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Almaniar 
Limnlyl 
işgal 
ettiler 

Resmi Yunan 
deklarasyonu 
Koçuk Yunan garnizonu 
müstevlilere karşı dört 

saat harbetti 

Semadrek adası da 
işgal edildi 

h , ...._Wı b+w lflri Afrimdia ltalyanlar tarafind... tahrib edilen 
,..,Dul temWeJİp, açiyorlar 

Atma, 25 (A.A.) - Alman kıt'a
ları bu sabah saat 5 te, Çanakka
lenin yakınında bulunan ve sev
kulceyş ehemmiyeti olan Yunan
lıların L.imni adasına çıkmıştır. 
Piyade ve polisten mürekkeb olan 
küçük Yunan ~arnizonu müstev
lllere karşı dört saatten fazla 
harbetmiştir. Daha evvelat Se
ınadrek adasını iş,gal etmiş olan 
Alman kuvvetleri Limniye taar
ruz etmeden evvel bir ültimatom 
Vermişlerdir. Semadrck adası Lim 
ninuı 3() mil şimali şarkisindedir. 

T1111an 
cephesinde 

barekit 
İngilizler yeni bir 
çekilme hareketi 

yaptılar 
Bu mesele hakkında neşrolu

nan resmi Yunan deklarasyonun- ' 
da deniliyor ki: Yunanistanda şiddetli 

( D~vanu 3 üncü uyfadal 

Akdenlzde 
tebllkell 
mıataka 

İngiliz amiralhk 
dairesinin tebliği 

muharebeler oluyor 

Kahire 2 5 ( A. A.) - lngillz 
Ortaprk umumi karargAhının teb -
liii: 

Yunanistanda imparatorluk kuv
vetleri, dÜ§mana ciddi zayiat nrdi
rerek intUıam dalu1inde yeni bir seri 
çe'lcihne hareketi ~pmııludır. 

Şiddetli mulaarebel.r 
KalUre 25 (A.A.) - ReuteY bil.. 

diriyor: 
Bu akp.m Kahireye aelen habor

lere göre, Yunanı.tanda ~ok oiddet
li muhaTebelere rağmen, lngiliz kuv 
vetleri Ahnanlara kartı hatlarını ta 

Akdenizde tehlikeli mamile muhafaza ediyorlar. Burada 

ld• biündiiine nazaran İngilizlerin eol 
mın ~aka genişleti 1 cenahı Yunan ciiEü tamlari\e temer 

sı muhafazada devam MÜyorlar. İn 
Londra, 25 (A.A.) - Amirallık siliz hattına taarn.ız eden Alm..n 

daıresı, Akdenizde SP.yrisefain için kuvvetleıi. Epirdeki Yunan ordu -
tehlıkeli mıntakanın ~enişletilmiş sunun tealim olmaia mocbur kal -

Askeri vaziyet 
Yunanistanda kısa 

müdafaa hattı 
Yazan : H. Emir Erkilet 
D ünkü yazımızda, Yunan 

ordusunun büyük kısnu 
silahlarını teslim ottikten son
ra, Yunan hükfunetinin emrin
de 3-4 tümenin kalmış olabile
ceğini. ve bunların Yunaııis
tandaki 1nJ{iliz imparatorluk 
kıt'alarile beraber Ziotia ber
zahında Para ve Likari ~ölleri 
ile Korent körfezi arasmda 25 
kilometre ıgeni~likindcki dağ
lık ve ormanlık yerde bir mü
dafaa hattı tesis ederek Atina
yı uzun müddet setretmek im
kanına malik olduklarını bil
dirmiştik. 

Almanlar Termopil ~eçidini 
dak tümenleri vasıtasile zap
tettiklerini bildfTdlkten sonra 
sadece cenub istikametinde i
lerlediklerini söylediler. İngi
lizler ise en son olarak yeni 
mevzilere çekildiklerini haber 
verdiler. Ankara Radyo ~aze
tesi de bahis mevzuu olan fa
kat yeri malum olmayan İI1$(i
llz - Elen kıt'alarınm müdafaa 
Qttikleri yeni müdafaa mevzi
ine Almanların 24 Ntsanda ta
arruz etmlt olduklannı, fakat 
İngilb:lerln l!ad'esine nazar~ 
mevzilerin selim kaldıı'ttnı bıl
dinnlstir. 

( Arkaa aayfa 1 ıUtun 1 de) 

olduğunu bildırmektedır. (Devama 3 tindi lal.fada) 
Seyrisefain için tehlikeli mınta- ------------------------

ka, şimdi Libya ve Mısır sahilin
de yeni ~ıntakaları ve Türki}'11, ı 

(Devamı 3 üncü sayfada) 

Bilecik meb'usu 
Salih Bozuk 

vefat etti 
Cenazesi bugün """' 

· merasimle Ankaraya 
nakledilecek 

Cordell HuR 

Muharebe 
azan 

ılrecek 
C Kordel Hul diyor ki :J 

Albq~ 

Amerlkarı 
lbata 

zinciri 
[ Albay Knox diyor ki ] 

"Mihverle sulh tuzak- "Dünya harbinin içine 
tan başka birşey degil,, katıbnış bulunuyoruz,, 

Vaıinaton 25 (A.A.) - Ame - Vaşing~on 25 (AA) - Ame-
rika Birletik devletleri hariciye na- rika bahnye ~a7.lrı Kno~ P~l"fembe 
zın Cordell Hull radyo ile çok mü- akpmı Amenka gazetecılen cemi -
him bir nutuk ıöylemiştir. Bu nut _ yetinin ilanat kısmı tarafında:n veri
kun en geniş bir tarzda zaptedilıniş · 
ıuretini aııağıya deıcediyoruz: 1 (Devamı 3 uncu savfada) 

a_l!L Bo--1- b -- - - - .-. .-. .- .- .-. .-.. ~ ~ - mer um Hull sözüne «Büyük Britanyaya ~~...--.v...v..-r~ 
BUeofk meb'usu Salih Bozok yapılacak yardımı~ ~eri~c az~mi Uu sab~h geleıl haberler 

c1ftn sabah Suadiyedeki evinde ve- miktarda ve en euratü hır oekııde 3 . Ü d d 
tat etnüetlt. Merhumun cenazesi varması için liz!IQ gelen tedbirleri [UlC s~y a a tr 

(Onama 3 ilncil sayfada) (Arkaaa t*1f~ 4 le) ~~ 
. ~""'~""'' ~ .... 

Anadolnya gitmek· istiyenler 

İlk kafile 1 Mayıs 
hareket ediyor •• gunu •• 

Viliyet dün hareket tarihlerini 
bildiren bir tebliğ neşretti .................................................... 

Milll Şefin 
teşekknrleri 

AnkaTa 25 (A.A.) · - Riyaaeti - J'!!. 
cümhur Umumi Kltibüğinden: 

Milli haldmiyet bayramı ve Ço -
cu.k haftaai münuebetile asil ve ne
eib duygulan havi olarak yurdun 
her tarahndan aldıkları tebriklerden 
mütehaasis olan Reiıictimhur İamet 
lnönü, teşek.kUr ve karıılık tebrik.
lerinin ibli.ğına Anadolu Ajansını 
tavsit etmiılerdir. _J 

Mareşal Çakmağın ı Mayu s&ıü hareket edecek vapurlardan Abu 
teşekkürleri Şehrimizden hükt1met vesaitile 

1 

hazırlıklar ilerlemektedir. !stan. 
meccanen Anadoluya ~itmek isti- bul vilayeti dün bir teblilt neşre-

Ankara 25 (A.A.) - Genel yen vatandaşların nakil işine aid (Alba ~ 7 .atım 2 de) 
Kunrıay Başkanı Maref&,I Fev.zj Çak... , .. --..•••••••••·•···-··-·······-····--····--·-·••••••••••••••••••••••••••••••••••• ... , 

A,~;::.~
7

-~::;: i unaueu n tebliüi 
1 

Ve Moskova bÜJU .. k 1 - Karadeniz iskele ve istasyonlarına gidecek beyanna-
meye tabi yolculardan Uk kafile ye dahil olanların hareket günleri elçilerinin ~Tn:~~~ri ve binecekleri nhtımla inecekleri iskelele:- aşa~ıya ya-

Berll.ndekı" temasları . .2 - Nakliyata ı Mayıs 941 Perşembe günü başlanacaktır. 1 1 Mayıs 8. 18 Aksu Galata 45 den •·H (dahil) No. ya ka'.dar Zonguld&la 
(Filyos, Kara:buk, ismet. -~ 

Londra, 25 (A.A.) - Royter a- paşa E.5kıpa.zar dcnız 10-: 
jansının diplomatik muhabiri ya- ıu.> ' ' : 
zıyor: 1 M"YIS S. 14 Tırhan ı lllU den 142t ı No ya kad"'~ İncbol • 
Almanyanın yakında garbda .. • k ., · ..... i uya : 

k istedi~· h k tl rl t . 2 • .... 1~ An ara. • 142~ den i8~1 • No. ya kadar neboluya : 
yapma ~ı are e e ayın Arkaa& fa 

7 
.. d ) : 

(Arkaaı ~fa 7 ıütun 3 te) \.. ................................. { ••••••••••• ~~ ••••••••• ~'!.~!? .. ~ .... ! ......................... ,; 

r1wınrşerıii"ka·ra .. çö·cnk1arıariı-sinda···1 
'-••••••U•"4••••••-•••••••••••• .... •••••••••••••••• .. •••••••••••••••-••eeeeeeeee•••••••••••••••••••••••••••••••••••eeeeeeeeeaaeee•eeeeeeae•e•e•••• ,,1 

Çocuk haf tası devam etmektedir. Bayramın ilk 
günU Ankara çocuklarından mürekkeb lSO kltilik 
bir mUmessillcr heyetinin Mılli Şef tarafından ka -
bul edildijini, Cüuıhurreiaimida miniminiler9 ~ 

ayn Otilatıa bulundukların. ~ 
Reaimlerimiı. bı. kabul eeauMJııda Mali Seti. 

Ba,vekil Dr. Refik SayJauu fe çocuki.n ıt•ı-r -
mek.tecltr. 



2 Sayfa 

Hergün 
Almanyanzn geni bir 
Teşebbüsü ne olabilir. 

~----1\Iuhittin :Birgen 

alkan muharebeleri a:,itti. 
Yunan ordusunun sil3hla

nnı teslim kararını vermesi, Bal
kanları Akdenizin sark havzasına 
doğrua uzatan geniş saha üzerin
de, bundan böyle yapılacak askeri 
hareketlerin mahıyeti, ikinci dere
cede ve müteferrik hadiselerden 
ibaret kalacak görünüyor. Bu hii:
diselere Korint üzerine, Mora ya
rımadasında ve nihayet bir t;ıJom 
adalar arasında yapılacak faali
yetler şeklinde sahid olacağız. Al
manlar Seliniği, Go!os'u, Plıeyi 
ve nihayet cenubi Mora;-ı. şarki 
A'kdenize kabil olduğu kadar fazla 
sokulmak için muhtelif istikamet
lere müteveccih üsler halinde kul
lanacaklardır. 

SON POSTA'. 

~ Korkunç silah •. = 

Nisan 26 

Sözün kısası 
-·--

Nereye gidiyoruz? 
"-~---- E. Ekrc T:ılo 

Evet: Dil bahsinde nereye ~idi· 
yoruz? 

Bilhassa, dilmizin sall~ ko
rumakla herkesten zlyade mükel
lef bulunanların son zamanlarda 
sap~arı IaübaHlik ve frenkpe -
restlık, hepimizi endişeye düşü
ren ıbir hal aldı. 
L~miz<ie filadan ala ~ar

şılığı bulunan bir takım tabir 
!erin tfraıısızcasını, almancasını 
ingilizcesfni tercihan kullanmak 
cereyanı aldı, gidiyor. 

İstnnbalctan Ankaraya hnvadis 
veren gazete mahabiri: cİstanbulu 
terkedaceklerin biletleri komple
dirl> diyor •. 

Bazı iaşe tedbirleri meyanında 
Koordinasyon Heyeti Merkez .Ban 
kasında hususi bir fon vücuda ge
tirdiğini bildiriyor .. Balkanlar muharebesi bu su

retle neticelendıkten sonra, Al
man - İngiliz mücadelesi acaba bir 
ölü noktaya ~ ,5telmiş olacak? 
Zannetmiyoruz. Muayyen birkaç 
mühim hedefe varmaya çalışmak 
ve hem de bu hedeflere kabil ol
duku kadar kısa bir zamanda var
mak, Almanya için hayati bir e
hemmiyeti haizdir. Şu halde, A
merikanın mu.lınrebe kuvvetleri 
tekemmül etmeden evvel. Alman
ya hiç olmazsa bir kısım hedefle
rini elde etme~e son kuvvetile 
gayret edecektir. 

;s· F Ajans telı?rafları Bay Çörçil'in 
. U: ransız içtimaiyatçısı iftirayı kalp paraya benzetir, onu Atadan kalma bir sözdür: liUra ne kadar hayali olu:rsa olsun deklarasyonundan bahsediyor .. 

hıç ~ımse almaz, fakat herkes bi:r baskasma siilmck ister. Bir mutlaka bir iz bırakır, deriz. Doğrudur, bir defa i:ftinı edenden, Bunların yerine sırasilc: İkmal 
zeytinyağ lekesi gibidir, dairesi hiç küçülmez, mütemadiyen 1ee - zaran baskasına dokunmuş olsa da, bin defa kaı;:ınımz, siz.in sıra - edilmiştir yahud tamamdır. ser -
Dişleyip büyür. nız da ~elebilir maye, beyanname demek olmaz 

··E···H·Aır-···RAI_-.·A-R·:J----~-~··~··i·-ii·i-.·-i .. i;iii-·;·;· ~--~--·~-,-~-.-r.--:-~ -=-~-=l!ii-;;;:_:_;;_;_;_;_;.;·-;:ı· .. ~-~-·- ~~:ı~~:~{~:!~=:!i3E 
nedir? Babamızın malı mı? Ve ni 

Ş 
• • • 1 d . hayet kompleye: Olm~. bitmiş, . ıır nası sev . hazır •. fon'a ana para_ deklaras-

ım ve yon'a da deyim diyip öz türkçe 
ifade etmeke imkam yok mu? 

Almanyanm önümüzdeki haf
talarda büyük bir askeri faaliyet 
göStereceğinden şüphe edilemez. 
Yalnız, bu faaliyetin sahasmı ve
ya sahalarını tayin etmek nokta
sıdır ki münakaşayı mucib ola

na il Şaı•r ol um ? p 
1 

l 1 ? Bu teklifsizlilin sonunu ben iyi orse en nası ya ı ır. ~=~~mci:~~a~: retin boyunduru~ altına soku: -

Yazan : Halid Fahri Ozansoy yoruz. Bunu yapanın da ekseriya 

P 1 l f daki f k d• aciz ve cehalet oldukuna kanilm. 
Kır 6eyl'anı, dai seyranı. ba~. Orse en e ayans arasın ar ne ır, Eğer bu değil de~ cAdam. sen del 

bilir. _,. ba~ seyranı olur da 6iir seyraru büf en izde kumdan yapılmış eşya var Dilimin ucuna frenkçesi J(eliver -
Bir rivayete Ş?öre, Balkanlarda olmaz mı? Şiirden şiire bir ~e - di .. yazd'Un!:ı. zihniyeti ise. daha 

Alınan nüfuzu tesis ve tesbit edil- z.inti, sairden şaire bir tanışıklık. mıdır, sert mayi olur mu? fena! 
dikten sonra, Almanyanın İnj?iliz bazan kısa, bazan uzunca bir ül • Her şeyde l~ü'balilik. vız_gclir-
d 1 t 

· ·kt fet.. işte bu son seyranın manası cilik l b"l · • -a a arına taarruz e mesı ı t%a e- budur. Meyse. n ~atosundıı sımsıkı mu.ha !buna rağmen banlann içinde iri pat o a ı ir, m1lli bunyeye teal-
d iyor. Bu, Alman inkılab hareke- f J'I b d ı ı luk eden işlerde buna asla cevaz 
tinin doğumuna takaddüm eden Ben, birçoğumuz jtibi, eilr sey- İza eo.Jke.!1 pu « 1 e:v et esraln»d ~ ça arın kalmasına mani olmak için yoktur. 

h ı esk 1 
.1 beri l ranına """k ku-,.u-kken ı.~-ı,.,-·- o a gere ,. • orse enin ima in e~ bu kum ve mika hıılıtasını suyun ay i i zaman aruan , e - .. ~ ... ~ UdllJı. "d"'} Salahiyet sab\bi makamlar ıve 

den ele 
IU>r-orek zamanıınıza ka- Daha, merhum . ecııı:ı Sabı"r .,.;:ı...ı sır ne ı ı içinde karıştırarak dibe çöken iri h . l h · ı . b """' ... "' cu ,...,u"' B d ki ı b" d .. l b" 1 ı şa sıyet er angt en ise u c<?'re-

dar gelmiş olan eski bi'r plftnm boynumda sırmalı cüz kesesi, fay- ura. a sn ar ır egi ' ırço" tııne eri atmak ve ancak ıtıcla eri- yanın acilen önüne j!eçmelerini 
ruhuna da muvafıktır. Bu plana ton arabaya kurulup, arkamdan tu. miş bir halde, muallak.ta buhman un benim kadar müteessir sayısız 
göre, Almanyanın hasmına. kendi J?elen çocukların ilahilerile Ve _ Birinci sır bizzat toprağın kendi- halindeki kısmı almak lazımdır. Ni- yurttaşın adına ve hesabına taleb 
evinde taarruza jleçmesi için, her fa'daki mahaUe mektebine başla- sinde idi. Porselen .için gereken top. tekim çöml~lt yaparken de ayni §e- ediyorum. 
şeyden evvel Balkanlarda sükun dığım günden.. hayır, belki de o ralt. diier çanak çömlek için kulla- kilde bir amdiy~ ile balçığın iri kı.. Müdahale edilmezse dilimizi 
ve emniyetin teessüs etmesi icab l?finden evvel. •. ZU-a. daha evvel. n8ılan topkraktan büsbütün ba§kadır. ııımlarını ayırmamış mı idik?. tasfiye u~runda sarfett ",ğ!miz 
ediyor. Mademki. şimdi Balkan- Kırkçeşmcdeki evimizin çıkmaz u topra ' beyaz bir topraktır. Bütün bunlar alndıktan ve yapıl- bunca emekler heba olup ~decek. 
larda Almanya için emniyeıt ve is- mahallesinde, her akşam garibli .. Söylencliiine göre simyager Bött dıktan sonra, balçığın, kumun ve Kalubelfıdanberi (arzuhal) ola 
tikrar tesis edilmiş bulunuyor, şu /{inde, ihtiyar bir dilencinin ila • ger beyaz. toprai:,'1 tamnmen teaadü- mikanın en ince kısımlan su ile ka- rak belledi~iz nesneyi (dilekçe) 
halde. yeni taarruzun istikameti hisini dinlerdim: . • fi olarak bulmu§tur. Rivayete nazn- rı~ırılarak hamur hııline getirilir. yapalım derken. dilimize (röket), 
de adalar olmak Iazımdır. Bcnii"n adım derdli dolab, Halid Fabrı Ozansoy ran bu §Öyle olmu§: MnlUın ot Bu hamur, tıpkı çömleklerin yapıt yahud ki (pa~isyon) olarak yer-

