
BOL ÇEŞİD ve YENİ STİL 

MOBiLYA 
almak veyn gôrmek ıSteyenler 

HARAÇÇI KARDEŞLER 
LİMITEO ŞİRKETİ Snlonlarını ıbir de!n 

gezmekle tatmin edilirler. 
İstanbul, Fınca.ncllar, Rıza Pa.şa. yok~u 

No. 59 - 61 - 63 
..._ __ T E L E F O N : 22060 ~ 

Sene 11 - No. 3847 Yazı ioleri telefonu 20203 ÇARŞAMBA 16 NlSAN 1941 ~ idare ioleri telefonu : 20203 Fiatı S kuruı 

go lav 
IL!J __ ,,,,metl 

dan 

Bü ün Bul~aristan 
Vu oslavyaya 
teklif ediln1iş 

••••••• 

~m. 

r ................................................................................................... ,, 

1 A.:aadolaya ~ 
!gideceklerin! 
1 va i et i 1 

Meclis Parti grupunda 
müzakereler oldu 

Kimsenin mağduriyetine meydan varilmiyecek 
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Dünkü toplantıda Hariciye Vekili de siyasf E 

hadiseler hakkında izahat verdi ~ 
: 

Ankara 1 S (A.A.) - C. H. 
Saraybosnada 
bir beyanname 

neşredildi Cephelerde vaziyeti gösteren harita 

Partisı MccJı3 grupu umumi he -
yeti bugün 15.-1.1941 Salı günü 
saat 15 te reis vekili Seyhan 
meb'usu Hilmı Uron'ın reisliğinde 
tıoplandı. 

Bunu müteakıb ruznameye ge
çilerek Trakya ve istanbuldan 
Anadolu İç'!risine geçmek istiyen 
ve bir kira e\'İnde oturan kimse
lerle ev sahiblen arasında kira 
ve kunturııt yüzünden çıkan me
selelerin ~ittikçe büyümekte ol -
duğuna hükumetin dikkatini çe. 
ken tnkTir okunmu§tur. 

Saraybomn 15 (A.A) - Yu. 
goslav ltükfımeti, muvakkaten )·~r • 
lettiği 5. ııro.ybotnRd:\n neşrettiği bir 
beyannamede, 'iugoslavyaya, Mih. 
vere iltilıak elmeı;İ için, bütün BuL 
garistanın ve Selinik'in teklif ediL 
rniş olduğunu ifta etmektedir. 

Beyannnıne şöyle dev11m ediyor: 
EcC!adunızın an'aneleıine uygun 

olarak 13'.alkan istikl.iılini mezara 
KÖmmekte~ne taarruza uğramağı 
tercih et:ik. Harbi arzu etmiyordulıı 
Ve Yugosl 1Vyadn hiçbir kimse Al • 
hlanynya karşı m!uhtemel bir har. 
hin neticesi oo"kında hnyl\lc ka -
pılnuu-akta idi. Mukavemet dmek.. 
le hedefimiz Yunan ve lng"Jiz 01üt. 
tefikbrimİL üze,.indeki Alınan taz.. 
>ikini azaltm:tlctır. 

•• 

Yunan 
cephesinde 

vaziyet 
Yeni bir cephe 

kuruldu 
Yunanlılar Göricegi 

tahliye ettiler, 
Pirede 5 Alman 

tayyaresi düşürüldü 

Askeri vaziyet 
Libya, Yugoslavya 
ve Yunanistandaki 

son harekat 
Yazan : H. Emir Erkilet 

Y ugoslavyada: 

Ş imnklen gelen Alman 
kuvvetleri Belgrad böl. 

gesinden -:enubu doğru Yugos
lav kuvvetlerini tazyik etmekte
dirler. 

Şimal batıdtın ilerliyen Al -
man ve İtalyan muhtelif kolları 
da Boanasanıya ve Mostar'n 
doğru yi.ırümektechler. Fiume 
civarından cenuba doğru yürü. 
müş ve kısmen donanma hima. 

Atina 15 (A.A.) - Yunanis ,. yesinde Dalmaçyanın şimal li -
tandaki \Britanya kuvvetleri u ,. rnanı Zarn'ya çık111ış olan ltal _ 
mumi karargdhından bugün tebliğ 
edılımiştir: yan kuvvetleri bu mevkiin ce .. 

cBri'tanya imparatorluk kuvvet- nub doğusundaki Kniu demir-
leri hattının salt tarafında düşman yolu telaki noktasına varmışlar-

. Ank!l.Ta 15 (A.A.) - Türkiye. makineli kıt'aları tarafından ya - dır. Diğer makineli kıt"nlar da 
run dahili veya harici siyaseti bak. pılan hücumlar tardedilmi.ştir. Baş Zara"nın cenubund'a Dnlmaçya-
landa ecnebi ma:buat mümcssil!e • ka yerlerde düşmanla temas vftki nın diğer bir iskele mevkii olan 
~ ıöz •Öylem~c .~czun berbanği olmamıştır. Sebeniko'ya g,.,}miılerdir. Bu 
tekil ve sıfıstl~. so~~u bulunmadıgını Almanlar es~ müdafaa hattına son mevkiden Henek'in mer -
ve bu yolda soz soylcmek hususun. annaddar kezi olan Mostar şehri 150 kilo-
da m~'ul devletA "?e11!lanndan bat- Atina l S CA.A.) _ Afi: metrelik bir mesafededir. 
ka kunseuln r.alruuyeta. olmadığım Bildirildiğine göre, Almanlar, (Arkası sayfa 7 sütun 4 te) 
:r.::tir.Anncıolu AJansı m~mur (Devamı 3 üncii sayfada) \.._..,. ___________ J,, 

Amerika 
milli müdafaa 
kanunlarını 
genişletiyor 

Ecnebi vapurlarının 
müsaderesi için 
emir verilecek 

Londra 15 (A.A.) - Daily Mail 
gazetesinin Nevyork muharriri 
yazıyur: 

Parlamentonun milli müdafaa 
kanunlannı genişletmek için SÜ -
ratle yeru kararlar ittihaz etmesi
ne ıntızar olunmaktadır. Zanne -
dildiğıne göre Ruzvelte Amerika 
limanlarında bulunan bütün ecne
bi ıı?em !erin müsaderesi için önü
müzdeki hafta mezuniyet verile -
cektir. 

-- .. • 

Sollum'un mH·ki ve TUİ)'etl 

Tobrak Blylk bir 
mukavemet çarpışmaya 

ediyor do v ra 
İtalya büvük elçisi Prens Co -

lonna 28 !.tnlyan aemisinin müsa -
deı:ıe.sıııe karşı yeni bir protrlsto 
notası daha vermiştir. Amerika 
hariciye nezaretinin bu protesto-
lara aldırış etmiyece~ini gösteren J · ·ı· l · 
aıametıer vardır. Almanlardan 200 esir ngı ız erın esas hedefi 
,-.. -.. -... -... -... -... -... -.. -... -............. -... -... -... -... -.. -.. ,- alındı, 15 tank / sken deriye ve 
i 6 d t ·h : tahrib edildi Süveyşin muha.tazası İ ay a pra ı ~ J' 

! usul ile 1 Vaziyet istikrar kesbetti Mısırın vaziyeti 

·ı ·ı· 1 ngl lzce 1 Kahire 15 (A.A.) - Kahirede- Londra, 1.5 (A.~·J. - Müsta-
! ki umumi karnrguh tarafından bu kil Fransız nJansı bıldmyor: 
akşam neşredılen hnrh tebliğı: Mısır muharebesinin esas hedefi. 

....... tlln • 
Yugoslav 

cephesinde 
Sırb çeteleri 

faaliyete geçtiler 
Alman tebliği Saray 

Bosnada ihata 
hareketine devam 

edildiğini bildiriyor 

Atina 15 (A.A.) - Atina rad -
yosu, Pazartesı ~ mı emisyo -
,nunda, Yunan haI'b nezaretinin 
tebliğini kaydettikten sonra de -
miştir ki: 

fo.giliz hava kuvvetleri ve Yu -
nan hava kuvvetleri fıloİarı, düş
manın kıt'a ve levazım tahşidatı 
yapmakta olduğu sanılan Manas -
tır mıntakasındaki Almanları, 
meıiıametsizce bombardıman et -
mekte ve mitralyöz ateşinde tut
maktadır. 

(Devamı 3 üncü sayfada) 

Eyübde hava 
denemesi 

muvaffakiyetli oldu 
( Y azıaı 3 iinca aylada) 

~~--~-------~ eu-Sibatlg8i811Taberi0r 
3 Uncu sayfadathr ....,. 

Celsenin açılmasını müteakıb 
kürsüye gelen Hariciye Vekili 
Şükrü Saraçoğlu bizi uzaktan ya. 
kından aliı.kndar eden siyasi ha • 
diselerin son inkişaf safhalarını 

izah etmi~ Ye bu meyanda bazı 
hatibler tarRfından sorulan sual 
lere de cevablnr vermiştir. · 

Grup umumi heyeti hükume -
tin beyanat ve izahatını tnmami
le tnsvib etmiştir. 

'································· 
Anadolu ya gitmek 

Hükumet bu mesele etrafında 
tetkikat ynpacağını v~ kimst"nin 
mağduriyetine meydan vermiye
cek kanuni tedbirler ittihaz ede • 
ceğini grup umumi heyetine bil. 
dirmiştir. 

Ruznamt>:de brışka madde ol. 
mad1ğındaıı riyasetçe celseye ni -
hayet verilmıştir. 

·································'' 
isti yen vatandaşlar 

Beya nameleri bugün 
tasnif e iliyor 

Neticeler Ankaraya bildirilecek, gelecek emre 
göre, hususi trenlerle sevkiyata başlanacak 

Şehrimizden Anadolunun muh- re edileceği anlaşılmaktadır. Dev
telü istasyon ve iskelelerine hü - let Demiryolları ve Denizyolları 
kfunet vesaitile meccanen ~ıtmek idareleri nakliyat için icab eden 
arzusunda bulunan vatandaşların tedbirleri alacaklardır. Nakl1yat 
kaymakamlıklara beyanname ver- ayrı katarlar ve vapurlar tahrık 
me müddeti dün akşam bitmiştir. edilmek suretile yapılacaktır. Hü-
~a~~aml~~ar •.• beyann~me kfımet vesaitile meccanen yapıla -

vazıyetını 'bu:gun vılayete bndırc- cak nakliyat yalnız iskele ve is -
ceklerdir. Bus;in öğleden evvel · İ 
vil • tte ı · bel d ' tasyonlara kadar olacaktır. st:ıs-aye va ı ve e ıye reısı . k . . 
d kt L Atfi Kı d . t' yon ve ıs elelerc cıvar şehır ve o or u r arın rıyase ın - . . . 
de kayımrkamların iştirakile bir kasa'balara gıtmek ıstıycnlcr ken· 
toplantı yapılacak ve ne kadar di ;par~larile tut.acakları vasn.a -
vatandaşın tıanW. istasyon ve is _ larla ımdeceklerdır. 
kelelcre wtmek istediği tesbit olu- Anadoluya gitmek istiycnlerin 
nacaktır. Beyannamelerin tasnif sevk işine başlanması hususunda 
netkeleri hükumete bildirilecek !hiikfıınetten emir ı:?eldiktcn sonra 
ve .gelecek emre göre sevk işine vatandaşlar m-up grup muntazam 
başlanacaktır. Bu sevk işinin alA- lbir şekilde gitmek istedikleri is -
kadarlardan müteşekkil bir ko - kele ve istasyonlara l!Önd~rile • 
misyon tarafından tanzim ve ida- ceklerdir. 

Kahraman orduya iltihak 
eden genç doktorlarımız dün 

merasimle and içtiler 

Yedl.ncı· ders Libyada: Dün Tobruk'a yapılan Afrikanın şimal sahilini değil, hı • 
Alman hiicumu püskuıtı.ihirken 200 k!a.t İskendenycyı ve Süven kana- _. 

• • kadar Almnn esir edil~iş, yiizdt\!:1 lını. müdafaadır. Dünkü meruimde !bulunnnlar ve yeni doktor sübaylar:ımız 5 ıncı sayfada fazla Alman ölüsü sa,Y_...J.ffiıştır. Eü .az lıkenderiye ve Süveyş, muhak - Askeri Tıbbiye okulunu ~eçen baylar dün, Askeri Tıbbiye olrıı - · tunkal, ! stanbul komutanı Gene-
• · 15 Alman tankı ;ahab' e'4!miştir. kak surette general Rommel"in müm yıl bitiren ve Gülhane hastanesin- lunda merasimle and icnıişlcrdri. ı·al İshak Avni ~kdağ, General 

.J Biz de 8 tank kn)liıettik. , kün olan bütün kuvvet ve süratle de stajlarını ikmal ederek orduya And içme töreninde örfi idare Hüseyin Hüsnü, Universite rektö-
............................................ i (Devamı 3 iineii -s~vfıı.da) · (Arkası sayfa 7 siitıın 3 de) iltihak ey'liyen eenQ doktor sü .. komutam Koı~cneral Ali Rıza Ar (Arkası sayfa 7 sütun 3 de) .. .. 





16 Nisan SON POSTA Sayfa S 

ele 
Makineye Bir propaganda Brest dört 1 ~)~.e{k ~ JTobruk ~ukavemetl Yunanlılara göre 

servisi ihdas saat AEEMiN'OE edıyor Türkler ve Ruslar bom balandı 
Veri. ıı· r ke n edileceg~ i haberi 1 • Harb vaziyeti Sollu~~~~;~!~rı~einc~es~~~da!e harbe gireceklermi, 

ngilizler Holanda k d kl t r ı 
asılsız arşısın a a a opçu aa iyetimi:dc düşmana zayi - Atina 15 (AA) At' . 

h" ll • ·· d ·· at verdirdık. · · - ına aıa sa 1 .erıne gun uz gelen bazı düşünceler Habeşistanda: Dessie0 ye doğıu Si bıld?"ıy~r:. . 

\'ag. oslav Ankara 1 S < A.A.) - Dahiliye akın lan yaptılar ileri hareketimize k b ı d k Katımerını gazetesı Tıirkıyen 
Y S 1. R E C b b 1 te rar a§ a 1 •• ve Sovyetler Bırlıgının vazıyet 

Vekaletine bağ!. bit propaganda L d 15 (AA) l azan: c ım agıp meç enu o cesinde de dü man miif- d b ı...- d 
· · 'hd d'l ı. .. b ı ı on ra · · ntı:iliz en 31ı.;,e erek e .. cu· mle d ı. aervısı ı as e ı meıı;. uzere u unu h . . bı·-· - G ele a ·a h b 1 · rezelerinin şiddetle takibı' devam et M , " yor " 

k b •ı d - d . 1 t b ld .. . ava nezttıetmın te ıgı: n J ns a er erı Ye es ud bı'r sulh · d ıı.. l mil a 1 uguna nır s an u a munteşır d . . b l iht l d kl · mektedir. ıçın e uU U 
V t y . 5 b h H b S Bombar ıınan servuıımıze men _ un arın ıva ey e ı erı nan milletlerin harb halıne ı!CÇ 

.. Tal an.f enı la n d .8 .er ve don sub büyuk hır teşı:kkiıl, gece Brest muhtelıf resmı tcblığler _gösteri - Sollam·un alı:ibeti meğe karar veımclerı ı?Üçtıir. F 

t 1 
e gra gazete erın -:: ıntışar e en d · · · h" · · '·r k yor kı lI"''llı'zler Lı1ı.:ada Sı' dı' Bar- Lo d I" (AA) B b k t l f aarraz arı h b 

. I ld v I h enız ussune ucum ctmıştır. a _ .,.. ı. J n ra , · - u sa ah a , maa ese mı!letlcrin harbe 
a erın ası sız o ugu yapı an ta - "b 4 k d .. h"' · t 1 1 b d kl L d d 1 l 1 kikat neticesinde nnlaşılmıştır. brı teni b~.ıclht 'dar b su,ren u~ukm, ram aarruz arı e aşla ı. arı &s- on ra a n .na •ı eıı yegane haber- rip .girmemeleri kendi Plleruı 

u ut u ır ava a aş amış, ta at keri hareketı ne kadar parlak bır ler. Yunan ve ltnlyan teblığlerinden değildir. Türkler, Ruslar, İran, J 

Y h 
• d bilahare hava daha zivade açılmış- şekılde ınk.şaf ettırdılerse, bu ha- gelmekte vr. esas~n lng'liz askeri ~anistan ve Irak, dağlar ve çol 

Almanlar büyük unan cep esın e tır. Neticelerin miışnhedesi karanlık reketı yarım bunkmak suretile o mahfelleri bunlar hakkında müta - her biri sırası ~elince harbe I! ı 
dolayısılc güçlc$mış ise de, Scharn kadar büyuk bır noksan işlemiş - lea yürütmekten ic;tinab etmekte - CPklcroir Çünkü Alrnnnva cebr 

takviye kuvvetleri • t horst ve Gneıscnau muharebe kru lerdır. dir. Ne Londrada. ne de Kahirede, dünyaya bir yenı !'izam kabul f 

1 
vazıye vazörlerinin halJ yerlerınde bu - Avrupn harbının başlavıs şekli, Almanlaıııı dün sabahki tebliglerin t•rmek istiyor. Bunun manası b 

a mıya lüzum gördüler lunduğ'u görı.ılmtiştı.ir. Doklar bunun ınkışafları ve buglin arzev- de ilan ettiklerı Sollum'un alınması tün dünvnnın Alman çızmesini el 
Londra, rn (A.A.) _ B. B. C.: d h (Bayştaraf! 1• idncfı sayhfadra) mıntakasına a~ır çapta yüzlerce lcdiğı umumi manzar:ı\a bak~rak henüz teyıd olunmamıştır. Yalnız 1 le parlatması demPktir. 

