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B.ÇlrçU 
din barb 
vaziyetini 
lzab etti 

Akdeniz ve Orta 
Şarkta harb 

"Jl.arbin ispanyaya ve~ 
Fasa, Türkigege ve ı 
Rusgaga genişlemesi 

mümkündür,, 

<elngiftz Ye Amerikan azmi 
lmrtıaında ihtiyatlı ve buiret 
li hiçbir kimae Hitlerin ve Mu 
IO!İnİnİn nihai majJObiyeö-

den f(lphe edemez» 

.,,.. Atiaad .. Wr 

Almanlar 
Mor ara 
glrdller 

Atina, Korent 
Patras işgal 

edildi 
K orent şehrine· 

paraşütçüler indirildi 

Askeri vaziyet 
Yunanistanda son 

askeri hareklt 
--- YAZAN: --

E,,..lıU General 

H. Emir Erkilet 
cSon Poata• nın aaart 

muharriri 

D ün1dl yazıımızda tahmin 
ettiiiznjz gibi Atina, 2 7 

Nian •halwı Mat 9 ile 1 () arL 

•nda dü.tmüttür. Geoe tıpkı 
tahmin ve •riffmiz veçhile 
Y anya - Arta üzerinden gelen 
Ahnanlar Xoııeat körfeZJinin 

Kahire. 27 (A.A) - Orta '81"k aınbdeki en dar yerinden timaL 
İn«itiz 1ruv.etleri umum! karar _ den cenuba seçmişler ve Patra-
gihmın tQbl.iki: a alarak Mora yanmada~nı ia-

Yunanistanda kıt'alarımızuı fl/I tili,,. batl•Dllltludır. 
rl çekiliai devam etmektedir Almanlar ayni ZAmanda bü.. 
' Adnanin iKaJi yük bir .Uratle Korent kanahnın 

Berlin, '71 (A.A.) _ Alınan ordu da geri.ine parafiitle kuvvet in-
lan başkumandanl~ının tebliki: direrelt ka.nalla beraber Korent 

Yunanistanda çarpışan Alman fehrini rz.aptetmif].erd~. 
kıt'aları, düşmanı takib esnasında (Arba sayfa 6 stihm 4 te) 

(Arkw sayfa 7 ıütun 6 da) \. J 

L •• d,. ı1~~ ıu..·- ''Biz vazifemizi · ı Epirdeki Yunan 
:r;:; !:!!1~ ,bd~::~~~~~,~~nyl~~ namusumuzla ifa ordusunun teslim 
diği nutkun aşağrdalii hülasasmı ver 

mc~\~!~uıar. ma~z bulunduklatı 8tmİŞ bir milletiz,, OIUŞUnUn Sebeblerİ 
ölüım tehlikesi karşısında, kendileri- r 

ne yardım elmekliğimiz için bize 
döndüler. Ve biz de onlara yard,m 
etırnemezlik edemezdik. Bunun için 
kanunlar vardır. Bu kanunlan ihlal 
etmek, f ngiliz imparatorluğunun te

işgalden evvel Atina 
radyosunun hitabesi 

Yunan harbiye neza
retinin if ıaatı 

l'efi için felaketli olurdu. O ,eref Londra 27 (A.A.) - Atina rad Londra 27 (A.A.) - Epirdek.i 
obnakıı zın harbi kazanmak ümi - yosu dün akfam Yunan halkına a- Yunııfn <*clueu.nun teslim olupnun 
dimiz de olamaz ve harbi kazanma. taiıdaki lUtabede bulunmuflur: aebdbleji, Yıman harbıye 'n.e:Qllreti 

a ını uazi e a ın a 
Bayanlarımız orduya sıhhi 
levazım yetiştirmek işile 
hummalı bir surette meşgul 

,····---·····---······················· ................................. ._ ...................................... --., 
f Sayın Bayan inönii atelyelere giderek 1 
i bizzat çahtpmı,, sargılar hazırlamı,tır ~ 
\..._ .... ·--·--··-··-··--··----·----·-.. ··-·-·--···-··---····-·············· .. ·····················' 

Bugun vilAyet Parti merkezinde buyuk bir toplantı yapllacak 

S.ym 8a7an lnönii hart. sarpa m-atathanesind. çalqiyor 

Almanı ara 
akınlar 

Ankara, 27 (HutıUa!) - Yar • 
dımsevenler Cemiyeti tarafından 
kurulan atelyelerde orduya sıhhi le
vazım yetiştirmek iş}le Ankara ka -
drnlan hummalı bir · aurotte meşgul 
olmak.tadırlar. Sayın Bayan İnönü 
de bizzat çalrtmalara ietirak. etmek.. 
tedir. Bayan İnö.nü dün de atelye -

ve lerde bizzat çahırnJf, hazırlamıı oL 
ckığu ilk sargıyı depo müdürünün 
ric:a.ı üzerine imzalamı~ır. Bu saJ'o 
ğı. depoda bir hatıra olarak sakla -

Berlin, Hamburg 
Kiel yeniden 

bombardıman edildi nacakhr. 
ia <la layık ofomayız. Askeri mağ- Yunanlılar, umumi müdilrlorinden birinin dün 
JQbiyetler ve hatalar tamir cdilebi - Metin olunuz, vakur olunuz. müf radyoda okunan beyanatile ifta e - Londra, 'J:1 (A.A.) _ İngiliz ha 
bilir. H~rh talihinin cilveleri vardır, tehir olunu:a. Tarihinize layık bir dihnit bulunmaktadır. va nezaretinin dün akşam Reç va- Milli Şefin refikalar; sayın Ba • 

Bugünkü toplanfl 
rniitehavvildir. Fakat ayıp bir ha - millet olduiunuzu aöatermeniz il - Beyanatın metni tudur: kit neşredilen teblijti: yan lnönünün himayelerinde bulu-
reket. hur;ün bütün dünyada maz - zımdtr, Ordunuzun kıymeti ve mu- Harbin bahtsız neticesi cesaret Avdlarmuz, Cumantesi günü, nan Yardltll8evenler Cemiyetinin 
har olduğumuz riayet ve hürmetten • (Devamı 3 üncü aayfadal (Devamı 3 üncü aayfada) şimali Fransa ve Manş üzerinde Türk ana ve kızlarını vatan müda. 
bizi mahrum b:rakır ve hayati kuv. birçok taarruzi keşif uçuşları yap faaaında vazife almağa davet eden 
'\'etlerimi:r.i kırar. Dunku Mı·ııı kume maçları mışlardır. Bu harekattan iki tay- beyanname9İ üzerine 1atanbul ba - S.ym Bayan lnöniinün bulrfacLii 

yaremiz dönmemiştir. İn~ilterenin (Arbsa ayfa 5 IÜhm 6 da) um llll"llA 
Yugoslavya facia'i cenubu şarki sahili açıklarında bir ~ 

Yura•i•ian lrom!l'lllarını,n, bizim B .k H b . d~an tay~resi avcılarımız tara- Beyoğlu Halkevinda dünkü merasim 
h:'!'1::.':~:~~~~ .•. ~k;:"_!~~:~~ı.::;;·: eşı taş ve ar ıye f~ndan =:.:ş:~\12 98 .. nıın b t b k 
lerı hususunda c~ddı hır umıd var_- . Loİıdra, 27 (A.A.) _Salahiyet- gon as a a ıcı 
dı.. Yuyoılav fac.ıaaı tu olmu~ur lö, k •bl e e d •z tar Londra kaynaklarından öhe-
~ c:esu<~!:.n3b::~a:~~d:;- ra ı erını gen ı er ~~d~~~efi~~n~ur!~:u~n:!~:a~: havana dOD dı·plomaları 

' !~:n t~~=~~~r~!~:~~~lı ~~~~i J CEBE .. LÜTTARIKIN Ankaradaki karşılaşmalarda Demirspor (Aıbu sayfa 7 ıütun 3 le) merası·mıe tevdı· edı.ldı· 
Altayı 7 - 1, Gençlerbirliği Alhnorduyu 

MUOAFAASI 2 - 1 mağlub ettiler Almanlar 
ispanyanın vaziyeti 

Londrada nazik 
addediliyor 

Londra, 27 (A.A.) - Buradaki 
aalihiyetıtar İngiliz mahfilleri, İs
ı>aııya vaziyeti bak.kında ajanslar 
~e ~azeteler tarafından verilen 
haberler! büyü.k bir ihtiyatla kar
şılamaktadır. 

Heyeti umumiyesi itibarile bu 
ıneselcnin son derece nazik oldu
lu kabul edlimektedir. Filhakika 
düışman propQRandasını önlemek, 
hadisleri çok yakından takib et -
nıek ve esasen cok ciddi olan bir 

Almanlann yeni ileri 
hareketi Kahirede 
nasıl karşılandı? 

Kahire 2 7 ( A. A.) - Ortaprk 
İngiliz kuvvetleri umumi k.ararga • 
hın.Jn tebliği: 

l..ibjyada T<>bruk mınt.ak.asında 
vaziyette hiç bir deiifiklik yok.tur. 

Sollum'da dilpan müfrezeleri, 
düu ak.fam birçok noktadan hudu. 
dkı aeçmiılerdir. Seyyar hafif kuv -
vetlerimiz düpnan müfrezelerinin i
leri hareketini hırpalıyarak düıman 

· : ~ . • • , la temas halinde kalmııtlardır. 
~ ~filtt•! - HarJ,aye maçından lae)'ecanh bir safha Habeşistanda bütün mtntakalar- G8nülHI butabalnalara diplomalart teni edDirtcen 

Dün Şeref sabasında.~lli Kü-ıra 3-~. Harbiyeye yenildi. Harbiye da harekat fayanı me.m:ııuniyct bir _Dün sa~t.15 de Bevo~lu_II~lk~ıim~alı foto~rafları. ınerasimle hu-
me maı:larına devam edıldı. İstan- dünku maQta kazanma şansı faz- tanıda devam etmektedir. vınde, Mıllı Şef İsmet İnonunun susı mahallıne talık edilmiş vı 

~~ııııAc~.ıııııırı.."""~~IW"!l..-.~.,. l:Nlal>or dur:2Ull bir oyundan son- (Arbaa .na 7 aütua 4 te) (Deıxım& 3 tillci 1atdadcı) Hallrevine hediye buyurdukları (Aıba ..,fa ı .... ı te) 
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SOK POSTA: 

Telgrd, Tele:foa Ve Telsiz llaberler· 
Maklnere !Ankara DOrtyol Zara veı Cenubi Afrika ı .a.ıman denizi "Biz vazifemizi 

A tak ' d J ı' J Jd Başvekilinin kafilelerine namusumuzla ifa 
verilirken n ya a ze z~~ er o o radyoda nutku ı.!.~~!~a~ • .ruz etmiş bir millet!ı 
Habeşl.standakı• Anbn 27 (AA) - BUt"ün sa. Antakya 27 (A.A.) - Bu sa. B .. L.!! .__6·- B lk l J bava nezaretinin tebliği: (S.,:arafı 1 inci .. ~ada) 

et 7 45 te o~olda· 8 46 da ı. Lh 7 50 d L__ d 15 (( • ..,. .. IUU a an aTaa Cumart . .. .. .. d"" ı ff k" le ~·· • -· •7 • • - Dil , e uara a a:lniye sü - . eaı gunu ııun uz saat e - va a ıyet ri daha pmdiden ı..a. 
·ı ı k ı • ke•denmea. 16.2 de Zarada ve . lıtaanılmıyacalıtu)) rınde bomb d · · ·· d .,.. 

Son 1 a Yan a esi 16.W de AMarada hafif bir __ ._eie ren oldvkça fiddetli bir zelzele ol - ' ar ıman servısıne men- tun ünyaca teslim edilmiştir. Da 
- aub ta~eJer, . düpnan ııemilerine Vallllzın meıru olduğu da teslim 

d d 
olılnuttur. H.ar yoktııar, JaUlhır. Hasar yOktur. Kap, 27 (A.A.) _ Cenubi Af- k~rfl faaılyetlerı.ne devam etıniıler- dilecektir.' Biz vazifem;zi nam e UşUyor Al 1 E . d k ri.ka Birlili Başvekili General dir. muzla ifa etmİf bir milletiz. man ar Mısır pır e i Yunan Smuts. dün akşam radyoda .Oir nu Norveç sahili açıklannda üç iaıe Do.tlanm. Yunanitıtanı 

Kahire 28 (A.A.) _ İmparator- tuk söylemiş ve harbde Amerika vapuruna hücum edilmiı ve bunlar- kalbinizde yap.tınız ve sizlerde 

luk kuvvetleri Desiyeden ancak arazı·sı·na gı·rdı·ıer ordusunun tesıı·m nihayet sonuna kadar gidecektir. dan asgari bir tanesi batırılmıftır. nu!l son zaferlerinden, ordueun bırkaç kilometre mesafede bulun- demiftir. Friz adaları açıklarında himaye aon feN!flerinden ilham alarak 
maktadırlar. De:iiye Ha.beşistanda- General Sınuts, nutkuna şöyle altında seyreden takriben 4 bin to- P.Ylnız. 
ki İtalyan mukavemetinin son ka- (a.,e..fı 1 ı.ai aa,fll•) oluşunun sebeblerı• başlaıluftır: nilato hacminde vapurlar bombar. Yunanistan tekrar dirilecek: t 
lesıdir. Kahire 27 (A.A.) - Umumi - , Bazı kimseler, Ba:.kanlardaki dıman edilmiı ve hasara uğrablm19- rar yükselecektir. Çünkü 'lleşru 

Londra 28 (A.A) - Salahivetli yetle iyi ~aber a~n ma~fe~~e cö- en.. tarafı ı İDc:İ IQfada) hadiselerin aldıih şekilden meyus tır. d_ava ve hürriyet için bütün nam 
mahfellerde bu~ün söylendiğine re, Solhım da denıze dognı ınen ya- k hiı d d w·ı y gibi RÖZÜküyorlaı:. Kısa bir muka- Hola.nda sahili civarında hava sıle harb etmiıtir. 
göre, dük d'Aoste ~ayri .kabili içti- rnacm cenubunda J&rka doğru iler- ;'° san 15~ a~lyo egı '.. unan ?~": vemetten . so~ra Yu_goslavyanın dafi bataryalarını himil dütman va Kardeılerim, cee1.1r ve aabırlı 
nab olan İtayan ordusunun tesli - liyen iki motörlü dÜ1ft\an kolu, bir- .arının l kmı d nl nufuaa malik ikı beklenmedık bır tarzda bfrdenbire purlarına bombalarla hücum cdilmiı lunuz, kuvvetli olunuz, bu ıztır 
mini geciktirdikçe İtalyan müs - çok noktada Mısır araziMne ııirmit- untMator b 0~ İ aJ1na trp k~y- hezımeti ve müthiş surette Rayrı ve mitralyöz atefine tutulmuttur. lan yeneceğiz. 
temleke ordusundan kaçan yerli - tir. Seyyar İntıiliz lut'aları tarafın- rna a mg: ur \ma -~rın n ~og - müsavi ~;tlar dahilinde kahra - Cumartesi günü Norveç'de Sund Yunanlılar, Yunantstanı d • 
ler. henüz İn.5(iliz kıl'aları !.arafın- dan adun adım pefieri bırakılma - duftUr. k.:h nazı ı gunlerı Epır or. m.anca m_u~a.faadan sonra Yuna - civarında bir tayyare meydanına kalbinizde aaklıyarak vakarlı olu 

dan al ed·ı · b L. maktadır ileri hareketin derinliği - usunun raman arı arasmda ge- t t ı b k ışg ı meml$ Urunan mın- . d !:__ı . "b 
25 

•ıA 
30 

L! çirdiğim için, cesur Yunan milletini ms. anın ıs ı ası, u . iı:nselere müt muvaffakiyetle bir baskın yapılmış, nuz ve iftihar duyunuz. Çünkü 
takalarda vahcıyane ha-k .. tlerd"" nın, enu:uen ıh a. r.en 1 a ın- · d · L: •• tefıkler davasının ıstıkbal hak rd 2 t b bal l h "b fli b. ·ıı bul ak f ~ t lde • "'"d .. bil .. lometreyi ııeçmedıii sanılmaktadır tenun e enm ~ bu ordunun subay ı - ye e ayyare om ar a ta rı tere ır nu et ve kahraman 
-~ulnrdm. Düı~ ıntı e

