edeceğini söylemiştir. 

Kadının lıu kat'i ihtarı esasen 
rlloş bir kle bulunan Aliyi kız.. 

dı:rmış-, b·çağııtı çekcuek Takuhinin 
üzetine sa-Iôrrmışı;tr. 

liman işçiler yurdu ve 
iç b tlar yolcn salonu 

dtt açıldı 

-r 
ç a,ylık 

ta&AI.!!.. 
eçen sene
den °/0 70 

faza, 

Bu yeku ayni za
manda 13 senelik 
yekunlardan daha 

yuksektir 

194 ı se"esiııiu ilk; .. ı; aıyl1k 
ihracat ve itlialat ıii'4betleri ı. 
nısında fark ithaliltım zı11 l 9 4'0 
Se'nesitıin j}(t il~ aynrn rusbetie 
% 20 l:>ir tenaktıs •e iharacaı -
tlmııda ise % 70 Bir' frtlabk 
gÖ'ııterrtıeEtedir. O'ç aylık ih • 
tik::atı lfutesinde: 11on o-n; seı:tc 
Jçatisind• •n fa:zt.ıı ıaılinnı tı9 ::t8 
~neslndd oirtn.ı~eur. M1bııır.ı 
38'.;ı;oo.ooo liradır. Halbtihl 
194 l mnesihin ilkı üç aylık: ih· 
J:4ıe& ... 6160&.000 liradtt. Bu 
.nıede. bu denet ibraıcatım.ız., 
sott on sen~tik ihracatımızın 
en yükseğini tet~il etır~ktedir. 
Keza ithalat ve. ihıacat arasın.. 
daki aktif fazlaaı Ja Ci.imh11 -
Tiyıetilı teeuWıünden'bcr.i en 
yü"6l:k ıakam •ları 10 milyon 
llraya nazaran da o/o 3 3 biı 
tezayücl gostermektedir. 

İhraç maddelerimizt: gelin -
ce, o/o 30' unu fÜtlin, % 28 ini 
üzüm, incir ve frnd'ılt gibi ku
ru meyva1ar, 3 ' 3 uııü tiftik, 
yapağı ve pamuk, ham mensu
cat maddelm. % 9ttttu hubu
l:iar -Vt! mütebaki % 20 yi de 
diğer iptidat maddefer teşkil 
etmektedir. Son üç ay iı:erlsin. 
de ihraç edilen tütünün 1'ıyme
ti 14.162.000 i bulmak.ta -
dır. Yaş ve kuru meyvafo.rın 
.liıyrneti de f 2. 99'5.000 lireyı 
bulrnalüad'ır. 

İfınıcatım1zın c!ış memle -
ketler itibatile yapı fan muka -
yesemıd'eı iııe f n~1tere b""ta 
ge~Nt~dir. lhtac~tamıuı\ 
% 28 i frıgnt~r~yeı olmulHtıchr. 
Diğer lmamle!Cetle't aı'astnda 
Almanyaya 'ro r7. Arnerikn1a 
% 1 1, Romanyayll % 1 O, ls
viı;reyc o/oı B. Macaristan ve 
Yunani-atnn d;ı % 1 4' nlııhc.tle. 
ri arUSlnda l:>ir.birini taki~ et -
mdctedrr. 

lıholltımlz~n- db en yük • 
sek tkrec.eyi İngilmre. te§kil 
etmektedir. f ngilteretl~n üç 
ay iç.ensinde ithal ec:lil"n nwrJ
larıA. kıymeti 4.597.000 lira -
:yı bulmalctadır. Almanya -
dan 2.674.000, Romanvadnn 
1.229'.000 ve "mal memleket
lerinden J. r 2 3.000 liralık mnl 
ithal edilmiştir. 

A!_llerfik işleri: 

POR ---· 
Para kabul etmiyen 

eski atfet 
Ömer Besime hakem 
komitesi tar.afından bir 

giimiiŞL saat verildi 

Ömeı- Bc.~m 
İstanbul bölgesi halce.tn k.Dmit&ıSi 

tarafından kumlan ha.kem kursu I 
me!laİsine devam etmektedir. Dokut 

Bir (oktor ıl Uılf 1.< 
notlarmdan 

Ayak burkulması 
Y :ııll§ ıtır takım hmkc~lel:dcn 

veyahud yururken yolda mevcud 
bozuklukları gorememez?ikt.en do_ 
layı birdenbire v~bulan bu a
rıza. .çok ıztıra.j venen bir ş ydır. 

Burkulma ani olarak vaki olur ve 
husule getitdltı. ağrı o k:rdar 
ştddetlı olur k i şah.ıs olduğu 

JôI'de 1'alır, Nihayet kent\lsi güç-
1 ükle veyahuci ba~kalnrı tarafın. 
dan evi~ n."ıklecı.ıı.- ve rlerhal 
burltulart mafııal :yerinin şıştiği, 
etrafının ınornrtıı~ı görülür. M:ıf
sal bnrkulmamna kar ,ı yn.~11l.1cak 
şey günde iki def'.ı. sıcak t;nnyo 
ı me'IZii njal.< bnny~nı ve b r de 
~en yel'ı bando etmek, sarmak

tır. Hattfi tu sarılan yere :ız çok 
hafif b r tazyılt yapmalıdır. .Maf. 
sal burkulmaları f>liyük sp:>rlar
dttn dtı ,.,ıur. P'utboltia çdk vıııtı o
lur. :Mııfsarm ştşl!~:nl? vt? hus:ı1e 
gelen mevza tegnyyürata göre şt

f:ı müdd~tı de az ç'.lk tchnvvuı e
der, mnruntı:fiH lltakaI on on 'tle~ 
gUn drı ve ıztıra.1' dew.m eller. 
Eğer gtin gUnı:ı vaı,yet dt~ımı-

yor ve şi~lık ve ağrı de.vam edıyor. 
sa her iht.imale gore bl.r de.fa 
rontken mııay'!nesı :r:uruı.k l:izım
~ır. Rontken. muayc~d; ıml<an 
vn.ı:sa dahs. bidayette de ):apWı.. 
bilir. l}üph.ese btiyle IA.:,'lkil te 
ne-tvü.r. ~dllm1' aıttr. 

i. :ı.. ö 

aydanberi futbol ha.kem)erlmiz tam 
ve mnkemmel bir çalıtma)'U tabi tu>
tuhnakta ve eski Tekordmenimit 
Ömer B'e9im Koşaby b1Untaznm bir 
~ekild e kendilerini çalıftırmaktadııı. 1--C-e_va_b--is-,-~-c-n_o_lt-11_y_u_cula--n-rn-ı-n"' 
Beyoglu Halk.c•indc yapt:ıılan btı posta pulu ):ôll.un~nı:u rtcn e-
ealon idttıonlan 'için bech-..n terbi ~ derim. .\!esi takdirde i kklr:rl 
yesi hakem komiteıi Besim 1'oşa - ınukabel9b'i! k:ılır. 
laya zaruri maa.raflaı:- k.ar,dığm'l 
vermek istemişse de eski atletimi2l, 
bir sporcu olduğunu ileri ıürerel 
bunu lc:ahul etmemi,, bunun ÜT.erine Maden teknisyen okuluna 
geçen Çar@mba Be~-0ğlu · Halk<! -
vinde antrenmandan evvel ken.di • alınacak talebeler 
!!ine bir gtitntiş ı&.atlc bi~ &?~ü kaı- Zonguldalıı:u a'Çılan Mi.relen Tek. 
-le!° . kura olarak venlmıihr ... sa· nilıyen olluluncht Maden f er~ik Eııs 
atirr ıç kapağında: t:btanbu.l l>o.l~ titli!ü h~abınn leyli meccani ol -
ısi hakem idmanlan hanras'"> c.iımı- ralt okutulm11l: üzere orftıf v~ aan'at 
lesi Ye B. K. rümu.ru bulunmakta - okulrnn mettınfa'rından ttıii!lsbd:a 
du. • imtihanile talebe allnacııktır. 

k •- i"ıılıblcr l 50 glin dev:ım edecek 
Halkavi or esu-ası- arneıt ocak- stajlarını müteakıl) 25 

Rt:l SOn konseri Eylulde icra edilecek yazılı inıtfkn 
E 

· ö .. H Ik • " pL • da muvaffak oldukları t.kdird'c o -
mın na a evı orKenrıuıt ru- • • 

zar günü 3 aat 17 de, ~ef CfM'& kula aala taleba olarak kaydc:dıle -
i:~armanm idaresinde sC'l'leni celtlbrdlr~ 
son konserini verecektir. Bu ıt~tıe T eknhıyen okulu, ameli ve nnza
içinde 8 biiyük konser veren H lkı.. ri iki sÖmcstrden ibaTct olrnnk ü -
evi orkestrasın1tı son kons-erinc bil· :ı:ere 4 yıllıktır. 
hasaa ehemmfyet' verilmi~. progra - Oiulda tcdM-ata Birlneiteşrinde 
ma meşhur garb musiki" Ust~cllamun hllşlanacaktır. 
en seçme eserleri konulmuştttT. Or• ------~-
kesh~)1a. ıoliıt olarak, viyolonsd Tehir edilen konser 
Bayan Feyha Talay da i tirAk ede~ Konservatuar orlı.:t:stra ve koro • 
cektir. Feyhn Talay henüz 1 7 ya .. şunun ·rak:sim Belediye ga7.inosun
şında bulunmaSlna rağm"n vr.rdiği da vereceği konıer, 3 Ma)lıS Cumıır
konst:rferde büyük muvoffokiyctler tui alı:.şamına tehir edilmiştir. 
ka:tanmı , bilhassa f'\.1.illi Şef tınnet ·---~-~~----
İnönünün takdirlerine mazhar ul - D&:ırefer açıtC:lı 
muştur. . . . Bahar bayramı müıuı.sebetile clün 

Kısa bır zamıın ıçınde l~tıınbvlutı kapalı bulunan resmi daire ve mü
en iyi ıralon orkestl'ASI halin gelen s cael rl banka bu ıabah normal 
E~ .. .• H- 'k . '· m e s c e 
mın~\J ıw cv'l. orı;;astraıı.~n ıra .. faaliyetlerine b;,ııı) mı larclır. 

1 
:tıır günkü k.onııtnnde Rauınıt Coı.. 
dard, Bizet; Vagııcr, Llstz' den po~ 
9alar da çahnncalün. ( 

Bir muhteri Tra1t1vayda pat'& çarpmıı Az1iı aamo Takuhiyi bu suretLe 
y.rraladıktarı sonra vak'a mahallin
den kaçmıvtır. Talıc.uhi tedavi altına 
rıh m1 , cınih Ar bir müd'det SGnr:a 
zabıt tar fındaıı yabianank hala.
kında takibata \a ~-

Şubeye da-vet E:vvelki akşam Süleyman iamin -
1Jetild11t Ad:erlilt C:.l.besfudt!!n.· de s•bıkalı b~ yankesici Beyazıdda 

sermaye arıyor 
&' Ti.1rıt mtifıtert, est'l'i'ttih fiil 

snhlı:Sı'tla; kornilinası ıcıtı bir ser .. 
m:ıyedlır:ı. muhtttcdır. Bıı li ~tnı 

c3000J l'fi'a imdal"bit J)arA'tun tn\\• 
s s; Ittı:ridlr. ıtiem'lekl?t: i~fl~ad!y f 
ilzerinde büyüt tesirl~r yııptıtı'le' • 
cek olan bu lhtirıı Ue h'el' \1tllW1 ... 
ver remanyeda.nn alakadar olm ı 
şA:vanı tavs1yecllr. Allka.dııt olmak 
iS lyenl<mn .ihtira» remzn~ ve btr 
mazrufla tekliflerini gazetemiı i -
d are.s1nı yolliuha.ıtı.:rt mercudur. 

Almanya He on 
milyon lirahk 

ticaret anlaşması 
A:lma~"a tle son :VS.Pllan 10 

ınliyon llııaltk nnlaŞ!na .hirkümierf
ne göre, bu memlekete mühim 
miktarda mal ihracı mümkün ola· 
c-aktır. .Anlaşmaya ~e Almanya· 
ya tiftik. deri. tGtün, TcJğlı.: tohum~ 
lar, hububat maddeleri ihrat; edf
l~ktir: Bu anlaş:rıcr :fle lbirfıkte 
Afm:ınvndan da '&azı maddelerin 
.memfoxetfmne rthaTI ı?Ö?iisül
muşfür. Getirtilecek macföeler a
rasında tıbôi ve kimy~vi ma:ddc
Jcr,,, demir ve çeli'k eşva.,, kağul ve 
tatbıkatı, maıkineleı::, boyalar var~ 
dır. 