Y~slavyadan yeni bir haber a a esas unan mu a aa at ına bomba ahlmıştır. Bombaların ge- şuna hukmctm.:k kabıld,r ki in - bu mıntakad11. muhnn hl'ler cereyan Binaenaleyh Turklcr v Rusl 
Yoksa da, radyo ve ajanslardan varmamışlardır. Bırçok Alman tan- milerin üzerinde veya vakınların- gılterenın Lib3 a taarruzu, karşı ettiği tey'd edilmektedir. J:!ireceklcrdir. Arada şu farkla 1 
anlaşıldığına l?iire Yugoslav kuv- kı, Manastırdun Florinaya giden da patladığı g.-irülmüştür. Fakat tarafın taı.'bıkını ıa .. arlaaıgı plana 200 AJman esiri isteseler de istemeseler de harı 
vetleri .geniş mukabil taarruzlarda ovada çamura batarak yerinde kal- sabetler.n tam olu.p olmadığını nü!uz etmek suretile bunu umu - L d 15 ( şimdi girerlerse kcndı ısted kir 
bulunmaktadırlar. ):ugoslav mu- mııJ vaziyette idi. • · tesbit etmek mümkün olnm!lmış _ miyct ıt :barıle akim bırakmıya b 1 on :al , AA) -- Tobruk'ta gibi har:bcdecekler, sonra 
c lngiliz hava kuvvetleri, bu mın - tır. matuf ve onun hareketine takad- u unan ngİlİ.Z imparatorluk kuv - ı AI ıcavcmetinin gittikçe artmakta ol- vetleri tarafından yapılan mukabil rer c.>rse manyanın ısted i:!ı f? 
duğu anlaşılmaktadır. Bunun en takada Alman tahao~üdleıinde çok dtlm eden he.saolı bır davranış gı- h'· harbedeceklerdır. Nu;in daha bı 

büyük tahıibat yapmı-tır. Alman -Yugoslav bi olmamıştır. Bu hareket. b ıa - ucum e nasında 200 kadar Alınan k b büyük delili Alman ordusunun harb esiri alınd ğı salahiyettar bir aç saat. irkaç gün vey bırk. 
Romanya ve Bulızaristan yolu ile Yuru.n tebliği hare Almanvaya daha seılıest te- kaynakta.1 öğr('nilmiştır. Tobruk Ü- J.ıa~a beklemeli? Mü terek düş 
pek fazla takviye edilmekte olma- Atma 15 (A.A.) - Yunan or- h • d vecoüh edcfuilmek için İtahrayı 1 man C'Vim·zt> ı?trmistır. Seferbe 
sıdır. dularl başkumnndanlığının 172 nu- cep esın e harb harici bırakmayı ıstihdaf e- zerine yapı aıı ha\•n ak nında 12 düş liR"in cilıanşümul oldut'!uııu anlı 

maralı ve 14 Nisan tatihli tebliği: den ve bu arada M sırı tehdid ev- man tayyaresi diışüri.ilın:.iştür. vanlnr dü rrıanın evlerm" p;rn f' 

\' 

Garbi ~fakedonyada Ptolemais (Ba:ıtarafı 1 ınci sayfada) Jıyen taarruzu bertaraf etmeyi Va:ı:lye~te istikrar ni beklroneden harekete f?t'C'tT'el anan mıntaka&tnda zırhlı kıtaat arasında Yugosl viarın mukahil taarruzlar& kasdeylıyen hissi ve yarı::n bir Kahire 15 (AA J - İyı malı'.i - dirler. Biz onu bekl'yoruz. Her r 
müsademe!er olmuştur. Alman kuv- Cenubi Yugoslavyadakı vaziyet, tedb:r olmuştur. Buınin ahvalin al- mat alan mahfellerdc L bvadan olursa olsun bilinmelidir ki bız ı 

tebll
111g""'1 vetleri, Klis~ouııt . Kozani ve Siatis. son 48 saat zarnndJ h.~scdilir de- dığı ~ekil t!Östcrıyor ki ha\'a mu- bugün alınan haberler ~öre mu- da •anıvoruz. 

ta'ya doğru ilerlemişlerdir. recede iyileşmıştir. Yu,goslav kuv kabele ve müdafaası kuvvetlı, de- harebeler devam etmekle bcra - Bulgarlarla hesab saati 
Cenubi Yugoslnvyanın Alman vctlerinin Alman münakalatına nız mlidafaası mukemmel bır İn- ber. vaziyetin istikrar hasıl ettiği Akropolis _gazetesı diyor kı: 

, kuvvetleri tarafından işgali ve bin- hücum ettıklerı, bu münakalatı .s;?iltereye bır ihraç hareketı yap - bildirilmektedir. Almnn kuman - Vaziyet aldıklarından dola 
Garbi Makedonyada netice Yugoslav arazi"inden şimal bozdukları ve di.Jşmana bü~tik za- mak muhal değilse btle mutlak bir danlığı kıt'alarını ve tanklarını Bul.garlara mınnettnr kalma! 

cephesindeki ordumuzun cenahları- yıat verdırdıklerı teeyyüd etmiş - muvaffakıyetsızlığe mahkümdur. mümkün olduğu !<adar uzaklara Hesab saati, çekeceğimiz ıztmıb 

Yeni mevzilere çekilme na ve geri<ıine giden güz,-rgithl11rın tır. Almanlar. bu dağlık mıtıtaka- Halbukı I~ıltcre her zaman bir se\'ketse dahi endi etmek için I l 
1 .. • h k. ilik d t"' I" hl ·· ·· l ,ı.. .. aç :.ı..ti 1 f k l k hı·,. bı'r s"'beb mcvcud de"ı'ldı·r. En ar ne 0 ursa olsun er S{eç gele açı ması uzerıne arc ata mütea · · a mo or u ve zır ı cuzutam a - uı. ıııı ma ı ı rıne sap anara ... u ~ cektir. 

işi muvaffakiyetle esbabd'an dolayı kuvv~tletimizin 5?e rını kullanamama!<tadır. büyuk kuvvetlermı adalarında müsaid sevkulceyş bb~esinde mu-

sona erdi. ri çekilmesi ve Cörice'nin tahliyesi Yugoslavlar bır noktada, Mo - toplamış, Almanyanın başka yer- harebe veıımek lç.n kuv"etli İnı!i- ı·talya 
1
.,
0 

tı·caret 
emredilmi~tif. Dü man. ric·at ha _ rava nehrının her ikı sa· ılinde bil ler ıçın çızd ğı plil.nın ve!ev mu - l z kıt'aları me\·zi tutmuşlardır. 

A · 
16 

(AA) B C. reketi ha hdıktan üç d<irt saat son- yük b r hızla !nr mukabıl taarru- vakkaten tatbıkını bu suretle, ko- Cöldekı harekat esnasında alınan 
tına, • - . B. : 1 ç· k 1 Alın · 1 h d • b• Yunan tebliği: ra bunun fa-rkına vıumı!! VI" moto. za geçınışlcr ve Almnaları rıc'ate lay astırmıştır. un Ü ngıltere - an esır erı ikı gündür ne yi - mua e esı ır sen 

Aroavudluk cephesinde İtalyan sıkletli miifrezel«"r sevki 1111r .. t'I · bu medbur bırakmışJnrdır. Nısin ce- nin er geç bır istıld teşebbıisüne yecek. ne de içecek bulnıadıkla _ 
mahalli taarruzları ağır zayiatla har('k('ti iz'aç etmek tı-şebbiısünde nubunda Yl!g'l<ıı'\vlar, Prokuplue uğrıyacagmı düşünen imparator - nnı ve artık aldıkları talimatı daha temd.ıd edı"ldı" 
gerı püskürtülmüştiır. Garbi Ma- bulunmu•tıır. Motosıklt"tli efraddan şelllrıni gerı almışlnrdır. luk mudafaa tcşkılôtı, şaved bo,',Jc mlimkün olduğu kadar çabuk yc-
kedonyada kuvvetlerimızin plan bir m·ktarı e·ir edilrııiştır. Arnuvud San ldığına ~circ, esas Yugoslav kat'i bır sabtt fıkırle hareket et- rine getiremedikler ni lbildirmış -

b 
·ı lıık cephe'linirı dig-er aksamında du·· kuvvetlerı, İ~ılit: VP. Yunan or - memi" olsaydı, bir taraftan şarki lerdir. Ankara 15 (Hususi) - !tal' 

muci ınce yeni mevzilere çekı - --< melerı rnuvaffakiyetle sona ermiş- man, muhtelif noktalarda taarruz duları ile irtıbat tesisı mak~adile Afrika ve Habeşistan, hatta Bal - Alrn<m esirleri ağ'adı ile aramızda mevcud olup mudd 
tir. On düşman tayyaresi düşürül- har ... kıotine ge-çmi,~. de piiskürtül _ cenuba doğru bir ilerleyiş gayreti kanlar harekfıtını tedvir ederken, Tobrukta alınan esirlerin bazı- ti 1941 senesi başında bıten tıc. 
mil.ştttı:. müştür. Yüze yakın e!!lr aldık. üzerinde ta.ıhaşştid etmektedir. diğer taraftan Libyada kuvvet sı- ları o kadar b.tkm bır halde idi- ret ve se~Tisefain muahedena 

Alman t&yyıtr('lt>rinin akınlan Draç'ın akibeti kıntısına uğ'ramazdı. Demek ki ler kı düştüler ve ağladılar. mesinın bir sene uzatılması hak 

Amerl.kada ·· h • Atina 15 (A.A.J _ Umumi em- Arnııvudlukta, Y~oslavlar mu hesabda bir yanlışlık oldu ve Al _ Eiirierin bir &mmı kaçtı kında Roma büvük elçimizle ltal mu ım niyet nezaretı tarafından l4 Ni _ vaffakiyetlı bir surette harekatta manya, belki hıç hır zaman yap _ Bingazıye dot!ru İrı.t:ılız 1leri ha ya hariciye neznreti ara..c;ında te 

b
• san akşamı neşredılen resmi teb- bulunura benzemektedir. Y~os - mıyaca~ı bir :.Stiln teşebbüsüne, reketınde çizılen ~olu takib <'den tı edilen notaların •ner'ıyet mev lf karar J,ğ: lavların Draçı işgal ettıkleri hak- gayet ma!hir b r propaganda ıle ve Elmeşelidekı hafıf Britanya kiine konulması Hevetı VekiJN' 

Alman tayyareleri mütevali kındaki ıhaberlt!r musırrane de - herkesi ikna ederek büyük İn_gıliz kuvvetlerini geri çekmel?e mecbur kararlaştırılmış ve karar \'\İks 
dalgalar halinde Pire mıntakasını vam eylemektedır. kuvvetlerını Büyuk Britanya ada- eden Alman kolu bırkaç İngilız e-

Amerii<an gemilerı· bombardıman etmişlerdir. Nüfus- Sanıldığına _gor"' Yuf{oslav or - sında tesbite ve hareketsizli~e sırı alarak İtalyanlara teslim et - Berlin de paskalya 
• dusunun kuvavı küllivcsi. tam o- -·ı..k· b k b'ld' mı'şt.· r. Fakat Alman ı· ıerı' ı.,·ı.•ı'k -

ça zayiat ycıktpr. Yalnız bazı ev - mauı um ıra a 1 1• r, •• •• d d"l d• 
h "b ' !arak kalmakta ve daalık mınta - H k ·ı..· b lerinin arkasındaki vaziyet ıleri gunu a""se l me l rn U arı SU ara ler hasara uğramıştır. Tayyareler kalarda vaz vet almış bulunmak _ er anaat ~ııuı u mütaleamı -

Atik d ht l 'f k baı zın hataya malım ı 1 b'l g~ · hareketindeki sürat sebebi le o ka- Stokholm 1 s (A.A.) __ Dag·' • "k d ya a mu e ı asa .arı ve tadır. Bu da11-Jı!.- mıAt"kalarda mü . il o a ı ece ı .. gırrr..e ı çe nere e t 1 1 d lı 'ft · ı ·ı 1 ,.. n .. u·'phe~ı'zdı'r F'akat • . dar karıma karışıktır ki bu esir - ladet N8:Zetı:sının Berlindekı' mlıh ar a ar a ça şan çı çı erı mı ra dalaavı ı'dame 1roJaudtr ,.e bura _ ., . urnumı muşa - • .. .. t · t L · ı d "' 1 hede ·n d ~· b' t b 1 lerden bir kısmı kaçmak imkanını biri bildiriyor: olursa o!sun yoz a eşme umuş ıse er e za - dan Yu~lav ordusu. mütecaviz- nı ver I~ ır ın t a oması lbulmu.şlardır. 
viat olmamıştır. Alman tavvarele- !erin cenaıhlarına daimi bir tehdid bakımındandır ki şayanı dikkat Berlinlile:rın paskalyada danset 

mu .. dafaa e · 1·ıecek rinden mürekkeb di~er bir filo taraftan vardır, fakat t~kküre 25 Almım tayyaresi d~ürüldü melni veyııhud hrrhııngı bir sure 
t k d ht J'f k b teşkil edecektir. d "' 1 d k ' h b b't Kahire I '> (AA ) - ingiliz ha- te egvl-nmelerı vasak edı'lmı'•tı0r B ayni mın a a a mu e ı asa a - Sı.rb çetelerinin faaliyeti e,,.er o an şu ur ı ar ı me- · · •· ~ 

Londra. 16 (A.A.) - B. B. C.: ları mitralvöz atec::ine tutmuş ise Budapeşte 
15 

(A.A.) _ Macar miş ve tamiri jlayri kabil hır vnzi- va kuvvetleıı umumi kararg.lhrnııı !in sakinl~ri paskalya ~iinünü bor. 
Ruzvelt dünkü gazeteciler toplan- de zav at yoktur. Bu tayvareler. _genel kurmayı başkanlıj{ının 14 yet hasıl olmamıştır. Binaenaleyh. tebliği: bardıman ed ı~n biııftlımn enkıuı1 
tısında AımerKianın kendi ticaret Lakonvada kırlık mıntakalara Nisan saat 12 de neşrettiği teblığ: bu aksaklığın bir an evvel tamiri Sire~aikte: .~ürı bı.itiin gün ve temizlenrnkle me gul ışçil ri seyre 
~em lerini bitaraflık kanunu h~- bombalar atrm~lardır. Nüfu~a za- Kıt'alarmuz her taraCta, Tuna beklenirken İn!!;Hz ve imparator- evvelk.ı Kcce duşmanın hava mey - melde ~CC'irmişle•dir. 
küımlerinın tarif ettiği muhanb yiat yok ise de tarlalard:ı ehem _ ile Tisza arasındaki araziyi iş_gal Juk kıtaatının da cepheden cep - danlanna kıtaat tecemm..ilerine ve 
sulara $tirmedikçe her nerede .o- mivetsiz tahr bat husule ~elmiştir. · heye nakilleri suretıle deJll.il, tak - motörlü nai.diy.. kollarına bomba Eyübde hava denen,esı· 
l ls -d f d Jı1. i İl etırniştir. Bu suretle Macarısta.n. - "' 1 1 • 1 h 1 ursa o un mu a aa e ece,.ın ia kırlık mıntakaları da taarruza sim ve tahsis edildikleri cephe - ve mitra yöz e nev m ı ucum ar 
söylem~ir. uğramıştır. Fakat nüfu.9Ça zayiat dan ayrılmış olan Bacska arazısı - lerde idame olunarak icabına .göre yapılmı~ttr. Bu akınl"· netic .. •inde muyaffakiyetlJ Oldu 

k 
• h k nin geri alınması bitmiştir. ,. b'lh f b k b"I · d d'" Aıueri a or(!U ve ve a~ar yo tur. Sırb komiteci çeteleri. daha ha- takviye edilmeleri suretile vazi - 1 a~sa o ru . ~ g.-ııın e. uşma- Dün Eyübde de b:r hava dene 

S Alm.n tayyaresi diifürüldü vetı'n J"'. lahtna ealısılmo.~k muva _ na __ agı_r _hasc1t ve bırrok 7.ayıat v~r-
d h t 

A . 1 5 ( \ la, surada 'burada kıt'alarımıza ve " - d 1 El d o c mesi yapılmış ve mu\•affakl'~ ctl 
onanması er aarru- tına . I .A) - Yunar.is - Macar Alman c.halive karşı şe - fıktır. Hayır dileltine matuf olan bırı.dmıştırk ... ab'('m,. erhn~bved'l.a~-

tandaki lngiliz kuvvetleri umumi dl -.J b t • . daha ivivi iste _ ut a as en ına ar tıı rı e ı mış, netıc.eJenmıştır. 
k bele edecek le .h d h 1 ı..irlcroe ve köylerde suikas aı~ıa u emennınm ' v • f'l.kl k b ı d Mefruz tehlıke haber· tam sa za mu a ararga iri ı\t! 1 dirilrni.,tir: 11 

• h kt b ka ı..ır "RVeSİ oJınadl- agır 10 1 fi RT VU U Umu Ve a - • ' ü 

1 'I' bulumnaktadır. Bunların ım ası me en as. v "' • v k b' h ı ı b ı 1 14,55 de fabnka ve !:larm düduk 
V inı!ton 16 (A.A.) - Harbi- ngı ız avcı ta}~areleri, bu sabah enerjik surette devam etmektedir. ğı . eörP o gözle teemmül ve mü- gını ır a ( " u unan tayyare ere lerile b ldirnm,ştir. Bunun uz r. 

ye n"izırı Stlmpson demiştir ki: ~iman ta)Y•:et~rı tar~/!ndan Pire Alman tebliği ta~eaa edikmcsi de ayrıca şayanı tam isabetler kaydedilmiştir. ne cadde ve me:, danlaıda buluııa 
c- Nerede olursa olsun Ame- hmanına ve ,.,,v~~ına dııtıne yapılan B li 1) (A.A.) - Alman res- arzudur. - Tobruk'da fasılasız avcı d«"''riye_ bu'"tu"n halk "bu-'-"'k bı'r ıntı .. r.m v 

bombardıman hucumıı e•na--ın .Ja 5 er n 1 · 'd d'l · d.. .J"' ,,_ 
rikan ordu ve donanması taarruza Al t yyareıi • h kk .k n mi tebliği: s m ı;; en ı amc e ı mış vr- uşrnan tav - sükunetle evvelce te .... b t edıleı 
ut?"radığı takdirde, mukabeleye ha- md~~ .. a .. l d'n. 0?.. a ba_ surekt Alman ve ltalyan kıt'aları, Moıı- 11/im Ul aqtf' CHt,llÇ yare teşekkiill~ri Tobnık Ü7erine bir umumi sığınakhıra ~ırmiştır 
zırdır.> te u'İrm~ erh ır. ıg~r n: ço tar - Saraybosna mtntaka .. ında top_ akın teşebbüııiinde buh•ndukları za- Tecrübeler vılihet seferbPrlı' 