1
. olmae e ktae • ve hiçbir __. cer:uba doiru bir ile. ve erleri vazifelerini büyük bir fe _ k~nda endişeler vermektedir. Bu edibnit ve batka tayyareler mitral- aaker olarak Yatadık .•• 

"._ e ır. a.un es ım n -r-ı d k • ı ki _ı 1 ._ · kımseler, İn.g.liz kuvvetlerinin yoz ateşine tutulmuthır. 
. . ri hareket bahi. mevzuu oldaiuna a ar 1 a yapmı.-ar ve mem e-.. eb- l "k dM dil $a imtına etmesı, Habeşistanda yaşı - g(Mtennemektedir. Bu kolların mizin askeri tarihine yeni p.nlt say- aı uşman kuvvetleri karşısın- emez. rkta olup bite 

yan erkek, kadın ve çocuklardan L ita'-- la t L!ı t.. falar ilave etmitlerdir da bir kere daha geri çekildikleri 8 ço·· ç·ı dU h b hiçbir;i garbda olanlarla muka 
.. . . t .. ımnı azammı 17•n rın eşııu e . d k de r 1 n ar se ed 1 

murekkeb sıvıl talyan . ?alkı~m tiii zannedilmektedir. Şimdiye ka _ Am~~dh.Wu~ tv~hti dnğlannda ~ e ay ylemektedir. Fakat bu • ı ~mez. .• h~yatı b8;1'ımından k;:ndısme ·bu. - dar, bu cephede faaliyet. Capuzzo- 6 ay auren çetın bır mücadeleden kımseler unutuyorlar ki, ~eçen • • • • h • Ygnanilt•aa pnderilea kan~ 
yuk mseuliyetler yukl~mektedır. Sollum m1ntakuına inhiııar etmiş - eonra bu cephede muzaffer olan Yu ha.~bde: Av~upanın bu kısmında vazıyetını ıza ettı Londra 27 (AA.) - Çö.W 
General Cunntn,(ham Düke yaptı- tir. Vaziyetin, atağı yukarı, geçen na~ or?uau· .. :u~oelav ordusunun muttefıklerın vaı;iyeti huRÜnkün- n'lllk.unun Ortatark harbi hakkı 
lı teklifte İnı;(iliz kıt'aları tarafın- Q-16lde kalyanlarm Sidi..Barrani _ ıerı ç~kılwıea uzenne, arkasından den. ~ok daha_ fena idi. Bu şerait (Battanfı t inci sqfada) ki .kısmı: 
dan ~al edilen mıntakalard:ı bu- ye vardıkları zaman mevcud vazi _ da kalabalık. ~ot~rlü vaııtaları ~ol dahı_lınde dahı müttefiklerin dava mauna boyun eğerek Teziline bir Libyada İtalyan kütlelerinin 

ı b
··w· . "il in .. d fa yete benzedim ıöylenmektedı·r Ma ve çok kudretlı bır hava kudretıne sı nihayet galebe çalmıştır. Bugün masuniyetin aattn alacağınıı ümid e- va)'I külliyeaine hücum eden .ku• 

wıan u n sıvı er mu eıı ası . ... · - li'- ı · b" · korku duyan d ti k Id l k , l ef . k d. .. . lıoa~ anafih, aanıı.clığına ııöre düfllla • ma .. o an yen.ı ır ordu ıle çarpış.. .. OS •• anm, ÇO a a- den bir hükômet vardı. vet er, ço küçti.ktü. Zaferlerin 
mk ebs ul ıytt•~ru. ~nldi! u~şt. a ı;l nın mevcudu, o zamanki.ne nisbe - mak mecburiyetinde 'almıştır. nıyorlar. Bugunku harb Balkan - Akdeniz tak da birisinde general Wavell, b" d 

• u e ı,,..nı 11\ rmı ır. d-L E · y d · "b t larda halledilmiyeckt" mlD asın d ·k· f _._ d ır • ten ena azdır. Geçen aene Sidi - . ~>rr unan or usunun ırtı a ı .r. Şimd" Akd . k nd a ı ı ıTILa an, yani takriben 

B 
·• ·ı · h '- ite.ilince bu ord b -L d lık Almanya kinler kazanırken, İn h rb" ıd: . d enı~ld mıntab~~ı a bm kitiden fazla asken· ço""lde 1 

. arranı ye ı en are .. eh yapılmaaı u. a~u~an an - wiltere dostl . l k ..,. İ a 111, enız e. ço e ve ımaa.sa d . ıçin 5 ltalyan fırkası kullanılmııtı. la tem~•. edememıt ve d~tına~ tay- ,. u.,ı: ar aıanmıqo.ır. n- h d d .. • me e emeDUf veyahud harekete C 
Dütrnanın bu yeni ileri l.areketi, yarelenrun bomha ve mıtralyoz a - giltere, bu suretle, sulh jZelince ava 11~· anlau ~ne, b mkul tenev;n ,.,ve çiremem1flir. Binpziye vardı w 

L__, t · lt·-...ı · · · · · kA yeni dünya nizamını kurmıya ya ıumu u 0 caırını e ememız ıa - ve llL----1· ·• • 1 · ı ...ı_ 
mgillz •rhlı arabalarının yıpratma etı a nıua ıaşe.~ı~ temı? 1m an1"" . - zandır. . ınu.90 iDi ıun e1yon arlnııHan Irak hAdiseleri ve 
t&biyeaile maddi kayıblar l"aydedil- da kalmamıttır. Nıhayet 11malden ve rayacak bır manevı sermaye ka - Şimd" B ika ~ 1 1 • ... n kalan bakiye Trablusa «iden 
meden yapılmıı değildir. Bu lngiliz J&rk:'an kendieini ~kıttıran iki kuv- zanmıştır. Evvelce çok defa oldu- ek. \ ı:uı U ey et erını ç ııne- lu yolda kaçtığı zaman bize . 

Bem 28 (A.A.) 
- Of:ı·.· zımlı cüzü tamları dii•manla tema- vetlı hasım ve mucadeleye devam iu ~ıbi, Almanya bu suretle zafer m 1 ve ·ıeın 1 er e unan ve Yu - etmemezlik edemiy w'· . b" • -. ._._,, hw it d 1 ler kazanmakta, fakat harbi kay- l g?ı av m.ı et eri aruında. bir kan ve ı-L _ıa buhınulm ecesımız ır 

La Sullle "azetesinln Berliiı mu- aı muhafaza etmekte ve Jüpanıa ınmansız ırı a1J•ın a tes ime mec kin ehn krt k 1 Al ~ uttur 
h ileri hareketini a:r..rta .. ırmaktadır. bur obnuttur. betmektedir •. Muvaffak olmak 1 n a ma IUretı e ma~.- Size bu b"tabcla b 

Almanlar 
&biri yazıyur: w -ra için Hitler er ~e" İn"'lterenin ıs- arın hata yapıp yapmadıklarını go- .. 1 n ahaetmek 

A1--- ıiy sı· --'-fe11 -ı-..:ıe Irak Sicli ............ .,e d.J....· c b 1 ' ' .,. ''" re W• Al 1 eli · d b me muaaa<le ediniz. T · · u.u.u a u..a ~- nu - ..,.... OH k tilasına ıteşebbüs etme~e mecbur cegız. man a11Jn, enn e u - ltal an . .. .. .. etrın 
hldiseJeri dikkatle takib edil - Düımanın Sidi - Barranfye doi- e e arı ın kalacaktır. İngıltereyi istilaya mu lu~an kuvve!le~ A ve besl~me vasıta- Yu: Hdık~~tor:unun nasıl ziyan 
mektedlr. Bu mıntakada İnjliliz nı bir ilerlemesi, Kalnrede umumi- vaffak ohnadıgı takdirde de har- larıle M19m ıstılaya teıebbüs etmek . an · ar uzerıne ablarak evv 
kıt'alarınm takviyesi Berlini son yetle iyi haber alan mahfellerce müdafaası b' k · bet . l kt Ew İ _ l~ d~. hata iıleyip iılemediklerini gö ıhtar~a. _bulun~~~an memleketle 
derece allkadar eylemekte, fakat miistebad görülmemektedir. Fakat ~ ay . m~ 0 aca. ı~: .. ı:?~.r n recegız. nnı .. tıla ettıgını ve nasıl lr.li 
Almanya bu mıntakada da Jlafil bu mahfellerin tebarüz ettirdiği .gi - gıltere ıstılayı ~erı puskurtür ve H b" T'ürki şöhretini ~niden ı d 'İ 
avlumusracakbr. denilmektedir. bi, eier aü

1111
an bu noktaya varsa . ~Battarafa ı. inci aa.,fada) münakale hatlarını. Atlantik yol- « ar ~eıye. v~"Ruayaya nan milletinin ltaly::no:du::~~ 

Sovyat gazeteleri 
ve Yunan vaziy,ti 
Moskova 28 (A.A.) - B. B. C: 

Kızılordunun naşir efkarı olan Kı
zıl Yıldız aazetesi yazıyor: Yuna
nistanın mağlubiyetine rdmen 
İnı?ıllzler. şarki Akdenizde strate
jik kuvvetli bir durumda bulunu

cl.ılai, vaziyet. dÜfmlıa için ceçen vazıyetin daha zıyade vahamet larını. Kap etrafındakı yolu ve da ariinl unn fllr adım eri attıw n h 1 nı W1elı:hM1en daha az mflMticl ot.c:ak· keabetmeeıne manı olmak zarure- ha az bır ehemmiyette Akdenizi Şurası muhakkaktır ki. ~deniz- ~ g • 
81 1 

atır am 
tır. Çünkü düıman kollan hllen 

0 
ti karşıamda bulunuyoruz. aıc;ık olarak muhafaza edene tn- ~e bizim için Mııın tehdid laen teh "':"'niaf•._ kompılan 

kadar mühim değildir. Bununla beraber bu mıntakada l(iltere, Hitlen kırmış ve mı:vak- li~elerd~. batka Y.eni tehlikeler bat- Yu'!anıstana j(Önderdiğimiz k 
Bundan ba,ka, İngilizler, T ob _ y~pılac~k bır Alman ilerlemesi- katen kaybedebilece~i her şeyi ye gostereb~!ır .. Harbın l~panyaya ve :ve~l~nn kendi b~larına Al 

ruk'da aailam eurette me'YZİ almış nın İngıltere ve İrlanda müstcs:. n .den almış olacaktır. Eğer lngil-1 ı=:asa, Turkiyeye ve Rusyaya ge _ ıstıla ~algasın.ı durdurma~a k 
bulunmakta ve düşmanın cenahını na olmak üzere, bütün Avrupa sa tere ve İngiltexenin deniz hakimi nı,lemeai mümkündür. Almanların gelemıyece~~ı bıttabi bilivord 
tehdid etmektedir. hillerını büyük bır ıtehlikeye ma- yeti hücumdan sonra mevcud ka Ukranya hububat ambarını veya Fakat Yunanıstanın komşuların 

Şimdiye kadar, T obruk mıntaka. ruz bırakacağına şüphe yoktur. İırsa. Hitler partiyi kaybetmiştir. ı ~afkasy~ petrol kuyulannı ele ge- henüz vakitken, Yunanlılımn 
• hariç, diğer yerleTde düfmanın Bu vaziyet bittabı Amerikadan zi General Smuts İngiliz İmpara- çırmelerı de mümkündür Fakat bir nına sıralana"akları hususun 
IMva fasliyeti az olmuttur. yade İ~iltereyi end~ye düş~r - torlu~unun Afrlk,ada ve Akdeniz ::Y muhakkaktu: Hitler ne prkta, çok hakiki bir ümid vardı. Bir 

fngi)iz tanarelelinin akmlarl ~ektedır. Bundan başka tehlıke- havzasında yaptıklarının ehemmi- ~- Or~ap.rkta ne de Uzakp.rkta .gelecek ve bunun tahakkuk sah 
Kahire 27 (A.A.) - Ortasark nın. j{erek ~ans_ız ~re~ İspanyol yetini kaydettikten sonra. Ameri- muntakım adaletten ya!:asını ııyı - sı!la pek ziyade yaklaştı~ı ö~e 

lngiliz llava kuvvetleri umumi ka _ Af!!kası haa:~ııekrıne Sode sırar.e~ edde ka Bırleşik devletlerine telmih ile ramıya;.::;· ._ ____ _.,_ • • nılecektir. 

K d 
"" il rarglhının tebliği: ce~ı ~u a a tır. n gun er e demi$tir. ki: « • IUUlllUllllll ~~·· Balkanlarda vahim felAke ara aga yo anan Libyacla, 25-26 Nisan gecesi, in- Fastakı İspanyol mın~kasın~ ma- Yeni bir müttefik, bütün dünya . Bu ~ar_b! _kazanmak. ıçın, Hitle- vpkua 11telmiştir. Yu.lloslavya • 1 k • • giliz hava kuvvetlerine mf!nsub bom h~d . seyyahlardan hır hayli 2el- nın en kuvvetli müttefikini kazan nn, ~a ı•tıl.a. ıle. bu .adaVl. fethetmesi lub edilmiştir. YIJ.j(oslavya, an 

Ha Yan Omlserl ~ardıman tayyareleri, Bingazi üze- mı~~dra. 
27 

(A.A) _ L d dık. Amerika Birleşik devletleri ~4J:ri:d ~·~1 Amenhka ~ırdleşi~ dev1- db~l~laryda mukavemete devam 
nne ı, k b. h.. la · or . . . . .. .. e ag ayan ayatı enız yo - ı ır. unanlılar adet karsıs 

yorlar. 

. lina at a ır uc:vm yapmış r ve Gort'un Cebelüttarık müstahkem ıle ve bıze yardun ıçın butun Ame lannı kemıesi lhımdn H tt w • • 

Roma 28 (AA.) - _Orta ;--lç~ anda vapurlar üzerine ve diier mevki umumi valıli~ine tayin e- rikan hüsnüniyeti ve geniş kay - kalmamız için, ı gilt · daya a m~lüb OlmUftur. Arnavudlul: 
Mazzoloni, Kar~daA' sivıl komıserı t'•ri hedeflere bombalar atm·~lar. dilmesi İngiltcrenin harbin bu naklarile, harbin sonunu, kat'i iti-1 harebesini naaıl k t'~r"1 m1° kn mu ralı~ Y°fan ordu~u, arkası k 
tayın edılmiş ~e Cum~rt~ iakpmı o~du Su hazinesi, tele!on aa~tralı ve mıntakaya sirayet etmesi ınıka _ madla bekliyebifüiz. j dı isek Atlantilt .:~:nar;,uha~=== ~r~e ~:'kl~~:ıaga mecbur ed 
Cet neye hareJCet etmıştır. bü .. it umumi 

1 
kararsihı cıvarında nını hesaba kattıitını ptermek- General Smuts sözlerini şöyle lini de o derece kat'i olarak kazan- li k d 1 ~ o~lann İ ı,.i: >:•ngtn ar çıkanlmJ.thr. Bom- ted.ir. Fransadaki İngiliz kuvvet- bitirmi$ir: mamız liznnda -~ ar a aş arına, endıler ne bil 

HambuTg ve Bremen
hafen nasıl 

b
r, llımanda buhınan vapurların lerinin başkumandanlı~ını yapm1' Bu öldürücü mücadele belki Atlulik d.;.. ~ tun en.gel olanların üzerinde yanı aıı arına düfmüt ve direk 

1 
Lo . .. . A "k . bırakarak denize do~u çekı 

üzerinde tiddetli bi . filalt meha o an l'd ~rt Cebehit_tank mu- uzun olacaktır. Muhakkak olan ıbır ?1e.rı an fılosu ve deniz ıtay- için çarpışmak m b . f d 
tur ' ın ° Uf - dalaasının ıstılzam ettıitı mesele - şey varsa çok çetin olacaktır :-'Bi- yareJerı. ,llarb yarım küresinde t ec urıye ın ... 

Avcı ta le . . lere etrafı ile vakıftır. Cebelütta- zim davamız haklıdır ve nihai za karakol Rezmek emrini aldıkları mış ır. 
Barce aruı~d=e nmrz, D~e . ile rıka .. hücum ~:ld.!ği takdird<: ora- feri elde edecdlmize kani olarak i~i~, İngilizler, .~ı!;l1ave kuvvetle- ltaı,aa clildlııtöriinlia ı..,·am111Uı•J1!1 

Lon<lra 28 (A.A.) - B. B: C: ta b · ki" seyreden bir mik - da otedenberı mukemmel bır as- mücadele ediyoruz. rını çok daha buyuk bir n!sbet da Yürüyece~ımız çetin yolu b r 
Cum teaini Pazara bağlı) an gecede r b1jn.

