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Sene 11 - No. 3851 Yazı itleri telefona : 20203 

Blealerin 
,ıddetu 

lllrmakabll 
blcama 

Almanlar Grebene 
mıntakasında geri · 

pUskUrtüldüler 
( Atina bildiri yor ) 

"Muharebe meydanı 
Alman ölü ve 

yarablar ile iloludur,, .--------4.. 
-

Kahire mahf ellerine 
göre son vaziyet 

Atina, 19 <AA) - Atina rad· 
Yosunun IPikeri sözlerine ıöyle 
devam etmiftir: 

• o 
.. ,. 

PAZAR 20 NiSAN 1941 

•Oo~e 
\) 

".,··"·· 
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idare itleri telefonu ı 20203 

ingWzler 
Basrara 

asker 
çıkardılar 

ingiltereye karşı 
Irak hUkOmetin 

vaziyeti 
Harekat esnasında Irak 
makamları lngilizlerle 

tşbirliti yaptılar ' 

Flab 5 kanat 

........................ 
lnsilizler lrak.ıa miaakale I Irak ittifak muahedesi hükümleri 
yollannı açmak için mucibince. büyük imparatorluk 
sefcfiklerini bildiriyorlar kuvvetleri, Irakta münakale Y?l-

- !arını açmak ıçin Buraya ıelmiş-

lngiliz • Irak muahedesinin ttrYeni Irak 1:1aresi. Sevid R3şi<l 
dK dU CÜ dd • Ali E]ıReylAninin verdUti ilk temi-vr n ma 881 nata sadık olarak tam kolaylıklar 

R&ltemıektedir ve imJ)8ratorluk 
Londra, l~ (A.A.) - Budn kuvvetlerine kumanda eden lnRi-

remıen bildirildiıine •öre, lııaiiiz- (Devamı 3 üncü 14'1//Gda) 

Yun.mıtar Almanları •iddetll 
bir mukabil hücum.la, Kalamba
kanın şimalinde Grebene mınta
kasında J{eri pÜSkÜrtmüşlerdir. Makekronya ce!lhesinin merku ._ ______ .... ._.. _____ .;... _ _. .... -.-_,. __ .,:ııliiiİllııl _ _.-.. _ _., _____ __. 

bö)Resi olan burada Almanlar, 
ıneckez ovasına drmek maksadile 
daı'tlar arasından cepheyi yarmak 
.. tiyorlardı. Yunan kıt'aları bu 
böiRede Almanla-=- ''\zerine bilhas
aa kuvvetli bir tazyik yaparak, bu 
Yunan taarruzu neticesinde bir 
:tnikıtar ~erive cekilmde medbur 

Anadoluya gitmek istiyenler 

Y•aa 
cepllesblde 

Askeri vaziyet 

-------------

(Devamı 3 ihıcü ıavfada) b8camlar 
Yeni Yaaaa tardedUdl 

Almanların tiıuli 
Yunaniatanda gör

dükleri mukavemet 
Yazan: H. Emir Erkilet 
.. aPiı:.. .. ~ MrW Axıu .. a plllllıb •1ı ı llf mulaanbe 
ceplulı indo büıün ficldet ve fe. 

Mitte Bil 
cephe 11e 

ranldl, ne 
de çevrUdl 

Beyannamelerin tasnifi 
İŞİ don bitti 

----------
Vesikalann hazırlanmasına devam ediliyer, 
bunların Salıdan itibaren vatandaşlara tevzii 
ve eer.4Ha UQ.p. ıearab8f1ama11 •ubtemel 3111·mell 

. 
Kabine içtiınalanna 

bizzat Kral 
riyaset edecek 

Başvekil muavinliğine 
Afü1a umumi valisi 

· Kocias tayin edildi 

Kodu 
Atina, 19 (A.A.) - Atina umu

mt vali8i nazır Konstantin Kocias 
yeni kabtneyj teşkile memur edil

( DeNma 3 üncü sayfa.da) 

Bir bölük 
Bulgar askeri 
Üskübe girdi 

Sskübte bir Makedon
ya hareket merkez 

komitesi tesis edildi 

Sofya, 19 (A.A.) - D. N. B.: 
Resmi bir membadan bildirili

yor: 

,......_,, ~•--1r~•~ 

lngilizler birçok 
esirler aldllar 

Almanlar Larisayı 
işgal ettiklerini 

bildiriyorlar 

Klıhire: 19 (A.A.) - İnıfliz u
mumi karazwlhmın tebltifı 

Yun"1İıltanda: Bütün cephe
miz boyunca, Alman zırhlı teeek
küllerinin ve pıyadeainin eiddetll 
hOcumlan, ıeri püskürtülmüş, 
düıpnan bftyük zayiata ub'amı.wtır. 
BirQC>k esir alı~tır. Bu hücum
lann k'ln'Vetine rabnen, cephele
rimize hiçbtr yerde Ririlemenu.t· 
tir. (Devamı J üncü sa11fa.da) 

t 

~ devam etmektedir. At. 
ı.. Ok,uaoaunda Büyük Bri -
~ adalannda ve etrafında. 
Alm..ıyada. Ak.denizde, Bal • 
kenl.rdıa, timal ve doiu Afıi. 
bdıa dökülen kanlar, batan 
vapu.rlH, yıkılan ev ve ınüesee
..ı. hep Alman • İnaa1iz bar • 
binin birer aafha Ye faeıl1Mın -
dan batka bir feY dejildir. 

Ancak bu haTbin •onu ve ne
tic.-i yeıryilzünUn lliyUf mana· 
nılll9 tayin ve teabit edecektir. 
Onun içe ha1'be ltaTıtan diğer 
~ek.etlerin ve milletlerin 
rolleri hep tllicli.-. Bu veya IU 
tarafın barbi kazanmuına yar
dmndaın ib...reuir. Bunwı için ıu.. 
rada ve burada elde edilen ve 

(Arkası sayfa 7 sütun 1 de) 

-Atinada neşredilen 
resmi deklarasyon 
Avusturyalı esirler 

hava hücumlarından 
tikiyet ediyorlar 

ı'\tina, 19 (A.A.) - Yunanis
tandakl İngiliz kuvvetleri umumf 
karaııg&'hı, aşaAıdaki resmi dekla
rasyonu neşretmiştir: 

.İmparatorluk kuvvetleri, bütün 
cephe boyunca temas halindedir. 
Düşmanın zırlılı teşekküllerinin 
ve piyadesinin şiddetli hücumları 
1?eri pıüskürtülrnüs ve b~k esir 
alınmıştır. Maneviyatı bozuk olan 

(Arkası sayfa 7 sütun 6 da) 

Şebrim.IJıden hükdmet vualtile ı memurlar vilAyettekı komisyon 
parasız olarak Anadolunun m•· emrine ahnmJ.9lardtr. Memurlar 
telif yerlerine Kitmek istiyen va- dün öfleden sonra tatil olmasına 
tandaşlann kaymakamlıklara ver- raJmem ~ kadar çalışmışlar. 
dikleri beyannamelerin tasnifi isi dır. Bu~n de akşama kadar çalı
dün ibitirilmiştir. Dünden itibaren şa<:aklardır. Sevk vesikaları üç 
Anadoluya gidecek vatandaşlara nüsha olarak doldurulmaktadır. 
verilecek tren ve vapur sevk ve- Bunlardan birisi kaymakamlıkta 
sikalarının doldurulmasına ba$- kalacak. birisi Demiryolu veya 
lımın)lftır. Bu vesikalann hazırlan- DeniZYQlla.I1 İdaresine, ıü~nCüsü 
ması için villvete ba~ı daireler- de ~tınek i9tiyen vatandaşa veri
deki !bütün daktilolarla, bfr kısım (Arkası sa11fa 7 aütun ı df) 

Bu sene her tnrln mahsul 
iyi ve bol yetişiyor 

l j Dünkü milli 
1 küme maçları 

Yurdun muhtelif mıntakalarında alınan 
hab~rlere nazaran, arpa, buğday, mısır, 
patates, susam, pamuk, tütün, pirinç 

mahsullerimiz çok bereketli olacak 
~ Beşiktaş Demirsporu, 
~ 1. Spor da G. birliğini 
~ yendiler 

Bu sene mah- ,.., 
sul vaziyetimizde 
memnuniyet V€
rici bir bolluk o
la.cağıı anlcı.şıl
maktadır. Yur-!lllJ!lllllllİlllİ 

l%1nirtlelıi lıarf!/Qflnalartla dun muhtelif 
Galatuaray A. Orduya 4-0, m ı n t a k a 1 a-

F ener~ Alfayı 2-l rında ~arek zi-
-~'.!!.b !'-- raat ve ~erekse 

m ... &U ""'"" h a )? v a n c ı-
- .. bkta rsndrmarAlı 

• 
I 
I 

Tolwak'ua lnıilisl• tar.fmdan ifcali sfinlerincle Iİluain hali 

Ankara. ~9 - ~URUn 19 Mayıs çabsmalar nEti
stadmda ~ili kume maçlarına cesinde elde edi· 
Genıçlerbirlı~ - İstanbulspor 'Ve lece~ meydana 
Beşilttaot - Demiı:sP~r .karşıla~m~: çıkan mahsul talı 
lan ile devam edtlmıştır. Bu~nkü minlerden yük
karşılaşmalar 10.000 e yaklaşan sek olmuştur Bu 
seyil'ci ~ı~nına spor h.~vecanının yükseklik y~lnız Tobrak ve Almuıar (ATkası sayfa 7 sutun 2 de) kemmiyete mün-

hasır kalmamak
ta, keyfiyete de 
şamil bulunmakSollam'da LlbJada Yeni bir 

Viyana 
konferansı 

tadır. Yalnız kış mevsımınin bazı mahsulümüz de memnuniyet ve· 
mıntakalarda uzaması ve burala- recek bir dercoededir. Adal"!a ve 
ra mev&imsiz kar düşmesi yüzün- Mersin havalisinden ~elen son 
den afyon ve yaş mevya mahsula- haberlere nazaran bu seneki mah
tında biraz noksanlık olması muh- sulün 300.000 balyaya baliğ olaca
temeldir. Fakat umumi vaziyet ğı 'bildirilmektedir. Halbuki ,ı;?eçen 
itibarile bu zararlar ehemmiyetsiz sene elde edilen mahsul 250 COO 
addedilmektedir. Diğer mahsulat balya kadardır. Yeni tohumlar
arasında patates ve susamdan da dan ve bilhassa Alkala ve Klev
fevkalade iyi bir mahsul elae edil- land cinslerinden elde edilen uzun 

vazıret dardalar 
lngilizler bir miktar 

motörlü vasıta 
tahrib ettiler 

Mısır hududuna gelen 
Alman ve ltalgan 

kuvvetleri 

Konferanlta Yusoalavya 
aalıaaının yeniden tanzimi 

sörütülecek 

Bern, 19 (A.A.) - Ofi: mi~ir. elyaflı pamuklar nefaset itibarıle 
. Londra, 19 (AA.) - Almanlar Berl1Jıde dolaşan eayialara ~re, p kf &faS81İ de ~ksek 1~uh.~nmaktadır. 

Lıbyada yeniden ilerlemej:te mu- Y~avya sahasının yeniden tan lmU IMlmZlft ft Mıüstaıhsıl bırçok mmtakalarda 
vaffak ~amamıtlardır. Dünkü. zim.bii hazırlamak için ltuJ{Qn Vi- Diğer taraftan. mıntakalann- fazla miktarda namuk ekmiştir. 

(Arkası 8"Slftı 7 sütun 2 de) (Arkası aa11fa 7 lihın Z de) dan gelen haberlere ilÖl'e ı>amuk (Denim I MI........, 



2 Sayfa 

Hergün 
Yıaıcrn f,..sı 
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Sözün kısası --
Eczacıya kahve 
Geligorl 
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SON POSTA: Sayfa 1 

'relgrd, Telef'on Ve Telsiz 1 aberleri 
Maklaere 1 Hiderin yeni bir 1 General Simoviç l ~~.e:l.fm1-I Sovyet Rusya-! 
verilirken beyannamesi son hadiseleri ACEMfNDE nın müstakil 

Balkanlar ve 
şimalt Afrika 

Almanlar 
Makedon yada 

taarruza devam 

"Önümüzde çok çetin İzah ediyor • Muhrib kuvvetler sı·yaseti· Lord Halilalu, fimali Alri/ea 

bir harb senesi yardır,, Atma ıe <A.A.> - aeneraı suncmc;. Yazanı Selim Rarıp Emeç oaziyetini Balkanlar ınıJtar. 
- ılOl1 htıdiaeter ha~da y~ptııtı blr B eıt>in bu~n hell(iin bir Mo•kooa matbaatı /ngil~ • be.U.den daha mühim t~lıi 

Bertin 19 (A.A.) - O. N. B. dıeklAraqoDda deJni.ttir ti. 1>&l"Ça dana ıenişieyıp ar- A....nkan mat!-atıntı ceva6 ediyor 
Hitlıer. Alınan Kur.ıll:aaıç cemiye. nı::,.,~=~ tarafından llO?'J& tah • tan mluşaflarına baktıkça bundan verı_yar Vaşi.uw+"n, 19 (A.A.) _ İn,. li 

tine ikinci yardım Mnea münue- . 0 ıı mu~be, çoıc gay. yır~ ay kadar evvle yani badi- ·~""' "" 
betile Ahan mili.tine lütaberı bir rı ıaüan idi: Milletimız, bu derece renın ta başlaı~ıcında gene bu sü- Ma;'kova, 19 (A.A.) - Ofi. büytik elç~~n Lord Hal~fab. ş mal 
beyanname ne,ı-etmiftir. Bu beyan- söç terait ~ mücadeleyi kabul tunla.r<Ul ıfadeye çalışmış ulduğu- Prırvda gaı:etesı, Sovyet - J~pon :;r~da~ askherl. ".azıyet hakkın 
mmede bilh .... deniliyor ki: =~·:.. b~un nıhat ne~ hak- muz bazı fikırlerı hatırlıyor ve paktı karşısında yabancı matbuat ile ö ~n .. an :m.cıye nazın ~ul 

Ôltümüzd.e çok çetin bir harb --,,!ır haJal ~lemiJOr~u. duy'(ful\Jmuz hüzün bu yüzden başlı~ı altında uzua bir mak ı SC rüştukten sonra ~azetecil~n. 
wa nrdır. Alman milletinin hiir Dtifma_ beklenmıJııtn hucumu, artıyor. İşlerın ~i.şatını muha- neşretmi.ştır. Pravda, paktı m~ !~tı~i:.eyan~~ta, şımali Afrıla 
riyeti n illt.ik.bali w.. yaptı•ı bu en kıdüt'alanmızuı aefetber!ifi •e ta.hanii- rıb., ~ayri muharib memİeketlerın nuniyetle ka:-şılıyan tapon AI h Y . ı b~n Balkanlar mu 

D
.. bü ....... • .tamamüe apıl ada bisl n t k b 1 . " . " - arebesınden daha muhim tellkk 
uıman ağır zayiata "yük •vatta bu 9ene tarihi bir e- Tiamlftu y m n p . p e~e. te ulunduklan zumre- man ve talyan matbuatının mu- ettikıni söylemıştır. 

hıemmiyeti haiz olacaktır. Tarihi ka ... · Mlitte!ıkJlrlmızl~ berhangı leşme istıdadım şöyle bir ~zönü- talealarını tetk k etmekte ve An- Lord Hal'f k B Ik 1 d 
maruz kalmaktadır l'M'W veril«ektir. Fakat evlidlari. bir &&teri orpn~Jon yapılmamıı,. ne ~tırerek daha o zaman bu ih- k~ra matbuatını~ da hadiseyi ciod- ziyetin fev~afaJe :.dd~n :ı~:rr.~: 

ediyorlar 

_ ıe yeniden iftihar edecekm. Onlar tı. Sonuna kadar bitarafiık 1ı'yaael.tne tılMın lbaşla~ıcta bir bal şekline dıyetle nazarı dıkkate alarak bu- fakat şimali Afrikada İ ·uzi'" 
A _/d b. müatl bu ı..ı-..nlok deneoind• aelecek ""lh l<almak ......,ıe, bu it l>rLI> haklanması lizım ııeldikini bu nun .5?vyetler Birhj!inin ~ünva Mihver ileri hareketini "."ı:.ın.~: 

nJU11411' ır eme u • Alman nesillerinin y.,.maeanı te hakkında her türlü müzakereden te- yapılamad ~ı takdirde ise ;an~- harbının aremşlemes ne mümkün !aştırdı~ mutaleasmda bul 
AIDlnda 300 Alman öldürdii - min için hayatlarlDl feda ediyorlar~ vekkı ettik. 

1 
nın buyüye büyüye cih~nşiımul olduğu kadar manı nlmak arzu- mu.ştur. UD· 

ler, ISO de e.U alındı J:lticum ba4!Miıtı saman, muttefk- bır matııyet almasının zaruri ola- su.~u ve m:ııh ıızmıni ıösterdıli Amerıkanın ~u veya bu şekilde 

Yunan Cephesl
.nde Ierım.s, çot buyı~ &rZ'.ılanna ra~en, ca~ru kaydetmiştik. tkı seneve muşahedesın?~ buıundul\lnu kay- derhal şımali Air ka vazıyettne 

Atina 20 (A.A.) - B. B. C. Res- WhaM& ihttyacımız olan tanare •e vakın ıeçen zaman içinde hiçbir deylemektedır. rd . . 
mi tebli~: h 1 d • • mrhlı cbtttamlaria. sert bir aurtU.e hadise olmamıştır ki bu tahmini- Pravda di k"· ya ım edıp edemtyecc~ı sual·ne 

.:Arnavudlukta ~uv~etlerimiz Ucvm ar tar edlldı panlımJmm& ıeıeoek Y&21iyette delıl - m Z1 tekzib etmiş olsun. Filvaki Sovy~t -. fa~,/ paktının SİY89l ~~ Halita~ ŞU cevabı ve~ 
mucadeleye sıırtematik bır burette dUer. ya~n bacayı sardıktan sonra bu- ehemmıyeti aşıkardır. O derece Birl~ A 'k K ld 
devam etmektedirler. Makedonya- <llaftM'afı ı iMi ~ Oeneral Stmo'rit, .a&ıerı.ne .fÖYle dt:- ~n umumi bir bevin telıfıne mü- a~kardır ki, hu pakt: Yaln~z har- Amerika sevr1:f~i:ine a~~a::: 
da .ce~an etmkte olan harekat Londra, 19 ( A.A.) _ Ofi: ftm etmiftir: s~ade edebılecek bir itfa ameliye- ~ın. ~e~ı mınt3kalar.:a . cenışleme- retile yardım etmiş bulunmakta-
net1Ce8lnde Arnavudluktaki kuv - Dün aıqam, Yunanistanda ve Şuruuu .ebartiz ettirmek inerim sınden ıbahsetmek biraz mantıksız sını istıyenlenn tabıatile boşuna dır· 
vetl~rirrriz de hiıç bir maniaya ıe - Afrikadaki askeri harekatın seyri ti. Bm>, Hı.rva.~ Ye SJo.en lat'aları çolı:. ı?ibidir. Fakat harbin ~österdi~i Jlidemeroi. Lord Halifab 'IA 
laduf etmeden çekilmektedırler. hakkında daha iyi ıbir intLba kay- fyı ça.rp:şmışlardır FakaL Alman kıt- huıdudsuz :büyüm~ istidadı ~özö- Pravda. bundan sonra. ln~il'z- miştir: $UDU 

1 

ve et-
İtalyanlann kuvvetlerımize taar _ dedılmekte idt. Bu nısbi memnu- 11ı1annın Zatreb ıstilı:amrtınde bek - nüne «et .ril rse, mantıks!Z ~ b Am4;nkan matb1uatındakı akisleri Milwerin Balkanlarda ve .ı,. 
ru.z ett~le~ he~ y-:_rde askerleri - niyetin ~beb!ni teşld eden esaslı ıen:nıyen ilerı 'hareket. Hırvatt..tanda. sanılan fikirlerin dahi üzerinde tah~ıl ed~r!k an.asmanın ehemını- mali Afrikadaki mu:vatf'akive~ 
mız gen dOneru duşmana a~ır za vakıa, düşmanm Almanlara Av- •ayetı çok dah:ı zıyade guçleftırm'f. durulmaya de~er mahiyetleri ola- vetın küçum&eme~P çalışan mü- rıne raihnen harbin kat'i sahnesi 
Yiat verdirmekte ve püskürtmek- rupanın dister aksam nd.ı muvaf- ttr. Ylbancı ajanları, A'.man zırhlı cü bilecekleri kendili~ınden nazarı talealarla alav Ptmt'kteodır. Atlantikt:r 
tedirler :M>edonyada Almanlar faldyetlerinı temin eden en ~ zütunlannın hbnayeai alt.ında, Zat- dildtate çarpar. Harb topyekun Pravda. İngıl z - AmPrlkan mat- -------
cenub istikametinde taarruz et - dem hücum vasıtaları ile müceh- rebl işgal etmifler ve onda sözde mahiyeti itıbarıle ÇOk amansız ce- buatının paktın Almar - Sovyet Tobruk ve 
ınektedirler. hez birçok güzide kıt'alarını İngi. müataltil bir Rınatı.tan h\ikümeti reyan etmektedir. Ne cephe g ri- müna ebetleri uzerindekı muhte-