A .k d 1200 tayyare er e asara uıı:ramıştır VI" 1 l s b d unun bakiye- Yunan·ıstandak·ı man bir filomuz 8 tane Yunkers 87 mu"du-ru·· Ekıen1, Eyu'b kavma,am merı a ay a bunların iiılerine dönınü, olmaları la~~ış.ho an ır vor du ediyor ' ihtimal haricindedir. fngiliz hava erını ı at:\. etmC"ge evam - düfiirmüştür. Hava dafi bataryala - Said Ali Yücel, Eylib deneme v 
tayyare yapıyor k 

1 
• t • 

1 
da haf'f h' lar. Mahallı mukavemet kırılmıştır. • rımız da ayni bölgede 4 ıanar~ pasü korunma limırı ba~~omıse 

uvvet en eıı·sa ın ı asar . . 5 b b •ı · ı· k ti d O · f 
dd 

B"t'. tayyare) . . Bırçok eıır alınmıştır. •r cenu ngı iZ uvve erı dü~ürmü0lerdir. D.~cr bir fılomuz Mahmu nur ve ıt 3 ve müdu 
m~vcu u.~· .~ı lı.md" crımu ordusunun kumandanı esirler ara - bir Hein~··I 126. 2 tane G. 50 ve 7 muavıni Lütfı Cnnavar tarafın 

ilk uran kaleler Jnoiltereye sal men donmus er ır. d d d k b .. k b ;\". • y . d k' .. 1 d Jı k sın a ır. t k • d·ı· t1K1e de Yunkcrs 87 düşürmü~tür. an ta ı ve mum 3 c edılm tir 
va•ıl oldular un,anı~tan eı 1 UlE e_r Aenı are ~ Drava - Tuna - Theiss müselle - a vıye e 1 ıyor 'l',.Jl.. k . dak' l\" t Kazaya mefruz taa:.-ruzu yapar 

Lo d 16 (AA) B B C . eden ngiliz tayyflre en man mu_ . . . . . . M k . 1 .ı.vuru cıvarın ı ıenas ır 
n ra, .. - . . .. b" "k h sa 1 nnın ışgalını bıtıren acar ita a- iniş mevdanında Avustralva a\CI düşman tayyarelerı Camıi.keb r cı 

Amerikanın Mart ayı içinde 1200 'nakalitın~a . çok . uyu a r ıtr rı cenuba doğru ilı:rliyerelc T unanın Atina. 16 (A.A.) - B. B. C.: tayyareleri 2 tane Me<;Serschmıtt varına yan~ın ve bır dcirt yol a_ğzı 
tayyare yaptığı anlaşılmıştır. Bu vukua getırmı~e~tr. A. d ıarlnna varmışlar ve Newsatz'ı iş_ Atina radyosu dün gece ~aptı~ı 110 düşürmüş ve uede bır tane na da zehırli ı;!az bombaları atmış 
mıktar yakında ayda 1500 e ba- Alman t'SP' en tına h~ gal etmişlerdir. neşriyatta Yunanistandaki ln_gıliz Junker 52 . tahrib etnuşlerdir. Bu !ardır. Derhal harekete gec:cn a 
liğ olacaktır. l~ilterenin ~iparİ!i . Atina 15 .CA.A_.) - Cep e e- Şimali Yunaniıtanda cenuba doğ orousunun gerek askerce, gerek b k d" r· 1" lakadar ekipler Hızım gelen ted 
ettiğı ilk cUc;an kaleler> In~iliz c;ır .alın~n bır m.ı~tar. Alma1? as - ru ilerlemekıe olan ordunun seri kıt malzcmece herıtün takviye edil- bölgede reo uşman mo or u birlere tevessül ederc.k ~nz saha 
topraklarına vasıl olmuşlardır. k:rı Atmaya ~etml~ış ~e.bır tec- aları ve S S kıfaları lng.liz piyade mekte olduğunu bildinni..,tir. ~:k~Zs~r:~~:~~~~~::.~ .. b ed•lnıi.ş sın n VC' vangının ')avılma mı on 
Bunlar yakında hizmete girecek- rıd kampına sevkedılmıştır .. Al - ve zırhlı kuvvetlerin-. merısuh bnı A ı d 3 " b' .ı.. lemi.şlerdir. Diğer taraftan mu 

ma ı.. b . } . k cJilerınden y a 11 zaferden em'ın vcı arımız an U ve ır 'UOffi-tir. n u~r esır orı .~n teşekkülleri getiye 5Ürerek Pıole - un n 1 ar 1 bardıman tayyuresi bu harekattan \"Ukk thane ve 36 ncı ılk okul on 
evıv~l. bı;~aç İtalyan subayını!1.yer mais ve Koıanı'yi işgal etmiı:lcr Atına 16 (AA.) _ Yunan j.:; dönmemiştir. }erinde mefruz bırer b na çökme 

Bu!garistan Yugoslavya ile hleştı~ılbd!itdı vbatakkhabn;ye gırknce ve Serviya'nın fimalindr Alialı:mon nazırı dlln aksam bır nutuK irad si tecrübesi vapılm1s. tu~la har 
epsı r en aş a ır yere 0 - nehri geçidini tazyik etmi,.Jerdır k d · • · l · manları sırtlarındaki Karlıkbavır 

d. ' t"k u as bat k"slı" l k 'zıh tm"şler . ~ ""edere . emıştır ;cı: ngı" ı"zler 10 b. d fp Oma 1 m n ~ l v ~~ ma arzu9Unu ı ar e ı - Ptolemain cıvarınd., 30 lng:iliz tan- ,_ Muttefıklcrin zaferine kat'i l!l mevkiine diışman tayvareler n er 
Sofya, 16 (AA.) - Resmen bil- ır. kı t'ahrib edılmi tir. yetle eminiz Bwtün butün Yuna- to~ıluk bir petrol indir len para$Ütçülere karsı. Alı · 1 Selanikten hareket eden diğ~r te nı"stan harı.....ı-.ı·ır. Erkekler cephe- bey köytinden bır manga m. uca 

dirildığine göre, Bulgar hükumetı eı·r ng"l'z k o azö u·· batlı 'UUt:ı.l tt Y~slav hükumetile diplomat'\k 1 1 r y r şekkülleri~iz aşağı ~liy~k~on'u de. iht yarlar. kadınlar ve çocuk- gemisini ba~ırdı}ar dele ekipi yetışmh ı~ ~ vazıv; er 
· · Lo d 

16 
AA) B h . g'"""mi•lerdır .. Bu teşeklcul.ler mı1 ... ce_ lar 1 c,_..,ıı..,.,. nerısin~. Zaferimiz yedek ekipleri a e ar e ere 

münasebatını kesmıştır. n ra, ( . . - a rıye ~y v ""'"''""' ~ E b k · d 
nuba dogvru ıleıbmektedır. lngıhz - -u""mmendı"r.> Londra 15 (A.A.) - Bahri- beraıberce ve VU mer ezın er 

------- nezareti tebli~ ediyor: Bir gemi · ·· "' ,.,- · rd 1 d" 
ter du··mdar muharebelerilc ve ge - ne""'r"tınin tebli"i: nelen kuvvetın ya ımı e U$man 

D • d •• k •• kafilesine refakat etmekte olan ~ '"' ~ "' ı d' T k 'k essıe uşme uzere k . . . 1 nı·, mı'kyasta tahribat yaparak. ric - hücumlar, kar•ısında Yunan kıt'a - cTı<YT'iS• denızaltımız. düşman e!;ir etımiş er ır. e nı onarm 
~Bonavantiir• ruvazöriı torpıl e- .. ..,.,. d Ot k l Ak 

Kahire, 16 (A.A.) _ Habeşis- nerek batmıştır. atlt>rini himaye etmt·ğe vıo Alman lan ç_ekiliyorlar. Di.işmanı takib e _ is_gali altındakı ft'ransnvıt .ı?itmck- ekibi e ~ c:ı ar ve ·arçeşme 
tanda İ~liz kuvvetleri Dessieye ,&navantür• 5450 ton hacmin- tlakibini gecikticmeğe uğraııyor - den ltalyan ordusuna men,.ub tc te olan 10,000 tonlttk , 'lr vl.iklü ve lerde umumı su yollarında ve e 
do~ ilerlemektedirler. Bu $ehTin de iki sene eıvvel denize indirilmiı lar. ,eklcüller cenub istikar.ıC"tinde Cö - müsellah bir PPtrol .ı?em ~mı ba-ı !ektrik te~~e~nde "'.ukua . ~eler 
fSali pek yakındır. bir kruvan idi. Arnavudluk cephesinde İtalyan rice'yi geçmiflerdir. ı tırdığını bildirmektedır. arızaları sura.le tam.ır etmıştır • 

• 
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( l=zehir llaberleri J -K 
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~~~--~--~...,...,...,...,~~-· .. ...,...,..., .... ...,...,..., ... _...., ........................................................................... ..., ......... ~ yaz masa örtüsü üzerine di§müş. 

Birkkadıkn hakmöma~aj Haliç idaresinin hükllmete J..J~· l-·.. HABERLERtJ ~.?p?~?.~n~~E:.~.·i: 
JI anır 90 Ur• f ~ _ ' Alacak ~dmı yaTaladı :~;. 11akiamalt mecouri)-etmde kal • 

den Zehl.rle erek devri meselesı· du··n Şehı'r i ~~-vcv Kiiçülcpazarcla oturan "e seyyar Çatalın lngilterede bir moda ba-n i Ol(U7· simiddl~ yapan f ık ret, dün ayni tine ıcdifine kadar, uacian bir em 

öldü Mecıı·sı'nde go"ru"şu··ıdu.. j MEKTUPLAR• ~k.:t.:.ier!:.:i:"D~~ ~~:;,ak~~ :~~.elik zaman daha cqmesi İcab 
Dün Fatihte, bır kadının ölü - j Çocuk doktorsuz- ~::a~l~ut~:ı~i ~ii~~d~~~andam~~:e~ cıJ:::ıkı~ae ükut:,i~ d~~:;~;! 

rnıle neticel"nl:n fecı bir :zehir - ~ luk yüzünden mi lif yerlerinden -ye.ta1amı~tır. kim olduğu 'ha'kkıl\da bir sürü riva-
lenme vak'ası oJmustur. idareye ko 'an ha • k ld } .!· 

0 
•. ldu·· ? Yar'a.lı tMavj altına :a!mmış, Fik yet.Jeı. var. Tahii. çatalın kulJanıl 

Fatihte, Sınan mahallesinde Ba- nu. CZJD a lrl masına ve ret yıJcalMmralt ba.kkmda ıakibatn masını ica'b ettiren .ebebler hak • 
bahasan sokagında, 14 numaralı belediye alacağının iflas masasından i Bir müddet evvel, bu sü _ baılanfM1hr. kında da bazı rivayetler olmak li. .. 
evde oturan Mu .. a. dün karısı t nd y 1 ç r, zımdu • t ., • k ·ıd ı" u a, a ovanın ı tıik kö - ı: ş- be1" L· .. 1~! • ~nbanla yık"nmak - ıs cnı mesıne arar verı 1• • U!P ı .oır oıum Ani tak' •· ı · ..,cı.ı " uzere ev - • yunden Hasau Uzman ısmm _ .: a ıar.ına gore çata . ınsan-

lermdeki ,ııusulhaneye ,girmışler - de b r vatandaşın J?Ö.{lderdı!i ! Bcy<>ğlunda, Ağaltamamııada 4 7 !arın >:iik.sek. ve dantelalı ~akalar 
~ır. Şehir .Meclisi diın öğleden son-ı vıecJbe ve neticelerin beledıyeye oiıkayeı mektubunu neşrelm.$- ~ nınn"'a1ı evde oturan •e o <:i.-arda taıımaga ba,lamal..rmdaaberi ımocla 

Burayı ısıtmak ıçin daha evvel ra va!. ve 0eleaıye re;.sı doktor aıd oMrıasına karar verilmesını te.k. tik. llasan Uzman, bu mek - S ba&tca1hk yapan Hanllmboe aclın- olmuıtu~: . 
içeriye 'ma~al koyan kan ko a LUtfı Kırdarm rıyaı;etınde toplan- lif etm.iştır. tu1ıunda. müracaat cttıjti mı,.. : da 55 yaş1anııda bir ihtiyar dün e- ~u yukack ~ak:'l.ar ~nsan1nrın çe-
yıkandıklan bir s rada :\•nan kö - ,-.___,.,,. lse kümet .1-·k•ortıntın "OCU.,.,.una .: ...; .. -1. o··l!.'. ola·-L Lu,----•r •nesıne dayandıgı ıçın, ınaanlar, ba,. - ·· · l ..ı.. • 1 1 d' mı~ur. ~n ce ye aid :zabıt o- Mazbata okunduktan ~nra bu u.u L "" ..., .... u~ nı .-. D ~ .... murun tesır e Zc:uır enmiş er ır. k k dd . bakmadı~ını ve yavrusunun ; n 1 d' J _ ,,_ c.._.J • !arını 'bir türlü eiemiyorlardı. Bu 
Ba~n bir halde ausülhane'le dü- uııau Um sonra sctıma .mu etı· hususta azalar arasında hayli • ue e tye "ÇOln'•ru 'tanın~•n ce - . k d Jl -L 

J ,..._. "' "' mn 1;, ~un dana temaidıne kaı ar münakaşalar olm•"" ve azadan Ha- :t0kak ortasında ö1dü_ğiınü .id - 1 sedi mua!Yene rdil•" uara1ambo • vazı::ret arşıs:n a çata • ~em~ 
şen kan 'kOCa1lln bU akıbetı b T ._ ...,, n eJle ,._e'kt Ll_L L L dah 

ver:1~ n mut...,ki""'n -·..,.,.a""""' l l Hilmi ··-'l-- . l dıa ediuordu Mektubun lıcc::n· '"!" - .. L l •• "ld_ ... d ;><-··· en IIMlnaw.11:&1i. tU • nıüddet SOll!'a kızlan taraf1ndan lllıı..q ..... "'"' ... ..,. ............ a.. Ş~.ı soy eınışur: - " . .. • ' i sun o urau şupne11 goru ugun en lı: 1 dı 
~rulmüştiir. muza.keratına Reçıluuştir. - Beledıyeniıı alacaflı içın bun- .uzcnne, Yalova hukumet : keyfiyet adliyeye bildir . imiştir. 0 

;{ ~:-L it !<" b b. hikl 
'L d bü Ruznameeeki teklıfler alakadar dan sonra ne "al'U"a"ız? Jdazba _ doktorwıdan bir tekzib aldık. ! v ,_, f A d!" b . ıç 9"iM~e yo 11 u u ye-Bu feci manzara l\arşısın a - . ı ,...,... "' n··k· t d , t 'L."'d" d : aK a etn ı:ma a ıye v~ za ııa dı,. Çatal ınsanlann daha sık ça ··k ~· ·· t 1- ı. 1 enoümenlere havale edılclikten tada sar:ahat yoktur. Ha<:zı 'fekket- u ume mc oru .ı:ııı lSe en~ ._h,_.,_ ..ı ı~_.ı.ı· ,_ • • -yu •vır teess-..ır '\"e e a a ,..apı an tun h-'L.--dar olma.:ı.ll..ru \'e ...._\, _ 

1 
.... .:ııat'ta 'Cl"e\'3m etmeınn:ıı!'ft!!'. maşır de.gırtimu. ·y~ .. daha _sık. ,..alc_an-

k lrub l •st d d .. sonra 1.-zu maıi yılı butçes ne tikten ısonra al~ımızı nereden • '"1CJ- ~· .u•~ " 

zeri~ etTaftan ve•isen kom ula _ aınu encumen ararile e knen .aiacabz, normal tıcaret kaickle - -~ - ._.. ~ ~- ~- id _1_ ı___..:ı_d LL_ 
~nç ı:ı:ın vu u an ı ım a ı u- d . • .. k k zuu'L.-L- "'"ette başka bı'r h ... .,._ 1 fL -ngın ba~ı--acı mıy.a. .bir kelıme. * teauzlik lıiizu.. 

20 b:.n lira munzam tahsisatın tas- rine R{)re eıvveifl şirketten düyu - tad b l d v azmak munu r~ etmlye uw.pm 1~YD an-
nn yardımile Musa il,.. S hribnn d:'I- k,_ • ta·.!. Dü.nu yn, Huf{ausannu '~-- ... ndan- .. D.ü"- ~hrin .muhtclıf aerntlerin~e daıı :itibaYen orta"'. a •• L-.1tu.. . 
• ~tr -..:ı kl rd k 1 ] ıAı tıa .Aındaki bütçe en<..'\imeni natııı tahsil olunması. 90fll'B .De _Tu• uz;.... ·· r- _ " ~ 
,ıtnaı:ıuı an ye en ~ı arı mış ar, mazbatası kabul cd.lmiştır. kalına hükıim~te devrolunması ikinci bir mektub almış bulu - : u, yangın va_k aaı olnw~u.r. Beyog. . Ş.ri~. çatal ~iabetCJt pek. 'J"P.nı.. 
~e~i;,etten zabıta haberdar edil- Bundan sonra Münakalat Ve - l&zımd.ır. nu'VO?ıl'1.. Bu vatandaş iddia - f lunıda Sakızagacında 2 numaralı Te. dir. ~ Ar&biıltanın ebcr ıbaJ1u. 