Ben, Almanyanm İnı:ıiliz adala- Suyum akar yalab ualab, cam ise henüz başlangıç sınıfı ••• duğu üzere o devirde bütün asıl - dığı gibi, yuvarlak tezgaha konula- leştiğini ~öreceğiz. Ve esasen di-
nna eebri bir askeri taaTrUz. yapa- Böyle emre1ıte~ Çalab, Çünkü daha bu lisandan tek ke • zadeler, bütün anray mensübları be- rak, buna istenilen ıckil verilir. le~eyi yadı~ayan holk bu sefer 
cağını zannedenlerden dejtillm. Onun için ben inlerim. lime bilmiyorum. yaz dpcnıkb. kullanırlardı. l~te Bött- h Porselenin kurutulmasında her röket'ijı önünde afallayıp kal:ı-
Hic değilse, bu taarruz, bizim bil- Bazan da başka bir dilenci, da- Maltim ya, bu.ı?ün Galaıtasaray ger e. ır auny mensubu olmak angi bir hu~usıyet mevcud cleğil - cak. 
diğimiz tarzda bir askeri hareket hn içli bir sesle şöyle sızlanırdı: diye andığımız bu eski ve meş _ dolııyısile peruk takardı. Bir gün pe dir.Fakat brr porselenin pişirilmesi Canım Türkçe! Tahsillerini Pa 
olamaz. Bizim şimdiye kadar as- Ya gecenin ate~·ne, hur ıriketebde, o zamanlar, yalnız ruku"nu pudrnlarlc.erı, kullandığı be~ bir çömleğin piıirilmcsine hiç ben - ris kahvelerinde. BerJin barların-
kerlil!e dair bildi~ımiz şc.>yler, vu- Ya gündüzün ateşine, fransızca, türkçe değil, arabca ve yaz tozun, pudr• olmayıp, beyaz zemezl. da, Londra parklarında komplete 
kubulduğu takdirde. böyle bir ta- Mevlam derd tıemıesin Yarab- farsç;a da okutuluyor. Arabca fıo- bir toprak oldu~unu görmüıJ. Porselen iki defa pişirilir: ilk ön.. etmiş birkac köksüzün elinde se-
arruzun müsbet netice vcrebile- , bil camız. mektebdeki laknbile Da - Bu vaziyet Böttger'in dillit Te ce hafifçe pişirilir. Sonra ttSak111 n- nin de mi bobstil olduğunu ~öre-
ce~ini farzettiremez. E~cr, araya Mistik lirizme anlaşılan o za - zırduzur Zihni Efendi... Rivayete alakuıru çekmi1-. Böttger ip de • n> ile cilalanır ve bir daha pi§irilir. ceğiz? 
biz.im bilmediğimiz usuller ve va- mandan ruhumun kapılarını a~mı- göre bir .gün, talebesinden bir şeh- rinleştirince bunun, filhakika Mey· işte porsele:ıin bütün kerameti bu Allah saklasın! 
sıtalar karışırsa ona da bir diye- şun Yalnız o kadar mı? Anne an- zadeye dersini bilmedi diye ceza sen civarında pek mebzul olan bir ikinci pişirilişindedir. Por~C'lenin bu ı;; ı:;; ı ,,,-ccğimiz olamaz. İnsan kafasının nem de bana, uzun ve karlı, fırtı- verecek olmuş, galiba bu kücük nevi killi beyaz lopralt olduğuna ikinci pi~rili~i en güç bir ameliye - L,... <.-haa""' • L-alu 
ölçüleri, <laima J!e(mişteki misal- n_alı kış ,gecelerinde, köşe minde- şehzade azametli bir tavır almış. kat'iyetle kani o1mu,. Böttger bu dir. Porsele;t ikinci defa pi~irilirken, 
lere ve tecrübe şeklindeki bil~ile- Tınde, acavib ritmlerle dolu ma - fakat cezayı dersten de üstün tu - topraktan. ponelen yapmağı tec - fevkalade yüksek bir hararete rna- . • . . • 
re göre ayar edilmiştir. Eğer, Al- ~llar ~a~ırdı. Hani bunlardan tan muhterem sanklı hoca derhal robe etmış; ve tecrübesinde mu ruz bırakılır .. Adet:ı hararetten eri- kitle. ha~ne gel~ı~br:. F.~Y~_ns ıse, tıp 
manya, karada t.atbik ettiği yeni- bır t:nes•nı. birkac yıl önce (!ene kızmış: . .. vuffak olm.u1o yecck bir hcı.le gelinceye kadar fırın kı ~r çomlek gıbı ~~rtuldu v_e muh-
liklerin bir baskn nev'ini de ada- bu 81.lt1;1nlarda anlatmıştım. Kor - - Ben iste boyle dersini ıbilmi- Bu, belkı de böyle olmamıştn. da tutulur. tehf_ parçalardan murekkebdır. !:f~l-
lara karşı kullanabilecek tarzda kunç !bır Arab kansı, elleri yerde, yene d~zırduzur cezayı yazarım! •Fakat ne olursa olsun, i§İn temeli Bu ne demektit bilir misiniz) buki po~.e!~nde hararett~ b~~un 
hazırlanmışsa. o zaman bu rnese- bacak

1
kla.:l_ h~vı_~a .yürüyor ve a - Demış ve yazınıs. O zamandan beyaz topralı:tı. Bu bulununca işin Bin bir güçlükle meydana getiri- he~at enjı? ~e y~parİ b_ır ~';t~e 

lede biz.im yanlış düşündüğümüz ya • anuı,u usırunde kocaman blr sonr~ da ismi Dazırduzur kalmış! yarı~ ?'apılmıı dernekti. len porselen bir çay bardağı, bu fev ~ ne ge mı~tır.. ?r&e enın ıe a -
den ziyade onun kendi kuvvetleri- testı taşıyordu. Bu vaziyette çeş- Türkçe hocamız Ali Karni Bey! İkıcı 11r do, bll§arılmaııı giiç olan kalade hararet lı:arpıında eğıilip bu lıgı bundan 

1l~rı gelı~. 1 
ni iyi gizlemiş olduğu neticesi meye 81.J • ~oldurmaj?a ftiderken Şai~ İsmai~ Saf~n ~u asil kar - bir fCY~i:. ~mdi temiz beyaz bir külmcğe. teklini Teğiştirmeğe bn~ Şu ~ide hır tabagın porselen -
meydana cıkar. ,. kal~alan ıki yana sallanıyor ve d~ de şaır! Bıze b1Ihassa kendi kumla, ıyı hır mikny~ ihtiyaç vardı Iar: çirkin biçinlsiz bir hal alır den mı. yoksa fayanstan mı oldu.. 

Bizce, Alrnanvanıh İn_gntereye şövle sesler çıkarıyordu: yazdığı • Yan~Ih şiirini ezberletti, Kum. tıpkı çömlel.:çiliktc olduğu gL l,ıc bu;..da. porselen çay b11Tda.. ğunu ~n!a~ak için, onu ıeığa tut-
karşı yapacağı harb. muhtelif va- DavlumbakP dandako.s! sonra da Mehmed Akiftcn manzu- bi, çamuron çatlamasına mani ol- ğın?n tıeklini değirtimemesi için bin ~ak knfidır. Porselen şeffaf, fayans 
sıtalarla bu memleketi ~rütmeye Davlumbak.J dandakos! meler. Bilh·assa Akifin şu beytini mak içindi. Mikıı isey kurumuş balçı bir çareye b~ vurmak, adeta etrıı- ıse gayrışe~faftır. 
~alışmaktnn ibaret kalacaktır. .Anlaşılan karanlık. korkuno o zamandan kafama bakketmisim: ğın fınnda daha !yi eriyip bnlçık fına payandalar koymak icab eder Por&elenı fayanstan ayırd e-tınek * mevzularla ~rilltülü ~afiyelerl Sadi diyor ki bir gece biz ~r- zcrr_a~le. kum zerratuıın birbin1e da Fak t buna T!lğmcn her def8.9lnd~ için ~ir ba~ka usul daha \'ar~ır; bir 

Adalardan başka. yegane RÖze de huma o yaşımdan sındirmi - ban ı!e, hn 1vı buleşmesi içindi. bu ikinci pi~rili§te. porsel tabagın porselen olup olmadı~PJnı nn sim. Ah t "k I d ·· O .. .. C en mamu lamak · · 1 · b k çarpan hedef, Süveyştir. EJ?er Al- es e seyr ı en Vo 1:mbil!z .~ı.ş- çukncud aı~: • erek kum, gerek mi latının büyük bir kısmı harab ohır. k 1 ... ı9ndonuşn 
8 

td çetvresıne • ad. 
manya Süveyşi ele geçirebilirse, * - tü r cole. ka o a ar ıyı döv•lecek L-i tama.. Porselen· 1 d cl"lı:lı: ma azım ır. aye at çcvresın e 
İn,gilterenin Akdenizdeki vaziyeti Mahalle mektebinde iki ay ka- ( Arkut •:vf• 6 sütun 5 te) men bir un haline elecek 'F k hn ]A ın ı:_apı ııın 8 ı __ ate ~- sır var fayans: yoksa porselendir. 

••••••••••••••••••••• ...... ·· · ·-·--·•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• C . a at ması azımg _le!l çok muh1m bır f • d k d 
drehal tutulamaz bir vaziyet olur dar kalış .• sonra ilk mekteb tah - ......................... sır d~ha va~d~r. Bu sırn da mutla. BU enız e um an yapılmış 
ve o zaman, Mihverin Akdenizi silim, sırasile. Kovacılardaki Sem- 1 S T E R ka bilmek lıizımd•r. Bir porsel~n d 
bir Avrupa havuzu yapmaktan i- sülmekWtib'den başlıyarak. Sul- i NAN, vazonun, veyahud bir porselen çay esya var mı ı r? 
baret bulunan ~ayesi elde edilmiş tanahmeddeki di~er bir hususi 1 bardağının yere temas eden alt çev B""f . '. fl _ l "k l t 
bulunur. Bu, ayni zamanda, Arab mektebde (ismi ~alibtı Tefeyyüz'- STE R 1 NAN M A f resindek" saka ... 1 u enızın Ta annı §OY e <lı kat e 

meserJ.esının' · , bu defa bu-sb:-""u-n d - ) . ......M ih t B k k 
1 arını. vazo pışın - b" O'-zdcn _; ·mzı O ad ba dak .... u ,..,._.yor ve n aye a ır ö - İn İ meden önce mutlaka temizlemek ır .,ob k g-,.b-~-'- · r .~ .• r 

başka bir şekilde. yeniden meyda- yüne eski ismlle (Makriköy) ta - Son ay içinde neşredilen - ğumuz bir nglliz telgrafını ha- lwmdır. Aksi takdirde ş!ddet1i ha ve ta n .tan ~a ne goruyorsu .. 
na çıkmasını ve dünyanın en bü- şındığıınızdan oradal..1 rüşdüyede gillz tebliğlerinde : tırlattı, bu telgrafta: rarct karşısındil fm ı tuwl 1 nuz} •. Siz orada kumdan yapılmış 
..,..ük petrol ~hası olnn mubteJ:f devam ediyor. Tabii, ilk o-ncelerı· - Fransanın Birest limanın- - Almanlar İn!!iliz pı"lotlan- ' n n g a anna bir takını •eyler 

0

örmüyor musu J • • temas edecek o!ı\n bu alt çevredeki , y " b -' k•I k _ıehl 
Arab memlekctlcrin;n Al'Tlan nü- cTi1ki ile kar,Ra> şiirini ve arka - da bulunan Şamhorst ve Gı- nı aldatmak için memlektein bir sır eriyecek ve vaz f w nuz,.. a fU araa ar. an er vt 
fuzu altına .drmesini mucib olur. sından ~ene La Fontaine'den Mu- nayzenav zırhlılarına tekrar çok yerlerinde uydurma ıtayya- lalarına yapı~tırmış 

0

Sacak:~'.n T~~t ( Arlmn sayfa 8 ıütun 1 de 
Süveyş' n en kısa yolu, Alman- allim Naci'nin tercümesi eOd'uncu hücum ve müteaddid isabetler re hangarları ve fabrikalar yap- bu vaziyette vazoyu tuğladan ayır- ...... ·-··········--······· ····· ................. . 

yanın halen, büyük kuvvetlerle ile Azraih i ezberliyorum: kaydedilmiştir, cümlesine bir - mıslar, bu fabrikaların taa'rru- mak mümkün olamıyacakur. T A K V 1 M 
yolcusu olduJ;ı sahadan Jreçcr. Su B"r fakir ihtiyar oduncu gider, çok defalar tesadüf cdild"ı. za uğradımnı ı?Örünce sevinmiş- p f 
halde. önümüzdeki askeri hare- Knca b"r yük odun tcdari.k eder, Anlaşılıyor ki, bu iki gemi ler. fakat İngıliz tayyarelerin - orse enfe fayans arasm-
ketleri daha ziyade şimali Afrika- Güç ile nrtına 0 ban alır, Al }antikte uzun bir cevelan den atılan bombaların da tahta.- d k" f k 
da in1dsaf eder J?Öreceğiz, dernek Götürür hayli ter içinde kalır.. yaptıktan sonrn bu Fransız li - dan yapılma uydurma bomba a 1 ar nedir? Rami aeue 

13-07 olur. Fakat. bu harbde hiçbir he- Bu manzumeyi nedense pek be- manına iltica ettiler, orada keş- olduğunu ,görünce şaşırıp kal -
sab:.n kat'ive!le olmadılhna ~öre. i!enir ve mana<>ını anlardım. Yal- fedildiler, taarruza uğradılar ye mıslard'ır:t deniliyordu. 

Peki, mademki bu kadar çok 
mafızurlarıı Tardrr, o halde porse • Ni:'. 
leni niçin bu kadar §idcletli bir ha- ıs 
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bu nokta üzerine gelip ornyn kafi ruz sona dom-n: Şimdi adı t?eçen Alman zırh-
b 

~ı d ". - elnn oradadırlar, fakat neden 
bir hükümle a,.. anmaya a im- Etmeden Utiqa.~e.,i tekmil lılarının ne tahtadan ya~ıırn-· ,. • bir başka yere gitmiyorlar, ya - ,.. ·v 
kan wktur. Belirir karşısında Ezrail. ralandılarsa neden çekilerek olduklarına, ne de uydurma 

raret karJl•ınd.ı pişiriyorlar>. Bunu ıı----..... ------.---

İngiliz adalarile Süveyş hedef- Beytindeki cisti~ase. kelimesi _ bomba hücumuna uğradıkları -
leri. harbi kazanmak istiven Al- ni bir türlü kavnvamaz, okurken ,götürülmüyorlar. yaralan çeki- na ihtimal verilemez, bununla 
m::mya için. biri diğerinden ayn- de boj'!azırna kılçık batmış gibi bir lemiyecek kadar al!ırsa neden beraber ıbiz bu hadisede muha _ 
lamıyan iki mühim hedeftir. Bun- azab duyardım. batmıyorlar? rebenin en esrarlı işlerinden 
ardan hanı~isi İngilterenin elinde * Bu düşünce bize muharebe - birinin -ı;rizli bulunduğuna inanı-
ağlam bulunursa hnrb tamam Gene seneler geçti. Ben artık nin ilk aylarında okumuş oldu- yoruz. fakat ev okuyucu sen: 
nzanılmış olamaz. İngiltere bir yatılı olarak Mektebi Sultaniye J STER 1NAN1 
arafta harbi ~aybederse öbijr .ıta- yazılmışımdır. O zaman fransızca 

fta harb~ mukemmel surette de- ı ile türkı;e sınıfları ayrı... Türk - 1 S T ER l NA N M A 1 
am etmeS?e ve ne ~l~anvava. ne çem kuvvetli diye, fransızcadan • 

(Devamı 4 uncu sayfada) dört 61nıf yukarıdayım. Fransız _ 

bu kadar çok pi~nneseler olmu 
mı>. 

1,te bütün mesele burada yat. 
Şayed por~eleni (fağfuru) az pi,i
recck olurlars:ı o zaman ponelen 
değil fayans (çini) meydana eelir. 

Porselenle fay:ın:ı arasında ne 
fark var>. 

Fazla hararette pişen porselen, ha 
raretten eriynelc mayi haline gelmiy 
ve yeni d onmuttuT. Bu -.aziyet kaT 
flRnCa adeta cam ribi yekpare bir 
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Telgraf', _ Telef'on Ve Telsiz Haberleri 
Makineye 

Verilirken 
İş yerlerinin mürakabesine 
dair nizamname neşredildi 

\ &>~~ 1 Afrikada harb 1 İngiliz tayyare 
ALEM 1 E Habeşistanda ileri hareketi gemileri 

Almanlar 
Atloaya 

raklaşıror 
Çok şiddetli taarruz
lara rağmen İngiliz 
hatları yarılamadı 

:Ankara, 25 {Hususi) - Devlet, vilayet veya belcdi'yelerce <toğ
rudan doğruya işlcıtilen müesse9e !erle memleket müdafaasile ılı;li 
İi yerlerinin mürakabe ve teftişine dair nizamname bugün neşre
dildi. Nizamnamenin yarın tatbikına başlanacaktır. 

Amerikayı ihata 
• • • 

zıncırı 

Sovyet -Japon paktı 
Japon askerlerini 

• Amerikanın sesi 
sertleşiyor 

Yazan: Selim Ragıp Em~ 
S on günlerde Amerikanın 

Avrupa harbine karşı olan 
aHikasuıda fazlaca bir hararet 
hissolunuyor, ,1?rb1dır. Amenkanın, 
muhtelif bakunlardan, bu müca
deleye karşı duydugu alaka hıçbir 
zaman gevşek olmamıştır Fakat 

(Bqtarah 1 inci sayfada) memnun etmedı· b~rkaç zaman_danberi . göstcrılcn 
len akşam yemeğinde bir nutuk söy- dikkat ve benımsemenın sıkı ma-
lemiş ve bu nutuk. radyo ile bütün Şanghay, 25 (A.A.) _ Müstakil hiy~ti~i görmemek ıte 'ZnÜmkün 
Amerikan milletine nerredilıniştir. Fransız ajansı bildiriyor: değıldır. Ac.aba bu hal, İngiltere-

Knox, dünya vaziyetini tamami- Sovyet yarclımı Cine dev t- ye karş~ acıl. bır vardım yapmak 
Kahire, 26 (A.A.) - B. B. C: le objektif ve hakikati arıyan bir tiğinden japon askeri ma~%ı~e- ıstemenın hır tczn!ıürü müdür? 

Son haberlere göre, Atinanın şi - gözle tetkikten sonra nutkuna §U rinde ~vyet - Japon paktı pek az Yoksa, g-arb varım küresınin öhi.ır 
:mali gatbisinde çok şiddetli mu- suretle devam etmiştir: memnuniyet uyandırmıştır A ·- tara_fında ~~mın olunması matlub 
harebeler cereyan et~ktedir. Hitler, gönderdiğimiz harb leva- kerlerin bu pakta karşı al~hkla~ı ye~ı bazı usler içm müessir bir 
l>üimarun şiddetli taarruzlarına zımı.nın ve gıda maddelerinin İngil- vaziyetten Matsuokamn hab rd r refık hazırlamanın mukaddemele-

x.- i ·ı· h tl 1 d'ld' - . .. 1 kted" e a rı mid r? Kestirmek kolay olmu-ra,..men ngı ız a an yarı mamış tereye varmnsmn müsaade etme - e ı ıgı soy enme ır. or Fakat er--k 
8 

C d 
1 1 tır. Aynı haberlere göre muhare- mektedir. Böyle hareket etmezse Kwantunj? ordusunun kuman- Y. : . g :- nv or e l Hul 

beler ~ok şiddetli olmuştur. Düş mag-lub olacag·ında §iiphe yoktur. d 1 11 · n ·n Da' d M t g.bı ıhtıyatlı ıfadesıle maruf ve 
ğ T an arı evve .cı ,..u ırcn e a - mu"temayı'z "Ok • n..· • ....... "n a~ır zavı"ata u ramıştır er Biz d b ı Ati l le. d · k ·ı .. ·· .. ı M " resmı -uır sımnnın ~ .. .a ,, • e u e~ya arın an ı enı - suo a ı e ı:?oruşmuş er ve ançuko üstü kapalı m" l · h 1 k 

!llopi.l ~eç.idinde İn~iliz za- zinde batırılmasına müsaade etme- daki Japon kuvvetlerinin miktnn- ..,;;ru··ıtu'"lu" ve n~ a 87:ak~rı, .. g~:.e 
Yiatı ""k hafiftir. Epirde ser k b · t" d · Ç" k'" b'" 1 lt kl k ,. ,.~ uınavış ·ar soz sov-
best k;lan Alman kuvvetle- me mec unye ın eytz. un u oy nı asa aza mı~aca .a.rını atı- !emekle şöhret kazanmış bnhriye 

le yapmaz.sak biz de mağlub olu - yetle ıbeyan ctm.şlerdıı. nazın Bav Knoks -h't b · 
ri halen çarpışmakta olan Atina nız. Bizler lnmltereye vapug· ımız D' ~ t rı• $a oh d k" J un son ı a esı, 
..... ı... k 0 • .r ıger ~rn. .an · 1:,., ay_ a ı a- resmi Amer.knnııı Avrupada ce-
'-'=ıesindeki di;:{er Alman uvvet- muavenst vadini yeri,nc getirmeğe pon asken mahfollerındc ışaret e- reyan eden mücad l d ..ı h · 
!erini rt.akviye etmişlerdir. mecburuz. Bu vazifemizi sonuna ka d'ld"''" .. e e en \ıa a zı-- _ ı ı,,ıne gore:_ . . vade uzak kalmak ıstemedi,ğini 

Yunan Başvekilinin 
gençlifte mesajı 

"Biz mağlOb 
olmadık ric' atimiz 

muvakkattir,, 

dar yapacag·ız. Çünkü bu yolda ha- 1 Pakt Çın meseles·nı hallet fh k d -k d' ·' - i am etme te ir. Resmi Ameri-
reket bizim hem şimdiki, hem de meme te ır. .. ka kavdını koyarken Amerika ef-
miietakbel emniyetimiz için kat'iyen ~ - P~kt Rusvaya Japonya ı:- karı umumivesinin azim bir kıs-
lazımdır. zerınde hır taz-y k yapmak ımka- mının deniz asırı bir harbe sı'd-

<rBu harb hıi.zim barbinıizdirJ) mm vermekte.dır.. . . detle muhalef~t etmek ister _gö-
Bu harb, bizim harbimizdir. A - . 3 - Pakt hır hıledır ve bu ~ı.le- ründüğüne işaret olundu~u şüp

merikan milleti totaliter milletleri - n~n kut'banı da Ja.ponv~_dır. Zır;a hesizdır. Filhakika şimdiye kadar 
nin galebesile nasıl bir feliikı::t ge - bıtaraf kalacağını ~aa_hhud C'tmesı- bu hususta zaman zaman tecelli 
leceğini farkettiği içindir ki bugün ne rağmen ... Rusvo Cme, Japonya- eden büyuk halk temayül§.tı ve 
takib ettiğimiz siyasete vam1ak ü _ ya karşı muı-a1!"_lesınde yardıma bu arada Gallup enstitüsünün top-
zere ittihaz ctmio olduğumuz biitün devam etmektedır. ladığı reyler, Amcr!kanın !n~il-
tedbirleri ezici bir ekseriyetle kabul 

1
. tereye yardun bahsinde anlaştı-

etmiştir • Dünkü ~,ec ıs ğını, fakat Amer kan toprakların-
Atina 26 ( A.A. ) - B. B. C: Ameraayı ihata zinciri dan uzaklara asker sevkine \'~ bın-