Londra 20 (A.A.) - B. B. C.: liz kıt'alarııun parlak bir surette kunnu.ş.lardır. sinin .j(ayri muhar~h halkı. ne de m~l aksülame\le:ı hakkındaki ma-
Royter muhabiri~in i~i .ha~ durdurması ve j(erı pöskürtmde Alman motörlil kıt'alannın 808 - h!~~nl(i .bir askeri .ilişiki olmavan kalelerini tahlıl etmekte ve sövle Sollum'da vaz·ıyet 

alan membalardan öATendı.tıne "° muvaffak .>imasıdır. Maamafih nanın fimalı ıarltı.::anae Ba.ngaluta ff kultür bına~arı, abıdeler ve mes- demektedir: 
!'@. so~ Qiinler zarfı_!lda A~manlar 1!1em.n~niy~tin nisbi oldujtu key: ~ Dalmaçy~ istltame~de .eıt kenler t~:ıbden . ku~ulab \~yor- Bazılan, paktm anki Almanya- B Y~na~imnda cok a!"r ~vıat ~- fıyeti ~zer:noe ısror odilmekte ve ileri ...,. .. ,, Ye ayru amanda ,.,..ıı !ar. Bu,ııunu~ şelıır!en. bu•unün ya karso oldu~unu iddia etmi$l•r. . ( Gflcınıfı .. 1 

inci ıoııf"'!-1 Jnllflerdır. Alman esırlerı Yummıs- Yunani.standa va'ıiyetin vahim ol- gubi istikamet. nde Sırblatanı müda- harb ~ullerı nazarı d kkate alı- di~r bazıları da b Jikis bunda ke11f koftannuz dUflDllnı 11ddetli bir 
tan haıt>inin Polonya, Norvec. Ho- du~ düşüncesi devam etmekte- !aa etmekte olan orclularunısın cena- narak ınş~ edilmemış oldukları Alman d'1> mna-;i~ n'n bir tazvıki- aurette hırpalarnı., Sollum"da aee 
llnda. Belç'ka ve Fransa harhle - dir. hı berine VaıJE'YO ı.tikametinde sa _ için totalıter harb sisteminin za- ni ~örmek :stem si dir. Bu t<.fsir- aeyyar kollarımızdan birisi biT diif-
rinden ~k daha şiddetli oldu~nu Seler - 8"ıecelr bau cinnnda yapılan kuneUı taı • rureti olarak ileri sürülen .her lerden h:ç b:r ndn hak·katin bir man kafilemc muvaftakiyetle bu -
kabul etmektet.iirler. Bu seff'l'lere Mütiefikler için rsaslı mesele Jit, umumt tararclhın ~n mutave.. mukavemet imkanını veren şeyP. semmesl bile yoktur. :Uondra ve cum ederek, arallnda bir zırhlı o • ~irak etmiş olan bu esirler hi~ zaman kazanmak. mümkün oldu~ metl t&mim e•metı c!lfllndQlil cep _ hücu~ıb dıüst~u. ~lın başı- Vaşinıl{ton. oaktı Alman • Scvv t tomol:.1 de buhwmak üzere bir mik 
b•r yerde Yunan tapraitından QC;r- fil kad'ar fazla zaman kazanmak benia tatuJnuw JÇiD tat1 ebemmıyeti na bır beli. bır afet ı bı aiırlı~ını münasebetler nd~ bir .ıeraınlflin tw motörlü vu•.ta tahnb eylemit -
ctüklPri mukavemetl'! karşılaşma - olarak kalmaktadır. Çünkü Hıtler bats oltıll JO(lann rira.tle w lüzumu çöker4ılni$. bulunmaktadır. Mü<'a- taklb edecdinı ümid evlem ,ıer .. tir. Bu bölgede d'ğer yerlerde. ta • 
dıklarını sövlemislerdir. Bir mü - seferi süratle bıtirmek mecburi~ wçhile oqanlı.e edilmume mlnl ol _ dele hiç ~e yok; iki muazzam dir. Bu kevfive~. bu milfess'rlt~rin arnızi ke~f kollar.ımız, düfl1l&na ye 
ademe esnasında Anzaklar 800 yetindedir. Aksi ta1tdirde, bu se- mutıur. ideoloji ve onun mümessılı en bü- pusulayı şa~ırdıklarım ve pek ba- niden kayıblar kaydettİrmİftİT. 
Alman askerini öldürmüş ve 150 ferin fevkalade uzun süreceğini yük alem arasmda cereyan etm<.>k- şit b!r hakikati unuttuklarını is- Habefieta;,da: E.aaı yoldaki. ha _ 
iiısı esir alm1slardır. ~re~ektir. Bu s~beıbı:ien dolavı<lır Elenlerı·n ş·ıddetı· tedir. Araya jliren veya gilze~h- bat eder. • ear, DelBie .iz~rine ilerleme-itte ol .. 

ki şımali Yunanıstanın dar vadi- 1 ta rastlanan ufak, tefek rnanıler Bu 'basit hakıkat sudur: kollanmazı.n hareketini yenıden te -

Yunan'
•Standa lerinde İl'lı,(ilız hava lcuvvetleri ta- b• . de, bu arada, muhariblerin savlet Moskova. ıaınamile müstakil o- bir etmektedir. Daha cenubda, bi-

rafından yapılan hareklt!n efklrı ır mukabıl hücumu $iddeti. arasmda silinip süpüriilü- lan kendi ~iyas<>tim tnkib etmek- tUn mımtakalarda, ileri hareketimiz. 

k 
' 

b
• i. b• umumfvenfn sandılından çok da- yor. Bır ara, bu işlere tavaaut e- tedir ve bu sinset, wTh~ ııöame memnuniyet verici bir sekilde de • as ~r ır ili Ul8 ha bilyflk kıymeti varda. Zira bu c.......a 1 .... ---.. -· debilecek ~ blızı kuvvet Vf' etmeli ve .ibttl fın cen;sıem~ine Vlllll e,lemektedır. Yeniden birçok mıntakalarda yollar. Flamand o. . . -- ,,,....ıana JDe'ftlldiyetl. kınk müMlün <'PdUf\ 1uc.lll' nlnl ol- air almau.,tı.r. · 

kuruluyor val~rı~~a oldu~u kadar kola:vhkla e~~ede· clökük te oJa. kalblenle uyu~an mavı istihdaf eylemektedir. Alma:wa teblili 

Yeni kabineyi general 
Mazarakis teşkil 

de~tınlemez. Maamaf.ih şurası • ~· .n ~elen haberler, alkı- ftmldleri zaman .zaman nıl'mele- O-tin 19 (AA.) - Rami 
da !11alfımdur ki askeri harekat ndanvazıyeü mutt.!f.lue~ bakımın- Y'Oıdlı. Simdi. onlar da kalmadı ve Yenı· Yunan kab·ınes· Afrikada, Tobruk. iatihkamla"ll• babıs mevzuu olunca, Almanlar .. şayanı memnunıy-« olarak lleml yeli bemldft. Herkes, bu ci- 1 karııı kombin .. bücuma devam edil. 
büyük bün~rler ~sterebiUrler. ıtgtermektedtr. dalin, ortaklı kası-p kavurma eek- • • ..... 17 Naauıd.ı Alman ve ltal -
Bundan dolayı. müttefikler ~enel Almanlar fveka1'4c? abr zayiat il.ne bakarak daha ne zamona ka- . ~S.. a.:uı 1 mm ~) YMl etıukalan. geni, taJnibat ve u • 
kurmayının bırçok ihtimallere ftl'me~teıdir. Makedonya cephe- dar -..m edeeelinf aonıvor. Bu ~·. ~as. .. başvekil ~uavinh- aktan görülen yanaW.r vuk• ı~ 
karşı kovmak mecburivet.nde ka- !i~deki muharebe meydan. Almatl d~ ne yersiz, ne de habndır. ti vazif~ 6'0recf!k. ka~ın-: ıçti- tİllDİflerdir. 18 Niaan geceei de .,_._ 

Atina 20 (A A.) B. B. C. E.lli labileceii şilJ)heaizdir. olu ve yaralıları ile dohJd~. A- c . 
1 
f]) &; malann.a bizzat kral Jorı ny .. t .. bücımalar yapıılm.ıııtir. Dün. 8.000 

._bıye naun ren~ral M.z...ki. u. Abu.. tebliii wstralyalılar ve Yen! ~Jandalı. ...;JJ.i.,,, V~I' l,....#14'9 edecektır • toültoluk bir muavin kruvazör, 
bri bir kabiftunin kurubnuı ıı·ncle Bedin, 19 (!ıA.) - Alınan or- ~r. Almanlan ged püskürtürken . Alkeri ...... Softum civanndıı etukalar tarafın -

e e ' ek 

1'Udlm etmek dzere kral tarafmd• dulan .. umandanbt11wı tebli- ~ö&terdlkleri parlak ~baret VP • •ı• 1 B ~- 19 (~) - O&: .. dan batınb.ıtw. Bu ean.da. a.-:ı 
••et eclilmıflir. Evvelce bal tua.. ti: teeaatle he"'6n temavu:r. etmekte- ıngı iZ er asraya Salahiyettar bu mema..dan öi • tanarelea bir Bıüıtol Blenb . ı...ı... :rem ı..ı.· • .,. teokile "'""'"' Yunanistanda hareki.na bulu- diri..-. Bunlar. Alınanlar ııruma ~ ....._ K.nl J...; •. hir .._ ,.,_.,; dü,ıirmü,ı....ıtt: mm 
ec11en Koc:iaa bqünkü fe,·kalade nan kıt'alar, hücuma devam et- pamk vavrnaktadır. . ask k rd lar keri kabine teaa malr•adile bazı W' m....t Jiildi ~ 
ahnlde bir • .un kabinenift kurul m-1er ve Pindo1Un eimali .-rki- Arnavudlukta. İtalyan Jıöeum- er ÇI a 1 y6bek kunnay .üb.,..... .. davet et tahtİlt edildi 
llDMı ~ geWiiini .öylemi,tir. • ~e ~allık ınıntakavı ızeçm·,ıer- ları! h!r z!man l!'utao oldu~ ıft>.l • • miflıiı:· Batvckil wmaa'rill;' .K~~ Kahire 19 (A.A.) - Ortatark 

Xral. ~olt zevatla yaptı~ il• clir. O~un iki tarafından ya- j(erı pu.skurtülmU$tü!". <Bat tarafı 1 ma IQfMa) ~ arbıda~n ke91Rı benuz lnPiz baYa kuvvetlen tebliği: 
IM'eler cıeticuinde Kociaa'ın tukli • ~ılan. t:azyi~te. İ~li~ tuvayı kül- . Mııda.anhe ~. )iz llJbayın~ hoş ~eldıniz demek ~ eylemem~l!"·. l.ı'byaıda: lnıifiz ve Avuatraly8 

- bbuJ Mllllf ve 1~ kabine,i li~esının dümdarları ~lub edil- Atına, 19 (A.t\..t. :- At!na rad- ~her turl':' .te~!batı almak ır.ıre- ~ekil w.- ...,~!'' bava kuvvetleı!ne menaab tayyare. 
tıeekle emeni MuaTalr;.; memur mış ve kaçmakta bulunmuttur. yosu, Yunan • t~lız kıt alannın tile bu İnl(ılız subayı ile ışbirliti Atlına 19 (A.A.) - AıliDa •J8A- ler, dün mütemadıyen. dÜpn mo. 
........ Kab......, bıt'I kadro• Daltın cenub ııe<idlerJ0 olddeW siddeUi Alman hüeumlannı dur- ya- ilzett bir ylikııok söboyı • ı,;ı.ım,-, tlhfil cüzütaınlanna •• ..,.:: ta ~n belli olacaktar > muharebelerle zorlannut ve Twl- <lurmaltta devam ettiklerini bil- Basraya ~öndennistir. Kıal .bahan ilk .ııt1em. kacLu batfü,dlenne bi.icumlar P la dJT-

Kal 
1 

o.,.boaWo,:,,a ı.m.o bol ya ovasında mühim ınü•abıli yol- dlrmı.tır. Muharebe meydanı Al- Gec:en harbde btıııt& ve HindJs. ....ı...ı ,.ı..ı,.ılario mlltaloalonoı An1-Jada butlan '"· h-'' ',1 

ııbwt clıağioe aö•• M.akia hg.. lan ilUsak noktaoını teokıl eden w 6lü '"'yanlılar. ile doludur. tan aokerlerinden iyi hatıralar ~ ..,.,. Adaa ..&.i"" - ,.;;klü olan ı.;,. <ok 0 ,..:"bil"":'h ;b 
ftW1 maaftai oı.c.kbr Larissa alınml.$tır. DaJtcı kıt'alar, S.. ..-,.et muhafaza etmiş olan m•halli halk ar ~ Kociuı bqün hü - eclilırnit veval.ud buara 

0 

w ı im n 
------·-- Olimpoıs da~ınm zirvesine Alınaa Kahire. 19 (A.A.) - l,i ....,_ imparatorluk kıt'alarına hararetli kAmet .n&nıaın 1--..i tan7im~ tir. ugıa' ıf. 

So
..,,..tle..a barb bayrd~nı dikmişlerdir. .la~ Kahire mahfel.__ ıare. Yu- bir •üsnüka.hul ptemiliştir. menıw etti. Bu iuıınai ahvalde kral Oiier cephelecd.. tan d . 
- ~ .. v Han ......,. IWli9'tan cepheıinde nziyet cidd'I Bu harebtin iaumda Irak ma- bizat meciein iç.t;in.alanna .,... miz. aüpnaaı bırpai....aku ard en -

Jl Fena hava şartlarına ratmeıı. oa...k kalmakla beraber, •eriloa ~annm «()sterdit-t i.albirlil1 edeceii için Kociu b.tvelcil mua - elaıitlerdir. evam sure bava kuvvetleri. Larissa llUDtaka- 80ll muMTebelenn neticeleri .. Y•nl Loftdrada iyi bir intıbe. yaratlllJi Tini ailııtile vazife ıörecektir. Ş.W ~ 
smda ve Yıuıvn - Narda yolunda ..........myet olmuttur. Poloayacla ve pek yakmd8 iki memleket an- Kıociu b-.ı mütealtıb qaiı.3a • ş..lt Afrikad.ı cenubi Afrilı:a ha 

lngiliz tayyareleri 
Almanyada geniı 

hasar ika ediyorlar 
Moskova 20 (A.A.) - B. B. C.: 

kwlordunun naS!lri efkirı cKızıl 
Yıldız• gazetesi İn.Ailiz hava kuv
vetlerının Almanyada yaptıkları 
8Qn hasar hakkında tafailit ver • 
mektedir. Bu ıazeteye cöte, bir 
taarruz neticesınde 5 tahtelba:tllr 
ft bır tersane tahrib ~t'r. 

Krup fabrıkaiarıntn randımanı 
t.ir müddet için r.' t'O niNbetinde 
ualmı.ştır. Gaztte İnjlil z tayyare
lerin n hedeflerini bulmakta p 
terdıklen meharetı övmektedir. 

Dün gece Londra 
ıi~-'et'e bombalandı 

clipan kollarına hücum eden n Fanı.ela ~lattıklumıdaa da. ~nda daha normal münuebetle- lı.i ~ 'balunmuttar: • kuVTetlerane ~ avc:ı ta mutıal'Ei>e filolarının faalfyeti ile, ha fule Mft bVYetleri mvb•e - ~ teel8Ös edecell ümidini ver- Bu micad8'eain 28 T.,.müeYvel yareJen. KomboJta tayyare m Y • 
ordu harekatına müzaherette bu- me';11e ........... Almaalar• aiar mittir. 19-40 da oldaiıa ıibi -.na kadar danına muvaffakiyetli bir mitra~h 
lunmu1'tur. Yunan ta:v:vare mey-~ 'Y9dinbqtir. ..... • lnk t • • •lıi aymi •.liyet, nam ıa ve cüzellllı:te de hücmma ppnu,hr. Yerde 7 tayyar daalarında ~ tayyare yakılmıf- Ceplıııe kıdıM Londra, 19 CA:A) - İmpara- nm eı1mai içi;ı bükGmetm ........ tahrib edilmiftir. SciuciamaD11& ta; 
tır. . . IUıhire askeri ınahfellen, Yu _ tıorluk kııvvetlerl!lın Basraya m~- kAnme w bir 8U1'ette eliaden geleni ,_.., mqdanına da hücum edilmif 

Hallds . Iımım~nda. muMr!be ~ve 1ncuiz kuvvetlerinin, en vasalatı ile allbdar t>larak c;u cı- ya~ ordu)a .e millete temin Ye bwsı + evvelce hasara uğratal _ 
tayyarelen. cem an 29 000 tonıll- «uıç şeraıt altuıcıa ~ari kayıblar- lıet hatırlatılmaktadır ki İnıiliz - edeırmı. m1' olan Caproni tayyareııi tahrib 
to hacminde rrıüteadd d nakliye la ve intizamla ıerı çekilmde Irak muahedesinin dördünt'6 TopıııWa:ımıı:cl. 1ttt•a1tmmula .,ı.hni •. 
vapuru tahrl> etmis ve eli~ bul nwvdfak olmiı&ıl. karşwnJan mem maddesi mucibinca tbir harb tak-~ mücadele edeta lnsiiiz im. --------
vapurları hasara uf:"atmqtır. ııuniyetlerinı l.ikhnnekte mütıe - di~de .vevaht~d vakın bir harb .,..-aıo.4uk if.UV\"et1-im .. harat'et- Bir bölük Bulgar askerı" 

fiktirier. Yunan ve ın~•liz kuvvet teıh!ı~eso takdırmile. Irak kralı, le eelamlanm.. Bu anda ilen blma-
leri, şimdi, EJ{e denizinden Adrı fngılıı: k-ralıntı. Irak araz'sinde . ..-.lanmlZlın J.atıra• iaUnde bepi. OskUbe girdı 

Japonya Almanyaya 
ha.rb gemileri 
verecekmiş 

Londra 20 ( A.A.) - Müstakil 
Fransız ajansının Şanpaydan al
dıkı bir te}ıj(rafa J{Öl'e Matsuokaıun 
Berlini zıyareti esnasında Abnan
ya ile Jal)Ol1ya arasındw aktedilen 
bir anlaşma mueibiııce. Ja1>0nya. 

yaük'e kadar kesiksu ve DlÜt • demiryollannın, şehirlerin. lirn11r.- miz eii5raruz. 
dt bir hat teoı.:.ı eden mıavzil e~a- lann. tayyarelerin Vf! miinakalC' J ;;,.._______ · (Battarafı 1 inci uyfada) 
aaI eylemektedırler naiıık er 1 .. vMltalanmn kullanılması da da- ki Alman Bugün Bu~ar kıt'aları Alma.il 
de 240 kilometre ~unlutu cf'azı- hil olmak üzeT"P. elinde b!!lunan G 6 l b kıt'aları tarafınaan ku~lımt o-
lan bu bat, Almanla& çın n ~o. bütün kolaylıkları ve vardımı SmaS af iri /dt lan Bu.lınr mıntakalartnın bazıla-
aamatm bidayetinde.r '

1
n1!1 a- ~E'recekt~-• Londra. 19 (A.A rını, halkın menfıuıtın'.? olarak 8il-

dele med>uri.,-etınde kald !ca - Ö~nildHttne t&'e. tmı>arator- . .) - Hava ne- kUn ve nizamı idame için. iMaJ et-
dar esas cephe teıkfı etm .:;.;: luk kawveıtlmn n muvasalatı. mu- ~~. ıstih~arat bürosunun bil- mietr. 
Müttefik ordular adedce ~k fa : ~edenin bu ~·Mest muc'bince dirdikme p;ore . sahıl t~şk litma Sofya, 19 (A.A.) _ D N. B.: 
ik kuvvetie,.-e karşı mücadele wkua flE'lrnl~ır menstib Bl~r:ıhcLm tayyarelerinm Makedonyad.ı Uskübde bır Ma-

Londra 20 (A.A.l - Bu ~ Almaııyaya. tayyare ve harb mal
Ab:nan tayyareleri tekrar Londra- memesi m~de. buı deniz 
Ja hucum etml'fll!r ve bombalarını c&ziltamlan denedece~. Saml
tmeU.i dr.el atımtlardır. ,.aarrm ttııma "6re. bu deniz etiziitamlan 
tok eiddetli olmustur. Maahaza iki zırhlı kruvaz6rü. üı; ~k 
Cmıeamba l(eCesi yapılan aJan b- kıuu_,., dlJrt vevahud altı *'" 
c1ılr tümullü oım.mı.tar. piıılo llalırib{ Ihtfri edecektir. 

