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Talan 
ıarkta 
llarb 

vazıretl 
Avam Kamarasında 
müzakere talebine 

Çörç;iin cevabı 
cdlöyle ba mlisahre için 

leat'i ;aamcuun •elip ııelmr 
Jiiini tayin etmek hiilıiıme· 
ı. aid olmalı la&ım ııeldiiini 

NJ'QllCI iclisaF ederim» 

8. Edenin Orta şarkta r 
yaptığı son seyahat 

Lond.ra, 24 (A.A.) - Başvekil ( 
B. Çörçll ıbuK(ln Avam Kamara-
sında denıUJtir ki: 1 

cAvam Kamarasının Yakın-
eark harb vaziyeti hakkında ya
landa bir müzakere i.stedi!ini ha
ber aldım. Meclis. herhanıi tbir 
müzakerenin vaziyete ba~lı oldu
tunu takdir eder. Böyle bir mü
!Were için kat't zamanın ~elip 
aelmedilini tayin etmek hükQ
.mete aid olmak IAzım ıeldilini 
be,ana ictiear ederim. Meclisin bu 

(O....U J inci sayfada) 

Yaa 1e1-i teWoma ı 2020J 

• 
lnglllz 

sol 
ceaalu 

Cephenin yarddığı 
haberi asllsız 

Büyük mikyasta bir 
taarruz bekleniyor 

CUMA 21 NlsAM 1941 a. idare itleri telefonu ı 20203 F"ıab S kunq 

Millt müdafaa ve İstanbul kadını 

Kadınlar Pazartesi 
günü Partide bir 

toplantı yapacaklar 

Askeri vaziyet 

lstanbul kadınlarına icabında diğer şehirler
dekinden başka vazifeler de verilecek ve ka
dınlarımız şimdiden buna göre yetiştirilecekler 

Bayan İnönünün reislığinde bu -
lunan Ankara Yar<lımsevenlcr Ce -
miyettnin beyannamesi üzerine ,eh
rimizde faaliyete geçen Bayan L6t
fi Kırdar, Bayan Reşad Mimaroğlu 
ve Bayan Haaene Ilgazdan mürek
keb komite bir çalııma programı 
hazırlamıo ve ,eiırimiz kadınlarını 

Tebll.lere önümüzdeki Pazartesi günü Parti 
vilayet merkezinde büyük bir top -
lantıya davet etmiftir. 

• Jlre Komite azuından S.yan Hase -

Yunanl•standa harbe U ne Ilgaz dün öğleden cvv~I Vali n 
Belediye Reiai Dr. LOtfı Kırdan zi.. 

d d k t •aZIJ8t :r•ret ederek çahfmA programı bak.. evam e en UVVe - ·W kında izahat vennittir. Komite Yar. 
le ne yapabili ler ? dıınaevenler Cemiyetinin beyanna-

r r meani tekıir ederek bütün latanbul 
Yazan: H. Emir Erkilet Teslim şartları kaduılanna dağıtacaktır. Şehrimi -

J8 Birin.citeşrin lMO dan zin muhtelif semtlerinde faaliyette 

l·mzalandı hulunmak Uzere ekipler tetkil edi-yani 6 aydanberi en miifkül, lecek ve haıtaba:kıcılık, .. rgı, il&ç 
eıı aayri :müu.vı şartlar atım- hazwlama ve dikit dikme faaliyeti 
da teeaat ve dirayetle harbe-
den ve bilhaaa Epir " Ama- Yunan resmi tebli"indı takviye olunacakbr. 
vudluk muharebelerinde İtal- • '6 ' Kadınlanmızı milli müdafaa hiz-
yan ordulanna vuıfca dalına wrılen izahat auıbncl• ~- O&ere hazırla- 1ets+.ıı1. ~·lril .... bn it • 

Habeşistan da 
buyuk bir şehir 
daha zaptedildi 

üftün olduiunu iabat eden Yu- ............ .a.-. letanbul kadlll- 'sslr" • '._.. tlla blıMt .._ 
L.onea Z.f (A.A.) _ Reut.ı nan ordus:mun üçte ikisi ev- Xalıiı'e, 24 (A.A.) _ 0rta1ark (Aıb. llQfa 7 .._ J le) V.& Ulfi Kwd.r 
Londn atıkert mabfelleri. lnsi _ velld ~ndenberi kendilikin- İngiliz umumi karar"lhının ~ 

liz lut'a&uuun Yunaniatanda teda _ den mütareke yaparak teslim liti: 
ftff mevzilerini tutmakta devam et- olmuş bulunmaktadır. Yunanistanda kıt'alarımız, dün, 
tiklerini bildinnektedir. 1nıiliz aol Yunan ordusunun mütebaki düşmanla temas halinde idi. Fa-
cenahmı.n çe"1ildıiii veyahud ya • üçte biri kadarıle İD.Jeiliz im- kat biç mühim bir carpı$ID& olma-

D • ' k t •k nldıiı }\aldundaki pyia, tamamile paratorluk kıt'aları, Milonanın llllitır. 
essıe ye arşı azyı aaı&..zdır. Yunanlıların ltalyanlara cenubundaki Termopil ~eçidi- Atina 24 (A.A.) - Yunan bat-

Kesik kol ve bacak· 
cinayeti aydınlandı 

gı.ttikçe arhyor delil. fakat Almanlara tealim olma- ni terkettikten aonr.ı. bunların kumandanhiLnın dün aktam nqret-
aun mlniclarbiı tebarüz ettirilmek timdi Atlante - ARriboz boka- tiii 181 numaralı teblii: 

Kahire 24 (A.A) Orta lı: tedir. ~uleunKanorevnet Bkoeoört:ı·azi - v·roasti:~~ . Y~oe}u. cephe.iain beklen, ~e. - Failler 19 yaıında bir gençle karısıdır. Katil 
• · - tar Londrada Abnanlanı.1 Limni a - ·u dik mbillli. Alman kuvvet ennm •• 

İngıliz umumi l.ararglhırun teb- duını almıı olmaları çok ıtipheli dını taşıyan uzun ve dar ber- Manaatır yaylasında seri ilerleyiıi, itirafına rağmen, cinayeti niçin işlediğini 
llfi: gözükmektedir. zabta bulunmaları ve iburasını bunun neticeai olarak Yugoslav or. - l k d• 

Libyada, Tobruk ve Sollum Büyük mikyaata 1air taarruz dünkü haritada ~österdi~iz dusile irtibatımlıZln kesilmesi ve Ar. SOy ememe te ısrar e tyor 
m.ıntakalannda, keşif kollanmızuı bekleniyor veçhile müdafaa etmek ilte- navudlukta bulunan lut'alanmızın 
şiddetli faaliyeti devam e~ir.. Londra 24 (A.A.} _ Reuter a- meleri mümkün ve melhuzdur. arkadan telttlid edilmesi kuvvetle -

~abeşistanda, hayrat dauna lr jaM1nın İngitiz kuYVoderi nezdin _ (Anası. aaJfa 7 allan 1 de) rlmizin tuttuğu hattı tamamile boz -
len harekettmi?.e en~l olmakla (Denmı 3 indi aaJfacla) (Aıbaa •)'fa 7 'SÜtan 3 te) beraber, Desslenin slmal ve oenu- _.:...._...:._ _____________________ _.._ _____ . ____ ___. __ _ 

bunda şehir mevdlerinl tutan düf-' 
mana karşı ~ ttikce artan bir taz
yik ıdame edilmektedir. Buna in-

( DeYamı 3 ... ~) 

Almanya ya 
gündüz hava 

akınları 
yapıldı 

Holanda açıklannda 
3 Alman ticaret 
gemisi babrıldı 

Londra. 24 (A.A.) - İn~iliz 
hava nezaretinin tebliAi: 

Dün Kilndüzün. bombardıman 
teşkilatına mensub tayyarelerimiz 
münferid taarruzlarda bulwıarak 
Almanyanın •imali ıarbisinde kl
in Osnabruck civarında İbbendu
ren'de mühim bir elektrik merke
Zhıl bombalamışlardır. Tayyarele
rhniz bulutlardan meharetle isti
fade ederek hedefin üzerine teel
miller ve birkaç yüz metre irıtifa
dan tam isabetler kaydetmieJerdir. 

(0....... 3 indi .. ıfeda) 

General w ........ 

Lav al 
kablnere 

girecek mi? -
Amiral Darlan 

Pariste 
temaslara başladı 

Fransa da 
reni 

Mdlseler 
Mareşal Petenle Amiral 

Dirlan arasmda 
mUnakafalar olmuş 

ÇANAKKALE VE 
KARADENiZ 
BOGAZLARI 

A.lmGnyanın boğazların lıon· 
trolunu idediğine dair haber· 
ı.,. A.lmcın hcuiciye nezaretin· 
de bir f'lfU'lma mane11rcuı 

..,.etinJe ttuJ•il ediliyor 

Berlin 24 (A.A) - Yan reL 
mt bir kayn•ktan bildiriliyor: 

Aımanyanın Çanakkale ve Kara· 
deniz boiazlarının kontrolünü iste -
dili hakkındaki haberler bugün Al
man hariciye nezaretinde düşmanın 
bir oatırtma manevrası suretinde 
tavaif edihniıtir. 

(Devama 3 üncü uyfada) 

Bundan on gün evvel Beşiktaş- Hemşerisi bulunan maktulıı ne-
ta Abbasaka parkının kuytu bır maksadla öldürdüğünü sövleme
yerinde çimenler arasında bir çu- rnekte ısrar eden Kazımın, cına
valın içinde kesik iki 'kolla iki ba- yete •takaddüm eden j!Cceyı Mah
cak bulunmuştu. Kesık bacaklar- mudla ve karısı AV<se de yanların
daki bir çift çoraptan b~ka vak'a- da bulunmak suretile üçu bırl kte 
nın aydınlanmasına medar olabi- Beşiktaşta Abbasağa mahalles n
Jecek ortada en ufak bir ipucu da- de İsmailiye sokaı{ın<fn 12 numa
hi bulunmamasına ra~men adliye ralı Boyabadlı Mehmedın evınae 
ve zabıta bu esrarlı ciqayeti mey- .geçirdikleri anlaşılmıştır. 
dana çıkarmakta ,gecikmemiştir. Çok tlaşin tavırlı bir adam olan 

Tahkikat seyrine ve itiraflarına Kazım bu ciheti inkar etmemekte. 
nazaran bu müthiş cinayetin faili maktulü bıçakla öldürdi.ıkt~n s n-
19 yaşlarında kadar tahmin olu- ra cesedinı kolaycıı ortadan kal
nabilen Kazım adında pejmürde dırmak için rnuhıteJif parçalar ha
kıyafetli bir Rençtir ve bu işde linde do,l!radtğını büyük bir so
kendisine yardımcılık eden de ka- kukkanlılıkla itiraf etmektcd r 
rısı Boyabedlı Ayşedir. (Arkuı avfa 7 aütun 6 da) 

Anadoluya gitmek istiyenler 

ilk kafile Perşembe 
günü hareket ediyor 

Üçüncü liste de tanzim edilerek alakadarlara 
bildirildi, gideceklerin tabi olacaklan 

kayıdlar hakkında talimatname hazırlandı 



2 Sayfa 

Hergün ' Resimli Makale: 
Abluka ve mukabil 
Abluka 

'-----Mllhittln Blrfen 

Lehistan seferi, Norveç fütuha
tı ıgatb muharebesi ve nihaveıt 

' (Arkası sayfa 6 sütun 6 da) .................................................... 
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Süveyşin kapanmış olması M:h
vere direkt bir !ayda temin el -
mez. Yani bu knnalın kapanması 
ile Mihver devleUeıi dünyanın ik
tısad ve har.b için lazım olan ip -
ti<lai madde kavnakhırından her 
hangı bir tanesini kendilerine çe-
viremezler. Bu gibi ahvalde en 

tehlikeli bir durum arzcdecck o-

SON POSTX 

s Müteşebbis insan, mütereddid insan === -== 

Niıan 25 

1 
Sözün kısası l 

Müfid Ratib 
Hakkında 



25 Ni .... SON POSTA Sayfl\ 3 

Telgraf' sı Tele v Telsiz llaberleri 
Ba,lrlneye 

Verilirken -------Amerlkada 

ı Bn çe mnzakereleri 
Pazartesi baş anıyor o Yunanistan hailesi 

Merkez Bankasının umumi 
heyeti dün toplandı 

lklmlbim 
natuk 

Ankara, 24 (Hususi) - Büyük Millet Meclisinde Pazartesi günü 
btitçe müzakerelerine başlanacaktır. ilk olarak müzakere edilecek 
bütçe Vak1flar İdaresinin bütçesidir. ldarenin bütçe.sı 3, I 75,000 lira 
olarak bağlanm19hr. l · 

Yazan: Selim Ragıp Eme§ 

İtalyan kuvvetlerine altı aydan
beu kuvvetlı b r mukavemet 

gostermekle kalmıyarak onların ilk 
• taarruzlarını durdurduktan sonra 

Ankara, 24 (A.A.) - Merkez Bankası hissedarlar umumr he
yeti toplandı. Müessesenin dokuzuncu hesab yılı hakkında ıdare me -
!isinin raporu okundu. Rapora göre banka bu yıl 3,645,028,84 lıra sa.. 

fi kar temin etmiştir. Beher hisseye 7 liralık temettü tevzi ed lmesı 
hakkındaki tektif kabul t..'Clilm:iştir. 

Vall. muavı·nlerı· 1 lngı·liz - Sovyet ger ,e si.ıren ve anudane bır istıh-
ıa harbı yapan Yunan ordusu 

d d ""• ·kı·k •• k I • çok üstün ve çok iyı mucehhez ta-'. 
arasın a egışı 1 muza ere erı ze kuvvetlerın miıcadeleye katıl-

ması net cesınde malğUb oldu ve 
Ankara, 24 (Hususi) - Malat- ·ıerJemİy kısmı küllısı silahlarını teslim et-

ya vali muavini Cavid Kınayın lcad- ) Or t · Bo:ıtle-ce ·muharebeyi terke 
rosile birlikte E.skişehır vali mua _ (A A ) mecbur kalan kuvvetlerin sayısı-

Londra 24 d. 
5
· - Bugün A- nı ikı .,'tiz !:>ınd""n fazla olarak ka-vinliğine, Diyarbakır valı muavini K 1 1 b ·' '" 

Orhan Safi Güvencin Seyhan ida - vat. m amarasın. a lovyet erked" . _ir bul etmek mübala,galı bır tahmin 
• v • • ıcaret ve umumı an aşma a ı ıçın sayılamaz. 