Devlet Limanları işletme Um.um Müdü:r.ü ntttkun.u .söylerlceıı ~ t'•amvaya atlıunı-. ve kalabalık ar~ 
Deviet Limanian İşletme U-ı rini btı,eün yerine getitthiş btılon• Şuf>emizcfe hyıfllı yed~k ~tlh • rıda kendisine bir ev arama~ \6(Jl.-

mum Müdürlüj'!ti tara!indan Gala- :ına:kla. mübalüytt.. Mesai pJ:Oj?l'a• Um liinbaşı~ı 305 doğumlu Ahmed YllHnUiftO-r. Bu ıuada basuroakta 
tada liman işçilerinin sıhhi ve ~a.. m:ımızm ~ikatı buı?ilnlctin :im. oğlu Me~d Bttluthır\n ( 32'.3- T 2 J Mal\mud iıınıinde- bir genç, g.örrnüg 
lı ma durumlarını tanzim emeıne kan verd;ijö işle~e 1nilnhasır. kal" pc'l: Rrsa &ıt ztrmanda ruO<ernize tl\i v~ 'lriı el ç.Qhukluğilo Mchnıudu.n ee.. 
vücuda ~etu1len işc;iler S"' ve rmtk:tadtr, FA'Kat kf.i(ük \fe :müte• racaat etmed~ği talMirde hakkında bindeki 12,5 lira parayı çarpmılJ _ 
iç ha.tlar yoicuları i~in tesis edilen vazı d·a ols tnhsis edildikleti f?I- tO'J(f saydı hnuntın madd~ malı.. hr. 

yolcu salonunun açılma töıenlcrl Yet~ temm bakmurıGarı müwaıı. susuna göre. kanuni ınuarnelcı yapıı- F ~lc:at bil\l\are yakaYl ele 'Vt! _ 

dün ~eden evvel yapılmıştır. .Hid bulundu'iunrtız biz.nıeUerin kıı~ lacağı ilan olunur. ren 5'üleyman dün adliyeye ııme-
Bu iki ınüfrim tesisin açılına tö· mıı kısmı. merhale merhale ta.. . dilerek: asli~ l inci ce"ladfl yapılan 

reninde Vatl ~c Bel diye Reisi Dr. hakkult: etmekte olına11m:ı ~hid yurduma, işçilerin fStir.ıhat' ede1- duruşrnırsı !ontındtt 7 llfY 23 «{in 
Lutfi Kırdar, Parti vilay t f<larct olmak herhalde hayırlı telakki e. ccklerini, rad.vodan dilrıyır habcır'- mUddetle hapse ma.hxfun n adr-
heyeti reisi Reşad :Mimnrö~Iu, dHir kanaatindeyiz.> lerini ~cme~~letini, kÜtüb!ıane .. hal rcvkif edilmi .. ttr. 
Vali Muavini Ahmed Kınık, $C"' R::rufi Manyas:, btrndan sonra li· de :flikrl inltisaflt:ınm temin educeli: 
bircilik müt:ehaSSlsı ?'.t. Prô!t, Em· mantarın de\•let cll1e tdaresint kita'b'lnr buiacaıklmtıı b 1d'1rmiı. p E R D E 
niyet Müdiir Vekili Saltdımtin başlamtı,l?ı 935 snresindenbcıi İst vt? kcmdlfö.ti için i~l dolit&l~ı~ 
Aslan Korku.ı, Gümrükler. iB~ taııbul limanında ikisi iç ha~lat duli,I VE1 JOkama vU~uda ;:fetitfldJ~+. 
müdürü Me i, Muhafaz.a Ba:şmil· vam.n:lanna ve biri vabanc.ı hat. nl ilave; ettnistfr. 
dürü Hasan. Limmrlor ve 1'eniz. 1ar vaourlanna mahsus olmak. ü. Limanlar Umtım Müdür.il, 
vollarl erkanı hazır bulunm\l lar- z ~ i:ic yobt salonu vücmd.r fti i• Temmuzda !şçil~r i~ln ıtevb vt 
dır. rvdiltnl, samand1l'ıalm:a vanaşa. pwklinik teşkil~tının acılecd:ını, 

Evvela Vali ve Belediye Heisi rak vapurlardan srrndal ile erkan bir ölüm ya.·dım J;andığının ku. 
Dr. LUtfi Kırd~r tarafından ıç t volculnrm csiiden maruz kaldık. rnld'ağtmu bildirdnrten sonra sözı. · 
volcuları için, eski yolcu sa onu· ları sandal uarası hadi.selerin.fn lerini söyle b~inni$tlr: 

ve 

SAHNE 
Çıktı. 

Müvenilerden iıteyiniz 

m.nülacez.a mcııfantlne 

(;clıh- ~rosıı komedi 
kısmında 

1 MfiVLS l'erşembe günü 
ak'şatm saat 21 de 

ı - Feyha TB.!a.y tarafından viyo -
lonacı resitali. Piyanod:ı Madam Bcgc 

2 - Şehir Tiyatrosu sa.n•at.Hr1arın
dnn ~ia Btı!ım , "l/ufi tmafından 
Saz - C~ opeNf.L 

Bu: anlaşma:fan başka. hu.'lllSi 
bir anlaşma'\ta nazaran.. Almanya
ya l'ilO bin lir.alık t:ftik v~ Gfl bin 
liralık. kadar da susam ve kitre \'e.
rilecei tir. Bu madd'clerin tev::ı:iatıı 
birlik tarafınuan yapılmıştır. Sev.. 
kiyat<t derhial başlamrcaktır. 

ıı..nn tamamerr yeni bir hale ~eti.. bunün tarihe karıştığını. vapurla· - Bu.f;!iine karlar tah:rkkuxttna 
rilmesile tE'Sis edil.en salon açılmı$ ra girme ve çıkma esnasınna yol- ittıldn bnldu/!l.ımuz l3u> f~eı-in ere.. 
ve davetliler tarafındall' ~ezılmi$- cuların eşyalarının nakli nnSllS\1- vnmına ve muvafüık ölmastnu ~!· 
tir. Müteakırren Parti idare heyeti nun tam bir tntizam dahilindt:t ce.ı. hşmak m~.!Ciindey12!'. Bu yurdtı, 
reisi Reşad Mimaroilu fş~Jer ser. revan ef.ti~ni "i\llemi ve idare- cümnurfvet früki'ırncti işci evJQd. 
vesini açmıştu. Liman işçilerinin niıı., İstanbul t.ara:fmda da yokula. Jarına- Bul?lin hediye edrvot. İSCi· 
bütün ihtiyaciarı ,®zönün~ u· n. yolcu salonu rıhtımına sandafa lerimirin de mem1tokct askı ne iş· 
lund'Urularak cidden çak ~üzel ~biıı ihtiyaç kalmadım çıknrmak için !erine sonln:ııs .Oulun_dukht'rını, 
şekıtde vücuc:Ia ,ıtetirilen bu ııE:rVİ· çaiıstığını bildirrni.stir. sev.gili Milli $eftim:iz İsmet İl'lÖ
sin büyük salonunda Devlet Li- Limanlar Umum Müdüri.i bun.. nüne ve c:ümhuıfrvct hfikfımetimi-

lllA•--••• Büyük Sinema Yıldızı 
H E R TA F E 1 L E R'in 

Demir hırsızı ç~ul( mantarı İ'$1etmc Umum l\Hidürüi dan sonra Mi.in:ıkaliit Vekılinm i'$- :zin ı::efkatli ve v.ak.m alakasına bu 
Raufi Manyas bir söylev vermiş çiler servisinin biran evvel ~ahak- eYliıdlarınuı minneltnrlıı~mı ifa~ 

O vakim. isminde f 6 v:uı1ncla bir ve e:ı.cümle: şunları s{)ylcmistir: lh:rku için. idare calışmalannı clai. etmeği bir vazif.c bilir.im.> 
çocuk yıkılmakta olan Taksim stad - Sayın da..votlilccimiz. ma takib ettiğini, eski devfrl rctc Limanlar lıJmum Müdüründen 
yomu binasından bir hayli demir Bugün kıymetli huzurun uzla iş- pek' gayri müsakl sm:Uar idnd'e ça. sonra bir.. liman işcisi söz alarak 
çalmı!I ve yakalanarn!C, Beyoğlu nd-r çilerimiz yurdu ile iç IıaUar voTeuı Iısan işçiler için 935 deııberi bil: arkadaşlarının duygulnrınn tercü
liyesine vc:ribni~tiıı. Sudu çocuk Beylsalnn.lanmı.zm ikincisi lıi'znıete a- lokanta. bir muayenehane. uf.W man olmus. minnet ve şiikr:l:lları 
oğlu sulh cezada yapılan muhnlce.. rtlmış bulunuyo~. Ve'kaletim.zin. oo yclcıı yeri., bir kaza teavün nı 'Dtldirmisfir. 
mes· ne.ticainde 't a~ müddetle hap bunların biran evvel tahakkuk e'- sandığı vücuda ı?etiritdmini sövle- Müteak1ben davct!ilere öir zi. 
•e ına~ılCCım edilmiştir. tirilmesi hususundaki dırektifte- miştir. Raufi Manyas, yeni işçtler ya(et \ en1mişfir. 

em6a1.ıiz bir tarıd.aı 7aı:a.Uıp ve 

ŞARK SiNEMASI 
Girütmeınll} bir muvaf.l:iliiyetıe ı<Müftmcltte o1du~a 

DA 

iG FAL 
Ş:ıheselinin görclüğa tımlt. mfbtt lınteMle 

lKiNCi HAFTA G(1STER!LECEKTIR. 
Yann saat ı de ve P:ız:ır ıilnü .,., ııı: de wnılli.Ut matine 
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( R8Sllll Tebliğler )1 
Libya 

sahillerinde 

SON POSTA 

BikAye 
l!..ondra 1 (A.A.) - Bab.ri~ 

llczareti bir reMiiinıde lftgi)ız harl> 
Rcmileıinrn l!.ibya't!l'a. EJgazela m~n-ı 
takasında dfi1ma1'1 bt"ıllarHıı ve ie
lc ve levazım stoklarını muvaffaki
Yet.lo bombardıman ctti~lerw bH -
aiı:ıaiıtir. Su ve Kömür 

lllllJbı tel.bil Yazan: Jakov Rudin 
Roma, l (A.A.) - 'f'ebli~: ~ 

d ruzınde torpi~rnmz dUşma- Apertımamn kaforiferclsi Fco -
n n kuvvetU ~i.ma~U mr kafile- dor Mat-Yeyeviç He su tesisatına 
sıne- bücmn etm ~lerdrr. Bit krU- ıırezaret eden ka'P!cısı Kuzma A -
\T<l2JOrle bir !büyük torpidb muh- iekseyeviç fevkalade arltadaştıJar. 
rıb ne torpiller ırabet etmiştir. Biribirlerfnl o kadar severlerdı ki 

Kafileyi himaye edm. mütead- i~tikleri su ayn j?rtmezei. 
did ceııtiıterin ~etli topçu mu- Feodoır Matveyev.k; ile K~ma 
kihelesıne raj{mtn. ıtorpiclolarıınız; Alekseyevid. }-a Ita10l"ifer daire -
h dı"r hasara uğramadan üslerine sinde şaıtranç oynarken, ya su 
dönnu.ışJer.dır. BiT kaüle üzer.inıse haznesinin ba~~"lrıa t&ih tatlı ko-
5 1 ~ıliz tayyaresinin hücumuna nusurken, ya kfjşedelki meyhanede 
ınanız kalan bi.r İt.a-lynn k~if tav- cKatuşka,. şarkısını sa •lerken 
Yar ·, iki düşman tayyaresini dü- mutlaka biT .ar.ada RÖr.ürWınüıt-
şÜrmpğe ve salimen üssüne avdet $ayed lbiraz soırııra bnhsedct'e -
etm e muvaffak: ol~tur. ğimiz ufak bir batlise ecreyan ~l'r 

.... 
Çevirer: Hasan Ali Ediz 

$.imaU Afrtknda &lhım11n, ~r- meseyrli, bellti de' bıı il:i .kap1 yol-
kın'dQ kes4f hmrekP.\le!i ıml)an 1- da\U :arasındaki dostluk daha se- \ 
talvan - Alman müi~zcleti zımlı nelerce ıdcvaın edıp .p,iıiecek, bil - .,,,\ 
Va91taJafı tMırib edfl'ek ~tı tün apartıman halkı rahat vüzü 

kuvvetlerini pıiiekürt.:atılelerdir. görecekti. . . . ·ı - Darılmayın .canım. d.edi • .Beni zülmeyin!. Nasıl sir1'e Jeitii~ ınu-
Aln\RI\ - ltalVJm ~ava kıtvuetlv- ~aka~ ufak.~ ~~,s~ m ıık.i laf ı:lisı.ın wye sordum. Haui, kalo- sunuz? 