meci>urivetinde bulunmakla be _ Norveç sahili açıklarında bır düş. kedonya bll!·eket merkez komite-
raber, diişnan. cerihenln n·sbi dar Hitler 52 vaftnda man ıemı kafile.i n.? yaptıkları ta- si tesis edilm.iştlr. Bu kom:teye. 
lılı '\'e arazinın ~lü.~ dolayısi- Berlin. 19 (AA.) - ıı:tı ..... r. -- a:nız neticesınde 7000 tonilatoluk Makedonyah Bulıarlann en mü-

1
.a •• ı- b '" .1 - hır lıl$e ıemısi arkası alevler iç'n- bim mümessiller& dahil bulun-

le ~a o v~'U "1 ı darbe tak nn 52 inci yıklön"ümünü kutlula- de ve 3000 tonılitoluk diter bir maktlıdır. 
!!1~. tu~~~~.ta~rttve bu yaeaktır. Bu yıldonümii bu sene. ıemi de siyah dumanlar çıkararak Bir bölükten ibaret Bulı;?ar l>İI
_._ DIU"-~nm a ı. tem huawd merasime ?eldle teekil et- türatler batar bir balete bırakıl- darları. şimd!den Uskü.be uwv .. 
ve al1am olarak kalmalttacbr. mi7ecektir. mıatır. salat etmiiür. 
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[~~~e_h~i~~~•~a~b_e_r~l_e_r_i~~JtAs~L~-L~i 
s_~lbd~~siz kadam11:1 ı Belediye kooperatifi senelik 1,.... ---"*a!~~~mıya davet 
o uren a il toplannsını duHn yaptı .. ı.;.;:.."".::=~-.~~:.:..!=~~;u;.:..=.~~.= 

18 sene yatacak i~ren~~;:ıyoe:=~ı müracaat edeaeıeıtmiu ldaemella2 apğx!Q 
~lıreminiııde sifzur?• SGT~ 940 yılında kooperatifin 23()4 lira kar ettiği 
olcluktan sonra bır gencı 'Q.O} ld takl .-Jb" •h • • 

Vafovadaki ölDm 
h&disesi 

ıti.lieıileıı iinlerde bel" :Dikcll.e1 doğumu ltlbarıle (Not) a2arak nıezkQr 
gü.ıılerde mürac.aa.t edecek, .aksi ta.t:dırde as'k:erlik mfikcnetıyetı t...."mlnu • 
:ann llili& 'incli aa6des\Ae :Wvfdcm oeı a gorecektir. 

hapılılıyar4k. c;ldiiren katil aş~. ı, or arın ~ ı~e ı tıyacını temın et- : 
tliin rr14hJıum oldu mek uzere kooperatıf hır de terzihane açıyor ~ 

Z / 4794.1 .P.a.zaırtai 

:22 • 19'1 Salı 
"241'/942 "'1eqembe 
251-t/Ml cama 
28/ 4/.Ml ıP.aıartea 
20/ 4/941 Sa.11 
301'/941 Çarşamba 

İhtJyaı. erllft yoklama1-I 
Butfm §ubeye mensllb 322 doğumlulu 

Bir müddet evvcl Şetırenininde 
işlenen bır cınayet.ıı 2 ncı Ağırce
za roahkeme:a..nde nak.Len gorülen 
duruşması dun neuceye varm~ır. 
Hac e udur: 

Suçlu Receb oğlu Mustafa Sü
leynan 2$m de b ı ~rkad~ıle 
b rlikte bir akşam Ba 1 !Jchda :rakı 
11,,"fnışler, zıl ıvrna !e.rboş <>ldQk-
t uı -sonra ğ.- ç ~ la rdır. Bir 
müddet ıze ile.r. b.:.l<i are $<:bre-
m ninde Uzun' usuf ma!ln}ıeıinde 
Siı1e ıramn i metııffi Sad-.ııi e
n n evine ~ tm:sle-:-d r. Fakat, :ka
dın lta'pıyı aQnak ist~. bu 
ea~ :m.,a ~a19e tıı<ldetlenefl 
saı6oşlar k;ı~ı öni.ınde hadi~ (!.~ 

ka!"TTlışlar. O ~adn yoldan Reçen 
Yaşar i6minde ıÔl'l" ~enç tece611ils 
n :Jta ile .h-idi•vf'.' karıı:wıJ:lltlr. -Ock 
aarhos olan Mustafa ise bıç~~m 
'Çek{'mt.- QJ.!t"..i!! higbir se'beb ot
madı~ hal<le Yaşara saplaMı!; ~ 
l!Pnc adart'lı a~'l" -wrette yıralıya
r:lK ölcMil'ttfii~r. 

~ nei A~rceza ınal\k~mcsl R'"
ceb oğlu MU9tafayı h ~;bir t'cltırik 
ec;eri mevcud ~madıjı fttide ifsle
dıği bu e!Mnt "1' ~vı ceza ka
nununoo 448 nci rnadde9ine teo\rfi
kan MI ~~ m~'t.~ a~r )lif'se 
ve i'Yliie~~~ Mnme h~Ml~
den mahrumiyete mahkôm etm~
tir. 

t r- ı . 

P'uh n stmUU!t unu 
lrölediya kOö)Yltifi teni 

eieetk 
Toprak M3AMITif'ri 0691 JJMt.a, 

aimfd, irmik ve diler unlu -Aıda 
maddeleri ~ın ~e 14() çuval Y1l 

ven"lınes ni ve oDG. lt1'kmn Ohsten 
err ekiefl .alıharak alakadarlara 
tevzi edi-lınesim karulaştırm•ı. 
JIJtt esnaf ar-ala:rut4a bir birlik te
sis edemedikleti iQin Of~ten 2Jı-. 
nadak rıtn ~ıı:iatım Beledive koo
~rıt lfin n y~~ası mvvafık ~o
ıiilmüşru r. KoOJ)f?-ntif un tevzia
tına yannUll iilba:-en başlıya
cakt1r. 

Müsademe netice
sinde bir motör battt 

Dün Bii:fökaaa ôh1en.N!le btr 
denrz kat&Sı olmuş, b:t röötör Wt
mıŞtrt. 

Y,alovadan İStanbtıla ıı;!'ehneJt'te 
olan Karamurse.O.ı I:ıza re sın ida
r~ı-od>Elti 14 wnluk Şahını Bılh'li 
:nıotöru dun 'Böyük:ıda nçıklarm.. 
dan rgeçerJ<en, Metıme:i Bayrak'ta-
rm idarcınndekı 17 tonluk 1nel 
rnotör.le çarp~rmştir. Cok ~iddetlı 
vukubulan bu :'l'IU.lladetne netice
sinde Sa'bhıi :Bahri motora tama
men paı;;alatlmış, 'hamtt~i ve 
ta \ffa ları dt!nıze dokü t.ntüşlerdir. 
Etrntt:ın yetis n sanaalc:ı1arın yıfr
dım le tayfalar xut'tarılmrs, mo
tör batmıStır. 'Bu arada lnel mo
toru de ehemmi,etlı surette /hasa
ra uwaını.sttr. 
Kıza etrafmda a1lilladP..l'1ıır 1ah-

k&ata devam etmektedirler. 

-- . 
İstaniıul B~lediyesi memurl:ırı / ye Reisi Dr. Lut.fi Kır-dara ~k- İ 

koopıentif şir'k~t• h"ssedarlar u- kür .etm"şkrdir. K<>OiX!ratü mü- : 
mumi heyet tOP nt s d · n öğle- dürü Havdar da ortak adedinin ! 
den sont• Beled ye lo.kan~ruhı f,c fazla olmasına rairnen. b ·r i 
yapılmıştır. Idare meclısı ve mü- kısan ortaklarm koQJ:>e:-atiftetı a- i 
raktb ır~PQrlaı: C'>ku 1duk1an sonra, 1ı ·eriş etmediklerini söylcrn!ştiT. i 
~ô bil~. kar ve ~.r~r ıb~abı Kooperatıf müdürü bundan başka : 
asci k ve ıdare meclı ı ıbra olun- ortaJclann elb"se ihtıy&emı tanin i 
u.şiu'r. ~n bir terz· ane a.cıldığını ve 6 : 
KooJ:?~&tif · dare meel :!Ü mpo- taks ıtte -0rtaklar,a elbise yapılaca- j 

ıruna ROTC. ko:>pera•if :910 ~ılında ğını lbildi.rmi t ir. .i 
2":>' . l:ra 98 kuruş kar temin et- Bundan oonra kor>l>"'satü idare i 

1't:T.. meclisi reisi Samih Turkdoğan yıl- ~ 
ESki :idare tn-<>cl ·mn i"brasın- laniarııberı dev.rolnnan esK.i tıesa- : 

dan sonra venı::l<>n üc mur.akıb w bat n tasfiyesi if;in idnr-o m .. clisi- ~ 
idare meclisi. intihabı vapılmış, ne selM:ıiv.et ıverilmes!ni io;temiştiT. :: 
eSk'i i<:bıre .meclisi avnen ipka o- nrtaklar da 55 bin lira kadar tu- ! 
iurım~tur tan ve :her ~ bilanc<J'rulla ~- : 

:Bu 9Jr:aıcla ortak~ardan l:ıazrhm lumın ibu e5ki hesablarm tasfivesi ~ 
!iM alJl_nlık k~·af!re c01t wkın- ~ idare meclisine taxı MJMıiyet : 
dtlR amkadar t) an Vah Ve!' ~l~i- ~· ~erdir. ! 

rı 1 

Kartal mo.örO 
tacias1nln sebebi 

aftlaşı1ch 

. 
Bugün Ba1urköyün- ~ 
de hava denemesi i 

yapıhyor ~ 
.Bir müddet evvel limanda 'bir B~n saat 10 da Bakırköy ka- j 

kaza olmllŞ, Kartal motörti içinde zasında hava ta3rruılarına karşı ! 
bulunan üç 1.aylabile birJıkte ibir pas.I müdafaa t~crübesi ıle para- ; 
~ aniyen baimıftı. şiitçülerle miicadele tatbikatı :ya- : 

Üç kiyinin boi{ulmuile netice- pılacaktır. :.: 
lenen bu feci vak'a etrafında adli Tecrübeler VaH Mwavmi Ah .. 
~h~ikata ehemmı~le devanı e- rrıed Kını!k. viliyet Soferi>er.Hk i 
d lme!ktedir. Müdürü Ekrem Gönen ve <iiğı:ır a- : 

Hadiseyi! el koyan müddeiumu- likadarlardan mtlt-....ı..ı.il bit' ha• :. 

Bir müddet evvel J(azete
mizdei. Yalovanın Çiftl&. kö
y.ünden bir v:atandaşın ş.kay.et 
mektuıbu intişar etmişti. Hü
kumet -doktorunun alakasızlığı 
yüzünden çocui{unun öldilkün
den bahseden bu v.atandaşm • 
..şikfıyeti iize~ Yalova !bü
'k.Wxıet ta.bibi bir tekzib mok
tu.bu ~ndcrmi$. :fakat müşte
ki ikinci bir cektubla idd 4l ı
nı tey.id etmişti. Dün YMJO'·a 
hükllmet t.abibi Şeıef Gürenn
dan da ikinci bir mf'kt.:ıb al
dık. A-y:nen neşredh'.oruz: 

cl6/4/941 Nisan tarihli ~n
zetenizin -cOku' uc·ı mektuhla- ı: 
rı. sütun andaki bad!sedeı:ı ha-,: 
ıberiın yoktur. .Eğer müşt~ki i 
bir lhak id<lia ediyorsa adlive
ve mü.racaatı elaha dollrudw. 
Hadisenin tahki~<atındım .sonra 
eu iıft;eR 'haber"m olmad·~ 
meydana etkacaktır. Bu .ş&kil
-de tavzihinizi ,... tarafımdan 
ıbu meselenin adliveye int"k.al :ı 
ettirild.i.ğinin neşrin!! hürmet- ! 
lerlmJe .rica eder·m.• i 

Son Posta ... Gt'çen defa da i 
~ret emiğimiz ıtibi, hadiseye : 
eımsen alakadarlar vaz'ı~ M- : 
mis buhıtıuvmlnr. Tahkikat i 
neticesindP, hadisenin mahiye- : 
ti anl881lacakt1r. Maamafih tıiz E 
IJTÜL$teki tanıfa doktorun ver- i 
~i.itt ceV:ıbt neşretmdi \'~'fe ~ 
eav~mı'ı' rihta'tl• sütunlıın- .i 
ıııtı-ıa "llakM:!tt· k . .:Bundan :sonra- i 
'iı al»llld.r-lara aiddir.. • mi muıwin~rinden Orhan Tijrak ~-

e'Y\Oelki «lin berabeı;nde !.iman 16 kem heyeti ta?1afındım :taitib olu .. 
daresi !mühend•!i:leri oldufı.ı na1de nacak, .OrUlecek h<>ksanlar tesbit 

\.. ............................................. / 
bzamn vukllbuldui"u yere ~iim~ edılecekttr. 
Kartal motöriinün denizd~n çıka- Yarın ~den !'idttra Ba M3laT-
nlMMt işme nezaret etm"stir. da hem lipa'!if kottınma. nem y,era-

L'm.n vesaıti1e evvelki ~ün ka- ştltÇülere karsı 1"Uca&le tecrfibe
ıM!ede m&tör deniı . .-\en çı'Jt:ır }mış len ya-p11ae1t'ldtr. 
~elce t>tılmı~mavan ma&rulc tav 'Fatih ka.ıasıntla 25 Ni6anCta, 

lngiliz ve ~imanlar 
yeniden mal 
tth~ler 

falardan Mak,uı:l oğlu M"hmed K.at'ta1d:a 30 .Nisanda tecrfrbelM." Almanla"?' yeniden 'ba2ı malla-
KUlibla, ateeçi İdris ol:(lu 1br.-hi- v~ılaca'ktır. rı~ t&llb olm~a.rclır . .Bu mad-
min ~ri not.ön.in iç 'nde bu- B,ef:lctıu; v,. 'Beyo~hı kazalan- deMt al'~ 1ii'tiü~ ve htiblibat 
hi•M.ıur. n n tecrülbe ~nleııi henüz t.etA»"t maddeleri bul1ı1amaktadır. Bu hu-

Aaliye &&ktoru Hikmet Tüm~r olunmamwttır. ~tdlıra !ı\lmah ~hrl ıallktrdar-

2/5/Ml Cuma. 
6 5 941 P.a~: 8Si 
6 5/94.:l Salı 
775 Ml ÇaTfalRb& 
8 5 941 Perşembe 
9/ 5/ 941 t-"'Uma 

'12 '.5/ Ml Pa..nTtie.<ıi 
13. 5 Ml .Snll 
'14/5/Ş4[ Çarşamba. 

15/ 5/ 941 Pı,:.rşembe 

116 5/ 911 !Cuma 
'l~ S/ 91t1 'P:ııarteS 
::zo 5/ 941 Salı 

~ s Hl ÇarfaJll.lJa 
22 .5 941 Pertembe 
23/ 51941 Cuma 
26/5 911 .Pazartesi 
27 5 941 Salı 
"28 5/941 Çaı:şamba 
29/5 94.1 Perşembe 
~ 51941 Cuma 
~ 16 941 Pasa.rteai 
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3/ 6/*l Salt I> .> G .it 

416/ 941 Çar~ ı .. 11 » 
5 6/941 Perfe)nbe • 11ı 11ı ı 

6 16 941 Cuma • • • 330 
.9 6/ 941 Paz:ı..riasi » • • :t 

10/ 6/9'll Salı • » :t • 

11/6/!Mıl ~be. I") • .a • 
12/ 6/941 Perfelllbe ,. ı .a 331 
13/ 6/ 1)41 Cuma • • • 111 

16 6 941 .Pazane.i. > ı • 1ı 

rı/61941 sa.ıı • • .. .. 
18/ 6/ 941 Çarşamba ı • • 33.2 
19 6/ 9'-l Pc.-sbe Jı • • Jı 

201a / 941 cuma • -. • • 
S3/ & 9(1 Pamı.:rııe.i 19 , Jı • 

Yeaek sübaya g'ön<lıerilece1der 
Fa.Uh Jl!lkerllk Ş1tbelinc1en: 
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Tütsek ehlıyetnam.eli ve ıwa hızınefll askerl k2erıne ltara.r 1'Cı~m ~ :ne
BUnların ı Mayıs 1941 ta.r1h:r.de Yedek Sübay Okuluna _göndeıilecek.ler -
dii:'. 

Bu f81"8.lti haiz fUbemı~ mensub1arının şimdlilı'n muame~erlni hınırı.. 
mak li7.e.re §~ .m.Uıac.w.t -ebnelerl ve işbu lllntn dwvetıye yerı.e lı:a 
illl -Olduiu aan olunur. lBf'/941 ... 

tarafmdan -ceeed'leri muavene edi- arl'a 'tma.sla!"da bolunmırk san, 
ı,.n ma'1-uk Remic l~in _l?Ömülm€- AJ..-~ab ---Lalfe1--.. ın şekilleri etrafıAda ~örüşmeler .----Şe-fk-at--f.-~·1·41"-t.İ __ _ 
sine izitı verilm~tir. "~ fncn1 ·nı:n- ya.pmaktadırlar. Almanların ~·m- ..,-111 ~ 

Kartal motöriinün deniııden çı- ~-.Jikı" h•~ltld-- dilik 1,5 mih-on Hr:ı.hk tiltfuı cı'la-
kanlmannı ırt'Üteakıb müddeiu- ~HHJ!I --.... .. .. 1 caklan b1ttir lmektedfr. Di~~ ih- 23 N°ı!la!l Çueulı: bayramı -n bu- e Fıiat Mün.itabe i:.9nıisyonuna 
ıhUmM n •inlı:fl~ mallallih& :bn Dah·ı · v....&...e.ı ~ t f -.l- raç ma.ddelertnfn taleb mrktan nu takib eden Çoeuk 1ı.ıttasmch lyeni kontrolör memur1ar alınarak 

ı ıye Ul\.a e.. ara lJAMlll • ~ 'lL! • --''"'"-.. ft +.a-•annu.a Şt::F j ..:ı.:ı· t · . "'l k•:- K t ı-keşil ~pılnuştır. b üdd iefıbe . 1: t nbulu ah 'henüz malum rle~ıldır. Gôriişrr:e- ... 1.ea...., -- - tcpu at evs1 cw ece ..... on ro or 
~ sa alma 'Jlet\c!~nde r m et .. rı .9 ai.ki .. n - \ere devam edilm~edır 'KAT Fişi yapl!ftırnıU 'kanun ik· l& bir ımüadet '!r11c:arct Vekilleti tıef-

beftı.ı;;, 'Ye hadtseve dikiataizl k :ve ~b mrıheller:mın tstıml rıçm y.a... ........ t ~ İ n . tlzasına&a oldu.tuna U)lD yuril - tiş heyeti .hdb-oırunda -':ıhprak pi 
ıı:;ı ıpıhnakta -olan ıe~ikler sona .er- ·uıger arauan l\ll1 tereye ve- ... ..ı..o- ÇocUk Eıılrg1!tne !turumu cı " L!J...ı • b-n -

'teiilt:>irsialiflin sebeb oldulu -anla-~ ~ rfünekte olan ~0.000 balva tiftik _...... yasaaa e&a5ıl tet1'.ll"leTcte vıuna -
,rbrı~ ır. • taati1hüoo 'bu.s?Unlerd<' nihayete e- ı S&YClYla batPlaiu. bilmek mak1edıile -staj ıgörec~klerdir. 

• Orh Tiir k Bu hUBUsta haz.rr:lnnrruıkta olan t ı ı Müdtcteiumumı an a pt.m-in vakmda 'Bü•.:u. Millet ~ktir. n..'!il zler a}Tıca bu SE:- ....................... uo•••· .. ·-·................ .. O.okul v~. l~dc Dev et 
tarafından lfttnlenm elilivukuf bu "'J"'.. ·' .Y ..... nekı mabsulden de bir mıktar a- .. • • A • ı •ı:taokul ~c liee .hitiou.e ımtıhanla -

• ~...... L.. k ,_ .... t Meclisine takdim olunacağı anla- .,,. c_L- ı.t_ 1 ':1-'-ı had&ae ı nokta"1: 'b0 r 'ml.1'8- onıra _.e Jacak1ardır. 1vııktar ve fiat ~herin- ~ na ıaDCK ~ gimıeğe hak ..kaz.anan talebe e-
t!otm~~"r. şılmaktadır. Yapılacak istim15.kler de alakadarlarl:ı e-örü~melcr va-oıl- Bir müddet ~l şebze l.a.lin.ic: rin ilımleri iJin .ec:.l.LJmqtir. Yaıın li.. 

