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• 
lslanbul· kadını 

. vazifeye başladı 
Kadınlarımızın cephe gerisi 
hizmetlerini tesbit için dün 

bir toplantı yapıldı 
"Harb olursa lstanbul kadınının yapacağı şeyler bütün dünya 

kadınlarının yapacaklarından üstün olacakhr.,, 

. Kalıirec:le Bay Eden'nin riyaseti altında İngiliz bra, deniz, bava otdulan 
iftiraklerile yapılan toplantı ',, 

Parti Grupu 
bugün toplanıyor 

• 
ıtaıra Almanlar .1 Habeşistanda 

Hükumetin harici 
işler hakkında izaha 
vermesi .muhtemel 

Sollam'a son vaziyet Korlara 
ı.şgal etti girdiler 

Zırhh kuvvetler 
arasında yeni 
çarpış~alar 

~1~ahire, 28 (A.A.) - Royter bil
u.u-ıYQr: 

.....,._· u.Yetli mahfellerde buaün 
beyan olundu#tuna J{Öre, M.ı~ırın 
hudud şehri olan Sollumun dbş
:nıan elinde bulundui{u zannedill
Yor. 

İngiliz tebliği 
Kahire, 28 (A.A.ı - Ortaşark 

İngıliz kuvvetlerı umumi karar
~Mıının tebli~: 

Li.byada, Tobrukta, hiçbir de
ğı.şıklık yoktur. Sollumda ~ecen 
aksam hududdo.n taknben 8 kilo
Illetre içeri girmiş olan düşman 
lll.üfrezeleri, ancak pek az vcya
hud hıç terakki vapamamıştır. 
Meşhur oir 1nkiliz zırhlı fırka

sının hafif unsurları veniden düş
:nıanla temas halinderlir. 

Hava fuliyeti • · 
Kahire. 28 (A.A.) - Ortaşark 1 

İn+?ıliz hava kuvvetleri umumi 1 

karargfıhınm tebliği; 
L bynda, İngılız tayyareleri as

ker kıt'alarını ve naklive kolhırı
nı bombalamak ve mitral\ öz ate
şıne 'tutmak suretile düşmanı ha
reketlerinde hırpalama~a dün de 
devam etnuşle-:-dir. Benmada arv 
tay;rarelerımiz, asker kıt'alannı 
nakle mahsus cJunkPr 52• tipin
de birçok Alman tavyaresini :ver-

(Devanu 3 üncü ııayfada) 

Askeri vaziyet 
Yunanistanda, Mısır
da ve Habeşistanda 

son harekat 

Yazan: H. Emir Erkilet 
Yunani•tanda: 

Almanlar, Yunanistanın ve 
!bilhassa Mora (Peloponnez) 
yarımadasının işgal işim. ta
mamlamaktadırlar. İtalyanlar 
da, Korfuyu işgal etmüslerdir. 
Pek garibdir ki İngiliz Akde
niz donanması Yunan adaları
nın işgaline mümanaat etme
mekte ve bunun sebebi tama
mile anlaşılaınamnktadır. 

İngilterenın Yunanıstana 
biıvuk ve ~hemmiyctli b:r ka
ra or<lusıle yardımı zaten ba
his mevzuu olamazdı ve bunu 
vaziyetten habersiz olanlar
dan başknlnrı umup beklive
mezlerdi. Nitekim Cör~il. İn
giltereni'n vardımının ancak 
mahdud olabileceğini geçen 
nutkunda açıkca söylemişti. 

(Arkası sayfa 6 sütun 5 te) 
\. J 

• 

lagllizler 
Dessıe•rı 
aldılar 

ltalyan kuvvetleri 

Vunanistandaki 
İngiliz kuvvetleri 

geri alınıyor 
ric'atedevam ediyorlar Roma, 28 (A.A.) - İtalyan or· 

Nairobi, 28 (A.A.) - Şarki Af
rika imparatorluk kuvvetleri u
mumi karargu.hının teblij:tı: 

dulan um~on.1 karargahının 321 
numaralı tebli~h 

Ankara 26 (Husuai) -
Parti Meclis gnıpu, yann öl • 
leden sonra toplanacaktır. Bu 
toplantıda hük\imetin, harict 
itler hakkında izahat verme -
sine intizar edilmektedir. 

Almanya.da 
müstemleke 

nezareti 
kuruluyor 

1.tanbul bdinlanrun dünkü toplantismdan bir intiba: Bayan Hayriye 
LUtfi Kirdar müzakereyi açarken 

Milli Şef İsmet İnönünün refi- namesi üzerine, İstanbul bayanla
kalan sayın Bayan Mevhibe İnö- rının bu şerefli vazifede hisse al
nünün himayelerınde bulunan mak üzere derhal 1\ıaliyete J?eç
Ankara Yardımsevenleır Cemiye- tikleri mallimdur. 
tinin, Türk kadınını milli milda- İstanbul kadınlan. Yardımsc-
faa hizmetine davet eden beyan- (.Aıitaaı sayfa 7 sütun 2 de) 

Dessie 26 Nisanda düşmüştür. 
Kıt'alarımız saat 13.80 da şehre 
girunişlerdir. 

Hava teşekkülleri ve siyah ~ôm
lekliler, bu sabah Korfuyu işgal 
et~erd.ir. Makineli bir piyade 
taburu Preıvezeyi iŞR'a]. et.ınişitir. Berlin 28 (A.A.) - Yarı rea-

logiliz kuvvetlerinin tabliyesi mt bir kaynaktan bildiriliyor: Anadoluya gitmek istiyenler 
Londra. 28 (AA.) - Salaıı.\vet

ıtar bir membadan ö~renildiğine 
l-?3re, İtalyanlar, Dessie mevzile
rinde üç aylık yiyecek ve milhim-

Sydney, 28 (A.A.) - İcra ko- Ahnan siyasi mahfellerinde, bir 
anitesi reis muavini ve maliye Alman müetemleke :ıezaretinin ih -
ına.zıır ıvek.ili Spender bugün be- das edilip edilmiyeceğine dair gazo
yanatta bulunarak demiştir ki: tecilerden sordu'kiarı suale «evet» 

( Arka11 sayfa 7 alitun 4 te) (Aıkaaa sayfa 7 sühm 2 de) cevabı verilmiş ve şu cihet kayde. 
dilmi§tir ki, Almanya hiç bir vakit 
müstemlelce 'CmeHetrinden vazgeç -
rnemi,tir. 

Beyanname veren bntnn 
vatandaşların vesika ve 

biletleri hazırlandı 

Korfu adasından bir 

200 Amerikan 
harb gemisi 
denize açlldı 

Bunlar Atlantikte 
mihvere aid denizalh 
ve harb gemilerini 

araştıracaklar 

Milyarder Rokleller Ameri· 
lıalılardan lngilterenin uıleri 
için ne lazım•a yapmalarını 

iıtiyor 
.. Genç Rokfeller'in !>8baail«; birlikte 

Londra, 28 (A.A.) - Dun ak- çekilınit bır reamı 
şam, başvekil B. Çörçil radyoda 1 . . . . 
İngiliz imparatorluğuna ve Ame- merikan harb Rcmıll .:Mıhvere ~ıd 
rfkaya hitaben şal'kta Hitlerin gemileri araştırmak uzer~ denız
muvaffakiyetleri her ne olursa ol- lere açılmış bulunuyor. Dıstroyer
sun hayati mücaclelenın Atlantik ler, denizaltı avcıları. mayn_ tara
te cereyan eden mücadc-1( olduğu- ma ıRemil~ri ve bu yolda dcn!.z ~tay
nu söylediği sırada ~dkadan .yareleıi, In~lltcrcye mal ~oturen 
Londraya çok mühil}l. haberll'r ~e- vapurların mutad olarak tuttuk
liyordu. Bu haberlefe ıtöre 260 A- (Ark•• :•yfa 7 sütun 6 da) 

" ,, 

Yeni nizam haldonda bir Alman 
:ıavdıi 

Berlin 26 (A.A.)- Yan resmi 
bir kaynaktan bildiriliyor: 

Bugün Alman hariciye nezaretin 
de bir kere daha tebarüz ettitilmit- Hükumet vesaitile Anadolunun Son kafileye aid liste, dün De
tir ki: b~zı ecne~~ gazetelerinde çı - muhtelli yulerinc ITTtmek iizere, nizyolları ve Demiryolları İdare
k~n ıddıalar hılafına:olarak, Von 15 Nisana kadar kaymakamlıklara }erine verilmıştir. Listeler muhte
Rı.bb~ntropla kont C1ano ~.rı;sında beyanname veren vatandaşların lif mıntakalarn göre yolcuların 
V~?'lfnad'a yapılan son mulakatta seyahat vesika ve biletleri dün ta- gruplara ayrılması suretile hazır
munhasıran cenubu •arki Avrupa- mamen hazırlanm~ş ve vıliiyotteki lanmıştır. Denizvolları ve Dcmır-
8lnm yeni ıe'ltline dair hazırlıklar ekipler dağılmıştır. (Arlcası sayfa 7 sütun 3 te) bahia mevzuu olmuştur. Bir konfe- _...:.._ _ __;.;_,_ _ __.._ ____________ __:_ _____ __;, 

rans bahis mevzuu olamaz. F.snsen 
böyle bir konferans olması için se
beb de yoktur. 

Yeni nizamın hamisi olarak Al
manya hakkında gazetelerde çıkan 
yeni zihniyet de bugün Berlinin si
yasi mahfellerinde mevruubah'S e • 
dilmiştir. Bu mahf ellerde söylendi

Eski eserlerin tamirinde 
yapılan hatalar 

ğine gÖre, Alman matbuatı böyle 
bir düşüncede bulunuyoBa mür.ha
stran büyük yeni Avrupa nizamını 
kaadetmiyor. Bu yenin izamın mer
kezini Mihverin teşkil ettiği aşikar
dır. 

Dün Mecliste Bursadaki Y eşilcami ve 
türbesinin tamiri görüşüldü, Maarif Vekili 
ile Vakıflar Umum r A .. ..:..irü izahat verdiler 
Ankara 28 (A.A.) - Bü:rt l 

O t• t h kk d Millet Mec:.lisi bugün Şemsettin Gü
IŞ ıcare a in a na.ttay'ı.n bafkanhğınd• toplanarak 

• • Antalya ve lak.enderun elektrik mii-mü hım hır karar e88CS_elerinin mahalli b~ledi~elere 
devnne, memurların tahııl mueaııe.. 

Ankara, 28 (Hususi) _ İthal eelerinde talebe olamıyacaklarma, 
veya ihracı Ticaret Vekaletince vilAyet idaresi kanununun 6ncı mad 
kurulmuş birliklP.re hasr ve tah- deainin tadiline,. devlet ~~~urları 
sis edilmiş maddelerin, merkezden aylıklannın t~vhıd_ ve teadulune da
husµsi bir emir alınmadıkça, hır- i~ ~anu~a b~g~.ı hır mı~ara.lı cctve
l~e scirmemiş kimse ve müessese- lırun Rıyeıetıcumhur daaresı memur 
ler tarafından ithal veya ihracına larına aid lusmmın değiştirilmesine 
kat'iyen müsaade edilmemesi 18- aid kanun layihalannı ikinci müza -
zmı .geldiği ve aksi halin mes'uli- kerelerini yaparak kabul eylemif • 
yeti mucib olacağı, Gümrük Ve- tir. 
k!lmince alakadarlara te'bliğ e- Meclisin gene bugünkü toplantı-
dilmiştir. aında ikinci müzakerelerini yaparak 
,._ ..-. - _ ..- ___ .- ..-. -. ..- ,._ kabul eylediği kan•ınlar arasınad 
~~..-v•x.a..x .. a..n•~ Türkiye - İsviçre, Türkiye - Finlan -

Bu sabah e n h rler 
3 üncü sayfada ır 

diya ticaret muahedelerile Tiirki -
ye • lngiltere ticaret anlaşmasının 
üçüncü maddesinin lnvzihine, Türk
Alman hususi anlaşmasına müteda
ir notaların tasdikine ald kanun la

._,- - - - - - - - ..- -. .- ...OV yihaları ve Türkiye ile Bulgaristan. 
.-....rwr..ar~~ (A.ıbaı aqfa 7 aÜbm 1 de) Maarif Vekili Huan Ali Yücel 
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2 Sayfa SON POSTA Nisan 29 

