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Amerika 
Deri bir 
adımdaba 

atlror 
Ruzveltin 
bitaraflık 

devriyeleri 
Harb malzemesi naklede· 
cek gemiler muhafaza 

altma a11nacaldar 
lf evyorlı T aymis gaatni 
~ça. «ba MiieaJel• bizim 

miicadelemidir)) diyor 

Vafington 26 (A.A.) - Reisi.
cıGrnhur Ruzvel~ gazeteciler toplan. 
~a gazetecilerin Atlantikten 
barb maJzemeai taııyacak gemilerin 
kaate ve muhafaza altında sevki me 
leleaine dair sordukları suallere ku 
den müphem cevablar vermekle ik
tifa etmittir. Ruzvelt bazı mülaha • 
2-ları kendi.ini dinleyenleri mera -
ka sevketmitae de, umumi intiba 
"1dur: «Amerikan bitaraflık devri. 
1eleri Atlantikte daha uzaklara gi -
decelr.lerdir, Böyle bir tedbir, ittihaz 
~len hattı harekete uygun olarak 
ıhleri bir adım teşkil edecek ve ni • 

•Yet kafile sistemine müncer ola -
~br, 

(Devamı 3 üncü 1Ayfada) 

Tarab/us fle 
Habeşistan da 
harb vaziyeti 

lngilizler bir kale daha 
zabtettiler ve yiizlerce 

esir aldılar 

Kahire, 26 (A.A.) - İnı;ı:iliz u
ltlunıi karargahının tebliği: 

1'rablusganbda, Tt9brulıc :ımnta
kasında düşman tecemmüleri ısa
betlı ve şiddetlı topçu ateşimiz sa
Yesinde muvaffakiyetle dağıtıl
ll'lıştır. 

Sollumun civarında devriyeler 
\'e topçularımızın faaliyeti artırıl
ll'lıştır. Düşmana çok a~ır zaviat 
"erdirılmiştir. 

Habeşistanda. Dessie şehrinin 
cvıarında harcka.t devam etmek
tedır. Cenubda şehre hakim olan 
lllevzilere yeni bir ıı:riş yapılmış
tır. Çok büyük bir Habeş vatan
~rvr>r kuvveti şimdi bu n'Untaka
da irnparatorlui<. kuvvctlerile iş 
b;rlıg etmektedir. 

(Devamı 3 üncü sayfAda) 

• Almanlar 
Groenlandı 

11fg&l 
ettiler mi? 
V~ışıngton, 26 (A.A.) - De

rnokrat partisine mensub ayan a
Ulsından B. Lee Groenlandm Mih
ver kuvvetlen tarafından kısmen 

Bu sabah gelen haberler 
3 uncu sayfadadır 

, ............................................... ,.._ 

i 
! 

6 ayda pratik 
usul ile 

lnoilizce 
Onbirinci ders 
5 inci sayfada 

Yazı itleri telefonu : 20203 PAZAR 27 NiSAN 1941 idare itleri telefonu : 20203 Fiab 5 kunıt 

~--·· 

~lill. 
{Sıloıı•) 

... y ....• ı,., . .cd. ltellı 

ao . .. '° 

y ... - ............. '*"" •iıhrlr .... 
Almanlar 4 

ada işgal 
ettiler 

Londra Midillinin de 
işgal edildiğini 
haber veriyor 

Yunan cephesinde 
son vaziyet 

Londra 26 (A.A.) - lnsiliz a.. 
muml brarslh-n tebliiiı Yuna • 
mı.tanda ıeıi çekilifimiz clevam et• 
mektedir. 

Kahire 26 (A.A.) - Salahiyetli 
mahfellerde beyan olunduğuna ıö
re, lngjliz ordu11Unun dümdarları 
"[eımopil geçidi hattından seri çe -
kihneie devam ediyor. Mevziler 
hakkında iee pek az malumat var

Askeri vaziyet 
Yunaniıtandaki son 

hare kit 
YAZAN:--, 

Em.lıli G.......ı I 
H. Emir Erkilet 

A imanlar, 19 Nisanda La-
risayı. ıı de Oolosla 

Lamyeyi iwral eıtmitlerdi. AY· 
ni zamanda Tırhala ve Kalaba
kaya uzanmıtlardı. 

Meçova Jl8Çidi de alınıp ve
rildi ve ertesi j{iln bu ıeçidle 
beraber Yanya da zaptolundu. 
Bu hareket Makedonya ve E
pirde bulunan Yunan ordula
rının kısmen teslim olmalarını 
ve kısmen de mütareke iste
melerini mucib oldu. Bu mü
tareke 23 Nisan Carf&Ulba d
nü öA).eden sonra Sellniktl 
imzalandı. Bu hususta hiçbir dır. 

ftıal edilen adalar müsaade ve muvafakatı olma-
Dün akpmki Radyo gazetesin _ yan Yunan kral ve hükumeti 

.ı _ • de Giride geçmişlerdi. 
aen. (Arkua yf 7 liit 3 te) 

Londra radyosu tarafından bil - 1. sa a un .J 
( Devanu 3 üncü aaı.f •da) ~ -

Balllaksıa 
reni bir 
bltabesl 

-
Deniz endüstri 

kudreti 

Kefken adası açıklarında bir kaza 

• 
iki f İleb geceleyin 
şiddetle çarpı,tılar 

Demir şilebi kaza neticesinde 
ağır bir garti aldı, iki gemi 

de limanımıza geldiler 
Alman 

ordasaaan 
zarta ti 

(Taymise göre) 
«Almcmlmın inaanca verdilı
len zayiat Y ıınanidaıulalıi 
6ilin I neila lnıvvetlerinin 

mecmaantlan lasladırn --
Lond'ra l6 (AA.) - Tam• aa

uteainin Kahire muhabiri yaDyOT: 

"0emir" şilebi istin yede doka alındı ve 
tahkikat icrasına başlandı 

A.lm.anMrtn timdi Yunaııitıltanda 
yapmakta oldukları taarruzda in -
san ve malzemece u~radıkları za -"" Demir -"1-1.t yia.tı btiyen heaaba katmıyorlu ,._.... 
ve livil Yunan halkına karıı mer - Evvelki [lece Karadenizde Kef- cAktan ile Kefken açıklannda 
lwıımeteiz davranıyorlar. Bir av tay- ken adası açıklarında bir deniz ka- müsademe oldu. Yaramız yola de
J'UMİ pilotunun anlattığına göre, zası olmuştur. vam tldemiyecek kadar ajtırdır. 
Alman ölü ve yaralılan yanmıı tank Zonguldaka Ritmekte olan De- Geri dönüyoruz.> 
lann ve top namlulannın araaında mir şilebinden Sosyete şilebe ev- Telsizin ~elmesinden biraz son-
birbiri üzerine ywğılıyorlar. Beyan velki ~ec e$U telsiz ı;ı:elmiştir: (Arkua sayfa 7 sütun 5 te) 

(Devamı 3 üncü sayfada) - ---------------------

iNGiliZLERiN Anadoluya gitmek istiyanlar 

GÜNDÜZ VE tık kafileye aid 
GECE AKINLARI b ·1etler tevzi ediliyor 

Kiel, Vilhelmshafen l 
tekrar bombalandı Yarın Haydarpaşa hatbndan gideceklerin 

Alman hükumet merke
zine de bombalar atıldı 

listeleri hazırlanacak, beyanname veripte 
meşru bir mazereti olmadan gitmekten 

vazgeçenler mecburi sevke tabi 
Lond.ra, 26 (A.A.) - Hava ne-

r.areti tarafından dün ~leden son- Devlet Demiryolları ve Deniz- iskelelerle Marmara havzasına w 
ra neşredilen tehlike yollan vesaitile parasız olarak A- demiryolile Marmara iskelelerine 

Norveç sahilleri açıklarında nadoluya gitmek istiyen vatan- bağlı istasyonlara ~decek vatan-
Perşemöe günü yapılan bava ha- daşlann nakil işine aid hazırlıkla- daşlann listeleri dün Den'zyollan 
rekltı esnasında bombardıman ra aün de devam olunmuştur. ve Demiryollan İdarelerine veril-
tayyarelerimiz bir düşman sarnıç Fatsadan Hopaya kadar olan (Arba •Jfa 7 sütun 5 .. ) 

( Arlrua aa:rfa 7 .&tun 6 d•) 

Fon Papen hafta 
sonuna kadar 

Berlinde kahyor 
Berlin, 26 (A.A.) - Yan resmi 

bir kaynakitaı.ı. bildiriliyor: 
Berlinin siya.al mahfellerinde 

beyan ed.ilditine ~. Almanya
nın Ankara büyük elçisi B. Von 
Pat>en dün Berlinde bulunuyordu. 

Salih Bozoknn cenazesi 
dnn Ankaraya nakledildi 

B. Von Papenin hafta sonuna 
Amailıalılma hitabeden Ha· kadar da Berlinde kalacab zann• 
lilala, <<lcendi rekorunu~ Lonl Halifab _cU_ıı_·y,_or_. ________ _ 

lnraraang hiç te hayret lara yardun hu.uaundaki aevki ta - r .. -.... -····--·- ........... _ .. 
etmiyecerimn diyor biiden ba,kaca müdahalemizi halda Do ku I 

- gösteren. u~e.rt yiikaek. aebebler de n maç ar 
26 (AA ) ı .

1 
vardı. Bı:l biliyorduk kı Hitler, Bal-

Atlanta . . - ngı ttıre- v • · a· ı ·k A ·k d k. b .. ·"1- el- kanlardan yaptıgı ıthalatın munta. 
nın ır eıı men a a ı uyu&. li . . · k v malt 
çisi Lori Halifaks, Atianta barosun· ~~ ge tını ın ıtaa ugratma. . 
d ·· l d·v· b. t kt y naru·s ı ıçın Balk.anlarda çarpıımadan ıçtı -a aoy e ıgı ır RU u a, u - ı . . . . . 
tana İngilterenin yaptığı askeri yar- nab etmek ıatı~ordu . Bu •!hal~t Hit 

d d b h · d · b. k.. j ler iç.in fevkalade ehemmıyetı ha -
ım a.n a setmıı ve emııt r ı · b db. 1 

Y · nd Al ı , b. izdi Düımanın azı te ır ere te -

Beşiktaş Harbiyeyi, 
1. Spor da Maske· 

sporu yendiler 
unanısta a, man ar.ı... · ıze · . \. b . d-

ı. ·· d ki • lr~•t' 1 .._ ' vessülden ıçtina etmesı, onu o te 
&.artı gon erece erı ._, a arın. 'I"' - • •• • • A Jıaradalci luınlapnalar- - ., 
yııile mukayeae edilec4~ der~ bırlere ıeveaaule mecbur etmek ıçtn n • 1 C • alQa ~ .... Wlnde i ; 
kuvvetleri bizim' celıur 1\lnanfı umumiyetle kafi bir sebeb teıkil e- : da Demınpor ve Gençler:- ı ~ m .. H_ M rh • hA-:ı tab tu 

ti., · ı. er M.. fik d 1 Alm nlara • 6:.ı:x.: cr-'!I... ... ı,ıu.,. Vefatım teellürle haber var\AP'I e umun na.şını lllıu u • yudunına göndereJJÜy 8Jnizi P &. er. utte or u ar v a . ! ... .,.. • 111w •""' · Bileclt ..ı,,'uR Salih saat 12 de Suadtye lKeleai yanm-
ala biliyorduk. Fakat \ait, bir insanca ve malzemece agır zayıat ! (Tırflillt 7 nci aayfada) • Cun eenaam, din biyük me- daki kÖlikÜJlden alınmıs. cenaze o-
mukavemet harbid\r. \!&.bit~ da nrdiımekaizin bir karlf topr•iı .bile \. .. ...J --:-ı- ._.. .. __ ulrlectilmiftir, (Allaı. lll"fa 7 .... 4 '4) 
~ bu derJ!I" *N'lre 8a1'llaa • (Altım. ..,,. 7 lilm 4 tıe) ~ ~-~-
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Yugoslavya neden 
Çabuk düştü? 

Gençliğin huzurunda 
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Telgrd, Tel Ve Teıs·z Haberi 
M:akineye 

Verilirken _ .. ____ _ 
• 
lngUlzler 
Atlnaya 
dotra 

çeklllyer 

izmirde şeker sakiıyan 15 
bakkal adliyeye v rildi 

İzmir, 26 (Hususi) - Bakkallarımızın çoğu şeker vermiyor. 15 
bakkal, şekerleri varken satrr•adıkları kin, nıilli korunma kanununa 
tevfikan adliyeye verildiler. 

Bunlarda 10 çuval ve 1603 kilo toz ~ker. 9.5 • .;andık ve 548,5 kilo 
kesme şeker bulunmuştur 

Ameri.ka ileri bir 
adım daha atıyor 

Başvekilin 
Tesekkürleri .,. 

<Bat tarafı 1 inci sayfada) Ankara, 26 (A.A.) - Başvekil 

1 P~o/)-1(-~~;ı Şefi:-ç:~-~~··11 Ceb~l~ttarıktaı: 
ACEMi-NDE Esırgeme Kurumuna sıvıl halk 

8 Amerika, yalnız 
yardımla İngiltereyi 
kazandıramıyacağını 

anlıyor 

Yazan: Selim Ragıp Emet 

iltifatlan k·ı· 
Ankara, 26 <A.A.> _ Milli çe 1 ıyor 

$ef İsmet İnönü, çocuk haftası 
münasebetile Çocuk Esirgeme 
Kurumu başkanı Dr. Fuad U- i 
maya aşağıdaki telJ?ra{ı gön
dermişlerdir: 

cÇocuk haftası münascbeti
le Kurumun hakkımda izhar B ırk;ıç .rnmandanberı Avru- ett~i necib duvmılara teşek-

pa harbıne dair Amerika- kürlerimi ve verimli çalışma-
dan akseden sasıerde bir yüksek- }arından dolayı takdirlerimi 
lik ve bir sertlik his ve miışahede b!ldiririm.> 
olunduğuna dün temas etmı~1im. Milli Şefin fotograflara 

K T Rdaicümbu:r Ruxveh. hitawfliık Dr. Refik Say•:iam, Milli Hakimi-
orent ve ep mın· Mvriyelerini, vnktile Amerikayn ilk 1 yet bayramı ve çocuk haftası mü

takalannda şiddetli gelip yerle:mek isteyen kervanlara nnsebetile vur~~n her tarafından 
yc1'li1'erin y'Aklaşt.ığ;nı haber veren aldıkları tebrı K • teıın-aflarından 

Bugün. t~krar bu mevzu üzeıhıde Ankara, 26 (A.A.) _ Bu,ı?ün 
durmak istiyorwn. Bunun başlıca Cümhuriyet. Halk Partisi An-
sebebı şudur: 

Cebelüttarık, 26 (A.A.) - Hit 
lerin muavini Hess'in Madride ~ 
lerek Alman motörlü fırkalarını 
serbestçe geçmesi için İspany:ıdt 
talebde bulunduj?u hakkındaki ş 
yinlar birçok ıtahminlere yol a 
mışsa da denziden ve karadan b 
hücumu karşılamağa hazır buh 
n:ın Cebclüttarık askeri makaml 
rını endişeye sevketmemiştir. B 
çok siviller şimdiden Ccbelütt 
rıkı terketmişlerdir. Tehlike da'" 
ziyade yaklaşırsa askeri maknr 
lar başlıca hizmetler erbabı mt 
tesna bütün halkı tahliye edece' 
lerdir. i kara vilayeti idare heyeti mer-

ngıltere, Mihver teşekkülü kar kezinde vilAyeıt idare hayeti, 

lnuharebeler devam öncülere benzetmiştir. Bu suretle dolayı teşekkürlerinin ve karşılık-
reisicümhur, Atlantikte dolaşacak lı tebriklerin_in iblağına Anadolu 

.şısmda hazırlıklarının kifayelı;iz- Ankara merkez ve Çankaya ve 
li~i yuzundcn ancak bir müdafaa diğer kazalar ile, merkez na- Amerikanın 

Yunanistana 
yardımı 

harbi icra edebılnıekteciir. Taurru- hiye idare heyetlerinin ve 
za geçebilmesi hazırlıklarının ta- Halkevi reisi ve idare heyeti ediyor olan Amerikan harb gemilerinin in ajansını tavsıt eylemişlerdir. 

r giliz vapurlarına düımanın yaldnt-
Kahire 27 (A.A.) - Alman kuv- tığını bildireceklerdir. 