rı yeniden müt~dıd dal_gala: h~- ~az_ btu, bı~ıbınnıı:ı . arr.an~~z riferden lbabscdc:-ıim der'ken, dilim - Arasıra ddjyorum. 
1 nd Tobnık liman ve meuzılerı- bıt <Ciüşma~_:haline ~r.di bu Y.-.1 kayıverdi. Sinema se~r misinız'?. - Şayed ürkmezsenız, izinli tık 
nr- lıücum etmişlerdir. den de bıltun ~ıınan h.alıkıJnıı - Jarofla Ritmesini pek seve - t:riıruz gün sırka ~delım. cSular 

Sarki AfrJkacb muhtenf mınta- Jıu21.1ru kactı. .. ri111. altında sırk •l aösterıyor. Bızi.rm 
blarda ve bnhassa A1a.ıfı :mınta- ~ ~i ~ostun arasını açan «!!'-U- - Kimin1e? hayatımızdan. 
luı ında lhusuı;i hiı: sidcletl~ mu- e~.sıf }ttı.di~e..~ ~artımarun cJor .- - Jar~rıa. Bu 'hir artisttir. - Yoksa siz dalgıç mısımz? 
harnbele:r de'\.'am etmektedır. . durıcu. d~ıret!.ne, <:!>~buz ~uırç~ - Benim~ de ~"tmez misiniz?. - Hayır b,.n dal21ç falan de -

Aısa-b limanında hir muavın kov aılesıne gelen hızmetçı kız - Sizin de fotoüaf .n;ıa'kineniz ğılim. Ben buranın su tesisatın' 
dli<m"Tan ltrn~a~l"1 'M&Ytl~ -taır,e- Glaşa<lı~. . var mı?. nezaret ederım. Su yolcusuyum. 
ra~ 'h1tm1c:t1r. Glaşa :V~ pek -:!'e kusı.ırsuz ı~ıze! - Hayır, yok. Esasen vaktim Maamafih dalgıc: olma/ta nıyetir.a 
- ' d:n:mezdı. F~at oouı:ı sevımlı de ı,.·ok. K:awif.el" rle ip ~nıı-,·1- var. Dal~ıçlı~ öğreı~en 2ece dersle 

Ztngu'dak HaJkevinda vu7'i•. köm.~. gıbi shm;ıyzı.h ~ı - nizt Kalori'fer tert1'>atı btr çorok ri varmış. Onları takıb er! ceğim. 
1: • • • len, ılk ~o.ruşte, ~erek Feodor ~ibi ihtimam i<:ter. ~a...ı• b2"'ln b r Ben sizi aşa~ıda, kapıda beklerim. 

a.ş:erı serg Si Mat~?- Aer~e ~ A~ !llem, ~e "'6ylle. Şaye3 6I"'ZU @dı- Glasanın izınU oldu~u ıwnun 
~~k~ kendld'uitne 4ıık e :vorseınn i?.fnfi <;1kttt!·mt: ""-'" b:'>- akşamı. kaloriferci ıle kız, kolko-
pelila cuı ge L ·v· . ra~r sinemaya ıideJhın. Bt!!nıl bu la '\ererek sinemaya doğru yollan-

'?1.a~ .:8Partımana ~t?l~Uiın . raBak'i stnl:'ma .cJJokuli\HlC\l Sen • dılar. Su yolc!lsu, acı acı arka -
.t.eı;ı flllLilU, başında mavı beresıle• 1onh y! eynu'f<)r. }arından baktı ve dogruca biraha-
avludan ~eçerJcen, riki arkacfa~ .ay- - Ben 'tmn&ın Ül!cekl •Seki • neve yollandı. 
ni zamanda anu p;örmüslcr, iki6i zincit y.i cör:ı:rıt>di~ için cdMu - Ertesı sabah Zavziçokların dai-
de. o anda can ve ,Aön:.ilden kıza !\.- zum::a. 1N11d&tı bir se~ anlamıya. re 'ndeki sular kes:ldi. 
şik o2ı.wermişlerSi. Kalotrfercl. kı- mp diye korktn•rtım. .Su volcusunun yanına koşan 
zı f!ÖC'Üt ,görmez, ağzını .şapırdata- - Benimle f;?elirsenU ımıUaka Glaşa: 
rak: arilaır11.ruıl ~en ıbaşit b•r adıımun. - Aman Ku:r.m:ı Alekseyevi.;. 

- Buharlı b.?r kız!.. Sözlerıle (i}yl~ ıanlaşılma:ı, kaırısık ie)Vleri d~i. Bizim su borularına bir .$ey
takdirlm lzhar etım,; oarmdaşı dil ben.&! ~ermıem!. Ben iİzi, BSi~da.. ler olmuş. Apartımanın d'ğer dai-
hayranhı?mı ~r.:'1emiyerek: aı11a k~ıtla 'bek~dıın. releriı::ıdcld eular ııürifl ıaürül ak-

- Evet, bakikatcn su ~ilhi bir Feodnr .Mat~.eyeviı: arka meı:~ ı~ balrle, bir.im sular kfunikn 
ıkıfı ~art cıliJe ıanıı tasdik: ıetmişti. venlerden inerek k&ılorifer dqir.e- ıkesUınist. 

İ$te bu andan ifibaren her iki :Slae 'fi.ı:meb? henüz vakit bııla.ma- Kuzma Aleklle~·e\tİC asık bir su-
ıirka&lşm ledblıde ıbiribiı:lerine rnıstı ki. aJl)8rtllln.ant» bii-vük ml"r· ratla: 
Jmır11 mıwoud.'. .olan dosbUlk ııluy - diverılerinrlen Kuzma Aleki>eve - - Bana ne?. dedi. 
~arı kayiM)lımış, ıyvrmıe G!adi • viç .ı;ı:örihıdiL Doğru Glaşanın dai- - ~lıme1 dhna2sa lblzfm da~ 
!eti. de ı.l•rklllda ol.madan iidd&Ui resine vollanarak: ~e kader cn'kar mıs.ıot'l". :Sall<i .bir 
bir dü$lll&nlık 1'ırim lllmu.ttıL - NasJl, dive sonlu. Slillardan ho:r.uk'tuk f.aJan ~·~ıt.'.?. 

K11.l ~ı:dii.kltı-icin ertesı RJinü bir c:ikavctiniz ;vok )'ar. Musluklar - Kal0rifcrc;yi cai!ırın' O ta-
.Feodor iMdt:e}fCVic, a.ıınr\ıımamlil i~i fafö·or mu? mir et~n! Bıınlar bilim gibi aciz 

(''Son Posta,, nm Usan dersleri) 
O ayda pratik usulle 
• 
:lngilizce 

HAZIRLAYANLAR: 

~rot. A. R. Th0J11pso;ı ve irfan Konur 

13 ii.ncü. ders 
Lesson Thirteen gııtzoede bazı ~eumeU?nn celni te--

. kıllerj ~ayrı kıyasidir, yaıni umu-
Exercn:es from Lcsson Twelve. mi cemilenme hadisesine göre d~ 
Exercıae: 1. Jiil, l:lususi şekUlerde cemilecl!"ler. 
1 - You take sonıe food. Bu11lardan biri de (tooth - dl~) dir 

You have s0me food. ki eemi §eklı (U!cth - 1it - dişler) 
2-l~a~~~~ -
3 - You and I get ready. dir. 
4 - i do the work of a cook. (eye • göz) kelimesinin .ceml 
5 - İ ~et my coat wet. (eyes ,.. Ayz) dt.r. 

Exerci•e: il. T ext And T ranslatıon 
Boşlukları do durunuz: 
1 - 1 put a meal on a tray. 
2 - 1 'have some food. 

My skin and rny teefh ue 
Whlte. 

Derim ve ciişlerim be1azdır. İ take some food. 
3 - A broken e~ is on 

:p1e1t. 

the 'I1le ~olour af YOW' eyeı JI 
'brown. 

4 - Tbe botne on the table is 
not a V.e$el. 

5 - Mv r~~h.! leı is not broket. 
Vocabufay: 
bite fbA>•O - ısrma\. 
11 bite - g'ı: .ısı.rma. 
breath .fbre_9 - nefes. 
l}p (lip) ~ audak. 
QPefl (Ou1>aj - aı;ık. açmak. 
s.hwt esa~ - ka,pah, MPSJ:f.~ 
'$Wmaclı (stt\ına.k) - mide. 
'1ıroat ıtrOua.t) - boğaz. 

~et'he ~tu~~a) - ıbet'.abe&'. 

teofü (ltu(} - ttiş. 

blaek {tlek) - siy.ah. 
blood {bJ~h - ıkan. 
bone (bOun.) - k.emik. 
ibrain O>r&ın> be:r.itl. 
brown (hr~) - kahve ;reoJV, 

ke&tane r~jti. 
ıOOLour {kAla~ .-- ııenk. 
bilir (lı.Ear) - ı;ı.ç, kıl. 
beart {.aar.l) - kall>. :yüre~. 
.mu.<rle ~m.asl~ - adale. 
ıed (red) - .Jnrınııı. 
wlüte (w.Ayt) -- bey.az. 
GlarnmCW" t 
li>vıT.8lce söylerllğiıniı ıvechile tn 

G~darinlı:in ::renıi kntane .r.eır 
~fft'ir. 

Everv hair on my 1ıead is black. 
BQfnnakl hW Mç si~!.al". 
YauT haır js whitt. 
Saı;lanmz tbty.uclır. 
.Blaı:k ~d wbU.e aı-e oppQiite 

cfJlPJJA 
Si;\·aıh 'Vıe beyaz zıd renld.crdir. 
My bı:ain iş \o my be~ ~nd my 

heart is j(l lllY Mest. 
Be?(nim b~mın ıçlnde ve .kal. 

bUn j.!Öğsümün içindedir. 
'Tlı..P. ctıl0ıır o.t blod Is J'ed. 
Kalllo reruıi 'ku;mı~dır. 
My bQneı; (bOunz) have a 

eover o[ nnıscles ~nıaslz). 
Ke.mikleri.vl adaleleı::det! biT 5r

tü ·e .sahibınr. fKeıniklerimin Grla
leJPrflen b"r .örtüsü var). 

1 do wor'k wtth my wairı. 
Ben dimaJnmla ealı13!J"lm. 
My \land: ~ .shut. 'My band il 

open. My bands are together. 
Elim 'kapahdJr. '.P!Mm açqktır. El

lerim bera~rdir. {Bir aradad1r). 
My mol.lth is open but 1our Upı 
~ ehut. 

Aj7'""' "' ktır fakat citıd'aklan· 
(Arbaa MıJfa 8 sütun 3 te) 

• 
4 numaralı daıreime ~itmis, ve Ölaşa a:llkasız bir eda ile: 1erin U;i .değin .. 
büyllk 9ir nüv.azi~e 'kal'odfer bo- - Ne diye ~lerı:ıosmlcı;. dedi. - Fakat '.bil.iyoc muStırwz, ben Dört sene evvel evlcmni, bff <C!'- Me"ktı.ıbundıı y...ıdıklara haklı ,cibi 
ru1annı o'kşıyarak G\aşaya sor - Pekaı.a ~liyoUar iite .• _ dün 2eceki sinemadan hiç ~it ş0v kek okuyucumdan alcltğnn m~tu- IGriuu:n bu c<>uyuaı.ma be.ıı hak ve 
m~u-: _Su yolcusu deyip ~eçmeyi- anfamndım. Hem film ~r-badd.ı, bu kısaca naklecle,.i•: ı~iyonun . .Biı ~ıkqğin kJ.Uıı .üu.. 