H~~ün ı-~-e_s_im_l_i ____ ~_e_ı ________________ ~_A_fu_s_&_k_r_i=_'Sözü_·~~-15~1 ~ 
~~~~ahMbi ~~~~~----~---~~-~-~~~~~--~~-~--~~-~ ~a~~~ 

\. ·ıun .Birgesı __, Karşısında 

Ş imali Afrilrocla kızgın mev
sim ~şlamak üzeredir. 

Buna rağmen, harb ateşinin soğu
ma alametleri ~füıterdij!i yoktur. 
Soğuma şöyle dursun, hatta, ~ö- · 1 
rüyoruz ki harb kızışmaktadır. 
Tobrukta, Solkı..nıdn. çetin bir mü
cadele, on beş gündenberi. devam 
ediyor. Ayni zamandn, şuna dık
kat ediyoruz ki, şimali Afrikada 
Mihverin askeri faaliyeti fiilen iki 
müsta-kil irumandanlıb aynlmış 
ID"bidir: Asıl ileri hareket faali
yetini Alman kuvvcUeri kuman
dam, ~eri işlerini ve bu arada Tob
ruk muhasarasını da İtalyan ordu
su kumandanı idare ediyorlar. 
Bunu her iki taraf lbaşkumandan
lığınm neşrettikler: harb raporla
rından anlıyoruz. İtalyanın tıarb 
raporlarında Sollum harekatından ,tıııııı-ı&a:mı:aıı-------•••••••~ 
hiç bahis yoktur. Demek oluyor 

Söze bakma, esas harekettir. Söz unutulabilir, hareket kalır. 

,_ ____ E. Ekrem Tala 

A nkaraya gelenlerden duyu. 
Yor, İstanbul gazetelerinde 

okuyoruz: Bu sene bilhassa Ana -
dolu yakasile Adalarda yazlık ev 

' kirası ili tikan varmış! 
Ticarette ötedenbeıi bir (ar:z ve 

taleb) kaidesi vardır ve bu kai
denin icablarından olan pahalan
ma ve ucuzlanuı tabü ve meşru 
görülür. 
Diğer bir ahlak ve vıcdan kaidesi 

de vardır ki bunun adı yoktur ve 
insanları başkalarının şu veya bu 
sebdbden düşmüş olduklan zaru -
retin istismarını meneder. 

AhlMt ve vicdnn her zaman ve 
her şeyden üstün, Meta kudsi ol
duğu için, bunlara aid hükümli?rin 
başka herhan,J?i bir hükümden üs
tün olinası bir zaruret halini alır. 

ki, şimali Afrika hareketinin ida
resini fiilen Almanlar ellerine al ............... _..._.._ ................... --..... -. ...... .__. _____ .. ._.._ ......... _ ................. _ ....................... -... -... ······--· .. ··..-,·--···-····-·-·---·· Bu sene Anadolu yakasına ve 

Adalara - ibence tamamile manasız 
olarak - yapılan hücum başka za
manlaroaiti ı:ibi snobluktan, bir 
modaya uymak heıvesinden ileri 
,gelmiyor. Hepimiz biliyoruz ki bu
nun bir takım. izaha. muhtaç ol -
mıyan sebebleri var. Demek ki o 
semtlere .göçmek istiyenler hava 
tebdili, deniz ve ınineş banyosu, 
süs ve :Rilzellik müsabakası ~bi 
havai saiklarla değil bir uırure
tin tazyiki ile hareket ediyorlar. 

mışlardır. 
'Bu hadise gö9terir ki, mevsimin 

şımali Afrikaya getirdiği sıcaklar, 
har.bin kızışmasına yaramaktan 
başka bir netice vermiş değildir. 
Mutedil .,,e hatta nisbeten so~k 
iklimlere alışmış olan askerler için 
böyle sı~ bi.r sahada harbctme
nin ne kadar müşkül olacağını 
tahmin etmek kabildir; buna rağ
men, eğer bu sahada harb kızış
mış bulunuyorsa bunun tek sebe
ibi vardır: Bu sahada elde edil~oek 
neticenin her iki taraf için de mü

1 
Denk~ 

Alma lar şimall Ege 
adalarını işgal ederken 

him olması. 

* Bu ehemmiyet üzerinde evvel-
i gilizler ne yapıyorlar? 

( "Son Posta,, nm denizci muharriri yazıyor ] ce de durmuştuk: Şimali Afrika 
hareketinin hedefi birinci dere
cede İskenderiye ve Süveyştir; e
ğer Ahnanlar, İngiliz kumandan
lığını gafil avlayarak bu hedefe 
varabilirlerse ikinci hedef olarak 
Musul petrollarının Akdeniz sa
hillerine akmasına marn olmak 
hareketi ~eleccktir. 

Bu hedefe vasıl olmak için, Al
manlar, Süveyşi d.uttuklan takdir
de, kendilernie Arabistanda mü
him yardımla:- tedarik edecekle
rinden emin, hiç değilse çok kuv
vetle ümitlli ı!Örünüyorlar. Bunun 
içindir iti, son safhasına varmış 
ı?Örünen Yunan harekatı biterken, 
Almanyanın hiç olmazsa bir kısım 
yeni hareket planları, şimaı; Af
rika üzerinde toplanmış olarak 
ıı?Öze çarpıyor. Bu müşahede, bi
z.im bu sütunlardcı son zamanlar
da yapmış oldu,i!umuz tahminleri 

Limni adasindaıı bir 1törüniif 

tcy d eder mahivettedir. 
Filhakika, şimali Afrlkada ye

ni başlamış olan hareketlerin Sol
luma katlar j!ayet kısa olarak de
vam etmiş olan ilk safhası, bu sa
hada İtalyanların vazıyetlerini :s
lnh .gayesine matuf ı?ibi j?Örünmüş 
ve Sollumun i~alinden sonra ı?Ö
ze çarpan sükunet devresi de bu 
fikri teyide yaranu~-ı. Fakat, son 
birkaç -gün içinde bu sahadaki mü
cadeleye her iki tarafın da daha 
fazla ehemmiyet vermiş olması 
ı?Österir ki şimali A'frikadaki hnrb. 
önce tahmin edilm!ş oldu~undan 
çak daha ,geniş bir strateji j?aye
sini takib ediyor. 

Eğer tahminimizde hata etmi
yorsak, şu dakikada şımali Airi
kada cereyan eden mücaciele. Ak
dcnizin mukadderatını tayin ede
cek olan bir harekettir. Bu hare
ketin vereceği netice, bu harbin 
Akdenizc aid olan mukadderatını 
tayin etmiş bulunacakıtır. Çünkü, 
şu dakikada iki muharfü tarafın 
ikisi de, bu sahada bütün kuvvet 
ve vasıta imkanlarını karşı karşı
ya koymuşturlar. Ne kızgın 51cak, 
ne susuzluk, ne çöl fırtması, bu 
mücadele içinde, tabiatin emrile 
akrtedilmiş muvakkat bir mütareke 
devresi tesis edecek ~bi ~örün
müyor. Her iki taraf ta hasmını 
mağllıb edinceye kadar uğraşarak
tır. Yegane mümkün mütareke, 
her iki tarafın dn kuvvetsiz düş
mesine bağlı bulunuyor. 

Yirminci asır medeniyetinin u
zak Afrika cöll!'rinde oynadı.i!ı bu 
dram, bu_giinkü harbin en mühim 
askeri vukuatından birini teskil 
ettiği fikrindeyiz. Bu dramın va
racağı netice, harbin mühim bir 
~ısınının kazanılması veya kaybe
dilmesi demek olacaktır. 

Jlu.hill i.n. ~u!t;.n 

Yunanistan topraklnrında iler
liyen Alınan ku vv&tlerinın Sema
direk. Limni ve hatta 'Midilli ada
larını da işgal etmiş oldukları bil
diriliyor. Bu hareket karşısında 
şöyle bir sual sorulmaktad1r: cPe
ki amma İngilizlerin deruz haki
miyeti nerede? Muazzam filoları 
nerede? .. 

Alman kuvvetlerinin bu işgal 
hareketlerini büvük bir cüret ve 
süratle tamamladıkları inkar edi
lemez. işgal edilen adaların sev
kulceyş kıymetleri de vardır. Bun
lardan bilhassa Limni boğaz ve 
boğaza ~den deniz yollarını kon
trol etmek bakımından ehemmi
yetlidir. Ancak bu ıı.dalan almak, 
Almanya için kendisini uğurunda 
mücadele ettiği f!.ayeye ulaştıra
cak kuvvetli bir adım teşkı1 etıne
miştir. Mesele daha ziyade Yuna
nistan ile ERede sahilleri olan di
fter memleketleri alakadar eder. 

* !şte, sırf bu yüzden, Limni iŞ-
galinin .İnogiliz mukabelesini da
vet etmeden tamamlandığını ~ö
rüyoruz. Burası İ~iltere için bi
rinci derecede ehemmiyeti haiz 
bir ada olmuş olsaydı, şüphesiz, 
Britanya deniz kuvvetleri başka 
türlü hareket edeceklerdi. İngilte
re sevkulceyşte ikinci derecede ve 
belki de daha az kıymeti olan bu 
adalar için, donanmayı, Ege <leni
zi .gibi deniz harekatına rnüsaid 
olmayan bir sabaya sokmak, Llm
ninin ~alin<ien daha ağır netice
ler verebilir. 

* Hak&taıten adası çok olan de-
nizlerde çalışmak. bir donanmanın 
lıi.ç istemediği bir haldir. 

Buralarda belli başlı şu tehli
keler vardır: 

1 - Denizin derinl~i mayn si
lahının kullanılmasına müsaiddir. 

2 - Adaların girintili çıkıntılı 
yerler.inde ufak _gemilerin saklan-

Bir yaralama hadiseı.i ması ve büyüklere karşı tuzak teş-
Çarşıkapıda, 29 numaralı evde kil etmesi mümkün ve muhakkak

oturan Said, evvelki gece Galata. - tır. 
dan geçerken bir alacak mcs.elesın- 3 - Donanma, hava taarruzu-

dd b na uğrarsa, kac:acak yer bulamaz. 
den dolayı bir mü etten en ara - 4 - Adaların deniz ~eçidlerin-
lnrı açık bulunmakta olan Galata ·de denizaltı j:!emileri büyiik mu
a:ıklnlerinden Mchmede tesadüf et- vaffakiyetler temin ederler. 
mittir. Sarhoş bir halde olan Mch- * 
rned, birdenbire Sn.idin üzerine a - Almanların E2e denizine ayak 
tılmış. bıçağını çekerek onu vücu - basmakla beraber kara yolundan 
diinün muhtelif yerlerinden yarala- ufak hücum tekneleri ,getirdikleri 
mı tır. de hemen hemen muhakkaktır. 

Said tedavi altına nhnmış, Meh. Büyük Harbde parçalar halinde 
rned yakalanmıştıT. denizaltı taşıyarak Varnada deni-

ze indiren Almanlar, elbette, daha 
ıufak hücum teknelerini de tren
lerle Selaruğe getirmiş ve oradan 
denize atmış clacaklardır. Bu ufa
cık teknelerin korkusu ile yaşayan 
İngiliz donanmasının bu denizlere 
gelmemesine hak vermek lazım
dır: 

'Böylelikle bugünlerde diğer 
Yunan adalarının işgal edilmele
rine intizar etmek lazım ~elir. 
Bununla .beraber ufak olmasına 
rağmen, Adriyatikte İtalyan do
nanmasına ehemmiyetli zararlar 
verdiren Yunan denizcilerinin de 
mukabil hareketlerini bckliyece-
-ğiz. 

iSTER 
iSTER 

iNAN, 
iNANMA 1 

Oğluma Dair 

Bir uarib nece 
Yazan: Halid Ziya Uşaklıgil 
( Bu yazı tedfin gününün gecesi için yazılmıştır ) 

Şu halde onlann bu muztar va
ziyetlerini fırsat bilerek gaddar 
davranmak ahlak ve vicdan ba -
kımlarından, bilmem ne dereceye 
kadar doğrudur? 

Bu suali sorduğunuz vakit bazı-

- Peki amma, corumun böylesi 
kırk yılda bir rastlar. İstifade et
miyelim mi? cevabını veriyorlar. 

İşte aldandıklan nokta bura -
sıdır: B~ünkü zaruri akına co
rum adı verilemez. Kat•şmızdaki -
lerin de sizin S?ibi bu yurdun va -
tandaşlan olduklarını, beliti bir -
çoklannın baba, kardeş, oğul, hu
dud boyunda !löbeıt beklıyen ya
kınlan bulundu~unu ve böyleleri
nin her türlü saygıya, insafa hak 
kazandıklarını hatırda tutmaJısı -
nız, hesaba kntmahsınız. 

Bugün, mecburen size baş vu -
ranlardan edece,ğiniz intifa size 
ileride kim bilir ne türlü vicdan 
azabı QCktirebilir. 

Kaldı ki tuttuğunuz ~adir ye -
lunda temerrüd edecek olursanız 
mutedil ve meşru bir kardan da 
olabilirsin:z. Zira, şu anda bıribi
rinden daha mühim işlere bak -
maktan sizinle! uğraşmağa vnkit 
bulamıyan hükumet er geç size de 
teveccüh edecek, zorla kopardı -
ğınız lokmayı elbette gırtlağınız
dan söküp snhiblerine geri vere -
cekıtir. 

1htik5.nn her türlüsüne sapan 
gafillere şunu bir daha hatırlat -
mak isteriz: Bu memleket ve bu 
millet sahibsiz de~ildir! 

c. ek1111 .,. ~alu 
rek tüylt!rini kabartıyorlar. kaıan
lıklardan istiknah eden .gözlerini 
etrafa RCZdirıyorlardı. 

Ben onları, bu nine ile torum. 
ona meftun olan ihıtiyar kadın -
cıkla bu genç ölüyü görmeyor, fa
kat v edadı işıtmekde devam cdi -

1 yordım. 
O dedi ki: - İşte bu olmadı. 

ağlamak yok, ne için öyle içiniz -
den kabarıp boğazınıza tıkanan 
hınçkırıklarla ses çıkarmadan, fa
kat soluk yanaklarınızda yaşlan -
nızı salıvererek ağlayorsınız? San
ki neden? ağlanacak ne var? bana 
mı ağbyorsınız? bana ağlayacağı -
ruza tersine, sevininiz... Bedbaht 
bir havatdan sonra nihayet derın 
ve ebedi bir rahate kavuşan yav
runız i~n sevinin ve ı?ülün, ister 
misiniz sizi yine gıdıkhıyayım 
mı? ..• ~vet, sevinin:.. biliyor mı
sınız? artık uyanmamak için .Ya -
tağıma yatmca, bulanık beynımle, 
