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Mısıra 
gelen ilk 

Amerikan 
barb 

malzemesi 
Ruzveltin nutku: 
"Demokrasi için 

yeniden çarpışmıya 
hazırız,, 

Süveyıe varan kafi
leyi diğerlerinin takib 

etmesi bekleniyor 

Ba.11 n:uzveıt 
. (Dün akşamki Radyo gazete -

sınden:) 

26 büyük ı?emiden müteşekkil 
ılk Amerikan kafilesi Süveyşe va
sıl olmllli ve hamulesini boşaltnut
tır. 

{{ızıldenizin harb mıntakası sa
Yılmıyaca~ına ve Amerikan "emi
lerinin serbestoe bu sulara 4Vre .. 
bileceklerine dair Ruzvelt lara -
fından verilen kararı müteakib 
~elen lbu ilk kafileyi, di~erleri • 
nin de takfu edece~i anlaşrlmak -
tadır. 

cBu gemiler İn~iliz OrtaŞflrk 
ordusuna mahsus muhtelif harb 
nıaızemesi aetirmi~lerdir. 

Yaza itleri telefuau : 20203 

Surlyede 
Irak lehinde 
ntimayi,ler 
Raf id Alinin hitabesi 

lngiliz tebliOI 

Kahire 5 (A.A.) - İnj{iliz u -
mumi kara~Ahmın tebliki: 

Ir . ..;..ta Haıbbaniye cıvarındaki 
Irak topçusu Pazar .ıcünü tayyare
lerimiz sarafından niııbeten daha 
~ayri ıfaal bir hale konulmuştur. 

(Denım 3 Uncli ıayfada) 

, ........ _. ...... ............... , 
1 General diyor ki 

...... ............................................ ./ Vasington 5 <AA.) - Ruzvelt, 
reiG Wilsonun doitdu~u yer olan ------------------------

Mısırda bir fnyiliz tayya.re bom • 
balan deposunda f aal:yet 

(Devama 5 inci 1&yfada) 

Soruyoruz 
Umumi Harbde Tür
kiyenin yenilmesini 
istiyenler kimlerdi? 

V atan gazetesi başmu
harrıri Ahmed Emin 

Yalman bir makalesinde ay • 
nen şu cümleleri yazdı: 

- Umumi Haı'bde Alman
larla glıya mlisavi mevkide 
bir müttefik idik. Öyle oldu
~u halde her adtmda siyase -
timız ve izzeti nefsimiz cı~ -
nendi. Harbı bizim taraf ka -
zanır diye üzüntüler geçir -
dık.· 

* Demek oluyor ki. Umumi 
Harbde Türit \•atanı hergün 
bınlerce çocuğunu hudud bo
y~da kurban verirken l'ür
kiyede Türlt dili ile hergiln 
yazı yazan b'r gazeteci: 

- Muharebeyi bizim •taraf 
kazanır. dive üzilntüler ~eci
rivordu. Öğrenmiş olduk. Bu
nunla be"aber bu ~iıJi hissini, 
bu ~zli dü ~uncesini bugün 
~ene 'Iıürk vatanında acık~a 
sövl i vebilmiş olmasına hay -
ret etmemQk mümlrii., del!il
dir. Fakgt ml'c;cleyi d <>rinleş -
tirmivelim. Yalnız öltrenrr.ek 
istedilnınız hır nokta var: 

- Ahmed Emin Yalman 
bu cümlecıincl ' -;:emi ~ıi~ası 
kul'anmıştır. Su halde soru -
voruz: 

- Um'Jlııi Harbde Türki· 
yer ın yenlJmesini, netİCI' O -

iara'k uarcal"nma~·nı Lc;ti,·en
ler, A'hme-f Emin YalMandan 
baska kiır1°,.cii? 

Tobrakta 
İaglllz 

makabil 
blcama 

İngilizler "Alman 
taarruzu akim 
kaldı,, diyorlar 

dirm.iş ve taanıuzu yenilemek · 
için düşman tarafından yapılmak
ta olan hazn-lıkları ifna etmişler· 
dir. 

Sollum mıntakasında malOneli 
kuvvetlerimiz yeniden faaliyet 
göstermiışlerdir. Müteaddid d'U.$ -
man müfrezelerine muvaffakiye'
le hücum edilerek insan ve zırhlı 
otomobil itibarile zayiat verdi-il -
m.iıŞtir. 

Habeşistanda. Dıebuh bölgesin
de Hind kıt'aları 3 Mayısta Ema· 
dani ve Uletıhert'i zaptetmi.şlerdir. 
Bu harekat esnasında çok üıtün 
bir mevcudla yapılan düşmanın 
mukabil taarruzu tardedilmle, düı 
man bir sübavla 250 erbaş ve er 
esir Yerml~lr. 

Dün Ambalagiye dokru di~er 
mühim mevziler zaptedilmiştir. 
İleri harekltı mi.itemadiyen terak-

Aı it 1 ~ ·~ . .ki 4'!östermektedlr. Bi~ok düşman 
man ve a ya~ as!ceri teslim olmuştur. Bunlar tıe 

resmi teblig"' leri. n~ sayıl~mamı.ştır . . cenub bö~e-
"':.. ~rmde duşmanı takıb eden kıt'a-

• • -# f f 

Kahire 5 (A.A.) - in1i'li~ ıı JI ~ JP!.v~'!!... ~Ü!...:.. S.!_Y _d~ 
m~~Y~~~a7_t'ı~~~~~5'•~;\a ~ 
!arımız ~ukabil taarruzd.a bulu - 3 üne t s yfa dır 
narak duşmana a~ır zayıat ver - ~~~~_.__~~~.,_...........,._..,,. 

BIOerln 
na tim 
nasıl 

karşılandı 

"inkisar uyandıran 
nokta: Hitler harbin 

bu yll bileceğini 
söylemedi,, 

"Almanya, Ameri
kan yardımının 

ehemmiyetini kav
ramıştır ve hazır· 
lanmıya başlıyor" 

Londran ın fikri 

(Dün akşamki Radyo gazctesin
<ien:) 

Midilli adasındaki şimal liman
lannın Almanlar tarafından işgal 
edildijtini bildirmiştik. 

Dün de, saat 18,10 da iki İtal -
yan dol."Pidosu ile bir Alman ~emi
sinin Sakız adasına gelerek, tıiç bir 
mukavemet ~rmcden adayı ~al 
ettikleri ö~enilmiştir. 

.Yeni 

idare itleri telefonu : 20203 rıab 5 kunaı 

Mühim bir karar 
Hükômet ·tüccar ve 

çiftçi elindeki 
mısırları satın alacak 

Çiftçiye ihtiyacı kadar yemeklik ve 
tohumluk mısır terkedilecek 

1 • 

Hükfunet vesaitile parasız ola - puru ile Mudanyaya gitro4tir. Bu 
rak Anadolunun muhtelif yerleri- kafile 460 kişi olarak tesbit edil
ne ~tmek istiyen vatandaşların di~i lıalde encak 27 kişi ıcitmiştir. 
nakillerine devam olunmaktadır. Denizyolları idaresi bt. vaziyet il-

Marmara haıvzasına ilk kafile, zerine nakliyat k in ayrılan va -
dün saıbah saat 10 da Trak va - (Devaım 2 nci aayfada) 

Harbiyeliler ·· 

Askeri liaelerden Harb Okuluna iltihak eden ıençlerimlzln Anka rada Zafer ana&ı11a ıneraaır.ile 
oelenk ko1duldanm ~ iR esimlerimil bu merasim ~üne aid muhtelif inUbaları ~it eat • 
JQr. Yukarı~ aaıda Jlellç}erbntsclen bir be7M Ebedi Şefin muvakka ı Jubci önünde görlilmetıedir. 
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SON POSTA 

Telgraf', Tele~on Ve Telsiz Haberleri 
Makineye 1 Samsunla Ankara 1 ,P~.e:{F)- IRodostan Suriyeye 1. Tobrukta 

. A~EMIN"OE uçan Alman lngiliz mukabil 
'VerllirkeD arasında bayrak e Her Hitler dedi ki tayyareleri hücumu 

I koşusu ga' n ı lıg o'r AYaz~~:n s::!:a~:.:•PB:ı::ar Habbani;:::ra::a:n~~~~:ua:a~a-r da Sırbistan ve Yunanista- lelden masun bir haldedir ve Ira-

(Bqtarafı 1 inci uvfada) 
larımız bütün bölgeierde yeni te
rakkiler kaydetmişlerdir 

Irak Almanya ile 
yeniden siyası 

münasebat tesis 
ediyor 

Ebedi Şeften l\~illi Şefe sembolünü taşıyan 
bayrak 19 Mayıs günü 11 de· Ankaradaki 

stadyomun şeref tribününe getirilecek 

na karş.ı giriştikleri mücadelenin kın tahrik edilmeden vaki taarru -
hitamı münasebetile Alman devlet zu üzerine pek az zayiat vermiş
reisi Her Hitler Alman Meb'usan tir. Irak hava kuvvetlerıne men
Meclisinde zaman zaman irad et • şub tayvarelerın çok büyük bir 
mek itiyadında bulunduğu nutuk _ kısmı gerek İngiliz sahnlarma te
larından birini daha söyledi. cavüze ıteşebbüs ederken ,gerekse 

Nutkun birinci kısmı harb mes'u- tavvarelerimiz tarafından Irak ha 

Kaıhire 5 (A.A.) - Royterin ba 
tı çölündeki İngiliz ileri kuvvetle
ri nezdindeki muhabiri yazıyor: 

Tobruktaki !3r1tanya kuvvetleri 
cem'an 3000 düşman askeri esir 
alm ştır. Alınan en son haberler 
geçen Çarşamba ve Perşembe gün 
leri pek çok dtisman tankının tah
rib edilmiş old~_ğunu .ı?Östermekte
dir. Almanlar ve İtalyanlar İngiliz 
k)t'alarının şiddetli mukaveme -
tinden hayrete düşmüş ,görünüyor
lar. Düşman taarruzunda iş birli
ği noksanı bariz bir surette göri.il
mekte idi. Taanuz ec:;nasında 11 
düşman tankı, bir tar.k dafi topu-

Irakta esir dilşen 
lngilizler 

Habbaniye etrafında 
muharebeler 

devam ediyor 

Londra, 6 (A.A.) -=- &. B. C.: 
Ofi ajansına ~re Irak hükılmeti 
Almanya ile siyasi münasebata 

Ankara 5 (A.A.) - 19 Mayıs 
spor ve gençlik bayramı müna -
sebetile beden terbiyesi genel di
rektörlüğü tarafından bu yıl ilk 
defa olarak Samsun - Ankara ara
sında yapılacak bir bayrak koşusu 
terti!b edilmiştir. İzmirin düşman 
kuvvetleri tarafından iş,gali ,günü
nün yıldönümü olan 15 Mayıs gü
nü Samsun iskelesinden başlıya -
rak 19 Mayıs stadyomunda niha -
yet bula<:ak olan bu koşuya aid o
larak hazırlanan proj;!rama naza -
ran Samsundan itibaren Ankaraya 

::.ooen başlamai{a karar vermiş- Hitlerin nutku 
Kahire, 6 (A.A.) - Dün akşam 

İngiliz umumi karargahı, hususi nasıl karşılandı 
bir ıteblij{ neşrederek, Habbaniye-
de faaliyette bulunan İngiliz piya- (Blıftarafı 1 "1ci sayfada) 
delerinin Pazar gecesi muvaffaki- lihat sahasında hala elinde bulun
yetle neticelenen devriye hareket- durduğu avansı muhafaza etmek 
leri yapmış olduklarını bildirmiş- ve zamanın rolünü oynamasına 
tir. müsaade etmem~k için .:ıayretleri-

Irak topçusu Pazar günü Hab- ni en son hadde çıkarmaktadır. 
baniyedeki İngiliz tayyare karar- Hitler nutkunda Amerikan yar
~•hma ateş açmıştır. Fakat İngiliz dımına rağmen İngiltereyi imha 
avcı ve bombardıman tayyareleri gayretinin çok tehlikeli bir teşeıb
tarafından yapılan mütemadi dev- büs olduğuna kendisinin de kani 
riyeler sayesinde Irak topçusunun bulunduğunu ve fakat şimdi artık 
ciddi hasar tevlid etmesine mani bu teşebbüse sonuna kadar devam 
olunmuştur. icab edeceğini ihsas etmiştir. 

lnkta Alman .-bitleri yok Zurich 5 (A.A.) Hitlerin 
Kahire, 6 (A.A.) - Askeri söz- nutku hakkında bugün intişar e -

cü, Irak vaziyetinden bahseder- den ilk tefsiratta Alman şan.söyle
ken, Alman tayyarelerin!n ve za- sinin samilerini inkisara uğrattığı, 
bitlerinin Iraka muvasalat etmiş zira harbin bu sene biteceği hak
olduklarına dair, hiçbir emare kında vatte bulunamadıltı kayde
nıevcud bulunmadı~ını. bildirmiş- dilmektedir. 
tir. Sözcü, Irak tayarc•lerinin 120 Amerikada . 
Ye baliıt olduğunu ve bunların Vaşington 5 (A.A.) - Mitlerin 
hepsinin ayni tipte bulundukları- nutku V~in~onda pekaz alaka 
nı söylemiştir. uyandırmışa benziyor. Bir""k kim 

Eeir diifen lnailizler sekr lbu nutku Hitlerin "cörçile 
Rutbada Iraklilar tarafından e- karşı besledi~i infialin bir ifadesi 

sir edilen İnsnliz zabit ve askerle- olarak telakki ediyorlar. Di~er ba
ri ancak 4 gii.bav ve bazı istihkam zı kimseler Hitler:n nutkunda A
askerlerile amelele!'den ibarettir!. merikaya hücum edecejtini zanne
Bunlar bir Irak sevvar müfrezesi diyorlardı. Fakat bütün hücumla
tarafından eeir edilmislerd:r. Bun- rını Çörçile tevcih etmiş olması 
dan maada. söıcü, H.Obaniye ci- son Alman zaferlerinin, Hitlerin 
\rarmdak vaziveıtin biraz nazik ve gayelerini tahakkuk e.ttirmek hu
müşkül oldıuğ'unu anlatmıştır. _ susunda pek zay1f bir rol ovnıva-

lnık reuni tebliii ca~ı hakikatini tebarüz ettirmekte 
Bddad, 6 (A.A.) - Havas: dir. Fil!hakika Hitleri kızdıran nok 

Irak kara~ahı umumisi dün neş- ta haki.ki zafere kavuşma için İngi 
rettiğ'i bir tebliı'tde, Irak topçusu- liz adaları müdafaasını kırmak za
nun Haıbban;vevi bombardıman ruretinden kurtulmamış bulun -
ettiğini, hırva kuvvetlerinin müıte- maısıdır. 
addid keşf uçuşları yaptıklarını Londrada 
bildirmiştir. . Londra 5 (A.A.) - Yunanistan-

4 May-tita, Raşid kampına karşı daki imparatorluk kuvvetlerine 
yapılan bir hücumda on asker te- karşı Almanlar tarafından kullanı 
lef- olmu" İllJ?ili'Z tavyareleri bura- lan asker miktarı Londrada tesbit 
da miit'ıim zarat'tal' ika etm:şlerdir. edilmiştir. Almanlar Yunanistan -

Irak hükUmetinin tebliii da üç zırhlı fırka ile iki dağ fır -
kası, Adolf Hiıtler fırkası ve bir 

Ba~ad, 6 (AA.) - Hüktlmet piyade fırkası kullanmışlardır. Ma 
dün akşam bir tebliğ' neşrederek, IUmdur ki Hitler dün akşamki bir 
İnıiltereve satılmış olan bozgun-
cuları hükUmete ihbar evlediğin- dağ fırkasının b:r de Adolf Hitler 
den dolayı halka teşekkürlerini fırkasının isimlerini ve propagan-

da maksadile uyduruldu~u aşıkar 
biklirm'ıştir. Arab an'anesi muci- olan Alınan zaviatı miktarını ver
bin~e tebli~de askerlPre, harb e- miştir. 
sirlerine iyi muamele edilmesi Londra 5 (A.A.) - Sabah ıga-
tavs:ye olunmakıtadır. zeteleri Hitlerin nutku ile Iraktaki 

Mi!r.iı tan.Uutu vaziyet hakkında ayni derecede a-
Kahire 6 (A.A.) - Uzun müna- laka göstermektedirler. 

katalardan sonra M..ir kabaneti Irak Nutuk umumivet itibarile tali 
lıükumetine İngiltere ile ihtilafın derecede ah.emmiyi:' haiz telakki 
1Ulhıt.ıı hallini tazammun eden bir edilmekte ve birçok yerlerinde sı
aıeeaj göndermiye karar verınivtir. kıntı ve asabiyet m~ahede olun-

Mıaar Batvekilinin beyanatı maktad~r. 
Kahire, 6 (A.A.) B. B. C.: Dailyıh TeleıQ;~a-ph gazetesi nut-

Mısır ~ekili dün şu beyanatta ku'Q. Alınan zayıatına temas eden 
bulunmuştur: · kısımlarını mevzuubahs . ederek 

bu kadar ı?eniş mikvasta bır taar -
ruzun Hiıtlere ancak bes altı bin ô
.lü ve yaralıya malolmasına inan
mak imkAnı olmadı~ını kaydet -
mekte ve anlaşılan Hitlerin Ge -
neral Wavellin Bingazide uğradı
kı zayiattan fazla insan kaylbet -
mek istemedilini ilave eylemekte 
dir. 

- Irak hükumetinin bu nazik 
samanlarda a~ır mes'uliyeti kav
rayaca~ı şü-phesizdi.r. Her iki dev
letin müsaid bir anlQima yapacak
larını ve !rakın bu suretle harb 
Metlerinden masun kalaedını ü
mid etmekteyiz. 

Ruzvalt hava hlkimiyetinin 
elde edileceğini söylüyor 
Vaşington, 6 (A.A.) - Ruzve~ 

harbiye nazır~ Stimsona ,.c;nder
m.Jş oldub bir mektubda, demok
rasilerin hava hlkimiyetini elde 
•tmelert llzım J{e.ldikini ve bunıu 
.ıde edeceklerini, hususi bir su
lıette tebarilz ettirmiatir. 

Reiıddlmhur, bilhassa bombar-
4ıman tanareımnın imalltmı 
flrzlalqtq-mak için daha fazla ~Y· 

~ ret sarf.eclilrnesini hari>l.ye nazın. 
na tawi,. e&m.iftir. 

A.hni Razetesi söyle demektedir. 
Hitler gelecek sene milletten da 

ha fazla ~ayretler ve daha iyi si -
lihlar istiyor. 1941 senesinde nihai 
zafere kavuşmağ'ı vadeden bir a
damın böyle bir talebde bulunma
sı ı,l(ariıbd i r. 

News Chronicle ve Dailv Mail 
A"azeteleri Irak hadiselerhırlep bab 
&ederek Almanların eline geçmek
teme bütün petrol kuyularının tah 
rl> edilmesin teklif etmektedir .
ler. 

Londra 5 (A.A.) - Roytar a
tan11ıun 4lpılamatik muharriri ya-

va· ·üslerine yapılan taarruzlar es olan ıgüzergahtaki bölgeler. Ebe- liyetlerini teşrih etmekte ve facia_ 
eli Şeften Milli Şefe sembolünü nın patlak vermesile müteakıb saL nasında şimdiden tahrib edilmiş 

bulunmaktadır. Irak kuvvetleri 2 taşıyan bayrağı kendi vilayet hu- halara aid hadiseleri tafsil ve izah 
Maşısta -ch·arda bulumın ~ilah:,ız 

dudlanndan itiıbaren tesellüm ed·e- eylemiye irıhisar etmektedir. , .. bir İn!!iliz inşaat ınüfrr7P'>:ne J'll-
ceklerdir. Bayrağı •taşıyacak olan Ondan sonraki kısımlar, Alman cum ettikten sonr\l Rutbavı ••:ızal 
her atlet iki kilometre koşacak ve noktai nazarına göre lngilterenin ve etmişlerdir. Basradaki işgal k.t'a
J;>ayra/!ı di~er arkadaşına verecek- onu idare edenlerin oynamış olduk- 1 .,.rnnız iz'"" p.-~p...-.nmist;r. 
tir. Böylece elden ele verilmek ları rolleri tebarüz ettirmekte, Sır - Suriyeye giden Alman tayyareleri 
suretile önemli ve yüksek milli bistanın üçler paktına iltihakı .,arL Dün akşamki Radyo gazetesin -

!arını ve sonra bundan nükıilü İcab den .. hatı.rayı temsil edecek olan bay -
rak ıgençlik ve spor bayramı ,günü eden vaziyeti ve hadiseleri an~at. - Giridcle" verilen bir habere gö -

makta, bu arada da memleketımı - re, bazı Alman tayyareleri Rodos 
saat. 11 de 1.9 .~~yıs stadyomun. - 'zin dürüst olan durumuna temas adasınt\ın lkalkarak Suri}ıeye uç -
dakı şeref trıbunune l!etırılecektır. etmektedir. 

muslardır. 