Bahriye nazırı : 
Sovyetler Polonya 

ve Besarabyaya 
yeni kuvvetler 
gönderiyorlar 

"lngiltereye malzeme 
taşıyan gemilerin ba
tırılmasına müsaade 
edersek mahvoluruz,, 

dedi 
re heyetı azalıgına, Dıyarbakır va\ı ya ılan muzakerclerin ne halde bu . 
muavinliği k.adrosunun Kocaeli vi _ lu:duğuna dair sorulan bir suale Yunanıstan, hıç şuphe yok; çok Stokholm 24 (AA.) - Reu -
!ayetine verilerek Seyhan idare he- b h · · ·· t B 1 buyuk bu nıucadelen n kasırgalı ter: . I ceva en ancıyc mus eşarı ut er . · . D 
yetı azası smail Vehbi Berkin Ko - d . t" k" 1 ııa'Vası ıç ne duşmuş ve coı,'l"afı emokraton gazetesinin Berlin 

H • • I caeli vali muavinliiine Bayındır emBı§ ır ı :I I h kk d . d" vazıyetı itıbarıle bu ~rtınacian ka- muhabıri diyor ki: 
arıcıye nazın gerıcı en« O : u mcse e er a ın a "ım ıve mak mk · b 1 1 B 1. ··- ·ıd·-· .. 5 .1._.1. l L d .ı._JL! ı·- kaymakamı Remzi llcünün <nçı'k k d b" l ki· ka d d'I d._:. çın ı anını u amamış o an er ınde ogrenı ıgme gore, ov. 

mıoer er ıral"fUın a Deacnn ıge buhtnan Manisa vilayeti idare he - ~ lar kırı era .. t·• ·.fr e ı me ıgm ı 1 bıf memlekettir. Muharib kuvvet- yet kıt"alannın Uzakşarkhm çekil -
L __ ı l idd ti l k "d soy eme e mu eessı ım. l t k b"l d .. . . . KCıpuan arı f e e en ı yeti azalığına, Erzincan valı nıua- J . ..k. . . .. . . crın !11u e a ı urumu onur.de dıklen hakkında bir Japon memba-

dtİ vını Hami Ankanın da kadros it: ngi:lız hu ·um~ı~ın, musaıd bır! ~ususı bı~ gaye tak;b etmedi~ ından verilen haberler teeyyüd et -
Vaşington 25 .(A.A) - B. B. C.: biılilr.te An&alya vali muavinliğine fırsa~ z.uhuru~?~· 1~ l~mleket a - ı.çın de, ugradığı akıbet, o nisbet- mektedir. Sovyet - Jaı-on bitaraflık 

Dün gece iki mühim nwtuk ırad naklen tayin edilrni~lerdir. raıı! a ~~a a ft~ u un~n mesele- te haksı~ olmu tur. Dcnilebılir ki paktı imzası üzerine Sovyetler Bir-
edılmıştir. Bu nutuklardan biri 'ha- len her 1~1 tara 1':.ln aynı der~~ede bu harbı~ masum mağ"durlarını liğinin Uzakşarktan bilhassa Vladi-
riciye nam Hull, di~eri de bahri- Yakınşarkta faydalı b~~ ~arz~·İ hı.tl~~tmek uzere tadad evlıyer.:k birer derece tayin vostok, KarbaroV9k, Şita ve Vi'kuç.. 
ye nazırı albay Knox tarafından Sovyet huk~e .1 e .~nuşterek men - cvlemek lazım _gelırse, Yunanısta- dan bütün kadroları ile ordular çc-
söylenm~tir. Iaat mesele~ennı n:~zakere etmeğe nı, bun_lann başında savmak la- kerek bunları Baltık devletlerine, 

Hull Mihver devletlerine karşı harb va • eı· hazır oldugu~u _soylememe he zım .gclır. Sovyet Polonyasına ve Besarabya -
oek şiddetli bir lisan kullanmış - zıy 1 men ilemen hıç luzum yoktur. Yunan ordusunun ~aayyün eyli- ya sevkettıikler.i anlaşılmaktadır. 
tır. Hatib cMihver devletlerinin yen bu. hazın nkıbct:nden sonra 
dünyaya t'aiıakküm etmek planları (Bcıştarafı 1 inci sayfada) Ai •• d . Termopıl ''e dana öte tar~ftak.i 
hakkında hi~ bir şüphEiniZ voktur> kararı bize bırakacagına kaniim. ~manyaya gun uz Yunan topraklarının uzun surme-
demiştir. , - Avam Kamarası aznhırı emin ola- si pek beklene~iyece.<: olan m~-

Hull İ~iltere müdafaasının A- bilirlM ki. kendilerin·~ malumat hava akınları yapıldı dafaasının'. harb_ın bu s~ası .u: 
merıka müdafaasının mesnedini verecek vazıvette olur olmaz bu- zerınde bır tesır yapabıleceğ'mı 
teşk l ettiğini ve İn(tltereye yapı- nu ya.p~cağım. Şu anda dü~manla sa.~ma_k. dogr~ o~masa ~erektir .. 

k . CB:utararı J inci s:ırfllda> Çunkü ıkı yuz b111d .r l b lacak yardımın müstaceliyetini ie- sı ı temas hal:nde bulunan In_gıl- . en J.az a ır 
bariız ettirdikten sonra bütün A - ıtere. Avustralya, Yenı Zelanda ve Esas bınada şiddetli bır infılak ol- kuvvet~n de i";Zimamile bir müda
merikalılara hitab ederek, Ame- Yunaf\ askerlerınin muvaffakiyet- muş ve binanın parçaları havaya faa mu.cadcles~ı yapan kuV>·et ba
r.ikanın münasib bir şekHde s·hih- lerine zarar verebilecek herhangi fırlamıştır. kıyelerı~ı~ agır. sa~e!Pri karşı
lanması ~ini başarmak için bütün hattı hareketi ıttihaz etmek veya Hoiandaya aıd Tersch .. 11 nı? a- lıyan buyuk setır ımkanlanndnn 
ı?avretlerin sarfl lazım ~eldiğini herhan~i bevanatlli bulunmakla dasındaki telsız ıstasyonu ayni mahrum kalır ka!!ltaz, arazı .):ardı-

.. 1 ,,... hükfı rete cıddi mes'ulhd teret- kumandanlıgın dıl{er ta\'\ arelerı mına rağmen duşeb leccklerı va-
soyHemll..._,.ır.. . h" tt 1 f tarafından muvaffakıvetle bom- ziyeti tasavvur etmek zor bir şey 

u . ~eçıscı ma ıyc e o an e- tülb eder.> d ,,. ld" y kl d 
na haberler ka~ısnıda kara bir Eden'ia &eyahati bardıman edılnnş ve tclsız cıva- eı;ı ır. unnn topra arın a_ ce-
lbedbınli~ kapılanları tenkid et - Milli lıbcral part:.S nden B. rındaki asker kıt'aları alçaktan reyan ~en muharebe ~sterıyor 

. r N"ztr Mı" .... '-·er de\·J~tıerı·- m.tralvöz ateşin~ t_utulmu..,tur. kı harbın bundan sonrakı safhala-
mıştı .. uv ·- Hore Bel sha, hariciy~ nazırı 'B. E- Ti et L · M. ' d"kl · "bi At ıc:ar gemı..erıne taarruz rı olsa olsa Akden 'z kıvılar:na u-
~ın .adnşı geçe~e 1 ·k~rı. ~~akkın- denin Ortaşarka yaptığı son seya- Bombardıman teşkılatına men-, ıa~arak oralarda üsler kurmak is-

d
ankt. gı,.Jd~ 1geçemeıdvd~deercerkı demiş = hat hakkında aleni n~ya gızli bir sub rtayyarelerimiz Holandn a~ık- tıyecek olan bir ımvveti, bu eme-
a ı ıu ta arı r - celsede izahatta bulunmasını ıste- ı d d"" t· t ·ı · · ·· ·· ·k · ttir kı"·. • arın a uşman _ıcare.. $!em_ı erı- lınden mumkun mertebe ~ecı t5r-

mi~ır. Buna B. Çôrçil şu cevabı d t t ı B k 
- Bu tamamen ~tanlıs bir mü· vermiştir: n~ .~ aarruz ~- nı s e:,olr. ı~ı ço_ ~eye ~at~f bir ta~ıı;ı taciz hare-

lahazadır. Almanların Maneı ı;(e - _ B. Edenm siyase-tile araka- büvuk olmak uzere uç ııemı.ye ı- katına ınhısa: edebılı.r 
çemedik:~rniin sebebi İngilizlerin eiar olan hadı~ın meclis tara- sabetler olmtl4 ve bunı~; muhu;- More yarımadasının co~afi me
bu denizdekı kontrolu ellerinde !ından müzak~l·esi istenilen esas mel olarak batmıştır. Dı~er ~P!? - naatine. orada henüz mevcud olan 
bulundurmalarıdır. Almanların ö- meselelere sıkı sıkı\ a ba~lı oldu- 1~: de hasara uğramıst .r. Ru ~un- kuvvet bakavasının imnn ve cesn
bur sahile geçmelerine mani olan ,ğu mütaleasmdayım. Meclis bun- d~'Z h~reketl~rı.nden b r tayyare- retıfıe rağmen vaziyeti buıtün 
su değil<iir. 40 m.lyon İng:liz;n sar ları ister aleni, i~ter hafi celsede mtz donmemıstır başka bir şekilde ~örmeye imkan 
sılmaz ve muhteşem azmid"r ki, olsun tamamile müzakere etmeli- Zırhlılara hücum voktur. 
bu azim İ~ili~ adalarını bir hürri- d:X. Umumun menfaatile t•lif e- Dün ~ene, Brest doklarile 5 m ~. 
yet ve adalet kalesi haline J!et.r - dilebi!ceek en kıse at'de ve olup Gneisenau ve Schornhorst zırhlı- •lim l/r--a9ı,,._ Gm•p 
mitir. Hull, harbin çok uzun sı.i - bitenler hakkında hükumetin ma- larına karşı tekıar azimli bir ta-
rebileceiti kanaatini izhar etmiş: kul ve tam b;r izahatta bulunabi- arruz _yapılmıştır. Bombard~.ın~n B 1 k 1 • • 
hurr vet ve a~a_Ietin ka~·~. _zaf;rı leceği en kısa zamanda meclise ~ekküllerımız tarafından b~uk u gar as er arının 
kazanac~ına ıtımad ettıgını sey- müzakere fırsatı verilecekfr. cap~a pe~ çok bomba ,.atıl~.Ştır. 
lemıstir. M h f k' b' S thJe Nehcelerın tam \"e kntı mı.ışahe- • 1 ti.ki • 

Epir ordusunun teslimi 
etrafında Berlinden 

verilen malumat 
Berlin, 24 (A.A) - Bir hususi 

muhabir bildirıyor; 
E-pir ordusunun teslim oluşunu 

İtalyanlar Almanlardan 12 saat 
evvel haber ver:nişlerdir. Bunun
la beraber İtalyanların Yunan 
cephesini hiçbir zaman yarmağa 
muvaffak olamadıkları ve EPır or
dUöunun yaptığı ric'atin valnız 
Alman ıleri hareketinden doğan 
sevkulceyş vaziyetin icabı c lduğu 
kaydedilmektedir, ayni müddet i
çinde Alman ileri hareketi İtal ·an 
ileri hareketinden on bil' defa se
rı olmuştur. ---·-----

10 bin lngilizler 
tonluk bir petrol 
gemisini bahrdılar 
Londra 24 (A.A.) - Bahriye 

nezareti neşrettiği bir tebliğde di -
yor ki: 

Fevkalade yüklü 10.000 tonila
toluktan fazla bir petrol gemisi ab
lukayı geçmeğe çalışırken İngilız 
<eUrgeıı denizab,ısi tarafından tor
pillenerek batırılmıştır. Bahriye nazırı Knox'da nutkun- u ha'da:-a lerar. me uhs ~~ d y ldes! mümkün olamnmıştır. Maa- ışga e I erı 

da lngiltercye Amerikan harb mal-
1 

bacsohn a 1~. ı~ vBa açn:ı.e ı.n1 ('Btl• mafih b:r büvük ve müteaddid 
ze:Oesini taşıyan gemilerin hatırı! - bad~~·•\m~ı uzer·~e t" orc~ ... ~ kü.çiık van~nlar ~orülmilştÜr. yerler ·ıng·ıı·ız sol cenahı 
masına müııe.ade edilcmiy~eiini h kıkse edrın. bvta .. 1a~e ~- .vkPsavbırestı Sahıl teşkılatına ı;ııd tayvarcle-

.. de d a n a nıs e o çumuzu ~ e - . . H 1 bomb:ırdı 
söylemiş, aEğer buna m. t~a e er- miyelim> d""""'""' ve alkıı.lanmıştır nmız, arke ımdanıbnı k . - S f 2"' (AA) D N B d 
sek mahvoluruzı> demı tır. ........ man edere ora a ırco van(!ln- 0 ya "' · · - · · · (BaJ~arafı 1 inci sayfa a) 

Hatib mihver .Jevletlerinin Bir - lar çıkardıktan l.Jaska bombardı- Bulgar kıt'aları Meriç"!~ Struma deki hususi muhabirı Yu
0

nanistanda 
lq"k A~erika için ne gibi tehlıke- Liseler .. ~ e asker 1ik man tesekküllcrımizin Br st" v~p arasmdaki Trakyayı hemon hemen bir yerden bildiriliyor· 

Şarki Afrikada 
olup bitenler 

ltalyan mümeasili 
generalı arasında cereyar 

eden müzakereler 

Londra, 24 (A.A.) - Ro\ ter 
Şarki Afrikadakı vazıyet hakkın
da, Dük d'Aosta"nın general Cun 
ninghama bir mümessıl gbnder 
mesinin ne ,gibi şeraıt iç.nde vu 
kua geldiği bugun anJaşılm ştır 
15 Nısanda, mumessil, genera 
Cunninghamı görmek içın Hartu 
ma s:?elmış ve tam bır tesl mıve 
üzerinde ısrar ed n lbir mesa 
almıştır. 17 Nısanda, ınümessıl ye 
niden ehenımivetı dolayıs·ı~ Ro 
maya ı!Önderilcce~ınacn şartfar 
!ahriren bildir lme':>inı istemışt r 
Italyan mümessiline, Roır.aya gon 
denlmek üzere şu m .. ai venim ş
tir: 

Mesaj 
İnsaniyet prensiplerı m"nfaatı 

ne olarak ve İtalyanların halen 
Ha-beşistan iç nde bulunduklar 
tehlikeli askeri vaziyet <lolayısıl 
Ortaşark başkumandanlığı tar 
fından aşağıdaki rnesa1ı J! nder 
meğe sala.hıyettar bulunuvorum. 

Şarki İtalyan Afrikasındaki İ 
talyan kıt'aları sıliıhlarını t sl rr 
etmediği takdırde, İn,li?ıJız askeri 
kumandanlığı emrinde bulunan 
kuvvetler tarafından şimdiye ka 
dar .işgal edılmiş !:>ulunan maha 
ler harıcinde, İtalyan vatand la 
rını himave içın \ e bunlara \ar 
dım içın hıçbır mes'ulıvet kabu 
olunamaz. Ellerındekı bütun ku 
vetlerle, İtalyon ordusuna e:1 b ... 
yük şiddetle har.:ıe devam etme~ 
In_giliz askeri kumandanl:ırınu 
vazifesidir ve muharE"b" dt:vam 
ettikçe ıbu hcdefı müşkülleştıre
cek hiçbir şeve müsaade olunmı
yacaktır. 

Bır ·veya ıkı f?Ün sonra, DuJr 
d'Aostanın cevabı gelmistir. Bt 
cevabda. çarpışmaktan vazgeçme 
diğ'i bildirilmekte ve İng lizlc,.n 
iş_gal altındakı mıntakalarcin be 
yaz ırka mensub ahalınin mes'u 
liyetinin İnı?ılizler" rac! bulundu 
~u tebarüz ettırılmekt<> idı. 

Romadan ~elen haberlere ~öre 
Dük. bütün be\ a1. halkın ınes'ulı 
vetinin elımize ,gectığıni soyle 
miştır. Herhalde bu haberler"n h 0 

def ni, etier bevaz İtnlvan halk n 
bir şev olursa İngil"zlere leke sür 
mek rt:eskil edb ordu 

Sözüne olduıtç<ı ina"ıl r mem 
balardan al nan hah rlar" gÖff' 
Jirnna mıntakasında 1• lvnn verl 
kıt'aları evleri vakmakta ve talar 
vapmaktadır. -------ıe/ tetkil ettiğini mutalea ile. lngil. tıklan taarruza da iştirak rtm"ş.. ı kanulen i g~l etm~ş bulunuyorl~r. Yunanistandaki lngiloz ordusu 

tereye mfuıtacalen yardım yapılma- sözlü imtihanları !erdir. . _ .. B_ul.gar kı_t aları Kavalaya bugun yeni mevzilerine çekildikten sonra 
sı üzerinde ısrar etmicı, kat'i zafer hakkında' llKaarı·f Bu !!ece_ h_areke~ler nden __ but.~n gırcceklerdır. da kıt"alarımız Alman ileri kollıPı - Paristeki ta' ebeleri-
hakkındaki itimadını tekrarlamıtllr. lll tayyarelcrımız salımen donmuş- Makedonyada ilk merhale olarak n~. ~idde~le h~rpalamak hus~~unda 

-------- Ve1 "1 t• • f bl•"" • !erdir. teı1bıt edilen yerler işgal olunmuş _ buyuk bır az.ım _ve cesaret goster -

Y Al ,{a.e ır:ın e . ıgı Av ite kilatınn menc:ı•b tavvare- tur. Gelecek günlerde Pirlepe, Bri- mekte devam edıyorlar. Alman kuv 
miz dönüyorlar 

unan - man Ankara 2'4 (A.A.) - Maarif lerimiz ıbu sabah ki dü<:man tav- tolja ve Resen i;gal edilecı:.ktir. v~tlcrinin çok geniş mikyasta yeni 
Vekilliğinden tt-bliğ ~dtlmiştir: varesi düşürmüşıerdir. hır hücuma geçmeleri her an bek -

Berlin. 24 (AA.) -- P •. risterı 
gelen Türk tal,,be"eri Beı-1 ne 'ar 
mışlı:ırdır. Tür'~ taleb l rı Çar 
samba ak a:nı Ko~tence volu i1t 
İstanbula hareket edeceklerdır. 

