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Tokyo l 7 (A.A.) - Ofi ajana 
bildiriyor: 

Japon gazetelerinin en mühim -
lerinden biri olan Aaahi ıasete9 
baımakalesini lranın vaziyetine tab
u ederek bu memleketle Sa.yet -
ler Birliği araaında mevcud ıergin
Ukten endişe duyduiunu yazarak 
diyor ki: 

Yunaniatanda b.rekitin devam ettiii mevkileri ıö llterir harita 

Yunani.standa ilerleyen Alman 
ordularının timdi, Balkanlardaki 
barut fı.çıaı.nı ateılemesi üzerine mu 
harabenin lra.na doğru yer deifı • 
tirme tehlikesi vardır. 

Emin bir membadan alınan ha • 
berlere göre mühim İran kuvvetleri 
şimal hududuna ıönderilmiıtir. Tah 
ranla Baka arasındaki hava naldiya 
tt 1 5 Ni.aandanberi tatil edilmiıtir. 
Ve ,imal hududuna giden yollann 
b.epei kapahlmıtar Bu aerııinliie 

Milli Şefin.. evvelki ~. Türk Hava Kurumunu 2Jiyaretle tetkik -
!erde bulundu~nu yazmıştık. Yukarıdaki resimlerde Millt Sef 
Kurumdan çıkarken ve tetkiklerde bulunurken ı;rörülmektedirler. İnglllz· 

Yanan 
ceplıesl 
ıatıam 

Alman tazyiki 
gittikçe artıyor 

-
Almanlar Serfiçenin 

işgal edildiğini 

bildiriyorlar 

Kahire 17 (A.A.) - Resmi teb
liğ~ Yunanistanda bütün cephe 
boyunca d~man tazyiki artmak
tadır. 

İngiliz • Yunan cephesi 
Atina 17 (A.A.) - Royter: 
Ma.ked!onya cıephesinden ~len 

son ihaıberlere ~öre, İngiliz - Yu -
(Devamı 3 üncü sayfada) 

DİKKATi 
Yeni 100 liralık 
ve 50 kuruşluk 

banknotlar 
Yeni banknotları getiren 

vapur Pire limanmda 
kazaya uğradı 

Merkez Banlraı bu banlınot
ların lııymeti olmatlığuu 

bildiriyor 

Ankara 17 (A.A.) - Türkiye 
Cüımhuriyet Merkez Banka.sından 
bildirilmJştlr. 

Yeni, bastırılan 100 liralık ve 60 
(Devamı 3 üncü sayfada) 

"Şerefsiz zaferi 
diğerlerine 
bırakınız,, 

(Y fada) 

. 
Bu sa h gelen ha er er 

3 ncü sayf adır 

Askeri vaziyet 
• 

Harekat sahalarında 
Anadoluya gitmek istiyanlar 

(Arkası sayfa 7 sütun 3 de) olup bitenler 
Yazan: H. Emir Erkilet 

Yugoılavyada: 

Tagoılav 
ordasa 
teslim 
oldu Londra ve 

y ~oslav ordwrunun Bos- Alman1a1a 

Beyannamelerin tasnifi 
bu akşam bitiyor 

na mıntakaı;ına ıdbğrıl.ı Tası· · et b 0 l[eri giden mütebaki kısımla - ımıy ug n akı 1 lar 
rının da bozuldukları anl.aiıl-

maktadır. Bosnasaray, şimal mer'ı·yete gı·recek 

-----------~ -
Müracaat tarihlerine göre, gitmek istiyenlere 

numara verilecek, tayin edilen günde 
hareket etmiyenler, haklarını kaybedecekler ıbaıtıdan Relen Alman kuvvet-

leri tarafından zaptedilmiştir. şlddeOendl 
Bu Ol'd'Unun cenuba dof{ru ta- Macarlar 15 bin 
kilb ve temizleme hareketine Şehrimizden hükumet vesaitile ı lecek ve bu makbuzlarla hangi gün, 
devam etmesi tabiidir. esir aldıklarını Londrada hasar mUbim meccanen Anadoluya gitmek iıtiy_çıl hangi vasıtaya binileceği ilan olu -

Alınan kuvvetlerinin yar - b•td• • 1 vatandaıların kaymakamlıklara ver l nacaktır. 
dımile şimal batıdan Dalınaç- ı ırıyor ar dikleri beyannamelerin tasnifi ioi _ Bu makbuzlar iki gün evvel za .. 
ya arazmi ve sahili boyunca /ngi/iz/erin en büyük ne dün de devam olunmuştur. Tas- bıta teşkilatı vasıtas~le gitmek ısti.. 
cenuba dokru flerliyen 2 nci Bertin 17 (A.A.) - D. N. B. nif iti bu akıama kadar bitiıilecek yen vatandaşlara dagıtılacak ve ta-
il:talyan ordusu Herseke ~ir - bılldiriyorı hücumu Brem en, e . . . yin olunan günde gitr.üyen vatandat 
miş ·bulunmaktadır. Bununla Yugoelav ordusunun pdlye ka ve :vatanda1oların bi~decd.ie.k1 lenk ~ekele lar haklarını kaybedeceklerdir. 
beraber İtalyan donanması da dar silahtan u,crid edilmemiı olan karşı yapıldı ve ıstasyon ar tee t e ece tır. Nakil işi bir komisyon tarafından 
büyük faaliyetlerde ve ihrac beJ'8(i umumiye9İ, bugün 18at 2 1 T aenif iti tamamlandıktan sonra idare 

0

edilecek, hergün muayyen va-
lhareketlerinde bulunarak bu de l&Ttstz olarak ail&..blannı brrak _ Londra 17 (A.A.) _ Hava da. 8eYk faaliyetine geçilecektir. pur ve trenler tahrik olunacaktır. 
ordunun seri kısımlarının Ra- mııtır, Teslimiyet, 16 Niean eaat 12 h.ilt emniyet nezaretlerinin tebüği: Vatandaı1lanı müracaat tarihleri- Nakil işine ne vakit başlanacağı bir 
gozayı W Kataroyu almaları - de mer'iyete ııirecektir. Difrr gece düşman tayyareleri ne göre -numaralı makbuzlar veri - jki güne kadar kararlaıtırılacaktır. 
na ve İş'kodranın cenu?una ka- Berlin 17 (A.A.) - Alman Londrra üzenne çok ı1iddetli ve aü.. -------------------

\.. (Arkul sayla 8 .ütun 3 t.) tebliği: re1di bir taarruzda bulunımıı1ardır. Ana doluda şı·ddetlı· kar '""-----------~J (Devama 3 iiadi sayfada) Geoe olduktan biraz sonra baılayan 
( A ricaaı. sayfa 7 s4tun 2 de) ' ri~a~;;ı fırtınaları hnkom soroyor 
tıkayacak .İ Eğribel dağında kar fırbnas;na tutulan bir 
ve dilimizi j yolcu öldü, Malatyada meyva ağaçlarının 

Şidcledi muhanbellr _..,.. eh ı\te cıMe• ICqı ~ ble!$i 

Tobnk 
etralında 
lıarekat 

lngiliz donanması 
100 kadar tank 

tahrib ett.1 

~ mmtalruında; 
ar kefil ~ Tobnık 
~ea hatt.ı d°ıfmda bk dü4man 
mevızıme mwattakiyetle ~ 
T İtalyan sıli:>ayı ile 139 İtalyan u
keri eBİI' alıruttır. 

'!'obruk müdafaa hattına karşı 
düşman taralından yapılan yeni 
bir hücum topçu ateıile püskür • 
t(iolm(jş ve düllffian yeniden a~ 
zayi8!t veıımi!ltir. 

Dünkü harekat esnasında diiş
mandan 25 sühayla 767 asker e
sir aldık. Bundan başka düşma -
nın muharebe meydanında 200 
den fazla ölü bıraktığı görülmüş.. 

Kahire 17 (A.A.) - Resmi teb-1 tür. 
lij': (Arkası. sayfa 7 ritun 1 de) 

tutacatız 1 yüzde doksan beşi yandı 
1 

Bhıi diitifnen oe koruyan· 1 
Lınn oailaini kolaylaf -
llnnai lfin. bu ltaıtl.arcılı lr 

rapl polı feY JeiilJir 
Yazan: Ercumend Ekrem 

ÖN bir 7.amaDda YlllYO • 1 
1m kt buur, rahat ve emni - 1 
~ Wcv.dla- , i 
nm•zm 1kt uz • : 
YUDll tamamöe i 
... ~I Di-
llınıUJ.e, kulakla
nm.m. Bunları 
llyıküe kullan
m uım becere -
bild.iıtmfz tak -
d1rde seıAmette 
tutunaca-
jtunuııfan emin Soiuk1ann tiddetle biiküm sürdüğü Şarki Karahisar kalt-sônin görünı.ıf:i 

olmamız milin - Şarki Kara.hisar 17 (A.A.) - Ge- ı recesi !hakkında ziraat n~ !.idu rl ı -
kündt1r. çen Pazartesi günü bir yolcu ka- ğ"ünün yaptığı tetk ık:ıt soğuk da1. 

Haniya, har - filesi Eğribel dağından ~eçerken gasının vilayetimizdf b it !i fe• ı • 
bin daha başlan- kar fırtınasına tutulmuş ve bu lini alm.ı.ş olduğunu göstermekte-
.ıncında, bize bir yüOO.en bir yolcu ölmüş, iki yol- dir. B~ta kayısı olmak üzere ş -
beşinci koldan dU.nun elleri donmuştur. Beş te tali, dut. kiraz, elma, armut ve dı-
b a h s e t m i ş- . hayvan ölmüştür. ğer bütün meyva mahsullerının 
lerdi. Mevcudiyeti ile beraber, Malatyada yü2ldie doksan besinden fazla, ü -
kullandığı vasıtalar, saptığı Malatya 17 (A.A.) - Soğukla- zilin mahsulünün dn yüzdn ellisi 

(Arkası sayfa 7 sütun 4 te). rın meyvalarımız üzerinde yaptı- zayi olduğu ve afyonlarır: tama -
...................... . .... J Jtı misli ,priil.me~ tahribatın de- (Arkası sa a 7 sütun 



2 Sayfa 

Her gün 
/ki muharibstrateji 
Arasında Türkiye 

'----•lldiUin IMrlee 

Resimli :makale ı ____ _......_ 

SON POSTA 

= Tesadüfün yolu, muhakemenin yolu 

Nisan 18 

Amerika ve isviç
reden tünel kayışı 

geliyor 
Elektrik, Tramvay ve Tünel 

idaresinin İsviçre 'lre Amerikaya 
verdiği tünel kayışı siparişlerine 
müsbet ceva'b gelmiştir. İsviçre -
den 1 ve Amerikadan 2 tünel ka
yışı gelecektir. 

Bu kayışlar gelinciye kadar 
tünel tek hat üzerinde çalışacak 
yalnız bir taraftaki arabaya yok~ 
alınacaktır. Bu şeklin tatbikine 
yakında başlanacaktır. 

Diğer taraftan tramvay idaresi 
Yaz meıvsimi münasebe1.ile tram
vay hareket tarifelerinde bazı ta
dilat yapmak için tetkiklerde bu
lunmaktadır. Bundan başka, idare 
bazı işlek yollar üzerindckf tram-

B •hin .hası Türk budud
lanna kadar ıeldikten 

tonra Tirkiyeruu harbe kaıft "\'a~ 
yeti daha Mzıh bir !'1al;ı:ıyet alm11-
tır. Bu va~et. fimdlY• 1'.~dal' 
mes'ul devlet 6.dMnlaJlllllZlD agız -
)erile, ııiyaset bakımındaıı: ~u~te -
lif vesilelerle ve hadiselenn ınkhafı 
eınaa&nda ltifi derecede izah edil -
mit b"lllanuyoı-. Bta vaziyetteki ~ ~ 
zuhu temin ede.n unsur, tade aoz.. 
ler deiildir: bunların yanıbaıında, 
Türkirenin vukuata kar~ almıı ol. 
duğu tavıı- ve tuttuğu yol c!a var 
du. Bu yol, herkesin gördüğü yol
dur: Müdafaa babıtıinde aaimkar, 
fakat tecavüzden. de kat'i ıuyctte 
müçtenib bir yol. Şu halde, e3er 
harb bize gelecek oluna onu biz 
getinnit bulunmıyacaiız. Biz harbe 
girecek değiliz; o bize ıtel:mit ola -

ı 
\·ay duraklarında halkın bekle -
mesi yüzünden müruru uburun 
müşkülatla yapıldığım gözönün -

•ııiiii--..iiiiiil..;;;:--._lliİİİİİi'••iiiiiiiiiiiiii;i;;;--.1 de bulundurarak durakları daha 
- geniş yerlere kaldırma~ı muvafık 

cakbr. 
BiYçok kimseler neyi takdir, neYl takbih edeceklerinde mütcred- dan biridir. Bu hnkkı kullanabilen yaşadığı muhıtte efendi, kuUana- görmüştür. Bu e;ümleden olarak 

Siyui vaziyet bak1mından hu 
halde bulunan Türkiyeye harb ge • 
lebiiir mi} Gelir mi) Hiçbir ıey 
hakkında kat'i biT hüküm verilecek 
zamanda değiliz. Bununla bernb~r, 
bu suale, akhn ve mantığır. yardı -
mile cevab vermeie çalı~ırken bil -

di~di~e~, .~ok. d~fa ekaeriyet;n gittiği yola giderler alkış aeai işittiler mıyan jse esir ve köledir. Birinci takdirde gideceği yolu bılir, kendi Viyana oteli önün.deki Sirkeci 
mı duııunup tetkik etmeden el şakırdatırlar. Takbih bahsinde de ge. arzusu ile tayin eder, ikinci takdirde ise gösterilen yola gider. Dii- tramvay durağı Jıarın önündeki 
ne -~kseriyet ile birlik olu~laı. Doğru yolu görmiyerek düşenlerin, biç ııünme, muhakeme etme ve ine.eleme kuvvetinizi heı- zaman kulianı .. meydanlığa kaldırılacaktır. 
degılse h.eyal ~kutuna ugrıyanların çok olma3ı bundan ileri gelir. nız, elinizden c;eidiği kada-r işletiniz, ancak bu a.-ıyededir ki hiir o1ur-

Takbih ve takdirde serbest olmak insanın en mukaddes haklaTın- sunuz. ....... ·-··-······-··--····-·-···--·············-···-·····--····-·············-········· ...... ····~-······ ... ········· ...................... -............ .-...... _..__ ...................... _ .. . 
Oğluma aid · hatıralarım 

~= fU jkj nokta Üzerinde duTabi- leneral diyor ki 
bir, to-pr.rü:ı:~:e yü~:~~·~:e~~w,t R ' s ı· m 1 e r ı· , r , s ı n d , 
lir. 2 - Türkiyeye harb 1'erhıngi Bulgarlar Yu.. Harb·ın Balkanlarda be, mecbuı- edil 
bn strateji zaruretile gelebilir. ioslavlarla aiya • dikleri zaman 

Bu iki noktadan birincisi b.-lıis n münasebetle • ı . girmek takdirin_ y H ı · d ~vzuu olmamak icab ed\yoı-. Har- rini ke~ti!er ve umumı eşmesı de ise daha ziya. azan: 8 1 Ziya Uşakhgil 
bin bugünkü hedefleri toprak ka - ~-nun ıçın bir T k• de mütecavizin <Bu satırları yazmadan evvel e- bunları bir yerde toplamak iste-
zanmak, kabil olduğu kadar fazla taıum aeb~bler ve u··r ıyenı·n arzularına tehei vin birçok yerlerinde dıvarları ti~· derdi. 
memleket işgal ıe~ek değildir; aay~ılar. Bız.~c, yet etmek zaru - dolduran, dolablarm üzerinde du- Bu album o rnaksadla alınmış 
bunu bugünkü mücadelenin değil yazıı?11' ve ııoy- hareket tarzı retile karşıla~ - ran resimlerini tavaf etdim yine olacakdı. Om önüme koydım, zar-
iki senelik cereyanı, hatta AJman Jenmış aı, ~ebeb caklardır. onu ta şu kadarcıktan başl~yarak fı boşaltdım, onın yapmağa vakıt 
davasının yirmi !enelik taıihi dnhi ler<len zıya~e . Bunlar, .naza - en son resmine kadar hayatının ve :fırsat bulamadığı işi ben yap-
sösteriyor. Bu harb, e~l-i tabirile sa~lı kalmış _ıç Y A Z A N nye VI'! kaıde 0 

- bütün safahatında ta'kib etdim. dım. Bu resimleri tarih ve mahal 
bir cihangirlik. yeni tabir;lc de bir aaık.le; ehemmı E ki' 1 larak filhakika Ve bu elim tavafın her vak.fasın- sırası gözetmeyerek nasıl tesadüf 
ı-ejim veya kıt'" harbidir. Şu halde, yetlıdı~. Bu~gar - m& 1 genera çok doğru ve da, her resminin etrafında deve- ederse öylece, karma karışık, al-
Türkiyeye harb, ancak strateji za - lar, hır rı:u1.~0 - U E A y~nde sözlel' - ran eden hatıralarla uzun uzun bume yapışdırclım ve onı, njhayet 
ruretlerile ~elebiür. Çünkü, iki bü. na yakın Turkle fl • mır d.ır; ya~nız tav - durdım. En son resmi Jıaliha otuz en son merhalei tecellisine götü-
'uk muharib ktıvvet arasındaki 1nii. şu kadar. Sırb, U Erkı•lef ~? vı:_ ıkmal e " yaşlarında ... Onın ~ençliğini ezen ren güne a'ia levhalarla kapadım. 
cadde, nihayet stııatejik ihtiyaçlar lah vesaıre halk_ :lılmege mııhtac_ darfbelerle ümidleri tarumar olur- ~e şimdi, album önümde du-
veya zaruretler tarafındar, tf'!sbit e. tan nıürekkeh dırlar. . ~vv.ela, ken alınmış bir resim; ruhının rıyor, om açıyorım: 
.lilecek bir umumi istikaıneti takib Mak~~onyayı aJ "Son Pa.ta,, n~. askeri herkı!s _ bıln kı şu bütün hüzünlerini simasına, vaz'ı- Ta başında şu hkrayı bir kağı-
.Iecektir. mak ıçtn yanıyor muharrırı okudugunuz ya - ·· 1 . . ·f d · k d da yazılmış olarak buluyorım: lar Onların g"' 1 h na, goz erının ı. a esme • a ar * ·· · h · Oh· "I" .. · l\k'kA b' Bzı lkrı Y~~ k a - nakış eden bir resim ... Bunda iki cSevgili oğ"lum Vedadcığıma: se-

Türlciyenin iki muhan'b arasın - zu ve .. ev~sı . rı go unun en ~ıma ı .ı ve tam !r. a an ıtti a ı~~n eli çaprast, gıiya bir tazarru'. bir nin kendi elceğzinle ayırıp birik-
daki vaziyetini strate1'1 bakım1ndan batı koıeaındekı Strugaya yanı Ar- daıma ta!!lflısı ıdı. Bu hususta mu - ·ıt· ' t•. d K"· d t . dirdi;:;.in resimlerini yine kendinin dl k d ~ı d y kl · dd'd 1 ha A ı ıca vaz ıye ın e. ım en azar- f'o 
tetkik ettiğimiz zaman da şunları navud"kihn~ . abg akrınıkn dogu ete en~ ktea ı yaBzı lar Jyazmı~ hve tta ıu'. kime niyaz?... özenerek aldı,itın ve aldığın gibi 

.. b'li 'z· ne ı ış a ma ta ır. omşurriuz u gar ara ma za, tıtm O fi h. . hiç kullarunağa vakıt bulmayarak 
gorE~ela · Türkiyenin harb har:ici Geçen Büyük Ht1.rbde, Alman ve ve hakiki bir Balkan ittifakına ma - n~~ kren, ;.uh_an 

1\.~~- z_a- bırakdığm deftere. bed!baht ba-
'- iması her 1·kı" m.uharı'bın de men- Avustuzya ordularile birlikte, Sır - ni oldukları için defaatla acı tariz - mtihanl s1ondmeye~ kılr bıml adn, ur ut fıs- b ı ı .-:a ' - b' -ıAb ..ı k . • b 1 d 1 a e er en ın ı a ar an ıs J a- an, sız aya sız aya, yana yana 
faatleri iktizasıdır. Türkiye harb ıstanı mag u eC"ere ışte ta u er e bu unmuştur. 1 rd d~k<l k.' b'l' topladı, yapışdırdı. Bunların ara-

. d ·· k ' M t h b··1 . . .. a an ıgeç ı en sonra, ım ı ır, harici bulunmakla, Arabı,,tan a bu- mev ıe ve anas rrın cenu 0 ge- Fılhakika çok yazıldıgı ve çok . . . sında her biri binlerce hatıra u-
yük menfaatleri'! sahih olan lngilte- sile Doyran gölünün cenub köşesi. işlendiği gibi eğ~r tam ve hakiki bir nasıl hır istıkr~r n~ktasıncla t7- yandırarak acı seyranlar yapıyo
reye çok mühim bir fayda temin e- ne kadar olan bütün I\fokf"donyayı Balkan birliği vücude gelseydi Bal. va~kuf ~den bır akıde var_dı; bır rım. Ba'zen şen ve şatır, ba'zen 

· l · 1 d" ş· d' d B 1 ı ' akıde kı ruh.ın bakasına hır ada diyor. Halen sıklet merkezini Ak • ışga etmış er 1• ım 1 e u gar ar 'kanlarda sulh ebedileşecek kadar . . . . . - ca'li lbir tebessümle sanki kara ta-

d 
. . k kl l • .. .. ayni ""'Yl' yapmak istiyorlftr wı la d ,.... L ı J Al letı sermedıyenm mevcuchyetıne, ıı·•ın· e karşı hamul ve S'"bur, tarı"h. 

entzın şar ·ın:ı. na e mış gorunen ,... • • sag am ıır ı. ra11:at ta ya ve - b" ahk e· kb · d " 
mücadelenin bütün canı Musul pet- Geç.en Büyük Harbde müttefik_ manya siyaset oyunlarile ve Bulga. ır m en:ı 1 

u , aya manır .. ~- .. yaş, mahal sırası ta'kib etmeyerek 

11 d H f ı· ı a ler Selaniğe ·n .. memi .. t v h d 'k d l Bu resmın manasını o J:!'<>.$SU- dizilen bu ~lgelerinin arasından 
rok arıbn~ "kayan1r. l ay a. ı~an 1'! . k . t 1