Amiral Sakelaryu Yunan ~nçtijine Albay Knox. bundan sonra Ame mu··zakerelerı· netice denizaşırı bir harbe muha-
IU mesajla hitab etmiftir: rikayı ihata zincirinin son tokasını lif bulunduğun:.ı ~östcrmiştir. Bu 

«- Biz mağlub olmadık. Son Rusya ile Japonya araınnda yı>k·n- Ankara 25 (A.A.) - 13. M. boy le iken Amerikan bahriye na-
altı ay İçinde muazzam bir impar-a- da aktedilmiş olan itilafın ll·şk ! et- Meclisi bugün Şemsettin Cünalta - zırı Knoksun son nutkunun şid
torluğu ezdik. Çekilmek mecburi - tiğjni ve bu itilafın J apoııy~daki ym başkanlığında toplanarak De - detli ifaıdesile vaz:yetin umumi 
~~~de kaldık. Çünİtü 100 ınily~~ harb taraftarlarını kuvvetlendirece- nizli ıneb'usu Dr. Kazım Samanlı - manzarasını telif pek kolay ola
A191lik diğer bir imparatorluk hızı ğine şüphesi olmadığını söyledikten nın teşrii masuniyetinin kaldırılma- bileceğe benzemiyor. 
arlc&.rnızdan hançerledi. R.ie'atimiz: sonra demiştir ki: eı talebi hakkında tayini muamele- Bu za<t. Amedkanın İngiltere ye 
llluvalc_kattır. Biz mütlüf ve muaz - Bunu aslı:cri bir ifade ile hiiliuıa ye mahal görülmediğine aid mazba ,gönderece~ harb malzemesinin 
~ bib i~pa ... to.l~n öneüleri - etrnek icab ederse denilebilir ki bu taya iıtıla kesbedilmiş ve Kastamo- İngiliz ellerine değmesin:n temin 
yız ve 1l Jr11para~"VW1. yanı ba- itilaf bütün prki Asya üzeıin<le ta- nu meb'usları Celtil Bayar ~ e Hacer olunacağında ısrnr ediyor. Al-
12nda kralımızı~ ıdal'Cel altııtda haklcüm hülyasını güden Japonyaya Dide'nin. Ordu meb'uw Ahmed manlar ise, bu nr>vi sevkiyata mü
lnnbe devam ~uz. daha ziyade emniyet verdi~i hatd .. İhsan Tokgözün teşrii masuniyetle- saade etmiyeceklerim söylüyor

nazilerin Ukranyanın fethi gibi bir rinin kaldırılması hakkındaki taleb- lar. Bu iki zıd iddinnm binnctice 
tıaalTUzlaıı ihtimali ka~ında Rus lerin devre sonuona bırakılmasına bir ka1"$1lasmava müncer olacağı Alman • Fransız 

görüşmeleri 
yapılamadı 

t şüphesiz bulunduğuna ~öre, A-
yayı daha kuvvetli bir ftalc koy - mütedair maı.batalan tasvib ~Y e- merikanın ~eç değil, iıatta vak-
mamaktadır. miştir. 

B. M. Meclisi bundan sonra jan- tinden daha erken harbe ~irmesi-

G 1 d d ni beklemek lazım J?elir. roen an a asinin darına eratı hakkındakı kanuna ek Böyle bir vazivet karşısında 
' 'kanun layihasını ikinci miizakere -

Japonvanın takınabileceği vaz'u bir kısmını mı·hver !!ini yaparak kabul eylemiştir. halin tetkikini ve onun da birin-

devam ediyor Akdenizde 
Tobruktan yeniden 

esirler alandı 

Kahire, 25 (A.A.) - İn~iliz Or
taşark umumi karargahının teb
liği: 

Libyada düsman, dün, Tobru
kun dış müdafaahnna karşı yeni 
bir hücum yapmıştır. Bu hücum, 
düşmana ağır kayıblar veroırilc
rek püskürtülmüş ve bir miktarı 
Alman olmak iizere 2 sübay ve 
125 nefer esir alınmıştır. 

Sollum mıntaka:;ıncla keşif kol
larımız, yenid~n hücumlar yap

La Linea 25 (A.A.) - Ofi: 
İngilterenin Ark Ro> al ve Arguı 

tayyare gemilerile Renown zırhlısı 
Sheffield kruvazörü, diğer bir kru 
vazör, bir torpido fıloti118.sı ve üı 
denizaltı Cebelüt~rık'tan Akdeıili 
istikametinde hareket etmiştir. 

Almanganzn 
Fransadan 

yeni talebleri 
Londra 25 (A.A.) - Cecikmi~ nuşlardır. 

Habetistanda tir. 
Fransız hududunda bulunan mü 

Habeşistanda Dessie bölgesin- takil Fransız ajansı muhabiri bil 
de, ileri hareketimiz yeniden de-
vam etmektedir. Dünkü harekat diriyor: 

Almanların bugünlerde yap~·ak 
esnasında. düşman a~ır kavıblar ta oldukları tazyik neticesinde Vich 
kaydetmiş ve ~imdiye kadar 700 hükumetinde değişiklik yapılması i 
den fazla esir <;ayılIT'.ıştır. 

Addis-A!babanın şimali j?arbi- timaü vardır. Dikkate şayan ola· 
sinde, yakından takib edilmekte nokta Seriinin bu işle hiç alakadaı 
olan diRer b'r dü'ınlan koiundnn değilmiş gibi görünerek bu husus 
ba,kaca 112 esir ahnmıstır. tak.i mücadeleyi Fransız. gaz.eteler 

Daha cenubıja düsmnn üzerine le Lava! taraftarlarına bırakmış ol 
t "k b'. ı·· oo·ı l <l "d masıdır. azvı u un ~e er e ı ame e- 1 . h b 1 hf 11 d 
dilmektedir. yı a ~r .. a an ma e e~ ~ rna 

Almanyanın ispanya 
üzerine yaptığı 
tazyik artmış 

reşal Petaın ın Alman taz) ıkıne mı 
tavaat etmiyerek hariciye n"zareı 
ne meslekten yetişme bir diploma 
getireceği tahmin olunmaktadır. 

Diğer taraftan Amerikanın La 
val iktidar mevkiine gctinldıği tal 
dirde Vichy' deki elc;.isini geri çağ· 
racağını Fransız hükumetine bildir 
diği de haber verilmektedir. 

Lizbon, 25 (A.A.) - Royter: Almanyanm istedikJ,.ri 
Bazı müşahıdlerin Madrid kay- Bugün cereyan ~tmekte olan m · 

naklarından aldıkları malumata zakerclerde Almanlar Frnnsaya i 
göre, Alm~m diplomasisi İspanya- ı gal masraflarının yüzde elli nisbe 
ya karşı siyasetinde müliıvemet tinde ter.zilile sanayi işleri: de dahP 
yolundan ayrılarak mutacl tehdid sıkı bir iş birliği yapılmasını ve J( 
safhasına geçmiştir, Almanlar, İs- merun ile Togo hariç olmak üzere 
panyol hükfunetini tazyik ederek Fransanın bütün müstemlekeleri ü 
i&'tedikleri kararı aldırmağa uğra- zerindeki hükümranlık haklannı tan 
şıyorlar. Çünkü Almanlar, Cebe- mağl ve Lorııine hududunun taııhı 
lüttarıka doğru hulül ederken İs- hini teklif etmektl"dir. 
panyanın müsamahasını temin et- Buna mukabil Almanya Fransa 
me~e çalışmışlardır. Fakat bu dan İnsı:iltere karşısındakı vaziye 
maksadla yaµ:lan teşebbüslerden tini sarahatle tayin etmesini ve d 
şimdiye kadar elde edilen netice- Caulle taraftarlarile merha:ııetsiz 
ler Hitleri tatmin etmemiştir. Bu ce ve kat'i bir mücadeleye girişme 
sebebledir ki son on beş gün ıç·n- sini taleb ediyor. 
de Almanyanın İspanya üzerinde -------
yaptığı tazyik artmıştır. Yunanistanın Sofva 

Büyük elçi Von Papenin karde- l . . İ b I 1. şi son günlerde Lizbonu ziyareti e ÇiSi stan U a ge 1 yo· 
esnasında Cebelür.tarıka karşı ya· Sofya 25 (A.A.) - Yunanİ!lt,. 
pıla<:ak hücumun daha ziyade bek- nın Sofya elçisi Pipinelis ile ekil: 
letilemiyece,ğini ve bu hücumun memurları bugün hususi bir treni 
karadan yapılması lazım geldiğini Varnaya hnrelcet edecekler ve orr. 
bir dostuna söylemiştir. dan bir Türk vapurile lstanbula G 

Vişi. 26 (AA) - Amiral Dar
lan Patis seyahatmden Vişiye dön 
düştür Darlan bu seyahatinden 
~ok memnun kalmıştır Bu seya
hate atfedilen beynelmilel nıahi
~t doğru değildir Fransız - Al
nı.an konuşmaları, yapılmamıştır. 
Paristeki Alman sefiri Ahetz ha
len Almanyada bulunmaktadIT. 
Darlan yeni bir seyahati esna._qın
da ancak Abetz ile Rödüşebilecek
tir. 

yunan Cephesi. ı.l de harekAt ciyi takiben harbe dahil olup ol-. 
1 

. .11 d mavacağını. S<.'beb ve şartlarının G } G t 
1şga mı etti!' <BaJtarah ı inci sayfada> 11:)zden ~cçirnmesini bir başka enera or Amerikanın Bul<Yaris· 

ması üzerine serbest kl\lan kıt'alarla -..ıne bırakmak muvafıktır. h 

deceklerdir. 

Vioşi, 2ô (A.A.) - Almanyanın 
ahiren 53 Fransız ~emisini müsa
dere ettiği resmen ıtekzib edilmek 
tedr. Bu ~emilerden 6 sının Al -
rnan .kuvvetlerinin Afrikava nakli 
ne tahs:s edildi~ı ı·ivayet edil
mekte idi. 

Trablus limanına 
yapılan akın 

Kahire 26 ( A.A. ) - Hu.ltei 
tehli;;.: 

Ni_,,anın 24 nü 25 ne hağlıyan 
ıcce lngiliz tayyarekıri T rablus li -
taanma yeni bir taarruz yapmıslM'
dıırı Aa,trepolar, hangarlar ve hü • 
k6met 1>inalan üzerine tam iNbet • 
ler kaydedilmiotlr. 

Amerika eski 
Yuğoslavya 

hükumetini tanıyor 
Vaşington, 26 (A.A.) - Harici

ye Nazın Hull dün matbuat kon
feransında Birleşik Amerikanın 
Yu~oslav Krlaını ve hükümetini 
halen tanımakta devam edeceğini 
söylemiştir 

Nafıa Vekili bu sabah 
şehrimizd geldi 

Amerika her türlü takviye edi= tebliği 5-Lim &a9LfS Cm,119 Cebelüttarık tar. h-- kkındaki karar 
• 1 Al k d Vaş•ngton 25 (A.A.) - Reisi İşgale olma}r Berin 25 (A.A) - man or- Uman ani cümhur R_ uzvelt Bul~aristanla Yu 

manı ~ dulan başkwnandanlığının tebliği: Almanlar l·ımnı·yı· • k ] goslavya ve Yunanıstan uasınd 
ıçin tedbir aldı Yunanistanda, çevirme hare Teti e londra 25 _<A .. A.). -. .!'-1. üstem __ • harb mevcud oldug-un•ı ilan etmi 

yapılan bir hücum netic .. sinde er- • 1 ·ı 1 )c 1 b ld d --- ışga ettı er e e er nezaretının ı ır ıgıne go- tir. Bu suretle bitarnflık kanunu 
Vaş'n.gt 26 (AA) R mopil geçidi işgal edilmiş ve düt - re, lngilterede antrenman müfettiş-- tahdidat.i Bulgariataııa tatbik olu 

ı . on, · · - uzvelt man, uzun zamand.anberi hazırlan- ı - · ·1 1 L'dd 11·· 
~azetecıler toplantısında yaptığı b"lh k Ü b. "d igine getm en genera 1 e ın nacakbr. 
beyanatta Birleşik Ame;ikanın kış, 

1 
1 atasa uvvet ır mf'VZJ en (Battarah 1 inci sayfada) yertne, Cebelüttarılc valiliğı ve bat- --------

bu. j?iin tkaret ~emi kafilelerine ovMuumhaur'ebure. tayyarelen', Yunan ka- Lirnni v~lisi Karamc:n~a.nis. ~e- k~man~an_lı~ına general Gort ta - fı kdenizde tehlikeli mmfak" 
- ma.drektekı Alman valısının Lım- yın edılmı,lir. ' 

h_~aye ~ermcgi düşünmediğini ra sularında müçtemi vapurlara bir ni adasının teslimini Limni maka- Hatırlardadır ki geneıral Cort, (Bqtara.fı J inci sayfada) 
soylem ştır. . birini takib eden hücumlar yapmıt- matına emrettiğini Yunan hüku- harbin bidayetinde, Dunkerque'e 

Ruzvelt bır gazetecinin sualine tır. Dü~en, dün de ağır kayıblar metine bildirmiştir. Alman ülti- kadar F ransadalci lngiliz seferi kuv 
verdiği cevabda devriye hareket- kaydetmiqtir. Tennia aduının gar_ matomu Çarşa:nba günü gece ya- vetine lıwmanda etmişti. 
!erinin denizlerde garb yarı küre- hında 6.000 to~lato hacminde bir rısı nihayet buluyordu. Almanlar. 
sinin müdafaa..,ı icabcttirdiği nis- ticaret gemisi tahrib edilmi{tir. Bat Limni adası muslihane teslim edil
bette uzaklara götürülece~ini söy ka noktalarda, iiç biiyük vapura mediği takdirde bu adayı cehren 
}emiş ve devriyenin bir kafile sis tam iNıbetler k.yÇ~dilmi'!ltİr. Hu - işgal edecekleri tehdidin.de bulun
temi olmadığını ehemmiyetle kay eusi bir tebliğle hildirildiği gibi. Al- muşlardır. Vali talimat isted:i,ği 
deylem"ştir. man hava ku·netleri, bundan baş- zaman Yunanistanın şerefı :icabı 

Ruzvelt Groenlan'ın kısmen ka. 23 Nil'llnda cem'an 21.600 to - olarak vazifesini yapmak emrini 
n · ""r kuvve•leri tarafından iş - nilıito hacminde 5 rıakl;ye ve mal- alm~tır. 
~al edilmiş olabilece~ini ve fakat :l~e naklede-n vapur batırmıştır. Bu sabah saat 5 ttnyyarelerin 
bu hususta sarih malUmatı olma- Bırı di•troyer ve ikisi muavin kru - himayesinde Burniya limanına f!e
dıkını bildirmiştir. va%i>r olmak üzere dii:er 11 vapur len askeri nakliye gcmiler;ndrn 

Bu işgalin beşinci kol azaları 0 • derece ci<ldi hasara uğratılmıştır asker kıt'alar1 çıkurmağa ba ·Ja
tarafından yapılmış olabilece~i kı bunlar, fngiliz seferi kuvvetinin mıştır. Adanın p;yade ve polisten 
mütalcasrna 

0

Ruzvelt cHayır• de- tahımi~nde. lc~llanılamıyacakur. mürekkeb küçük garnizonu saat 9 
Alman ilen hareketi yavaşladı dan sonrava kadar mukavemet et-mis ve sunu iUıve etmiştrr: 

•Birleqik Amerika Groenland'ın 
her türlü İş.llaline mırni olmak için 
tedbirler almaktadır. Bac;kaca bir 
tecavüz hareketi olıruyacağını ü
mid ederim. 

Amerik"da~ gemi kafileleri 
arızasız o!arak 
lngilterey ~ geliyor 

Berne, 2.5 (A.A.) - Ofi: miştir. Yunan hiikfımeıtinin emri 
. ~euc ~urcher Zeilung gazete- mucibince bütün Yunan memur

sının Bc~lın muhabir. bıldiriyır: lan vazifeleri başında bulunuyor
Yunamstandnki harekat inak- lar. 

kında Berline P.elen haberlere ı!Ö- Yunan dahiliye ve emniyet na
re, Alman kıt'alarmın ileri hı:ıre- z.ırı Maniadakis. Limni valisine a

Yugoslav 
kıt'aları 
Mısırda 

Kahire 25 (A.A.) - Yugoslav 
kıt' alan ve tayyareleri Mihvere kar 
ır mücadelede dığer müttefik kuv
vetlere iltihak etmek üzere Ortapr
ka gelmişlerdir. Bunlar halle ve müt 
tefilc kıtaat tarafından hararetle 
karşılanmı~lardır. ---
·Libyadaki Alman 
ve f tal yan ordusu 

Yunanistan, Arnavudluk, Yu~os 
lavya ve İtalya sahillen açıkların 
da bazı muavyen mıntnkalaıı i.h 
rt.ıva etmektedir. 

Bilecik meb'usn Salih 
Bozok vefat etti 
(Baftarah 1 inci sayfada) 

bugün saa t 14,25 tren.le Ank.ıray 
goturulecek ve orada cenaze mc 
rasımı yapıldıktan sonra gömüle
cektir. 

Cenaze Ankaraya ~nderilirker 
Haydarpaşa garında merasim ya 
pılacak. merasime bir askeri kıt', 
da i~tirak edecektir. Salıh Bozok 
Ankarada $ehidliğe defnedilecek 
tir. 

Salih Bozok 1831 vılında $f'li 
nikte doğmuş. Harbiyeden çık.tı k· 
tan sonra ordu \'e ınndarmn hiz 
metine girmişt;r. Atatürk mili 
mücadeleye başlavınca Salih Bo 
zoku kendisıne başyaver seçmı 
ve bu vazife 1923 yılında meb'u 
seç.ilinciye kadnr devam etmiştir. 

Nafıa Vekili Ali Fuad Cebe$oy Londra, 26 (A.A.) - Daily Sket 
bu sımahki Ankara trenile şehri - ch'in bildiridi~ine göre, hayati e
lllize :l(ehniştir. hemmiyeti haiz yeni gemi kafile-

ket temposu ıı;uvakkaten yavaşla- şai{ıdakı telgrafı J?Öndermiştir: Loo~ra 25 (A.A.) - Vichy'de 
mıştır. Harekatın ağırlaşması İn- Lımninin 7.ayıf kuvvetlerini se- n;vedile? bazı raporlara nlazaran 
~iliz dümdar kıl'alannın mukave- ferber ettiğinize ve tan•arelerin l..ibyadaki Alman ve ltalyan ordu· 
metlerini arttırmasına ve her şey- himaye ettiğı müstevlilere karşı nun mevcudu 200.000 kişiden i -
den evvel esas"'n ırünakale yolla- muharebe yaptığınıza doir gön- barettir. Mevcud iki zırhlı fırka ile 
rı itibarile fakir olan bu dn~lık derdiğiniz rapor bütün Yunanista- 1.200 tayyare de bu "uvvetlere da. 
mıntakadaki harekat üzerinde nı derin bir tarzda mütehassis et- h.il bulunmaktadır. Almanlar ev -
müessir olan ve çekilmeden evvel miştir. tki ımparatorluğa karşı vcla 60.000 kişilik bir ordu naklet
İngiliz kıt'alarının mühim tahri- harbeden $anlı memleketimizin mişlerdir. Fakat daha sonra hava 
baıt ya-pmış olmasına atfedilmek- milli menkıbesine yeni bir rnyfa yolile mühim takviye kıt'aları almış 
tedir. Ne olursa olsun Berlin sev- ilnve ediyor ve Limninin mÜdRfi- lardır. Tanklarla kamyonlar, Pazar
ku1ceyş .bakımından umumi vazi- lerini şereflendirlvor. Bu teltrrafı- tesi günü filo tarafından ~iddetle 
yettin ddişmedfliııi tahmin et- mın mi.idafilere iblAğını rica ede- bombardıman edilen !~ab!u~arb 

Merhum Salıh Bozok. Ebed 
Şefın inkılab hayatının her safha 
sında kendisile br>ra ber bulun 
muş, çok büyük hizmetlt?r ifa et 
miştir. 

MUhtelif nafıa işleri etrafında leri arızasız İn-~iltereve gelmekte
tıttkilderde bulunmak üzere şeh- dirler. Deniz yolu ile tayyare ve 
IUnize Relen Ali Fuad Cebesoy cephane akını düşmanın müthiş 
iltas:ronda nafıa erkanı ve doatlan .qayretlerine ra,ıtmen fasılasız ola.. 
ta.raflndM karşılanmı$tır. Nk İngiltereye nnn&k.tadır. meıktedir. riın. limaruna vapurlarla ıelinlmıştır. 

Merd bir asker ve çok kıymetl. 
bir şahsivet olan Salih Bozokur 
ölümü derin bir teessiir uvandır 
mı.ştır. Merhuma rahmet diler, ai
lesine beyanı taziyet ederiz. 



4 SayTa 

Anharada yapılmakta olan 
görüınıeler neticelenerek esm 
an a;:ma parafe edildi, illaca