1
na d.~ maheus ~rrMÇ 0 - ker olarak tanınmıi olan Lord hilinde İngiltereye daha yakın de kika terkedcrek, İtalyan ordu 

Hambu1 ve Bremenhafen üzerine to~~ 1 ~n .e 1!9.:n otomobılleri mit Gort ,Pbi müdafi ile karşılaşıla- H b • d .. niz yolları üzerınde tahşid C'de~t>k nu, Yunanlılara karşı şanlı zafe 

bombalandı ? 

yapıLn ngilız akınları çok ,iddetli r•_Y?Z a ef1De Uf ve tahrib et_ caktır. Meseleyi iyi tetkik etmiş a eşıstan a yenı ve çok daha büyük mıktarda Al- rinde kazandı~· şanlı eklillerd 
olmu tur. Bu akına ittirik eden bir m~ırİhı . nd k • bulunan yüksek rütbeli bir İspan man denızaltısı tahrib eylıyecek dolayı tebrik eden İtalyan d 
pilot demiıtir ki: Son model çok -h-· m cıvan~ ::t kat .alanmı yol sübayı Ceb lütterıka karadan• ıdare kuruluyor vaziyette bulunacaklardır. Atlan- torünün bt"vannamesinden bah 
•irr bombalar attık, büyük yangın- za ııc~a t~ 4:n ~~r. Mee- hücum edebilmek için Hitlerin en tik muharebesı uzun ve çet n ola-
lar ve fiddetli ınfiliklar husule ııel ~~~l IO ~yy.re.ı dütüt&I - aışa~ı 150.000 itisilik bi: odu kullan caktır. Ve neticesı henüz hiçbır su ::S\!!~nı;e ~~~t :~:~~~k 
di. şimdiye kadar iştirak ettiiim muttur. ması lizımgeldiitini söylemiı;tir. Addi .. Ababa 2 7 (A.A.) - Ha- reUe taayyün .?tmemiştir. Fakat dünya rekorudur. Mussolini d 
otuz aklından hiç biri bu kadar mii- Kı [ B • Hatıl bu tekdirde bile hücumun beş reisleri harb dolayıaile tama _ şundan kafi surette eminim ki ve kendi postunu kurtarmak 
.. ir ve pddetli olnaamııtır. ra orıs mu~fakiyetsizlilde neticelen - men bozulmuı olan idare servisleri- bu muharebe iJffidı daha tehlikeli İtalyayı Hitlerin imparatorlu 

mesı muhtemeldir. ni yeniden tanzim itinde lnr,liz ıi - fakat aynı zamanda daha müsa- na tabı bir devlet haline sokan 

lngiltereye gelen 
yeni tayyareciler 

Londra 28 (A.A) - lmpara -
torluğun muhtelif merkezkrinde 
talim ve terbiye ıören ve mühim 
bir kuvvet teıltil eden tayyareciler 
dün bir İneiliz limamna gelimtlercür. 

Bu tayyarecikr arasında Kana -
dalılar, Yeni Zelindalılar, Avue • 
tralyaalar ve bir miktar Amerikalı 
wııdır. 

he~i bır hücuma karşı koya- Y- m~vır erlı n yar ımhgor - dır. lştl
•bde Cebelüttarık son zamanlarda .-.il :a.. •• 1 'ndıe d .. it bir safhaya airmış bulunmakta- sopa yemiş çakal, Alınan kapla 

b
.l mektedrrler m.paratorun usu•i L-'1!- - a. ------ .. --: nının yanında, yalnız arlıktan ı ecek tarzda tahkim ve takviye .. h. · d b" 1 anguı& .... ~ _.. .,. edilmiştir. Kaya delmek hususun- mUfllvere eyetı ~asın an ır n - İngil.z ve Amerikan azmi kar- }umuyor -ki bunu anlardık- fa 

Sofya, 2'1 (A.A,) - Kral Bo
ris refakatinde Prens Kiril oldu
~ halde İşti.b'e muvasalat etmiş
tjr 

da ihtısas sahibi olan Ka- giliz sübayı Habe,ıetanda siya1i ha.. şısmda ıhıtiyatlı ve basır th hıçbir aynı zamanda zafer uluma) 
~~da madencilerı kayanın yatın yen~en doin;ıa•t~a. ~alıpn~k- kimse, Hitlerın ve Mussolininin yükselterek tefahür edivor. M 
ıçınde bir yeraltı şeh _ tadır. Addıs..Ababa daki ıkı hapıııa- nihai mağhlbıyetınden şuphe ede telif kimsler üzerinde avrı a 

· ·· f · 547 h intıbalar bırakır. 1' .. akat b n e 
n vucuda jletırmiş!erdir. Tıibiye nenin te tişi 10na ennce ma - mez. meflıumu bakımından buradaki pusun derh•l tahlıye edileceii an - Ha..ı.rda nim ki nihai hesab ~ünü ~eli 
istıhkamların t<>rt:batı Si~fried la~ıhyor. Bundan sonra diğer bazı İngiltere O'<yaııusta itiraz gö _ bu gülünç saht kann amme 
hatıtındakı istihkamlara çok ben- mahpU91arın vaziyetlen tetkik edi- türmez bir hakimiyete sahib bulu letine ve bilı•ün dünyanın .st 
zemektedir. lecektir. nuyor ve vakında ha\·alarda da nna tevdi edılecel!inc!en emin 

Kayanın yeraltı koridorlarında ltalyanlar rM'JO dinlİ'Jebilecckb- kat'i üstünlüfü elde edecektir. rak hayattta yeni aayeler bula 
karadan, denizden, havadan yapı-

1 
(AA ) I tihb İng.l~re, bütun dünyanın diğer cak mih onlarca insan İn,Pl z 

Manche.ter 27 (A.A.) _ lngil- lacak hücumlara karşı muhtelif Lo~r~ 2 . . · ·-·· - .. s arat kısımlarındakinden fazla maden- paratorluğunda ve Birle,ık Ame 

Mançister ·' e Çörçilin 
sözleri: "Üç misli 

ödiyecekler,, 
tere batvekilile Bayan Çörçil Man - çapta toplar vardır. n~zaretının ~ıldırdıgıne gore, Ad - lere ve teknik 1taynaklara mr.lik rikada mevcuddur. 
L_. 

1 
h _._ l d k" Müdafaa manevraJari dis - Ababa da oturan ltalyanlara, bulunmaktadır. Nutkuna J--llterenin hücuma 

ip lan d 
v~ •kl"k cn.,..ere yapı an ava a&ın arın a ı . . . ... .. J 1 Bgıfl 1 taı.ri1tatı tetkik etmitlerdir. Çöıçil La Linea, 27 (AA.) _ Perşem ... itizler, radyo malDnelennı mu - <,Telifa düpniyelimo ruz kalm11 aıuhtelif mıntakalar 

Kahire 28 (A.A.) _ Yunan ka- lıır.ilhaaea methtır .erbeat mübadele be günü, Cebelüttarık müdafaası haf~ etmek ve Ro~ .~•dyosu da B. Çörçil sözler ni şöyle bitir - yaptığı teftitten aldıiı vldlerle 
llinesmde bir d~9ikl"k lsn t. haliıün eakuım ve bombardıman ır.anevralan yapılacak ve bu çok dahil .otc:haiu ha.~de bu~u~ rady~ - m.iştir: Ju intibalarını anlatmakla bati 

Yunan kabinesinde 

. • • 1 • 0 Uf r. edilen kilieeyi 41nmiftir. Enkazı te. mühim manevralır:ı, piyade, topa ları dınlemek muaaadeaını vermıı - Nisbet ölçüsünü kaybederek ce ÇöTÇiL bundan eonra, Libyadaki 
Jlanidl8 S&bhıye nezaretine .ıeti - ıaizliyen ve k.endieini alkıı1ıyan it- çu ve hava kuvvetleri iştirak e- lerdir. Bu müaaade, ancak hattı ha. saretimizi kınnıyalım ve ıteJA.şa lziyetten, Akdeniz vaziyetinden, 
rihniftr. Aıllb'opub ~ denizia- P.• Çörcil demiftir ki: decektir reketleri basit bir vatandat aıfati - dü,miyeUm. Buıün oiup bitenle -ılantik meydan mubarebeaindea 
cWr:i ...... valililfne ta7bı edil • «Evet, bu bir bailed8. F•kat Uç General Gert, buı{in tayyare le ta:ranı muahne olacak kimseler. rin hiç biri ıeçen sene İn.Jfiltere- Amerika Birleşik devletlerinin Ya 
mittir. nııWi adiyecekler.• ile CebeHlttanka «elmi.ıir. den ıeri ahnabileceklis. niD aecıirictili tehlikelere kıyas e ziyelinden Lahıet.miıtir. 
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Şeker f iatlarına 
zam yapılacağı 
doğru değil 

laıe Mütt~farı bu f'lytQ il~ 
birlikte tekerin vesikaya ta 

bi olacağı htrberini Je 
yalanlıyor 

-Anadoluya gitmek istiyenler 

Son listeler bugün 
alikadarlara veriliyor 

----------
Bütün yolcu bilet~eri de önümüzdeki günlerde 

kaymakamlıklara tevzi olunacak 

Orta tedrisat için 
yeni ders kitabları 

haz1rlanıyor 
Maaril Vekaleti hazırlanacak 
yeni tf!amer i~in öğretmenle

rin likrini alıyor 

Nisan 28 

12 Nisan tarihli 
bilmecemizde kazananlar 

12 Nisan tarihli bilmcce1'ıizde 1 5 ınınnarada Doğan Tüzünkan, Çor
ka~nan okuyucı.d~rımızttı isimleri lu Cümhuriyet ilk okulu sınıf 5 de 
aşaglda yazılıdır. I stanbuld!ı bu - 25 7 Kemal 
lunan okuyucularmıızın hediye - · 
lerini Pazartesi, Perşembe günleri Kokala sabrın 

Bir haftadanberi şehriaıime tet. Maarif Vekilliği 1940-..f 1 ders öğleden sonra bizzat idarehane - <Son Posta hatu:ı.lı) 
kik.ler yapmakta olan Ticaret Ve - Şehrimizden hükumet vesaitile j nakil işi Mayıs sonuna kadar ik - yılı başında okullarda gramer ders- mi.zdeı.ı almalar, lt.1zırııdır. Taşra- İstanbul 24 üncü ilkokul sınıf 4 
kaleti iaşe Müsteşan Şefik Soyer, meccanen Anadoluya gitmek isti- mal edilmiş olacaktır. leri içi.n öğretmenlere bir kılavuz da bulunanların h~diyeleri posta talebesinden Neşrin Şenler, İstan -
yarın akşam Ankaraya dönecek _ yen vatanda~lardan ilk yoku ka- Evvelce de yazdığımız gibi ö- olmak üzere hazırlatıp gönderdiği ile adreslerine aönderilir. Birnıci hul vezneciler Ze)"nehkamil sokak 
tir. !ilesinin önümüzdeki Perşembe nümüzdeki Perşembe günü şehri- (ana hatlarla Türk granıeri) adlı ve ikinci ikramiyeyı kazanmı.ş 0 _ 23 numarada l likmet, İFtanbul 

Müsteşar bugün Mı·ıtaka Tica - günü hareket edeceğini yazmış - mizden Karadeniz iskelelerine gi- eser hakkında, tür'kçe ve ı:;debiyat lanlar gazeteye k<nmlmalc fü;ere Beyoğlu orta okulu sınıf 2/ A da 
ret Müdürlüğünde mernul olacak ve tık. decekler için iki vapur kaltlmla- öğretmenleıinin mütalealarını Nisan iyi çıkmış birer fotoğraflarını ver- Hüsamettin Arkan. 
Fi.at Mu'"rakabe Komı· , ... ·onu t""'lantı Vilayet, Devlet Denizyollan ve caktır. Denizyolları idaresinin Tır lliw l .. 1 • l 

-J -.- Demiryollan İdareleri nak.il işine han vapuru .Perşembe günü saat sonuna kadar bir raporla Veki 'ge me tu'1• er. Boya kalemi 
sında bulunacakt·r. T:caret Vekil~ aid hazırlıklara devam etmekte - 14 de Galata rıhtımından hareket bildirmelerini al/!ıkadarlara tehi.iğ Dört liralık kitab_ kazanan Çorlu Şeyh Sinan mahallesi Ar" 
ti"nd-. teskil edilen ia- İ<ö b:rJW: he... t · .. ı· K Al lk ı. 1 f ...... 
Y

eti c Pe~enıbe günü Ankarad"';..' la - dirlıer Denizyoiları vapurlarında edecektir. B ilet numaraları 1121 e mı,.-ır. onya tınçeşme 1 o~u u sını hacıbaşı sokak 1 O numarada Mus -

ık · ı'eab eden tedbir}.a ... alınmakıtadır. numaradan 1421 numaraya kadar Öğıeıtmenlerin ve dil mütehas - 5 de l 66 numaralı Şaban Dede. tafa C:.enuçak, Polatlı ilkokul sı-nıf "e Müsteşannın reisliğinde i içtı- .,.. · J h " 
"" Vila,,_·ette, 15 Nisana kadar ve- olan kimseler bu vapurla Inebo - sıs arınm gramer akkmdaki mü - Müreikebli kal612 4 A da 491 nuımaralı R. Özdek, maını yapacaktır. " ) 1 "f d ) b ük 

Müsteşar şeker fietları üzerinde ri~n beyannamelere göre seyahat luya ~ideceklerdir. ta ea an tasnı e i ip nis i m - em (Son P~ta habrah) Denizli elektrik santralı kar~ısı 15 
90nılan bir suale de~r ki: veGtka ve lisetl~'"İni hazırla.makta Aynı ~n Aksu vapuru saat 18 mcl:iyette bir gramer ana kitab •elde Bozdoğan Merkez ilkokulu sını.f numarada Huriye Sönmt!z. 

1 _..ı . .ı k l 1 b .. 1 1 de Galata rıhtL.'Ilından kalkacak edilecek ve bu esas dahilinde mü - l / B de 544 numaralı 0··znur Önal, Albu··m _ Son gün enıe pıyasaaa şe er e an memur ar ugun ça ışına a -
ı w ı.a · -ı...1 d' S 1- t 1 ve bilet numaraları 45- numara- sabaka 1·ıe ort~ tedrı"o. at mu··essesel,. fiatlarına yeniden Z'llm yapı <teagt nnı ıı:n~ıreceıner ır. on ıs e er q ., ...... Nizip Cümhuriyet ilkolrnlu sınıf 4 'Son Post ı,ntıralı) 

b . l .. . }, ., .. lAk d 1 .. d ·ı k dan 444 numaraya kadar olan va rinin muhtelif sıruflapna mahsus d i Ç k lik b l d tayi olmuş, u ~ayıa ar arerme a.. UıRUn a a a ar ara gon erı ece - tanda.şiarı Zon,guldak, Filyos. Ka- " e 202 numaralı Ayten Uygur, s- onrm aıı er· - şu eai a tın e 
zı kimselerin fazla miktarda şeker tir. Bütün <biletler de kaymakam- bük, İsmetpaşa, Eskipazar'a ~'den ders kitabları hazırlatılacaktır. Bu tanbul Eyüb orta okulu sınıf 2 / B berbeT Hamdi oğlu Galip Bayrak, 
-tın ald.ı'-ları, bu -•retle . .... ker sa - lıklara tevzi olunacaktır. tI T" ı. dili · 'b" ld w ·· d 675 M h d Kadınha ıhhat memuru ı_ı ____ -1! .- _.. ~ r- !eri Zonguldağa _götürecektir. sure e ur.. nın ta ı cı ugu oz e e me • n s nll.IDill 

tışlarrnın normalin üç dört misline İlk kafileye dah:l yolcularının Yukarıda numaraları yazılı bi- kaideler bir taraftan ciddi bir tet - Kurpın dolma kal.em kızı Hikmet Aknur, Havza Çakır-
çık'tığı göriilmü~. hBetleri Çarşamba ~ürıü akşamına let hamilleri har~kat _gün ve saa- kike mevzu olacak, diğer taraftan lıarköyü öğr$eni Hakkı Sapmal'J 

Ş k fi tl .. -•ı-n b1"r zam k d t ---:t sah"bl . L>.Pı'l T (Son Posta hatıralı) ogwlu Cengız" Sapmaz. e er a arına yçmcn: a ar aUJ.i6lll.lle · 1 erme V"°& - tinde e.şyalarile beraber Galata ürk gençliğini milli şuurun bu cep_ 
yapılacağı veya i?CkeT sahşmın ve - mj.ş olacaktır. Vilayetin birinci nhtımında bulunacaklardrr. Zon- besinde bilgi sahibi edecek ve uyan Buca Soiukkuyu sokak 4 numa- Ayna 
sike usulüne tAbi o1acağı hakkın - t .... bıı·~ıe bı"ldı'rdı"öı' 11 Mayısa ka- ld kt t l d h"l "d k J rada Serap Bekem, İstanbul Takııinl (Soh Posta hatıralı) "' ,., . ... gu a an ren e a ı e ı;!l ece aıracak klasik kitablar vücude ge - ı 
d~~ haberler kat'iyen do-ğru de - dar olan nakliyattan başka, diğer yokular i~in muvasa!atları günü l k · y b ı 1 isesi sınıf 2 talebesinden Ferid Ye- İstanbul Galatasaray liae:si tale ~ 
ğildır. sevk tarihleri de peyderpev ala- saat 18 de trenler tahrik ettirile- ece tır. eni gramer kit~ ının 94 3 ı ner, Cihangir Asmahmescid sokak besinden 1260 Nejad D,.ni7 man, 

kadar)ara ilan olunacaktır. Bütün cektir. ders yılı başına .kadar hazırlanma - No. I 6 da Leyla. Y 'aMhuJ S~~ll 03manhey 1 Ielaskb 
Askerlik işleri: sına çakşılacaktır. Dif fırçası caddesi 2 4 3 numarada Hüsamettia, 

Nafia Vekili Ankarayı Çocuk taftas•nm b~şinc; ÖnÜIDiizdeki dera yılında da gra (Son Posb hatıralı) İstanbul Gelenbevi orta okulu stnıf 
Yedehk .u .. b ... ya ~·---'--.:l!Je- mer teclriaatı. bu yılki gibi Vekile_ 2/ B de 158 Ömer Yelimoğlu. 