K 1 k 
Dünyanın hiç bir devrinde tclrihi Bu haber henüz teeyyüd etme -

iZi ay mer ez yap~nıa yazanın ayni adamlar oı - misa1·~~!l!'- tayy-.. eı-=-·n fa·liyeti 
madıklannı biliriz. Bu sebeble bu ..... ~ .,.. .., ... - ... 

l•dare heyetı• seçı.ldı• nutku da, ileride yazılacak olan bu- Kahire 5 (A.A.) _ lngiliz hava 
günlere aid tarihin ihmal kabul et.. kuvvetleri umwni karargiıhı.,ın dün 

Ank 5 (H ') K l mez veııikal>'rtndan biri addetmek aksam neşrettiği hususi tebliğ: 
ara ususı - ızı. ay · ki d 'k • k · · 'h t 1 k 'd h t. b .. l JSteme e e veııı avı ıymetını ı - ngiliz bombardıman tayyare "ri. 

mer ez 1 _are eye' 1 ugun to? a- lal etmiş sayılamayız. Pazar gu'"nu··. Muaııkarra"id Irak tay-
narak seçıın :yapmıştır. Bu seçıme . .. .. . . .. ... 
göre reisliğe İstanbul meb'usu Ali Her Hıtler, buyuk hır ıdeoloıı yare meydanına diğer bir şiddetli 
Rana Tarlıan. ikinci reisliklere davasının bir tarafı ve başlıca lllern- akın yapmışlardır. T ayvat e meycla
Trabzon meb'usu Hasan Saka, ve darıdır, onun, günlük. vukuat ve bu nının binalarına ve atelyelerine cid
Tekirdağı mebusu Cemil Uybadın, vukuatın hazırlanmasında müessir di hasar yapılmıııtır. Asg:ıri 22 1 
umumi katibli~ine Sıhhat Venle- olmuş insanlar hakkında hüküm rak tayyaresi, muharebe harici hı -
ti müsteşarı doktor Asım Araz. vermesini garib bulmayız. Çünkü rakılmıştır. Vukua gelen hava mu -
mulhasebe mürakibliltine Merkez bu davanın bir tarafı olmak itibari- harebelerinde de birçok düşman tay 
Bankası umum müdürü Kemal le zıd telaıkkilerle mütehauis ohrak yareai, servis harici bırakılmı .. tır. 
Zaim Suner, müessese mürakibli _ kendisine husu t .. t · b 1 _ Bir demiryolu bombalanmış ve bir me gos ermış u u hl . d'" .. .. T 

na karşı ilerlemiş !bunlardan dördü 
bu topla pek yakmdaki diğer top 
.tarafından süratle tahrib ed 1'11i:::
tir. Topu idare eden askerlerden 
ücü yaralanmış. fakat ı!'eri kalan 
erler düşman tardedilindve kadar 
müdafaaya devam etmişlerdir. Al
l"r'ar ar ,.,, ftalv;ınlar tardedilir e
dilmPZ İngiliz · kıt'aları taarruzi 
devriye vazifeleı:-1:-ıi tekrar ele al
'llı". avn: zamanda topçu da düş -
man nakil vasıtaları üzerine tek -
rar ateş açm•ştır. TaarruZ!.ln akim 
kalması, Almanlar1n Mısırda yap -
mak istedikleri ileri hareketi ha
zırlıkları için .ığ r bir darbedir. Al
manlar Bingaz:den Solluma ~iden 
büyük sahil yolunu hala kullana -
mamakta ve taarruzlarının her -
günkü gecikmesi yeni İngiliz tak
vive kııt'alannın batı cölüne fT'U

vasalatlanna imkan vermektedir.-

Alman tebliği ğine Ziraat Vekaleti müşavirle - nanlara karşı lisanının sert, fikirle- zırl ~ t~edn gebrı. ot nm~ştur. ba~y~ -
tinden Naki Cevad Akterman, aza . . k ·• v . re erımız en ır anesı mec urı ı -
lıR"a dokıtor Hüsameddin Tural se- nm~ ~t .1. ~e agır olmasını bıraz da niı yapmış, fakat bu tayyarenin mü Berlin 5 (A.A.) - Alman teb-

tabıı goruruz. b d'"' b' f ·ı· · lı'gıv" 
Mi~letlerin i~eal.lerine ulaşmaları tarafından kurtarılmıştır. .. Alman h.arb • tayyare teıekk~ll~r; 

çilm.işlerdir. rette atı, ıger ır ngı.ız tayyaresı 1 · . 

.... .IJJ""' ş •ı bahsıAnde harbın hır vasıta olmaktan Habbaniye dışındaki lrak topçu dun gece Şımalı İrlandada muhım 
ıılıYı&.& 1 8.& • D ebedı •?~ette çıkarılamamas~, çıka. mevzilerine, motörlü cüzütamlarına J Belfast limanına muvaffakiyetli bir 

.6t:. t ~ f} rılması ~çın yapılan gayretlerın aka- ve asker tahaşşüdlerine kar~ı müte~ hücumda bulunmuşlardır. Bilhassa 
&0 015 ra arı ~~te .. ugram~~ıodan. ~olayıdır ki bu addid akınlar yapılmış ve bir çok teçhizatı sanayi müesseselerile \'ic.. 
Ankara 5 (A.A.) _ Bugün al _ gunku fe~ayu~ ~~ı~ı bulunuyoruz. tam isabetl~r .. ka~dedilmiştir. Bu kers Armstrony tezgahlarında ınu

dığunız telgraflar, Milli Şef ismet Her Hıtlen, dokul~n kan, ~a~~b hedefler, butun gun bombalanmış- azzam infilaklar ve bir çok büyük 
1nönünün Parti ve Halkevleri için olan ~amu.re ve han~manlar. ~nun- tır. . • . yangınlar müşahede edilmiştir. U.. 
imzaları ile hediye ettikleri fo- ~~ muteess_ır. olmuş g~rmek, .~stı.k~al Bilahare Muaskar~şı~ tayyare manda demirlenmiş bulunan 4 ge
toitraf]arın Diyarbakır, Çarşamba, ıçın da~a ıyıye .. v~rabıl~ek. umkl~n- meydanına yapılan ~ır hucum esn~- mide yangınlar çıkmııtır. Diğer 
Ca'Pakçur ve Turlıal villyet ve ka- d.e~ dogan bugunu!1 yegane t~sellı - ıında, hangarlara, bınalara . ve hır harb tayyare teşekkülleri lngiliz 
za meri:ezlernide Parti ve Halkt:.v- ~r. Onu. mesela Yun~nıstanın tayyare. d~p~ıuna. tam ısabetler garb sahillerinde bulunan bahriye 
l,rine talik edildiğini bildirmek _ kahdramakn~nek. mb~kavek'?etı ~ar?ı - kahy~bedıl1mıştır. Bır btayybar

1
e yde.~de tezgahlarını bombardım~n etmit ve 

tedir. sın a ta aır ar, ır es 1 medenıyet ta n o unmuş ve om a ar ıger M k d b' 
k ğ t hr"b tm k · · ·· b" k · h ersey mınta asın a ır gece ev_ 

Askeri ceza kanunu
na ek kanun layihası 

ayna ını a ı e e vazıyetı o. ır ço tayyarenın emen .Y'anına lk" h.. l d b' . , h·ı· 
nünde mütereddid ve mağmum buL dü~ştiir. Bombardıman tayyare- ve 1 ucum ar an ırı Kısmen a a 
tnak, elbette ki ilerisi için falıhayır terimizi ka-rtılamağa teşebbü9 eden yanmakta ?lan t.esisata tam isabetler 
sayılmak. 18.zım gelen emarelerdir. iki Irak avcı tayyaresi düşürülmüş - kaydeylemışlerdır. 

Türkiye ve Türklük hakkındaki tür. Diğer hava hücumları Hartlepool 
Ankara 5 (H•.ısusi) - Askeri 5 (A ) H · d b l ·1·h f b k ı ceza kanununa ek kanun layihası iyi •Özleri, Büyük Atatürk ve ondan LoncLra .A. - ava neza- cıvarın a u unan sı a a ri a arı-

alakadar encüm<>nlerden ji(eçerek aldığı ilhama dair simdiye kadar retinin tehi~~: na ve İpsurich ile Plymouth liman-
Meclis ruzname;ine alınmıştır. La ~ek ender insan. hak.kında k.uilandı- .. D.ün lngılız tayyareleri Bağdad larının tesisatına tevcih edilmiftir. 
yiha esaslanna ~öre Türk ceza ka- ıgı ~ayr~nlık kelımeleril~v?'nun. mu - uzenne arabca yazılmı' 24 bin be- lngüiz sahilleri açıklarında harb 
nunu mudbince takibi izne baj!lı akkıblerıne karşı sarfettigı nazık ve yanname atmışlardır. tayyareleri cem'an 21,000 tonluk 
suçlara askeri mahkemelerde .bA - dik.k~tli cümleler, b~ nutuk ara~ın- Bafdadda vaziyet 4 ti~aret gemisini ve bir muhribi ba. 
'lrıldıx.. hallerde bu izin Milli Mü- da bıze ayrıca taalluk eden cemıle- Bavd d 5 (AA ) H''k. t t l d T 1 b d b ~ "'' k• I d g a . . - u ume ırmı, ar ır. ayyare er un an q 
dafaa Vekili tarafından verilecek- ar parça ar ır. lehindeki tezahürler büyük bir in k d'v b b'' ··k t" • • • 
t . c k l d k' h rb s· b k l k - a ıger eş uyu ıcaret gemunnı 
ır. eza anun arın a ı a ve ız, u nut u, ge ece seneye ti.%am içinde devam etmekte ve hü. . • 

sefef'berliğe aid cezai hükümler yaptığı telmih bakımından harbin k.' h ft d k t . bombardıman ederek cıddı haııara umete er tara an sa a at emı- w tını l d 
fevkalade hallerde de tatbik olu - bu sene de bitirilemiyeceğmin bir natı gelmektedir. Filistin mülteoileri ugrt . ş ar ır. . 
nacaktır. kabulü gibi alırken ayni zamanda orduya gönüllü yazılıyorlar. Bağ - ngilterede b~r t~!>'are meyda -

bütün dünyay~ sunulmuş yeni bir dadda bulunan sabık Kudüs baş • nına yapılan hır hucum ea?uın~a 
eulh mesajı addediyoruz. Esasen o. müftisi Hacı Hüseyin Filistinlilere yerde duran tayyareler tahrıb edıL Atina elçim'.zla e'çilik 

memurları sıhhatteler nun hemen her nutkunda böyle bir hitaben bir beyanname neşrederek mit ve kamplar ile petrol depola -
mahiyet mevcuddur. Fakat Her Hit- bunları İngiltere aleyhindeki müca.. rında yangınlar çıkarılmııtır. 

Ankara 5 (A.A.) - Hariciye ler bu defaki teklifini geçen 8 eferki ddelerine tekrar baılamağa davet Şimali Afrikada toplarımız Tob. 
Veka~etind~n .. tebliğ. e~ilmişti~; .. ı gibi açık olarak. değil. dolayısile ya- etmiştir. ruk önünde f ngiliz mukabil hücum-

~~ına ~yuk elçımızle büyuk pıyor. Biz, bu hitabın insanlığın ve Memleketin idari ve iktısadi ha- larını püskürtmüılerdir. 
ele.ılık e:z:kan ve memurları.nın ve medeniyetin hayrına matuf netice- yatı normal seyrini takib etmekte -
Aıtına, Pıre konsolosumuzla kon - •e ula ı · t k' k t dir l 1 k bl .. J ,, şmas nı geçmış e ı vu ua a · 
s? ?8 u ·1 mensf du ar:kn!n .vle cuıhmhe-t bak.arak, bütün kalbimizle temenni Başvekil ndyoda bir nutuk irad 
sının aı e e ra ının amı en s a edi Ç.. k.ü . • ederek Irak halkına, mücadelenin 
ve afiyette bulundukları Almanya 1 yo~dz. li. und hyırk.mı a~ e".vel b~t- itk saatlerinde gösterdiği vatanper. 
hükfuneti tarafından hükumetimi- ıyan cı a n a a aç yırmı ay su - '"-t d 1 t e1c.1t·· t · . . . . . . . .

1 
. . . . verı.ıx en o ayı eş ur e mış ve 

?w:> bıldırılmıstır. recei_im .bı nuyo~z ve .. şı~dılık bu- ordu ile milleti tebcil eylemiştir. Baş 
nu bılenın de dunya yuzunde mev. vekil hükumetle milletin, memle~e-

zıyor: d ld x...- k 
Hitlerin Reyichstagdaki nutkun cu 0 u•'"'0 pe sanmıyoruz. tin müdafaasını temin ve ,erefini vi 

da Çörçil aley'hindeki şiddetli nü- 511Lim &a.a.~ ... Cm•~ kafyfe gaykesitk.e ~~lıf!Iklbanndı veb.~?-
cumları, Cörçilin son nutuklarının tr r r za er çı ma ıçın ıca e en utun 
ona şiddetle dokunmuş olduj'tunu fedakarlıkları yapacaklarını ili.ve 

pteriyıor. o·ırı.ddekı· Yunan etmiştir. 
Reidısta,ı;c nutkunun en alakalı Suriyecle Irak lehinde nümayifler 

kısmı 1

belki de Balkan işlerine ve kuvvetlerı· Almanyanın bu mıntakalarda top Beyrut 5 (AA.) - Ofi ajansı 
rak menfaatleri olmadı~ı tem;na _ bildiriyor: 
tına aid olan kısmıdır. Alman kıt'a Hanya 5 (A.A.) _ Ege ajansı Irak hadiıeleri, manda altındaki 
ları tarafından muslihane iş,ııal e- bildiriyor: memlek11derde muhabbet tezahür-
dilen Romanya ve Bulgaristan, Al Giritteki müttefik kuvvdtlerin lerine vesile olmuıtur. Şa~da Su.ri-
man sürüleri tarafından ezilen kumandasını tevhid maksa<lile a- yeli üniversite talebesi kafıle halin. 
Y~lavya ve Yunanistan dere - dadaki Britanva \'e imparatorluk de Irak k~neolos~aneaine g!d~rek 
cesinde bu teminat hakk!nda fa _ kuvvetleri kumandanı General Kral Faysal ıle Raşıd El Geylanı le. 
razivelerde bulunahilirler. Freyberg Elen kralı Jorj tara _ hinde nümayiıler yapmışlardır. Ay. 

Hitlerin sözlerinde müstakbel fından blltün Yunan kuvvetleri - ni talebe kafileleri lngiliz konsolos· 
niyetleri hakkında bir işaret araş nin kumandanlığına tayin ~dil _ hanesine giderek hasmane tezahür-
tıranlar mutad oldu~u üzere va - ın.i.ştir. lerde bulunmuşlar ve konsoloshane-
kitlerini kaybederler. Hitler, ha - _ yi taşa tutmu,lardır. Polis, bir ha. 
kiki maksadlarını ~izlemek ıçın h~ şüphesiz Romada büyük bir diseye meydan nrmekai2in asa)·iıi 
kelimeleri kullanmak san'atında memnuniyet ~yandıracak ''e Adri- iadeye muvaffak olmuıtur. 
bir üstaddır. yatik sa:hillerinde i.9tediği arazi Beyrutta eak.i Amerikan üniver -

Hitlerin, f talvanların vardım ~ meselesinde Almanyadan bekle - sitem müdavimlerinden Iraklı ve Fi
tıemedikleri hakkındaki beyanab dili müzahereti ${Öremlyen Mı.ıs - liatinli talc-be Irak konsoloshane'li ö
ve muharebelerde İtalyanların ce IOllni ~n hafif bir taviz teşkil e nünde. Irak davaa lehinde lezahü -
sareti hUIUllW\daki methiyeleri decektir. ratta hulunmuıtur. 

Cebeluttarıktaki 
İngiliz filosu 

Akdenize açıldı 
La Linea 5 (A.A.l - Fransız 00 

aja.tlQ bildiriyor: 
Dün !bütün gündüz Cebelütta -

rıkta dai, liman ve körfez üzerin
de pek çok İnıiliz denız tayyare-
sile avcı ve bombardıman tayya -
resi uçmuştur. Gün batarken bir
çok harb .gemisi Akdenizde ma -
nevralar yapmak için açılmı•ır. 
Akşam limanda Ark Royal ve Ar
gos tayyare gemilerile Reı;ulse ve 
Renown dritnotlan, bir kruvazör, 
bir torpido muhribı, bir de de -
nizaltı filosu vardL 

Diğer cihetten tamirde bulunan 
Sheffield kruvazörü de meçhul bir 
istikamete hareket etmiştir. Bu 
kruvazörün yerine tamir rıhtımı
na ıhasara ukramış iki distroyt'rle 
bir denizaltı çekilmiştir. Öileden 
sonra içinde mühim bir şahsiyet 
bulundulu söylenen döıt motörlü 
bir tayyare Cebeliittarıka ~imiş. 
tir. 



yf a SON POSTA Mayıs 

[ Şehir llaber eri J 
lstanbul Yardlmseven 'er Cemı·yetı·nı·n faalı'yetı' jOtobüs~üyü öldüren bu işin e~r~o~a= ==~.rge:~m;~~~~~r:e:ı!~no;leu 

Büyük Frans z ve İngiliz edibleri 
tertibata daiı türlü tafsilô.t ı.-erir. Bu rindcn iki nümunc daha verdim: 

PO' ıs ,2 la kitab da pek ince te~lerle. y~ZJI. MA VI KUŞ 
yı mış, baştan ba~a tenkıd ve ıstıhza Yüreğimde mavi bir kuJ var 

Bugün parti m er kezı· nde mahkom oldu ~~.L~:~::::· -hl~;~ _b:, ':o:·:: r.u;~ ;ıı~:9'-bile ~. 
ki son derece acıdır. Pıotestanlık * 

Hadiaeye, iki afıiını iJtUe aleminde din neşri iç.in yapılan te - 0aun cıdw iıçie u. l••mdır 

h • t 1 t 1 k eden ltaJının yato.A odaar.nda. şob'büalerden, aarfolunan gayret. Una t.ir -.nan, keRdime ~ eğ -

Ta ı erin lttır§ı karııya gel • din ne§ri mücahed - lerine girerek e Ona (ldasıne verınek için!. ır Op an 1 Yapı aca k"bl lerden bahseder. Bu, genç bir kızın lence yaptun. 

meleri sebeb olmuı! önüne dü~cnlcriı;ı iğviılarına kapıla- Küçük kutlar az yerler. 
rak anasını terkedişini tasvir eden .... 