. -1 d' ~Be~ eyba bul ristanı . en j po itikalarma alet e.. ne kavuşmış ellerin ifadesini son-
a an uyu petro çeşmesının se a- ınme ıı ememış er ı. u se e e derek bır Balkan birliğine mani oL b" kt b b" f k ' d he-p seni ·bulıp öpmeğe, koklama-
meti İngiliz filosunun en kıymetli 1912 ilcinci Balkan Haıbinin zuhu. dular, Bulgaryasız vücud bulan ya. ra, ır dme uMı~~ ır1 .,.1 _ras~ a ita ça]1.ş1yorım; fakat bu ,g-öl.geler
k · · -Vl d T .. ı · h b ru b b ı S 1. ·.. B ı ı okumuş ım. a ""us ta ı mm yıne den binlerce, binlerce daha çok 
uv_v~tınılte,...-ıkr. ebur. ur :ıye, . ar l .na se .el od_an Belak~ıg~ d~ gbar ar rı sakat Balkan ittifakının ameli bir bir tecellisine ma'ruz kaldım bir . d ha11cı bu undu ca çei>me şıma gırememış er ı. e ı şım ı, una k y f 'd" b d y 1 ,... ı:?()tgelerin hep RÖZlerimin içın e, 

yolundan emniy-et altında bulunu_ da nail. olmağı düş~nüyorlar. 1 me ~ vdd~-~9e.h ~ a ul?'.?s av - sırada yazılmış bir fıkra. Diyordı ruhımın derinliklerinde benimle 
d kti Bütü b ı ld k · . yanın ere u • ı tıraz ve mumaşat ki· cBeni en mes'ud yaşamak hak- beraber ağlayıp durıyor; ve şa'irle 

yor eme · r. n un arı e e etme ıçın poütikasile pek çabuk. sıfıra inmiş. k · - bedb h. t d ,_ 
Türkiyenin harb har~i kalması, sadece Alman ordularına yol ver_ tir. ıma r~gın_en a . eA en <A~ra beraber: 

Almanyaya da ~ühim üir menfaat menin ve onlara üs vazifesini gör _ I . . ma7llıa~ıye.~ıme karşı şikayetlerım Bana her yerde senin ruui me-
temin ediyor ki o da Karadenizin menin kafi gelmedjği aş:ı'kRrdır· fte bunlar.ın netıcesı olarak Bal - var. Bır gün Allahm huzuruna çı- laıin göriinür 
harb sahnesi olmamasıd:r. Bu de - yağlı bir mükafata nail olmak için' kkan devi letle:ı ayn ayrı ve teker te .. kınca ben de onları SÖ:'{leyede- Neye baksam gözümün nurı 
niızde halen Almanyanın büyük Bulgarietanın bil' tara~an ordusun~ er. a~ ana~ılecek b~r hale getiri ~ ğim.> O r~n:ı.in~ bakarken hep bu hayalin qörünür. 
menfaatleri vardır Dün:> a ile yap - seferber etmesi ve diğer cihetten lebılmışlerdı. Bu ha ün mahzurlarını sözlerini duşunur ve sanki onı en diye inleye, inleye kavruhyorım.> 
uğı ticaret münas.ebetlerinin büyük Yugoslavya ile :-nünasehetini kes • ~=k~ile .gören ve bun~. m.ani olma- son adal~t ma~~ı:t:ıı~da elemlerini İşte böyle başlayan albumun 
bir kısmını Tuna üzerine toplanıış mesi lazım geliyor ve bu suretle g n zıyade çalışnn Turkıye olmuş- takrir ediyor ı,:!Orurum. yüzlerce resmi arasında dolaşıyo-
olan Almanya, KaraJenizde çok harb Balkanlarda um.umi)eşiyoY. tur. Filhakika Türkiye, Balkan ittL Yeryer evin hemen her tarafını rmı. Bunlardan hangisinde tevak-
mühim nakliyat yapmakla meşgul - Macari9tan Balk~ . H b"ne fakını can ve gönülden istemiş ve doldrran bu resimler onı münfe- lruf ed.eyı·m: .,.;;lerek, çömelmi«=, 

1 
, ~n at ı za - h ).. 'dd. l ..ı.. F ind "st · ,.._ " 

dür. randan, Kafkasyadan ve Rus_ ten bilfiil kan~tı ve parJak har k ,. usu uneı cı t ıÇa ı'Şmı~ır. akat rid hal e go eren irıli ufaklı bir çantaya nevale yerleşdiriyor; 
yadan çok büyiik mıktaıda ham tine mükafaten Tu a · ı T . ehe~ ner şeye rağmen ve ne sebeble olur. taıSVirleriıdir ki çocık ~özlerimiz- galiıba bir kır alemine çıkacak ... 
madde çeken Almanya için Kara - araamd.aki ara:zlyı' n. gıa el teıt.? fir~le rı sa olsun mallub tam jttifakın husul den uzak oldığı uzun zamanlarda Yukarıda diğer bir resimtle, en 

h b h J ış e ı. va- bulm l . d rr·· ~- ' rdı ık c:leni:rin bir at 11'8 nesi o maması ki bu yerler geçen Büyük Harbden ama. .. ı 1!1ese csın ~ urıuyeye bizi avutı ; art onı bir daha şuh tavrı ile, bir elinde bastoru, 
mühim menfaatler temın eder. evvel Macaristana aidJ.i; amma bu- ~n ufa~ ne hır ?ata ve ne de bir dönmek roiimkin olmayan bir u- öteki eli cebind,e iğrice şapkasile, 

Saniyen Almanyanın stratejik ad M d k R · ıhma! ısnad edılemez. zaklığa bırakdıkdan sonra bey- biraz çapkınca halile, galiba bir 
h defi s··, . S" k r a acar an ço umen varmı!'I! B 1 b b T" k' . ıı.. k d ~il . . '. k . d diy b" . e .k 1uveyşt:ı1 r. d uveb:>-?ıhn en h sa Bunun ne ehemmiyeti vardır?! M~- .. k~?un a. ~~1a er .. urf ıyen1n bu- hat! nıvunma eg , nepsının a

1
r- deniz kenarın a.. ger ır resım: 

ve en o ay yo u a, ıı Msa a - carlar Ü 1.. ı_t . k R. gun u vazıyetı e mutte iki Yilna _ .şısında, ayrı ayrı yanıp kavru ı- Yeşilköy bağ"çesinde anasile, ab-
-L.. b ·· ı.:·· · k' f fl d ' ç u pa~ a gırme tc u - · t dd• • k 1 ·ı b b ·1 k b k l b ~atrdın ugun ·u Orın ıdşa sa 11asıdn ha, menleYden daha kıdemlı oldukların ~~s ana_,dma.. ı ':~IAhmaııevıdço yar. yorız. .. . ası e, aı ası e ve a ra a a a a-
~ sı anAgleçer. 1~ an ydo h a a dan taJladdüm ve tercih hakkına C11m1 oı ugu mu a ansın a bulu_ Bir gun Tıra?dan gelen eşyası- hğı ile, kendisi arkada, böyle 
uta ve marıya ~arşısın a asım maliktirler nuyoruz. nın arasmda bır album ,bulındı. sevdiklerile muhat olmakdnn bah-
olarak yalnız İngiliz erduau vardır. 1 'ti · 

1
.. R nl Bunu söylemekten maksadım Pek sanatkarane yapılmış, mükel- tiyar gülüyor... Diğer bir resim-

Türltiyeden ıe;rm yol, uzunluk ba- / yhruJ d~İ .yı.n:e eehı- ~e, Yu - memleketime minnet celbetmek de- lef .büyük bir album ki bütün yap- de, bir vapur güvertesinde mi? 
kım1ndan bir kaç misli, iklim bakı. gdok:ıv lu ~ 1

1
e keı~ . n . n arasın. iil. fakat fürkiyenin Balkanlar rakları boşdı. O zaman tehattur Hangi seyahatine ~ıkıyor? .• 

_ .ı d h f .. d l b a ı yer en :ı ma ıçın ışe kan" d ki . • • .. .. Alı., kl · · muıuan a a ena ve muca ı~ e a. k . . l Ev b b" ., - a vazıyete göre şimdiye kadar etdim· onın bütün dolaşdığı ya- vumun yapra arını çevırıyo-
lumından çok daha ağır ,artlar ma ı9byor armış. ger u ır em - v ' • l d b • ' · rım: onı şurada burada, Londra-

d 
a rivaki olursa artık Balkanlarda biz- yaptıgından bal!'kıı ber ne yapsay - şad.ığı yer er e, a zen yalnız, 

maruz ur. .. .. den başka harbe girmemi~ hiç bir ~1 y~l~ı~ kendisi i~in değil, mütte- ba'zen dostlarile beraber alınmrş da, Parisde, Prağ:da, Brükselde, 
Şu halde, b~~u~_ku ,ıırtlar. -. fa. devlet ve nullet kalmamı~ oluy. filden JÇ?n de en muzır bir harekette resimleri vardı ki ekseriyet üzere hep dönüp dolaşıp tekrar Yeşil-

kat, yalnız bueunku şartlar - ıçınde El d .. fkl . . . bulunmuş olacağını söylemektir. küçük kıt'ada olan bu yadidrları köyde, tekrar sevdiklerinin ara-
Türkiyenin harb harici kalması iki en . ost v.~ .. mutte 1 enmızm (Arkası SC!:ıJfa 7 sütun 6 da) büyük bir zarfa tıkmışcİı cbir .~n sında, nihayet Tiranda, Draçda, 
ınuharib ;çin de belki cie ayni de~ gazeteknnde,. Turkh:rl~ Rusların ........ ••••••••••··---··•·•••••••••••• .................................................. ~ .............. !Tuesanda, İşkodrada, Dalmacya-
recede faydalı bir vazıyet vücude sulh saadetlen.nden bahıs yan gıp~ da ... 
getiriyor. Bu 11.utlar devam ettiği ta ve yarı tcı.ıız yollu yazılar var. j STER İN A N 

1 
Bir yaprakda fazla tevakkuf 

müddetçe, her ik.i tarafın da bu va- Do.tlanmıza hak vermek ve bu etdim: 
ziyetten memnun olmaları icab e - yazılarından dolayı asla incinmemek is TER i NAN M A r Henüz Hariciyeye geçmemişdi. 
decektir. lazımdır. Bilaki:ı 0 yazılar de _ En mes'ud zamanı, dört arkadaş, * rin dikkat ve teemmüle değerler. Bu sabah bir arkadaş söyledi: tu. Haberi işitince arkadaşa sor- bir kır kaıhvesinde, Ekrem ve Ce-

Bir kaç kelime ile de: başka bir Çiinkü bazı acı hakikatlerden bah. - Haberiniz var mı, Belgrad duk: mal Reşidle beraber o, ve Bü-
mesele hakkındalci fikrimizi söy)i _ sediyorlar. radyosu dün ak~amdanberi tek- - Ne yapıyordu? lend . .. Dördü de gülüyor, atiyi 
yelim: Onların dediklP.ri veyahud de _ rar faaliyete ~eçti? . - Evvela caz çalıyordu, sonra hep parlak görmekden, emeııe:i-

Gazete sütunlarında "\le ajans ha. m~k istedikleri şudur: Türkler ve Belgrad radyosu bir zamanlar sırb<:a, daha sonra da almanca nin tehakkuk edeceğinden emm, 
berlerinde bir Hindistan yolundan Ruslar şimdi sulhiin nimet ve saa. türkçe neşriyat ta yapardı ve o neşriyat yaptı, diye cevab verdi. o ,$inün hayatından memnun ve 
bahsediliyor. Bu Hindistan yolu, detlerinden istifude ""tmektc devam zamanlar vakit buldukça şöyle Mümkündür, fakat Bı•l.grad müsterih... . ·? 
bugün, Büyük İskender zamanın _ ediyorlar. Fakat onlıu•n bu !18.adet- hir dinlerdik. hadiselerden son- ihalkımn bu radyoyu bun~an Yine bir kır alemı, bu neresı. 
daki teklile görünmüyor. O zaman- leri uzun ııürmiyecek ve harbe gir- ra swbcası S{ibi türkçesi de sus- sonra benimseyebileceğine: hayır kırda değil, ~eş{lkö~l b~ğ-
lar, lskenderi l-l:ndistana gönderer. mek sırası flihay.~t onlara da. ya _ j 5 TER ·ı NAN, çesinde. Birçok :ırka aş arı ı e e-raber. Bu ne zamandı? Ne vesile 
uik toprak cihtlngirli~ idi. Bugürı kında gelecektir, Yalnız harbe da~ ile toplanmışlardı? Vedad yine 
itin bu tarafı varid değildır. Hin . hn evvel ve kendi istelclerile girsey- İSTER \NAN M A 1 mütebessim... Tahattur ediyorım. 
diManın. lngilterenin müdafaası ha- diler harbi istedikleri yerde, iste • '-._ n..~)lo ~"~i'ı<'TTI~.,... <'l'l'""!'" t~.,nbul-

(Arkaaı sayfa 1 sütun 5 1e) dilrıleri tekilde yapnbilir]erdi. Har • cıa lıUAukl üü1lıu1.:~. 0 sc:.ue k.eJıd.i-

Yaptı ğı dişler paslanan 
dişçi mahkemede! 

Abdillbaki isminde bir dişçi, 
gayrr:i sıhhi diş yaptığından dolayı 
adliyeye verilerek hakkında ta -
k1bata başlanılmıştır. Dişçi aley
hindeki icki'ia şudur: 

Kazım ve Mustafa isminde iki 
kişi Abdülbakiye müracaat ede -
rek, kendilerine kaplama diş yap
tırmak istemişlerdir. Dişçi de bu
nu kabul etmiş. onar aded kapla - · 
mayı beşer liraya yapacağını söy
lemiştir. 

Fakat Albdülbaki kaplamaları 
Klorya denen madenden imal et
miş, bir müddet sonra ağız usa -
relerinin tes.rile madenler pas -
lanma.i{a başlamıştır. Bunun neti
cesi olarak da ağızda tefessüh baş 
.g-östermi.ştir. 

Sul~u ·dişçinin duruşmasına Sul 
tana:hmed 1 inci sulh ceza mahke
mesinde dün başlanılmıştır. Fa -
kat. Abdülbaki mahkemeye gel -
me<liğinden ihzaren celbine karar' 
verilmşitir. ı 

Tek t:b ayakkabı hazırlıkları 
Ticaret Odası, tek tip ayakkabı 

hazırlı.klarile me~gul olmaktadır. 
Odanın bugüne kadar haznladığı 
nümuneler ve tesbit edilen tek fiat 
Ticaret Vekilinin şehrimizdeki tet-' 
kikleri esnasında gözden geçirilmiş 
bazı değişiklikler yapılması müna • 
sib görülmü~ti!. Ticaret Ociası ye • 
niden hazırlaJ.ğı nümunelen Veka~ 
lete göndermiştır. Ayrıca piyasada 
deri fiatlarile ayakkabı malzemesi 
fiatları etrafında tetkiklere devam 
edilmektedir. Oda, ayrıca standard 
tip nizamnamesi kabul edilö.igi tak
dirde piyasaya lüzumu kadaı ucuz 
ayakkabı çıkarılabilmesi ıçin alaka
dar müesseselerde tetkiklerde bu • 
lunmaktadır. 

sile beraber nıe'zun olan yakın 
refiklerinden bir kaçı ile beraber. 
Bu resmin arkasında arkadaşları
nın iınzalatl1ıkları bir uzun vazı. 
Bunda kendisine karşı olan ·mu
hahbet ve takdirlerini ~sterdik
den sonra, son olarak kendisini se
firi kebir görmek temennisinde 
bulunıyorlardı, elbette tahmin e
demezlerdi ki ona muntazır olan 
akı.bet faci'aya müncer olacak bir 
ye's ve hicrandır. 

Bu resimde uzun durmak kuv
vetini bulamayarak yaprakları c:e~ 
viriyorım: 

Tekrar bir bağçede. Bunı tama
mile tahattur ediyorım. Hakkı 
Haliıdin bağçesinde. Bu rem1i o 
çekmişdi. Biz dört kişiyiz. Ana ve 
baba ile i-ki oğul... Resim oldıkca 
büyük, ve pek vazih. O dört kişi-
nin bütün ruhları sa'adetle calka-
nan yüzlerinin ifadesinden, ı<lu-
daklarını ~eniş bir tebessümle a-
çan sürurdan taşıyor. Belli ki ana 
ve baba iki ı;ı:üıide ~nç ye-tişdir-
mekden pek bahtiyar. Vedadla, 
Bülend, onlar da ömürlerinin en 

(Arakası sauta 4 ~i~tun 5 te) ···················································• 
T A K v 1 M 

NiSAN 

Rumi se:oe 18 Arabi ıono 
1357 1860 - Resmi aeno -Niaan Kaııım 

5 1941 16..! 

CUMA 
GÜNEŞ R. Evvel iMSAK 
s. u. s. D. 

6 17 21 4 28 
10 25 8 87 

Ôğle ikindi Akşam Yatııi 

::;, D. ~- lJ. .s. L>. .s. D . 
V, 18 14 lj 59 19 52 21 :.!X 
E. b ııa ':I o:ı 1 u - ı R1:3 



SOR POSTA 

Telgra:f, Tele Ve Telsiz Haberleri 
MalllDIJ8 l ingiizler dün gece 1 İcra Vekilleri l ~>lwzg.e[f-)- j 

Berliaibomhaladılar Heyeti toplandı Af.EMiNOE 
nl'lllrkeD Lolld(a, ltt (A.A.) - Alman Ankara 17 (A.A.) - İcra Ve - • Balkanlar savaşı 

Yugoslavya 
Kralından 
haber yok 

Fransızlara göre 

Harbin neticesinı 
tayin edecek ol 

Yunanistanda 
harb vaziyeti 

-
M11barelle 
en ciddi 
ıalhalla 

-
Almanlann iki günde 
iki fırka kaybettikleri 

söyleniyor 

racl)QAlDun 'bildirdi~ine ~re İn- killeri Heyeti bu~n saat 16 da 
~ hava kuvvetlMi dÜ!ı. .gece ıi- Başvekil doktor Refik Saydamın 
mali AJmanyadaki bazı yerlere =~~e haftalık içtimaını ak

Yazan: Selim Rarıp Emet 

~ lriicuınlar yaJ>JN$l&r ve 
1'u meya.l'lda Berlini de ziyaret et
nıişlet'dir. Alman radyosuna ~e 
bazı maha'Kerde yanJllnlar çıkarıl
rruşttr. Kültür yerlerinde de hasar 
ika edilmiftir. 

B\:I hıöc\xnlar haklmwla Lontfra
da heniz resmi bir teblil' netre
d!ilmeıniı$tir. -------

3 büyük muhareb 
DiKKA.T! 

G en~ bır çemberin kavra - ., __ , 
dığı Yugoslavyaya karşı ATWİçe Mari oğlandan haber 

yarım daire şeklinde başlıyan bü- almadığuıı •Öylüyor 
yiık hır taarruz kısa bir zaman B ·· ··k h [ 
sonra bu devle-tın askeri kudretini Londra 11 (A.A.) İngiliz uyu meç U : 

{BtıttaTajı l inci sayfada) felce u~attı. Üç ordunun iiili ha- sayfiyelerinden birinde küçük bir Amerikanın vaziy 
ku""1u.k ihtiyat banknotları g_e. reke<tı, iki memleketın de müza - evde oturan Yugoslav valide krali.. 
tırmekte olan vapur Pire lima - heretile ıcra edilen bu anıan ver- çelİ Mari bir mulüat anasında Clermont - Ferrad 17 (A.A.) 
aıı1da kazaya ui{radıimdan bu mez tecavüzun görebileceği kah _ tunları aöylemiıtir: Ofı ajansı bıldmyor; 
banknotlllr ortalığa dağılmıştır. r~anca mukavemet ne derece Oğlum kral Piyer'den en aon 0 _ Balkanlarda ve Afrikada 

Bunlardan 100 liralık b:ınknot- yuksek olursa olaun mücadelenin larak bundan bir hafta evvel ve yan eden askeri harekat ~az it 1 D J lar halen piyasada bulunan y\i2 alcibetınden ümid duyurabilecek bilvasıta haber alabildim. Bu ha.. rin baslıca sutunlarını işgal 
a ya a maçya liralık banknotlara aynen müşa - ortada pek az sebeb var4ı. Bu se- ber oğlumun aadece sağ ve sıhhat. mektE>dir. 

sahillerinin kendisine bih olup teda~ldekilerden y~a- beblerin baılıcası taarruzun mü- te olduğunu bilditiyordu. o gun ne- Geneı al Duval, Journal 1( 

ne farkları uzerlerınde Büyük teşebbısı olan başlıca ordunun rede bulunduğunu bih•ıediiim gibi sinde yazdriı bır makalede 
verilmesini İstiyor Reiısicümhurumuz İnönünün re - kuvvet ve kudretinden ziyade bugün de neıede olduğunu bilmi _ ki: 
Bem, 18 (A.A.) _ Ofi: simleri buhmmaktadır. Y~lavyanın böyle bir müca _ yorum. Alman tebli2leri İl'\Ril" 
Yeni Hırvat devletiain hudud- 50 kuruşluklara ~lince esasen dele ıçın bılha.ssa hazırlan_mamış Kraliçe Mari Yugo•lC1.vyaya dön- şarki Yunan lımanlarından va 

lan meselesi, YU$slavyanın bo- bu kıymette tedavulde ~anknot olması ıdı. Muhtelıf ter~dud saf- mek istediği halde hastal.ğuun bu- purlara b nmekte oldu~unu h 
~imasının baelan~cında&Weri, 0 bulu~~ıl'ındaı:! bunlar içın ev - haları geç.ren bu devletın harb na mini olduğunu ve oğlunun iltti- veriyorlar. 
derece .,Unün meselesi mahiyetini saf bıldırmeie lu:zı.ım :roktur. ~~amadan. kısa zam~n. ~V"!el darı eline almasının kendisi ıçın İngdız tebli~leri ise bunun 
atnuttır ki Berlin, alAkadar· mın- Bu 100 liralık ve. 50 kuruşluk ~lu pak~ı ~alaması fıkır ıhtı • tamamile bir siı•priz teıkil ettiiini sine olarak Yunanistana ta 
t...ı.aıar -.1..a1:M•e, _.._en· Larekl- banknotların kıymetı bulunmadı- lafına d•w.+uı...:; ku:vrvetl~e her kıtaatı çıkarılmakta oldu~unu 
-. mı ........ - .-ı ·· ....-~ .~~dKu 1::n aöylemit ve ıunlar. ilave etmiıtir: 

tın diker her türlii Jne9elelerden tını ~ alınmam~sını say!n halkı- tüuu m.~ca e~e. tasavvurundan f~: Kraliçe ~ıf.t.tıle bu hareketten bü d•rivorlar. ~er ıkisi d~ doiru o 
daha ewel ııeWWtinı ve aııkerf ha- mıza ı18n ve tavsıve edenz. ra.ı{at ~terdığ•nın başlıca delbı .. k b" .ftih d d f k b·· labılır. l~ılızler tıarkı Yun 
rekata deıvam ettikçe siyasi mese- ıdi. Bundan BOnra hasıl olan te - yu fr \ .~r ld~! uB, a İt b ı. tandan bir miktar kuvvet c:ek 
lelerin talik olullmaSl icab eyledi- "Şerefsiz zaferi diğerle- beddülü müteakib silahlı bir ihti- ana • atı e uzu um. ununa e - Almanların tehdidı aJtuıda b 
j'ini, ıbi~k defa 'habrlatmak lüzu. • b k lM ihtimali belirdiği zamanla ra~er kr~hn Y3~mağa n.1.erbur ol - nan Selanikle Kavala ar:ısınd 
munu hieeetmittir. rına lr:' IR'Z" mücadelenin fıilen başladı~ı tarih dutj ICYl. ~pt~gb'·a· k•?·~m. . b" ~e adalarını i-al edebilecek} 