.... aıeYM.eo.ı rfö""'. d0 gu··nu·· de nes'el"t goçt'ı · h Tolcat Perviz sokak 25 numara-
·• 

1 
.., tin azırlattığı kılavuz esas tutula - d I Kitab ekler -'- a Receb Karlı, negöl b....nnci ok.ul 

C _ı ,_ • rax tecrübe şeklinde yapılacaktır. -,.... AkcıeMr belediye karşısında bak. 
n_ -ı Yerli ~ c...Jtesin_ Evvelki gün Ankaraaan şenri - Çocuk '1afta~run beşinci güniı • _ sınıf 2 de Ahmed Topaloğhı, İzmir l Ö 

den~Yg/ k Süb G"lh ~a Vete_ mize gelen Nafıa Vekili G~nentl (dün) net'e içjnde geçmiştir. Ço _ ..,.-------------.. Güzelyalı H üncü sokak f 3 numa- kal Bilal kızıKclal zlı:ayaka. Konya 
· e e ay, u ane, Ali F d Ce\te d'" a\: 0 amk" eks cuk Eaira~me Kurumu kaza ve na- f ..., rada İlhan. Ga:zialem~b. ürk.çü sok 2 nu -

n"ner Tatbikat okullartnda t Mayıe ] uaA k !'OY dun . ; J 'r "' d A E . T k" d w 

. prese n araya av et etmı~t r. ve hiye kollarının hazırladıkları prog- 9· .1 kf J t. Diı macunu mara a Y'}e cevıt, e ır 11 ~ pa-
94 f de ba~layaca!c ~lan tahsıl dev- kil Haydarpaşa garında Vilayet, ram dahilinde diin de muhtelif semt lf L 0 OrUJI giiR ÜJ\ muk kontrol memuru kardeşi Ah-

. d 1 d l kı a Malatya hususi muhasebe tahsil- d E 
resme urum an aşagı a yazı 1 

.'! Parti nafıa erkanı ve dostları ta - lerde egwlenceler tertio olunmuştur ".Ot artn ... an ~.: ..... ~.:!!· ..................................... . 
h. ı· ·· ı· · ·· 1 ' - ı: .ı dan Vasfi elile MuzaHer Bayhan, ızmet ı mus ım ve gayrı mus ım rafından uğurlanm~r. Kuruımın Eminönü nahiye kolu -

"'k k hl" t )' v ehlı"yetı'a • Adana Çınarlı mahallesi 7 numaTa-yu se e ıye name ı e • - nun Gülhane parkında tertib ettigı~ ZT8 fbde damar • J • • k ~ kt• .il 1 da Dürdane Aydın, İstanbul Gala-
Bir amele elini makineye 

kaptn-dı mesıız er ı~fira ecece ır. Orta okul ve ıı·se b~.t!rme müsamere çok eğlenceli oımuş, ço-
1 Ak li... k ·1ı·w· • • fl tasary lisesi talebesinden 705 Ve-

- 8 er gıne arar ven aıgı cuklar akşama kadar parkta hoş bir ça aması 
hald~ herhangi bir sehehle şinıd•ye imtihanları vakit geçirmişlerdir. Eminönü Halk l dad. 

Galatada Rıhtım caddesinde Şev 
kete ai<I fabrikada çalışan Kadri .is
minde bir amele sağ elini kazaen 
makineye kaptırmış, iki parmağı a
ğır surette yaralanmıştır. Yaralı b.aıı 
taneye kaldmlarak, tedavi altına a
lınm~ır. 

kadar sevkedilmemiş olan yüksek evinde de çocuklara kukla göste - nf arktüs: 1 
askeri ehliyetnameliler. Devlet ortaokul ve \ise bitirme rihniştir. 

2 _ Geçen sene vaktinde sevk- imtihanlerına devam olunmaktadır. --------
edilmedikleri için Yedek Sübay O- Ortaokulumıla sualleri Maarif Azgın bir dana bir 
kulu tarafı.ndan kabu'l edilmeyıjp Vekilliği tarahnda.n gönderilen ve 

türlıc:.re, tahliye, matematik dersle - çocugw u yaraladı geriye çevrilen yüksek okul mezun. " 
lan. rinde apılan .eleme imtih:ınlan bit 

3 A k ...ı"-l . . hi tli mi~tir. E.leme imt:han neticeleri bu-
- s ernx ennı tam zrııe .. al b b'ld" ·1 k b · 

1 k 
ı_ _.11 y' • gun t e eye ı ırı ece ve u ım-

o araık yaptı tan sonra tan,H.e.ını 'h 1 _ı ff L l ) -
J• d h 1. d ı_ tı anwtTcra muva a~ o an ann soz-

Azgın bir dana dün Halıcıoğlun 
da bir çocuğun ağır surette yara
lanmasına sebcb olmuştur. · 

ıse ve a a yu~arı ereceye çı~a.r- 1.. . .h l Ç h ·· ·· · • . . . u :rmtt an arına arpm a gunu 
dıklanm resmı vesıka ılc ısbat ccle- b k ktır oturan Agop isminde 12 yaşında 
rek yedek sübay olmak istiyenler 1 a? . naca · _ .. . . bir çocuk ipini eline dolayarak 

Halıcıoğlunda Badem soka~ın<la 

Mayıs 94 l de sevkedüecelderinden Liselb~e kzlu ı;ı:ntıh{~lar ~ ~a- danasını otlatırken, hayvan ıbirden 
ş-imdi<:len derhal ~beye müracaatla- ~~a 

1 
kıt~ce 'h, ml utea ~ enl ev ket 1 bire ürkm~ ve koşmağa başlamış 

·ıA l 01t1un u ımh an arına ı:ıaş anaca - tır Kü,.ük Artop birka" metre yer 
rı ı an o unuı. · " "' " . 

hr. de sürüklendikten sonra etraltan * Üsküdar Aıkerlik Şüı.e&in~n: Avcılar ve atıcılar 
Askerliklerini tam hizmetli olarak 
yapmış, 900radan tahsilini lise ve kurumunun toplanbsı 

yetiısenler tarafından ,güçlükle kur 
tarılmı.ştır. Vücudünün muhtelit 
yerlerinden ağır surette yarala -
nan çocuk cankurtaranla Şişli ço 
cuk hastanesine kaldırılarak te -
davi altına alınmıştır. 

daha yukarı dereceye çıbrdıklan- İstanbul Avclar ve Atıcılar Ku 
nı resmi bir vesika ile isbat ederek rumunun yıllık umumi toplantısı 
yedek sübay olmak istiyenler 1 Ma- dün öğleden SORl'a Alay köşkün -
yıs 94 l de Yedek Sübay o1mlull4la de yaılmıştır. Bir otomobil - tram-.ay 
bulunmak üzere sevkedileceklerdir. Toplantıda idare aeyetinin fa- çarpıımaaı 
İsteklilerin lise ve daha yuk.an tah- liyet raporu okltnmu.ş ve hesab f Dün saat 10,45 de Tepebaşında 
sil gördüklerine dair resmi vesika- vaziveti tetkik edilerek idare he- Perapalas oteli yantnda hafif atla -
Jarile birlikte 29/ 5/ 941 akşamına yeti" ibra olunnmştur. Müteaki - tılan bir otomobil ve tramvay mü-
kadar şubeye gelmeleri. ben yeni idare heyeti intiha.hı ya- o.demesi olmu.,tur. 

pılm~tır. Yeni idare heyeti reisli- Şoför Hasarun ic:lareeinddı:i 2341 
~ine ~ktor Atıf Potumgil, aza- nu°7a~ah tak~i ot.omobili Pera~alas 
lıklara Remzi Kan.ıdlı. Ruhi Krr- otelının yamudakı sokaktan anı o

Damarlarımızın serUe~eSinin 
tansiyon yükseklikle.rinin felaketi 
bir neti<:esidir. M&ama.fih her za_ 

ma.n mutlaka ta.Dt9iyon yüksekli
ğin.in netice.si değildir. Diğer bazı 
hastalıkların me8ela .,eker hasta_ 
lrğının gene damarlarımız ti-zerin
de husule getirdiği marazi tagay
yüra.t ta bu müthiş llrızaya sebeb 
olabilir. Böyle hastalarda, bazı 
mütekaddim alametler Tardır. 

Yürürken birden vuku a gelen 
göğüs sancıları ve tıkanıklık. İs_ 
·tiraha.tle bu araz durul'. Harekete 
geçince gene ba~:ır. Göğüste iman 
tahtası denilen kemiğin arkasında 
birıden hissedilen şiddetli bir s::ı.neı 
ile hasta.lığtn ba~adığı göliilür. 
Bu sancı ba.zan ade~a bir bıçak 
gibi hJsso1u.nur, bıızan da adeta 
ıbüyük bir ÇİVİ saplanır gi.bi bazı _ 
larnıda da ta.birleri veçhile adeta 
betonarme ohn~ gibi 'PddeUi bir 
tıkanıklık ve evcA görülür. Has
tanın rengi sa.rarır, soğuk ~rler 
döker, nefesleri sıklaşll', na.hız za_ 
yınar, ve o zam.ana kada.r yük _ 
seklerde dola.şan tansiyon da. bir
denbire düşer. Ha.gta biıiyük bir 
ıztırab içinde kınarur ve maaıe_ 
.sel birook defa, aJcabin<te ölüm 

larak. ve hiç bh- işaret vermeden 
nğ1u, Niyazi Kızıltepe, Şakir Sat- l ö 

d k I kl B h . Kı caddeye çıkmış, o sırada 6 ncı dai.. t-..... -~:-:-:------z_·...;;,-1· """"· ve e aza ı ara a rıve - . "k . d "d M lı cü 
YALAN vaki olur. 

'ıç, Hüsamettin Gökene:in, Turı;ı:ut ~~ ıstı. ~m~_tı:o e 'j en 1 e me 'dn Cen1' lstlyea Na11IC'llllMLO.Ll4 
Muharriri: Mebrure Sami 1 Orcan. hesab müf-ettişlikrerine Ne 1 d ~iesın e 1 t'I saMyı __ ı tdramvaya !1 

- P"t• pah& yol aın.ııı.-uu rlea •• 
··b Se1~- H- ttın" Go')konmn ı e e çarpmış r. uaa eme netKe- derim. Ak.91 takdtNe ........ ~•--" cı ...uıı, usame ~~~ · d ··fu b" · } ~· 

Leylaklar Altında ro -
manının müeltifi ve «Ana» 

. 1 . l dir sın e nu sça Jr zayıat o marmşsa 11Nkaillelesh kalabilir. 
5eç1 mıış er . d h f"f b"li .. a, tramvay a ı , otomo ı u on 

h kısmı ise ağır hasara uğraıuıtlar -Bekar eıyaaı çaLa:n hir Jl'aız dır. 

Hüseyin İ9minde hm BakıTköyiin Suçlu şoför yakal.narak, tahk.i - 1 - - - - --- - - - - - - - - - - _ - _ - _ -

de bir kahveye crrerek üst kata çık- kata ba,ı .... m.,t!lr. 
111

• -118,. n Tar·ıfemJ·z ~ 
' m•c; ve oTa-la yatan ~ bekara a.id eş- ~ 
valan çaldıktan sonra firar etmi' - Bir yangın baflangıcı t 

1 

tir. E.vvelki gece aaat 2 l, 30 <la Siş _ 1 Tek situn aantiml 
1 

1 dl 
- 1 • .. ......... __ .... ___ 

Dün yakalanan suç u a :yeye liEle Hala~kargazi caddesinde 1 76 k L 

Muhtıra defteri 
(Son l'esta hatıratı) 

Bahkesir Aziziye maha1leıri Kışla 
caddesi 67 numarada Mustafa elife 
Hayati, Ankara Cebeci Dirim sokak 

Devlet · Denizyolları 
Müdürlüğll 

lşleima Umum 
ltanJ3r1 

28 Nisandan 5 Mayısa kadar muhtelif 
hatlara kalkacak vapurların isimleri, 

kalkış gün ve saatleri 
kalkacakları rıhtımlar 

ve 

Kara.deniz hattına . 

Bartıa ba.ttına 

Mudanya baUına 

Bandınna hattına 

J[araltlga hattıaa 

lm.rn battma 
Ayvalık hattıa• 

- Salı 12 de <KaradeniZ), Perşembe 12 de (Güney 
su) ve Pazarl6 da <Erıurum). Galata rıhtımından. 

- Salı 18 de (Çanakkale), Cumartesi 18 de ı Ana. 
farta). Sırkeci rıhtımından. 

- Pazartesi, Salı, 9,50 de, Çarşamba, Per~embe, 

Cuma 16 da C&ıs>. Cumartesi 14 de (Marakaz) 
ve Pazar 9.50 de · (Su.s). Perşembe günü Tophane
den diğer günler Gala.ta. rıhtımından. 

- Pazarte.9!, 8.15 de ( Trak ) , Çarşamba, Cuma 
8.15 de (Marakaz). Galata rıhtımından Ayrıca. 

Çarşamba 20 de (Anaf:ı.rta>, Cumartesi 20 de 
( Çanakkale). Tophane rıhtımından. 

- Sah ve Cuma 19 da (SeyynrJ. Tophane rıhtı :. 
nundan. 

- Pazar 9 da (Antalya}. Tophane nhtımından. 
- Çarşamba 15de (Bursa), Cuma11tes1 15 de (Saa • 

det). Sirke Ci rıhtunından. 
İzmir sürat hattına - Pazar 11 de (İzmir). Galata rıhtımından. 
hmir aralık pos&ası - Perşembe 13 de (Kadeş), Galata rıhtımlndan. 

Ça.nakk.ale Uive postası - Perşembe 9 da (Mersin). Tophane rıhtımınd:ın • 

Not: Vapur seferleri ha.kltlnda her türlü malumat aşağıda telefon nu-

maraları yazılı acenteleri:mlzden öğr enilebUir. 
Galata. Bli4 Acentcllii - Galata nhtımı, Limanlar 

dürlüğü binası altında 

Gai'.ata Ş111M!t • - Galata rıh tıını, Mınt.a.k& 
liği binası altında 

Sirkeci Şube • - Sirkeci, Yolcu Salonu. 