\'etlerinin çok şiddetli tazyıki kar Şu cihet umumiyetle kabul edi -
f.ISJ.nda İ~iliz dümdar kuvvetleri liyor ki, bahriye nazırı Kno·.;: ve ha-
6Jarsılmaz bri azimle Atin.ayn do.it- ric:iye nezırı Hull Perşembe günkü 
ru muntazam bri surette ric'at et- nutulclannda kafile u&ufünün tatbik 
ln<!ktedtrler. olun.cağını ihsas etmişlerdir. Ruz -

Lindberge Amerika 
ordusunda faal 

mamlanmasına vabeste olduğu gi- azalarının istirakile vapılan bir 
bi bu hazırlıkları yapabilmesi de toplantıda Milli Sef 1nönünün 
Amerikanın gösterdiği ve göster- imzaları ile hedive etmiş ol-
mekte devam eylemesi lazım ~e- dukları foto~afileri vilayet i-
len, hatta elzem olan yardımlara dare heveti merke7Jnde şeref 
bağlıdır. Amerikan yardımları mevkiine konulmuştur. • Vaşington, 26 (AA.) - Ru hizmet verilmiyor 

Atina gazetelerine göre halen velt. bir suale verdiE;r\ cevabda, 
Korente hakim bulunan dağlarda Knox ve Hull'ün kendi namına söz 
büyük bir muharebe cereyan et - aöylediklerini lcayıdsız olarak kabul 

Vaşin~on, 26 (A.A.) - Ruz- kdaımhı" nmeahssuö1slebro::.ı~re dseöylesin; ~ukgüln \ .............................................. ) revetlet ~elyeanzAsamraeyrı.dkaadkaeknı.dYisuinnianziyc. 
velıt, dünkü gazeteciler toplantı- receye ~u se - '"" 
sında yatı~tırıcı siyaset takib e- miş bulunmaktadır. Zamanla bu Amerı·kalılar miyeti azasına şunlan söylemı 
den Amenkalılara hücum etmiş nisbet bir hayli artacaksa da bu- tir: • 
ve bunlar arasında Lindber_gin bu- günden. bu müstakbel yardımların "Y ld . - Harbin bugünkü safhasını rnektedir. Tep mıntakasındaki dağ etmiıtir. 

lardn da çok .şiddetli muharebeler Runelt yeni bir nutuk söyliyecek lunduğunu sövlcmüıtir. Ruzvelt dahi tek başına İnf{tlterenin Mih- 1 ırım,, tayyaresi muvakkM neticclerı ne olursa o 
ver kurumunu altetmeslne kafi sun Yunan milletinin ıstikHiliı 

bu gibilerin istiklal harbinin cüç gclemiyeceği !rnnaati hasıl olma- • d• 1 ve arazi bütünlüWnü ıstirdad 
\ı\ıkubulmaktadır. Balkanlarda Londra 26 (A.A.) - Times ga 
harbın lb~anJ?ıcındanberi Termo- zeteai muhabiri bildiriyor: 
Pil fj?eçidinde verifon muharebenin Vatingtonda kuvvetle zannedil -
en ş,ddetli çarpışma olduğu teba- diğine göre Ruzvelt Mayıs bida -
rüz ettirilmektedir. yetinde bir nutuk irad ederek ga _ 

Almanlar'. ~irblrini takib e~n zcteoiler toplantılannda yapabile -
dalgalar h~lınoe ~~kbr ve :J?lke ceğinden daha büyük bir vüıuh ve 
tayyare:H?rıle hucum etmış - kuvvetle düşüncelerini izah edecek -

kafalı yılan> Jarı olduJ!unu ve ya başlamıştır. İşte Amcrikada ınşa e ıyar ar derek muzaffer olacağına emin r 
beynelmilel vaziyet hakkındaki müşahede ve hissolunan ses yük- Bu yüksek gaye uğurunda Yun 
ıgörüşleri nazarı itibara almarak krv· . e s tr~· . b 11" b D ·ı nistan Amerikanın do.,tlum•na v Lindberı!e Amer:kan ordusunda se ıgının v er ıgrnın e ı aş- Nevyork, 26 (A.A.) - aı Y ., .-.~ 

• 1ı bir sebebi de bence budur. News .aazetesınin yazdı<rma nöre, yardımına güvenebilir. Biz. tec· 
faal bir hizmet verilmediğini ila- " "' "' 
ve etmiştir. İngilterenin tek başına bu mu- cRepublic Aviation Corporation-. vüz karşısında hürriyetlerini mi 

lerdir. İng:liz tayyareleri tir. 
de büyük bir faaliyet ve 

Üç kafalı yılan Amerikanın en harcbevi muvaffakiyetlı bir neti- fabrikaları yakında çok kuvvetli dafaa eden milletlere mümkün · 
zehirli yılanıd:r. Amerika istiklal ceye isal edebilmesi şüpheli bir yeni bir av tayyarcsı çıkaracaktır. lan bütün maddi yardımı yapını 

"'--...!'--\-'-..!- k • h 1 alınca 1 "'t · l" d k" <ra karar vermiş bulunuyoruz. 
cesaret ~östermişlerdir. İ~i -
lizler bire karsı on nü:ıbetinde ol -
dukları halde düşmana fevkalfıde 
akır zayiat verdirerek ric'at ctme
ki muvafık bulmuslardır. Alman
ların ei:mdiyc kadar vermiş olduk
ları zayiatın 1ngiliiLerin Yuna -
nistanda bulunan bmün kuvvet -
lerine muadil oldu~ bildirilmek
tedir. 

Yunan 
Başkumandanı 

tekaüde sevkedildi 
Atina 27 (A.A.) - Yunan Ba, 

kumandanı general Papagoı kendi 
jateği üzerine tekaüde aevkedilmiş. 
tir. Başvekil Suderos harbiye neza
retini d .-uhde etmiştir. 

Cenubi Afrika 
Başvekili dedi ki : 

" Hitler istila 
teşebbüsüne geçsin 
geçmesin mağlOp 

olacaktır. ,, 

~ u.rm anaati mücadelesi yapılırken bu isim. ne a ' ng:ı erenın c n e 1 Bu ıtayyare 13 bin metrcve knda: "" 
Nevyork, 26 (A.A.) - Gallup f ngilizlE>re. ne de fngilizl<'re isyan demokrasi aleminin bizzat Ameri- yükselebilecektlr. Bu av tayyaresı T 1 b H d 

enstitüsü tarafından yapılan an- edenlere iltihak etmiverek blta- ka tarafından tesellüm olunması fevkalade süratli olduf!undan yıl- rab us e abeş. stan a 
ketin verdiği neticelere göre A- raf kalanlı:ıra verilmişti. bir zaruret haline ı?elmiş bulun- dırım tayyaresi diye nnıl3caktır. ha b · t• 

"k 11 .. d 83 .. b h b - - maktadır. r vazıye 1 merı a ı arın vuz e u u ar Tayyarenin silıihları J;!izli tutulu-
bitmeden evvel Amerikanın har- Almanlar 4 ada Amerika hariciye na7.lrl Cordell yor. Ancak motörünün iki bin (Ba,!arafı ı inci aayfada) 
be gireceği fikrindedir. Bu anket Hull ıle bahrive nazırı Knoxun 24 Nisan tarıhindc. Sudan mı 
10 Nisan ile 20 Nisan arasında ya- son nutuklarındaki lisan ş:ddetiııi, beygir kuvvetinde olduğu sôyle- dnfaa kıt'alarma mensub kuvve • ı tt•ı nebilir. pılmıştır. Şurası dikkate şayandır ışga e 1 er gene son zamanda hasıl olmav:-. ------- ler Mota kalesini zaptetm!şlerdıı 
ki ayni mesele hakkında beş ay başlıyan bu kanaatle alakadar Al d 12 İtalyan zabıti ve yüzlerce mii. 
evvel vapılan di~er hır ankette (Battarafı 1 inci sayfada) ~örmek icab eylecl~ği gibi bunları. man or usunun temleke askeri esir alınmıştır. 
r~ye iştirak edenlPrin ancak yüz- d' 'ld'... .. Ahn 1 L. . 'le zemini hazırlayıcı birer yoklama top ve çok miktarda harb malzı 
d 59 b f 'k' d b 1 t ırı 1gıne gore e.n ar ımru ı h k . kl" · .. l · • t · ·x..· d"l · · e u u ı ır e u unmuş u. S d" k d I d b slc. T .are etı şe ınde muta ea etmek zayıa I mesı ı~.ınam e ı mıştır. 

«Bu bizim mücadclemizdin emen Miıred'lü~ ~ _Janl n and a~ a 
1 

at- te de mahzur yoktur. Daha cenubda bütün mıntak 
V fOL ve ı aaa annı a ııga e - Fil k' l d b ~l larda har"ka"t '"emnun yet e ı· aşington, 26 (A.A.) - Nev- nıiılerdir va ı evve ce e :!yan ey e- "' ... ı v r 

:vork Times J,?azetesi :ılbay Knoxla · Hava akuwm diğimiz gibi Amerika efkarı ıunu- (BaJtarafı 1 :nci sayfada) bir tarzda inkişaf etmektedir. 
Hull'ün nutuklarından bahsede-- mi.Yesi deniza"ırı bir harbe rrirme- olunduğuna göre. Almanların in - Tobruk etrafanda muhaı-ebeler Atina 26 (A.A.) - Dün aktam ~ .. 
ı:ek diyor ki: ye daıma muhalif davranarrelmi"- sanca verdikleri zayiat Yunanistan- Kahire, 26 (A.A.) - Ka ıreni 

Yunan dahili emniyet nezareti ta - .. " 1 Amerikan halkile açıkça konu- tir. Son zamanlarda bu kanaatin- daki bütün ngiliz kuvvetlerinin doğru haber alan mahfolleri, du 
rafından netredilen tebliğ: 

Şaca!hz: Vaziyeıtimizin hakiki i- de esaslı bir değişiklik hasıl oldu- mecmuundan fazladır. Ve tahrib c- manın Tobruka yaptığı mütea• 
" Dün bir Alman tayyare te~kkü- t cablarına karşı koymak saati ar- ğunu gösterecek bariz bir delil dilen dü~an top ve tanklarının did hücumlardan buradaki n~ 1 

tık ~elmişt'r. Yapacağımız şey }ü Megara mıntakaama lıücum et - yok~_ur. ?7mek oluyor ki evvela, sayısı. da İngilizlerin Yunanistana garnizonunun Almanlan hrrpa.l 
meydandadır. Bıı mücadele bizim mi~lir. Bir vapur enkazı bombardı- henuz ~~ı oll{Unluk ~rzetmiyen gönderdikleri bütün tank ve t-:p ma_ğa devam ett i:!i martasın1 ç;ka 
mücadelemizdir. Çünkü harbin man edilmi~ ve bir yolcu treni mit- bu zernını hazırlamak ıcab evle- adedinden üstündür. maktadırlar. Düşmanın hiicumlü 
İnı;rilterenin ma~lubiyetil~ netice- ralyöz atefİrıe tutulmuştur. Ne ha- mektedir. Fili hareket, ağlebi ih- Alman tayyareleri cepheden an- .'?en~ mikyasta yapılan baskın h 
lenm"'sı"ne mu··saade -..ıemeyiz. aar, ne de ineaoca zayiat olmamıt- timal bu oı"'unlunu takib e.vliye- reketlerinden ileri gccemediği 

r. L"U "' "" calc yarım saatlik mesafede mey - 1 

Wilu_!_ ın--L--eL- t--LA--.: tir. cektir. Amerikanın, fnrriltereye den Almanların burada Cazla m• 
uuo uuar ue anuwu-ı M -1'-" d b b l "" da.nları olcl\Jgu .. ndan cepheye ve köy l egara vaD1111ne e om a ar a- yardım yapmak suretile davanın tarda insana ve malzemeye ma 

Pittsburg, 26 (A.A.) - B. h'"1ıttır . .3 ev yıkılmı,. fakat iıııan- halledilemiyece~ine inanmakta ol- lerin üzerine geliyorlar ve bütün olmadıkları anlaşılmaktadır. Tol 
Willkie .'?azetecilerle yaptığı bir ca zayiat lcayded;hnemiştir. dur,ınu gösteren esas delil olarak hedefleri hiç fark gözetmeksizin ruka yapılan ve akametle netic 
konuşmada demiştir ki: Diğer bir tayyare teşeL.:külü Klea hariciye nazırı Cordell Hull'ün şiddetle mitralyöz ateşine tutuyor - lenen son hücuma yüzde elli ni: 

Eğer Amerıkadaki istihsalatı- adası.na hücum etmiıtir. Yapılaa nutku arasında göze çarpan bir lar. Bu arada da günün her saatin- betinde Alman piyadesi iştirak e 
mız Okyanusun dib:nda yatacaksa haaar ehemmiyetairdir. fıkrayı göstermek kafi değilse bi- de Cöbbels Balkanlara yalan yağ - miştir. Halbuki bundan evveli 
istihsalaH·ı~_kh!zlatt~akhh~kbirt işe va- Alman tebliii le manidar bir bürhan sayılabile- dırıyor. CöbbeUı İngilizlerin Avus - hücumlarda İta.~y~nlar ve Al~nr 
ram~z u ume ınk arle .e ~ gHe5- Berlin. 26 (A.A.) _ Alman or- cei{inden şüphe edilemez. Bu fık- tralya ve Yeni Zelandalıları İngiliz- lar ayrı a}Tı cuzutamlar teşkıl r 
mesı zamanı &ntı ge mıştır. u- d 1 -.-~~ır d 1 ~ tabı· ra <>udur·. 1 . . h b . b tt·v• . derek hareket etmişlerdir. 
kum• et efk" . t. b' 0 u arı U'Cll-wnan an ıgının ı- ~ er ıçın mu ıı.re eye ıc ar e ıgını S ll k d ,.__ .1 arı umumıyeye a ı , ~·. A t k d . 1 . d r.'l .. 1.. l . . .. .. .. b'ld'... o um mınta asın n .uıgı 
lacak yerde idare etmelidir. İn_uil- "'1'y . t d d ~ k t' l kc .. k. r 1

1
. b7ruz edrın e,.dı ' dan- soyuyor. 

1 
11n lÇh'yuzunuk .1 ı~ım zırhlı kıt'aları devrh•e fııalıvctiı 

t v k' h · unanıs an a, a,, ı :ı arı ve ca uvvet ı ır or unun ur u- için bu ya anı tcş ır etme ısterım. 
tereye yap ıgımız sev ıvatı ıma- tank teşekküller· k b. 'şb" u~ı rabilece7·i rraddar bir dü<>mana al- Yalnız donanmanın ve hava kuvvet arttırmışlardır. Sollum şehri n 
Ye etmemiz laz:mdır. Askeri ve . .. _ı sı ı ır ı ır ·"' ,, f'o " d"' h tt d k l b 
bahri rrıiitehaı;sıslarımızm c>n mü- ıle ~uşma~ı ıtakıbe devam . etmış- çakça uşaklık etmek veva sila'h- !erinin mürettebatı hemen hemen uşman a 1 arasın a a mış l 

ssir telakki ettikleri usule taraf- l~~d.ır. Kıt alarırnız Termopıl. rn~~- lanmak. ayni zamanda hürrivet münhasıran İngiliz olduktan başka lunuyor. 
Kap 27 (A.A.) - General Smuts e m zı nı zorladıktan sonra Inı!ıhz müdafilerini tesiih etmek şıkla- tanklann, topların, cephe hattın _ Hava akmlan 

dün bir nutuk irad ederek Bal - tarı ' Berlinde akislet' kıt'aları bu tariM boğazın şarkın- rındnn b rini intihab evlemek zı:ı.- daki fen teşkilatının. piyadenin ek- Kahire, 26 (A.A.) - Ortaşar 
kanlarda cereyan eden muhare - da Molos civarında ına_ğlub edil manı geldi.E!ini.. ı!i'lh ... > serisini de lngilizler teşkil etmekte- İngiliz hava kuvvetleri karargahı 
benin harbin neticesini tayin et- Berlin 26 (AA.) - Yarı TeL miştir. Yüzlerce İnı!iliZ esir edil- Bay Cordell Hull s:ırih konuşu- dir. Yunanistan boyunca Aalmnn _ nın tebli,i!i: 
mlyecekini söylemiştir. General mi bir membadan bildiriliyor: m:.ştir. Elimize 30 dan fazla top yor. Diyor ki: lan imha etmek şerefini biitün Jngi- Libyada, 24' 25 Nirnn ,gecesi Bı 
demiştir ki: Amerikan hariciye nazırı 1-lull'ün ge-çmiştir. Diğer Almon kıtaatı .,Denizaşırı yardımlar ve bizzat !izler paylaşmıştır. gaziye şiddetli rir akın daha ya 

« - Zaferi kazanmak için Hit- ve bahriye nazın abay Knox'un Tesalyadan har~kct ederek Egri- denizlerin kendisi j?addar düşma- pılmıştır Mend:.rek üzerine tar 
ler fngilu:ronin ietil.Mına tctebbüs nutukları Berlindeki siyasi mahfeller boz a<iasına gitmişler ve Halkis- nı durduramıyor. Buna ancak kuv- A.hranlar Groenlandı isabetler Jcavdedilmis ve bomb 
etmek ve bunda un.ıvaffak olmalt de oldukça aliika uyandırmıştır. Zi- ten tekrar karaya ~ccmişlerdir. vetli bir ordu muktedir olabilir. lar bir petrol ~emi.s nin bir tice: 
tn b · ·- _, d" F '- t b t b b '-] d anla••ldıgı~ na ·· Se • 1 t••ı · ? ret ,,apurunun ve bir romorkörüı ec unyebnoe ır. au u ete - ra u nutux. ar an r go- ri Alman ktt'aları düşmanın ta- Binaenaleyh <>ilahlanmalıyız ve ışga e ıl Pr mı 
~e bulunurea ve bulunmadığt re Balkanlarda cereyan eden hadi- kibine devam edel'ek 'l'eb nehrini hürrivet müdafilerini silahlandır- hemen yanı başına düşmüşlerdiı 
t-:L-1·rd d L. --~b l '-t •ı V . h'"'-uAmetinin tııh . l a· (D--t--L. 1 m" c·ı sayfada) Askeri binaların yakınında vatı .. -..uı e anı ıı-.sın.a o acaıı; ır.» ae er atmgton u~ . . - geçmış er ır. malıyız. Aksi takd:rde düşmana ~ .-.ı:ı 

mmlerini altüst etmıştır. Vaııngton Ta.şoz ve Sem~ndirelc adaları bir alçak<;a uşaklık etmiş oluruz... işgal edilmi.ş olabileceğine dair gınlar çıkmıştır. Dönüşte ~ayyare 
Muharibler şimdiye kadar 
7 milyon tona yakm gemi 

kaybettiler 

hükumetinin daha geçenlerde Bir - baskın hareketi le 15 N isnn-da işgal dün Ruzvelt tarafından ~azeteci- !erimiz Bingazidcn 3o kılometr 
f d 1 k d"ld'k 5 L m J;; kadar uzakta bulunan Elarj!ut ci 

lelik Amerika tara ın an Y•.P1 aca c ı ı ten sonra Alman kıt'aları 6 im UGa']tt' Gm.•p ler toplantısında yapılan beyanat varında bir düşman kaCilesin 
yartlımın dünya için ~en~ tn1llet~r: donanmanın işbırUği ile Limni a- hakkında şu mütaleada bulunmuŞ- bombalamışlar ve mitralyöz ate 
kat'fl en iyi dermanı teşlı:ıl ed~cegıru dasına cı.kmışlar 'Ve düşmanın tur: 
zaancttirmek iaıtediği Berlinde ha - mulqı.vemeitini kırdıktan sonra a- Ege mıntakasının bir Naziler Groenlanda girmde te- şine tutmuşlardır. Bütün bomba 
tırlatıhnalctadır. danın askeri ehemmiveti olan bü- şebbüs ederlerse onları durdur- lar düşman arabalarının arasın: 