kalemi zor tutan elimle, dört sa ~ 
tırlık ıbir veda' kağıdı bırakmış -
d.ım Bunda da anneciğime, bana 

· (Arkuı sayfa 8 sütun 2 de) 
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29 Niaan SON POSTA: Sayfa S 

Telgrd, Telef'on Ve Telsiz Baberleri 
Mak~ere 1 Yeni bütçe 1 P~e:lF:)_ 1 Çörçilin son 1 "100 tayyaremiz 

Bütçe encümeni pro· 
V8rlllrk8D jeyi 15 Mayısa kadar 

Sovyet siyasetini 
tenkid eden 

italyan mecmuası 
At:EtvHNDE nutkundan şayanı 

dikkat parçalar e Siyasetimizi gözden 
geçirirken .. 

daha olsaydı 
Almanları mağlOb 

lngilizler Emdene 
gunduz hucum 

elliler 

Meclis 
heyetine 

.. 
umumı 

verecek Londra 28 (A.A.) - Çörçil'in ederdı•k 
Türk - Sovyet dekli- Yazan: Selim Ragıp Emet radyo ile neıredilen nutkunun dün " 

verilmiı olan Ortaprk.a aid kısmı 
Ankara, 28 (Hususi) - Bütçe rasyODU bizi harb Y a~ız memleketımizin de - müsteına olmak üzere, metiııden f ·ı• b 

Encümeni 1941 senesi bütçe pro- . ğıl, ~nun da camiasına da- bazı parçalan aşağıya dercediyoruz: ngı iZ mat uab 
jesi üzerinde tetkiklerine devam yolunda teşci eden hil bulundugu Avrupa rrulletleri «Geçen hafta, harb vaziyetinin Y • t d k • 
etmektedir. 1941 masraf bütçesi- bir esermiş man~umes.nın ta. nı anlar y&şa - vahim bir safha geçirmekte olma - unanıs an a 1 
nin müzakeresi gelecek haftaya makta ?lduklaruu ,nk~r edeme- sından mütevellid bir endişeden ha- muvaffakıyetsizlig~ in 
kadar tamamlanacaktır. Ondan yız. Kııt amızın .garb muntehasında bcrdar olup olmad ığım ıorulmuı _ • • 
sonra varidat bütçesinin tetkikine Roma, 28 (A.A.) - Ofi: ba.şlıyan h.arb, dairesmı f:?enışlete tu. O zaman bu endişenin mevzuu sebeblerını araştırıyor 
g~ilecek ve bu münasebetle bazı Oggı adındaki Italyan mecmua- Re~J.ete ta hududlarımıza kadar hakkında phsan fikir hasıl etmek - -
vergi kanunlarında yapılması mu- sı beynelmilel siyası vazıyetı ve ~elıp. dayanmıştır. liğim iyi olacağını düşünmüştüm. Londra, 28 (A.A.) - ].,,(lndra 
karırer ddişiklikle!' hakkındaki bilhassa Birleşik Amerıka devlet- Mılletler ~ra~ı taahhüdlerimiz- Şiddetle bombardıman edilmiş olan gazeteleri, Yunan ve İngıliz kıt'a
proje ~örüşüle-:ektir. leci ile Sovyeıtler Bırlikinın hattı den ıherhangı bır nükul mevzuu- büyü,k tdıirlerimizle Emanlanmız .. larmm yığıtlrklerine ışaret E'ttJk-

Encümen, yeni bütçe projesini hareketlerini tahlil etmek maksa- bahs olmıyarak, ~uztar kalmadık- dan bir kaçını ziyaret ettim. En fa- ten sonra, İngilızlerin karada u~
Londra 29 '-A.A.) - B. B. C.: 15 Mayısa kadar Meclis heyetine dile neşrettıJli bır makaledı? Sov- ça ve mecbur ed\lmed kçe bu har- kir kimselerin müteessir olduğu bir radıklar~ muvaffakıyetsizlığın se-

Hava nezaretınin tebliği: sevkedebilecektir. yet Rusyanın Almanya ile hem bın dışında kalmak arzusunda bu- kaç yere gittim. Buralardan yalnız beblerını ar~ştırıyorlar. 

Holinda sahillerine· · 
Alman harb gemileri 

bombalandı 

Saihil muhafaza te~kılatına men hudud olan mıntakalarda bir ta- lundu/tum~Z'1:1 her fırsatta ve her mutmain olarak değil, serinlemıt o- Sunday Tımes aıyor kı: 
IUb tayyareler, Pazartesi sabahı Japon Har·ıc·ıye kını tedbirler almakla beraber vesıleden ıs~ı~ade ederek ıfade ey- larak döndüm. Wihthall'deki büro- Başlıca aebeb, nıüttef.k hava 
&landa sahıllerı açıklarında iaşe şimdilik harbe sürüklenmek iste- le~e~ten ~alı kalmadık. Mahiyet- ları fasılasız faaliyet ve gerginlik _ k~vvetlerin in küayetsızlığıdir. Bu 
l(mU.l.erine refakat eden ikl düş ... b t mediğini, fakat takib ettijtı sıyase- len ıtıbarıl~ .• tamamen ve mürıha- leri içinde bırakarak ccpheve git _ ~ıfayetsizlik Yunnııistanda oldu-
ınan distroyenne hücum etmişler- nazır~nın eyana 1 te bakılacak olursa Jlayesınin yeni sıran tedafw olan anlaşmaları - mek, sıcak bir sahild~n ayrılarak gu kadar bariz b:r :;elulde devam 
dir. ihtilaflar ç1karınaktan başka bir mızın bu 1!1a~iyet1.erini beyan ey- bir harb gemillİnin kaptan güverte- e~tiği müddetçe hasmı ezmek ba· 

Şiddetli ateşe ra~en İn~iliz şey olmadığının anhşılmakta bu- )emekte ındı bır muhakemeye sine gitmek eibi oluyor. Cephe ta_ hıs ~~uu olamaz. 
bombardıman tayyareleri hücu - "Sovyet pakb karşı- lundu~unu tebarüz ettir!llektedir. sapmakta~ ıuzak kalmış oldu~u - birinden Londra Liverpool Man Nıçın muvaffaıc olamadık? Mu-
IDU muvafbkiyetle b~şarmıslar - la•bğımız zorlukları Telepress ajansının Romadan muza h~~lerin kendileri şeha ,.. chester, Cardiff.· • Swanser,' Briatoİ vaffak olamamaklıgım.ızın seb bı 
dır. Alçaktan uçarak l{emilere hü - y wrdiii bu nukalenin bazı parça- det edebılirl~.r. Bununla da, ne sokak ve rı!ıtımlarını kasdr.diyorum Yugoslavyanın yıkılması ve Al-
cum eden tayyareler, bombaları İzale etmiş degı"' "ldir,, ları lwi~re Jlazeteleri tarafından d~n, ~e bu~n opportünist. bir Tahriklttan muztarib olanlara ica: ~a~ t~n~ ve piyadesının adedce 
hedeflerine isabet ettirmişlerdir. iktibas edilm;ştir. gu~ sıyas.etı yapmayı a~l:mızdan bında bol miktarda bu tonik il~cı ust~~lu~ de~!!~ır. Bunlar da te-

Bır harb ı?emisinin kesif du - İtalyan mecmuası şunları ilave ~eçırmemış olduj'tumuzu ısbat et - kullanmasını t · d . C . razmın bır ı?ozunu Almanya lehı-
tnanlar çıkardığı' ~önilmüştür. Bu Tokyo 28 (AA.) - Reuter: etmektedir: mek bizim için zor bir şey de~il - bı'rçok gu''zel b~v•lyeı e enın ... t erç~ ne meylettiren amiller arasında-

H M k A ı d
. ına ar n ve mu evazı d k 

cür'tkar hüc:ıma j.ctirak eden bom- ariciye nazın at1Uo a vru.. ~iliz hariciye nazırı Eden ile ır. yuv 1 b' h b h 1. d'. d" ır. Fa at yalnız ba~ına bu amil-" h . d d . .. b B meml k t• •·t d b . . a arın ır ara e a ıne on u- l t . . Al , bardıman tayyarelermden dördü ~a aeya. atin. en ·~ etı munase e .. - Sovyetler BirHıtmin Londra bü- u e e l1l o e en eri ıtına w.. .. il' h 1 .. d" F er erazıyı manva .ehıne mey-
üssüne avdet etmem.iştir. tile tertıb edılen hır toplantıda aoz yük elçisi Maiskv arasında sık sık ile teva:kkı eylemek ıstemiş oldu- f1t bue ıh ~a d~e er gor ur. .a. - lettiremezlerdi. Muvaffakiyetsiz-

Bombardunan tayyarelerinden alarak ~zcüı_nle 
4 
fÖyle demittir: vukubulan müıakatlara fazla bir jtu şey, kendi öz milli menfaatleri a ~ ":.a .. t .. w~~man k ~e ka~etının liğimizin ye~an~ izahı sudur: Mu-

Lazıları hücuma uğramıttır. Bir •. - Eııer. ı?1kan ol.aydı yarından ehemmiyet atfetmesek bile 24 hilafına olabilecek herhangi bir en ço gozu tug~ ve er e ' a ın ~~ dafaa eden taraf mahalli hava us
Sterli ta eei Eınden limanına ıtibaren mıllı hayatımızın, Alman- Martta Türkiye ile Sovyetler Bır- sergüzeştin içinde kendinı .gör - çocİk~ar~~ ~~ zıyade. ıztırab ç~ttı~ tünlüğünü temın edemezse, yasa
ı. ng ~r. . yada yapıldığı tarzda bir kontrola li~ arasında aktolunnn ve 1\irki- mekti. Yani ne teşvık, ne tazyik; yer er e ~r 1 '?anevıyatı en yu se dığımız modem şartlar içırıde ka
ailcum etmıt. bır mıktar a~ır. bom- tibi tutulmasını isterdim. Fakat böy VPJ1İn bevnelmilel bir ihtllAf ha- bizi, bizim olan düşünce ve k&rar- ve ~kaladdedbır halde buld~m .. 1~ - rada hiçbir <:ephede tutunulmak 
Lad atmıı ~e S~ met.re ırtıfadan le bir mürakabe bizim için henüz ltnde Sovyet Rusvanm bitaraflıJtı- lanmızda hi~ bir 9Uretle tezelzü- ~~~· m~. 1 vakıalar sevıyeaınm imkanı yoktur. 

ok
8
lara mıtr~~~.z atetı1. açmıftdırt. kiğıd üzerinde bir projeden ibaret na ~venebilece~ine rnüteda•r bu- le uf(ratmamış olduku ı?ibi bun - u~~une yükıclte.r~k . on~ bugün~ü Muharebevi Alman hava kuv

bn'u .tayyare l198Ulle aa unen av e bulunmaktadır. Vakıa Almanyada lunan beyannamen'n Türkiyeyi dan böyle u~ratması iç:n de man- ~~n>fıa<lan daha kT bır dunyay.a aıd vetleri kazanmı~tır. Bidavette Al-
e ıttır. evvela kiğıd üzerinde projeler yap- harb yolund:ı teşci eden bir eser tıki bir sebeb yoktur ve olamaz. ~.r .~~ra na eden . ~u ınıllette man hava kuvvetleri, BulJlar·s-

Fransız ve Holanda sahilleri açık maltla ite başlanmııtır. Lakin Japon oldu~unda şüphe voktur. Yekdikerinin varlı~ı aleyhine gordu~m .ruhtan kendımı ferahtan. tanda kafi miktarda hava mey-
larında cliifltlan gemilerine muvaf- yanın Almanyada yapılanı tabak - Olımi 5 Ninn tarihli Sovyet _ amansız bir cidale kalkışan ikı bü- mıı hıue_::iıyorum. Halk!n bana ~ar danları bulamadıkları icin epey 
fakiyetli hücumlar yapılmııtır. 2000 kuk ettirebilmek için kifi vakti YuRoslav dostluk ve ademi teca- yük kuvvet karşısında bir taraftan 11 

.. 14l~ufkarlıiını ve mınnettarl ıı. nı müşkülatla kal'$ıl~mıslardır. Fa
t~nhık bir ıemi 1 SOO tonluk diğer yoktur. vüz paktını da ıavri milsaıd mü- medeniyet ve insan·yetin ıstik - gordu~. B~ndan bahsedemem, zıra kat bir ay sabırla çalışarak kat'i 
im ceminin batınlmıı olduiu sa • Mabuoka Sovyet _ Japon pak - talealarla tefsir temekte ve Sov- bali namına düşünceler serdeder- b~~ h~~ bır zaman ~e aradım.' .. ne an gelince o karlar fazla tayyare 
nalmakta<lır. hna temas ederek §Unlar: ilave et_ yetlerin Alman kıt'alarının Bana- ken, di~er taraftan da alfıka ve ~!11ndu~, ne .d.e. layı.k olabılırım. uçurabildıler ki, bunlar her yerde 

Holindada bir !abrika bmnbar- mittir: ta girmelerini teessüfle karşıla- sempatilerimizin ilhamını . sadece S~zı temın edebılırım kı .ben ve hü- kendilerini gösterc-rck müstahkem 
dlrnan edilmiştir. Dekoda bir tay- - Bu pakt Japonyanın halen mış olduğunu , hatırlatmaktadır. milli olan kaygularımızdan aldık. kumet arkadacılarım bu msanları AL mevzileri \e dağlardaki toP<."U 
Yare nıeydanına da muvaffakiyef- karıılaımakta olduğu zorlukları iza- Mecmua vazısına nihayet verir- Taraflardan birini.n muhtemel ka- datmıyacağız ve bu <ıadık ve filice- mevzilerini berha\·a, dar vadıler-
li l>ır hucum yapılmıştır. Holanda le etmiş değildir. ken Sovyetlerdc görülen sulh te- zancını müstakbele aid besabla - nabane hislerinde onlara layık ol - de tankları. naklıve kollarını bom-
sahılleti Kl%Ja.rıııôa bir diiiınan Stalin ile Matsuoka arasında mavüllerin1n sadece nazari oldu- runız j~n bir spekülasyon mevzuu duğumuzu isbat edeceğiz. bardıman .e durmadan münaka-
tayyareet dütt1riilmil9tilr. yeal telpaflar jtunu kayd ... tmektedir. J'apmayı aklımıza j(etirmedik. Çörçıl bundan sonra Balkanlar latı, üsleri. depoları, tayyare mey-

Vichy 28 (A.A.) _ Moıkova. ffakh buldu~muzu kaydettik. hidiseıi hakkında izahat vermiı ve danlarını, limanları ve den•z nak-

Irak Hariciye 
Nazırı dedi ki: 

dan bildirildiğine söre bitaraflık ı·ngı·ıı·z _ Alman Haksız sandıA:ınuzı ise fıtri olan .azlerine fU ıuretle devam eyle _ liyatını bomba .. dıman etmişlerdır. 