Tedavi edilmek üze-:-e hastane _ 'kaleti tarafından alınacak elan Bundan sonra encümen namına sanda ıscar etmekte cocuiu _ ! naşa aid evin üst katından, Ta'kaim- hiıli elle ~ ')'emektedir. 
HaJi.ç ı,irkteinin belediveye vere- izahat verllmis ve haczin 1e'ltki nun ölümüne vanatiken btt de • de Hüaeyinaja mahallesinde 3 mı - •• • 

ye nakledı1en kazazedelerden Şeh l~ k b l k"'n.J•-~n ... mu·· fterı'J_ik ı"snad edn- '· maralı evin ikiııCl ltatllldan ve Çen Kadıköy Ha.lknmde man volda ölmi\ştür. ce.ii meb ağ i~m onmuş u u - mevz~a'tE oldulu, bunun esa • ., ua:sı .. ı: 1k 'T' .___ ~-
::Bir 'kişinin ölümile net'ce~nen nan hacze dair kavanin encü::neni sen hu.kUıki kıymeti kalmamı$ biı m<Bine nzı ~ıamıyacaJ?ını vaz-i ae öyÜnde ıa~lıb~ır a:>lcağında svD""'11lH 

bu zehirlenme v:ık'a5ı etrafında matıbatası okunmuştur. haciz oldu~ ve ~et mukavele- malttiidır. • ı Fev~4: aid e~en yan~~._çıkını~a Kacbköy JJa1kevind1ın: BuviiD 
müddeiumumt mua\'in1crindPn Zi- Bu mama tava ~re. Dahiliye si~ ~e sirketın her tirlü bor'<;- Haber aldt~mıza ~re. ala - da ıtfaıye t~rn. tııdan .~•Y.~ı~l~~ne 20,-45 te E~iz aalODWıda profc • 
Vli Yauan k~b roen tet'lc:klenle Veka.let'nin belediyeye .aönderdi - tan iri olarak hii1Wmete devn .bruı~1ar hadiseve wzıyed et- ~ey<Jan venlmeclen aondurulmuı - sör &Dlrtor flııecawttia Rifat ta .. 
bulunmak :ad·t. ti bir tezkered!!. Haliç ~daresinin icab ettiki bildirilmiştir. ırıi$lerdir. Tahkikat S4lnunda ı· tur.. rafınılan (Deaize IU.ler girebilir) 

Arl ivP doktoru HiJrnıet Tümer Devlet Deni.zyolları idaresine dev- Bundan sonra vali "'e belediye 'mesele aydınlanacaktır. Bu _ Bu yaagınlarm ne :suretle çıktığı mevzulu bir .~onforans verilecektir. 
tarafmdan dün lulstan ele ces ... di rinin takarrür etmesi münasebe - :reisi doktor Lut!i Kır<lar da :za • nunla bera-ber, okuvu~~ _ ] ı zabıtaca &1'1lftırılnıa.ktadır. Herke. adebilir. 
muayene ed;ı..,, Şehr'banın def _ tile Münakslat Vcki1eı·n ·n bele - hatta bulunarak şunları söylemiş- zun ~ahını srzusu uzerme 1 
nine izin '\'t'n~st'r. diye tarafından vazolunan haczin tri: \ VUk1lMY1l 'kısaca a1ıyoruz. .'· tstanbul l.evazım Amı·rlı"ğı·ndan Varı"lan 

Harbe rağmen 
ihracatlmız arttyor 
İhracatımız. s-on haftalar içeri

sinde Balkanlardaki vaziyete ra(
men normal bir şekılde ınldşaf el
mek1edir. Orta Avrupaya apılan 
lıracat ~nden J!(ine artmah"tad r. 
Kara yol le yapılan ıhrahat·n azal
ma.c:ına mukabıl derıiz yn1ıle ve Tu 
na üzer nden c:evkiyat eskısin"' nis 
betle daha faila yapılmakUidır. 
o·~ r taraftan Basra yolile Ame
r ka, cenubi Afr ka ve Avustral -
yava da sevkivat deıvam etmekte -
dir. Yaklnşarkta Filistin mülıim 
t raç mıntaka!ar ndan b n hal'nc 
atelmiştir. Alakadarlar ihrac \•az:i -
yetımizin bu~nkü şartlara r"~ -
men fevkalade ı:ıüsaid olduiunu 
tuldırmekted irlt:!r. 

lekteb'er b11glftden 
itiearaa tat:I 

Bu akşamdan itibaren resmi, 
hususi butün okullarda teddsata 
n.nayet ver lecektir. Ö,.,rctmenler 
dun kanaat nollarmı rneklcb ida -
relerıne tevdi ctm~lPrdir. Perşem
be ~ünü bütün oku11aroa oğr«:t -
menler m.echsi top1anarak lise bi
tirme imtiıbanlarına iştırak ede -
cek talebenin vaziy tini müzake· 
re edeceklerdir. A vm 19 unda 1ıse 
b tirrne imtihamna liak kaıanan 
talebeler n isimleri okulJarda ilan 
ecl·'~ek ve avın 21 inde de son 
sınıflann imtihınları tbaşlıyecak
tır. 

K111ıyu çalmamış, kuzu 
onu kova·amış! 

Koço isminde bir sabJtalı, Ba
kırcılar cıvarından ı;?eçerken bir 
yan.J{ln yerinde otlamakta olan 
Ha an adında birıne a1d sürüdeıı 
bır kuzu calmış, hayvan kucaltn
da oldu.ğu halde kaçarken mahal. 
le bekçıs.i Duröt.ın tar~ından ya -
kalanmı:ştır. 

Dün adliyeye verilen suçlu, 
SuJtanah:med bır:nci sulh cezada 
yapılan duruşmasında: 

•- Ben bu kuzuyu çalma<iım. 
Bilakis kuzu beni kovalıvordu. 
Ha•rvanı çalmak teşebbüsünde bu
lundu~umu sanırlar dıve kuzunun 
öni sıra koşuyordum• dem şt'r. 

Hakim sor~yu müteak1b sı.ıc -
... ., tPv1c';f ,.; ~arar vPr"TI;ı;tfr. 

fekki ile işletmenin borçsuz o1a - - Gayemiz Haliç vapurlar.mm 
... ak hüki'ımete terk ni :ı.stemekte :Şletılmes'ni temin ~tmekt r. Bu· ~ ............ .._ .......... --·····-.... ·-··r H~rı·c""ı Askeri Kıtaatı lıaA nları 
o'dtı~u ve bunun içm umumi mec- nu mll'Vakkaten biz yapıyorduk. M ·ıı· p· g 

lisin karar ve~ lazım geldiği Her sene beledinden ıdareyE 50. • ı 1 ıyangonun 
b l<iirilmıst r. 60 bin lira :yarılım yapmak lazun en. t~ı ·hı ·ıerı· 

Mamatada Haliç vapur.lan .şir - ~eliyordu. N.yebmiz Akay işlet - Y 1 "Q 1 f 
... 1 ·n ·n 22 İkıncıtesrin ~~ tari - .mesini alwp ·:mun kim ile Haliç Milli F'jyaIWonun '1 Nisan Pazarle

hinden itibaren seferleri tatil ey - .idaresinin zararını kapatmaktı. a .ınü Ankarada yapılan ç:ekilifinde 
lemesi üzer ne amme tıizmetin:n Buna imkan oln:ıadL Bu vaziyet ü- Jimıifer bin ve be§er bin Jira kaza • 
inbtaa u~r•mamasını temin için •crıne ookitmetin sirketi almasmı nan talihli Tatam:lqlann lsllclerı öi
bclediye taraf•ndan b'r muvakkat teklü etti'k. Münakalat Vekftleti reniJtniŞ~ir. 
dare tesis edild ;I!: ve sirket mu - bize aocak haczi kaJdınrsak ala - Yirmifft' bin llTB. taananla:.r: 
kav~le6inde 'her senP "8\Ti safi ha- b~ni söyledi Bu tanı .hare- .Aqehıır hL....ta.nesinde hademe Yu _ 
sılatın % 8 inin belediveve veril - ket r.arurid r. mf çıa'Y\lf ile Mustafl. kızı fükran Yal 
mesi yolunda hüJ iim tr"'' ırl ol - Bunun üzerine azadan Halil çm. ~ ıı:ıretlisi Orhanlar ınıı
duğu ve -b~n beled'venin şirket- Hilmi tekrar söz alarak: llallesinde tılkici Ahmed Ataman ~ 
ten 118.15'2 lira "3!.ar-a~ı bulundo.lu - Zatı ilinizin ~sile bu ~ 39 wrtıac.taıJl. İıfta1llııımlda XanlJcapı 
biltlirilmektedir. kar~r vermek kolavdı Mademkı Musllhatttn mallllll811iade zetı Ava.r 

Bu alacalın tahsili için icraya memleketin menfaati. bövle icab 'Üst\adıa.r ~ Bekb.ş sank '23 
müracaat olunmuş ve şirketin va. ettiriyor, karar ''erelım. Fa1rnt en. ırn.unarnda Şa.kll' Sezer, İz~ Ham1di
pur, iskele, atelye vesair mevcu- -cümen mazbatası. ticaret 1'anun.u- ~ ıgem~nde İzmirli Abdııss~. E _ 
dal ve tesisatına haclı vazettiril - na muh_al!ftir· Encül!'e!ıin tezı ile tkıflda Bayan 13ayzar :ye Vetle>n, ge_ 
m~tir. Bunaan ~ka mazbatada bu is yuru.mez• demıştir. . ne l!Mll~da kunduracı Zülfikar. 

Beher kilGSu 49 ku~tan 20,000 kilo &.o& teker Çana.kkıUede askeri satın 
.a.1ma k.oınisyonwıda pazarlıkla .satın alınacaktır. Tutarı 98.00 lira, ılk ıe.. 
mın~tı 736 liradır. İhalesı 5 5/941 Pazartesi günil sat 15 de yapılacaktır. 
TalıPleıiD belli vakitte ko.111ilyooa gelmelerı. (2284..2975) 

+ * 1500 aded ıaz, 1500 .aded yağ ve ~alça iboş 1'enel.""eleri aatıl.acakllr. Pa-
culıkla a.rt\.ınnası 21/'/~1 günü S3at 15 de F.dirnede sana1i kışl~ında 
askeri atın alma komJ.vonunda. ~p?lacıattır. Ta}jplerı'n belli ntltte 
komisyona gelmelerı. (2'.86.2977) 

* * 200 tane ve 55 taıne ayrı q,yrı cibaziann şartmmıesinde defişiklik yap1.-
la.ı:ak yeniden 17/4/941 Pervembe gUn'd a:aat ıı de pe.zarlıkılll. eksiltmesi 
AMILl'9ıda M. il. V. atla alma lrom1SJOnUDda ya.pılacakhr, hi yüz ciha
zın behenne 170 lıra ve 55 cihazın beherine 200 lıra tahmin ~ilmı,t.ir. 
'Hepsi 'bırden veya ayrı e.yrı taliblere de i,hQ]e edilebilir. İ.steklilerın teklif 
<edecekieri miktar üzerinden nt'i temrnauarae ~ w.kitte comiSJona. 
gehneleri. •%l1'8 - 2929• 

* * Bi.r aded Dizel elektrojen grubu alınacaktır. Pazarlıkla ebiıtmesi 28/4/ 
muvakkat idarenin te$kill tarihin- V.ali Lutfi Kırdar tekrar ınıhat İstadOOida Ort&&iıf Der~~nda. 
den itiban!n ";(. 8 hesabile 'heletiiye vererek. vazivetm aoolıe ol;tuf?u- 'I numarade seyyar aatıcı Ali eeıdm _ 
h ssesi olarak i<laı enin l Kanunu- nu. hükl'unetin bu 'humı~ta lfü ka: ıı, Çrıtmet:ç.ılar Sa~eşme.si :sokağı~ 
sani 941 tari.hl b la:n~una 5(re oun cıkaracdını, sımdı va llaczı 19 't'l\Url&r&da terzl Ktt"ltor traaoı- _ m~ gelmeleri. l2274J !2906) 
hasılattan ayrılması lbım ırelC'n kaldırıp hükumetten ala~ak iste- yan. ----------------------------

941 Pam~ gttntl ao.at ı~ de Çanakkalede askeri satın alma komisyu _ 
nunda ~ır. Tahmin bedeli 15 000 lira, kat'i teminatı 22so J;ra_ 
dır. Eft'af ff fal'tnamesı komisyonda .görillür. Taltplerin belli n.klbfıe to. 

mıktar olar~k 58701 lira bılıaT.kuk n'lmivoc-eğinl. vahud ~asfiv~ ~ - Beşer bin 'lira tnzammı r· 1 ~tanbul Be1ediyesinden 
ettiriJdii'i, bunun t. hsili ~..n. he - v~~n~en al.ac_a~n 'tnk•b edılece • Balıkeslrdf' Halk sinema.c;ı ·makin)sti 
nüz ımahk~m"V"' rnuracaat ed lme. f! m oovlemışt•r. . ÇeU Y 1 . TopnJc mahsıılleri of.si tarafından tesbıt edllerek fiat murakabe komls-
diıi 'bild'rilıni$tir. Encümen maz- Meclls bu jzahat!~ın ~n~3 m~2: ~~~a ~n:ı~~ e~ M~tmed, BTan- yonunca tasdik «'.dilen !rancalallk un çuvalının fla.ttna. na~n yapılan 
batllSlnda Hali~ vaourlan sirke - batarun ~krar encümene ıad~ını . P as 11" ın a vı h-..bda tnmcal.aıun kil~u 16 4/941 sa.babından itibar~ ylrnıi kuruş ol-
.; • 'll\ T.-.."n'saıü 939 tarih nde r-~ k nnrmüs ve ccl~ tatil<> - be~rl Hayr., Safr:ınboluda Balat kö 4111U iAn ohmllr. I 
..,nın ,.,., .. .,.. mU'\aAl "'~ - - ô~tmeuı 'Fatma Belit' F t.ıı· d 
tasfiyesine karar verilmiş oldu;:tu lunmuştıur. Celsl? arasıncb ~ - ~kkal Şmtrü Demtrt:ı. ısh~1Y\ e 
ve belediye a.lar.aklarının tasf ye men ke rfive · v~ııiden tefkık fit- Karaman .P ade ~ve b"l~ l~ ••• Dillerde delaııaa j MAR RA 
masasına kavd~dild'~ı de tebarilz mis ve ba{"7.in ka.ldmlmasım. ~le- :;ıez~aref cı .. ~· ç'Y avı 0 .&snn nefis harikası: 11

1 
MA 'da , • 

ettirilmiıfı ve Haliç ıdaresinin dev- rl've ala<'a~ının m ifUı; ma~mn - • ,.,., vcw•lfl avuş. B K 
let Den'zyolları idaresine devrı ~an istP.~...,c:.ini mecfü,e tdtlif ~'t- Milll_ P~o 'da.resinin halkınuır. - u adın ' 
!lususunda Dahil.y~ Vekaleti He .,.,,~;.,. TidTl"İ cel~Pde ~ntfunenin dan Rördiitü hiiyük rağMtine ce&amt 11 Bugia 
Münüalat Vekaleti aras·nda ka • '"'" t"ldff" 'ln:ıhul P<iilmmir. ala.rak ıl N;an !>ayramı günü Atılın. ı Bütiia diin;yac;,ı llUe§hm 

:k ..,... d _.amet ii ..,., · · 1. • • Milyonlarca insanı &elıllir etıait 
rarlaştmlan esaslara ,ll!ÖrC'. sir P_ - r 1 -, ra a :r- -~e - ~n pınn_ B d 
tin mevıcud \'apurları jsk()e ve bu- l KUçük haber er .) ~ bCr teTbllıde :p;yanıo tertib ettil!i enım ır ~ atkın en Uabi 
tün ernvalile her türl\i düvun ve . haber .alınmıştır. Bu piyangonıın bti- • • • DestanıDI yaşatan 
taabhüdattan \'ar-este olmak sar - • tnhisa1'1ann b:T müddetten • yük ib'amİJ'Mi (50.000) Jjr.adJr_ 'J'lam • AR OK 
t le hükumete bHabedel devri icab beri haımlamakta oMuiu püro ve blleutt iki. yanın bıletle.r bir lira oıhıp ~e loildö 1 
ntti.ii yazılmıştır. sigaritloelar bir haf~ kadar 6Abfa TCirlluyenin her tarafmd& ~ ~ _ HE D y L A M AR' )' 

Ancak sirk.-tin muvakkat ida - çı\arılaca~Ur. Bu pfüolar11t te~esi tanımıf\ar. • p'şaab ıahesert 1 J. I s. o 
reye ~e<;tiktf>n sonraki belediye 1 O, ~ak~ı d: 50 ku,. Olae~kıtr: . ı 
':ıısscsi olan 51'701 liranın kanuni D'ğer tarıt\tlln h~zır~aoan .•ısarıl- Fıe•cala)'A on para a&1l1 Bqiiıı matinelerden itibaren ı Tütk .. e södii 

b r hak ve tahsili mümkün bir a - l<"a)ar da aEsnıeri> J'>lnıle pıya.ı;aya Belediye iktıaad İ§leri rnüdü~ - ıı IMı·nı~ AlerndarP i " 
lacak mahiyetinde olmadı~a ve ra\anlacalc .hu~lnrın da talksı 4 iüniin gördGğü Umsm ütttifte, nark Aynca : 
118,152 lira eski alacakın tahsili kuruı ve pahtı 40 kuruta aaula - \o.mlısyonıı francahl 'fiatlarrna on Sinema dünyaıunm ~n şuh " 
ıcah edecdine hrar vermiştir. calı:tır. . para zam yapılnıa:nnı kabul etmiş. en ıüuli 
Bü~ encümeni netice ıtıbarile - Dan Rr.raaayadım )..,anımı- t' y ni nmmın taJ,_ ,._ L ._....&... A ll I C E F A Y'ın 

K ) l b' k h ır. e mM1n3 ou sa • ili; cıl r&ll 
umumi meclıse. belediye ataca~ı- ~ ~~. v~pur> '! ır mı tar rrıu a- hahtan itibaren bas•anmı~ır. Fran- flncnu1. :we 3 

' ı t K ı• ATE ş 
nm münfesih şirketin tasfiye he- ar P.r-.nn14t~. ca1alar bugünde'l itibaren 2{) kunı - a - 'itana ... 
veti ner.dinde umt1mi hüklimler • Rana~ıtc~bkt.an v~ g~nc; kız tılacalctır. ıDA " j 
dairesinde takibine de\·am olun - ları fubta eşvikten suçlu Madam P aa -------- b 1 ARASINDA 
masına ve kanun"'"l hukiımsıi7. kal Atina ile cüri.m ortakları aleyhin - O" . tmenl . ~ • Kur an arı 
mış <>hın haciderin kaldırılması - deki ilmıci da"'"Ya aeliy,. yı-dinci ce- gre k er ce?1 yetının ._•••••••&••••_,' .. •••• bqla.dı •••••' 
na muvakkat idare umanındaki 7:11 mahkemestndl'! dün dr devıam ıe.. oorrcsı ' ~ 
~am"'lntın da b<>l d'y{' t?.rafın - dilmiş. c~lwe h11fi olmu- "" '°eniden l.tanLul ~_yardım ce-
;;11.., t~iVPSİ ile husule :;telecek birçok phid1er dinle.nilmiştiT. mİyetinden : Dün111ya ..._, iireten ... Ömiil'9 be)'ecan aıtıran

fkj büyiik filmden ba:a•&...n ..ı-ne 1111' program 

Pazar Ola Hasan Bev Divor ki: 
Cemiyetimiz'hl 194 ~ yııfı 1lton -

gre.i 19/Niean/1941 Cumarttsi 4rÜ

nü ae.at 1 4 de Eminönü Halkevl .a
~nımda toplanacaktıt. Cermyet 
aularıRln teFifleri rica olunur. 