~ i . . iQin l62umlu tahSi.ııat Büvfık lMıl- t k r 2 b l ak ~~~1__,:_apoll_:~_,_'-aınlldzamlı~_ı lct .Meclisinden istPnecektir. makta.dır. n::tilizlerin yemden I vulrna gelen bir avga.nın as ıye 9e ifunıe imtihaıı a.r~ ba lanac · 
·ılftfte'M\IV """"'"' .... "'... s:ı..... iııl 10.000· balya tiftik alacak1an zan- nCi c•1..ada yap1\an duruşma11 dün Uır. Salı .günıi de ortaokulfo.rın «!kılle 
ZJım ~len adli 'takibata ba.tlana- nedilmektedir. 90na ~r. 1 imtihanları.na baflaaacak. ilk ola -
calrtır. Amher M812A. ımabl.ana .aldu Hadisede suçlu hulunan kabz1 - Jla.;c; tuJıK&e deme imtilıaru .)::ı.pıla ~ 

~ 'r eai Sebat amban Tar'hi eserlere yapılıan ~~l N~e.l, Sade~n . ~}p ismin& caktır. 
Millt Şefin Eminlri Halk- müetahdemlerindcn Klleım adında • . • • d.iger \bir "'ıih2ıma1: bır ış 'Jm'Jlele wl • 0naköyde .ıyapur iMelc.ı :aad-

• aM!l.'I • • birinin. aon ıürı\,.rde ı~: hJ.rsızhğa itıraz'ları bır komısyen ~en dolayı yu?1ruk~.~~ ve ısa.. deaindekıi fınck enem-ıninn dim 
8VİR8 JtMiye ~...-ıerı resim dökıerek. AnaJ.,iuy:ı scvkolunınak tetk"l d" b t n kalacatc ~ilde yuzundcn ya..ı~ ,;ç.ıkmıtsa da .ttfaiyc larıifıa -

t 18 15 t 
'6"1li $ f.. üzere ambarrıa tevcli ertilen balya - lj( e ıyor ral~tır. . dan bü}"ilmedon ~ndüriibni.ıttür. 

Yoırın ~aa , e. .ını e ..ıs- 1 _.] ı_·_ k .. ·ı t ••-hk bi •- k h 
ı .. .. .. E . •.•. "rY !k . aroan DlR" aç gun ara ı e top, op Şn.hrın· muhtelıf l . d . ı•Hl en1ı-, •UÇU .:sa t OID'll a .z.ı· • Ji)"-ı-" ıı_ __ _. 300 b"ı... ttt.. _ 

met nonunun mmona na C\ ı- k __ -ı. ~ bu ı 1 tak "tl ._. sem'f enn ekı ild le h -:30 ı u.ı"'-U <ınnı-· " -
ne hecfye buvurduklan imzalı re- Au"""'l"""dTL·~~~·u ndar: ta~ ne yenı ınşaat dolnyısHe ı;cerek mü- malı f3 ay mü et . - at>SC. :n dır. lhrac edilen malillT .-casında Al 

. . 
1 

ah ll" h rınavu Koyu ve cva:-r. a t:a r.-e k ' pwra ce29st"3 mahkum ıeı.rnı,ur. tft'mrlY•- den, .,.... ~riaeana 
simlerı merasrm c ~ ~ ı ma BU- •bl'ta taraf ınd-lln yakalan<lıiıru yaz zeler ve ~re se hususi ~ah ıslar ~- ..... 
suna asılacaktır. Torenı müteakıb ttık tarafından yapılmakta olan tarihi H k" • et• MiW........ deri ~ur. 
davetliler hazırlanan büfede iz:ız mt • h .ı eserlere ad itiratlan tetkik etmek ZI tm ıy 1 n~yv e İstanbul 'Oeftcrüarlı~ı rnuhıa.. 

-~ Suııı..n.i llW!u birinci ııulh ce:ıa ..J:ı r k d ] • eilileceklernir. . •. . Ü'Zere belı::uiye ıcn işleri l'rriidÜ?' - ea~ .. emat mü ÜI iığiı mut~medl..crin -
O .ıivenitede ımtihala1ar • mıah~e bir nıuddettenl>t-rı fü~n<le 'müzeler, eskı eserleri ıko- 7 ' -· ...... den ~9tm Tob.ınaım l:>u müddet 
Ürııiversi'-wu betin iakültde.ri". Kazalarda yaptlan leftiJler d~:ı ım~""uf;n bakıl'makt.a ruma cemi'yeti bele6rye imar e Osmanlı BankaSıl evvel zimmet suçu ıle aCllıyeye ve -

dıe dan aat 13 ten itibaren ckr.ler Belediıye re·~liii lcualarda aıaht ~· ~a-va. db :K.a~~m~ mah • fen rtıute'ha~?arından rmüteşck- rihniş ve teww edıLaiıJt,i. 
kesilmiftİır. B:.ı bahadan ilihaıen fa ve hded'i if1eriD. ~ •k ıve ani •la- bi~~- neKt,ce nm6ış.n·: ~ud-~~ kil bir :ımn:ıisvon ku'rulrntı'StUT. Osma.nlı Bankasının Gala.ta, Yeni- Bir müddettenberı :11slire 8 inci 
kultelerde evvel~r. yuclıjımıx KÜO- - tehiı} etmeic; an.r venrüftjr. it goTIReh - Hl~ • ~ mu cuc: Bu ilromısyon ilk olarak Gazi cami ve B~yoo1u ~ubeleri., Jtakim ~~! cezada du..-uşmasın:ı mevkufen de.. 
1-6e imtiMnla baflanacakur. tik 0)ıa-.k ~-~ ~ bütiiD hapee ımiltlı:unl edi~~ bu~n i!ı1timlak sahası üzerindeki Mı1'iye ~ynmı muca.sebetile, 22 Nı- vam d~ ~lıJl a:ib«n,-enin bu 

Hukuk F'.Akültetıindc bi~ci ek _ ~ ı, • ..- .-mi bekcliye • • .. • tarihı ~rahi~ paşa hamamının va san Salı Cötıteden aonral ve 23 Ntsan zimmet suçu sabit gürülmemiı. dün 
-..: im~:u. 24 Niaan, ıikmci t:~ ift..ile mıntelrs- aahbi durumu Y enımır'lnJlte otobuslerine zam zivctinı tetkık etmiştir. Ça.rp.mıba g.miı kapalı bulunacaktır. heraetine bıar venlmiıtir. _ 
me ~lari 28 N&aancia yapıla- aeftit ~. ~I..nn vazi - Taksim - Yenimahalle otobü.lcri ----~ --~ 
cah:ıır. Kız v:: el'ku Gnivr.r.sitc ta- ,....ıe ..ıtıJM sıda maddderin:in bilet ücretlecinc zam yapılması hak 
\ebelerinin ıwker\ik ~ da 'lnllit}Uba muvahk olup olmadıiı ela kl4'ldaki müncaat helediye lat<\fın
bu h':lfta içinde bitirilecek.tiz. tetlııiık oı.mn~. t.azı kirr aeler hak. dan kabul edİlmİ'f ve biletlere 3 er 
Üniv~ °tJIWJe.lerinin · not ve bada ceza .zapt! tutulmqtur. ltınwş zam ynp:lma,. Jcarnrlaıtırıl -

~b ıihtiy~!\."1 ;peyderpey kmiol Bu aıeftitkr diğer kazalarcla ela tnlfbr. Yeni zamm n tatb:kına diın.. 
edı°htM!lı:tedir. ~- den itibaren ba,lanmst r. 

Pezar Ola Hasan Sev Diyor k,i: 

Hasan Bey ~a
zetelerdc okudum ..• 

Şu ::neShur Ma
jiM hattını 9owp ..• 

. . . Tarla haline ~e
ür~ ... AA?aba 
bmaya korkullllar .da 
konaoak nu.? 

Ha.Mı:.'l Bey - Zan
netmem... Buııada ~e
rqen ışeyler bütün ciiıı
ya~ :ısırlatta korkut
maya kafi gelıecebk 

M;emleketimizde ilk 'defa olarak TO RıK ÇE ve 1ıeknikolor 

ıv&MüSe,eBöRCu 1 
(KA.J1RAıl1AN F'EDAIJ 

TÜRK Çlf: S ô z L Ü 2 FRAr,SIZCA SÖ2L:Ü (Tef(nikolor renkli) 

. p E KJt DE~lRE 
1 ~ KI~IM MELEK'te 

Saat: 11- ~.45- 4-6,15 .n 8,45 te birden Saat: ll,30 2,ll.5-4.30-6,45 Ye 9 <la 

Bugün hepiniz 

TAKSIM 
ıiaemasuıa kotaouz . ı ı uııcıı raıı girillmemiş 

muveffakiyetle 

~ .. e~or 

Bagii.B saat 11 de tenzilatlı matiae .... 



20 Nisan 
ı::::::.:-

(!lesmt T ebTıjler) 
lunan1s1aha aktntar 

Atina 19 {A.A_) 
~~ ne:z.al'ctinin ~'b1iği: 

Umumi 

SON POSTA 

DikA70 
Ahnan taJ~·arCleri l..amia • yı bom 

bardınıan etmış1.:rdiı: . .Sivil halk a -
tasnıda az ölü ve evlerde "hasar vu 

dır. Kalkis "Jl: Gind mıntakalanna Gı·d en kad 1 n da bornbalac .atılmı,ı.ır. Ölü yoktur. 
Jie. r pek dıanınıiyetisizdir. 

J~ teh1iii 

Bir biçağın çelikten mi, demir.deıı :mi 
~.apılmış olduğunu nasxl .anlarsum: ? 

anma 9 (A • .:ı\.) - ııva VC- V<azan-: Maurice L-et1e'I Çevir.en: Hant Fa1ıri Ozansoy 
tlahili cmniyd nezaretlerinin teb - B"ır &abalı :u· tu l Demirin bütün evsafı, iı;tndeki~ .ıı ~ L_, l . .:ı--~ ,r_ k 
L(',;: "'~ı O "a et masa .ı..- •• -· d · lZu ıııııT ..na.e ac nu• ~T, •ı.cV &-,.. .. .. ,, , ..., _ .-.omurım creccaınc e iktarına • -L ., B.~ lre bi d · 

t_)an gece ~Jk aa enic.. ı:bg~tc _ :~~::::~ ~1!'1~.~~ıu~u~ 1bı gö.re.? ğişit.ır Yani ~ir bdaşka tabirle is~ü:rn~iıjt:~mıl mu:nkii:d:r~ 
~n ~eınıbu .ınarbisi Üzerinde Ve Js 1T"Ja:'L • ~ r: .IXJffilZ lÇJn e • .. ~ j":.:~:f -· mtnn e'Y'681l-rıl laym<OC en ""ey, ı'ru' ' .ı:ı: __ - ~ _ _.,_ .. d-1.. 

t;:ıf ~ /~n~ alişma1;1 k hafif ~~ ~~t~ntaiyorum. An.s~::ı:i Ff~4Jijjfjjjj kYiJ~, ti:i kömürün azlığı veyah~d ç~~ haf~ ~~m;;ı kı;k;!t~r -:i: 
bo 1b aa .iytll t'ı 0 rmBıştu;-. :ı_ «;_ az _ !Kadın erkenden çıkmış oldu • ·::f:.-_:;:~:._::', ,,..Aduclr.. d ·_.'.! 1 b' gelmiş demirin dövülmesinckn ~Y 
~ fri a atı mı~lır. u uomo~nı't az: gu 'Ve b :r .gün evvel hi,ç hır tee - el:ıvıbcs . a '1 t:ınlı.rucn ;yıırp ıın" b~ ıd.a.ı. eelın'.iştiır. F.ek.a.t .gelb.OJide.n 
~<:a'I' yapmıştır. Jnsanca zayıat yok b?~le ?ir 'kararı tahmin ..etbrme: O::..:!:.. ~r.g - em ~=~~en . rapı mışl ır ııfa.rldı ıelJamk bigak • ..-on ~eklini .al -

B . .. djkı ıçın, erkel5, .ilk önce sandı lki •-.:IJ.:,1. b~çagı,bvc 0b . b: .
1 
emırkcn yapı md ~ dı-ktan sonra ~kstılı: ıateşte ık.ız.dırı. 

d ttnun hırrı.c:ntle ..(!un "g't'Cf' ~ay • mesele bir nfdcet b h n.d ·::::.:, lT SO ayı iT l1I C mu raycse e C- ( rak Jr.pk } Ott Jı le · ·ı · 
cti.il~cek iııç bir ey o'lmnmıştrr. ibal'etfir ve öiUe yemekinX:n~elea~ ;;::, cc:kdaocJlur.sakd , aun1ların bba~~ . ko ~ ~=,da u~ ~~~~~~ 

.Alman tebliği cektir. Cünkü o cabuk hiddetle - E lma . ber en ed.yapklı ~~. ~1 .. 1 ~ı:ruır - u l-".ZU:İyct kaı§Jaında gelik daha 
Berlin 19 (A.A.) - Resmi tcb- nimi 'Ve böyle tehdidlsr mutadı •· erme . cnzem 1 c;:mı goruruz.. dıaha sa,ilam bir ıbal lmı~t.ıx. 

liğ: ıdi. 'Fakat saat ~leyi, 'lmnra Jbiri .~en ~apı'lniİJ « ,..elbcri .: Dökme ıdem.ir -dö~. çünkü 
°"niz ~lll"! lngiliz .ia int" :mü- ça1dıı'n !halde görünmedi. Biri Qey Co.tet'lfl&Z, . •crt, ~ yer es • 'ddct!i harar.et ıkar§iatnda d.erhal 
'r hücumlar ~ pılmıştır. Bu su .. rek ~ece, hizmetçl kndm, ona: ~ ~mrur ~rmtılan "le ÖT· · c mıtr.ı ıbaline gelit:. 

tle, Bcistdl ktm im.da .oyred<>n - ~er iiaha ~~ikilirse .ıYemek 't.ü JDU:. lettı=. ~un~ ~ğıilt - 'ıOcmirle -schığin :v~\llOli banka 
~ r af leden takriben 1 1 bin toni. ~1.1libad -Olcrcak. ·· ·~···:::=? mCk, _bükmek _ ~nikundur. iFa- türlüdfu. ı:Bunlm-, reri..Yllı> nill.yi etime 
1~to '-eminde 2 b tahrib etlil - Dclii. "• ·:.: ·: •• ..._ ..... ~ ·• .bir defa qDltöiktcn :;sonra ıgıeılıued«:ın ~ fe:vkıalade ~mu _ 
. · . bir~ucüsiıne 1&ğır surette tam t>."'t~fi bir !>esle ceı.•a'b ver.di: .~.::;;,,;.,;,,ç. .ıc-..di ;k~d"mc ~em:zı. Kullrı. l şailar. İpe hu L.:ısusıı:etle.rinden ..ia-
~ dcaydolunrnuftUT. &jka 'bom . - 'M~tia.ın bana 'haber verm1s -"/ - !Jşte hal 1r~_yünnaa, <iefü ... 1 kma ttıf:ini fbesno1ayanalc weni ~ke.n :ıh~m .:!E.o~tc:rımy.e hiç .d.e 

1 
tifade ~derele .dıe.ı:uir.le ~e iateııi-

h.trdm.n tayyareleri lskoçyanın 'ti. b"Clkı weme~e ~elmem Cliye. E- Ben 'Sey.ihatc çıkacağım ... l\faale-1 bir vade dıiha bıilişea· oril m· ~ ıyo1ctur, C:..iıik.ü .Jcırilmak tehlı- l.en ~li wenn~k mümkündür 
._~ n.hili açrkbrnnd.:ı cıem·an '8.000 ~er ·o~ dakikay·a 'kaHar ,Jlelmezselsef stzi :artık tut~a_m ••. > sriban"Onu tamdım ~.~iCie~ ~esı ~":~d dr;ıiJair. «:>na »-ğn_ ~ş- L)Qkme so\ııa, .ı:!ö:vi.ilerdt ~~pil • 
tonilitn hacmine.le iiç filebi batır_ ~m;tn h:ımrlar~ınız.> _ . Sonra, ey .sa~~-1 ıle ve8alaş{P şimdi be.ş yı1 olınqştu ve moda .si- ~ ~~ndüırmdctım ~IUIW'meliı:hr. mamı1. dökiilmüıı•iiT y.,,.. . m. :vi 
fil ve diğer h <:\'!llQ>URl - r ... 1' fc ntlen bu f rarın hılkıkafıne çıktı, Parlsın obur trcuna ;ı;?idip 1 JOetini değiştirm~stı 'Kost . ~· K"OmUT ~rrmal, odun1M'.l yer - ealindelli döl.me ~..anha ,ek. 
itatmıstır. B~ suretle, dii manın a irurnmnl?ı ·Tefüiı!divm- 'Ve ona bn 

1 

yerleşti ~eni bir hizm~i tut-1 raba karışıklı_i?: ~nl~rı b~iı.,~·. ;::C a- lettirmek vesaire gibi ağır işler, hep lliııi:lelii opmk k ıha '< 

na vata~ tMm-dab .datyıblan !,Ye_ 'Sôn '\9~ .. veıri~rau. Saat '.>ir tu'. .K~ndi'Sini .?e~ar diye tanıta -ı ııwr.dı . .ndhıil. :süıihesi ıft=~ bunwı va~fcsiwr. ba ,dami ~ ~J ... ~J;Ji~w ~' :ı.rothııd 
Utıu, ı:9 bin to:ıilattı)"tl ıkml!Ştır. '.bu~ukta, muteessrr <olma'ktan zı • bfliraı, aklft ünfill naen a~ _ inkılab etti: Bu 0 idi· 2mm.~ çelik '!ı>ıça'k: Giizel. paırJıak ve bma n8l'lt1 ihw eki) lVcmnek matlüb. 

İt.Uyan tetili!i \~de lkrz1?Yn olar!fk ~avn -Otur • 
1 
miye r~ı dhn~tlı~ı i~n ütün bir Jtendiınni, .feıka.t 'ne y,aı:;um aklaş 'keslciriair. Şaycd .kuv..vetle büküle • 0 gekilddti te~ ık.nhlaıa clü _ 

~ 
19 

AA • au. :An~ 1lcahvcsinı 1~fi!Cten-ron-ı1"0men.ııaad tthiMadam yoktu; on mıya ,ne ıkenüisini .heklemt,v ce- côk olur~ geıı.e"kcnffi k~ine- dü- kr. 
~: Oma { • .) - Rcsmı teb.. Ta hakH(ı ~urette enmse tım·mıya hıf$ ~.~aflar .~~· Onun .saret edemem.ı,şti. Bu akşarr:: 4ca- zelir ve oeki v.anycCinı alır. Çünkü t?r'ulı:aa.ôa ..d:ı ·; killği . n,· 
~ . . 

1
• Af -L . .,ı 

5 
ı.ı • ba-ş1adı. rokuma'ğa, 'Yazmana ça - zcwklerını. a.tletlerını, sofrnnın r.anlıktan -\istifade etlerck ı....-l"'l eli.stikiair. 'Lii4umund3n .fazla b,ii b"u·· b L .. L'ı_ !&' b L.;_~t 1 

Vllll2!. 1 n~1\C.8 OOUm Un .Şat- lıştı sonra !fikrini 'b' )kj n nasıl h tJ • t d • - • • r<<\ ... "1 k k ~ W k 1 C:: ULUn U ı.l~ C eUV'l" l~, 
lcı.nda keşif . oll.ırı arnıtaıda müsa-~ edemtyerek dır"'l 1'.o a a "" azı a,nlmasn11 ıs .e lEını, çalaıcak:tı. Sofraya tak:munı -fuıztr- eoI~- . o. ur. . . ı •. ~ ud·'..'l'X~~ b;~p mirin ılçirıdeki .,kömüıdür. Kömür, 
<I 1 ,._ r "' erın .ıar - ., ..• .rnaşırını. roo arını nereJ e ..ıo.o - lat.tı çıçek.ler oydıurdu Kadın ge veımm 16lfl• ,.goı: unnıye .kalkar. ·m }' • b ' ..ı '1 , __ 
l':;ncher ounb' ~~~~r. AT~an Vt:k~taöl . .- aımıılım l!<-07.etı..ıi. 11.ı=tnnan ·- vacai!mı OOjlüvor, naım hak"ka- geı..:.W. . . ı~ hu .ai>< 4e ıahommül .odtn\eZ. -ı.. d'··b:d.:;;.; • . .. .. l~ a -
tnqn ava l~r~~-ıebrı ooru}'ta 1 Uf h;şıllmmıış :?bir uwssMlkle i:lôluVOT- te benzcyiş 'elldfl!!S!nı, 'ştnden 't:iön İhtiy.a:rlıvor.du <iakakları n"-arı- bir .xaman ..zarlında .eı.iy.ip rtri: ..c·~ \!._!_<)_ki. eels;_ ~=-tu:. . . 