Tistanla fienİf bir surette mal 

mübad elC8i yapacağız 

SON PO.STA 

Askerlik işleri: 

Yedek Sübay okuluna 
aevkedilecekler 

Fatih Ask.edik Şubesinden: 

1 - Y edck sübay hakkına malik 
lise ve daha yüksek mekteb mezun
larından henüz askerlik ödevinı yap 
mamıı olanlarda:ı yük.lt"k ehliyet
namelilerle ehliyetnamesizler 1 / 

Katil, cinayetin 11ebebini ve Mayu/941 günii acvkedileeekler _ 
gövdenin b'!iu11duğu yeri söy- dir. 
lememekte ınar ediyor, dün ı B "t" h · l , • • • - u ~craı ı eız mezun arın 
ikı kıfı daha nezaret altına sevk muameleleri yapılmak üzere 

alındı şimdiden şubeye müracaat etmelc-

Nisan 26 

Her gün 
(Ba.Jtarafı 2 nci &l\yfada) 

de Avrupaya sulh vcı·memeğe ka
dirdir. Şu halde bu iki hedefin iki· 
si de elde edilmek lfızını ~elir lti 
Almanya bu iki ışi de başarmaya 
mutlaka çalışacaktır. l\Ierak edile
cek, münakaşa edılebilecek ye,ı?fı
ne nokta, bu iki işten hanııisine 

daha evvel teşebbüs edileceğidir 
ki onu da bize doğru oforak ancak 
vukuat .ı??sterir. 

Şimdilik kat'i olarak şunu kay
dedebiliriz: .Bu iki teşebbüsün iki
sının de tahakkuku fevkalade 
müşldildür. ~Mubah demiyorsak, 

Bütün ekip!er vazifelerini mükemmel bir 
surette başardılar, mefruz tahribat süratli 

Macar ve Türk ticaret heyetle- d h l "} •• ) d h k d" • Beşiktaş cinayc.ı~inin tahkikati- n. 
ri arasında Ankarada yapılmakta mÜ a a e 1 e On en İ, alk da en lStne Je adlıye ve zabıta dUn cie meşgul 3 - işbu ild:ı davetiye makamı-

sırf ihtiyatlı bir !lüküm Yermemek 
için böyle söylüyoruz. Mümkün-
dür ki. Almanya, yeni facliyetini, 
d:ğer·ne nisbotle daha kolay J?örü
nen Süyevs teşebbüsüne daha ev
vel tevcih etsin. 

olan ~örüsmelcr ncticelcnnnş, ve d •• "f • • t" l b olmuşlardır. 
bu hususta tanzim edilen anlaşma UŞ~n vazı eyı ın ızam a yap Müthiş itirailarilc bütün şüp-
parafe cdılmıştir. Anlaşmanın .h- heleri üzerinde toplıyan Kazım, 
Uva ettıki mal mübadelesinın u- Dün Fatih ka"Zaı:nda hnva tı.ar - Saat 15, ~ da emniyet amirliği dün de Beşıkt .l -s:?Ötürülmüş. 
mumi yekunu henüz kat'i olarak nızlanna karşı muvaffakiyetli bir önünde bir gaz borusu patlama~. maktule aid ~i5vdc ıle başı nereye 
b:Jinmemekle beraber 20 milyon pasif korunma denemesi yapılmış - 15, 14 te kAuçuk fabrikasında bir gömdüğü kendisinden sorulmuş
lirayı' bulacağı bildirilmekitedir. tır. Denemeler, Fatlh kaymakamı yangın çıkmış, l 5,20 de Fatih ca - tur. 
Esas anlaşma Pcştede ımza edile- Rebii Karatekin, viliıyet seferberlik mi ine atılan patlamamış bomba a- Dün de yazdı..ğ'ımız ,ıtibi, katil 
.c~ktir. Bu anl~şmaya 11..öre, Mac~- mü~ürü Ekrem ~~nrn, kaza ee~~r - j lakadar ekip tarafından sedye ile mevkiinde bulunan Kfızıın, Mah
rıstandan demır eşva, zıraat makı- berlık memuru Celal Tugaç ve dı;:cr kaldır:la::fak :r.4lrarsf.Z hole getiril - mudun ®vdesile başım bir ,gece 
neleri. manifatura eşvası, her ne- alakadarlar tarafırıd.rn takib ve i- miştir. Müteakıberı Fevzipaşa cad - içinde avrı ayn yerlere j?Ömdüğü
vi sına~ e~y~ ı?etırflecek_ ":~ ıbuna dare cdilmi~tir. desinde kopan tramvay tdi tamir nü sövlediği hald{: bir türlü bu 
rnukabıl tiıftık. ?amu~. tut1:1n. ~u- Saat 15 te verilen alarm üzerine olunmu,_ Fat!h tramvay durak }'C- yerleri kat'iveile tnvin edip ı?Öste
bubat maddelerı, derı ve dıj!er ıp- civar park ve caddelcT<:le bulunan . d .... 1 b ' 1 k ld 1 ,., rememekte veya göstermek iste-
t "d · dd 1 ·ı kt" A . . r n e goru en ır yaTil ı a ır: :n_, kt d• 

ı aı ma e er verı ece ır. n- halk dcma) t"Vvelc_ tllyın edılen sı- k k 1 k d . . d k" 1 f meme e ır. 
}nema ticari me:hafilde büyu-k bir w kl · · ı d' T ayma am 1 ıuresın c 1 te c on Bu itiraflan sırasında Mabmu-._ gına ara gumış er ır. ramvay, . f • k d k" I f t• l 
nrnka ıle karşılannust:ır. Her nevi t b" . b ·b· k'l ıt _ ıt aıye par ın a 1 te gra • "ızı ay du öldürdüğünü sövlememekıte o o us ~e ara d gı 1 na 1 vas a c . . b" d 1 k "k n . 
mahsul vazivetinin iyi olması mal lan da yolcularını boııaltarak müna- _em·>::tı •.naQı~ ~ e e trı te en- ıo:rar eden Kaıımm bu işde ya1nız 
mübadelesinin ve satışların ivi bir sib yerlerde alarmın nihayetine kL nın gosterdilc.len anzalar bertaraf olmadıJtı, baş'knlarını ele verme-
şekilde cereyan edeceğini ~öster- dar beklemi~lerdir. olunmu~tur. rrıplr ic:n bu tarzı "arekE>ti ihth·ar 
rnektedir. Bu .anada. kaz.ıya ta .,., den Diier taraftan saat 1 3,2 S t~ bir- ettiği e;özönünd~ tutularak, bütün 

Mil] Piyangonun 
son talihlileri 

mefruz düşman tayyar~l=rı~~ :Ouh birini t~ki~e~. Saraçhaneba~ın~~ bu ihtimaller üzerinde ehemmi
telif hedeflerde vukua t?et:rdikleri yangın, çokuntu ve yar11lanma gıbı vetle <lurulm:ıktadır. Esasen Ka
yangın, ves:ıi• tah ribat vazifedar e- hadi eler alilndar ekiplt"r tarafın - zımla karısı Ayşeden başka daha 

d d h ı "'d h ı d"l k ·· ;ki erkek nezaret altma alınmıştır. 
kipler tarafından wratlc kartılan - an . e~ a rnu a a ~ e ı ere. on - Aleyhlerinde toplanan bazı .süı>-

Milli Piyan_gonun 23 Nisan bay- mıttır. Bilhassa diğer dcnemt"lerdt>n len-nı~tır. heli delillere gÖrP bu adamların 
ramı münasebetile tertib ettiği farklı elam~ ekiplerde çalı~anlar ~""t 1 5.SO ye kadar devam e - da cinayetle slfıka ve iştirak de-
fevkal:ide k~ide~e büyük ikrami- lüzum hasıl olmadıkça 1.'B.z.ifeye d.::, yangının bir ekip tarafındıın recPleri araştırılmaktadır. 
ye olan 50 bm lıra_yı ta~ o~ar~~ 8CV'keclilrniyerek tayyarelere karşı aöndürü1emeriği farzolu.nduğundan Fa'ii!!enin bütün \'C?.Uhtle ~k 
Ankarada yapı lırn1ted şırketı mu- hedef gösterilmesinin önüne geçil - yardımcı bir ekip ve mRhnllc ıtfni - kıc:a bir zamanda a •dmlanması 
tıendislerinden Fuad Kazak ka- nıi~tir. yesi celbedilmi~tir. bnk1enmP'\ı::1prfir, 
zanmıştır. 20 bin liralık ikramiye- " -------
yi Fethiyede Keçiler köyünde Ali Sarho·ş" ettı"kten 
Çetinkaya, 10 bin liralık ikrami- Bir kadın dün Akıl hıfzıssıhhası ce-
y_elerı de Tarsusta tüccardan Ce- SOnra tabancayı 
lal, Adannda kunduracı Ahmed, peynirden 

zehirlenerek öldü 
miyetinin toplanbsı 

Antnkvada polis memuru Haı:an dayayıp SOymuşf ar 
ve arkadası Tur~ud, Ankara Em
niyC!t. Müdürlüf,ründe Hikmet Y1l
<lrrun, Erzurumdn Şahin Köşklü 
ile arkadnslan, hususi muhasebe 
tahS:ldarı Hiiseyin ve İ~ail. E
mirda ğında Salihler kövünde 
Me!lmPd, İnönünde rençper Ah
med Gündüz ve müteahhid Emi.n 
adındaki talihliler kn1.anmışlardır. 

Akıl hıfzıssıhhası cemiyeti dün 
saat 17 de Et1bba Odasında bir 
toplantı tertib etmi$tir. 

St>hr mizdeki talihliJer de şun
lardır: 

Kasımpasach Sl'yvar satıcılık 
yap n Hasan Karabulut, Ak.,arav
da Narnıkkemal caddı .. sinde $ükrü 
ve Sic;lide Mc> rutiv.-.t anartıma
nı11ıia 11 numarada Hikmet Savar. 

Büyük Türk gecesi 
Türk Küllür Birliği BaıJıbnlıiın • 

elan: 
Büyük Türk gee<-Si buıı;ün 26.4.19U 

ta.rıh.nde Cuınarte ,i akşnmı Taksim 
Belediye g~o.sund:ı yapılacaktır. 

salon saat :o de açı!ccak ve 'J)rogra.
ma ise saat 2~ dP ba~nnaca'ktır. 

EVLENV1E 
Tuğgeneral 1. H. Uluğ'un kızı 

Jale Uluğ ile kıymetli tayyare in~a
atı yüksek mühendisi Fuad Uluğ 
dün Kadıköy Belediye Dairesinde 
evlenmişlerdir, iki tarafa ve ailele
Tine candan saadet dileıiz. 

y AN 
Muharriri: Mebrure Sami 

Birkaç ,ı?ece evvel, Sulıt.anah
medde Akbıyıkta vukua pelen bir 
soyı'?unculuk hadisesinin fa:llerin
den biri yakalanmış ve hadise dün 
adliyeye intikal etmiştir. Vak'a
nın tafsilatı sudur: 

Mehmed ve Ruhi islmler!ndeki 
suçlular Mustafa adında b riyle 
ahıbab olmuşlar ve hep birlikte 
Çemberlitaşta bir meyhaneye f;?İt
mişlerdir. Burada Mustafa •ı ı~ı
rip, adamakıllı sarhoş ettikten 
sonra, sokaf{a çıkarmışlardır. Meh
med: 

· «- Biraz ~ez.•lim de. açılalım .• 
Dem;§, _geze geze Sultanahmede 

VAMT!ıslardır. Buradan da bir ko
iayını bulup, Mu tafayı Akbıyık
taki yan~m yerforine f?Ötürmüş
lerdir. Mebmed birdenbirP tnban
casını çekmiş ve adamca.l'!ız.ın -ııöğ
süne dayıyarak: 

c- Sökül parnları!> 
· Demiştir. Böylece Mustafanın 

20 lira parasile, saatini ve kıy
metli çakısını ~asbettikten sonra, 
<;avusmuşlardır. 

Zabıtanın sık ı takibi neticesin
de s~lulardan Mehrned dün ya
kalanarak. adliveye veri11l"iş ve 
2 nci sor.ını bakimi tarafından ya
-p•lan ist!cvab·nı müteakıb. te' kif 
edilmiştir. Henüz f rati bulunan 
dii?er suclu Rt1l-ı i aranmaktadır. 

imar p!anları 
hazırlanan semtler 

Dün Tahtakalede ölümle neti
celenen bir zehirlenme hadisesi ol
muştur. 'Üstü başı temiz otuz yas
larında kadar tahmin olunabilen 
bir kadın dün Tahtaklede uzun 
yolda yürürken birdenbire ·yere 
yıkılmııstır. 

Kadının bu vaziyetini ı?Ören 
yolcularla civar dükkancılaı: 'ken
disini yerden kaldırmak üzere ya
nına ,gitt:kleri zamnn kadınt'ağızın 
ölmüş olduğunu hayretle ı!Örmüş
lerdir. 

Elinde bir miktar ekmekle ağ
zında bir parça peynır bulunan 
kadının bu ani ölümünden zabıta 

Toplantıyı, akıl hıfzıssıhhası ce
miyeti re:si FahrPtlin Kerim kl.c;a 
bir nutukla açmış, bilahare Dr. 
Baki Tir~ol .ccAkıl hastalıkların
da tedavinin veri> mevzulu uzun 
bir konferans vermiştir. 

Konferansı rnüteakıb bım dok
torlar bu husustaki fikir. tecrübe 
ve ;ntıbalarmı sövlemisler, Dr. 
Prof. Fahrettin Ke..r:im de avni 
mev7Ua tPmis etmiştir. 

Fahre tin Kerimin ic ve t'atı s1-

kmtısı mevzulu konfernnsını mü
teakıb toplantıya nihayet ver;l-
..-.;.:t:r. 

( Küclik Haber~er) ve adliye haberdar edilmiş. vak'a 
yerine .gelen adliye doktoru En
ver Karan· zavallt laı.dınca~ızm ce- 8 Belecliyl!, harab bir vaziyr.tt: 
sedini muayene etmiştir. bulunan Mahmudpaş:ı ç<>şm<.-smın 

Yediği peynirden zehirlendiği ıt~mir ve etrafının tanzim .. edılme -
anlaşılan meçhul kadının cesedi 11 bu~und.~ Evkaf Vf'. Muzel,.r I -
mor_ga kaldırılm1şttr. dare51!1e mur~c.ıat .ctrrnştır. Bu ç~ 

B k d -ı·· - h"" . t" me bıraı: gen c;ekılecek ve etrafı u a ının o umu ve !lvıyc ı 1 ktır 

hakkında tahkikata devam edil- aç:.acn Tic~re• b !'ki · • k" 
mektedir. . . . • ır ~ '"rı umumı ~ -

tıbı Salrh Bankıoglu An.karaya gıt-
f m~tir. Umumi kfıtib Anlc.arada u -
ıate Müsteşan tetkiklerine z.un müddet kalarak V ekiıletle ba-

devam ediyor ZJ işler üzerinde temn l:ırda buluruı-
1 M" ş fk So d"' caktır. Umumi katibe burada bu -

d 
aşche : ~sıc~~n k,_.. kı I . yedr. un lunmadığı müddet zarfında borsa 

e ş rımızde'{ı tet ı enne ,.vaın k . · M h .ı p k' k"l 
t ;.,.· M""&t Of ""d. 1 1 omısen u muu e ın ve ·a el 

e.~_.,,.ır. u e'::'r . ıs mu ur.en e edecektir. 
goruşerek k,.nd11cı1nden bazJ ıza - • o·•nL"' ih 260 bin l" u ~u racat ıra _ 
hat almışbr. Öğlr.den sonra ~jca - dır. ihrac edilen maddeler arasınJa 
ret Odasınd'.l meşgul olnn muste - Almanyaya inhisarlar mamulatın • 
far, halk !İPİ eşya_ isil{ ih!acat va- dan şarab, likör ve rakı, Javjçreye 
ziyeti üzerinde tetkiklerde bulun - susam, Romanyaya külliyetli mik -

Belediye İmar İşleri Müdürlü- muştur, tarda zeytin, Amerikaya nıavi hat· 
ğü Yerebatan ve civarın n ımar haş. Çekyaya it.ayısı, Danımarkaya 
plfınıuı hazırlamış ve Müzeler 1- Gönüllü hastabak1cılarını tütün vardır. 
daresine ~öndermıştir. Bu plan davet e Kapalıçar§lda kuyumculuk e-
hakkında Miizel~r İdaresinin mü- Gülbane Hast.ııne«i .Baftabt'bJijin- den, ayni 7amı:ı~da. yül.:a~:lt t<1h~il 
taleası alınacak ve tarihi eserler d • yapan Yekta ısmıodt: bır genem 
hakkında Belediyenin imar pHinı- en. komşusu bulunan kuyumcunun hü _ 
na kovduğu esaslnr Müwler tara- Gülhanc, Haydarpaşa ve Gümüş ıür servetini çaldıktan Mnra firar 
fından kabul. edil?i~i takdir-de SUflı ha~t~~e.~crindr. muhtelıf taı ih. ettiğini ynzmı§tık. _Antalyadn ya _ 
ıtatb'kına ~eçılecektır. ler?c ıgonullu hastabakıcı ku1slaQ- kalanan suçl•ı dün Istanbula getiril-

na kaim olduğum.hın müracaat et
miyenler hakkın da nskerlik kanu -
nunun 89 uncu nıaddeııı mucibince 
bakaya muamelesi yapıl:ıcağı ilan 
olunur, vff uhittin. t2Jil!9tl1t 

Ankara Valiliğinden: 
1 - Ankara_ Iill~hir yolunun ~+000-28+000 lncı kilometrelerin -

de yapılacak §OSe \'c menfez inşauı 12 5.941 tarıhine tesndüf eden Pa _ 
zart.esi günU ~.aat 15 de vılayet daımi eııeümenindi? ihale.:ıı yapılmak üzere 
kapalı zarf us!l1ile eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Keşif ?edeli .-414181> lira «lOu turll§ ve muvakkat tcnıinat.ı t2356t 
lira c36• kuraştur. 

3 - Tallbler:!l tenıınat mektub \'eyıı ımak'buzlo.rı, ticaret odn.sı vesikası 
ve ihale cünfinclea en az üç gün enel vll!yete bir istidn. ıle müracant 
ederek bu iş için alacakları fenni ehliyet -:vesikalaril~ bırl ıkte yukarıda adı 
geçen gfınde ,saat 14 de kadnr tekli! meıttubiarıru daımi encümen riyase
tine tndl ~tmeleri. 

4 - Bu işe aıd kcşıf ve şartnameyi hergün nafiA miıdürlüttüııde cörebi.. 
lecekleri iUuı olunur. (2277-3218) 

29 Nisan öııi' müzdeki Sa.lı akşamı 

S C M ER SiNE~1ASINDA 
Si.ııemuıın iJU büyiik ve me$ıur yıldm 

ZARAH 
LEANDER 

ve 
MARİKA 
R Ö K K 

tarafınd~n fevkalade bir tıırrda yaratılan ve milyoııhr.ı mal olan 

UNUTULMAZ. BİR BALO GECESİ 
Super illmınin ilk .raes şerefine ver~k GALA MÜSAMERESİ 

ycrlerlnizı §ımC1.den aldırabilirs n:z. 
için 

Musiki... Dans... Balet ve Senfoniler filmi. 
Sinema. mcTSinıin\n en büyük hidises<. 

Bini.er ve binler<"e halk 

f MARMARAj 
ma. temiz bavıılı salonlarında 

ASRIN İLAHESİ 
HEDY LAMARR'ı 

B 
a adın 
aimdir •• 

Ba.rtka'\lınıla tclL'rar tekrar 
ı.eyrcdiy~r ... 

Son bir kaç günden 
btifnt\e edJniı. 

Progı-.lm:ı ayrıca: 

WALLACE BERRY'nin 

Taş Yürekli Adam 

1 

'IAlemdar~e 
Şarkın San'at 

Abidesi 

BiN 
BiRiNCi 

GECE: 
Sadettln l\lıiıılt l'\Iiızeyyen 

Kaynak Nurettin Sen:ır 

lstanbııhı co tuıuyor. 
blive&en· Jurnal ve l\lı'ki l\tavs. 

ME:LVYN DOUGLAS 
Niüde ve neş'e saçan.it güzel LOl1ISE PLATr ili" beraber yar.ıttıtı ve 

polis hafiyesi rol~de oynadığı 

ASRİ BİR ADAM· 
fılınlnde, ıı.lh:a.yrı kenclini aşkın ağlarına. kaptınyor. Ba şaşırtıcı :filmi 

SA AY i MASIN A 
Cildinız, göriiııüz. Bugün saat ı de tenzilatlı matine. 

Leylaklar Altında ro -
manının müellifi ve <ıAna» 
~heserleıinin mütercimi 
kıymetli muharrire Mebru
re Sa.minin gazetemizde 
tef rikn olunan ve okuyu -
cularımı:z tarafından zevk. 
ve büyük bir alaka ile ta -
kib edilen «Yalanı> a<llı e
seri kitab halinde basıl _ 
mış ve eatı'ja çıkarılrrıı,tır. 
Fiatı altmış kuruştur. T ev
zi yeri ikbal Kitabevidir. 

Di~er t~raft~n .. Şehır . Meclisi nı ıkmal ed~n bayanların .şı•hndet - miş ve Tevkifnancyc sevkolunmuş-ı 
Nafıa Encumenı dun komısvon ha- name tevzı mern!İmi Nisanın 27 tur. ~--•••••••ımmm•••m••••••••!r::1Blrli' 
linde Beledivc İmar M"ciü .. lüiiün- nci Pnzar gunü a<ıat 15 te l3eyoğlu 
-le toplatımı~. E\ üb \'e Üsküdar - Halkevi salonuııda yctpılacağın<lan ~----
8c>vkoz nazım planlarının ıkmali bu bayanların me7kur meraı;imde /} 
is"le me<.'flul olmustur. bulunmaları ilan olunur. 

Bugün TAKSİM sinemasında 

Pazar Ola Hasan Bey Diyor ki: 
Şimdiye kadar cörülen fimlerle 

mukayese edilemiyecek dere-oeıle S 1 K Z AK .-Tsi.J-~~ıç-.ue 

Hasan bey sa -
nn birşey söy)eyim, 