Dııer taraftan, ır.etalieat ve iıd- arasında hazırlık için pek az za - .. '~tj1 
.;: 

1B ı1n t~tın dır ı?ibi Korent körfezın·n şimal 
cfialar eimdUlen tezahür etmde Moskıova 17 (A.A) - Royter man kalnu.ştı. Orduyu cenubda ~uca e e ~ u~.u. u ar ın e cenubuna çekılm~ hazırhklan 
ba4lamı.ttır. Bunların en müıhim- bildiriyor: yılmak ve icabında Yunanistan ü- y>'le o.1acagı1i ~phe yottd. F;~a~ vapab lirler. Nihayet bütün bu 

Atina, 18 (A.A.) - B. B. C.: mini Dalmaqavı l&tihdaf eden elıç'T..~.:;rı:~:. ~:::a b::~ zerıne çekilmek için Yunan Ma - .~0:;~ F İct·ı •oİunak .. " .. kr 0 
- d"seler arasında kalb vazit 

Yunan resmi tebli~i: metaHbat ~il eylemektedir. ft- vekili Antoneskoya «önderditi bir kedonyası üzerine doğru herhan-~ [" ·t ır ? an 'İu ~em. ~ören Mmırın müdafaasını 

Çok şiddetli tazgika 
raımen lngiliz w 

Yunan hatları 
daganıgorlar 

Garbi Makedonyacla vaziyette talyanın A.dny" atik denizinin şark kt bd $e fsi f . gi bır toplanış hareketi yapmıya e ettmdıınngı teremhn ve zmehnl a - i~in de Mısıra kuvvet J?Qnd 
L:..ı..ir ...J:&..im de:ı..ı.,iklik yoktur. ~ık m~ u a, c re z za en imkan Yoktu. Bulı?arisıan )Ol.le nın yar ı~a mu taçtır. ır 1 ve kala.bilir. 
~uk ;;besinde, kuv- :!1/li :~~~d:! e~~~:ü~al~: ~~erlerme bırakınız> demekte - Yl.llf06lav kuvvetlerini çeviren muaz~m. bır or~uya karıı ancak Fernand Laurent. Echo de 
'Vetlerimiz bazı tahhye hareketle- maeya ftalvanlarının Mussolin:ye dlr. darbe vaziyeti işte böyle ol~n ceaaretumz ve vucudumuzla muka- ris'de neşre:vlediği makalede dl 
rinde bulunarak bu meyan4a Kli- 1 Gırvrilovi~ bu mektubunu, Yu - buldu' bele mecburiyetindeyiz. Lakin biz yor ki· 
aura ve Ersek ,ehirlerindeıı inti- c"krrıiş ('lldu~u te\P.raftır. Bu te - ıOBlavya~a 100. b~n. ~umenin ya - B1;1.son hareketin mütearrız icin ~u~oslav:!ar .. hü~riyetimize ve ;tere - Önü~üzdeki birkaç gün 
zam dahilinde çeldlmi.şleniir. ırafta. Susakdan Ama,'Udluk hu- eadıiı. T~ vadısını ~ımıen as - verd1jti muvatükıyetlı netice ile !n;nıze du,&u:ı ınaanlar, oldugun~uz ve Balkan lıareUnnı11 sona 

duduna kadar bütün Dalmaçya kerler~!lm ı..ıal etme;ıı~ı taleb e- Yu1'0Slav kıt'alarının cenub.ia Yu ıçın bu ~ukaddes mef~~mlar ug _ aile tamamile fethedilen veya 
Atina, 18 (A.A.) - B. B. C.: sa41ilinın kalya tarafından ilhakı den Bük~eş ~~zet~lerıı'?!n yap~. - nanlılardan ayrılması, Yunanis _ runda mucadelc edeccg.z., bi bir sükun altına alınan Avıa 

~::':n ~1:kı::: ~1~:.,::; taleıb edilmektedir. ları neşrry~t u~erıne ~ndermıştır. tan içın de vaziyeti feuaJ~tırdı. Mülakat eanaıı?~a ~~elerinin dalci kararsız vaziyet ort~dan le • •ı• y Gavrilavııç .divor ki. Gedık veren müdafaa hattı SeJa _ yanında bulunctn ıkı kuçük prens kana harbin neticea üzennde m 
ve Ersek eehri ise 17 kilometre lnttı iZ - unan Bizim çellil~ekte oldu~z nik yolunu açık bıraktı ve ondr.n aiabeyleri kral Pierre ile iftihar et- BİT olacak üç n1uharebe dıdıa 
mesafeded:~~I!_ ..__.. tıopraldara Jdmın gtreceti bızi a- sonra. i~hz kuvvetlerinin mü • melde .oJduldarınr ~yl~,Jerdir. mak lbmdır. Bunları" birincisi ...-- --- cephesı• sağlam Jiladar etmeL Fakat oraya tek - dafaaya ı.tiraklerine ralmen vazi- Kraliçe Marı lneıliz miJledne fU diden l>e•la""ıo olan Süveys m 

Atina, 18 (A.A.) - 1f· B. C.: rar ~~z ~man k mleri vet eaki Yunanistan& dolru ma - kısa mesajın bildirilmrsini iatemiı - rebea. ikincıai henüz tqebbüa 
'D • .:1....,. dün _,,e hatt,..azıtda w- ltulacaiumz bızı alakadar eder ve ,_._ b h t · b lad tir• . L d h b . .. 
~J~ ,..-- (.__. ~ ~ 1 :......: ~-) . . d b r.us ır cep e arıe mıve aş ı · mıyen on ra mu are eaı. uç 
kubulan çarpı(U'tlalar hllkkında a- -.-... - _,,._ orada bulac~kla~ımız ıçın e. u: Bu~n. bu memleketin l'Ski kapı- Memleketime itimad ediniz. So- ~ ıi~ devam eden ve hakikatte 
.. A'ıdaı'lti tafsiUtı vermişt;r: Ban hattı, ~an tazyikine ma - nun . ehemmıvetı varddır:. "ld~ım<lı larında cerPv~n eden dövüş. av- nunda her şey düzelecektir. bin bidayetindenben batl11n lan 
01~ dal'}armdan ııtamda ruz kalmakla beraber, tam ve~- tehdı? ede~k zama~. ~gı ır ve lardanberi ~ütearrızı sarp Arna- kat henüz had devresini bulma 