Cephesindn l - Reemi ve l.uwsi liselerin Abnan ...tJıW, t.asara uğradı H b . t d bü ük b. leniyor. Bizim a kerlerimiz.in kuv -
~ \,irinci ve ıkinci smıf talebelerinden Londra 24 (A.A.) _ Reuter a eŞ1S an a Y lr vei maneviyesi fevkaladc:<lir. Alman 

durgunluk askerltk deratnin d 5Özh.i imtihanları- ajansı bikliri)"Or: . ~ahir daha zaptedildi tayyareleri asker tah idatımızı sa -
Aa ginneden ken i oltullarından ay. Brest üz.erine lngiliz tayyıuel,.rı 'Y bahtan akşama kadar bombındı - H' I A • 1 H • 
nbp baııka şeh"dcre gitmi, bulunilA. tarafından yapılan şiddetli akınlar ( H~taraf? 1 hıcı ~ayfada) man ediyorlar. Almanların eline e- B. ıt er mıra orll 

Al l h t•lebe, hilen bulundukları _mınta - eenuında Almanvan•n Scharnhorst tizaren, cenub mıntakalarında ha- sir düştükten sonra kaçmağR muvaL ., Ö ÜŞtü 
man ar cep eye kalardaki lıselerde b~..,_d:;eın sözlü ve Cneiscnau zırhlılarına ht-r ikisi reket eden mu~telıf kollanmı7. şa- fak olan 2 lngiliz askeri düşman·n 1 e g r 
sayısız tayyare İmtihanlarına almaca f iT, ne ek bombalar isa.bt-t etmİŞ oldu- yanı memnunİVet ternkkıJer kny- nakliye kolların! himaye etmek zah , .. tarafı 1 İnci sayfada) 
- d • l Bu imtihanlara. girı~1ek isteyeQ ğunu ~nnettirecek bir çok sebebler detmışlcrdir. Kıt'alımmız Majiyi metine katlanmadığını söylemişler- Seriinin bi: tekzıöi. 

gon erıyor armış h" b .üta • 1 ra. B ı 24 (A " '-.. ~el'"rdeıı ç H' ve ranmı- vardır. i~al etmış e ır. dir. Almanlar her nevi mslzeme ile er İn .... ~ J - 1 arı rcs-
Vişi 25 (A.A.) - Dün Tenne- yacaktır. Yalııız talcbelerı~ kil~an - Scharnhorst'un bacı tarafındaki Maji, Habe.şistanın cenubıı ,gar- topları ve tankları yollar üzerinde mi bir kaynaktan bildirıliyor: 

pil geçidindeki Yumm cephesiftde dık&arı notlar foteğraflı bır kağıda lw.sar 0 derecedir ki bu zırhlıya bir bisınde, Sudan hud::ıdu civarında kannakarııık bir yığın halinde bı _, ~ir lspa~y?l ~evlet adamının 
bir durgunluk mü~hade edilmiflir. yazılarak mensub oldu~~.!'' okulla- kaç ay İçin hi:r.me• haricı bırakmı!l büyük b!r şehırdir. rakmakta beis görmemektt-dirler. ye~ııden Berlını . zıyar .. t edeceğine 
Yalnız ileri müfreze faaliyeti oltnut- ra arönderilecelc ve Vek.ıllı.ge de ma- olduğu aanılmaktarlır. Bundan ev - kalyanlar ıic'at ediyor Bu yığınlar bittabi tayyareler i;in J d.aır dola11a~ şayı !ar~ bu<>l n har&-
tur. Almanlar harb sahasına N~NZ linıat verilecektir. velki akınd da Cneis,.nau'nun or .. k l b" h d f k"I d" cıye nezaretınde tek.zıh edılmiştır. 

1 N · b" 24 (AA) Bug""n mu emme ner e e teş ı e • -ı 
tayyare göndermekk<lirler. 2 - Durumları bu ı~ldlde o an ta.na bomba isabet ettiğ: zannei::li- aıro 1 

• • u C j l 1 · • f 
Atina 25 (A.A.) -- B. B. C: taloebelerin imtihana gırmek üzere liyor. Mezkur zırhJ.111rııı devamlı o neşrolunan tebüğ. yor: e~.e bu ngi iz e; ennın i a - L 1 k ' ' · ·~ 

•• J k B 'd t 1 ı__ Kıt"alarımız Dessie mıntakasında desın_e go~e .. Alman kıt alarmın pek ava aomeye QlreC8.{ R!lr 
Emniyet nezaretinin tebliği: bulMDdukları yere en yakın lise ınu ara rest e bu unuş arı bu na - - d B h d 

P rı-· 1 ·· ·· d d düşmanKı ileri müdafaasını zorla az yıyecegı var ır. u ususta a. (D·-· fı 1 · · f d ) 
Bırçok Alman tilyyareai İ{e, ı:...ü düriülderine hemen müracut etme- aar ar Y'J7.un en ir. So h b I , .. i·· - ha ziyade zaptettikleri memlek<'t --..ara ıncı oy ;:. a 

ais ve Meğara limanlarını bonıbar - kri tizımdır. mıştır. n a er ere.: gorc, ıışman h ı· . Ayni gazetenın Berlın muhabı-
1 Ç kk 1 ric'at etmekte ve 8detı olduğu üze- lerde bulacakları ma oıu ata güve _ ; .. d İ P k 

dıman etmiştir. ıı:.i hastane gemiai an. a e ve Karad3niz . . . . h. 1 k . 1 Al 1 . d"kl . k"" r.ne J?Ore e, spama ve orte lJ! 
bombalanmıı ve batınlmıttır. Ko- Hah " ŞİSlanda Dessi'B re ric atını genış ta rıbat a lr.orum• fıyJr a~··ıh manh ar gır ı erı.. oy - meselesi ani bır ehemmıyetı haiz 
rent hnah mıntakMJ. da bombardı. boğ1zları tadır. e~~=kte~irİ:;a Aryvan~ı mukadere 1 değildir. Fakat Berlın nı ha!iL 
man edilmi tir. lnsanc.A zariat ve şehri de düŞilılOr Neghelli mwıtaka .. nda vaziyet 1 . t T h 1 man ava uvvet İngılizler n Almanlardan çabuk 
haaar yoktur. Üç AlnılKl tayyare9İ "'1 (Bat:ar.afı 1 İnci sayfada) dcğiımemiştir. en ngı ız at arının arkasındaki davranarak Port~kuc asker çıkar-
düşürülmüıtür. Kahire 25 (A.A.) - Çok sid - Bir suale -cevaben Alman harici- Daha garbde, :C1t'alarımız MeriL tayyare meydanlarına hücum etmt-k maları ihtimalı hakkındakı Arne-

detli muharebeler neticesinde ce- ye nezaretinde denilmiştir ki: le kabilelennin meıkezi olan Maji- te v_e muvasala yollannı tamamile rikan haberlerimlen dolavı endışe 

in •ı• f"l C b 1 'I ki nlibi Afrika kuvvetleri Dess enin Bu haberler, Almanyanın lspan. yi işgal ctmi~lerd:r. Bu kahilder tahnb etmeğe çalı~ktachr. duvmaktadır. 
gı iZ 1 OSU 8 e Ü arı a harici müdafaa hatlnnna _girme~e ya üzerinde tar.yik yapt·~ı neviden kıt'alanmızı iyi ka"rc:ılamı•tır. Cephede düşmana karşı tuttuk - Par·s, 24 (A.A.> - Başvekil 
Vichy 24 (A.A.) - Frana.ız a

jansınm Algesiru" dan öğıt":rıdi~.tle 
göre, Ark Royal tavyare gemi9i.le 
Renowo zırhlısı. 5 di.t.-oyer, 3 de
nizaltı ve 2 torpil n.kliye 1remial 
Cebelütıtanık'a sehniftir, 

muvaffak olmu.,lardır. İtalvanlar baberlere dahildir. Bu gibi hab,.r - Bütün mıntakalarda Habe~ va - ları hattan çıkan Y1mnn askerleri - muavini amiral Darlan Par.se mu
bir miktar da malzeme terketmiş- ler çıkarılmakla, Yunaniıtandald tanperver kuvvetleri dii~anın ge- ilin yorgunluktan bitkin bir halde vasalatından sonra eski b'.lŞVeki
lerdir. Birçok sübay ve asker e - elim badi•elerden nazarı dikkati ri unaurlarını hırpalamak ve mü - hemen yol kenarına uzandıklarını Jet binasına ı?iderck B De Br non 
sir edilmiştir. Aosta dükünün başka taraflara çekmek ve ayni za. nakale yollımnı 'kesmek suretile fev gördüm. Yunanlıların bütün teçhi - ile görüşmüştür. Amiral Darlan 

kuvvetleri iutizamsız 9ir halde manda yeni ıahalarda yeni karııqk- kalade faydalı hareketlerde bulun1l- zatı bir tüfekle bir avu.; kurşundan Alman makamlarile bır~ok konut-
rlc'at etmektedirler. hklar ihcias edilmek uteniyor. yorlar. ibaret bulunuyordu. malarda buiunmuk niyetindedir. 



idarenin •ütün e ıali lieledi7e emvalinden 
madud o:acak, müdür ve idar.e heyeti 
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~mt Tebliğler )1 
lla. va. akını 

tıı Atina 24 (A.A.) - Yunan u -
el lıtnj emniyet nezareti larafındaa 

BikAye 
.. n. ak;am neşredilen tebliğ: 

t• Bır çok Ahnan Uı.yyarr.lerı birbi
/ tdaıdan dalgalar halinde gele -
~ Pıre, S.ılamin, Atik ve Megara Orak lrıtal.:ılarma hücum etmi§lerdir. 
ı,.tt lan bombalar denız vasıtala -
r na ve bazı tcaisata oldukça za -

,,t Vcrmi !erdir. Jnsanca uyiat az.. Yazan· Liam O'Flahertg 
2:..i•r. Bir Alman tayyaresi Ege dem- • 
ın ndc bir adaya düşmüş, iiç kişiden Şafakla beraber orakçılar çav-
tı Ut~kcb mürettebatı esir alınını~- dar tarlasında hazır bulunuyorlar
b.r. Korcnt mıntakaaına da bomba- dı. Bu, rnütekaid mühendis Jaınes 
trır atılmışsa da hasar ve zayiat ol- Mc Daraya aid mllstatil .şeklinde 

" "lllıftir. büyük ibir tarla idi. Bir tepenin 
~Bir Alman hava filosu Tcb mm- yamacından başlıyor, hafif bir me 
't a •nı bombardıman etmiştir. yille deniz kenarındaki tozlu yo
ı., llY} arc dafi bataryaları 3 düşman la kadar uzanıyordu. Alçak bir taş 

>'}aresi düşürmüslerdir. duvarla çevrilm4ti. Sabah rüz,ga -
llir Tiliic ti'ehine t.aamız rının hışıltılarla birbir:ne <'arptı. 

d Alınan tayyareleri Loriyon' da ğı ve karıştırdı.itı çavdar sap)arı
b~rn rli bulunan bir Türk şileb:ni nın san başakları bu alçak taş du· 
lic tnb rdıman etn1i9leru de bir ne- vann üzer;ııden demet demet taşı-

c •lam mı,.lardır. - yordu. 

1 
lngiliz tebliği Ak saçlı bir ihtiyar olan Mac 

t~ l..Ondra 24 (A.A.) _ fngiliz Dara, duvarın dışında, t.ieniz kcna-
ıı .. va d rın<laki yol üzerinde elinde bas -.,.;_ ve bili cmniycl nezaretle 
·<ııın teblıği: · tonile duruyor ve sabahın 

Dun d.. 1 .. bu erken saatlndc etrafına 
?ııiit gece uımnn tayyare erı topladı~ı birkaç kişi ile konuşu • 
ti d caddid dnhil mıntaıı:aları üze • yordu. Tuğla kırmızısı yüzü çok 

yarı 1 
Çeviren: irfan Konur 

tc;t-~infaalıyebt gö&tebr:n_ı~lderd~r: Jnghii~- heyecanlı idi ve etrafındaki adam 
tc h. cenu . u .gar ısııı e uır ı~ - lara , .. u·· ı"-:'._,_. sesle hı"t"b e:krk"n d 1 Ü 

ll1:u d hn d lk h ., "'~"' - " ~a iyen Heri J?erı gidiyordu Kü- tutam vardı. ç kad·n sin"rli 'bir 
tıırrıl rn e 1 

lpe e evvc · i ü - s·yah bastonunu havada snllıyor- · k · · l d olın ara nazaran daha az şidd~tli d çu maVl ~öz eri topral!a :k lm.ş- sukı,net ıc; • • de ılk t b 'klı _ 
uıtur H·· J u. ti ve uzun kirpiklPri uvuvormuş vor ardı. O bır znfo!· veya mn<ıJıl-

•oıı · ucum gece yarısınwan a:z _ Dün onu, diyordu, mü.,.,,kiin • ı '"' 
'" dt: bi~iotir: hH~r vukubulmu~ olducru kadar dikkat]n ölrtürr. şa. "'· =:ıi lır>,....... ı,,,rr,,,, van~k ken; kle- ~n: rt .. alameti olabilirdi. Bir, iki, 

.. vazıy t &ıU 1 .., rıne değiyordu. Sağ elı ora~ında uç. dört tutam ... J. Bodkin aı:J.":ın 
e e m 0 unml&itur. ref!rple temin ederim k: üç şeri - ve sol eli ku-;aliın Ja ola· .. atı halde 1 b .... bevnır <Yibi solu~·arak dur • 

h Abnan tebJi.r; d"n b·ı.,.; ı·ıe di.ır.er; arasında bir san- y "'" .... '"" " .ıJ ... • • " heyecansız d~r-uyord•ı. Araor• a maksızın tutamları yııvyoı du. Yük 
dtılaerlin, 24 (A.A.) - Alman or- tim fark yoktur. Görüyor mmm - aöz kapaklarını, ba.;lam,\ i-saretini l sek b r sevınç sayhasilc orağını 
l~i· rı başkumaodanlığımn teb- nu?? Tarla boyunca ciz~lcr cek- rfinlhrerek kaldırıyordıı. K:ıns· da havaya kaldırdı ve üzerine tükü-

ı)~ t'Pim i<'in varılış ~tmelerine de kendisi kadar uzun, fol\at b:raz S"· f rere~: cllk demet!-t dıve bağırdı. 
ltu tın @ndüz ve bu ~ece. hava i,.,.,'kan vok. Gelin size 2ö~t"rcyim. m'z ve gül vanakl•vdı. Sessiz bir 1 Karısı onlara iki elile birden sarıl
dati'etleri, İngiliz tayyare mey- Adamları ta,.lanın b"r bas•ndan kadındı, evde annesine bıraktığ• se dı. küçük bir başak tutamını ayır
bornhrını ~mba:.dıman etmi ş, öbür başına kadar E?Ötürnü vP tar- kiz ay1 k çocuğunu duşünı..rek dıktan sonra <lc?meti yuvarladı ve 
%k a ve mıtralyozlerle yerde bir lavı ökerck avırdıl!ı i;,. miicn"ı bekli\•ordu. in<:e uzun parmakları örgü iğne _ 
Ve h tayyareleri hasara ujrratmış "nr-cavı. tonrdın iic;tiincl' şeri~lc- Ortada, kavuşturulmuş kolları leri .grb: hareket edel'<'k şaşutıcı 
lıi~llgarlara, bar:ıkalara ve mü- ri işaret ~en çiı-giler ı?Ösf."'rdi. apışm•-ş bacaklar"le Jn'fınny Bod~ bir sfrratle ba~ladı. Diğer orakçı-
kayd f depolarına tam i.ailtotler İt>tivar adam hir mektcıb çocu- kin duruyor ve alcak, ciddi bir lar ve karıları b~~mak için dur -

G~n~"u~u~ur ... 00 . . ~ gilbi nevecanla ba~ırıyordu: S{?S}e karısına bir c~y1er €ÖV1ü - mamıs1ardı. Her UÇ orakçı ilk de-
Satırıa i . ~l'i ı lımanı tesı- - Bundan daha ivisi olaınaz. y.ordu. İri varı b;r ada'Tldı: ptl: u- metleri kesmişlerdi: kar Jarı dizle-
C'Urn ~dii'ı~/~tıcelc! ~lınarak hü- Ben tabaneamı patlatın"a hen be- zuvları, knlın bovnu, tepesi dökül- rinin ü~tünde b:ı.Ei;lamaktaydılar. 
taYYarele/~ır. !'i;thı~ ~~a;.eb, .,..,.ı,,.r harr>ket edrr-C''klf"r ve hanqi müs s:vao"ı ~arlan varrh Alnı cok Basladığı ~ib. çıl_g:n bir sürat 
Şeraiti il 1 teşe1.ku11erı, ıyı ruyet çift şeridini evvel bitiri:-se bes Ii- b 0 yaz ve ~·anaklBrı kıpkırmızı idJ. içinde çalışan Bodkin, çabucak 
l'rıarıı b _gece Plymout harb li- 1 ravı alacak MütemacUven tltriycn kirpikleri - müsaıbıklann başına geçmişti. De
h rço~ı. 0.~ardıman etmişler ve/ Köylüler. başlarını saJladılar ve ıı n Ü"tünde kasla ... da·ma (.'atıktı metlerini int1zamsız bır sekildc ke 
at rnfılak ve yan~ın bombası . . · b. ·ıeb·ı k b. t ı Karıc;ı Marv kısa boyhı, ince, ""az sivor ve hamlelerinin "apa,..uııun-u rnısJardır İki ık· h.. ıkı lırava ıçı ı ece ır ar a - ., .. .. ,., 
t>urn · ııece evve ı u- b" ·ı · b r rf t k beni1li idi: üst diı:ler! al• dudarrı- vüzünden arkasında kesilmedik 
!er· desnasında endüstri müessese- °!11.n dıçıı·mıesıne l;s ıra "l~da .• : ?1de.. r· kl b k d F k ırı e ve ırntrepohrda çıka 