Ynnn ı:b!:ıerden LALE Sinemasında 

Hasan bey. bil • 
mem ::lıkkat ediyor mu. 
11Un ••• 

Her ıene rnuay • 
yen bir iÜnde ... 

• . . M~lekette aiaç 
'b'ayramı yapılır. Bu se
ne bu pek parlak ıuret
te kutlulanıwı • Neden 
acaba1 

Hasan bey - GeÇen 
sene dik;ıen •iaçler, 
yerlerinde duruyor odi • 
ye ohnah1 
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16 Nisan SON POSTA 

(Resmi Tebliğler) [''Son Posta,, nın lisan dersı,ri] 
--------------------. lngiltereye akmlar 

Londra 15 (A.A.) ·- İngiliz ha 
va nezaretiııin tebliği: 

Bik&7e 6 ayda pratik usulle 
• 

Gece, lngiltcr.c ÜZCIİnde pek az 
düşman hava faaliyeti olmu~tur. Şi. 
mali fllTXİ sah:linde ve İnpi~tı:-ren i n 
cenubunda bazı noktalara bombn -
lar atılmt~, Fakat ciddi hasar vukua 
gelmemi"tir Ccnub sahilinde bir 
noktada birka_ç ölü ve bir miktar 
yaralı vardır. 

Polis hafiyeleri 
bgili•ce 

HAZIRLAYANLAR : 

Yunan tebtiti 
Yazan : O. Henry Çeviren: Hasan Ali Ediz 

Prof. A. R. Thompson ve irfan Konur 

7:a.ci ders Miks isminde orta yaşlı bir a
Atirta 15 (A.A.) - Yunan or- dam, Mi' Meri Spayder ısminde

duları baş1rnmandanhiının dün ak ki elli yaşlarında, dul bir kadın 
ıam neşredilen te~l~ği: • olan kız kardeşini bulmak için Exerciu: I 

. Yu~~.n ~ephelerınm hey~tı umu. garbdan Nevyor'ka .ızelmişti. .Mile- 1 sweet (souit) - tatlı . 

;ı~ı .u~enndc normaı raaıı>e• kay ·s·n kız karae~i. takriben bir yıl- Translate into nglish taste (~.YS't) - tat, lezzet. 

e mı}tir. danberi Nevvo:-kun kalabtılık .bir L 1 take a drmk of water. 
Alman telt)jfi semtinde, mob;Jyalı bir odada o- 2. Some bread and some soup 

Berlin C5 (A.A.) - Reemi tcb.. turmakta idi. and aooıe rıce are on thc table. 

to (tu} - .. e ... a, •. ye ... ya (ka
pı-ya, kase-ye Jtibı). 

to.n.gue (ta.'lR) - dil (2 harfi 
liğ: Miks, kız kardeş.inin otunnak- 3. A cup of milk .ıs nt the r 1,ght 

Şimali Afrikada, C.puzo kalesi- ta old~u eve .!?elince. Meri Spay. ade of your plate. 
pek hafü okunacak). 

after (after) _ sonra 
lbefore (bifoar) - evvel. 
~ {.gou) - gitmek 

nin ve Mısır arazisinde S0Hum0 un derin bir buçuk ay önce bir başka .f. The food and the d.;nk on 
itgat edild!ği bildiril~ktcdir. vere taşındığını, fakat nereye ta- the table are my meaL 

13 Nisan «eceai Maltada tayyare şındı.~m<ian lrimsenin haberi ol- 5. 1 ıake somc food .ıvith a fork 
meydanlarına ka111 yapılan bir hü. madıi~ını ~endı. and a kntfe. come (kamı - gelmek. 
cumda Alman stukıılan, yerele Hur Miks, kız kardeşinin evinden 6. The soup ia a part oi my here (hia) - burada, buraya. 
ricane tipinde 2 dü~man avcısını cıkınca, köşe başmdakı polis nok- • meal. ttıere @ea) - orada, oraya, 
tahnb etmi~ v.: bir İngiliz distroy""- tasına tbas vurdu ve derdini l>Oli- 7. This i:s a :pot of saup. it (it) - o (cansız ~eyler kin 
rinin kıç tarafına bir bomba iaabet se anlattı: 8. An orange is on a p la tn wrth şahıs zamiri). 
ettirmittir. - Kız kardeşim çok fakir bir . • . some eJ!.gs. Grammar - gramer: 

İngiltere ct:-aftılda1ti deniz aaha. kadmÇhr, d~d•. onun için kendisi- ~~zraşın<ia oldu.(unu söylüyordu-, Holımes~ müra:aat etm~ini .tav: 9. Mv dıair is at the r ight side ı - İstikbal sigası: in~ılizcede. 
•nıda hareJcılt~n bu1unan A1man ha ni mutlaka bulmak istiyorum. Ben ··. sıye ~ı. Vak_ıa "l>u polıs 'hafıycsı oi tne table. türkçeden farklı olarak. istikbal 
Ta lruvvetleri. St. Ceor~e kanalın. ~en~lerde kurşun madenlerinde .Miks: . . . . pek yu:ksek bır uc~et almakta ise 10. 1 have "°1rle 1ruit in my sigaaı şahıs zamirinden sonra ve 
aa, silahlı bir gemi kafilesine men - dünyalar kadar para k::ızandım,1 - ~Hı ik.ıde~ bu:az. fazla, dedi. de, en karı~ .. ~.~rı ıı:ıııetınek ~.u- mouttı. asıl fiilden evvel, yani ık si ara-
aub üç np ıru baurmıs ve diğer iki kı7: kard~mc d" biraz 'Para \'er- Polıs ~.af!:yesı Mıksı,. Nevyor- su:.-unda da. büyuk bır deha ~as- 11. You take some food with smda gelen bir yaniım~ı :fiille ya-
hüyük ticaret gernisinı ciddi ha~ara mek niye•·ndPVlm. Gazetrye ilan k~n .e!1 bü}"Uk _gazet.eıe:.ı~deı; bıri- ternı.ekt~ 1?ı. . your fi~. pılır. Bu yardıma fiil cwilh dir. 
uğyatmı,ur. vermenin b~~bir fa,~da51 yok, çün-ı ~ın ıl~nat acentasın~ (oturdu. Ha- J.fiks, ı.k.i ı~at kadar intızar oda- Exerci•e: il Mesela: 

M b eh l . d.. kü kız kard~im okuma vazına fıve bır kalem, hır kakıd Gıkararak sında bekledikten sonra mcŞı..ır Tür)a:eye tercüm~ ediniz: nlaca.liım - 1 will take. 
5 h' u ar .

1
.c t1•Y'3''1.b~c ~· un gece, bilmez • şu ac;aj!ıdaki il!ını yazdı ve Miksln polis hafiyesi tara!mdan kabul e- ı _ Süt bır ickidir. Kelime kelime tercümesi: 

ın tonı ato u.: ır .t caret. vapu - : l ta.ı;:vibine arzetti: dildi. Serlok Holmes kırmızı renk-
hnu babrm~ş ve l~gılterc~n cenu. . J>:?lısme:ı ~l}?.klarını sıvazla~ı cYeni tesk"l edilecek bir koro- te bir kimono ;giymiş, satranç ku- 2 - Pırinç ve şeker '1dadır- ~:~a:n~:°~ ~~u -,.::ı~put 

u prkt sahıl nde lıman tos aa ılarını \:e oy le cıddı, oyle muzaffer hır da calımJak ÜZC."""" "Ok acel - tusunun başında nay t · lar. 1 
ho ba d · · eda takındı k" M 'k ,J h · :ı· ·- " e )'uz • "' e esraren.gız 3 B' · b . 1 b " .gideceğim - t'ıill sto 

m 1 ıman etzm•tır. ı,. ı ~ ... \la ~ sıml 1• şarkıcı kıza ihtiyaç vardır. Talıb b meselenin halli ile me~Jdü. - ır cevız, .r ~ ma ve Jr ıgeleceks" niz _ You wm come. 
Bir <leniu!tt gemisi lzlanda ci. den kız kardesın •n J?<YZknndcn a- olanların Brodveyde M~ur nnı·ıs hafı'y . . f yumurta ile tabaj!ın üzerindedir. 

• k · - . 1 k d' ····· ·• qo;ı ,,~ csınm zayı 4 s· d b' 2 - Sahıs zamir.: Kelbnelerin 
varında, takriben 1 O bin tonilato - an . sevınç l!OZ Yas arının. en 1 Mık'S bu ilanı okur nkumaz fe- ve zeki vüzü, nafiz _gözleri, ölcülü - ıj!ara ;gı amm ır par~a- tekerrürüne meydan vermemek 
hık bir lngifiz muoıvin kruvazörünü rı:.aY.1 ~r~atına dam)adıklannı na halde İr"'r1C'di: sözleri herkesçe malfım olduğu mrr. için inı?ilizcede de türkcedeki ~i 
hatınnıştır. f?O~rJ.?ıbı oidı:.. J b. ök - . .:ı-k - A:ri7iM, derli. ben:m hc>ms:i- iç 'n bunları burada tasvire kalk- k5 - Ad.am lve kadının beş por- şaihıs zamirleri kullanılır. Bu su-

ftalyan tebliği t ı~n. şrTY e ır o sun.ıu • rem vac;lı. fakir bir kadındır. Ai?ır mıyaca,ıtım. ta ah ve uç P mas, var. retle bir kelimeyi tekrar tekrar 
t:'n f:Clrıra: . ' . . . i"lPr eör.ür. Bu ilanın ne suretle Mila> kısaca d<>rdini anlattı. 6 - Taba;?ını7.da biraı ceviı: 

Roma 15 (AA.) - ltalyan or. - Kana.1-Stnt e ~ıd ~uz, dcdı, mak<--a-dı temin ed11bileceğine bir Meşhur polis ha!iyesi: • v~.,r. ~!:n;;~~~k:nu~~~e~~Ai~e (it) 
duları umumi :kuarıı:ahının 312 nu. orası. Nevyork~n en bu:ruk kam-ı tiir1ij akıl prn : rPr.ıt:'dim. _Müşkülünüzü hallettikim tak 7 - Tabaitıında b 'raz pirinç ve The box is nn the table, in the 
maralı teb'iği: Y_?n parlodır. ~ocakarı lar eks" - Polis hafiyesi büvük bir sükiı- dirdc 200 dolarınızı alaca~ım, de- ~t var. box is a ci~rette. 

Yugoslavyada ikinci oTduya rıya o cıvarda ;camvonlarm altrn- netle: di. 8 - Masanın üstündeki jpda ..,_ 
rn~su1h ltıtaat. Zara'dan gden kuv da . kalırlar. Orada, kamyon şoför- ! - "Pf'kfıta. ded.i eörüvorum kf M·ks muvafekat etti~ini bildir- yeme.timin b

1
ir parça51dır. ~ı:e:~ ~e~~ebı e table, in it 11 Vet er e temasını temin ettikten son len ~rasında yapacağ.!1ız u~ak b r 

1 

siz Nevvorku tanımıvorsunuz!. Bu di. $erlo~ Holnw...,. tc bunun üze- 9 - $~~ c .. mde bfr bıçak ve sol a ~rette. 
ra garnizonunu teslime icbar etmek ta'hkıkat, <ieriıal bı?m.şıren.zm akı· usulu bei?'cnmediseniz derhal ikin. rine: elimde brr ~tal var. ~De._ •• ir !k' .. 

1 
d 

suretile Knin merkl'"zini i g1'1 etnıiı ~ti hakkında :zıallımat almanı"a ci usulu tatbik edPHrn. Bu usul ! _ İşinizi iizerime alıyonım, 10 - Biraz şekre bir çatalla be-1 . ~ · ın:ı ~ım e e. box. keli-
lerdir D'ier bir makineli kuvvet. ~ızmet ~e<;ektır. . Bunu ):apm~.k daha emindir faka~ bize b iraz pa- Mister Miks, dedi. Bu büyük şe- raber ten"crenin .içindedir. ' mesının yerim (ıt) kelnnesı tut-
Scbeni<:o'ya varmıştıT. ı~~~ığinı~ .t~kdirdc J>?l s mu- halıva malolacaktır. birde ka::,-bolan ınsanlar beni dai- Vocabalary: mu3stur.,ır fı k·ı . ·u .:ı b 

Donanmanın ihraç etmiı olduğu durıyetıne ~dmız ve ~~ ~le meş- Miks: ma alakadar etmistir. Bundan bir bas·n (bevsin' - kase. - men ı şe ı 1\li?l zce.ıe ir 

Zltuvvetl.~rle :nüsell:ıh müfrezeler, ~l ol~k .ı~ere emrmıze . ~~v\:ar - Pahalı olmasının bizcr ehr rn- yıl önce Nevyorkta cKlarkı ismin- ı . cnot. edatı ilave edilerek vapılır . 
. ara cıvarındaki adaların inaHn' ~;{ ~o:'JıS hafıvesı vermelerını r c.a mvieti yok, dedL Biz deıiınl bu e- de bir aile çok esraretıınz bir se- a basin of soup - b ir 'kase çor- M 'saller: 
itmam et:nişlerdir. ını.z.. . . min usulü ~e,.rübo edel :m. kilde kaYbolmuştu. Bır iki ay Re- ba. The table is here - M3sa bu-
. Arnavudlultta l;kodranın tima _ . Mık9, P<>ll5l'llenın .~a~i~~!ne . Polis .ha(ivesi M•ksi tekrar geri- celi gündüzlü bu işle me.şgul ol- sour (sauar) - ekşi. radadır. 

lindc Yu oslavlarııı mevz,i hareket ı:a~et ederek pol s mudurluj?une j sın trerıye Valdorf kahvesine QÖ- dum. Nilayet meseleyi mevdana bitter (bitar) - acı. The table is not here - Masa 
leri akim bırakılmıf ve clü<;man ağır S!I~tL Or!da k~ndisine büyük .. bi: türdij ve M!.k~e h "trıben: · çıkarmah muvaffak oldum. Bakı- from (from) - -dan, den. burada deltildir. (Masa dır deltt 
zayiata uğramı!ltJr. alaka .(!Ö6terch.er, ve her turlu - Suradakı otell"rd""n birinde) nız bu iş na.sıl oldu: Ben bu adam- ~t ~t) - almak. burada) . 

Yunan cephe!indr. .kıtaatımız. yardımda bulunacaklarını l\ıfıdet- iki oda kirsılevrnı7, d"Cii. ların oturdu2'u evi iki ay tarassud ~ (ıli?iv) - vermek. 1 Th::ıt is your ch8:r - $u 5izin 
düşmanın mukavemetini kıraraic tiler. İlk tedbir olmak üzere Miks- Bu iş halledildikten sonra her ettim. Bu arada <i\kkntimi şu hadi- _!_k~!!.l~!!!:_-::..~!2!:.k..;..~~:~;---··-· .... 0.:~ . .!'!!.:!"..~..!!.:..~.~ 
Görice"yc girmişlerdir. ? uncu ve teo tedank ett kier1 hemşiresinin ikrs de kendılet·ını bmmcı sınıf bir 

1 
se celbetti: Eskiden bu eve süt taşı 

1 1 inci orduların bulundu:kları cep. fotografını bütün ka-:-akollara ta- j otelin mu:ht~em bir oda:mıda bul- yan sütıcii ile Oteberi getiren bak
h d · ı · L mim ettiler. Bundan maada, H:ik- dular. M.i.ks. bütün bu olan biten-, kal ~ıraj?J, heıırün muavven saatte e e ı erı narnka ıınız deva:n etmek 
t d' T sin ~riM Müilins isminde bir de den biQbir sev anlamıyot·, hayretle evden dışarı çıkıyorlardı. Halbuki c ır. yyarelerimiz, di:41manın Yu fı b b 
nan ve Yugoslav cephele-i d=ki ia- pol"s haf yesi verd ler. etra na bakınıyordu. Polis hafi- en unların eve .Vrişler'ni bir 
te merkeotlcrini, motörlü lcıtaat:n, Polis tıafiyesi Mıksi bir kenara yesi ise kadife ko1tuklardan b iri- türlü J?Önnüyordum. Meseleyi tet-
ı.. -b d çekerek: • ne j:!Qmülerek cebinden si,-:ar ku- kik edince cKlark~ ailesinin. ayni 
QQlTl ar ıman etmişlerdir. k d eli k 

_ Bu sırrı ma,•cl:ına çıkarJ'l"lak tusunu çı cır ı ve: anartmumın ·~er so aia açılan 
Brendiünin bombarcbmanl pek te 0 kadar t"ic b·r sev del!il - Size sc>ylemdi unuttum. FQ- ~i; dairesin~ taşı:ıdıklannı . b~nun 

Eğe'de t•yyarcJeri:niz:, mütuad • dedi. İvice bir tras oiunuz, bıvık~ kat bu odaları 'birer aylığına tut- ~~ın de wtçü !1e bakkal Qrn.l'!ının Ba N ö » \>ana yudığı Bana bu mektubun yazılmıt oL 
did defalar Pıre limanını bombar _ larınızı ke~J°ni?., cebinize en iYi hmamıdz hdemh daha muvafık olurdu. onk kakpıda.n dgırerekk, kalpartımanın mek~:. 