pakhnın tasdiki münasebetile Sta - temayülitırnızın şart bnımaz bir mittir: Düşman tayyareleri bizi ve Yu-
linle Matsuoka arasında yeniden 

1 
• icaıbı olarak j(ene açıkça beyan ey- Harb hayal ~ ve hatalarla nanlıları bir :m bile rahat bu ak-

telgraflar teati edilmiştir. tayyare erı arasın !emekten çekinmedik. Dün bizim dolu bll' teYdir rnadılar. Bunun önüne ancak avcı 
Matsuoka telgrafınd~ diyor ki: • için ne idiyse bugün dP. aynen öy- Harb hakkında muhakkak olan tayyareleri geç~bilırdı !"ilhakika 
Paktın şu anda mer'iyete girmit d • h b 1 ledir. Yani harb ateşi uzaklarda bir fey vardır ki o da şudur: Harb Alman bombardıman tayyarPlerı 

lngiliz kıtaatı her 
hangi bir istikamette 

lraktan geçebilecektir 

olması münasebetlerimizin düzeldL a yen 1 mu are e er hüküm sürüp sirayet dairesini ne hayal inkisarları ve hatalarla dolu İnJ:!iliZ hava kuvvetlerinin Spıt-
iinin bariz bir delili olduğuna ka _ derece artırabileceiti bilinmezken bir §eydir. Bununla beraber Alman- fire ve Hurricane tipindeki a•cı 
nüm. Londra, 28 (A.A.) - Royter a- ne düşünmüşsek bugün ayni şey. lann Balkan devletlerini çiğnemek tayyareleri karşısında dayanama-

Matsuoka'nın Molotof'a gönder- jansının ökrendıiine ~öre, İnl(iliz leri düşünüyor ve Türk milletinin ve kendilerile Yunan ve Yugo lav maktadır. Tavyarelerimiz ayni ~
diği telarafta da ,öyle denilmekte- hava kuvvetleri bugün Manşın zeval bulmaz istikbaline serin - milletleri arasına bir kan ve kin neh Yi Yunanistandn neden yapmadı
dir: öte tarafında yeniden keşıf taar- kanlılık ve sarsılmaz bir emniyet- ri koymak suretile bir hata işleyip lar? Cünkü Yunanistanda bir avuç 

.. Verilen IÖze sonuna kadar 
88 

_ ruzlarında bulunmuşlardır. Pas- le bakıyoruz. Bildi~imiz ve inan- işlemediklerini zaman ~österecek _ avcı tayyaremiz vardı. Yunanis-
Ba~dad. ~9 (A.A.) - ~.ii'k~et dık kalmak butıu1Undaki düsturu _ D_e-Calais bohzında. ':e İngılter; dığımız şudur: Tafrafuruşluktan tir. Gene Almanlann halen malik tanda cereyan eden muharebelere 

değışıklıkinın Irakın harıcı sıya - m bu d t ,_ 1 kl b h . nın cenubu şarki sahılınde pek bu- uzak durmak: fiili dosth•k delili oldukları kuvvetlerle ve iate ... uıta şah. id. ol.an bir zat Jl~. en hafta de-aet . . d t . , ~ u ra a eııtrar ama a a tıya _ _ . k lOO H ı uzerıne t.esır e ıp e mı~ece~. rım. Si . d . . d h k yuk bır hava iaalıyeti olmuştur. ~österi.p istiklal ve toprak bütün- larile M111n istilaya te!febbüs etmek- m~ştı ı: c un·~~ane tayyare-
hakkında Havas - Ofı muhabıri ta- ed ~~n d e ~!°1h tarz a akre et K\kii'k av teşekküllerimizle avcı- lü~;müze riayet edenle her za- le bir hata iıleyip Memedikleri de mız daha olsaydı duşmanı ma~-
r fı d ,,.k. l l ben ec z en fUP e etmeme te - . . "'" ... 14b ed d'k B belk' b' h k' a n an Vtt ı o an sua e ceva yirn ların hımayesınde bombardıman man dost yaşama~. anla" lacaktır. u . er ı .~ u . ı ır a ı-
Irak hariciye nazırı Bay Musa . teşekküllerimizin F'ransa sahiline 5 . m ı;; Tecrübenin verdiği dersten isti - kattır. S.aved 1~. verıne. ~ avcı 
Sehbender ŞU C.?Vabı vermiştfr: ı·spanya mı·h--vere doğru ~tukları ,:(Örülmüştür. Mes- ,,,,.,,, l/Ca9ı.t' <.-11u9 fade ederek ittihaz ettiğim kaide, tayyaresi ..i~hil ~onderebılmış o~-

c- Irak herkesle mümkün olan serschmitt 109 Alınan teşekkülleri- henüz nrilmemi, olan muharebe_ saydık belki Yu~?~lavyanın da btr 
en ıvı münasebetleri idame eyle - nin müteaddid noktalard.1 <;ok lerin neticesi hakkında hiç bir za - kısmını kurtarabılırdık. 
inekten hili kalmamıştır. Gaylani iltihak mı edı·yor? yükae'klerden uçarak İnRiJ'z sahil- Ahırkapıda man kehanette bulunmamaktır. ç· . ·ı . 
hükumeti, frakı harbin tesirleTin- • !erine yaklaştıkları ve iki defasın- Fakat Orta1t11rkta iki taraf muha - ın ıngı terenın 
den uzak tutmak için bütiin gay - - da bulutlar üzerinde muhareb<>ler Bu sabahkı· fecı· nölerinin kaqılıklı roUeri dr.ği171niş 
retler ni sarfedecekt!r. En mühim Franko yeni mahaul alınma - oldu~u duyulmuştur. olsa ve general Wavell ordulan Al zafer·ınden emı·n 
nokta olarak Gavlfını hükumeti .J h L- • l Hambura'un bonıbardunam man müstevlilerinin vaziyetinde bu· 

aan arue gırerse mi letin L d 28 (AA B l' t k eunu tebaruz ~tirlr ki İn~iltere ıle l k l on ra, · . ı - er ın ve ren azaSJ lunsaydı nevmid olurdum. Bu sa -
Irak arasındaki muahede fiil~n ve aç 1 tan ö ecei._ini •Öylemİf Kiel ve Bremenden sonra Pazar dece tahsi bir fikirdir ve muhtelif 
tam 1 t tb k rl 'l eı·d aecesi Hamburnda da lnaılız hava .... ı d ı d k amı e a ı e ı m ı ır. Londra 29 (A.A.) _ İspanya _ "' ,... .... p:orus ,.r mevcu o masını a ta _ 

Sair suallere ceva.b veren Bay nın vaziyeti hakkında Londra aa- kuvvetleri tarafından }eni ve çok Genç bir ililr/ kadın dir edebilirim. 
a-'-b d ı .... ku'VVetli bombalılrdan atılmıştır. YV ~· en er şun an sövlemistir: zetelerinın mutaleaları muhtelif _ 1 Akdenizcle beslca tehlikeler de 

- Basrava Hind kıtaatıııın ıh • Büyük Alman limanını kap ıran konvansigonelln çikaba1ir 
racı: muahede ahkamının tatbiki tir. . . d' 1 alçak bulutlar arasında arasıra 

Bayan Çan Kay Şekin 
radyoda söylediği 

nutuk 
Ttmes gazetesm.n ıp omatik hasıl olan boşluklardan ıstifade e- a/ltt:da kalarak Akdenizde önümüze Mıaırı teh-

hakkında İngıltere ile Irak ara - muharririne göre, Almanyanın şid derek tayyareciletimiz ı:ınai he- did eden tehlikeden baıka tehlike- Londra. 28 (A.A.) - Cin ordu-
llnda ıhtilaf çıkmış olduğu hak - detli tazyjkine u~rayan General defiere nişan alabilmişlerdir. parçalandı ler de çıkabilir. Harbin ispanyaya lan başkumandanı Can-Kay-S~kiıı 
kındaki haberlere cevab teşkil ev- Franko, yeni mahsul alınmadan Bombardıman nPticelerinden ve Fasa yayılmaaı da mümkündür. refikası Bayan Can-Kay-Şek dün 
lemiştri. Bu transit ameliyesi mua harbe giren;e millet'n açlıktan Ö- bahseden bir pilot bir volkan in- Bu sabah, Ahırkapıda feci bir Harbin ıarka, Türkiyeye ve Ruı - akşam radyoda bir nutuk söyliye-
hedeve uyg'.lndur, Irak hükumeti lece~ni söylemek surctııe vakit difaına benziven büvük bir alev tren .kazas~ olm~. bir kadın kon- yaya yayılmaaı da mümkündür. Al- rek demiştır kı: 
İnRılız kıtaatının Mdemz hana- kazanmıştır. süıtununun yükseldiiıni ve bilaha- vansıyonelın altında kalarak p&.r- mantarın bir müddet için Ukranya Cin. Japon tecavüzüne k 
ana. vani Fılıstine ulaşmaları içın HaLbuki News Chronicle ve re kırmızı bir alev halini alarak çalanmıştır. .. .. zahire ambarlanna ve Kafkas pet - dörıt senedir mukavemet C'tmek~! 
transite muvgfakat ~ylivecektı'r. Daly Herald Razetelerinin Lizbon en aşa~ yarım mi! nenf"li,,.inde Alhırkapı tutun deoosunda çalı- rollerine el koyması mümkündür d' B · dd t f d 50 1• 60 

hab · 1 ııv ,.. .. "' • ·ı rd 30 1 d N . • · ır. u mu e zar ın a 1 a 
Muahede ahkamı, fnjtilter<'nin mu irlerine ~öre spanyanın bir sahaya yayıldt~ını söylemiştir. şan ışçı e en yaş arın a a - Hazer denızıne i\akim olmaları da .1 k ' · h · t . . Miı.ve:re iltihakı art!k bir "Ün me ciye adında bir kadın beraberinde ·· ._ .. d" K' b'I' Onl 1 h mı yon ışı ıcre etmıştır. 
kıtaatını ve hangi biı istikamette ., ,.. • mum~un ur. ım 1 ır. ar a er c· · ıı t ' ı 

selesidir. Adisababa imparatoru bir arkad~ı oldu~ halde bu ı:a- gidecekleri yerde kar,ılaşmak ve . ı~ mı e ı namına ngıliz mıl-

ıolarak ~eçirmesi hususunda !rakın News Chroniclc muhabiri di - bah depoya gitmek üzere tren hat- dövü~mek için elimizden geleni ya- letını semp~tı .ve hayranlı~la 5!-
naıltereye bütun kolaylıkları l(ÖS yor :ki: karşll&mlJI hazırl&RIJOr tından karşıya ıı~rnek isterken, pacağ·z. Fakat muhakkak olan bir limlanm. Hıçbtr ordu verd1~i bu-
tereceiuıi amir bulunmaktadır. İspanya haricive nazırı Suner, bu sırad~ Sirkecive eelmekte olan şey vardır ki bu noktada akli se _ tün mu~~re~l~rı kazanamaz veya 

Nazı:r beyanatını şöyle bitirmiş- İspanyayı açıkça Mihverin yanı - Addis-Ababa, 28 (A.A.) - Roy- konvansıyonelle karsılaşmıştır . Jim sahibi bir kimse aldanamaz. harbettıği butun cephelerde mu-
tir: • na koymak ve Cebelüttarık üze - ter ajansının hususi muhabiri bil- Bu ani vaziyet kaf$ısında Naci- Şarkta. Ortaf&rkta veya Uzakşark- vaffak olamaz. Fakat mılletın n 

- Irak siyasetinin nazım pren- rinde iddialarda bulunmak üzere diriyor: ye süratle kendini karşı tarafa at- ta bu harbi kazanmak için int kam- maneviyatı bozulmadıkça, mille-
mbleri. herkesle muhabbet ve hüs- son hazırlıkları yapmaktadır. Al· mak isterken, mantosu makıneye cı adaletten kendisini kurtaramaz. tin kalbi sa~lam kaldıkça ve hür-
ııü münasebata da·•anınaktadır. manlarla yapılan program sudur: red<iedilinoe de muha.<1ematı aça - takılmış ve bu suretle lokomotifin Ya bu adayı istila suretile zaptet _ riyet i~in mücadele edecek vaaıta-
8uudi Arabistan ile Yemene rnüş- 1 - İspanya üçlü pakıta ıltihak cak ve Ahnanyanın yardımını istı- alıtına dü$lllÜStür. mai veyahud bizi Amerikaya bai- lara malik bulundukça o ordu 
~ bir kard~lık ve iıtı:fak pak- edecektir. Bunun için de Suner yecektir. Katar süratle yoluna devam et- lıyan münakale hatlarını kesmesi mutlaka nihai zafere kavuşur. 
tL. Türkiye, İran ve Efıtanistan yakında Berline veya işJıal altın - 3 - CebelÜı~tarı.b karşı taarru- üli için, makinist lokomotifi dur- lazımdır. 
8Adi.bad paktı ile ba~lı bulunan daki Fransay::ı gidecektir. zu bida}fette yalnız İspanyollar durmak imkinını bulamamış, üç bö ihnal Almanlar Sollum'a ginliler 
Irak hü:kUmeti evvelemirde milli 2 - Bunun üzerine lsparya nt- yapac•ktır. Fakat Almanya üçlü vqon Naciyenin üstünden ~~e _ Bir kaç dakika daha heni din _ 
bakımiyetini idame ettirmek ve giltere aleyhnide vazıyet alacak- paktı ileri sürerek İspanyanın yar rek fecı bir sekilde ezilmesine ve temek ister1eniz. bu iki ihtimali tet 
hallıbn mümkün mertebe dün _ tır. İspanya va memleketin dahili dımına ~decektir. Daha eimdiden derhal ölmesine sebeb olmuştur. kik edelim. Şubat bidayetinde Iİ _ 

. . şartlarından İngilil ablukas:nı Alman kıt'aları Bayonne civarın - HAdiaeden haberdar edilen nö- zinle konuttuium zaman, bir çok 
J9YI saran ıhtılifın içine atılma - mes'ul tutacak. vahud da Cecelüt- da ~ Pyrinne daııarının mütead- betçi ınöddeiumum.isi derhal kaza kimae, lnaiiterenin iMillaınuı he -
lljnıdan .kaçınmak hwn.ısunda titiz Ul_nkın İspanvava iadesini bir ül- did noktalarında tahqeüd etm1$ mahalline ~lerek tahkikata bq - m• olmak üzere bulunduiu hak. 
dnranmaktadır. tbnatumla t.tiyecektlr. Bu taleb bulunuyor. lamqtır, (D...- 7 8Ci la)fllda) 

(.....,. ı iaci IQfada) 

den asker alırken, mitralyöz ate
şine tutmuoilardır. Bir düşman tay
yaresi yanl{ln çıkarılarak tahrib 