bayram ynpan çocuk -
ları görüyorum da .• 

Çocukluğun ne 
guzf"I bir ~ey olduğu -
nu imdi dnha iy.i an -
Jıyorum ... 

. . • Keşke ben de 
bugün bir çocuJt ol -
saydım ... 

Hasan bey - Hiç -
bir oey olmasa «dün -
ya» dan haberin o) -
mazdı değil mi} .. 

heyecanlı ve meraklı bir rıım. 

Yüz blalerce as.kerin i4tlrakile -.e mllyonla.r sarfile ~enilen muazzam tarihi ram. Bugun saat 

ı de t"militlı matine. 

Son 5 senenin er. muazr:a.m 
İlk TÜRKÇE SÖZLÜ ve 

l\T.A. u 
filnıınl ~örmi) eııJere fırsat ! 

(TE.KNlKOLORJ T ABll RE.NKLİ 

B CU 
(Jt'&hram:ın Feclai) 

YAt....>\,;lZ i P E K Snemasıııda 'IJüyiilt muvaffaldyeUerle ~ekte-dir. 

~--=••••• Filmin ınunlniu dol:ıy ı.~ seanslar saat J.45 - 4 - 6.15 ve 8.50 de 
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C Garib şeyler :J 
Amerikada birkaç gnn 
içinde kurulan sebir 

' -----------~ ---

[ Resimli hikft_y_e _ı ı H i K A Y E · 

Maymuncu ile_ geyikçi 
1 Oyunlar eğlenceler 

Bütün memieketten buraya müthiş bir insan 
akını var, ticaret yüzde bin kazandırıyor 

Bay Tekin kırda Jteziyordu. 

B:r hırsız onu gördü, peşine 

dUştü. Yakalıyacak, soyacaktı. 

Bay Tekin olanca hızile koş
tu. Bir bostane ıcirdi. Hırsız ne-

rede ise yetişecekti. Yere saplı 

bir bel gördü. 

~r---------~---------

Bay Tekin belin sapına atla

dı. Çatal tarafı dikleşmışti. 

Hırsızın karnına öyle bir ~ar

Pış çarptı kı, hırsız yere yuvar

landı ,Bay Tekin üzerine c:ul -

landı ve onu sıkı sıkı bağlayıp 

~darmalara tesllm etti. 

(ıSon Postan nın tefrikası: 29 

Sokak karanlık, kald•rımlar 
~üyrj muntazamciı. Yanyana, bjr
~ır ..ne dayanarak, birbırini sen -

?!emekten koruyarak. iki aşık ~i
t~ b:r müddet iler1"dilcr. Birden
ıre Melpomeni durdu. 
- Ah! ... Kavmeni!. .. 
- Ne oldu hayatım? ... 

tu - Odamda benim b 1lezik unut
... rn1 

••• Ah ne yapacağız? ... Dö -
.. elim!. .. 
.,, DUrrü her türlü iedakfırlıj?a ha
... rdı. 
b - Dur, sen benı burada belde, 

en koşa kosa g.der getıririm!. .. 
Dedi ve Melpomeninin sahte 

itirazlarını dinlemeden uzaklaştı. 
Hile muvaffakivetle neticelen -

Bir varmış bir yokmuş, büyük 1 Yanımda bıça~ım olsaydı, mu -
bir köyde maymunları terbiye e- hakkak birinin budundan bir par
den bir adamla, geyikleri terbiye 1 ça ke~r. pirzola .. y~p~d.ım. .. 
eden bir adam varmış. • Geyıkler bu sozu ışıtince urk -

.Maymunları terbiye ıeden a -J müşler, hep berabcı· kaçmıışlar, 
dam, maymunları terbiye etmek - ormanlara .({itmişler. 
ten başka hır iş görmezmiş. .j!e - Geykileri terbiye eden kızmış: 
yikleri terbiye eden adam da jle - - Sen benim Reyiklerimi kaçır-
yikleri terbiye etmekten başka bir dm. 
iş görmezmiş. Her ikisi de bu yüz- - Sen de benim maymunlarımı 
den çok iakirmişler. Gün olurmuş kaçırdın. 
ki yiyecek ekmek bulamazlarmış. - Sus ~eveze. 

Günün birinde bu iki adam .bir- - Geveze sensin. 
birine tesadüf etmişler... Da_ğ da- - Sen başladın. 
ğa kavuşmaz, insan insana kavu- - Sen başladın. 

Birkaç arkarlaş bir araya ,Jtel
diğiniz zaman hu oyunu oynı -
yabilirsiniz. 

Ele sarılıp -geriden tutula -
cak tarzda kağıdlar kesersiniz. 
Arkadaşlarınıza: 

- Bu kağıdlar elinizde iken, 
Üzerlerine isminizi yazabilir mi
siniz? dersiniz. 

- Yazarız. diyeceklerdir. 
- Yazın öylevse deyin, ya 

Birleşik Amerıkada bir milyon- Tic,aret yapmak ümidile RC -
luk ordu teşkili hakkında bundan }enlerin sayısı az tir zamanda 
bir müddet evvel verilmiş olan kampın asker sayısını j?eçmiştir. 
karar bu ülkede yeni yeni şehir- Günde on dolara kadar ücret 
!erin meydana gelmesine sebeb alan işçiler ~eceleri caddelerdeki 
olmuştur. Efradın askeri talım ve sıralar üzerinde uyumaktadırlar. terbiyesi i<;in Amerıka harbi} e 
nezareti muhtelif mıntakalarda or Starke köyünün nüfusu 1500 
d~filılar tesis t:tmıştir. Bu ordu- den 32,ooo e çıkmıştır. 
Jlfilıların tesis edilmiş olduğu mın- Kampa yerleşen askerlerden 
takalar civarı derhal gözü açıklar 31 inci fırkanın mevcudu tamam • 
tarafından tutulmuş, satın alın - lanmıştır. 43 üncü fırka da yer 
mış ve buralarda evler, oteller, !eşmek üzered.r. Ayrıca iki toµ
mağazalar, eğlence yerleri tesis c- çu alayı gelmiştir. 
dilmiştir. Altın madenlerine karşı yapı -

Sılfilı altına alına~k askerlerin lan hücuma müşabih bir hücum 
miktarının bir milyon olduğu na- karşısında bulunan Strake tama· 
zan dikkate alındığı takdirde bu mile değişmiştir. 
adamların kazançlarını tahmin et- Seyyar fatoğrafı;-ılar, çal~c1lar, 

şur velev ki biri dünyanın bir u - - Sen_ 
cunda, öteki öbür ucunda olsun. - Sen. 
Köy ne kadar büyftk olsa ı:?ene Yumruk yumru.ita ııelmişle.r. 
köydür. Bir köyde olanlar buluş - Her ikisi de yere yuvarlanmıslar. 
mazlar mı kil Birbirlerine demediklerini bıkar -

Bunlar az :zamanda iyi dost ol- rnıyorlarmış. Jandarmalar yakala
muş1ar. Maymu .. ları terbiye eden mışlar, hakimin huzuruna çıkar -
ötekine: mışlar. 

- Evime gel de maymunları Hakim sormuş: 
~tereyim. - Kim başladı? 

D~miş, biriikte gitmişler. Mav - Onlar ccvab ve~med.cn hakim 

zacaklardır. Birinin yazdığını 
bir başkası RÖnnemesi için di -
ğerlerine arkasını çevirmesi al
zımdır. Etrafta da ayna olma
malıdır ki, avnada yazd1klarmı 
~örmesinler. Bit;rdikleri zaman 
k§$dlan kendilerine gösteriniz. 
İsimlerini yazmışlardır. Fakat 
hepsi ters. vani saiMan başlı -
yarak yazmış olacaklardır. 

mek. kolaydı! fakılar, sıcak sosis satıcıları, kun-
Adeta yerden biten bu şehirkr dura boyacıları her tarafı kapla -

içinde en mühimmi olan şimali A- mıstır. 
merikada Floridoda Starkc köyü- Starkenin her tarafında yeni 
dür. yeni evler yükselmektedir. Bu ev-

Bundan birkac ay evvel arıcak Jere sübay aileleri yerleşmektedir-
1500 kişilik küçü~ bir köy olan ler. 
Starkede köylülerin başlıca meş- Otellerin inşasına dahi germi 
galesi çilek yetiştirmekten ibaretti. verilmiştir. 

Günün birinde, Starke civarın- Hapishane yapılmıştır. Hapis • 
da bulunan kumsal bir ovaya as- hane şimdiden ra~bet kazanmıştır. 
kerler gelmeğe başlamış ve bir ka- Dükkancılar adeta yüze bin ka -munlar evde vokrnus. sözün arkasını ı.?elırınşı: 

- Yemeğe ı?itmişlerdir. - Her hald~ biri öte~ini i.~ham 
- Çağır da 2örelim. edeoek. Şimdı uzıın so:t.e luzum 
Maymunları terbiye eden bağır- yok. Bunlar barışm.~lıd~rlar. 

mış. maymunlar j?elmişler: Hakimin arzusu uzı"rıne b~:ıs : 
- ~te mavmunlarım. mışlar. Biri mavmunl:lrını, ötekı 
Öteki mavmunlara bakarken: geyiklerini düşünüvonnuş. Mav -
- Eğer, demis. hunları orman- munlarını düsünen bir aralık: 

da -görseydim. ı:anımda da okla - - Bizim iş'miz de akıllı işi dc-
nmla yavım olsavd1, muhakkak ğilmiş. demiş. 
birinden birini vurur, otile kendi- Öteki tasdik etmiş: 
me zivafet cekerdim. O kadar - Hakkın ''ar. 
karnım aç ki. - Fakat şil!'di ne .yapalım? 

- Aman dost•ım yüksek sesle - Benim ehmden ış fZelmez. 
~vlüvorsun. bunlar laftan an - - Bl'n.im de. 
lar. - Pek• ne vaoaca~ız? 
Maymunlıır konuşulanları nuY - - Calısacağız._ .. .. 

.. k :· I H b b Her ikisi dE' ducmnnıuşlcr: 
muşlar. ur muş er. eo na er B . 1 m ne 1·şler . . - enım maymun an 
kaçmışlar, ormanlara gıtmışler. lardı? . . . yapar . . 

Geyıklerı terbıye eden: _ Ya beni'll .ıreviklerım. 
- Benim evime J?el de ben de - Onlar hayvan. 

sana geviklerimi göstereyim. - Biz insan. 
Demiş. ibirlikte onun da e\'ine _ Bövle oJdui{u halde bizim e-

.gitmişler. limizden nasıl olur da iş gelmez. 
Maymunları terbiye eden, ~e - Karar vermişler, çalışacaklar -

yikleri görünce: mış Bu kararla işe başlamışlar. 
- Bunlar ne güzel geyikler. aç- tkisi <le birer san'at sahibi olmus

lığı şimdi bir kat daha hissettim. lar ve fakirlikten kurtulmuşlar. 
·········································································································· 

Yeni b:lmecemiz 
Sek!z harfli bir kelimevl"'n, 

keserim. Baştan dort harfi
me para koyarlar. Sondan 
dört harfim eski paralarda 
görülür. 

Ben nevim biliniz. 
Bu bilmecen·n hallini ya -

zın ve bize !!Önderin, doğru 
bılenlerden b:r k:şiye blr kilo 
nefis şekerleme, bir kişiye 
bir avlık Son Posta abonesi, 
bir kişiye maroken kaplı ye 

fevkalade kıi,itıdlı bir muhtl
ra defteri ve d"ğer otuz k:şi
ye de ayrı ayrı :J?iiıel V"" kı"
metli he:Iiy~ler verecej!iz. Bu 
bilmecenin cevabı m ııeç 16 
Mayıs Cuma ~nüne kadar 
gazt:temize ~önderilmiş olma
lıdır. Bilmece cevabını bize 
gönderdii?'iniz zarfın üzerine 
cBilmece» kelimesini ve bil
mecenin E?azetede çıktığı ta
rihi yazınız .. 

Geçen bilmecede kazananlar 
Geçen bilmecemizdc kaza

nanların isimleri Pazarıtesi 
günü çıkacak sa vımızdn il5n 
edilecektir. Hediye kazanan
lardan tstanbulda bulunan 

misti. Şlındi hemen buradan kaç
mak, uzaklaşmak, kaybolmak 15 -
zımdı. Sokağın karanlıı~ma, kaldı
rımların çöküklüğüne rağmen Mel 
pomeni koşt1yordu. Nihayet kC>ndi
ni Beyoğlu caddesındc buldu, bir 
taksi ~eçiyordu; durdurdu, bindi 
ve şoföre Bebeğe Ritmesini söyle
di. 

Fakat henüz Taksim meydanı -
na Jtelmi.şti ki Dürrü kor)\usu zail 
oldu. $imdi Dürrüden kurtulmuş
tu. İlk maniayı atlamıştı. Di~er 
korku. Sctvan korkusu z:hnini !ş
gal etti. Nereye gıdiyordu? Be -
bekte ne yapacai<tı? Cüzdanının 
kaybolduğunu anlavmca Şetvan, 
hiç şüphesiz zabıtaya müracaat e-

lar, hediyelerini Pazartesi ve 
Perşembe eünleri idarehane
rnizden alabilirler. Taşrada 
bulunanların hediveleri pos
ta ile adreslerine ~önderilir. 

YAZAN : EKREM REŞiD 
decckti. Zabıta da tahkikata g:ri
şecekti. ~u. tahkikatta ke!ldisınin 
mutadı hilafına BeyoJUundan u -
zaklaştı~ ö.(!renilccekti. Belki 
kendisine neden bHhassa o akşam 
ortadan kayooldu~u so,.ulacaktı. 
Bu suale ne gibi bir cevab vere -
cekt.?... O halde Bebeğe ~·tmek 
doğru de~ildi. .. Pekı iyi amma git 
mevip ne yapma:ıydı? Mınareyi 
çalmıştı, fakat kılıfını hazırlama
mıştı. Soföre seslendi: 

- Dur, dur ... 
Arabadan indi, taksinin knvdet

tiği parayı verdi ve lıialettavin 
yürüdü. Etrafına baktığı zaman 
Dolmabahçede Gazhanenin önün
de ıbulundu~unu anladı. Şimdi, a-

Katlı bir mendili cşekil A» da 
gösterildiRi tarzda tutunu.z. ar 
kadaşlarınıza sorunuz: 

- Bir elle mendile dü~üm 
yapabilir misiniz? 

Usulünü bilmezlerse hiç biri 
yapamaz. Onlar u[!rassın1ar, :va
pamadıklannı anlayınca siz: 

- Ben yapayım da ~örün. 
Deyiniz, gene cşekil A» da 

.gösterildiği tarzda tutunuz. U-
zun kalan ucu şchadC't parrna -
jtınızla orta parmağınız arasın M 

da ıtutacak şekilde el:nizi eiti
niz (şekil A 1) sonra mendili 
elinizin üzerinden kaydıracak 
şekilde elin"zi hafif hafif sil -
kiniz, mendil bir elle düğümlen
miş olur. (Şekil A3). 

Hain çocuklar köpe,ğin 
kuyrukuna tavayı siz bağladı -
nız <leJfü mi? 

- Köpek sizin mi bayan? 
- Ifayır. tava benim. 

kır ağır yürüyerek, rahat rahat 
bir battı hareket ittihaz edebilir -
di. Her halde ortadan kaybolmak 
zabıtanın şüphesini davet etmek 
del'llekti. Sirkat esnasında muay -
yen bir yerde olduğunu isbat ede
bilmesi lazımdı. Bunun için de şa
hidlere ihtiyaç vardı. O halde ka -
labalık bir yerde \'e kendisini ta -
nıyanlar arasında bulunması la -
zımdı. 

* Frenklerin şympathie ismi ver-
dikleri hissin nasıl \'e nı>den doğ
duğunu kim izah edeb!rr? .. Bu his 
öyle acavib, öyle P.ar"bdir ki bir 
anda sebebsiz olarak do~abilir. Ba-
7.an doğması için bir tek bakış ka
fidir. 

Temel. Naimenin apartımanın
dan fu1ayıp çıktıktan sonra tesiri 
altında bulundui?u hiddetin sev -
kile önüne gelen yolu tutturmuş, 
s0 ri adımlarla meçhul bir istika
mete doğru yürihnüştü. Bu yürü
yüş, asabına biraz sükunet vermiş
ti. Git.'?ide adımları daha munta -
zam, daha ai{ır olmuştu. Avni za
manda düşünceleri de aydınlan -

zanc vapmaktadırlar. 
ral'gih kurulmuştur. Kampa Al - Starkenin mamur bir hale gir -
bert Blauding kapını adı veril - mesi Amerikada adeta dillere des
miştir. 

tan olmuştur. 
Bu ov·aya kamp tcsıs edilir c - ························-·························· 

dilmez Starkede hn:yat ıblrdenbir<.> Görünmez kaza buna derler 
de2işivermiştir. 

Gözü açık, paralı adamlar Star· Evvel.ki gün Si::c-bdan ıehrimize 
keye üşüşme~e başlamışlardır. A- gelen Hayclar adında bin. Gulata 
meri'rnn harbiye nezareti kampın rıhtımınoan geç.;:rken, hu csııacla bir 
tesisini Nevyorktakı bir müteah- hamal tarnfınd.-ın taşınmakta olan 
hide on mılyon dolara ihale etmiş· bir yükün h .. ıına c;arpmnaile yara -
tir. Kqmpın üç ay zarfında kurul· lanmı§llr. 
ması kararlaştırılmıştır. Böygın bir halde Cern.ıhp,.şa has-

Albert Blauding kampındaki as- tanesine kaldınlan Haydar bir müd 
kerlerin miktarı 60,000 olarak tes- det ıonra aldı~ı yP.rııların tesirile 
bit edilmiştir. ölmüştiir • 

Starkeye ~elen ameleleı-in mik- Adliye doktor:ı Enver Karl\n dün 
tarı ~nden ;güne artmıştır. Bir _ hastaneye giderek Haydarın ccae • 
kaç gün içinde köyde yatacak bir dini muayene etm!, ve defnine 1uh
tek delik bile kalmamıştır. Ahır - sat vermiştir. 
lara bile samandan yataklar sıra • Ölüm etrafında zabıta ve adliy• 
lanmıştır. tahkikata devam etmektedir. 

Bayan B. A.» ya: 
IGskançhk insanda tabii bir 

histir, mülkiyeti muhafaza arzu
sundan doğar. Kadının hatta ibır 
süsüdür, onu memnun etmesi ıcab 
eder. Ancak bu tabii hissin kadını 
iz'aç ve bizar edecek bır şiddet 
derecesine kadar ~ötürülmemesi 
lazım ~eli:-. 

Yapılacak tek şey bu bahiste 
1'ocanızla an lsşmaktan ibarettir. 
Yanlış anlaşılmasın, kıskançlıJlın
dan değil, kısk3nçlıJhnın şiddetin
den şikayet edeceksiniz. 

* Bayan cA. 0.>: 
Oğlunuzun evlenmek ıçın seç

tiği ,2enç kıı.a itirazınız. eğer iyi 
anladıysam. münhasıran bu ıtenç 
kızın pek fakir bir aile arasında 
yeti-şmiş olması düşiincesinde1.1 ile· 
ri ~lmektedir. 

- cıMu'hakkak görmemiştir, )'f'

ni muhltini hazmedemivccektir:, 

hem dostlarımız arasında ı!arib 
görülecek"'tir> diyorsunuz. End.ise
nızi varıd görmüyorum. Fakir ai
le mutlaka ~örrnemiş, saygısız de
mek değildir, sonra fakir ailenin 
iQinde yetişmiş bir genç kızın mut 
laka ayni vaziyet icinde kalmıs 
olması ka-b etmez. Buı?fin ı?Öre -
nek, muhit, kitab ve mekteb sc -
viyeleri bir hizada birleşUren 
muhtelif arnillerdir. Esasen bövle 
bir kusur mevcud olsaydı ihtiyar 
okuyuC'Um bana bir ihtimalden 
değil, bir kat'iyetten bahsedecek
ti. Sayılan ıti.raz noktaları ara -
sında sadece ~dostlarımız arasın
da tj?arib görülecektir> cümlesinin 
üzerinde duruyorum. Bu. do_ğru -
dur. Genç kız yeni muhitinde sa
dece gan,b ı?örülmiyecek avni za
manda da kıskançlık tevlid ede
cektir. Fakat bu, nihayet birkaç 
hafta, birkaç av sürer. sonra unu
tulur gider. 

TEYZE 

mıştı. Hatta bir aralık kendi ken- karşı içinde bir sıcaklık hisscdi -
dine: yordu. 

- Eh ··.Ne ..yapalım. oldu bir Melpomeni, ı?Özlerinin içine da-
kere ... Ne çare! ... İşin içinde ö- lan gözlere Jaka:yd kalmamıştı. 
lü myok ya ... diye mırıldandı. Herkesten uzak, cemiyetten ayrıl-

Fikirlerindeki bu süratli tahav- mıs. belki zabıta tarafından aran
vüle içmiş olduğu rakı yab:mcı makta oldu~u bu sırada, "'Özletin 