H t b k k l 1 1 
!Beyoğlunda · metresi Nebahatin bir faciadır ki pek büyük biı tas\ir I...iki.. lüç belli etmebizia· 

as a a ıcı Urs arı Ve ate Ye er evinde kıskançlık saikasile ve ta- san"atile, ve son derece güzel birli- Bu küçük hain Jiireğimde 
~an_ca ile rakibi otobÜS(Ü llalili san ile yazılmışt,r. Bende pek derin Avuç büyu~ bir de~k açtL 
ol<luren polis Hayr.n.n muhake - bir acı bırakan bu eserin tercemesi .. 

t 
• • • • h k t • ld • mesi 2 nci ağ.rcezada dün netice- çok zor olur z:anoındayım. Ve bir bıçak kadar ince gagası 

esısı ı .. ın n re ~e e geçı ı ye varm~tır. Mahkemede okunan Sapho - Safo. Bir a,k romanı. Bu Yolunu t&kib ederek, ' 
Q. k~r:rda ha~ıscnin cereyan ekli k!tab. ~e.ndisin<len evvel gelcnleıin Ruhumun derinlı1clerine kadar i§ledi. 

hu1asatan şoyle anlatılmıştır: hiç bırısıne bcnz:ctilemez. Her ese -

Y~ev nler cerniveti İstab. üzerinde görü.,.ulecektir. başkanlarının refikalarma mühim Otobüsçü Halilin metresi olem rinde bir başkalık gösteren muhar -
Ndbahat, ayni zamanda Hayri ile rir bu eserinde büsbütün kendi ken. 
de yaşamakta. her iki aşı~mı ida- disinden çıkarak hattan baıa aşk 

KOÇtlK ÇOCUKLARA 
Bir günlük çocuklar, henüz doğanbul şuhesı Istanbulda ~eniş bir teş Kaza ve na"1ıydercle okuyup vazifeler verilt.><:ektir. 

kilatla faaliyete geçmek üzere ha- yazma b.len ba) ~n .... r tesoit olun· YarcL.msevenlcr cemiyeti lstan
zırlıklara devam etmektedir. muştur. Bu ba)anlar hasıabakıcı- bul şubesine aid mühür. evrak ve 

lar, 

Yard~evenler cemiyeti istan- ılık kurslarına al.nacaklardır. As -} makbuzlar Ankara merkezinden 
bul şubesi idare. heyeti b~~n Ok: 1 keri hs•aneJPr cn baska muhtelif 1 gönderilmiştir. Ce:niyot şubesı a -
leden evvel vali ve beledıye reısı semtlerde yenı kurslar açılacaktır. u.ları arasında tebeırü ve taah -
doktor Lıitfı Kırdarın refıkosı ba- Cemiyetin İstanbul şubesi ba -ı hüdleri toplıyacak. bunl:ır 1ııısta
yan Hayriye Kırdarın riyasetinde ) an]arın cephe ~er si ordu h;zme- bakıcılık kursları ve dik s atclye
Parti merkezinde bir toplantı ya- tinde ve dı.i!e::" derde daha ~niş leri ihtiyacına sarfolunacakttr. Cc
pacakt r. Toplantıda gönüllü has- şekilde vazıfe almaları ıçjn yap- miyet şubesi yeni bir bina bulu -
t hakıcılık kurslarını ıtak'Viye ve makta oldu~ ham·lıkları buı?ün. nuncıya kadar Eminönli Halkevin
askerler ~in giyim eşyası hazır • lerde ikmal edecektir. Bu işlerin de ayrılan dairede faaliyet Röste-
1anması hususundaki ı;alışmalar ifasında kaymakam ve Parti kaza recektir. 

re etmektedir. Bir ,gece Hayri Ne- ile. ihtiras ile. acı ve tatlı safhalar- Küçük ağızlar küçük bwunlar 
hmıatin evine gelmış ve ,geceyi bir dan geçerek. bir garam tıiki,·esi vü- Yan açık küçÜk dudaklar ' 
likie ,l?('ÇİrmişlPrdir. Sabah S;\at 8 ıc~dc . .ret~İştir. ~ hu nev'in eıı _ne. Titriye. kollarile, becML...ue, 
sularında tesadüfen Halil de ayni fıs bir numunesdır. Bu roman turk- O kadar taze beyaz pembe 
t:ve j!eJınce, iki rakib ka.:irnın ya ç~ye_ ~ayd·'" Ri!at tarafından nakl~ Bir aünlük ç~uklar,' yeni d~ğ.nlar, 
tak o asında karşıla$m.şlardır. Bu dılmıştır dı!c duy.dum. Tercemeyı Bize hihfettiğiııİx aaadet için, 
man:r.ara karşısında Halil Nebaha- 0.~u!.'1p aalile tath~ edenler ne dü- Kwıdağauzda aizi uyuyor &Örürken, 
ti dövm~ kalkışmış, JlayıJinin ~nurler bun.u kest.ıre~em. Hay~ar Ey yuvalann ümidi, 

de üzerine yürümüştür. ~fat ıraI~etı. .!•all!etı. ber zemıne S~vgili melekler, 
Hayri de konsol üzerinde duran ugrayan ~ır mutercundir. Ei_er ace- Sizi takdis ederim! 

tabancasını knpar:ı.k ateş etmis v le etmem-. ve aslına tamamıle sa - * 
Balili yaralıyarak. ' öldürmüstü: dak<tt ka:nu.ile terc~nıe ~-tmiş ise, ~yu örtülcrinizin ahında, 

Olgunluk imtihanla-! 
rı Cumaya başhyo"' 

Memııiyel inatihanında mu -
uallak olanların isimleri yarın 

ilan eJilecelı 

Liselerde 21 Nisandan fübaren 
devam eden son sınıf mezuniyet 
imtihanlan bu a k.şam nihayete e· 
recek ve neticeler varın bütün 
okullarda talebe e ilan edilecek -
tir. Mezun.yet imtib:ınlarmda mu 
vaffa!k olanlar hangi grupun im -
titıanına girece~ini bildiren bir is
tida fle ayın 8 ine kadar alakadar 
lise müdürlüğüne müracaat ede
ceklerdir. 

Devlet olıtunluk irotilıanlan, 

ayın 9 uncu Cuma 2ünü resmi li -
selerde Maarif Vekaleti tarafın -
dan ıtertib edilen suallerle yazılı 
olarak yapılacaktır. 

İrntilanJara bütün oku1l~rda 

saat 9 da baslanacak ve t:ılebeye 
13,15 e kadar uzun bir düşünme 
müddeti verilecektir. 

Edebiyat ve fen kolları aym 
9 unda müştereken kompoz.isyon, 
ayın 10 \Jnda e3ebiyat kolu ede -
biyatıı. fen kolu matematik, 12 Pa· 
zartesi ~nü edebiyat kolu felsefe 
veya tarih, fen kolu tabiiye veya 
fizik l(ruplarından. 1 ı Çarşamba 
J{ilnü edehıyat kolu tabiiy~ veya 
matematik, fen kolu iE'lsefe veya 
tarih ~lanndan imtihan edile. 
ceiklerdir. 

Diier taraftan orta okul ~lil 
fmt hanlarına devam edilmekte -
dir. Aym 14 ünde bütün okullarda 
imtihanlar bitmiş olacaktır. 

Askerlik işleri: 
Şubeye davet edilenler 

Emioön6 Aake.rllk Şuhaiaden 
Yedek Lv. As. Tğm. Hasan Hu

llı.si O/l. Ahmed Sami 31'1 Girid 
(30370). 

Yedek Lv. Tkm. Şakir oğlu Os
man Nuri Koyınazda~ 320 Isparta 
(32217}. 

Yedek P. Tkm. Ahmed Oğ. İs
mail Hakkı (1H93) 

İsUhkAm Y"llo. Hamza Remzı 
()ğ. Raşid Ökçim 309 Köprülü 
(330 C-5) 

Kavıdları tetkik edilmek üzer" 
clertıal §ubeve müraeaatlan, aksi 
takdırde 1076 kanuna <#?Öre ceza
Jandınlacakları ilin olunur. 

ihrac maddeleri- 1 

mize taleb fazla 
Son giinlertle ihracat piycua· 
•ınJaki durgunluğa rağmen, 

talebler devam ediyor 

Son haftalar ;çerisinde, ihracat 
piyasamızda nisbi bir durgunluj!a 
rağmen ecnebi e.lc5perlerle b:rçok 
temaslar yapılmak.tadır. Bırçok is
tihsal maddelerim:7.in ihrı:ıç mev -
simi ~lmiş bulunduğundan, ba -
rfçten yapılan taliö'bler de çe~al -
m·ştı:r. Bu arada. İnKlliz, Alman ve 
Macarlarla devamlı ticari ~örüş -
meler yapılmaktadır. AJmanJar bir 
çok it.halat maddelerimize talih 
olmuşlardır. Bu ma".idelnnn ekse
risini yeni sene mahsuhPri teşkil 
etmektedir. Alm.ımlar, fltik. deri, 
va~lı tohumlar ve hububat mad • 
deleri alaeaklardır. Evvelce vapı
lan anlasmalara mzimamen yeni 
birtakım sipanşle:- de \•apılaca~ı 
bildirilmektedir. İnbiliz ticaret mü 
messillerile vapılan ~rüşmelf!r ne 
ticesinde yeniden biTçok madd'e
lerimiz.in satışı. üzerınde tam mu
tabakat hasıl olmu-ur. Bu mad -
delerin bir kısmının teslımine da
ha $imdiden ba lanılmış bulun -
maktadır. Macarlarla yapılan son 
tiearet anlaşma5ı imza edilir edil
mez, derhal anlaşma hükümlerine 
u~ şekilde satışlara hastana -
caktır. Bunlardan ba$lca İskandi • 
nav memleketler·nden de baı.ı ta 
lehler yap1.Iınaktadır. 

"lthalAt mUşkUlltl 
karşısında ahnan 

tedbirler 

Devlet labrikalannda Avru • 
"""411 getirilemi,en yeJelt 
JHl'çala7ın imaline 111t111wJlalc 

olantl• 

Meyhaneciyi bıçak
hyan sarhoş 

Kendi.inden rakı paraıı iıte· 
nilince bıçağını ~ekerek 

meyhaneciyi &1ırrdu 

E>vvelki a~am. Galatada a.ğ!l' 
bir yaralama vak·ası olmuş. ken
disinden para isti;·en me~ haneciyi 
bıçakla vurmu~tur. 

Yedikulede oturan Muiz adında 
biri, evvelki akşam geç vakit. Ga
latada Büyükhendf"k caddesinde 

Çıkan k l d b. 1 N b ı _ mu~fEak olmuştur dıye hukmolu _ Saklanmlf korkarak acuıerini:a 1911, 

tı·n k z ~rşdun .arD abn• ır ·. bec ta.ıa nahilu. Ne olursa o~n. velev az Gülümsemeleriniz halla .ö)avıa • 
1 r;ar eşı u o.ere ısa e - L •• - •• -L 1 . b"I , - #'fi 

derek ııh- tt l t ço11. soz &'Oturec'I:'& yer en varıa ı e Jaruux yin. 
• aııı:... sure e vara amı~ r. b ·· 1 · .. L L _1 ,.....,. M h . u guze eaen tun;;eeye a.azanoır- Tatlı mahlUklar, 

a keme. suçu sabıt olan Hav. lnlf olmuına teıekkür etmek lazım- Siz.el b- - ·ı b ı • · 
riyi hadisedeki tahrik sebeblerini dır C Jet-' u.un ~~ e~ ül::Y er ıçm. 
d 1 k 12 ··d · ıvı uarınız ıçm op , 

e nazara a ara . sene mu • T t • d T k" L • • ""'- ~=-:-1 
d tı - h .. bb d ar arın e aıascou ıtaoı ıçın '""""2eıınıp, aevıuuu. 

e e a_gır aµse ''e mue c en bi · ı ,_ L'J d 1 Al d - 1 N •~•: b"IL"n L- •-· - .~--}!, • • • r. zeyı .. aoı m en o an p ag a. eı 11111 uıuu er. uc:YU autçag~; 
anune h17J'll:tlerınd0~ ~hr..ımı - rınc:la Tartarin romanı tuhaflıklarla Ne kadar qudu, 
yete mahkum e:m!~tır. ~u~lu, doludur. Bundan sonra L'immortel Ne kadar mea'udla.r yapar51111%! 
bund~ başka ma~tu1un. aıl~s ~e gelir; layemut yani ölrnez demek * 
500 lır~ da manevı tazmınat odı - olan bu kelime Encümeni Daniş izi " • 
yecektır ·ı b" .. d Öl l ~ak yutJkl.ruımn uzuinde · aına ven en ır unvan ır. mez er G"T" • erek yurk 

A 
• diye yad edilen kırkların (bu cncü. y :.= u ~ • 

rsayl eroin a · d-J' k k ) h" a. ya~ ... , men zasının a <--u..ı ır tır ze ır- «Uyu ya'Yl'lllll, ben wyaıuilm ı der. 

49 numaralı Menahimın meyhane 
sine >ı;!elerek burada bir masaya o- • 
turmuştur. 

lerle, tür1ü alaylarla dolu bir hicvi- * ·• 
ardı.yası· yapan :resi demek alan bu roman intişarın- • -· • . • 

da pek büyük bir velveleye scheb Bu sıyanet melegınuı • seaı~r; 

k k k d 
o}mu§tur. Ba~ta kırklar olduğu hal- Uyuyun, uyuyun, hİıç bır 9eydea aça ÇI a ın de muharrire birçok hücumlar ya _ .. .. _ • korıunaruı; Çok kısa bir zaman zarfında ili; 

şişe rakı içen ve son derece sar
hoş olan Muiz, bir müddet sonra 
masadan kalkmış ve hesab ~e
den meyhaneden ~ılnp Ritmek is
temf'Ştir. 

Muizin bu harekt!tinden j?arson 
vasıtasile haberdar olan :Menahim, 
te~ahtan fırlıyarak kapıdan çı3t
mak üzere olan sarhoşun yakaStna 
yapışmış, ondan içtıjti rakılann 
parasını istemistir. 

Ayakta durarnıyacak bir halde 
olma.sına ra~men Muiz, meyhane
cinin bu hareketine fena halde si
nirlenmis ve bıça~ını çekerek Me
nahimi 'Y\ieudunun muhtelif yer
lerniden tehlikeli suret.le yarala -
mışbr. 

Oür'etkar sarlıoş meytıanedyi 
bu şekilde- vurduktan sonra bıça
~ını yere fırlatmış Vf! süratle ora
dan uzaklaşıp kaçmıştır. 

İfade veremi yece'k derecede a -
ğır yaralı olan meyhaneci, tedavi 
edilmek üzere BevojHn ~astanesi
ne kalduıhnış, hAdisevi müteakib 
firar eden carih bir müddet sonra 
vakalarumş ve dün adliveye veril
miştir. Suçlu poliste cürmünü iti
raf etti2i halde Sultanahmed sulh 
ceza fı.a'kimli~inde yapılan duruş -
:masında inkar yoluna .sapm1'$tır. 
Hakim suçlunun tevkifine karar 

pılmıştır. Fakat bu kitabın hadden Rüyalar ıonın; ınelelr.in kar ıibıi 
aşırı bir muvaff aki;et ve rağbet Jca. ~~az kanad~, üzerinize gerilmif, 

Mev'ltul bulunan eroincımn zanmasına mani" olmamıftır. Sw aaDar ve himaye eder, 
Jraruı, Jiin FenerJe bir arsaya Bundao sonra romanlar1 arasında * 
•ömJ•• ..,_ • d l t tal&lı~. ve ondan tcvellüd eden feci' Bir a-ünlik ~. yeai doğanlar, 
o ııga eroı~ ~-u çan ayı vaziyet hakkındaki Rose et Kinctte Bir iaee altın tel. 

çıkarır~en curm• mqhuJ kitabile. izdivacda hiyanct ve a{v Sizi l.enii:ı se}diğin.İz cennete W-
halınJe yalcal4nJı hakkında y.a.zılmıt La Petite lamaktadlr. 

- Paroisse romanı kayda şayandır. Her ~ ~ çimenJİllte çicek ne i.e, 
Zabıta. dün bir arsayı beyaz u- Görülüyor ki pek. uzun olan hu Gökte beyu yıldız ae i., 

hir ardiyesi haline ~etirmej{e kal- roman fihristinde her esen ba,şlı ha~ Eih aaalara bir yud4UD 111 ae İle, 
kışan :ür'~tkar bir kadın kaçak - fln& haıka bir alem.in, başka biı Siz de öyl • .Az. 
çıyı cuıınu meşhud halinde ya - nıevzuun tuviridir. * 
kalamıştır. Muharririn romanlanndan b.ttka F.lcar fazla larak 

Fenerde Kas.ilbdemirhun ma - hixçok aatıraları, yıiın yıitn maka. Altan ~ ~ · kl de 
hallesinde oturan ve sabıkalı eroin f leleri vardır, bunlan saymak hu ya. 0..-,,aa bir ,.~ -.ar· pçe er 
k~akçılarmdan olup halen ~ su- zıyı heyhude uzabnu olur. Y--* lııizl.n: Sillin ~ bnad 
çun?an dolayıı İstanbul te\·küha - Yalnız kaydetmelidir ki Daudet 1-ımz Y•· 
nesınde mevku1 bulunan Arab bir yandan böyle ardı a:raa keeilmL h ş · b • 
MaıhmudWl karısı LuUiyenin .son 1 l d b. ~ı . '-- ıntar: aır u son mmalarda m-

.. . • ~ Y~n eser e~ e e e ıyat a ~mıne uc- sanın fıtratinde ınevcud olan hayal 
.,.ınlerde ışı eroın kaçak.c;ılıl{l..na dlalar hedıye eclerken hır yandan · · lmih ı 
döktülü zabıtac~ ~sbit edilmi.$tir. da -.hneye eeer yctiftirmeJtteq hali IÇln te yapmış.;. u~0'0 __ u,_ .. 
Ele ~emek ıçın çok ku.rnazca kahnamıftır. Bunlardan birçopnu • ~ .. u 

hareket etmekte olan Lutfiyenin kcndia yalnızca yazmıt bir talumıaı l A 
dün evlerinin civarındaki Papaz- da bu neviden çaıı.znalaıda ihtıaaa L N 
:ıade medresesine bitişik ars. a ıi- p~yda eden muharrirlerle iştirii.k e- O.Unll ~: Omıa.ıı 
dettk, burada öteyi beriyi est'le- derele kendi romanlarından çılıar - Bankumuı G&Jıaı. ~a. Yenica
diği kendisini kollıyan memurlar mıştır. Çoculcluiumda böyle bir TO- mi 1ıe Beroğlu ıubeıeri vemelerile ti_ 
tarafından .(!Örülmüş, neticede ka- marunclan, eCenç Froman ve Büyük. nJı.k. kaaa da.iffleri, 5 M~u 1941 Pa
dın yakalanmıştır. Ri.len den çıkarılmıt bir eecrini ar1ıe&i gününden it.1ıa:ren_ il'arı ahire 

Memurlar tarafından arsada ya- lzmire hi" mevlim için gelen bir kadar aeelıda ,.azılı aıa.a.t.ıerde açık 
pılan kısa bir araştırmayı mU.te:ı- FranetZ tiyatro takrmıncla g0rmÜ§ bn\&Nıcalttır: 
kib topralkların alı~ında Jtömülü bir ve pek mütees.ir olmttttum .. Zih _ Ve.ne ~= Saat IUG dan --~ 
çanta bulunmuştur. nimde hali o temsilin hatırası ya~- 13,30 a kaciar - adi ıinlerde. 

İthalat vaz.iyetin buR\inkü ıart- Kilidli ve anahtarı da Lutfiye- yor. SU.t 9,30 daıo. saat 11.30 a kadar -
lar )çerisinde arzetUği müşkülatı fak olmuşlardır. Bu müesseseler - nin üzerinde olan bu ~ta a~ıl • Maharrir son )'lltarını bacakları Cumartesi giinlıerJ. 

vPrm"f!tir. 

izale etmek maksadil~ bazı ıted • den başka Etibank müesseseleri - dıjı zaman içinden ınühim mik - mefluç olarak sandalyasına esaretle Kin.hk Usa d.aireleri: saat 9,30 dan 
birler ~lmmaktadır. Sanaviimızin nin de ayni ~kilde harekete ııeç· tarda beyaı zehir eılumstır. geçirmiş, fakat cüzel ba11nın içinde aaat 14.30 a kadar - adi günlerde. 
tnuhlaç oldu~u blrook aksamın ha tikleri b ldirılmektedir. Ayni za - Emniyet müdürlül'üne ~tirilen kfik!!_ ciyadctinden bir zerre bile Saat 9,30 dan aa.t 12,ıMt a kadar -
riçten celbi mümkün olmadı~ı tak manda TUrk -:ıstalı~t ve işçilii?i ba- kaçakçı kadın, tamamen suçunu a,."etmemiıtir. Cumartesi gtinleJ'i. 
dirde dahilde imaline ~al1Ş1lacak- kımından da tesirleri umulan bu 1 itiraf etmiş. ~eç vakit asliye 5 inci -
tır. Devlet müessese ve atelyele - tedıbirlerin memleket sanayii üre- ce1.a müddeiumumili~ne teslim e-
rinde lbühassa bu islere büviik tıir rinde lbüyük faydalar do.ituraca • nilm;stir. Dans hallçesi ... Şarlrt ,..ıctm... P.msablr: uiiiıt 
ehemmiyet verilmektedir. Bu ted- j?'ı şüphesiz addedilmektedir. Hü- ~ llO Sekapel bchn 

birleri ilk olarl'lk alma(!a başlıyan,kumetin teknik rnalfımata sahih ( TiYATROLAR ) ..,.. a W9 .. 'WP A W. A .... J[ 
Sümerbank müess~lcri ol::nus - usta işçiye verdi~i ehemmiyet de _ _ .&'f& ıııla. &-. & .a. .-.., U .... 
tur. Sümcrbank hbrikaları hariç- bu tedb.rler ~avesinde yerine ge- Yana matinelerden itiba.ren 

parçaları at,,tvelerincle mü - ilk devresinde müsbet netıceler Şehir Tiyatrosu komedi '-
kemmel bir sek;l,;ıP ;rnalE' muvaf - vermi tir. klsm.mda • M)ik ••~I olan 

Sinemasında ten ~etirilemiyen birmk yedek tirilmiş olacaktır. Colışmalar daha il Da.rfilflce?.e m.entantlne Ç E N B E R I · 1 T AŞ 

8 Mayıs Perşembe giinü 

Pazar Ola Hasan Bey Diyor kl: 1 _ Fe)1ui T::~=d~ ~;yo _ B O B A T E B B T 

- Haaan bey artık 
tam mlinasile itkbaha -
ıa girdik. 