edilmiş ve :iikerleri ciddi hasara 
ujratumıstır. 
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l~____:::Ş~e~la_1._· r __ B_, _a_b_e_r_l_~e~r_i~_J 
Kesik kol ve Şekere yeniden zam Dilenci kadının 

bacakların gövdesi katili suçunu 
bulunamadı yapılacağı yalan! inkar ediyor 

Niean 29 

K U Ç ~ K - ( Küçük Haberler ) 

P O L 1 S 1 • Bazı gazeteler, Fiat Müraka-
be Komisyonu tarafından süt aa -

J tışlan için 19 kuruı:ı azami fiat te&-
HABER LE R J b:t edildiğini yazmışlardır. fiat Mü. 

- rakabe Komisyonu süt fiatları me-
Ormanda bulunan cesed seleJıini tetkik etmiş. fakat bugün 

için azami fiat' tesbittne lüzum gör
Eyübe bağlı Kemerbureaz nahi -

. d k' n~miştir. 
yesinin Ihsaniye köyü civarın a 1 Y aınız süt satışları al&.kadarJaT 
ormanda d'ün 25 yaşlarında kadar tarafınaan •ltı bir tekilde kontrol 
tahmin olunabilen bir erkek cesedi edilecektir . 

.ı•w• J. Sultanahmedde iht;yar bir bulunmuştur. Bir cinayete mi, yok- 8 Dün viJ.ayette otomobil lastik 
Katilin wııniJen g&teraıgı aşe 'Allu··steşarı rı·l7·ayeilerı·n sa herhangi bir kazaya mı kurban . b-A' llk .d " - h.:..-l.. · LVI ı v dilenci kadını, parasına tama- tev.zıatma ~anmıştır. parh e Yerler k ---1Jı, laka .. t .a.vv. tT gittiği henüz anlaşılamıyan ölünün 1 06 b'I k ı~ ·v· 

tl7ill an gırtlagı"' ndan kesen Remzi o otomo ı ve amyon astıgı tev yerde bir iu tuada! edılme- l ld~ "' •• ı •• hüviyeti de tesbit edilememiştir. zi edilmi<ıtir. 250 aded )istik tevzi-
Ji, cinayete kıskt11ıçlıgın ıebeb ası SlZ o ugunu sog ugor mahkemede, karagoldalıi ifa- Adliye doktoru Hikmet Tümer atı da bi~ kaç güne kadar yapıla -

l ld desinin yanl~ olduğunu tarafından muayene cd;len cesed, caktır. olduğu~ 4fl ı 
la§e Müst~arı Şefik Soyer, dün ' tir. Bunların getirilebilmesi için Ve· söyledi dün ~orga. ~akl~dilmiştir. .. • Dünkü ihracatımız 400 bin 

Be~ikta,ıa Abbasağa parhnda tetkiklerine devam etmiştir. MWıte- 1 kalet tarafından akreditif nçıt .. cak- ~!um hadısesı. etr.afında Mud - , lirayı bulmu,tur. İhracatın en mü -
B '--dl :ı.1 h _ı b h ·ı Od d h 

1 
Sultanahmed -1e eskı· hapisane bi· demm·-~ muavınlennden Kemal h. k R ·· _ı ·ı bulunan ve oyaDa ı " a mun a - pr dün sa a ıcaret . asın a er tır. Bu maddelerin süratle temini i- <ı • • BO ~ .. , ım ısmını omanyaya goncı.erı en 

dmda bir İŞ<:İye aid olduğu anlaşı- nevi un.o maddeler imal eden es _ ı çin her türlü tedbirleri almaktayız. na .. ının arsasında Havva ııı;mındı: Öz~oban tahkikata devam etmek - 200 bin liralık pamuk teşkil etmek-
lan ke!9ik kol ve bacakların ıı:övde- nafın m11me• ille ini kabul ederek Ofis bundan hafka diğer lüzumlu yaşında bir dilenci kadını ~~ra.~ına tedir. ted.ir. Diğer ihracat meyanında Al-
sıile b"'" biitün taharriyata rağmen g0rürmü!ltür. Müsteşar bu arada Ti- maddeleri de tesbit ederek bunla- 1 tamaen gırtlağını keserek, olduren Ayağı kırıldı manyaya tiftik ve susam, Maı;aris -
diin de bulunamamı~ır. caret Ofiri müdürile de alakadar nn ithali çarelerini are.ıtıracaktır.» 1 Yugoslavyalı Remzi Haseneviç'in Üsküdarda, Ayazma mahaJJesin. tana deri, fındık içi, Romanyaya da 

Evvelce de yazdı~ımtz g;hi, tah- meseleler üzerind• bf". ıc.onu~ma yap Müsteşar, bundan başka şekere duTUşması~a .ik.inci ağırcezada dün de, Rasiİnpaşa sokağında 22 numa balık gönderilmiştir. 
kik at seyrine ve itiraflarına naaTan mlftı:, .. • . zam yapılacajı hakkındaki dediko- devam edılmıştır. ralı evde oturan Hatice adında bir • Kefken açıklarında çarpışan 
bu mnthi9 einayettn Caili mevkiin- Muştefar ogleden sonra da Tı - d 1 d d k bu . 1 Duruşmanın clünkü celseıı:inde ihtiyar dün evinin merdivenlerinden Demir ve Aktan vapurları hakkın. 
~- 1-u)unan Kbım evvf"lki gün ve a t Od sınd 1 olın ştur u ara a temas e ere ' ~ayıa a. k' hk. · k d 1 da1<i ha.el.ise tahkikatı Uman Reis -a~. ~ Şc rf~k So a aL'kml ~~u du b. · tln asılsız olduğunu ve şeker istih _ cir.ayeti müteakıb va anın ta ı . ıner en üşmüş, sol ayağı kırı mış-
di!n Emniv"t Miidürlü~i cinayet e ı yer tetıu erı esnasın a ır . . . ·-· . . . katına el koyan komiser muavini tır. liğinde devam etmelct~ olduğundan, 
n ·"'--'ll me-mırların1" muhrıfara~ın- muharrinıniz; kabu' ederek iaşe teş- aalı yolunda gıttııı:ı cıhede buna hıç . Ah d · · l henüz mes'uliyetin hangi vapur sü-

"'·"""' ı_·ıA , · k d b' b bl l" l d • b') Raıımle Hakkı ve . me ISl'Tl e- Kan7.ede kadın tedftvi edilmek 
da tekrar R••ikta•11 ~ötiirillm.ü"tür. lLı atı~~nl ~ıe~ ;aalıyct. hak tn a şun d~rnrus·~~ e uzum oma ıgmı ı - rindeki polis memurları şahid ola- üzere Nümune hastanesine kaldın] varisinde olduğunu gfüıteren Liman 

Ay,eyi luskandtğı için bu cinaye. arı aıey emı,t, r: ~·~· . . . . . ..ı... L' f d hk.'- h Reisliği raponı tanzim olunmamış. 
ti yaptığını hiiyük bir !'oğuldcıı.nlı - - Ticaret Ofil!İl"ır. har;cden liL la~ Müsteşarı bugün de ~ehri - rakhk dinldenılmışlerd~r·k~ Bud ~h~ler İ:~.11;::. a etra ın a ta t'(.ata aş- tıır. 
l·kla iti,.aftftn çekini"' İyen K!lrım, zt<ml.u bazı madd le ·i aet:rebilmesi mizde tetkiklerine devam edecek ma eme e suçunu ın ar e en em • Eminönünde 18, Beyo; lunda 
diin dt- Be ikt"•'n muhtelif st"mtlerin ıç n te8f':bbü.slere g dlmi9fr. Simdi- ve akşam Ankaraya hareket eyli - rn·n }.~d~~eyi karakola .i~l.: ihbar e. Araba bir çocuğu ezdi 7 ve Heybeliadada l dükkan ıahi-
de bl·r çok ...-rler oö!lte•erek ~,.a'ı - }j'- mam·fatura ve deri g,.tiril.,-ek. yecektir. den oldugunu, fakat bılahare ken. bı·n· lık 

1 
t k ay 

J . • • &. · ·~ Yenişehirde 28 n "Tlar 1 vde ın pazar ·ı z qa ·ş anununa -mııdun baş·t· gövdesini ~uralara diııinin hadisenin de faili olduğu an- otuıran Veli ~dında ul 2 ;a~lar~nda 1 ı.. •ı h~reht ettiği gör~lm_üq: hak -
gömdiiğü.nii !O(Syfemi~r. Meslek öğretmen Peynire nark laş:ldığını kaydederek, ezcümle de. b" k d.. K·· ··ı,.h d k d larında para cezası verılmıctır 

••,..~·nun en son ol'lra\: .,.;.\eter- mişlerdir ki: ır çoeu un uçu en e ca - • D . T' k b .. b' . 1

~ı '"'w ..... k f 1 k k 1 J · d k R . . 'd emz ıcaret me te mı ıtı-diği Abba~a~a mahallt-'linde Veli - o u. una il ı:ıaca onu maması (<- Sonra suçu nasıl işlediğini _esm .en. geçer e~. as~mın l are- Ten talebelerin diploma tevz• me -
efendi !l<'lkağında bir l~iım kazıl - tal€ b~ler karar laşflrıldı bizim önümüzde itiraf etti. Anlat_ ınnd.ekı çı!t atlı yuk arabasının sad- rasimi, bugünlerde şehrimi7e gel _ 
mı• maktule aid ha~ ve gövde bu- tı~na göre, dilencilerde para bu. me8lne ugramıştır. mesi beklenmekte olan Münakalat rad~ da bulunamamıthr. Bu yıl san'at okullarının tesvi- Fiat Mürakabe Komisyonu dün- tunduğunu gazetelerde okumuş. Bu çari>ma neticesinde Veli vü- Vekili Cevdet Kerim İncednyıruın, 

7.aı tayı bu şUretle !JÜnlerce uğ. yeci, demirci, marangoz ve E-;}ek- ı k~ topl~~~~sında peynir narkı üze- V k' . H a$tlavıwa cuduntin müteaddid verlerinden ya. bulunmasını temin makİıadile bir. 
raotran katil bir ara M11hm~un,trik şubeler.nden mezun ~ençler-,rmde goruşmelerde bulunmuştur. ~ adgecesı blay':,.{ ği i dü' ralanmıı,. tedavi a1t;na alınmı~tır. 'kaç gün sonraya bırııkılmıştır 

~r~alanmıs 'ceııedini Bt"Fiktu ııa - den erkeiıc meslek öğretmen oku- ~omisyon, vilayetlerden ve pey- ;~;.ek~ ~:~~isin: :una ı ece n - Kazayı müteakıb vak'a mahallin. , * •,; ~ 
hÜıerinde"l biTinden denize ~ttığıru luna müsabaka imtiha!1ı il~ ta.le- nır mı~akalarından ,gelen maltı.- G l . k 1 .. b .. t .. re den kaçan arabacı Ya1<alanmış, hak - - ~ -
90

Y, edmış.b "f d...;" 1• ı_ do~ru ol _ iyi bir ö~retmen olabıle<:ek kabı- lunun boliuğunu nazarı itibara a- Ylm .ıı emış. avva unu a u · 
·· 1 · fal- 11 t kıııa bir tetkik. n,..ti. be alınacaktır. Na~ler, ılen~e ~a~~ gore, bu sene peynir mahsu- . «

1
-d e: senHı u u heme gok ub -

1 
kında takibata baelanm·ştır. 1 Yarınki matinelerden iti.baren 

ceııı-ı e u r a """'"' n °~ ,. 1. k' l k 1 I ak · ' k T d d'• uk ALBAZAB madı~· anhı•ı1mıııtı... ıyette ze ~·w ve ça ış ;an ,genç er , .ar . yem mansul aşar ve beyaz edin~, lhtiyar kadını arsaya götür- ramvay an usen çoc 
Kazım, aleti katil olarak k•llan- ara.sından o~lretmket:- ;c~,r~Iı,la~ .. dta- j ,reynı.ret. naFrklhkko'!kmam2:~~. karar müş ve: •- Sökül paralan)} de - Kadıkövünde, Kurba<?alıdere cad 

d • .. ı d .. " b w d ·d rafından seçı ece ır .. ıu.ı 1 u a- ı ~rmış ır. • a ı a ,J!orusmeJer- miş. Para alamayınca da, sağ erle desinde 39 numaralı evde oturan 1 ıgınk oy ,. 
1

\; • ~çab .. "k h~~ a. faa Vekaleti için ayrılan ıtcsviye- ı de bu sene mahs'Jl tah~inlerin boynundan kavramlş ve sol elile Hüsevin adında 12 yaşluında biT 
n~dçı .~nnam~ ı~ın Euyulc ıbr ~ ciler namzed ~österilmıyeccktir. fevkinde olduğundan her nevi ih-
nu goste•meıdea-ır. YVe e u cu- ·· w l' .1 t·'-' d b k. bıçağ1 gırtlağına saplamlf. Suçlu, ÇOCUik dün, bindiği tramvayla Bos-

•• A 1 . . ·~ . ı_ le Ogı-etmen koru ıarıncct seçı en ·"ara mev an ıra umamak şar- d k t k . Tlım a etini -~, -ıll'! vr_reT«"'t "" ·ı ı'ti'rafı sırasında vak'ayı aynen llo··y. tancı an ı?ecer en, at Rma ıste -
1 y •• 1~· "diii.:'

0 

ı_ ld b _ı f - namzedlerin ;simlenle bu ders Yl- tı e peynire nark konulmaması a l't!••ını •oy • na e u ae a H · ·· :.ı... le ~akletmı'şti'.> mis, muvaffak ola"lıyarak caddey,.. b ~ h 11. . h ~ l t . lın<la kazandıkları notlar l azı- munasi.-u _görülmüştür. Yalnız bu • / 
dıça?'ı m~. •h.ını sara at ğ.. a:'n e.... rana kadar Maarif V~killiğine 1 karara !?Öre eski rırnhsıılden narka Suçlu ise, şalıidlerin ifad'elerine dü~mü~tür. 
emıvec..,.,ı ır yere at ı ını •eyan .. · kt' , tAb' · 1 k ' f ' I ·ı o... -·kut neh"cesı'nde baQınd~n . ~;- ~ •-oflorı}ece ır. 1 a ı peynır er es l JUt arı e Satı- İtiraz etmis ve: DU '"• ,.. 0 etmektd.ır. . . • . Müsabaka imtihanı 1 Temmuz- lacaktır. Yapıian tetkiklere rröre n_. h.d. · f '}' d ·T yaralanan Hiiseyin, tedavi edil -

ey 1n f" ı e ' erm.. .. zaN.·e ~· - da Ankara erkek meslek ö.ğretmen 
1
' nark konmuş eski mahsulden ni- _,_ .,,... " 

Al h d k d } 11 
'L k "' «- ~ a ısenmk aı dı t"gbı ım mek üzere Haydarpa~ ha•tanesı'ne 

h _ı b k ı_ ,... ben. Fakat; o vakit o~u an un- kaldınlmıQtır. maması uıwıun-cıa uyu rnr ~a - okulunda .başlıyacak ve san'at o- ı yasada pek az peynir bulunmak- " 
annüd gösteren Ka71mln, bu ı~e ' kullarında okunan matematik, tadır. lan söylemiştim.»• 
fail olduğu kat'iyetle tesbit edil - 'mekanik, mukavemet, m::ı]zeme, Demiştir. 
mi•tİT. mesl~k teknolojisi, umumi tekno- Asker ailelerine yapılan Mahkeme; diğer şahidlerin celbi 

Zan altında bulunan kansı Av .. e loji. mesleki resim ve amel: mesa- yardım için talik edilmiştir. 