kalmıyordu. Temel reis oldukça "' 
çakır keyifti. Tutturmuş oldu~u bakışında bir nevi dostluk sczmiş-
yol kavisler cizerck iniyordu. U- ti. Bu ~özlerin sahibi mutlak iyi 
zaklara deniz ve üzerine akseden bir adamdı. Herkese, cemiyete, 
ışıklar -Röriinüyord?.. Acaba kar - hatt~ ~~ıtaya .ka~şı ?nu müdafaa 
şısı neresiydi? Ü'skudar m1. K~ı- edebılırdi. Emındı kı bu adamın 
köy mü? ... Bunu anlamak ıçın yanında oldukça her türlü tchli • 
kendisinin nerede oldu~nu bil - keden masun kalacaktı. Bu adam 
mesi lazımdı. Halbukı kat'iyen bil- kuvveiti, cesaret: temsil ediyordu. 
miyordu. Yol p~r~ak b!r se:1d ı?i~i Bu aralık Melpomeninin kuvvete 
kl'vTıla kıvrıla ınıvordu. Bırdenb:- de cesarete de son derece ?htiv~ı 
re Temelin ;:?özlerı bir çift ~özle . d D b r""•irdi Ada-
k l t B. "ft k d - - a·· ~ar ı. urup aŞlnı ,. ... , 
arşı .aş ı. ır çı a ın gozu. u- mm durup kendisini seyrettiğini 

;eıhbır kladdın .. !~lnız bb~. •nkadbu ı:ı:ördü. Acaba nicin durmuştu, ne-
11.en a yo a yuruven ır a m. 

0 
b k d maksadı neydi? 

Çok güzel bir kadın. Tezı:ahtan Mentl kabı..vord. um, sivil hir zabıta~~ 
bo 1 .1A 1 lb" k t u a u a a 

yeni çıkmış va ı, c:1 a 1 ~r 0 ra ı Mclpomeni yürümeğc 
gitbi zarü ve narin bır kadın. Aca- muruy< u. 
ba nereye gidivordu? .. Temel dur- başladı. Hızlı hızlı. ddeta koşar .
du, döndü, ileı:lemekte olan kadını ca~ına .•• Fakat bu çok sürmedı. 
nazarlarile takib etti. Bu kadına (Arkaaı nr) 
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(Memleket llaberle ATIRA AR 

lzmit - Kandıra arası 
otobüs seferleri ( Edirneden Anadoluya geçmek istiyenler ) 

İzmit {Hususi) - İzmit ile Kan 
clıra arasrnda otobüa seferleri mun
tazam bir ,ekil almı§tlr. Kandırada 
otobüs aervis memurluğu ihdas edil 
rniştir. 

Yalnız, otobüslerden hariç ola
rak yük kamyonları da insan taşı
makta ve beher insan başına 125 
kuruşa nakliye almaktadırlar. Hnlk 
bundan §ikayet etmektedir. Eskiden 
75 kuruştu. Yük kamyonları da 
kendi kendilerine otobüs tllrifeai 
tatbik etmektedirler. Menncülmesi 
herhalde lazımdır. 

Edremidde şüpheli bir ölUm 

cloD. P•ta• nın &efrikul: 93 

Y caan: V alentin W illiama 
Odasına .girince, ocağın karşısına J?frç ve yersizdi, fakat V crity, po
lbüyük bir leğen ve onun etrafına !isin, onu cinayetin .suçlusu ol • 
da içi sıcak su dolu büyük ~ - makla itham edecek kadar bir ta
ğümlcr .konulmuş olduğunu ~öre- kım deliller toplamış olduğunu 
rek sC'Vindl. Şatoda modern bir düşündü, yat ertesi sabah Torray 
banyo dairesi olmadığı için her adasına döndüğü zaman gecikme
misafiri bu şekilde ağırlamak mec- den yola çıkılabileceğini düşüne -
buriyeti hasıl olmuştu. Herkesin, rek kendini tatmin etti. 
odasında bu şekilde banyo yapıp tBütün bu hadiseler, Garriso -
yıkanması lazımdı. Bunu da mü - nun kafasından, şatoyu satın al -
nasi!b şekilde hazırlamak oldukça mak tasavvurlarını bir kılıç g:bi 
güçtü. Hiç olmazsa bunu kolayca kesip atmıştı. Nihayet ~to sahi.bi 
ve can sıkmadan yapıyorlardı ya ..• de her şeyi itiraf edecek ve Ja -
Misafirperverlil?in bu derecesi in- mieson'un •. kendi izni ile böyle ha
sanı sevindirmekte idi Verity bu reket etmiş olduğunu ve bu su -
mül8hazalarla ve büyük bir ruh retle T?rray'.la!m .. ~en~~a~i~? h_iz
slikunetl içllnde tuvaletini yapb met edileceğını duşundukfinu soy-
ftina ile tıraş oldu. ' liyecekti. 

Jameison'un mücrim oldu~nu Philippe, ihtiyar derebeitinin ve 
doğrudan doğruya iddia etmek sevimli kızının likibetiniıı kell"li-

sini çok üzeceğini düşündü, fakat 
kendini her türlü tehlikeden ko
rumak sevki tabiisi cok kuvvetli -
dir. Bunun icin Garrisonun dostu. 
böyle menfur hatıralarla dolu a -
dayı pek yakında ve hiç dönme
mek üzere terkedebileceklerini 
düşünerek, içinde, izah edilin.esi 
gü~ bir sevinç duyuyor ve kır düş
müş saçlannı ıtina ile fırçalıyor -
du. 

Kravatını düitümlerken, kapısı
nın önünde Mansard'ın sesini işit
ti; Bergin lrendisilc birkaç dakika 
J?örüşmek istediğini söylüyordu. 

Philippe bir an düşündü: şim
diye kadar elde etmiş olduJ!u bü
tün delilleri şato sahibine vermiş 
idi; bunları itimnd edip Ber~e bı
rakmasında hic bir St>bel:> voktu, 
kaldı ki bunların Torray'ı it -
hamdan çok uzak bulundukları 
mevdanda idi. 

Binbaşının peşinden bilardo sa
lonuna doğru yÜrüdü Ev sahibi -
nin telefonla Jamieson'la ~örüş -
müş oldukunu hemen anladı. zira 
karşısına ilk çıkan şahı.s, sırtına 
geni$ bir empermeabl :l{eçirml' 

Ceyhan (Hususi) - Geçen mek 
tubumla kazamız köy_lerinden Cn
ka1dereden Hidayet Ozcan ve Ra
sim Aksoyla, Doruk köyünden iki 
vatandaşın da 150 ser lira değe -
rinde ve en kıvmetli öküzlerinden 
·birerini orduya baJ!ışladıklarını 
bildinniştim. Yukarıdaki resim, 
Cakaldereden Rasim A.ksoyu, or -
duya hediye ettiği öküzü ile bir -
likte ~östermektedir. • 

olan hükılmet mümessili Jamieson 
oldu Vücudundan daha büyük par 
desüsile Jamieson, başkasının el
bisesini giymiş zayıf adamlara 
benziyor ve eteklerinden döşe -. " ' menın uzerıne yağmur damlaları 
akıYQrdu Berg ve Boldini ile karşı 
karşıya idi ve yüzünün inadcı, a
bus bir ifade taşıdığı .görülüyor -
du. 

Şato sahibi, kızı Flora ve bir 
famdöşambr da orada bulunuyor
lardı. 

Vertiy, ikinci planda, ihtiyar 
Duncan'ın iri ~iluetini de gör -
mekte gecikmedi. 

odaya ~irdiği aman karşılaştığı sü
kUt ve bütün ~enlerin kendinıe 
doğru çevrilişi de bunu göstermek- [*] Partir, c'est roourir un peo, 
te idi. C'est m<>urlr a ce qu'on atme 

Verity odaya girdi~i zaman bir . .. • 
şeyler anlatmakta olan hükumet Vilayet ve Beledıye butçel~ 
mümessili sustu ve yeni .gelenin İstanbul Vılayet ve Bdediy~ 
b. · k m1 tu · b kl yeni yıl bütçesini tasdik ettirmf'k .., 
ıd~rktıs e eye o rmasını e e - zere An:k.arayu gitmiş olan Beledi-

ı en sonra: h h . ı · ··d ·· ·· M ht A~ .. .. . ye esa ış crı mu uru u ar 
- Mosyo Verıty bu sabah bana bugünlerde gehrimize dönecektir• 

sorduğu zaman bütün teferruatını Heeab işleri müdürü, yeni bütçenİO 
aynen hatırlıyamamıştım diye Dahiliye Vekaleti tarafından tıırn1' 
sözlerine devam etti. oh*1.d~nu belediyeye bildimı.kı -

- Fakaıt bu teferrüatı sonra sı- tir. 

rasile hatırladım. Anahtarı evimin Ev kiralannı yükıeltenler 
kapısına soktuğum z:ırnan Mac 1 _ _ı L. 1 ,,fJ" 

w Bazı aeınt eme ev ... ını. arının • 

Beng, iri yumruklarını masanın 
üzerine koymuş, itham edici ba -
kışları bir hükumet mümessilinin 
ve bir de famdöşambrın üzerinde 
dola~ıyordu. 

Bilardo salonunun bu atmosferi 
~k gergin görünü yordu ve bu ~i
bi meselelerde çok hassas olan ve
rity bu vaziyeti hemen sezmişti. 

Kenzienin odasında ışık oldugunu en seneye nisbetle hayli yükselu1-
~ördüm. Sonra işte burada görmüş lği hakkında belediyeye yapıl.
olduğunuz Christine ile ~örüştüm, şikayetler ehemmiyetle tetkik oluo
ben im eve dönmüş olduğumu ~ör. muştur. Belediye koordiııuyon .,_ .. 
düi!ünü söylüyor. yeti k.anm:ımesinde kira bedeDed-

Philippe' e mevdan okur bir ba- ni .yükseltenler hakkında klfi m~~ 
Fazla olarak, buraya ıtoplanan 

şahısların birbirlerine hep düş -
man olduklarını düşünmek de ken 
dlsine hoş ~öriinmemisti. Kendisi 

kışla bakarak ilave etti: cyyedeler bulunduğundan. b~ • l'u. 
- Ben eve döndüğüm zaman, fazlıı kira '.sıiven, ev aahı'blermı. 51"" 

saat gece yarı:;~na val•lastyordu. racıların dl': hal adliyey~ haber ~ 
'"..:- : tsı 't'llr) meleri:-.i a 1·kadarlara ~ 
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Sayfa 7 

( Resmr T eh iğler: 
ng· t 

•• • 

.. !8af~rah 1 inci snylnda) 
l..._!Butün bu vuzuhsuz ve mütena
~ haberlerden anlaşılabilec.-ejtine 
~0~. İngijiz ve Yunan kıt'alan 
~nu.z berzahta ve tarif ettı~ırnl::r f kılometrelik kısa müdafaa hat- • 
lllda bulunmaktadır. Çünkü Ati
nanın aJK:ak 60 kilometre ş:mali 
Rarbisinde bu!unan bu hat sukut 
etnuş olsaydı veya İngil1z ve Yu

5 MayIB S. 18 Ak.su 

uzerı ......... _ :nuca.k, ~nlucc, Ildızm, Jnmak.la beraber bu tedbirlerin ne 
lspa.rı, çka.d rı, deniz yolu) gibi şeyler olacağına dair hiç bir ııey yapılacak ,·11"1 

• '693ıden 890 • No. ya - 2.?' Zonguldt\ğa .. 1 • 1 bu··tu··n Ame- Londra, 25 (A.A.) _ Hava v .. _ soy emcmıı ve ya nız dah 
(Ç~l, Tüney Knlecık, rikahları bütün kuvvetlcrile dikile - Ku··me maçları liği:li emniyet nezaretlerinin teb 

• • S. 14 Tırhruı ı 
[rm .) rck Birleşik devletler hükumetinin 

• No. ya kadar Bartın, A _ müdafaasını en kat'i bir ~urctte te.. Bu sabah bir düşman tayyares 

~~n kıt'aları tarafından bırakılmış .• 
'uı.rlunsaydı Atinanın şimdi sukut : O 
et?niş olması tabif idi. 8 

• 

891 den ıı:.:o 
1822 d'!n 1859 

B. 18 Ankara • 2161 den 2413 
S. 18 Aksu > 1861 den 2160 
S. 18 Tırhan • 2415 den 2580 

• masra, Kurac~c. Cide, min ve teçhiz etmek için tek bir a- Bugün ve. >:arın .. B~ktnş Ş~r~ cenub sahilinde bır senre bomba 
Ayancık. dam azmile İ§C aarılmnğa davet et- saha.aında Mıllı Kunıcnın bcşıncı lar atmıştır. Bir miktar yaralı ve 

• No. ya kadar ~una. nüştir. baf~?ı ?1~sabakalarma d< va~ edi- bazı hasar vardır. Düşman bom-
• No. Ya kadar Sınv?>, Gerze Hull bundan sonra Mihver dev_ lecegı gıbı Ankarada da lzrmr ta- bardıman tayyaresı nvcılarımıı: ta • 

Hcrhald'e ve fikrimizce, İnıtiliz t 
ıardunı ne kadar az olursa olsun, 

.unan ordusu en nihayet Termof 11. ~eçidJle buradan Korent kör
~Zınde Misoloniki limanına kadar 

1 den bir müdafaa mevziinde ay
barca ~~;abiHr ve. Atina ile bera-
1.er. butun Yunanı9tanı setredebi-

• > Nr>. ra Jrodar Samsuna etlerinin dünyaya tahakküm etmek kımlarilc deplasman yapmayan An rafından .denize düşürülmü,ıtür. 
<LMık, Havza, Hacıbay projelerine Amerikanın da muhale. kara. ~a~lar~ ~~t§l~afncnklardır. Düşmanın başkaca pek az hava 
ıranı, JAnw;yn). kak surette dahil olduğunu temin ~11.ı Kumen.ın ıkın~~ .. haftasında faaliyeti oAlmanlmuşturt.eb1:::..: 

lrdı. Bunu yapabilmek için Yu
~an sağ cenahı ile İnl!iliz hnpara
orluk kıt'aları Olimp bölgesinde ir Tesalyada muharebe edt>rken 

t en ordusunun büyük kısmını 
eşki1 eden merkez ve sol cenah 
Ordularının Makedonya, Epir rve 
Arnavudlukta oyalanmıyarak sağ 
~nahın ~eri çekilmesile mütena
;~b ve müvazi olarak ric'at etmesi 
azundı. 

f Gerçi Yunanlılar için daima te
AV'Vuk ettikleri İtalyan ordusuna 

rnavudluitu ve Epiri bırakmak 
ı>ek ,güç ve acı olacaktı. Fakat 
bunlar ic.in bundan başka selamE>t 
~aresi yoktu. Yunan ordusu Arna
\rtıdluğu ve Yanyayı vermek iste
~ınesi yüzünden Tesalyayı, Do
~ekeyi ve Termopili pek çabuk 
~?'ke onu mecbur kılmı$ır. Ati
~aYl da bile bile tehlikeye sokma
.::a sebeb olmuştur. 

"Yunanlılar sol cenahlarını Af!.
:raf dağ silsilesine vaktile ~ekmek 
~Ye~in<ie sa,ğ cenahlarını takviye 
""ebılecekler ve muhakkak ki Do
~eke ve Termopil mevzileri bu 

adar çabuk düşmiyeceklerdi 
"Yunanistanla Ylll{oslavlarm co~ 

ll'ldya vaziyetleri arasında fark 
!_ardı~. İkincisi, her taraf tan müte
.. ,7rkız bir taarruza ne kadar rnü
saıd ise l:ıirindsi müdafaa narbine 
0 

1
kadar 'fazla elverişlidir. Bunu 

an aınak için haritaya ~z 1?eZdir
ınek kafidir. Yunanistan şimalden 
cenub doğuya do,tru ı?ittik\'e dar
laşan ve tabiatile orduların ~itıtik
~e b~. yere yanaşıp toplanmaları
r a llıusaade eden büyük bir ya-
llnadadır. En cenubdaki -parçası

nı teşkil eden ve memlekPt .. , Ko
rent tkanalının hafredildlği 
~k dar bir berzahla bağ
h bulunan Mora yarıma
dası da en son bir iltica ve mü
~afaa mahalli teşkil eden bir iç 
.ıı;ale ıı?ib,dir. Bu sebeble Yunanis
tan bir orduya malik bulundukça 
kendini uzun müddet müdafaa e
debilir ve bu ordu, en nihayet Mo
raya .çekildiği takdirde dahi burs.
s1~nı nihayete kadar elde tuiabi-
ırdi. Fakat Yunan ordusu Arna
\>da~dluk, Epir, ve l\fakednnya 
aglarında uzun müddet uiraştı

tıldı ve orada bırakılarak teslim 
"e rnütareke gibi elim akibetlere 
lneobur edildi Son zamana kadar 
l>e.k alır vazifesin•n eri oldu
ğunu gösteren Yunan ba0 kuman
danlıJ!ının Makedonya ve Epir or
dularını neden vaktile S?eri çt"ke
?nediki ve bunları neden elim bir 
~~ıbete maruz bırakh~ı cihette 
oır ının tavazzuh edecektir? 

Fakat ne olursa olsun bilhassa 
ailahlnnnı teslim etmek ve müta
teke yapmak ıztırarıncla bu1unmo.
:'tan Yanya ve Mecova mıntakala
l'lnın şarkındaki Makedonya ordu
~nun hodbehod tercih ettiki hare
.ıı;et tarzını makul ve mesru 2ös
terebi1acek mukni sebeb1er bu
lunınayacaktır. ('ünkü bu ordu
l'lun Preveze körfezi. MiSflloniki 
limanı ve umumiyetle Korent kör
fezi istikametlerinde ric'at hatları 
asla kesilmemişti. Velhas1l bu or
dunun düşmanla. hükumf'tin mü
saade ve rızası hiHifında mi.ita,.e
ke aktetmesini haxlı ırösterebile
Cek hi~ir as'keri sebeb olmasa 
~erektir. Yunanistanda ııeçmis ve 
t>u.E?{in bir ~mrl vaki olmus olan 
bu ıı;art.b mütareke had·"elerinin 
\:ıva7.ztrhu için b=rkac Jtiin daha 
beklemek zaruridir. 

Şimali ve doiu Alri'lıada: 

Yeni ve ehemmiyetli hiçbir te
\eddül ohnamıstır. 

?f.fM~ --

11 lfayıs S. 18 Ankara • 2581 den 2848 • No. ya kadar Sn.msuna etmiş ve nutkuna fU suretle devam ııehnmıze gclm1ş ve butun maçları- ~· 
(Havza, Turhal, Zile, Yıl- ctmi§tir: nı kaybetmiş olan Cençlerbirliği "'!e Berlin, 25 (A.A.) - Alınan or 
dıza'II, Çarşamba, deniZ Bir tasallut harbi Dcmirapor, Altay ve Ahınordu ile du]arı başkumandanlığının teblif!j 

• • yOlu.) Bu muazzam harbdcn kim.in ga- çarpı§ırken Ank .. ar.a. .'.ki.·.ncisi Harbi- Deniz aşırında harekatta bulu 
S .....1_ d ) k t ..._ 1 t d eki h A k 1\1 k or nan ve şimdiye kadar 2Q 000 toni eYK:e 1 ece Ta anda~ arın rıaye c ec eri ükümler lib çıkacağı meselesi bizim için ha_ ye ve n ara uçuncusu as esp 1• h 

d B 'k 1 b 1 I ato acminde t:ıhrıbat yapmış ol 
3 - Her aileye kara yolu için 7 - Yolcular kamilen güverte yati brr. ehemmi~eti .. h~iz?ir .. ~ünkü a eşı taş ve ııtan u spora maç duğunu bildinnis olan bir Alınat 

kırmızı Ve deniz yolu için de VOlcUSU ıgibi Seyahat (;deC kl d" bu takdıTde dt'ntZ hakımıyctinı el - yapaca~laı:Jır, harb f;emisi, yeniden cem'&l 
mavi biletler hazırlanmış ve ıbi- Kamaralara parası ne de ~lsae~~f~ den ~eçırm.ı§ olarak dün?'ada ka~an Bugun ılk o~n lstanbulspor - 30.000 tonilato hacmınde düşman 
rer de vesika numarası verilmiş- cu alınmayacaktır. Kamaralar yol- son ulkelen yalnız kendı kuvvetı • Maakcs~or maçıcm. . gemisi batırmıştır. 
tir. Vesika numaraları esas olup cular için b stan 1 k k ll mizle dört kıfaya karşı müdafaa Demırspor v~ Altaya 1-0 . yc~n- Gece. Alınan savaş tayyareleri 
1'ütün muameleler bu numara 1 ak a . e o ara u anı- etmek zaruretinde kalacağız. Diğer len. Albnordu ıle 4-4, Harbıye ıle bı'r kere ..Jaha Portsmouth askerı 
. ac • ve gemıde doktorun rapo- k • d . . d 1-1 b b k ı l\_1 k .u 
ıle yapılacakt•r Ve sevke tabi ta dir e ıse ruzammı muhafaza c - c cm ere a an n aa espor li fiak tl . · · runa nazaran hasta olanlarla ha- d L· d" .. d ._ d' k. taL·----- :'stanbulspor kar••aındıı. rnanını rnuva iye e ibombar-
aılelerıin daveti de gene bu ve- ·ı . en orr unya :ıçın e :ıccn ı mcv ı- JUllUlllJl 