11 
e. . m.aı da gösteriyor ki, okuyucumda 

d . 1 d B k h ciJl9ind 1 L M • d 1 em e a a ucuza malolordu. ar a apısm an ~ı tı .ınnı öğ- · ,_ sad k t " . • • el 
ıman etm11 er ir. ir aç vapur a en oma,.. uzer" sı~ar o . Miks hayretle: rendim. _ «Benim derdim hiç kimsenjn. •ı~ı. a a ı ve eamımıyetı ne e-

.. ra uı;ra b' k d b t tı dururıuz, ve c:ı. aat u" '"f' d""'nı Val- l ı b ı 1 rec '-u-v--li olur•• olsun o~~-... mı ' ır açı a a mış r. .,._ ·~~ - Birer a·vlı,...,na mı, dive sor- Şerlok Holmes ile Miks. MPri kine ben22emezıı cüm e&İ e aı a • u_1° ~ ·;, ... d W• • - ,_ dd~b' 
Limandalı:i teı1isatta yangınlar çı _ dorf ~'Vesinde !Jf'ni ~k1e\..:niz!. d N -d J "'' • • • - l S d . k.tub b"• -k 'kav d k mue oeku egıfJllı}ece~ ma ı ır 
bnlm şh. ı.; N°.1San ıeccsi fn.;Jiz M'ks. POiis hcı.fivesin :n so"zleri- u?. de emek ıstedıbnıZi anı- PJ>al.Y eharıf~ ot~rdu~ eve Ritt 'ler. ~lf; me·ı ul yuı • d- t~ abu;uk vaziyet olduğunu görmüştür. Bu 

,.. yama ım. o ıs ıyesı, kadının son otur- ıncc yaza e yazı m ft or ,, dcU · d lllta l d 
tayyareleri, Brcrıdizi ve Avlonya ni harfiven tuttu. Müllinsi tavin - Maksada vAsıl olnJıal( için za- duRtı odayı kendisine ~österme- •yfayı dolduracak kadar uzun. Dik, ~1 . va.zı~et . e b . n r ne 1 erece 
izerine akınlaT yaparak iki va - edilen y~rde ve saatte buldu İki- mana ihtiyacımız var Bu işin !erini rica etti. katle okudum ve okuyucumun ilk Syı e~·i: fı·c~!1 ~ço sene er n
Punı J:asara uğratmı.,Jnrdır. Avlon- ıs· karsılıklı bir şişe sarab içtiler. biraz pahalıya malo1a~a~ını ben Oda ·küçük ve p"sti. Polis hafi- c:ümleainde ilan ettiği kanaati hiç de ~e ı e ımk anınd abn. m~hrurnl lıbı. 
ya' da bir dıipnan tayyar"", tayyare Poı;s hafiyesi hu arada mütema- sire sövtemistim. Bahara kadar ves:i odanın döşemelerini, duvar- yerinde buhnadını. lr.a dmıo. gl nç ı~ı eı: ır nışa ıı ı . a. 
dafi toplan tarafından <lüıürillmüo- diven Mis Meri Spayder hakkın- beklemek meobur'vetindeviz.!. :Aa- ıannı, k~ini hurağmı tetki-:C et- Vak'ayı aynen naltleclecek deği. ın en a arak bu kız hrdq balina 
lıür. da izahat aldı. En sonunda: harda yeni şehir rehberi cıkacak. t"lti müddetce. Miks hazin hazin lim. e9aı11en 'tefcrriiatı geçilirse bir koymu1tur. Bu bnhiate .özJe- ıe'ba-
. Si!'1~li Afrikaıh SoDum itaal e - - Evet, Neuvork büvük b•r se- Hemsrrenizin veni adresinin lbu bir kenarda durdu. Takriben va- cümle ile anlaulm'UI mümkündür: tın yeri yoktur, hisee kapılmanın da 

dılmı•tir. hiroir. F.akat buna karşılık bu rehbere yatılması çolc mümkün -,..., c.o;ı~t ....,'lra polis hafivesinin uBu ıenç ktz bir delikanlıyı ae • yeri yoktur, her iki tarafın me-nraaıli 
Dö~an, 1'4 Ni!'lan gece91 Trah- ~rin pol's teşkilatı da fevkalade ve ('nk muhtemeldir. işi bitti. O'stad, çok J?&rib birkac viyor.du. nişan)anacaklardı, deli _de meseleye nihayet vermekte, de. 

lu~arbe yeııi bir akın yapmı~ur. Bir muntazamdır. BJzi bu meselede Mikı: derhal bu "~YYftr poli\ha- • .... 1 "ımıc;tı. Bu toolad ~ sev. kanlı verem oldu, memleketine git- likanhnın artık düşünce ve endi§e-
mtktar tclt"fat ve buarat vardır. h~~fe ulaEAıracak ilci yol vardır. fiy~ni 9E'petledi. Ertesi ı?Un de, ler: Ucuz cinsinden bir 58n'ka iit- ti, bir müddet ka1dı, şimdi aalah den kurtularak sükute lcaVtışmasaa

Şarki Afr:ikadn ıiş"ara değer mii- Biz ilkönce bunlardan birinc~ni birisi ona, Ne\·vorhın en namdar n('g'j, bir tivatr<' Af1sö '" b:r par- yolunda, geri gelecektir. iki.inin ara- dadır. 
him bir .,.v vo'ktıır. tatbik ederiz. Sir. hcmsi~niz n elli husust oolis hafiyelerinden ~rlok < Artulaı sara 6 sütun 5 te) •ında aışk bakidir.» ı TEYZE 
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- Şctvnncı;?rm. sakın 'reddet
me. kalb mı kırarsın! ... 

Bir saniye tereddudden sonra 
Setvanın: 

- Kalb kırmak rok fenadır!. .• 
Demesi üzerine Dün-ti bir taksi 

ta~rclı $et\•an hfıla itiraz edi
yordu: 

- P k ivi amma ... 
Durrii onu t.ab"ye binmesi için 

it lıvordu. 

- Amması, mamması yok, hay
dı ib n Şetvancığ m! ..• 

S tvan. b.r anda ifundisini tak
sıdt-, delikanlının "':anında .tbuldu. 
Soföre adres verilmişti. 'Makine 
yürüyor, köprünün .:tam.baları bir-

.birim takib ediyordu. $etvanda 

ne itiraz, ne muhalefet kabilheti 
kalmıştı. Kend'ni vakayiln cere
yanına ter.ketmişti. I.>u<iaklarında 
hafif bir tebes!üm vardı. Bir müd
det sessiz kaldıktan son~a arka
dQ\'ına döndü ve cekin~erı bir eda 
ile: 

- Bari isminizi lUt.f ecler misi
niı:! . . . dedi. 

* O akşam Naime büyük bir se-
vinç i.ıçerisindeydi, Sülün vernıi.ş 
oldu~ söze sadık kalarak saat 
~e ~.-.>aşadaki ~ımanın 
kapı.sım çalmııştı. Naime, OOJ:ülıQ 
kabul .etmde hazırlanırken bir 
kaç saatini aynanın karşısında 
j(~ en baş döndüröc koku-

Jarını d~ ruıza_:Iarla takib edi· ı kirlerini söylerke~ apartıman ka
yordu. Sulune dogru çıplak kolu- puJı aç1.lmıştı. Bır :iki dakıka 9011ra 

nu uzattı. Tur.banla Temel salona \ltirdiler. 
- Buyurun! ... Azizim!. .. Çok 

memnun oldum... Şöyle buyu. 
runf ... 

Sülünü divanın üzerine oturt
tu. Kendisi yer~nden kımıldama
mı5{ı. Ba.şucundllki masanın üze

Y AZAN : EKREM REŞiD rinde duran Jnimü$ bir kutuyu u
lar sürünmüş, en işt.iha açıcı el- zattı. Sülün içinden bir sigara alıp 
bisesini _giymişti .• Gô.t..iinün de- yaktı. Na n;e .mavi· bovalarda:ı ve: 
rin ıklerine kadar açık ~erdanın- v~Janeı kıroıklerden n.l:?ırlaşmış 
da fınliık büyüklükünde birkaç ı:?l>Z kapaklannı YJ!n kapayarak 
dizi inci vardı. Bu inciler yalancı 1 sordu: 
1 akla beraber .;;phe · nd - Porto mu?. Verrnouth mu?. 

om .. ~ vı uya ır- Gin mi? 
maktan hali kalmıyordu. Sol eli- srr .. · · .. r a· 
nin küçük parmaktnd ceviz bü- ~ ~~n~ı~~~ ı .1.=. dedi. 
yüklüğünde bir sahte zümrüd ye- Nairnenin ;-öz kaoakları ara-
~l şulelerini saçıyordu. Sülün ı- landı. Atpc;in dudaktan ıb'roirin
çeri girdiği zaman, odanın pembe den a\Tı1dı: 
loşluğunu temin eden abajurun - Dem~lc oluvor ki km·v t1i 
yanındaki divanın üzer.nde, Nai- hisler u\'andmm iC'kilerden ho.s
me, teninin beyazlığını bır kat ı lanıvorsunuz!... Ateşli, cos"nn 
daha artıran siyah kadife :vasbk- hi.,. O"nnc nlMuV!ıruza şüphP volt!.. 
lar arasına ı:tömülmüş, varım met- Ne ala ... Ben iste bövle erkekleri 
re Jızunluiundaki aiLZlığınm u- sevı>rim, çünkü . .. 
cunda takılmış siJ(llranm duman- Naime erkekler hakkındaki fi-

Salon. Naimem.n bulundu~u kü
çük salondan bir kemerle a}Tıl
JW,ftL 

- Buvurun azizim, buyurunl
Kocuınm bu davettnden ~11ra 

Naimen.in kulağına yabancı bir 
ses ~ldi. 

- Buyurabm amma Jmrnsı ne 
karanlık, adeta .&?ÖZ ~özü ı:törmU
J'OI"! ••• 
· Sesleri duvan Sülün biraz tela~ 
etti, yerinden kalkacak ve\ ahud, 
hiç olmazsa k 0 ndini toplıvacak 
oldu. fakat Naımenin kemali la
kaydile: 

- Rahatınıza bakın, 'koram 
geldi. ga1Ibn misafı ri d C' varı . .. 

Demesi üzerin., silk,· ne b ulru. 
Turbanın b ir d :j(rm"' çevirmP i· 

le parıl panl vana., b "Jhir av'ze. 
nin bol z.ıyasında Tem<>l vaMızh 
ve ipekli eşyalarla döşenmiş bir 
salonda bu1unrl11lrtmn s:rordü. n·
vecek vok bu Turrnn (be-"·) klbar 
bir zattı . İçenden b r kadın St i 
vükseldi. 

- Tuman, sen misin? .•. 
- Evet ıüulım... Bak JUmi 

getirdim!. .• 
- Kimi? ... 
- Gel de ~r. ı!Ü7.elim ... 
Bir iki dakika sonra c,RÜ~eı. i

çeriye ~ıvardu. Temel son dere
ce bovalı vüzlü, çıplak ı?erci n ve 
kollu, yaşlıca, sisrrıanca b r kadın
la karşıla9t.ı . Kendisine doğru u
zanan eli taacciiblf' fakat a\'ni za. 
man<la kemali nezaketle sıktı. 
Cünlci.i burası viiksek kimsE'lerin 
eviydi. burada pot kırmaJ:t3 t!el
mezd '. dPrhal avıblanılırch. Tur
han MHümSPvt?rPk: 

- B zim Temel reis! ... • 
Demesi ilze .. JnP cııüzeh in mü

~S<:l'Tl dudaklaondan: 
- Övl!" mi? ... suali süzı.ı -tü. 
Temel kendis;np ikram rl len 

ko1tu~n Yerlesti. falcat ra"ınt ede
rned · pnp :ı d kPnlı>r iizpr "'r1 o
turuvordu. Havatında, b 1k ilk 
defa olarak. mahcuhfvet h · ssedi
\ or<l ı Naime tarafmnan k ndisi
nP sorulıın Ç'ltale rf"Vab V<'r<>mi
vordu. Naime sualin ' t pkr .. etti. 

( Arkl\11 var) 



SON POSTA 

Baber eri) Hikaye : Polis haf ;yeJeri 
:tzmirde 

lzmir ( Huau.si ) - Vali Fuad 
!f ulcaal, beraberinde vilayet nafıa 
ınUdürü Muhittin Erkut bulunduğu 
halde Torbalı kazaııına gitnıiş, tet.. 
!tikler yapmıı, bu meyanda ltüçük 
Menderu ndıri üzerinde tamir et
tirilmekte olan köprüde çalıfllla va
dyeti..ni gönnlif, Tire k~zası hudu -
duna da giderek tetkiklerini geni~ 
letmiş, akşam üzeri dönmüştür. 

KüçBk Menderes nehri üzerinde
ki lt8prünün tamiraU, nihayet bir 
hafta zamnda ikmal edilecek ve 
l:ıer türıü nakil vasıtı:ılarının geçme
line mınlaid' bir JıAl~ sokulacaktır. 

Vali, İzmire dönüşi:nde Torbalı
~ kaymakamla kaza işleri hakkın
da göriifınüş, bi!hassn aıtma mü -
ca.deleai için alınacak tedbirler hu. 
susunda direktifler vermi~tir. 

Bu sene pamukla beraber diğer mahsulün de 
~yi olacağı tahmin ediliyor. Aydında fındık 

yetiştirilmesi de tasavvur olunuyor 

.. (~ 5 İnci sayfeda) bar~ alınca hemşirenizin cS> c.ıi Ada.pazarda çası, uzerınde. csoı:. kelimesi ile d_esmde 12 numara1t lüks bir paJlj 
cS 12> harflen yazılı olan bir kart sıyanda oturmasını hiç te ;;;)ı 
parçası idi. bir ihtimal olarak telakki etmeııll 

Dört kişiyi öldürmek
ten suçlu bir katil 

idam edildi 

Meşhur polis hafiyesi bunları 1 Şerlok Holınes mukni sör.it! 
bulduktan sonra bir sandalyaya rini, mu,vaffakiyet kazanm~ ~ 
oturdu ve zeki başını elleri arası- artistin te~ümile bitirdi. Mi~ 
na alarak on dakika ka<iar düışün- sin hayreti son haddini bulını;şW 
ceye daldı. Sonra, birdenbire aya- İkJSI lbırlıkte tS> caddesinde 1' 

Adapazan (Hususi) - Adapa. ğa kalkarak, sevinçli bir eda ile: numaraya g-ıttiler. Bu, taştan ya-
zarına rabi Kemaliye köyünden Ca- - Buvurunuz gidelim Mister pılmış muhteşem, büyük bir apet 
fer oğlu Hasan ismindeki azılı katil Miks, dedi! Sizi dl)ğru.ca hemşire- tımandı. 
bundan bir müddet evvel idama nizin evine ı?Ötiirebilirim. Hcmşi- Kapıyı çaldılar. Miksin !h1>~ 
mahkum olmuş. temyizin B. M. M. renzi merak etmeni1.e hiç te lüzum resini sordular. Bu:-ada Mıs Spay· 
sinin tasdilcile hüküm evvelki sa • yok. Qünkü ~rf'niz şu anda der isminde kimsenin oturmndı,tt
bah Adapazarı Cümhuriyct alanın • old~a müreffeh bir vaziyette nı, esasen son altı ay zarfında bu 
da fofaz edilmiştİT. bulunmaktadır. raya yeni hiçıbir kiracı taşınmadt-

Hasan K.irazcn köyünden Hüse - Ayni derecede sevinen ve hay- ğını söylediler. 
yin oğlu Ömerin metresi Hediyeyi rete kapılan Miks sordu: KsrdiJerini tekrar soknkta baJ.. 
taammüden öldürmekte ve Hüseyin - Bunu nasıl bildiniz?, duklan zaman. Miks, kız kardesi-
"oğlu Ömerle Karaçomaklar kö • $erlok Holmesin yegane zafı nin eski evinde bulunan maddf 
yünden lsrriail oğlu topal Ömerin san'atile övünmek ve bulu.şuvla delilleri tetk ıke koyuldu. Burut 
öldüriibnesine iştirakten auçlu bu _ karşısındakini hayrete düşürmek- muş afi.ş pa~asını burnuna .götfi. 
lunuyordu. ti. Holınes, bundan ötürü, Miksin rerck. Serloıı: Holmese hitaben: 

Katil aynca Karaçomaklar kö • bu sunlini cevabsız bırakmadı. E- - Ben polis hafiyesi de.itilim. 
yünden Ayşenin öldürülme~ine yar- !indeki maddi delilleri teker teker dedi, fakat bana öyle ~eliyor ki bo 
dım etmiş, bu yüzden de Adapazarı ortaya dökerek: kağıdın içine yüzük dejfü de yu-
Ağırcerası tarafından ölüme mah. - Tecrübe usulile, dedi. Hem- varlak bir nane şekeri sarılmış o-
kum edilmişti. şirenizin gitmesi ihtimali olan şeb- lacak. Su numaralı karta ı:ı;elınce, 

rin bazı semtler:ni şimdi izah ede- bu da bir sinema biletıni daha çok 
Atatürkün Bergamaya ceğim sebcblere istinaden, orta- andırıyor: Sol tara.ita 12 numara

dan kaldırdım. Şu şapka ijtnesini lı sıra. 

Diiet" bazı kazalanmızda olduğu 
cibi bu yıl, Torbalıda da küçük say 
mükellefiyeti tatbik edilecek ve 
mtma mewıııbelarının ortadan kaldı
rıJma!'IAtl gayret olunacaktır. 

ayak bashgı"' günün görüyor musunuz?. İşte bu iğne, $erlok Holmesin ,l?Özleri uzak 
Aydmdan cüzel bir cörünüt ld •• .. •• hemşirenizin Brukline gitmesi ih- bir noktaya takılmıştı. Uzunca bir 

Aydın (HWMHi) - Vilayetimiz - melerine ndzar~ etındc üzere bjr Yl ODUmU timalini ortactan kaldırıyor. ÇUn- sükuttan sonra: 

inegölde iki 
kanlı cinayet 

de yazlık elı:im faaliyeti hızla devam ziraat feil memuru göndermiştir. Bergama - Evvelki gün A • k:ü hiçbir kadın, berahet'inde şu - Bana öyle ı:ı:eliyor ki, ~dip 
etmektedir. Köylü olanca gayrettle Tek tip ekmek tatürkün Bergamaya ilk genoleri.. gördü~n i,itnP-ve benzer bir iğne Mister Ceg~insle i8tişaredc bulu-
yazlılt ek.im tarlalarını sürmekte ve Vilayetimizde üç gündür tek tip ıün yıldönümü idi. Bu münasebetle olmadıkça Bruklin köprüsünden nursak hiç te fena bir şey T.lJlIIUll 
hazınanmalttadır. 1 Nisandan iıiba- ekmek usulü tatbik edilmekte<Ür. Bergamalılar Halkevinde yaptıkları geçen v~nlara binmez. Çünkü olmayacağız!, 
ren pamuk ekimi de baılamtftlr. Kır Fiatı 12,5 kuruştur. Fakat hıılen ve- bir törenle Ebedi Şefin hatırasını k_adınlar ancak bu iğneler saye- Miks sordu: 
yerlerde daha evvel ekilen pamuk. - rilen unlarda çavdM yoktur. Unlara bir defa daha taziz ettiler. Söz alan sı_nd~ Bruklin tramva-':Jarında k~n - Bu Ceı?gins de kim oluvorT 

Bir delikanlı ağabeysini, lS !ardan çı.kanhar ııörülmektedir. çavc!Aır kanftınluıca muamt'le ver. bir çok hat>bler Atatürkün muhafa dılerıne oturabilecek bu; ye~ ~e~m - Bu, yeni detektif mekteb"nla 
Jatmda bir çocuk da arkada- Bu aene gerek pamuk ve gerekse gisi de tenzil edilince ekmek. fiatı zaııını gençliğe emanet ettiği yüksek ede;l~r. Şu halde, hemşırenızın ığ~ başlarından biridir. Onların faaH-

öld .. d.. diğer yazlık mahsul ekimi geçense. yirmi para daha ucuzhyacaktır. eserleri, bunları korumak için 18 neswı. burada ?ıraktı~na nazaran yet usulkri bizimkilerinden batn-
1 .. 