Liman Reis-

{3~2) 

42362 

40133 
22740 

~heaerlerinin mütercimi 
kıymetli muharrire Mebru
re Saminin gazetemizde 
tefrika olunan ve okuyu -
cularımız tarafından zevk 
ve büyük bir aiaka ile ta -
kih edilen •ıYalann adlı e.. 
seri kitab halinde bası! -
mış ve satı~ çılc.arılmı'}tır. 
Fiatı alt.mış kuruştur. Tev
zi yeri ikbal Kitcıbevid.ir. 

~ d 
1 
t B--1ı maRlu 500 karaı ı • ve·ilerek, a9liye "' üneü ceza a ya- numaralı Artine aid fınnın bacasıı ur • 

pı}an duru<>masl sonunda 4 ay 2 O tutuşmuış. ateş etrafa sirayet etmek ı t 1 ,.ei .ahile 4()() » 1 ;~-------------., ı 

1 
~;:n müddetle h.a.~~ mahkum ve iizere .~ke~.' .!~~. itfaiye tarafın - 11 2 nci ıalıile 250 » 1

: 1 R A D Y O 
\.._~----·--------..... JJ d .. ·hal t('vl-if ,.dtJmı~rr. dan sondurulmu.ştur. ı• 3 ncii ıahife 200 » ı L-------------

BugÜın ve bu akşam Kadıköy 

OPERA -======-==-=-zı-...,.,---==------====--=-----"!'-=--=:ıı:-=---==---o::ııı:== ı• 4 ncü ıahile 100 )) PAZARTESİ 28/ 4/ 941 

Pazar ala Hasan Bev Diyor ki: ı• iç •ahile 60 )) 8: Saa.t ayarı, 8.63: Ajans haberleri, 

- H:ısan bey eh 
artık tam ılkhahara gir
dik sayılır ..• 

... Her taraf yemye
ı;i.l. S.Caldar dıı başlildl. 

... Fakat dikkat e -
eliyorum. takvimlerin 
gösterdii'i «zuhuru ha. 
tara.t» olaadı ••• 

Ha!an bey - Na -
sıl olme.dı yahu ... Bal.:
aa na Avrupanın hali -
ne'-

, 1 Son ıah "fe 50 » 'ı 8.18: Hatif müzik (Pl.}, 3.45: Ev ka_ 

' 1 Muayyen bir müddet Rrfında ' 1 dını, 12.30: Sa.a.t. aşa.n, 12.33: Hafif 

1 
• fıı.zlt.CS. mJktarda il~n yaptıra- 1 t şarkılar, 12.50: Ajans haberleri, 13.05: 

, • cakla.r ayrıca tenzllA.tJı tarife_ ı 1 Halk türküleri, 13.2Q: Karıpk müzik 
ı mizden iStifade edeceklerdir (Pl.}, 18: Saat · ayarı, 18.03: Radyo 

'ı Tam. yarım ve çeyrek sayf~ 1
1 caz orkestrası, 18.ia: Kadınlar fasıl 

1 

t il~nlıı.r için ayrı bir tarife der- heyeti, 19: çocuk haftası münasebe -
1 

• pi..Ş edUmi.ştlr. 1 tile, 19.30: Saat ayarı ve ajans ha.ber-
i• son Pos~nın ticari illlnia_r.ına ı • !eri, 19.45: Ziraat takvimi, 19.50: İnce 

aid işler ıçın şu adrese mura_ 1 
eaat edilmelidir. ı 1 saz, 2Q.15: RadY<> ga:ııetesi, 20.45: Mü_ 

:. bineıhk Kollektll Şiı--ketl , zl.k Trio, 21: Dinleyiei istekleri, 21.30: 
t Kahramanzade Han ı t Konuşma, 21.45: Radyo orkesl:ıra.st, 