NevyOl'k '1:1 (A.A.) - Tass: y J y · t ge tün noktal · 1 • t d" senelı·k ı"hracah malıyız. Groenl"n .• dda bu1unduk- düşmüş. iki büyfık infilak olmu Unfted Pressin bildh-di~ne n().. uıroı avya ve :ınanlll ana - arını ışga etmış er ır. .. b' .. k kmı 
x• "' lince. VA-"ngto'n hükümeti taraf•n - Hava kuvvetler .. Yunan sula- lan takdirde on1 srı kovmalıyız. • ve dört üyu yan~ın ~ı ştır 

re, harbin ilk 18 ayındaki ticaret - 1 d d.. İzmir, 26 (A.A.) - Şehrimiz Ti- Keza Akroma ve Deme civannd• 
a .. -:sı· .. Qyıa' tı cem'an 6,687,000 to- dan ileri eürülı-n iddianın yanlış o ~ nn a uşmanın w~mi hareketleri- d f d h 1 A kl' al -u .... ı·· k f caret O ası tara ıu an azır anan F • • dü~man motörlu na ıye vasııt a 
0.:lAtoya '--lı'~ ~ımaktadır. Bunun duğu artık tebarüz ettirilmesine. u - ne ar.şı mu va fakiyetli taarruz- t ransanın ıaşesı ._.. .. 
-e1 -- ,. vı k d d b 1 rda bulun 1 d bir istatistığe göre zmir limanı rına .da taarruz edilmiştir. 
ı;.A00.000 tonı'la•tosu İnrrı"ltere ı"le zum almıyacak efece e tcs ıt e- a muş ar !r. 24 Nisanda h l"f ~ ~ , 50 000 har~. E~e mmtakasının mu te ı 26 (AA) 
lbiittefiklerine ve bitaraf memle- dilmiıtir. Berlirıde ilave edildimne cem an . : . b tonilatoluk 13 tica- iskelelerinden dış memleketlere Vaşington . . -- Fransız 
ketıere aiddir 802 OOO tonilatosu göre, Amen"'kan hiikUnıetinin bun .- ret ~emıı:.ın. atırmışlar ve diğer 1940 st~nesi zarfında 1.60·1.390 lira büyük elçisi Amerikan hariciye ıniiıı
Almanyanın ~e 485,000 ıtonilatosu dan ~v~elki vaziy~tini şimdi tadıl 17 vapuru da ciddi hasara uğrat- kıymetinde 29.712 ıon muhtelif tcşarı Sumner Wellea ile Fnınsanın 
da İtalyanındır. etmesmın eebeblen anlaşıhyor. Ma- mışlardır. 25 Nisanda da 3000 to- mahsul ve 475.065 lira değerinde iaşesi hakkında yeniden görürroüt

amafih Amerika mantığ•n kah ettir- nilatoluk bir ticaret gemisi b:ıtı- 33.076 ba.s hayvan ihra~ edilmiştir. tür. Elçi Amerikanın Fransaya yu

Ruzveltin oğlu Şan Kay 
Ş~k'le görüşecek 

Şa~ay 27 (A.A.) - Amet"ika 
ciiınhurreisi Ruzveitin oğlu James 
'.auzvelt birkaç güne kadar ıtayya
~ ile Honf(-Koll.ıltan ÇunkiııRe ~i
derek Mareşal Çan-Kay-Şekle il>
l'Üş.ecektir. 

diği tadilattan imtina c}•liyerek eski rılmış, dönt büyük ticaret _gemisi 
k h 'l d · ki dım etmesi lüzumuna işaret etmiı -tabiyelerinde 18rar etmektedir ve ve birço sa ı cnız na ıye vası-

mevzuubahı iki nutuk bunun aç1k taları ateşe verilmiştir. Ödemiş hapisane"sinde tir. 
bir delilidir. Yunan nuırlar meclisi 

Atina, 26 (A.A.) - Yunan mat- bir yaralama vak' ası 
Hitler Yugoslavyada buat bürosu b.ldiriyor: 

Maribor. , Yu~oslııvya. 26 (A. 
A.) - Hitler bugün anı:;ızın Mari
bora gelm.şitir. 

Nazırlar meclisi dün Giridde 
bir mahalde ilk toplantısını yapa
rak muhtelif ~nlük tesrii mese
leleri halletmiştir. 

İzmir. 26 (Hususi) - Ödemiş 
hapishanesinde katillerden Şakir 
o~lu Tevfik, Alı o~lu Gökceni ça
kı ile alır surette yaralamıştır. 

Akhisarda tütün dikimi 
Akhisar, 26 (A.A.) - 'l'üıtün 

dikimi hararetle devam etmekte
dir. Bu~üne kadar 30.000 dönüm 
tütün dikild~i tesbit edilmiştir. 

Bulgarlar Yunan 
topraklarında 

yağıııacıhğa başladılaı 
Hanya, 26 (A,A.) - Yunan 

ın:ıtbuat bürosu bildiriyor: 
Almanların ist.13 e~tiklt'ri vila

yetlerle .Al=r.anlnrm E:ılgarl:m 
açtıkları vilt!yetlcrde cereyan e
den elim hC.di:;~lcr~ aid h::.berleı 
akın et.mc~e başl:unışhr l falka a 
id eşya yağma edilmekte ve bunt 
benzer harekeller yapılır.akladır. 
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r 
l 
is an but ö ~ retmenrer 1 

yardım cemiyetinin 
dünkü toplanllsı 

(Küçük Haberler) 

r 
1 

laş 

e 
• üs e arı t 1 

dün d am eti 
rıne 

Pazar Ola Hasan Bey Diyor ki: 

- Hasan bey bu 
ha~b bira:ır da ham 
macMc fıarbi .• 

Mesela bilenlerin 
aöyledli',.Jnc b ılırsa en 
fazla stoku olan mem
lelctler arasında Al - .' 

I 

manya tle. 

. . . İngiltere ön saf
ta geliyorlaımıg ..• 

Hasan bey - T ahii 
geJirler birader.. Har • 
bin başındanbcri hir -
birlerinin lizerine on 
binlerce ton bomba at
tılar... · 

• ) e 

Mahkeme binasının 
kurşunlarını aşıran 

açıkgöz 

Beşiktaş Ç. E. K. ın giydirdiği yavrular 

Bcşikta~ Çocuk E.irgeme Kurumu Çocuk bayramı münasebetile bir 
çok fakir yavruyu sevindirmiştir. Yukandaki resim giydirilen yav -
ruları gô•termektedir. 

Büyükadadaki 
araba kazası Bir ~oktorun gDnlDk 

Büyükadada, 23 Nisan caddesin- t====n=O=l=Ja=r=f=ft=d=a=n====I 
de 28 numaralı evde oturan SüTey- " 
ya evvelki gün idaresinde 3279 nu uolucanlar: 2 
maralı yük. arabasile i!tkeleye qya Birçok defa solucanlardan husu_ 
ta~ırken, hayvanlar biTdenbirc ürk- le gelen bu karın ~rıları ve dı-
müş, arabayı alabildi.ltleıine ai.irü - fel" lraz apandisit teşhisi konul. 
meğe ba lamlflardır • .Biiyük. bir hız- nuısına sebeb olur. Şeriddc de 
la Saatkulcsi civar~dan tıeçen a - böyledir. Bır defıı. bir hanımın 
raba,. o civarda bulunan demir par apanclisız. ameliya.Unda kôr bar -
ınekhklara çarpmış, parça, parça sak çıkn.rıldı~ vak.t iÇı.nde oyna_ 

olmuştur. Bu müsademe ncticain
de hayvanlar yaralanrurı, Qat kule. 
si hasara wğramııur. 

Nüfuaça bir ı:ayıiat olmamakla 
beraber, ka..-ı eınf'ı\ııJ;ı tahkikllta 
baflamnı~ır. --------

Türk matbuatına mensub 
bayanları davet 

Türk Basın blrlitl istanbu~ mın1a
kasınd&n: Mali müdaiaa ~erınde 

Türk kadmımn kendine düten vazife
kıri alınalı: ü.ıere baıtıyan teşebbiise 

ilUhak .şeklller"ınI tonuilJ.ınk mere Bir 
lllcte aza olsan oımas.n gazete ve 
mecmualarda. yazı ya'Za..n uya kltab 
neşreden veya gaute ve m:.-cmua idn_ 
reıe.rinde herhangi bir vazllesi olan 
b!Uün 'bayanların NL<mnın 29 uncu 
Salı günü saat 17 de Türk Basın Bır
liğlnin Bey-oAluru:la Lfile sineması b.r
şısmdalti merkezine gelmeleri rica olu~ 

yan şeridin ba.§.1 çüı:tığun gördük. 
Bu kadıı.r §Q§ll'tır. Miih&rn<tr. 

Solucan: um envaı, 11rkı:ık ve dl. 
§Lsi Ve3airesi hak%ında burada 
fazla ta.tsilfit vcrmeııe lü:ıum yok.. 
1.ur. Yalnız dün sayd~ımız umu
mi araz görülünce hele bu {ıraz 
çocuklarda görülürse derhnJ .solu
can düşunnıek lAzımc!ır. Blınun i
çin de ya nıtvadı gaita derhal 
tabla et.tiril!:- soh:can yumurtal:ırı 
tesbit edllir veyahud da nleJhesab 
solucan ıli.çları tat.bik edUır. Bu 
ilfiç.lar çok ziyansızdır. Şüphe üze. 
rine de verileb r . B~u çocuklar
dR h;ı .ta bıuı ıı·ıeıerde soluMin A_ 
deta fn.milyer bir hn) alır. Böyle
lerin! de gördük. Btr defa.da 60. 70 
.Jo!ucan ~fi~ı1 vak'a hiJirlz Böy _ 
lece büyük bir belddan ha.lAs ol
muşlardı. 

Şeridlere gelince: Bunu da vıı-
rın yazarız. t. z. · ö 

\ 

Ce•ab blf1en •'kuy11calarııu .. 1 

pesta 1u1a yel ama tarını rtc:\ e _ 
ilerim. Akııl takdirde istekleri 
mwltaMlesla lıalabllh. 

Ecnebi çalgıcılar 
çalıtamıyacak 

Vit~yet, fstanbulda muhtt•lif eğ
lence yerlerinde çalıo;ao ecnebi çal -
g!CJlannın faaliyetlerine mani olun 
maınnt aliltadarlara tebliğ etmi tir. 
Ancak İstanbul Kornıervatuarından 
mütehassıs diploması alanlar çalışa. 
bileceklerdir. Diplomaları olmayan 
ecnebiler eğlence yerleri::ıdc ç:ılış -

tırılmıyacal, hunların yerine Türk. 
san"atkarlar alınacaktır. 

Peynirden mi, nezfi dimagi
den mi öldü? 

Dünkü sayımızda, Tahtaknlede 
bir kadının birdenbire CÜ§erek öl -
düğünü, adliye doktorunun bu ölü
mün peynirden zehirlenmeden mü. 
tcvcllid olduğu hakkında rapor ver 

diğjni yazmıştı\. 

Bele~ye aıılıhıwt i§leri müdürlü -
ğiinün bildirdiğine göre, kadın nezfi 
dimag.iden ölmüştür. Fakat pevnir
den zehirlendiği hakktndıııki iddia 
etrafında da tnh.kikata devam cdil
me1ctedir. 

Buğün s tt m E B Sinemasında 
Görülmemiş bir muv:ıflakiyetle rlsterllmelde olan 

DOUGLAS F AİRBANK Jr. ve Bas 1 Ratbbone'nun 
lla.rikali de bir tarı.da. rara.ttıklan 

BATMAYAN ~U~ E 
F..msalslz, kunetli ve hareketli fi.lınlnde: Çöl haydudl:ı.rının esrannı ... I 
Fenalık şeytanlarına ka~ mücadeleyi ... Ve va.zifenht a.<jktaıı daha Jrnv-

veüi eldu!;unu... Görünaz... BugWı saat 11 de tenr.llith matine. 

!Konservatuar orkestrasının fş.
ttirakile 29 Nisan Salı sninü saat 
yirm.1 birde Fra:ısız Tiyatrosund:ı 
verilecektir. Konseri Muhittin 
Sadak idare edecektir. Program, 
Glük, Bah, Hayden, Brahm.s'ın 
muhtelJf eserlerini ihtiva eylemek 

tedir. ~--------------------"' 

.. 

BUGÜN 

MELEK 
Sinemaaıada 

• 
1 LK 

Neş'e - zevk • eğlence ve sizi 2 saat 
kahkahalarla güldürecek nefis bir film 

GENÇL • 
1 K 

Baş :rollerde: tılc&EY BOONEY LI::VİS S1'0NE CECİLLA PARKER 
Filme ilive elarak: Benklı MİKİ MAVS • Bu&iiıı sau 11 de iemôlith ma.t&ne 

1 ,_,, 



27 Niaan .,,_ 

Resmi Tebliğler . 
Tarablus 

bombala dı 

SON POSTA 

1 
1 

["Son Posta,, nın lisan dersleri] 
G ayda prat·k usulle 
• 

Kahire. 26 (A.A.) - İn~iliz ha
: kuvvetıe.ı:~ umumi karargahı 

1 
nfından dun akşam neşredilen • 

evkalidc tebl j: 
b 24/25 Nisan gecesi İn~iliz bom- u r g 1 m e HAZIRLAYANLAR: 
~ıman tayyareleri Trablus şeh-

tıne yeniden hücum etmişlerdir. 
Antr~lara, deni.z tayareleri han- y 
~rına ve resmi dairelere tam ısa- azan: Muazzez Tahsin Berkand 

tli bombalar atılmıştır. Hilmi Seniha"" un·· i ·ı d' "· versı e e ta-

Pr,f. A. R. Thompson ve irfan Konur 

linci ers 
lngiliz tebliii ~ştı. İkisi de hukuk tahsil e _ 

Londra, 26 (A.A.) - İngiliz ha- ~yor~dı. ~~ka: .Hilmi fakülteye 
\'a nezaretinin tebliiti: bır~z lu~ ıcm. bıraz vakit f:teçir-

. Düşman dün ~ece bilhassa in- ::k ~~ bır!l~ da bir dip~oma eciin
J:ııiterenin şimali şarkisi üzerJnde b"" .. 1~ ~.dıyordu. Senıha bilakis 
faaliyeıtte bulunmuştur. Bu mınta- . u~un ~s~kb~ ~~ mektebe bağlı 
kaya yapılan hücum şiddetli ol- ~ş ııbı mubalagalı bir hararet 
?n~ ve ~ece yarısına kadar de- el heyecanla çalışıyordu. Yaşça a
vam etmistlr. ra arıncia olduk~a büyük bir fark 

Lesson Eleven umbrelia and your coat is dry. 1 
Onuncu derste verilen vazüele- have nn umbrella with a hole in 

rin doRı-u şekilleri: it and part of mv coat is wet. 
Exaciae: l At schooL t put my umbrclla 
Türkçeye tercü.ıne ediniz: down and take my coat off. Some 

Müteaddfd noktalara bmnbalar ~lduli;u halde Hilmi daima Seni -
a~l.mııc;tır. Baıı hasar vukubul- anın yardımına ihtiyaç hissedi -
Jrıu"tur. Alınan raporla!1 insanca aor ve bilhassa imtihan sıralarm
fa.,.}a zayiat olduğunu ~ternıek- a onun notlarından imdad umu-
Jed'r Ölü m ktarı azdır: Sahillere, yoı;J~· . . . . 

1 - Şemsiyem başımın ve yal f buttons come off mycoat. t wil1 
murun ~asındadır.. . put the buttons on nitcr my work. 