1 
ıçın e 1 o rnası azım ne ıgım u nın Ü"'"rlnden hafifçe dışanva çı- umse er ıra ıvor u. a at sil -

~an.ı::ınlar henüz sönmem·s : 1 tn şünmekle beraber ihtiyar Daraya kıyoıdu. • rat ve kuvve.i herkesi şaşırtıyor
h UYordu. 'Bu hasara bil~a ~ u .rk ciddiyetle baktılar. Hakikatte (in- Sağ tarafta Pat ·considine ve du. Büyük elleri orağı havada .çe
l 0 rnbalardan son:-a yanma~ab~ _ lar kendile~i d: Dııra kadar. mü - karısı Kate vardı. Kate çok iri va- vir!yor. sonra müthiş bir şekilde 
ıvan büvük bcnzm de ola ş sal;lakaya «ınruş olan İnverara a - n idi ve çil yüzü, üst duda,t!ının başaklar üzc.>rine iniyordu ve :J?ÖV

Yeni ciddi hasarlar ila P ed:~n?a dasmın en iyi üç orakcısı için he- üzerinde ivice belirmiş bıvıklarıle deısı ormanda kosan bir filin ölü 
tir. ve • ış- y-ecanda i-Oılcr. Onlar şimdi teJ)f'- erkek gibi bir kadındı. DJima ta- vücudü gibi çavdar saolarının üs

nin yamacında. tarlanın urıında ranmamıs bir halde b•raktı,ğı kum- tüne yı'kılıyordu .. Kollan"nın _bit -
başlamaia hazırlanmıslnrdı. Hep - ral kıvırcık saçları bir \'ı~ın pa _ mez ihareketlerınde ınız:Uık_ten 
sinin karıları. onlar kns"rken de- çavra J?fuiydi. Yükselt boj!uk bir pek te maılırum nl"l'lıynn bır rıtm 
metleri bağlamak ve yiyec<>k ke- erkek sesile, keyifli k~yifli, koca- vardı. Arkamndan demetleri sü -
cek ~efrmek için de yanlarında 1 sına bir şeyler söylüyordu. D ğer ratle h~'f' ''a baa1•vn, S'"'rt vüzü, 
bulunuyordu. taraftan ko:<:.sı küçiık bir adamdı; miihim şe~·ler düşünen bir adam 

d Gece Plyıno•Jth harb limanına 
rna baska bir müessir hava hücu-

.. ı:ıoumıstır. 
~ }..•uı..arebe tayyareleri Wick'in 
ba n~bunda bir distroyerc iki bom
dc- 1~bet etıti'rrnişlerdir. Distroyer-

A."an2ın çıkmıştır. ıoaranın şapkası içinden üç par- küçük ve zayıf ve henüz kırkına ~·drlivf'ti ve asık suratı ile karısı 
ç.a saz çekmek .suretile şeri~ileri ı varmadığı halde yüzünde buru - geliyordu. 

1 ["Son Posta,, nın lisan dersleri] 
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HAZIRLAYANLAR: 

Prof. A. R. Thompso.ı ve irfan Konur 

n.ca ers 
Dokuzuncu derste verilen va -

zifelerm doğru şekilleri: 
3 - Rain. wiU come down from 

the <:lou<i in thc sky - Yai!rnur 
gök yüzündeki buluttan inecektir. Exerci•e: l 

Tür~eye QCviriniz: 
1 - İğneyi kumaşın arasından 

bir çekme ile alırım, (geçirırım). 
2 - Kumaşta teyeller yapar -

4 - t go out. ! have an umbrel
la in my hand - Dışarıya ~iderim 
(çıkarım). Elimdt! bir şemsiye var. 

5 - My umbrella is up. The 
rain is on my umbrella - Scmsi
yem açıktır (yukarıdadır). Yağ -
mur şemsiyemin üzerindedir. 

sınız. 

3 - İpliğin ucunda bir düğüm 
yaparım. 

6 - My umbrella is wct. My 
head is dry - Şemsiyem ıslaktır, 

ucu bir başım kurudur. 

4 - Keskin ucun mukabil ta -
rafı elimdedir. 

5 - Makasın keskin 
dü~nin üze:-indedir. 

Excrr.i•e: il 
Translate iııto Ensılish: 
1 - You and İ have a rest. 
2 - İ put my finger through a 

hole in the cloth. 
3 - My ı·ight hand is against 

my face. 
4 - İ do readin,g from a book. 
5 - You do writing in y our 

book. • 
Exerciıe: III 
Boşlukları doldurunuz: 
1 - İ do rcadin.e and writing in 

my school. 
2 - Rest and plny are not sorts 

of work. 
3 - After work you and İ are 

ı:red. 

7 - 1 go a2ainst ıt.he wind -
RilZ4!ara karşı ~iderim. 

8 - t go in - Girerim, (içeriye 
giderim). 

9 - Mv umbrella is doW!l -
Şemsiyem kapalıdır (aşajtıdadır) 
iniktir. 

l O - The skv h clear and the 
sun is warm - Gök açıktır ve ~· 
nes sıcaktır. 

11 - My body ıs warm and İ 
take mv coat vff - Vücudüm sı
caktır ve ceketimi çıkarırım. 

12 - İ put rnv umbrclla up -
Şemsiyemi açanm. 

13 - My head ıs in the shade 
of my umbrella - Başım şemsi -
yemin gö~esindedir. 

14 - The skv is not clear and 
the wind is cold - Gök açık değil
dir ve rüzgar so~uktur. 4 - İ d'ıl wme work before İ 

have a rest 15 - My body is cold and 1 put 
are mv coat on - Vücur'üm sortuktur 

(üşüyor) ve ceketimi giyerim. 
5 - Reading and writ~ng 

sorts of work. 

C1oud (klaud) - bulut. 
down (da un) - qşaj?ı 

dry (dri!y) - kuru. 

out (!!_ut) - Dışarı 

rain (r!_yn) - ya~nur. 

skv (sk!!_Y) - J?Ök. 

sun (san) - aüneş. 
umbrella (ambr~Ja } - şemsiye 

up (ap) - yukarda 
wet (,i?uet) - ıslak (~ harfi ~a

yet lhafü olacaktır). 
wind (ğujnd) - rüzgar (j! hadi 

hafif). 
air (~ar) - Hava (havayi nesi· 

mi), (meselfı adadaki hava). 
lbad (bed) -- fena. 
clear (kli!!_r) - açık. 

The skv ic; clear - gök bulut -
suzdur (acıktıi). 

cold (kould) - soğuk. 

f{OOd (gud) - iyi. 
sbade (şy~) - J?Öl~e. 

summer (samer) - Yaz. 

wann (ğuorm) - sıcak (~ har
fi hafif). 

weather (J?u_c:d~r) - hava (ik-

16 - This is a bad umbrclla. 
Ra n will come throu~h the ho -
les - Bu kötü bir şemsiye. Yağ -
mur deliklerinden girecek. 

17 - Rain will not come through 
a ıgood umbrella - İyi bir şemsiye 
içinden yağmur ,gelmiyecektir 
(iyi bir şemsiye yağmur ~eçir -
mez). 

18 - İn summer the weat
her is warm - Yazın hava sıcak
tır. 

19 - İn winter the ·winds 
are cold. The weather is cold -
Kısın rü~rlar soğuktur, hava so
ğuktur. 

Exerciıe: I 
Translate into Turkisb: 
l - My umbrclla is between 

rny head and the rain. 
2 - You and your umbrella are 

dry. 
3 - ! put my umbrclla down. 
4 - The sun and n cloud are 

in the sky. 
5 - The 3Ull ıs UP. 
6 - İn summer the sun and 

warm winds make the air warm. 
7 - İn winter the sun is not 

warm and the cold winds make 
the air cold. 

Exercise: il 

ı€'1i lnıan hafit muharebe tayyare
~a ve Alman, 1tslyan pike tav
rnJelt'ri, avcı1ar himaves·nd"', dün 
dii tnaddid defa Tobrukta mahsur 
be '111ana hücum etmiştir. Tam isa
la; eden bombalar, da~ınık tank
}'a ı nıulıarebe harici etmis ve 
~ t\P.ınlcr <'tkanmştır. Tobruk li
~ ~t>ıl"da hfilA seyredeb!lecek va
Sq ettı> bulunan vapurlar ciddi ha
b :a uğratılmıştır. Bunlardan biri 
dii .....,ıştır. Bu bücumln-. esmısında 
llr· rnan. hava muharebelerinde. 2 
l' ı tol-Blenhcim muharebe ıtay-

kur'a ile tayın etm~şlr.rdı. Şimdi şu~lar peydn olnıağa başlamış •bir Considine ve karısı ikinci idi
herkes kendi şeridi üzerinde işare a-dam. Yüzü vaktile tu~ıa kırmızı- ler. Conskline, şimdı çalışırken, 
ti. ıbekliycrek vaziyet almıştı. Gü-

1 
sı :re~ni almışt!• fo~~t şimdi sa- şaşırtıcı ıb:r kuvvet ve bir keçi çe

neş henüz ortalığı iyice ıs tma11ğı ı ranyordu. Ön dıslerının çoi!unu v kliği gösteriyordu. Zayıf, uzun, 
ve sabah rüzgarı hala serin oldu- kaybetmPsti. Darava doğru sırıta - kuru koll~.-ı pirinçlerı kesmek için 
~ hnlde her adam ~ÖIJ1lej!lni fo. rak; ve küçük, ~evşek. zayıf vü- saldırdırı zaman eğilmiş, sırtında 
ra etmişti. Kurşuni' yün göml •k - cudunun kuvvetini ~izliyerek, la- adalelerı. sıkıştırı!mış yaylardan 
leri ıfJğse kadar açılmış, kollar kayd bnkıvordu. örülmüs ı!irift bir şebekeye ben -
dirseiin üstüne sıvnnmıştı. B 11"- Bu sırada Dara bastonunu sal - ziyordu. Kendi biçki çi~isi boyun 
rinde çok renkli, halis yünden ö- ladı ve kolunu kald!ldı. Bir ta - ca ilerlf'mek için ·al? dizi üzerinde 
rülmüş uzun birer kemer vardı. banca patladı. Çavdar kesimi baş- her çöküşünde. kısa iniltil'r halin-
Onun altında. paçaları kon<:u işle- Jadı. Üç adam bir hareketle yay - de sesler cıkarıyordu. Müthiş su - lim manasına: Bugün hava güzel' Boşlukları doldurunuz: 
meli uzun yün eorablarm jç·na kıs Iım ateşi talimi yapan askerler S?i- rette terlemiş olan karısı hemen deki .gibi). 1 - TJ:ıe summer is_ and tlıe 

ar.eSi ve 4 Hurricane avcı tav' a
;:sı ~nvbetmistir. B:r Alman tav
l'i t-~ı kav~olmııstur. Malta üze
bi~e. Hurricane tioinden d;iter 

r avcı tavvaresi düşürülmüştür. 

tırılmış beyaz donları ,görünüyor- bi sağ dizlerinin üzerine çökmüş- hemen onun taba'llHrı dib;nde (a- winter (j?uintar) - kış. winter is -. 
du. Ayaklarına hı.tm deri'ic·n kun- !erdi. Avni zamanda sol elleri bır }ışıyor, her zamanki yüksek ve Texk and translation 2 - The air is warm in the -
duralar ıeçirmisl,,rdi. Kadınlar tutam kadar çavdar başag•nı tut • samimi sesilc ı?illerek, şakalar ya- and cold in t'he -. 
hepsi kırmızı eteklikl<-r ~iY.miş - mll'StU. Sonra eğri oraklar havadn parak rrıiitn,,,adiyPn kocasını teş- 1 - Part af the sun is in the 3 - Warm - makc the nir -. 
ı~r. başlarının etrafına kü<;ük bi- dönmfü; ve bir ez:lmc sec;i ba~la • vik edivordu. sky - Güneşin bir kısmı sema - 4 - Winds nıak,, the - cold. 
rer şal sarmışlardı. . mıştı. Öyle lbir ses ki baharda taze Mıchael Gill ve kansı en sonda dadır. 5 - A - knife is sharp. 

Rorna 
tcbı· .. 

kalyan tebliği 
24 (A.A. ) 

Sol tarafta Michı:ı.el Gıll ve ka- otları yerken sığırlarm cıkardıj;!ı gelivorlardı. Gill, hafif yollu işle- 2 - The sun will come up this 6 - A warm drink is good in 
Resmi rl$ı Susan vardı. Miclıaı-1, a1n·nın sese benzivordu. Bir an sonra kil- tilen bir makinen:n aiır. metodik side of tihe sky and it will go down the - weather, and a cold drink 

üzerine dökülen ,.e kafatasını her ç'J:k ve nar:n üç tutam başak tas hareketlerile biçm»/!e baslamıştı. the opposite side - Günes sema- is 2ood in the warm -. ıg: 

t ş·rrıali Afrilcada düşman tayya -
c kuvvetlerinin yardımile Tobruk
'= ( o~v ~ı 7 nci s.,.feda) 

11Son Poata» nın tefrik..: 28 

ltı Anlaşılmıştı, kat'iyen anlaşıl -
h '~tı. Melpomeninin ındinde bir 
l\1~ti Nazarmd:ı bir oyuncaktı. 
lb ~ırna bu hal bövle devam ede -
b. Zdı. Melpomeniye dünyanın kaç 
h ~ k oldukunu ,1(00tere::ekti. 
~ l«krr · rün de hatırı savılır bir er
.., olduğunu isbat edcce-kti! Ye-
•ın • tt · 'len fırladı ve camb:ızhlln°de 
ı;ı1ltardo Aranzanar" saldıran kap
~/1 ~ibi Melpomen·nin üzerine a -

ı. 

- Ao;to d1yavulu! ••• 
ı .. }3u sözlerle bertıb<'r dar odanın 

1rıd(> ·bir tokat şakhtdı! ... 
~ k Asto diyavulu! Beni rnhat bı-
4ı ac·ak ın?. Bu ne rez;.Jliği? .. U
ttnııyorsun? ... 

taraftan saran (iizel saçlı. u·.:ıın duvarın dib:ndeki nemli otların Hiç de,ğ;ştirmeden, rakiblerinin nın lbu tarafından yükselecek 7 - Not a cloud is in the sky; 
boylu bir adamdı. Kıvrık bir bur- üstüne düştü. Her orakçının bü - nerede oldııQ'una br.kmak icin aö7. (yukarı gelecek) ve karşı tarafa the sky is -. 
mı vardı ve zavıf renr>si müte - külmiic; sol baca~ı arkıc;•nf!a bir (Arkası sayfa 8 aütun· t de inecektir (aşa~ı gidecektir.} 8 - The weather is-. 

~==================================== 

Dürrü şaşırmıştı. Kendisinde 
kaplanlıktan eser kalmamıştı. Du
vara yapışrruş. yü1ünü ovalıyor -
du. Canı acımış bir 1,,'0cuk ';Xlas:ıe: 

- Ya ... Pek iyi. .• Öyle mi? .. 
Pek iyi! .•. 

Dedi. Melpomeni Dürrüyle meş 
J!Ul olamazdı. Bun:ı imkin yoktu. 
Zihni fazla meş.Ruldü. Her şeyden 
evvel bU'radan c;ıkıp «itmesi, ebe-
diyen ~tmesi laıımdı. Bir servete 
konmuştu. Bundoın nasıl ıstifade 
e-dece~ini bilahare düşünecekti. 
Şimdilik yegane döşüncesi kazası:r: 
belfısız buradan uı-.akla.şmaktı. 
Bunun ~in de alelacele f?iviniyor
du. Sarhoş ayılır, 2elip parasını iı:;
t.iyebilirdL Bir a.ıı ~el kaçmak 

YAZAN : EKREM REŞiD 
lazımdı. Dürrü, bir müddet yana
i!ını oğuşturup sessiz kaldıktan 
sonra: 

- Ne oluyorsun? ... Acelen ne
dir? ... Seni kovalıyan mı var? ... 

Diye sordu. Evet, henüz değil, 
fakat yakında onu kovalıva~ak -
lal"dı. Belki poHse ihbar edecekler 
di. Zabıta tarafından aranacaktı. 
Bunları düşünerek Melpomeni "ba
şına şapkasını geçiriyordu ... Hele 
elbise değiştirme ameliyesi bit -
m~! .. Şimdi arka kapıdan çık -
mak lazımdı. Şetvana görünme -
den kaçmalıydı. Odanın kapısına 
doğru yürüdü, fakaıt Dürrü yolunu 
kesmişti. 

- Nereye böyle? .. 

- Sana ne? ... 
- Bana ne olur mu? .. Ben seni 

.&evıyorum!... Söyle nereye Jı?idi -
yorsun? ... 