Servıaya kadar uza~an hattı tu- lam olarak durmaktadır. Serfiçe b~ b!r ~ehdı?, de .degıldır. Yalnız vudluk dailanna c;iviliven ırıuka- Yugoslav ordusu olan Atlantik muharebesidir 
tan İDıldllz kuvvetlennin sal cena- etraiuıda fiddetli çarp~ ol - rıvazı bır ka ıyettir. vemetin ne -e;ıbi bir akibPtle kar - Bütün bunluın araıında baı 
~~~ ~-:,arru;~"!t1ft makta ve !turada Avu.tralya kıt'a muharebe neticesinin bu yeni sal- şılasabilecdini ıöMerecek ve bu tesıı·m oldu büyük meçhul vard!r· Amer· 
bir 

1 ı:uk~t n ı&Keı:.~ıı: cl6'- ~ i Almıtnlan hırttal~. haJann .eyrine tabi olduıona ıüıp tecelli Yunanistanın mukadder& - variveti. 
k akır za ·at verdtnnit- Bır .. nııiliz motirWl e\lziltamı, ~t- he yoktur. Dün Amavudhıktaki tını da vechelivecPktir. Balkanlar, Umumi hareUt bak mn:.lan 

r~.a QO yı r~l~e bee Aıatan tayyaresi clü - İtalyan kıt'aları mevzii hücumlara BU ~nlPrde tarmlPr"nln en ynfj - <&.t tarafı 1 inci SQfacl•) man hava kuvv~tJerinin hAkim 
e ır. bu eh el ... t ~Ü$ft~ ....._...._. teeebbüs etmişlerse de Yunan kuv Mm bir anuu v~cıaı:naktadırlar Hu....t bir tebliğ ile b:ldirild1ği ziyette o?duğu bir defa daha 
Rae~ı n ;d ~ .,,:: .iıa At" 

17 
(AA.) Royte • vetleri tarafından püskürtülınüş - den~. müballtah hır ıfadeye ver veçhile dağılmakta olan ikinci Sırb ,ılmaktadır. 

nezareti~ 1~ aşa a an nı B ın.~ Pmaİt Yunanista~i !erdir. Yunan kıt'alan kendileri _ vPr•lmış onnaz. ordusu Sarayboına mıntakaaında J-m--A-r-·ıkada 
nesretmıştır: .. . t«Un aka' ne verilen talimat dahilintfe ha - s -J. . m t,;; tealim olmupur. Memleketin dağı - ~ 

Alman ye ~iittef1k ku~'etler a- lı.arek.it ~~il-kında. Kala~tli b1:; rekf'tıte bulunmaktadırlar. hal - .,,_,_,,, Vt:aaı.~ c,,_.9 nık puplardan temizlenmffine d~-
rasında dün bütün ıün b(itftn Cf1t- şunalıl}(.. ı mıntakada '1 vanlar hücumlar esnasntda zayia- -

8
. . .

1
. hl vam edilmektedir. Nerede nıukave.. k 1 l"k m: i>?yuDü~· ~sm~~r ~~ ~ bi~~h~~.!8 ... o~=~~ ta ueramısla~lT. ır ıngı iZ zır ısı met ıöaterildi ise derhal kmlmıı - IJn rp CI an 

miştır n mwıereuw uuıı:n ~ u..-ı Yem raeuiler tır. 

saitıasına «inni•tir .. Dlilm•n en Iı~r. • Yunan - Alman cephesine j(e - Amer·ıkada ltelyan tebliti tayyare yapıldı 
dır ta~_ini 9revıae. mıntakaaı- A.-nn'ar aıriala ~ lince, Alman kıt'alarınıll cenubi Roma 14 (AA.) - ltulya'l or-
na ve Görücenın ,lll!baa&ı bulu. Atina 17 (A.A.) - Atı~ raci - Sııfbistana A'irmeleri ve Alman f • d•ı• dularının umumi kararg~hının 31 0 17 (AA) _ Amerilr 
nan kı:;ma teaıf -•·n.·, 1'.n ıP'- )-..ı I~ ~ed~ny~ .~U$11Ul - motörlü kollarının ıarbi Make - amır 8 ı ıyor numaraL resmi tebliği: ta !!:ie~nin e~t . bir usul .. ,. 
detlı çarpışmalar Ah11~•-.ırın nl- nın yenı ve ~li bır hucumuna don~a aımıaları üzerine ordu- - Yusoalavyada: ikinci ordunun . YJ dök ·ı .. Y liatik" bi mad 
hayret zaptetmeıe muvafttak ol- ;:~z .:aıan. &Juna~ t ord;:un muza .bazı hareketler emredilmesi A ·ı. 6ahri nasın ln,ilis m?törlü ~oll~u Spalato'~an Ragu- ~=n ~mal :d~:e~rı imkan~ A 
dukları ve cephenin merlcezinft .. ~ ra ~ı . zayıa ve 1 

- zaruri ~rülmüştür. Bu hareket - men ye • za ya dogru ilerlemekt~dırler. De - k t lik aanayünde bir 
bulunan bir dal zirvHinde vuku- li~~~~~~· bi Mabd ter fllVVl"lden tasarland1ıı v~ile •emlerinin difer ııemiler~ niz müfrezeleri Dalmaçya adalarl- l:b ==k n•.thıyettedir O 
buhnu$Ur. m~ı~ ı ~ liddefl "°La ....,,.ımııs ve kıt'alunrıı% v~ni v~ e- tercilMlll ,_İr edileeelılerini nın ifgalini ta~amI.mı,l~~!r. Ar. ne ellatiki bir madde ~ü .. 

İtalyan cephesinde, bir d6'maft . ~m - n. ı e min l'Mnılerine Vf'r1f"tnUflerd~r. söyl.di na"";ldtu.kta dı~r' .~otorlu ~ollar kontrplaktan imal edilen gayet 
taarr.u:r.u tardedılmi$tir. J>ü8maaa vam ett.i.tilaı aoyl~ıldeıı IGllra V...._ kötwW telıtrila ~ • - hri.. Aotnrarı ve Çetn.~e Y1 ıteal ettikten, yük bir bombardıman tayyareei 

k a~ır zayiat verdirilmiftir. 1- şunları ı~ ~m.ftır.ı .. " Atiaa 17 ~A.A.) -· Jncaliz ha. Vapngton 17 (A.A.>.. 8a düpnanın ıon mudafaaaını !W'dlk : en çetin tecrübelerden aeçar· u· m11ıı. 
:ı . 0 . bir ufak ilerleyif Almanlar Pazartesı .c&ınu ı•rbe va lı.uvvetlerinin Atr..alar tarafın.. ye nazın albay Knox dün gaz~~ • .; tan aonra Kataro ve Rquza 1'a dog T ""bel ff k. 1 . 

yaruar ıç . dob"u hafif hir tazyik harebd - Ke rülüde Vardar nehri üze - cilere ,..ptlft beyaaatta Ame ru ileri hareketine dnam etmekte.. ec~. er muva a •>:~ e De 
kavde~<-..!l şlerdır. • alı ya-,tı.ktan &eara Salı ı\İDÜ tayya - rine lr.u!lan bir kopriyi 1D41•affa - limanlarına ıelecek olan huara ui- dir. Bu kollann hedefi fimalden ge- lendigın~en ~ntan ~yle bu 

A.tiaa rady......,.._ ....., • relerın efe lftbaheretile ve külli - kiy 1 bomba chm etmeleri aa • ramıı lqiliz harb pmilerinln Ame I• ddac:i orda kıtaatile birleımek.. yare er . ~a ~ ına. toptan 
Atina, 18 (A.A.) - B. B. C .. yetti kıt'alar kullanarak yeniden ~ d .,.' Sı b~n ndaki Ahnan rika teqlhlanada diler bGtln ~ tir. mal ~.lebı~ece~lerdıl. ~~ ha 
Dün ~kit y:r:ru:ldn ~ ilerlemeie, t@whbüı ~•itlerdir. ~~....:..:·~~=ti duıd•nıl .. milere tercihan tamir edil~..;-' Yunan cephesi: Düımanın kuv. hlık İutavırl.en .~. ~gı1t :!!:ı 

radyo, are a 1~ ~ Y..- m •8Det ..... 1•' ·dt m•ttuı'· e&,.temiftiT. Albay Knox. • e.. vetli mukabelesine v~ yollardaki l ad-• an yem uau u ıvı __,,., 
«elen haberi neşretmı-ır: Y~ .or4Uau ile 1' birliA'i ya- MütesnMi bit dalsa haliade bu tin Ameri\an .harh semıleri ~~ müteaddid manialara rağmen kıt - er ır. 

Garbi M;ak.edollyada ~a'!"ıa pan İ~ ve illlıııaratorluk kuv- köprüden ıeçe:ı Alman kıt'alan prosramı Uzennde u çok lll~T alanm1zın Presb" gölü ile Adriya - p ı t ,. d 
aıır tuyidne ratmen, muttefik- vetleri ~ BOktaJarda Alınan timdi dardurulmuf buJuRırıaktadır. olaca~ını kabul ederek tunlan aoy. tik denizi ara•ındaJU ileri hareketi erapa as o 8 ın 
ler tıaıtlannı mtıhafaza e~er- zı~lı kıt'alarw ci&eaıana. büyük Sal&lüyedi mahf eller bu köprünün lemiftir~ . . devam etmektediT. , • • 
Cl'ır. I>üııi:1man çok dlr zayıat ftl'· uyıat verdirer~ tard~ieJenht. bir laarabe enkazı hali ... sctirilmit Bununla beraber ıkı Oltyanua fi. 11 ind ordu kıt alan anudane ki bOm~uı hAdlS 
~r Almaalar. urfetıilderı birik R•Y -l..L...L·-·· _ .. 1 Lt-~· 1 r lommun zamanında bazırlanmıt bir muharebeden aonra K.Ji.ara')'l "" a 
~· . ~ i y ..,..__ .uy eme .. ecur e • la ., .. .d _.ı:.. 

AmllVUdlukta. IOisun mllM- retlere ralP._n yen 11Dan rau - y.... tel.Jiil o ngını umı ~.,.oram. ;..al etmi,Lrrdir. Bu ltıt"alar daha Ankara 17 (A.A.) - İDRf 
kasında dücman biraz ileriemele kavemet hattını yar~ muvaf - Atma ı 7 (A.A.) - Yunan or. N~zır. son cunle~de·. N~oTk~ ileft7e merkeze doiru ilerlemekte - büyük elçisi Sir Hu~e Knad 

ffaık lmuetur fak ol~r . . ~ ceı>lıe- .._ IN.tk-·nda.alıiıDln lb Nisan ıelm., olan Malaya 191nındeld lnp. c:lirler. Düpnan büyük zayiata ui • bul Huge1Ben, Hariciye Ve 
l'mf''lt & • .. sindeki vaziyet ciddıyetını ımıha- •ktamı tarihli ve 174 •um.aralı ret- liz zarblıamın havuza çekı1mek G • ram11 ve elimize mfiteaddid esirle emrine B~anda hazırlana 

AmaYUdWcta ....... ciıWı . faza e~~e ~aw ortada ~ • nıl tebliji: zere ~meriltan l~~anla~~ .ıe~~~ büyük miktarda malzeme bırakmıt. rak ~bulcta Perapalıis ote 
Lonc:lra 18 (A.A.) --:- ~·. B; .c. saret verıcı imıller mevc\lddur. Garbi Makedo yada Aliakmo olan bir çok lnııılız gemmmn ılltım br. pathyan bomba hldisesinde 

Atinada ve Kal.irade bildınldı~e ~ W.... tMl'NS vadi.ine siren Alman kuvvetle: tetltil ettiiini ,&;ylemiftir. Amavudl.U arazİIİ üzerinde ~ görenlere ~lız hükWn 
ıöre, vaziyet ~~~lukta cıd • fnıiliz hava kuvvetlf'ri ileri yÜ- Kalem'bak' a doiru ilerlemeie çala.. Croenland meeele9İrtd.en bahse - mak tetebbüaünde bulunan 2 insi _ sempatiSi eseri olarak 5000 
di bir eafhayi\ gım.iftir. Yaaanlı - riiyü5 halinde b·ılunan Alman kol tarak Cereben-, mınıakuıada ha _ den albay Knox, Amenkan _!llosu.. lis bombardıman tayyareei avcı tay tevdi e~. Bu meblll. 
lar belki ltalyaıılaıdan ~pt.•L ların~ ye~ darmada~ ~tl'llft rek&t yapınutadır. nun. ~u ~tnt~~"Y" ku~et ronder. yarelerimizio taarruzuıaa uiramıt .. ce İngilterenin Sof'ya .elçisi 
mi, olduklan yerlerdu çekiLni7e sunrtile bir kere dalta temayu.z et- Kozan J'&Yl.uında Ahnan kuv _ meaıntn şımclılilı tamamıle mUnaaı1> ttr. Blenheim tipinde bir tı1yyare del tarafınctan \"Crilmış nlan 
mecbur blacaklawOıT. mietir. ın.utz tayyareleri cfiiş~- wıtleri Atialc.moa"un cenubuna ilcr- olmıyacağı mütftleıumda buluamut diifürülmiiftüT. ve İ~tere ticnrnt korpo 
CaıM Makedo•ya cepbeaiade nın iate ve levazım u.lerine nnı • lemiPardir. ve fU .özleri illve etmiftir: Macslarm aWddan eeir1er tarafından tevdi edilmit bul 

muh re1,e bütün ficldetile dewım eL temadiyen ve şiddetle hücum et - Cörice'nin cenub mıntakaaıncla - A ki birÖIOm Badapett: 17 (A.A.) - MacaT di~er 1000 liradan avndır . 
. . a y nl l lra.iı-. tam mekıtedirler. Kiaffe boiazında Karita mevkii d~ CI 1 genel kurmayı 16 Nisan öğle üzeri 

~ştir. • u~~ •1 
aa ı:. ~l Atina MMiyesıı aksam tıefl"iya - man tarafından itır.l edilmiıtir. Muteber tiiccardan Bay Mebnwd ap.ğıdak.i tebliği ne,1etmiıtir: Sab'k Yugoslavya Başıe 

D1r el bırliii ıle •t e tında 9lllllan llylem~: Alm.a tebUii Kıaacı refikaaı Bayan Sıdıka Kına- Buaün lut'alımmız Tunamn ce.. Al lar ı· ..1 ... 
hatlanm muhafazaya JDUTaffak eL İki Ctıll1heıdll!n •elen haberler Berlin, 17 CA.A.) _ TeOıiı: cı uzun zamandanberi müptela oL nubu garbi kısmını Hırvat hududu. man il 8 il• 
111Utlaıclır. Almanlar ınatİad uauUe - yeni btr ~Y ö~elrtedir. VA- Yunanısıtanda Alınan kıt'aları duiu rahataızhkte.n kurtulamıyar~k na kadar ifgal etmektedir. Tuna ile Bertin 17 (A.A.) - Husuli 
ıine göre büyük zaJiab cözö1tiincl~ ziyetin, düısman ateşı altında kuv- cenu1> istikametinde hücumlarına dün aaat bet buçukta vefat ebnıt- Tıaza arasındaki mıntakanın çete • muhabir bıldviJ'or: 
tutmaklldn mütl.it lna"tvetler "'°ya' YM!erimizin jferi alınması ile mü- devam E'd~rek Aliyakmon'un ce _ tir. Cenazesi bugün saat dörtte Ar. lerden temizlenmeai devam etmek- YunaniataDda lnailiz kuv:ıyi 
lerce ta,.,..rel r kuU..m•ktacluLır dafaa hattının yer &el'ittirmesin- nubunda Serfiçeyi isır<al etmiısler navudköyündeki aahilhanemnden tedir. Alınan esirlerin n harb maL liyeaile çok tiddetli mu~a:-el>~• 
Dl .ı...ı.: __._ Wr ::.-L~ den miiteıvellid zorlukları arzct - ve bin,.'Ok esir almışlardır. kaldınlarak, cenaze namazı ikindi zemeeinin aa)'lnıı da devam ediyor. maktadır. Sırb ordualle . mu • 

n ~ • s-a . -~ ıaekte olduiuna ş(lpbe volrtur. Şarki Yunan sahillerinde Al - namazını müteakıb Beyazıd cami- Sizndiye kadar 1; bin esir .. ,.ıım ... akckılumluiu b~nda~ 187 
Ahmmlana iki aiDd• iki fırka •YI Sp;br .-.ıiue t&rte devam man bava kuvvatleri bazı dÜ$maıı inde kılındıktan aonra Edimekapı tır. Fakat ba miktat mütemadben hiç bir taraftaa teyıd ed,lm 
ettikleıiai al,.t-ziıtb. Almaalar ba.. eumtftr: npurlanna hücum ederek 19,000 ŞdüdJiiindeki aile kabristanına artmaktadır. Bu ana kadar teabit e- Sabık. Yu~oılav batvekilı T 
m seçidled npteıtmek İçİa Woleıce Öıniim69deld ~n.181' ::arfında tonflMeluk ticaret vapuru batır - defnedilecektir. KedeTdide aileaiııe dilen harb pnaimi de )'ÜZ top ve koviç flJlldı Almmlann D 

ubr ,.. .....,, ılidcı.. ~ ipkipf ecilJcetine ve Jllll)aniı&. taziyetlerimizi be,an edeıiz. batb lıqmetJi te..zmıda. bulunmaktadlr. 



4 Sa:rfa SON POSTA Nisan 18 

( ehir Haberleri ) Oğluma aid ha ıraıarım 
Bir ş~för _kontak ı Mahmud Saim, meğerse irfan 

netıcesınde " I . h' d. , 
üniversitede 

imtihanlar ayın 
24 ünde başhyor 

{Baştarafı 2 nei sayfa.da> diyarından .ı;elen yegane bakay 
şen, en sevinçle dolı bir çağında sı: na'şı, bir de bu nikahlar ... 
Her .. ikisi de serbest bir meslek<le, Uzun müddet bunları çıkar 
hcnuz .. aJ'.'.l~larınm altında dıken- f!!Örmek mümkin olmadı. Nibay 
ler~e ortul_u t~z~klarm_ mevcıu<li- J o kuvveti aj~faya aklaya abl 
yetı veı?mıJe. ırkılmemlŞler. Oh! buldı, nikahlar çıkdı, ıhir dola 
ne mes ud bır levha!.. Bunda u- konıciı. İçlerinden birini, biz, a yanarak öldü a emme ızmet e · ıyormuş. 
zun uzun durdım. ve ne olurdı, ve taba açıp ~rdük ... 

Balkondan indirilen karyola 
elektrik teline takıldı, hasıl 
olan kontak folöriin ölümüne, 
muavininin de yaralanmasına 

•ebeb oldu 

Dün Ü'Sküdarda feci bir kaza 
olmu~ bir şoför eiektrik cereya -
nına kapılarak ölmüştür. 

Üsküdarda Valıdeiatik mahal -
lesinde, 11 numaralı evde otu -
ran Vahdet adında bir tüccar, 
tilün evindeki esvaları başka bir 
yere naklettirmek üzere, ayni yer 
sakinlerinden s<>för Nurinin k&m
yonunu k:ralamışttr. 

Muavini Ali ile birlikte şoför 
Nuri evdeki eşyaları b·rer ikişer 
meroivenlerden indirernemişler. 
kamyona t~ırlarken en üst katta 
bulunan :bir karvolanın somvasını 
bir iple balkondan aşaj!ıya sarkıt
mışlardır. 

Fakat bu sırada karyola som -
yası, evin önündeki elektrik tel -
lerine takılmış ve bu vüzden hu
sule gelen kontak neticesinde <le 
f(>för Nuri cereyana kapılarak fe
ci bir şekilde yanmıştır. 

Kaza esnasında muavin Ali de 
yaralandıktndan sıhhi imdad oto-
mobilile Nümune hastanesine 
kaldmlm:ı.şlardır. Yaralılardan 
Nuri ıbir müıddı?t sonra hastanede 
ölttııüş:tfrr. Fac:;ı. etrafında zaob.ıta 
ve adliye tahkikat yapmaktadır. 

Korna çaldığı 
için şoförü bıçakladı 

Evıvelki ~ece Beyo~lıında lriT 
yaralama vak'ası olmuş, bir sa -
hı.kalı kenda>ine kiüreden bir şo -
förü bı,akla ~ır ı;urette vurm~ 
tur. Tarla.başında oturan ve eo -
förlü~ ya:pan Bahri evvelki 11;ece 
otomobille İstiklfil cadde.sinaen 
«eçerken, bu sırada caddede yü -
rümekte olan sabıkalılardan ter -
lik~i Alhmedle arkadaşı ()smana 

çarpmamak i-çin korna çalmağa 
baslamııştır. 

()lk sarhos bir halde 9ulunan 
Ahmedle arkadaşı ~örün mü -
temadiven çaldı~ı bu kornalara e
hemmiyet vermiY-erek eskisi ~ibi 
caddenin ort>asından doğru yıü. -
rü nl€kte d'evam etmiflerdir. 

Bu vazivet ks.rstsmda otomo -
bilini ıd'urdurmak m~ ... -.buriyetinae 
kalan Bahri bu kayıdsız adamlara 
fena halde kızmış ve onlara 
küfür e~ir. 

Terlikçi, bir ara otomobilden 
inerek Ü?.erlerine hücum etmeğe 
kalkan şofim' ayni tarzda muka -
bele edince. ~ büvümüş, ~çü bir
birlerine girmişlerdir. 

Bu estl2da Ahmed bıça•ını çe
kerek şoför Bahrin'n üzerine sal
dırmış, onu karnından tehlikeli 
surette yaralamıştır. 

Vak'ayı müteakib hi.:Hse yerin
den kaÇ'ITla~a te$ebbüı:; edfft, c-arifi 
zabıta memurları tarafından ya -
kalanmıştır. .:....._ _____ _ 

Dolandırıcılık suçundan yakalanan meşhur 
Mahmud Saim, dün mahkemeye verildi, 
fakat muhakemesinde suçunu tevile çalıştı 

Rektör beyanatta bulanarak 
talebenin normal me•auını 
ikmal ettiğini söyledi, O ni 

ver.ite kampları da bu yıl 
yapılmıyacak 

Dolandırıclık suçlarından mü- 1 lik Ticaret odasında ve adliye ti
tead<l:ıd s<1.hıkası bulunan Mahmud caret sicilinde kayıdlarım vardır.> Yarın saat 13,30 dan itibaren 
Saimin on gün evvel hapishane - Bu esnada hakim Reşid, Mah - Üniversitede tedrisata nihayet 
den çıkmış olmasına ragmen der - mu<l Saime: verilecektir. Birkaç giindenberi 
lhal .faaliyete g~erek Üniversite c- Ticaret odasındaki kayıd - devam etmekte olan inkılftb ve li
telif müdürlüj!'ü namı altında, Ga- larınla tüccar ünvanını bilmiyo • san dersleri imtihanları da yarın 
Jatada İzmirlio_gıu hanında bir ya- ruz amma, adliyedeki skil1erin bitecek, aym 24 dünde lıütün fa _ 
zıJhane kiralıyarak bazı safdilleri bi7.ce m1lfımdurı> demiştir. kültelerde imti.hanlara başlana _ 
kafese koymağa çalışırken zabıta Mahkeme riyasetinin bu ihtarı- caktır. Rektör Cemil Bilsel imti _ 
tarafından yakalandığım yazmış- na rağmen suçlu sözlerine ayni hanlar münasebetilc dün kendi _ 
tık. s-o~kkanlılıkla devam etmiştir: 

Hakkındaki tahkikat evrakı za- c- Bay hakim sizi temin e- S'ile ıgörüşen bir muharririmize şu 
bıtaca ikmal edilen Mahmud Saim, derim ki, bu i.$lerde dolandırıcılık beyanatta bulunmustur: 
dün müdde:umumiliğe oradan da. zihniyetile hareket etmiş dei?ilim. c- Bu sene bütün fakülteleri -
.sor.gu.-;u yap;.lmak ü.ıl!re b.rnici J Bütün bu şikayetçilerle aramızda mizde ikinci sömestr imtihanları
sulh ce:ı:a hakimi Reşidin huzuru-j mukaveleler aktedilmiş, hadise na ıba.şlarken imtihanların Nisan 
na sevkolunmuştur. Mahkemede hukuki bir mahiyet alm~tır.> oonund.a yapılabileceğini ~zö -
okunan tahkikat fezlike;,;ine _göre; Ma:hmud Saimin bu sorı!llsun - nünde bulun<lurdu_ğumuz için son 
Mahmud Saimin bu son marifet - dan sonra mahkeme, tahkikat ev- 19 Rilnde yapılan tedrisatımızla 
!eri diker taraftan Üniversite rek- rakını umumi hükümler dairesin- yıllık ma;aimizi hemen normal o
törlüAünün de nazarı dikkatini de muamele yapılmak üzere müd- larak bitiriyoruz. Bu itibarla tah
ae1betm 'ş, vı.tkubulan müdahale deiuımumili{!e iade etmiştir. sillerini normal olarak takib e<l~n 
ve tetkikler sonunda Üniversiteye Suç mevzuu olan bu tahkikat talebemizin imtihanları da muvaf
taalltı.k eden bu neşriyat ve telif evrakında isimleri yazılı şiki.yet - fakiyeile ~ireceğinden şüphe et
ünvanının tamamen uydurma ol- çiJe.ııden başka; Emir_ganda Çeşme miyoruz.> 
dujtu anlaşılmıştır. MeV'hum tah- sokağında 2 numaralı evde oturan ün·versite talebelerinin kamp 
sikiarlıklara tayin edeceğinden Sedad, ayni yerde Me:vdan mahal- vaziyetleri hakkında arkadaşımı
ba!hisle 33 kişiyi dolandırdığı id lesinde 19 numarada oturan Hay- z•n sortlujtu suale cevaben Cemil 
dia olunan Mahmud' Saim aley - ri, Yeniköyde Güzekealipaşa ma- BHsel demiştir ki: 
hin<leki isnadları büyük bir so - hallesinde Sudolabı sokağında 13 c- Ünive-rsite talebelerinin bu 
ğukkanlılıJda ve şu suretle ce - numaralı evde oturan Kamran seneki kampları alakadar makam-
vaıblandırmıştır: ve Beşiktasta Belediye caddesıin-

- Dünya üniversitelileri na - de 27 numaralı evde oturan Sami larca tecil edilmiştir. Talebeler. a
mına neşriyat yapma!• hakkını adlarında dört kişi dün müdıdei - meli ve nazari imtihanlarda al -
haiz buhınmaktavıın. Maksad1m umumiliie birer istida ile müra- dıkları notlarla sınıf ~eçecekler -
irfan alemine acizane lıizmet et - caat ederek Mahmud Saim tara - dir. Son sımf talebeleri 'fie avni 
mektir. fından dola~nldıklarını iddia şekilde kafi not aldıkları takdirde 

Fakat benan bu gayretlerim etmi$lerdir. normal bir vaziyette drpl•mala -
başka türlü telakki edilmekte ve Bu yeni iddialar da mihideiu - nnı alacaklardır. Bu sene yapılan 
dolandırıcılıkla itham olunmak - mumilikçe tetkik edilmiş, buncb.n bu 20 ı?ıü.nlük teciller her talebe-
tavrm sonra dava evrakı birinci istintak nin kaydına i.$a.ret edi.lecektir.> 

· Tücoar ünvanını b.izim, üste- daire-sine verilmi'!tir. 

Bahk ihracabmız 
gittikçe artıyor 

Tu.ı.lu ve taze balık ihracatı tu 
sene ~eçen seneye niseetle daha 
fazla •lmuştur. Geçen 194Q Şuı'»a
tında i81,MO liralık t:ıtze balık ve 
7i,to0 liralık tuzlu balık ihraç e
dilmesine mukabil 1141 Şı.:hatın -
da 710,Mt liralık taee balık ve 
176,000 liralık tuzlu nlık ihraç e
dilmiştir. 

1 iki mGtör çarpışb, 
· llir tayfa boğuldu 

Yakmda ~uyuk lıir hava 
denemesi yapılacak 

İstanbul mülhakm dahilinde 
Evvelki ak.$am limanım;.:ı:dan ~vapılınakta olaa hava taarruzla -

hareket eden Tevfik reis:n idare- rına karşı JMtSif kennmıa tecrii -
siı:ıdeki Cümhuriyet motörü Ana- heleri lbu ay sonuna kadar her ka
doyl uf eneri. önlerinden geçerken, zada yapıhrus olacaktır. Dene
~,g"Vadan Istanb~la j!le~ekt: olan meler· bu ay:ın 21 inde Ad:alard.a, 
Omer kaptanın ıdaresındekı odun 25 'nd F~ .. "ht 30 .ı K 
"kı·· H'u _.:ı: ot·· .1 ı e cn.ı e ve un-ua ar -Y'U u ı.ruave.n.u m .arı e çarpış-

mıştır. Çok şiddetle vukubulan bu talda y~ılacakhT. · Müteakiben 
çarpışma neticesinde her ıki mo _ Mayısın ilk haftası içinde İstan -
tör tl'e ehemmiyetli surette hasara bulda umumi ve .eıetı4 mahiyette 
uitl"am.1$, Oümhuriyet motörü tav- bir deneme yapılacaktır. 
falarından Şileli Salih müsad'eme 
esnasıntla rnüvazencsini kaybe -
derek denize düsrrıüştür. 

Bir katil müftdıede altına 
alınacak 

yarab' doo· h b" ı ·. ım, ep oy e de\·am Oh! .. nasıl sarsılarak nasıl be 
ets~ydı, hep_ ~~ ?na ile . baba ço- ki birinci defa haykır~ ha~kı 
c~klarının ~~ısın~ de bır .arada ağfavarak ... onı aldım, siyah b 
,ı?ormekle musterıh olabilselerdi... tepsinin irine ko·~ ·· ru· ·· Ya-nrakl d ... . . ""' ruım, us nu 

. ,., arı a ıma çevırıyorım: yük beyaz ipekden bir boyun a 
yıne seya.J.ıatler. Mukadderatının kısma yine onın mteriıkatında 
arka-sından kosıyor. Onı anasın- ' . w 

dan babasından, bütün sevdikle- sardım, ve hır dah~ açmaga ku 
rinıden. o kadar meftun ve ::nulbut v~t .!:mlamayara~. ~>ır cam ~?labı 
oldı_ğı YeşiJköy yuvasından uzun gozune yerl~dırdım. Bu...-gun b 
zamanlarla ayırıp uzaklarda mü- satırları bitı:rdikden sonra o 
sa'id bir tali; ufkı :ıramağa se\'k ikinci def'a ol~rak açnlak istedi 
eden gaybubetlc!". yavrunun alçıdan yüzünü öpme 

Bir yaprak büsbütün münferid ve koklamak kin ... 
olarak çekilmiş resimlerile dolı, Fakat işte buna, vine kuvve 
om çocuklıkından alarak gençliği- bulamıyorım. onı öylece beva 
ne kadar götüren bir sıra resim. örtüsünün altınıda. sivah tep.sisi 
İste ·basında fesile. kısa bir pan. nin üzerinde kapıılı brakarak b 
tolonı ile sekiz yaşında, on yaşın- acı sahifeleri bitiriyormı. 
da, on oort yaşında, on beş yasın- . 
da. /bunlar heo pek cıddi, hele bir H. Z. Uşaklıqıl 
tanesi ciddi olmetkdan ziyade mah
zıun. diğer biri i~ikbalin kablel- r yeni nesrivat 
vuku' korkısı ile adeta mağmum, 
diğer b:ri kendi kendisine ağ"lavor Bu h 'bl ..... uft.. M" t F 
d b'l k k d ı . ar n -...-uı - um az a 

ene 1 ece a ar me vus. Belkı F ·t ta f nde.n z1.l b üh' 
bunlan akıbeti feci'as~nın ara51n- enı ra ı ya an u m 1 

dan görerek bu tc'siri alıyorırn eser bütün ınilletimızin okum_ası ıca 
ve ziyade durmak istemeverek ' eden bir kita.bdır. Türkiye - Incilter 
yaprağı çevırıyorım: " ittifakı ve büyült Britanya impa:ator 

Bu yaprakda hepsinden zivade luıtu hakkında çok esa.~ bi!giler ve 
durdıım. Ortaıda bir büvük resim, ren bu kitnb 1bugünkü hadiseleri en i 
on oniki ki'Şilik bir zümre, 1915 anlatan bir eserdir. 125 kuruştur. S 
:vılının Galatasaray me'zunlan. tı.ş yeri: Ahmed Halid Kıta.-t:evi. 
Yirmisini aşmış. vahud yirmisine 
yaklaşmış ~ençler. Ta önde bu a-
ğabeylerinin arasına sıkışmış, Cl- e· ,J ki Ü lilk 
lız. küçük, sanki büyüklerile mu- ır LO orun 1 n 
hat olmak kin bir iWca ma'nasi- notlarm~aR 
le. Vedad. henüz on altıncı yaşına 
yeni ba:slamış. Gözleri bir nokta-
va merkuz derin hir istiknah dik- · Cild kaşıntıları 
katile. dunyor. Kendi kendiı:.-ine: c;ldim!rıde kaııntı ve kurdeşen 
cİşte buJ!'{inden sonra hayat baş- ve buna benzer .sıari ve bul~ık 
lavacak. İıstikbal bana ne hcızırla- olmıyan tezahürat karşwnda ilk 
vor?" ıdiivor ı?ibi. ak:>lımıza gelmesi lazım gelen şey 

Yine yaprağı çevirdim: kara.ciğerin vazi.!e.sinin bozukluğu 
İşte Tiran sefaret binası, işte o- meselesidir. Hllltika.ten ltuaciğe -

nın yatak odası, işte kendiısine rin vazifesinin liyikile ila oluna -
müte'allik olanlardan hiç birinin ınıa.ma.sı dıiter tbirçok irız.alar me-
kuV'Vet ve tesliyet verecek eli e- yanında deri üerinde de bir ta -
!inde de;til iken, arkasında haya- ltmı ~ı husul~ getirmek-
tın bütün ~zelliklerini, kendisi- tedir. Çocu.JW.ra çok çikolata ye-
ne meıv'ud olan bütün ümidleri .. dir.mek, k.eaıı.lik fa.zla 4ekerli şey .. 
bırakarak, son uyku için yata_ğına le.r iYediınnak, 1'üyükt_enle tuırşu-
uzandıitı oda... · !ar, ba.ha.ratJı şeyler sucuk paS-

Da:ha sonra Bakırköy c~'inin tırJJMl., saıla.muralı şeyler c~e k.a... 
musallası. İşte babası ve butün o- ra.eiğeri t.a~ ederek yukarıda 
m sevenler, ona acıyanlar... İşte sa.ydıfmuz deri tezahünı.tına .se-
siyab şalının içinde binasib tabu- Geaııiyet vuir. 
tının salına salına. arkasında bir 
te'e'S'S'Ür ve terahhum keti'besi sü
rükleyerek Kartaltepe kabrista· 
nına giden tabutı. Bu alayın üs
tünde uçan su'al: ı!ll:rbet divarla
rına nasıl gönderildi. nasıl avdeti 
bekleniyordı, nasıl döndü? ... 

~lliki bütün bu cema'atin kal-

ııu seneki ihracat bilhassa Yu
nanistan, ltemanya, Bulgaristan, 
Filistin. Çekoı,;lovakya, Macaris -
tan ve İtalyaya yapılmıştır. Yalnız 
ton itibarile 1940 Ş~tına naza -
ran 1941 Şulıatı~da 5!11 ton ek -
s'iklik vardır. Bu da bu sene taze 
balık f'i.atlarının d'aha vüksek ol -
duğunu gı(iıstermekteeir. İhracata 
devam· edilmektedir. Ralkanlard.a 
valn•z Yunanistan ve Romanvaya 
ve Yakınşarkta da aillıassa Filis -
tine ihracat va~lmaktadır. 

:.lütün taharriyata rabnen Sa -
liıhi kurtarmak mümkün olama -
mıs, zavallı tayfa bo{!ulmuştur. 

Kaza et-rafında alakadarlar tah
kikata aevam etmektedir. 

Beyoğlunda Feridiyede sevgilisi bini demit.ıden bir pence içinde sı
Nazmiyeyi kenclı.ine yüz vermedi _ kan su'aller bunlardı. Bunları asıl 
ğinden dolayı duyduğu infialin te _ kendi kendisine soran babası idi. 
ıirile ve tal>anea ile yaralay.uak öl- İste onı ~rüyorum: Sevı!ili o~lı
düren Alinin duruşmasına •irinci nın mezarı kenarında kıvranan 

lasilizlerin alacağı mallar ağırcezad.a dün ~vam ecilmi4tir. bedbaht, biçare baba! ... 

Küçükienie ve büyüklerde cil<l! 
çıbeltla.r, ı...p:ııtılu ve kurdeşen 
giobi kırmızılıkW eerilldüğü za -
man derhal ka.raci~er ıtozukluğu
nun tıe<iavi&nıe çaI~alıdır. Ka • 
racitert tahriş etmiyen yemekler 
yemli, inkılta.z var.sa 9unu defet
meli, ıünde tair ha.tta iki defa. defi 
taiıiqe çıkmalı, meyva ve sebze 
Y~ daha. ziya.de temayül et
meli, etleri ~a ve yağsız ye_ 
melidir. &ilh.asıa lu gi9i vak.'e.kll'
aa mey-v.a lt-.ı:ıı.post,ol.arı, muha.1 -

lcıcitz bcaret lr.orponuyonu İe - Maznun dünkü celeeee bir takım * 
t.anlınıl mümeHili Krabb, lzrnirde ih gayri tabii hareketler yapmış; mah- Bu uzun ve acı seyrandan son-
racatçılarl.a L~maalarda bulunmak - keme bunun üzerine ehliyeh cezai- ra artık defteri kapadım, fakat •u-Asherllk işleri: 
tadır. Alikad-uların bildirdiğine gö . . ltacak akı· 1.- l-"l' t" nın rbir neticesi vardı, onı da yap-

Ekmekler niçin hamur 1 ')" 1 "d b' '- 'h yesını aza ı n ma u ıye ı k 'stedi 
lhti• t h --Ll 1 n re, nırı ~ e~ yem _en ır ço~ ı raç olup olmadığının teMitıi i.r:in Tıbbı ma ı ıın: 

l.elli, ~. fllaltat.M, ma.kar.n11., 
piri.Oıç çN: şıayaru ta.vsiyedir. Al .. 
kollü iÇkiler ltu vak'alarda tama
men memnlMlur. Kahve ve ç.ay aa 
içmelidir. 

• Belediy.: ı h!tas1 talimatnamel'İ ya era n Y-. ama a • maddelerımızc talib olmuşlardır Bu . .. h d l .,,.. Yavrumın san.dukasile beraber 
hükümlerine ~öre, ekme imaliltın- Bey.f!u Yerli A.lıı.rlik Şu.._._ maddeler aıasında zeytinyagv s~ Adlide mu~a .a e atına alınmasına <telen Tiran eşyasından başka bir- . Cnalt lstQ".. •kwY9Cllluuw.a 

d h 11 75 
ı_ ·ı d • • - karar vemuştır. ,., peıeı&a pala y.ı...aınalanaı rica •. 

a arnurun gram r;;eaı meıı• en. w -m, keten ~lyah, bakır. yağlı to _ de wyükce tahta sandık var<l.ı. elerim. Aksi iakıHrde tatekleri 
icab ettiği halde bir kısım fırınlarda 312 - 313 - 314 tlogumlulıınfl humlar ve bazı hububat maddele _ ,-~-K--.. --.. ~k~....,H--'--_----""" Bülend bana dedi. ki bu sandıkda 
1150 _ t 160 gram ke.lildiğı v~ bu senelik ihtiyat yoklamaları a~aiıtia rile kuru yemişler J,ulunınahadır. ~ UÇU aucrler J vefatından sonra Vedaoın alınmış mukabdesis lı:&lalıtlh. 
yüzden ekmf'klerin 1-amur çılr.tığı yazılı 4 ~an zarfında yapıl~caktlr. Ayrıca İngilizler bu ~Dek" ah _ ~-------------~ alçı nikahları vardır. Orun ~rbet \, J 
göriilmü!tür. Bu_ günlerdi! nüfus hü"Yiy~t cüzdan- sulden miktarı heftÜZ tesbit 

1 

edilmi _ • Dün ~00 •fo Jiı.akk jhraeat -------------~--------------
Beled1ye, bu hU9Usta kaymakam- lanle bera•~r ~\.eye nwracaat e - yen mühim miklanıla tütün de ala - yapıl.mışlısT. Sevke.b:J.en maddeler lstanbul Levazım Amı"rlı"g'"' ı"nden Verı"len 1 

lıklara bir tamim sııöndorerek fınn - dilmee. caklardır. T ema.lara İzmırde de _ arasında Almanyaya ti.eri, ftn<lık j_ 

l~r?a ekmeği.1 _ı 175 .ıram kea:hne.. 22/4/1941 S..lı lvam edilm~ktediT. çi ve tütün, lsviçreye SUMm Ve ele - Harı"c .. ı AskerAı Kıtaatı lıa-nları 
anın çok sıkı hır ,elcildt' kontrol e- 2 3 / 4 '194 1 Çarıamba J - ri, Amerikaya av tleriııi, Filistine 
dilmeıini bildirmi-tiT. 24 / 4 / l 9 4 1 Pct§em\,e Kezzal»dan yanan hamallar tu··..::n Çekoslovalcyaya '-uru ·- ._ __________________________ _ 

25/4 / 1941 Cuma. · "'1 
• • ~ yenıı,, 

Te 
_ __.._

1
.f edı"len muht-kı·r Balıkpezan iık.,leline bağlı lıı • ve Romanyaya tuzlu lakeTda vudır. Gösterilecek yerlere te.sllm şartile 30-40.40 iti cem'an 110 ton sığır eti 

VK ~. mıu"l '-aptana al'd t•• d d" h ı..~ pazarbtla. c;atm ahna.cak:tı-r. İhalesi 22/ .. /94:1 Salı 0\ınü &a.a.t 11 d~ Oeli-

1 D Ticaret mektebi talebe'- - . ~ mo or en un sa. Dünkü i racaUn münim bir kıemı • 
sa'< Benh;.ir isminde bn lisrik • • • _ u. ki . ae lıile kezzab c;.ıkarmak:ta olan ha • serbest dövizle ve deıüz yoUle ya_ 'Doluda Bola.yir askeri sa.tın alma konusy-onunda yaµılacakıtır. Beher ki-. 

tüccarının kauçuğu fahiş fııııtla ı<at- nnın mUVN!il"B. yetı mallardan Kemalle ark.adaıı Ali im t loounun t.a.hm;n bedell -42 kuruştan M.200 liradır. İlk teminatı 3ıM5 Jira-
tığı teqb"t edil.mı, suçlu yakalana - Mekteb Jtemie.İIMlelci staılarını bi- Rıza, ai.k.kataizli.k neticesinde kez - pl lf lT. dır. Talib-lerin btllı '9'-&kitte konıi..<;y<:ına gelmeleri. .z299 - 305Sıt 
rak. adliyeye sevkohtnmu .. tur. tiren o~niı: Tıcaret mektebı son Sl- zab fitelerinden Dirini yere düşü - • Üç sene iç.in müteahhide ki - * * 

Maznun dün asliye 2 nci ceza nıf talebeleriuin hepsi geçirdikleri rerek lcırmı!lar ve bu yüzden hac:ak ralanan Florya plajlarının te~ellüm 39,060 lira 8ı5 kuruş keşif bedelli bir teciri.sat bina..<ıı i~ası kapalı 
mahkemeclindc yapılan sorgusund:ı am,..Ji ve nilzari imtihAnlarda mu - larından yaralanmışlardır. · muamelesi bugün yapılacıı.İı:.tıı. Plaj zarfla eksiltmeye konmuştur. İhalesi 25/ f / 941 C~ günü s:ıtat 16 da 
her ne kadar cürmü~ii inkar ... t.":i"- vaffak olmuşlardır. Bir kaç .giinl Yaralı hamallar, tedavi edil • daki mevcad 353 kabine adedi EsltiŞehirde askeri satın alına komı.syonunda yapılacaktır. Tıılrblerin ka
se de. mahkeme neticede tevk fıne sonra mezun talebelere. merasrmle mele üzere Cerrahpaşa hutancsine 95 3 e çıkarılmış, yeni bete- ve nuni yesilrala.rile tekli! mektublarını ihale .sa.atin<len bır saat evvel ko-
kn ar vermi;!tir. diplomaları tı-vz:i dil~ektir. kaldırılmışl.ırdır. lüks kabineler ilave olunmuşt:r. misyona vermeleri, ilk teminat 2929 lira 56 kuru.~Lur. u2258 _ 27?6n 

- - ------------- -=-------
Pa.zE r Ola Hasan Bev Diyor ki: • Muhtelif zamanlarda meınle- ~·---

ketim-ize gelen tenekelerin tevzii 
Mevsimin en büyl'ık muvaffakiyeti 

- Hasan bey Avru
pa harbi ..• 

• 

. . . Edebiyat alemi • 
mize de tesir etti. 

Kitalx:ılara ecne • 
bi lisanla yazılmış ki _ 
tablar ıelmemep ba~ -
lcunı§ .. 

şekli etrafında Ticaret Vekaleti ta. 
rafından hazırfanan liste, Ticaret 
Müdürlüğüne ~elmiştir. Bu listeye 
göre evvela re::ımi müesses11tın ve 
sonra da fabrika ve tüccarların ih
tiyacı karşılanacaktır . 

KIVIRCIK PASA 
Gördüğü fevkalade rağbet üzerine 

• 23 Nisan ulusal egemenlik Yalı1ız TA K s ı· M sı·neıı.asında 
ve çocuk bayramı programını tea _ -
bit etmek üzere bugün Vilayette 
bir toplantı vapılacalı.:tır. M Bir kaç gün daha gösterilecektir . 

Y'asan bey - T e 
vekkelı gazetelerde: Za.yi - lstaubul İran mnsolosha _ ~ 
mecmualarda meşhur ne..>inden aldlğım 21 Eylül 1935 tarih BATMAYA G•u• EŞ 
muharrirlerin telif hik~ v~ 40~6/314. -~yılı pa.sıELportu.ı.nu za -
yelen hfrdenbire kesil _ Y• ettım. Yen.•ın a.la.cağunda:.:ı e.sk:.i _ 

medil. inin hübniı ynktur. ...•••••••••••••••••••••••••••" Zeynelabidin Rol!Z.du ' 



Nian 

Dikilide 

Harab olan bu kazanın 
imarına ehemmiyet 

veriliyor 

SON POSTA 

k&ye 
O kili, (Hususi) - Zelzele do

la ısııe ıharabe haline ı!elen bu ka
&cbunın, b.ran evvel ıman içi 
lenı gelen kayma.kam Vedad Ö-.
d~ ç-0k iyı çalı;:>maKta:dır. Yapılan 
l>lan dafLlmde önümüzdeki bahar
~ ı.?eni.ş faulıyct ~österilecektir. 
.;. bin lıra sarfile vücuda ~etirilen 
~~~ay barakalarının beledilycye 
~vrı ve hükUmetten maddi yar
dızn yapılın~ suretile yeni inşa
at, kasabayı modern bir hale geti-