• n mevzııcn;ıı ombardıman et - du; ece · oldu· ıo zaman bin tüt.:lü airgü zmmm· .. .. .. .. ~ d ~ d c:ak fak . r:ı_ la '-- r.mz, :esnı:ı;ac ıK "".!< g n •P-
flı>«lcııc:tr A tı. ı . . b' .U·• o-c~-rü ' . ~or.. yuruyu.şu l'i8:11n an e\'MCl 8- er, an o tc:.ı.ca parça Tl ~- ac ne mibısr 4rimıür ı:bulund mınu• 
tn · v . ~yare e~~z !r ouş ~~· atı; münakasalı;rrı, ıtarlb - Telgraf yok mtı'?.. T<'I~ ğırlaşıvordu. Bununla beraber hr. F.akat hwıa kaı,,ılık 0 .da ikcndi · · "'!"- • ' 

an tayy&Tes.onJ arazımıze ınmek !bakrş-lm'ı tlr ~ukuila,.ı hatırladı _.,k mu? k. d . . Ü ıkal f!eı. . . _ı...,..ı, L' _._ Meyahııa bır rbe kn tehirle, ~lik cbi.. 
tnecb · ti d k la • J ~ ... ne o a ın .ıçın .zar ıy,or. :kılı- ı.pıım <aU1.uır. ""csm~ ~ontma'k ... liçintl lci lr" .. ·· ok '·-

Sarlc~ye n., e ır& mı~ r?ır. :ve "nla.maktan kt>r.ktu . .A~raba-ya, Dlve sormıya l.kaiiar ilerrye gö- "ama dik1<at efüyur.du.; ve hi~met- delmek hususundıı bire. biulir ' 1 gtn aı- eo)o.dhı Q111urul .!i>r ~':"'.., 
'iand '. tAfnad:ı Gnmhela run şar ~ostlar~ eldon &mek u;r.zusu11a 'türüvortiu. ci "kadınlar b'iribirledne .halef olu ~ b . . • oma gmı yı:a n ıy ı ırsımzl 
tn. a Wr 111:11.rnnh dağıtılan düş • kaı>ıltiı, r.ese-ptörli kaldm:lı, fakat Bir'llv sonun'da. bazı t?üfümse _ vorlar ve .D maClıım pJe.fon etme- esmer~ Z1ıı:·J1~ ~.lime: &ı:_ngı Naci mıQ 
ta n ~}erini aıiJr ~~iaıa ui - tam lo:mUŞDCa~ı SınWia fikrlndan 'lllelerim'J:en hrzmc<tt-i k:ı~mm el . di mi kenfilsi vokken hiç kimse "'1 ,:t_!Ç~ deı o~nm ıf~zr-'lı~~ Çok basit bir ck'Ji:fe. "fl;ç:-..ğ:mızı 

'tınıflat&r. ca;ydı: Ya şayed cgelil'sc, ~ halde iiamnaöıi?rnı "'faı·ke'dere'k. ona vn] ge1meai ımi füye somrak Jıepı;ine an °. u,.. ~ıı tır- • m.~gı .. bir !bileyiciye g<>tüfiinüz ~ hiçağı-

8 
lll~ll !başJcalanna manremi:yettni 1 VcrmC'k fcin 'ilk frrsattan istffade BV'J'll ruka!Ve."Vi ,te'kı;ar1ı~.ordu. u ~ J/e ~fkachr: Şö.Yle ntz ~ Jbj)e:n\ık.,11 çıkan ~n·Jlcnn 

U Serre her tu .. rl u·· ~lı ve sr:ınr.a "da iztihat lVltrmf!Ye 'etti ve onun -yerin-e -Relene avni Bir .alcsam saat .sekizd,. SCÜM- derv;'-' ·'-·- 1 ır ~ :v od~r~::: adltsndl\ laTe ilıik"kat •ed;niz .. ~yea kwtlc.mı_ 
. ,__...n,. '--'---} "J s·-1.:1' :ı... ı ı...:... ] .Jk d • ' Dal 411oM.l IYanT . .. ı;aıu; ı,;.;~ e -ka., • _ı'alL - rt__~· !J • • ...t __ 

mıı::uuur ..auıwa i.. lınuı .ol c u.rL- :m~~ 1 •u u ıı. va oturmak üzere idi Vf' daha !) ' ıdıl' d -·ıd .. . '8PÇ 'U un l'ftl'rntıe "lrthşar e~ 
:1.-• j • • ~intn .'..l'Tlevt:Udiy.eti ve SO'SSİZ Is- - Madam ~tt't;!Ün (in~CTqe 'Ytlrm sabah aelen bir hizmet ·v.e.· ı-m 1 1 

t":gt :ır. Bununla. ~omur se. çcJ'ğ?n içmtlelt-i iirnürün çdk dl. llllU)lA ..,, e ticwbı 51ni'rJerine dokunuyor.du. gelecek ... ŞaveH "ben burafüı bu... M d ~ . d ~tlnnak, : ud fmnnı tçmtMki Chiğunu 'l\nlımsın~i' IK.ıvıfo.TT'tar O · 

1ı d 
.'·1. Mu11te.mcel olmamakla he.raber, lunmamam. mahallede bir 'fro1e'j- - k ~~rı; bur~ lto~duğ~ .za- ~. \ıınle.~J:rlı,ftaırmek ..sııüm.kiin ...de~ ğaç dilı :oellli:i? -ne ko8ar fa>al, efa_ 

utdışıvn,. n~ 'Ol~ Sü:lan eve ?iömne:zse mıya ~itrniş;m'ifü .. :-> n. e .ısıne osu o ugu. ov. : . . t o amızı mükemmelen sa ,. çıelrğin i.jnde \.omüt ni beti "O 

101 1..ıı !ıakllöati •gene itiraf ııtmlye "•kit 'Glt!?fde ltcn\li ic•fü•Tına !tendi, ~1~· a~nı • •.manda, te>liklennı ısııabilir: " d~ "'""':" ch~di.. • it' <la.1.dı•. S•yed biç;ı],ı.., inli. 
<Bat tar.alı i inci sayfa a) ~rdı. Sa:at sek.tzti.e htzmetl;i daı - si 'fnamm r:ı ba:slmnt$tı. :Sirnen:ı.>i- ,şomı_nen:n onunde_ hazırlam.alı.~...:t ~ ~· .uzc-kı:-n<h: .durdllgu • -e~ kı-.Qlc:mlnr .nğıu; dnl _ 

'.Bu ~eçen sen~ki :mahsufihı dej?er 'dın orm~ cesaret ~tti: Te solaıkta tinnıvor, kaTui carım-, ze ~a~ vea~<!::!ll:. . . ~ ~-~k.anıa.cldMJın !flpıhJlan da e -de'5i1 de ıal inde düz hatlar 
Iıatılc satılması yU~den-m\istai"ı- - l.Maınrın.fth salan matiamnHl'ak 'dört knt m~rd!ven tırl'lamyor. ..k . ~1 1:a 0 ı. _ ~:su_nun ;i.cinOeı ı-• ~ dır. ~~n selberj, .k'P 'halltnOe 'intİfrlr ıeilcrsc o aoT:m'!I ıl:n-. 
sılin cesaret nlarak falln -mt}fürrda başına. btr ıkuza ~i~ -.,bnasn?ı:. ve "lirzmetçi 1cadın ~en8isine: ' atbı~ ~'f~~~ 

2
fd1f:tti. 1 d ~hak gelmış bır demirin düıı~ğmızın çelik-ten ..değil de ilemir _ 

.Jlan•uk elnnesin8en :il~i ~imiş- O, :bu sözde entibeden ziyad~ - Hayır, möş_vö. hi~ kimse J?e1-' au~~r 1 
· 

1 E.çın. r .. ,_,, den .rney.dmı.a ~lıxıişar. den yırprlm•"' oldupunıı 1111lal'f"nız!. 
tir \\".t h 1- · · - ,;;ı - merak sezdi ve ikinci defa olarak medi. ~··· • ."S"unllCU Iaıııla haı~r.et k.a1p:ndıs ~P- '(~Jikası ... ~..o ...:~- -.. 

Jy a :su un ıvı Ouu'tfSmu:ı zamlı- l .. :1 a· 1"'\...;....3!..... ~ 1 Buna ınanamıyor.ii.ıı Ariık Jrıa- •• - ......... ................. ............................... ~rca 'O .uıun.., 
:tıında ,."""' • -.., ..... 1 ...:ı ıı.ı:...,"k ya an soyıe ı. • -.ugı .ızarnan harı::b olır;vardu. · -·---..... _ ................ _ 

va"'"" ~a~m.,. ar -ua uu.>'U · • • . narnıv.ordu._. On b~ vıl..sonraL.. · 
tıı:r· anın uımustur. - .Hayır, ..ha vır .. . Madam bana Her şeyden wzsıe.cıms. zıhnı sa V.e .füşany:a Bom lan d1iz 

:Pirmç mahsu(üıM11z haôer vermi.şti. 'Y0me~i ,!?~tirin.> dece sadakatsiz k<i'dm1a n:ı~~:'· ..mett;i .tekrar aefw \t.e \atii b' -
. mu Lokmalar boğazında rluracık "ba-zan meyus-veilmzan altiı1.1.1mı1 gı"bi· "' ır ~ 

Pır~ 1'nahsJJlürfde rtl1! bü~-ük yemeği ye<li, sonTa, so • ile -tlolu, lb'rr«nevi hüwa ic;indP -:vJr ~'Madamını 
"ltt. görüJme.Ktedfr. Bu sene~ ka,ii'ın gürültüler ne, araba kapı - sn•oroa. İlk "nueleri onu dbılP. - Dedi ş. 
l:> rınç te fctıRi :'mtktırr&dit1'. Ab\ka. sının jMlt lkilt !Qar.pışlar.rmı t.kulak miş•olmı izmetçi 'kıadrn . :k"Jld' rn _ Ya Öyl I' 

. ..,, 
Vaz~veı · ibir nilitldirt ~vle ~ittijti <lo'ğunoo, «eder. teesı.ür. hicab o- lenm~kti:? 1!eciknıe8i; ött-itiru? -;yol _ M:uldu, .so~:ı;a ite.krar kôltu -
darJerrn tf'.a.tlesim• ~öre mı'1ısu1 vererek .!!bir t.'.o1tu".ğn uz.'U'idı. Cfün [' en i;!T ~e"\' Jt?tılP.difünllen c:üdhe- .D _ .. · e ln · •. > 

~ ik bmmltrr1 :me.Herin~ nu harnb etti. Genı:? lr brtı311e. , .. ,rdie p"hi buna <in "·ol ~ı:di e ~na Jıkıldı. ~u~~n. acık .. kl\P.ın~n 
tntıl'1tazam şekilde dovam ..ettikler\ ~'krilbOOan tha~ bir kadın icad et-rBül'!an tıönüıp ~ ldföi .zaman .'lllv - sı.~ah .~:q;e,~esı açınde!. ~otl~~ı . o- B~ .c:N. A> ya: j temin edebilecef!i düşü~ce. ındasi 
~akdır. e pirin~ mahsutfüıden d~ tı. ~kiit Q'na"Cera v. e :vıı:vılıv.or _ bubeti ;rbii örünmesi 'çi11 art~ .nu~ ııuk. omuiları «lusuk, onun- .Mektubunuzun zarfına :.t><iktın}, niz, yahıız iranJ?, "Otdım g • ue1i7 
rhracat yaprmm ~ kısa bir za- du; kiracılar acı-yan hallerle ona hi<ıb =r hi71lll~tci"vi :on beş S!ilnden de ..duruyordu .. ..Kolları~ı uzattı: •Beyleribe.yh postaniından göntie Benden unu SiJilllYa::sunuz. 
?l'Vtı'1'r111 Tf'Uııikfın ıtHF.l ktll'. hakıyoniu; hiz:me~iler .ııervis .sa - fa:lla tutmamaga "'karar verdi. Fa- -: Sen! Sensın na! N1hay.et!. •. > rilmiş. Düşüncenızi ycrSIZ DU "llmm. 

"Hayvan .mahsulleri bol hanl~a .ı:f:ısıl.daşıvorlardı. mz - kat ·müm:cvi lraJ'i\Bt ·ınn "vrjn' lıiç d:>ıye lıab'1urmak için ağzını aç- Düşfi:ndüm ki ba."ısettiğiniz va- Hemen fıer ı,e.vlene.ıun .hatumrlan 
met.Çi ~ka.dı.!1 ~.ık .sormuyorJiu. fa- 1 lbir ~ey tadil etmeksizin, inadcı ka .tl. ; . ıs.ı.f.ta_ bir .~~ın ~ey:!e:-t>eyinae. geçr, yalnız anla'tması J?ıic;tu -na. 

Hayvan D'Nitbsulatının bu sen~ bt sWctıt.ü mü.tlıı.ş bir 'helagatte nafuıi hit'-b r 5~y ':J::1Tma~su:m za- Ra~t ~ .~mc~ç'. ~adının durgun belki de bütün Bogazıçınae ya~- ziktir, tfena tesb' -·a.Jı>ab~iı:. İrlare-
l>a B etmesi klfy1ünün dawrll1Q idi. man t?eçivorou. ATzusu vvUctid 'bu· .çehr.esı ~ozune ilıstı. Buna, mruıa: mz bir. niha~et Jki :tane 'bo;ıluna- ciliğine, dip1omatlığına en n ol-
ba~lanmasını irttat ~~r. fBU l>ü$iindü: .. . luyurliu; 1btr 'hizmetçly.e karwnm mm yalnız kırk sekiz s~.atter-?~:ı bilir. Bu süt~nd~ sız.e ce.vab -ver- ıdıu~unuz bır .mü;lteı:ek dost tıTSn 
Vnt vette kövlü rbay;vanını 1S1:1tnıa.) - Şayed Suzan gelırıre ne soy- -sevdiği yeme}(leıi 1srmn!lnfül{ı . te- .ev.de .ıhıılun~ıihnı sc.ıy1emı .. tı . .mek m.eobunyetı1e onun vasıfla- bunu ana ..havale edobilir.s İt' 4 . .fa-
dııttn an. hE.'r cin:; ha:\tVan atiedin- liyeceğım?. Onu tC'krar elde et - ~akhırını k'arsısmn .kovdU'l".dulu ':Bu ~ar kısa :liır a:vr~..an son- .rıııdan bahsetmc'k salısını t~hir .kat ha,N?r, bu isi do)iı:udan dolt
d<' 'b rfbolluk usu e (f..c'lm!4ttı:. Ge- mek için içimtlektni ı?izlevfrn 'mi? vakit. 'bu b meV'k; .kaTŞtmıe& -ra l:iöyle bir ı;~\·inc-..bu ~dar ~ıl- etımek demek oJn:ıı: mı'?~ . . .nı,y.a .I?~ &.ızın ha m h . 
çen nel.,.re ke:fu f.3-'t li~ ılta~ ıziz1evim m~ acaba? yalnızca ~k . efü~ Olu~mdu. ~noa Aıe.y.ru:anlıa' gostenlır nııy- Esasen bana hiiihse Tatıfe ~Thı ı.rrikmak daha ılv.i olılco.k, ~ n:uim-
dat a1ılan bir keçinrn .fintı · u '!fı;J Onu r~etmek ftkri~iç ak1ına Sanr..:ı en leri ısaydı; ronun, dı? göt.ündü. tizermd~ fazla -aurmıya .künse telkinin sizden ~.:?lmedi-
~ 16!18 lira\'tl i!kadar nkmıstır b'le gelmiyordu. Bir coetıktu o, <>mbrma bir 'lnrd tayin c'.divori!U": Bunun üzerine, sabır, .emniyet lım. -i?mi :.de ıanlatnmsı .:SUretile. 
1 '11ııvvun f'atlarının viikselmeslne zayif ibfr cocuk, 'Ve affE'.'tmek !cin - :J<1[ıer b'r tav icim:Ja, q;rihıü .l{Ü- "Ne ~lan seı:ıeladni dil.sünl'rek bil * 4 
attnıen kövlü e 'bunu otma-ı onu k'afi iierecede sevivordu. Fa... Une, bana hayntrriaan m~an tY.e!'-~ tkU\~etlerini t.~pladı. v.e. me- Bay cB. H., e: &yan KA!iy,eı, 11.e: 

ı c:; + r . -Ya'lnız havvandan elôe et kat ba$kalatı'?. bu ifüşmmı hiz - mezse ... > selenin basit 11e bu avdetin tabii - Gerı.ç kızı 'Se'Viyorsunuz, ı:Uı- Se'\IZinin de1Jam Lmesin: i~i -
ij{ i .süt. P<' -nir. va2' \'e 11l?er hav met<'i var.Oı. bu alavcı komsular? rA.ıy tin . zamımm, 'sini. ıen- ~riitmısei 'çin. sanki daha bir lt&t 'Sizin :yuvaya J!Ofiri\bileaelnnjz .NOrsanız onu enfnnt .ile h ,.. ltiza-

'Van alı!'flıla•mı :fl~l' fürtınS 'Hizmetctsini ca~ı 'W ı-öile -ı e~ eht' a!'!ır • .-alakasızca e ebc6i ,.gün ..eV'Vel vöriismüslernıiş rlibi, rc'faha ·onun aa !bir .şev;ler Jkat:ma- :da vürutüniiz. J!\·ımeniz ıı ~· ' "" ır. 
" nı-ıkle ilrHfıı ehı''Pktc>dir. rini kal<lırmaBan: ol11l'} c:;'"'vtrı ;tlRvamlrnaz ikm.wetile {.D~amı 7 ..nci sayfada) sını i:Sttvorsamz, .enesinin bunu T,E~7.E 
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rYm\~AN : rEK.REM R~lB 

= 
tü. ~-Ol'~U, .çak y.o~n!.. ~Ia- - ı::Madam iMelJ>omeni!,.. rum, ya1nız berum ıçın b.ı 1. ..! len-
~i b,r yoı;'gunluld.. Cantasını "Diyerek ::OOynun.1 :sarıldı. ~jr, •• 
.a~ı. --nwm ~mışt.ı.1- Birkaç sani- Şakrak ötedenberi Melpomeni- Me.l,pomeni, bu ,sözlerden :.onra, 
r1e dudak allıf{ıle si.gam p:ikdi yJ ~ verdı . • ~ustolun .cambaz Ko~ ü:rerindekı nu.ı..ı:tım..ı • .ı a
anasında tereddud cUı. Nihny:et si hanesi kapmıdıktan soma ondım ~a ;gömermek .JÇln d an et cı u bır 
4!anaya karar !Verdi. Uzun bir alı- ~:cilımştı. "l\lıkıit .ıGardenvn .bar- ıemır e<lasilc seslendi: 
.şıklık tneticesi ııni, Mclpomcn\yc daki vazifesinin verd~i müsaade- - K9Ç0. -
karşı hususi bir hürmet PSf'l'l mi, den -bi as; üeia istifade edtırok - Or..sti .Kirya M elpon, 11 · ! . _ 
her me hal jse ...e;arson saçlarını a- onu :mann~ :ırnyıılmU,Şt.u. 'akaı - İki tane Cluzlka ttı ! • . . 
.Ylrma ameliy.esinı vanda "bıraka- bey.hu.de olmuştu. Mclpomcnivi $akrax atıldı. Co.· 'tlş k . r 'C-