Bu latif mevsim 
insanı genç}Cftırir .•• 

•... laanmak lazımsa 
bu mevsim başlar baş -
lamaz insandaki aık 
hisıri ~e birdenbire u • 
yanırmıf .•• 

Hasan bey - Doğ. 
rudur, bir lcaç güııdcn
beıi guetelerde kadın 
yuzündcn cinayetler 
fazla görüLneğe ba~la -
dı.. •• 

Jon.seı resitali. Pıyanoc!A Madam Hege 
2 - Şehir Tiyatrosu san•atklrlann

dan Bedia, Hıızım, Vasfi tarafınd:ı.n 

saz - caz opereti. 

Ç. ı:. it. IDtllfaatine 
BU AKŞAM SAAT 9 ela 

M 0 N 1 R 
NUR ETTlfN 

Ç.EMBERLİ'l'Alj 

slnemas.ırula 

Bir KONSER nrectıkUr. Bllei 

f".atla.n: 190-75-M Uıw.Jtu.r. 

F'1miıu1e ıötıkrinizi kama,lfilncald.ır. 

İlaveten: KAR ÇllGThUlilAIU ... HDlll 4ans1a "l'niilil fiUn 

- Bayanlar; Sakınınız! 
Sebatsız erkeklerin randevu yeri olan 

OPERA BALOSU'na 
Zevcinizin gitmesine mani olunuz. 



Mısıra ge·len ilk 
Amerikan harb 

malzemesi 
ca., tNUı ı inci ..n-1a > 

!t,aut<>n'dı dün b ;r nutuk &öyle
""4!Ş ve eı.cüm.le dem ittir kl: 

Amerikan milleti. dünyada de
lllok.ruinin mevcudiyeti için ev -
!~lce carpıemıştır ve daima yeni -
-ren çarp~~· haıuıiıt. 
. WH90n. demokrasinin infirad 
~inde yaşıyam ıyacaEtını ~rtuaa.ı~Q 
,!_· Wilsonun bu düşüncesini ve 
'-'ilanını tebcil edelim. 

lluı:velt, Wilsonun doğmuş ol -
dı.ı~ evi •hürriy~tin yeni bir ma
~i olarak il!n etmis ve sözlerine 
~amla oomi~ir ki: 

"- - Bu hareketle. bizim i~mJ-zde 
V1llunan imam, dünyada hürriye
~e ve demokrasiye imanımızı, sad1 
ane .bir surette bildiriyoruz. 
"Su itn8n, uitunmda evvelce çar 

~hınız ,-e mevcudiyeti için 
~iden Cfl!l)tşma~a daima tiaz1r 
<>ldu~muT: "bir imandır. 

Demokrasinin ibuı?i,inkii ihtnU
tan muzaftler çıkacaltına imanım 
:~:dır. Bütün tarih ~österiyor ki 
~ ırkı. yalnız insani kıymet -
~i takviTe etıtili zamıtn )ıakiki 
ll'ıanaeile tttaklri et!nistir. Tek jti
~atısrnı kıhca bdlamı, olan 4'ed-
0abt mı~tleT", snnımtia muhelrkek 
~rette lal·~la l51.nıüslerdir. Maddt 
11"\lVvet. datmt ımJ"ettt manevi kuv 
~tin daıbeıline hiç bir zaman 
lnulurvemet edemez. 

Veni tn1iliz 
~ava akınları 

Londra 5 (A.A.) - Hava nen
retinin tebl ~i: 

Pa:ıar1 P-aıartesiye baRlıyan ae
~ İn2ili7! hava kuvvetien tarafın
dan Bresi: havuzları üzerine yanı
lan akın ~asında Almanların 
Soharnhorst ve Gnei.c;enau zırhlı
larına çok vakın ve emin isabet -
ler müşahede edilıiiğ:i bildirilmE"lt
ted r . Hücum büyük filolarla yapıl 
lrııı:: ve büyük çapta bombalar a
tılrnıştır. Limanın iki tarai·nda bu 
lunan havuzlara isabetler kavde • 
d lnıi.i ve büyük yan,aınlar ~ıka -
rılrnıı,tır. 

Daha küçük filnlar Rotterdam. 
Anvers ve Le Havre bavuzlanna 
Ve oradaki .l(emilere hQcum etmiş. 
leJ:tiir. Arrvers :vakınmda t.akri • 
ben 1500 ton hacm:nde bir düşman 
iaşe ııemis'ne tam ieabet kayde .. 
dihniştir. 

Tavvarelerimiz tarafından Pa • 
ıar ~nü yapılan 2(.indüz hücum .. 
ları ~nasmda düsmanm bir dev • 
l'ive ~miaine inbet kaydedilmiş
tir. Tavyareler ayrılırken ~i 
haıtrnalrta idi. 

Saint Nazaire lurvu.zları da bom 
h.rdıman edilmiş ve yan«Jl'!lar c:ı~ 
karıımıttır. Buka İn~liz tayya .. 
releri Oherboul'Jtcl ve Quer~eville 
tayyare waeyduıma hücum etmiş
lerdir. 

Pazar «fulü ~leden sonra sahil 
-rvisine memub tayyanler dev· 
?iye ~sları eeııasında Norvec &a

hili açıklarında tabmi~n 3000 
tonluk 1bir düşman ıemisini ve ce
nu bt Norveçte di~er hedefie!'i hom 
~dıınan etmişlerdir. 

Bütün eu harekatb ~ t>tı ta
Riltz tayyaresi kaybedilmeınme 
de Pazar ıiinkü devriye harekl -
tından iki avcı !ayyaresi dönme .. 
Jni{rtir. 'Fakat tMmlarm piloUarı 
ku.,...ulmu~. 

P1iniıcilük mektebiBin nazar! 
denı devresi bitmiş. sıra tatbikata 
ı;telmiı\lti. Bir ~n Grişa, kocamaQ 
çi'Zmeli delikanlının. paraşütle ilk 
atlay*111 yapmak üzere, tesadü~ 
fen kPooi ~vk ve idare ettiti tav-

SON POSY-A 

BikAye 

•Son Poataıı nm te&ar-ı at cıü defa oUnak üıere dul ko.lıyor .. 
du. Siyahlara bürünmek~ ne ha.k
hydı za\lafü Melpomew. b~re 
MelJ>Omeni, taHhşia_ bahtsız Mel
pomeni 1 •• , 

Sevgjli.sinin ~irmek.te oldulu 
felaket şaaile.ctinı Röıleri önünde 
buh.ınduran Dürrü Melpomeniye 
kanı yalnız a'1t de~il. ~fkat. mer-

y AZAN : EKREll ıtES/D hamet te be61.iyordu. Ziyaretine 

i ti anl -'- b ~ttiği saat ıe!meden kalbinde bir Dereli... Sunu sö:vlem.ek lizlm. 2 ye;. nf atm-. eyhude yere be çalarak, burnuna n.a.a•an etra-
k.i Dürrünün bu paraya cid<letle sdkafla atılan bu parayla cambaz.. fa yayılan ~ucu kakuya tabam- cok hislerin kaynaşt.ı,?mı duyuyor-

" h · · d k du. Bu h~sler kalb çarp1ntılarile 
ihtiyacı vardı. 7.ira Meipomeni ımeyı yenı en canlandırmak. fı - mlil et~ini emrederek, cesedi dtıir oluyordu. Kalb çarpıntıları 
leo~an ayrudı~ anda kendisi- ri ~ftJıftL Bu fikre tevfikan A- uzun uzadıya mu.yene etmi.tti ve bir nevi telaş. biran evvel Mel
nin de meyhançde vazifesi hitama pu.stohı arama~a koyulmuş.tu. Fa. Fakat beyhude ye?e, C'Ünkü bu ce.- pom.eniyi dıÖrnı.ek için adımlarına 
~rmişti. Bunu K~onun a~ından kat bu husustaki emeık.l.t>ri boşa seci A,::>Ustolun cesedi de~ildi. Za- sürat veren bir telaş .•. Dürrü ko
du)'ll'l'lalvta.nsa, haysiyetşiken bir ogitm.işti. Apustolu bulmak kabil ten z.t>ıta tarabndan hüviyeti ~k şa koşa ot.ele ıelirdi, merdivenle
~uarneleye marul kalmaktansa, de~ldi. Kimse nerede oldukunu geçmeden tesbit edildi. ri dörder dörder çıkar. koridoru 
\'e-kayii önleyip yi"iıtli~ kendi ta- bilmiyordu. Dürrü aradı, taradı, Cesedin kime aid olduğu bulun- hııla kateder, derin bir nefes al
rafında munafaza .et~i dojiru sordu, soruşturdu. hatta ~a:ıetede muştu, fakat AJ.)Usiol buhınmu d!ıktan sonra kapıyı vururdu. 
bulan Dü.rrii Koçoyla kat'ı alaka hüviyeti meçhul bir C@sedin Haliç o.hnuıttu. Dününün araıııadıi1 yer Kapının vurulması Melpomeni
etm şti. Bu sebeble işsiz ve parasız sularından çıkanldıkLnı okuduk- kalmadı. Her taraftan menfi çe. ye saatin üç olduıtunu bildirirdi. 
bulunuyordu . .Melpoımcninin cloo- tan sonra morga gidip bu cesedin vahlar aldı. Son defa olarak A • Cünkıü Dürrü herjitün saat ü('t@ 
tane ve samimi yardımı DülTilnün Apıustola aict olup olmadıbnı tah- pustol Gardenya barın (fevk&lade ,ı;celirdi. Melt><>meni ise saat ü~ 
i.ırıdadma bızır )l;bi yetişiyordu. kik ve tetkik etti. Çamurlara bat- m&a~rtt) ~de ~l'Ülmü~tü. çeyrek ka.la a~lama,ğa başlardı ... 

Melpomeninin hesabsız sarfiya,_ nıış .. yasunlara san!mış, morarmış, O .geceden axıra iU kaybolrn,~. Bumin de Melpomeni a~lıyor. 
tı karşısmda Dürrü11ün aklına A- şişmiş cesed karşısında her türlü Ölmüş olması muhtemeldi Bu ih· S.at ~beş var. Demek oluyor ~i 
Pustolu bulmak ona, karısının va- tiksin.tiye, mide bulantısına J(ale- tim.ale nazaran Melpomeni üçün- on dakikadır a~hyor. Daha b~ş da-

Limba şişesi nasıl 
icad olundu? 

k.ika ağlaması. lazım. Fakat ba
yır ... Kapı ~ruldu, Dürrü buQÜll 
beıw dakika sken ~idi 

- Erıtre:Lf •• , 
Kapı açılıyor. Dürrii içeriye -gi

riyor. Elinde dünkü siparişler var; 
birçok paket. Mutad mükaleme 
başlıyo.rı 

~ Bonjur güzelim! ••• 
- Sensin kü('Uk maymun! ... 
- Evet! •.. İşte dünkü ısmarla-

dıklarını ~im. C'haneljn hiçbir 
lhantası kalmam\Ş, gelecekm~. 
iş~n Lanvinden var. .. Corap
çıyı iyice haşladım. !plijti kaçmJş 
çorabı nasıl satıyor! ... Ne ise p;eri 
al<lı. İçi fıstıklı çrkolatalar bu pa-
kette. Bu da MJx Factorun ruju. 
Çamaşırcıya lli:(radım. Henüz kom 
bine1<>nlann bir kısmı bitrr.emiş. 
İ$lemesi uıun sürüyonnuş. Mavi 
takımlar hazırını~. Getırdim. Yal. 
nız pembelerle kavun içllefi bit
mem.iş. Bir iki aün sabretmek ıa~ 
zım. $apkaıeı 'apkalan a.)cşama 
gönderecek... Sob~ ~~tıjı.n 
yok, bu kadar şepkaya ne lüzum 
var anlamacl•m lıılUbal~ Mne 

sı yirmiyi hlldu ... Ne o? . .. Gene 
mi a,A'lıyorwn?... Melııomenim!

- Bınk ~nl!. .. Bırak beni, p 
işine, haydi! •.• 

- Ay ıeoe mi fena olduk' ... 
- El'bet .•• Hayd'ı. bırak ıbeni!-
- Hayır!... Bırakmıyacağım! .. 

Bırakamam!... Bırakmam!.,. 

- Niçin? .•• 
- Niçin afapof, •• 
- lAstodiyavulu ... Baydi tra-

va. . . O akşam ben sev~liai He o
turuyo»:iumf ••• 

- Gene mi o mahud akşam! ••• 
Gene mi o mahud swgilisi?··· 

- Evet! ••. Sevgilisi!, •• 
G.. ı u· 12" .... .,k· ' - . uze sevg : . . . ~;,, ~ı. ... 

- Kayıkçı, balıkçı... Sa,. 
na ne? ... Evıet. o benim ~li! •. 
Onunla Gardenyada otuıuyoıdllk 

ne için beni vanuıdan kaçırdmt ... 
- Tabii kacmnm... Sarh• 

tun, yapmad'tılm kalmadı! ••• 
- Ne yaptım? ... 8'>yle ııe ~ 

tını! ••• 
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Tarihten sayfalar (:Memleket Haberleri) 
muşta Orhangazinin güzel Kandıra.da. .. . (B.Jtarah 2 nci sayfada) 1 ne de .. k l . . 

uzere Istanbula ,gönderildi. Kur- .1 yu se ememıştı; Yazıcı 

Üç kardeş bir olup 
bir köylünün 

kafaiasını parçaladılar 
b• k •• •• G Dokuma kursu 

naz vezir simdı' Osmanlı . ıde çavuşun arkasından bakıp .. ımt;ıara- ı Lakin çok 
torluğunun padişahtan sonra en dı: k d ' . geçmeden topar 

ır oyu: _emiç talebelerine birer 
nüfuzlu ve yüksek mevkıine . • en ısı zaten kaymakam bul 
den basamakların sonuncusu~~ ~u~rdu, Hali~ !'aş~ yakında İ 
gebnişti; bir ufak ,gayret ve talih u~rme ha:b ıçın ~ıdecek, o 1! 
ona emellerinin son derecesine u- ~a razf mlıgını yapacaktı; sad 

Muş (Hususi) - Şehrimize bağ 
lı Delik. köyünde evvdki gün bir 
köylü ile üç kardeı arasındaki ge
çimsizlik yüzünden bir cinayet ol -

~?yde zirai çalışmalar fenni aletlerle yapılıyor, 
koy halkı uyanık, zinde ve çok iyi ahlaklıdır 

tezgah verildi 
laşmayı da temin edecekti zam o up ta bıı· takım sefer 

K Son zamanda müftü' M."'hrned h~ zorl,u~arına katlanmak. 
andıra ( Husu•İ ) - Ziraat ef "'· yuk met; ulı tl 1 

V kl!J endi ölmü.ş; yerine 0 nün hac- va . . .Ye er a tına girnt 
c cı eti tarafından Kocaeli d dö' '"' rdı "'mdı ıse İ t b Id le 

muştur. 

'IA an runüş olan ve duasında bu- kt , v· s an u a ıı vı ayetine dokumacılık kursu ı k ca ı 
· · ·· d ı unan ardeşi Esad efendi nıu-iril- H · . . • 

Bu köyde oturmakta olan Meyre 
oğlu Cindo ile Uso ötedenberi dar. 
gın bulunmaktadır. Buna aebeb de 
aile husumetidir. Cinclo köyde Ueo 
ile iki kardeşine rastlayınca eski me
sele yeniden tazelenn;ı.iş, dördü ara
sında şiddetli bir dil münakaşası 
başlamıştır. Bir aralık üç kardeşin 
hiddeti birdenbire büyümü§ ve hep 
pirden Cindonun üzerine yürümüt
te'r, boğ\ı§mlya başlamışlardır. Bu 
boğu~a C811'\asında üç kardeı elle
rine geç.irdikleri sopalarla hücuma 
geçmişler, Cindoyu fena halde hır
palamışlar, nihayet zavallının kafa 
tasını parçalamışlardır. Cindo biraz 
Jıonra ölmüıı, katiller yakalanmışlar
dır. 