ile evvelki gün ve dii11 i•tirvab olu- iden yapılacaktır. Belediye hududJan dahilinde - --------
nan b"n kim~ler. Mahmııdu ktA - Mart ayı sonuna kadar yardıma 
kançhk yi.iriinden Kazımın öldür - Kartalda hava denemeli muhtaç S 109 asker ailesine 199 bin 
diiğıt;nii söylemişlerdir. lira dagwıtılmı•tır. Bu paranın 184 

Yarın Kartal kaza m•nhkasında ,. Cinıeyet tahkik11t;ına d;in ö~le - ·r k btn lirası yardımla mükellef vatan-
d E · ıı.1··d·· ı··v- d hava t.aarruzlanna kar~ pası orun d l 

en l'O!l''l''B ~mnıyet n tJ ıır ugun e .. b . .. ··\ 1 ·· aş ar tarafından verilmiş, l S bjn 
d d 'l · t' B t • t.__,ı t ma tecru esı ve paraıutçu er e mU- li 

.stanbul adliyesinde 
bu sene değişiklik 

yapılmıyacak 

,~-----... , 
Ç. E. K. menfaatine 

e MAYIS 1941 SALI günü 
AKŞAM SAAT 9 da 

tJI 0 N 1 R 
NURETTiN 

ÇEMBERLİTAŞ 
sinema.sın da evam e ı nut ır. u a-.ıı;:Ha es - . l k ·rası da belediye bütçesinden ay -

d M '.dd · • ı ı·ıc t O cadele tatbıkatı yap• aca tır. I h 
na~ın a u erumumı · : me - J b l k I .. d B 'k rı an ta sisattan ödenmiştir. 
nat d" bulun~"' yaoılan tetkik ve stBan uwl ·aza aKrı d1~_1.~ ek, elşı • 

Adli işler etrafında temaslar .Bir KONSER verecektir. Bl-

1 1 1 1 taş, eyog u ve a tl"OY aza arın- Ö fi Jd K 
sorgu ar a mef&'U o mu~hır. d h .. 'f k t .. b l r are omutanmın a enuz pam orunma ecru e e- • • 

ri ~dinleri te~bit olunmamıştır. Bu . zıyaretı 
Hava Kuntmıınun Yatanda!- ltıa.zalar da tecrübe günl~rini bugiln- Örfi idare Komutanı dün öğle 

)ardan bir dileği lerde Vilayete b:ldireceklcr ve Ma_ den sonr~ bele~i~eye gelerek Vali 
N. d ki Abd" Du a.I yısm 11k haftaııı içinde tecrübeleri ve Beled1ye Reısı D:. 1-.utfi Kır -

. . ışdankt:'Şln ad mu m hı . rtr yapac:aklardır. darı ziyaret etmiş ve bir müddet 
ısmın e ı yur sever ve aımye ı görüşmüştÜT. 
bir zat bundan bir kaç gün !"vvel --------
kızının niNın merasimi münasebetile Spor bayramı hazırlıkları 

AJmanyaya satılacak tiftikler 
19 Mayıııta Taksimde y~~·l~cak Dün tif•ilc ihr~cat birliğinde tüc-

yapmak üzere Ankaraya _gitmiş o- letıer sinema gişesinde 

lan müddeiumumi Hikmet Onat '•••• satılmaktadn. -
şehrimize dönmüştür. Mü<ldeiu
mumi, dün kendisile _görüşen bir 
mu!harririmize seyahc8ti etrafında 
şunları söylemiştir: 

«- Mali senenin yaklaşması 
dolayısile, idari işler ve İstanbul 
adliyesının ihtiyaçları etrafında 
_görüşmek ve izahat vermek üzere 
Ankaraya gittim. Vekaletle te
maslarda ~ulunduktan sonra, av
det a.ttim. Önümüzdeki yıl adliye-
n:n ıhakim kadrosunda herhan_gj. 
bir değ~şiklik meıvzuubahs de~il-

dir. Şiımdiki teşkilat muliaiaza e
dilecektir.> --------

Dün cezalandın1anlar 

( TIYATR .... LAR ) 
Bürhanettın Tep..tj 

izm.ır Halk.evinde 11 Mayıs P:ızar 
Ba.ba. Ramiz - Piyes 4 P. 

ŞEHİR TİYATROSU 

Komedi kısmı sahnesinde 
30 N'ıS&n Çarşamba akşamı 

Büyük temsil 
K A. :N 

Piyes 3 perde 
Eserin muharriri film rej;Jörü 

Vedad Urfi 
~ b~ rolde görünecektir. 

Sineması 
Büyük fedakarlıklar yaparak 

mevSil'llin en güzel fılml o'aıı 

cİsta.nbulda ılk n:::!ıı.ıı 

Yoşll Maskeli 
HA Fi YE 
2 Safha, 15 devre 3 1 
kısım hapsi birden 

1ıuan havsalasının erlşemiyeceği 
bir mevzu. serapa heyecan... Ve 
deh.şet ... Büyük cinayetler esra_ 

rengiz sergüz.eşt.ler ... 

evinde toplanan dostları ar~ında 

Hava Kurum\ma yardımda bulun -
ınak makııa<l\le t~ebbüse giri,nüş 
ve mii2ayedeve çılta~dıiı bir Püro 
siqoa•a!!ı S 8 liraya yükselmiştir. Ab
di Dural toplanan bu parayı Ku -
rumu-n Beyo<:h.ı Sllbemne ırötüriip 
yatırmıştır. Bu muhtert'!m yurdda -
s:n ve onun tefleb'büsünü memnu -
n:yetle kart'ılayan diğer cömerd va
landa~larımızın bu hareketlerinin 
niqa, ve evlel'Ml'le merasimlerinde 
gözönijne alınacai(ını ve ~ sur .. tle 
meıınleket lıavacılığının inld~afına 
karşı rnevrud olan ati.kanın dalla 
cok artaca2ın1 ümid ederiz. 

merasim programmı t~hit etmek carl .. rın iştirak.ile Almanyava satı -
üzere dün iifleden evvel vilayette lacak keçi kılı ve kitre için· bir top
y ali m~avini Ahmed Kınının r-;sli.. l lantı yaoılmıqtır. Toplantıda fiat 
~·nde bır top~antı .y~prlmı0t!T T op- 1 mesele•i görüc:ülm~tür. Almanya _ 
lanbda meramm,.. ışttrak edec~k kız ya verilecek olan 20.0 bin l ;ralık 
ve erk.ek talebell"'rin miktarı tl"'11bit fftikten buka J 7S bin liralık ikinci 
olunmu~ ve ha7ırhklar üzedl'de gö parti bir tiftik aatıı,ı yapılacaktır. 
rü,ülmiiştür. Bayram hazırlıkları 4 Bu husuQta yapılan görüşmelerin 
Mayısa kadar ikmal edil~e ~k ve 4 müsaid şekilde neticeleneceği umul 
Mayısta vilayette ikinci bir toplan- maktadıt. 
t1 yapılacaktır. --------

A.~ı erlik işleri: 

Kısa hizmetlileri ıu'beyc davet 

Adlive terfi listeai 
Haber aldı!hmıza göre Adlive 

Vekaleti hakilmer ara~ında yeni bir 
tayin ve terfi listesi hazı•Jamakta -
dır. Yeni kararname ile hakimleri -
miz ua!lnda bir çok yeni tııyinler 
ve nakiJler yapılmaktadır. 

Emniyet 6 ncı ~e memurları, J 
dün de tehrin muhtelif sem~rinde
ki kontroharma devamı emüşler -

d;.r. 
BeyoıiJlunda K.umbaTacıyokuşun.. 

da Kostiye a.id' fırında ~O, Perı:ıem
hepazarında Mehnıede aid fırında 
da 32 aded tartısı noluan ekmek 
bulunarak müaadere edilm1ş -ve fı -
rın sahihleri haklunda ceza zaptı tu

Yarın akşam 

llELEB 
RICARD GREEN • BREND:\ 1 
JOYCE - GLADIES GEORGE • 

RICHARO oıx 
Tüy)ü deri ihracı memnu Bepllrtq A•kerl'lc Şubesinden: 
Hükumet tarafından uzun tÜy)ü Subemi7d . kayıdlı yüksek askeri 

deri ihracının kat'i surette mene - eh}iyetnameli ve ehliyetname~izlerle 
dileceği öğrenilnri~tir. F..ıasen ev • yedek !i;bav olmaya istekli olan mu Bir muhtekir tevkif edildi 
velce de uzun tüylü derilerin ihra- '-"azzaflık hirmetin; tam olrrak vap- Yenipoatane caddesinde, Musta-
cı menedilmis olmMina rağmen tıktan sonra yübek tah ilini ikmal fa. isminde bir manifatura tüceaunın 
bu arada 10-1 5 santim ara•ınd ~ va ,..tmi 0 b ulul'an 31 6 ilii 3 31 r.!n~um_ fahiş fiatla mal sattığı ve ihtikar 
pağ'vı havi deriler ihraç edil.,.,ek- lu erlerin Yedek Sübav Okuluna yaptığı t~hit edilmit: yakııJanl\rak 

tulmuştur. 

Sinemasında 
gibi 4 büyük si.nema yıldızının şah:me 
bir surette yarattıkları harikulade 

güzel ve ınües.sir sahnelerle dolu 

KiRiK YUVA 
Nefis bir şaheser takdim edecektir. 

te idi. Bu vuiyetin tÜy!Öz deri ih- gönderilmek üzere tahsil cforccele - adliyeye verilmiııtir. 
rac:atına mani olacağı dü,ünilldli _ nni giil!t.-rir vesikalar;le b"likte 30 Suçlu, dün asliye 
ğünd~n Vekaletin bu hususta birlNisan 941 günü ttabah saat 9 da şu· kemesinin brarile 

Seyrüsefer nizamlanna mulıalif 
harekette bulunan 5 foförle, tram. ı 
vaylardan atlayan 12 kipden de pa 

ra cezaları alınmıaşhr, ~--•••••••••••••••••••E••••" 

karar 'Vereeeii nnnedilmektedir. bede bulunmaları ilan olunur. tir. 

Ola Hasan Bev Divor ki· 

- Hasan bey şu ha
ıitaya bak ..• 

7f?ltftl 1\ ~\\l\\l\\\\~~ 

Neden acaba 
memleketlerin hudıul • 
ları ••• 

• . , Hep kırmızı çizgi
lerle gÖ6teriliyoT ~ 

Hasan bey - Kan 
ile çizilir ve muhafaza. 
lan için de kan dökü
lür de ondan olmalı! 

Bu akşam SÜDIER sinemasında .. .._ 
Rus musikisile baletleri süper filmi olan ve 

(Şa.rJn kraliçt.si) (Daruı kraliçe.si) 

ile 

ZARAH LEANDER MARIKA ROKK 
tarafından fevkalAde bir tarzda yaratılan 

UNUTULMAZ BiR BALO GECESi 
şaheserinin ilk iraesi şerefine 

BÜYÜK MUS}Ki GALASI 
En büyük Rus mu.slkısi dahi.sinin aşkları... Eserleri ve ha.yat~ ... 

Bu a.k§am ;çın loca kalmamıştır. Mahdııd kalan kQltukların 
evvelden aldırılması rica okııur. 



29 Nisan 

(Resmi Tebliğler J 
ALlVIAH 

TEBLiGi 
k .Berlin, 28 (A.A.) - Alman baş
umandanhjtınm teblii(i: 
Şimali Afrikada, Tobrukta düş

~anın yaptıAı ileri hareketleri kı
tılmış ve düşmana al{ır zaviat ver
dirilmiştir. Alman ve İtalyan pike 
bombardıman tayyareleri, 27 Ni
s~nda, avcı tayyareleri himaye-
sınde, Mersa-Matrubta İngiliz 
toı>çu mevıilerlne hücum etmişler 
be tam isabet eden bombalarla iki 
ataryayı tiustunnuşlardır. 

Alman avcı tayyareler:, Malta 
adasında bir limanda, Sunderland 
tipinde dört motörlü bir İn~Hiz 
deniz tayyaresini tahrib etmişler
dir. 

1nı?ilterenin deniz mıntakasın
da, Alman hava kuvvf?tlerf, dün 
Riindüz ve gece, cem'an 11.000 to
n.iJato hacminde iki ticaret ı?emi
sıni batırmışlar ve başka bes bü
Yük ticaret ı?emisini ciddi hasara 
Ui{ratmışlardır. 

Dün ı?ece. savaş tayyareleri, ivi 
ı?Örüş şeraiti içinde, Porsmouthta 
tezgahlar mıntakasını ve liman te
~isaıtını ibombardtman etmişlerdir. 
lnfilak ve yan,gın tayyareleri. 
devlet tez,guhlarındıa büyük hasar 
\'ukua ~etirmişlerdi.r. Bundan 
~aı;-ka, İngilterenin cenubu ~arki
sınde Co•ırnouialleste limanlara 
hücum edilmiştir. 
. Dün iki düşman savaş ıayvar~-

31, kalın ve alçak bulutların hima
Ycsinde, garbi Almanya üzerinde 
U~a,l?a muvaffak olmuştur. Düş
:rnanın attı,i?ı bombalar, bir fabri
kada birkaç kisinin ölümüne sebe
biyet vc>rmi.ş, birkac k:şi yaralan
nu...~ır. İstihsali aza]tm1van pek az 
:maddi hasar vard?r. Dün gece Al
man arazisi Üwt"inde düşmanın 
S<ıvac; faa1iveti olmamıştır. 

23 N;sandan 27 Nisana };adar, 
dümıan 100 ta·;vare kavbetmışt:r. 
:Bu ralt,amdan 2S sı hava "'Iluhare
hı-l('ri esnasında ve [l.!ece avcı tay
v~r"leri tarnfmdnn. 8 i bahriye 
top<>usu ve deniz hafif 'kuvvetleri 
tarafından. 3 ü hava dııfı batarva
ları arafın~ı>n di\ı;ürülmüs. 63 Ü 
Verdf' tal,1·'b crlilmi-ıtir. Avni miid
~p• 7ıırfırıf!a !l Al:nan tavyare.r-i 
avıbdır. 

ltaıyan tebliği 
Roma. 28 (A.A.) - 327 numa

'l'ah ~1 te:Hl ~· S1Tımaikte-Tob
l1lk crphcs!ndt> düşman tanklar ve 
Pİ\ adc kuvvetl~rile bir kere daha 
taarruza teşebl-ıüs etm!ş ise de za
:r ·ana 1!eri uUskürtülmüştür. 

İı'alvan ve Alman pike bom'bar
d•man tavvarl'1°r!nde!l mürekkeb 
tf'Sekküller T obruk civann~ a düş
man tatarvalanna, makineli ve
saitinc ve kamplarına taarruz et
:rnıc:lerdir. 

. Şarki Afril:aıia diiŞTO:ın•n tazyi
kı Ve> kıt'alarım~zın kahramnnca 
:mukavemeti devam etmektedir. 
n~C:;(' tahlivc> l"dllmfştir. 

Ala<ri mıntakı:ıc;ında düşman ta. 
arr .... lcırı tardedllmiı:~ir. 

Del'izaltılarımıznan biri Atfan
tikfce 10 bin tonluk bir diisman 
nıunvin krııv:ııöriin•i 'bat•rmıştır. 

İr giliz donanması 3 
İtalyan distroycri 

batırdı 
Londra, 28 (A.A.) - İngiltere 

bahriye nezareti buı?Ün öğleden 
sonra a~aRıdaki ıtebli.~i neşret
tni-gtir: 
Bumın sabit oldu~una .'(Öre, 15 

»isan gecesi Sicilya ile Trablus 
arasında bir düşman kafiles~nin 
tamamile imhası esnasında batın
lan üc 1ta1van cfüıtroyeri, 1623 to
:nnatoluk Luco Tari~o. 1220 toni
latoluk Fol~ore sınıfından bir dis
toyer ve 652 tonilatoluk Vego sını