- Nası\, si'r.in bk>ri~t'!er M nii!. Bu da başlı baimB bir san'at.- hem de Feodor Ma1weyevıç, hı.ç .Henüz yirmi beı yaşımda)'lm. ıinde, ba.ıı "tar.Ula.ıı baıssırlu lıir ea.-
1~1ym- mu!. ~kt•h sNyeüı:ıiı tır • .Suywı da .kendi.De ~öre binbir durmadan mütemafüyen bir takım Karım yirmi üç yatındadır. Evlerı - tj taala.ib edeıc.ek ona ke.ıı4'i .arzu et~ 
yok ya?. Knntrol i~'16yle bic tıft· cilveleri vardır. Bir aef:ı. hc:r ;r,a- k.azanlardan, taz:r:iklerde~. b~!t~~- diğim zaman üııiver11teyi i:-itirr.1e- tiği, kendine kusursuz görıineclfk 

- 'tadntt ıcla... man için mutlaka yüksek bir taz- tı durdu. Öyle kı. eve donduğüm me iki yıl vardı. Gençtim. karım da tekli verecek bir a•n'atkir becerikli 
2onatılchıll Mtılloevl..Je bU ~~ Glaşa, aiyah aözlel'ini ~ştı- vike ihtivac: vnrdır. Nevse ... Ye- za.man, kendi~~ ade~.a t~zyik ~i~- genç; aevmiıtiın. Gerçı bazı hareket ğite _ça,•fl!Ultı Jcab eder. Kusuru xö-

taplc• ~ fantea eliaılııta erciııi • r..ıı:ak: ni tıanımlannızdan memnun mu - mış, kazanın 1çıne euşmuş gıbı hıs lerini karaktenm~ uyauzı bulmam11 zünde büyUtürSI! kurulmuı yuvayı 
ç·lmışllıl. T.a.lı.dir Mir•~ bY .. ~ - .iki elim yanıma .Relecek, şi- sunuz? sediyor.du~ . . . tllD amm, :r.amanla deiilir diye dü- Ylkme.yı deği?, 'kuıuru yo\ edip yu 
tııtn~ ktElarınuaın n~ .-..lwilc kayete ha"k1um yok. öedi. 'ltalori- _ Ne olduklanm henüz anlıya- . - . !Peki, s~ onunla .ııtmeğe tüumüıtüm. vanın 'temellenoi .aa1ilam1tı1tırnıayı 
dolu hulunmıalatadıtr. Reeun hu eaez- ferleı- mti'kl!rnmel 1$ti~r-. madım ki... Bu~ 'J{eleli :henüz kim JC'bBr etıt1?. 1ıte dört amıe ıonra ne kadar yap ba§Armak iştir. 'Evli erkeie de bu 
ler~~wn .Lira.lc.çı ıle t!1cbelerd~ hW Kakttffi!rc4, Mt itnnqma :snev • ÜÇÜRciı R\jn... - Ben dü~ünmeden o ili ~~p - mlmlf olduium~ hi~scdiyorum. Ka- ~··· OlnıyU'C'Ul'ft -d&rt -..ne süren 
Ve 01ı:relmen1en g5tuhtıc1':te8ir. zuu w;ımış 1>lnlak ~İllı _ Zay~ikofiar iyi insanlardır. tml. İstersenız bu akşam nı:mle ıumn hotum<ı ııtnuyen huylan p.. n4in tı_,,stntda k«rıınm -.eve~ydi, 

- Bund• önft :atne ~a- Sizden önce onların yanında bir sirka ttiderim:!... secek yerele cüDien cüne daha ba.. ona !kendini 9eVdine...iti, lliuetm .. 
Havzada çocuk t9'rbiyesi 
h:ıklue&da iir. konferans 

tia lllll ~alışıJQDiaıunt.. kocakan ~al1$1VOrdu. Kadın biraz Yarım saat ~ Zar~i - 1İz bir tekilde orta7a çaktı. Ve bea eden kusurlımm (Ne <>lchsklannı 
_ ~.-.at • .Mos1'evada. ~~ulas- dikkatsiz oldulu için, eww bunu k~lıann sulan. laattl ~aen emiaa ıaüa ıeçtikçe biraz Claba aoP · iJJOnını .bel~ ele <in.ur .u)'l'la. 

da. atmak sureti\e, mütemad'yen mvs i.yı altmala basladı. Aqama ~a d1111L Kamu .meldir. AIJakı iyidir. IC9l te5'ier deiifdir. Hu ne i9e .._ 
flaıwu (.Hu.ati) - Mlll:Hw •• _ BulunduJtunuz .aJ)artunan k' ıuta tıktt tlururdu. Onun ı~in 'ben Glaşa, Kıızma AP-be'.Yevıe ile SlI"- Sa.lan t.ıa. ~ma. Fakat ais demıki -okuJ'UCIUID o •qimdea .fı..-

loauM... "irettnea. .Ca1nal -G.inf)l• lociferU m,i idi, yoltSa so'bah mı de lrunv.a sık sık ıelmek 1N!'.:bu- ka ~tti cLe laak verinıiım ki.~ seçim için b9 lmaıaıyor.') tokta• ııule etlQİf .olur 
llar ıaualuıdıuı. Milli MakHniyetia idi?. • riyetinde kalırdım. İşte Zavcikof. Fakat. er~ l(fln de Zayçikof • kadan kili c:leiıldir. ,aeYJderde • .,,.. Me luuuım. "'1ıadi -........ '8tediif 
'hl&nalllll tebarüz ettiren ve ay.ı.ı za _ Ta'bU 'ka1orlf~. lan bundan ötürii iyi tl'"lmrn. lann da1"!Slnde kalorifer ~ zulanla ııda anlafll\aJr. llzımdır. Hat- ıa b.l•rdu. 
ınanda çoeu1c yellftitrnenın ve ,t>_ _ Siz 'kız m:Slnız -vok:Sl t?VH - Merak etmeyin!. Ben ihtiyar işlemez ı014o. Gla$8 hemen kalan- il karı koca•ym •ensi eeçecek. aıy.. Tavsiyem ayrılı-.. *ii(. bilııiJm 
~I( tt!rlMyl!Sinİtl yut.l -.e ~t!t fni~t?. 

1 

• ddilim. dikkatliyimdir . .Musluk - feı' dairesine koftu: . kok.d.o laıatlanacak kadar birbirie ION .,.u..,.ı.a ... u. Oku,-ucam kan-
i'çindekl .ehenı)ftiyt'titii han edee 'Kız stifferei: 1annızı tıkamam. . . -:- ~~an J'eodor Matve~ıç, n1e ruh cle._.i olaWJmeliclider.» NQll ~ı "1tven, k"'1Jalm dlifWI• 
tıetl -ali~ ~t 'lotıfetwwN ~nimi., - Ne- klfdar- dal ımeraldhnruat - Aman rica f'derım, bı-mm dedı, brzım nlmif~ ~lan Okuyucam karısından hu 9U1'etle a. loa1a ıolwu. "lııe.ka da eaun .... 
llu. ı1Mnieftı8ıııa lufliı.a.. .forhdntllk selli. ınaJrsadım bu de~il.. Siz istf"ri.il!i- buz J;Öbi... bahsettikten ıonra aynlmak iste - diii Udıa olur. 
bir dinleyici hazır bulmo...-. Kaloriferci ctttır5•1 bswar.ak: nh ,.ibi tık;ıvın mwı1ulc1an H-~ .Ü· {Aı4ıııa. •Jfa '8 .._ • clat • Ohe .aifo•. n;yzg 

,s-. filıııaae. ._. 'tillfı' , m as elma, ı><>rtakal ve muz kabulrları Temel. Şetvama .bu lıÖıderine Aaınelaiz kalbleri parçalıyabilecek 
var&. Gic:lillde -&Rnıtdu, yeMn- 9iddetle mukabele edecekti. Fakat bir eda ileı: 
ıdeft ~bı, blıtka-ç ıaü\m ltitl. 'Bir tıer nasılsa elini jlÖ~ünün üzerine _ Cüıxianun! Kefalet akçe • 
rdriıııe <timdu. dtürai. ıtur.da .bir~ ltiAe - · · · · 

- Oıene 111i Rn ~ıkt~ lkwtı ıdfYoi.ebı. Bir u tlt'1DMk ~i. leı'i. otuz beş 1'ielll!llk na~ulu :m-. 
ma'?. · · -Ydkıa uYJtufa~'1m (ta 'l'ii - ır.te~inin düJmelerln.1 ko,aaur 1ffr .ııuw -~19\! ... Nerede.··· .Nere.. 
:ramamı RIPdhl,.... 1>i Q(>ıxiii. Elilli ~ .eebiae .-tb. M - de.?._ 1iiye 'baltırdl. 
Te~. -bır '<iff&a sha $etnm nuUe aeı 'bi!' feryad lloparll. lAlallımmıl.t &riillü :mualanu, 

karşılaşmıştı. Bu karşılaştU 'Set - _ Eywlbl ••. Eyvalı .... Battık!. .. ciftr:i .. ~1erJn, "'81erill. 
YAZAN ., EJtRE.ll JU:$1D VBI\ıft dl! h!~ lıoşaı:ıa .~. !Battık .... Can kurtaran yok mu"! ... bardakların, tabakların arasıncm 

""ur.aua lla-·' - Evvela ~unu bılıııı :ai kart1 ~.mfte ayılmıttı. Eqs.nı ty1IJll dlıtt ıdöniy09d11. 
.m D lıi&.ll J{elıaiŞti? :8:r- - Ohof .•. 4$\ın:ı bak bet.. Am- kınt!lare, taresitU!dıe~ tt~t <e - za (ılının, de~illm,JSırz beaim kar_ ...... ~~ --L &.- ,.. 

1 
L di 

llJR kalıdi.rhıılk Jited~ fakat ma da .sı~ıt.. . . di~tdtı. şuna l('ÜtllRm ..• \Rıi':Jmma ~irme- ırul'lıya~, d'irlıı!rutt uv.e-. - o1.~ 111~n 'tarıa~mcia QrJ>ı•ı-
lllUNaffak. olamadı. :Bas o &r~t& . ~en ~püt~dlı 'a&lttı'Jar ıt~~ Temel, üudne klrparrmış -otau ... Jte ~elince Duııda yamldı•m jbrryordtt. t ,..aa. . . 
• Gb 'lr.l .i.çerdoi.ne 'kurşwn. akftıl - WllU atmfilkli1;9'tlt~ . .sn- ho - ~ .ınasa<ian ba$rnı k816ırdı. :A}tzı sUJ>)le !JOlt ... ITJ:funnıyonunsz. - ~yvah ... caz~anım .... EM . - Ben şımdı nasıl Oh Göne -
nuş zannedüebfüıı:~ı. !daamafıh. \ı- ıuurclalna dU$ultin!... . kuttı, di'l'i ı>ush, mlaesl a't~liyfil. Çünkü zannederse>a i:M!n de Ulla- ID~t ,parala!!. .. Ce~e bırm m, - ırım ... ~ str.iU~ nasd <'e -
Zlılll ııa}Tetlel' .nelıctsınde katta - - '1.13ıtakm baıif ... l!ırabn 'btnı Etrafına ıbakıtı ~-vveB nereae ba - n;J!ıMıl... lm1i1••• ~anını.... CU~rm ... ıvab venrım~ ... '.Bana~ ?anrlRr ne
bıldi. Tıtrek elierne ü~ruleki be1... lunduğunu tayin edemedi. ~ri Dedi. Fakat Temel rııantık ka • IGUlba~~r. · · · GiUbdhar! · · · . l'ede? •• • P.aralan ne yaptın? .•• 
tezlan sılme2C?. c:al.?ştı. Burası be- Apustal wyantRıit ~(Jl"dU. bwlaruk A(irü.}t(tl'~. G87Jerilri u - eul •deef& Wr !ha~ ıdıe~ildi. J;li)i - Bu. ~mı $etvımın b:Y!line ibır dar'Mrae ne de.ri.'"n? ... 
1'eSi..Ydi1. ... ~tttyl tıırul ~~ - Uyanrnalc, lıaya\a avt!et, yani ı>a - ~tuııc!u. Fa1cıtt bo amt~eye bi~ ma rınüsaadt! -ı.erdıiıtıi kaaar ıeit1.clll ıok ıgıbı sa.plaudı. Bu ısım bunca S t " . . ~ rd . 
ti? •. 'Dün !ık$a'ıtı .• 'I1an 1lksam ırasızhk.. neWJıj~ii. fellk@!'tle 'k~- bir n1Üsbet -net..ıce 'V'Cttrl'edi. M~a- da b!limdleri !flllY•nhy.arak. ıs~' 19ellelik ~~. 'le'keStz 'ha)'B.tmı, e = ~ıec:ı ,,ar yl) u. 
:mı, yolcsa l:>it U'l't e~ ~ ... ~ &.rnekti . .Aı>u~ ttrtıaınak ların üzerind~ su uatiı. 'Fa'h't 6 u lendi: Anla1faoan burd9'8 vaiff~e..R "?Pi- '-:- l§tm ne 'l•~· ~ :-
Bol zi~·afı, ne~·~ırr. c~ıh, ~it. istiHorou; uywiruik. ve 'blt thlha 'il- yoktu. Dilini şapırdattı. iNhfsanarı - Se&Un bana ne'... .Git... diğini hatırlattı. "Erim ~Sğstıne ı rlerım, nMıl kı~yap dönHım'- .. 