ıçın gon eri en ilk parti 120 doku- mişti; Ekmekçızactc Ahmed .. Pa alıl Paşayı zıyarete koştu; 
ma tezgahının 30 adedi Kandıraya yeni müftünün dostluğunu kaza:ı bulamadı; hatta ta.hkir olurıd 
dokumacılık mualümi ile berabeı rnak için vaktt bulamanu tı· eski onun hakJonda yapılan şikavetl 
gönderilmi§ti. Bu kere birinci doku_ ve büyük do.>tu Sun'ulla~ • f . • ve alat:aklı.Iarının isteklerı üzerı 
ma kur~nu~ müddeıin•n hıtamı mü ise çoktan öteki dünyaya ~ö~~~~~ de eh.~mrnıyetle duruldu; bir ıtıt 
nasebetıle. bır merasim yapılmış ve tü. Sadrazam Öküz Mehmed Paşa mını ödemeğe mecbur oldu, l.ıu 
bu me~asımde dokumacılık kursun- İran seferinde muvaffak olnmadı- ~~kler. on~n milyonluk hnzir 
&n ehlıyet kazanan talebeye birer /{!. için azledilince Ekmekçizadeye ıçın bır küp dolusu bala banıl 
aded Vekaletin gönderdiği dokuma ı?Un doğmuştu; artık epeyce ihti- parmaktan farksızdı. Lakin 
tezgahı verilmiştir. Bilhassa doku _ yarlanuştı amma mevki ve servet ı?eçıneden kaymakamlıktan da a 
macılık kursunda en ziyade ehli _ hırsı !bir zerre bile azalmamı.ştı: ledildi; ?~yük ~ir ıztırab ve ıha~ 
ye~ ve gayret gösteren kurs talebe- sadrazam ~l~~ş demekti;. ne za- sukutu ıçmde rronal(lna kapancfı. 
lennden Nuri Portakal kursta mu- mandanlbeı:ı fıılen bu vazıfeyi ya. :Sultıın Ahmed öldükten son 
allimlik muavinliğini almıştır. pıyordu; şım~i .s:ıdece pajişa'h ta- İkınci Osman tahta çıkmıştı; 

l Diğer t ft h b .. rafından tasdıkı hlmıştı. saltanatın ilk senesinde Safü' 
göre göste':.fkn a;a vb ter a:~kdıgdııa S~l~an Ahmed müftü Esad e- sultan. öldü. Ekmekçizadenin dl 
I . g e ve a a a 0 - fendiyı ça.ğırdı, sordu: sıh'hatı lbozulmuştu Tuna ağzınd• 
l~~ısıleh kurs~n ~u muhit için fevka- - Kimi sadrazam yapmak mü- Özi kalesinin tami;i ve KılburuD' 
~ e e emmıyetı olması münasebe- nashi-dir? da bir kale yapılmak .. j} 

S tile h ile k .. h . M"ftü' b rd' uzere on tı1 apanca yolunde bir a ve eten mu~ta sıli üç ay u ceva ve ı: yon akçe yani yüz bin it yıf 
ev:;el lcüşad edilen bu kursun bir - Ka.ide i~'bın<:a Elanekı:iza- dı; hastalığı artınca bu ;ar~~adef-

ihtiyar kamyon müddet daha temdidini büyük is _ deye v~rılmek ıc~b eder. · terôar Yahnikapana verdi. 
Köyün güzel evle terinden birkaçı tele ve arzu ile İktisad Vekaletinden buLjıaklın .... "kud.vvhetsız .. k.?nduşuyorkdu; Gördüğü hakaret ve cektix.ı· )et' Blftnda parçaf •ndt Gemlik, (Hususi) - Tarihi bir mektebi d t kt b 1 1 n ~ ışa ın ~ozun en ar d J; u ere evam e me e . u u- ta eb etmektedirler. Bu hueusta Ve- madı: ~- er onu yüreğinden vurmuştu; b' 

l . (LL- .) . .. şc:iıir olan Orlla~aıi, Yalova - nan pek ~k gençler vardır. Kö. '-Al . halk yara az zamanda d · 1 ....ı· "JdÔ-
.. zm. •t rıusua& - .. Maşa. kiye ko-. !Bursa ~si üzerinde kalabalık .. ..ı..u · ıuı etin ın bu arzusunu yerine - Vakıa kavmakamdl'.. lakin K · erın e..,~1 : 0 

yu ıle Sapanca yolu uttnnde fccı bir kaz~merkezidir. İstilaya u~- yun Sumı vazıyetı ~k mükemmel- getireceğinden emin bulunuyoruz. birkac defa yalan söyled~kini öğ- onağında en az bjr milyon V 
bir kamyon k~~~ ~!muş, bir adam rayan ve tamamen yakılan Or- dtylüler, eski köy mektebini bu- rendim. Sadrazam yalan söyleme- tın bulundu; devlet hazinesine ,. 
parçal~naTalc oAlmUftüT . ., A o hangazi, ~n hemen baştanbaşa günkü maarif inkişafımız karşı- lzmit belediye reisı" va mek .ı;?erektir, • ~nd::, ~cf~lda ~cdresesi ve yanı~ 

.. ".:enlen malumataw gore Matukıre yeniden yapılnuştır. Ortıangazinin sında köyün yüksek kurulusile Antık müftü ve cesaret .gelmiş. a ur esı e ershnncsi vardı 
koyu~d~n '26.7 .d~gumlu Hacı. ~L !mile gölü civarındaki orman sil- kabili telif bulmıyarak Vekaletin azaları beraat ettiler meydan açılmrştı: m~rese ha::Odır; dershanesi dt' 
hak ısmınde hır ıhtiyar merkebı ıle sileleri önünde kurulmuş büyük. teşvrk ve teşçiile ve on beş bin - Pad~ahım, filhakika hem ya- n_ur veya ka~ıd deoosudur: türbt' 
~eraber Sapanca pazanna ~itmekte zengin birçok _güzel köyleri var- lira gibi azametli bir para sarfe- fzmit. (Hususi) - Yapılan ih - lancı, :hem de Jladdardır. Kaptan ~ bakı;1llsızdır, bu~l~rın ~daresi ,. 
iken. lı:al'fl taraftan 30 kılometre dır. Bu köyler<ien Gemiç en eski derek modern ;,ir mekteb yapmış- b~r ve tılcayet üurine belediye Teisi IIalil Pa.şa münasibdir sanırım. çın Edı~ne ve .Ereglıde bırer ha~ 
aüratle ilerleyen kereate yüklü ve fO- ça~ardan'beri, insan .toplulukları- !arsa da henüz bu mektebe mual- mız Kemal Özle esJti belediye encü. - İyi söylersin· münasibdir' daha bırçok bınalar yaptırml6l' 
för Mehmed Hamilinin idaresinde nı bağı'ında y~tmış bir köydiir. l' A . .. Müftü .ırittrkten' sonra adi~nl. onların harabeleri bile. serveti 1' 
Ad 5 .,. k 1 L tm temin edilememiştir. ı.Arpa, men azalan al-h.ine ru"vet alnıak Ek k . d . ır.. d P ~ı hayatı hakkında hnvret \•erece• apazarı pıa a mımara ı .. am- Köyün Romahlar zamanında da b ğd _,, .. ~ çıza eyı çaı;1r · d ' 
yondan meAeb ürkerek yolun or- mevcud oldux..-u nösterir bazı u ay ve mısır ~ibi hububat zeri- ve rüıet vermek-suçundan 1609 nu- danıştı. Aldı~ cevab la:A ıst, ikloı· noal.;Ju~. m.ahiye.ttedir. Ne tesadüftür ki af• 

._ ı:;uu ,. yah en fenni usullerle Y. anılmakta J k h k I "'
1 11 d d A tasına ıtaçmıı ve bu esnada direk!i- eski eserlere raslanmakta ise de. .. ~ara ı anun u üm erine göre ta- - Padişafı1mız irade buvurur- nı evır e.. vusturya imparatof" 

yonun sola kınlmuı üzerine Hacı bu devir hakkında müsbet delil- ve azami randıman alınmaktadır. Jc.ibat yapılmakta idi. larsa yolunuzda canımı, başımı fe- lu~~da muvazı mevki sahibi oiaJI 
ishak bm,.onun altında kalarak ler elde etmek mümkt\n olama- Köyün bu vadide~i. ba:iz _i~isa- lstanbul birinci soı-gu hakimliği da ederim. k~dınal Klezel de bir ekme~ 
kaburga kemikleri lmılmıı ve baıı rruştır, Gemiç adının İznik ~ölün- f~nd~ ~a~ Gemıcın ç.ıfltlı~~ ':"e bu meseleyi inceden inceye tetlcik Padişah hiC'bir şey söylemedi nm o~~u idi ve ayni. ~ne de f!ÖI' 
Parçalanmak euretile ölmüıtür. de ıJ?emiciler tarafmdan köyün ku- ç~tlıktekı zıkat adt aletleKn_ 1~1ütı.ım ederek İzmit belediyeainin f O sene ve ona izin verdi. Ahmed Pasa bu den duşerek hapsc•dıldı. 

Facia mahalline müddeiumumt rulmuş olması itibarile ıı;?emiciden ro oynama a ır. oyu erme l'k · ı · · 'le: 1 .. . .. - sükutu tasdik saydı ve kal>i bü- Kadircan Kofla 
muavinlerinden Fuad Erdogwan gide- (GemW-) yanıldr~ı anlaa•lmakta- karşı çok hayırhah blr zat olan 1 ıf ennı vesı a ar uz.ennde ıor - "k b' . . . d k ~ 

..... ... "' ~ mumaileyh makiRelerini ekseri- mü1o muhtelif cşhhsı dinlem.iı ve d~ d'' ırO sevık~ nç ıRç•~ .~lk"tot_nı:ı"'y'na rek tahkikata baılamıl!lır. Şoför tev dır. .., tl k" 1 .. 1 . . • f , f d b 1 d' . 
1 

on u. a ~am eısu u CJJJ a-
kif edilmitôr. Bu riıvay~tlerin haricinde ve J e e oyu erının ıııti adiesine ne tce e e. e ıye reısi i e arkada,_ zıcızade Hamza efendi ile yemek HiKAYE 

Bornova, Buca ve 
Seferihisar içme suları 

kat'i olarak sabit olan, 'köyün bi- ve;mekte.dir. Burada eski 'Dü~.k larını~ .meni muhakemesine karar yerken bir çavuş ı:teldi. Ya.zıcıza-
rinci Muradın sadrazamlarından a~ af!elen™: uyp;un. bay~am. du- vermııhr. deye: 

(8aft.arafı 5 İnci ıayfada) 
buki, Grişaya doğru $!elen kalr 
baltk alayın en başında, şiddetle 
topallıyar~~· adeta sek sek oynll"l 
yormuş ~bı, delikanlı yürüyord1J. 
Delikanlının sol ayağında cizrnt 
vardı. Fakat sal? ayağı çıplaktı. 

Lala Şahin Paşa tarafından tesis ~n adetlennf ayrıca tetkık etmek Haber aldığıma göre belediye - Sizi sadrauım ister! 
edilmi.ş olmasıdır. Köyün bugün- lazımdır. reisi Kemal Öz ve encümen 1za1Rn Dedi. Yaw:ıznde Ekmekçizade-
kü ahalisi Ertu~Ila gelen ve Qs.. .. Köylüler mütekabil se~~l ;-re l oikAy~t ve iflbarda bulunanlar aleyhi yi ~sterdi: . 
manlılann bidave'ti teessüsilnde hurm~~ ve u~uml ahlMc ıtılıarıle ne iftira dava11 açacaklardır. - SadTazam ışte! lzmir {Huııusi) - Dahiliye Ve.. 

ki.leti ~lediyeler bankası imar hey
eti namına mühendia Faruk, •u ~le.. 
rj mühendislerinden Hüsnü ve S.h
hat V ekiıleti namına Dr. Cevdet 
Saracoğlundanf mürekkeb bir heyet, 
Buca ve Bomova nahiyeleri ile Se
ferihisar ltazaııı içme auyu te&iaatını 
tetkik etmişlerdir. Buca nahiyesile 
Sefen1ıisar kazası jçme auları tc..i
aahnın muvakkat, Bornova nahiyesi 
içme suyu te.iaahnın da kabulü kat
isi yapılmıttır. Heyet, raporunu- ha
rırhyarak Dahiliye, Sıhhat ve Na.. 
faa Vekaletlerine verecelctir. 

bu tıavalide yerleşen Türklerden çok ~'ksek . bır durum .. ar~etmek- - Sadrazam, Halil Paşadır! 
başka kimseler olmadıi:tı :nuhak- t?, koy. dchkanlıları ~rbuz, me- İkisi de afalladılar. Yazıcızade 
kaktır. tın. ~alıs "'.e boz~lmamıs tıvnette nonnal bir tarzda herRUn biraz için. hakikati oldu~u gibi kabulde 

Grişa, sesinin duyulabileceıt 
bir mesafeye gelince, delikanlı: 

G . k" " h 
1 

ve zınde bır vazıyetıtP. bulunmak- d~a cıümhuriyet idaremizin köy- büyük bir ~lük ve fark yoktu 
ta'b'"emıç oyu ~~:sı .. 

1 
!U arı d ve tadır. Kövün gene ve ~alışkan oülük sistemine '.l.Y~un inkişaf ~s- Olsa olsa hizmet ed~eği adam de~ 

- Muallim arkadaş, diye hat' 
kırmağa başladı. Atlamak hiç ti 
korkunç bir şey de.ılilmiş!. Boşun• 
beni o kadar korkuttlar. Yok ta1' 
yareye çarparsın, vok paraşüt a
çılmazmış falan niye. Halbuki lbe1l 
pek!la indim. Yalnız, ne vazık. 
~min tekini kaybe!tim. Ne iri 
bir çi7.11le idi o ... 

11 manzaratskı ..1 ıl aı; de Ya...u_r. ~- muohtarı Salim Yoİu köv kanunu- termektedir. ğişivordu; la.kin Afımed Pa.şanın 
muzun cenne oşe erın ne ıuırısı- t tib'k t d • . o .. k" d h T" k k" .. 'b' . k' · k ·· h' · ı k dir. Gemlik _ Orha~azi şosesin- nun a ı a .. ın a azamı itına gös.. =u oy e, er ur oyu ~ı ı ın ısarı pe mut ıştı: son o ma 
den cenubu ~arbiye doğru ayrılan teı:nek~~· ~oy. yolları. sular ve her mi6afir se~isinin eşsiz bir sen- nasıl bojtazında kalm~ş ve yu~-
muntazam bir şose ormanların i- çeşki koy ihtıyacı bu sayede <:ok holünü taşımaktadır. mamışsa son ve en yuksek emelı-
çinde kurulmuş olan bu köye ni-

___._ ..................... ._.. ........ -............. .--................. _.._. .................................... __. ... _ ..... 

Antalyada rıhtım tamir 
ediliyor 

Antalya (Hu9llıi) - Münakalat 
Vekaletinin emrile güm~ük binası -
nın etrafındaki biriken suların iza
lcsile rıhtımın tamiri için bir memur 
::elerek ite başlamıı ve gümrük bL 
nası önündeki altı mağazanın yıkıl
masile bir meydanlık husule getiril
miş olup bu meydanlık ta pek ya
kında beton yapılarak rıhtım genio
loemiş ofacaktır. Bundan başka· li
man dairesinin önündeki yükseklik 
l'lhtımla olan rabıtaııı da ikmal edi
lecektir. Bu suretle tchrin kapm de
mek olan iskele cski»ne nisbetle bir 
derece güzelleşmiş olacaktır. 

c Yurdda 23 Nisan bayramı 1 

• 

hayet bir saat içinde ıgirmiş bulu
mır. Her biri ikişer ve ücer kaıt1 • 
muntazam binalar olan 300 e v 
kın köy evi, bakkalı, kasa-b, kahve, 
on dükkanından nıürek'keb küçük j 
çarşısı, kaldırımlı yoUarı, her köşe 
başında şırıl şırıl akan birer pına
rı bulunan Gemiçin başhca li(e
çim vasıtası ziraattir. Bundan baş
ka arıcılık, bağcılık ve mah<lud 
miktarda sebze bahçeleri vardır. 
Biilassa zeyt:nciliği ~k ileri 
bir ehemmiyeti haizdir. Her köy 
evi koza aıçma~a müsaid genis sa
lonları havkiir. Köyde. koyun, i
nek .gİbi mevaşi ve ihtiyaç nisbe
tinde kümes hayvanları da yetiş -
tirilir, köylüler ekmeklerini evle
rindeki fırınlarda imal c~rler. 
Köyde yetişmiş mevkii içtimat 
sahibi doktorlar ve Gemlikte tica-ı 
ret işlerinde büyük rol oynavan Bütün yunida olduğu gibi Maniıa ve Bitada da' 23 Nisan Milli Hakimiyet ve Çocuk bayramı cotkun 
tüocarlar ve halen orta ve yüksek tezahüratla kutlulanmııtır. Reeimler her iki ıeiıirdek.i bayramda küçük yavrularımızı ~öeteriyor. 

=========--============---=--=== 
.SOn Po.t&• nm telrtkua: 1C3 kemmel bir hizmetkar tipidir ki, kibritler ve mahud şu cüzdan var. Dedi. 

bunun biricik gayesi efendisinin Kül tabağından yeşil kibrit ~P- Şato sahibi dudaklarını sıktı.; 
himayesini ve se~isini kazan- leri,ni aldı ve: :Rıilippe'in bu şekilde müdahalesi 
m.a'ktır. Bunun için de sonsuz bir - Bu kutu öbürlcünün aynidir hoşuna .gitmemiş görünüyordu. 
sadakat ve ba~lılık ~OOterirler. ve cüzdanın da koltuıtun arkasma - Fakat şatonun harice açılan 

Şato sahibi sustu, sonra sözle- saklanmt.C] olması, katilin bu oda bütün kapıları ve menfezleri ka-
rini teyid etmek ister gibi: ile bilvasıta veya bilavasıta alaka- patılmıştı. ana.b.tar da Bergin elin-

Y aan: V alentin WiUianu 
- Eğer ben, kendisini ~öle at - dar oldu~nu bana ~österiyor. A- de idi. Hizmetçiniz ııasıl oluyor da 

masını emretsem, hiçbir $Üphe caba Dııraya bu sabah mt .!{eldi?. d~ı çıkabiliyor? 
_ Dostunuza, bazı suallere ·ce- til, muhakkak bu gizli .gcçidden R&termeden bu sözüme itaat ede- İlkönce, Mösvö Vet-ity... Şato saihi:binin bu sözlerine 

vab vermek imkanını hazırladığı- ~ecıniş ise, o adam, muhakkak ki cektir; fakat o benim iradem na- - Evet, amma... Garrisonun eevabı şu oldu: 
mı sanıyorum. sizin, varlığından haberdar olma- rlcinde en ufak bir hareket yap- - Başka kim? - Mac· Kenzie ve o, mahzen-

Dedi. dığınız bir başkasıdır. Ayni za- ma(?a muktedir dd'ildir. Bunu - Hizmetıçim. den bir ~eçitl bulmuşlar ve her iki-
Delikanlı yüksek sesle: manda. Mis Mac Reay artık Ja- böyie bilmeruz. lazımdır. Torrav cevab verdi: si de oradan çıkıp Mac Donald'a 
- Fakat bu, çok abes bir şey, miesonun itham edilemiyeceğıni Sust'U. Sonra p;ene sör.lerine de- - İşte yeni bir saha ki bizi bu içki içme~e gitmişler. İlkönce ben 

dedı. Ben Phil'in masum old\Jğu Q>yledi. O halde bu şahıs kimdir vam etti: kibritlere, Ameri'kalı adamlarıııı- buna güç inandım; zira Mac Kcn-
~ıı\da 8izi ~aranti edebilir, D'Arenne'i kim öldürmüştür? Dun - Bir adamla, karakterini ta- za ve vatınıza d<>iru :ıtötürüyor. ~enin, uysal olmayan haşin bir 
bundan kimse şüphe edemez. can mı? nımadan uzun yıllar nasıl arka- Dedi. ta'biati vardır. 
Şato sahibi sakin bir sesle de- Torray başını, hayır der «ibi daşlık yapılabilir, beraber yaşa- Steµhen desaretsit bit' $Eicilde - Fakat her şeye ra~en bi-

varn etti: salladı: mıbllir. .. içini ~kti: lArdo salonunda çok normal hare-
- Gizli geçidin, üterinde işaret - Kızım. Duncanın dün akşam ıBir miiddeıt sustuk.tan sonra ~e- - Bu kibrit kutusu hakkında ket etti. 

edilmiş olduğu plln onun elinde ba™;edş bulundu~nu bana söyle- ne sükunetle sözlerine devam etti: ben Dwi~t'i sorguya çektim. Ba- Garrison yerinden sıçradı: 
idi. Bugüfıe kadar bu küçük kır- di. Şüphesiz bu hareketi de onu - Mademki bu zamanda bütün na bir şey bilmediltini söyledi. O, - O burada mı? Ben bu sersem 
mızı haç işaretinin neye delalet maznunlar arasına sokar, fakat meseleleri halletmek için elimiz- etrafını ~öremiyecek kadar sar - Dwi,ı;thıte, kapfam ~elir gelmez 
ettiğini km~ bilmiyordu. Eier benim haberim ve iznim olmadan de imkan Yok. O halde zaman 4cav- hoştu. Verity, kendisini köye, Ja- J?<>rmek istedi~mf ve hemen bana 
bunu bilen birisi oavdı o da ben bu ihtiyar emektar adamım bir a- betmeden. orta<fa bulunan delil- miesonun hareketleri ve yaptık- haber vermesint töylemfştfm. 
olacaktım. Fakat o da ~elip bunu dam öldüremez. !nanmız: bana, leri ve ipuclarını tetkik edelim •. lan haklnında istintak yapıp ma- Diye b~rdı. 
bend ... ., öfrenmek istemedi. psikoloji faydasızdır. Duncan de- ~la elimizde, Verlty'nin. ceae- l(Unat *'>ı>lamaıa Jtönderdiği za- Sonra da şato sahibine: 

- E~er I>' Arenne'l öldüren ka- rebeylik siltemine ballı öyle mil- din yarunde bulmtlf oldu~ fU mao. iıÇmifd. - Kaptan şimdi nerede w bi-

Gri~a adeta neş'eli bir eda ile: 
- İşte çizmen, dedi. al. KorJc .. 

madı~m için aferin. Fakat senhl 
yüzünden mutlaka azar isiterelSirn. 

Ilasan Ali Ediz 

Milli Piyango 
Milli Piyangonun altıncı tertib 

planının birinci çekilişi yarın An· 
karada Selltievi binasında yapıla
caktır. Muhtelif ikramiye ve te .. 
selli mükafatını havi. bulunan ve 
üç ay devam edecek olan bu plall 
300 hin bilet üzerine tertib edilmiş. 
oma büvüklüktcki ikramiye aded· 
!eri. evvelki keşid€•lerden farklı o
larak ibu defa fazlalaştırılmıştır. 
MilU Piya~o idaresi bundan ba.t" 
ka 19 May:JB gençlik ve spor bay • 
ramı için de fevkalade bir pivan
~ keşidesi hazırlamış bulunmsk .. 
tadır. 

lardo salonunda ne yapıyordu? 
Diye sordu. 
Torray da: 
- Be~ onu, J amieson haklan

ea bazı şeyler sonnak için bulup 
getirtmişti. 