1 
cfl'ft . )r u K neden çok fazla olacağı anlaşılıyor. Maarif vaziyeti milyon Türkün andını ve kalbinde Bruklın semtıne taşınmamıştır. başkadır. Fakat nnlatıklanna na-

bafİ'M d 7"·81 
•• d-b. az~mız~ ·Findık yetiftÜ'ilc.-cck 940 - 941 ders yılı bitmek !.zere yaşattığı imanı belirtmişlerdir. Şimdi de _size hemşirenizin !!ar- zaran Ce_ggins çok kanşı'lt birk~ 

itle ı ~ es.. ~7 \ ır c~~aye Aydın Halk.evi köyci;lük şubesi olan bugünlerde vilayetimiz maari- Bergamalılar bu vesile ile beıta lam ~une taşınmadı~ını ısbat mesele halletmiş bir detekt:ftfT. 
ı. sT r.bm d ~t 0wlrm..!.ı· aK 0 : geçen sene yaptığı köy gezilerinde Cinin umumi vaziy.:ti şudur: Milli Şef İnönü olmak üzere büyült. ~eccgun. Şu k~pı_nı.n arknsınd_a Sizi ona J?()tür~vim. 

n ~ .? a "ft 1 0~t u k 1
•• a dağ köylerinde ildim ve toprak va. Aydın san: at okulunda 19 öğ_ !erimize karşı duydukları aevgi ve ikı .tane çe~ellı Ç~Vl var. Hemşı- cBüyük. Ceg!{insi bürosuncia 

~;l'~ . 8;;;1 
e k~ı .~ek u~er~ ziyeti itibarile bağ ve fın<iık yetiş - retmen, 280 talebe, Aydın c;,rta oku inancı da bir defa daha izhar ve te 17nız. bunlardan bırlne kşapk~sı~ı, :~~u~~;· !~~;~~:~~r ~:~ ~; 

o_,_, e ... ~ ;:1ı_11• eanralaruınçdua ..:ki~deeoın tirrniye çolc mÜ$Clİd olduğunu bu luı1da 2 3 öğretmen, 762 talebe, Na. yid eylemişlerdir. Ddı~:ınte dde ~al!nı alasma tald ;,mı~. 
~ J'Vl .. -nu • ...,.. g ·ıe · ti k d · ·· h ·ıı· k 1 d 13 .. w ı.ıuı..a e ersenız ş m ası ı,... çı- harririn eser·ni okumakla ~ 
beri de.Yanı etmekte olan bir miras ezı re ıf .ra e. ~n rraat mu~c as.. zı 1 orta 0 u un a ogretmen, B 1 k • d b~ f vinin altında duvarın üzerinde ~ldü 
8leHk.İoden yeni bir münakaşa sl81an te~bıt etmış ve b.na aid ra. 435 talebe vardır. a 1 esır e .r tara k. r b' h t t kk""l tmiştir Bu İki. avrı mektebP mensub bu 
h-.l·'""f*tr. Dil kavgasından sonra ~orlar vılayet makamına verilmiş - w_Yiliyetikij°e y'!; ilfkkurall 42 meselesinde 1 Çtkan kavga h~ ı g;~i amu~S:aza~~r. Bu ·hat- iki büyük polis hatıvem, mera.-
bir 'ar& hiddetlenen Said Ali bi- r .. A • egıtmen ° u u var ''· 0 u ar- • ti · I d" lar şalın eteklerinde sa.çak pils- simle bir1birler ni.n ellerini s-Jdl-
çaiını çe&nek aiabeyisine hücum Vılayet mak.amı Cır~ndan 1 OOO d~. 288 öğretmen, 1755 2 .. ~alebe, emaye 8 netıce Bn 1 küİ bulundujtunu gösteriyor: Hal- lar. Sonra $er lok Holmes, Mfbf 
c:ıtmil ~ 1'8Stgele ötesine beril.ine tande ~mkd.~kl ~an:dg;tıtmrterek bcliu~kl~l- e2gı30trn0 e~I bokulblarl}Jvla~ ,43 d eiıtmen: Balıkesir ( Hu&usi ) - Korucu ibuki Har lam trenlerinde seyahat takdim etti. 
_..ı A"' K d h 1 ··ı .. rı ag oy ennc agt 1f ve ı ta e e u unmıuo:ta ır . k l y C · k d ed ..... ~. .ıı aya er a o muf, · nahiyesinin Cebeçınar köyönden eden lbır kadının, apmın ara ıgı- ~ıns, o umas•na evam e-
Sa.id .A~ ~e yakalanmıştır. . Trabzonda spor Bı"ngölde Zı"raat Bankası Osman Enöz köy sandığına aid bir n:ı s~arak rli~er yolc~lar~n.}çeri rek: 

lkma ~et te kaz.anın Hamı - tarlayı sürerkon aynı köyden Bekir gı.rmesıne ~nı ~lan ~uSkullü şal - MeseleYi söyle bir baştan h6-
diye ıJahalleaUıde olmuştur. 15 yat- f aaryeti ç·fl · e a d k Alaca buna müdahale etm~lt iste _ taşımalan murnkün mu? Şu halde lasa ediniz, dedL 
larında Selim oğlu Abdülkerim e!i- I 1 ÇIJ J r im yapaCa miş, fakat Osmanın itirazile mesele hemşireniz Harlama da gitmemiş. Miks hikavesini bitirdii?i zaman 
nıe Dır tabanca ıre;ir:nis, arkadaılan Trabzon ( Hususıi ) - Uzun Bi~öl, (Hususi) - Burası beş büyümüştür. Bu aırada köylüler ge. tir. Binaenaleyh hem.şirenlzın b~- büyüık Ceggins kitabını kapaya -
iJıe beraber bunu lcvrcalamıya ba•la. müddettenberl devam eden ve sene evvle vilayet olmuştu. O va- lerek meseleyi incelemişler ve Be- radan pek te uzakta olmadıthnı ıs- rak: 
mlfbr. Bir aralık tabanca att-~ almış böl.gece federe edilmiş beş ıklüb kıt bir de Ziraat Bankası şubesi k•ri haksız Qıl&arınıilardır. Bundan tkllfil edebiliriz. Şu kart parçası- - Hemşirenizin elli iki yaşında 
voe çılran kuTJun gene 1 5 ya,larında arasında yapılan li~ ma~ları sona açılmıştı. Bu şube memur r.ıaaşı muğber olan Be.kir yanındaki ta _ nın üzerinde csol> kelimesini ve olduğunu, burnu civarında bir et 
Ali A~ ill'ninde. b.ir çocui:run aln:n eımiştir. Bu .maçların sonunda vermekten başka bi_r. iş . yapma- banc&:sile Osmanı muhtelif yerlerin- c~• .. harfini ~e cl2• numar~nı beni bulunduitunu, dul Te fakir 
dan pnıwık beynını pa.çalamııtıı:. puvan heeabile İdmangü.cü takı - maktaydr. Bu yıl vılayetın para- den yaralayarak kaçmıştır Mecruh ~ruyorsunuz.. cS• cad~esınde bir kadın oldjtunu, havntını çab-

Küçiik katilin gayri mevkuf ola- mı l~ şampiyonu olmuştur. Spor ya muhtaç çiftçilerine para ve zi- hastaneye kaldırılmıştır. · cl2> numaralı muhteşem bır P~- şarak kazandı_ğını, yüzünde ba~ 
nlk mubait_,eai k'ararlattırılmııt.tr. işlerini göwen fi!eÇ'İrmek üzere raat aleti verece~i haben gelmiş- siyonun bulunduğunu ben tesa<lu- hiçbir hu911siyet olmatl1~nı dot-
Matutüa C.baaı ise suçlunun a"le _ vali Naci Kıcımanın başkanlı~- tir. Bankanın bu sıradakı faaliyeti lzmirde kC rfaz Vapurları fen biliyorum. Sonra, tuhaf bir nı mu anlamışım? . 
.tnden }()O() lira tazminat istemek. da toplanan beden ter-biyesi isti- bunu teyid etmektedir. Devlet ' şekilde buruşmuş şu tiyatro afi- Miks tasdik etti: 
tıedir. şaı-e heyeti 1941 bütçesini tesbit sermayesile iş ~rmesini bilmiyen tarifesi şini de buldum. Bu ney: ifade e- - Harfiyen sövlediğiniz ~bi. 
-··-...................................... w tanzift'l ettikten sonra mükel- ve çiftçi olan halkı bu suretle hi- t (H der Mister Miks? İlk ~rünüşte Cegj(i.ns ayda kalktı ve sap"br-

( , Küçük Haberler ) leflerin daha l(~niş bir surette <;a- mave etmenin temin ettiği favda mind:irlnıc:J:> plajınay~~ı:u~k ~ir şey d~il mi?. Halbuki ba- sın:_~~~i:on beş dakika sonra d~ 
..... _ ~lan hu~nda müzakereler ve verdi~ sevi~ ı?Özden kaçma- körfez vapurlarının Kon"k iskele _ sit şeylerden mana ~karmasını 
lzmitte -----"-1• criin ı.'loau 12, ı o ce.....,.n etm"" ve bazı kararlar maktadır. . d h it bilen bir ipsan ~in bu ~k feY ifa- necelim. ~elirken de. beraberim-
~ ·- .ıu A-J- .., sın en are etir.den ııonra Cözt .. "'"'" · · l h' t d h · · · dresı'n" 81>tı'r~ -ra•a ~ t-1- _L_e'- teLrar 12,20 ab-~ır. Bu me.yanda Trabzon- C LL -r- de eder. Siz hemşıren 2 n ızme - e emşıremzın a 1 ... ~ 

- r -- ~ ~ ... ... ıuı~ ve üzeıyalı isıkelelerine de uma - ~ d b -· -raya ç-L~r. da meıYCUd ~ klübön adecfleri - Bcı ... yşqhı'r 'e ftkmak •· çili'k falan yaptı,..ını. sura a · u- ,.;a&r.. 
r- _..,..Y..• - !::· ması. mütteri alıp indirmeai buau - .. ·· ı d t ht $e 1 k H lm s sa""'an kesil.a.ı 

*
Vize k.avmalcamı Zeki Köy _ '.ilin ~ indirilmesi de düşünül - d V 1 B rada, umumı muessese er e a a r o o e ... ~ u1o 

nüı.. ~···. üd lüu.: be ok . rl d vaziyeti düzeltildi aun a a i . Fuad Tuksal tarafın- falan sildi~ni söylemiştiniz!. fakat giilümsemesini unutmadı. 
men ·· .. .. ~~~ umwn m·· ür ·· 5.; mü4 -:e. zı n taı na~ ~.r se~ dan yapılan teşebbüs, mü.bet •u _ Farzediniz ki hemşireniz tiyatro- c~ns zamanında döndü. E-
tube müdü.rlıüiüne, Trakya Umum ed h1J.iJtır. Trabzondakı klupler·n B hi (H .) • Milli k rette neticelenmittir Geçen gün iz- da da böyle bir iş almış olsun. linde tutmakta oldu~u bir klit14 
miifettifliii evrak müdürü Cavid adedlerinin azaltılması üzreinde eyoek r ıııuM .b-. - ·r1 ok. mirde bulunan ve De. vlet oe .. iTvoJ- ı...11. 1 Ok .. v· k le lığ . .. . nınma anunun nıucı ınce opa . k" ·--,, Kıymetli eşya en ziyade nerede tomarına bakarak c.üı-.unf't f": 

yayuz ıze ayma am ına, hali hazırdaki vaziyete j!ore bır Mahııulleri Ofisi tan•fınnan müıtah lan tef 116tı.ns tetkik eden Devlet ka·~ilir, Mister Miks?. Tiyat- _ Hemşireniz Meri Sravderi 
~rt.kr kaymakam~·f Re~~~- Ay - zaruret ve mecburiyet olmakla ıil elinde buluna.1 buğdaya el kon- De~izyBlları umut m müdürü B. lb - roda~dil mi?. Şu afiş parçasma Cilton..stritte. 162 nu.."Tlarada bU:
alc r~İü~~um m.u et~ış gı e~ - beraber tam bir fikir bırli~i de duktan sonra ka!H!banın elemek ih- rahımlc aybura ncitaltı seferini ya- bir ,f?ÖZ ~ztliriniz; onun şu yuvar- Iabllirsiniz!. O. beşinci katta, pen
~ m r ııune tayın ° unmuş r- m~uddur. Diğer bir noktai na~ tiyacını temin biraz güçleşmifti. Zi. ~ack a

1 1 
vapudrlanr.! eidit ve gelişte bu lak şekildeki buruşuklnluna dik- cereleri sokda bakan bir odada 

gırr*, Edi ·ıe.~ t th .. arda ,gençliiin spor sahasında ra fırıncılar yaptıkları eltmeğin u- ''- e e __ ereb eh uııramHını muvafık kat ediniz!. Bu afiş, büyük bir ih- oturmaktadır. Bu ev. buradan h" 
me VJ -ve ma aaıı mu- d h . ı· 1 . . w· - ' K d L gorlllAJf, u uıusun temini i .. :n ali... t' aml k k vmetli bı"r .... u""ziilni te uzak delı.iJdir. Bu 9()vledikleri-

~ Şefik iafteii ijzerine tekaüde a a verım ı o ması ıçın tun nunu onya an getirmeıde<Ürler. kadarlar . eli k "fi Y" ım a ço ı ·' ,..- ııı: 
eevkecfil-:..&!.. apor klü:plerlnin tek bir bina ça - Ve çok pahalıya mal oluyordu. . t"r a emır ve re 0 er ver - sarmıştır. Mis Sı>ayder tiyatroyu min do~ olup olmadıitlm koa-

u•lllV'"· . • • mış ı . temizlerken bu vüm~ bulmuş- trol etmenizi, ondan sonra da bu-* C. H. P. Trakya bölge.i mii- tısı altında toplanabılmesıdır. Bu Bunun üz~rine, belediye, ite el Böylece Cüzelyalı c- t tur. Tabii yüzü~ bulunca. alela- raya dönmenizı tavsiye erle~ 
lıettiti Kocaeli meb'uw Ragıp Akça böyle old~u takdirde sporculu- koyarak halita ucuz ekmek yedir- Karantina aerntl · 'd oztuepe ı ve cele şu afU1 parçasını kopararak ben eminim ki Mister Holmes sııl 

Edine l'IH:lb'~arı.ndan Faik l!un yahMz teknik bakımından in- mek içfo bazı te~bbüslerde bulun- fnciraltı plajına ~;ın k · ? Kan ak "";.~ sarmış ve koynuna ~izle- burada belı:lire.·ektir. 
ak~ g.eçen . Perıembe günü ki:şa!ı temin ed~l~ekl; k_almıya~k m~şttır. Bu cümleden olarak, yerli iskeleaine ltadar :::; ~~dt :~~ _ -;cl~tir. Ertesi gıün de bu vüzükü Miks fırjıdı. Yirmi daki~a ~n-

nbula gıtrnıtlerdır. aynı zamanda !çhmaı hır tcsanud buğday yerli değirmenlerde öğüt- fetin.den kurtulmuş olacaklardır. satmış ve mali \:aziyeti düzelince ra da büvük bir nes'e ile dondu: * Edinıede okullarda d .. r lere de vücudc ~etirilıniş olaca.ktır. türiilerek fırı:ıcılara tevzi edibnif - Bu •sayede Ka11ıyaka Cöztepe ve kendisine daha iyi, daha müsaid _ Hemşirem hakikaten deditl-
t-6 Nisanda ıon verilecek ve imti- Resim bölge futbol şampiyonu- tir. Şimdi, ekmeği., k.iloeu 1 O kuru- Cüzelyalı arasında d~ vapur sefer- bir ev aramağ'a kalkmıştır. Bina- JlİZ evde pturuyor~uş. Si~ ~~ ~ 
hanlara başlanacaktır. nu ırösteriyor. p satılmakt.adır. leri temin edilmiş bulunacaktır. enaleyiı bütün bun lan nazarı iti- receğimi Iô.tfen soyler m\S'lnıZ .. 

CE'l(!'gins: 
don r.a.. JWD telrikul: 83 kaldırdığı zaman, bakı.şiarı karşı

laşınca Flora kıpkırmm oldu. 
Erkek bunu görmüyormuş ~bi 

lfı.kayıd bir tavırla: 

Genç kız haykırdı: hiçbir şey söylemedi. - İki dolar. dedi. 
. - O masumdur. Böyle müthiş Genç kız yavaşça babasının ko- Miks, istenilen parayı vererek 

bır cinayet yapması imkansızdrr luna ~roi ve her ikisi de sırtları çıkıp, ıtitti. 
ve burada bizim kendisini sevdi- şömineye dönük olduğu 'hıüde Şerlok Holme!'. elinde sapk~'le 

me5'?1esi ği~z ı.?iıbi seven herkes onun böy- milyonerin karşısında durdular. C~nsin önünde duru~rdu. K.-
le bır lŞ yapacaR111a kat'iyen inan- Verity yerinden kımıldamadı, keliyerek: 

- Eğer bu bir para 
ise ... 