5')ize1 .:ıtcafürtta. do'm' !11r t"Altence yanmamak, ebc3iyen u.vwna'It-.•. tutulmuştu; ierildi. t:Jün dqam G&iim fiJ\İ ı.öcmesinl... ttürdü. Naıl cenöyetkl•z.ın huHl.'URl .cı -
:mahanmde hulı.trıuy(1fdtt... Ya Heyhat. i>una ıimkan ,yoktu!... Sü- yanmd'a 'bir ka!hn •ıt.rdı, ..J(iirel. $etwuı .nmkaba'R .etüı .- Eyvah! ... Eyvah!... Aman karım?_. 
'6imdi? ... · 'Bu :muvau h'l!'ş~tıi!r, pürgeli adamlar koflU! .altından şen, ll)tı bit ka'dın'!. .. ~C!il>a~ - Nerede o günler? ... Sizi ~er- ırneaed a dostlar! ... 'Me&d'!_.. !'efil~ Setwnt• ~~•awları .. 
lt~~ka'tıanuı. ~1'1ı~iUtt\ln 6'libeti?. tutup yerden kaldı~ar, l'>fr is- neredeydi? ... MasaTtttı anma yu ... memek!... Bundan büyük ıtaaiet $eıtvan koyn1ı1ı11daki .c\lzdamn JJ- mı derki den ~leıı kalın •eslli bfr 
Ba6ını tuttu! .•. Ba!ll ~ t~~ır- kemlenin üzerine atallı6laraı! ... vartan'mış olrnnsıri!. .. ~lldlı, ~ ohn-l .... 'Sisi "Yfiznıe•e l!Öfa• - ıçııpvc.iJ.U~ anla~b. 'Hunu ,an- lnilti karıştı: 
dı, ht!nt ~~ordu. Yavaş yav~ Aputol lıua:ta. Al - tı. Fakat masanın a!mıtt. "JalNI: sem gene görece~m gelmez'... ~amakla beraber ayılr.ııştı . .En lner (A*a ._..~ 
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.&danada 

*Slndıf'll maff,.e varidat memu
ru Melunecl Şatır Durwn'bq kazaa 
na onun yerine Balık .. ir varidat 
müdürlüiü memurlanndan Hü.eyin 
naklen tqin edilmifleıdir. * Afy~ Halkm temlil tu'beai 
aon hafta içinde (latiklil) piyelİDİ 
e)'DAmıt ve paçler eeerin teımilinde 
muvaffak olmutlarclır. 

* Kandıra hUIUll muhuebe me.. 
murluiuna tayin edilen Bektat gele
rek vazifeeine batlam11tır. Kandara
nan Akçaova oabiTai mildürü Atıf 

olonay Kandıraya selerek nahiye 
itleri hakkında allker'arlıırla tema.
larda bulunmuwtur. 

* lzmit orta okulu. resim öireL 
menleri Halkevi •lonunda yazı ve 
retİm 9el'aiai açmıılardır. Bu eer
side talebelerin birçok trüzel Ye mu
vaffak eeerleri allka ile aeyredil -
mekte ve takdir olunmaktadır . 

2.3 Niean Milli Hlkimlyet ve Çeç.ak Be7ramı '1ılilün ,.urdda olcl.,.P sibi Ce1lwa Ye Siva.ta da c()fkun 
tezahüratla kutlulanllllflır. Yakanda reeimlv bu iki tehrimizcleki bayramdaa inbbalarclır. 

Türlü türlü perdelerde, 
Her tarafta, şurada, burada. 
Çayırlıklar en sı'lslü cll.ıisdetile, 
Beyaz çiçeklerle donanmıştı. 
Her tarafta, şurada, burada. 
Kuşlar dallarda ötüyorlardı. 

* 

Bir tane aldı ısırdı, 
Ve bana uzatarak: Al! dedıi 

Yüreğim ne kadar çarpıyo,-du 
Onun kii.çük cf<tlcri, 
Eriğin kenannda oı1alar '1aPm11tı. 
Bir tane aldı, ısırdı, 
Ve bana uzatarak. AU dedi. 

* Hepai bundan tbare~ oldtı, 
Fakat bu kifayet ctci. 
Bu tek erik birçok şeyler ~ylemif 

oluyordu. 
Bugün bilcUderimı o zaman da 

bil!eydim, 
Bn de, ısırdım, ve tahmin ecitt -

siniz, 
Onun pembe dudaklannın izle -

Tinden. 
Hef)A bundan ibarl!t oldu. fakat 

bu kafrudi, 
Bu tek e11·k birçok şeu!er sö11lemiş 

otuyordu. 

ICADINLARA: 

.... ...._ nm tdllmmı M mzda bir anlaımazhk oldulunu ğim zaman size bunu videtmil - ifade ettiği bu hislerin pek bayaıı Fi.kat bir (lÜı'ültü işitildi Kız 
iııkAr e<lemezsiniz. dedl Ayni za- tim. şeyler olduAunu düşündü. Fakat hemen, şöminenın üzerine koymut 
manda Mösyö Verity de ılze AY- - Şimdi artık itiınad etmiyor dotruJdi bunlar. oldulu cümanı kaptı ve arkuuıa 
gı duymaktadır. Stz de onun se - mu.suııuz? Genç kızı üç R\lndenberi tanı • sakladı. 
fiainiz delil mi? Sizin bu münaka- Genç kız e1Ue kapıyı f1aret etU yordu, ona bu 1lllZ adada rastlaı - Kapı açıldı. Şato sahibinin sa • 
f8lllZ ilzerine Fransızdan intikam ve: tılı l8DUlll bil tün hayatınca bekle- kin .esi: 
almak istemedijtine naaıl lnanm.ı- - Siz kendisine babamın müc- mJt old'uıu d1Lkikanın ~eldiıtne - Girebilir miyim, Garrison? 

v V-'- . w~m-- yorsunuz? rim okluıwıu aöylemedikten &OD- inanmıştı. Bir müddet sonra ay • Dedi. 
•acını uasntin 1&11C111M1 Delikanlının çok canlı olan yil- ra, nasıl oluyor da bu kız bana o- nlacaklar ve birbirlerini hiç ~ör- XXXI 

Amerikalı sebatla cevab verdi: sini tudik eden bir eahid de bul- zil ciddil~l: lur olmaz seyler söylüyor? miyeceklerdi. Niçin bu vahşi ve Arkadaşları ıittikten sonra bir 
- Hayır, olamaz, dedi. Eıer du: Oda hizmetçim Chri&tine 0 • - Cünkü o dostumdur ve ben Sonra ümidsizlikle illve ettiı haşarı genç kızın bundan böyle çeyrek saat Verity, bilArdo salo -

böyle olsaydı. muhakkaJı: bana nun evine ya.km bir yerde oturur onun bir sinek bile öldüremiye • - Aranızdan biç kimseye ras - ~endi saadeU için lüzumlu oldu • nunda yalnız italdı, piposunu içti. 
bahiederdi. ve kendisinin eve .rırdil.ini «ör • ceıtni pek iyi bilirim... gelmek istemiyorum. ~a inanmııtı? Niçin ~nç kı- St>nra, Mausard·ın. camlı k:ıpıdan 

- Niıçlıı Berıe yalan söyledi? müftür. Sustu. soluk bir baklfla kıza Amerikalı sükdnetle: zın kendtsini düf(lnmedWni ha • kendfalne battııını ~6rdtl. Binbqı 
- Bıanl korumak lçln. Bunu bi- Delikanhn1n bakısı öyle aamtmf baktı ve ilave etti: - Bu sözü _wylüyorsunuz. ıfa • tınna ~etiriiil zaman titriyordu? odaya «irdi ve masanın üzerindeki 

liyorsunuz. bir serzeniısle dolu idi ki. Flora te- - Ve benim dostlarıma ttlma- kat dotru delil bu. Genç kızın, avuçlan lç\nde o- vlald Pelini ıastererekı 
- Evet. sizi korumak için. fa- reddüd eder ll(öründü, sonra tatlı dun vardır. Dedi. lan küçük ellerini SJktı ve kısık - Soluk bir içki içer ıniainizT 

kat ayni zamanda kendisini de bir NS!e: Floranın mavi ıözlerinde he - - Dob'u! Dotru! bir sesle mırıldan~ı:. Dedi. 
orumak iein. Ve bunun için de - Bl1"'1n bunlar hakkında hiç men bir nedamet ifadesi belirdi. .. - Ha?,ır• öy~e olsay.dı ~n de - Oh! Flora, bırbırlmlzden ay- Philippe böyle ıt\ndllz vatthıcle 

sıwallı Jamieaonu ithama kalk)ftı. bir eey bUmediAinizl bana teyid fakat Garrison ıilAhları hemen bı- oyle d1lşunecektı~. deAıl mı· rıl.mıyalım. k alkollü içki içmek itiyadında de • 
Stpeben hiddetle batırdı: edeneniz lize inanacatımı temin rakmadı ve devam etti: Genç. kız teessufie: Kızın. t~tmakta oldulu ı>arma filöı. Böyle olinatla beraber kil • 
- l)ynlar bot Jikırdıl dedi ederim. - Siz ve ben, münakqa etme- -. Nıçin? lan buz J{ıbl ldi. o;ıtarı kcndıne ~tınemek lQin kabul etti. 

Philin Jamtesonla hiç bir alıt Dedi. den baf)l:as1nın ona diy~ teY- Dıye .sordu. .. donu çekti ve hiç b:r mukavemet Mau:sard~ !ki btıvtlt kadehe vf9. 
~i yoktur. Fakat. onu liham Delikanlı mflatehzi bir tavırla: ler üzerinde anlatmlf bulunuyo - - Cüntil ılıi d~~da "ormüı oJ- •örmedi. özl rl 1 kt .;-n. ti 1d koydu. birini Am.fkalıya u • 
edecek bir takım deliller topla • _Meni. ruz. dulum ilk andan ıtibaren dost o- Kızın ~ e u a ı ve ~·a e zatb. Sonrı k.tıncli kadtıNldı 
.mıttL Diye cevab verdi. Dedi. ıaeaıımııı anlamıştım. Siz. bura- parlıyorlardı. y~ lttinıak .... 

<;eac .._, Genç im bemerı 16zterlne ae - O.O ki& aloak ..ıe en• ver .. d& ruUaıme olduiunuz bütilA iJl • Slocak sellle: D.1 ~ "' 
- JW"'llCD ınaaamdur cledl. vam eUtı eli: llDludaıı bambaskasınız. - Ohl Sk.v•! ,. (Mm. ) 

O.. ,._ nlM MndL 'gfDll. - J'üat etmcu. vikont Jle ara • - sa. lu..4 «tJllml laJlletU. Bu *1ert IÖylerken, Garrı.on. Diye Jllll\ldaadt. ftr 
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Sakin, neş'eli, büyük bir güven 
ve inanç içinde gittiler 

Lambanın tarihi CBaştanlJ l IDcJ .aylada> - Çıkarılan pyialar doğru mu~ 

ıAmbalar niçin tüterl~r, fitil ne gibi. 
bir zaruretle icad edildi? 

Heyecanlı oldu; çünkü nhtıtnı Biz uzun müddet lstanbula döne • 
dolduran halk llitleai, yolcusunu ve miyecek miyiz) 
bem~ri~ni hararetle uğurladı. A • - Hayır, böyle bir feY yok.. Av 
cıklı oldu; çünkü, yıllardır Kadıkö· deti münasib bulduğunuz herhangı 
yüne bile geçmemi~ birçok vatanda§ bir zamanda dönebilirııinU.. 
evini ve oturduğu tchri terk ederek Bu nokta bilhassa çok mühhıı.. 