2 - Sız ve şemsıyenız kurusu· 1 ~ to my seat (sit) and geı 
nuz (kurudurlar) -

3 - Şemsiyemi kapatınm. ou.t my books and a pencil. İn 
. 4 - Güneş ve bir bulut gökte- this book İ do writin~. From this 

,dir. .. other book 1 do readinR. 1 do my sl:oçvarıın simalı ı:nrk;sinde şark- mı sakın, hatta m.ıskin de -
ta ve sirr"''1i !!arbidc b:ızı noktala- ~ec~hk kadar uyuşuk ibir ~ençtt 
ra da lvlmhala,. atılmı!!Sa da bu- .. enı a onun aksine, ~ayet ener -
talarda hasar ve zayiat olmamıstır. Jık ve :ızimkaı: bir kızdı. Biri ha-

5 - Guneş ~oğınuştur. ~ritinR with a sharp :pencil. Rea-

~attan fazla bır scy beklemiyor, 
A.n.n tebliii oteki istikbali ümidle dolu ~örü -

Bertin 26 (A A ) - R • t b yordu. tt: · · eamı e Aralarmda büyük bir tezad ol-
Şimali Afma&, Alman ve hal- duğu. h8:lde yavaş yavaş, belki 

nn Jm•alan, fngı1izlerin kuvvetli k~n~ılerı. ~e fa.rkında. o.imadan, 
tank cüzü ta lıın ğı t bırbırlerını sevdıler. Hılmı Seni • 
?nüzıı'her .:ı m S ))ve .a r opc;;bunudn havı kudretli ve daima nc~'eli ka-
c e .. e o om un gar ın a kt . . . S ih d H' 

apu.... • '~ t bb'' 'ki . ra en ıçın. en a a ıJmivi uy 
b &.4.o yn 11:ar91 ete uı ettı en J] ~ k h ır çevirme manevrasını muvaffalr.i- sa '~·· yum!;lşa . uvu. \'e kendisi
)etle ta d t • 

1 
d' Al l ne ıbakan gozlerındekı derin $ef _ 

t 1 r. e ml~ er ır. man ve • kat ve havranlık içi 
ı8 ~at pıke bombardıman tayyare- Mekt~i bftirdikl "·: · ·· · 
:rı. talyan BV tayyarelcnnm h:ma- 18.nOllar .. , Senibe deerıh g'U} nt TI)ŞbbB!!-• 
.. ~ındc ı k Soll .... d k" a r a eşe u
rrtuha~eb 0 ·~~ k 

1 
u?1

1 
onud~. e 1 se g~i. müstakbel kocasına ciddi 

rı ._ • eye I\7 ra e mış er, u,na bir bankanın hukuk 'şl · 1 tın ut alarının teeemmülerini. o - sinde lbir vazife bul~ erıB se~ -
.. ~~obi) kol1annı dağttmı lar ve biT tavsiye mektubu .,0··nd.er an. avat 
~""' tnnk --'- b h • . . 1 ,.. en aos u 
dır. ı munare c ııncı e!1'"ış er- bu tavassutu bfzzat Seniha için 
hudu~man ıavaş tayyart"ler~ .. Mısır yapmağı teklif ettiiti halde genç 
rrı .

1 
nun tarkmda fngılrz top luz Hilmin;n i7.zeti nefc:ini düşün 

:tıı;~~rine ve .büyük bir aıık'!r ka. dü. onun, ıbir ~rkek sıfatne, kan : 
l'llhl ıı trım 1s~bctle bombalar at- ıiicin., ivi bir mevki yapmasının 
:na' ardı~. 24 Nisanda f obruk li - ilerideki havatlannA ~etirece~i 
.St k tc81Satma talırib tayyare ve fav<lavt ~özöniinde tuttu. 
la~ ~~eşı:kkülleri tanlFmdan yapı ı Seniha Hilminin, meslek bakı
Reın' b cssır taarruzlarda büyiik bir mmdan, kendisini kıskand,iını 
ricn~ t~tı.nlmıı ;e bu sırada Hur. hissetmiş, onun j?'Ururunu okşa -
ıihiilrnü ;.ınde bır av tayyare!i dü - mağı müşterek saadetleri namına 

Si1a'hl ş ilr.. doğru telakki etmişti. 
F'aro 1 lte.,'!'.lf tayyarelerimiz de dün BuJundulu muhit ve kazandı~ı 
ton:J~t:ld 1}arı. açıldarında 10.000 para Hilmiyi vavas va'Y'llt de.irştir
rnı l d u bır tScaret ııeırntai batır- mel!e bnşlamıstı. Eski uyuşuk ta-

: ~~ ır. ~rla.1: kavboluvor. n~fsine karşı 
. Dun gece. avq tayyareleri in - bır ıtımad J?eliyor. daima önüne 

~~terenin şark sahilinde Sunderland e~ duran başı dikle$iyordu. 
~anh1n askeri hedeflerini müea- Senrha :pek memnundu. O ener
jr ~ir tarzda bombardıman etmiş_ ii sah'bi bir e.rke?{ tavırlan a1dık-
e.0d1T. infilak ve yangın bombalan ça, kendisi hakiki şahsivetinden :a eptfo~t:ıı tezgahlarında uHud _ tecerrüd etme~e. valnız onu seven 

rn n1ıı doidannda bliyük hasarlar yap ve takdir eden bir kadın olmaia 
11 ardır. çalışıyordu. 

Dütırnan tayyareleri dün gece Al l'lci senenin sonunda evlendiler. 
~anyanın simal sahil mıntalcalann- Hilmi ile Seniha ic~n mes'ud bir 
ta uç.mu"lamır. Tek bir dümıım hayat devresi başJ~mıştı. Gene a-
al'Yaresj BCTJin ü~erinde u~a v dam çalışt~ı bankada kendislni 

_;nııvaffak olmuştur. Az miktarda ~~ J:evdirmlş. isi ve kazancı artmıştı. 
d!ıın bomlıatar iaJcin mahall<"l~rin. Karısının .. dıı:~rıda calışma8?nı lü -

d 
Yaln•z ,.vleri ve bu oradıı Kiel - ~suz .ı;ordu, onu tamamıle ev -

" b· h . .. lenne ba~ladı 
la d ır aataneyı hasara ugratmış - N l • 

r ır. orma , :ni'es'ud bir ömür sürü-
balyan tebliii yorlardı. Bu tab'f ve sakin yaşa -

R yışlannı Hilminin huylarında vu -
duı oma, 26 (A.A.) - İtnlyan or- kua f?elmel?e bac:lıvıın tebeddül _ 
:rı arı umumi kararı!ahının 325 ler bo~du. Filhakika o eski uvsal 
Urnaralı tebliı?i: ve sessız l?Pnç, belki p::ıranm, belki 

l'i ~rki Akd 0 nizdc hava birUkle- de se~elerc~. sessiz kalmanın yap
lta~ ~ato kanalında bir düşman tJ.i'iı hır n'ksulanıell<> ıtitiz kıc:kanç 
ıt·· ıle ıne taarruz edl'rek '.Miles ve mütehakkim. olmab başlamıştı . 
l> Orfezinde ıki b!n tonluk bir va- Karısının vaktlle kend 'sini lbövle 
u~~ tam sabet kavdetmişlerdir. silik ve karaktersiz bir insan ola-

6.~ mali Afrikadrı Tobruk cephe- rak tanımış olmasını atfe.ıemivor, 
~/ e topcu ~nalivetf olmustur. bilhassa ona kar!'lı otortter tavır
ta 24 Nıs;m rrunleri Tobruk müs- lar almak ihtiyacını duyuyordu. 
"hkenı mevkH ve deniz üssü İtal- Seniha ilkin ondaki bu tebed -
han tavvareleri ve bircok Alman dü1e seY:nmişU. Sonradan titiz -
/va f"loları tararından mütemn- lendi, buna karsı kovmak için mü
ı,ıven bombardıman Pdilmiştir. cadele etti ve nihavet voruldu, 
lnıan tes!!-iatı ve demirli bulunan va~ecti. Evin icinde silik bir şah

(Devamı 7 nci ıavfada) ~tvPt olarak lcalmdı ft:ı:wn'ih etti. 

•Son Pa.ta» nm tehikall: 30 

• 6 - Yazın guneş ve sıcak rüz- dıng and writmg are sorts of 
garlar havayı ısıtırlar (sıcak ya- work. 
parlar) Af 

7 - Kışın ~üneş sıcak de"' ildir ter readinıt and writint? t ı;.!et 
ve soğuk nizgarlar havayı ~ğu- my coat. On the toble is a box. tn 

Bu iki insanın ahlakan elele yu"ru-. n.. H"lmi · turlar (soJ?uk ya. parlar) the box are needle and plns and 
.ou.. ı nın açıkça yaptığı ilk ı d 

mesine imkan yoktu. Daima, tera- !hakaretti. Ge~ kadının kalbmde Exerciu: il sc.ssors an thread. This is ıı bad. 
zini.n bir gözü afır basıyordu, mü- müthiş bir isyan yarattı. Boşlukları doldunınuz: needle. İt is bent. t take a straia,bt 
vazene temin edilemezdi. - Haklısın Hilrnl, yarından iti 1. The summer is warm and cthc needle with · a ~harp point and 1 

Gene 'kadın nefsinden feda!{ar- haren be~ de senin istedij!:in :16bi winter is çold. take some thr~ad. 
lık vapmakla aile saadetleTini kur yaşayacagım. Bunu. sana vadedi

4 
2. The air is warm in the sum- 1 make a knot at the end oithe 

tarabilecr-ğini sanmıştı. Yanıl - yorum. Şimdi yat uyu! mer end cold in the winter. thread. İ put thc other end thro 
mış ... Hilmi her~n yeni bir kap- Filhakika, ertesi akşamdan iti- 3. Warm winds make the aiı: Ufilh the hole in the needle. ! ı>ut 
ris icad edivor. refaha kavuştukça ba Se "h b mba k warm th iddialarını arttırıvordu. ren nı 8 a ş a bir kadın 4. Cold winds make thc air e buttan aı!ainst mv coat and the 

İlk ehemmtyetlı kav,galarını, oldu. Mademki kocası aile haya4 cold. '!'°int of the needle through a hole 
kaloriferli b=r apartımana tasın - tının zevkini tadamıyacak kadar 5 A j?Oôd knife is sharp. ın the button. With a puslı and a 
dıkları ~in yaptılar ve ondan son- maddileşmişti. O da H"lminin iste 6. A warm drlnk is l!Ood in the pull İ get the needle and thread 
ra da aralarındaki uçurum herj!Ün diği gibi yaşamıya <;alışacaktı. cold wea ther and a cold drink is throusrh the cloth to the other 
biraz daha açıldı. O gece Taksimdeki apartunan ~od in tlıe warm weathar. 6ide. 1 make stitches with a 

o ~ne kadar görmediğ;i kadar dl 
Seniha ne kadar evini seviyorsa neş'e ve kah'kaha He doldu. Ev sa 7. Not a cloud is in the sky; the nce e. not with a pin: 

Hilmi bil~kis evin dışında vaşa - hibinin aralarına katılın i!l sky is clean the weather is warm. The buttons are on my coat. You 
mak istiyordu. Başbasa yemek ye- ler!ne iştirak etmesi bütü~ ~~~~ Teri: • and 1 ~o ouıt. The weathcr is J{ood 
dikleri akşamlar .ı?itJ!ide daha sey- firlerin kevfini al"tırmıştı. Bol bol (l'ercüme «elecek ders verilecek- a!ter t'he rain. 'l'he sky is clcar 
rek oluyordu. Hilmi her ~ece bir yediler, ktiler ve ancak gün a~ar tır) and the <ıir is warm. After work 
daveti kabul etmek. lüks oteller - dıktan sonra da~ıldılar in the school you and İ play. 
den tıirinde yemek yemek veva misafır 'kabul etmek hevesine dü- Artık kan koca için büsbütün This is a school. You and 1 sı..o to After play you bıı_ve a rest in' 
şüyordu. Bu hayat Senihayı yor- yeni bir hayat ba~lamıştı. Hilmi school in the ram. Clouds are in the shade (şcyd). İ have a rest, 
du. hırpaladı. Bir akşam kocasına memnundu, Seniha memnun l!Ö- the sky and t.he wlnd is cold. You 1 with you. İn the summer the su~ 
refakat etrneği reddetti ve ondsn rilnme~e calısıyor, icinin üzüntü have ~ coat on and your umbrella I is warm. in the wlnter the wind 
sonra da onun yalnızca dışarıda ve tiksintisini yenmek ii;in 'kuv- is up. lt is wet with ra\n. lt isa ~ood (Arb.t aayfa 8 a\itun 2 de} 
yemek yemesi. ıcce J?eç vakit vet sarfediyorcu. 
veya sah"lha knrşı eve dönmesi bir Bir aksam Hilmi karısına: 
itivad haline S!!rdL - Artık sen de modern hayatı 

Bu bal senelerce de-vam etti. anladın Seniha. Bu ırece biz Sabri 
Sonra bir ~n Hilmi o havattan da ile biraz <fişar1da e~lenccdi7.. Sa
usandı. Dışandan topladıi!ı kadın- kın itiraz etme! Dedi. 
lı erkekli arkadaşlarını evine ça- - Nasıl e_ğlence bu? 
(tırmağa basladı. - Canım erkekç~ bir rakı i.le-

Seniha her şeye razı olmuştu. mi. 
O sevdiği ve saydıfu yuvasının as- - Ya? Pekala. 
lı nesli 'kendince :mallım o}mıyan Kocasının, bütün fedakarlıkla-
lnsanlann dlencc köşesi olma - rına raltrnen. elinden ıJ?itmekte ol 
smı kabul edemedi. İsyan cW. Ko- duğunu Seniha o daldkada nnla
casile k.av~a etti ve nihayet onu dı. Fak:lıt onu tutmasına imkô.n 
bu yabancıları evine sokup tıura- yoktu. 
da içki ve e~lence alemleri tentib O ıJı'!:ece Rıfkı Bey ~eldi. Hilmi-
etmekten menedemiyece/tini ~ nin soka~a çıktı~ndan haberi yok 

rünce son ve kafi bir tedbir ola- tu. her zaman'kı Ribi onları ziya
rak kendisi onlardan uzaklaştı, ~e- rete .gelmişti. 
len misafirleri l?Ömlemek için o - - !!ilmi Sabri Beyle ~itti. 
dasına 'kapandı. - Öyle mi? O halde ben de beş * on dakika durup giderim. 

Hilmi, modern olamadığı için Seniha bu ziyaretten hoşlanma-
karısını hakir görmiye başlamış- dığını ihsas edemedi ve Rıfkı beş 
tı. Onun nazarında şimdi Seniha on dakika de.itil, bir iki saat orada 
zengin hayat şartlarını kabul et- kaldı, genç kadınla evvela umu
miyen, daima eski görgüsünü :mu- mi mevzulardan konuştu. Yavaş 
hafaza eden bir insandı. yavaş daha şahsi sözlere _geçtiler. 

Bir gece; uzun bir içki alemin- iki dost ı11::bi konuştular ve bu, a
den sönra odasına f:tfrdiği zaman ralanndaki samimiyetin başlansıı
karısına bu düşüncelerini söyle - cı oldu. 
di: Ondan sonra Hilmi ne zaman 

- Hala Fatihli Senihasın sen. Sabri ile ~ezmde ~itse, Rıfkı bu 
Taksimde mükemmel bir apartı- nu haber alıp ~eliyor. Seniha ile 
manda oturdul?un halde tıfıla ke- saat1erce oturup konusuyordu. Se 
narda kalmış kızlar "ibi servetin niha hu ahbablıitm aldıitı cereyan 
getirdiği meoburiyetleri ve saadet- dan pek hoşlanmadıi'.TJ halde, bel
leri idrak edemiyorsun. Yazık sa- ki Hilminin nazarı dikkatini cel-

Okuyucularıma c~yablarım 
t 

Bay Hayrı'ye: 1 mez. Bay Hayn istikbalini bir ~ 
- cSevdiğim ~enç kız tasav - ka simanın gözlerinde arrunabdır. 

vur edilınesı mümkün olan bütün * 
meziyetleri nefsmde toplamıştır. Bay cB. o. ya: 
Kendisinde tek bir kusur aörüyo- - Bu J(enç lm: daha evvel bir 
nım, kaf?'ıd ovununun muhtelif başkasile nişaoJnrdı. Ayrıldı, son 
cinslerıni pek se\"iyor, bütün ~- ra bir ikinci 1tençle nişanlandı 
nü ve büıtün gecey~ yeşil çuhalı ~ok ~eçxnedeo om.: da bıraktı ş~ 
masanın önünde ,geçirse ~ene yo- di benimle evlenecek. Mazly; ba
rulmıyacak.' On:.ı bu huyundan karak kararlarında sebatsız olma. 
va~~irmek mümkün mü?• sından korkuyorum, diyorsunuz. 

Okuyucumun ümidini kırmak Hakhsınız. Ancak herhangi 
meoburiyetindeyim. g.enç kızda bir roah.ıurun veya kusurun bu -
bulunan tek kusur o cins kusur- lunmasmdan korknn hakikat de 
lardandır ki, kendisinde güzellik, bu korkusunun varid olup olına
servet, zarafet, namus, şeref. ev dı,ltını nraştırmak vazifesile mü -
kadmh~ı vesaire gıbi birikmiş ve kelleft.ir. Ge~ kiz bir dellkanlıy
toplanınış ne kadar meziyet varsa la nişanlanmıştı, ayrıldı, diyorsu
hepsini de tek kalemde sılip SÜ- nuz, olabilir. Bir kızı hin kişi is· 
pürmeye. sıfıra i11dirmeğe kfıfidir. ter bir kisi alır. Fakat nicin nişan 
önüne f?eÇilemez. ıslahı, tashihi lan.ınıştı, neden ayrıldı? Sonra 
tadili kabil değild;r. Size isim zik ikinci nisaıllmn yapıl1p bozulma
rederek bu hastalıktan kurtulmuş sının sebebi? Bunu araştırmanı.ı 
olanları ıgösterenler bulunabilir, icab eder. Güç şeydir. Ve iki kişi
mümkündür. Fakat istisna kaide- den aldığınız (ranseynömar.) Yt!k
yi bozmaz. bilak:s sağlamlaştırır. diğerinin zıddı olncaktır, biliyo
cRisk• o kadar büyüktür ki. oku- rum. Bununla beraber biraz ihti
yucumun sevdiki ~ç kızın da yat ve sabırla hakikate varmak 
bu haS'talıktan kurt.ulabliec~i ü- mümkündür. 
midine ba~lanmak tavsiye edile- TEYZE 

na! (Arkası sayfa 8 sütun 3 te) 

- Pekala... Nini söyle baka - - İstediğin o olsun!,.. Conınu luğu karşısında temizlilti büsbü-
lım buralarda ne arıyorsun?... istersen onu da veririm!... tün unutmuşlardı. 