.rak bir kibrit çaktı Ye 1\Ielpomeni bulamamı.ştı. Her nasılsa bu "'Sı'ff"l' diyordu, fakat rak! içm es ı im-
1ntihar ~tmek iç?n '"/a bir ~banca olar.Mc .çıktı. Saat henüz öört ol- Koça, 'tcz~ah baş-ında J?HZ(ite ôku- ye uzatLı. Mt!lrıomcni nerede ise afüesini öj!penmic; 'Ve lKur;onun l6in yoktu. Brrazdan G.aı ba e, a ~ir ıeliir r.!znndı. Bunları m~u. ıN.unıınası sekizde ba"Şlıyor- yordu. Garsonlar arka tomfta fuu- aj{h •acaktı .!akat j!Özündcki rirne- meyhanCSİne 'kqsnıuştu. ra J?İcilp çalı.şaook, numoras• ;:;a-
ted lk ~trnek me onü.şkül bir me- ~u . ."Damak oluyor ki \Öldürülmesi iunan mutfaktan biha.ınar taşı~or- Jin bozulacağını v.e ,RÖZ1edni ya- Jki arlrnfüış, ~kj aost 'i'J.k tatlı pacaktı. Vazifesi .hltmcdı::u vvcl 

d • Snrııvburnunden ıdenb:e 18.zcm ~olen dö?"t ~zun tsaat -vaııd.ı. iarfiı. Yeni yakıhruş olan 86'ba e- luwa~ı düşiinerPk ;vaz,j!e4ti. sözleri teati ettikten sonra Nfo1po iQki 'çmenu:J!i kaı'i b ir knır .cila-
nt lmrık ta W'tdı. CokaLhava Cbuna 'Buuhtrı nerede ıve rıasıl ~iFebi- nüz ısınmamıştı. !Her tıırıafra in- rGimek külfetin~ • ..ağlamak zah- meni ciki :ı:ıatron karıl j!ını iuıbr- rak kabul clmiştı r .ıcat " i'J)o-
Jn qa 'd de.j!ildi. So~uk bir havada Iirdr? :A:d'ımlan nnu K:oçonun nıiş olan Takı ve bira kokular.ırta .metine JuıtlanamiY.an :?\IJ:elpomeni 1aynrıı'k '$akraj{a hitmrveye mıuh- meni ikı::.m .et.nıek· L~ .musır 
1 lln nk, camur renginde sularm lneyhanesi öntim~ 1retirm~i. Faıı- SC'~ hnvalia .!bir rekşı koku karışı- s gaı;asından bir iki nefes ..qekm\ş tnç bir 7:ava11ı ltrz~ V31Jılon .ırmuı- - Reki, haşka bı: ŞC' 'T' li-
.a• mda :bocalamak. mor.armak km~ wrnu.yarak ı;u~aklaşmd-k iste- 'Y')tdu. Belki lahamı tlttŞU6U tko- .ti kim 'İıhanenin kcwısı hızlıca a- me1ede'i:>ulunmıvıı başladı. kör. b ır ~azoz, ;\lir 1 mon a' 
l'vI lpomenive .çok nahoş ,ıtôıoündü. dijti muhite -vaktinden G-vıvel .avdet kusu. çılclı. N~'oli bir ses: - 'Simdi nerellesi11 ŞrJtrtlc ? _, Nihayet bir Jrnh~N.iı.. ı 
lfavattan o detccc b .. ~lnrti 'ki on- etmişti. • TatŞınaoaK tabak kalmarmş ola- _ M:atium ıMclPcnneni :bur.eda - •Gıırden"!a arde ~al\Ş!Yo- kalındı Ne .sah.bet tI \"R 

abtk 
'<'t'ti. 
k:ı -elan kurtulmak iç n (\n ufak !bir MeYHand:le J{oçodan ve bir iki ~8'ktı .ltiJgarsontar.ın '.biri, duvartia- mı?... rom... Şakrak için sonbct eımı{l~ 

h, reket vaomaktan aci"ldi. :Mı:-l- garsöndan baş'ka 'ktmse voktu. ki büyük aynanın karşısında ıs - iliye sor.uy.ordu. Melpomcni oa - Bravo!.. da.ş1arını c;eki$tirnV
1 

• k- rn ~ 
l>"tn nı trlt ihar ctmcltten il nmiş- Uım:balar henüz yanmam1 tı. Mı:ıl- la'k çlaTmı taraımy41 •bAsladı. şını uzattı. Yüzü birdenbire E\Y- - "1l;a siz. Madam lE!lPomen! lindcn şikayet ~tm ı.., b 1 " de-
t Yo unun üzerlttdek bir nımo- mz teı.gfınıın üz<!ri bir tek ampulle .$ö6tıntlıAi tnayn bokıloaak olur- dınlanmış:tı. bUTaO.a... . dikod.ıı ;ı,•aprmikh-d r ';i'Eft t sa-
frm mağazasına ~irdi, 1>1r ıkJ plak aydfl1lntıtm~ı. '1:fa~nın Ckırmı2tlı sa tuwlatinin "Pek uzun üreaeAi- _ ıŞcikr.akL._. - tJ>ırll! .. :Ben bur.atla su :ıa"Uıtllı at, belk1 !aila, UT~~ B; 
din~ed1, '1iiç irlui 00' cnnıedi . ..tıa- ıbevaalı, mavili beyazlı -örtıl lai ü- ni tuhmtn e.tmdk kol~dı. $ak~ mc...vhaneye girmek Koçonun islerini hirsz ctluno .koy tıı. 'Yıwaş vavaş . ~ı e .. ı . 
hn doğrusu hiç !.>ir.ni alıcı ulai{i- zerinde henüz meze tabaklarının Melpomeni bir köşe mas;ısının .için inilmesi föz.ım"elen üç tıött nmk i~in Mtşamdmı .akpmn fuır jkı 1 m~. masaları ışl! hı "rliı. 
le ı.o rl1~e<1i, dükkandan eli boş ör.tmedlık&eri ılekele'.r l?6t'ünüyorllu. önünde iskemlelerin bir.ine çQk • bes&~ı atlailı ve: "Şaikı 'tiöyliiyoı:um. ~ara rabnıNi> ( A~ıısı .var) 

-



6 Sayfa 

Müstahsile bol 
miktarda mısır 

tevzi ediliyor 

Emette 15 yaşında 
bir çocuk anasını 

taşla öldürdü 
Emetten yazılıyor: K.azamıza 

bağlı Hasanlar kı>yünde bir cina
yet okmUQtur. &ı köyde oturmak
ta olan 15 yaşında Mehmed ismin
de bır Ç'OCUk anasının baskalarile 
kötu münasdbetlerde bulunduğu
nu ı?Örerek içlenmiş, günlerce dü
flindü'kten sonra nihayet anaslnı 
öldıinneğe karar vermiştir. Meılı
med bir sabah anasile beraber 
haŞhaş tarlasına ,ıitmi.$, kadın o
ra~ia ~lken büyük bir taşı 
bırdenbire kaf a:.ma vurmuş, bey
nini pa~alıyı:ırak öldürmüştür. 
Kürük katil vakalannnc:tır. 

c8on PNta• nm telrllaa: 87 

rt~lt.i~~~m 
y cuan: V alentin W illianu 

- Hayır, bu Port-Phadricli oiula kıymetli bir eşy~ ~bi i.n?
af d kal eden aile namusu ıdi. İD.Kllız

veyahud da sahilin öte tar ın a ler ve bilhassa İSkoçyalılar gerek 
yaşayan bir QOC'Uktu. ailevi an'anelere, ~erek ise, şeref-Torray kırmızıya çalan kaşları- f zı 
nın altına. son ~Bün üzüntüsü }erinin devamına, her şeyden a a 

· ·· riayet etmekle meşhurdurlar. Tor-ile gcnye doğru kaçan mavı W>Z- ray da nihayet saf bir İskoçyalı a.-lerını muhatabının yüzünde ~z-
1 dir II{arşı&ndakini, s&zlerinin silzade, ded'eleıi.nin dede e~ı, 

d lu_ğuna. her ne pahasına o- memlekete hakinı i>ir derebey su-
ı:~~u olsun inandırmak an~ısttnda Ulesinin son terdi idi. O~un "b~ 

bu mavi gözlerin lbakışlan cinayetle münasebattar ~ordü~ 01tu~.· 1 anlatıyordu. Onun i~in bütün hadiseler hakkında bu~d.uj{~ 
pe ı?UZ~ k rtada bir sebelb endişe de sırf buradan ~elebılırdi. endışe . ~" .!' r u Fakat, ve- Kısa bir eıükuttan soora ~t-o sa
yok, grbıbü~.:unuyo. d i~eti He yap- bibi, aiJr aıtr, vermekte oldu~u 
rity ve, tün ia~~ · on:1 · ki izahata devam etti: 
tığı itiraflar da ~riy u "sb ' _ 1Hzme1ıçi kadından bu hidi-
kendısinin masum o~duiunu 1 oı:- yi du~ zaman bir istintak 
ta çalışmas.ı, akibetı~in f«i . - se ve mutıtelü kimseleri ıiz-
cakından dolayı ~l, lbelkı de Yasamı çektim fakat bu l»-
~tl'f, y\iz yıllardanberi bebMtn liee ..,a • 

SON POSTA 
1 

kayenin doğru olup olmadığını hiç av:!ust.m!1 ~~ıp, oraya. ~skiden ~- kıymetli olduğWlu da bılıyor mıy 
kimse bana temin edemedi. O za- mulmesı ihtımal da.hılınde bulu- d.ı? "b' -künet 
man bunun Janet'in sayısını nan eski silahları bulmayı bile d~ Şato sahı ı. gene aynı su -
keoolsinin d~ unutmuş oldu/!u, şünmüştük. Babam, aile sırlarının le cevab verdı: 
harikulade hayallerle süslü ma- deşilmesine hiç taraftar değildir. Am Ev;:;u tıereddüd etti Zira 
sallanndan 'biri olduluna hükmet- Fakat şimdi pek ala ederim ki Ja T ;:~ ~ikontun ehıd~ bulu-
tim. mi~n ve ben. bu ~"!su~a. bazı te- 0~~1::.Vrak hakkında so~guya çek-

Verlty bu mesele üzeı;i:n~e .. fazla ~l:Jbüslere b~~ ~~ıştık. · · mek kendisine pek iç sıkıcı gel -
müteyakkız ve hassas l{orunuyo~- Ge~ kız, sozlennm burasında "şti Şato ·a.hibi ken<iisine o ka-
d~: Sanki cinayeti çözecek dü~- başını e~di ve yüzünü Philippe'e :r ~ğuk bir bakışla bakıyo;du 
mun burada olduğun~ anlar Rıbı, doiru donerek: lci Philippe bundan imtina ettı. 
hep burada ısrar ediyordu •. On~n _ Size Jamieson'u masum ~ Omuzlarım kaldırmakla iktifa 
bu sua.~ soz:uşları, .. hep ke?dı açt.~ termiye çalışmak beyhudedı;, etti ve sert bir sesle şunu sordu: 
oyuk uzerınde donen hır .bur.ıru: Mösyö Verity, dedi. Zira o bu gız _ Ben bu sabah sizin çalışma 
nun yaptı~ı hare~ete bcnzıyordu. li geçidin darlığından bihaber bu odanızda kendisile beraber bulun~ 

- Sakır; •. Jamıeson bunu du- na eminim; kaldı ki böyle bir a- duğum zaman Jamieson bu husus
yup da, gızlıce bazı araştırma~~r dam böyle bir cinayeti işleyebile- ta hiçbir şev bilmediğini söyle -
yapmış olmastn? Bu imkAn. da ~- cek ka:biliyette degildir. mişti Hali ~toda mı bulunuyor? 
li;ı<fedir: ~e 0 .d~. t~~:mk:1: Verity istintakına devam etti: FJ~ra cev;b verdi: .. .. 
bi bu gızlı geçıdi u ş Y"zünü Torray'ye cevircrek - Hayır, dedi. Evıne dondu. fetmiş olabilir. d u. · Torrav tabakısından bir tutam 

Flora canlı bır tavırla ortaya sor u. d .. d b" ta tütün aldı ve Vcrity've sordu: 
atıldı: - d'Arenne e, ıç!n t;. ır - G "dd buldul!unuz kibrit-.. vd b k evrak bulunan bir cuzdan ol - eçı e . ü 

- Eker böyle olsa ı, unu d~· d h b . var mı idi., lertlen bir tanesme bakmama m 
DUihak4cak bana anlatması lazım- ....,..un an . a ~~ku le b er arle eder misiniz? 
dı, dedi. Zira o ve ben mütemadi- . Şato sahıbi su net ceva v 98 Kibriti pe.rbaklan arasında evi 
yen şatonun tarihine aid' hikAye- di: rip çevirdikten sonra: 
}eri ıbirbirimize anlatmaktan zevk - ~~~..&..! seylerln sizin için _ Adada bu neviden kibrit hu-GU)'U'IL )ıı(~ bakını~ tatoıwn - ~aucaı 

Nisa 

Eşiğine kadar uçuyor. 
Orada, .teni güllerle ih 

duvarına 
Yahud titrek yaprak1 
yaşlar damlıyan a{jaçlar a 
Sabahın ihtı.zazl~ ve canlı 

1114 
Bitmez tükenmez hald 
her şehe taze b:r 1ıayat 
Gezerken göri1yorum, benj 

.zı.ren güzel 
Ruhum ana, seni tııkdis 

* Heyhat! Bu bir rüyadan i 
aran1ızda, ne 

BJ.rçok gi,irültült?rile sayısı: 

Zaman, geceler, gündiizler, 
ktlt, m 

Tepeler, ormanlar, qökler, 
rüzqarlai 

Lakin hafif ~Zar, benim 
vamdan 

Olduğumu görerek seri tı 

söyleştfktım sonra a 
makta olan f 

DoQ<ıcak o1an Q'Üne bakarak 
Sürur içinde gel;n senin J>l! 

remn üzerinde uçuşa.cn1ı 

H. Z. Uşalth 

RADYO 

lunmaz. dedi. 
Muhatabı cevab verdi: 
- Gerçi öyle, dedi. Ma7.11?allı 

dada buldu.klanın da Mac F 
lane otelinin kibritlerinin a 
idi 

Şato sahibi hayretle onun 
züne baktı: 

- Odada bu nevi bir kibn't 
kutusu mu buldunuz? Onu, yat -
tan gelirken rob döşambnnın ce
binden almış oldtiğunuzu Be~e 
söylediğinizi iştti,ğ'imi sanıyorum; 
yanılmıyorum ya? Dedi. 

v erity bu sual karşısında şaşır
mıştı. Kafasındaki seyrek saçları-

nın köklerine kadar yüzü kıpkır
mızı Ôldu. Bu halini gizlemek ıçin 
o1tsürmiye başladı ve sonra şu ce
vabı verdi: 

- Hakikati bulmak için vaziye 
ti bu şekilde söylemiye mcebur ol
muştum, dedi. 

Stephen de mutad atılaanlıla 
ile balırdı. 
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Bir JDblle 
MAn•eebetile 

1 General diyor ki ::=;: 1 Son Posla f S ,'ff 0 B 
m.. tarafı 1 inci sayfada) D k 1 L.ı&a-LırdA mu ka Cllllt&anlı t .... -~..., iden had>e ıiren memleketler 

tici. --- .. aınavaffaki - 'nn 8 mı·ııı kome maç arı ... llUUlileperet laz1111 ele çahsarak h«rb fllolanndan da- milJ.etler varsa bundan . ,....._ malli,.a muvakkat ol- ha QOk prototip harb uçakları ya- de,Ril yalnız kendileri mes'ul 
bll&aa bili cieiildir. rattıkları bir sır delildi. _ lar. 
Y--.id..4•ı , Bu sebeble Lehistanın lıaıi>i fngi!terf. kendiai de harbe 

. ( ... a...afı 1 inci fQfacia) 100 J!Mllre - Orhan 12 ile J».. ~almasında, ln,nıtere ile Fran- zır olmadan, Polonyaya vaki 
.... ~ eYVelLbilhsiin ve1 d_~ zavkJni birçok •esilelerle tattır- rinci, Nejad ikinci, Hüseyin üçün- urun maddi askeri Yardımlarına cavıi.iz üzerine Fraıwa ile b 

erme pre usa nguu mıştır CÜ oldu. «üvenmesinin müessir ve amil ol- hame gırmi.$tl Budn de h 
~torlu4t kıt" alan tarahndan llk · k81"fllatma Gençlerbirliii - Yükaek atlamada Güner 1.63 ne duğunu farz ve kabul ederek bu yalnız olarak harbe devam edt 
---~-&ııa.aa edilmekte olan Olimp da- İstmbuJıııpor arasında yapılmıştır. birind, Sellin 1,565 ile ftdnei, Nec- hususta ~tereyi mes'ul tut- yor. Onun bizzat harl>e d 
.....: ha iki tan1fından y~ptı~ Oyun zevkli bir şekilde başlamıt- det 1,MG ile iıeündi oldu. mak mantıksa olur. Çünkü Lehis bile tecavüze ulralll1$ olan 
~ muvaffakiJ'tltle neb;Celencli.. tır. Biıt>irinf takib eden akınlar 200 metre maniada Selim 30.8 tan harbe karar verirken İnailte- .leketlere yardımdan ıbarettir • 
.. 1çı9ı Lama Almanlano eline seç.. devam ederken san siyahhlar ağır ile birinci. Necdet 1kinci. Güner renin bütün askeri :Yardım imkan cak b'zzat Britanya adaları fatl 
lllılftr. ıblmnab başla.mı$. fakat devreyi ÜÇÜDClÜ oldu. lan malUm ve .sarih idi. Bahwrua IA tehi.kesine maruz iken 

lnailiz t.ebliileri IMr ae ~ha 1-0 ma~lUb bitinnistir. İkind dev- 200 metrede Necdet 28 saniyede Leh hüktlmeti haftalarla cm.wı- red~ vakın Doluda daha 
();.~ düttüiiiaa ~':'4>'0,.. .da rede daha aktr basarak hikimiyeti birinci. &ıbrt ikind, Şevket üçiln- met ve bütün ihtimal ve imWnıa yardımlar beklemek abes o~. 

P ta priJ• 7em hir metti.)e testi eden t Sporlular 3-2 t{alib cil olcl& n tetkik etmek idn bol vakte H ~ BTJciıet e'' t ı i eiiilGJerlu. O halde .gelmişlerdir. 400 metrede Şevket 80 •Diyede malik bulunmuŞu. Nitekim Bari- ı ftefik h 
.__, ~onaz iti Ahnnlm Ser- tkiıici m~ B~lla Bıltişebir birincL Necati lkt.nd, Belet ~ eiye Nazırı Miralay B.ek Londr!l- 0 cep 8 
b._ ı..m,. (Y~iphir) ~Demir arası!1da ~ttir. J»işe- cü. oldu. ya bdar seyahat etmış ve İnaıl- • 
...__---= .. .-- ,.. ..... Kırkpçicl hirliler &şıkta, k8f1J8lDıda ço'k Vmn atıamada ooner s.83 ne tere ile her şeyi Rörüpek mıka- yarıldı 118 de Ç8Yn -... •Aii •w ,..1 ~ca Ala • M(lrıel bir ovun eıbrmalanna ral- birinci, Necdet ikinci, Mehmed ii- nma malik bulunmuştu. Şüphe 
La. T~ Ye Y•itdm mn • men 1-0 ma~lflıb blttrnıtelerdir. çüncü oldu. J'Ok ki Loncfrada lrfralay Bek'e (D--.. 
.,. __ 111:11 ..... Yllll oı...ıerdır. lzmircle Balkan baVl'alr ym181nda onun- Lehistan harıbe Rfnliii takd rde .,_._.,. J twd _,,,,,., 
~ -- Olimp'ia Pınal fzDr 19 (Hmual) - Burada ca &ınlf birinci sube müsabakayı fDldliz donanmam büyü bir~ Avusturya!ı ~!1;*lerı. bfil 

.Set •ıN KaaedD" elen ve Oliaı • yapılan mil1t kime maçlmrında 4.11 de kazanmıatJr. oMusile Baltık denizine jlirecek ~ ~e ~1Ufı~ kit' t ... i rcl•a iledemei~ .~af- Galat...ray AltınorduJ"R t-0. Fe-- 111,...,paşa lisesi ...... Ye İQlfi)ter& ft Fransa Lehistan• ~;:~:n a~a et etmektedf: ti 
ı. .wclıı. Fakat 1a1P1iz mapa. n~ Altayı 2·1 ~· • ...ı.ı.. . 2000 ~ak KÖftdel'ecek. dememi~- Df ş 1*tün aa: Üerm 

:: ........ ııilr. bn~leri ~·i ~ lstau.l li•..t.ia r. ... ,.,_ .... Refile Kewıaı lerdf. Farzı muhal demiş olsalar ra!n::::W:pıh" e.m.ıza ..... ,~~ verd 
""---lllıl•rıek yem meVZle çeki • ~·· . k . büe Bek'in. Leh lallrOmetiıUn ve . ~ ' ~ .7 

a.a.a • ym m~ fimditik ... '!'~ llaJIWll dal J1111 • dün M=l~~;~ rcmSah ~ bs~:.1ıia ~ = bi( olmam Mareşalinin buna ~arımız hf~ 
~ ~ab. doauaand~ ve ~ ıa- İstanbul lisesinin Udncl spor miştir. an 1ıılr -·at hlclisasi telAkkj ed1- lnanmamalan llnmdı. Sol cenahıımzda harekltta 

.., ı;,,,,d.e M&nop111D1 (Ka • llayramı dün Klldılıs6,rde Fener- Ha~ takımı. D~a- lel>iJec:ek bir hava içinde JapılQ Suvyet - lla ve Aı..a Hcıneo hmllll bhnman Y1IDll Gl'C!!altl 
~ i..!!:6~ ::! · iaıni 1: ·~ baıbçe lladmda büyük b.ır kalaba- kayı 1-0 mallt\b ederek niektebler Cemal Sahir Jübilesi. bir IJıtıyaem m~erinde de lnııliz ve kıymetli bir rol oynamaktad& 
1ı1 V'_....._L..,__•• .. • 0 W .... lık ön\1nde yapıldı. l:.t falDPiJonu olmustur. cta ~vesile teıtn etti. Fnmaız JUdımlan .ya lıfç o11111a- Ah , r ..._ w. 
~ ~;r- daiı • . e .. ve om.ı bir jleCi4 rırtndeta son- Esir • .._.._._ Bu mıedenberf mal'ılnı bir haki- dl v~ud ıS zayii oldu. Buse- Mina, 
~ . .-.ı . ~ "'ta' ra atletler muntazam bır mayarlM ........... n katin tekrar vaz'ı sahne edilmem- lale de tilrlfl dediltodular YBJ>ıl- aeelen bil~ ~ -y~8:!ı~e 
~ .,'Z; .. bir battan ·~et o h- diziJ.cUlden zuwn Sstik)A) marşı lnaıibul bölaesi e*rim ~ .clr. LAkin bu defaki tuahürü, her dı. .l'Dnki bu seferler esnasmda la İn lizle . her Urafta D d 
lıılıl -•• as cena ı çalındı tından; ıs NMıaa Cumartesi dnii zamankinden kuvvetli olcfuiu ~ fDRJHa ft Fransız donanmaJan - 4? ~ 1•• '.'~ k~ıfeaile. ~~ Meki'el, beden terbiyesi mualli- diil'Ue Talrumde DaAahk klii- a?Aadarların, ilzerine ehemmiyet- nın bivük bir Ot"dunun dariilharb nm şidd-:tli tazyikını durdurdu} 
...._dııaki c&iier bir m.evztt" aidil - JDl Nertrmn Tekil bu D\nasebeUe ~ t.t nbul kılıç. flöre ve epe ıe eitJmelerf icab eden bir san'at lere nakil ve ihracını temin ede- =k~ -:C:du=~yi 
...._'--! t_~ ı-k arnllat ts- bfr nutllk ~ledttten IOnra mü- bir~ l!el!lelerine başla- :meeeJeıd halini .-.. bnhmDJW. bi_l~elderi kabW olunsa dahi bı yfata maıoian licfdetff tumuılar: 
~. DISUUI unp'llatoduk kuv - sal>akwn ballaadJ. mü bak 1 iştirak .Mf.Je aıecesi teabtt etti~ büYü.11 ordular yoktu. Fran1a ve 
~ ' 1 • eolund. Wunaa Yunan 1IOG metre yüıüy\iı: nacaktır. Bu ~-'- :;;: .