1 
,,... d · f ı· k . mı e veya emziklı kadınlar kama- . . . ,__, d h f d w• A fazla bir netice alacagwı knt'i olarak ıman etrruş ve in i a ve yan21t:. 

sika numarsısile yapılacaktır. . . ımızı oız e mu a aza c cccgız. - . . .. bombaları atmıştır. Liman ıtcsisa 
4 - Her aile elindeki biletlerin ~~araı meccanen yer!eştirı.lecektı~. merika Sirlcşik devletleri bütün kcsbnlem~~ .de . h~uı . o!ununu tında yeni tahribat yapılmış VE 

taşıdı~ vesika numaralarının da l<:ı.1.ar seyahat muddetmce Yı- milletler jçjn fevkalade ağır ve tdı scyretmedigımız mısafır ckipın genç ib- -k 1 k 1 tı n· 
hil oldu..,, kafilenin davet m;nu-nu;: yeceklerini kendileri beraberle- likeli olan bir dcvr~ ya .... makta - ve enerjik lstanbulapor karşısında ~uyut yangzlın ar! cı.lnrt ı m~ş r. ! 

,..... ,.,... · d ~; ki rd. V -.1· .. - __ ,__, - b k 1 - .... d ,.er aarru ar nJ?ı crenın şar~ 
~erek kaymakamların yapaca~ı rm ~ .~v~urooıe e ır: apurun dır. Çüınkü bütün Avrupayı ve Aır ~ musa a :1 ar goz o~un e tutu sahilindeki askeri hedcllere tev-
tebliğlerden gerek ,t?azetedcki ._ kantmınde mevcud yıyeceklcrden yayı kana boğan bu harb kendileri- larak- fazla hır muvaffakiyet elde c·h d'l . tir 

' 
1 k bT d · •'f d ed'l b. f edebil W• l ı e 1 mış • !anlardan r.>~enrne1i ve 6 ~n o para mu a ı ın e ısı.ı a e ı P ı- ni muzaf er ilan eden fenalık kuT- .. c~cgı. ~n.ı am~z. Dundeenin sarkında savaş tay-

saatlerde betıe:neh:ıl Galada nhtı- l~~i ıı:Pbi yalnız b'r sıcak çorba- vetlerinin kendi haklarını muhafaza <?unun ıkinc_ı musaba~aaı • olan yarcleri kafile halinde :ı?ider. 
mında eşya, ve yiyecf'!klerile bera- Y~ m~nhas!r .o1mak üzere imlcan c:tmek ve hürriyetlcrile ya?•mak is- Be,ikta~, ~a~bıye maçı Jse CJdden cem'an '14.000 tonluk üç ticare' 
ber haZ'tr bulunmalıdır. nısbetınde ıstivenlf!re <;orba veri- tiyen, mukavemet eden ve kendile- ehe~mı?'etliclır. w .gemisi batırmışlardır. Savaş tay-

5 - Her ail~ beyannameyi ver- lebilir. Kamarada yatırılan hasta- rini müdafaa eyliyen milletlere kar Şimdvıy.c _ka~ar yapUgı mııçlarda yareleri Sunterlandm şarkında da 
di,ii kazaya müracaatla bi~lerini Iara keza parası muknbilincle dok- ft barbarlık demnin bütün urullc tdeukk magluk~retHı olba~ ça.lışk.anb ve 0

1 J büyük bir ~emiyi hasara u~at-
hem~ alacaktır. torun tavsiye edeceği yemekler rini kullanan bir tualilıt harbidir. ça te ru~ ar. ıyenın. u~ün 8 mı~lardır. 

6 - Her aile ~ötü~ce~ eşya- yaptmlır. Bu muzaffer kahramanlar esaret al tanbul ~mpıyo~u ılc 5ctın bır kar- Gündüzün ve aksamleyln, iş~al 
run başka eşyalarla karışmaması- 8 - Zon~lıiakt.an ve Samsun- tına düşürdiikleri her milletin her §ıl&fJ114. Y.apa;agınn şuph~2·~~tur. altmdaki araziye düşmanın yaptı 
~ı ~in ~in denk vevn sand)ib dan trenle dahile gidecek volcular hakkın1, araı:i~ni, hakimiyetini ve .. Şk~nkmızc J!k. tf~ ge:dıg:_ ı~ı~ bu jtı akınlar esnaSJnda bahriye top 
uz~ıne biletlerin taşıdığı 'Vt'6ı<ka k;-in bu limanlara muvasalat!an emlakini cJlerine geçimıek Eikrile g~~ ~ uvvcr:ını at i 0 ara!' '01 me- çusu iki tayyaTe düsürmüstftr 
num:ırasını ~unak1ı ve büyük ,;inü saat 18 de trenler tahrik et- funeket ehn~ktedirler. ~ıgmuzl VHarh!~c takımı cakı acnc1er Avcılar da bir ve dafi bıtaryalar 
rakamlarla yazacakbr. tiril('cektir. Kimse kendisini turruzdAn masun ~ 0 du~ gıÖi atılgan ve Y?rulmak da bir tayyare düşürmüslerdir. 

addetlemez. bılmez b~: oyuo çıkannın -kı bu mu Şimal denizinde hafif denb 

Anad 1 ·ı k l Al a A k Bu cihangirler ellerine geçirdik - hakka boyle olacaktır- Bqı"kta§ın kuvvetleri bir düşman tayynresi o uya gı me m nyamn n ara ve lcri her mcmldı:etfo bütün ahalisini ~apacağı oyun iJa.i tara!.ı~. da aynı düşürmüşlerdir. 
• • Moskova büyük elçilerinin eınıcr derecesine indirereıı: onıann 8J~tcmdıe oynamı.lan yuzund~.n çok Kiel'e taarruz 

lstlyan ler , . hlirriyetini, haklarını, kanunlannı ve guzel ol~calttır. . . . Dün J?ece düşman şimali Alman 
Bırhndekı femasf arı cGnle1'ni yo.keWmdı: emelindedirler . ..:.!Lu musabakada daha b~lgılı olan ya sahilinde uçmuş ve Kiel şehri-

. . Onlar hayatta y~ek ve güzel ne ... _,...... bcyazlılalln ufak hır farkla nin bilhassa mesklın mahalleleri-
(B~~arafı l ıncı sıı_yfacla) <.Ba.tt-ah 1 inC.i ayfada) vaTsa hepsini muayyen bir ci"!tem calib g~lmelcTi "kla daha yakın gel ne bombalar atmıştır. Bombardı-

:~t. h!1'11 m~m~.ralı 'ir~:.~ ~- ve tesbıte yaraması muhtemel o- dahilinde yıkmak.la müftehirdir1e~ mektedır. Öm mandan çıkan yanf!,ınlar sürntk 

1
1 

. e~ının b arrı ~~-~~ 1 l 1 ~e - lan bir takım müzakereler Paris- Uzun tecrübeler bir çey isbat etmiş: er Besim söndürülınüştür. Hiçbir tarafta 
erıru .v~ .. ı:uı;::rır: b~d~ o~~~ arı te cereyan ettiği bir sırada Von tir ki o da eşkıyalarla dolu bir şe - Milli küme maçları iktısadi veya askeri hasar olmn-

umwm .u. erı 1 mnış ır. R.ibbentrop şarktaki siyasi ve bel- hirde zengin bir adam kt-ndini n:ı. • • ~ mıştır. Sivil halk arasında zayiat 
Sevk ı.şıne 1 Mayıs Perşembe ki de askeri taarruz hakkında Al- sıl taarruzda dd utanbul Futbor Ajanlıgından ~ vardır. Bir av tayyaresi 45 daki-

~nü başlanacaktır. İlk kafileye rnanyanın Moskova ve Anka a her nered b nl masunb el emczh~e 26/ 4/941 tarihinde yapılacak ka irinde düşnıanm Brlstol-Blen-
t hsis edil D · ll İd · b"' .. r c u unursa u unsun ıç l " .. 
~ en enızyo arı aresı- uyuk el'Çileri Von Schulenbur.g bir milletin de bu mütearnzlımn mnç ar heim yakınında dört tayyaresmı 
nın Aksu ve Tırhnn vapurları Per- ve Von P.ıı.pen ile istişar"']erde bu hu"'cu d k d. . • k Şeref Stııdı: du··şu·-rmüştür be - ·· G l nh "' - mun an en ısının maıun a- S l S f • 
şem ıgunu a at~ turundan lunına~t;dır. Sovvetler Birliğinin lacağını düşünmeğe hakkı olmadı- aat atanbu!spor - Maııkc- Alman donanması harbin b~ 
hareket edeceklerdır. tuıtacagı yolun Alınan planları· ü- ğıdır. apor. l;fakern.: Selamı Akal, yan ha_ danberi düşmana aid veya duş-

Müte4kıb J?iinlerde seferlere vi- zerinde son derece müessir olaca- Düşünme kabiliyeti olan h kemlen: Şazı - Muzaffer man bandırası altında bulunan 
layetin tebliğinde bildirildiği veç- /tında şüphe yoktur. Bu itibarla hıs bu cihanşümul taarru 1 e\ ~- Saat 1 ! Br~iktaş - Harbiye. Ha- cem'an 1.900.000 tonilatoluk 872 
hile devam olunacak ve Samsuna Moskovanın takib etmesine ziya- hanlan llstr-&ine hak ~ abnn 1 ur. kem: Halıd Gah'b, yan hakem: Sa - .J?emi müsadere etmiştir. Bu J?emi-

. · d ht 1 nra!t un ann mih Şcki k d 

Yapılacak nakliyat 12 Mayısa ka- hattını anlıyabilmek için Sovyet- d'u~nu gördükr.. 
1~ ~n ?'d~!I ob- 27/4/941 tarihinde yapılacnkp iSı?al edilen limanlarda müsadeıc 

kadar olan Karadenız ıskelelerine e mu eme olan siyasi hareketlbirer esir mertebesine · d' •1 • 1 - P ler kısmen yakalanmış, ·ısmen e 

lerin son 1 .. v-- umumı umı ın u 1 dar ikmal edilecektir. Mütcakıben • zam~n arda yaptıkları cihangirlerin mağlubiyetinden ha _ maç ar olunmuştur. . •. 
Samsun<ian itibnen di~er ib-kele- resmı beyanat ıle bazı hareketleri ka bir şeye isti d d . w~ . Scref Stadı: İtalyan tebliği • 
lere sevkiyata başlanacaktır. ~özden ~eçirmek Hizımdır. derhal takd" d na e emıyecegını Saat 13 Alemdar - Taksim. Ha- Roma 25 (A.A.) - İtalyan 

Vilayet sevkedilecek vatandaş- . Sovyetler Birliğinin Almanya K~r;h: ;r· J' l . kem: Samih Duranaoy, yan hakem: oTdulan umumi karargahının 324 
lann seyahat vesikalarının hazır- ıle aktetti,l?i ademi tecavüz ıpak- f~te Avust n ay- Ç.;kı l ky Muhtar - Nih.ıt numaralı tebliği: 
]anmam ıişini bugünlerde biterecek tından sonra yapt~ı en mırnidar 1 Polonya No uryaD . 0 k ovH a, Saat 15 ist. Spor - Harbiye. Ha- Yunanistanda kıt° alarımız şimal 
ve müitebaki listeleri Deniz ve De- harekat. ,geçen İkincitcsrinde kar-ı landa, Bekik:.eç,Arn:~dr~k a, Lük - k.cm: Şazi Tezcan, yan hekem: Fe Epir'in i~galini tamamlamak üzere -
mı.ryolları İdarelerı'ne ı..ı'ldı'r"'cek- şılıklı bır yardım .paktı yapılması semburg F R ' il! - ndun - Necdet dirlcr. 

,u ..- h d B l · . ' ransa, oman}'a. n'ıaca- Sa 17 B 'k M cklciill · c· "d d ne 
tir. Bu idareler de yolcu miktarı- ludsu:unt akl.ft~ ıı;Marıstana yap:ı;.ıış rİ!!tan, Bulgaristan ve Yugoslavva H k at S . Ae~ı .~?.' - askcspor. Havaı· t~ d end ı1? ı· ab alsı n 

- ak o u~ e ır. oskovanın, bov- bu uzun kurba 1 ~il .1 . . kil a em: !lmı çıı;:oney, yan ha- Suda ımanın a errur ı u unan 
na ıgore vesait hazırlıyac tır. le bir muahede aktedilemedij?i etmeJ..t,..d' nar 81 esını te§ kem: Halid Calib - Bahaettin. deniz cüzü tamlnnnı bombıırdıman 

Vilayet seferler hazırlandıkça takdirde, Bul!!aristana bazı iktı~a- M .. :..": __ ..__ - •. . . etmişlerdir. 
vatandaşlann gidecekleri yere ve di anlaşmalar mukabilinde tek ta- Hull untUCDeh b~ aureeek .. _Jd şdemıdd~tl~ akl.eyhınde bulunmuş ve Dün sabahın ilk saatlerinde düş-
vesika numaralarına ~öre ne j(tinü f1 b' . rnu are emn uzun mun et ıştır ı· ] - R d d b ra ı ır garanti verme~e hazır bu- de"Vam ctm • ih . 1. . . - M'h ·d . . man tayyare en o os a a,ını om 
haTeket edeceklerini müteakıb lunduğu mevsuk hnber alan mah- tikt esı tima ~?ı .ışnret et - . ı ver evletlerıle. bır tulh, bardıman etmi§lcrdir 
teblij!lerle alakadarlara bildire- fellerce ileri sürülmüşt"r . en 80nTa adalet, hurnyet ve em bır tu~ktan başka bır şey ola- Şimali Afrjkada Tobruk cephe _ 
cektir. B ı.. 1 b 'k' 1:1 • nıyet mefbumlannın nihai zaferi te- maz. Bır tuzak ki ona bu dünya ~- .:ı k ·r k 11 f 1. b 

USJ;ar ar u ı ı tcldıfe de ka- min edec kle . k •• b. . _ 1 f th. te bb.. .. .. 'Ik ·d . ımıue eşı o arımız an ıyette u 
Vilayetin kısmı mahsrnm- ('amaklı 'birP'r cevab vermisl"rdir. du.. ~. nn.e a.~ • .. ır .ıman. ~- eı ı şe usu!l~n ı . ev.relen!1- homuşlardır. 

muzd~ ~t<'rdi~imiz tcbli,lin- Bu~ar tıiikUmetinin Martta Al- l ~nu ıoylı"mış, butun dınleyıcı - de, bununv~a.k1kı mahıyeti henuz 23/24 Nisan gecesi dü§man Tıab 
de ilk kafileyi teşkil eden m k t' ı B 1 . - ennJ muvakkaten gayri müsıüd malfun degıl ıken, müteaddıd mil- I - . . b" le .. d . 'b an ı a arının u .l!arı.ııtana j?lr- haberler Jd·k k I k J •• letler düşm- l d' us uzerıne yem ır a ın yaprnı§&a 
yolcular bugun en ıtı aren kay- mesi hakkında verdi!i karar Sov- midmli .. gd .. ı çe ~ 1'Y. d 0 ay u - F tili~ e: 1~· 

1 
fes da insanca zayiat yoktur. Hasamt 

m~amlıklara müracaatla biletle- yetleri oldukça sinirlendirmiş ve lemişıt· ge uşmemege avet f!!Y - H 
11 

ta . cruı ese ı hafiftir. 
rini alacaklardır. Bir taraftan Ka- M(}Skova hükumeti Almnn asker- A ır. . . . . ~ ' . ngılt~:eye ~a;dırnın her Şarki Afrikada Deıısie'nin cemı· 
radeniz iskelelerine sevkiyat yapı- lerinin ıtopr#\klarmdan transit su- riht ~en1c~ BırlC§ik de~let!e~nın ta h~n:ı:!l. bır mutecav.ızı ~erika bunda düşman şiddetli mukabil ta. 
lırken dij?er taraftan da Marmara retile ,gecmesine müsaade etti2i te :kı yu~~ .. me .... k.ilennı .. ancak Bırleşik w. d7vl~tler~n; lhucum.a arruzlarımız ve topçumuzı:rı ateşile 
ve Eıe denizi iskelelerine f?idecek icin Ma-car hükumetini de takbih hlteler buyuduk.çe • ve muşkülnt sevkedece.'n . :htımalın~ ~e . bahıs ağır z.ayiata uğramış-tn. Cnmbela -
vaıtandaslar için vesait hazırl:ına- etmiştir . 1 arttı ça daha azımkar olmalarına mevzuu etmış ve demıştır kı: k d g''ller mıntakaaın-
cak ve ounlar da peyderpey sevko- Bunu. müteakıb YuC'los]nvvanın Hmedyun bulunduklarını kaydeden Hiçbir millet, Amerika Birleşik dm 1~· ı? d vC:re;an eden muha· 

istilası ariiesinde bu '"memleketle ?il! nutkuna şu suretle devam eL devletlerine sırf kendimizi müdn- '!__ le ımılmz e t 
lunacaktır. b' mışhr· f tmek . t• • d ~ 1 r~ot' t'r o uı. ur. 

k 'k 1 k ır ademi tecavüz paktı yapılınış- . aa e sıysse ımız en .uo ayı ================ 
15 Nisana kadar ayma am 

1 
- tır. Sovyetler Yu~oslavvanın Hadiseler hiçbir 6{lpheye rnev- hücum etmiyecel?i ıı:ibl. sırf onu ni müdafaa için t~dbirlerini nlma-

lan beyanname veren vatand'aş.. yaotıb harbi ~eşru bır hareket dan. bırakfnrya-cak surette i~alt teski?~ calışacai?ımızdan dolayı sının zamanı çoktan 2elmiştir. Uer 
ların Mavıs sonuna kadar tama- olarak telakki etmektedirler Bu etmıştfr kı bu yarım kürenin ve da bizı rahat bmıkmıyacaktır. yeni istila mütecavizlerin emrine, 
men nakledilmiş olacakları anla- memleket elan Sovvcıtlerin bütün bu ı;ıemle~etin em~iyeti, mukave- Fatihlerin !elsefes!nd.e •. h~.cı:m, hali hür milletlere karşı müca
sılmaktadır. teveccühünü muhafaza edivor. metın en zıyade tesırli olacağı yer- h_er .. defasında, kolav ıRıbı. ı!O,Zt;Jk- dclede kullanılmak üzere daha bü

Mevzuubahs muahe<lenin nktin- lerde mukavemet ~österilınesine tu~ tıer yerde ve onların ısıne yük .kaynaklar vermektedir. Mu-
Milli Şefin teş~kkUrleri 

(Ltlarah 1 inci sayfada) 
malt ulusal egemenlik bayramı mü
nasebetile almış oldukları tebrik 
telgraflanna ve bu vesile ılc ordu 
ve şahıslan hakkında izhar edilmit 
olan iyi temennilere kartı te~kür
lerinin :ihlağına Anadolu Ajansını 
tavsit eylemi lerdil'I. 

den bir müddet önce Sovyetlerle bağlıdır. • y.aradı~ı her vak'~d~v~akhdır. İs- kavemet eden milletlere yardımı-
Türkler arasında bir ~karşılıklı . Muzzam Wr tehlike tilA ordularının gırdu:.rı h;r verde, mız, bir dünya velinimr.tlif(i bare-
bitaraflık ve co.mprehension, pak- . ~nı:'11 fikrimce bizim emniye- evler berhava olmakıta, aıJeler VU- keti değildir. Bu yardım, her ne-
tı imzalam1ştır. tımız, ıcra ve teşri kuvvetlerinin valnnndan ~t~lmakta ve açık k~l rede olursa olsun her hür rnillatin, 

Bütün bunlardan b"şk s t açık siyasetine tevfikan İnniJte- makta ve sıvıller tarlalannda ol- hala hu-r olan bütün milletlerin 
a a ovye - • • ,... kted. M h nba b"f ·· 

lerin İkincitesrinde üçler paktına reye ve umunu bir harb cereyanı- me .. ır: u ~r-. - . 1 ınce, rnus- bir kalesini teşkil ettii!i s:ırfü bil-
iltihaka davet edildiği ve b t k- na mukavemet eden d ier mem- tevlının ıdar:esı hıçbır yardı"Jlda gisine dayanmaktadır. 
J.tfin reddolunduiiu da ıfoou ~il leketlere tereddüdsüz yardımda bu~unmamakt~dır. Ocaklar ya_ğma Mant'ta 
miştir. Bu meselenin ifşas'; keyfi- bulunmamızı amirdir. İn.ıilterenin ~ı.lmekte, aıleler da~ıtılmakta, HulL Almanların Manşı ı:tecmc-

Elektrik tramvay ve tünel işletmeleri 
umum müdürlüğünden : 

yetinin Almanlann çok canını sık- m~ğlCıbi!eti .ve a~!k ~enjzl.e~in kıli~ler kapatılmaktadır. Yiyecek ~e muvaffak olamadıkları için At
tığı zannedilmektedir. Bu hadise- must~vlı .. elıne duşme~ı,. bızı~ venlme~ek.te ·ıe hemen hemen e- lanti~ f{eçemiyecekleri düşüncesi
ler Sovyetlerin, Mihver devlotle- ken.di. m~~afaamız ve m~llı en•;'lı- s~ret ~Jımı kur1:1lm~tadn: .. Ac;ke- ni reddetmiş Ye demiştir kı: 
rinin hoŞUna _gitmese de, daima yetımız ~ın munzz~~ bır te~lı~~ n. h:ırbın de~şetı veı:ne sıvı~ tet- Manşın ,ı;?eçilememesine sebob. 
müstakil bir siyaset takib etlikini yaratacaktır. Denızın tRenışlı_gı h~ ıkame ed1lmektedır. Ferdı ıtet- fngllizlerin Manşın kontrolunu 