- Geziyordum ... Ya sen?... - Temelimu!... David cidden mahir bir reklam 
- Ben de ~eziyordum ... !ster- .__ Ne demek o?... la İstanbul un eğlence mahalleri 

sen beraber gezelim!... _ Yani ... Benim Temel!... müste~lerinin kiffo~ini kendi mü 
- Niçin geuniyecejtlt?... Ge - Sokak tenha idi. Ne sıelen var- essesesıne celbetmeJ!~ muvaffak 

zelim!... dı ne geçen. Usulca öpüştüler. olm~stl;1· Bu akşam Sü~Unle Neş'e 

YAZAN : EKREM RE~ID 

Bes on adım sonra yilrüyü$finü a
~rlatmıştı. Döndii. baktı. Adam 
b flla olduğu yerdeydi... Yok, yok 
.,;: aüamdan hiç bir fenalık f?ele
deldi; bunaan ~mindi, fakat ne -
s~ emin oldu_ğunu bilmiyordu. 
'B~ara yakmak bahancsile durdu. 

de İstanbullu değildi. Sivil zabıta - Ne dedin? ... 
memuru o1madıi!ına şüphe yoktu. - Melpomeni!. .. 

Bu adamla beraber görünmek, Sev12ililere talibin yardımcı oldu yenı hır numara takdim edecek
üzerinden her türlU şüpheyi at - ~ malfundur. Tesadüfen bir tak- lerdf. Yıldız. Mevsimler isimli 
ınıya bedeldi. Melpomeni birden· si zuhur etti. Daha Melpomeni işa muhtelif sahneli bir ufak revüde 
bire kendisini bahtiyar, çok bahti ret etmeden durmuştu. Çifte kum ~örünecekti. $akrakla Bücür bir 
yar hissetti. Kalbini dlınaı"tını bü- rular ayaklarına ı?elen bu yuvaya Cin tablosu canlandıracaklardı. 
yük bir sevinç lraplaclı. Geçirmiş girdiler. Birkaç saniye sonra tak Karaaslan ise mi.sli gıörülmcmi4 
olduğu korkuiıır, hevecanlardan si süratle Gardenya bano yolunu kuvveti sayesinde güllelerle cam-

ırkaç kibrit yakıp söndürdü. 
- Affedersin ... 

ttbAdam yaklnşmış, kendisine hi
ediyordu. 

~ - Affedersin! •• Bu sokak ne -
ve Rider? .. . 

b!\;: Bu :yol? ... B yol... Dolma -
""n;eve lner .. . 

d 
- Öyle mi? •. Ben yolumu şaşır
ım da 
Ad~ı:ı dili calıyordu. HP.r hel-

Kadın yakından daha güzeldi. Işıl - Ne uzun isim o? .•. 
ışıl ışıldıyan ,gözleri, parıl parıl Tekrar ~lüştüler. Bu sefer 
parlıynn d şleri vardı. Melpomeni sordu. 

- Affedersin!. .. Bu karşısı Os- - Ya seni ısmin? ... 
küdar mı?... - Benim ismim Temel! ... 

- Evet ... Öyle olacak!... Pek Temel!.. Cok güzel bir 
bilmiyorum... isim ... 

- Sen buralı değil misin?... - Seninki de aüzel amma ak-
c... ı :ı..:.: ı lımda kalmıyor. Ne idi? - 'loy e L>VY e ... 

- Ben de öyle... - Melpomeni! .. . 
İkisi birden ~iildüler. Bu müş - - Po . .. Mc ... Söyliye.miyece-

terek ~ülüş aralarmda ilk rabı<tayı ğim ! •.. 
teşkil tcti. Bu kadın Temele hiç öe ı - Ni ni söyle ... 
yabancı ~elmivordu. - Şimdi senin adın nini mi ol-

- İsmin nl!d"r?... du? ... 
- Melpomeni!... l - Evet .•. Senin için .•• 

sonra ,simdi şnrkı söylemek, f!Ül - tutmuştu. baz.lık edecekti. Biri caıı, dil!eri 
mek, eitlenmek. çıl~ınlıklar yap- + tangolara mahsus i'ki orkestra bir 
mak istiyordu. Sıcak bir salon, O akşam Gardenya barda ha- birini kovalaya.-ak sükuta bir lnh 
kahkahalar, müzik, dans, ıic:ki, kik! bi (f k r d müc<>mere) za bile bırakmıuor, :rr.ütemadiyen 
neş'eli simaJar; bunlann hepsini d ~·rue'fl a .. a e ld b . " 
arzu ediyordu. büvart .. ı. ı alç l'{Un

1 
evve Ben eı:_ı çalıyorlardı. 

-Gardenya bara gıdcJim!... un mas ar ~u~u mu~t~. u mu Turhan (Bey) ile Naime bara 
_ o dcd ğin ncrPs'rlir?.. samere bar sahıbı Davıdın mcsle. ~rdikleri vakit benüı konuşına -
- Bir ... Nasıl cierler ... Bir lo- itinde zirve olarak kavded:lec:ek - tar yay-f?ara seklini almamış, gü.

kcınta ... Müzik var, dans var. d- ti. Daha hava kararmadan )'emek lüşmeler de kahkaha olmnmıll\ı. 
lei.,<'e var... li masalann hepsi iş~al edilmişti. Maamafih herkes memnun ve 

Temeli sürük1emek ister ~ibi Metrdotel ~içckler arıısındA bir neş•eli ,görünüyordu. Nı.lme, tele. 
koluna ı?irmic;U. Ne cilveli şeydi kelebek gibi bir masadao bfr ma- !onla tutturmu<; oldu~u rnruıaya 
bu Nini! ... Ne cana yakın, rıe si- saya uçuyordu. Garsonlar kaşu - kemali us.metle ı:klip yerlesti. 
rin! . ,. şuyorlardı. Mutfalc+..a aşçılar 1- çok tAıU9l •a.r) 



6 Sayfa SON POST~ 

( emle k et a b e le r il Büyük Fransız ve ingiliz edible ________________________________________________________________ J 

Samsunda 

LUI "burgaz ile Babaeski 
arasında bir kamyon kazası 

Lüleburgaz (Hususi) - Dün E
C:lirnrden eşya yüklü ve 1 3 yolcu ile 
fsta nbula haTeket eden ve şoför 
Fuadıa idaresnde bulunan lstanbul 
408 7 numaralı kamyon Babaeski İ
le U ileburga7. arasında çok feci bir 
tehlike atletmt.ştl'T. 

Ald ığnn mal\ımata göre kamyo
nun rotu çıkm1ş ve hu yüzden di -
reksiyona hakim olunamadığı iç.in 
kamyon h>Zln gitme&nden ten lc.ep 
çe olmuştur. Bu kazada nüfusça 
hiı; hir zayiat olmamıştır. 

«Son PMta~ nın tefrikall: 94 

Bcr.g, Floraya hiddetle döne -
rek: 

- Bu kızın, sizin hususi oda 
hizmetçiniz olduğunu söylememiı 
mi idiniz? 

Diye sordu. 
- Ben onun şatoda yatı.p kalk -

ti.kını sanıyordum. Bu saatte dı -
iarıda ne yapıyordu? 

Dıye ilave etti. 
Mis Mac Reay: 
- Christine her akşam evine 

döner diye cevab verdi. !Habası 
haribde öldü ve annesinin de, ken
disinden başka bir QOcu~u yoktur, 
yalnızdır. Bunun kin akşamları 
evine gitmesine müsaade ederim. 
T-epenin üzerinde, hüktımet mü -
messi1inin evin.in üst tarafında kil 
eük bir kulübesi vardır: orada e-

Y a.zaıa: V alentin Willianu 
turur. Dün akşam, her zamankin
den geç döndü, zira akşam yeme-
ğinde çok oyalandık ve bulaş.ık yı
kıyan kadına da gene o yardım 
etti. 

Sonra, Reriye dönerek genç kıza 
ııtaelik lehçesile birkaç kelime söy. 
ledi. 

Ber~ ~iirler gibi: 
- İnj(ilizce konuşunuz diye ıba -

iırdı. Siz böyle ~izli taşra lisanile 
konUŞUrsanız, hile yapıp yapmadı
ğınızı nasıl biieyim? dedi. 

Sonra ~enç oda hizmc~isioo 
hiddetli bir tavırla bakarak sor -
d\ı: 

- Dün akşam saat kaçta pto -
dan aynldınız? 

Christine kaçamak nar aıibi: 

'De:aat on birde, mösyö. °b~ kızı, bu teselli verici söz- metçisinden ziyade ~!işmiş bir kilde salladı: Annesi bir başka o- • 
i. ler. ıraz yatJ$ırnuştı. Mavi ~öz- mekteb çocukuna bcnz:iyoruu. dada uyuyordu ve hiçbir iCY işit. 

Ber": len, pembe mat teni, sarı saclın Genç kız. sert tavırlarile evine memişti. 
- Sizin cıkı.p «ittijtini-zi biri ~l~ bu d.~ tam bir İskoçyalı tipi on biri çeyrek geçe dönmüş oldu.- Beııg kollarını havaya kaldır-

~rdü mü? diye sordu. ıdı. Henuz ~kluk ile ~enç kız- kunu ve yatmadan evvel bir fin- dı: • 
Hizmetçi kız: lıkın masumluğunu üzerinden sıyı can kakao pişiruiğini söyledi. _ İşte benim düşüncelerim, df-
- Hayır, mösyö. Herkes yata- rrp atmamıştı . Bütün konuştu~t Sonra, yatmak irin elbiselerı"ni b :ı:. ""' t-....J.. b tf k ·· ..ı..ı t k .,;• _,,.. ye a,.ırch. Siz hepiniz sözlc.şmit-

~na ya uı..ıı:ı~ı ve en mu a ta mu\.N~. çe, ilctik ve beyaz elleri, soyunurken, pencereden bakmış siniz. İlk önce Amerikalı mum hi-
yalnız kalmıştım, dedi. ya önundeki renkli önlüğün ke- ve hüktimet mümessilı"ni, evın· e ,..ı kA ıer·ı · · · 

B h:..ı ı \..!- ı rtl " .,.ye ı e gôzlerımıze bir avu.; ~ erg masaya ıudet i U"lr yum nara e oynadı. veyahud da arka kan k..,..i yolunu tırmanırken ~or·· - h L:t- i 1 k 
k · d" di d d"" x.::- ~... "' atıp a.ıU.ıı.ati ~ z.eme yolunu .. ru ın ır ve: sın a U,,;u.ıulendi durdu. Kısa müştü. Hükumet mümessilinin e-

B ·· 1 · be · - ·· d k ll ..,.~~·· · ı k radı; sonra bu çocuk bütün bu ki-- u 90z erm nım Jll(>zum e o u, ,.~.,,u Kapa ı ~hve rengi !inde bir fener vardı, dosdo~u 
h . bi k t' ı d x. ı b" ·· k k · ,.~ dialannın kendisine sizin •--&. • ıç r ıyme ı o ma ııı;ını an amı ır yun a?.a gıymişti, ~öğsüne evine girmiş. kısa bir fasıladan Ml.CILLl 

yor musunuz? Diye bağırdı. ~elen kısımları gene ayni renk sonra, evinin pencerelerinden dı- nızdan öğretilmiş oldu~nu mey· 
$ato sahibi müdahale etti ve yünden yapılmış fındık büyüklü- şarı sızan ışık sönmüştü. t-te bu dana koyuyor. Onun bu 8Öyledilf 

"'k"- tl ;H; d 'k" · Ui saa!tte evine dönmüş oldu~•nu bi su une e: ,. ... n e ı ı yuvarlak vardı. Kaza - zamanda saat "ece yansına b= da ,.. ..... 
Ç .. x... k kut · F. ~" ze kim ispat edecek? 

dedi. 
oc~... or uyorsunuz, ~mm gıd.ğ'üs tarafında isminin ilk kika olduğunu gösteriyordu; Chi-

harfleri olan C ve H ve harfleri risıtine, Mis Flora'nın istediği sa- Bu sözleri söyledikten sonra, 
beyaz yün ile birbirine ~eçme bir atte çalması için ayarladığı çın- masanın üzerinde dannadajın bıra Gerçi, küçük hizmetçi kız da 

dehşetle etrafına baktyor ve tu
zağa dü-&iirülmii4 bir nayvana ben 
ziyor<iu. 

Şato Sahibi: 
- Dinleyelim bakalım, ne di

}"90ek, diye sözlerine devam etti. 
Sonra ~nç kıza dönerek: 
- Korltamıyınu:, Christine, ne 

o.lap bittlbil kısaca bize anlatı -
nu. dedl. 

~ekilde işlenmişti. Kazağmın al - gıraklı saate yatmadan önce, bak kılınış olan kMıdlan öfke ile ka-
tına daha açık renkte ve adeta mıştı. rıştınruya başladı. 
9i.itlü kahveye çalar tüvlü bir e- Torrav yumuşak bir sesle: Verity dehşet içinde idi. Oda 
teklik J:tiymişti. Bu P.tekliğin ön ta - Chiristine, bu sövledikleri- hizmetçisi kız herhalde hakikati 
rafında , çizgileri tıpkt şato sahibi nizi anneniz de tcyid edecektir, söylem~i. Bu takdirde bütün ta
nin elindeki şalın renginde damalı değil mi? Diye sordu. savvur ettifli planların hepsi suya 
bir önlük vardı. Ayaklarında ise, Genç hizmetçi bu sorguyu an- düşmüş demekti. Buldu~ ipu.çla
fskoçıya havalisinde cok taslanan lamadı ve Flora'va. şato sahibinin rırun bu şekilde çürük kısmı ken
yerli mamulatı bir ~ndal vardı. ne demek istcdi.!!ini sordu. Sonra disini iyice hayrete düsünnü.ştii. 

Christine. bu hali ile bir oda biz başını hayır der gibi menfi bir ee- (Arkası "fM') 
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27 Nisan 

Son Posta 
Ankara ve f stanbulda yapılan dünkü 

Milli küme maçları 

SON POSTA 

Askeri 
vaziyet 

Halif aksın yeni 
bir hitabesi 

Anadoluya gitmek İngilizlerin gündüz 
istiyenler ve gece akınları 

(Ba:;tarafı 1 inci sayfaaa) (&§tarafı l inci sayfada) (Baştarafı ı inci sayf aria) (Başta.rafı ı inci sayfl\da) 

Şimal batı Yunaııistanda bu feda etmemişlerdir. Bu zayiat öyle m:iştir. Yann da Haydarpnşadan vapurunda yangın çıkarmışlar v 
kat'i hareket ve ha.diseler olurken nisbette olmuştur ki Almnnyada öğ dcmiryolile muhtelif şehirlere ~- bu gemiyi hemen hemen tamam 
22 Nisanda Almanlar Laı:.1yen_ın rcruldiği vakit tesir yapmaktan ha- decek vatandaşların listeleri ha- le tahrib etmişlerdir. 
ceeşhnub tdoituih~uynda, sarp.ldı~ı Tıle li kalmıyacaktır. z~:Iana~ak, D~miryollan İdaresine Bir bombardıman ~pumuz sahi 
m ur ar 

1 
unan geçı ı, er- Mısr cephesinde ROndenlecektır. civarında bir nda üzerinde bulu 

~~p~e t~arruz_a başlamışlardı. i~ Lord Halifab Mısırdan bahsede- Bu suretle 15 Nisana kadar be- nan telsiz istasyonunu bombard. 
gunluk şıddetıı muharebeler netı- k d . t• ,_!. yanname vermiş olanların sevk i- man ederek bınalardan birini tah . d b 23 te d-...+- re enuş ır ıu. . .d h 
cesm c urası İ .. U;ı~u. H b al 'nd •. v ecelderi biT şıne aı azırlıklar ikmal edilmiş rib etmişlerdir. Ondan sonra, ngılız ve Yunan ar emı e ogren 

11 
olacaktır. 