1 
. lıti:tllC pur: Halk operet istiyor. lnıeıtıere kara aniulan cihetile o :ı, r::ı ~ .... _ 

.._... seline•. Yunan tebliğin - ı _ BeGri 'l.32. 2 _ Hayri, 3 _ edecek kız ve eru:A mcı erın Son zamanlarda, operetin ace- bdar zanf idile!' ki. birakc f rb ~ ~ 
4ıa A..._,lann Sarudat::k.!: • Mecid. 22 Nisan ~ a}Qamı~a ~ar mi ~e taammdden katledJldi-~ h~ bir semte ıönder memışlerdir 
~ ~ ~ ) 1'J11>ol mac:ı: B taırnm ikinei Datcıldc_ klübünde eskrim aıanlı- ltni j&dtikteD aonra bu arzuyu ınek. erklnı harbwelel'ce bü'.Viik y_...._ ...ı 
.._....._ cenub mmtakaaından ve ck-Yrede yaı>tılı bir s.1yı ile A ta- ~a muracaat. ~e~ek isimlerini fıllara caaret etmek mühim bir btr risk sayılmadan, mümkün ola Londra. 19 (A.A.) - BaJJralU 
~ aubmdau cenub doiu. ce- kımmı ma.ı?ltlb etti. ~ bılclirilir. • le ..mı ederdi. Fakat lflsr- mıyonlu. dan .~~ ~aberlere ıtöre ~ 
~ ~ c:enub baaiıa .d;ıu ~f bci yal"lll: Ba varıe ltadda bir lkiaci klilll llllÇI dük ki, bı.;az ıtina, bir p~ all- Fransa ve İngil~ere, 10 Mayısta ==~~ aı;ın y!!:!a:~ 
._. ilmi laıareketlenna onledik. de- tur kotUSile bqiadı. Modaya ka- ım. Mr miktar aan'at endişesi bir Almanalrm 125 pıvade veya mo- . ::n- WoaLr.. bunlar da Al - dar yaptlan koşudan sonra oradan r.tmbul futbol ajanlıktndan: ara,ya Relince peüll bu it yürü- töriü Ye 10 da zırhlı tümenJne mu ~u~uk = 
111...ıı_..__ ~ brp....ıa, anla11hm kayıkla Feneri>ahçeve ~i. Ra- 20/'IMl tarihinda yapılacak ikin- )'el>iliyor. beienllebiliyor, ilerisi lrabil ancak cem'an 20 Framnz ve :!:&avemet etmektedir. Yw 
~ b~ Dömeke - hile çıkan sporcular bisikletle Fe- cl küme terfi 1D11ıCL için ümld ve "'1ven. verebiliyor. 10 t..iUz tııürnen!ne malik buhmu ..,._. tek m " il adel 
~ • Tnhalanm rwMndeld cfai.. !W'babçe atadın3 ıe?diler. bu en- Fen~ ltmllı s.M .K A- Nasrettin Hocanın JıMyed ma- JO!hHI. Bu 10 fllRIJb tlmenfnln t•;~ :ıwwı .!..... ~ 

- Meçan - Y anyanm timal do· teresaıı yane .:munda ..... Jeindar - J>nmlpqa. Haıu.. Sa- J.ibn.. Şeker Tar, un nr. yaJt var, de J"lll"l8I barellet ed~ yanf e .._ ....,. .. t;.:. ..,,_linde bulunan GOll')'on 15.3/10 dakikada blrfncl. Hayri 1- ~ J>uransny. Yan hakem: Se- niçin helva yapıp ta yemıyomın, yalnız yerJnde h.meder bir hal- =1 ~~ı:;:-ise ~:1 
ve kntd• AcbiJetik •ai- kinci. Bülend tl(41acll oldular. ldb • Mmaffer Cizer. cfem111 de idiler. Bu tflmenler dahi Dun- manm müihiş harb makin İ b; 

mine liden Wr baflllııD i&.ret unuınıl • k t I lib d d d f Eleman var. müzik var, beste- kerk:te bozuldular ve birçok zavi- nd edı. 1 kan 
~ Jnevzie doiru çekilebilmio ola - Anadolu ya gıtme Alman ar 1 ya a ur u ar kir va7,. müe}l!f var, ~ ta isti- a~ sonr, .Y~lm~ e~s hali~~ r~a ~erıız;:::;:;:;ıar ~ya t~ 

'"ılır. • (Başta.rafı ı inci sayjada) yor, ruçın bili şehre bır OJ>eret İngıltereye !'tc ate ı~kan bulabıldi rilıinin her zaman hatırlıyacaA 
LtCt.~ _ 'C?-be .. cılen ._ub baa • ı· ı Alınan tueblib bu harb ~hnnin- kazandıramıyoruz? ler. Bu sebeble İngıltere Dunker- bir kahramanlık 'ff azimle 1ıaıWt 
~ ilmlb-• AlmanlaTm IS ıyen er de cereyan eden harekattan bıle Şelıir Uyatromuz. İstanbul hal- ki milt;eakıb hemen hemen baıb mektedirler 
~o~ •• tatt•h:rJ, Wat illa. bahset ittir. tım eilendiren, bu ihtiyacı ıat- ve harekete muktedir bir kara or Yma tıeWiil 
.._ llaı •ı mubbil t--ı. ... (B~ 1 had NJ/1""4) Siu wk+.e le Alman zırhlı fır mme -çsbşan bir cıpere& Jauduba d.-.ndu Jdilli.yen mehnHa bulun Atfna. 19 (AA) _Yunan 

01 aldlklan haber T~ H..M\: lecektir. kasa üe Gnziaai oıdumuıwı bald- DJl!!UID, her mübel teY9 ltira& _. mUllltu. Uçak filosu da pek zayıf- ..._, ........... .,, I •• dil 
... Elenlerin Meçon mcnii üaerin.. Hem UeD. bam ~a~la. eeyalıat yesini t1ıı1ki1 eden dört İtalyan m- nkmda .mı bul llJralaJar, kazalı Janustı. . akşam neŞri~ ue nmnuaı 
4elrA lal'llJ'luı sol cemhı geriye. ya. edecek vatandavlar bil" bılet kul- kası, fimdiye ~adar İtalyan c;rdu- kaldınmtlardL O zamandanberi ıerçı bir yıl tel?lli: 
ili~_ Arta kideıi lııattına pıi lanacakl.ardır. _V~tandaşl~n be- sunun yapamadıjtı hir iai başar- _ ~ miilı•He, bu kuru.~- fe\"ti .ve İ~tere bu uzun hal'b Makedonyada. düpw•D ~ 
tıilrilebilımek için lizua olan za - raherlerinde ıt<>tureceklen nMos mak istiyorlar. Bu kuvvetler, Mı- ~tüye ~ç bı~ de~. ~nemnde BritanJa adalannı bir Grevana ~ntakumdl "8ftk Al 
-- Te yoL. eld.s etmeie matu oL ~na 50 kil-Oya kadar eşyanın ti- sır hududuna kadar gelmf.tlerdir. ~ AmıUer operetı bu ~~ Alman iatilAmna bı1ı mildafaa akmcmun orta vadisillde ... ou.ı 
il ıereklir. Çünkü bu vazi7ette .al 7.erine ıvesika numaralan kayde- ~terenin Akdeniz flloswıun ıemn kucailndan zorla ao"küp al- icin büyük bir İnJdilz müdafaa 1>G8 mmtakasında bildlrDen bb6 
~ eürade AkfaclaiJ. Arta ÜT. dUecektir. vuifesi, Sicf1ya .bolazından Y9PJ- dl. ordusu vücuda ıetirdi; fakat bu- tazyiki muvaffaklyetle anıem.te 
'- battma çekemeıııeleri ludinde Sevt ftlfblannın ~azrl'l~- lacak Alman - İtalyan nakliyatını H~ teeekküllerln, kendi nu .- JılJm8 "te ııe de Bellraa- tir. 
~ Dhıoke ve Meçonda sı J'Rl'1ll akşama kadar ıkmal ~ J{itü~ ~leetirmekten i~ o- Y•Alarile kavrulara!' bl.9armaia lara a\5ndererek fn~ltel'eyi 'sti - .Amavudluk ~de, ~ 
ftızianal auretile life böl&nerek YL - talrdiJı4ie. dethal bzaWra ~ laeab aeikirdır. çalıfb)rları bu li ~uıiimedL. Halık llya maruz bırakamazdı. O. mu- vudluk topraldanndald harekette 
~ -.dıwmun ltiyük k....ımn derilecek ve S.h aftnünden iti.Da- Libyada Almanların kanı1alh- opereti bekledi~lmız bQmıüniyetf vaffak .,una1l Afrtb bareJıttını, rimiz tdHcftn~ltw- val)ılmıstır 
hta - Yanya mıntaka.larmtla smıiliY rea fttudışlar~ dabtıJ.acakt_:r. il diieı' bir 6'liçlük te Tobruktaki ~remedit Muhlis S.....tun İtalyanlara karşı yalnız üç Avus ltaipn tiimenlerl pW8ıl ... 
-. ... U- ,,, .. 'iiıııı aı.. Vesikaların tevziin&fen j)tf fi{Un İn«iliz mallawemeWlir. Strateıi- bütun orijlnalitesfne ralmen yal- tnlJah. bir Hind ve takriba Od Atina. 19 (A.A.) - Arnavadhlk 

8-lwn ~ lntPlia Daıpa. ~· llevk iı{ne bqlanacaıı tah- uaü Mked n:Aya hakkındaki mz kaldı. de ıneJranDr ve zırtıb hudUz ti.- ta JDmara mmtahsmda Ymumlı -...w.. lsın.lile Yun.a ordu. içm mm nlwvnaktadır. baftabk müeeubeeincle tebariz Cemal Sahir f6bilelinde., halimi meninden mtırekeb tlçlk Nil ar Jum yeni bir ftaı:Jaiı taammm 
-- .a- .., D&• köıfıuile Ar. BaZlı vatandaşlar vi~lyete mil-~ ftl;hile. Tobnak düpan Operete g{ıgtadllf derm 1em~ dmile yaın>eıb. piWdirttiWeri bUlih ..... 
~ llft8lnda oldukça dar olan mev ,. racaatıa QOCU.klannın. ımt!l'~an a~nda bir dikeadir. Tobrukuıı yi a5ntükten. ~ aralarında Hinıl Uimeııi Sidl llatruhtu Y11DM'hlar wakabft tuuuada bu i:.: '1 ılı .. "-Aaa 90llra da ~ vaziYetlerinın Jtoz~nün- SirePPikte Alman münakalatı ldn konuşulanları ~ eti.~ aoma, lııiir l'ransıa mlfl'neelle ..._. d'P ana lllır zayiat ver 
.,. ....... n - Koreııt hatam tutmak .. ~ ~~~ ...... lstemı::: bir tebdid teskil ettiıt o tadar be- ltemall. ~klyeyı ,_._~1;u;!, bfdMe. Hebe$idım ...-U - •• ılflcr ve esirler ~. 
--. uu. • uıı '\'ataı1UQtaı!. dibidir ld. düaman b11raaını ele eoma fU - mrma...u AB ~ llüt&llUi sima1I Afdb !ha ı..ı,.ı tılYlll 
v- onluaa ile 1-iliz impa - h~ bittikten ... aondere ReÇirmet kin b\iyiik fedakirlıkla- alamadımı , reHtmı ,..... - 79bııda WJ Boma. 11 (A..A..) - ıe.ı,.. • 
~ kıt"alannın OHmp•teo Ad- ce~~ m\lhwbe Beledi n a6ze abmştır. Pllvaki Almanlar. ~ -:m ~C dalPn ,.m. f il m• V• llu dulan umumi kanrd'anm aı 
"ıatik"e uzanan • mevzilerde &m den ..,.. alan ~dlel'le. ;;: Td>~ka yaptıktan bir baskın ne- Vaal1 _ Bedia mii•lhline ,,.._: bet tb'znln ~ 1* bıim. C&' numaralı teblttf: 
~ kUYvetlenne kll'l'tl 3-4 Pa- tam ve eramılhı lıaztnedcn maaş tlcesinde 22 tayyare, 10 tank kay- dıtt teabintı da PQmün inüM çilDl dlıcllli • ~ monra, YU«OSlavyada Da-..,. 8IBi 
~ durmadasa verdildai JllU. alan ıınfitekaldler aibl Jddecelderi betmişl,r ve ltilyilk zayiata uln· #tiri orum da bU IUal. ka&mm Jh~b .. ftdJ'8UD ~ al ~ tamam' cı• 

çok tic:Wecli •• k.nJa ol- --1- aıianm alabilm 1 . mışlardır. . Y • _ ....... ~uı tabılar :r•- Q..me. 11M1m btrinden itibaren kıt•aJanmmn Jmeklta denmı et 
~- Denilcb li Jııi A'--- -..ı.... ye,rlcıvç ma .._,_ e erı malriDMJınde .uıw& "fu#%11 "• aat!edillmlye bq • mektıedir Ama'YUCllattlla ..._. 
L._.-- • 1 f' ..,..,.... -va. ~nJmlftn'e .uuıum" - .... D da lik._ JJIJOr ~- • 
~- .... y_.•ncla a(h • decekleri yerin Ziraat Bankası eu- NJm••J& emı nıYorma ki· ..ı. Halk ..-~ Cetine ve Cattaroyu -1 .._" 
~ •uka•emeti ilü Jildanbeft "'-;nde maaılarJnı alabilecekler. ltal-.lara etinin ile - lairbc eleınanlDI Blı nretle slmall Afrika boe lft. ri lmDammz tarafmclla ..... ~ 
-s Wr liualta aea 'ılerdir. Bu • ~ n - llMid)w VcH' liM.. teWil !JmaJt euretile Şehtr Ti)'atrcısWı- rakılm1' ve TrablUBa aeleJi Al- lirler &rumcla erWm Jwı11ıi,.U 
~ •••b.r bnet fietiielüiii11e Diler taraftan lMm ldmeeler .= 'zli ı da. iOlineO '* pbe aıçılamaz mı! man kunetleri. oradaki İtal70- MrWde bir CJl'du •• d"'' V 
ohıı .W. fada e..ı da imUDı beyanname clotdurruk idil allka- Roman:rac:la alairen nep;Jih0 Bu imklnSJZ ile. hatıl IMini kay- lan da benıl>erlerine alarak. Bin- diba bet ...-aı '-i' aH96 
..._ .. ,,rnııırl::lıl:ta f»etaber hu lıuwıta ı. - darlara müracaat etm~ılet. bir kararname mucibince, ecnebi • bet~ iddia edilen Cemal Sahiri, ozbi aptedi~ Pek u Yunan ft'Phesl boJ& • kıt'lıla z daislma,.• ve bozulma,.. muuö BeVMlJlame miiddeti 15 Nisanda leria milli iktlMd nezaretinden ve- Muhli8 Sabllıattıni ve Halk sonra. ba lmnetler Tobtalu çe- ~'~~ .... ~ :s .... 
• . .. Y ...... ..,mdmkinft bitmiJ oJdufu ictn bu bmusta An- rilmııit bir müsaade olmadıkça Ro.. operetinin bfrka~ blburis - vinDiller ve Bardiya ile SeDunm fes ~- 1JJB rı 
.:- •eceıii ,.&ne ,. i.a oh... karadan talimat istenmiştir. Gel~ lllatl7adaki eml&k. hukuk ve mena. ıoi1 san'atllnm bir araya top~a- alm,.Jardı. Bu hareketle Kmr teh mlzfn nıllteiıtllll Mit= 'l 
~Bu eebeble Yuua h.tkumaa.. CC!k emre pe hareket olwıacak- fiine aid tuarruf muamelelerinde rat derH toJ>)u bir tepkk61 W..- dld olwauymı:ha. Bu sbeble İnılliZ ruz ~ dls •İdedir. 
-.... ordularım fazla yıpratmadan tır lwhnaaauyacallan· böyle bir mil - da ~irilemez mi! ler Yuam.lana a&acleıtllkleri ~~~ ~ Astakm Bnar-
...._ .. uıe d6;ar etmeden ta. • ... de W?:..a e.ll~thizY. 79-Pdıacak Halk oıpereı ı.liyot. Buna laa)d.. lmwetin biç olmam bir kısmını Ml.1'~--~enmız 
:.. dtıii. ·• lllıi aı · ı ıW ._., y · la~r "--na kenferaDSI tMamaf muameleleri ile normal ida- :tatetı ibtiY81WDD var. ı.tıkbale il9ri a«tr:dl ~~~- tııDmba'4ımaa dntala' 

melli xah etmekleılliL ••ı• re -r-tıt.i ..,. ......_ • .._. .... eınni.J'etle belnyoruz. tn.anatı ti- Bu itibarla budu Tuna:rmma- tt Akd nizd hava ~ 
Eier fnailiz impa:reaorlak lmYYet (B(lfWef. l ÜICl ıaılfada) da M-etlere miiteallik t ... rruf yatro mewbniDe "8ZJe normal ah- da W1lllUa im~ ~et Su' e e ~ 

le..; Elea •.W.n lnıu irakb -._ taMlla bir ka1erw toplanacak- mu-.&ele1iain .... .._ hatıl ldde val kinde «Areceitiz. J'akat o za- lerl herhalde çok delildir. J'aka& ldlllerlmtı kuvvetU bir hfmaye al 
~ azami derecede muvaffak tir clleceii: Roman7M1a ikamet et- mana kadar da a)Akadarlardaa ban1ann Yunan kıt'alarile l>irlik ~~·: hır= D 
!..__ı ~f ~. B. d. iii lf'in i • GneUe de Lnwme'm Berlin memelde ....._, ...... ı,.. milli -.. ,.,.yret laeldiyoruz. ı.tanbul dar\ te ve omuz omuza olarak Ollmp bombal 1 t E'~ etmlsld 
- beli ~labilir. ~ -.. bp takdirde, 1lık. Mıbk w • fiı ınlllik --. blı'1 mamur bir operet kazanma- mıntMamda. Sanmd,.uroe de • - ara aarruz 

Şimal; AlriltaJı Bertine J('.lbnekte emn Von Paı>en. mn eenebilerin iltt. Romanya •ta.Ji- bık ni1en bizime.ti Jtırk~d dere - Dü~an aveılannm . '9' tayymr 
a: bil u lft! ~nt \dn b1r Jtıüd· einde tedavule c;ıkarılmıt buhanan ~ Kemalle. Cemal Sahirle, sinde ve GrebMafa eenub dolay- dafı !-taryalarıntn !nddetli = 