f,,,rtnn b!r distroyerdir. 
it:::: 

uSon Posta)) nm telrikua: 32 

Bu ,gibi hadiseler Beyo_ğlunun 
kibar eJ:(lence mnhallerinde ahva
li iıdiyeden oldu!tu için bunlara 
karsı alınacak tedbir ötedenberi 
:malumdur. 

Gürültü büyümeden, neş'elere 
halel ı!elmeden mesele halledildi. 

Mesele halled lmişti amma Te· 
:melin hiddeti r,eçmemişti. Ateş 

l>üskürerck, Mclpomeninin kolun -
da salona girdi. Hiddetli, hiddet
li söylenıyordu: 

- Şapkamı alacak!... Bövle 
Sey olur mu? •. Tövbeler olsun ... 
Zorla bnşımdan şapknnu alacak? .. 
Bir kere sen kimsin?... N er<~den 
~elir, nereye ~idersin? ... Sana ben 
sapkamı teslim eder miyim? ... 

• SON POSTA 

BikA7Ö 

KAZA. 
Yazan: Andre Dahi Tercüme eden: ismet Hu~üsi 

P. L. M. kumpanyası müfettişi ı tinli bu yüzden kapılara çarpma
Hinezin'in 13 numaralı süraıt ka - dan yürüyemiyorrmı~. M. Medur 
tan kazasına dair yazdığı rapor. kompartimanın kapısını açarak 

Dijondan çektiğim 13628 ve bUıtün ,gece böyle rlolaşıp dolaşıru-
13629 keza Lyon, Perrachedan çek vacağını so~muş. Ariantinli de, 
tiğim 27405 numaralı tel~afiarı - on bir harfli balık ismini buluneı-
mın teyididir: ya kadar dolnşacağını sövlemiş. 

13 nı:maralı. sürat k:ıta~ı k~:_~ - Laumes - Alesia'ya yaklaşıldıjh 
sına daır tahkıkatı telakkı ettıgım esnada kontrolör Belugne biletle-
emir mucibince en hurda tefer - · b 1 k · · b' · '. · •. t k d "k al ttim rı zım a ama ı('.ın ırmcı mevkıe 
rua a .a. ar ı m ~ · girmiş. Bütün mevki halkmı ko -

M~k.mıst Carrelı, o~akçı Ber - ridorda ayakta bulmuş. On bir 
nardını, şeftren .BuJeyı, hu arada harfli balık ismini arıyorlarmış. 
bazı yolcuları da bılhassa J..,yonlu II lb ki b tt l 1 k 
boya tüccarı Mösyö Vestan·ı. ipek .~ .. u u saa e norma o ara 
tüccarı Mö.,yii Medur'u, Marsil _ butun tren yolcuları uy.kutla 0 _ 

yalı Madam Caurtes'i, Avignanlı luriar.r:ıış. Ko~tı:>l. ken<lı.n.e buda: 
Môsyö Badard'ı isticvab ettim. la ded~rtn:ıe!11e~ ı5ın ~m oır harfl! 

13 numaralı l(atar Lyon J?arın -
dan tam saatınde hareket etmiş, 
katar iki ~kinci mevki, iki birinci 
mevki, iki furgon ve bir de bey -
nelmilel yataklı vagonlar ş irketine 
aid Amerikalılarla dolu yataklı 
vaı?ondan ibaretm ' ş. Onlardan ka· 
zaya dair mallılT'a~ almak imkanı 
hasıl olmadı. Cünkü daha itr<'n·n 
hareketinde bil{\\stisna hepsi kü -
tük ~!bi sarhoşmuşlar. 

Larncha'e viısLl olıradan hiraz 
evvel birinci .i)'l.evki 17142.2 numa
ralı kompartımanda bir genç ka -
dm garib garı b i!';aretler yapmıya 
bnc::Jamıs. Ayni komnartımanda se
yahat <'den Mösyö Vestan ve Mös
yo Badıırdın uykulan ,geımism iş, 
düğmeyi ~vir:p elektriklerin az 
ışık veren ni yakmıya müsaadesi
ni istemişler. 

- Hayır mösyöler demiş, ben 
on bir harfli bir balık arıyorum. 

El;nde ıtuttu~u. j?azetedeki bul
macayı göstermiş, iki a-dam, neza
keten elcktril?i kapamaktan vaz
,geçm.!'>ler ve her ikisi de elleı·ine 
birer gazete alıp köşelerine büzül· 
müşler. Beş dakika ,geçmiş ı?ec; -
rnemi~. gl'n<; kadın sabahtanberi 
aradığı kelimevi belki ıtesadüfen 
yazılar arasında bulur ümid ede -
rek qnlardan gazetelerini istemiş. 

Gözler'ni ışıktan kurtarıp bir 
an evvel rahata kavuşmayı arzu 
ettiklerinden onlar da düşünmiye 
başlamışlar, fakat bulamamışlar. 
Bir aralık Mösyö Badard buldu~u 
zannile: 

balık ısmını duşunmu.ş ve hamsı 
tavası dem!s. on b r harfli imiş 
amma, olmazmış. 

Biraz canı sıkılmış, kontrola 
devam etmiş, nklı hep on bir harfli 
balığa ;Jtidiyorınuş. İkinci mevkiin 
238-4 numaralı kompartımanına 
girdiği zaman •lütfen balıklarını. 
zı. demiş. 

Bilet kontrolünü bitirince fur· 
gona _geçerek meseleyi ~eftren Bu-
le'ye anlatmıs. Şeftrcn derin öerjn 
tahayyülata dalmış. Yedi dakika 
sonra meselenin halledilmış oldu -
ğunu haber vermiş. On bir harfli 
balık torik azmanı olacaktır. 

Kontrolör torık azmanının bir 
balığın ismi olarak kabul edile -
miye::eğini ileri sürmüş. 

Şcftren bir lugat bulurum da 
balık ·simlerin~ bakanın ümidile, 
yolcuların furgonda bulunan ıba -
gajlarını aramış. :Ft!kat yok. Ma
kinistin b:Igili bir adam oldu~nu 
hatırlamı~ Blaisy-Bas tünelinde 
balık meselesini krnaca ona anlat-
mış. 

Makinist balıklara ajd malü -
matını beynind~ bir araya cemet
mi.s. acaba hangi balık on bir hnrf
tır; işte bu esnada müthşi müsa· 
deme vukua gelmis. On bir harfli 
balı,ğı arayan makinıst sinyalin 
kapalı olduğunun farkına '\•arıp 
treni durdurmamış. Ve tren ray -
da bulunan şarab dolu vagonlara 
çarpmış. 

Halihazırda yarahlar iyileşmis -
]erdir. Hastanedeki !Ugate bakıp 
öğrendiklerine ,göre on bir harfli 
balık ~müş balığı imiş. 

Eski Yugoslav Başvekil 
Muavini 

- Uç babatorik. diye bağırmış, 
tam on bir harf. Onun bağırmasını 
kapı önünde duran bir Ar.iantinli 
duymuş ve kenciine söyleniyor 
zannile hiddetlenmiş, hiddetini 
vagon koridoranda bir aşa,ğı, bir 
vukarı gidip gelmekle dt;? 1eskin 
edememiş; kompartimıma J?irmiş. 
Orada meselt>ı:le bir kasd olm:ıd·~ı Berlin, 28 (A.A.) - Berlinin 
anlaşılmış. O da ~ene. .koridorda salihiyetli mahfellerinden ö~re
bir asaltı b'r yukar~ JV?ıp ~elerek j nildiğine göre, eski Yu,goslav ha.s
on bir harfli balık ısmını aramıva vekil muavini Maçek Zaqreb civa
koyulmuş. Tren bu esnada 913 ~ilo-j rındaki köşkündedir ve sıhhati 
metre süratl c i!c:t .. Jivormus. Arıan- iyidir. . 

~ 
Vücudu ince 

gösterecek bir 
m:ıdel 

Bu .güzel robu krep maroken -
den yapabilirs niz. Korsajının ro
baya benziyen kısmile tekmil e -
teği verevdir. Bu hususiyet mo -
delin büzstü tarzilc birleş;nce vü
cudu pek incelten bir yenilik or -
taya çıkıyor. 

lBeldeki geniş. düğm"li parça 
da veni ve hoştur. 

Dar, uzun yaka rıcıkh~ı fazla 
yuvar]ak yüzleri beyzileştirir, in
ce ~österir. 

o 

Aynanın tarihindeki 
macera ve facialar 

----------
Aynacılık Venedikten Fransaya nasıl 

neler ~ahasına geçirildi ? 
ve 

Hviatinyani, dirayetini göaterdi. 1 Bu ikinci usta bilhaasa camları üf
Firarileri bulmağa pek çabuk mu - lemek huıtUtu~da fevkalade mahir 
vaffak oldu. Hatta bulmakla iktıfa di. Doktorlann verdiği rapora na : 
etmedi; onları yanına celbetmeğe zaran ölüm, zehirlenme neticesinde 
bile muvaffak oldu. Fakat krallık meydana gelmişti. 
ay~a. ~alathane~ne girmek cesa - Hemen hemen ayni zamanda, 
retmı .goatere?1~dı. . Fr~naaya kaçmağa teşebbüs ettik _ 

~fı.~, bu. ıtÇılerden. hır kısmını 

1 
lerı~den dolayı ilci camcı ı:stası Ve-

gerı donmcge raz.ı ettı. nedikte hnpsedilmi ve kısa bir za. 
Fal.at nazır Kolber de uyumu • man sonra idam edilmişlerdi. 

yordu. O da, bu i~e azami bir dik- Üatüste gelen bu hadiseler, Pa -
kat göstererek Venedikli işçileri, riste kralın imaliıltıanesinde çalıı • 
her ne pahasına olurn olsun, tek • makta olan diğer Vencdikli camcı 
rar Vene<:liğe göndermemeğe çalı- ustalar arasında büyük bir korku 
ııyordu. uyandırdı. Bunlar, yurdlarına dön -

ffçilerin kaçmamasını temin için mek için Fransa hükumetinden 
onlara sarayda yer verildi. "tüksek müsaade istemeğe başladılar Za 
hir ayhk bağlandı. Onların her ar - ten, artık Kolber de bunları~ va : 
zulan is'af edildi. Ölüm tehlilceıı;i lanlarına dönüşleri aleyhinde ele • 
altında bulunan aileleri Vent-dikten iildi. Çünkü Frama bunlardan öğ
kaçırıldı. Vakıa Venedik hiikume • reneceğini öğrenmiş, camcı}·"";ın es.. 
ti ufira~ileu i~ .ail~ efradı hakkın. rarına aid ne varsa hepsini kapmıı
da tak~bata g:ınf?Tlı§ bulunuyordu. tı. Binaenaleyh bu Venedikli us • 
Fakat ıt itten geçmişti; çünkü atı talara verilen fazla paralar göze 
alan Ü..1cüdarı afllllfh. bnımağa başlamı,tı. 

Vencdilc hükumeti iti tatlılılda Pariıte, kral imalathanesinde 
halletmek tecrübesinde bulundu. camcılık ve aynacılık san"atı ııüratle 
Kaçanların, vatanlarına döndükleri inkişaf ediyordu. Versay sarayın -
•&kdirde cezalarının affedileceğini, da, Fontenblö'de, Luvr"da, Fran -
beherine be er bin duka altını ve- sacla yap·lmı.,. muanam duvar ay. 
rileceğini ilan etti. Fakat bütün bun nalan göze çarpmasa başlndı.ATtık 
lardan müsbet bir netice hasıl ol • şimdi, saray kadınları, zahmetsizce 
madı. Venedikli ioç:ler Paristen pt:k bu enda'll aynalannın karşısında, 
men;ınun. ~a.lmı lnrdı. Öyle ya, ~ir ~u~halanahiliyor, kendi güzellikle. 
dedıklen ıkı olmuyordu, ne dıye rını doya doya seyredebiliyorlardı. 
geri dön~ünl-rdit. Fakat bunlardan hiç biri. bu ayna-

~ nl bir öl Um yı yapan, ve bu işten ötürü hayat. 
!arını feda eden Venedikli ustala -

ccVeneclik firarilerin, Venedikten rı, bir an için olsun hatırından ge. 
kaçan camcı ustalarının idama mah c;;innedi. 
kum oldukları hakkındaki kanun ah Günün birinde Fransnnın Vene-
kamını tamamen unutmu .. lnrdı. d"k f' · p · 1 

ı ... ı ae m arısten giz i bir mektub 
1 ?6 ~ yılı~ı~ . k~nci~anununda, ya - aldı. Bu mektub sefiri bir hayli dü
~ı \ :nedıklı ·~?ılenn Fran°nya ge - şiindürdü. Mektub, devrin m,.şhur 
l •şlennden takrıben bir buçuk yıl Fransız nazırların<Ian Kolberden 
s~~ra, bu işçile~in en u•talımndan geliyordu. Melctubda, sefirin en kısa 
hırı. ansızın ölüverdi. Takriben üç bir zamandıı, Pari tt- kurulmu~ olanı 
hafta 90nra da, bir ikincisi öldü. (Arkası sayfa 8 sütun t de 

-=-
Korkaklığa, karşı serum 
~ay _11~.__Y.» in. derdi jlk bakışta bar ederler. Elinizden gelirse bu u

basıl gorunur, hakikatle pek esaslı- sulü kadındqn çekinene de t tbik 
dır: ediıriz. Mümkünse bu erkeği alınız, 

- tılki sene<:lenberi seviyor, iki ' hırçın, had.id bir kadın yanında mü 
senedenberi sevgisini nasıl izhar e- nasebetsiz bir han!kete göt;;rünüz. 

Sakın çabuk pişsin diye sebzele- dehileceğjni düşünüyor, ~imdiye ka- sert bir. kelime işitsin, hatta bir to
rin lllllyuna bikarbonat dö &ud at _ dar bütün yapabildiği baait bir iki kat yes~n, ~on~a ~emen o sırncla bu 
mayınız. ( C) vitamini ziyade olur imadan ibarettir. Bari cesaret verk.i 

1 

hareketı ikınc1 bir k~dın nezdinde 
fıprda göremezsiniz. bir cümle işitacydi, kar§tlık görscy ... yaptırtınız, ond_,a çeki~enlikten hiç 

lf di, ne iyi, fakat o da yok ,imdi so- eser kalmıyacagına emın olabilirsi-

Pratik güzellik 
bilgileri 

ruyor: ' niz. Latife bertaraf, okuyucumun 
Dibi tutan yemeğin yanık koku- S ] k"' son sualine gelelim: 

'd le l - cc onum ıne o aca r ,. S sunu gı erme için çare yok deg·İ • onum ne olacak" d" Sö Derhal teşhis ICoyalım: . -. r ıyor. Y 
dir. T encerc olduğu gibi bir çeyrek . • . llyel'tll. Onda bu çekingenlik bu 
saat !Og·uk auda bırakılır. Sonra di- Derdi sevgide degıl, korkaklık- korkaklık deva tt"k ·· "' b' · k' l'k d' M l f b m e ı çe gunun ı-
bıne dokunulmadan içindeki yemek ~ r: tnge~ 1 tn~l ~· b~·e ·ı· u rinde işidecek ki. sevdiği kadın bir 