1 

• • 

t Beşiktaş Harbiyeyi, 1. Spor 
r a MaSkesporn yendiler 

Ankarada da Demirspor Alhnorduyu, 
Gençlerbirliği Altayı mağlub ettiler 

kuvvet !bakiyelerinin Lam.ye ile ~ey k~hnamış ~lan g~nera.1 V.:n_ve Haydarpaşadan cenub vilayet- Avcı .. ~yyarc.enmı~ ş~' 
Atina ~asında. Viotia berzahının ile arrural Cunnıngham ın şımdıki va !erine "'İtmek 'sti 

1 1 
Fransa uzennde taarruzı keşıf u 

• ~ • tı"f d · t · e - "" 1 yen er, ya nız 1 yap ~ınr.:fır Hava meı. ortasında, Para gölü - Korent hat- zıye'tten azamı • a eyı eının Devlet Demirvollarına aid vasıta- çuş an mı::ı • J 

tını tutacaklarını ve burada ister- deceklerinc ~phcm yoktur. lardan istifade edebileceklerdir. danlannda. bu~unan .. Alma~ avc 
!erse uzunca müddet kalmak im- Lord Halifaks, geçen hnrbde lslahiye ile Mardin arasındaki hu- tayyarelen mıtralyoz ateşıne ıtu
kanına malik bulunduklannı yaz- mlünhaaıran genç erkekleTe inhisar susi bir şirkete 3id olı:ın cenub de- tu~ut:t~rd.. h k~t d bi ~· 
mıştım. Filhakika bu mevzi 25 eden zayiatla bu harbde her cins - miryollarında meccanen nakliyat tu gun u~ a!e .. a ınd~n r_,~ Km. k d d rdı v ı . ..1.. kt cı ayyarem.ız ussune onme .. u..;: · a ar a ve sag ve so u ten ve her yaştan ınsanların o u - yapılanuyaca ır. ti 
Ağriboz iboj!azile ~orent körfezi- münü mucib olan zayiatı mukayese Devlet Denizyollan İd~rcsi yal- r. 
ne dayalıydı. Aynı zama~da sary etmi• ve binaenaleyh bu hnrbin mil- ruz yolcusu fazla olan ıskeiel~e Perşembe-Cuma ~ecesi büyü) 
ve dağlıktı. Bu sebeblerle ıdeal bır 1 . Y ha ahnda daha az derin n _ hususi vapurlar tahrık edecek, kü- bir bombardıman .filol!luz ~lınar 
müdafaa mevzii addolunabilirdi. et>n Y w _ . . . Yv. • ··k iskele yokulan posta vapur- yanın bnşlıca denız uslerı olaı 
O "çin de burası tut 1m ralar açacagı ı mıd ~dılebılecegım çu. k . d kl . . Kiel ve Wilhelmshafene hücur mnu··~~ edilmı..+i u uş ve söylemiş ve demiştir ki: larDıl~vparast ızfotlara h~tımecheameroallıar~ etmiştir. B~lıca hedefi teşkil edeı 

'"' · Med · · · · 1 k ıger ara an rı 1 K' ld d · t Ahl .. f b 'ka Fakat bu mevziin kıymeti ce- 1 b"I' enı>:elltım1kzu~.ı-esabs'al.rı Jurtar~- rının parasız nakledilecek halk 1 ıed e e!'l;z ez_ga alrııe akrı l 
nahlarının denize dayalı olmasın- a 1 ırse mı et acıı;ına ı ır. şte sız b .. k" tarifeden yüzde ar a yenıuen yall-'!ın ıır çı an 
da idi. Halbuki şirn<if öl;-cniyoruz dew tıpkı. ~izi':" gi.bi b~ . şeyleri anla- ~V~~ila~G.ın~maları kararlnş- rnıştır. Birçok .. yüksek ınfılak' 
ki Alınanlar bu mevzie 24 Nisan- dıgınız 1çındir ki hızım davamızı tırılmıştır. Vapurlar Galnta rıhtı- bombalar daha o~~e .. yapılan hn 
da yanaşmışlar ve top ateşine kendi davanız yapıyonıunuz. mından-hareket edeceklerdir. sarlaı:_dan daha. b_uyuk hasarlar. 
b~~l~r. Ayni zamanda müthiş . Lord H~lifab, harbe girmek ha- İlk kafileye dahil olan yolcula- sebe~ıyet verm]$tır. 
bır çevıklik ve çabuklukla ve Go- nç olmak uzere tam ve mutlak yar ra <lünden itibaren biletlerinin Wilhelmshafende havuzlar ve 
losta buldukları vasıtalarla ve dımın hukulru düvele mugayir ol - tevzüne b~lanmıştır. Yalnız bazı gemi teZ.{!filı.J.arı bombardıman e 
bittabi hava kuvvetlerinin hima- duğu hakkındaki iddinyı cerheclerok vnıtandaşlar kaymakamlıklara ve dilmiştir. 
yesinde Agriboz .. adasına geçmiş- föyle demiştir: vilayete müracaatla beyanna~e Ayni J?ece zarfında ~orveç, ~o 
ler ve buradan suratle cenuba s~- Ameribmn yardımi verdikleri halde gidemiy~klerı- landa, Fransa ve ~elçika sahılle 
karak adanın meşhur Teb şehr:ı- J3ir bitarafın mü . .1 ni bildirmektedirler. Bu muraca- rinde havuzlarla di~er hedefleı' 
nin şimal doğusunda karaya biti- tefrik etmi ec ci~m ~= ~: atlar ancak meşru bir mazerete bombardıman ve sahil muhafaz.~ 
şik addolunacak kadar yaklastıITT ~~aflığın esas Ypr=~· . uşuncesı istinad ettiği takdirde nazarı dik- servislerine mensub tayyarelerı 
yerden garba geçerek Yunan - İn-

1 
" ıpı~e .~ygun kate alınacaktır. Meşru mazereti miz tarafından diiter baıı hücum-

giliz müdafaa mevziinin arkasına olamaz. D~ny_ayı tahak~umu alb- olmadan beyanname verdikleri lar yapılmıştır. 
düşmüşler ve Tcbi iş~al eıtmisle~- na almak ıhıtırasını açıga vura~ halde gitmek istemiyenlcr devlet Bu gece harekatından iki tay-

Betiktat • Harbiye maçından heyecanlı hir aaflıa dir. Fakat anlnşılan Yunan - İnRı- Almanyay~ ~'!-1'şı.. Yalnız .kendi muamelatını işkal suçile rnuahaze yaremiz üssüne dönmemiştir . 
.... • '--''-- ~ 1 1 8 cmnlarile kalecı1er için tehlikeli bir liz kuvvetleri vaktile çekilebildik- menfaatlerınızı mudafaa {!tmek i- edilecekler ve mecburi sevke tabi Deni% tezgihlannda tnhribat ıvn1lı .ııaınıe ~ep asman maç ann 1 t ·ı . . d ~ ·ı . d N . İ 

dün Ş f aahaaı:nd d cd"tl • §ekil aldt. lerinden tutu up amamı e esır e- çın egı , aynı zaman a azı usu- tutulacaklardır. Londra 26 (A.A.) _ ngiliz hB ll'ıi . ete a evam Harbiyenin biraz daha mücsm dilememi!t:.rdir. .. . l~ bastınlıJ? ı~a. e?ilm<:diki tak- va nezar~tinin istihbarat bürost ru:· .ı l.tanhul.,>M, M ... oluak yapbğ, hücumluda llqiktq Para ııolu - Korent korfozı _h!t- dırde beoenı:etın :sbkbalı -~k ka- Kefken adası açıkla- bildiriyor. 
kes m"<' 4 el.. ;k;nci ma 1 da Be- he< iki taraftan çdülon l<omed«i tında durın•ll:'. karar veren küçu~ r:ınlık olacnııını ıdrak etlıliıniz ;.. Dün geee, havanın ~k o!uşı: 
oikt:°"i..'O""H'..b· . ..;ek ka • güçlükle aılalb. . Yunan - !n!"lız ~r~ucunun Aıı;ı- çın bu ~mu y~pı:ı:orsunuz: rında bir kaza Alınan deniz harbinin bağlı bu-
.. • 1 d 'Y<Y> Y Bcşilcta, hücum battı tan= tek- bozda ~~Jo:!s g~d.ını ihmal et- Demz endüdri l<ud!'eti (llaµrah 1 ;,,.; .. ,lada) Junduj\u deniz üslerine kal'$ İngi i:" i,' :· Mukeopor maçı line nazaran hozuk oynuyordu. Şük mosi dusunulem..,dı ve burasını Deniz endüstri kudretinin teşkil ra ikinci bir 4clsızle Demır süva- !iz bombardıman tayyareleriniı 
.. ~k• ~dnd~ po~- bir oyun olarak riinün merkez muhacim oynaması müdafaa etmek kolnvdı. Hc1rba!l~e ettiği silahlardan bahseden Lord ... ıs· ı', d-,_a fazla •afsilat verm;., ve yeru' bir taarruzda bulunması içiı 
vv c.ı ı ve -.a b'lh . -· 1 yor ki Yunan ve nf!ı ız 'faks d . . ki •· "" ·• .., 
cereyan etti yapılan hücum1an ' a.aa tesum.:z za'!!~~ u~.u kuvvet]erı kendilerinde Halı em.iştır : müsademenin ehemmiyetli oldu- müsaid bir vaziyet vermiştir. Kie 

Be§ikta§ Hatbiye maçı mümkün bıraktı. . . m~h~n 1 
en dar bir yerinde dahi . B~ ~ilahlar sessizce ve tedricen ğunu bildirmiştir. Bunun üzerine de denizaltı ve deniz üstü harb olduğu kadar durgun, isteksiz v: Harbiye tıak1~1, ahengını kay.- i:r müdafan sistemi kurncak kud- ~ _goruyorlar Fakat Al~anyada Demire yardım isteyip istemediği .gemileri ya_pan cD~utsche Wark· 

heyecan u bir tekilde oynandı. İki benni§ olan Bc!1k.taşhl~~rşıksın~lda. bır reti a,u]amamakta ve bu sebPbleİ ıptı~l".11 rnh addel~r ~tllaş_tıkçAa1 ve sorulmuş, fakat yardım listeme- ve Germanıa> tez,E?a~l~rıt ~.alrrut takım için bu oyun hiç de patlak anlık büyii'k bir te ıı.:e CS1 ı. ar-dcı muharebeleri vererek çekil- ngı ız ~va KUVVo~ erı man miştir. zun ibaş1ıca hedeflerını eşro.ı e . 
olnıad B ·•ık•,.a müd'afaada ve hücum - kt a· 1 kuvvetlerıne ulaşmak ve sonra da Alakadarlardan aldı,ğunız ma- rnişlerdir. TaaITUzun sonuna dog--ı. e,.. ._... k:i me c ır er. t ·ı.v. t · ' · -ı di D · Akt ·ı b Bugün 1ııtanbulspor, Harbiye ile, da 0 kadar durgun o~nuyordu , Bu hal ile Atinanın muhafazası geç ı.n."e. esmerı mu ema yen lfunata ~öre em1r ve an şı e - ru büyük yangınlar şiddetle d~ 11.~k••• da Mn<kespoMa gene Şe • pek mükemmel bi' ••~•ide yakala - mümkün olamaz, ve dolayısile şe- artacaktır. . . . !eri arasındaki müsademe söyle vam ediyordu. Bu ~an~ınların ay 
Tel Mha.,nda ko•,ıla,.cnkl.,dn. d,ldan n. .. da'.ı "'"' ıl_7 ka"'.nyor- bir dün veya bugün düşmüş ola- Lırd Halıfa~ •. Jı:ıtlenn •• uı:un olmuştur: dınlıi(ında taVYarocılenmız evvel 

1. S 4 _ Mas!le~por 2 du. Nihayet Rıf~tta .. n gu~el bır pas caktır. Ondan sonra Korentin mü- ve hayret verıcı zaferlerınd~> 3700 tonluk yeni bir .gemi olan ki akınl~.rda_ tahrı? olu~an ınınta-
por A • alan Hakkı 34 uncu dnluk?da ı•~- dafaa edilecei\i aşlkôrdır. Fakat bahsederek Almanyadan gelen bu- Deınir şilebi evvelki ııün İstanbul· kaları ııormuşlerdır. Dun gece n· 

Seref •tadında dünkü ilk milli .ı bir hücumla Beşilı:taşın ılk go~u. Almanların Yanyadnn, Arka üze- tün·haberlere ızöre Alman milleti- dan Zonguldağa hareket etmiştir. tılan vüksek infilak bombaları is 
lc.üme mü:sabakaeı Ankara üçüncümi nü sıla bir ıütle yapt:J. Yediği ı~k rinden Misolonokivc inmeleri ve n n bundan sevıııç duydui!unu, ih- Ayni :ııün de Aktan şilebi de kö- tihdaf olunan mm takanın her ta
Maskesporln. lstanbulııpor arasında golle aarsılan Harbiyeliler, oyun ha- buradan Kor.ent körfezinin ı?arb- tilafın bittiğini Jı?Örme_l!i fevkolUde mÜT yüklü olarak Zon~uldakt.'ln rafında :patlamıştır. Şiddetli bard 
Sazinfo hakemliğile yapıldvL . kiımiyeti?i derhal Be:'ktaşa ;e:di - daki en' dar yeri Lepanto ile Va- a~u ettiğini. e?emmiyctle kaydet- hareket etmiş bulunuyordu. Ak- ateşine rağmen. bomba tnvvnrel '-

Misafir takımın ba~l~~ı?,t ılk_ dev ler. Besık.taş bu vazı!~.en ıstifade silyos arasından Mora yarımada- mış ve demıştır ki: tan 1000 tonluk kür;ük bir şileb- rimiz ateş perdesini j?eçere'k bom-
tenin j)k dı&ikasmda us.tun hır o· edecek bır halde degıldı. . sına S?ecınek istemeleri mümkün- Niçin daha fazla sevinç S?Öster- dir. İki şileb aynf rota üzeTinden ba h:ını11lolprini bmmltm.ısl.ardır. 
Yun tutturan siyah-sarılılar merkez Celisi güzel vuruşlarla geçen _11~ dür. Bu suretle Korent kanalı miyor? Çünkü Hiıtlerin henüz seyrederken saat 22 de Kefken a- Berlinin bombardnnanı 
muhacim ve sol içlerinin i.ki mühim devre LO Harbiyenin lehinde hıtti. mevzii hem çevrilmiş ve hem de kat'i olabilecek tek bir zafer ka- dası açıklarında karşılaşmışlardır. Londra 26 (A.A.) - Salahi -
h.•aı kaçumasından •~nra. ı_o un• ikinci de,•.enin he.men .. ba,ında Korent, kanalından •('Çme)te ihti- zanmadı~n~ bHiyor ve bunu. ~·- Gecenin karanlı~ içinde yekdiii•: yetb kaynaklardan ~ğ,~nildiğine •' 
cu dakikada oyunu rak1blennın bas 18 yarda üzerinde bır fnkık çeken ya~ hnsıl olmadan Mora yarıma- zanamıyacagı hıssı vardır. Buyuk rini pek yakından teşhis eden ikı Te, fngiliz tayyarelen dun gece Ber k1sına brraktılnr. Harbiyeliler topu dışarı attılar. dası istilava başlanm1~ olur. Onun Britanya imparatorluğu üzerinde şileb süvarisi fazla manevra yap- ]in üzerinde uçmuşlar ve Almın 

17 nci dakikada ,.ğdon ~nkam Oyun rnUmkün olduğu kada< için Moranın müdafaası. için yal; zafer kazanmadıkça diğer bütün ına~ imkiln bulamadan ınüsade- hükUmct medoerlne homhnl•; aımu 
lcalesine atılan korneri Kadır gole durgun oynanıyordu. iki taraf da nız Korent kanalını de~ıl, K.ore~. zaferleri hiQbir şe:ye yaramaz. Bi- me vukua eelmiştir. Aktan, bo:ios- ]ardır. Bu, lngiliz tayyarelerı tara· 
<cvi,di. Bu ..,ı geUşi R6zcl, fnkat .. nki nnlaomı•l"' .,"hi ha.,,,.,duklan körfezinin bütün cenub salı>lle.n- naenaley!ı HiUer lngiltere muka- lamasından Demirin kaidesine f•ndan B«lin üzerine ynpılon ~O "' 
°""'tb ve enaiik .?"'!~'?.'akta ~lan hu .istem, güzel olmaaı lô.zım olan ni kuvvelll bir surette tutmak ık- veınetinin şah daman olan tic&reti makine dair•.si yanma bindirmiş akmdn. Bundan hi, ·~:lkı akın Ma.skc;sporl~l~rı bus?utun }~~~ retc bu maçı p~k zevksiz bir şekle sok- tıza eder. ,. . v- bahriyesini kesmek 1cm bütün ve bu çarpışına neticesinde Demır geçen hafta Perşembe glHlu yapıl get'irdı. Maglub vazıye~e duştu~te~ tu. Beşiktaş oyunu açabilmek için An~ak buna kafı .gelece~ ~Ji- gayretini sarfediyor. Fakat siz bi- ağır bir yara ve Aktan ise bas ta- m1ştır. 
llonra d~ha .sık sk rak.ı_b kaleyı zı. $iilmiy\i açıira, Sabriyi mer'kez mu v~tlerın mevcud olduj!u şu:p ze oldukça süratle yardım edebi- rafından hııfifç~ bir yara almıştır. Batirila:ı vapurlar 
raret edıyorlar, fakat şut atamamda- hacime geçirdi. dır. • " lirseniz Hitlerin bu ~ayrctlerini Müsademeden sonra ikı şHeb Londra 26 (AA.) - Salahiyetlı a~ı yü2'Jiinden netice ?lamıyorlar !• Bu tadilat oyuna biraz lıız, bir A~. askeri .hıı:ekatmın a~f:.. aklın bıraktırmamız kni hiçbir se- yol kesmiş ve yaralaT muayene merrJbalardan öğrenildiğine gÖT<", ~ayeı 24. üncü dak,kada kSdenn P"'<a da ••rtRk ve.di. iki ta.abn terdıjii bır ~uf'stve~il~atf.~e ko- beb yoktur. Gecen harbin sonun- cdilmşitir. Bu sırada Demir şl!ebi dün gündüzün ynp~an hn<ek~ 
•c. elb ~l~ulgu. ~enal1t.ıyı mber:ketz mbuu canlanır gibi olduk lan bir sırada "1 ~lYkul na.n aala atrmme~te oldukları- da Amerika deniz tezgahlan in- su almağa başlamnştır. Dun~_an csnasmda Rottcrdam kannlındr •vın erı ıı;a ecının e ıne ırn ı, H b" · b' .. •· .. M h ed A a} ı a ışg e b' . d . d · ·· · . n · don k b ı b" "d llı\ıh h'kak h d b" ı k tı ar rycmn n tutunu e m - d B meyanda Semendere Lim- ~aaıtı ır mucıze erecesın e art- sonra Demır suvarısı "'erı - bombalanara atırı.an ır ge.mı c 

M rsat n °~deck aç ; li, Beşı°k'tn~ın bir tiitünü Hıuhiye ~r. M~·ıı· ve Taş0z adaları~ın iş- 11rmışlardı ve bizimkilere ilave e- mek karannı vermiş ve Aktanla başkaca Heligolaıl<i"ın bir kaç mi ..ı aç ~~=~ansı3z4v~ 0 

•• ud çki~ksedr kalecisi parlak bir ııekilde kurtar - nı.1. hı mı 1
de muharebe edilerek dilince Alman tahribatının üstüne beraber 1stanbula hareket etmış.- garbmda kuvvetli bir nimııve altın vcvaın eu<:r11>en uncu 

8 8 8 
d ] 34 .. ·· d k"k d Ş"'k ·· .. ga ı P • k 1 d G h bd · 'd ·· kk b L' h k d .. 1 S"l ı ar. uncu a ı a a • u ·runun tedı'ldiklcri tahakkuk etmiştır. çı mıs ar ı. eçen nr e yapı- tır. da giden üç gemı en mur~ e n a eme çarpıp on en top a u ey- - .ı v bi t km ·ı 1-1 b. 1 zap ' . . . .. h 'ki -ı b d t 12 d . . 'ki d . 

rn 'k' . )" d t B "k' · vunıugu r e e 
1 

e ar ıye ~0 Almanların bunu nasıl vapmaıda lan bu harbde -de yapılabılır. Ge- Dün er ı şı e e saa e kafılenm ı vapuruna a tnm ısa 
aa an ~ıkcı glol u ~.~~\.. u 

1 

;nc.ı müdafii sakatlanıp oyund11~ çlctı. oldu klan henüz tamamile ':>elli ol- ~n harıbdenberi inşaat usulleri te- Boğa~an girmiş ve Demir ~lebı betler kaydedilmiştir. Bu iki vapu· d ydı n .alkradı art .u~bu udn can an- Kl"'a bir zama'l t11onra Harbıye 11 mamakla beraber bu hususta Yu- kamül etmistir. Binaennlevh ken- İstinyede doka alınmıştır. Aktan iaşe gemisi idi. ır ı ve ı evremn un an sonra ki .1 v b 1 dı · k · .. .. - b 1 k - Y -------
iti ktsmı lııtanbulspor nısıf sahasın- ~ e o~fUTlaga a~ a · . . ..v.. nan sahil ve limanlarında ~tıl.dtı - di rekonınuzu kırarsanız hiç te ~ .~kü:ıu . ~şa tma uzere e-
da d d 1 k _ 42 nCJ dak~da kalecı ıle gorııs lan deniz vaı:;ıtalarından ıst'fade hayret etmiyece,ğim. şılkoye ~ıtmıştır. Samsuıda ir"at isleri c~Tukan .. 