erd üş tere 
Yazan: O. Henry Tercüme eden: İsmet Hulusi 

.rt'cektir. Meb'us!arımız. .bilhassa 
e.:ki Başvekil Celal Bayar, yardım 
V-c!Qlerindc bulunmuşlardır. 

J andanna kumandanı ~n yÜZ
bası İsmail Hakkı asaviş meşele
•inc fazla ehcmmivet vermekte
d r. Candarlı nahiyesinde yeni hir 
karakol binası yap lmak üzeredir. 
hün temel atma işi kavmrura,.,., 
l3ay Vedad da bulu:ıduj!u haldP 
l'apılrnıştır. 
Rumandanımız bütün kazava 

ha~}ı köy1erin telefonlarını tamarr 
lıtrnak ve köv yolhP·ını <la düzelt
tlıek için cahsm:ıktadır. 

Bir adam ag"çtan 
düşerek öldü 

}{andıra (Hususi) - Kazamı -
~n Alu;aova nahiyesinin Kop.aklı 
ltöYÜnden tahminen 70 yaşlarmda 
Şakir ismin-de b ' r ihtiyar, tarla-
sındaki büvük bir ai{acm üst dal 
larına çıkarak köydeki ihtiyacı i
~n odun kesmek isterken müva
~ini kaybederek yere düşmüş 
\>e derhal ölmüştür. 

Bahkesir~e tek·tip ekmık 
çıkarıldı 

. Balıkesir (Hususi) - Belıke 
tırdc bir müddettenberi tt-tkik ve 
tecrübeleri vapılmcltta olan yüzde 
~n bCf ç.avdarlı tek tip ekmek uıa. 
d • .. tecrübelerden iyi neticeler alın. 
~gından lı:abal cdilmit ve 1 2 kuruı 

erinden narh konmu,tur. 

Trabzon H'ilkevinde 
aile ıo,~antıları 

[ ': Tra~zon (Hususi) - Şehrimiz 
'Halkevı on bet ıünde bir sazlı ve 
~ilenccli aile toplaatı~n tertib etle. 
~ek muhltte eamimi bir hava Tôlrat. 
~aktadır. Bu toplantılar m~hitte 
ltolı; iyi kat§ılanmakta Ye bütün 
lllünevver ailclec ittirak etmektocfü. 

lnegölde tütün sahşı 
t' lncgöl (Husuei) - Kazamızda 
~O acnea mahsulü \'lir mliyon üç 
~ bin kilo tüti.ln vartlrr. Ş.imclive 

t ~dar ancak beş yüz lııin kilosu aa. 
1
• ıtıııtır. Burad~ tütün alıcı yedi se 

.._~ tacir bulunmasın• rağmen tütün 
ldtııı pek agır gitmektedir. inhisar 
.1~rcsi Müdiirü N;zamettin müstah. 

l 11~ lehine tütünleri kendi eksper. 
f~tırıc muayene ettirmekte ve deier 
h iltla !'atışını temin eylemekte ve 

t:r suretle alaka gistermektedir. 

Ceyhanda yeni mahsul 
vaziyeti 

'-ı Ceyhan ( Hueasi ) - Ceçenki 
~~lttuhumla da bildirdiğim Teçaile 
) tcde pamuk toltumu ekim faali
~tı hızla devam etmektedir. DiiCT 
li t&han bölgedeki arpa mahsuJle • 
tı~de hemen hemen _kimilen aapk 
,}' •rrnı Ur. Ayas m.ıntakaıında lını 
~~ yjrmtsinde arpa mahıulünün 

•lın~ine baılanmuı kuvvetle 
~emeldir. 

~1 

......_ Oruvuar Bay Temel!... ı bahk yttmurb61 ~ma çatalını 
~!!)).erken insanın elini ne kuv- batırmda uğraşırken Nai!IM! içeri 
)t;~lı, ne ~amımi .. ~ir .. tarzrl~ sıkı- girdi ve nes'eli bir sene: 
~{!"~u! Naıme Sulunu teşyı eder- - Haydi, bir pok~r y .... l.IM! ••• 

"· dedi 
~· ~ e~. bakalım, b~lki .ıeliriz. Bu İstanbul kadınları cicMen 
~lun ıse: . . • yamandı. Temel ömründe kadın-

)~tıi Mutlak gelımz. bu ak~m larla 1t<>ker oynnmam)Ştı. Ka-dınla-
h. b.r numaraya başlı~ orum.... b b.ld"k1 · · d h 

~ı ~i~ordu. Acaba bu delıkanlı- rı~ u oyu~u ı ı ennı e ta -
~ ne ~il>i numarası vardı? «Nu- mm etmezdı. Ka.:iınla kumar oy
tı. '"ava başlıyorum!, dedi!. .. Bu namak cidden tuhaf ola.caktı. Hiç 
~ ~e demekti? ... İş, güç bırak1lıp şi.Qilesiz Tuman çok hoq bir arka
~ ~ d .. 'Ünülmez va .•. Bu arolık daştı. Karısının bu arZWIUllu bir 
~~ içmekti. O halde içmek l~- emir telakki ederek oyun masası-

ı. nı hazırlmıağa, fişleri daiıtnıağa, 
il" Şerefine Turhancıhm!... kabdları kutularından çıkarrnağa 
akıyı henüz yuvarlamıştı, bir başlam1'l!. Demek oluyordu ki p-0-

YAZAN : EKRE.11 RE$1D 
ker oynanacaktı. Doiruau ~l 
bir fikir. 

Yalnız, mevcud .ahıslan. ken
disile DerUcr, birkaç defa R)"dı
fı i'ıalde ı.ir türlü dördüncü oyun
cunun nerede oldulunu ~remi
yordu. Nihayet merakını yeneme
y)Jt &C>Ai. u: 

- Döniüncü n~e? ... 
Cervıleı Naime verdi: 
- Canım üç ldşi. o~ru. n.e 

zararı var... Dahıl enteresan o
lur ..• 

Böyle kibar ve güzel bir ka
nın sizleri ancak tasdik edilirdi: 

- Evet ... Daha ... Şey ..• O cie
di~iz olur .•. 

ili dakika sonra oyun başla-

mış, Jtağıdlar dağı~tı. İlk ya
nın saatte Temel arzu ett~ ka
dar, arzu ettiğiı1den de !azla ka
ı.a?Uı. fümeli kendine: cBura.da 
yedik. ~tik, şimdı de ev sahible
rinin paralarını alıyeruz. Ayıb o
lur> dedi, fakat zilini fazla düşün
ceye bu aralık müsaid olmadıiJ 
için bir lahza duymuş eJG.uku mah 
cubiyet.i pek çabuk unuttu. 

- Beş. 
- On beş! 
- Üç dara! 
- Ful! 
Oyun kıZ16mıştı . Naime, en aü

yük ziyanlı olduğu halde Temelin 
takdirini kazanan bir serbeStile 
oynuyor ve oyunu yükseltiyerdu. 

- Bes liralık bir tur! •.. 
Temelin önünde biriken fişler 

epeyce bir yıkın teşkil ediyordu. 
Turbanla Naimen:n ziyanı her el
de artıyordu. Nihayet Naime mü ... 
h ·m bir pot toplamağa muvaffak 
oldu. Temel bunu büyük alkıs ve 
tezahüratla karşıladı. 1ki iiç el 
sonra dört ruvasına karşı Naime 
dört as cıkarrp yüı on lira k:ızan
dıKı vakit alkışlar ve tezahiirat 

Tarihi tetkikler: 

Sırb, Hırvat ve 
Slovenlerin tarihi 

Yugoslavy.ı en ~ki tarihe maük 
buluııan memlc.ketlerden biridir. 
Kablettarih yaşarrq olan ilk insan. 
lardan kalmu ilk iskelet Zagreb ci. 
Tannda Krapinada mcyd;.na r ' _ 
nlmıırır. 

Taş ve madea devirlerine. 
cünkü Yugoslclv topraklan uı..ır~ 
yen., ve 11Trale» kabileleri tarafın. 
dan meskun idi. 

Miliddan evnU i dördüncü uır
da bu memleket u:Scltik» ka~i)eleri 
nin iatilisına uğramııtır. Selt kabi
leleri burala;da, mezar ta~lan, or
dıı&ihlar harabeleri, palafitler. va. 
zolar gibi eecrler bıralcmı~lardır. 

Milidd'an 400 sene evvel Yunnn 
lılar Adriyatik sahillerinde ve AJri 
yatik ade?annJa ilk Yunan mÜ•tem 
lekelerini tcai.s Ye teşkil eylemiJler
dlı. Bunların baılıcaları şunlardır: 

Yunan lisanı ile Sırb liıanı ile 

oJıdu.kça hafifleınışti! Bir kadın ta
rafından yenilmek Temelin hem 
a'ücüne, tıem hoşu~ .gidiyoı-du. 
Maamaf.iıh önündeki fişlerin çoğu 
ka~ya R~işti. Fakcıt bunun ne 
zararı vardı!... Ortada bir hayli 
para bir.kmişti. Elinde ~ as var
dı, Naime oyuna i~tırak etmemiş
ti. Binaenaleyh onun şansınchm 
korkma.ita mahal yoktu. Turhanla 
k.a~ kal'$lya kalmıştı. KadJna 
vermiş olduğu paraları kocasın
dan geri alacaktı. İkı onlu çekip 
elinde ful teşkil ettiği vakit bu 
kanaat kendisinde bir kat daha 
art~ı. 

- Elli! 
- Gördüm!. .• 
- Astan ful! 
Turhan .gülümsedi. 
- Dört vale! ... 
Dedi ve ortadaki paraları onu

ne çekti. Temel kay'betmej!e baş
lad1. ~ on dakika sonra ü~ yiiz 
lira zararı vardı. Hiddet. patlak 
v~ejte amadeydi. fakat zı>rnin 
müsaid değildL Bu kadar kibar 
bir muhitte hid~etin ne derece 
çirkin olacağını anlıyan Temel 

kendini ~ zaptedıyordu. Maa
rnafih ter basm.ştı. Ceketini çı
kardı. Naimenin: 

- Sıkıldını7.Sa bırakalım! .•. 
Demesi üzerine itiraz etti: 
- Yok efendim, yok!... Bana 

Temel reis derler. Ben oltayı ko-
lay kolay salıverenlerden deği
lim... Orkinos yapıştı mı ben dıe 
yapışırım! ... O çeker, ben çeke-
riım... Haydi, kağıdları dağıtın 
bakalım ... 

Bir müddet sonra, Temel yele
J(ni de ç.ıJcarırken: 

- Desene ki yüz pspel daha de- ' 
nizin dibine gitti! ... Amma k•zış-
tıkça, k1zıŞJyorum! .. . 

Diyordu. Ayakkablan sıkma~a 
başlamıştı. A yai?ından atıverdi. 
Yeni bir kayıb üzerine kuşağını 
da ~dü. Bu saçma oyun~.a "'tı 
yüz lira vermişti. Şimdi, ~ene 
Turhanla karşılaşıyordu. Ortada 
elli lira vardı, elinde üç dam. 
Turhan üç ruva açtı! 

(Arkıuı var} . 
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[~~~e~~~•~l~e~~~e~~~~~~~e~~~l-~e~~~~) 1 iskenderunda kültür hareketi 
Canavar bir genç Adanadaki spor Denizlide 10 saat 

anasını korkunç b:r k devam eden 
şekilde öldürdü lüp eri birleştirildi şiddetli bir yağmur 

Cani zavallı kadını 
bıçakladıktan sonra 

gözlerini bıçakla oydu 

Bundan sonra bölgede Adana Gençlik, 
Milli Mensucat, Malatya bez fabrikası 

Demiryo!ları klüpleri faaliyette bulunacakhr 

ce ~'~7ecl<~rrsU:1ay~t ~ı::ı:~~ur~c Beden terbiyesi G. direktörünün beyanatı 
512,ınıkkuyu mahallesmde 26 yaş Adana (Husuı:i) - Burad'a bu. 

larında Ahmed, gece saat 22 sula- lunmakta olan Beden Terbiyesi Ge 
rında yataı namazını kılmakta olan ne! Direktörü General Cemil Taner 
45.5-0 yaşlarındaki annesine saldır Adanadaki spor klübleri hakk nda 
mıı ve elindeki çakıyı kadına sap- mahalli gazetelere ıu beyanatta bu
lamıştır. Bunda~ so?r~ çakı ile za- lunmuştur· 
vallı kadının~ c~.zlc~~ çıkarmış ve - Adanaya Adana klüblerinin 
bu aralık ~ag kuregını ~·~~ra~ t"'.~- mükellef ve ihtiyari faal azasını tcş 
ra ~ra bıçare anayı oldurmuş ur. kilat bakımından teftiş etmek ve 
Katıl bun~an. ı~nra kapıyı çekerek bu arada Adaııada tcrtib edilmiş 
ıavu~up ıııtnu~tir. . olan Türlüye ııeıbest güreş birinci. 

Bıraz .sonra devnye gezmekte liklcrini de görmek üzere gelmiş.. 
ol~n polis !1'cmuru 1 1 numaralı E. tim. Müsabakalar çok güzel organi. 
mın. Boz~k la 1. n~maralı .~chmcd zc edilmiştir ve pürüzsüz cereyan 
~ur, e~n. vazı~~tindcn ~uphelen - ctmiıtir. Sportmen ve yardımcı ar. 
ıruş ve ıçerıye gınnce facıaya mut- kadaşlara ~ok teşekkür ederim Di 
~.li olmuşlardır', ~olislerimiz, 2 ıı:ıat ğcr bölgeler güreşçilerini de Türk 
ıçınde .ana tka~liru ?"akal.ay!p ~dlıye pehlivanlığın:ı yaraşır bir dürüstlük 
ye ~eıılim .. e mışlcrdır ... Hadisenın se- le müsabakaları başarmış olmala • 
bcbı henuz mec;huldur. nndan dolayı tebrik ederim. 

Klüplcri Pazar günü Stadyomda 

Çivril sel hücumuna 
maruz kaldı, 30 ev 

hasara uğradı 

Denizli (Hususi) - Bu ayın 
9 uncu Çarşamba günü sabahle -
yin başlıyan yağmur 10 saat de -
vam etmiştir. Bu yağmur vilaye
tin fıer tarafında çiftçinin yüzü
nü ,güldürmüştür. Mahsuller çok 
istifade etmiştir. Haber alındığına 
;g6re Qivril kazasında yağmurun 
çoklu~ndan dağlardan inen sel -
ler Kil.fil deresinı taşırmıştır. Sey
lab Çivril kasabasına kadar ya -
yılmış, Çivrilin Yukarı mahalle -
sinden otuz kadar ev hasara uğn-
yru-ak y)\ılmıştır. Nüfusça za -

yiat yoktur. 
Vali Osman Nuri Tekeli vanına 

vilayet jandarma komutanını ve 
nafia fen memurunu alarak Çiv -
rile gitmiştir. Açıkta kalnnlar mü
nasi.b yerlere iskan ettirilmiştir. 