- Ne bileyim ben! ... 
Hakikatte Melponıeni nereye gi 

deceğini bilmiyordu. Buradan u -
aklaşması şimdilik kafiydi. Buna 
Dürrü engel olamazdı. ELbet ondan 
kurtulmak çaresını bulurdu. Fa -
kat bütün tedbirleri almış nuydı?. 
H:wı:ı1... Usulca ilerledi, odadan 
çıktı. Bu sefer Diir:ii cıkmasına 
mani olmamıştı. Karanlık taşlığı 
ı?edi Bir kapı araladı. Bu kapı 
teııJgfıhın arkasındaki kapıydı. Bu
radnn meyhanenin içi .eörünü -
vordu. Baktı, $etvanın $akrakla 
(tiiliişiip konu~tueunu E'Ördü, vü -
reği rahat elti. $ mdilik tehlike 
uwktı Fakat tedbiı h davran.,,.,ak 
lar.ımdı. Birazdan Setvanla Sak -
rak mevhanPden avrılnıak üzere 
kalkabilirleırdi. Hesab ''erme za
manı gelince •.• Melpomeni kapı -
nın aralığından usulca seslendi: 

- Koco! ..• Koço! ... 
- OriSti kin·a Melpomeni! .•. 
- Al şu elli lirayı ... Demin ma-

sasmda oturduğum adamın mas - Dürrü adamakıllı musallat ol -
rafı!... muştu. Bağııımak, çaJ?ırmak fay-

Koço, Melpomeninin telaşından, dasız, hatta muzırdı. Bir mesele 
verdiği paranın çoklu~udan vazi- ihdas etmek polisin müdahalesi -
yetin mühim bir kara elverişli ol- ne sebcıbiyet vermek demQkti. İyi
dufiunu hemen anladı. Kendi ta -
birince bir voli vurmak zamanı si, meseleyi tatlılığa ba_ğlamaktı. 
gelmişti. Di.i.Trücüğüm, seviyorsun, 

_ Amma ... dedi... Kirya Mel- anladım ... Kim diyor ki ben <le ... 
pomeni bu para azdır ... Böyle bir - Ne dedin Melpomeni! ... 
müşteri, bu kadar masraf... Dünyalar Dürrüye verilm şti. 

Melpomenin:n fazla dinlemej!e, İlk defa olarak Melpomeni ümid 
hele lburada gccikmeğe hiç niyeti 
yoktu. Çantasından bir elJi lira - verici bir söz söylemişti, hem de 
lık kaime daha çıkarıp Koçoya paralı olduğu bir zamanda ..• Çün
do.ltru attı ve arka kapıdan dışarı kil hiç şüphesiz şu salak Setvanı 
fırladı. adamakıllı çarpm~--tı. Artık bun -

- Nereve?... dan sonra her türlü sıkıntı b~rt.a-
Gene Dünü karsısına dikilmiş- raf ed;Imişti. Tatlı biı; hayat bas -

ti. Artık Melporcı0n· de ne sabır Jıyordu. Asık rolleri oynıyan ak -
kalmıştı. ne tahammül. Dürrünün törlerin ancak en mahirine layık 
sacmalarmdan dolayı yakayı ele bir eda ile: 
vermek pek gülünç olacaktı. Ce-
vab vermeden, hızlı adımlarla yü- -- .Melpomenim! •.. Benim Mel-
rüdü. pomenim! ... 

- Nereye diyorum·... Diyerek se'lgilısinin koluna g!r-
Sa ., di. Böylece birkaç adım ~ürüdü -- na ne .... 

~ Bana ne olur mu canım!... !er. 
Seni seT.iyorum dedik ya ... (Arkası var> 



6 Sayfa 

Phyllis gözlerini delikanlıya 
doğru kaldırdı ve ccvnb verdi: 

- Benimle beraber gezip e$tlen
diğiniz h;in benden hoşlanıyor ve 
cana yakın buluyorsunuz. .fakat 
deminki sözleiinizlc aldanmış ol~ 
duğunuzu S!ÖStedyorsunuz, Steve. 
Siz bana işık deitilsiniz, beni sev
miyorsunuz ve ıhic bir zaman da 
sevmediniz . .. 
Aşk öyle bir çJ.l~ınlıktıtr ki. .. 

Ben birisini seviyorum, ve onun 
bana karşı olan vaziyetini pek iyi 
biliyorum. 

Delikanlı biraz heyecanlı bir ta-
vırla atıldı: 

- O adam bell :ieğil miyim? 
Diye sordu. 
Gene ktz: 
- Hayır, Steve, siz ddilsiniz. 

SON POSTA Nisan~ 

C Kitablar arasında ::J 
Pe denin Arkası rı 

Bir silahlı lngiliz 
gemisi torpillendi 

Londra, 24 (A.A.) - Arniranı' 
dairesi ltm44 tonil!ltoluk .Ra:f9d" 
tana> siUıhlı ticaret f:?emisinin tot' 
pillenerek .battıluıı bildirme~ 
dir. 
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SOM POSTA 

Askeri Anadoluya gitmek Tebliğlere göre Donyanın en boynk deniz K~sik k_ol ve bacak 
vaziyet istiyenler vaziyet • • • cınayetı aydınlandı 

..._ııu~'!::~::!:iı._ t!r.~~.~~ya- ve<:=-:!'.!nt!::t':! •• ' sıgorta şırketı ~.~u-::0. 
~zulmam~t ve sonuna kadar hat veaiblarının da dajıtılmasma ~ icaD etlinni§tir. parçalıyarak yok etmek isti::Je,n 

tlaı~y:""~ cı:rı:; bqlv7r::.:-V· . . m Alman motödii TUttalanıiın Ma (a..t-afı 2 nc:i ~) l 1a blmam•khdır. Onun ehemmi - !!rh!· M~u~~ ~e ~!e: 
~ miiddfıt .ı..-rct fttandaf)aruı ~k ışı- nutırdaıı cenuba dojıu yapbklan ta: 8umm &zenne aemiciler, gemi yeti tam manuilc beynelmilel bir ır R~ !C~ _ ~a ıua.pa 
...:_;_ ~!Yetleıi mun ne, vapur Ye trenlerde tabi ola- •eri ileri hareketi Ye Amavudhak. :: . . . rtacılar kahveyi mahiyet ikti.ab eylemiftiı. Dünya yerlere gon:ıduAünu ancak ~aran-
~ler. Cünkü burada ~a~ kayıd ve fartlara. bini.ş ve cerıiıemi:dn eol ceııahııun bqhca :keı.::!~ =amıtlardır. Bun _ aıigortaLmmn dörtte üçü hep Lon· lık .olduku ıçı~. bura~n k.at:ıyetle 
~ .arazi dallık. ve o~lıktır, ııue ilkele ve latuyonlarmdaki ha- ric'at )'olunan bpatılmuı burada \u ~da ve ayni gayeyi iltib- clrada görülmektedır. Birletik Am• tayın ~emedığini soylemıştır. 
~ : :::: :nın;~ ~öll~ri n: =eh= lllllı:-1 :~ ~= bulunan kuvve~~erimizi ~ağlık mm daf eylemek iizere b~i bir firk°! rikan ~b~j ha~ gem_ilerinin he kof!;ı1 b:~a:ı~~;.ıa:~!m:~= 
~t körfezi arasındaki saha matııame b ~adarlara teb- tak~ya teYeccüb etmege. mecbur bnnutlaıdır.Yeıni bir ıçtima m•ı.:allı men kiffeei 1:1oyd ... agorta~dır. Abbasaka ı>arkı civarında dola-
'11ıca.k 25 Km. kadardır İtle ev- m~ l -~ etmil ve ba mıntakıada_ çekilme ha- tesis eylemişler ve buruına «New 1.S71 .enamdenben Lloyd •un k 

0
. k . d d ,;.,,_ 

.,..., • • UA o unac-ı.u-. k . . tenin temiıu metkUk bir H . . . eh . ti bir kat daha tınıtur şır en. ır aya sesı uy UJ;;ı.u.ı.u -~~ tahkim edilmi~ oldu~unu Yapılan hazırlıklara ~re eeh- re eti ve ıa Uoyd'a Caffee ouse11 JltlDllU ver: ln~. N . ar d' d · korku ve tel8şla elindeki çuvab 
'tllllld etmek istedi~ bu dar ye- rimizden ilk kafile önümllzdeki bal ~· mifierdir. B~ yem kahve ~ope 1 • nye ~retı • nez ın e parkın içine atıp oradan savuştu.. 
le bir flA lld İnRillz ve impa_:ator: P~.mbe günü hareket edebile- ~D' de bu~? ~rd.u1muzun aon Head AJl~y de açıhmttır. Jki eene onu temail eden bu komite bulun- ğunu ifade etmiştir. 
luJt tüm.en.ile 2:4 Yunan tümenı cektir. Bu kafilenin olcularını vi- ~aya kadar iki mı.lı talyan kuv .onra yam 1771 de, Lond~nın en makta~. • • Beşiktaş emniyet lmirli~inde 
~ elde mevcud bütün toplar ve }ayetin ilk liste ile Y Denizyollan vetine muzaff~rane karıı ~oyan. bat büyük aigortaCJ.ların<lan bm olan .. Bugun Uo!~ • a karıı beslenen dün de geç vakte kadar ıtetkikler-
~ar yıblırsa herhalde aşılmaz ve Dem.iryollan İdarelerine bil- bıca k~e~. de umuı:zıı ç~kılme Van Nierop, John Julius Angere- ıtimad umu~ıdır. • de bulunan müddeiumumt mua-
'n- mthlafaa hattı vkud bulmak dirdiii Samsuna kadar olan iske- hareket ~ etmtı:'~~· Bu !ein .ile ~t~ ol~.rak. bahri .aıisorta Tarıhl bır fıkra v!-nlerinden Tahsin Okur, berabe-
tktb:I: eder. . lelere ve bu iskelelerden demir- bareklt. ta.,..n kınvet ~~n an~- ıılenne yem bu duzen verpu1ler ve Burad Uo d's hakkında tarihi rinde cinayet masası şefi Alişan 
n_"1ntinlann .. Lamyadan itibaren yolile fç istasyonlara ~idecek va- d.a'; '::h:kı:k :.: 1~~ 1 

- bu iJleri. Royal Exchance a nakley bi fıkra• anlat~ca~ız: 1804 senesin oldu.ta halde, Kazımın irae ettili 
~lemekte ~ekte oldukl!'~ tandaşlar tetkil edeceklerdir. Bu çın e. . . ıştır. . UY.: lemiflerdir. r • , ln iltere Harbiye yerlerde araştırmalar yapmıştır. 
teenni de, ba ktlc:ük Elen - 1n~hz havaliye gidecek vatandaşların vetlerimiz bir çok defa mukabıl hu.. Müesıeeenin relllli nakil muame- de LI~ 6 un. ..g. b' .. vardı Katil bir ara Abbasa~a mahal-
OtdUSmıa Panı ve I..ikaris ~öllerile nakil işi bir Mayısı miiteakıb bir cumJar. ya~rmtlar ve hatta dütman- lesi 1774 aeneaande vukubulmuıtur. N0r:!:!ı° ç:t ~.uhımM .. ı~ 1fl ıCo~ lesinde Veliefendi sokaiuıdaki 
ltoreıit körfezi arasındaki hattın haıfta, on gün içiİlde ikmal edil.mit dan .eaır Dile alnılf!a~ır. . An"anelere tamamile riayet edilmek a . ~r ·~~ us (!r bd tenha bir arsayı RÖstererek Mah
tlılıkiın nobanlarını ıamawılıya- olacaktır. . ~ taraftan ız aç edılmebi - için Royal Exchange'ın biıiııci katı- ~~~b~en ıdı.d iollte a~ t: mudun gövdesini buraya J!Ömdil
llk burada ve:l~k imkan ve Nakliyata tahsis olunan vapur- Z1D ne: a! .etmekte olan. kıtaabmw na bir muamele ulonu yapılmlıf ve ~terenın en b' ~ .c;:. v~ ı;;a:;rat ğünü söylemişse de yapılan arae
fuaatıannı veriyor Ri=bi ~ün- lara seyahat vesikası olanlar- ve 1'~ vuran Mihverm bol ~ava bu aalon Uoyd' ı kahvesinin eak.i mnalanndan ~ı 1 ı. W ~ f tırma sonunda cesed burada da 
ı..ektedir. Bununla beTaber, bah- dan başka kimı.e alınmayacaktır. ~etlen Arnavud~~ ceph4:91n~e- tekli üzere tertib edilmiftir. Uoyas tarafın an • ~ten ~ bulunamamıştır. . 
lettittmtz bu dar müdafaa hattı Halk bu vapurlann Rfiverte ve ki yanan kavvetlennın gayrı mu - Eski hayatı canlandırmak üzere Uo)IÜ• Caf!ee House» yanı L~o~d 8 Bu suretle dün Besıktaşta Ati
lll'ed tutulamazsa Atina bırakıla- ambarlarında nakledilecek ve •vı Al~an ve ltalyan kavvet~~rine memurlara cWoitP.J'H yani caar. ~ahv~~ı ganonlanı> t;!8 ~an basağa mahallesinin muhtelif yer
"k ve küçük ordu Korent kanalı- bunların ~den para verenler ol-,~ar'! mucadele_Ye devamını l'Uçle~ aonl'I imli verilmittir. ida~e ec:lıliyor~u. Cornte . ~ en lerinde bir hayli araştırmalar ya-
~ «erisine çekil~ek demektir. sa dahi kamanlarn konulpıaya- tirmı._ ve 20 Nısa,n a~ş~~ı yukarıda Uo:rcfun idarc.i burada tam 154 İngıltere. Harbıye Nezaretim?« ~T pılmıştır. 

Jtorent kanalı Korent körfezi- caklardır Ancak yolcular iç.inde zihedilen kavvetlerimizin Alman mene k.alnuttıT. eonlan ile m•Jhabeı". edemıyecegı- Sor~ altına alınanlardan Be-
JU !lRine körlez~e baılJ.ıyan takri- hasta. J{ebe, ihtiyar ve kamarada ı ~etlerine tes~i i?taç etmiş - 1928 ..,..em.de City'nin en sü- llİ bil.~erek. L'oyd'ı ıle muhabeTatı şiktaşta Abbasa~a mahallesinde 
~ 5300 metre UZ\H\lu~da ve, nakillerine mecburiyet olduAu an- ti!'. Ba k1t'Y'Yetlerm ta.lım olduklan zel binulnın bulunduğu Ume St. kemnifti. .. hm İsmailiye soka~nda 12 numarah 
hnıutü toprakta, bir vapur «e- 18'ılanlar kamaralarda seyahat e- ana kadar ltalyan kuvvetleri Yu - treet'e nakled:ilmiflir. Bundaıı tela_şa du..14:n. ~::r evde oturan Boyabadlı Mehmed 
tebilecek bir J(e!lişlikte, kazılmıt debileceklerdir. nan topraklanna cinneie muvaffak Cumad Une, Royal Mail. Fur • d~~ ı:e-mi bır u~a~bı Umunu ı> de; Kazımı 'tanım.ıchibm, Ayşentn 
ldllk-ça derin swı'i bir hendektir. Sevkedilecek vatandaşların lia- olamamışlar Te kuvvetlerimiz tara- DCN aibi büyük vapur kumpanya- daıJ"ea ibdu eylemıtti\,: 'lik hemşerisi bulundu,ıtunu ve bu se-
UleJinden, takri~ üçte ~. batı telerinin hamianması iti bu~n fından AmaV11dlukta durchmılmu1- lan bu yeni binanın ittiaalinde bulu Odur budur bu kiti 1 umumı beble de ka11 ~~yı bir ~e. evin-
~ ve irt1faea en yüksek tamaınıanmıs olacaktır. lardır. • nuyorlardL mevcud bulnmaktadı~. de misaf'ır etti~nı söylem~. 
~ :Yerde, hem demir ve hem de Ahusn teWiil l.Joyd'sun kazanmıı olduiu mu- "Lloyd's Regıstar of Mahmuda aıd başla ~ov!1enin 
•tJt yolların yanvana J'eçmele- Trablusa 553 ton Benin 24 (A.A.) - Alman ~ vaffakiyetlerin ilk Amillerinden biri Sh' . c"ırketi ~ bulunması ve cfnayetın ta-
l'bıe miliıaid yerde köprü vardır ki dular.ı ba,kmnandanhiımn tebliği, teeadüf a.eridir. ıppmg,, y mamen aydınlanması çok mubte-
._ Jilbek direkli büyük vaı:>urlar klel• d bU 1 Jd Yunan Epir ordU9UllUD teslimini bil Sigorta inhisarı laailıermWı buyük bir bahri te- meldir. 'butı'un altından ıeçerler. " Si ın e o s a 1 1 diren dUnkü buırmt tebliğini tekrar tokkülü vardır. ------