Reçinenin hubmm•dıiı yode meJfitil, tıpkı k.ııb:Ra kflitdma ben • uzun bir yolculuğa çıktı. CururluJHemcn hemen görüıtülderimin 9'ep 
p.leleri, ltlr b..,ka ~lel dsmİll içi- zer. Kunllma Uğtdıwn 'bir ucunu da oldu, çünkü sakin, telapız, kar- sj merakla bunu ıoruyorlar. 
ile batırmak wretile yaparlardı. Me hafifçe hokkanın içine dejdirecek gaşalığa mahal kahnadan gittiler. Geminin baş tarafında, köylü 
adi bunun için içya.i büenılırdıdı. olursak. oa.ıl kvnüma kağıdı bOk- Burada bize ifuhar veren, idare me- kıyafetinde yaşlı 1bir adamcağız tek 

Mqak. çıradan daha pulM: yan komn içindeki mürekkebi çckııeno. hnlı:masının bu i~ çok güzel or _ başına oturmakta; Kastamonuya gi 
malda kalmıyordu. Fakat ay.al za- fitil de öylece, petroi veyahud ~ ganize etmesidir. Fakat asıl bu mu diyormuş, çok evvel muhacir ola. 
mandan çıra.lacı daha fazla da elaya çeker!. ya'?.. rak Bulgaristandan gclıni§.. 
11ııyordu._ Çünkli meta1ode. Ç)ll&dall Eskı" l"'-La'.ar - Kandı'lfer B nh 1 - Ben erkeğim oğul, dedi.. Kar-L--1 rd •llfU izim umda, göz erimizi. ya - k 
fazla reçme D"ll unuvo •· f&l1a ak ..... Jıeri •• k ba ta up da kaçıyorum sanma .. Zaten Yat 

1,te reçinenia mep.lelerck cryaa. E.ki JlmDalar. bueiakü cam; Rıhtımda kontrol beb r k ~or's b r;:ıd a r n .ae.. 65.Üç harb aördüm.Nc feci ıeylerl• 
4lıiı rol. inaanlan, odunu bir kena- lıı.asuüllerine ve,...fted Mel')"amana (a.,t.afı 1 • • yf d ) 1ar . . . ço a a aş a ır. karşılaştım. Kendim için değil be • 
r.; atarak münha1Wan reçine ile yai kandillerine bcııaerkrdi. Burdu, 'bir den mcı aa a a . ~yar eden de~let mtiessC'se- Bu tudnr ki, gidenler yüzde yüz nim kalm~m lazımdı s· ~ 
le iktifa ctmdt filr.riııc setinniftir. bardak ,..im Teyahud zeytin1ağın i~ ba~mnıştır. lermın zararını mucib olacaj!'ı aşi. bir güvenle, inançla aynlnuflardır. bir yudum su verse fa d ır d ~ 

Reçineyi veyaluad ~İlM tep .. İçilte uzatılmlf aldiıd~ fidfladen Dt·tuz~lları Id:aresmin Tırhan kardır. Herhanıti bir aile vaki o- Hepsi. k.laa bir uman &onra dön - nur. Fakat oğlum mnsk~r am ~ .u 
saktan veyabud tapu yapılmıı biı ba,lr.a bir ,ey deii}di. Eaki deYirler. \lapwıı dün saat i15 te, .Aksu vapu- lan 'talebine ~~en seyahatten dükleri zaman, ~ü.zel lıtanbulu, ge- J>ek genç.. Onu akrabala~n~: .,: 
labın ~ koyank yakmıya bat- de kullanlian lr.anditlcır.ı, seçen Diin nı da saat 18 de Galata rıhtımın- sarfınazar edebilır, iakat !bunun ne bnakukları gıbı bulaca klan nok- na götürüyorum Biliyorum, bu top 
ladılar. ya Har!Mn4e çc-iumu:ı: ~~ _ d'an t>e:yannameye t&bi yolcuları mutlaka 48 saat evvel Tophanede tasında müttefiktiler. Hcpıi artık rağa bir daha düşman a :. ha • 

itte insanlar, ilk defa cdanık lim tük. Geçen Dtinya Harbiade, b.güıı alarak 1ru;b01u ve Zon~ld'ağa ha- Devl~ iDen'iZ,JOJlannd:ı Nakliy:ıt bu ~lr.lara d?şman ayağı basa. maz. Fakat mademki d~!~ ı:i,; 
t>a fikrine böyle :geldiler. Bu teldi. A~m11 l:M~ ~leriade okluğu reket etmışl~ir. Te\iıid lronmyonu ;eıs.l~e mü- mıyacaaı kanaaunde .. •. . . .. böyle istiyor. Onun aö2üniln bap. 
de yağdan .eyalwd ırec;ineclen ya • sı1ai. memleketimi&de ]>'.hol bulun- Devlet _Denızyollan ve zabuta racaat ederek keyfıyeti bıldınne- ~ten ~undan ha1\~ızın fUP - mı.z üstünde yeri v~r. 
pılmıı lam batar, bir ÇIT• veyaı..d muyonhı. O zamaQ,. birçok C"f'ler bir ~tan ıtıı:ı.aı-.eıı ~la~ nhtımın- leri liz:ımdIT. Bu hususa nakil ta- hen 'Vllr _ID. · • Bana dıyenler .h~lu • Yolculardan bir genç kadısı de. 
bir mcPle ,gt"bi yarım ıM•t delil, :hı Mnılak iti-e biraz aeytillJl'Biı .dol. da ıcab eden t~lmlerı al~~. ~e- lehinde bulunanlann bilhassa itl- mır belki.. O halde ~eye ~ttile~} §Öyle dcrd yanıyordu: 
:kat saatlerce yana'biliy-<lu. Bir de- dururlar, Te 'bu ,-e+n ıic9oe de, bir i9l yok:War vesıkal:u-ı t~~ik 1>1U- na ;aöstermeleri rica olunur. ~ıwm l'1: w Neye gıtmcsınlerdı? ·- Şimdiye kadar lıtanbold..ı 
fa ]i.m\ta hulandtaktan 90nna, timdi .... .._ içinden seçirilr-iş bir fitil ~ak v.purlara yerlcştirilmi.şJer- ~. ~~rladıgımız. vatandaılann ek tıiç ayrılmadım. Bu jlk seyahate çı-
lt. bunun Jtetrettiii d.ınaa ve ıiale ıratıriaııdL NiMkim bacünkii Mer- dır. Tokat belediye reislig"i ~ İlııtJyar, kadın ve çocuktu, Ya- kı~m... Gözlcrile Sarayhumunu A 
mücadde etmekti. Hakikaten ilk yemana kan.dilleri, MDÜz dektrik İnebohıya j~ci kafile tı~n na .. yolladı~lanrnı&. her türlü ahval dalan; Boğazın kar§ı sahilini d;,.-
li.mbalar çok fena tutüyorlardı. aım.mıt cmni lrandilleri, J.a1i bö,r. saat H ~ Denızvol1an idaresinin !ok.at, (Hu. - muvaccb~nde •. ayak al~nda kalına- ııyor: 

L
Amba YS fabrika HGaSI ledir. Kar~deniz vapurile hareket ede- ıu~) - ~r maaı: vaz.ıf~ goreceklenn -~ ça - _ Şu lıtanbulun man:ıarasıaa 
C1 f.M:ieon A~a. .kitiılelerdelci cektir. ~.uddet cTTel ~ hşmala~na imklıı venneaı ıcab e- bakın.. 1nsan nasıl aynlır buradan.. 

Lambalar Ric;İD t\iterlcr}.. kan<iıllcrdc içyağı kuUantriardı. Çün 14i22 J'l11mal'aciaa 1821 .ıttun«l'a- tıla c~~n beledL c!ealerclir. Hareket hazırlı~ başladı. 
Fabrika bacaları niçin t\Uıerleee kü Avnııı-ciıı .ebati ,..ğ- me?Cud ya !kadar b!letleri hamil olan İne- ye re;ısı dolctor AkMJ ile Tırban arlı:a arkaya YolcuJann hepsi sığındıktan Jı:6.. 

lambalar da bUINll iÇin tütnler. deiildi. Soma Arablar aeba~ 7ai- bolu ']IOlad8n b.ıt •a))&.lra ~k- Remzı . Topc;a : Galata nhhmına uz.anmıı ve çok ıelerden güycrteye fırladılar. lataD-o 
Fabrika bacumdan koyu Te si- lan Avnapay:ı 8it'lrilnce, kiJiaeleT- lerdir. mın ycnne, Parti erltenden bu davetli m.i-.firlerinc bula koklar gibi. içer ittDi, baiır _ 

yah bit- dunwuı ~ a:ördüiü · de de pamukyajs, TeyNmd \nına Aksu ftJ'Unı yann sabah tek- başkanı Must~ • 1tapılannı açmıolardı. Birinci kafi - larına basar gibi doya doya bab -
nüz z.aman cmm ol.naz ki, ya benzer ditcr ~ lroUandnıııya rar Karadenfaden limanunıza d6- fa. ~olcu aopl • leye mensub olan «Tırhanu, ikinci yorfardı. Bütün gözler ya§lı, ytiz1er 
bıllandan k:önt\W lıötldir, Teyahud b+ndı. Sonra Avnspe!ıkr d& ne.. necek ~.aksam l8 de vesika Dll- mıştıt. ka.fi1edekiler «Aksu» ya biniyoılar- mahzun .. 
fabrilı:.anın atefÇİ9İ ip 7allaDU)'an bir bec 79ğ elde ctme.inı öğrendikleri .n:ıaratan ıff5 den '692 ye kadar olan Parti ve Ti - dı. Düdük sesi.. 
adamdır. için, içyağı t~men terk..lidi. vatandaş'lan, yani Zonj?UldaJ!a, 'CtlTet oc1 .. 1-! • Rıhtıma müvazi uzanan cadde, Tnhan gidiyor. 

Çünkü duman1n by kadar koyu Eski lanabelndaki fitıillor tedıicctt A~~ca, 'Ku1"'9unlu, K1>mııcak, kanlıkJ.annı mu - arabalar, otomobiller, kamyonlar Vapurdan yü:ı1crce mendil, riı-
Ye siyah çıkması, fabrikanın ~·!.'n yan<iıklan i:çin, za...,. zaman onla- Giinl.uce, İldt:z.ın, lspaı_:, .. Cnnkı~ vaffakıyc:le . ve 'bunlardan indirilen ~yal:ırla tı- b~daki yüzlerce mendile mulcabdc 
da yakılan odun veyahad konuır .. rı "1!kan çekmek :icab ederdi. Bu- ya ..n~ek NOlculan ~turecektir. çok .. vcı:ımlı l M~fa Y~lcu l:a be.. dolu idi. Yolculann elese_ edıyor · 
lerin tamamen yıuamadaitRı ve bü- nu daha kolay bafarabilmek 'için hu Bu .yolc~1ar Zo~ldaktan trenle ~ı ile idare eden ;yenı hel~~c Te rUini yukarıda da j§aret ettiğim gi- Iaıikbalimiz kadar aydınlık bir 
7Ü~ bir kısmının -'!ah b~ ~uman su~i ~em"batı ~ah lambalar icad dahile :gıdece.kle!'dır. . ı8?'1'1ız Mu.ıta!a Y o~, kendwnı n:ıu hi. il.tiy.rlar, lı:.adınlar, ve çocuklar hav.a, ruhumuı: kadar temiz., ıd,ue
halindc dttan çıldıg!nı ,go«enr. 

1 

edıkli: ilk 6tiıli limhalar, yakanda 'Marmara ıs~elen ve bu~adan Jıite ~dırm., ~unovv~~dendir. teşkil e:diyor. Erkekler sayılacak ka timız kadar berrak bir deniz.. Ha -
Tabii bacadan dışarı çıkan fCY· da anlattığımız aıbi, al~de bir bar İç ~~uya gideceklere aid liste Kendıs:ıne. bu yen~ vazifcamdc de dar az. ihtiyar 'kadınlarsa ckıeri - yırlı bir yolculuk bu .. 

ler odun veya"1.ıd kocaman kömür. dalc Ye fitifden ibaretti. Somalan bu~. vilayet tarııfmdnn ilin edi- muvaffakıyetler dıleriz. yet.. Vapurdan bağıranları i~itiyonız: 
kr tleiilclİI'. Mi.wniai lömür zerre .. bardaia, tıpkı çaydanlıltlarda o1du lecektır. Zaman zaman rıhtımın kapısın _ - Anaha 1ıımıı.rtadıkl l~ab 
leridir. Bwılar. ;q-.i ,cuic akında h- ğu aibi, bft ağız: iliıYc ettiler ve fitil- Hayd'arpaşadan Devlet Demir- 1 · d b' k k da kollann · ·ı · b lk' d gene geleceğh . 
.,.nın içinde pelı:.ltk yanabilirken bu len bu ağrzdan dı~rı çıbrdılar yo11arile yapılacak nakliyata da 11 zmır 0 lr ÇOCU amyon zamandır ~t'~k mit e 

1 
c u:zun Mendiller beyaz martilcr ba 

tada, taln<lmcn yannıaclan, kurum O zaman ,fitile gdcn yai miktarın~ Mavısta başlanacaktır. )l d d" m •· d'' -
1~1 

• homş~sunla ge~. - Ünde vapurdan uçuşuyor -
. h ı· l __J o·ır. t f A k a m a can var 1 cgı UfUnmemış. amınne er go - ı 11 h . Ve ıs a ınde dııarı uçmak-tachr ar. ay:anamak d;a lı:olaylattı. . ı~:_~ arn _tan n at"adan bil- rliniiyoy. . nfa a bu vatanda§]ar bu men. 