1

>:~
8 

d a vu}':\ u v~:.n göğüse mücadele eden Siikrü, Be- ettikleri mu1'rılrk~k ınnnolunur. Liman riyaseti bu deniz kazası-
1 

T"' .. 
M k 7ın bn ~o ,.... . a2.-01 v i1ı:taşın ildnci ve son golünü yap - 'f.-M--~ Salih Bozokun cenazesi na aid tahkikatn vazıyed etmiş ve Samsundan yazı 1yorl:d. utu.? idi· 
)Aba .. espor u ~~ .u, evrcyı mag ö B • w. 6j ~~. rman fen hevetinden iki mühen- zi fiatları p.yasau n ar,. ıg ıtUn ,. .. 
u olarak bıtırdı er. tL mer csım dU A k ki d'ld• ı. l .n'tmı•.,_ deki derecesini muh9.faz.a etmekte M _ı_ 1 1 · · 1 1 · • 0 R araya na 0 I 1 dıs vapur arı muayeneye ,..ı ..- k B f aııa;espor u ar en ıyı oyuncu arı Ankarad']k·ı maç ar ' . G . .. ·ı 'nden raporları ve gerek Samsunda. gere a Ta-

- ı_ • • ·1_,_ • d d :ı - tir ernı suvarı en . __ 
1

_.

1
d oııerıı;ez muavmı tKmcı evre e mer CB&sta.rafı 1 inci sa7fada) • · • . da satı~lar normal hır ~ı e ya -

lcez zmıhacim yerin_e ~o~~~laTdı. Amcam (Hususi) - Bugün 19 Kavakta b·ır konferans tomobilile ~adıkö~nd~k~ Os- ıstemniştir. pılmaktadı:-. P.ı .. t.-1 ve clenv•t oll\ -
Bu suretle daha düzgun hucumlar MaVl& mini küme maçlanna Clevam manağa camisınc getırılınışbr. Ç d b" ha rsever rak işlt:tilen Samsun tarzı denkle • YapıY'Orlar, fakat birbirini kovalı_ edilmiştir. ilk maç Eskişehir Demir- Kavalctan yazılıyor: Samsun li- Namazı burada kılınnn cenaze, 8Şm8 8 lr JI rin ambara indirilmesine başlanıl -~n bu akınlarda gene flitsüzlük ~rla f;nmirin Altanordu <takımlan sesi öğretmenlerinden Emin Hekim l önde bando, askerl kıt'a ve polis bir çeşme yaphrdı mı§ bulunmaktadıT. 
)"üzünden ııayı ~ydedemiyorar~ı. arasında olmuştur. Oyun elcseriyet- gil, buraya gelerek Cümhuriyet !\1ey müfrezelerile merasime iştirak e- • . .. 
. 10 uncu da'kıkadan sonra mJsa- le Demirsporlulann hakimiyetile danında (Milli biıliğimizin kudreti den zevat olduğu halde rıhtım bir ( Husu91 ) - Fabnkator Akh·sarda vergi tahsilatı 

fir ta\ımın bukısıııdan kurtulan gecmiştir. Neticede Demirspor 3_; ve bugünkü diinya vaziyeti karşısın 1 caddesini takı ben Haydarpaşaya Ç~eli Hasan Yiğit tarahnda1:! . • . 
latanbuJsporlular 16 ncı dakikada l"b 1 ·~t· dn uhdemiz d"' "f 1 ) mev getirilmiş Ankara tren!ne bağla- ÇCfl'Uede yaptırılan modern -umuma Ak.hisar, (Hususı) - Mdlıyeye, 
•eri bir hücum yaptılar ve Süley - ııa İk· g~ mı ır.G l b' rv·ı Altay 1 b' k e f uşen vazı ~ ~r M'll" nan hus~i bir vagona konulmuş- çeıımenin açılma merasimi evvelki muhasebei husu~yeye, merkez ve 
inandan yerinde bir pas alan Mü - ındcı maç I ~ er~r ıgı e krin ,;;f~mizıi: ~n r:ııı. verlıııtır. l 1 1 

tur gün Çe,me kasabaııında yapılmıştır. nahiyelerine hitaben bugür. kaymn-lı:er~ üçüncü golü de :ıttl}"sa dah a~~~tn · a t?'aplıt ~ ~ r. • a_ç genh~ ·d'e da 
1 

bJ"r ı'meanralaınt al nıub' ıusadrsıv ma -- • Merasimde kaymakam, belediye ve kamlıktan bir emiı yaz1lrnış kabi· 
'4 ...ı._k,,- d b 1 b' aumıve 1 a ıno" geçmııı, nl' c, n op u u n ugumu Cenaze töreninde Vali ve Bele-

1 
• kküll _ mensubla 

1
. . h 'liy . ._ •

1 1 
n 00 

ur;a sonra orta an a, ayan ır 3-1 Altayın mağlubiyetile bitmiş - zu bir kere daha tf'barüz ettiren Lu diye Reisi Liitfi Kırdar, Örfi İdare parti re.is en, teşc . e. • - ıyetı ta sı CSl ..:anunen un ° a -
Ma,k,.,,o'. _hü7umu_..,.ı.!' aa~ açık d.• fü. konfe.an• halk ıa,.fından dioleniL komutam Kor<eneral Ali Rıza Ar- n ve hlobalık hnık • hulun'.""''"'.· J., hariç olmak üme l.1U'."um .• .,. '~"""' bmn'." golunu yennde hfr miJtir. tunkal, İstanbul Komutanı İshak ç.,rn.,.; Ö•~·~. k~'dela belediye ,~,.. gi bakaya~.nı~ ded.ol !"h"l. edılme-
flitle kaydettı. Bundan sonra oyun ff os f T brvf Avni Merkez Komutanı Tuğızene- llİ Sadık Tutür.cu tarafından kcsıl- si bildirilmıştir. Bu daırelenn bakn-
tamemcn lcar!'lılıklı hücumlarla geç. m e ıg er e· d f .. b" ra1 Fevzi Akıncılar, Emniyet Mü- miş ve sonra Halkevi reisi Kemal yalan mühim rakamlara baliğ ve ineğe baş~~ı. -~~ inci dakikad~ ~1ae (Baıtarafı !j inci sayfada) ıga 8 enm lr dür Vekili Salahattin Korkud, sa- tarafı~an bir nutuk söylenı;ı1~ş ve takibsizlik yüzünden kabarmış oldu ~cspor mudn~ıının .. hat.~sınd.~n ısbfa- ~emilere birkaç isabet kaydet- mandıra yap lıyor bık Adliye Vekilı Fethi Okyarla Ç~eli Hasnr~a bu hnyırlı ışınd~.n ğundan derhal tahsiline muvaffak 

e •don Kad,. 4 un<u colu yaph. miştir. şehrimizde bulunan saylavlar ve dolayı Çe•melıle< namına teoekku< olm Y n al8kndadann şiddetle 
l 5?." .. dakôkalar """' Anka." _ka - Dij!er Almnn ve İtalyruı tayya- Biga (Hususi) Şehrimize diğer zevat hazır bulunmuşLlrdır. •lnritti>-. Mera~den . aon.m aokeri meo~uı' tutulncaklan da aynen ıeb-
._'°:,' onunde oynamM.en 43 .uncu da releri Sollum mıntokasındn lngi- bağlı Gelenıı~ köyünde fenni bir Büyük Millet Meclisi. f stanbul "."h!c~de 60 lôıılok hir %1yaf eı ve. llii edilmişti<. Kaymakam H;kmet 
]""da kurtulan '?" uzun !'rr vuruo- !iz makineli V!l"1talarına ve topla- mondora inşasına başlanmıştır. Halit Partisi Sipahi Oeağilc ıner- nlm•otir. Akman ve<diği emfrde, halkın vo<-
a :11~~ ?."uhacome ~'"""· 0. ~" nna !namız etmislcrdir. Bodrum katı evvelCP. hazırlanan bumun dosıı'an tarafından <?Önde- • gi bo.cunu ıam bi• idm;J, ödemok ~ hrr suruııon eon•a ıakımm •km_ Şarki Afrikada Gambelanın bu mandıra, virnıı ı<ün sonra bite- . . h. .

1 
b l(andırada fek fıp ekmek v;y.,,inde bulunduh-u ve hiçhh •u-cı nolünü yaptı maç da bu !!elcilde şarkında kıt'nlarımız müsaid mev- cek ve müstecir tarafmdnn peynir rı1en çelenkler cenazeyı amı u- se 1 k k - t diği hald '4~2 lstanbulspo~ lehh·de hitti .. zilere çekilmiş olan düşman kuv- imalıne başlanacaktır. Köv sandı- lunan va,ı: ma yerleştirilmiş, tren kmit (Hususi) Kandırada ek- rbet e ~?.~~a gh~l e~~t v l e 

• • . bi 'd t t · · ks d ·ı hareket edinceye kadar, asker! mciin kilosu l 3, 75 kuru~tur. Kan- u ta\\ u un. ta Zil ıs':. e ugra~an a.. Beşıkfaş 2 • Harbıye O :!e~~~:~~~lc~=i~\~d~İı~~ ~~~~ıan' ,.:aı;:.:ndı~:,''~~;:,"'şin':di ~ kıt'a ve törene iştirak eden zevat dua bollu tek tip ekmek uoulü?ün nn ilima~~d:"' doğdugunu. hade • 
f PJt do'kuz dalcilı:a içinde heye - mühim miktarda mal7.cme terke den 290 liraya Gönenli mandıra - Rarda kalarak merhuma son ihti- kabul edilmesini Kk ~~~ıra belediy~ ril~a ?u g~~ı. "d:a~re n~yt:~e-~nlanan oyun ik.i tarafın aıkı hü - derek süratle kaçmıştır. cılara kiralanmıştır. ram resmini ifa etmişlerdir. ilinden taleb etuı,. tr.uar. mıyecei(lnı ve e c • 
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SON POSTA 

Sabhk Arsa 
Ayaspaşada. Oümüşsuyunun Ani Tesir 

Yedek aübaya sev:kedilecekler I (D--&--L ~ . • r d '\ 
Aak lik Şuhe- ~uu-&11 ., ıncı say.a a, 

Beyoilu Yabancı er 1 is cold, and you and 1 rest in the 
linden: warm school. 

Bat od.alan sokağında denize 
fevkalA.de hal!.<;iz manzaralı ve ö_ 
nünden otomobılle:- ·şler, yinni 
metre yüzü ve 20 metre derın!iğı 
olan içinden elektrik, hava gazi, 
terkos geçen ve ayrıca akar suyu 
bulunan yeınn~ bir arsa sahib; 
tnrafından maktU11n beher mct
resı 25 l·rada:ı satılıktır. Muta _ 
vassıt knbul olunmaz. Halihazır_ 
da o civarda denize hakim bun -
dan başka bir arsa olmadığı gibl 
ittisalinde buluna.o ah.şab haneler 
tamamen sat1ım~7 ve yıkılmaları_ 
na da başlcmılmıştır. fatiycnlerın 
Taksimde Abdillhak HA.."llid cad_ 
desinde Ayla. npartırnanın ı nu
maıraıı daıres<ne aqamJ.arı sa.at 
sekl?.de müracaatları. 

Beyoğlu ve Beşik:taş mıntakasın- Grammar: 
da ikamet eden yabancılardan ıu -
bemizde ltayıdlı bulunan ve bulun- İ play - Ben oynarım 
mayan yilksek ehliyetnameli ve eh- You play - Siz oynarsınız. 
fiyetnameaiz kısa hizmetlil;rin ~8/ 1 rest - Ben istiraha-t ederim. 
4/ 1941 ~rihiıde ıubemıze mura- You rest - Siz i.>tirahat eJersi-
caat etmeleri ilan olunur. niz. * V ocabulary: 

Yedek siibay olmak iatiyen Cover (Kava:') - örtü 
erler east (ist) - ~ark 

F.ıııinöaü y abanci Askedik Şu • every ~vri) - her 
beaindeıu north (nort) - şimal 

t - Askerliklerini tam hizmetli only (~nli) - yalnız 
olarak yapttktan sonra tahsillerini or (or) - yahud 
liee veya daha yukarı dereceye çı -
lı:.archkla.nnı resmi bir vesika He is- over (!_uvar) - üstünde, üzerin-
pat ederek Y d. Sb. olmaia talih o- de 
lanlann 1/5/t941 tarihinde okul - south (8_!Ut) cenub 
da bulundurulmak üzere hemen fU- under ~ndar) - altında 
bemıize mürecaatlarıı. ilan olunur. 

west (ğuest) • garb (ğ gayet ha 
* . b fü okunacak) 

Yahancl Kadıköy Askerlik Şu e- Evvelki derslerimizde cüstünde 
ainden: . üzerinde. manasına gelmek üzer~ 

Şubemizde kayıdlı olup askerlı- bir de (on) kelimesi öğrenmiştik. 
iine karar verilmiı olan lise ve da.. On ile over arasında şu fark var
ha yüksek okul djplormah as"eri eh- dir: 
liyetnameıi kısa hizmetlilerle asker- tBirbfrinin üstünde olan iki şey 
!iğini tam hizmetli olarak yaptıktan arasında maddi bir temas varsa 
aonra tahsilleri lise ve daba )'Uka- o zaman (on) kullanılır. Mesel! 
" dereceye çıkaranlar Yedek Sü - cThe box is on the table• cümle
bay Okuluna aevkedileceklerinden sinin manası şudur: Kutu masa
nüfus cüzdanlarile beraber 29/4/ nın üzerinde durmaktadır. Masa-
941 gününe kadar askerlik oubemi - ya temas etmektedir. FokatcThe 
ze müracaatları. umbrella is over rny head. cüm-* lesinin m.Aanası şemsiyenin başı

mın üzerinde olduRu, fakat başı -
F.minönii Aakerl* Şubesinden: rna temas etmediğidir. 
ı _ Muamelesi tekemmül etmiı T ext: 

kısa hizmetli yük.ek askeri ehliyet- . 
namelilerle askeri ehliyetnameai ol- ı 't 1 th The thnort~ _poınşt. is 

1
oppo-

ı sı e e sou pom~ - tma ucu 
mıvan ar. b k 'd' ( k b'l' ·2 A-'- ,,w. • t h'zmetlı' 0 cenu ucunun a sı ır. mu a ı ı-- !lller.cgınıa am ı - di ) 
tarak yaptıktan sonra tahsillerini li- r2. w· d f th th 

"k k d - ın s rom e nor ~re ae veya daha yu se ereceye çı - th . . 
'- 1 rd dek "b ı ak nor wınds - Şımalden (gelen) 
~a.ııtan1 a an ye au ay 0 m rüzgarlar şimal rüzgarlarıdır. 
l8byen er. 3 Th ·ıı · 

3 - Yukandalci evsafı haiz kısa t'h - t eG~un wı k comde ,.up ıkn 
hizm lil k dil kl · d .. e eas - uneşşar ·tan o,,.aca • 

~~ er sev e keceb erın.kenl ~lu 4 - The sun will go down jn 
fus cuzdan ve me te vesı a nu e th est G" bd b t 
28 N. 9~ 1 'hi k d b e w - uneş ,llar an a a -ısan "' tan ne a ar ou e - cak 
ye müracaatları ilan olunur. 5° - A wind is warm or cold. İt * is not warm and cold - Bir riiz,ı?ar 

Fatih Askerlik Şubesinden: sıcak yahud so~uktur (ya sıcak 
1 - As'kerliğine karar verildiği ya soğuktur)· Sıcak ve soğuk de

hatdc herhangi bir scbeble şinıdivc i?ildir. (hem sicak hem soğuk de
lcadar aev:kedilmcmiş ofun ;yüksek ğildır) 

6 - Every wind is warm or 
ehliyetnamelilerle ehliyetnamesiz - cold - Her rüz_gar ya sıcakbr va so 
ler. ğukıtur 

2 - Geçen sene geç sevkedildi- 7 - 1 go out in cold weather • 
ğinden mektebden geri çevrilenler. Soğuk havada dışarıçıkanm 

3 - Yedek Sübay Okulu dev- 8 - You /!O out in wet weather-
resinin üçte birinden fazla devam Islak havada dışan çıkarsınız. 
etmedikleri için terhis edilip müte- 9 - 1 ı?O out in every sort of 
akıb devreye btrakıhnış olanlar. weather - Her çeşid havada dışarı 

4 - ASkerliğini tam hizmetli çıkarım. 
yaph1ctan sonra tahsillerini lise ve 10 - You go out only in wann 
daha yüksek dereceye çıkaranlardan weather - Siz yalnız sıcak hava
yedek ıübay olmak istiyenler yuka da dışarı çıkarsınız. 