göstermektedir. Sovyetlerin bu ~lki bize bira~ zamn~. verm<:kte- h~ş1.e ran:etmek .Ye zap,tedil~~ ar~- muhafaza etmeleridir. Kahrarnan
yolda devam edecekleri ve şimdi dır, fakat emnıyet dC'~I. emn!vet, zı~ yem teca\ruzler ık~ı ıcın. us ca mukavemet ede!l azimkar 40 
Almanya tarafından bazı husus- yalnız. sulhu seven dı/ter m>llet- l!l:>ı kullanmak maksadıle iblıs.a- milyon İnıriliz, adalarını mua7.7.am 
larda :istimzaç edilecek olurlarsa l~rle ~~birli~i . halind~. hc>:h~nıp ne zulmün organize edilmiş ibütim bir müsellah üs haline getirmisler
ve~k!eri cevabı gene münhası- hır mutecavızın denızler hikımı- usul ve kaynakl~rı harekete 2eci-

sn htar fabrikası memur ve müstahdemlerine Silıl.htarda idarenin bDIL 
leret tohsE edeceği yerde yemek ihzar ve temini pazarlığa konulmuştur. 

Eksiltme 6/Mayu/194.1 &Uı günü .saa.t 15 de Metro hamnda kplanacak 
komisyonda yapılacaktır. 

.Muvakkat temina' 100 lir.Mır. 
İ&telclilerin .munkkaı tMıinatıa.rını ~ ?emesine 1atı.rarnk meakür 

etin ve saatte komisyonda hszır bulunmaları ilfc olunur. 
Bu işe akt şartnameler Metro ha.il 4 üncii W levazım ıaü<hir~ü.ı1de 

Parası~ olarak ahnllbair. dl'i'b 

ran Sovyet menfaatleri bakımın- yetini ele almasına mani olma- nımekted\r. • . ~ , di~ull sözlerini şövle bitfrmiştir: 
dan kararlaştıncakları bedihidir. ml7.<ian dot!abilir. Hür ~etlcnn sıtih anroaskıt- Hürriyet, adalet ve emniyetin 
S t] B' r~ · · t' h k Sulh t*bbüa.leri aleyhinde Henöz hür bulunan memle e 
k~J': Y~rpıla\~~~;:;: e~a~~;r~ t!h: Hull, bundan sonra. halen her lerin en kısa zamanda end~azltal ~ yeniden teievvukunu tem'n ede-
min budur. türlü sulh yapma teşebbüslerinin lihlanmasının ve mevcu ıye en- cek nihai zafere imanım vardır. 



• 

8 Sayfa .SON POST J\ Nisan 26...., 
-=====~==-=================--z======~====================-====================-=======~===========ı:======~========~~~=--

Niçin -Nerede-Nasıl 
(Ba.ştarafı 2 nci sayfada) 

~aha buna benzer ıeyler nedir?. 
Bunlar neden yapılml§tır,. Bunlat 
cam değil midir?. 

Cam nedir). Neden yapılır?. 
Cam kumdan, hem de şu bildi

ğimiz alelade kumdan yapılır. Şim 
di yalnız bardaklar, kadehler, sura· 
hiler değil, kocaman binalar bile sa 
dece cam ve demirden yapılmakta. 
öır. Mesela Londrada çok muaz
'.zam bir bina vardır ki adına «Cam 
evi) derler.. Bu bina o kadar yük. 
sek ve o tarzdı! yapılmıştır ki, için
Cle ıısırdide afraçlac, tıpkı açıkta 
imi~ gibi büyürler.. Bu muazzam bi 
na yarıynrıy.ı kumdan yapılmış ol
masına rağmen, dağılmadan ıapıı 
aağlam durmaktadırlar. 

Sert mayi var mıdır? 
Şu bildiğimiz alelade ıiıe camla

rını nasıl yaparlar?. 
Alelade ,işe camlarını yapmak 

için, şu bildiğimiz çömlekler hiçi 
minde bir çömlek içine kum korlıır. 
Sonra bun" soda ve tebe§ir ilave 
ederler ve bu çömleği hususi bir fı
nnın içine koya .. (ar. Bu maddelcrı 
lcoyd°i.ığumuz çömleğin, hararete mu 
kavim hususi bir çamurdan yapıl
mış olması lazımdır. Yani, bu çöm
lek, en yükeek hararet karşısinda 
bile erimiyecek bir halde olmalıdır. 

İşte şiddetli hararet kar~ısında, 
çömleğin içinde bulunmakta olan 
kum, aoda ve tebeşir bir arada hal 
ve hamur olurlar. Neticede, bu üç 
maddenin lı:arışmaeından mÜTekkeb, 
mayi haünde cam neydana gelir. 

Fakat cam, ancak görünüş itiba
rile auya benzt>r, Çünkü bu mayi ha 
lindeli cam soğuduğu zaman ıuya, 
hiç benzemezi. 

Malum olduğu üzere suyu soğuta 
eak olursak v.fır dereceye lı:adar 
gene ııu kalmaktl'I devam eder. Fa
kat termometredeki cıva sıfıra dü
fer düşmez a.ı donar, ve sert bir hal 
alır. 

EN MOŞKOLPESENTLERt MEMNUN EDECEK LOKS BiR AHiZE. 
Herkes böyle bir radyo sahibi olmasınr 

arzu eder. 

Fakat erimiş olan camın vaziye
ti hiç de böyle değildir. So~uyan 
cam, çok yava., ve tedrici olarak 
koyulaşır. Mesela erimi1 olan cam, 
1200 derecede bir şuruba benzer. 
1000 dereced~ ise iplik iplik olur. 
600 dt"r~cede is,. bu iplikl~me da. 
ha fazlalaşır. Sakız gibi Lir hal alır. 
Uzamıığft başlar. Nihayet biraz da 
ha soğuyunca yumuşak bir hamur 
olur. Neticede bu yumuşl'lk hamur 
katılaşarak bildiğimiz cam halini a
lır. 

işte bunun içindir ki cama nert 
mayi. ismini verirler. Vahıa ilk bıı 
kışta bu tabir İMann biraz manasız 
gibi görünür; Beyaz is, •ıcak buz 
gibi bir şey ... Fak t siz de itiraf e
dersiniz ki, c3m "I sert ma,;11 olma
saydı ondan, ııu her acltmda kar ı
lnstığımız bin b:r çeşici bardak, ka
deh. surahı ilii!ı . . gibi şeyleri nasıl 
yapabilirdik'. Biitii:ı bu şt'kil şekil 
şeyler anrak yıımu~ak, hamur gibi "" ..... , ' 'it·· • ~ ' • . ...~ ftl• ... .! ~ :t " . '"il• ... ~ •• -;"". y• .. .,- ,l'ti /' ; f ı. ~ ;,. ., •• • ' ~ "\ • • 

•bir maddeden meydann gelebilir. 

lstanbul borsası 

Perakende Satış Yeri: ODEON Mıığnzast lstaııbul - Beyoğlu istiklal Caddesi No. 48-1 

Toptan sahş yeri: Sultanhamam, · Hamdibey geçidi No. 48 - 56 

2514 1041 :ı.çılış _ kapanış fiatlan 

ÇEKLER 
Açılış 

Londra 1 Sterıın 
New-Yorlt JQn nol!\r 
Cenevre 100 İsviç. rr. 
Alina 100 Iırahml 
Madrid 100 Peçe~a 
Yokohamn 100 Yen 
Stoltholnı 100 isve!} J'r. 
Altın 

24 Ayar killçe altın 

n lt'\;a11ş 

5.24 
132.20 
30.2025 
o 9975 

12.9375 
. 31.1375 

30.745 
27.80 

870 

Eıham ve Tahvı"lit 

1933 Türk borcu I. 
Ergani 
Sıvas _ Erzurum II. 
Sıvas - Erzurum V. 
\. 

18.50 
19.05 
19 30 
19.35 

ioA2niNi aiu• is aANKAsıNoA 
İKRAMİYELİ HESAP AÇAR 

1 RADYO 1 

T. iŞ BANKASI~ 

Küçük tasarruf hesapları 1 E L S A M İ T Q L , 
1941 iKRAMiYE PLANI .,.. ...._ 

CUMARTESİ %614ı9U 
8: saat aya.rı, 8.03: Ajans haberle

ri, 8.18: Hafif mü1..ık (PJ.), U5: Ev 
kadını, 13.30: Saat ayarı, 13.33: Türk.. 
oe plAklar, 13.50: Ajans haberleri, 
14.05: Türkçe plAklar, 14.20: Rlyaseti-

Ketidclu: f Şuba~, ı l\olaJ !'fto l A. 
l~toı, a i.Juocnqrin tana.leruııl• 

J&pLll'o 

1941 ikrami' cleri 
ı adet 2000 liraıık - 2000.- lira 
• • 1000 • - 3000.- • 
• • '160 • - 1500.- • 
' • 600 • - 2000.- • 
• • 2~ • - 2000.- • 

S5 • 100 • - 3500.- • 

eümhur bandosu, 15: F"ılm musiki.si 
(.Pl.), 15.30: Konser, 18: Saat ayarı 
18.03: Radyo caz orkestrası, 18.40: sa~ ı 
eserleri <Yaylı sazlar), 19: Konu.şına 
19.15: Halk tUrkUlcrl, 19.30: Sant aya~ 
n vo ajana haberleri, 19.45: Konu.şma, 
19.50: Karışık şarkı V'e türküler, acı 15: 

60 • - 4000.- • Radyo gazetosi, 20.45: Radyo fasıl 80 • 
300 • JO a - fOOO.- • 

heyeti, 21.l~: Konuşma, 21.3<>: Radyo •=---===-am-....,=====" 
salon orkestrası, 22.30: Saat. ayarı. 

a.jans !haberleri, 22.50: Dans müzıti 
(Pl.). Za.yt - Süleyma.nlye askerlik şube. 
--------------- &inden aldığım askeri terhis tezkere

ANAPfYOJEN • sini zayi ettim. Yenisinı alııenğundan 

l eskisinin hilkmO olmadığı ilan olu _ 
Or. IHSAN SAMI nur. 

lstroptokolı:. latııfılo~ok, pııimolrok, Şehzadeba.şı K:ılenderbanc ın:ıhaUe -
koli, piyoalyanilderin yaptıfı 91ba:J, iline kayıdlı Süleyınaniye yabsncı as.. 
yora akıntı ve cild haatalılclarıaa il.erlik ıubeandtn Ruşen oğhı O man 

lcutı çôk tulrll tuo qıdır. Araç Sil 

İdrar yollan iltihabı, yeni ve eski BELSOÖUKLUGU, idrar ı:orlu~u. 
masa.ne ve prostat iltihabı, siStit ve koll sist.itJere. Böbrc·k rahatsızlu:la
nna Rrşı en mükemmel ilAç B&LSAMİTOL'dur. BELSAMİTOL kulla _ 
nanlar yuka.rıda sayılı h:ıst.alıkla.rdan çaıbıık lturtulu l'lnr. Eczanelerde 

111 bulunur. Umumi satıı de;>osu: Samı AkSu Yenı Valde han No. 20 

Ankara Valiliğinden: 
1 - Ankara - L·anbul yolunun 27 + 800--82 + 800 üncü kllometrelerı 

arasında c5D Km. tosenin esaslı surette ta.miri i.şi 12.5.941 ta.rihlne te.sa _ 
di.if eden Pazartesı gUnü saat 15 de vilayet da.imi encümeninde ihal~I 
yapılma.lr iızera kapalı zarf usulile eksilt.meye konulmuştur. 

2 - K~it bedeli c22538D lira, muvalclta.t teminatı c1690a lira eı3öıt ku -
ru:;tur. 

3 - Ta.lıblcrln temınat mektub veya makbuzları, ticaret od.'.161 ve.sikası 
ve ihale gününden en az üç giln evvel vilt\yete latida ile müracaat ederek 
bu iş için a.lacakıarı fenni ehliyet vrslkalartle !birlikte yukanda adı geçen 
günde sa.at 14 de kadar teklif mektublarıru daimi encümen rıyaseUne ver_ 
me.leri. 

4 - Bu işe aid k~if ve ı;artnameyi hergün Anka.ra nafia. müdürlüğünde 
görebileceklerı IHl.n fllunur. (2279-3220> 
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Ba9, Diq, e le, Gri 
Newalji, Kınklık Ye Bütün Ağnlannızı Derhal lteeer 
~ fhd• 3 ta.- alınabUlr. TAlLfTLtRINDEN SAIU~JNIZ. 

Hlıt VEROE PtJtLU tCUTULARI 1SRARtA ISTEvtHIZ 

Kamyon alınacak 
Maliye Vekaletinden: 

1 - 0,5 ili l ,J tona knd!U' F~rt, Şevrole, En~:-nr..o;yonal, Opel ve 2 ili 
3 ~ kadar F;ııgo, Doç, Eııternasyon.aı, Bussing marknlarda.n bet 
hangi birinden oimak şnrtile ilci aded açık ka.ruserli kamyonet veya kanı
yon ve bir ıı.-;fed otobüs. 

Yine 0,5 \il l,b tona. kadar Fort, Şe wole, Eıntem~, Ope.l markS
lard&n panel tipi iki sedyeli 3 a.:led h!lflta otomobili pazarlıkla .saı<ın alJ.. 
nacaktır. 

MezkQ.r tipte karuserll kamyonet vey& ka.myon ve otobüs bulunmadıJI 
takdll'de yine .ı.ynı tiplerden olmak üzere 3 aded ~ası ka.myonet veya 
kamyon; ve panel tipinde mı •. >La otomobili bulunmadığı takdirde )'ini 
bwıun yerine dl\ 3 aded kamyonet şa& satın alı~ktır. 

aAluıacak kaaıyonet veya kamyon ve otobüs ile 3 ad.od hasta otomo.. 
b.linin orijinal karu.serileri bulunmadıA'ı takdirde 2 aded kamyonet fe 
kamyon .şasi hnriç di~er otobi1> ile 3 hasta otomobili.ıin meveud nünıuııt 
ve fenni şartnamesinde münd&iç vasl!lanna gore yerlı olmak ürere b-o 
ru.serileri yaptırılacaktır. Bu parantez dahilındeki hu.susat ihttya.ridlr.• 

2 - 0,5 Ja 1,5 tona kııda.r açık kııruserli k.a.myonet-lil beheri ısoo ıırs

dan iki a.dedinın muhammen bedeli 9000 ve ayni sıkletteki bir otobQ.söJS 
muhanunen bedeli 5500 liradır. 

2 illı. 3 tona. ndar yine a.çut karıı&erli kamyonun bchlri 8600 lir.ıdan w 
a.ded<nin muhammen bedelı 13200 lira Te bir otobüsün muhammen be
deli 7800 liradır. 

0,5 ilA. 1,5 t.ou. kadar ~el tipindeki hasta otomobilinin beberı 500I 
liradan ÜQ adedin.in muhamm~n ,beddeli 15000 liradır. 

ı0,5 ilA 1,5 tona kadar mezkür tiplerdeki yalnız şasilerin beh.ec: 3500 
liradan ve 2 ila 3 tona ka.dar yine ~ilen t.Qleroclti .p.ailerın mu
hammen bedelleri beheri 5500 l;radanclır.• 

3 - Muvaıcka.t teminatları 0,5 ill 1,5 ton& kadar itı kamyoneıin nt 
ve bu tondaki bir otobüsün .U2 lira 50 lt~ur. 

2 alı. 3 tona ko.da.r iki lca.myonun 990 ve bu tondaki bir otobüsün 58S 
liı'.ıdır. 

0,5 ili 1,5 tona ltada.r pa.ııel tipindeki 3 ha.ata oto.nob\li.nin 112S lıradı1'0 

o\ - Şartna.rı•eler Maliye Vekft.leti Levazım Mütiü.r\iıgünde veya İat.an.. 
buld~ Dolmaba.hçede maliye evrakı matbua anbarın<ian bedelsıZ olarak 
verilir. 

5 - Pazarlık 3.Mayıs.941 tarihinde Cumartesi gfınü sant on bırde Ma
liye VekfUetı Levazım Müdürlüğünde müte,,ekkil ek.siltme konw-yonunda 
yapılacaktır. 

hteklilerin Z490 sayılı kanunun 2 ve 3 llncü maddelerinde yaciı bel
gelerle muvakk:ı~ teminat makbuzu veya banka k-efaiet mektubile birla:.-
te muayyen gUn ve saatte komisyonda bulunmnlan. •2176• c3033• 

Dev;et Demiryolları işletme U. M. den : 
Muhammen bedelleri1e miktar ve vasıtıa.rı aşağ~da, yazılı iki gurup mal· 

zeıne her gurup ayrı ayrı ıhaJe edU:nek Uzere (9.:ı .941> Cuma günü h1sa.. 
la.rında yazılı saatlerde Haydarpa.şada. gar binası dahillndekı komisyo& 
tarafı.nd:ın t;ı.p:ı.lı zarf usulilc satın alınacaktır. 

Bu iŞe gi.rnıek ~~tiyenlerln her gurabun hizasında yazılı muvakkat t.e. 
mina.t ve ka:-ıunun tayin ettiği vesaikle birlikte teıtlı~lcr ni muhtevi u
palı za.rnarını eksiltme saatlerinden birer sa.at evveline .ud.ar ko~yon 
reisliğ.nc vermeler. lacmdır. 

Bu işe aid şartnameler komiSyondan parasız ol.ı::ak dağıtılmakta.dır. 

1 - Muhteı:t eb'atta 7&000 aded Amerl.kn.n sa.rğı, muhammen • bedeli 
02000) lira :nuv::ı.klmt teminatı coooı lirıı. olup ek&~tnıesi saat ( 15 > on 
be§te yapıhcaktu. 

2 - Muhtelif eb'atta. 40000 aded gaz hydrofil muhammen bedelı <MOO> 
lira, muvakkat teminatl (255) lira olup eksiltmesi sn.at U!>,30> on beş bu.. 
çukta yapılacaktır. t3176) 

* * Muhammen bedeli 71250 (yetmiş bır bin iki yüz etli> lıra olan ~ ton 
kaynamış İngiliz bez,ri 1215/ 1941 Pazartesi günü saat 15 de k&pah zarf 
usulü ile Ankara.da İ1are binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girı;nek istıyenlerln 4812,50 (dört bin seltöz yi.iz on iki lira elli ku
ruş> liralık :t!Uv:ıkk.a.t. teminat ile kanunun tayin ettiği vesikaları ve tek.. 
liflerini ayni gün sa:ıt. 14 de kadar Komi.5yon Reisliğine vcrml"leri lA.ztmdır. 

&artnameler ı~ooı kurn~a Ankara ve Haydarpaşa ve:.meıer:nde satıl -
makte.d;r. (3i16> 

lstanbul Levaz-tm Amirliğinden Verilen 
Harici Askeri Kıtaat. ilanları 

320 adet öküz arabası paznrlıkln ya ptırılaca.ktır. Lüzumu olan dingil ff 
taban demirleri aynen verllecektır. Tahmin bedeli 33,600 lıra, ilk temınnts 
252<1 liradır. 50 adetten a.şağı olmamak üzere ayrı ayrı taliblere de ıtınle 

edllebllir. Bu takciire ! ilk temimıt bu nısbet üzerin.d:m elınacnktır. İhale.ti 
2814/ 941 Paza.rtesı günil saat 15 de Eskişeh ırde as:ten sııtın alma komi.s -
yonunda yapüacııktır. Evs'i.! ve şartnamesi 170 kuruş9. kom~yondan alınır. 
Talihlerin bellı vakitte komisyona gel rneleri. (2318.3260> 

.. * Keşif bede il 54,190 lira olan iki anb ar inşası kapalı zarfla eksiltme~ 

konmuştur. İhalesi 8/ 51941 Perşembe günü saat 11 de Anka.rada M. M. v. 
eat.ın al.nuı. komisyonunda yapılaeakt ır İlk temin!l~l 3959 lira 50 kuruştur. 
Şartnamesi :nı kuruşa kom.syondan alınır. TaliplerL'l kanunl veslkalaril• 
teklif mektublnrmı ihale saatinden bı.r saat eneı komiSyona verme • 
leri. (229d-307U 

Kayseri Belediye Reisliğinden 
Kayseri şei'ırınln meskun kısmının 115000 mikyasında. ve meskun ile 

gayri meskftrı sahalar1 mecmuu olan 950 hektarlık kısnıının 1/1000, 1/ 2000 
ve l / 5000 mikyaslarınd1 tesviye mfuıhanllii muntnzam h1ıritalarının ye. 
niden alımı ~l kapalı .,ıı.tr usulile eksiltmeye ç.ıkarılr.nşt.ır. 

Eksiltme ?3/MayL'!/ 941 Cumn günn saat 15 de Kayserı b.:!ledıye.sinde toı>
lanaeak olan be!edlye encümeni tarafından yn.pılucakLır. 

Muvakkat. teoıina.~ 1206 liradır. 
Şar.tnflmelcr bedelsiz olarak Kay.seri belediye nıühcndisll~ınden veya 

AnkaTada belediyeler im&r heyeti ren şefliğinden alınabilı:-. 
Taliplerin t.oplu olarak nıcsldl.n ve gayri meskun mecmuu en az 500 het.

t.a.rlık bir ,şehir hıırılnsı yaptığına da ir Nafıa VekAl<>t inden nl•nmış ve.sikS 
ile ihale gtiıılinden iki gi.ın evveı tıeledlyeler ıma.r hcye..ı fen şefllğlne mü. 
raca.at ederek ıntira.k vesikası almnlan rn.zımdır. 
Haritanın kısnıe.:ı. tcrs.ımı için 065X055 eb'adıııdıı Ve! ı nı:Iiınet.re kalınll

fında 54 pafta ve aynı cb'adda 3/ 4 milimetre kaJınlı~ında 49 nded pa!ta 
ki cem'an t03 pa!t.a alfmyonlu . vatman ki\ğı<iı alınarak :>elediycler iınU 
heyettnde ına.hfuzdur. Bu U:ıdl&rm bedeli, bedeli ihaleye mahsUb edile-
cektir. t2118t 