ı.ıe bu kanal mükemmelen mu- ettikten IOma, ,eyle devam e,.le - On .kizinci urm lrid.Yetinde Acil: cUoyd'• Regi.ter of Sibp- Fransada yeni hAdiseler 
~ olunabilir ve ayni zam~~ Londra. 24 (A.A.) - Royter a- mektedir: mühim krach'laT, ü1Ular "VllkubuL pine• tir. Uoyd's kumpa07ası ile tadll) 
~O?'ent körfezinin cenudb ~:ııe~ jansının Akdeniz sattı bari> fUoeu T eılim, bir taraftan müttefik bat mut ve birçok •icorta müeueseleri birçok menfaat birlıii olduğa halde münu!::aı:tu!.. itaci 841/ 
"'tuluna Mora yıarıma ası 1111l"ÇO amiral ~inde buluaan husu.si lcumandanlıklaıtı ve diğer tarahan bu yüzden ortadan kalkmıttL Bu ondan tam•milc ayrı teşekküldür. M eşa1 p tain benzin stokla
l'uııaı;ı ·~~il~ bera~r muh~!a- muh~İ!1 bildiriyOl': Yu~a?, onlu ku~a~nı aru1nda ~orta kumpanyala.n içinde nelerle Miilıtakildir. Kendine has komiteleri nnmar mev~iyetini ve bunl.a?ıtı 
le edlleıbilir. Bırçok dıyoruz, çun- 1~ Akden1z; filosunun zırhh Selamk te akteclılmıştir. ugrapnlar yoktu kil . ve aizanmameleri vardır. Al an ve İtalyanlara teslimini 
ltii karaya, ziyad.? yakın olan Yu- ve hafif cüzütamlannın 50 dakika lngiliz dilmdarlan1e yapılan çar- Sefercle bulunan gemi aü'YJU'ilen- İdare merkui Londrada Fen- )ı: m clisinden l{iz;ledi~ için amiral 
ilan adalarım~ Al~an~arca kolay- içinde İtalyanın timall Afrikadaki Plflll81arda. arazi. vaziyeti dolayın- ~· zc:vcelerinin ihı;ınetlerine kartı church .Ueet caddeu 71 numarada ne::.ı.m t:iddetle tenldd etm.ietir. 
ta za-ptlan mumkundur. Korent başlıca limanı elan Trablusıarba le hU9ml avantaıı olan Temıbpil bile qorta ederlerdıl... dır. Vichy'den alınan haberlere 11.fr 
kanalile Mora yarımadasının ve nasıl 553 ton 8lkletinde obüs at- mevziine ginnefe muvaffak olun - .IRUtan kurtula-ı iki aisorta kum Şirketin rami metgalea: Vapur- re her ne kadar Almanya ile iv· 
~a bubın:ın Yunan adalarının tılı:larını seyrettim. mufhn'._ ~- ile Lami. nHında panyuı kalmıttı: . lann cinalerirun, aınıfların. ır.biti- birli~ yapmaita taraftar olanlar 
ıaptına ıelince bu, ancak hava- Pazartesi ıünü şafaktan az ev- 30 İngiliz ta,,kı al1nm1•tır. London Aasurance Corporatton,. dir. bu harPketi mütt~fiklerin Akde-
dan t>arqiitçüler ve nakliye uçak- vel başl~an bombardıman bu ftalyan tebliii ve «Royal Exchange ASBUrance uUoyd' a Register of Shipp:ng > nizde ul'radıkları bir muvaffaki-
ları VaS'ltasile kabH olur. Fakat harbin en şiddetli bombardımanı Roma 24 (A.A.) -- ltalyan or- Corporation>. 1760 senetinde tesis edilmiftir. Bii- yebrizlik tellkki ediyorlarsa da 
~an başkumandanlı~ı~ın, ke~- olmuştur. Tayyarelerle yapılan dulen umumi kararganmın 325 nu. Vaziyetlerini sağlamlaştırmak tün İngiliz limanlıırında, bütün ec~ Darlanın vaziyeti zayıflamakta-
d:iaıne bir İnRiltere seferı veya dı- tarassudlann şimdiye kadar teyid marah tebliği: için bu iki büyü:C sigorta kumpan - nebi limanlarında mümeaBilleri bu- dır 
~ daha ehemmiyetli bir sefer etti.ti neticeler arasmda torpido Yunan arazisindeki ileri hareke- yası İngiltere Krah Birinci Geor - lunma.ktadır. Bu mümessiller, · ~a İzahat istiyecek 
ın tı·~m ~lacak olan _çok kıy- ınuhriblerinin demirlemesine mah ti, dün nat 18 e kadar durmadan ges'a müracaat ederek. bahri sigor- tıUoyd's Registern adını tatımak - Amerikanın amiral Darlamn 
rJ ~ ır 8 lAhı ı!UDaDJBt.anda ıs- 8118 mahalde bir düşman toıt>ido devam etmittir. Saat 18 de 9 un • ta iıılu.anm taleb eylemitlerdir. tadı.rlar. Bunlar Uoyd's'un memur- aldığı vazıyete hayret ettiği husu-

eoeli umu H, kJSo. nnıhribinta alır hasara uıt"aması cu ve 11 inci ordular c:ephNinde Kral Birinci .Torj hunların müra- lan ile karlfbrılmamahdular. IWlda tüphe edihnemektedb:. 
Yunan ?rdusua11.n Mlyfl~ -.e -. tiearet 'ft'PU1'111H111 tama- nmbtıaımat dunnu.ıut. c:aatlarmı bhal .,.Jedijiodeıı ı,,..,. Bu adamlar birer ekspeTdirler. Fransanın bilhassa eimali Afrika--

Dllnın testi~ olm~ ve mu~ke mile YllUlllt ve batmış bul~ Bu tıen 9"1nlerdelci TftUherel:-,.1,.r dan ~ ı..,u biÇ bir hah.. Her vapurun limanlara muvualat- da takib ettili hattı hareket hak
Y~ı had sesınm t~~ila~~ T!rdır. Bunla~n başka diler ~a ~inen biıden 6000 ri sigorta kumpanyuı tem edilme- larıııda, vapurun sellmetini temin kında Amerikanın izahat istemesi 
«elınce, Almanl~n v~rdıgı ızaA dört -.apara da ısabet vaki olınu' ki11 haTb hancı kaJm~,. ki J.,unlann meai kararlattmbruttır. Maamafih, için icab eden tedbirlerin alınıp a- beklenmek~. Hatta. Vidıy ile 
hattan anlaşıldıgt~a l{Ore evvela ve bu vapurlar 'batm!ştır. &Tasında ölü 'ft yaTah 400 zabit Tar pıket halinde tee .. üs eylememeleri lınmadıitnı tetkik ile mükelleftir - arasında ciddi ihtilaf çıksa dahi 
Alman ord~s~ sap; cenahının, ~u- Remai tebliğ dır. kaydile huaaei ,ahıaların b.hri si _ ler. Bunlar muntazam fuılalarla Vaşinp;tonun bu izahatı istem.ele 
~ cephesının sol cenahı d~rı!?'- Londra 24 (A.A.) - İn"illi BombaıC<f.ırn.n tayyarePerimiz prta işleri yapmalanna bazı ahval Londraya rapo:-lar göndermektedir azmettili anlastlınaktadır. 
~erine ~a~ Yanyay~ kadar ~u- Oahriye ~ezaretinin teblili: Patras limanmda ve l...imo körfezi- de müsaade edilmekte idi. Huıusi ler. G--1 W.,...ul'm nzİ)'eti 
fuz etmefJl uzenn~ Epırde butu- Pazartesi "1inü şafakla beraber de demirli bulunan vapurlara hii - tirketlerin rekabetlerine kartı dur- Saroeyon to Uoyd"ı Register Di~er taraftan ~eneral Wey-
ll&n ve Alman v~ İtalyan .. ordula~ Trablımm denimen bombardıma- cum etnri~fr. malt üzere, buırısi sigortacılar mümeuilleri her sene 800.000 ton ~and ile amiral Darlan araSJnda 
~asında kalan .'Yunan tümenlerı nmın neticesi hakkındaki rapor Roma, 24 (A.A.) - B. Mussoli- Lloyd"s'da topl:ınırlar aldıklım ma dan fazla vapur)an muayene eyl~ da noktai nazar ihtilafı olduAll 
~ .. Nisanda teslı_m olmuşlar veya simdi «elıniştir. ni, umumi İtalyan kararJ{ihından IUmatları karıılaıurnlar ve böyle. mektedirler. anlaşılmaktadır. Büıtün resmi tek-
lllülareke talebmde bul~u$1ar- Bu rapor, bombardımanın fJvı- aşağıdaki emri yevmiyi netrd- ce biçok iıler görürlerdi. Bu prket muazzam bir tetekküL ziblelere rak.rnen ~eneral Wf!!· 
~. Bu tarihte, Ep~~~kı Yunan velce zannedildi~den de fazlı miftir: Bu vaziyet Uoyd'sun muamela- dür. 72 aza tarafından idare edil- f(andm de~tirilmesi kuvvetle dii
~uau. en az bir m.ialı f~ ohm mııvaffakiyetli oldu.tunu «&ter- Yunan cephesinde hareket e- b eA8IJ\l teıkil eylemişti. Bugün mektedir. Bu 72 aza; Sigortacılar - şünülmektedir. Yalnız bllinmeSJ 
~yan ordusun:ı kll?1l Epır - Ar- mektedir. Havuzda bulunan üç den bütün ıilıihh lı:uvvetlere men- bAJa Uoyd'• bu eaua tam manaai)e dan, cemi mücebbizlerindeıı. gemi 18zmı olan şey bu ddişikliği Wey· 
llavudluk hududlarını hlla mu- nakliye 'ftya iaşe ıemisine isabet- sub muharibler; riayet eylemektedir. intaatçılanndan, mühendi.lerden, ~andın çok müstakil hareket. et-
l'affakiyetle müdafaa etti~ne ve ler olmu.f w bu ~milerde ciddi Altı ay süren çetin bir savattan Bugün daiıi Uoycl'• bir agorta tüccarlardan mütetek.lcildir. mesi dolayui)e mareşal Petainhı 
ltatti esir bile aldıltna ıöre, epey y~nlar çıkm1$br. Bunlardan bl- sonra dii111tıan sillhlarım bıraktı. kumpanyası telakki edilemez, 0 •i- Azalardan. )'irmi aftl9ı Londra mi ist~. Y'?ksa Alınan ve İtal
kuvvetli olmak lizım ~eliyordu. rinin batıtı~ f(Örillmüştiir~ Dör- Bilhassa kara nvvetleri i~in va· gortacıolar il'UPUdur: Ö)le bir ~rup tarafından hıtihab olunmut. onu yanlarla işbirlı~ yapılma.cnna mu-

Bunlardan oaşka Lamya bö1"e- düncü Gril' vapV milllimmat yük- hhn olan kanlı fedaklrlıklannızı ki herkee srrf kendi me."lfaati için Liverpool. tarafından miitebakisi halefet etti~ için bu isbirli~i eme
lbıin «arbmda kalan Yunan ordu- lüye benziycm:hı. Çünkü bu vapu- zafer tetviç etmiş ve ltayraldannı- çalıf?Daktacln Herke. anca~ mab- diier limanlar tarafmdan aeçilmif- lini besliyen Darlan tarafından JD'I' 
tu da. Lamyanın Almanlarca zap- ra 315. m~lik bir ~~ isa- zı yeni bir. '8nla avdın_!at~ıştır . .dud bir meblat için mes'ul ltulun- leıdir. • • • . ileri sürüldüjtüdür. 
'1 neticesinde Atina istikametin- bet edınce infilAk eylemıştır. ~ Vatan. hiQbn: ~an bu~ ka- maktadır. ~d ı ~epter of ŞhiPPJDC• • w 
teki rıc·•t hr.tmın kesfübjini ve panyol nhtımın';ll yanında demır- dar sizinle iftihar ~tmeıni,fti. Şu ~ 11• b" ıec1· vapurlan tam.f etmekte, ını•da bu Resmt teblıgler l>ranista Yanya arasındaki dal- li bulunan b~ ıqe ~~ine de anda İtalyan mllletı, ArnavUdluk vere 1 1r ıya lunan 'Y1lpurlan tetkik eylemP.kte; 
larda müşkül yazivette kal<!ı~nı ayni çapta bırkaç obus uıabet et- muhar~l~da ölen kahraman Arka arb7a ~kan harbler do infll&t itleri içi:ı atandardlar te1hlt .__.__,. 
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«örerek Almanlardan mütareke mi$ ve derlıal batmıştır. ~iman evlidlannı hatırlıyor ve onlan he- layı.ile 1774 Mneaınden 1815 nne eylemektedir. . . <---ı-· ih b rimi-
ktenıiştir Bunun üzerine Yanya haricinde Kar~anlı mendı;t;ii a- ~ecanla selamlı:y;or ve onların in- Bine kadar olan devrede birçok ge. Gemi inta ettirenler bu kum - ~ gıttik:k dara~=: :::;.,e et • 
\Ye Yen'~de iptidai müzakere- çıkında duran bır ia~ f{e·r:ldtme i- ~aınını alan stzlere de ebedt miler batmıttır. Birçok aemıl~r yai- p-yanın ileri ıilrdüiü taveiyelesi •. ,.d ~et.° bi k eeir ve ~ 
ler ol.nıu$ ve sonra her iki Yunan sabet olmuş ve ~emı e cı bul yan- şükranlarım sunuyor. Yaşamı ma edilmiştir. tatbik. eylemekle mükellef değildir- mı"llletik e aİı.b i:ırabr!k ~eir 
erdu ıruolıırınm kumandanile. «ın çıkmıştır. Lımanda unan kral Bu cümleden olarak 10 Tqrini.. ler. Bununla heraber bu tavB)'elere toma 
~ başkumandanlık karaı;?a- en 8'aiı ÜC vapu~an "d!' duman ı·ıı d f evvel 1 799 ıarihiad~ Lutine .adıada ittiba qlsniyen yoktar denilebilir. mecbur olm:tmh.ı,.n tayyareleri 
lıırıdan Hitlerin miimesdli olmak bulutlan yilkseldi~ ~01'1:1141'' fk 1 1 mu a aa ve bir gemi batımfb. Hamıılai 25 mil Uoyd"• Register çok ciddi •ure-tte T t1kanlimamnd dermrli aemilere 
laltlıiyetfte J(6nderilen bir Alınan kat bunun hasar netıcesı et!f ~o i yon altın lira ida tanzim ec:lilmi.t li.teler netıeder. Bu 0 H:ı.n . u a 1>ir çok defalu 
ıeneralı ve bir İtalyan murahhası sa sun'i bir duman -perd 

0 
- ·ısfanbUI kadını Lutine'in altın llamule9i ıigortalı li.telerde gerek İngiliz. gerek ecne- ~ b" ti:(tna l>ulumautludn. 

~nda Carşamba «iinü. yani 23 dulu te&bit edilememiftir. Va:r idi. Uoyd'a'un aaorta bedelini der- w 30.000 den fazla vapur kayıdlı ;. e ~tsıbı.. diier bir çok-
1'taan öıtleden sonra, Sellnikte lara daha başka hasarlar da Y ~ (Batt-afı 

1 
•• _,fada) hal tediye eylemesi bahri aisortacı- ~r. • • .:ı ~h...ra 11fratalmıttır. 

lbütareke imzalanmıştır. mış olduiuna ımıhakkak naza 111C1 lığm ilk tore&i tefkil eylmıiftir. Listelerin adı: «Repter of Silip Ha muMrebeleti eanuında 6 
HtıkiDDetin merkezini Atinadan bakılmaktadır. lan. tehrin hUllUlll Taziyeti ve bu • Londrada bu t•vİ)'oııin batırau pİns• dır. En akiti 1764 .aneıminde d& va tayYareeİ dü'6rllhnütt&r. 