Bur.da vaziyet d~. det V"ı:vawla blacakttt. Von biJQmum talml.de -.. auhar .. Nwart ve Swklye ile seyretti~- larmda ~ olduk1~~ mu : ~lesıne 1!tlnm ta~ lla1lr. 
1'9bıruk"ta ..._._Mil mubve _ ~ halea nerede bu- rer olıaı,.... ~ -•d'm la&- mız <Cardaııt) bu ihtiyacı ortaya lı8ra w müdafaa kabilıyetlerı b~~1~re ~~: •••e' 
.._ ft faaliyette bulunuyOl'lar Talı: huMhlla llUDDda .. tialtn ~ mil olcluklıuı takclırde tı.nlar J.k- koymı19tUr. Büllyoruz. pek bft,.alltür. e er ~e blll ·..ııı. 
lilaiııP'if lralyan ve 3 Alınan m~törlü bir malılmat verilmemektcdif. bıc:la N-. 19.f I ~. la4ar, Nuınt Saftı Coth" Dasd İl\Rilterenin hid>ir remiyf torpitlıyerek 2 • 
~ ..... t&meninden mtireUeb 0 _ .... ~ air'e de. yakm- ftomanp .fanti Ue U..Olcııaluık .. • A memlekete fazla kuwetlerle yar- dır. 
~7~ Mihver Libya ordusu hili da .... IDtla' - ıı .u.n ....._ ı.n .. lııir be:ruan..,.e ,,...eklıa .a.. Hikaye dmılar vAciederek bunu yapma- ilk Al eıs·illl.n 
~- tuka defnr ileftente meli...... kellef .w.klan; arnı mükellef9e..: DlJ4 ve o memleketi yalnız başma man 
fdtlir. Bu ordu Sollum"da kald k~ m• Llwaıda Mıw • ı.... ı..... tin ~ siW .-.... tab~t ve MWI- ~ fi ialf _,,..) bınrknuıs olmaa van4 olamaz. Hinclistan:la 
llaıilzler de Mı •n takviyeye zaman W a ! AWW ..,_. .,le.ek. leri m..-ı olarak kabul etınit b"r kocanın kansma breı pek Çlinlr.ü yardım meseleleri ve mu-
: imlln bulacalı: .. rclır. Hab~fistan te Lel'Jı lw. Lıh ı •rhleıa 41& ~ o14uiu baJı:.lı oldulu lftemll bir 1ıe11e ~- kaveleleri 'Plltonik koaulmalaria .... ıa.n. 11 (A.A.1.,-== 
L;a. MMltın 80l'la yakan selir>ea ve i M A*rad•ki Romnpa eel.are&i. lal&. nu dedf.f delil ancak miilbet - wne albQ ~ ~·alil bf 1 
-- - ~ n •mılıııDnMin bu. ?t il hadan bildirilmitdf. - ~ mı ~n? O, dol- rabm w ~ ~ wY• ~ wr. ı • 
~ Mı..n tM1Ô)eye ilUa.ı v.ıt • ~yet aJ&War Tlrk fttan - rıa an~fk "*' 8aet .... illıd'l•marl• • .Bunlen ~ ~y~ ..... ~ . ~ 
lwtak;ff. 8a •ebcbJe Jn11Hzle• .._ _. ·.., i qr. ~ r•1'Wfll '-*'"'J 0111111 9t W •tnaf' ~ k_,.na ~~ 



S~ZIN DE TAKDlR 
ETTIÖiNIZ 0ZERE 
~tmss modasının zarafet ~ incellline inzimam ede'll 
üstad tenUertJı melıareti, lculuur da ıençUfe ma&ıd ~ 
yanı hayret bir bed~n tenuübü a.n.eder 

Fakat yüz ft onun bulutu rnezeclirler. Eter bu nukk
Ja lisını relen Uıı&mam ıösterilmezse, seneler bu batlan 
bqlcalanaa pek çabuk farkettirirler. Bu, sizin bir sarrmn
dır ti, afak bir dikkatsizlik veya ihmal neticesi rakıbeleri. 
alsln dildta& naavwdan Dsak kaJamu, Jf&e senelerin ( biL 
U.. Daclk n hassas cllclen musallat olan o tahnbkAr 
MDelelin) cUrlinize çizmekte oldalu on binlerce (bidayette 
l'&Trl m•Jwıs) ipe~ çlzıilere fbmalkir kalmayın.ıs. 

Zamanla clldin.lzi solduruak olan n sizi pek çok defa •a,lütıU ha. 
nb •n ba i1nzalan akşam •e abah KREM PBBTEV'le yapacatı
nm alala: IDMa,lla retediııiz. KRt:M PERTEV'ln ba moclzeslnfl yüz 
binleree hemcinainls cibl aia de hayret ve ~emnaniyeUe şahld ola. 
calren1a. Görecebinb ki slmanıs, ebedi pnçJilinid herkese matnı· 
rane ııöyliyeceldir. 

DEM PEBTEV,.m tertdbinde>kl faal llMlr en derin çlqilcrl bile 
ialede Jecikmtyeceldir, Buıünden itibaren siz de bir &öp KREM 1 
PEBTBV'J illnlei mannada balandunuııu. O, a11li samanda sert 
riqirlann n kunetll ıüneştn en 1Ji mahafızldır. .., 

lstanbul Levazım Amirliğinden Verilen 
Harici Askerf Kıtaatı llinları 

SON POSTA 

Bütün Ağrıların 

Beyhude lztırap çekmeyinil 1 
B/R TEK KAŞE 

Nevrozin 
Bu muannid BAŞ ve DİŞ atıılarını 

aüra.tle izaleye U.tidir. Romatizma 
evcaı. aınir, matu.ı ve adale 

ıztıra.pları 

MEVROZİN'le teclavi edilir. 
- Mİİe88ir Biç: NEVBOZİN'dir .. 

NEVROZiN Tercih Ediniz. 
ICABINDA GONDE «3• KASE AUNABJLlR. 

Niaaa 

TÜRK ÇOCUGUNU BESLER TOSUNLATIR 

Beher me~:ıine ffŞ kurut tahmın edilen 4000 mette branda beZi pazar
lıkta lMm &lı:ıacattır. İhaleli 22/4 ~9tl Sah günü ıaat 15 <le htnlr Lv. 
lmdil( atm alma bmisyonunda 7apılacakbr. 'I'akarrür edecek fıat üze. 
&'inden " 16 lt.t1 teminat almcaktlr. Nümune ve şartnamesi komisyonda 

DEMİR VE TAHTA FABRiKALARI 
TlrlE Alleaba llrlletladea: 

P'abı'ikab.rıınmia mevcııd nwhtellf Cina makinelerle demlr ve aa&re 
bir oot uıal7.eme bıı tere aatı.ta aııııedilmiştir. 

Pirinç, Mercimek, Yulaf, Kornflaor, irmik. Patatea, ~~ 
Pirinç nipstaaı, Buğday nipatuı YeNİr laabubat 1111ıan.....ı 

ANA SÜTÜ KADAR ,KUVVETLiDiR. 
aöriltr. Taliplerin lteUi vaaı:ittıe t.om1.sJOD& pılmeleri. (Ul>e.2398) 

Ayn ayn aıenı mm~. 2 m&J• 1Ml c~ tröDil Ad&puano;;. 
da tabrü:ad:ı yapılacak ve fiaUar haddi Iiyı.iuru buldufu talı:dirde .sa. 
tılacaktır. 

Talib olanla.r bunların ~üfrP.datmı •nlamalr üıııere Ankarada. ~ledi
ye iıttiaattndeı Tcygar apartımenında merlı:eZimilıe, İst.anbulda Türti. 
ye ctlmhuri,yeti Ziraat. Bantuı fube müddrifllilne milracaaUa listele-

Çapamarka Mn.tahzarab. Tarihi temi: 1915 

Beber 9dedine tahmin edilen rıatı bir turuf olan 10,000,000 aded nal 
mıhı tapalı arfla elrailtmeye lt.oD!Dllftur. :bıaıeai 8/5/941 Perşembe gil. 
nü IUt 11 de Anbreda. M. M. V. iatm .ıma tom~Wıunda yapıla
~. Wekıaerın 12IO liralıt Ut t.euıinlıtlar'ile telıtif mekt.u.blar$1ı 
.ihale aaatlnden bir aat evvel komilJıon& ~ermeleri. tartnameli ı lira7a · 

' rini ~ eLmeleri illıı olunur. Toprak mahsulleri ofisi fstanbul şubesinde 
···············-········ .... ········-··············--·-··-·-·-···-····-·---··--·- Bir çuvalıdan ~tı olmamak üzere hel'Nlık irmik &a.ilıllD& 

Son Posta MatlMıaaa: N911"İF.a Müdürü: Selim Rqıp Em-. 

SAHlBLERlı S. Rq.p EME.C. A Ekrem USAKLIGİL 
tından arzu edenlerın Sirkecide Liman hanında.ki OfıaimiZ aat.ı.t 11"11i118. 
müracaatları illıı olunur. .3057• 

tomilJODdaıı alımr. c2112 - :1u. 

•• Niçin-Nerede-Nasll? lstanbul Defterdarlığından 
Mat- ka· Bub-San'ab Maballeal • Sok•t Beheri « liradan • aıded ma• baflılı: tevhid semeri kapalı zarfla elı: -

ailtme,ıe konmuştur. thaıeai 24/4/Ml Perfe!Dbe günü saat 15 de sıvasta 
Askeri S&tm Alma Kom~cıyonunda yapılacaktır. Hepsin in tahmin bedel: 
3'1,600 lira at. t.emlna~ 2820 liradır. Nümımeai Komisyonda, JllrtCamea& 
Ant.ara, İatanbul Lv. Amirlikleri Satın Alma Koml.!yonların.1a da görülür. 
Talit»lerin ihale saatinden bir aaat eneı tanunl vesitalarae telr.llf met. • 

Sıra rı.okellefba 
(&.ttarafı 5 inci .. Jfeda) No: adı 

Bu buıit uJ>.ıl sayesinde birçok. 
medeni eşy:lnın neden yapıklığı~ı 
antamak kabildiT. 

No; 
ratı ıa ç rım zam senesi H 

L. K. iM K. L. K. 1.. K. 

1 Hüseyin Yalçın Attar Kirmaatt 
Ere itli 

M. kardeşler 
B.saray mey. 
Bqvelı:il 

7' 
8 

32 
1 

30.00 8.70 1.'1-l 
2 Mehmetl Ak.kut Tütüncü 18.()0 3.22 8.&l 

tuıbJaruu Komilyona vermeleri. (2236 - 2692> Hasta dUlmelar 12.00 1.32 0.38 3 Olllıaıı rerti1t51 o. Apt.al 

* * Beher kilosu 48 lı:uruştan 20,000 kilo toz şeker Ç4lna.klı:alede a.slı:erl sat:n 
alma ~onunda pazarlıkla satın alınacaktır. Tutan 9800 lira, ilk te
minaııtl 736 liradır. ihaıes. 5 5/ 941 Paartesi günü sa.a.t 15 de yapılacaktır. 
Talıplerin belli w.tıtte komisyona gelmeleri. <HM.2975) 

' Oenmt rııasb.nm,alttan koruyan 4 Osman 
5 Cclll ve Ab. 

dullah 
kalay da hazan h.utalıanahilir. Vakıa 
bu pek nadır raııllanan bir hasta -
hkbT: fakat ne ele olsa mevcuddur. 6 Bedri Nıyaıı 

Kalaym ha.tahiı pek koTkunc;. ., ljamil 
pek euidiır. Bu adeta kdera gibi. 

Türkiye Cümhuriyeti 

veba tp:bi korkunç biT hastalık UT. 8 Meruncd 
Bu 1.-ala~ h~rha.ngi bir yerde .. ~~- 9 Fuad 
hılr etti nu, siımtb yayılır; buti.i'n 10 M Ali Yapa.r 

I civv.ındak.i kalaylara kol atarak, 11 A~ 
) çok ima bir ramanda onla1ın da 

ZiRAAT BANKASI 
ltaııdut t&ribl: 1811 

100.000.000 TUrk Lirası 
lubt ve &Jana adedi: • 

liral ve ticari ber DHi bulra auamelela'I 

verir. 
ha9telığa vakalanmaatn& ıebebiyet 

• 12 Orba.n Bmv 
13 Ekrem 
14 Oem:Ll 

Böyle bir kalay bastabğı salğını, 
bundan 70 yıl önce. büyük bir Av
rupa şehrinUı 11..tk~ri bir garnizonun. 15 Kemal 
ela zuhur etmi~i. Bu garnizon amir. 
teri. birdenbire •*erlerin elhiı~le- 16 ua,,ım Tokaös . 
rindeki kalayh düğmelerin renkler;-
ni değiştirdiklerini birbiri ardmc.o l'f Muata.f& 

·rerlilı:çl 

Aşçı 

Saa.t T. 
B. k\ıJ'WDC1I 

Kunduracı 

Mimar d~poBU 
Kundura T. 
Emllk K. 

O. AptıM 
Ka.raıb&f 

Hüsam B. 
Htıaam B. 

M.pa.,a 
M.paşa 

Sofular 
Sofıjar 

Başvekil 
Lölı:ilncüler 

Millet 

Millet 

• 
7 

30 
51 

ı~o 

166 
Eslı:ı 8ara9hane 6 
Ma.kardeşler 36 

2 

1200 3.60 
84.00 8.52 

60.00 2.54 
27.00 n.u 

22 50 5.62 

18.00 5.40 
18.00 0.86 
84.00 1.07 

Fotojtra.fçı Baba.ha.san Şehzade 203 108.00 10.89 
Sucu Baıb:ıhs&an Şehzade 235 112.50 00.22 
Araba T. Nevbahar Haseki 108 22.50 4.50 

0.72 
uo 

0.51 
S.()8 

1.12 

1.08 
020 
0.21 

2.11 
005 
0.90 

Kahveci ~ye 11'.1>&4& :66 324.00 123.80 28.47 
lTebkıtl itiraz komisyonunun 2U0.939 ta.rıh ve 24399 No. ka.rarile) 

Sobacı Qureba Ordu C. 322 135.00 66.58 13.SJ 
(Tetkiki itiraz kom"9yonunun 2.1.940 t.aıib 'M 55885 No. lmrarile> 

8'mitçi Sofular Yeşil tek. 1/3 55.00 11 .25 2.25 

(Temyiz kom~onunun 23.2.938 tarih 546 sayılı lt.ararile) 

000() 11137 ıı 

00.00 • ua • ıt 

o.oo • ll 
1.07 • Si 

o.tt • • 
O.te • .. 

1 
0.00 • 11'1 
1.62 • 181 
0.13 • -0.19 • 361 

O.O() • !Ol 
0.00 • 12'J 
O.O() • 21' . 

18.51 936 il 

11.99 N'1 • 
o.oo 9H IH 

İl)Ce bir toz halinde dökülmiye baş. 
ladı.lclannı farketmi,ler. Çok geç -
medeo gerek askerlerin lizmndelti 
elbi.e düğmeleri gerekse, debboy • 
laırde'ki elbise düğmeleri birbiri pe
tinden haftlb olup gitmit ..• 

Fatih Mat.re Şut>esi mükelleflerinden yukarıda adı ve ifi ve ticaretgah adresi yazılı şahıaıv terki t.c.aı'eUe 
yeni ad.reıslerinln bildirmeıni,J ve tebellüğe sa'ahiyetll bır kımae go.stermen• iş ve yapılan araştırmada. Ja bul~ 
namamıı o}jukl84'ından kaz:.ınç, buhran vergaeri ve zamlarını havi ihbarnameleri bizzat kend ılerıne ı:.eb!ilı 
mümkün oıamamıttır. Kcy!i,e~ ~92 sayılı kanunun 10, 11 inci maddeler.ne t.evfitan teblig' ferine geçmek 
üzere aAıt olunl&'. (311-l> 

Bu it il\ önce aekeri amirlerin 
clilla• çekm.i,. sebebini araştır. 
mıtlıar, fakat bulamamışlar .. naha -

l 
yet nıemleketin lllimleri de bu ite ~ 
kııutfllllt memleket mikya..~da bir , 
münek-.a Dai!gÖsterm.,. U-zun aTRt-

tınnalardan so.1•a düğmelerin has- ~~, ... \ PA R A 
ta'ı.ğınt bulabilınitler: - . ' ' 

Meier kaLıy iki türlü imit: Biri (.' 
beyaz. diğeri emıer lalay İmif. Bu. \\ 
biraz kömürü encfumabuh~ Nele- ~lıml,_ BAY~T 'l'AlllfllHll 
kim kömür de cina cinıtir: Bazı kö- DiREKSİYONUDUR,/..; 

-

mi.i'der, Jelad~ bildiğimiz kömiir 
şeklindedir; bir kısmı ise cimaı 
tek !indedir. 

itte kalay da böyle imİ§: KAiayın 
clıı mütıeaddid cinsleri. varmlf. 

,.,-... - -.. ---......-

PARA BiRiKTiRENLERE 28.800 
LiRA iKRAMiYE VER1YtJa 

Beyaz kalay, esmer kat.ya, ee -
mer kalay ela beyaz kalaya tahav
vül edebilir. Be)"lz kalayın esmer 
1m1aya tahavvül edebilmea' için. •= T iŞ BANKA 51 
bunun iMtönce., ufak bir bulaf.lklık • 

geçirmeli llzrnd~r. yani, beyaz ka. Küçük tasarruf hesaph3rı 
ZirW Banlrumda 1r1uabara11 "' ibb&rlJS &uarruf buablaruıda lay e.mer katay haline gelf'bilmek LAN 

IDM IO lirM& bulananlara lellede t .defa ptileclk kur'a i&I afatı· i.r;;ıirı beyaz kal:tyın Üzf'rine az da 1941 iKRAMiYE P 1 
dairi pil.Da ilin 1Uami,J9 dalıuıacattır. olea, b\ay tozunun gelip koınımaıı 

tlzundır. Fekat bu da köfi değil: 
4 Adet 1,000 Lirahk 4,000 L:ira Yalnız bulaşmAlt iti temin etmiyor. 

4 " •OO 
11 

2,000 fşin içine hararet de kan,ıyor. y._ 
U ti ni, düğmelerin yalnız bulapnası U .. 

4 " 250 " 1,000 n fi değildir; bir de üıümütı olmalan 
icab ediyor. Hara.r<'t dereceai 20 

40 il 100 w 4,000 W den atağı. olul'h beyaz kalay emıer 
00 &O & 000 kalay hdne gelebil&r. 

1 il • Uı ti Şimdi gelelim askeri debboydaki 
120 • 40 il 4,800 düğmelerin vaziyetine, bu kalay 

ti düğmeler nasıl oldu da bastalandı-
\ 60 11 20 n 3,200 H lar~ Demek ki debboya. nasılsa eL 

K91ideı.: t laba&, 1 Mas ""9 l &. 

a--. ı hımeıhpla ıariQlelilUle ,.,.... 
1941 ikramiyeleri 

ı adet 2000 liralık - 2000.- ura 
1 • 1000 • - -- • 
1 • ,.. • - llOO.- • 

6 • IOO • - 2000.- • 
8 • llO • - 2000.- • 
il • 180 • - llOO.- • 
80 • .. • - 4000.- • 

300 • • • - 1800.- • 
DID&t: Belablanndati panlU bir 1ene ._de 11 liradan atalı mar lı:ıalay tÔzu gjrnllf. Diğer tuaf-

d~nlete ikramiye cıkUlı ıatdlrd• ,. 20 fuluill verilecelrtir. tan debboydaki hararet te 20 dere- • .. ı:. •• -•• • •• • •• ·-· ... • .. ••• .. • •• • •• • ... ••• •• • ••• • •• ••• ... • •• -.. • .. • •• • .. • .. •• 
Kur'alar senede 4 defa, ıı Mart, 11 Haz.'ran, 11 BJUU. ıı Birin- ceden • .. it imis. Esmer kalay to7U 

Ci IUnaıı tariblerlDde ı;etileeet&~. dilin e1--. birine kcıam.., ve dcır •••* ~ cliPa.. balapu1-
~wıııı~11111111ı.--.-.-.-...~~~---~ıwıııwıııwııııı~ıııııııııııı.-..ı.~~"""~~"11 hM ~ ....... düime)e.i .... • ..... ...... ' .......... 

nm e~• hsah··ı Bir tU .. ecleW .... 'mi --- ..... 

= iDAıuiNi aiLuı is aA11KAsı110A 
iKRAMiYELi HESAP AÇAR 

SAT,LIK KON. K ~ ~ 
tatanbu! SulU'.nahıned Binbir- S El AN 1 K BANKA S 1 

direk mahallasinln ~ıme ve Bu· 1 
t.erazlai acr.J.ğır.daıki mahallMl 
19, 21, 23 kapı numa.ro.J.ı 960 met. 
re murabbe.ında i>.lbıçeli muhte -
tem lrona.k, Sultanabmed Birin. 
ci Sulh H~-uk mıWWmıeel mart. 
fettıe 25/4/Ml OUma. lfinO. .saat 
14 te miizıayede ile atllacaktır. 

• 

,}; O JJCJ, 
S A Ç S A 8 l' ' lJ 

'S,'\çfarını~ı mu~;tfazı- için harıkOlad~ 
•ı.ıll;1nıı.t.ıt tı;Ore::t: ... ~. r-tz 

-~ ) ..._ ,, r u ~.: ... r 

Tuia tarihi: 1888 

• ldare Merlt.8'Jl: lsTANBtJL <GALATA> 

Tirlıiyedelıi Şubelmı 

tsTANBUL. Galata ve Yenicua& 
MSRSiN, ADANA Büroea 

Yananidandalıi Şubelmı 

8m.ANtK • ATİNA 

• Ber nevi banlı.a muar· ·· ' ı 

Kiralık Jrualar ..m.& • 