Baymdırda bir bekçi otoray 
altmda can verdi 

İskenderun (Husu•İ) Hatayın a. Halkevinin açtığl muhtelif v 
na vatana ılhakınt müteakib, vili- teaddid kuralar nakıkatcn çok 
yetin diğer §chirlerindc olduğu gibi mir olmuş, 5por ve gençli!: kiti 
burada da seri bir sosyal kalkınma halkevi çausı altında toplannıfi 
başlamıştır, Eşine az rastlanır ihti- retilc sporuıl he. sahasına ,ami 
şam ve mükemmeliyette bir binaya niş bir teşkilat vücuda getiri 
kavuşan ve Liraat Banka~ı l\lüdücü umumi kütübhaneden başka o 
Cevdet Selçukun reisliği alttndll çıı~ ma odası açılmış ve bir dergisi 
lışan halkevi faaliyete geçirdiği kol ri ha.zırlıklan bitmiştir. 
ları ile muhite giUikçc dahct faydalı lskenderunlulıır zıhniyet itib 
olmakta ve üstün muvaifakiyeller ileri ve kültürlü kimselerdir. B 
ihraz eylemektedir. lskendert.ın hal. barla, girişılen kalkınma sava 
kevinin ilhakt,uı evvele aid olan her gün biraz daha inkişaf ed 
kıymetli mesaisi takdirle anılmıya en yüksek mertebe ve aevıyey 
şaycstedir. Miıli davanın ba~arılrna şacağında asla §Üphe yoktur. 

izmitle Gölcük 
arasında kedi 

mübadelesi 

teftiş ettim. Teftişte T orosspor, 
idman yurdu, Seyhanıpor klüpleri- İzmir (Hususi) - Bayındır is-

sı uğurunda uhdesine düşeni en mü Yukarıdııki resim hnlkevi 
kemmel ııckildc başarmış ve ki,;ltiı- Cevdet Selçuku bir milli bn 
re! hizmetlerine bugün de aynı hız. gününde nutuk söylerken göst le Milli Mensucat klübü hazır bu- tasyonunda feci bir otoray kazası 
la devam etmekte bulunmuştur. mektedir. lunmuşlardt. 800 olarak söylenen olmuştur. Bayındırın battsında is 

mükellef azadan ancak 108 kiıti tasyona bir kilometre uzakta hat 
lzmirde bir v:nç ve bir 

araba denize düştü 1 
Kandırada bir krylü 

ar~adaşmı ba:ta ile yaral 
mcvcud idi. Mıllı Mensuc'at fabrika bekÇ'isi Eşmeli Ah:ned oğlu Hilmi 
ıı klübü de 200 c yakın mükcll•f Ceneral Cemil Tane!' Güray, evvelki gün Murad Gürka 

ı azaıile tcftittc hazır bulunmuştur. . . ,_ d yanm idaresinde Ödemişten ~e-
zmitliter civciv yiyen hırsız M 1 t f '- 'k G 1 ._ kl"'b" ve temasları lanzım edılere&. A a- len o'"""rayın 0··nu" nden nn"""rek a aya aun ası cnç JK. u u f ı· · ~ dah lı b' ...., ~,.......,.. İzmir {Husuııi) - Evvelki gün 

kedileri Gölcüöe gönden'yor, tt "f b 1 1- Ş h' d na spor aa ıyebnc a vcnm ır k t af t 'n1tş fakat oto 
Kandıra, (Hususi) - Kan 

nın Şehler cahi~·esinin Bakırlı 
yünden Hüseyin adında birisı 
ni kariyenin Kopça kbyünden 
makar Hüseyin ismi verılen d 
bir şahsı balta i.le basından 
bir surette yaralamıştır. Bu 
varalamanın sebeb' anlnşıl:na 
tır. Carih hemw yakalanmıştı 

.. •. .. • • ma. eetsu w u u~ır_na.m ~ e ır e veçhe verilecektir arşı ar a a u ' ra- limanlar müdürlüğüne aid on ton. 
Golcükluler de bunları ıade mcvcud oldu&u bılınen Seyhanspor, 1 . d M : d T yın çarpmasile tekerleklerin altı- luk ..... yyar bü}'ÜK viny, ithalat giim .. 

T ıd d l d znur c, enun c ve ar~sta .. b ' "dd t .. " kl ..... ediyor oroaspor, manyur u nam arın a . •w• . p • na düşmuş. ır mu e suru ene rüğü önünden §oför brahim tarR -
J · (H ·) İ · '- d ki klüplenn' ihtiyari faal azaların zıyarct ctbgım fabnka arda. fabn.. rek pa"""alanmış ve ölmü.ştür. O- f d l k b · · zmıt ususı znutte, ne 11:a ar . - .. .. . . . •" ın an manevra yaptırı ara •uncı 

bırslz ve civciv yiyen kedi varsa dan khip başkanlarından ba2ka ka mudurlerı Beden Tcrbıyc& çalış.. t.oray durdurulduğu zaman hat kordona gctirıiirken makineye arız 
bunlar aon z.'amanlarda Gölcüğe kimse yoktu. Şu fili ;azi.~cte . gorc masına muntaz.aman iıtfrak ctmiyen bekçisi ölmüştü. Kaza münas!"be- olan bir sakatlık yüzünden denize 
ncfyedilm•kteydi. Bu işin farkına va ~d~nada bu ';'a~d~kı kluplcnn ha. mükelleflerine fabrikalarında it ve tile Bayındlr müddeiumumiliği tıı düşmüştür. Vincin içinde çalı~an şo 

G 1 '-1 ı k k d t L b l tm k rafından tahkikata devam olun - · h ı k ' ran ö cÜıı; Ü er de mukabil olarak 1 ı mcvcu ıyc ını .K:a u e c 'f L ti'l t för lbrahim, il tıma at ıyara ;<ur. .. '-·· d w'ld' vazı e vcrmemeıı; sure e mun a - ktad 
Gölcütelci İŞ<! yaramaz ve haşarı mumıı;un egı ır. · l I . ma ır. tulmuştur. 
k d'I . J 't .. d . b 1 Adananın bugün için mükellefle- zam ve devamı ça ışın.ayı da tenun Liman idarttıınin bir şat üzerinde 
1 cdı cnB z~kı"ebE:oldn ermıycd abş amış rini filen yüz Tc1.kamı u.;ndc gördüg"'ü ettiklerine şahid oldum. Adanada GümUşhaClköyde ttifün Odemiste bir ka~i l 
ar ır. u ı ı e e arasın a u şc.. •y- • ki büyük vindylc; denize dü,en 

kilde kedi miıLadeJesi yapılmakta.. mc göre b.unlann üç klüp ida~cai gerek Mılli Mensucat gerek Malat- piyasasın in açt. maSI vincin çıkaulnıl\Sına çalışılmışsa da 
! 

idam erli ecek 
dır. altında faalıyt>ttc bulunmalarından ya Bez fabrikasının ve gerek De • akaşama kadar çıkarmak mümkün 

ise bir Gcnçiik klübü çatıst altında miryollan ,por Gk klübünün kanu- bekleniyor olamamıştır. İzmir (Hususi) - Abdullah 
ci adında birini taammüden öl 
mek suçundan Ödemiş ağır 
maıhkemeısince idam:ı mahkunı 
dilen Altındiş Mustafa Küçü 
dınlı hakkındaki mahkürniyet 
rarı, BüyÜk Millet Mecl .ince 
dik edilmiştir. Bu husustaki 
rar, bı.rgiinler<ie Ödemiş A~ı 
mahkemesine ~elecek ve id 
hükmü, infaz edilecektir. 

Samsunda bir hat bekçisi tek. pr~gramla çalıımalan Ankara nun emrettiği vt: memleket için fay~ Aynı günde araba kazası o!mu,, 
Eskı~ehır, Adapazarı, Bolu ve iz_ dalı gördüğü bu mcaaide intizam Merzifon (Hususi) Kaz:ı.mızın çift yük arabalarından biri, yük al. 

IOkOmOtif alfmda Can V0rdı mitteki tecriibclcrimizlc daha fay- la devam edecek tedbirler bulacak lskeçc ayarınd" olan meşhur <cBas. mak üzere rıhtıma yanaşmış vaziyet 
Samsun (Hususi) - Evvelki ddalı ~~rülmiıl'ş oldhuğ~~dda~-' b~~kadla larına şüphem yoktur. maf~ tültünlkcri lbdu yıdl .Pl e~ ?'1ebp:z:ul ve te duran şata yaklaşırken şat açıL 

nec t . . d " tt Ç k l a muesses~ er ancın eıu mu c - B d T b' . G l 0 . ._ .... ne ıs o ara c c e ı mıştır, ıyasa.. mış araba J~nize düşmüş arabaya 
~ e saa rırmı or e u uryo lef azayı Adana Gençlik klubündc e en er ıyeSJ ene ıreıdoru nın da yüksek olacağı tahmin cdiL koş~lan 2 beygır boğulmu~tur. 
ıstabs 0!1U. 11~. Kurcal~n arasındakı toplayıp faaliyette bulundurmayı General Cemil 1 ahir Taner dün ak- mektedir. İnhisarlar ve tütün t>ki-
on e.şıncı tünelde bır ıhat bekçi - T ı~ d '-'"b" b ·ı Eı· w • • ı d' il · d • h ı h ı ki 
Sın• ı'n -ı ·· .. .1 t' l b' oros ve oman yur u ıuu u at- p.m poırtaıı c azıga gıtmış er ır. c enn c ÇOi< umma ı azl ı · ar Edirne - lstanbul otobüs 

serv:si arttlrılacak 
o wnu ı e ne ıce enen ır k ı ··- -'- d ı ı G l d · dil · · .. h d d'l k di hadlse ol t an an ve aıger arıı;a aı arımız a enera gar a tcfyı e mıştır. muşa e c e 1 mc te r. 

M k
. .m~ ur. . . da görü§erek hep birlikte muvafık 

a ını.st Beytullahm ıdaresın - b ld k Ad G l'k kl"b" 'd 
deki marşandiz treni sinyal ya _ u hu · . . ;na . enç 1 .u ~ 

1
1 

• •-

parak Samsuna doJ{ru ilerle~ken r~ eydedtin~ c nız2a9mnamlcn,ı_nl.. ı,~- ( Tokadın Pazar nahiyesinda okurr.a od,ası açıldı ) 
on b~.n-..ı t- l' s· 'h t'. cı ma esme ve sayı ı &. up ta ı~ 