l t Ankara caddesi t 22..3<>: Saat ayarı, aJan.s haberleri; 
~~~ Borsa, 22.45: Cazban.d (Pi.). · 

Sinemasında 

Bu Kadın 
Benimdir 

filmi devam edccektiT. 
Bu akşam Şehir Tiyatrosu 

'lartıistleri taırafı:ndan v~r.ilccek 
olan Mum Söndü temsili Bay 
Hazımm rahatsı:ıl ı ğıı dolayısi
le 5 / 5 / 9 41 Pazartesi akşamı
na tehir edilmiştiT. Temsil,! sa
at 20 de başlanacaktır. 

, 



28 Nian 

Resmi T ebtiğler 1 
:l:ngiltere 
üzerinde 

l..ondra 27 (AA.) - Hava ve 
~li emniyet nezaretlerinin tebli -

"8on Poeta » nm tefrilulll: 31 

~liine, .kendi boyundan büyük 
\Un ~l~k sepeti göndermişti. Bü
tl'" düşüncesi bu sepetin, Sülü -
)'~ :numarasının sonunda sahne
\> ct çıkanlıp çtkarılmıyac:ığıydı. 
~ tı~ Sülüne kuyumcunun camın 
larıformüş olduiu zümrüd ve pır
~ı alı bir çıft kol dü~esini al
l'a :Ya karar vermişti. Bu karar, 
~a~· Pahalı bir he:iiye almak \'e 
lli 1lrnek kendisine yeni ven ; em 
,~et)j tavırlar bahşetmişti .. Kar
did l'lda dilen Metrdotele en na -
t>a e Yemekleri. en müstesna şanı 
lla~~Yı ısmarlııdı. Re!!k:ısının bu 
•e\1 eti Turhan Beyi biraz endi
'4n e <lü.şürdü. Turhan ağımın t:ı 

1 bilmekle betaber pokerde Te-

SON POSTA 

, .. ·····-·······································\ 
Modanın yeniliklerini 

sHuetL1ize nasal 
uyduracaksmız ? 

:mevsimlik 
cok sade 
' 
bir rob 

kadınları gayri munsif nazarlarla 
süzerek filancanın büzülmüş, öte
kinin çirkinleşmiş, berikinin yaş -
lanmış olduğunu söylemekten hali 
kalmıyordu. 

Vakit geçtikçe salonda sigara 
dumanlan artıyor, sesler, kahka
halar yükseliyordu. Dans eden 
çiftler de ço~alıyordu. Yemekten 

y AZAN EKREM R J sonra gelenler iyi kötü bir masa 
: E~ D bulup verleşiyol'lardı O s~rada içe-

melden -ne müşkülatla- kazanrnııJ madı, !llusevi kunduracının kendi riye Şetvanla Şakrak girmişler _ 
oldukları altı yüz elli liranın bir si, rum tabak ve çanakçı, ermeni d" 
gecede Gardenya barda yemek ta- 1 terzi, hülasa bar ve ı:razinoJarin ı._ Ruhu revanım. nereye ~el _ 
rafları dc~ildi. Çünkü alacaklıla- başlıca müşterıleri, müsamerele - d"k' B k ı b 1 k ı B 

b 1 k 
. d ı . . . . u ne a a a ı ver.... u-

rının sa- rı tükenmişti. Gün ı;?eç - re fevkaliıde i temın e en bütün . ., 
d h 

rası neresı .... 
tik"e sesleri daha yu··ksek bir """r- kibar zevat ora a azır bulunu - M ~ d b .. ,..,... - seşııur ji?ar en ar ... 
deye çıkıyordu. Maamafih Baya- yordu. . - Sen iburada mı icrayi lubi -
nın intibah :ttiği .V~~eklerle şaı:ı i Naime telefonda rnasa~nın sah- yat edersin? ... 
~anyayı tasvıb ett1ğını . b~ı~ın bır I neye yakın olmasını soylemişti. - Ne ederim? ... 
ışaretıle rnetrdotele b!ldırdı. Ma- Fakat bunu söylerken salonun di- - Yani sen burada mı rak5e -
sada bir iiçüncü vn hazırdı. Bu 1 b"nden sahneye müteveccih pro - dersin? ..• 
yeri, Sülün nu:narnsından sonra jektörleri kale Rlmamıştı. Yaşlıca - Havır, ben burada dans ede-
iş;:ıal edecf"kti. ve fazlaca boyalı bir kadın ıçin rim. sarkı da söylerim ... 

Cidden Gardenya barın bu (fev affedilmez bir hata: çünkü pro - Metrdotel onlara doğru ,ğelmiş-
kalooe müsema'"e) si ıtnm bir mu- jcktörle>rin keskin ziyası Naimrnin ti. Şakrai!ın bir ııöz işareti üzerine 
vafiakivet kazanmıştı. Musevi tenindeki yorgunluk alametlerini 
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Şetvana karşı son derece hürmet
gömle~inin o<'tltı. musevi Javanta merhametsi~e me dana vuruvor- kar oldu. 
cının azı, muse\'i çorapçının da- du. Buna rağmen Naime etraftaki - Gerçi masamız kalmadı am-

Çok eski zamanlarda insanlar, bazı madeni 
eşyaları ayna olarak kullanırlardı 

ma sizin için ::;ayın bayım, elbet miyordu. Bereket versin Şakrak 
bir masa bulurum ... Yoksa icad imdadına yetişti. 
ederim sayın bayım!... - Bize şampanya getir... En 

Bir iki dakika sonra Şetvanıa iyisinden! ... Meyva -da istiyoruz. 
Şakrağa bir masa bulmuştu. Bana da bir bonfile! .•• 

- Buyurunuz sayın bayJm!... Sonra Şetvana dönerek: 
Bu derece nezakete ancak ne- - Sen de bonfile ister misin 

zaketle mukabele edilirdi. Şetvan, Tonton?.·· diye tordu. 
sarhoşluğuna ra~cn. ~ençliJtfn - Bu kızın cilvelerine nasıl da -
denberi muhasebecilikte edinmiş yanılırdı?··· Her arzusunu YBl> -
olduğu nezaketi hatırhyArak: maktan başka elden ne ıelirdi!. .• 

- Teşekkilr ederiz efendim, o - - Pekall hayatım, ruhum, "'1-
zelim, ı>ekalA. ne ~mredersen ol

turalım efendim. Allah ömrünüzü ı sun .... 
müzdad eylesin!··· Bu söz üzerine Şakrak mükellef 

Dedi, fakat dumanlı kafası sa - bir yemek listesi tanzim etti. th _ 
lonun fazla sıcaRı. kalabalılı, J!Ü- tiram dolu bir vazivette öne dol
rültüsü tesirile yeniden dönme~e ru eğilmiş olan meirdoteltn kuJa
başl:ıdı: Şetv:ın hayat~. te~rar yep- ~na: 
yem bır zavıyeoen ~ordu . Masa - _ Patrona söyle komisyonumu 
nın başına yerleştikten sonra son ayırsın! ... 
derece keyifli bir tebessümle Tenbihini fısıldsdı. 
metrdotele rakı :Retirmesini em - Şetvan henilz otunnuş. bu yeni 
retti. muhite- alışnaia yüz taıttrm~k'en 

- Savın bayım çok teessüf e- dışandan kopan bir vaveyl~ tan
deriz! .... Bu saatte~ sonra ıakı ve- "° orkestrasının !.~sini bastm:lı. 
remeyiz sayın bayım!... - Ne b•çim herif be!... Zorla 

.Metrdotelin bu cevabı $etvam $8pkamı ala~ak! •.• 
~rtmıştL Ne· s3yliyecdini Wl - fArbın .u> 
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Bayındırda. Hat yda vakıflar 
Bir aeli karısına ve d } ) 

ogluna balta ile i aresi .ça ışına arı 
saldırdı 

fzmir (J-lw,usi) - Baytndır ka -
t:asının Koni köyüade bir nk' a ol
amrtur. Mehmed oğlu Oınn.an Ko -
nur aMU:m delirmit ve eline ıreçİJt. 

"ii bir balta ile f!'f halkına ltftcmR 
etmiştir. Oı.man Konur, kanM '40 
yaşında Kimile ,,.. oğla 1 6 yaftn<)a 
Osman Konuru ~nin muh • 
telif yerlerinden ağır are&te ,.ara. • 
lanuştrr. Deli adam tutuıan.k adlı -
yeye verümiJ, ya.Tahlar, 1'Mtanede 
tednvı altına alınmıtlıırd1r. 

Bornova belediye meclisinin 
toplanbları 

Birçok gizli vakıfların meydana çıkarılması 
suretile senede yirmi alb bin lira fazla 

varidat temin edildi 

Askeri 
vaziyet Beyoğlu Halkevind 

dünkü • 
merasım 

• 



so" POSTA !Sayfa 7 

son Posta 
Ounku Mila küme maçları 

Beşiktaş ve Harbiye Güzel bir cinayet 
Çeviren: Halit Fahri Ozansoy Yazan: Henri Postel du Maı 

Lüdovik, otomobil. Mösyö .,. rakiblerini vendiler Madam Lamedcra'nm oturduklan · 
evin kapısı önünde durdurdu; 
klaksonu fki kere J<ısaca öttürdü (Başta.rafı ı inci sayfada> 
""e rnotör i lerken bekledi. Mutadı la olarak oynamış ve hak etmiş 
Gıere, Mösyö Lamede.ra derhal I olduğ"u J{alibiyeti elde etmiştir. 
ataltıya iner, a~zından bir adres Beşiktaş - Maskespor maçı za-
Yahud c Yazıhaneye> emrini fırla- man zaman çok ~arib ve heyecan 
tır ve ihemen hareket olunurdu. lı hücumlarla .geçmiştir. 
J'akat bu sabah, otomobilin ~eli - Beşiktaş önünde 6-0 mağlılb 
~inden on dakika sonra el'an ~ö- olan Maskespor büyük bir enerji 
tünınemişti. Lüdovik motörünü sar!ile maç yaptığı için dünkü o-
durdurdu ve acc!e etmeden, kapıcı yununda cidden takdir edilmiş bir 
kadını fsticavaba «itti. takım olarak sahadan ayırılmış-

- Ne oluyor yukarıda yahu? tu. 
Yoksa dün akşam, bu külüstür H b" 3 lsta b 1 1 araba;ı bu sabah ~ctirmeyim diye ar ıye - n u spor 
«araja telefon mu ettiler? Ben ~/ iHarbiye - lst~nbulspor maçı 
fitil ~ibi idim... bu sebebden .. -~ / siiratli başladı. lstanbulsporun ha 

Kapıcı bir şey bilmiyordu. Lü- zırladığı bu oyun tarzına, Harbiye Anbrada karfi1atan Akmorda • Deminpor takiml•n maçtan enel 
iovik iki defa daha k1aks~~ çal- Tahta1ann .üzerindeki bir sürü 1 - A:! olur ~ ~elil! de uydulu. için bücunılar karşılık r .............................................. , tıizm müsabakaları yapılmıftır. Alı 
&partımana <;ıkmıya karar vercii. ve etraftaki döşemenin henüz da Öyl~ ~abuk .~:m~~·af!akiyetten 1 Rüzg~a 'befab~r or.nayan Har Milli küme 8 a ım.arm E 1 ! o mania - Faik 17, v.ı 
dı ve Rene cevab ıelmedi~ınd~ j küçük esmer lekeleri tetkik eden Dedı. Ve bir ıskemleye çöktü. lı ve çabuk oluyordu. 

1 

d t k , : ııan dereceler §Unlarchr: 

Madam Lam~era: ha yeni cllilandıieı dikkatine Çaı:- başı donmıyen Mosyo Benye: biye anı olaraK ~ır hucum .Yaptı. puan vaziyeti i: f 7.9 
- Ben kendı _namıma otom~ pan ınüfetti6 cYamım .ka<lın!> di- - İsminiı ne? Merkez muhac!11:1 ~k iyı _ kul- 100 - Muzaffer 11.6, Cezzrı 

• bili istemedim, dıy~ ce~a~ v~r~. ye düşündü. Diye sordu. !andığı tcııpu, nekı~ıncı dakıkada O. G. B. M. A. Y. P • 11.6 
l.iösyöye l(elince, h~t~nıze ih_~ı- Komiser bir ifüaz hareketinde Adam: ls~bulspor .talcsıne soktu. Befikt.q 8 6 2 20 7 22 Gülle_ Ateş f 2.99, Arat 12.9' 
Yacı yok. şu sebebden k& kaç ~ bulundu. Müfettişe uzaklaşmasını Lameee (Jan Ada1ber) lstanbulspor, bu golden sonra İ. lij)Ol" 8 ~ 1 : 21 14 i! Yüksek - Mehmed 1. 70, Nad 
dür Pari.ste ddıl. Haydj,. Lüdovik işaret etti. - ~- · Harbiye karş.ısında müşkül bfr Demirspor 8 f - l6 14 1. 70 
haydi, çekilip gidebil\rsinız.t Yalnız kaldıkları zaman: Cevabını ~- ı. , halde kaldı. Harbiyenin ttazyikı Harb<ye 6 3 1 2 9 7 13 1500 _ Rıza 4.28, Viladi 

Şoför, düşünceli kaldı. _Her ne kadar buraya vazif~ - ~aktulümaknt ak{-~ba: r:J!s;n.ı~. ~evşediği zaman da tekrar karşı - O.Birliği a 2 - ! 1:: ~: 4.28.7 
Kapıcı .kadına: mi icraya ~ldimse de. dedi, mii.- ~ vızzat . u un en ısıyı ' lık.lı fakat neticesiz bir didişme Alt1ilordu '7 S l 1 Ciri<l _ Kemal 53.1 O, Fuaı 

· - Patronun yola çıktıj(ından ha saadeniiıe size bir nasihat vere - koınıser efentfi, ve tanışmakla şe- ile devama başladı. Bu müddet Altay '1 2 - 5 7 17 ll 43.05 
beriniz yok mu idi?• diye sordu: yim: Bu. hayatı 'bflen na- refyabım. . . .. _ zarfında Harbiyeliler jkf ciddi fır o.sa.ray 4 3 - 1 11 4 10 400 _Ahmed .54.4 Anços 5.5.; 
Alnına endişeli bir kıvrım çı - musJu bir adamın. ihtimal Bu defa brr iskemlenın ustune sat kaçırdılar. P.Bahçe 4 2 1 1 5 4 9 Uzmı. _ Muzaffer 6 . .5.f, Çaroğh 

?ilmişti. Kapıcı kadının bu itdten 1 ttıtirasmm kurbanı olan .j!enç çökmek SITası Mösyö .. Bl e~ye'yde ,gel Otuzuncu dakikada iki dakika M.Bpor 6 - 2 4 '1 17 8; 6.41 
haberi y_oktu ve Mösyö Lame e • ve tecntbeeiz bir kadına mişti. Hem de hiç _gu muvor u. devam eden İstanbul.spor hakimi- \... ............... ·-·· .. ····-·--· .. -' 5000 - Artan 16,0.5, 5, Ş«e :ra'nın, kendi dik~ati:.ı~. ~rpa~~ karşı nasHıatidir. Benim eviniz - HaUt Fahrl Ozansoy yeti, Harbiye kalesinde üstüste leyhlerine bile kullandılar. 116~12.3 
s~rette f~zıa. ~~aJ R.o~urmeksizı~ de buiunuşum, size, asrım~z~.a bir ~e ya'?tı. ~edakar~ık dere;e- 82 nci dakikada Hakkının yaır 400 mania - Ferid 62.6, Ali bırkaç .gun ıçın Parısı cterketmiş adamın JM>lisi :n~vecana du~rme- AJ smı aşan .bır mudafaa ile Harbıye tığı golü hakem saydı ise de yan 63.3 
olmasına hayrette k~~ı. . den kaJ'lbolamıvaca~ını anlatını - manyaya bü~ün bu hücumlarda.!1 kurtuldu. hakem Feridun K1lıçın ofsayd Bisiklet yarı~ı 

O halde bir t~.~ye b~mıs ol- ya k!fidir. Bizim haber al- k J lstan~ul.spord.an Mukecrem o- hakkındaki ~ütaleası üzerine bu Y. . 
inalı, zira ben ~oturme~~ on~., ma vasıtalarımız ltayret u- a Jll af tuz ıbeşıncı ~akıkada topu havaya sayı ~ol addedılmedi. Ajanhk tarafından aen halinde 

Şoförle kapıcı karı bırbırlerı,ne yandıracak derecede siiTat - • atmak suretlle" mutlak surette be Beşiktaşın çenberinden kurtu - yapılan dördüncü yarış Topkapı Si-karşıl~klı uzun bir nazar _at~ettı .: lidir ve eğer ben bu sabah (Ba,tarafı 1 inci aayfada) raberlik sa_yısı~ı kaçırdı. İstanbul lan Meskesp?r mütea~ddid h.ü.cuı;1- liv:B yolu üzerind_e_ ve 125 kilomet-
ler, bıraz <ia sarardılar. bırbırlerı size ~elip t:1Mösyö Lame<lera ne- etmiş ve Hamburıt'da havuzlar spor, Harbıyenın atıl~an oyunu !arla devreyı 0-1 maglub birt.ırdı. Telık mesafe dahılinde yapılmıttır. 
ni a_?l~ışlardı. rede?> diye soruyorsam şuna ina- mıntakalan ile endüstri mıntaka- karşısında muntaz~m~ şahsi oy: İkinci devrenin ikinci da~ikası Sekiz yarışçının iştirak ettiği mü. 

Lüdovık: hizmetçisinin nın ki, ıbu, kendi hesabıma rnalı1- larında bi~k yangınlar çıkarıl- namak. hat~~ına duşt~. ?evrep Beşiktaş için bir afet oldu. İkı met aabaka şu şeltilde bitmiştir. . _ 
- O halde oda mat almaktan ziyade sizin hakkı- mıştır. 1-0 ıtalıb bıtıren Harbıyelıler, sur relik mesafeden topu knleye ata- 1 - Top'kapıclan Hamıd 4,2 ı •ltzı~ı arayı~· . nızda müsamaha yollan ar~ır - Başka tayyareler, Emden, Bre- atli ve eneriik oynamışlardı. mıyan Maskespcr sa~içi topu .~a- saat. Dıy0Jc-k~ı~ et~.. . k Alis rnak içindir. O halde bana kaça- merlıave..n ve Cuxhaven•e hücum- Oyunun ilk üç dakikası icinde leye atarnamakln Beşıktnşa ivılık, ı _ Tophpıdnn Muzaffer 4,56 
- _ a 1. ~":;~ ~;:nı;; ·dün sa- maksız cevab ve.rin... Menfaati- lar yapılmı~ır. Harbiyelile:. çok güzel hü~~~ yap kendi ~a~~ına fenalık yaptı. B aaat. 

sekiz gun u niz mevzuubahstıT .. , Ha e ve Ymuiden'deki havuz- t ıhırsa da şut atamjlmak yuzunden Emdıjti sut burnundan (!elen le 3 - Haliç klül>ün<len Niyazi 
bah çıktı. . . . .d. Genç :ıwbnın yüzünde hakiki bir vr d"l . tir bu mühim fırsatlardan istifade e- şiktaş bu mevsim bu kadar zoru G 

1 
ek h f • ld ( ı 5'.rı) 

Ben :polis kom1serıne gı ıyo- k ık b l" d" K r 1 boy lar da bombardıman e 1 mış • d edil b" l tlaka hiç karşılaş- e ec a ta aynı yo a 1 'V 

- şaş ınbı y e1 ır ı . eMı~e 7.r B ga- Dün gece düşman gemileri üze- em:t buer.l ı· d ~ ırdo~n :ıo mu ve Serefin bütün kilometTelik bir müsabaka daha ya-
rum. * zında ogu uyor ve osyo enye rine ılan hücumlar esnasında, stan sporun ne ıceye ogru ma ı. a nın . . ılacaktır 

. onun şu sözleri mırıldandığını an . . yap • 1 bat lmı dil'ter ~en bir hücumu karşısında Har- .gayretlerini sıfıra ındıren bu oyun P · . . 
Madam Lamedera, liakıka~~e cak ~lükle işidebftiyordu: b~ ıaşe. ~emıs lr~1~.ım ş,tır ,.. biye müdafaası bocaladı, topu mü sahada umulmadık bir heyecan . Bu yanşa ~kııchır takımı da lş 

larif olmamakla beraber enerJik Seyahatte kocam seyahat bir ~ı hasara u ış • da- kom""'el kullanan Kadır" 8 ;TU'i da- dom•rdu tirak edecektır. ·· r b" - ··· N ec:'de bir tayyare mev ...... '"". .......... ,..- • . . -------R.orünen, tabanı kuvvet 
1 ır. cen- te. Eı\ıvelisi gün ~tti. orv afiak" U bombardıman kikada beraberlik sayısını mü - ~iktaş 17 nci dakikada ikıncı 