Y a.2a11: V al.ntin W illiama 
floranın cvabı kendi saflı~nın 

karakteristik bir örneki oldu ıve 
bu ıssız küçült ad:ıda bütün canlı 

Cknç kız sükutu kesti: - Bu çok işimize yarayacak, mahlfıkların, derebeyinin emirle-
- Fırtına durdu, dedi. Köyd€n dedi. ~. Polisin burnya ~cldi~i- rine itaat ediiİni hatırlattı. ., 

bile ~n habere ~öre artık ni bibniYecek ve zabıta c;nayete Genç kız canlı bir tavırfa: 
;ıolisi cabrtmak için hemen bir a- el koyduğu .-zaman hepsi burada - Baham hi.Qbir zaman razı ol-
dıam 'l{Ülıdertebiliriz. Zira deniz olacaklar. mıyacaktır, dedi. Beıogin ileri sür-
oezlr haline ~elmiş bulunuyor. Genç k:rız pencereden dışarıya düRü bu is. ken<ii hayatı pahasına 

SteJlhen sordu: baktı ve: da olsa a.çla kabul etmiyecektir. 
- Bunu Be~ biliyor mu? - Rü~r istikametini değiştir- Sustu. Sonra daha alçak bir 
Oe~ kız başını yukarı kaldırdı: di. Polis buraya sabah erken jl;e- sesle: 
- Haysr, dedi. Evvelce, denizin lecek ve babamı da tevkif Mmele- - Siz de bu ithama inanıyor-

alçal~ b~ haber vermesini ri ihtimal dahilinde. sunuz. deiil mi? dive 80rdu. 
llıımbih eıtiklmiz adamla ben ko- El!erini u.ğuşturdu: Garrison milkedder bir hareket 
tmst;um. Bıofdmi de orada idi, fa- - Pbliae haber vermemesi için yaptı. 
lııRt biz 2aeh"k lehcesile konuştuk. ona ~ valvardun, fakat hiQbir - Aziz çocu,~um, dedi. Bu va
BoJd.lnf~ de. Mac Dooalda bazı ~ dinlıetem. edim. Oh! Niçin dos. ziyeUerden 90nra insanın başka 
sak maddeleri tedarik etmesi i- tunuz sakin kalmadı? Aman Alla- bir netkeye inanması çok ~çtür, 
Q6ı emir verdiRimf söyledim. hmııl Sl:zin buraya Relmlş ohna- dedi. Fakat ben, babaruzın bu şe-

Qarri:IQı genç kızın bu ilrt.ivatlı rmdan o lcadat- nmteessiıim ki! kilde hareket etmesi. i~n makul 
_..ketiııl takdir etti~ni bildiren Stepheu onu, ses çı.k.annadan eel>ebleri olmıad~ıın iddia etmek 
iir ~ ~u: dinliyordu. Gaderini ona do,lru istemiyorum. 

maz. etraftan olup bıtenden hiç haberi - Sayed bir mn.hzur yoksa .•• 
- Fakat, Vikontu öldüren ka- yokmuş .gibi hareket eciıyordu. Şayed oormaklığım bir küstahlık 

til, adada yalnız babanız tarafın- Şato sahibi, İskocyalıların ~Y- teşkil etmiyor.sa. . s·o·~ 
dan bilinen bu J?izU R"e<;idden ıce- mekte oldukları etekliğin bir kıv- Cegıtins muhatabının 
çerek cinayeti islemiştir. nmı ile oynıyarak: keserek: 

Flora hıç4nrdı: _ MÜ68ade ederseniz:, fü~tad, 9'-
- Orası Öyle, fakat babam ma- - Şato meselesinden ne ,gibi bir ze bu işi nasıl halletti'!i..mi ~sac. 

sumdur. O hayatında bir defa bile karar verdiniz bilmlvorum Garri- izaıb edeyim: Mis Spayderın ~ 
yalan söylememiştir. son dedi. Fakat ben kendi hesabı- kalini tabii hatırlıyorsunuz?. Ba 

Stef)th€n R"enç ktza susmasını i- ma düsünceleriıni bildireceğim. eşkilde bir kadının, resmini klD" 
şaret etti, zira bir ayak sesi işit- $ato sahibinin yüzünde, ancak S'Wl kalemle büyütmek, dolavısile 
mişti. samoşlaroa veya uyksuz insanlar- yüzündeki arızaları orta~an. yok 

Bu ~elen Torraydı. da rastlanabilen bir solukluk var- etmek iırtemesi kadar tabıt bır fll!!Y 

_ Sizinle bir dakika görüşebi- dı; çok san kirpikleri ve kırmızı- olamaz!. Daha do~su b0ylc ha
lir miyim? diye sordu. Si2e bazı ya <;alar sevrek sacları bu soluk- reket etmiven kaç kadın var! 
şeyler söylemek ist;~nım. luAıın Plerde l'ııraktıı:tı intıbaı Haftadan baftava ödenme« ş~ 

Delikanlı: bir kat d~a artırıyordu. Fakat le bu suretle resim büyülten !bir 
- Rica ederim, buyurunuz! de- Torray yüzünün hatlarınctaki a- mÜessese dı>. surıWa hemen krıtıe 

cU risU>okraUara mahsus ifadeyi mu- başındadır. Ben hemen oran kot-
Floranın beboSJ. odadan içeri hafaza ediyordu. Elinde, üzerinde tu.m. ve siparh defterlnt kan~ 

girdi Mac Reay'lerin arması ' bulunan rarak kadının adresini buh1~ 
Çok sakin ~öriintiYordu ve ~ene; aan renkii bir tal vardı. di.UL İşte, hepsi bu kadar. 

klnn burada bulunU&Uı hakkında (Arba nr) Huan AU EcMI 
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8 Sa fa SON POSTA 

23 Nisan 1941 bayramına mah
sus fevkalade piyango plaı;ı 

İkramiye 
adedi 

1 
1 

6 

ikramiye 
miktan Lira 

İkramiye 
tutarı Lira 

33.430 ~ Yekun --. 
Tam bilet 2 lira, yarım bilet 1 lira 

CUKl~N .. ~L 

( " on Posta,, nın lisan dersleri) lstanbul borsası 
(&§tarafı 5 inci sayfada) 

iskernlenizdır. 
That is not your chnir - Su si-

zin iskemleniz dc,ğ idir. 
İ will go - Gideceğim. 
İ will not p,o - Gıtmlyece,1!im. 
T ext and lranslatiorı: 

9. İ - from the chair to thc 
table. j 

10. The orn~e is - sour: - is 
sweet. 1 

11. - the meal you and İ ~o 
from the table. 

12. Apples ha ve. - • 
Apµles anrl oı'an.gcs have skins 

- Ebnaların ve portakalların ka- Hergu·· n 
ıbukları vardır. 

İ have a bitter t::ıste in my (Baflarafı 2 nci sayfada) 
mouth - Ağzımda acı biı tnt var. zamanlarında bile bir müttefik ga 

The orange i3 ı:;our - Portaknl rantisi aramamış olduğu ~ıbi, ikin-
ekşidir. ci Moskova paktmın akdi için ay-

15/4/1941 açılış - kapanış fıatları 

ÇEKLER 
Açılış 

Londra ı Sterlin 
Ncw-Yort 100 Dolar 
Cenent 100 lnio. Pr, 
Atilla ltıO IJrahml 
Maarid 100 Peçeta. 
Belrrad 100 Dinu 
Yokohama 100 Yen 
ı::• '•"olm 100 İsveç ll'r. 
Altın 

24 O.yar külçe altın 

ve it~ .,!\:ıış 

5.24 
132.20 

21}.98 
o 9975 

l2.93'15 
3.175 

31.1375 
31.097.5 
27,.W 
3,75 ------1 put su,gar on the oran~e - lnrdanberi çalışmış olduğu ma -

Portakalın tlze::-fon şek"r koynrım. himdur. [ıhlim ve Tahvilitt 
İ get some e~~ from a basin - Dünyanın derin bi,r inkıHiba Sıvns _ Erzurum IV tertıb 19.10 

Bir kaseden bir kaç vumurta alı- doğru .gitti,E!ini daima söyl~dik. En TASHİH: 
rım. anlaşmaz görünen kuvvetlerin an- Dünkü dolar fiatı yanlışlıkla açı -

(Ben almak bir kac yumurta lac:tığmı, en telif edilmez göriinen lışta 132.20, kapanışta 132.- gö.s-
dan bir kase)· fikirler arasında tedrici bir tcsvi- terilmi.ŞLtr. 132.- açılış, 132.20 ka-

t g 'Ve an e,gg to you - Size bir "" ve telif hareketinm vukubul - panış olıırak. tashih oderiz. 
yumurta veririm. makta olduğunu .(!Ördükten .sonra. "\, _J 

(Ben vermek bir yumurta e siz) l-ıu hareketin der"nli(!ini bir kere ~------------_,,, 
Dikkat: -la 1-a te!fuitten başka yapılacak Malkara Sulh Rukuık Mahkeme -
to me - bana. hır şey voktur. linden: 
to you - size. Mtılkaranın "bhakça köyünden Ya-

l,_R_A_D _Y o_j 
ÇARŞAMBA 1614/1941 

8: Saat ayarı, 8.03: Ajans ha -
berleri, 8.16: Hafif müzik (Pl.), 
8.45: Ev kadını, 12.30: Saat ayarı, 
12.33: Karı§ık şarkılar, 12.:>0: A-
jans haberleri, 1 3.05: Halk türkü. 
!eri, 1 3.20: Radyo salon orkestrası, 
18: Saa't ayarı, 18.03: Konçerto 
( Pl.), 18.30~ Konuşma, 16.45: Ço. 
cuk Jaati, 19. 15: Çocuklar için mu
siki, 19.30: Saat ayarı ve ajans ha
berleri. 19 .4 5 : Ziraat takvimi, 
19.50: Ceçid proğramı, 20.15: 
Radyo gazetesi, 20.45: Saz esl'rle
ri, 20.1 O Konuşma, 2 1.25: Koşma 
ve semailer, 21.4 j: Riyaseticümhur 
bandosu, 22.30: Saat ayan, ajans 
haberle~ borsa, 22.45: Ca4'and 
(Pi.). 

I 

~ , 

from tıhe l>a".I: - kutudan. Romanyada emlaki kup oğlu Salih Al"Slan tarafından, o .,.,,..~\"'\ PA R A 
This is a bo'C with u k:ıife in bulunanlara köyden İbrahim oğlu Adil namı d~ri - r..-

it - Bu İçinde bır btçak bulunan bl'~ .,Tadil hakkında açılan men•; müdahn- \ 
H · · Veka" letinden te ıg bir kutudur. arıcıye le d-ava.sının cıari muhakeme.si sırMın-

(Bu dur bir kutu ile bir bıçak edilmiftir: da.: HAYAT TARIŞININ 
içinde o). Romanyada' ahiren ne~redilen Davalı Adil dl~er namı Tadilin t>l- DİREKSİYONUDUR~ 

'llh e ~ is not in the basin - bir kararname mucibince, ecnebi - yevm er olup tebligatn salih bir ~ekil • . L"-!!U._ıı..-~:.;..;.;.;-";;:.'--..:::......;;= 
Yumurta kasenin içinde değ lfl'r. !erin milli iktı&ad nezaretinden ve- de; bulunduğu kıt'anın posta numa-

Here is my chair nnd therc is rilmiş bir müıaade olmadıkça Ro. rasının t.esbi!Ji mıimkün olamadığın. 
your dhair - Sandalyam burada manyadaki emlak, huktık ve mena. dan ilılnen tebliğat icrasına karar ve. 
ve sandalyanız oradadır. fiine aid tasarruf muamelelerinde rllmLştlr. 23/5/9t1 Cuma günü ııaat 

İ go to the tn-blc - Masaya ~i- bulunnmıyacaK!arı; böyle bir mü - 10 da bizzat muhakemede hazır bu _ 
derim. saade istihsal edilmeksizin yapılacak lunrnadığı veya bir vekil göndernıedi-

You come hPrc - Buraya J?C'lir- tasarruf muameleleri ile normal ida. iti takd1rde gıynb kararı vetlleceği teb_ 
siniz. re muameleleri ve bankalarda mev. 

1

liğ makamına kaim olmak üzere ilı\n 
f will f?O lo the table - Masa·-- du kıymetlere müteallik tasarruf lolunur. 94118 

gidec<'ğim. muamelelerinin hukukan bat:! adde ı--------------
y ?u. will not comc - Gelmiye- dileceği: Romanya da ikam~. et- 1\lalka.ru. asliye hukuk mahkeme -

ceksınız. memekle beraber or:ıda bu gıbı em- 'ıtden: 
1 have food on mv plate bnfore lôk, hukuk ve menafie malik bulu-ı Mnikaranın Cami atık mahal1c.,in. 

my meal - YemPğimden evvel ta- nan ecnebilerin ise, Romnnya atnzL den İbrahim kızı c.cıkı hapishane gar. 
baitrmda gıda vardır. inde teda~üle çıka•ılmıcı bulunanldiyanı Fatma Aysel tarafından; as.. 

ThC' food is not O'l nıv plate bilumum tahvillerle nama muhar • 1 ıen F.clirııeli olup Burs:ının Celtık kö. 
after my m0~l - Yem ğ"mdcıı rer olm yan kıymetli senedleri ha- yünde pevnırc lik yapan Hü1111•n na. 
sonra 11nda taha~ımdn ~ ğ ldir. mil oldukları takdirde bunlar hak. lmı diğeri Hüseyin aleyhine zina sebc-

Exerci e: kında Nisan 1941 nihayetine kadar, lbile n~ılan bo.şanma davasının caıi 
Bo,; verl~r· doldurunuz: Romanya sefareti ile konsolosluk .,muhakemesi sırasında: 
1. İ ~ve food v0u. . !arına bir beyanname vermekle mü- M~ddeaaleyh gösterı!en ndre.ste bu-
2. 'J'!-e tast~ cf su '>"it>' ıs -- • kellef oldukları: aynı mükellcfiye. lunnmamı.'} V<' ik'lmetg ıhı mF'<;htıl 
3. İ havc a sour tast > in rnv - · ı tin. bu e'Li e h m. tahv.l. t V(" senC'd- kalmış olduğunda.il ilı\nen tebliğat 
4. t .get an or ~ırn ,' h c;"' 1 ·n me'lidunt olarak knbul etmiş ynpılmasın:ı karar verilmiştir. 1315/ 
5. The skins d oranıt"'> hnvc a 'bulunan bankalara d ş~mil olduğu ;941 Sah günü saa.t 10 dn muhakemede 

- tn.-te. ' Ankarndaki Romanya s"fnreti tartı- tınzır bulunmadığı veya bir vck ı gön. 

•= T. iŞ BANKASI 
Küçük tasarruf hesapları 
1941 iKRAMiYE PLANI 
, 

Keşideler: ' Şubat, ı l\lapfl, J. .&... 

fustos, 8 ikinciteşrln taJiQ.lenndt 

yıı.pLill'. 

1941 ikramiyeleri 
ı adet 2000 lirlllık - 2000.- lira 
3 • 1000 • - 3000.- • 
2 • 750 • - 1500.- • 
• • 500 1 - 2000.- • 
8 • 250 J - 2000.- • 

35 1 100 • - 3500.- • 
80 • 50 • - 4000.- • 

300 • 20 • - ('000.- • 
6 t "'Ut sonıe sul!nr on mv -. fından bildirilmiştir. Jdermedı!!i takdirde hakkında gıynp 
7. İ ~o - tlte rhair. 1 Keyfiyet alakadar Türk vatan - ka.r.a.M verllcceğ; teblığ maknmına 
8. You arC' - Tlıe tnble. daşlnrının ittihıına ''an>lunur. kaim olmak üzere tlin olunur. 941/69 1-==-=====::z:=:::::a:ıı:====-
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TÜRK ÇOCU~UNU BESLER TOSUNLATIR 

~~ it.r/( ~ ,\\1~\\l·tii::a!;.İllld~Uii.-..ııill'°I. 

Pirinç, Mercimek, Yulaf, Kornflaor, İrmik. Patates, Arpa 
Pirinç nişastası, Buğday nişastası vesai. h 1bubat unları •. 

ANA SÜTÜ KADAR KUVVETLl[IR. 
Çapamarka Müstahzara tı. Tarihi tesisi: 1915 

Boy atan soluk kızlar! 
h~ansız 111r>ktr>pliler ! 

BDluOun bu n6zll< ve mDhlm dııvrlnde kuvvet 

ve kudret keyna(lı olan kano muhtaçtırlar t •• , 

DEŞYEN ın kan kuvvet şurubu ile bunu kazana• 

rak soluk çııhrelere canlı bıı pcnbellk ve ıek· 

mil vucuda taze btr bahar zlndeli(lınln gelmesi 

muhakkaktıı 

Zeyıt ve soluk benlzll çocuklara DE$ YE N'ın 
kan kuvvet şurub1A 

ioARtsiNi siLEN is eAHKAsıNoA 
İKRAMİYEl.İ HESAP AÇAR 

Devlet Demiryolları işletme U. M. den: 1 
Muhammen bedeli 17.500 (on yedibin beş yüz) lira olan Haydarpaş .. , 

Eskişehir, Ankara telee.mprimör tesisatı 26/5/1941 Paznrtesi günü saat 
15.30 da kapalı zarf usulü ile Ankarn'da idare- bmasındn satın alınn.ckntır. 

Bu işe girmek ısteyenlerin (1312.50) liralık muvakkat teminat ile kanu
nun tayin etti~i veslkalari ve tekliflerini ayni gün saat 14. 30 a kadar ko
misyon reisliğine vermeleri Inzımdır. 
Şartnameler parasız clarn.k Anknrn'da Malzeme Dairesınden, Haydar-

paşa'da. Tesellüm ve Sevk Şefliğinden dağıtılnc.akt.ır. c2719ı 

İstanbul Fiat Mürakabe Komisyonundan 
61 No. ıu UO.n - Hazır erkek ve çoruk gömleklc.r"ne bütfın perakende 

tuhafiye mağazaları içın maliyet tızt rinden aza.m1 % 30 k6.r haddi tesbJL 
edılmiş olduğu Uli.n olunur. acd • i 