-~~· une ın ıvas cı e ın - · k 1 · 
d.cki ağzından bir metre kadar ~hatbamc~n~ ~Y;~k. ıu aurel e m~ 
i cride, yere sermiş olduğu bir ı Ad:c et ı İ·k 'kl"b.. b· k 
pösteki üzerinde uyumakta olan . na enç ı ~ u aş an~ 
Cukuryol kövünden beş çocuk ba- aKynı . zamR•~~aDHkalkevıŞ"Skp~rKşubesı 
bası Şeri! c 'elik, lokomotifin siİl- omıtc cısı o .tor u ru .>nur
yal <lüdü~ünü işiterek birden a _ alp, azalar ~uallim Ah~ed Baha
yağa kalkmışsa da uyku halile d~r, Reccb Turk.man, Alı Öner, Ah 
kendisini makinistin bulundu~ dı At~mer:. I?.okto~ S~ad Serl"n v~ 
taraftan ateşçi cihetine ıSÜratle at- Gençlik klubu w faalıyetine Yurd mu 
mak istemiş ve facia da işte hu dataas. hazı~~!gı b~kımından ~~~. _ 
anda vukua gelmiştir. Esasen lo _ dtm etme~. nze;c ıc1.nd~rma b_ol~k 
komotifle kendi arasında anrak komut~nı wıttcgmcn ~~Jad, ~lub~~ 
bir metrelik bir mesafe bulunduğu muh~elıf apor ou~elenrun f~aliyetın! 
~in makinenin önünden çekilmek tanzım edecek hır de. tcknılt hevctı 
kabil olamamı.s ve biçare bekçi de bulunacaktır. IJu teknık heyet: ~tı
~~~maflin altında kalarak ikiye cı~~k ve Av.cılık, Futbol, Atletızm. 
bölunmek suretilc feci bir şekilde Gure§, Tenıs, .Y,olcybol, ~endbol. 
can vermiştir. Vaziyeti ~ören ma- Su sporları, Bl!ııclet ve Da"cılık kol 
kinist, makineye fren vapmtşsa lan baıkanlarmdan ibaret ol11cak
«a lhattın ıbu kısmındaki meyil tır. 
10,25 rampa oldu~u için tren bir Bundan böyle Adanada Beden 
müddet daha ilerledikten sonra tP Terbiyesi ve aJJor bakımından ~ 
vakkuf edebilmieıtir. klüpler faaliyett~ bulunacaktır: A. 

Bekçinin lok()motif altında kal- dana Gençlik ltıiıbü, Milli Mcneu -
dı~ını ~ren seftren, makinist &>y cat Gençlik klübü Malatya Bez fab 
tullah ve ~r4ifren hemen trerive rikaa Gençlik klubü, Adana Demir 
tlömnii$ler 1'e oratla zavallı bek - yollan Gençlik klübü, bunlardan 
çinin kanlar içindeki ikiye bö - baıka M•rif Vekaletinin melı:t~b 
lünmüıJ ceeedile ka1'$'llaşmı$lardır. idman yurdları. Bu teıekküUer ara. 
Ta4ı kikat de-vam f'tmPktedir. aında muhtelif spor müaab.ıkatar~ 
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Bu mumlardan birinci-
8inin, d'Arenne tarafından 
mazgallı odaya girdi~ zaman 
yakılnuş oldu~nu nazarı iti
bara aJıd.mı ve mumu ne vakit 
aöndürdüRllınüzü not ettim. Zira, 
cinayetin işlendiii saati, ufak bir 
lıaesab yardımı ile bulabilect'ğimi 
biliyordum. Bu hesabı bu sabah, 
ma~allı odada, siz gelmeden ön
ce yaptım .•• 

Sonra yanmamış mumu eline 
alarak sözlerine devam etti: 

- Bu mumu ilkönce santimet
relere, sonra da yarım santimet· 

Yasan: Y alentin W illiamı 
relere böldüm, benim yapmış ol
duğum ..;aretleri ~oruyorsunuz. 
boı.rCıL ı.ıuıtıu yaktım, aldığım ne
tice şu oldu: Yirmi beş dakikada 
tam t>ıı sekiz milimetre mwn yan
mı stı. Bu da ~österir ki... 

Üzerinde hesab yapmış olduğu 
zarfa bir R()z atb: 

- Bu da ~österlr ki 25 mili
metre otuz altı dakikada yanar. 

Y~ısı yanmış mumu eline ala. 
rak sözlerine devam etti· 

- Eğer bu mumu ölçerseniz on 
santimetrelik bir kısmmın yanmış 
olduğunu ~riirsünüz. Ot11e altı 

Tokad, (Hususi) - Tokad mer
kezine baıth. Pazar nahiyesinde 
bir okuma odası açılmıştır. Sehri
miz Halkevi yayın kolu başkanı 
ortaokul türkçe ö~tmeni ve di
ğer biıwk Halkevlilerimizin ve 
köylülerimizin i~iı'akile açılma 
tıöreni yapılmıştır. 

Resim törende bulunanları stös
teriyor. 

Halkevhnizin çalışmalarından 
bir nümune de aenc kızlarımızla 
kadınları.rruzın yeti'mlelerini te
min için bu çatı altmda ~teril
meke başlanan biçki. diki.ş ve na
kış ve çıçek işleridir. 

Müzik kolu öğretmeni eski mu
sikişinaslardan ve bestekarlan
rnızdan Hayri Yenigün de keman 
ve mandolin dersleri vermeğe 
başlamıştır. 

dakikll<ia yinni be$ milimetre gi- ff11lippe cevab verdi: 
bi bir süratle yanarsa, bu kadar- - Mükemmel. Benim tünelde 
hk bir kısmın yüz kırk dört daki- rasladıkun mum lekeleri ve kibrit 
ka yani iki saat yirmi dört dakika taneleri de isbat ediyor ki. mumu 
yanmış oldu~ anlaşılır. İşte bu yakan d'Arenne değil, bilakis onu 
rakamlar bize bu mumun ilk ya- öldüren katildir. 
kıldı~ andan itibaren ne kadar 
müddet yandığını j(Österir. Ben Şato sahibi Amerikalıya sürat
murnu söndürdüğüm zaman saat le ve hayret eder bir şekilde bak
tam ikiyi sekiz ~eçiyordu. Mum tı. Fakat h~ sesini çıkarmadı. 
bilafasıla iki saat yimıi dört da- Verity sözlerine devam etti: 
kika yandığma göre, saat on birl - Katil, gizli geçiddcn, karan-
kırk dört geçe yakılmış demektir. Irkta Yolunu, yakmış olduğu kib-

Stephen onun sözünü kesti: ritlerin ışığı ile tayin ederek maz
- Bu mümkün olamaz; ben, o- gallı odaya girmiştir. Odanın dö

d~?ır.'!1 önünde d' Atrenneb'~ . ras- şeruesi üzerinde kum taneleri ıve 
ge=ı,..ım zaman saa on ırı çey-
rek ~iyordu. Oradan dosdo~ yosun parç.~l~rı vardı, b~ ~a. on!:1n 
bilardo salonuna ~tti ve sabahın sahılden yuruyerek geldığını gos
birinden evvel de hiQbir yere ay- terir. İ.çeriye ~eldikten sonra da, 
nlmaW.. sandtğın üzerinde bulunan mum-

Torray onu tasdik eden bir işa-ı lardan birini almış ve yakmak 
ret yaptı: için kullandı~ı kibriti yere attık-

- Evet, do~ru Verity. dedi. tan sönra, cinayet saatini bekle-

Edirne (Hususi) - Harbin Bal -
kanlara sirayeti Ü7.erine Avrupa ile 
olan tren münakalatı tamamilc dur-

Tarsusta bir ç=ttçi 
öldürUl:'ü 

mu~tur. Şimdiki halde tren münaka- Tarsus (Hususi) - f arru' 
latı lstanbul ile Uzunköprü arasında çilcrinden Humuroğlu Hacı 
muntazam §ckilde devam etmekte - man geçen Çarıamba günü öi(le 
dir. sonra Çiftçıoğlu çiftliği ılc Şu 

Hergün Avrupaya işliyen ve bu çiftliği arasındaki tarlasında gen 
suretle kara münakaliı.ttnı temin e- mahaldeki Çiitçioğlu çittliğinde 
den konvansyonei katarı da beş çilik yapan kasab ~usa oğ:ı.ı. A 
gündür kaldırılmış bulunuyor, U - tarafından tabanca ıle katlcdılrı'I 

k.. .. 1 b l d Kurşun O:smanln sol memesın zun opru, stan u araııın a gece ve l • b h "ıı.ı 
ı .. . . I . a tına ı&a et etnuı ve emen o 

gündüz olmak uzere ıki vo cu trcnı b b 1 U"lur · ne se c om ,.. • 
hergün muntazaman seferler yap - Katil vakad.:ın sonra firar et 
maktadır. tir. Şiddetle t<lkib olunmaktadır. 

Avrupa ile olaıl tren münakalatı- Cinayet, tarla münazaasınr.la11 
nın kesilmesi üzr.riıı.: Edirnenin pos kua gelmiştir. 
ta irtibatı Alpulludan temin edil - --=--.-:.·---------:; 
mekte<lir. Edirneye gelecek ve gi 
decek yolcular da Uzunköprü ve -

Küçük haberler 
yahud Alpullu ile Edirne arasında * lzmr mcb'usu, eski Adliye 
otomobil ve otobüslerle seyahat et- kili Mahmud Esad Bozkurt, 
mektedirlcr. Tren rrünakalitının mcb'usu Dr. _;alc!r Şener An 
inkıtaa uğraması üzerine yoku, c1- dan lzmire gclmi,, Diyarb 
ya ve gıda maddeleri nakliyatının meb'usu Vc!i Necdet Süngütay 
kolaylaştırılrnaıı iç:n Edirne • lstan. mirden lstanbuls, Maarif Vek 

b 1 - ..ı-k' t b'" '- Baırnüfcttiti Ekrem Saraç da u araaınua ı o o ua ve a.amyon . . I d' 
. 1 . . . d 1 .• 1 . h na ııtmıı c• ır. 

servıs ennın zıya e eıtırı mesı u - * f . B ! d ' M (' • 
ausunda teıebbüalerde bulunulmuı - d' d zmır1 e e kıyc . cc ;sı,bii 
t ıyc e top anara yenı yı 

ur. üzerinde müzakereler'? baılanıl 
mek üzere Jrtzlice ~eçidin kapısı- Bütçe encümeni, yeni bütçe üz 
nın arkasına saklanmış olacak· deki tetkiklerini bitinniştir. 
sonra da d'Arenne'in jleldi~ni ~~ * Ortaokullar .':e liseler ardı: 
rerek tekrar mazgallı odayll tek- da yapılan spor muaabakaların 

. . 
1
. d k' · d zifc alan beden terbiyesi öğre 

rar gınnış ve e ın e ı mumu a \erine munzam ücret ver'lmcsi k 
~inayeti işlemek üzere masanın laştınlmııtır. Bu makıadla bir 
uzerıne koymuştur. güne kadar Maarif V ckaletiıt 

Torray sordu: alakadarlara taheiiat 11elmcsi ~ 
- Bu takdirde, sizin fikrinize lcnmektedir. 

g.öre cinayet evvelden dü~niılüp * 19 Mayısta Ankarada ya 
tasarlanmış demek oluyor ki. ka- cak jimnastik bayramı ıcnlikle · 
tilin çok soğukkanlı hareket et- lzmir beden terbiyesi teşkilatını 
mesi lazımdır, de~il mi? Bu, QOk silen 11cnçle:-de.1 müreklı:eb mil 
müthiş bir şey! Kim böyle hare- d'id grupların Ankaraya gid 
ket edebilir ki? haber alınnı•ştır . . Barram'. bu 

• . . . .. Ankarada çok genıı bır şekılde 
Verıty, onun ?u sualıne suku- lulanacaktır. lzmirdcn AnkaraY• 

netle cevab V<?rdı: decek gruplar için fimdidcn ha,_ 
- Saat on biri kırk dört ~. !ıklar yapılmaktadır. 

BellC ve dostları bilardo alonun- * Alpullu ıekcr fabrikası % 
da bulunuyorurdı. Ben yatma~a müdürü Ha}"Clar Meluned ' 
~tmistim. ofisi ithalat şubesi müdürlıü~ 

(Arkut Yar) yin edilmiftir. 



T obruk etrafında 
harekat 

SON POSTA 

Londra ve Alman- Amiral Darlan'ın Kulağımızı tıkaya-
yaya akınlar İngiliz aleyhdarhğı cak ve dilimizi 

<B.t blrafı ı iDci ...... ) •dd ti d• V~ington 17 (AA.) - Royter t t "" 
8ouum mıntakasında kC4it müf ŞI 8 en 1 ajansı biJdiriyor: U acagız 
~mi~ faaliyetlerine şiddetle (B11Rtaraft 1 inci sa·"ada) V~na .celen haberlere JitÖ- (ıJ .. J .. -fı 1 inci sayfada) 

edryıoriar Çarp1'1Jla es -Y 
111 re Mareflll Petain. Amiral Dar - .IJUil....., .. 

~ dü . baskın l ,. taaTn1Z ıafak.tan biraz evvele kadu lanın Almanya lehinde ve İngil biDbir çeşid fcsad yolları mey-
~ 

8
...__ '"?'t08 d' l !•tirpı a - devam etmiştir. llk haberler hasar. dana vurulan bu t-kkülün ~.u zayıa Yer ırı mıt • 1___ k b" _k . . tere ale'Jfıiod'e bir manevrasına ~ ...... 

H ,;L • •.--L 111T111 pe uyu ve ır.sanca zayıabn manıA • olm·..,.ur. en mühim hususiyeti çı" .nitbi 
--llfM·-- d • ..:~ k ld v k • d-..ı· WIV" F. ,._ tı....,.;.ı d . Des . mtı"k ı , a .T'"'se o ugu mer ezın cuır. İıki emin kaynaktan teyid olu • yuvarlandıkça genişlemesi, ~e-

ti ...... ~- L•-ı an ~·t l sıe L 11 ame- Londrarun dıAların". da ve bil - • . ledi"n d .. -~ uu: eşD'leA e o an AO arımız L_ • •
1

A ";1 

1 
b nan haberlere 1!Öre. şirnalı Afr.i - n14 -.e e onune gelen ma-

"'lri terakkil ka d tmişl d' ........ avar vı a} et ete ve cenu u kadaki Framu }ı.ari> R61Y1İlerinin neviyatı altında ezebilmesi _ 
&iı- nükıtar ~a es~ e ~r t ır. ,arliye de bombalar atılmııtır. Bu Dunkerque zır'ılısı da dahil ol _ dir. 
~abaya doiru kaQmakta ~~ ma~taka~arın hiç birinde inııanca mak üzere Toulona gelmesi için Beşinci kol, işini başkaları-
Ya.kaJanan harıb esirlerinin mikta- ~~t ~kıı~k olmamış ve haaar da Amiral Darlarun emir verdiğini nın kulaklarilc ve dillcrile RÖ-
tı ~~ bin İtalyan ve dört bin vuı degıldır. tesadüfen haber alan Mareşal Pe- rür. Cünün birinde ortaya en 
-'U8temleke askerine varm1'tır. Hasarat lain Amiral Darlanı davet ederek ufak, adeta ehemmiyetsiz ve 
~ mıntakasında İtalyan müs Londra 17 "(A.A) - Çaışarn. izahat istemiştir. Amiral Darlan zararsız görünen bir havadis 

t~eke askerlerimien münekkeb bayı Perıembey-.! baglıyan gece Lon evvela kaçamaklı cevab vermiş ve atar. Bilir ki onu işiten kulak 
hır kıt'a teslim olmuş ve ileri ha- draya yapılan Alman b11va hücumu sonra 1nf?İltere aleyhinde bulun - ona inanchh dakikada dil de 
l'eketimize iştirak etmek üzere or- nun ~!'hiı tahribat araııı~da, bir- muştur. Mareşal Pctain, bizzat harekete gelecek ve havadisi 
~uza ~nüllü yazılmıştır. çok lulıscler, ha1taneler, aınemalar, kendis"nin malllmatı olmadcın lhiç büyüterek kabil olduğu kadar 
-.utz donanmasrrun bomi>erdımant mağazalar, antrepolar ve evler var ,.bh- Fransız harb ı!<'misinin ver de- yayacaktır. · 

Londra 17 (A.A.) _ Bahriye dır. Bu imtihan Londra halkının da ğiştirmemcsi iç-in tahriri emir ver- Bazan, beşinci kolun bu su-
1\e~retinin tebli,2i: · ha geçen sene ~.onlarında City'ye miŞtir. retle intişarını arzu eylediği 

Akdeniz donanması başkuman- y~pılan . yangın ... huc~~u ~"~.asında haber haddi zatında bizim le-
danı, Bar<iiya rnıntakasınsa Fort goste~ı, _oldugu butun buyuk has Japonlara göre ilimizde .gibi j!örünür, siyase _ 
C~uzzo'nun donanma tarafından letlerını bır kere daha meydana çı timizi ve duygularımızı okşar; 
~k bir muvaffakiyetle bom _ karmıştır. Bir çok vek ·ada, bütün <Ba fı 1 . . -L d l onu sevine sevine e.şimize 

Sayfa 7 

Hergün General diyor kf 
(8aftanıh 2 nci pyfacla) {Bqtarafı 2 71.ci sayfada) 

!unundan oynadığı role gelince. o . Y ~os)avyanı~ pek seri mağlü -
da, hatta geçen harbdelu ehemmi bıyetınclen tees9Ur duymamak ka -
yetini dahi kaybetmiş bulunuyor: bil defjldir. Eten muttefilderiaüzfo 
Hındistan bu defta pek mahdud u: karf11afbltlan yen. taarnız fellketi 

de bizi derin teessürlere eevltede 
ker verdiği sibi. lnaihCTenin muh • cdt kadar büyüktur: hk.at bunlar 
taç olduğu herşevi kendiııine vere 
cek olan da Amerikadır. - değiştirmek timdi bizim harbe gir 

memizle değil ancak aeneler<ienbe.. 
Bu ilci mübim mülahazanın ya - ri husulüne çah§tığımız tam biT 

nıba~nda f'lnU da babrlatahiliriz Balkan birliği\e mümkün olabilir 
lci, Hindistan, bugünkü AlmMnya - di. 
nın mücadele planlarının haricinde Harbin bi~ de sirayet edebilece.. 
bulunuyor. Hindialan me:edesi btr ği keyfiyetine gelince bunun ak.aiai 
Arya meselesidir. Üçuzlü paktın yüzde yüz bir kat'iyetle :cimse iddia 
ruhuna göre, qu meeele ile mefgul edemez. Ancak şunu diyebiliriz lci 
olunursa Japonya meşgui olacaktır. böyle bir haıb ne kadar zayıf bir 
Strateji bakımından iSt', Almanya ihtimalle ohırsııs oi.un pyed ge.lir 
İngiltereyi Hindist:ında değil, At ~ ~~ bize çatarsa herhalde bizi gaflet 
!antik yollarında vurmayft mecbur ıçınde avlıyanuyacaktır.Ayni zaman 
olduğuna göre, J.:lindiıtan bah.!!i da ıunu da ilave edebiliriz ki Tür 

' kiyeye karşı açılacak bir harb de 
artık bütün eski mahiyetini kaybe<- ğil 1 O günlük veya 1 O haftaltk an 
miş demektir. cak aylar ve aenele: süren, zafere 

lıte bizim vaziy~tirniz hakkında, kadar devam eden çok kanlı bit 
aklımızın erdiği ~ıidar, bir kaç nıü- harb olacaktır. Bunun da iki aebeh 
lahaza... ve temeü vardır: Memleketimizin 

/,'t /, m coğrafyaSJ ve milletimizin ırki fe 
l11l u it/in UJi11fj•H raset ve mukavemetidir. 

H. E. Erkilet uardıman edikiii!ni bildirmış" tir büyük hasletlc?ini bir kere daha b b So' tara d ıncı &aY1 ... 
8 

•h d dostumuza müjdeler~z. İlk an~ 
'•··ı . . . d k s· k k' se e vyet or usunun tan u u ,,;ı d" .. . k' b h be • --
4'l'U eaddıd salvoıar cekilmiş v~ a- mey ana çı armıştır. ır ço va - d d b .... k b' k • ıu'a, uşunmeyız ı u a rin T hJ t tk.kl e~•n obüslerin toplu bir ıhaıce bu- ada. bütün geceyi umumi sığınak - un a }yu d ır as erı manevra yayılmasından. bizi koruyan arı e 1 er Anadoluda şiddetli kar 
•ıuıan yüz kadar düşman tankı ve larda geç.Wen kin-.eler, .abahleyjn yapmıt 0 m:'ı ır. . ..... . ve ~etenlcri müşküı rnevkie f ~rlü vasıtasının arasına düş _ evlerine döndükleri zaman. evleri - Gk~zfet~, d~ovvb •. etlerhrBırlıgmı~ Btaa düşüre<:ek vazıy~tler doğabilir. (Bqtarafı 5 inci sayfada) lrtmafarı hüküm SÜrÜJOr 
O\llll[leri ~lınüştür. ni barabe olmuf veyahud enkazla ra or ezın e ır ~ eç .tercı~ e - Nemize lazım? Işte matbuat. ve bistan istikl.lli 'çin muharebe - (Baştarafı 1 inci sayfada) 

l!l Gırzala tayyare meydanı ile çevrihniı olarak bulmuılardır. Ö • mek. al'ZU9Unclan dogan .. hır rnuna - işte Ankara radyosu!. Şuuruna sa- lere 1804 se.1,.sinde bu~lamı1- men yandıj{ı Ye merkezdeki za _ 
~ bulunan iaşe depoları ye- len ve yaralananlar arasında. lcen - E~rebn,, l:an - So:"'et munasebetle - hi'b her vatandaş bunlardan aldığı tır. O vakit Sırbistan Kralı KardJOr rar miktarının üç milyon lirayı te
~n muvaffakiyetle denizden dHerini bütün varlıklarile ııokaklar- nne hakim oldugunu hatırlatmakta. h~va<lisle iktifa etm~lidir... Kaldı j-jye~· ti. 18 ı 5 seneııinde Bclgrad cavüz ettiği tahmin edilmektedir. 
~man edilmiştir. Deniz da yardım vazifdeıine vermitı olan ~r· .... ~~en Temmuzd~ Sovyetl~rl kıi anatlbuatımız bu~n duJ1yanın Pap.Jıiı muhtariyet~ kavuımuş idi Kazalardaki zarar yeklınu da tes-
~etlerimiz Akdenizde Yun _ pasif müdafaa ve ana vatan muha Buligımn lr!ndan arazı ı_netalib~tın en hür matbuatı, radyomuz, din - 867 . d Oama l ı 5 b' bit edilmektedir 
'erıı 88 tipinde iki pike bombar _ faza eervi.lerinin bir çok gönülJü ef da bulundugu halc'lcında Jfae edılen leyicilerini en geniş ölçüde dün a 

1 se~e.ml e n 
1 
ar 
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d~ tayyaresi düşü~er ve rad1 vardır. haberler bütün dünyada büyük ~i~ ahvalinden haberdar eden bir Je .. tanı ~ahlıyeye b_nıl~mıılardır. 18 ~8 Kilis 17 (A.A.) _ Son .f?\inler-
~r bazı tayyareleri hasara uğ- Weetend mahalleeine de bir çok heyecan uyandırmı.,, fakat her ılu şir vasıtasıdır. ecnemnde ııktedılmıt olan Berlın deki devamlı sojhıklar ba~larda, 
l'atbuşJardır. infilak bombaları düfl"nÜftÜr. Tiyat. devlet bu hııberlen yslanlamıl'lardı. Bunların haricinde dedikodu _ muahedesi ahkamı ınucıbince SJTbi.. sebze bahçelerinde ve meyva a _ 

Bu harekat esnasında deniz rolar ve eğlence yerlerinin merkezi Gazete, Japonların 1904 de Rus - larıll, ımüsbet, menfi, her türlüsü- tan istiklaline sahih olmu:tur. ğaçlannda bfrvük tahribat yap _ 
ltll\1vetlerimrı hic bir hasara u~a- olan bu mahallede, ayni zamanda yayı hezimete uğratması üzerine" ne kujaklarımızı tıkamak, ve bil _ 1913 senesinde yani Balkan har- mıştır. Elrinlerden bir kısmı ile 
llı~ış ve insanca hiç bir zayiat payitahtın en güzel diikkllnlan da Ça~~~ Ruıya~ın lran ha~~.ı~da bes hassa dilimizi tutmak fenli ve u- binden aonra cenubu prki S!rbis- zeytin ağaçlan da bu sokuklardan 
Verılmemiştir. bulunmaktadır. Bu sabah bu ma ledıgı emellerın frenle_ndı!(:lnı hatır- mumi selametimizin .başlıca şart - tan ana vatana iltihak etrniıtir. mütessir olmuştur. Fırtına ve so-

Müfküliıt halle, bomba parçalarile ~ırılmıı 'bi; !atmakta ve Sovyr~. ink~la~ını !l\kL lann · <ın biridir. 1916 senesi Kanunuevveliıün bi- ~klar devam etmektedir. 
Londra 17 (A.A.) - Times J?a- çok camekanlarla hazin bir manza. ben Ruıılar Vl" lngılızl~nn ışgalı al- !Bülbülün çektiği dili belasıdır rinci günü Sırplar, Hırvatlar ve Slo. 

~esirıin askeri muhabiri bildfri- ra arzediyordu. tında bulunmakta olan lranın Şah derler a? Bu atalar sÖZÜndeki ha- ven'ler birleşerek milli bir hükumet ı R A D y O ı 
Yor: l>ütiiriilen tayy•reler ~ı~a ~ehlevl tarafından ~Ütriyet ,.e kikati hazan camialara da teşmil teaie etmiye muvaffak olnıu~lardır. _ 
tık~arlın1 an.!ann Tobruka kar6ı yap- . Hücum yapan tayyaTele:rden bi _ ~ıklal~ne teku.r kavuıtugunu teba- eylemek dol!~ olur. . . . O. Tuğrul .._ ____________ , 
ri . hucuma mukavemet ,göste- nsi, daha bombaların atmadan •- ruz ettirmektedır. SuJ?u kendı k~n?ımıze te~kin CUMA 18/4/1941 
!~ olması iyi karşılanmıştır. levler :içinde yere düfmüt v~ bir ha.. •• e~l~, kafamıza ıyıce ver]~ır - 8: &ı.a.t a.yan, ô.03: Ajans ba.berle-
~ana a.i{ır zayiat verdirilm~ li arııada infila" etmi~r. Daha ev. Yugoslawyanm Sofya elçısı m~l~~: :ı!!'ll~~'d.~rntım.ı~. ~nd.:e - - Romanyada emlaki ri, 8.18: Hafif muz.k (Pl.), 11. Ev ka-

r. akat Tobruk harekatında Al- vel paraıütle atlayan mürettebat hr" • 1· mm e e u unuyor. . ızı. _uşu- bulwıanlara duu, 12.30: Saat ayan, 12.33: .Kau~ık 
ınanıarın mağlub olduğunu ad - buradaki halk tarafınden ellir ~dil~ Ş8 ımıze ge ıyor nen ve koruy:-'?ların vazıfesını ko- Hariciye Vekiletinden teblii şar:kı Ye türtuıer. 12.50: AjtAmi habor_ 
detmek h t 

1 1 
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66 
• • .... laylaştırmak ıçın, kulaklanmızı tı- ...:a:ı-:. • leri 13 05 Kar• .. ı. .n..... til ,...,,1 c İ a a ı o ur. ı a ı a nu- mııbr. unıu:rs • tipmde dıger Mo.Jt ı 7 (A.A ) _ y k ik d"ll . . . t t )1. .,_.... ... tir: ' · : - -- 'R r ..... et, um. nıgiliz kuvvetlerini dene - bir Alman bombardım · ova .. · . ~ .ugos. aya<:a ve ~ erımızı u aca,,.,ız. 14: Karışık m\17.fk (Pi.), 18: Saat aya-

Olek Wn lm 
1 

b"l". İtal b' . 
1 

.. . . •.? tayyar,.~, lavyanın Sofya elçısı MılanovJç, İs. Bu kadarcık b:r feraaat, vatanın Romanyada ahiren ne§redilen 28 03 M- k 18 30 ,..,4'• f 
.,.. yapı ış o a ı ıı. - ır mttra yoz ateŞlnı mııteakıb bır t b 1 · k .. Od , I . . r, ."" k b" k 'b' b' n, · · uzı • · : yu ;.c a.sJ! 

Yanlal"dan mtizaheret ~ren Al - köy civarındn tarlelara düP.erek par a~ ~ a ~!lt!11e. uzeBrel es~ra ge - e?1nıyct1 ':C: s~1umctı namına ço ı 'r. ar~lrl~a~~ mducı ınce,. edene ı - !)rograrru, 19.3C: saa.t ayarı, ve ajans 
~akların insaoca ve silahça bil - çalanmıştır. Bu tayyarenin" miiret iştir: .ı an~vıç bura~ ; ıkug1s - bır şey degıldır sanının. ~ınn_ m~. 1 ı~ısa d ne~e~nk en Re- haberleri, 19.45: Konuşma, 19.50: Solo 

. bır tiıstunlükte olduğu tah - tebatı ölmüşt" B k b' Al - av myası muııase et ennın eSl me M ) d k n mıı u musan c o a ı ça o. sesleri, 20.15: Radyo gueıe&, 20 45: 