\ 

Hikaye: Dur gitme 
(Battaralı S İnci sayfada) 

heder de onu tekrar evine bağlar 
ümidile sabrediyordu. 

* Hilmi tam on beş gün evinde 
görünmedi ve Rıfkı her akşam Se 
nihayı görmeğe (?eldi. 

- Kendinize. yazık ediyorsunuz 
Seniha Hanım, sizi ihmal eden bir 
adamın evinde bekçilik ederek 
gençlii?inizi tüketiyorsunuz. Be
nim a$kıını kabul edin. Sizi ne ka 
dar sevdi{! mi anlamıvor musu -
naz? Derhal onun aleyhine bo
şanma davası açarsımz ve dava 

• 
Kendinize beyhude yere 

eziyet ediyor•unuz. 

NEVROZİN 
Varken lıtırab 

Çekilir mi? 

BA$, DIŞ, NEZLE 
GRiP ve üıütmekten 
mütevellit bütün avı 
•u:ı, •ancılarla nezle 
ve romatizmaya lıarıı 

NE'IROZiN 
lıafelerini alına. 

icabında Günde 3 
Kaıe Alınabilir. 

biter bitmez evleniriz. 
Bu sözler, on beş gündenberi Son Posta 

Senihanın her aksam işittiği söz- l==============I 
lerdi. Bunların cazibesine kapıl-
maktan kendisini koruma;ta çalı
şıyordu. Rıfkı ısrar elti, cevab 
istedi. 

Yevmi, Slyasl, Havadis ve 
Halk gazetesi 

Yerebatan, Çat.alçeşme sokak, 25 
ISTANBUL - Size yarın cevab veririm 

Rıfkı Bey. ._ __ G-aze_t_em_lzd_e_ç_ık_a_n_y_a_z_ı -ve-tı 

Ertesi ~n kat'i kararını verdi. r~Imlerin bütün haklan 
Hilmi ı:rene gelmemişti. Şahsi eş- mahfuz ve gazetemize alddir. 
yalarını bir çantaya koydu, evini 
terketme,ğe hazırlandı. 

İşte tam o zaman Hilmi kapıvı 
açıp girdi. Yor~un. zayıf. biıtkin 
bir halde idi. On beş günlük sefil 
ve sefih bir hayattan usanmıştı. 
Evinin havası ona saadet verdi. 
Birdenbire içinde bil' hafiflik duy 
du ve kendi kendine: 

- Bir daha evin haricinde va
samak mı? Allah vermesin! Dedi. 
Bundan sonra Seniha ile başbnşa 
yaşarız. Artık o arkadaş e~lence
lerine, rakı alemlerine veda!. Hep
sinden !bıktım ... 

O dakikada Seniha ile karşılaş
tı. Genç kadının şapkası başında. 
mantosu arkasında idi. 

- Nereye Seniha? 
Bu suali, ,guya aralarında bir 

şey yo'kmuş ·.re dün akşam bera
ber imişler gibi tabii bir hayretle 
sormuştu. 

- Gidiyorum. 
Hilmi evvela anlamadı, fakat 

karısının yüzü o kadar ciddi, ~öz 
leri o kadar uzaktı ki birdenbire 
bütün facıayı hisseti ve Seniha -
nın, bir daha gelmemek üzere ,gi
dcce~ini bütün dehşetile anladı 

ABONE FIATLARI 
1 6 ~ 1 

Sene Ay Ay Ay 
J\r. Kr. Kr. Kr 

'ıuv 4->v .5u 
Türkiye 

1220 710 '27.ı Yunan 
14vLı ~ vV,J Ecneb: 

Abone bedeli pe,şlndir. Adrea 
detl.şt.ırmek 25 ltur\lftur. 

-····-
Gelen evrak geri verilmez. 
hinlardan mes'uliyet elınn.az. 

cevab için mektublara 10 
kuruşluk Pul IIAvesi lAzımdır. 

Posta kutusu : 741 İstan~ul 
Tlgraf . Son Posta 
Telefon : 20203 

Diı Tabibi 
KABAKCIYAN 

ndaki maddelerde yazıh ~eraiti ha 11 - My warm coat is a co•ıer 
iz olanlar 1 Mayıw 1941 tarihinde on rny body - Sıcak ceketim vücu 
Yedek Sübav Okuluna sevkedile - duriıun iizerinde bir örtiidür. 
çeklerinden bunlarıın muamelelerini 12 - İn wet weather your um 
yaptırma\ üzere hemen şubeye mü- brella is a cover over your head -
racaatan ve i<>bu ilanın davetiye Islak havalarda semsi,rcniz b::ışını 
yerine IJc:aim olduğunun bilinmesi i- zın üstünde bir örtüdür. 

ve ölçtü. 
Hergün hastalarını kabul eder 
Gedikpaşa c:ıddesi No. 77 

lan olunur. 13 - Your head is under cthe 

Nisan 27 

Erenköy Kız lisesi Direktörlüğünden 
Spor bayramı için 

talebelerimize 
19 Mayıs gençlik bayramı !Çin yapılacak provalarda hazır bulunmak O.. 

zere lisemiz ıkiııci devre talebesinin 30 Nisa.n 1941 Çar,şamba günü saat H 
de okulda bulunmaları lüzumu Uan olunur. (3280) 

Müsabaka ilanı 
Ofisimizde yUksek mekteb mezunlarile lise ve orta mekteb me

zurıları arasında müsabaka ile memur alınacaktır. Müsabaka im
tihanlan tahriri ve şifahi olmak üzere iki kısımdır. Tahriri imtihan 
8 Mayıs Perşembe günü aaat 1 O da Galata Kozluca hanındak.i ofis 
merkezinde yapılacaktır. Günü ayr&ca tıa)'1İn edilecek olan şifahi 
imtihana girebilmek için tahriri imtihanda muvaffak olmak oarttır. 
Tahriri imtihana girebilmek için taliplerin memurin kanunile 3659 
No.lı kanunda yazılı vasıflan haiz olduklarını mübeyyin vesaikin 
asıl veya suretlerini 5 Mayıs 194 1 Pazartesi akşamına kadar Petrol 
Ofisi Mürülüğüne tevdi etmeleri lazımdır. 

PETROL OFİSi 

DevJet Demiryolları işletme U. M. den: 
Ton başına 75 kuruş nakliyesi de dahil olmak üzere 9 uncu i§leLm.enin 

herhangi bir istasyonunda ve vagon içinde tesllmi şartlle beher tonu 17,'15 
lira muhammen bedelle 100 ton normal sun'i portla.nd çimentosu açık ek
siltme usullle satın alınacaktır. 

Münakasa 6 Mayız 941 Salı gilnü saat 11 de Birkeci 9 işletme bi.nasında 
A. E. komisyonu tarafından yapılacaktır. fsteklilerın ayni gün va aaatıe 
kanuni ve.saık ve 133,13 lira muvakkat teminatsa kom~na miiracaatıan 
lizundır. 

Şart.nameler parasız .olarak komisyooda.n verilmektedir. (3080) 

Te.sia tarihi: 1888 

• ldare Merke'al: İSTANBUL (GALATA> 

Tiirlıiyedeki Şubeleriı 

tsTANBUL, Galata ve Yenlcaml 
MERSİN, ADANA Bürosu 

Yanani•tandaki Şubeleri ı 

sELANiK _ ATİNA 

• Her nevi banka mun- ' 
Kiralık kasalar servlsl 

İstanbul İkinci iflis Memurlutundan: 
Müni.~ Galip Sinap alacaklılarına 

konkurdato teklif etmektedir. Bu tek_ 
llfin müzakeresi için alacaklıların 

30/4/941 Çarşamba. günü saat 11 de 
dairede hazır bulunmaları ilfl.n olu -
nur. (~78) 

·············································-····· 

Tek sütun santimi 

Baılık makta 500 lrrınıı 
1 nci aahile 400 » 
2 nci •ahile 250 ,, 
3 ncii aalaile 200 » 
4 ncü aahile 100 ,, 
iç aahile 60 ,, 
Son aah:le 50 ,, 

Muayyen bir müddet zarfında 
fazlaca miktarda ilAn yaptıra. 
caklar aynca tenn!A.tlı tarife. 
mızden istifade edeceklerdir 
Tam, yarım ve çeyrek sayfa 
110.nlar için ayn bir tarife der
piş edtlmlştlr. 

Son Postanın ticari illlnlarına 
aid tşler için şu adrese müra. 
caat edllmelidlr. 

tılnt'ılık KoDektlf Şirketi 
hhramanzade Ban 

Ankara caddesi 

OOYÇE ORIENT BANK 
Dreıdner Bank Şubeıi 

Mer\ezi• Berlln 

Tü;kiye fUbeleriı 

Galata _ İstanbul - lzmtr 
Deposu: tat. Tüt.ün Gtlm.riltil 

* Her türlü banka İfİ * 

l 

1 
1 RADYO 

PAZAR !7/4/941 

umbrella Başınız ~emsiyenin al
tın~~rf•r. 

Exerci•e: 
Boşlukları. doldurunuz: 
1 - t .go to the ...... against a 

north wind and to the west aga

- Dur, gitme Seniha ... Dedi. 
Bu ses ve bu bakış. J?Pnç kadı-

na çok eSki seneleri, Üniversite Doktor Hafız Cemal Son Posta Matbaası: Doktor 1. Zati O§)t 
yıllarını hatırlattı. 

Hilmi tekrar etti: (Lokman Hekim) Neşriyat Mudürü: Selim Ragıp Emeç Belediye karşısındalcl muayene. 
_ Gitme ve affet S:miha... Divanyolunda 104 No. da lıergün SABİBLERi: S. Ragıp EMEÇ hanesinde ötleden sonra hasta-

Fnndan böyle yuvamızda bnşbaşa ---~b~a~ıı~ta~k~a~bu~l~e:d~e~r!. ~--_!_ _____ ~A'.:... ~E~kr~e~m~U~Ş~AKLI~~G~İL~~~~~~Ja~n~nı~~ka~b~ul~ed~er~.~~~~ ya<>:ıvrırıı~ız. Telefon: 21044-13398 
Senilıa cevab vermed<'n sükıi9: saat ayarı, 9.03: Ajans haberleri, 

Si 18: Marşlar ve hafif program <Pi.), 
9.-46: Ev kadını, 12.30: Saat ayarı, 

12.33: Tek 4Ukılar, 12.50: Ajans ha
berleri, 13.05: Şarkı ve türküler, 13.25: 

inst a • .. .. • wind. 
2 - The east point is opposite n~Ue sankaınnı ve mantosunu ç~ ~~~~~~~~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

kardı. ('!(l.,lerlnde dr>rin bir mer- r, J~~ 
ı.:ımet ıc:•~ı vanmıştı. ~ ~· 

" 

the .. . .. . Poinıt. 
3 - The south Point is not op-

posite the east poınt ...... the west r ' Radyo sal<>n orkest.raaı, 18: Saat aya... 
!'ı, ıs 03 Radyo caz orkestrası. 18 30: 
Ankarada Keçıören Çocuk Yuvasının 
mesaisi hakkında bır dialoğ, 19: Çırte 
fası.! 19.30: S:ıat ayan ve ajans ha
berl~rı, Hl.40· Zira.at Ulkvimi, 19.50: 
Saz eserler, ve karışık şarkılar, 20.15: 
Konuşma {Çocuk Esırgeme Kurumu 
adına Hıkırrahman Ra.şid Üzmen ta
r.a.tında.n > , 20 30: Solo sesleri, · 21 : 
~ur qpıerala.r <:ıııt.>, 22 30: Saat 
a.yarı, ajans haberleri ve ajans spor 
servı.si, 22.50 Dans müzığı {Pi.). 

r ' lstanbul borsası 

Point. V e'""İ re~""ivat 
4 _ . . . . . . the north Point is j \... ,) 

opposite ıthe south ~oint. Be,inci kola kartı altınca kol -
5 - ~e weather ıs warm ...... lskender Fahrettio tarafından yazı-

cold. ıt ıs ...... w~rm and cold: lan bir eserdir kitab halin~e çık. -
6 - South wınds are v:ınds ... ' 

from the . . • . . . . tw.11 .ır. 
7 _ Everv par! of rny body is Tıearet bilgileri ve Tic'aret vesika-

h b 11 ıan - Yüksek İktısa.d. ve Ticaret nıck ...... t e um r 0 a. . 
8 - Mv bo1v is dry and tebl muallim1erinden ismet Alkan 

the umhrPJla is wet. tnrnfındnn yawan ve Üniversite KL 
9 _ Mv umbrella is a tnbevinoe bastırılmı., bulunan eserin 

o ver m y he ad. ba.şlıca bahialeri şunlardır: 

Hergün 
Ticaret, tacirler ticaret. şirketleri, 

bankalar, •borsala.r, slgortal:ır, nakli
yat, gümrükler, amıbarlar, antrepolar, 
umumi mata.za,la.r, ticaret odaları, tL 

216/4/194:1 aQll.lış _ kapanış fiatları ~B&f(araft 2 ~ci .~•!.f~.da) cari satlllJlar, emre muharrer sened, 
satıh mudafaa \'ardır.> sozunu bu- polıçe çek manda, retret hisse se
günkü h~ııb .. iç~n söy~e~i~! nedi ~e tahvilClt., ciro, protesto, sipa_ ÇEKLER 

Açllıf 

Londra ı Sterun 
New-Yort 100 Dolar 
Cenevre 180 İ.sviÇ. Pr. 
Atina 100 Iırahml 
Madrıd 100 Peçet.a 
Yc;ltohama 100 Yen 
Btokholm 100 İsveç Fr. 

.... k'.l~ \ 
5.24 

132 20 
30.29 

0.9975 

. ~u ıkı muhı..n mal{lubıve.t sebe- rlşname ve faturalar, bordrolar, kara 
hının yanı başında daha bır çok- ve denlz naklıya.tı vesikaları, ~ümrük 
ları me.vcu~ olmakla ber~her en beyannameleri, depo, antrepo, ve u
ehemmıyetlı olaıılar bu ışaret et- murni mağaza vesikaları, büroda tas 
tiklc:imizden iba:ettir. . nif ve usulleri. Fiatı 140 olan eserl 

İkı nuı;ıaralı C:ıhan Ha~bı •. harb okuyucularımıza tavsiye ederiz. 
12.9375 ve askerlık tarıh ındc venı hır de-
31.1375 vir açmış ıı?Örünüyor. Barutlu silıi-
31.0975 hın tekiımühind0n sonra eski rnu

------------- harebelere nazaran askerlikite ve 
Eabam ve Tabvilit muharebe usullerinde nasıl bir ın-

•GÖZ DOKTORU..; 
Nuri Fehmi Ayberk 

Ergani ikramiyeli 
% 5 1938 
Sıva.s-Erzurum VII. 
Türltıye .İt Bankası llQma 

19.-
19.30 
9.25 

kılab olmuşsa rnotörün ica-dından 
c;onra da veni bir devir başlamış 
demektir. 

Bundan bövle. motör, bir ordu: 

Haydarpa,,a Nümune hastane.si 
göz mütehusısı 

lstanbul Belediye karşısı. Saa.t 
<S> &en sonra. Tel 23%13 

T. iŞ BANKASI -
Küçük tasarruf hesapları 
1941 iKRAMiYE PLANI 

Keıjideler: ' luba', J l\laJ ""' l &. 
tuı., s Wncliefrba u.riQlenn4e 

J&pLtl'. 

1941 ikramiyeleri 
ı ade~ 2000 liralık - 2000.- lira 
s • 1000 • - 3000.- • 
J • '160 • - 1500.- • 
' • 600 • - 2000.- • 
a , 250 • - :.ıooo.- • 

u • 100 • - 3500.- • 
• • 60 • - 4000.- • 

300 • 20 • - 1'000.- • 

İnhisarlar D. Bakır 

ioARniNi siu11 is sANKAsıNoA 
İKRAMiYELİ HESAP AÇAR 

Başmüdürlüğünden 
Şartnamesi mucibınce 941 mali senesi iÇinde O.Bakır ba,şınüdürlüğü ae 

Mardın. Cizre. Nusaybın. Kızıltepe, Midyat idarelerı ar~ında yapılacak 
olan tuz nukl!yeıı 15 gun muddetıe ve kapalı zarf usulıle ek.ı;ıltm.ye ko. 
nulmu~tur. 

Nakledilecek tuzun muhammen mıktarı cl,660,000• !tılo muhammen be-
deli c30330•. muvakkat 'i>minatı 2274 lıradır. M~va~t:ıt ıhale 9 5 941. t~rı_ 
hine müsadlf cuma guniı saat 14 de o Bakır ınh~ı;arlar başmudfırluğun... 
de müteşekkil komisyo'.1 tarafından yapılacaktır. 

Şartnnme.5i A•lk:ıra, l8tnnbul, Sıırt, Mardin, Bıtlis ve D. Bakır inhisarlar 
idaresinde mevcuddur. c3140• 

~~----------------

Toprak Mahsulleri Ofisi İ ;tanbul Şubesinden 
Afyon ıhra.ç sandıkları için şubemizde mevcud nümunesi ~ib~ ı_o0.150 bin 

krampon yaptırılacağından talipleıin 30/4/941 Çarşamba gun~ •. aat 15 de 
Liman ha.nındakı merkezlmızde yapılacak açık pazarlığa lftır9.k et.me • 