Diye cevab verdi. 
- Mu'hakkak onunla Roruşme

liyiın. Benim yatımın kaptanının. 
hizmetçim ile b~rlikte içip sarnot 
olmasına tahammül cdeceğ"imi mi 
sanıyor? Sonra da Dw ~t'in ıçki
ye fazla düşkün olduğunu bilmi
yor de~l<ii. Zira onu birçok de
falar sartıo.ş görmüştü. Haydi ~eli
niz, onu bulalım. 

Torray gijlümse<li: 
- Bekleviniz. Garrisnn. dedi. 

Size bu noktayı izah edcb:leceli
mi ı::anıvordum. Övle bırcm fı?eldi 
ki kaptan, cmasum insanları it
ham etmek:. dediği şeve taham
mül edemez olduğunu sövledi; bU 
sözlerile dostunuz Veriıty'ye kina· 
ye yapıvordu. sanıyordum. Gene 
bu suretle anladım ki kaotan Mac 
Kenzie, oda hi:r.metçisini. Jamie.
sonu korumak için sarhoş etmı.. 

(Arba Ylll') 



6 Mayıı SON P~O~S~T~A~==========ı=======-===========~m::::s~~======-======·~yh.=:=7=-
gw er kuvvetler Yuko.ndan inecek kuv temel bh- takım aözl~r söylemek.: naen bu teblikenia artık kat'i ~!3:. -ı kanını v~f~kar ç~lışma~arile . koru.~ 

\,.Berlin 5 (A.A.) - B. Hitler'in Bltle•ia vetlerle birleşerek Yugoslav - Ar - tedir. Ben bu hareketı feTe.~e kabı.li ralç bertaraf edilmiş olmıuı butun yan partinın mezıyetlen 6zerıne dik 
\Utkunun mabadi: A navudluk hududunda Osküb hiza _ telif bulmuyoru. m . Fakat boyle bn Avrupa iç.in gerginliğin iz~lesini ta- kati çekmiş ve sözlerine ıöyle c!e .. 

- Almanya ile Yugoslavya ar~ d d d im sı a hayret et.. zammun eder. Mühim bir kafile yo- vam etmi•tir: - 1 d • V • larındaki Yugoslav mevzilerini ya - a am an sa ~r o ~w n . . • -s ilııda bir anlayış ve hatta bir dos~ SOJ e ıgı racaklardı. Bu suretle mezkur mın. miyorum. Eğer digcr hır. po~tı~a lu olan Tuna ebediyen yeni sabo - Alman milleti bir daha asla 1918 lıılt samimi ınünaaebetleri tesis et• takada ilerliyen Alman ordusu ile adamı bu kadar muvaffakiye~sızlı.- taj hareketlerine karşı himaye al • senesini görmiyecektir. Bilikis mil-
lleğc uğnşUm ve bu gayeyi temin nutk 1 D İtalyan kuvvetleri arasında irtibat ğe uğramıı veyahud. herha~~ bir tına alınmıf bulunmaktadır. Seyri- li mukavemetin bütün aahalaımda ~n senelerce çalıştım. Bu memle - teais edilmiş olacaktı. Bunun neti - asker bu derece he.~~!e du~ar ol- sefain §:İmdiden tamamile yeniden daha yükselt ibapnlan idrak ede • 
~tin, benim gibi, kendi menf~atl~ ccsi olarak <la Arnavudluktaki Yu - muı olsaydı, B .. Çö~çıl ın baı~ ol .. teessüs etmiş bulunuyor. cektir. Daima artan bir taaseubla 
~ iki devlet ara.slnda aılo bir ıı metni nan cephesi yarılacak ve Yunanlı - du~ meziye~len haız olmadıgı tak Balkanların müstakbel ha\ikate bağlı lcalacakhr ve bunu .irliğinde gören bazı mümessillc .. 1 r bu hareketlerle müştereken ya - dirde 6 ay bıle nazırl~k yapamazdı. h 't ne zaman ve ne silah kuvveti ..ıa 
linin yardımını temin ettiiimi de sa- al k b" "nne hareketile de - Çörçil'i temayüz ettıren vasıfların arı ası kırmak töyle duraun gevıetmi,e -
~ d pı aca ır çevı l l lr. O ·· ·· ·· 

or um. · d w ""rükleneceklerdi. Bun- başlıcası ya ancı ı tır. yu~un~ Alınanyanın, dünya harbinin ne- cektir de. işte bunun içindir ki .i-
lngiliz entrikaları neticesi olarak, Balkan Harb ,·ne :=: ba~~:u b~ün Dahnaçya ve İyon f.lla~~ddönahdiırü".rdT t~lde . ha~ıkatı ticesiode ihlal edilen bududlannm lah kuvvetinin üstünlüğünü muluı-

'-tcç Balkanların da harbe sürük • yen ada\arile diğer istinad noktaİla- o .~.ır:" h t. 1 e. er lı ne~cİ e ;n basit bir tashihinden baıka bu mın- faza edecek ve bu sahada elde et -letımeai tehlikesinin yaklafllllŞ ol .. ki rının i~gali de derpiş edilmişti. ki mh.u -~ş ~ZJmet en ııan ı za er er - takalarda hususi hiçbir toprnk ala - tiği ileri hamlenin gerilemesine biç-
duğunu görünce, Yugoslavyayı • ~ a·ıd mera 1 memleketin hava kuvvetleri de ya - l goatenT. . .. • kası yoktur. Siyaseten bu aahada bir veçhile müsaade etıniycccktiT. 
lehlıkeli vaziyetten kurtarmak ı~n a.kl n iı birliğinin şartlannı ka- B. Çörç.il hayasızca hır cur etle sulhü temin etmekle ve iktıaaden de l -•· d . 
l».iitün aayretlerimi aarfettim. Han. .. pacl tarmı• bulunuyorlardı. son muharebelerin bize 75 bin ölü- her~-~ ... nefine olarak istihsali in Eğer bugün Aman a..-eri ünya • ... v Rib- t fs·ııaA t rar aş 1 

'I ı ld w • • 1 . ti" B ıı...._.. - nın en iyi irili.hına malik bulunu~r-!=IYe nazırımız parti azası on a Makedonya ile Yunani.stana yü - ye ma o ugunu soy e~I§ r.. u ~a- ki-f ettirecek ve ticaret mübadele- _..] d 
L - ..ı,_, h" 1 d k b uh b 1 d L zayıa ~ sa, bu acne ve önümüz.uek.i sene a.-uentrop, kenwaıne as o an ve . e- - k Alman orduları bundan ev am gar m are e erın eıu • rinin tekrar başlamasını müemmen 
~ ınertcbesini bulan sabır ve ık • ruveylke~ı emuharebelerde d~gw erini pek tımızdan bir misli fıul. adrr. B. u i~ : kılacak nizamın teaisile alakadarız. ha iyisine nail olacaktır. Dünya ta-
.ı~ L f ·· AJ •• •• •• ·ı b 1 b h b t el rihinin en muazzam silahlanması o. -.amile. bir çok K.On erana ve go - man goruşu l e ] k b" surette isbat etmi" olan aT a u mu are enın ne ıc ennı Faı_at bu nizam hakiki adalete is 

· · d par 
8 ır "' 1. la l · b"\d" k · t ıı. - lan buna, bütün milletin kuvvetle-l'iitrııelerde, bu husus üzenn e ve • • • • a .,al Von List'in kumandasına kısa raıı;am r a aıze 1 ırme 18 c- tinad etmeli ve ırki, tarihi ve betti 

l.iç .ol~azsa Avrupanın. bu kısmını harbın gıdışı ve :1e~~i .. ti. Almanyanın cenubu gar. rim. • iktısadi menfaatler naza.rı itibar .. a rini tetabuk ettirmeğe mecburuz. 
lah b,__ h bd h tutmanın ""' d h k Al 1 B ih 1 k Size temin ederim ki, istikbali n ,ıı.ar ar en .. anç .. . akıbeti· bisinden ve Macaristan an arc et !080 8Slr er alınmalıdır. u istı a erun te evvu. 
faydalan ve batti }uzumu uzenn .~ ederek Yugoslavya üzerine yürü _ . ... nünde Almanya alakalı bir müşa tam bir sükunetle ve en büyük ki -
de ıuardan usanmadı. Yugoslav hu - yecek olan Alman kuvvetleri ise ge- Yugosla~~daki harekat esna • hid olarak ic.alachİctır. madla derpiş ediyorum. Almanya 
~etine, o zamanki Yugoslav ~e~- atinin lıusu.t bir zaferl imiş gibi, auf neral Von Weichs kumandası al - aında, eksensı hemen serbest bıra· Müttefiklerimizin milli ve siyasi ve müttefikleri askeri, ilthsadi ve 
l~tinde dahi böyle bir arkı i~ ~ırlı - bu 1ebeble bize mücade~eye ~t;c. - tında bulunuyordu. ldan aslen Alman ırkına mensub haklı emellerini tatmin edebilecek- bilhassa manevi bakımdan dünya
line taraftar olanların adedını faz· bur edildiğimizi istihza ıle bıldmr. Ba kumandan mareşal Brau - askerlerle Hırvatlar ve Makedon~•: lerini görmekle memnun oluyoruz nın tasavvur edilebilecek her türlü 
lıılaştırma~ neticesini d?.~ran I;>u ae, böyle bir euiıniyet ka~ş~~da, At chitsc~ ile genel kurmay başkanı lılar hesaba .. katılmak~ızın, hn.kık~ Müstakil bir Hırvat oevletinin ihdıı- ittifakına üstündür. Alman ordusıu 
derece mukemmel ve dunıst teklıf- manyanın menfaatlennı. Allaha general Halder'in kumandaları al - Sırb olı~ak uzere aldıgımız esırl7_; sından dolayı memnunuz, Bu dev - her nerede icah ederse orada ha -
Aeıi, bu zihniyetle yaptı. hamdolsun, elimizde bulunan vası- tHıdaki ordular Trakyadaki Yunan 6,298 subay ve 3 3 7,864 ere baliğ letle istikbalde daima dostluk ve rekete geçmeğe hazır bul1H1acaktn. 

Eğer B. Halifax, Almanyanın ta)arla himaye altına ahnaktan ~aş- ordusunu beş gün içinde te!lliın ol - olmuştur. Bu raka'?1lar sa_yı~~~ :ın. itimad içinde it birliği yapacağımı. Alman milleti biliyor ki, bu 
~t'iyen harbi Balkanlara getirmek ka bir şey yapamazdım. Bu da~ıka- mağa mecbur ederek Arnavudluk - cak muvakka~ v~ ılk n~t~ ır. zı ümid ediyoruz. Bilhassa iktısadi dünyada harb, bazı enter e 
ııiyetinde olmadığını söylüyorsa, bu da iki devlette mutabakat halinde tan j}erliyen İtalyan .kuvvetleri He Yunan eSlrl~n 8 ~ın subay ve sahada böyle bir -iş birliği her iki nasyonal harb mü,evvikleri • 
~k doğrudur. Hatta. Yugoslavya hareket ettiiimi bildiğim için, b~ ka teması te!is etmişler ve Sclanik" e 220.600 erden ıbarettır. Fak~t. yki memleket için de istifadeli olacak - nın aç gözlülüğü ve bunlamı 
ile daha atkı bir iş birliği yolile. 1 - rarımı daha ziyade aükünet içınde sağlam bir surette yerle§miılerdir. nanlıların Makedonya ve Epır de tır. menteJeri olan yahudi demokrasi -
talyanın muhik arzulannı da icab alabilmekte idim. Bu orduların hareketi, Sırbistanı, ord.ula~ı Alman - İtalya~ harekatı Macar milletinin, kendisine tah- lerin kini neticesidir. Bugün biz y.ı&
eden tarzda na~rı dikkate ~la~~k, Mutabakat halinde hareket et - 12 gün muharebeden .sonr~ 5i\ahla-,~etıcesmd{ muha~T~ etI7~et1:;s L ~ olun~~ haksız sulh. muahedelc - ruz kendi mevcudiyetimiz için de ~ 
Lclki de Yunanıstanla olan ihtılafı mdde okluğum iki devlet tunlar - n bırakmağa mecbur etmış ve bu h~ olmj zSrubtil e k 1 ı nnın tadılı yolunda bır adım da~a ğil, ayni zamanda milletlerin "flJ: 
da ortadan kaldırmağa vamıanın dır: suretle Yeni,ehlr üzerinden Atina.. ~n bun .~rı d~rlcl a! a mu ayeacd .~t- atabilmit olmasından dolayı bahti - insanların saadetini kendi zelil laod-
- •-...L:J •-:.. 1 . w la ·· f k • rı de goster ı en cesaret ve u --nıbnt aıcumuzu LC\'&' e.._.., 

0 
• t -· Dü üncesi ve hattı hareketi ya OOll'fU yapı n gu~ a at o ma- ' w d w·ld. y · 1 yanz. . binliiine rvicdan azabı duymalcaı ~ 

duğu dahi doğrudur. Ouçe, Yuaos- sarsılmaz ~rette Almanyaya sadık bette şanlı ileri hareketin zemini ha- ~ek do~ruh ef ır. d utan ~!llrh eİ Bi&:u.a.a Bu}garistana adalet1112 - zın tabi kılan bir suikaed teşki1i .. 
lavyayı, sıkı bir iş birliğile bizim k lmı 1 Bulgaristan. zırlanmış oluyordu. Bu son hare - rust hattı are etten o ayı er a liiin tlMDir edilebilmiş olmasından tından dünyayı kurtannak için bn-
ltıenfaat sahamıza çekmek teıel>bü- a 2 ' o.;nkl I k . f l d k- ket de Mora'nın ve birçok Yunan serbest 'J'rakılmışlardır ve bırakıl dolayı mütehassisiz. Eğer bu tadili bediyoruz. 
IUmüzü tuvib etmekle kalmamıt. l M ı ? ara ın ıa u~ adalarının işgali suretile muvaffa _ ma

1
k ta~!T ay . Z l d I A Alman milleti kendi silahlarile müm 

fakat ayni zamanda bütün vasıta • ta o an • acanstan.. • . . .. kiyetle tetevvüç etmiı bulunmak - ngılız; e~ . e a~ a ı ve • - kün lnlabilmişse, Büyük Harbdeld 194 1 senesi tanne, kalkınmamt-
ları b n üzaharette bulanmut _ Umwnı Harbdek.i ıkı eak.i mutte.. t d vustralyalı esırlenn mıktarı 9 hın sadık silah kardeşlerimize olan ta- zın en büyü1c senesi olarak geçe -

a u a m fil~!- b h le • b"" ·· A a u. "b d ib tt• '-"k b llır. ·....;.~ u arle b~tı~- utun vru- Başlarında marepl Keitel ile gc- su cay ~e eıT ~n .1 ad~l~k lr.h " k . rihi 'Ye ahlaid bir borcumuzu ode- ccktir. Kaderin mutlak na imine, u 
• payı daha evve ır ıı;ere ateıe ve 1 y dl' . b 1 d w Al anımet en pm ı ı ' atta ta n- yebifdiğjmizi zannediyorum. kadar az kanla büyüle muvaffaki. y nnosla vyadan ıstenenler kana boyamış ve binnetice Alman- knera 1 °. L Ullk u udn ulı~ b mha·n ben dahi. tahmine imkan yoktur. Müttef.lk.imiz ltal ..... nın münhası- yetlen" elde etmemı'•e !-..Lan v-----1.! -... ;tJ • B I • • . uvvet en ıoaı uman an gı u - Al "}"Ll f . . . ~ - .. nnıı; e:ruJ 

~ Y 1 ·ı 1 ya, Macanstan ve u garıstan .ıçın k. d b k:i "bi. f& anı man sı an annın za en neticesı o- ran kendine aid hayati sahada ara- ğinden dolayı bilhasea minnettarız. 
8 UQOS avyaya V8rl en er inanılmıy~k kadar büyük

1
'bir fbe.- ~~k~:t b~r a%a;:~:~dar~ı etmi: 0 _ larak ~limizlme geç1tiği için

1 
Almkan - 7.i ve siyaset bakımından nüfuz 8'· istikbalde de milletimizi elinden l>ı. 

Ve bu suretle, nihayet, Yugos - liketin mes ulü ~u~unmuş o ~n . ır lu son muharebeler esnasında ya- Yl!ya aıd. o. aaı azım ae en ısım, hibi olmağa layık bulunduğunu söy. 
lav hükUınetini Orlü pakta girmeğe devletin bir tahnk.i olarak hiMecli • raptılan eı·dden tan"'-Aı men'-beleri halen elinuzde bul.unan ralfamlara liyebilirim. Çür&ü İtalyanın geçen rakmamasını niyaz ederiz. Düpnan 

... ın u 1 kı tm kt lanmızı bastınnak için elimizden imale mümkün olmuştur. Üçlü pakt, yorlardı. tafsilatile neJTedecektir. n~zaran şu surete ın sam e e e.. Tcşrinievveldenberi Mihverin istik - geleni yapacağız. Bu altın çılğınlığj, 
Yugoslavyadan mutlak olarak hiç Daha 27 Martta, harekat hale - Almanya mareşali ile genel kur- dfr: . .. bali için yaptığı ağır lcan fedakar-
hir tnlchde bulunmuyor, falcat bu kında, batkumandanlık vasıtaaile may reisi general Yeschonneck'in • Yarım mÜyondan. fazla .tufek. lığını nazarı itibara almak Uizım zümre ve yahudi kapitalist sınıfı 
h'lemlekete yalnız menfaatler temin verdiğim umumi emirler: Orduyu doğrudan ooğruya kumandaları aL b~den ~azla top, bınlerce m~tral - dır. devrinde halkçı nasyonal - ııosya • 
ediyordu. Tarihi hakikatin ortaya ve hava kuvvetlerini en ağır bir va- tında hareket eden hava kuvvetle. roz. hafif top ve tayyare dnbf~l topu Yunanistam takdir list devleti içtimai adaletin ve ak - • 
~ıkmasına yaraması için bugün şu zife ka~sında bırakmıştır. Mev - rimiz iki bi.iyük gnıpa aynlmıştı. ıle. pek _çok kamy~n: otomo ı ve liselimin tunç bir heykeli olarak te-
ciheti müşahade etmek isterim ki cudlara ilave. olarak sürntle yeni bü. Bunların birinin başında general azı.m mı~tarda muhımmatla muh - Mağlub olan zavallı Yunan mille zabür ediyor. Yalnız bu harbden 
'bu paktla ve bu paktın zeyillcrile, yük kuvvet tahşidatı yapmak, ge - {.öher, diğerinin başında ise general telıf teçhızat. • • tine samimi olarak acıyoruz. Yu • sonra değil, daha binlerce sene ya -
Yugoalavya. hiç bir yardım taahhü- len kıt'aların bir günden ertesi gü - Von Richthofen 'bulunuyordu. Muharebeye ıstırak eden nan milleti, kralının ve azlık hir i - oıyaca'ktır.D 
dü altına sPrmiyordu. Bilakis, Yu - ne harekatını tanzim etmek, levazı- H k vvetlerimizin vazifeleri Al k ' I . dareci zümresinin kurbanı oldu. Yu ---------------
loslavya, Uçlü pakt devletlerinden, mı temin eylemek ve süratle jmkan ava u man UVV8t eri nan milleti o kadar kahrıımanca çar ~ ... -·--------·---... ıııı.., 
) k hi b. d . · d t · d.l '- şunlardı: pışmıatır ki bizzat düşmanları bile 1 f b 1 b ard-da bulunma ı·..;n ç ır ta. aıresın e eaıs e ı en ve ıusmen O h '- 1 ·ı B l d k AJ ~ S an U Ors•91 ı .... -r b l dd d 1 - Ü•man ava .ıı::uvvet erı e u neti·ce er aşagwı a i man ,_d. ) · · · ] T u ıeb ıılmıyacağı hakkında rcami te - hala su altında u unan mütea i Y ona tajj; ır ennı esırgeyemez e . 
hlinat elde etmi• bulunuyordu. Da- tayyare meydanlarına hava kuv - bunlann csaslannı im'ha etmek. kuvvetleri tarafından elde edilmiş. Sııb milletine gelince, uğradıi;ı 

"' tl ] k b · · 2 - Suikasdçilerin merkezi o - tir: f }Ak tt b Ik' b. .. · b ed n· 1 6/5/1941 aıuı. .. _ tapana fiatlan lıoı bidayl"'tte hl"r türlü harb malze. ve erini yer l"§tirme mcc unyetın.. e a e en e ı ır gun ıca e Y""i --s 

' '-l nd d b l 1 t M · t 1 lan Belgruddak..i bütün ehemmiyetli Cenubu prkideki harekat &ç.in yegane derai alaca'ktır. Bu ders tu-rnesi transit na.- iyntı an vazgeç - e a unu muş ur. acans an n an- ,_ A h d fl h'" d k b l l 31 f ,_ f 
. . b l 'h · 1. d R ası..en e e ere ucum e ere u tam mevcud ari e ır&ıı ve nısı dur: Suı1casdci siib avlar bu ınemle-~eğe mütema>:!d~k. ~u?d~l . 