9izide nakleden Yunan kral ve Uman tesisatı da aiır hasarla: ııünkü barblerio süçlüklcn sözönün- hala bakidir. tanzim Te nepedilmi~r. Bu Ji.te ;::; Afrikada Deaeie de elit _ 
~ malıimat \'C müsaa- ra ulratılmıştır. Kara da asken de bulunduru!arak ber türlü iılere Uoyd'BUll aalonunda efan Lu- üç cilde takmn ediJmimdr. hücmnlanna devam etmi.- ele 
~ lı~cinde pek aculine bir su- hedefler ciddi hasarlara uit'amıır ~artı hazır ~ır vaz~ete setirilecek- tine'in enkazından bazı parçalar ıle Birinci cild: Uovd's ~egiater ko b~num mukavemet etmitler • 
lıette aktolunan ·b1ı1 ıarib w ma- br. ti!'. Bunun için Parti, kaza ve Mmt büyiik çanı uıh buluı&IDaktadır. mitetıi azalarının i.nnlerini. mfim4:9- dir. 
-.sız mtiıtarekenin .-nlanm he- ooııklan. Halkevleri ve Halkoda - 1811 .eneeinde Uoyd'ı kumpan sillerin İılİlnleriDİ ihtiva etmektedir. Amahara mmit.aka1nnda Moda 
ll{ioz bilmiyoruz. Alman radyosu lundukuna ve muh&rebenin ba91~ lan 't'Ultwle köyle... varmcaya ka- yw reamen tacil edjlmifti. Kum _ Bundan baıka yelkoıılileıin, balık- mevkimde topçumuz düpnaa ate • 
k.Jıdsız ve şarillz mttarekeden danberi daha 2.:3 piyade tümenı dar konferul!llar verilecektir. panyaya yeni bir _.. IÜzamname ça pmileriniıı. SOO tondan •taiı ti- . k b 
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hni teslimden bahsetmi,tir. An· teşkil edebilmiş olduAuna nazaran Kadınlar fevkalade ahvalde hü- habtedilııtiıti. c:aNt ,,.purlannm. bl,lo vapurları- ttne mu a e e qttr. 
laıııaıı. biitürı sillhlat'Hll teeJim Alınan taarruzundall evvel en az kumetin siyeaeti ve emniyeti icabı 1811 senesi İsagili:: deniz qorta nua t...uaiyedermden bahseylemek-
tdecek olan Yunan ordU8WlUD 15 Yunan tümeninin bulunduiu olarak halka yapacaiı tamim. teblii cılan için mühim bir tarila tetkil q tedir. Rakibleri hem lngilte~ede, hem eo-
~dleri hemen terhis ohınecaktır, kabul olunabilir. Bunlardan H2 itlerinde nzif 1 k Jemektedir ikinci cı1d: En mühim olıın ikinci nebi memleketlerdedır. 
.,alli bunlar esi?- edibniyecekler- tanesinin j{ari>i Trakya ve Selanik •:ıtemBuından batka sığı~ acpaa _ 181 ı d~ müteaddid bahri 8iaor.. cilddir. Bunda vapurların Te motör. İngı1teredekinin ismi: British ~ 
dlr. Yunan Ol'dumı.un her yerde bö]«elerinde ve 10:12 sinin de bu ~f ~r. a zehirli saz. ıtık karart- ta tirketleri teu.U. etıni§ti. Lloyd'ta lii ı.emilerin listesi münderiçtir. poration for the Suney and Rea» 
kaıırBrnanea muharebe etmiş ol- defa Epir ile Epirin şarkmdaki • oru~b vaziyetinin i~ab ettire- rekabet eylemal üzere bunlar. in.- Uçüncü cild: Lloyds 'R~stere try of Shippi~ı'dir. 'd • 
lrıası dolayıslle z~bit!erin kılıçları bö~e bor.ulmuş vey~ teslim ol- m~. v~~ itlerde de kendilerine titute of Underwriten admda bir abone olanların isimlerini havidir. 189-0 .eııeainde Clucow • tftll 
llınmamıştır. Jl'akat sübavl•~n ~ bul~~malanna ıore . Yunan ce~ verilecektir. teşekkül vücuda ge•irmiılerdi. Bunlardan maada, ln~iliz ve ecnebi edilmittir. • • • • 
kendilerinin ne olacaklan henuz tıukfunetınm SU and:ı malik bu- vateb . anasız ve yardıma nıuh Bu tqekkül çok ciddi idi. Fakat. Hı aatçıların isim ve adre.ltti. Lon- Ecne!,i memlekettekiniıı 1111111 

~nmemtıtir. l~du~ kuvvetler ~i>en . 2:4 taç .::kİara Çocuk Esirgeme Ku- böyle olma~ b-:raber Uoyd's'un dra Te l...iTerpooldaki b~ri aıigorta cBureau Verit~» ela. .,J-"L-..l 
Bundan ba.ska Almanlar varı tümen elınak lhım ıelıyor lcı bız ç taaile yardım temin edile- mutlak hakimiyetim MrSmaia biç kumpanyalaıının, l.Joyd sun acen- 1828 ~de. • B ~a An-
~t bir mT"ette teslim olan Yu- de yukarı~ bunlan bu auretle ruk1:1 vuı bir veçhile muvaffak. olamamıştı. telerinin i.nnleri; dünyada mevcud ver•te tema edilmittir. h" h" akil 
~~ lnıvvetJeı:lni 10-12 tümen ~ tahmin etm•stik.~· ce :~dınlar icabında su, gıda, tele- Uoyd'a 9J'an İneilir bahri aigor. dok "" limanların jeim ve tafm'llh Bu. iki0~~~ Q.1..~ç 1! ."'!' 
...-ak c&ıtenn•$1P.rdir. Yutaan or- 'fl-ı w~ dii amme iperinde alıttı talarınıa en mühim tetCtkkiı1ü olmak meTCUddur. lJoyd • ,.~ .. ı.e! 0 ~ıppı,..g ın e-
dusunun, barış za!ll8f\1 12 'Piyade L~ fln vk .. er . didea ~ecek ta devam etmektedir. Uoyd°a Resi-ter of SLippinain IMmqetiDi Mi.& olairiamıslarri r. 
tfhneni ile 7 .,u&lıud taburu VP 2 de • • ~-~ ~~dir uere lllD Y o, Jlta]nız lnaitix tiıketi olmak- azunetine aimea nkibled vardır. O. Tuiral 
-.llvari livr• ndan müre!'dteb bu- '-" -.. -- • 
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H•kA Q k Edremi·:-te Satahk Arsa ----1 aye : r a yarışı (Bqtarafı 6 ncı sayfada) Ayaspaşad::. OUmUşsuyunun 
Bağ odAları sokağında denize 

- mahalle muhtarları elinde bulunan fe-vkalMe hall:;iz mnnzaralı ve ö_ 
(8aftaraf1 5 İnci sayfada) 1 müddet istirahat ettiler. Onlbrın / yüz binlerce liral•k avarızın suya nünden otomobılle: :şıer, ylrmi 

lerini kaldırmadan a~ni şekilde istirahat etmekte oldu~unu .ı;?Ören ta~sisi .. kab~l e?il~işti. ~vkaftan al metre yüz:U ve 20 metre derin~;ğı 
..tmuntazaman devam ~:~?r~u:. U- ı halk alay ctme~e Laşladı; fakat 1 dıgı ~~H-~ bın lıra ıle mustakbel su- olan içinden elektrik, hava. gazı. 
,zun zayıf parmakları ~urultU'Suzce onlar aldırmadılar. Yirmi dakika yun buyuk depoaıına haşlanmı~. ava terkos geçen ve ayrıca akar suyu 
"Oynuyor ve sadece sarı çavdar .641}>- sonra tekrar çalışmak için kalktı- rız varidatile Anversten su borulıırı bulunn.n y'.!~iın~ bir ar.m sahibi 
ııları arasında işliyen ora~ımn diş- lar. Alaylı bir sayha yükseldi ve 1 getirilmiıti. Edıemit Akçay iskele- tarafındıın maktuan beher met-
ierinden çıkan keskin ezilme sesi sonra ihtiyar bir adam bağırdı: sinde 1 2 aenedenberi duran bu bo- resi 25 ı ;rada:t satılıktır. Muta _ 
6uyuluyorda. Sarkık kirpikleri - Michael, ad:m.ızı lekeliyor - rular uzun mücadele ile nihayet Be vas.sıt kabul olunmaz. Halihazır. 
de.ima orağının kesmekte oldu~\! sun. lediye reis vekilliği yapan doktor 1 da 0 civarJn deniZt' hakim bun -
ıyere mütevecci'h bulunuyordu. Ye _ Aldırma, ba~ıa. her.üz yarış Serafettinin him:netil~ Belediyel~r dan !başka bir arsa olmndıliı gibi 
.4ıisine başlamadan bir demetlik bitmemiştir. Soma ellerine tükür- Bankasından istikraz yapılarak. faa- Ltt.i.:;ıı.l inde bulunan ahşab haneler 
'kadar kesip 'kesmed iğini bakmak dü ve orağı yeniden kavradı. liyete geçilmiştir. tamamen satılm:~ ve yıkılmaları_ 
için kat'iyen başmı ,geriye çevir - İşte o zaman h~vecnn yüks~k Halen bu su gelmiş doktor Kil- na da ba.~laııılmıştır. İstiyenlerin 

Ba,, Dif, Neale, Grip, Romatizma 
Nevralji, Kınkhk ve Bütün Ağrılanoızı Derhal K.eael' 
icabında günde 3 kaşe alınabilir. T AKLITI.ERINDEN SAKININIZ. 

HER YERDE PULLU KUTULAR! ISRARLA iSTEYiNiZ . 

miıyordu. Bütün hare~etleri önce- bir dereceye çıktı. Zira Gill çifti mil Eminin çalışnıasilc Edremit en Taksimde Abdülhak Hamid cad_ 
den h~blanmı~. Asakın, .Ye~nesak büyük bir süratle çalışmağa baş- büyük hayati v~ sıhhi ihtiyacına, desinde Ayla apartımanın l nu- ı ı 
v_e ~atasızdı . Hatta nefesı bıle ha- lamıştı. Har~etıeri .eskisi kadar güzel bir suya kavuşmuştur. ma.raıı daire5'ne akşamları •ıat nşaat lanı 
fırtı ve burnundan, uyumakta o - muntazam ve mihaıııki idi· fakat ı Memleketin mühim bir ihtiyacı sekizde müracaatları. 
lan bir .adamın nefesi gibi ~~liyor- hemen hemen iki misli bir ~üratlc da hastane idi. Kamıl Emin bunda \. J Sümerbank Birleşik Pamuk iplig .. j ve Dokunı' 
dli. Karısı da arkasıı;ıd~ ~ynı tarz- işliyorlardı. Halk 'Onları teşcie, pa- 1 da ön ayak olarak hir heyetle faali-
da C'~l~şıyor, ,ı?ayretını ı~Taf et : ralı olanlar bahisb r tut.uşma~a lyete geçmiş ilerde açılacak hastane l h . vaziyetine gd - Fabrikaları Müessesesi Müdürlüg" ünden 
meksızın, aheste aheste dernetlerı ba ı ad . O zarr.a?ıa kadar heyecan için bir zeytinlik tedarik edildiği gLı za. a~ının ııstanesı 
bağlıvordu. bu derece şiddf'!li olrr.amıstı. Çün- bi hastası bulunan B11yan Zihııiyeı.·i mışDtıor.kto 1 k tt ·k· ·· k" 

G .. ·ı ] d"k }ı t ft .; run mem e ·c e ı ı uç ı-
un ı ere ı çe er ara an o- kü başta olan 'Bodkinin kazanaca- de teRvik ederek civarında bulunıın 1 t d 1 b" k 1. rakçıları sevre gelc:n adamlar top ~ . . 80 bi li k · d k" · v ome re e 0 sa ır ana ızasyon a-

l ı.şt G.. d ··I< •• •• d,.. c- gına daır peşın b.r kanaat vardı. . n ra ı~e.lı"I e 1 zeytınyag çılması hususundd büyük yardımları 
anm 1

• •• ku~cı\t~ rı~ .. t~~zu~ir sı- Halbuki simdı, Bodkinin üstüııl~- fabnkasını da. ılen?e açılacak has- ı dokunmuş ve on be2 sene evvel bu 
peyce yu se r;ıı ı: ~ ar.şr nefesi ğüne meydan uk:.ınuyor~~· Henuz taneye vakfe~ıl~esı~e .. sebrb olmuJ- kanalizasyonu tamamlatmıştır. O 
cakkt varçdı .• dHıç _ bır ... ru!~ık kınır- Gillden epeyce ılerideycıı, fakat tur. H~.stane~·~lı: _yuzunden t f"~ o..,: zamandanberi bir beskn bnaliıns-
yo U. a"ll ar .,aD .. rı ,., .. l . .1 k k d d )unun olmcsı uzerıne bu h11 m vetlı 1 d "f b h 
damıvor beyazımtırak baş] arı, al- goz e gClru ece • ·a ar yorgun u k d• .. . 

1 
KA .

1 
f. ·. yon yapı ma ı. ı~ ez a u ve ılıca -

·' • . .. k A ~ c ·ere "arparak a na mut>ss•r o 'in ımı wın 1 1 h d b" .. k .ı 1 d tın sarısı sapları tam bır su un ve ora~,nın ıı unu :'t " b 1 h . b.. ..k . arın ıs a ın a uyu yaruım an o 
• • .J d ı d sık sık hatalar yapıyordu. Terden u suret e nctn,..,enPl uyu varıda ku muııtur. 
ıçın•ıe uruyor ar ı. . .. ··ı ··ı · ı tını t{"min etm"-ş b 1 d• 

Fakat (avdar ta:-lasında gittik- köpürmü~iı. Ha.Ikın ~~.u tu .~r~. e 1 
• u ~nuyor 1

• Doktorluğu ile binlerce çocuğun 
çe büyüyen gayri muntazam bir tahrik edılen Gıllc donup donup l ~~O yılı teşrınlerın~e h • hıssıhha öl~mden kurtulT.alarınn hizmet et-
bı~ak varası vardı. Çavdarla b"ra- bakıyordu. j meclısınden hastl'n,. kuRadınıı k?rnr mış, çocuk veHyaıının Of0 90 önür:e 
ber ekilmiş olan ve şimdi mey - Tam saat dörde doğru Considi- alınmış. bu auretlve bu vakıf va~ıd~t geçmi~tir. Memleketin ve halkın her 
dana çıkarak çavdar demetlcrile ne birdenbire yılı:ıldı. son derece ları senelerce çog~IRrnk hast~nc m 

1 türlü sıhhi hususıına it:na ctmesile 
beneklenen yeşil yont"alar sıcak bitab kalmıştı. Tas duvarın üzeri- açılmasına 7.emın haz:rl'*nmı•tı. kendi9ini aevdinni• tir. Binlerce fa
~uneş altında beyazlaşıyor; ko - ne nakledildi. Etrafında bir kola - l~aat~nc açılmış, mcmlelcett~ ı.le - kire parasız bakmıştır. Onun içindir 
nuşmalardan çıkan mırıltı arasın- balık toplandı. Müd.ür Mr. Ro?~rtlrın bır b~~luk. bu "tıre~~ft d~lduıul- ki halk arasında büyük bir sevgi ka 
da oraklann muntazam ~ıtırtısı brandi şişesinden bır yudum ıçır- muı. hatta Ayvalık, Bmhanıye k.n- - .. nmıştır. 
duyuluyordu. di. Bu onu biraz ayılttı, tekrar 9a- l~-t'k_Ç __ k O 1 -- -.-------

Öğleden bira7 _evv~! . B?~ki:ı lışmak için ~tmeğe ga~et ettıv-ı,.. cıS 1 ocu oı arı ve Fabrıka Kayışları ~ 
!<endi ~ri~i:1i:1 bıçılmcsını bıtı~d.ı. se de ka~kmaga muktedır olamadı. , Yeni ~ılan nıafıu.amızcla sırf kauçuktan yapılllll.'I listik c:ocuk don -ı 
Işaret çızgısının tam ortasında O:>~r Kansı hıddctle: lan, her cins ve boyd2 lastik fabrika kayl41an, birinci kalite otomobil 
t~ş konmuşt~. Bod!dn ora!a yeti- _ Otur orad~. dedi, sen artık Kaunak lbtikleri, ara.b:ı lastikleri, yazlık keten ayakkabrhr ıfıstik e-l-
şıncc ta~ elıne alarak ayaga kalk bittin, ben kendım devam edece • 1 dlvenler ve her türlü liistil{ malzeme bulunur. ı,a~tik iizerlne sipariş, 
tı ve ba,:!ırdı: ğim. kabul edilir. Çemberllta.ş sineması yanında No. 13 ANADOLU LASTİK 

- Bu isba~ eder ki İn~erara a- Yenlerini şiş.,,an kollarının ~s- '3 DEPOSU, Telefon: %32BZ 
dasında Bodkın kadar mukenmıel tüne sıvıyarak 1rağın yanına don
bir .adam .yetişmemistir. Taş duva- dü ve yüksek bir nara ile çılgın 
rm üzerindeki kalabalık cevab gibi biçmeğe b:ışladı. Mc Dara: 
mekamında ~inçli sl-sler çıkarı- _ Bravo, diye bağırıyordu. ka
t.tordu. Fakat iriyan Kate alaylı dına hususi bir mükafat verece -
ıtftr tarzda bir demeti başının üze- ğim Ve doktoru omuzundan va -
rlnde salladı ve kaba &kek sesile kalı~arak: cHepsınden sarfı na - 1 

baiırdı: zar ... İrlanda yarışı... Ne kasd 
- Vakit daha erken. Bodkjn se- ettiğimi biliyorsunu7.... Canlı in

r:inlik kahramanı!> kalabalık kah- san> diye söyleniyordu. 
kaha ile .gürledi. Ve Bodkin kız· Fakat herkes bütün dikkatini 
dı; fakat cevalb vermedi. Nüktelerı Bodkin ile Gill :ırasmdaki müca -
pe!k keskin değildi. Gill ve karısı deleyc toplamı~tı. Hiddetle mah
bunlara hiç dikkat bile etmemiş - muzlanmış olan B')dkin fevkalade 
ler, j!Özlerini biçkiden ayırmamış- b"r .gayret sarfe'lcrck tekrar me
Iardı. safe kazanmağa başladı. İri güv -

( Balast Alınaeak) 
D. D. Y o' arı 8 ine] : ~tletme Komisyonundan: 

Muhammen bedeli (26.250) lıra olan İzmir - Manisa hatt.ınd:ı Emira_ 
lem ile Muradiye arasından şartnamesi veçhile ımıar edilecek ı 15.000> 
M3. kırma ve. toplama balast işi 13/ 5/ 941. tarıhinde saat: 16. da kapalı 
za.rl usuliie Izrnir _ Alsancaltta i.şletme binasın.da ;{Omisyonumuzca ıha_ 
le edıleoektir. 