Aeaba bu niçin büyle oluyor'?. Sonralan bu biraz. daha tele&.. d'inldıgıne gore, !stnnbulu terke- fzmir (Husuııi) _ Al.sancakta Tcşc:icil . h . dıllerlc dönüt aevincinin yaılal'Jllı 
Ş~u iyice bilmelidir ki. bir ate.. miH etti. Lam'bıı.ınn, daha fazla ı§ılt decek vatandaşlann oturdtıklnrı dün dört yaşında bir yaYnlllun öhL l . e~n J~puğura hclJ1 tuna gır kurulayacaltlar. 

ıin yanabilmesi için mutla1ca havaya TCll"maİni tnrıin ic:in, adeta büyüle Sf' ev ~ible'rile eıvvelc'e a.ktıetm~ mile neticelenen bir .kamyon kazası me en yas~. 0 
• u • . a e; bu va- Nusret Sefa C()flam 

ihtiyaç vardır Hava olmadan atcıı maverler biçiminde ,-~- k olduktan kira mukavelP\e-rinin 1 tanda,lar ıçm bır ıstısna yapılıyor, -. .. a:""'"'•man ap- · o muştur. :ı....:._ 1 A b' d'k'-- hi 
de olamaz!. lar yapıldı. Bu lctpıhrı tr mefsuh sayılm-:ı!l ictn Dahiliye . . . OU"'J'•r ar azamı ır 1 

Kat ve ma Bu hafta yap la k 
Bir ateşin jyice yanabilmesi için fmdan, müteoııddid 1l~":.ztar e ç~: VekAleti tarafından hazırlanmak- Nafıa ı_?arcaıne aıd ve .'~fö~ Sü- ye ile yerlerine kadar götürülüyol"- • 1 Ca 

. . 'h . - . L.... \ ld B .. __] ta olan k ıA ih b .. 1 -.J... leyman oglu Mchmed Çetinın ıdare du atletız a ateşçının ı tımam goatermcıı, mı - an ı. u 11gızıardan her bi- anun flVl RSl Uf!Un enn: • d k' 806 1 • ka . m m ÇI 
nın içine k.afi derecede haYa sevket- rinc fitiller \cm~u. Bu suretle zaman Bfivük Millet Meclisine verile- ~n c 

1 
.. numara 1 ıı myonu VapUTa gjrcnlcrle, demir par - Ö .. .. . .. 

me3İ lazundrr. la, yirmi ağ!ih (tıpkı birçok .-mdaıı cektir. Kaya ıok~gından geçerken A:bduL maldıiın dışında kalanların veda _ numuzdeki P~zar ~nü Ff'ner-
Şayed hnnm içine emeciilen ha lar gtt,i) llmbalar meydana aeJdi M-h· b" . t k lah kızı don yaıında Mecıdeye çarp Ja,maaı her biri baılta türlü hazin ~~hçe1 s~adında dort ıchır arasında 

va a:z gelirse, o zaman, fırındaki Her ağınn altına, zinciTI~ tutturul . u ım . ır ıs ~ mı~ .ve ~ızcağız aldığı ağır yaranıD -Aneloı- meydana getiriyor. . ır at etı~ rna~ yapılacakt!r . 
._.. - _ b d d l •- __.. mu L • ._ ._ L d B • Nakliyatı Tevhid Komuyona R~ teıınlc bıraz aonra vefat etmiıtir. lşt-. bir genç itç.i, tulumile Fahri- ~nkara. lzınır ve Balıkt:sır atlet-
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8 Sayfa 

General diyor ki 
{Bqtarafı 2 nei sayfada) 

bu yardım kafi gelememiştir. Onun 
için Birleşik Amerika, bir taraftan 
bitaraf Amerik.a llmanlazına liJtica 
etmiş bulunan Mihver devletlerinin 
vapurlarına el koymakla beraber 
d"iğer cihetten donanmasının, At -
lu Okyanusunda. Hattustıvadan 
Şimal Buz denizine kadar olan sa
hadaki bitaraflık emniyet devriye 
sahasını sahillerden şarka doğru 
3000 kilometre kadar ileri sürmek 
kararını vermiştir. 

Bu karann ameli kıymet ve ne • 
ticesi şudur: Birl~k Amerika, ge _ 
Tek kendi doğu limanlarından ve 
gerek Kanadadan ve hatta Meksi -
ika körfezi ve Panama bölgelerinden 
Jngiltereye gidip gelecek olan iaşe 
vesair harb malzemesi vapur kafi -
lelerini Atlas Okyanusunun ortaları
na kadar bizzat kendi harb gemile
rile himaye ve muhafaza edecek 
ve dolayısile bu 3000 kilometrelik 
sahada kafilelere tasallut edebile -
cek vaziyette bulunan her Alman 
denizaltısile uçağına karşı ateş a -
çacakttr. 

HİKAYE 
(8aftan,fı 5 inci sayfada) 

Ocağın içine kömür atmakla 
meşgul olan Feodor Matveyeviç: 

- Bana ne. dedi. 
- Ne demek bana ne?. Bizim 

daireye kadar çıksanız da onları 
bir .gözden geçirseniz?. 

- Kömür yok. Onun için sizin 
bataryalar buz gibi. 

- Nasıl olur kömür yok?. Bun~ 
lar nedir?. Kömür değil mi?. 

- Bu kömürler sizin daireyi 
ısıtmaz!. Size başka türlü kömür 
lazım. Hani şu sirkta bulunan kö
mürler cinsinden. 

- Doğrusunu isterseniz, dün 
akşam sirka gitti~imden be-n de 
memnun değilim!. Hem program 
pek sudan bir şeydi. Hem de Kuz
ma Alek:ıseyeviç hiç durmadan, su-
lardan bahsetti. Öyle ki, eve dön
dü:i:("üm zaman kendimi sırsıklam 
hissediyordum. Şayed bu akşam 
vaktiniz varsa ... 

Yarını saat sonra, Zayçikofların 
dairesindeki bataryalar keyifli ke
yifli sesler çıkararak, ortalığa tat
lı bir hararet neşrediyorlardı. Ak~ 
sama -da Glaşa, gene Feodor Mat
vcyeviç ile sinemada idi. 

Ertesi sabah derhal bıçakla ke
silir gibi, Za yçikofların druresin -
deki sular kesildi ... 

Artık J?iinlerce Zayçikofların e
vinde, kalorifer ile su borularının 

SON POSTA: 

Bütün Ağrıların 

Beyhude lztırap 
BiR TEK KAŞE 

Nevrozin 
Bu muannid BAŞ ve DİŞ ağrılarını 

süra.tle izaleye kAlidir. RomatiZm& 
evcaı, sinir, mafsal ve a.cl.ale 

ıztırapları 

NEVROZİN'le teda.vi edilir. 
.Mües&r 03.ç: NEVROZİN'dir 

Panzehiridir. 

çekmeyiniz 1 

NEVROZiN Tercih Ediniz. 
ICABINDA GÜNDE "3» KAŞE ALINABJLtR. 

Türkiye Cümhuriyeti 

ZiRAAT BANKASI 
KW'Uluş tarihl: 1888 

100.000.000 Türk Lirası 
Şubt ve ajana adedi: 2U 

'Zira! ve ticari her neVi banka muameleleri 

Birleşik Amerika, hu tedbir kafi 
gelmediği takdirde, kendi harb ge
milerinin kontrol ve himaye bölge. 
sini hatta Alman muharebe mınta
kasının içerilerine kadar sokacağım 
tehdid makamında ileri sürmüştür. 
Almanya ise, «ilan ettiğim muhare
be mıntakasının içerisinde bulunan 
gemilerin aidiyetleri beni alakadar 
etmez. Kimin olutaa olsun ben bu
rada raetlıyacağım her gemiyi ba
tırırım» diyor. ve işine devam <;di
yor. Harb denilen şey de işte bu gi

bir arada isledfönı .görmek kıs - ....... 
met olmadı. Kalorifer borularının • M A R V i N İs'riçre presisyon saatleri Altın - Metaı --~ 
yandığı gün sular akmıyor, sula - ı L U X O R Radyoları z E T Ha.vagazi ocaktan • A E G 

•• 
PARA BtRiKTiRENLERE 28.800 

rın aktığı gün kalorifer boruları Elektrik aletleri - Bisildetler - Avizeler 

iş1şz:;~~r~~~ müdürü» <*>. vazi _ OSMAN Ş A K AR ve Şki. 
fesi icabı isle alakadar olarak su l TAKSITL E SATIŞ ala. bi müddealardan çıkar. 

Görülüyor ki, Birleşik Amerika, 
İcab ederac devriye sahamı Alman 
muharebe mıntakasının içine soka
rım demekle uçak ve denizaltı va
sıtalarile yapılmak istenen Alman 
harb ablukasını meşru ve muhik 
görmediğini bir daha anlatmak is -
temektedir. Bahis mevzuu olan yar
dımın ehemmiyet derecesile bu yüz 
den lngilterenin Atlas muharebe -
sini kazanıp kazanamıyacağını bi _ 
\emiyoruz amma, Amerikanın in -
gilterenin yarı yoluna kadar olan 
sahayı bizzat kendi harb vasıtala -
rile emniyet altına ahnayı karar al

borularile kalorifer borularındaki • G ta Bankalar - Beyazıd - Kadıköy 
bu bozukluğun neden ileri geldi -
ğini ve kapı yoldasları arasmdaki 
bu saklambaıç oyununun sehE'ble -
rini anlamağa teşebblis etmeseydi 
bu hadisenin daha ne kadar de -
vam edeceğini, ve nasıl b!r şekil
de biteceğini tahmin etmek çok 
güçtü. 

Fakat cev müdürü•, hadisenin 
sebeblerini dikkatle tetkik edin -
ce ... Kendisi ~e Gla~va kur yap
mağa basladı. Bu vE'ni harlic:P, der
hal. kaloriferci ilP sıı •'nlr11c:1ınu 
barrştı.rdı. Ha!:an Ali Edi? 

(" Son P~sta ,, nın 
lisan dersleri 

( ftattarafı 5 inci sayfada) 
ruz kapalıdır. 

You take a breath. 
Bir nefes alırsmız. 

İ push you, and İ take your 
bread from vou. 

Sizi iterim ve ekmeğinizi sizden 

tına alm~ı _J~giliz donanmasının [•] Ev müdürü: Sovyetıer Birliğinde 
vap~r k~fıle.re.rı~ muh.afaza yolun _ devlete aid apartunanların devlet na 
dakı ~azıfesını zıy~desıl~ kolaylaş - mına idaresile. lamirilc. aylıkları top
t~racagı ve dolayısıle Bırleşik Ame. la.malda meşgul olan 7.ll.t. 

alırım. 

t bite ~he bread. 
Ekmeği ısırırım. 

rJkanın bu tedbirinin İngiliz donan- __ - -----
The bread will go from 

moutıh to my throat, and 
my throat to my stomach. lzmirde bir kadın asıkmı , 

nasıl öldürdü ? 
Ekmek ağzımdan boğazıma ve 

'boğazımdan mideme gidecek. 

masını takviye etmek mahiyetinde 
fevkalade ehemmiyetli bir harb ted 
biri olduğu asikardır. Fakat bunun 
Birle.,ik Amerika ile Almanya ara -
~ında bir harb çıkarıp çıkarmıyaca- (BaJtarafı 6 ncı sayfada) 
gını da ancak yakın ati gösterecek d b . d c! ~ k -k· .. t• - an en yanın a tası ıgı e .. . ın yuz 
ır. lü bıçağı çekerek Alinin gog~ une 

Exercise: 
Boşlukları doldurunuz: 

_____ H_._E_._Erkilet saplamıya başlamıştır. Yediği der;n 
bıçak darbeleri altında Ali derhal 

1 - ~ the orange. 
2 - My mouth is and 

Hergün 
( Baıtarafa 2 nci sayfada) ' 

YQr. Bu ıgiiç işi muvaffakiyetle ha
.şarabildiği takdırde bu harbden 
sonraki İngilterenin başka bir İn
giltere olacağı muhakkaktır. 