..Qıın edılebilir. Almanların şı"mdı" - t • K ur: RŞ 'ad ıbr .... ma.n si üzerine Sof:radan han~ket etmiş. a ta a as erıı·k manyadaki emlak, hukuk ve mena.. """'-"n 21 30 K 1 AC. Rady y k d ayyaresı, ensıngton a uyuk hır . fii 'd f el 1 . d A~ • : onuşma, 2 ..... : o 

e a ar tanklarının benzin ihti - cadde olan H'gh t t . d br. M 1 7 (A ) b ne aı tasamı muam e erın e aalon ockest.rası, 22.30: 8aa.t ayarı, 
Y~ını tavyarelerle te-miıı ettrkle- re d" .. d"'! ~~ee cı':arın a ye. • ata 1 .A. - Mec uri bulunamıyacakları; böyle bir mü - ajans ha.berle?i, borsa, 22.'5: Radyo 
ri .anla ılrnaktadır Dı~er mütıim ledo~~~n ı~er ır tıtlesı de \Vimb rinin Seriinin meskilr:- mahallelt>.rine askerlik kanunu mucibince, 23 ya - .. ade istihsal edilmeksizin yapJacak. alon orkestrası, 2': Dans müzığ 
lllesele su mesel~idir. Alınanlar HaDa: :;::~mıştır. ve tarihi merkezine karıı yapılan şıldat; Mdahızlar silah altına çağı - tasarruf muameleleri ile normal ida.. (Pl.). 

ilerledıkçe ~ mesele~in halli de Kı11n yapılan diğer hücumlardan hava hücumuna lcarıılık olarak dün n aca al' ır. dre ~~amelel leri ve ~ank1"1!karda mev.f r•-------------, 
o n &bette ı?Uçleşecektır. sonra olduğu gibi, bu sefer de Lon gece Alman hava kuvvetleri de u 111.ıymet.e~e mutea ı tasarru lstanbul borsası 11 

Bir Amerikan askeri muharririne clrada müşahidler üzerinde en fazla Londra üzerine büyük mikyasta bir AlaA--••a BlwAı. d-)ameğe~~lRının hukdk~n. batıl adde 
&Öre tetir bırakan keyfiyeti, ölümle kor- hücumda bulunmuşlardır. ~uhare..I ıua·a 3...,. ı ec ı. omanya a ıkamet. et-

Nevyork 17 (A.A.) - Yorkshi. lcutulmalc t ·. b" .. Jı: d h l be tayyarelerinden miirekkeb bu fi llll&m8r8 mernekle beraber orııda bu gı1>ı em. 1'7/'11941 aç.il~ - kapaıuş rıaUan .. ~!~o usu arfl!'ln a a - ____ lak, hulcuk ve menafie malik bulu-
r~. Post gazete'linin askeri muhar _ kın gosterdı~ı fevkalade '-'Ükııek SÜ lolar ardarda ve durmadan bütün b'l · · R · ÇEKLER tı ._... d·· "' - L d .. . . nan ecne ı erm ıse, omanya arazı. 
tı yazıyoT: &unet ve unyanın en büyiik ,ehri gece on ra uzenne her çapta inf1. Emınönu Halkevi sc:>&yal yatdım •00 t d .. ) k 1 b ı Aç•"• 

._ Trablusgarbdc bulunan Alman olan Londranın daima Alman bom lak ve yangın bombaları atmıılar • kolundan tcb:iıg edimlitir: ~·ı4 e e ~v~ ~llç.ı l arı mı§ u hunan Londra 1 Steru:9 
i"VVetleri hakkında tahminde bu - balanna mukavemet ı-den muazzam dır. Rüyet şartl:uı iyi ~lduğundan Koumuz ıarafından 19 Nısan 

1 

umi: a v~ er eti.nama cllu ·aha- New-Yori: 100 Dolar 
'1nrna'k giic;tür. Fekat nazilcıin bu bünyesi te~lcil t:yl~mektedir. bombardıım.ının neticesi aörülebil. 941 Cumarlıe:;i akşa.mı, Tıı.ksınıde rme.ırl 

0

ıd yakin 1 tıymkd~ dı sebne 1 erıh k- ts Qıı k da 2 - on kl k hl f Alma .. • . . İl'- . el b. K . ıft1 • o u ar a ır e uıı ar a - ceneTre 100 VİÇ. Fr. it. nta a .) ., tan ı zır ı ır. nya uzerınde mııtır. ıt tayyar er ombalannı rıS-.ı gazinosunda Isıatlbulun kmd N" ı 941 'h t' k d Atina 100 Drahmi 
bulundurduklarını zannettirecek Londra t 7 (AA.) _ fngiliz atarak döndükleri zaman limana en maruf ve k•ymetll alaturka R a uıan fa ti 1ı a:e ınİ j kar, Madrid 100 Peçet.a 

~a hiç bir ııebeb yoktur. bomhardıman tayyarelerinin dün civar mahallelerde ve şehrin .eair mu.siıki srura.t.kA.rJannın iştiraklle la oman~a be re 
1 

e onao klı u "- Belgrad 100 Dinar 
. Almanlan:ı böyle bir fırk.ayı Si. gece, Almanyanın şimali garbisinde kısımlannda geni! yangınlar çık - büyüt bir ~tUTka ~ı müsa- k rj~~ f c1ukr:n~amc 1ver~k ıİ :::_u- Yok.obama 100 Yen 
~!Ya boğazından a~tirmeie teşeb - bulunan tehirlere karşı \'iddetli hü- mııtır. Yangınların ışığı Manştan meresi tertib ~tir. ~ b ~b' eslı n, atynh ·ı~tu e euyde.. · ""1ı • 1 1 ·h · al d h"l' cumlar ya t ki v B it h.ll . d I B .. 1 u gı ı am, a vı a ve ııene - Stokholm 100 Ianç Pr. 
,ı_ •• etmıı oma arı ı tım a ı ın- b" .. .. P ı llr! ögrenilmiıtir. En ve e sa ı enn en görülebi _ u mu.~mere, alaturka. mwı ki leri mevduat olarak kabul t · Altın 
~tr. Fak.at bu fırkanın üçte ikisi uyuk hucum Bremen'e karıı ya mi tir. leride fngilizlerin Alman te- m~iıı, en ince mu.siki buhına bank ] d ·ı id:.-ıı 24 ~ tllte altın 
:t"di denizin dibinae bulunm•kta- pılm'ftJr. hirlerinde metklın mahallelere kar. zevklerini t..ı.tmine müsa;d tevka- Ankar:dak' r:;::nv: !d':~e: t SU 
~r. Ş.yed bu fırkanın üçte b.iri ka- lnsilider bir t11eb hatirchlar şı yapılacak hücumlara layılcı veç _ lide bir fırsat olacaktır. Giri§ ser- ft d b.ldı' "lmiftir - ara-

Ye Jo;:>ıını 

5.2! 
132.20 
80.~025 

0.9975 
12.9375 
3.175 

31.1375 
30.745 
21.60 
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~· çıkabilmifııe ita}} anların da bir Lo&dra 17 (A.A.) _ Evvelisi hile ve kesif akınlar yapılmak su _ besttir. n Ka:;.,i)~et
1

:Jikad~ Türk vatan _ 
b.-- tar tankı olcluğ-Jnıı nazaran Al- akşam il.ava kararırken Blenh . retile cevab verilecektir. dqlannın icriıalna vuolunur ""' ... ._ ____________ , .... 
-.ılar kuvvetli bir zırhlı liva teşkil tipinde Ingiliz bombardıman ~m Bremea'in bomhardlmaftl 5 aaat • 
jbnitler demek.tir. Mihverin Trab. yarelerinden mürekkeb bir ha Y- .• 
lletratbdeki ba,Jıca kuvveti iki l - filam Borlruma yeni bir hücum~: mmu 
talYan fırkasile ileride hareket et - bulunmuşlardır. Tayyareler ada _ Londra 17 (AA.) lngiliz / 

~te bulunan ve Almanların ge _ nın üzerinde çok alçaktan ucmuş.. hava nezaretMıin iıtihbarat servüıi ~ 
._tdiii 700 ila 900 zırhlı otomobil. lardır . .Aıd'anın '1imaline doğru te- bildiriyor: 
~gar _ve tankta l ıbarct olmak la- veccfulı eden tayyareler kışlaların . ·~~liz bombardı~an tayynrele _ 
d gelır. Almanların Trabluıgatb- bornıbardımanına başlamadan e.v- n. dun gece, Bremeıı e hiicum t:der
~: ?ulunan .. k.~~.vctler! hakkı~da '?- ve.l ~pçu. me~z.ilerine hücum et - ken, b.iri Alman endüstrisine dii?eri 
~ rıkada yunıtulcn hır tahmınc go. mıştır. D ğer oır tayyare de Bor- Atlant:ikte deniz ticart:tine lr.ar~ı ha
~ Almenlar Trablusg4rbe üç zırh. kumun ganbinde dört bin tonila - reket eden korııanlnrh yardımda 
1.. fırka geçirmek teşcbbüsiinde bu _ toluk bir şilebe '?°k alçaktan hü- bulu~an kaynaltlara olmak üzert> çif 

1 ;ınuşlarsa da bunlardan ancak cum ederek şilooı bombalaml$ ve te hır darbe ındirmişl{'rdir. 
le 00 v kadar motörlü vasıtayı nak. tam isa.betl~r kaydetmiştir. Va - .. Sulh zamanında Brcmen gibi bü. 
t:l İlnege muvaffak olnbj}rrlişlerdir. l>Urun ortasında vukubulan infilak yuk gemileri in~a eden te-zgahlar hü 
ı; lı tahmin .:lo ~ ru ise Akdenizi ge • neticesinde sıçrayan par.çalar 60 c~n hedeflerinden hirisini t~şkil 
~rl_erken ~lm~nl~_rın ç?~ büyük ı;ıetre irtifaa kadar çıkmıştı~: Di- etmı~: bu. esnada diğer tayyan· te _ 
~Yıat verdıklcn soylenebiJir. l{er tayyareler de kışlalara hucum tc~kullen de hücum:Jarın \Veser'in 

İtalyanların tekzibi etmişler ve son . bombalarını at - sag sa~li~.de . Breırıen endiistrisi 
Roma 17 (A.A.) - D. N. B.: madan evv@l cıvarda istik~afta merkezlen uzcnne teksif eyi · 

- SalAhiyettar İtalyan menıba _ bulunm~lardır. tir. emıı -
t rı, dük d'Aoste ile İngilizler a - Berlin 17 (A.A.) - Alman res- Hücum. beş ~atten fazla ·· 
~ında sanki bir mütareke ~ - mi tebliki, 11 Nisandan 15 Nisana müştür. eur -
~eleri yapıidığı hakkında ya- kadar Almanlann 32 tayyare kav- 6 tayyaı·e dii :~:u .. 
ı.ancı matbuatta çıkan ha:bcrleri betmiş olduklarını bildirmekte _ fuuuuu 
~t'i surette valanlamaktadır. dir. Londra 17 (~.A.) - Şimdi tes 

\~\PARA 
HA 1' .&T TAHJŞININ 

,NJ 
DİREKSİYONUDUR..,...:: 

•= T. iŞ BANKA Si 
Küçük tasarruf hesapları 
1941 iKRAMiYE PlANI 

ı .. ~ire 17 (A.A.) - CJrtaşark Alman tebliği 'bit ed1ldiği~e ~re, dün gece İn _ 
~iliz hava kuvvetleri umumi ka- Berlin 1 7 (A.A.) - Resmi teb. $1tere üzerınde altı clüS?l'IRn bom K.~u: t t-•&, ı 1'1•J "'• ı .L 
•~anının tebJi~: liğ: bardıman tavvRrE'sı düsürülmiis • tuıoa, 1 biaet&etdn ~ 
~n..giliz hcıva kuvvetlerine men- 1 O Nisanda fngiliz hava kuvyetle tür. Bunlardan üç tane<ı"ni, hav<' 
~ bombardıman ve avcı ta:vya- dafi batarvaları düşürmiiştür. 
\r leri evvelkı gece ve gündüz, Lib man tayyarelerımiz, Gazala. El 
t- lda, düşman motör]ü cüzütamla- Adem w Derne tayyare inme mey 23 Nı.s!ill çocuk Bay:-<\mU!da 1 
ı~a, kıt'alarına ve tavvare yere danlarına hücumlar yapılmıştır. yın rularınmn bayra.mhklnı ını 
-oıne meydanlar.na şiddetli tıü _ Dernede bir tayyare tam ısab t-~·- ı ] h iıb ed"l ha7Jrl:ı.rke:l bu hakikat ys.şata_ 

~--~!arına devam etmişlerdir. Ca- er c ta Tll ı miştir. 
ı. ıı:ı civannda, b'r motörlü k0- vnı mı a a a ı e er born-

_ 1941 ikramİJ eleri 
ı adet 2000 liralık - 2000.- lira 
s • 1000 • - 3000.- • 
2 • ?50 • - 1500.- • 
• • 500 • - 2000.- • 
8 • 260 • - 2000.- • 

85 • 100 • - 3500.- • 
... a t r.i.u wilmiştir. Askelrer a- ralyöz ateşine tutulmuştur. Bır 
,,.,, .ı ··ıru· da. bulunmanızı Kurum s:ı"". ıyla 

. "' diler. 
80 • 60 1 - '°°°·- • 

soo • to • - eooo.- • 

A · ntak d k f"l ı cak yurtta j':::.rdınıa m:ıhtaç~ ço 
~ hü-cum yapılmış ve bir miktar a baJanmış ve bil5harf' alçaktan mit 1 cukları da _c,•ı.ıdirmek ıçia Çocuk 
·~b ah-':ı... .....ı F.Bırgeme Kt::u.muna ya:oımiar. 

~ın~a o ere ve yaralılara b'€ - eok otomobil hasara- un...atılmıstır. ·'" 
ıyet verilmiştir. Avcılarımız. daimi taarruzi kc- .._ ___________ _ 

15/16 ~n gecesi. bombardı - şif w;uşlarını idame etmişlerdir. -===========--==-• 

; 

İMIUİtli ıiuı is BAIUCASINDA 
İKRAMiYELİ HESAP AÇAR 

lstanbul elektrik tramvay ve 
meleri umum müdürlüğünden -

tünel işlet· 

ı. - Muhtelıf "88.fta ampermetre ve voltınetnı paa.rlılt ...U. ile sa-
tın alınacaktır. • 

2 - Eksııtme 2'7/ô/Kl gür.il s11at 15 de Metro ha.ffinw:ı 5 inci katında 
yapüacaktır. 

S. - Muva.Jtkcı.t teminat 706 liradır. 
4. - İstekli.eı-iıı parasız .:>larak verilmektA! olan şartnameleri levazım. 

dan almaları ve kanuni ves.kaları ve muvakkat t.E:nuna.t.larl ile llAn e-
diWn gün ve aa:ıı tc kom~onda hazır bulwımaları. e28Clt• 

Toprak mahsulleri ofisi lstanbul şubesinden 
Bir ~uvaldan r..şağı olmamak üzere helvQ.'lık il'tllik satışına "oaşlanıldı. 

tından arzu edenlerin Sirkecide Liman )Mwımdalti Otısimis -.t.ış serv.ı.Sıne 
mü,raoaaQM'ı i.lln oıwıur. WOl7• 



r' 1 Sayfa 

B&f, Dif. lfeale, Grip, Bomatisma 
Nevralji, ~mklık •e Biitln Ağnlanoızı Derhal Keser 
icabında fhde 3 ket• alaıtabilir. TAKLITI.ERfNDEN SAKININIZ 

HER YERDE PULLU KUTULARI ISRARLA iSTEYiNiZ 

Kamyon alınacak 
Maliye \" ekaletintle:i.1: 

ı - 0,5 ilA 1,5 tona kadar Fort, Şevrole, Ent.?ını..syonal, Opel ve 2 illi 
3 tıona kadar Faıgo, Doç, Enternasyonal, Bu.ssir.g markalardan her 
bangi birinden olmak oartıle iki a.ded açık karuserlı ıuı.myonet veyn kam-
70n ve bir ıv.ied otobüs. 

Yine 0,5 Ul 1,5 tona kada.r Fort, Şe W"Ole, Dttern~ıanal. Opel marka
lardan panel tipi iki sedyeli 3 a.jed hıaısta otomobili pazarlıkla sa~ın aıı
ııacattır. 

Mezldlı' tipte karuserll kamyonet veya kamyon ve otobüs bulunmadığı 
'9.kdarde yine ayni tiplerden olmak üzere 3 aded ,asi kamyonet ve)·ıı 
kamyon; ve panel tipinde nasta otomobili bulıınmad.ığı takdirde yine 
bunun yerine de s .a.ded kamyonet şa.sı satın allnac:;.ktır. 

cAhnacalt ka:::Il)onet veya kamyon ve otobüs ile 3 aded hasta ot..omo. 
bJin&n or~inal karuSerllıeri bulunmadığı taık.dlrde 2 aded kamyonet ve 
kamyon şa5i hariç diler otobus ile 3 hasta otbm.ooUi.1in meveud nünıuııe 
~ fenni şartnaınesmde münde.iç vasına.rına göre yerlı olmak üzere ka
ruserileri yııptırıl:ıcaktır. Bu parantez dahilındeki hususat ihtiyaridı;-... 

2 - 0,5 ilıi l,5 tona kadar açık karuserlı kamyonetın beheri l500 lıra-

4.an iki adedinın muha.mme.1 bedelı 9000 ve ayni sıkletteki blr otobüsün 
ntuhammen bedeH 5500 lira.dır 

2 il!\ 3 tona !tadar yine a.çu: karuaerli kamyonun bchlri 6600 lir.ı.dan iki 
a.dedillin muhammen bedeli 13200 lıra ve bir otobüsün muhammen be
deli 7800 llradır. 

0,5 ila 1,5 to:ıa. .kadar ı>cwıeı tıpın deki hasta ooomobllinln beheri 5000 
liradan ü~ aciedınin muhamn.~n beddeli 15000 lir:ıdır. 

c0,5 na. 1,5 tona kadar m~kür tıpler-deki yalnız ~asilerin ·beher: 3500 
liradan ve 2 Ha 3 tona kadar yine zikredilen t.plerückl fasilerln mu
hammen bedelleri beheri 5500 liradandır .• 

3 - Muvaıckat teminatları 0,5 U:\ 1.5 tona. kadar ilıta kamyone~in 675 
ve bu tondaki bir otobüsün U2 lira 50 kınııttur. 

2 aA 3 'fona ta.dar iki kamyonun 990 ve bu tondaki bir otobüsün 585 
Ura.dır. 

0,5 ilA 1,5 tona .kadar panel tipindeki 3 hasta oto.nobilinin 1125 liradır. 
4 - Şartnan·eler Maliye Vekaleti Levazım Müdürliıgünde veya istan. 

bulda. Dolmaba.bçede maliye evrakı matbua anbarın<ian bedelsiz olarak 
verılır. 

5 - Pazarlık 3.Mayıs.941 t;arihinde Cumarte& giinü sa.at on bırd~ Ma
liye Vekileti I.ıevazım Müdı.irlütünde müteşekkil eksiltme komıeyonunda 

yapılacaktır. 

isteklilerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü maddelerinde yaz:lı bel
gelerle muvakkat teminat makbuzu veya banka kefalet mektuOile birlik-
te muayyen gün ve saatte komisyonda bulunmaları. c2176• c3033• 

Toprak mahsulleri ofisi İstanbul şubesinden 
Eb'a.dı değınnenlerin husu.s yetlerine uygun olmak şartile kaput bezin. 

den mikset ı;uvalı alınaca.ğı.ıdan tal·b olanlann açık pav.rhğı yapılmak 
üzere 21.4.941 Pazartesi günü saat 11 de Liman hanmdaki Ofis oinasına 

muracaatarı. ıS-0581 

Türkiye Cümhuriyeti 

ZiRAAT BANKASI 
ICanlut t&ribl: 1881 

Sermayesi: 100.000.000 TUrk Lirası 
fabt n aJam adedi: • 

Sral '" ticarl ber Dfti baBU •uamlılellll 

PARA BIRiKTiRENLERE 28.800 
LiRA lKRAMiYE VERıYOR 

-- ... t=eeda t1LmnllW ........ &uamd lael&blanaM 
... 10 Jil9a IMll••"tM llUdıl t Mfa 9Ni)loe• Ar'& il IPtı . 
~ p1&na IOl'l ID a·r ı111ttı1noMıar. 

4Allel 1~000 Urallk 4,000 Lira 
4 

" eoo 
" 

2,000 
" 4 " 250 

" 
1,00Q 

" 40 " 100 
" 

4,00() .. 
100 " 

.o il 5,0JQ .. 
120 " 

40 " 4,800 N 

160 " 
20 " 8,200 

" ~= llıe•bl .. ••daki pe.nlar bir 11m liliDde 80 liradan aeatı 
~ ibMZ'"8 flkiliı ~ ,. ......... ~-
Jtu'alaı' 18De41e f dela, 11 ı&lft, 11 JlaıMan, 11 KJifil, 11 Blrin.. 

oi !Unun tMihlerinde oeki&eceokt~. 

SON POST~ 

Askeri 
vaziyet 
<Baetarafı ı inci sayfada) 

dar ilerlemelerine yardım et
miştir. 

Büyük ölçüde askeri harekat 
bakımından Yugoslavya harbine 
artık lbıtmiş gözile bakılabilcce -
ğinıden bundan sonra müstevli or
dulara düşen iş bazı mıntakalar
da ve dağ ve ormanlarda kalan 
Sırb kıt'alarını temizlemekten 
ibarettir. Bu iş de makineli ve 
zırhlı veya külliyetli motörlü 
kıt'alara Wıtiyaç göstermez. Bu se
Odble Alman başkumandanlığı bi
rinci derecede kıymetli ve kud -
retli kıt'alarını Yugoslavyadan 
başka semtlere artık nakle başlı
ya.bilir. Bilhassa cenubi ve orta 
Y~oslavyadaki kuvvetleri Yuna
nistana çoktan tahrik bıle etmtş -
tir. 

Yunani.dantla: 
Olimpten Göricenin cenubun

daki Gramoo da~ına doğru ve içer 
lek büyük bir kavis halinde giden 
Makedonya Yunan cephesinin şu 
anıd'aki vaziveti tamamile mallı -
mumuz olmamakla beraber Al -
manların Grebeneden .Mecova ıs
tikametinde şiddetli bir taz:-rikte 
bulunıdu'kları ve bununla Yu -
nan cep'hesini '>rtadan delmek is
tedikleri anlaşılmaktadır. 

ÇAPAMA AKAYA O i K K A 

Kezalik Almanların, Kozana -
Serf içe - Ala.son ya - Larisa (Ye -
nişehir) şosesi istikametinde de 
tazyikleri ziyadesile '1rtmış ıbul u
nu yor. Bundan maksad da Olimp
te bulunan Yunan sağ cenahını 
tecrid ederek bütün Yunan ordu
larını şarktan ve cenubdan çevir
mektir. 

Almanların, bildirdiğimiz iki e
sa6lı istikamette, şu anda ne de
receye kaıd'ar ilerlediklerini bile -
mivoruz. Son bilinen sey Alman 
kuvvetlerinin Serfiçe ile Grebene
ye tehlikeH surette girmiş olduk
larıdır. Bu yarma harcketlerınin 
hedefleri tabiatile Kalabaka. Me
çova ve Yarıyadır. Alman kuvvet
leri bu noktalara vardıkları za -
man. Yunan ordusu Arnavudluğu 
tamaımile tahliye ederek ~orilere 
çekilmemi5 bulunursn Lamya hat-! 
tını tutama<ian tamamile mahv ve' 
esir olur. Onun için şu anda Yu -
lVlnistan için ehemmivetli dan 
!hareket A:-narıudluğun ta-'hliye -
sile buraıdakı Elen ordusunu sürat 
ve intizamla !?erive ;ılmaktır. Bu 
scı'bc-ble umarım ki Yunan başku
mandanlı~ Arnavudlukta bev.tıu
de mukavemC'tlerlC' vak;t ~e<;ir -
mez ,.e orduvu müthiş bir tehli 
kcve ilka etmez. 

Libyada: 
Son haberlere göre İngilizler 

henüz Tobrukta bulunmakta ve 
bu mevkie karşı bırakılmış olan 
İtalyan tarassud kuvvetlerini a -
leddevam hırpalamaktadırlar. Bun 
dan baŞka QÖlde şurada ve bura -
da !birçok münferid. noktalarda fn
~iliz kıt'acıkları bulunmaktadır. 
Libyadaki Alman - İtalyan orduı.-u 
_giıya, şimdi bunları temizlemekle 
meşj?Uldür. Bu sebPble bu ordu 
kısımlarının Sollumdan ileri -t -
tikleııine ve hatta Siicii Matruha 
bile vardıklarına dair resmi ve 
mevsuk lbir haber gelmemiştir. 

Alınan - İtalyan kuvvetlerinin 
gerek yukarıdaki sebelblerle ve 
gerek .ger~d'en ~lecek benzin ve
sair itıtiyaçları beklemek zarure
tile Sollumda geçirecekleri birkaç 
JCiinün İngilizler için ehemmiyeti 
büyij.lc olacaktır. Cünkü bu müd
det zarl'ında onlar Mısıra kuvvet
ler getirerek Ras Matruh mevzii
ni takviye edebileceklerdir. 

Bununla beraber, Mısırın ve 
Süveyşiıı maruz bulunduldan tetı 
likeye henüz zail olmuş ~özile ba
kılamaz. Çünkü tevakkuf ~nle -
rinden bizzat Alman - 1talyan 
kuvvetleri de kuvvetlenmek i~in 
ifrtnade edeceklermr. Bu sebebl_e 
Mısırdaki vaziyetin tam bir inkı
şaf .gösteımesi ·için daha bir iki 
~n !beklemek icab etmektedir. 

~J.~~flct. 
lzm:rde gömlek ve kravat 

fiatları yu. kseldi 
İzmir (Hususi) - Mıntaka tica

ret müdürlüğünde faaliyet gösteren 
fiat mürak'abe bürosu. hırdavat e§
yaaımn satıt fiatları üzerinde tetkik 
ler yapmaktadır. Bu tetkikat neti • 
cesinde her nevi hırdavat eşyasının 
perakende ve toptan satış fiatları 
te.bit olunacaktır. Bu hususta latan 
bulda alakadarlardan da malumat 
istenmiotir. Gömlek ve kı'avat sa -
tıı fiatlarıaın da tetkiki muvafık 
görülmektedir. lstanbuldaki müra -
kabe komİ9yonu. gömlek ve kravat 
fiatlarındaki fevkalade yiiksekliği 
nazan itib'ara alarak bazı tedbirler 
ittihaz etmittir. 

Şehrimizde de gömlek fiatlan 
buı maiazalarda yük•ltilmlttk. 

M. Nuri Çapa 

Tek sütun santimi .............. ._.. __ _ 
8Clflılı maktu 500 lıaruı 
l nd aalaile 400 ,, 
2 nci aahile 250 ,, 
3 ncü aahile 200 ,, 
4 ncli aahile l 00 » 
iç aalaile 60 ,, 
Son aah ·ıe 50 ,, 

Muayyen bir müddet zarfında 
fazlaca miktarda illn yaptıra
calclar ayrıca tenzillt.lı tartte
misden i.Bt.ifade edeceklerdir. 
Tam, 7anm ve çeyrek sayfa 
Ulnlar için ayn blr tarife der
PİJ edllmlfttr. 

Son Postanın tıcarl llAnlarına 
aid işler için şu adrese milr.ı_ 
caat edilmelidir. 

tıincıhk KoHektlf Şirketi 
ııtabramanzade Ban 

Ankara caddesi 

Kurulnı tarihi 1915 

MİLLi 
Pi• 

Kayseri belediye riyasetinden: 
Kayseri Belediyesince yaptırılm14 olan mezbabfnın dahili tesi.!atmda 

iki kısmı ayrı aıyrı kapalı zarf usulile etsiıltmeye konulmuştur. Bu.n1ar 
dan birisi 10,5f6 lira 90 turuı kt!4if bedelli şişirme ve elektrik tesısatıdıt 

İkincisi: 19201 lira ke;,if bedelli tulumba ve depo teai.satı, boru tevzıa 
Ye teferrüatı, pi.s su tesisatı ve cihazlarıdır . 

Ebiltme: 28.4.941 Pazartesi günü saat 16 da Kayseri Belediye 
meninde icra tııınacakt.ır. 

Bilinci titirme ve elektrık tesisatına ald muvakkat teminat 791 !ıra 
kurut ve ikinci au teaısatının muvaıckat teminatı loMO lira olu:> k:ıt1 
teminat bunun iki mislidir. 

Tallblerin bu tesisatları yaptıkları na veya yapaobileceklerine dair ilg 
makamdan alacakları vesikaları Ticaret Odasında kayıdlı olduklarını 11a .. 
vi vesika ve muvakkat teminat ma.k buzla.rile birlikte 2"90 sayılı kanu
nun 32 inci madde:~i tarifatı dairesinde ihzar edilecek teklıf mektubları~ 
koymaları IAzmıdır. 

Şartname, keşifnamc ve projeler Ankar:a<h Nafia Vek!lett yapı V" ımat 
itleri reisliğine, 1:stanbulda Be-lediye Fen Müdürlüğüne yollanın.., o!dt.1· 
ğundan talihler mezkur makamlara müracaat ederek müt:ılea edebili let· 

Bunlardan bedelsiz bir suret isteyenler Kayseri Beledıye ınuhendisl ğı• 
ne müracaat etmelidir . 

Teklif mektubları eksiltmeyi açma saatinden bir saat evvel yanı saal 
on beşe kada.r makbu~ mukabilinde belediye riyMetine tevdı ed'lmeq, -vı 

posta ile gönderıldiğinde mczkO.r saatten evvel gelmiş bulunmalıd.r. Po.i• 
tada vaki gecikmeler nazara alınmaz. c2754a 

............................. ·-·············--····---·--··--·--· ... -···--·····---··__..,., 
Son Posta Matbaası: Nf!fl'İyat Müdürü: Selim Ragıp EmeQ 
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