Bu ışe i.stekli olnnların. il!J69J liralık M. teminat ma.kbuziarile k:ınunun 
tayln ettlği vesika.lan ve teklif mekt ublarını aynı gün saat: 15. e k:ıd:ır 
kom"'Yon reislığıne vermelerı liızıır.dır. 
Şa.rtnamcsı ıJ.32) !lrn muknb.linde idaremizin Ankara Haydarp~. 

İzmir veznelerinden satın alınab 'lir. (1486 - 3170) ' 

istanbuf ~evazım Amiriiğı"den Verilen ı 
Harici Askeri Kıtaat. ilanları 

Öğle yemeğini j!ctirmeğe ı;?it • desi soldan sa~a ve ı?erive ovnıya
rnek hususunda da :Rodkinin ka · rak uzun sarı çavdar saplarını a -
rısı birinci idi. SoP.uk çayla ciolu deta yutar gibi bi:-hiri peşinden 
bir teneke tas, beyaz undan iırın- süratle arkaya c.tıvordu. Zavıf ka
da yapılmış bütün bir kek ~etir rısı da demetleri kapıyor ve ba~
di. Kek büyük pa~alara ayrılmış lıyordu. Bununla beraber saat beş Evsaf .ve şeraiLı dahilınde 15 000 liralık sığır eti P!llarlıkln. sa~ın nlına _ 
ve her parçasına tereyağı sürül - te arkasına bakmak ic:!n durduğu caktı:r. Ih.ale.Jı 28/4 / 941 Pa.zartc~i günu saat 16 da lladıınkoyünde a.ske
m'li.ştü. Dört tane de lop yumurta zaman Gillin ~~'1:$ bir intizamla ri sa.tınalnu komisyonunda yapılacaktır. TalıblP.rin beJlı vakıtte kom.syo_ 
vardı. Bodkin çiftinin çocukla~ı ~elmekte oldui!unıı _gör..:ıü ve bir na gelmeleri. (2316) (3231) 

JOktu. ıbu yüzden hiç olmazsa dı- denbire bütün vorg•Jnluğunu ü - .Jf-. * . 
i{er köylülerden da'1a iyi bir hayat zerinde hissetti. Muhtelıf nakHya~ p:ızarJıl.:la ya.ptırılacnktır. Ihalesi 12/5194: Pazartesi 
sürebiliynrlardı. v Bu onu evvela şedid bir susuz- gfınıi sant 14 de BoJayırd:ı askeri sa tınalma komisyonunda yapılacaktır. 

Bodkın hemen oragını bJiaktı luk şeklinde vurdu. Karısını eks- Tatunin bedeıi 24.000 lıra kat'i teminaıı 3600 liradır. Tallblerin bell. va_ 
ve kendi!ind~n daha. a~ aç ~lm_ı - tra çay tasını .ıeUr!nek i~in taş kit.te komis7onn. gelmeleri. C2314) (3229) 
yan karısı bı~ :nncısını yeyıncı~~ duvara volladı. O ,_gelince ıçme~e 1 ~ * 

ı - Ereğli bez fabrikası İvrlz kuvvet santralı çift makinist evlerı fi 
yolları vahıdi fıat csasUe ve kapalı zarf usulJe ek.caltmeye konuımuştot 
İşbu inşaatın muhammen keşif bedeli 27.916,04 liradan ibarettir. 

II. - Ek.sntme evrnkı iki lira mukn bilinde, Silmerbank bınasında bırlı&o 
şlk pamuk ipliği ve dokuma. fabrikaları müessesesi müdurlüğUnden alt 
na bil«. • 

m. -· Ek.siltme 12/ 5/ 941 tarihine mUSadif Pazartesi 6Ünü sa3t 16 d• 
Anknrn.da SumCl"bank B P. I . "~ D F . müessesesi müdıirlüğiıncle yapılt' 
caktır. 

IV. - Muvakknt teminnt miktarı 2.018,70 liradır. 
v. - i-;~cklıler tekı:t evrakı meyan;nn., şimdiye kadar yapmış oldukiat' 

bu kabil i.şlerc, bunların bedeller.ne ve hangi bankalarla muamelede blJ.. 
lunduklarına. dair vcsı.knları k~ca klardır. 

VI. - Teklif mektublarını havi zarflar kapalı olarak ihale günü s~ 
15 şe kadar mak'buz mukabilinde Anlromda Sümerbank B. P. i. ve D. t• 
müessesesi rr.üdürlüğu muhaberat şefliğine teslim edilecektır. 

VII. - Posta ile gônderılerek tekli ler nihayet ihale saatınden bir ~ 
evvellne kadar gelmiş ve zarfın kan unl şekilde kapatılmış olması lflzınt. 

dır. Posta.da nki olabilecelt. gecıltmeler nazarı lıtlbara alınmayacaktır. 

VIII. - Müessese bu ihaleyı icrada serbe.stLir. c226b c32l3• 

Transit Yolu Erzurum 
Müdürlüğ Jnden 

Mıntaka 

1. - Traıı.sıt yolunun Erzurum ile Kopd~ı arasındaki 252 + 358 _.. 
254 + 000 ve 294 + 611 - 311 + 000 mevkilerındckı 18 ltilometır 
lik şose es:ıs&ı tamiri tamiratı kapalı zarf usulü ıle eksiltmeye ltonuJmut-
tur. 
Mezk\ır inşaatm keşif bedeli 68'138 lira 26 lturu.ttur. 
2. - Bu işe aid evrak şunlardır: 
a. - Eksiltme şartnnmesi 
b. - Mu:tav~.ımamı! proje& 
c. - Bayındırlık işlt:ri genel şartna.mest 
d. - Hususi ve fenni şartname. 
e. - Nafıa Vek~let: şose lnşa.ahna aid umumi fenni şartname. 
f. - Keşif huı~a cetveli. 
g. - ~. kunı ve su grafi~i. 
İsteyenler hergün bu evrakı transit yolu Erzurum nııntaka müdürlüğün.. 

de görebilirler. 
3. - Eksilıtml! 9/Mayıs/941 Cuma giinü saat on beşte Erzurumda tran

sit yolu mıntlkA. müdürlüğünde müteşekkil komisyonda yııpılac.ıktır. 
4. - Eksilt ıniy~ girebilmek için isteklilerin e.4687D liralık muvakkat t.e. 

minatı Erzurum mal sandığına yatırdıklarına dnir makbuz veya şayaııl 
kabul teminat mekt.ubJar!le ıhale gününden en :ız üç gün evvel transn 
yolu Erzurum mıntaka müdUrlüğüne mümasili şose inşaatını bır detad• 
başardıklarına dnlr referan.slatile oirlıkte müracaat ederek ehliyetleri ki\.. 
bul ed ildiği takaırde verilecek ehliyet ve<ılkasını ve 1941 yılına aid ticare& 
odası ves!ksısını ibraz etmeleri 11\zımdır. 

5. - Teklif mektublnrınuı iç ve dış zarnarının 2490 sı>.yıh kanunun ta.. 
rifierlne uygun olarak tanzimi gerekli olup postad'l. vııkl geçıkmeler kabul 
edilmez. e3136» 

Dev:et Demiryolları işletme U. M. den : 
kadar obur J!ıbı yumurtanın uç başladı -Fakat içtikçe susuzlu~u ı Ordu tıpi 20 ad-e~ sepetli motorsıklet pazarlıkla sa.tın almaca.kır. ihale_ 
tanesini yuttu. Sonrn çavdar bi • tıyordu. Seyirci kalabalı~ı ara- si 3/ 5 !>4ıl Curaartesı gUnii ~.nat 12 de Ankarad:ı 11 M. v. satınaıma ko _ Ton ba§ına 75 kuruş nakliyesi de dahil olmak üzere 9 uncu iŞlet.merun 
cerke:ıki süra!ilc terev~~lı ~kme~ :;ndaki dostları onu ikaz için ba - misyonunda yapılacaktır. Bır tane.sinin tahmin !>edelı 1350 lira, teıııına_ herhangı bır istasyonunda ve vagon içinde teslimi şartıle ıbeher tonu 17,75 
yemegc ve soguk çayı ıçmege baş- l?ırıvorlar, takin sı-c;uzluk rmu cı~- tı 4050 lırnd:r. Talıolerln teliı vakitte komısyona gelmeleri. (2'.306J <3200) hra muhammen bedelle 100 ton normal sun'i porıland çimentosu nçık ek.-
ladı. dırtıyor<lu. İçrr.ekte devam c-ttı. 1 ... * siltme usulile satın alınacaktır. 

Bu _kadar ~ok yiyecek .. ve iç~e- Sahildeki duvar ve zafer artık çok 500 çıft nııkl ıye araba koşumu paznrltkla satın alınacaktır. 25l' çift.ten Münaıtasa il Mayu: '41 Salı günü saa.t 11 de .5.rkeci !I işletme binasınd• 
ğı bitırmelerı yalnız uç dakı~a yakındı Orağım ovnntırken ora-ı a.ş:ığı olmamnk üzere ayrı ayrı taUblcre de ihalı? edılebilir. ihalesi 7/5ı9H A. E. "komlsyonu tarafından yapılacaktır. icıteklilerın ayni gün ve saatı. 
sürmüştü. Sırf tcresstls _saika~!lc va dorr~ sersem sersem bakmıvor 

1 

Çarşamba günıi saat 15 de Ankarnda M. M. V. Satın~lma komi.::yonun- kanuni vesaik ve 133,13 lira muvakkat temlnatia komısyona müracaatları 
doktor Gallahat, s3hıldekı yol u - mütemadiyen ic'ivordu. O za - da yapılacaktır. Tabının bedeli 37.500 lıra, ka.t'i temınatı 56~5 !ira.dır. Ta_ H'ızımdır. 
zednde zamanı besab ett:. Onlar vean duy~ları ':!onuklasmal'a bnş- lıblerin belli vakitte komısyona gelın eleri. t23ıJ4) 13198> Şartnameler parasız olarak komisyondan verilmektedir. (3090) 
y~e~bilirirWtirm~_Qniyrr- :d~UymgfuihlrhalPgcldi.H~ı--------------------------------------
tıcılıkla tekrar çahşmaga başladı- reketleri hemen heme'1 suursuı - ----------------~~~~,.,~~-----~------r1:~-------. 
lar. . laS'111ıstı. Sade duvarı görüyor v.e ~ J~-::$ ~ 

Considine, h:ı:3odkmle 
1 

h_e -. mü-cadele edivordu. Kend• ken~ı- S El AN l K 8 ANKA S J ~//0-' 
men ayni _ızaya ge mıs .- ne konuc:mnğa başlacı. Serid•nın 
ti. Bodkin . bır ~.ıı;a ıstı- bir kösesinde ı::luvar::ı ulaştı. Yal .. 
rahat edeceği yerde ışıne tekrar . k.. . k ecek ve biti -
başlarken Con.;idine ve karısı İn - nız dı~eı: oşcvı e\ ve son;a 
verara köylüleri arasında bu çe - reccktı. Üç deme'. ~a ~ B~~ 
şid müsabakalarda cari olan eski tnvcrarada en ıvı ::ı. am ... ~~\PARA 

Tem tarlhı: 1888 

• tdare Merkezi: tsTANBUL <GALATAı 

bir usul üzere yem0 k yediler. Ka- banknot ... 
te bir taraftan çahsan kocasını te- Fakat tam o sırnda büviik bir TürkiyeJeki Subeleri: 
reyağlı yulaf ekmeğile besliyordu. çı~lık kopdu vı? sesler havaya İSTANBUL, Galata ve YenıcamJ 

\ \ HAY&T _UKIŞl~I~ /, 
DIREKSIYONUDUR _ 

Arasıra çay kupasıııı uzatıver ve yükseldi: . 
o, içmek için, bir an duruyordu. c- Gill kazandı. .. > ':e Bodkın MERSİN, ADANA B\lrosu 
Bu suretle yemeiti bitirdiği zaman ·nliverek vere yıkılıverdı. 
Bodkinle ayni hizada idi. Considi
ne'e taraftar olan seyirciler bu 
~ayrettne heyecan:. ~eldiler, ya
rışı onun kazanaca~:nı söylemcığe 
başladılar. 

Hiç kimse Gille ve karısına dik
kat ~tmiyordu. Fakat onlar yemek 
için hiç <lurmamışlar, metanetle 
hasımlarına yaklaşmışlardı. Henüz 
bir miktar ~eride bulunuyorlar -
dı, fakat Bodkinin bitab bir hale 
gelmekte ve ycdıl?ı a~ır yemek
ten müşkü!Ata uğ!'amakla olduğu 
~öründüğü ve Considine"in son 
kudretini sarf etmekte bulunduğu 

c • 

OOYÇE ORİENT BANK 
Dreı<tner Bank ŞubHİ 

Mer·teıl · Be:lln 

Türkiye !ubeleri: 

Galata _ İstanbul _ tımır 

oeposu: tst. Tütün Glllnrütll 

* Her türlü banka iıi * a$ikar oldu~u halde onlar tama -
mile <linç görünüyorlardı. Ya~ı yol 
taşına yetiştikleri zaman. Gıll o-
rağını sükiınetle ,·ere ko~d~ .. ''e ................................................... . 
karısına yeme.in getirmesını soy- Son rosta. Matbaası: 
edi. Karısı taş duvarın yanından 
ağlı yulaf ckmel?inden ve d.ibi~- Neşriyat Müdürü: Belim Ragıp Emeç 
e biraz ~laf u?u bulunan b!r şı- SABiD'LERİ: s. Ragıp i:MEQ 
e taze sutten ıbarct yemei'!i ~e-

di. Yavaş yavaş yediler ,.e bir A. Ekrem UŞAKLIGİL 

Yunani•tandalıi Şubelaiı 

SBLANİK _ ATİNA 

• Rer neYI banka mn~ 

Kiralık kasalar servisi 
T. iŞ BANKASI 

Koçuk tasarruf hesapları 
1941 iKRAMiYE PLANI 

Akseki Asliye Hukuk Hakimliğin - Ketideler: • Şuba&, ı ıuas"ft, ı A. 
den: Aksekinın Akşahap köyünden 1.-... 8 hincltqrtn taıioleriWI• 
Ali kızı ve Jbrahim Alkan knrı.sı Fat
ma Yedekle kocası aynı köyden İb. 
rahlın Alkan arasındaki ihtar dava

1apw. 

1941 ikramiJ eleri 
sında mil<ldelaleyh İbrahım Alkımın ı adet 2000 lirallk - 2000.- lira 
ikametgii.hnun meçhul kalmasından s • 1000 • - 3000.- • 
iIA.nen tebliga.t, yapılmasına karar ve~ ı 2 • • 'lf>O • - 1500.- • 
rildığinden 27/5/ 941 Stllı günü Saat <& • 600 , - 2000.- • 
10 da Akseki Aslıye Hukuk Mahkeme. 8 • 2~0 • - 2000.- • 
"inde ha.zır bulunması ak.sl takdirde Si • ıoo , - 3500.- • 
hakkında gıya.p Icararı ithhaz edile- 80 • 60 • - .000.- • 
ceği davetiye malı:aYTtı ,a kaıro olma.Jc 300 , 20 • - f!OOO.- • 
üzere ilAn olunur. S2 •==-----=-=-----=-==• 

ioA2uiNi ail11 is sANKAsıNoA 
İKRAMİYEL.i HE5AP AÇAR 

Satılık çam tomruğu 
Devlet Orman İşletmesi Karabük Revir 

Amirliğinden: 
ı _ Yala.kk•ı& bölgesi ltat'iyat.ından Eskipazar deposunda mevcud el 190• 

metre mildi.o 11503• desimetre mıkA.b ça.m tomnı~u açık a.rttınna ae 
sa tılacaıttır. 

a _ Tomrukların kabuklan soyulmuo olup hacım ortıı. kutur üzerinden 
hesa:bhınmı,tır. 

3 _ Tomru!tl.u"a aid satış şartnamesi Ankarada. Ormıın Umum Müduı
lüğilnde, İstanbul, Zonguldak orma:ı Çev&Tgc Müdürlı.iklerile Kara
bük Devle~ Orman İşletmesı Revir Amırlığinde gôrülebilır. 

4 - Tomrukların muhammen bede!l d8ı lira cı:76• kuruştur. 
5 _ isteklilerin % 7,5 muvakka.t pey ~çeslle 29.4.941 Salı günü saat 14 

de satranboluda Kara.bük Revır Amirliği bölge şefliğine muracaatJarl. 
c3040• 