tılmen ıtarafından ısrarla tak.ib o- - Beni odanıza ~n. der- ~·1m~~- ıye e kemmel bir surette yaptı. ROlü Şerefin şütnc vaptı. Fakı;t Almanlar Moraya 
lufl!llaktan bilhassa. 1ıturu~lan~ış: hal. ı m~ş ır. • ,. bardnnani 12 nci dakikada İstanbulspor ibir tek sayı için Beşiktaş ta hiçbır 
tı. Öğleden sonra bU" ~ayli Rezıntı Onun koluna tuttu, kalkmıya Berlm 'H Ksel m bom . . aleyhine olan penaltıyı hakem zaman bu kadar uğraşmamıştı.. • d·ı 
Yaptı; bir pazardan bır n:uşam~a ve salonu terkctmiye onu :mecbur Londra 27 (A.A.) - f~gjlız. t?örmedi. Bundan evvel de istan- Oyun tamamik Beşiktaş lehı~- . gır 1 er 
Ve boyu oldukça heybetlıceab hır etti. Hareket Jcrmen'e iyilik ver- hava nezaTetln)n iatihbarat burosu bu1spora belli belirsiz bir ;penaltı de iken Şeref şahsi bir ~·dişle u-
mutfak bıç~ı satın a~. ! . ~ di ve tekrar metanetini biraz bu- bildiriyor: daha olmuştu. Harbiyeliler bera- çüncü golü yaptı . Ve ~iha_ et_ Hak (8attarafı 1 inci sayfada) 
kuvvetli cent lmen, k~ ısmın 
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labitdi. Cuma geceai lngillz h11va 1ruv - berliği bozmak için oyunlarına bi- kı 38 inci dakikadn dorduncu sa- TelrHalkis hattını aşarak bu sa
Yaret etti~ bütün maga~lara ~r- -Fakat ne demek istiyorsunuz! vetleri Berlinm merkezin~ yükaek raz daha &Ürat verdiler ve 14 ün- yı ile isi tamamUc halletti. bah saat 9,25 de Atinaya varmış-
~sın.?!'.~ ~irdi. Ve _ka~ın M e~:;: diye yalvardı. Odamda ne ~ör - infilak lrudretini hai_z ağır bo~bal~r cü dakikada sağ içlerinin güzel Şerefin 41 inc.i dak.ikn~a. vaptı- !ardır. Cür'etktır bir hücumla, pa 
dondugu ~man, sevımlı U:amet mek. istiyo~~uz?. İlren~ bu! .. atmıtıardır. Hüc~°?1' büyük bır fı - bir şiitile ikinci ROllerıni yapt~Jar. ~ ROl m~cm tabıi netıce>smı vf>:e~ ra.şütçüler, 26 Nisan sabnhı Koren'. Lıunedera nı~ nefes :l~ıi;;, küçük Bırd•nlrire nikım kemlen Mos- Io ;.töıak elmem-. Oyun iyice kızışmıştı kj 16 ncı da bir sayı ıken aynı ovın.ı.cu 44 "~, kanalını ve bizzat Korent scbrinl Rb~hı J(ene ~etleme ıç leşti Bu yö Benye:. Gecenin ba~ıca hücumu Kiel tıeh kikada İstanbulsporun kazandığı cü dakikada altıncı i?Olu

0 
~ ':'~aş almışlardır. Birçok İngiliz esir a ır barın taracasına yer • . _ - Haydı, masal istemez!> . • •• tih<laf ediyordu. Bu hücum, penaltı da ~örülmemii bu suretle ve oyun bu suretle 6 - eşı 

1 
rl k 

1 
t ·ı· k t' lan. 

suretle ~enç kadının ;>enceresı D" e ihtar etti nnı 1
11 

•• ld . biıtt i ınmış, :ge a an ngı 1z ı a tıin, f!~cenin ilerlemiş bir saatine K~pıvı ıbiuat ·kendisi açtı ve za mühim bir <lcniz üuü olan bu ~hr~ uç ~Itı he_ba ~ u. . lehinde · Om.er Besim cenuba doğru .kanşık bir haltü 
kadar aydınlıkla parladı~ını müşa • llı kadını, çılgın bir hald~ ön- karşı 24 saat içind~ yapıla.n ıkıno Harbıye azımkar ~Yl1:1! sayesı~ k d k. aç'ar ric'at etmiştir. 
hede e1ıti \dan ı"tti Kendisi vat~ bakarken, hücumdur. Elde ~dtlen netıceler ko- ı~ SaR ıçlkeri vası~k\ e du_.,. ... Bncu ~ol An ara a ' m Korent körfezinin methalindc · * e · ·· .. h--' d"l . . r.ı.. 11 u yapma ta .ı;tecı me ı. u go - . h f 

1 
...ud 4 

vüklerin ve do1abın kapıSlnı açar- laylıltla muşa «:"Oe e ı mıştır .. ':"" .. a den evvel yan hakemi Şazi ofsayd Ankara (Huaısi) _ Bugün 19 Adolf Hıt!er mu a ı~ a ay.ı, ~ e 
Mösyö Benye, polis komiseri, k~n Madam Lamedera. duvara birc;ttlt vPtng•nların dumanı tmr ya - . t" . ı· d d ·ıı· küme maçları- li bir ilerı harekctı netıcesmdE>, 

.. f l k k ıyı ,.alıyor " 1..:~"=~ .• d'l t" t" k .. k .. .. ""le. 1 . tir Yan ısare ı vermış ı. Ma)'lll ata m a m1 ı . . M ' 
Uctincü de a o ara ap. "' vaslanmış. ,.,...ı;un vucu ı e ır ır rua go ~uzune yu. se- mış "1 n İki taraf da mücadeleden vaz- na devam edilmiştir. İlk maç Altay. Patras körfezim geçm~ •.. oraya 
Ve an'anevi ckanun namına .•. ~ titriyordu. . gınlar ,ehnn ı:°~tıol~f. mı_ntaka a - ".,,,,mediiJoi için oyun nihayete ka- la E.akiıehir Demirspor takımları a: ayak ba~ ve burada düşamrun 
emrini verme~e hazırlanıyordu kı Nerede o? Cevab verın ba- na ve kanalın ık aahıJın,. ın1mam et d,.-.,, '\.- "" k. ybetmedi :ı L_ tu Birinci de\'Teyı mukavemetıni kırdıktan sonra lı: ld Jermen Lamedera - .l ? M tf kt 1 d F 1t b"Jh clolc ar •K:Yetanını a . raS'l.naa ormuş r. . l t apı açı ı ve ~ k' na. Benyo odasınwa mı. u a a miş bu unu~or u. A a at ı usa Ankara ikincisi Harbiye, lstan 3-1 aalib bitiren Demirsporlular ı - limanını a mısır. . 
lfih bir surette t{Öls\i, bagrı açı • mı?a lar ve deııız tezgahlan m~tak.al~ : bul dördüncüsünü 1-3 mağlub et- kinci .. devnde de 4 gol atarak ma- Yunan sulannda 25 Nısa.nda. ha: 
taptaze ıi)ründü. M- -, Bu anda, ap.artıma~ kap.~su;:s~~- nnda~i 1'111!"1.nlar elıemmıyetlı idi. me~e muvaffak oldu. 7 T kazanmı~lardır. va kuvvetleri dütmana. ye?ı • cıda 

- Ne istiyorsunu, osvo. k. tırtMiı, sonra dehlızın. doşe. . - Bu yangınlardan biri o kadar par - fstanbulomnnın bozuk oyunu c;ı h·· • m..,.. Alhnomu ile Cenç - vapur kayıblan ftaydettırmıJtır. Ha. - Sizinle bir llhza ~e d k ı- · • "tildı Komı&er ı.1- 1 1 ...ı.. d ,_. ..,_ k -...... ıJOncı -,.- . . w:--:ı.. _Lı.:_ 
lJ k . . . e ava sesrc:rı ıSl . La d ıı: a ev er çntanyor u Ki yu1Lae karşısında Harbiye iyi oyı:ıamıştL lerhirllği arasında cereyan etnnştrr . ..,a ~etleri, ikm .,..,. .. ıı; n-.,,.e 

en l>OlİS omısen~ daki 'hareket5iz kalmı.ş, Mafiam 1i~e -~ irtifada tıt:•n tay,.areleri bile içle - B "kt S fl1 · k Q Biriııci devrede Altmordulular da - vapuru olmak üzere cem"an 21 \:ıin Kadın, hem onu, eroT= - ra da kulak kabertmı~ı. du f"rtd rini aydınlatıyordu eşı aş - as espor L _ :ı•• ·un· OV1'Uilmıcılar birinci rlev - ·ı· t_ - __ ,_..le 3 ticaret vaJNru 1rı·· f ~ · "ye aldı mu k 1 e "linde r u. · Dil auzg J ·- .. ' d" • tonı ato o.CIImKI .ı: e ~ayni z~MMia hem ne ~}~. 9

;':; 6a!:ına yumu - Şehrin üzerinden son ayrılan pi- On üç dakika kanŞ'lk devam e- reyi 1-0 galih olarak -?na ~t ınnt~- talırib etmit Te ibatlta ticaret gm1i-ınü':.~ hem canı sıkılnus "6 B':; ~~nf ';:k." ..::ırmis ve bir , ... lo!la, Y•nı>nlaıın ı..n,lik ve ke•- den karıS!k bir oyundan son~ ı.,,.ı;,. lkı~; <le~• .. n t°· "h!j/"" lehnô bombalada haoara uğ<at..., .. 
rünüyordo.' sa "1 t ıt~a~ası ta!:ıyan bir adamdı. fet itibarile utmakt~ olduklannı mütemadiyen Maskcspor ka}esini laralc ba~aml!! ve Cen.ç enn n:- :. -111. 

_ Sizi bekletti~imden clolayı ~atla ohnıvan bi~ sesle: müırahede etmift;r. tehdid eden Beşiktaş, .selameti miyeti altında ~re~n e 32ış ır: A.....un İfl'alİnden ~~ 
affınızı dilerim, Mösyö, fakat ot~ a~ Ne halt edivorsunuz 'burada? Bremernaven'de de doklar mm. $ükrü}_:ü s~~ açığ~, S~nyi _m;:r ee.,.tl 1:ı db':'en.ın ol at:.:lc 2 ~t1 Londra 27 (A.A.) _ Atina yacL 
hizmetçim yok ve farkındasınız ı ~i taka91nda çok bıüyük bir yangm kez mü-hacıme ji?et rme te jtor . daık a arı • a ı;er g .. 1r. v d k" . 
-.l henüz sa~hın. dokuz.ud.ur ·.. 1~,.,, T ..ıt?M'flen'nın titremesi çıkarılmıttır. Beşiktaşın ~tı. h_akimiyeti, kı- galib gehn~len:Iır. yon dun a fil~ a,agı a ı nepıylll-
lıavır, oraya ~rrmeyın.:. orası be- ~i Möeyö Benye, büvük vekar sa bir mesafeyı ıyı.:e dolduran Dltn yap.tan hususi maçlar ta bulunm~ttur- . . Al 
tı.im odam ..• rica e:ierim. buraya i . -.adak sarılı eşarpını s.!ÖS H·ınd'standa kanlı Maskesporluların mudafaası l:ar- Tennopil hattından ıleıliyeo. . . buvunın.• .. &. yusyuk J '1Sında ancak yirminci dakikada Dün Kadıköyde Galatasaray, man kuvvetleri, cenubu tarki iati -b . k ıtu~ yerieşen Mos terere · . . . · .. t di v çı 5 1 Fener -

1 
l . d et 

Rahat ır o ..,a M'- .. dedi siz kimsiniz 'ki b d 1 ld neücesını jl06 er . Beykozla yapt1gı me - , v kametinde iler eme enne evam • 
Yö Benye. etrafındn müotec~~ ~ir bu - ~ b~nızda sa-oka ile ar e e er Q u Büyük bir karı$1klıkta i~pu iyi bahçe de, Beyoğlusporla yaptıgı melctedir. Almanlar~ bu ileri~ 
tı.azar dolastmvordu. Sfücittu mu- . ~::ve bana bu tonla hüb edi- - kullanan Sabri Beşiktaşm ılk 510- maçı 7-1 ~aza.nm~larclı~. güçlükle yapmaktamr. Çiinkü, in . 
"afaza etmed~vdı. ~~nuz? Ben :polis lto~ivim. Dombay 2 7 <~:~:> - Cuma su lünil yaptı. .. Birincı hge terfı maçı gı1iz dümdarlan bir çok sevküfceyş 

Madam Lamedera: . al burada ne yaptı.lımı pek mi nü Hindlilerle Mualumanlar arasın- Her takıma surat aşılayan Mas . . . . . .. f nokt.alarında <lüşnana muka'\l'emet 
- ZiyaretinWn sebebtni sora- yanlamak istiyorsunuz? Mösyö La- da bir çok arbedeler vuku bulmuş ve kcsporlular, Be$!ktaşı çok canlı ay Bmna ligT ~- ~erfıGmaçı'.,_dun,_ Şe·rıe ~ 

1
.- dir Bu g~iktirici hareket, b. · · ' · · uh )'f k el tt b etm" lerdi Bu :ka sal>aemda auım enç 1~ ta .. maı e, eune.-c · f ıllr nuyım. medera'nm cesedim arıvorum, polis tehrin üç m te ı no tasın a nama,.a mec ın \Ş • d ffak.i tl yapı1maktadır, a -

Dedi. Mösyı!S' Belki Det'ede oldu~ me(- a.teo a.çmaia mec.bur kalmlftlr. Hü- dar SÜrM j(;inde hesabJı pnsl~a Alemdar a~~~n n ~anmış~ırl la ~uva ~~ :azarı dikkate alınma-
Dilteri, ancak bir llhza sonra, b lü .: cidi.ldir? . biJ.;imdir Ge- imkanını bulamıv:ın Beşiktaş, as Ts\taim ta..ımı maçı • - ut şu cı e l kit ka 

C>nun, dimdik ~zleri içine baka u "'D.~uz ld nı!tlı ~zlerin hasıl et- k\ımet '!.mdi ~zryete yasak edihneııi kespor nısıf sahasında .. o~a~.ı~ zanarak ikinci lig oampi>:o~u olmuş lıdır ki bu harA~~~ Yb jz :8 kuva= 
~k y ağır cevab verdi· .ı:x.L yı 1 

.. • M"" ·· ce M>kaga çı anın bald dedini b!r turlu yük- birinci lige terfi etmıştır. zanmak ve e u un n 
...:.. ~~yö Lamedera hakkımla tiği tesiri muhaı:~e ~~dam o~~ gerginliği izale etmiştir. H~r t~~a~ selt~;~~. •. ve Dün y"pı!an atletizm yi külliyeye lturtulmalr. im'k.~nını Vf!J' 

llDalQmat almıya JCeldftn. Benye, ,nazarını onc: .. baş müc ta ıilkün hültüm aünnektedrr. ın lular biUıkis öyle ı-U c. mek için yapılmaktadır. Bmaena .-
Jermen La.medera: . ~a ~ ~~un:nra, hi~ \ilerle M~liimanlal ara,~n~al Pa : zclM;ı~k~TI:rsat buldulat' ki mut- müsabakaları le)'h ha ~reket.. ~ncak. maY..l Dil' 

kırdı. ~~~ı~:~~f~ ~:l ~~:na ~U:n:'1.=. şe-ı=:d;~ ~:ilt~= 9o ~~ e;.:. ~e ~~~kfece~~k ~~Ü;:~ ~ Diilı Kadaköycle akbabu .. - içm oMDUis. 
lhesin? Sövleyin, yalvarırım sıze, nki tTuın --..J • lanmııtır, e'j .. _ - Adam. ~ece. Söyleyin, Moovo. 
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General diyor ki 
(Battarafı 2 nci sayfada) terirdi. Fakat General von 

kin, munıtazam ve derin bir mu- Seecktin Mackensen maıyetindeki 
hakemeye, daima kusursuz bir vazifesi çok sürmemişti. 
kaynak teşkil eden ve her zaman 1916 yazında, Brussilow Rus ta
ayni müvazMe ile ve ayni ahenk- arruzları dolayısile Avusturyanın 
le işliy(ın akli bir meleke ~ördüm. doğu cephesindeki vaziyet pek 
O az. fakat iyi konuşan, çok kısa müşkülle.şmişti. Çüııkü Avustur -
ve çok kat'i söz sC>yliyen, fakat S:?Ü- yalılar kolay muzafferiyetler elde 
zel ve yeni olan her şeyin, uzun ~ edeceklerini hesab ettikleri İtal -
ca da olsa, hikayesini dinlemek - yan cephesini daima tercih ede -
ten hoşlanan hır adamdı. Ne olur- rek, 1916 ilkbaharında Tirola as -
sa olsun san'attan ve san'atlı şey- ker yığmışlar ve doğuyu ihmal Et
lerden hoşlanırdı. Çünkü kendisi mişlerdi. Bu yüzden Türkiye bile 
hakiki bir san'atkArdı. Galiçyaya bir kolordu gönderme-

Sıhhat ve 
GUzell~k 

Sağlam ve güzel 
diılerle 

Sağlam ve güzel 
diJler de 

RADYOLİN 
iLE TEMiN EDiLiR. 

Dişlerinize çok dikkat ediniz 1915 de, Sırb ordusu Tuna-dan ğe mecbur olmuştu. İşte bu vak'a
ve şark hududlarından Arnavud - Jar üzerine ve buradaki 'Vaziyeti 
luğa atıldıktan sonra, Mackensen düzeltsin için, General von Seeckt. 
ordular f{rllpu karargahile Nişe Sırbistan seferini sonuna erdirmiş 
~elmiş ve vazife icabı, birkaç ıı?iin bulunan Mnckensen karargahın -
İiftanbula gidip dörunüştü'm. Ge- dan alınarak Avusturyanın şark 
lirken, teklifim üzerine General cephesine ,gönderildi. Şimdi o, 
Feldm~al von Mackensene ve - 7 nci Avusturya ordusunun baş 
rilen birinci Osmani ve General erkanıharb reisliğinı yapacaktı. Sabah, ög"' le 
YOn Seeeckt'e de birnici Mecidi ni- .Biraz sonra, şark cephesinde 
şanlarını beraber ~etirmiş ve hü- teşkil olunan Avusturya veliahdi 
kümdar namına bunları, öğle ye - Arşidük Sarl ordular ~rupunun 

Bazan en üstad doktorların bile 
sebeb ve menşeini bulamadıkları 
bir hastalığın diş iltihabından ile
ri -Reldiği pek çok tecrübelerle an 
laşılınıştır. 

ve akşam her yemekten sonra 
günde 3 defe 

meğinden biraz evvel onlara ayrı erkanıharb reisliğini ôeıuhdc etti l ~F'i~ll"lG1""f\:~~~1""""."""~~,.,,..'."'.'"'F"""T"~~iP!"~"""~~n~~~~ 
ayrı takdim etmiştim. Her iki nişa ve bu cephenin müstakar hır hal ,....._....,.,. 
nın büyük kordonları vardı. Mac- alması üzerine 1917 snnunda İs -
kensen yalnız plakalan, Seeckt ise tanb..ı1a ıı?elerek General Bronsart 
kordonu da takınarak yeme~e von Schellendorffun yerine baş -
geldiler. kumandanlık karargiihınm erkanı ·~~-~~~~~:!'!il':.f!~~~:J.!tl~~_t;;iit_~G~!Jf!~ 

Seeckt bermutad sofranın orta· harbiye ~isliğine tayin edildi. 
sındn Mackensenin karşısındak i General von Falkenhayn ve Ge
yerine ~eçmiş ve General Feldma· ncral von Sandersi ı1 kumandala -
reşal beni sai{ına oturtmuştu. Her rında olarak Filist n cephesinde 
ikisi de ncş'eli idiler. Fakat aşjkar vukubulan felak,..tli muharebeler 
görülüyordu iki General ıvon ve buna mukabil Kafkasva cep -
Sceckt fazlasilc memnundu. Çün- besile garbi ve ~imali İran dahi -

linde vukubulan muvaffnkivetll 
kü bu onun ilk aldığı kordonlu ileri harekeler onun Env<'r Pa~a 
nişandı. Bunu bilen Mackensen nezdindeki erkan"'ıarb reisli~i z:ı
ona takılmakta ~ecikmedi: Azizim, manına tesadüf eder. 
49 yaşında kordonlu n isan takman 22 Nisan lSGG çla do~arak 27 İlk
Türkiyenin ihsanı sayesinde ol - kanun 1936 da ·,refat eden General 
muştur; bunu unutma. Ben ise ilk von Seec1otin hayat leYhasını ik -
kordonlu nişanımı ancak elli beş mal etmek için, onun bedi ve par
ya.şırada takabilmiştim. lak bir eseri olan Alman Rayh 

General Feldmareşalin bu söz - ordusunu ikmalden sonra J!)26 da 
leri üzerine, Genernl von Seeckt hizmetten çekildiğ"ni, 1929 dan 
önüne bakarak manalı bır surette 1933 ılına kadar cBir askPrin clü -