8~. - ayış zıb·ihyet ı ~~r .. 7İı ~~ ho':kn ti şehrin daha başlangıçta askeri bir mevcudlarile de 2 fırka kullanıl. ket için de rneş'umdur. 
d.n. Yugo lav hukumetınınBı lekrı slur- yani ın 1

.d.assa k uknıs ~"hl tlar · ~ amil olmasına maai olmak. ması derpiı edilmişti. Kuvvetlerin Bu hadiselerin kurbanı olmak fe 
iiğü sarih iddia üzerine, a ·un ar. o masa ı ı, ço ıaa mu e er ıçın ... . . . 

7 
d h 

ela arazi deği-iklikleri yapıldığı tak. verilen emirlerin yerine getirilme • . 3 -. - Va8'1 mıkyaıı.ta bır ha":'a fa- tecemmüü gün c azıtl~nmıştır. J liiketine düıenler, uğrunda kendi -
dirde, Yugoslavya, ezcümle Selanik si ancak pek güçlükle mümkün o _ alıyetıle, harbeden Alman kıt al~:1" Bu

1 
kuvvetleden 11 fırka pıyade ve lerini feda ettikleri devletin dünya 

ıehri de dahil olmak üzere Yugos - labilirdi. na her yerde yar~ı?1 ederek dul'- A p avcııı ile 6 zırhlı fırka, 3 mo- nankördür fehva91nca nasıl asaletle 
la h""k'" l ;-,., !tında c--e deni- manın mukavemetinı kırmak, kaç - törlii fırka, S. S.'ler ve motörlü ya- hareket ettiğini ve nasıl onları za -

v u umran ı,.. a L4 Balkan harbi pllm A • ı k ·· k"" l nmşar 2 fırka harekata filen iştirak rar n ziyan hesabına kaydettiğini Zine bir mahreç verileceği hakkın. md a~ına mkd9:ndı o ma vl e mbu!11 un. o.. 1 
d · d l d ugu ta ıT e vapur ara ınmcsının etmiş erdir. bellci o kadar çabuk unutmıyacaklar 

a temınat a a ıyor u, Hücum için tubit ~ttiğim tarih; önüne geçmek. Bundan başka tay. İngilizlere, Yeni Zelandalılara ve dıT. 

ÇEKLER 

Açılıf 
Londra 1 st~r ın 

New-YOTlt 100 Dolt.r 
Ceneln 100 İavıç. J'r. 
Atina 100 1'rahllll 
Madrid lOG P~e:.a 
Yokohama 100 Yen 
Stokholm 100 İneç l'r. 

Tt lta oanq 
5.:005 

132.20 
30.-
0.99 

12.846 
so 916 
30.&25 

Eabam ve Tabvilit B 'k 1 d ha b nasıl 6 Nisandı. o gün; Bu}garistanda bu 1 1 L A t ı ı 1 k .. d 1 • b aı an ar a r yare ere asıı;;er naklederek ve para. • VU9 raya ı_ar.a arşı muca .. e eyı:. "Alman askerı u sene ve lunan ceaub ordu grupu hücuma l f 1 k k Al hl 
b 1 d ? şütçü er indirerek orduya müessir ı on anca ı ı man zır ı turnem Ergani % 5 ikramiyeli1933 
aş a 1 geçmeğe hazırdı. Diğer or<!ular lü- surette yardım etmek. ile. 1. dağ tti~~ni ve muhafız kıt"a. gelecek sene daha İJİ Sıvas - Eraurum. I. 

zumlu hazırlıklarını bitirir bitirmez, 

1 
• sı ıştirak etmıştir. • • 

19.-

25 Martta, Viyanada. Yugoslav harekete aeçt-Cekti. Bu ordulann ha lalayı medıh Alman navıı ve kara ordulurileı sılAhlara malık olacaktır,, I~ VII. 
devletine en büyük bir istikbal ve. rekatlanna başlaması tarihleri; 8; mu!ıafız kıt'asının bu harbdeki za. .. b k ] ,,....., ____________ ,, 
ren ve Balkanlarda sulhü temin e - 1 O ve 11 Nisan olarak kararlaınn1a. Bu harbde Alman ordusu cidden yı' t • d" ,_ d v d w Füh-.el'. muteakı en as er enn ,, ••• ~ a ı §ll1l ıye ıı;;a ar ugra ııımız za-

19.31 

den bir pakt imzalandı. Ben, o gün, tı. harikalar yaratmıştır. Bu zafer ya- yiatın en cüz'isi olmuştur. 
T unanın güzel merkezini, hemen he Hare:katımın umumi planı şu i _ nşında Alman ordusu harb ocagtnı Al • f 
men 8 senelik harici siyasetin se - di: iki memlekette ancak üç haftalık man zayıa 1 
merelerini verir gibi gözüktüğünden I B }g . t d h k t bir fasıla ile söndürmeğe muvaffak Alınan silahlı kuvvetleri Yugoa-

( Ankaradaki milli küme maçlan 
dolayı değil, fakat bu hadisenin, d b--:- ud anEs an dan· .a~et"ke e - olmuştur. Bu muvaffakiyetlerin bü- lavy.aya, Yunanistana ve Yunanis. 

k"k d B Ik l d h h en ır or u, ge enızı ıs ı ame- .. k b" ._ .. f"kl . . .,. f 
•on da ı a a, a an ar a er an - tinde Yunanista Trakyasına ilerli- yu ır ıasmının mutte ı enmıze To tandaki ngilizlere 'karşı bu müca. 
gi bibr Ahlm

1
an m0üdahw~le.sini lüzu~ - yecekti. Bu hareketin e&as aıkleti aağ ci olduğuF·ınhu L~kakik1ate1 n takdirkedi •. - delesinde uğradığı zayiat ıudur: 

11uz ir a e getirecegını zannettı - h ··zerine yu··klenccekti Bu ce- yoruz. ı aıı;ı a ta yanın ço guç Kara ordusu ve muhafız kıt'ala-
w. d d 1 h k.k • d cena u • 1 · · d Y · k 6 gım en o ayı a ı aten meı u o- ah d w fırkalarile bir zırhlı fırka. şart ar ıçın e unanıstana arşı n: 5 7 subay ve 1.042 erbaş ve er 
larak terketmiştim. İki eün sonra, n h :f ete geç.itecek Selanik üze_ aydanberi yaptığı harb yalnız Yu- ölü, 181 aübay ve 3.5 71 erbaş ve 
satın alınmış bir avuç asinin teş.eb- Y.1 

ar L ktı nan ordusunun en büyük kı!mlnı er yaralı. J 3 aübay ve 3 72 erbaı 
b"" •W• h .. ku d b · h b ·ı nne saruca · l ki k 1 f 1 
hus . et~gı u d mk etB ar.e ~1 ı al eı:ı1.e 2 _ ikinci bir ordu, Amavud _ m

1 
eşgkub etmea e a mk admış, h az a

1 
o- ve er kayıb. .. 

epımız ~şır ı . u nıu er, ngı ız 1 k l .1 ara u or uyu o a ar ırpa a - Hava ordusu: 1 O •übay ve .ıf2 er-
başvekiline, nihayet iyi bir haber h,-'kta .. b~un1an . ta.lyb an u~et en ke mııtır ki artık hezimet, Yunanistan baş ve er ölü, 36· sübay ve 104 eT-

bud•W• d ..ı l f h azamı surat e ırtı at tcmın etme · · · · b k b "I 1 b" 1 'Yere llıJn en oo ayı U er ay - . o .. . "k • d •1 \' !Çın ıçtına ı 8 1 O mayan ır şey baş ve eT kayıb. 
kırışını çıkarttnan bir hareket yap - gayekl.e B sk~ hstı c&,metı6 ~/er d - olmuştur. Macaristan da eski ordu. Ciddon tarihi denilebilecek bu 
tllar. Bunun üzerine. derhal hücum becb tı. u 

1 it at ~te ısan a l'\rının şa-nını yeniden ihya etmi.,tir.

1

netice bu kadar az fedakarlıklarla 
emrini verdim. Çünkü Almanyaya aı nmaıı ~u arrer · Bu ordunun motötlü kıt'alan Baç. elde edilmiştir Hususile ki Mihverin 
\a-• bu tanda hareket tecviz o • 3 - 8 Nıaanda ba,Iaması karar. ka'yı İşgal ederek Sava nehrini geç-ı ·k· d 1 · B ıi h kA t"l · 

·.,.. · ) 1 1 · h ki B ) ı ı ev eti '!:ian a.re a ı e a~nı za ~ın~mk.adz.l Sed nclbe~c.e. dosbt!~~ ıstenme. ~ş:ırı tı' o ~n yb~J a~e t B r= mi .. Tler~hir. k d d w •• 1 . manda şimali Afrikadaki lngiüz 
eı •. a 1 er en. ırı!llne ut~n avan - ns an an g~ en ır or uknun ke arı . . . arşısın a ogru aoy eını" kuvvetlerinin sözde muvaffakiyet _ 
ta1lar veren bır muabede ımzalan - grad mınta11;asına varma ma sa • olmak ıçın düşmanlarımız arasında l · . d b" k h Fta • • d ıf 

d .l N. · "k · d ·ı ) · · · ennı e ır aç a tçın e s ıra dıktan sonra bu muahedenin bir ge. 1 e ış ıstı amebn e 1 er emesını ıs bilhassa Yunan ıuıkerinin cok bü - • 0·-:.l'I di Zir B lk ha • 
• d f h d 1 · b d b tihd f ecl" rd A · d b ın ~111 ... ~ r. 8 a an re ce İçm c es e İ mesı. un an aş a ıyo u. ynı :?aman 8 u yük bir cesaretle harbettiğini beya. ketlerini general Rommel kuman-

ka. Alman mınt:ı:ssi~ine hakaret . o. harekata müva~i olarak harekete na mecburum. Yunan ordusu an • dası alt;fldaki Afrika heyeti aeferi
lun~a91; ata~tlıtenn t~h~i.d edıl - geçecek ~la? bır Alman kolo~dusu cak, mukavemetin imkansız ve se- yesinin ve İtalyan kuvvetlerinin Lib. 
mesı: ataşemılıter muavınının ya - da Banat ı ışgal ederek l O Nı!'an - bebsiz olacaiını gördükten sonra ya için yaptıklan parlak hareketle~ 
ralanması; Alman ırkına menıub da Belgrad yakınlarına eri~miş bu. teslim olmuştur. den ayıramay.ız. 
bir çok kimsenin fena muameleye ,unacakb. Se-.a. ı_ _ •• t dl 

1 b.. 1 k Çörç•ııe hucum Vlll.UACCYf U9 a annın en ama -maruz tutu ması, uro ann, me - .ıf _ Karentiya lstiıya ve garbi .. ·· l B Çö· ·1 b" h l d j.kj 
teblerin ve sergi salonlarının yıkıl - Macarietanda to~lanmış bulunan F ,_ ı._ b h b" Ü bb.b" htorub o anh ... rÇJ b" :t k e ~ tti 

Al k b ki ar.at :oen u ar :ın m ıe ı ı ar ea nC8:1ru JT en ay e • 
maaı: man .. ır ına .mens~ .m - bir ordu Zağreb. Saraybosna ve ve mü ..... vviki olan düşmandan da Ba-La herhanci bir memlekette di. 
eelenn cvlennın tahnb edılmesı ve B l d · fk t" d t - r-w ~ ·ı k l b 

. e gra ıs 1 ame ın e aarruza ge bahsetmege mecbunım. Cesur ve vanıharbe aevkech oce o an u a -
uk~umıl y~tle Al_md an 

1,rkına mehns'!~ çecekti. fedakar bir düşmanın istihfaf ve dam memleketinde başvekil olarak 
ımsc erın yenı en. Kanun arıcı H b 'A I tb"k" .. hk d"l · · b. Al kd" h 1 kt d lcimseJer gibi takib olunup ö)dürii)- ar p.c:a.nmm a 1 1 IS.tı ar e 1 mesını lr mana " ':e t~ ırc maı; &T 

00

0 ma a C~~m e • 
1 • b··r· b l t · l hır askere asla yakıotırmam. Lakın dıyor. Bunun boyle oluşu, ılahlann 

me en. u un un ar ecvız 0 
una· Bu harekatla münasebettar ol • asker olım sefil bir politikacı oldu- imha etmek istediklerine ceza ol\ -

maz. mak üzere İtalyan ve Macar müt • ğu kadar politikacı olarak dn adi rak verdikleri ebedi körlüğün bir de 
Macaristan ve Bulgaristan tefikterimizle bir takım anlaşmalar bir aaker olan bir adamın tafrafu - lilidir. 

hakkında da yapılmıştı. halyan orduları Yu - rul)]uklan hakkında hakikati söyle. Balkan seferinin neticeleri fevka -

Sulh istemi, olduğuma Allah §&

hid<lir. Faltat eğer Halifax, bunun 
pek iyi malGm olduğunu ve, sanki 
bu İn&ilteretıin icrayi hükUınct san"-

lia Alplerindeki hı\tlarından hare - meği zaruri addediyorum. Btı harbe ladedir. Hiıdiaclerin de iabat ettiği Ankarada milli küme maçları 
kete geçerek sahili tai:iben Arna • ba,lı~n B. Çörçil Norveçte ,.eya - üzere küçük bir suikaıstlçi zümresi• biiyük bir rajtt)et görmektedir. Her 
vudluk istikametinde ilerlemek rıL hud Dunkerque'dcn "40nra oldaf1ı nin her an Belgradı kıt'a harici müt- Cumartesi ve Pazar ~nleri 19 
yetinde idiler. Bu suretle Arnuvud- gibi gevezelik ederek eraeç yalancı te6kler uğrunda bir ateş yuvası h~- Mayıs .stachı Ankaralılarla dolup 
lukta l,kodradan kalkacak olan d.i- muvaffakiyetler eibi görünmesi nıuh liıne getirebilmeleri imkanlarına bi.. 

taşmaktadır. Resimler Q:ecen Pa -
zar ya~ılan maçbrda seyirdleri 
ve Galaıtasaraya atılan bir a;toli 
g&teriyor. 
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• 

Nasıl? 
f1 <Bat~ 1 İnci sayfada) (Ba,tara.fı 5 inci sayfada) 

Ira.kın garb.~u~e ~e Suriye ile l bir kısım göreceksiniz ı. Bu delikli 
Suudı Arab hukumeti arazisi ara- 1 kısmın orta yerinden fitil çıkmakta
sında uzannuş ctar mıntakada.ld dır. 
Ru.t!bWı hudud kalesi önlerinde de Fitilin bulunduğu delikte; hava
musademel~r v~ubulm.u.ş . ~lması nın geçmesine müsaade edecek ıe
.o;ıuıhtemelclir. Nihayet lngılızle - kilde; bir boşluk vardır. Hava bu 
rın Bağ~:d uçak meyd~nile bura- boşluktan fitile; oradan da alevin 
da ye dıger ~azı mevkılerdeki as- tam ortasına kadar gelebilmekte _ 
kerı hedeflen bombaladıkinrı ve dir 
bu meyand'a bir~k Iz:ak uçağınvın Argandın · lambası her tarafta 
yerde ve havada ıtahrıb olundugu begv enild' Fak t h · ld v 
haber verilmektedir. . . ı. a .. er şeyın o ugu 
=a~ani İ .nı· h .. .. gıbı bunun da duşmanları vardı. 
ıu u.u ye n,... tz ava ussu - K t d J ü · · d k' nün Irakhla r . on es e - an s ısmın e es ı 

SON POSTA 

ELEKTRICI 
3 Jı.amJede ötrenini.z 'l L - Elektriği anlamak ıçin 00 K . 

2-Ye1li elektrıkçılik, 3 cad 
ehlıyetnameye .hazırlar 160 K. 

3 - Elektroteknik. 3 clld . 540 K . 
MODERN FİZbt İLE 

FELSEFEYİ ANLA.llAK i~:iN 

1 - Madckı ve Zıya.......... 60 K. 
2 - YenJ Kuanta Fı:ziğı...... 40 K . 
3 - EınsteıJı naza..rıyesı 

C&ki yazıl 50 K. 
Y. Miih. Rertk Fenmen'ln bu kL 

tablarının deposu Akba Kıtatevi, 

Ankam. 