. .Simdiki halde 1!)39 İngilteresi
nin kuvvı,,tlerini ve zatlarını 
yanlış tanımış olan milletler ağır 
hac;arlara ui{ramı.ş bulunuyorlar. 
Faka~. bundan dolayı kabahatli o
lan In~iltere değil, kendi hayat
ları üzerinde gayet kısa görüşlü 
hesablarla spekülasyon yapmış 
milletlerdir. İngiltere kendi sila
hını diledi.ih gibi kullanmakta el
bnt serbesttir. Ötekiler de hesab
larını ona _göre yapmalıydılar. 

Ancak, bu:!Unkü neticP kat'i O· 

lan bir netice değildir; İngiltere
nin yormak silahı uzayabildikçe. 
bu memleket Amerikanın vardımi 
ile kendisini veni harbin icahJarı
na göre ıtechize muvaffak olduk
ça, istila görmüs memleketler icin 
ver..i bir havat iimirli de tedriccr 
artacaktır. Bu$inkü cesametteki 
vukuat kar!"rsmda havale kapıl
mak ne kad·:ır vanlıssa ümidsizli
P;e düşerek kat'! hükümlere var
mak ta o kadar hatalı olur. 

dluh iltln '2Jie9en 

your 
ölmüştür. 

Pakize, bundan sonra sofradaki 3 - My 

ıs open. 
handls are 

ekmek bıçağının aynına kendi bıç<ı · together. 
._ k 4 - fyou take in ğını bırakarak sokağa çıl{ml!?, arşı 

sına rastlayan gece bekçigi1ıe: throuıgh your nose. You take 
- Ali, evime t:ıarruz ettit beni a 

yiyecekti, meydan bırakmadım, hen 
onu yedim. De:ni' ve derhal poÜs 
karakoluna gitmiştir. Fakat orada 

5 - The oran~e will go from 
my mouth to my and 

ifadesini deği~ti!miQ : my 
my ı.hroat it wil ~o ıto 

- Kardeşim Mehmedle Ali ka- 6 - İ do work with my. 
pıştılar, yetiQin ! 7 - T.he blood in the he art 

Demiştir. Polisler hadise yeJ"ine is 
gittikleri vakit Alinin cesedile sar- 8 
hoş halde bulunan Mehmedi bul
muş, yerde bulunan biri kanlı.diğe
ri kansız bıçakları muhafaza altına 

Some hairs on mv head 

almışlardır' 
Kadın, isticvabında, cinayetin ev 

vela Mehmed tuafından işlendiğini 
söylemişse de sıkıı;t:rıl•nca hakih.ti 
itirafa mecbur olmuş ve: 

- Ben vurdum. Çünkü vurma
saydım o beni öldürecekti. 

are 
9 and white 

opposite colours. 
10 - The skin of my 

is white. 
11 - You take a white 

from my head. 

Son Posta 
Yevmi, Siya.si, Havadi1 vo 

Halk gazetesi 

are 

Yereba.tan, Çatalç~şme sokak, 25 
İSTANBUL 

Demiştir. Mehmed vak' ayı oldu
ğu gibi anlatmış, hadi:~e yerinde bu
lunan bıçaklardan birinin ekmek hı 
çağı, diğerinin de Pakizeye aid bı
çak olduğunu, cinayeti İ'llediği sıra_ 
da Pakizenin bir erkekten daha çe
vik hareket ettiğini, bıçak datbelc
rini birbiri ardısıra indirdiğini. Ali
nin zaten .sarhoş halde bulunduğun- 1---

0
-a-ze_te_un __ i_ro_e--çı_ka_u_y_a_zı--ve_. 

dan mukabeleye vakit bulamadığı- resimlerin bütün haklan 
nı ve kendisinin de Pakizeye mani mahfuz ve gazetemize alddlr. 

-------------- olamadığını söylemiştir. 

~~~ Ağ~:!:~dmcat~:~:rsi::n~~~k: g~:~ ABONE FIATLARI 

Tarifemiz 
Tek sütun santimi .................. --···· 

maktu 500 
•ahile 400 
•ahife 250 
•ahife 200 
sahile 100 
•ah!le 60 
sah'le 50 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

Muayyen bir müddet zar!ındn 
fazlaca miktarda il~n yaptıra
caklar ayrıca tenzllA.tlı tarife
mizden istlfade edeceklerdir. 
Tam. yarım ve çeyrek sayfa 
tıanlar için ayn bir tarife der
piş edllmlştlr. 

Son Postanın ticarl ilftnlarına 

aid işler için ııu adrese müra. 
caat edilmelidir. 

lıanrıtık Kollektif !=:lrketl 
Kabrarn:ın:rade Han 

OOVÇE ORIENT BANK 
Oreıdner Bank Şubeai 

uer'tezi· Be:-lin 

Türkiye fUbeleri: 

Galata _ tsta~bul - İzmir 
Deposu: tst. Tütün Gümrüğü 

•* Her tiiTlü banka iıi * 

\~\PARA 
HAYA. T YARIŞININ 

DİREKSİYONU DUR,.,.-:; 
,Ali 

LiRA iKRAMiVE VERıvoa 
Zir:ıa' Banka.unda .kumbaralı ve ihbarsıa tasarru1 heaablaruıda 

enaz 50 lirası bulunanlara aenede • defa çekilecek kur'a ile afatı • 
~ plAna göre ikramiye dafJtılaca.ltttt. 

4 Adet 1,000 lirallk 4,000 Lira 
4 

" 
500 

" 
2.000 

" 4 " 250 n 1,000 
" 40 

" 
100 " 

4,000 
" 100 " 50 " 

5,000 
" l~O 

" 
40 " 

4,80J 
" ·,su " 20 .. 3,2JJ 
" Dıkkat: Ht'sa!:>Iarındaki paralar bir sene içinde 00 Jirac1an &Ptı 

dtifmiyenlere ikramıye çıktığı takdirde % 20 fazla.sile veralecek.t&r. 
Kur'alar senede 4 defa, 11 Mart, 11 Haziran, 11 EyJtll, 11 Birin-
Kanun tarihlerinde çekilecekt ır. 

İstanbul Levaz•m Amirliğinden Verilen 
Harici AskerT Kıtaatı ilanları 

500 çift naklıye araba koşumu pazarlıkla. satın alınacaktır. 25C çift.ten 
aşağı olmamak üzere ayrı ayrı taliblere de ihal~ edılebilir. İhalesi 7/5ı 941 
Çarşamba günü saat 15 de Ankarada M. M. V. Satm:ılma komi.:yonun
da. yapılacaktır. T'.lhmın bedelı 37.500 lira, ka.t'i temınatı ~~5 liradır. T&. 
liblerin belli vakitte komisyona gelmeleri. l!!.3114) C3198) 

+ * Keşif bedeli 308,363 lira olan benzin tankları kapalı zarfla eksatmeye 
konmuştur. İhalesi 23/ 5/ 941 Cuma. günü saat 15 de A.nkarada M . .M. v. 
Satın alın<J. kom.syonunda yapılacaktır. İlk teminatı 16,0841 lira 72 kurl)f
tur. Şartname.sı 1550 kuruşa koıniSyondan alınır. Taliblcıin kanuni ve.ııL 
kalarile tek.lif mektublarını ihale saatinden bir saat evve. komisyona ver-
meleri. (2.336.33-19) 

* * Bandırmada bir inşaat yaptırılacaktır. Keşif bedeli 48,114 lira 82 kuruş.. 
tur. İhalesi pazarlıkla 9/ 5/ 941 Cuma günü sa.at 15 de Ankara.da M. M. v. 
Satın alına komisyonunda yapılacaktır. Ke.şif evrakı 241 kuruşa komis -
yon<lan alınır, Taliplerin belli vakitte komisyona gelmeleri. (2310) (3204) 

~ * Beher metresine tahmın edi!en fiatı 85 kuruş olan 25,000 metre harb pa.. 
keti sarmak için ıbez 5/ 5/941 Pazartesi günü saat 11 de Ankarada M. M. V. 
Satın alına komisyonunda pazarlıkla satın alınacaktır. Taliplerin 2125 
liralık kat1 teminatlarae belli vakitte komisyona gelmeleri. (2340) (335S) 

• * 
5000.6000 aded gem demiri alınacaktır. Pazarlıkla eksiltmes: 9/ 5/941 

Cuma günü saat 10 da Ankara.da M. M. V. Satın alma komisyonunda ya -
pıla.ca..ktır. Tahmin bedeli 16,000 lira kat'l teminatı 2400 llrad.ır. Talible.ri.D. 
belli vakitte komisyona gelmeleri. (2344-3390) 

S E L A N 1 K B A N KAS 1 
kize ve Mehmedin, muhakenıe.sinin 
ilk celşesinde vak' ayı yukarıda ya. 
:dan tafsilat dairesinde anlattıkları 
görülmüştür. Hatta Pakize, ilk za
manlarda cinayette hiç alakası bu
lunmadığını söylediği halde sonra 
her şeyi itirafa mecbur olmuştu'!'". 

1 
Sene 

o 
Ay 

3 1 
Ay Ay ' 

io•2uiNi siu1ı1 is eANKAsıNoA 
iKRAMIVEt..I HESAP AÇAR 

Tesis tarihi: 1888 

• İdare Merlı:ezl: İSTANBUL <GALATA) 

TürkiyeJeki Şubeleri: Şah:dler dinlenilmiş, gece yansın
dan sonraya kadar evde şarkılar ve 

iSTANBUL, Galata ve Yenlcaınt oynamaktan mütevellid parmak şa-
MERSİN, ADANA Büro.su kırtıları duyulduğu halde bir rlralık 

Y ananistandaki Su bel~ri: 

SELANİK _ ATİNA 

şarkıların durduğunu, sonra Paki -
zenin karakola giderek vak'ayı an
lattığını söylemişlerdir. Şahidlerden 
Afet adında genç bir kadın da, Pa 
kizenin kendi.ine iki ay evvel satın 

• aldığt beyaz saph bir bıçak göater-
Rer nevi banka m:J"'"'"l•'D" diğini ve Ali için: 

Kiralık kasalar servtsı - O beni yemek istiyor, ben o-
nu yiyeceğim, dediğini söy]emiqtir. 

~-...-.. .............. ..-......_ ................................ ~... !il' 

-~---~~------ı Muhakemeye bugün devam edile _ 

------------ cektir. 

Kr. Kr. Kr. Kr. 
14,v\J 7bıJ 4VO 150 

Türkiye 
2340 1220 710 270 

Yunan 2700 14w 800 övu 
Ecneb: 

Abone bedeli peşindir. Adres 
değiştirmek 25 lruııı§tur. 

-··~ 
Gelen evrak geri verilme&. 
llinlardan mes'uliyet aluın.u. 

cevab için mektublara. 10 
kuruşluk Pul UA.vesi H\.zımdır. 

Posta kutusu : 741 İstanbul 
Tlgrcıf • Son Posta 
'f elefo'A : 20203 

11= T. iŞ BANKASI= 
Küçük tasarruf hesapları 
1941 iKRAMiYE PLANI 

Ketidelu: ' Şuha&, 1 MaJM, ı .L 
t~ a iıwıcttetrm ıaıiQlerlde 

J&IMlR· 

1941 ikramiJ·eleri 
ı adet 2000 liralık - 2000.-- lira 
3 • 1000 • - 8000.- • 
1 ı 'JIO ' ' - 1500.- • 
• • 600 • - 2000.- • 
•• - ' -2000.-. 
il • 10G • - a&OO- • 
80 • IG • - 4000- • 

IOO ı 20 • - f'OOO- a 

lstanbul elektrik tramvay ve tünel işletme
leri umuni müdürlüğünden 

ı - Muhteli! evsafta cereyan redüktörü mek:tubla tekltf i.stelnek Aft -

tile sa.tın a.lınacakır. 
2 - Muvakka.t teminat c633> liradır. 
3 - Tekliflerin levazım.dan parasız t.eda.rik edil.ece.it, şartrıam~kl 

tarilata uygun olarak 12/ 6/94.I. Perşembe günü saat 15 e kadar Metro M.
nının 4 üncü kat.mda levazım müdürlüğüne Jmzaı muka.bilinde verJ.ınif oL 
ması !Azım.dır. 13244.> 

···························-·-·--· .. -----------····--···-····-·,---·-· --
Son Posta Matbaası: N"'"yat Müc:Uirüı Selim Raaıp Emet 

SAHl..3Li::RJ: S. Ra1ı1p EMEÇ. A. E..krem USAKLIC.U. 