gülümsedi. sonra yalnız bir teki şüncelerh, cMoltke bir örnektir• 
camlı olan (Seecktin sol gözü ve cDi Reichswehr:. eserlerile be
monoklluydu) açık renkli gözle - raber gazetelerdt;! birçok makale -
rini kaldırarak ve Adoti veçhile ha- Ier yazdı~mı ve 1933 de Çine gi
şını hafif sallıvarak şu sözleri söv- derek 1935 yılına kaılar Mar~al 
ledi: - Her General Feldmarcşa- Çiyang Kayşekin askeri müşavir
lin beni kıskanmalarından iftihar lij?ini yaptığını ı:e 70 yaşına gir -
duruyorum. diği zaman Alma:ı Führeri tnrafın 

O vakit 66 yaşmda bulunan fa- dan eski imparator Aleksandrın 
kat bedence ve fıkirce pek dinç ve an'ane alrıvı olan G7. piyadC' alaVl
fnal ve cevval olan Mackensen bu na fahri SE'f tnvin kılınmış olduğu-

Kullanarak diılerinizi koruyabilirsiniz. -- ... ! . 1;.,p ., .• ,- ;ı . .; .. ' . ~ t • '"':. o- • f : .- ,. • j ' . • 

lstanbul Levazım Amirliğinden Verilen 
Harici Ask.eri Kltaatı ilanları 

Ba~ırma.da bir inşaat yaptır.ılacalttır. Keşif bedeli 48,114 lira 82 kuruş_ 
tur. !halesi pazarlıkln 9/5/941 Cuma günü saat 15 de Anka.ra.da M. M. v. 
sa.tın alına komisyonunda yapılacaktır. K~r evrakı 241 kuruşa komis -
yondan alınır. Taliplerin belli vakitte komisyona gelmeleri. (2310> (3204) 

,,,. * 
100 ton ot ve 100 ton saman pazarııkla satın alınacaktır. Tnliplerin te-

m'°a.tlarile birlıkte 29/4:/1941 günü .saat 13 den 17 ye kadar Hadımköyde 
askeri satın alına komisyonuna gelmeleri. (2322 - 3284> 

Ordu tipi 20 ~~ sepetli motor!klet"pazarlıkla satın a.lınacakır. İhale. 
6i 315/ 94'1 Cumartesi gfinü $88t 12 de Ankarada M M. V . .satınalma ko -
misyonunda yapılacaktır. Bır tane.>lnin tahmin ~deh 1350 lira, tenıina. 
tı 4050 lıradır. Taliblerlıı bellı vakitte k.omlsyona gelmeleri. (2106> <3200) 

.. * 00 ton buğday unu kap!llı zarfla ek&ıltm.eye konmuştur. Tatunin bedeli 
21,000 lira, teminatı 1620 liradll'. Evsafı komisyonda göriUcr. İhalesi 13/ 5/ 
941 Salı günti saat 10 da Trabzonöa. askeri satın alma komi.Syonunda. ya
pılacaktır. Talıplerir. kanuni vesikalarile teklif mektublarını ihale santın 
den bir saat evvi:l komisyona. vermeleri. (2303) (3202} -

Oda Umumi Kararı 

.. 
Birçok Genç Kızlar 

Ve Genç Kadınlar 
Oençlik:erlne mağrur olarak güzclllklerinln temadisini 
mümkü."\ kılacak olan yüz tuvaletine blgi\ne kalmışlardır. 
Kadında dikkat ct"ilmesı pek mühim olan nokta: Uildin 
incelik ve taravetıni ebediyen muhafazadır. 
Seneler, binbir vazife içinde <}alı.şan ve yorulan genç ita -
dmlnrın ıbiaman düşmanıdırlar. Bedeni ve dlma~i yor -
gunlukların neticesi guddeler elfı.stikiyet.lni kaybederler 
ve cildde (Leke> diye tavsif edilen avarizl <Rüz~ar ve gü
neşin de tcslrilel husule getirirler. İşte bu ı;ıbl haltıtta ve 
bu gibi avarize karşı Krem Pertev; terkibinin kuvvet ve 
kudreti sayesinde cildi bMler ve ham.biden kurtarır. 

Yüs binlerce kadının tecrübe ettftj ve sevdikleıine t.asviyeden ha_ 
il kalmadıtı Krem Pertev ite runde yapılacak 3 - 5 dakikalık bir 
masajın ne &ibi bnrl!<ala.r yarattıtmı pek kısa bir zamımda siz de 
materif olacak;;ınrı. Krem Pertev•nı yarım asırlık beynelmilel (Öh
reti asılsız degaıiır. Ondan istifade ediniz. 

İnşaat İlanı 
Siimerbank Birleşik Pamuk ipliği ve Dokum• 

Fabrikaları Müessesesi Müdürlüğünden 
l. - Ereğli bez fabrikası İvrlz kuvvet sant.ralı çift maklnıst evler, f9 

yolları vahidi fiat esıı..sile ve kapalı zart usulile ek.cıiltmeye konulmuştur. 

İşbu inşaatın muhammen keşif bedeli 27.916,04 Hradan ibarettir. 
II. - Eksiltme evı-akı iki lira mukabilinde, Siimerbank bınasında birle. 

şik pamuk ipli~i le dokuma. fabrikaları müessesesi müdurlüğünden alı
nabilir. 

m. - Eksiltme 12/51941 tarihine müsadlf Pazartesi 6ilnil saaL 18 d• 
Ankarada Sümerbaıık B . P. İ. ve D. F. müessesesi müdürlüğünde yapıla• 
caktır. • 

IV. - Muvakkat teminat miktarı 2.018,70 liradır. 
V. - İstekliler tekl:f evrakı meyanına, şimdiye kadar yapmış oldukları 

bu kabil ll}lcre, bunlnrın bedellcrıne ve hangi bıı.nkalnrla muamelede bu.. 
lunduklarına dair vcsı.kıı.Jnrı kayncakla.rdır. 

VI. - Teklif mektublarını havi zarflar kapalı olarak ihale günü saa~ 
15 şe kadar makibuz mukabilinde Ankara.da Sümerbank B. P. i. ve D. r. 
müessesesi ır.ü:iilrlüğü muhaberat şeniğine teslim oclilecektıı·. 

VII. - Posta ile gônderilecek teklifler nihayet ıhale saa~ir.den bır saat 
evveline kadar gelmiş ve :zarfın kanuni .şekilde kapatılmış olması lazun.. 
dır. Postada ·ı.ıki olabilecek gecıkmelcr nazarı itibara. nlınmayacaktır. 

VIII. - Müessese bu ihaleyi icrada serbesttir. c226h .3~13r. 

Dev:et Demiryolları işletme U. M. den : 
Muhammen bedeli 71250 (yetmiş bir bin iki yüz elli) lira olan 75 ton 

Jcayna.mış İngiliz bez·ri 12/511941 Pazartesi günü sant ıs de kapalı 1.ad 
usulü ile Anlmrada İdare binasında satın alınacaktır. 

Bu iŞe girmek iSt.yenlerin 481~.50 (dört ıbın sekiz yuz on iki lira elli ku• 
ruş> liralık :ııuvnkkn.1. temınat ıle kanunun tayin ettiği vcslknları ve tek
liflerini aynı gı:.n sa:ıı, 14 de kadar KJmisyon Reısliğlno vermC'l~ri lazımdır. 
~rtnamcler <300) kuru~n Aokarıı •·c Haydar~ vezneıer.nde satıl -

mı:ı..ktadır. (3116) 

cevabdan evvela h ayret duyar ~i- nu da söylemek iktiza eder. Y erü ve ecnebi her nevi mensucat ile makara iplikleri ve diğer lıer 
bi yaptı. Sonra m emnuniyet gös- Büyük sevk ve idare kabiliyet - nevi iplik ıatışlar:nda fabrika ve imalıithanelerile bunların nam ve Harb okuluna havacı sübay yetiştirilmek 
tercrck cgüzel söyledin sev_gili lerile te.şkilatçılık hassaları bir hesabına muamele yapanların, toptancı ve yarım toptancıların vere. 
Seecktim• dedi ve karlehini onun askerin şahsında ancak nadir ola- celderi aatış fatııralı:ı.rında perakende azami satış fiatlannı gösterme- Üzere sivil liseden mezun olanların kayıt 
ve benim için kaldırarak içti. rak toplnnır ve bir asker bu iki leri mecburiyetine dair umumi karar 

Filvaki General von Seeckt Bü- ayrı ayrı istikametlerde ancnk pek «1 _Yerli ve ecnebi her nevi menıucat ile makara ip _ ve kabul şartları. 
Yu .. k Harbı"n b:dav·etler:nde narb nadir olarak birinci derecede mu-
. ' ' "' liklerı' ve dı'g·er her nevı' ı'plı'k aatı·1annda, fabn'ka ve 1'ma- Im•""ft ı k cephesinde bulunduğu uçuncü vaffakiyetler _gösterebilir. İşte Ge- ti ı - Lise olgunluk ..., ... nını vermiŞ bu unma · 
kolordu kurmay başkanlıkında neral von Seeckıt bu nadir talihli lithanelerle bunların nam ve hesabına muamele yapanlar 2 - Aldıkları mezuniyet diplomalarındaki kanaat notu iyi veya çok l(ı 
.gösterdiği sevk ve id~rc, istidad büyük askerlerdendir. toptancı ve yarım toptancılar, verec"ekleri faturalarda pe- bulunmak. 

.. - b 3 - Olgunluk dlploma tarihinden bir seneden fazla müddet geçmemil 
ve kabiliyetleri sebebile 1915 ·yılı H. E. Erkilet rakende azami ıatı, fiatlarını goıtermege mec urdurlar. bulunmak. 
bidayetinde ~ark cephesinde Mac - 2 - İtbu umumi karara muhalif hareket edenler, odalar 4 _ sa~lık durumu pilotluk hizmetine müsaid olmak. 
kensenin idaresinde te.şkekül eden Hergu·· n kanununun 5 ;nci maddesine istinaden, İstanbul Ticaı·et ve 5 - Yaşları en yukarı ıl olmak. 
11. inci Alman ordusunun erkanı- ·ı 
harb reisliğine tayin ktlınmış ve sanayi odası ,mecliıince nakdi ceza ı e tecziye olunur. Not: 

(llaftarafı 2 nci sayfada) 3 _ fe.bu umumi karar oda ıi4':1li Ticaret gazetesi ve pi· Bilft.hare hava muayene heyeti tarafından yapılacak muayenede 
işte o zamandanbPri hep Macken- İh · dd · · · "k r x.1 k d 11\ 1 p'l tı k «> ~ id ö -ı · 1 ıste l 
Sen ı'le beraıber bulunmuştu. On tiyaç ma eıer.nm vcsı 11 usu- yasa cetveli ile yevmi matbuattan dört gazetede intie.arı 836 1 urum r ' 0 u sınıuna musa g ru mıyen er r er. 

ıu .. ne baalanması s "stemı· b" harb "' se Harb Okulunun diğer sınıflarına verilmek gfüı hiç bir mecbu-
birinci Alman ordusunun 2 Mavıs de umu"'mileştikçe fiat mÜnase = tarihinden itibaren 10 gün sonra mer'iyete girecektir. riyete tflbi tutulmazlar Tam serbesttirler. Kendilerinin arzularıua 
1915 de Alman do,ğu cephesinde betleri de garib tecelliler yapıyor; 4 - İtbu umumi karar, odalar kanununun 5 inci mad- göre muameleye i.flbi tutulurlar. 
Ruslara karşı yaptığı o meşhur mesela. Fransada, kıtlıf{a rağmen. desi ve odalar nizamnameı:ni n 49 uncu maddesinin 23 ün- Okul tedrisatı 15/Mayıs/941 de başlıyncağından talıb olanların. 
Tarvow - Gorlice yarma muhare- buğday fiatı oek hafif yükselmiş- cü fırkası hükümlel'İne iıtina den lıtanbul Ticaret ve Sa· bulundukları askerlik şubelerine müracaat edeceklerdir. Askerlik 
besini tertib eden, sonra ayni se - t ir; buna mukabil, borsada başı - nayı' odası meclisinin 16141941 tarihli celıesinde ittihaz şubeleri, yaptıracakları sıhhi muayenede müsbet netice alanlar 
nenin sonbaharında Sırbıstan s 0

- boş aksiyonlar alabildiklerine evrakları ile Harb Okuluna sevk edıleoeklerdir. c2822ıı 
furinin ~keri harekitinı ~~Ue yük~lip duruyorlH! ~o~~=n=m~u~f~~~r-.l~>~_<_<3_2_~~-»~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
muvaffakiycte götüren bizzat Ge- Dünyanın bu,güı:kü ihtısadl iş - \ R.C 
~~ıwn&~kttir. kri~nhiçb~ö~ü~.cili~Huhl Ha~yda Vakıflar idaresi ~(~~~~~~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~-~~~~~~~ 

Bu münasebetle, Alman ve A - ne kadar değişmez hayat nlzamı 1 1 '"» .J~~· '-'l.?'~- ~ 
vusturya ordularının Semendirc olarak telakki edilen esaslardan ça ışma arı ~ ~,,,,~. ~~ 
ve Belgrad civarlarında Tunayı hiçbirine uymadığını görmek için, (Battarafı 6 ncı sayfada) "' ~ 
şimalden ecnuba doğru telefatsız her hid se ve her memleket ayrı bir duruma getirilmeleri temin olun-
ve arızasız bir surette ı:?eçrrıekrini bir misal teşkil eder: Harb geçir- muştur. ~\~\ ... \ PA R A 
mümkün kılan bütün taktik ve miş ve istila görmüş m~mleketler Vakıflar ldaresınin Antakya yok ~ \ 

teknik hazırlıkları yapmış olan de her şey buhranlı, İngiltere ser- sullar yurduna yaptıiı yardımlar da ~~~!~~liliiiilll~~~~~ ikinci kurmay bac:kanı tılbav Hen- maye tarafmdan tahliye edilmiş 1'8.ydedilmeğe ~ayandır. Vilayetin ~ HA y AT YARIŞJSIN 
sehi de yadetmeliyim. Bu zat f'.!e - oldugu için yem bir istıhale tek.3.- güzel eserlerinden birisini t~gkil e- F'~'>' DİREKSİYONUDUR/ 
niş iktidarına ve <;ok ivi huv ve mülü içinde, geçen harbde, yalnız den bu yurd büyült bir ihtiyaca ce- ,.,-~· 
ahlôkına rağmen. dünvanın en kazanmış olan Amerika ise bu de vab vermektedir. Burada her gün 
bedbaht ibir erkanı harb zabitiycH. fa büyük sanayi kazançlarına rağ ia~ olunan fakir ve yoksulların sa.. 
1914 de Marne mevdan :nuhare - men zirai buhranın ne zaman ~e- yısı iki yüze yakındır. 
besi olurken Alman umumi ka - lec.cğini düşünmekle mcŞs.?ul ve Sıtkı Öğüçün idaresi altında ça-
rargahından sa,i? cenaha .rıönderi - borsaları daima zayıf. lışan Hatay vakıflar teşkililtı, tl\ri-
len ve bu cenahın çekilmesi lü - Cihan Harbinde yalnız ordular hi eserleri muhafaza hususunda tak
zumuna kendili,i?hıden karar ve _ ve siyasetler çarpışıyordu; bu ~- dire fBY&n gayretl~r sarfetmekte ve 
rerek birinci ve ikinci Alman or _ fa, harbin neticesi ne olursa ol- vücudundan beklenen fayda ve va-
dularının ric'atlerin~. Alman baş sun, mutlaka değişmiye mahkum zifeleri hakiki bir muvaffakiyet içe. 
kuman<l.anlığı nam:rıa muvafaka • bir cihan hayatının bütün ana un- riıinde vermektedir. 
Uru bildiren erkanı harb zab!ti iş- surlnrı mücadele ve müsademe ha 
!e bu Hensch idi. Eun ın üzerine, !indedir. omular; siyasetler, en ~e 
nnparator ve Moltke Marne mu _ niş manası ve teş!dlatile iktısad; 
vaffakiyetsizlii'!lnin mes'uliyetini felsefeler ve anlayı~lar; nizamlar 
haksız vere vükletecek bir ·adam ve kanunlar. 
buldukları için onu umumi karar- * 
gfihtan çıkardılar ve ona rrkfmı 
harb reisliği vermiverek daima 
ikinci derecede islerde kullandı -
lar. Terfi hususunda da ı:?eri bıra -
kılmıc;tı ve bu sebı>ble Urrıumi iHar 
bin sonlarında kabrinden ölmüş -
tü. 

Garib şeyler 
(8aftarafı 2 nci sayfada) 

heretten istifade etmesfne imkan 
vermez. Suclunm1, müebbed hap
se mahkfun olur olmaz cezasının 
idam ikararına tahvil edilmesinıi 
ısrarla istemesinin sebebi bu ol -
muş, fakat, yukarıda da kaydet -
tiğimiz gibi, haki.mi ve jüriyi nok
tai na1..arına imale edememiştir. 

911=======•' 
Dit Tabibi 

KABAKCIYAN 

•= T. iŞ BANKASI 
Küçük tasarruf hesapları 
1941 iKRAMiYE PLANI 

Ketideler: ' Şuha\ 1 MaJ l'f', 1 A. 
ı...-, a hinclteşrta UriGleranAe 

np&11r. 
1941 ikrami,·eleri 

ı adet 2000 liralık - 2000.- lira 
s • 1000 • - 3000.- • 
2 • '160 • - 1500.- • 
• • 600 • - 2000.- • 
8 • 250 • - 2000.- • 

u • 100 • - 3500.- • 
80 • 50 • - "°°°.- • 

Mackenscn. hu suretle iki müm
taz kurmav bac:kamna malik bu -
Junmr kla balıtivardı. Fırsat düş -
tük<'P Seeclat :)p Hens"hl methe -
derdi ve ka?..andıitı bütün zafer -
leri onların vıırdımlarilc elrıe e -
dilmiş muvaffakiyetler olarak ıös-

İ~te, dünya, böyle bir tarih zelze 
lesi içinde bulunuyor. Bu zelzele
nin bütün hareketlerini, onların 
saik ve amilleri ile birlikte, dtin 
ile evvelki güne göre bunların 
mukayeselerini yaparak ve bu su 
retle yarın için. bize şimdiden ı
şık verebilir hükümler ~ıkarmı
ya çalışarak, obiektif ilim yolile 
tetkik etmiye çok muhtacız. Aca
ba, •bunu yapan fikir adamlarımız 
var mı? 

dluhitiiH r23i~<j-•H • 
300 • 20 • - ('000.- • 

•~-====-=====-=-======--=--~il· ·-----------==========-
Hergün hastalarını kabul eder 
Oedikpaşa c:ı<'desi No. n 

ioARniNi siu11 is sANKAsıNoA 
iKRAMiYEl-İ HESAP AÇAR 

Müsabaka ilaµı 
Ofisimizde yi.i'kaek mekteb mezu.nlarile lise ve orta mektrb me

zunları arasında müsabaka ile memur ahnacaktır. Müsabaka im. 
tihanlan tahriri ve şifahi olmak üzere iki kısımdır. Tahriri imtihan 
8 Mayıs Per~embe güoü sa.t 1 O da Galata Kozluca hanındaki ofis 
merkezinde yapılacaktır. Cüııü ~yı\Ca tayıİn edilecek olan pfahi 
imtihana girebilmek. iç.in tahıiri imtihanda muvaffak olmak şarttır. 
Tahriri imtihana girebilmek için ta.lip!rrKı memurin kanunile 3659 
No.lı kanunda yazılı vasıflan haiz olduk.lıuını mübeyyin vesaikin 
asıl veya suretlerini 5 Mayıs 1941 Pazartesi akp.mına kadar Petrol 
Ofisi Mürülüğüne te\•di etmeleri lazımdır. 

PETROL OFiSi 
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