Soğuk alıınlıklan her 
türlü hutahklara yol 
açabilir. Fakat bir kaıe 

GRiPiN 

.....,,.,.ı·n-;"l .._ nn dac ıneh~leçıp geç - bir muharrir kadın lambalar hak.kın-

.. uQUı,...... 1;1U an ı emıyorum:. d ı '- d LA b 1 Burası Pazar günü hala mukave- a j\at~ yazmlall[tak ır: « a~ a ar Muhtemel rahatsı:ı;lıkların hepslnı 
met ediyorou. Halbuki Irak ordu- ~o a. 8 ıne 8~ _ere : taammum ~t. önlediği gibi nezle, grip, bronşitt de 
sunun en büyük parçası Bağdad· tı_~1j.~ic andan vıtıb~rer /tnçler bıle kısa. bir zamanda izale eder. Hararetı 
.civarında bulund'Uğuna ve, ve- ioz u h~aıımjga aş~. 1 ar. G~z1!ü- süratle düşürür. 

rilen habeilere nazaran, Habba - ~ rn~. aç 0 mıyan ıyıv ve sag arn Grip ağrılarının amansız düşmanı-
niye İngiliz hava üssü daime usu- goz)erı' anc~k. mum ışıgında .~k.u - dır. D.ş, ba.ş, sinir, adale, rom!ltizma, 
Jile tahkim edilmemiş olmakla be- yup ~~an ıhtıyarla~da bulabılınz.ıı • mafsal evcaında kat'iyetle tesir gös -
raber bunun içinde, İngiliz sühay dıwTabıı 1 bu dm~harnr w~a?ının .!8~:@oktor 1. Zati 09gt terir ve gunde üç taneye kada.r em-
ve erbaşlarının kumandası altında gt şey er ogru degıkü. Çunku niyet.le almaJıdır. 
bir miktar Nastur1 askerile birkaç ti~ba; gözler i~~ hiç d~ zararlı bir :ledlye ta~oı.smdakl muayene- Lüzumunda 3 aded alınır. Taklldle-
İngiliz talim uçı.ıjtından başka bir ~cthce ~~rmemıştı. B~.11? bu kadın nealnde öğleden aonra lwıt.a- rinden sakınınız ve her yerde pullu 
kuvvet olmadığına göre burasının u arnr • m~mların şunne veda eL larını kabul eder. kutuları ısrarla i.steyiniz. 
ilk taac:uz günü olan Cuma .,ı;;inü mek rnecbunyetinde kalındığı için; 
düşmesi tktıza ederdi Halbuki muhafazakar sevki tabüsile mumla.. 
böyle olmamıştır. O haİde verilen nn ortadan çekilişine acıyordu. 
haberler 'lhilii.fında olarak burası, 
hem vaktile tahkim edjlmiş ve ıruyacaktı. Fakat Reşid Ali ile Al-
hem de epeyce kuvvetli bir ~arnl· manlar arasında ister evvelden bir 
rona malik bulunmu$ olmak la _ ~nlaşma 0 1:'.un v~ya olmasın ve 
zım geliyor. Bununla beraber bu- ~erse o, böyle bır yardımı iste -
rasını mildafaada yani mütearrız nuş olsun veya olmasın ~nla
Irak topçusunu sı'.ı.smağa icıbnr et- rın Irak~ ~addüs eden. vaziyet
mek.te pek işe yaradıkları söylen!- ~e!1 azan:ı ıstı~ad~ler ten:ın etmek 
len lnglliz uçakları belki Basradan ı~ın Reşıd Aiı .. ~~kumetıne elle -
veyahud .Mısır ve Filistinden gel- r~n.den ~elen bu.tun yardımları ken 
mis ola'bllirler. d~lıkl.erınden yapmaları kadar ta-

Filvaki Basrnrun BaJtdada olan bıi tur şey yoktur. 
hava mesafesi 450 ve Bağdadın Alman~~r~.n Iraklılara yapacak
Hayfadan uzaklığı ancak 900 Km. Iarı en buyuk yardım, ~ısır!l ta
cfk Kahireden Ba,l!'dada yalnız arruz etmek olacaktır. Çunkü Al-
1300 Km. lik bir mesafe mevcud ol ma~lar ~ısıra. taarruz <;_t~ckle ev 
duğuna ,göre de Ra~dad mıntaka- vela İng~izlen Iraka buyuk kuv
sına Basra, Filistin ve hatta Mısı- vdtler ıı?ondermekten alako:varlar 
rm d~lta bO)cgelerinden bile uçakla ve şayed Mısırı zapta muvaf~ak o
taarruz kolaylıkla kabildir. lurlarsa I;aka do~udan dogruya 

Görülüyur ki. fngiltereye karşı yardıma ımkan bulmuş olurlar. 
yalnız başına dövü.şme~e mecbur Fakat ~lm~nların M!sı~a taar -
kaldığı takdirde. Irak için müş _ ruzu n:nuz hır emri vakı olmadı
kül vaziyetler tahaddüs edeb!le _ jtına ~ore Iraklıların . Almanlara 
cektir. Çünkü mahdud miktarda y~rdımı .Almanlar~nlmı~ t~kad -
(80 kadar) ve eski İngiliz tiple _ dum et~ış demekti.r. Çünkü Ira -
rinde olan Irak uçakları\ sayı ve kın İn~ılt~re al~yhıne ktyamı tıer 
kalite cihetile daha üstün olan İn- h~lde }.nın.Itererı Mısırda .kullana
~iliz bombardıman ve av uçakları bıl~egı t>ırçok kuvvetlerı buraya 
tarafından az zamanda tahrib olu- getırmeğe mecbur ettikten başka 
nabilecakleri gibi İngilizler lraka Ir~k petrolların_?an da .mahrum et
hem ~arbden, Filistin ve Mavera- mıstır. Irak hu'kumetı herhalde 
yi Şeira üzerinden ve hem de de _ Irak petrollarının ne Havfava ve 
niz yolile Basra üzerinde ıpiyade, n~. de $amtr.ablus~na . a~mnlarına 
motörlü ve zırhlı kuvvetler sevke- musaade etmıyeceğı aşıkardır. 
debilirler Cetinliğine rağmen Almanlar is 

Fakat İrak hükumeti • piyade 
1

'terıers: ş!!11diden. Iraka bir uçak 
tümenile bir süvari livası ve bir ~vve!ı ~onderebılecekler ve bu 
tabur kadar tank veya zırhlı oto- ışı Bagdaddan ancak 1600 Km .. u
mObılden mürekkeb küçük bir or- zakta b.ulunan Rodostan yapabıle
duyu seferber edebileceğine ~öre ceklerdır. Rodostan Baltd~da stu -
İngilizlerin Iraklılara galebe ça - ka, bomb~nhnı.nn v~ na.~Iıy: uç.~k 
labilmeleri için mühim bir kısmı larının gonderılmesı mumkündur. 

· .. k ·· 1 Yalnız av uçaklarının arada mev-
motörlu ve zırhlı olma uzere h ç d b'" "k r 1 ı k t t 1 · 
olınazsa muadil mikU,rda tümen - cu.. -~~ mes~ e er.. a e me erı 
den mürekkeb küçük bir orduyu mü.Şkul~ur. su.rı~ede ıstasyo~ ~ap 

• A d + mak musaadesını Fransadan ıstıh-
Iraka getırmeleri hızmı ır. ıışte 1 --A b"ld' "'' takd' de ıs Al · · · b" sa ""4e ı ı111ı ır e man-
~lı;derın Mısıra ır Alman - b h ta b"yük kolayl kl 
Ralyan taarruzu ıbekl'edikleri ve Yf d ut ';1Sus1 u ı ar 
CebeHJtaokta kuvvetli olnıa_ğa e 1e ~ -!l1ış 0 ur. . . . 
medbur bulundukları bir sırada ·. nı?ı~.ız haberlerının neşrettıkle
bu kadar bir kuvveti Iraka sevke- rıne .gore Almanların gerek Iraka 
debilmeleri pek müşkül olmakla :yardı?1. ve ~:re~ Mısıra taa.rruz et 

b b t..."..ıl.."'t" nayr· k..ıL..'} a·e mek tÇln, Tiırkıyerlcn \'Ol ısteme
erll er ıuU::il>U un "" ı auı - • ~- fi · ı· b k 

ğil:dir. Cünkü b~ilizler bu kuv- len ·r.ey .Ye~ın~ ge mce unun ço 
. . . . esassız bır ıddıa olacaı?ı meydan-

vetlerı Hındıstandan, Habe~ıslan- d d cu· k" Tü' k' · b J 
d h ~ b' 1 . a ır. n u r ıyenın u yo u 
a~ ve .. attct ızzat ngıltereden vermiyecelH malumdur ve hu tak-

getırobılirler. . dirde ne Iraka vardım ve ne de 
Bunu~la beraber bunun içm ol- "fısıra ~itmek sebebl<;?ri Almanlara 

d~.kça bır zaman l~~ımdır. Bu Türkiye ile bir hal'bi göze aldırta
muddet zarfında İngılızler Basra- cak kadar kuvvetli ve hayati de -
dal? aı:ıcak ibu . m~n~akanın em~y~- aildirler. 
tının ıcaıb ettırdığı kadar ilerı ~·- I k · · d ha ı k ı•· b" 
d _,_ d bckl" · . ra ıçın a esas ı ve a ı ır 
er~ ora a 1 • ıyebılccekl'.!rd.~r. fikir ve mütaleada bulunmak ıçin 

İ~gı~lerin aynı zamanda Ürdun de evvelemirde !rakın Reşitl Ali _ 

KUŞ TÜYÜNDEN---.. 
YASTIK. YORGAN, YATAK kalla'lllllak hem kesenize ve hem de 

~~d':. BiR KUŞTOYO YASTIK 1 LIRADIR 
Yut.ık, yorı:anları da ,.pek ucuzdur. Adrea: İstanbul Çakmakçılar, ömer 

Ba.Lıotlu Kuş Tüyü fabrikası. Telefon: 23027 

65 fiyat mürakabe 
kontrolörü alınacak 

Ticaret Vekaletinden 
ı - Memleket dahilinde bütün villyet merlrellerinde ~kil edilmiş 

Wın Fiyat Müraka.be Bürola.rmda c;aLlll}tırıJmak üzere 21G-170 ve 140 lira 
ücretli kadrolara 65 fiya.t mürakabe şefi ve kontrolörü alınacaktır. 

2 - Taliblerin YükBek Ticare~. İktiaad, Hukuk, Mülkıye veya Tıcaret li.. 
seei mezunu olmeları ft memurin kanwı.unun 4 üneü maddesinde yazılı 
vaslfları haiz bulımma.ıan lAzınıdır. 

S - Taa.iblerden istenilen evsatı haiz olanJG.r, İ3tanbulde. açıla.cak bir 
kutsa tAbi tutulacak ve kursu muvaffak.İl'(ltle bitirerek yapılacak ınıtihan 
netieesinde ehliyetname ala.bilirler arasından birinci bentte yazılı kadro-
lara. tayinler yapılacaıctır. . 

' - Ehliyetno.me derecelerine göre yük.9ek mekteb mezunları 210, 170, 
lise mezunları 140 lira üc.reUi kadrol.ara 3656 numaralı kanun hüküm
leri da.hillnde tayin oluna.caklardır. 

6 - Gerek kursta gerek tayin olundukları vaZire~rde fazla mesaisi ve 
muvaffaklyetl görülenlere milll kcu"'UnmG. kanununun muaddel 6 mcı 
maddesi Mkü.mlerine tevfikan tam kadrosun& kadar üstün maaş verile. 
bilecektir. 

6 - Kur.sa. kabul edilenlerin ad.reSlerine tebligat yapılacak kurswı b~
lama. tarihi ve yeri aynca alin edilecektir. 

7 - Kursa iftira.k edeceklerden İsta.nbulda. bulunmayanların yol mas
rafı Ticaret VeWetınce temin edilecek ve bunlara. kurs devam ettiği 
müddetçe zn.rurl m.ure.fiarı tarşütiı olarak yevmıye iki lira he3abile haf
talık veraeceıttir. 

8 - Talihlerin 9 nume.raJı bentte yazılı malumatı ihtiva etlen bir istida. 
ne en geç Mayısın 14 üncü Salı gününe kadar Ticaret VekA.leti iaşe müs
teşa.rlıtı Fiy'aıt Mürakabe Müdürlüğüne müracaat etm., bulunmaları IA.. 
ıımdır. 

9 - İstidanın lıhtive. edeceği nınlü mat şunlardır: 1 - Adı ve soyadı, 
2 - Doğum yeri ve tarihi, 3 - Evi: mi? Çocuğu var mı? Kaç tane? 4 -
Babasının ve anne.sinin adları, doğum yeı1erf ve tarihleri. 5 - Askerlik 
vaziyeti. 6 - Tahsılini hangi mektebıerde yaptığı, bunlardan hangisinden 
diplomaları olduğu ve bunların dcıreceleri ve tarihleri. 7 - Şimdiye kadar 
hangi iŞl.erde ve ne müddetle çalLŞtığı? 8 - Bildiği lisanlar? 9 - Daktilo 
bilip bilmediği. 10 - Hakkında tahkikat yapılmak üzere üç muteber zatın 
ad ve sarih adreS!eri. 11 - Bir aded !O'OOğraf. 

10 - Daha fazla maliimo.t ve o:FiYat Murakabe kursu talimatname&ı. 
almo.k İ.\teyenlerin T.ca.ret Vckhleti İa.şe Müsteşarlığı Fiyat Milrakabe 
Müdürlüğüne ya'Jı ile müracaatları ilan olunur. c2454D cM79e 

"GÖZ DOKTORU~ 
Nuri Fehmi Ayberk 

Haydarpaşa Nümune hast.ane.sı 

goz mütehassısı 
ht.anbal Belediye karşısı. Saaı 

(3) ten ıoora. Tel 23212 cihetınden Irak topraklarına teca- . k d .. .. ·· ·· ·· · 
- d k R tbak ·· t hk nın ar asın an yuruyup yurumı-

vuz e ere u mus a em .ı;· • t · h t' : · ı· ..._•••••&••••••-' mevkiini elde etmek isteyip iste - yecehının avazzu e m~sın~ .ın ı- ~ 
miyecekleri şimdiden belli olmaz. zar etmek lazır!ldır.: Reşı~ Alı an-

R-i<i Ali Elıteylani Jıükfımet· _ cak m~dud b~r zumr~ı:ıın başın- ................................................... . 
• ~ • 1 da kaldıgı takdırde İngılızler onun 

nın, vazıyetc ne dereceye kadar .. tl k 1 t d'b" · kA So P08ta Matbaası• 
b1kim olacağı da henüz ıtamamile suraı .e ve o ayca e ı ıne ı.m ~n n • 
fıcl.r d "'ild' t .,ili 1 M bulabıleceklerd•r. lrakın vazıvetın 

.. ı e~ ır: p... z er, ısırın de şimdilik Almanlardan ziyade 
mudafaasını ıhlal etmek pahasına .. essi 1 b'le =-k d'"' b' k N-riyat Müdürü: SeLm Ragıp Emeç Ir k ıb" .. k ı tle · k mu r o a ı Cc ı~er ır uv- -. 

a a ~yu. KU'V'Ve r ~etırme t amil de Suudi hükumetinin 
mecburıyetındc kalmamak ıçın, ve ve .,. . SABiBLERi: S. Ragıp EMEÇ 
her halde muhaliflerden ibilistifa- lıareket tarzıdı_ kı ~un~n da ta -
de Reşi<i Aliye karşı Irakta İngi- vazzuıhu Ira~ta vazıvetm .aydın - A. Ekrem UŞAKLIGİL 

lfz taraftarı mukabil bir isyan çı- lan;m;a;s;;ı;n;a;h;ı;z;m;e;t=e;de;c:e;k;t:ır;. =;;;;;;;============:;;ı 
nllebilir ki, onlann en büyük Ü - lstanbul Levazım Amirliğinden Verilen 
midleri şimdi böyle hit' isyandadır. 

karmağa çalışacaklardır. Ve de- 1 -
Cünkü böyle bir kııyam halinde Harici Askeri Kıtaat. ilanları 
!rakın ilıalklle ber~r muhteme -
len or&usu da ikiye bölünecek ve 
bu takdirde Reşid Alivi mdlub 
etmek ni:sbeten kolay olacaktır. 
Reşid Alinin Alman yardımı is

tediği havadisi bittabi .avamca bir 
şeydir. Qünkü Reşid Ali eğer Al
manlarla birlik yapmış idiyse bet 
şey evvelden mürettebdi. Ve bıı 
takdirde onun şimdi Alman yar . 
dırnı istemej?e ihtiyacı yoktu. Eğer 
evvelden böyle bir tertibat yoı 
idiyse ve Alman yardımı isteme1 

ancak .şimdi Reşid Alinin aklın 
~eldh'SC elbette o. bunu her kul" 
l!ın duyacağı vec:ıhile alenen yar 

Beş cin kao saoo yağı ve 30 toıı Ytı ıar alınacaktır. PaMrlılcla. eksiltmesi 
'1/5/941 günü saat 13,15 de Hadunköyde askeri satın aJma. komisyonunda 
yapüaeaktır. Teliblerin temınatia.rlle beDi vakitte komisyona gelmeleri. 

(2356 - :H9lı ...... 
AIJattda yazılı sebzeler paza.rhkla satm alınacaktır. İhalesi 7/5/94.1 Çar

şamba günü saat 15 de Hadıtnköyde Uşak tabyt" a.ııkeri .satın alma komis
yonunda yapıla.e:ı.ktır. Talıblerin bellı va.kitte k.otruSyOna gehncleıi. 
• Kilo 

15,000 
15,000 
15,000 
6,000 

bakla. 
ispann.k. 
patates. 
taze b:ı.ş ~an. 

t:23{>Z • 347h 

H \ Y .&.T Y ARJŞıNIN' 

DİREKSİYONU DUR~ 

•= T. iŞ BANKASI 
KUçUk tasarruf hesapları 
1941 iKRAMiYE PLANI 

Kefideler: ı Ştıbaı_ ı Mas~ ı &. 

t--. 1 iıuııcıtetrta ~ ,..,... 
1941 ikramiyeleri 

ı ade~ 2000 liralık - 2000.- lira 
a • 1000 • - aooo.- • 
a • 100 • - 1500.- • 

' • IOO • - 200Q.- • 
ı • 260 • - ~ooo....:. • 

u • 100 • - noo.- • 
80 • 60 • - "°°°·- • aoo • ao • - rooo.- • 

Türkiye Cümhuriyeti 

ZiRAAT BANKASI 
Kurulllf tarihi: 1888 

Sermayesi: 100.000.000 Türk Liras 
eu?>. ve ajans adedi: -

&al ve ticari ber neVi banka muameleleri 

PARA BiRiKTiRENLERE 28.800 
liRA iKRAMiYE VERiYOll 

Z&rs.ı Banta.sında kumbaralı •• ihbarm t&aarruf besablannda 
enu 50 liraaı bulunanlara NDede t defa çekilecek kur'a ile atatı . 
dati pl1na ıöre ikra.mjye datıtııacakur. 

4 Adet 1,000 Lirahk 4,000 Lira 
4 

" 
500 

" 
2,000 .. 

4 
" 250 " 

1,00 ') 
" 40 

" 100 
" 

4,000 
" ıoo " 

50 • 5,00J .. 
ı20 

" 
4J 

" 
... ,...,..J.J 

" \60 " 
20 " 

3,200 
" Dile.kat: Ht'S&blarındaki paralar bir aene içinde 60 liradan &faiı 

dütmiyenlere ikramiye çıktJ#ı takdlJ:de " 20 tazlM&l.e nraecektir. 
~r senede 4 defa, 11 Mart, 11 Haziran, 11 Eyltli, 11 Blri.D-

n tarihlerinde çekilccekt ir. 

'

- Lastik Çocuk Do.darı ve Fabrika Kayışları 
Yeni açılan matuamızda. sırf kauçuktan yapılmış ifu;tik ~ocuk don_ 
lan, her cins ve boyd:ı. ıa.stlk fabrika kayışlan, birinci kalite otomobil 
kaynak 15.stllde:rt, araba lastikleri, yazlık keten ayakkabılar, lii.stik el-
divenler ve her tiirlü lastik mabeme bulunur. Listlk üzerine f;ipariş 

kabul edilir. Çemberllta., sinenıası yanında No. 13 ANADOLU LASTİK 

DEPOSU, Telefon: 2S282 

İı;hisarlar İstanbul Başmüdürlüğünden: 
İçki ve tütün satıcılarının ellerindeki sat~ tezkerelerinin müddeti 31. 

May.s. 941 akşamı sona erecektir. 
Satıcıların yeni tezkerelerini kolaylık.l& ala.bilmeleri için mıntaka ltlba.. 

rile a.şağıda gösterilen giınlerde dükkAna aid konturathrı ve eski tezke
releri ve iki aded fotoğraflarile Kabata.şt.alti ~üdürlü!ümüze müracaat 
etmeleri ve 5 Haziran 1941 a~ctamı saat 17 den sonra yapılncak kontrolda 
t.eüerelerini alamıyanlar hakkında kanunl muamele yapılacağı Uiı.n ol\l _ 
nur. (3396) 

15 _ 16 - 17 _ 20 Mayıs 941 günleri Bly<>ılu, Galata, Panga.lta, Şışli ve 
Kasım~ mıntaknsındaki bayiler. 

21 _ 22 - 23 Mayıs 941 gıinleri Sir.keci ve Beyazıd mıntakasındaki bayiler. 
24 - 26 _ 27 Mayıs 941 günleri Ak.saray, Fatih, Balat, Ba.kırköy ır.ınta • 

ka.c;ındaki bayiler. 
28 - 29 Mayıs 941 günleri Beşıktaş, Rumeli Boğaziçi ve Anadolu Bo~ 

bayileri. 
30 - 31 Mayıl 941 ve 2 _ 3 Haziran 941 günleri Üsküdar, Kadıköy, E -

renköy mıntakasındaki l.>ayillr. 
4 5 Haziran 941 günleri Adalardaki bayiler. 

. . ' . 
IDARUINI BİUM IS BAHKASINOA 
iKRAMiYEl..i HESAP AÇ4R 

Satılık Köknar Tomruğu 
Devlet orman işletmesi Tarsus bölge 

şefliğinden: 
ı - Güreş Karanlıkdıere ormanında maktada meveud 2067 aded mua~ 

li c66&v metre kiip c44-0ı desimetre küp köknar tomruğu açık ıı.rttır
ma ile satılacaktır. 

2 - Tomrukların hacimleri ka.buksuz orta ıkutur iiY.erı'nden hesapla.n.. 
mı.ştır. 

3 - Tomruklara. aid atı.ş şart.namesi .Ankara.da Orman Umum Mudllr
lülünde, Mersin ve İstanbul Orman Çevı.rge MüdürlüklerUe Taraua 
Orman Bölge Şefliğinde görlilcbilir. 

4 - Tomrukların beher metre küpünün muhammen bedcli sekiz Ura.dır. 
6 - İsteklilerin % 7,5 pey akçcsile 22.5.IH:l Perşembe günü saat on ~ 

te Tar:ıua Orman B ı,,.., ..-:ctlığlne mün.caaUıu:a. c238o• &MıOS• 