başka bir kaba bop.ltılı:-. Ve içerisi. ta ıgrın gosten. . . ece ır 1 acı başkası ile nişanlanmış, yahud ev _ 
ne bir parça kesme 1eker atılır. Şe- da yoktur ... Tedavıaı xnkinsı.ı aayıl- lenmiıtir. 
ker iyice su çekince yemekten çıka- maz, teaadufe bakar. • 
nlır. Bu hastalığın gösterilebilecek. bir * .1f ilacı )"Oktur; demi,tim ya, biraz Bay (B. B.) ye: 

yanht- Ben anlattıklarınızı tetkik ettik-
Diş flrçalarınızın yumuşamaması T . • . ten sonra bu vaziycUe sevk ve i<la-

için kullanacağınız vakit soğuk su ayyarecı yctiftınnckt~ kullam • renin sizden çıltmış Jd " ·· • 
ile ıslatmalı, kullandıktan sonra da lan bir usul va dı lb tt · "tmi · 

0 
ugunu gor . d' H fif r h~ e • e k ı§ı ~- düm. Şu noktaya dikkat ediniz. Ka4 

iyi kurutmalısınız. ruz ır. a • ya agır aza geçı· dın aevdiğ.inin birçok kusu+uını 

Şayed aoğuk tu diolcrinizi rahat- ren bir t~~ar~ci?"İ ürkek!iie tut~] • affedebilir, fakat bir eri:eğin küçük 
sız ediyorsa bir dioÇiye görünmek maması ıçm ha<iıae akabınde, ıüha- düşmesini asla affedemez. 
zamanı gelmi~ geçiyor demektir. yet 2 .. •at içinde tekrar uçmaya ic- TEYZE 

- Cicim ... Neredeyse sıra ba -
na gelecek, gid.p hazırlanayım ... 
Numaramdan sonra tekrar ~eli -
rım ... 
Demiş ve ,ı;?itmişti. Setvan sıkıl

rnaka başlamıştı. Etrafı seyretme
ğe koyuldu. Birdenbire ı?özü ta ö
tede bir masada Melpomenlye iliş 
ti. 

=======-======-==ıı=========~ 
Temel, Melpomcniye bu sözler- Ruhu tahavvüle pek müstai.d ol

le hitab edenin kim oldu~unu jtÖr- duğundan hemen korkusunu yen
mek için başını çevird:~nde $et - miş, emniyeti elde etmişti. Masum 
vanla karşılaştı. bir sesle: 

- Ne o? ... Gene mi sen!. .. Ge- - Temelimo ... Kim bu edam?. 
ne mi sensin?... Söyle neden ar- Ne istiyor? ... 
kanıdan gezersin?... A ... Meyhanedeki nazik mada-
Şetvan Temeli görünce _fenal~- mm şimdiki tavrına hayret etme-

mıştı. Kendi kendine: lll€k kabil değildi. Şetvan afalla -

Böyle ~ey olur mu?... Sana .ben 
ş~pkamı nasıl emniyet ederim ... 
Oy le de.itil mı ? ... 

YAZAN : EKREM REŞiD - A ... dedi. .. nızim nazik ma
yın bayax;ı •. ~u masa tutulmuştur.. dam! ... Gidip kendisine teşekkür 

Demesı uzerine henüz yatışmış etmek bır borçtur ... 

- Ay gene rni bu herlfl... mış kalmıştı. 
Dedik.ten sonra, Temele muka - - Canım efendim, dedi, nasıl 

bele ettı: olur. Beni ne çabuk unuttunuz 

d
-::-fEmiben bo~untuz ki bubnahdoş_ı~e- Daha demin beraber ddil rniy": 

Melpomcni bu j!Ürültülü ıtiriş -
ten biraz müteessir olduğundan lşi 
bir an evvel tatlıya baJ!)amak ar
zusundaydı. 

- Doğru söylüyorsun! ... Tc . 
melimo ... Sen ne sövlc>rsen doğru
dur ... Bu adam vestiyer! ... 

- Ne yerse yeS:n! ... Bar.a ne! .. 
Başımdaki şapkayla ne zoru var'. 
Tuhaf .şey! ... 

Söylene söylen~ boş bir masa -
nın önüne gelmişler. otumrnşlar· 
dı. metrdotel koştu. Esefli b:r te -
bessümle: 

- Affedersiniz ... Sayın bay, sa-

olan Temelin hiddeti birdenbire Yerınden kalkıp kararsız adım-
patlak verdi: !arla Melpomeniye do,l:ru yürüdü. 

Ne dedin' N d d' , Melpomeni Şetvıını ,görür ı;?Örmez 
- · ·, e e ın · · · · Ma- ı cürmünü hntıdadı. Ren~i soldu, 

sa tutulm~ş mu···· O da ne <le - ı' $lÖZleri endişeyle doldu, ~eliyordu. 
mek?... ~ır tan~. ekersem zıpkın Adaletin pençesı gibi, adamın eli 
yemiş orkınosa don~.r;ını ... Havdi yakasına yapı ·acakıtı. Cürüm dam 
bize şey, tabanca ,gıbı patlıyan iç- .(!ası alnına "urulacaktı. Titredi. 
kiden getir.·· dizleri müsaade ~tmiş olsaydı kaç-

11Ietrdotel, bu kndar azılı bir mağa teşebbüs edecekti. Gözlerini 
müşteri karşıS1nda ancak verılen tabağına dikti. Tehlikeyi J?Örme -
emre itaat edebilece~ini elll'rinin ı mek müreccahtı. Tehlike yanası -
bir işaretile ifade ederek uzakln~tı. yordu. B•r facıa, bir tren <;arpış -

Şeıtvan şampanyadan pek hazzet ması, bir saika isabl'!ti gibi kor
memişti. Her ic:işte yüzünü ekşi • kunç bir facia ... 
tiyordu. Şakrak yemeği yer ye - - AHedersıniz a7.iz madam öe-
mez: min zatıaliniz ..• 

s~ ~ e sc ıy~ veren en egı - dik? ... 

hm_:_ ·s~nsin. sen değilsin orasını Temelin vücudü karınc:ılanma-
bilmiyorum. Bildiğim bir şey var- ~a başlamıştı.·· 
sa o da beni raha~ bırakmadığın _ - Şetvan metvan bilmiyoruz ... 
dır... Haydi tornistan!... diye b .. fırdıl 

- Maksadım valnızca !Tladama Etrafta başlar dönmüş, nazıırlar 
teşekkür etmekti. Üzerlerine toplanmıştı. Şetvan 

- Madama?... Hangi mada _ fazla israr etmenin münasib olmı
ma? ... Sen bu madamavı tanır mı yacağını düsündü. Fakat kovulup 
sın? Neden tanırsın? Nereden ta- ~tmdi kendine yediremedi. Ke • 
nırsın? Nasıl tamrsın? Niçin ta - mali azametle: 
nırsın? - O dediğ'ınizi size iade ediyo-

Havır. Mclpomeninin bekledi,i!I rum ... Sonra ela ıticiiyorum ... Ş~y
Cacia vukubulmamıstı. Rıı'lıatca ne tan görsün yüzünüzü! ... 
fes alabilirdi, kend:ne ııe1cbilirdi. <Arkası nrl 



6 Sayfa SON POSTA: 

(Memleket llaberleri) Askeri 
vaziyet 

(B~tarafı 1 inci sayfada) 
Söylemese bile İngi1tere, ana
vatan istila tehlikesine maruz 
iken, oraya buraya kara kuv
vetleri gönderemezdi. 

Hassada 1 Çukurovanın servet 
Bagcılık ve çeltikçilik ] k v c h 

Osmaniyede 
Geniş miktarda çeltik 
zeriyatı yapılacak hergün inkişaf ediyor aynagı: ey an Onun için İngilterenin Yuna

nistana kara kuvvetlerile yardı
mını şimali Afrıkadan oraya yol
lıyahileceği birkaç Avustralya, 
Yeni Zelanda tümenile motörlü 
veya zırhlı birkaç İngiliz teşekkü
lünün cem'an pek mahdud çerçe
vesini geçemezdi. 

Hassa (Hueusi) - Nur dağları
nın cenubu tarki mailesi üzerinde ve 
denizden 4-00 metl'e yük:&ekliltte ka
in buluaan Hassa kaaabası mutedil 
iklimli ve 300 haneli küçült bir ka. 
eabadır. Kasabanın kuruluftl 1281 
e rastlar. O tarihte gerek pkavet, 
cerekse derebeylik nüfuzu bu mın.. 
ta4ca ha.Hoaı hakikaten bizar etmi~
ti. Derviş paşa p.kileri ve ~ebey- ı 
leri ıslah vazife.sile bu havali~ ~i
miş ve 1imdiki kasaba mevkiinde, 
civar köylet'den topladığı kimselerle 
bir köy kurmuştur. Hassa adı, Oer
riş papntn kumandası altındaki or. 
duya izafeten verilmiş ve kaza teş
kilatı kuntlmuştur. Derviş paşa ta
Rfmdan inşa olU1lan kışla bugün 
harab V'Mycttcdir. 926 ya 1tadar 
kaza olarak idare edilen Hassa, bu 
tan1ıte lstahiyeye bağlı bir nahiye 
haline kalbedilmiş ve 23/7/939 da 
tek.rıar kaza haline ifrağ dilerek 
Hataya bağlanmıştır. 

Son ~s sayımına ~öre 10.335 
vatandat1n yaşadığı te&bit ~dilen ve 
iki nahiye ile yirmi üç köyden mü-
teşekkil bulunan Huea, gayet müm. 
bit ve maheuklar topraklara malik. 
tir. Bu topraklarda her nevi hubu
bat büyiik bir bereketle yetiştiği gi-
bi bağcılı1c ve çeltikçilik de inkişaf 
halindedir. Kazarun birçok cihetle
rinde gür çarrdıklara ve bol akar 
sulara rastlanır. 

Antakya Çocuk Esirgeme 
Kurumu faaliydti 

Antakya (Hususi) - Vilayet 
merkezimizin Çocuk Esirgeme 
Kurumu baş -
kanlığına ıtek· 
rar Sıdkı Bil • 
~in getirilmiş· 
tir. Hatay dev • 
leti ~amanmıia 
Sıhhiye Vek' 
leti müsteşar -
lığını yapan bu 
kıymetli vatan· 
daş Çoook E -
sirgeme Kuru
munun bura 
m lİ e .- s i s - Sıdkı Bilgin 
!erindendir. 94Q yılına kadar bu 
vazifeyi uhdesinde muhafaza e -
derck kuruma geniş varidat ibüt-
çesi temin eylemiş ve bu gelirle 
binlerce fakir ve kimsesiz yavru 
sevindirilmişti. Bazı husuSi ve 

mücbir sebebler tahtında 940 da 
bu vazifeden ayrılan doktor, vali
mizin arzusu üzerine bu~n yeni· 
den ışe başlamış bulunuyor. 

Coouk. devlet ve ulusumuzun 
b:ış davalarından birisini teşkil et
nıektedir. Çocuk Esır~eme Kuru
mu, istikbalin kökü ve esası say
dığımız bu ordu mensubları ara -
smdaki fakir ve düşkünleri arka ... 
~ları ayarında y,eltiştirmek va
zifesile teşekkül etmiştir. Bunun 
mana ve ~mulünü tama.mile id
rak eden şubeler ve bu meyanda 
Antakya şubesi, Üzerlerine düşeni 
yapmakta hakiki bir muvaffakiyet 
g&"tcrıni.şlerdir. 

Bu yurıd parçamızın münevver 
ve başarıcı evladlar.ından birisi 
olmakla temayüz eden doktor Sıd
kı B:Lginin birınci defasında ol
dui?undan fazla başarı verecci!in-
ıde asla şüphe yoktur. Nitekim, 

çocuk bayramı münasebetile ha -
zırlanan baloya atd biletlerin ~ör
mekte oldu~ ra,l'bct bunun ilk '\"e 
açık misal ve işaretini vermekte
dir. 

.SOn P-.• •• telrikall: 96 

Senede 750 
bal ye 

bin 
pamuk 

ton zahire, 35 bin 
istihsal ediliyor 

Mana (Hususi) - Çeltik tet
kik heyetlerinin raporları Anka -
rada alakalı vekaletlerde tetkik e
dilmiş ıve bu yıl Osmaniyede 
ckesik sulama> ile çeltik zeriyaıtı 
yapılmasına müsaade olunmuştur. 
Pirinç zeriyatından azami istifa -
deler temin eden Osmaniyeli.leri 
bu karar sevindıirecektir. Vekalet
ten ı!elcn emir bugünlerde Os -
maniye çeltik komisyonuna tebliğ 
e-dilecektir. 

Nitekim İngiltere, bu kadarcık 
bir yardı.mı bile, şimali A frikada
ki durum ve emniyetini ve hatta 
bizzat Süveyşi teklikeye sokma
dan, yapamamıştı. Çünkü İngiliz
lerin Sirenikadan Yunanistana 
kuvvetler ~önderdiklerini gören 
Alman ve Italyan Garbtrablusu 

Gemlikte kurnaz bir sarraf ordusu derhal Bing_aziye taarruz 

k etmiş ve, neticede Ingiliz kuvvet-
bir hırSl~I nasıl ya af adı? !erinin kısmen Yunanistandan ge

Gemlik (Husus'i) _ Şerafettin riye nakledilmelerine sebebiyet 
adında küçük bir hırsız bir müddet. vermişti. Elhasıl İngilterenin, ka
tenberi sarraf lsrafilin dükkanına da ra kuvvetleri cihetile, Büyük Bri
darunı~ radyo tiryakisi İsrafil aji- tanya adalarının dışında, henüz 
şamlan radyo gazetesi başına gider pek zayıf olduğunu bilrr"'c ıçın 
gitmez, Şerafettin de lsrafilin dii~- bir keramPt veyahud hususi istih

barat sahibi olmak icab etmez. 
kanına damlar, kapıyı uydurduğu Çünkü bunun böyle olduğunu, hiç 
anahtarla açarak tezelden eline ge- bir kimseyi aldatmak niyetinde ol-

' c;;irebildiklerini cebine doldurarak İ 
Ceyha:nda. yeni yapılan bir mckteb le kaymakam Bekir Suphi Aktan firar edermi•. mıyan, mes'ul n~iliz devlet adam-

k v ları, her fırsat.ta söylüyorlar. 
Ceyhan (Hatay muhabirimiz un fab~i~ası, üç bank~ beş ~o - Bugüne kadar dört defa vukua Fakat İngilterenin Yunanista-

yazıyor) - Bundan seksen üç yıl tor ve ıkı eczan~ fa~lı.yettedır. gelen hıNızlık hadisesine rağmen na hava ve bilhassa deniz kuvvet-
önce bir köy olarak kurulan Cey- 1Cl keyhfaaanlı· beetlı~dtl'Yakd·esıı.nrlıen saonnılma":aş küçük hıraızın ele geçirilmemesin - lerile yardımı en kuvvetli bir su-
han, halkının fevkalade çalışkan- yı ı Y ,.., d k · ı f 1 fil h lığı ve mevkiinin mümtaz husu - d 935 de 23 000 liradan iba- en ço sinır enen .sarra.. sra . ' ır. rette olabilirdi. Bu yardımın bil-
siyetleri <lolayısile çok seri bir in- se~a {r. b .. ~ . . ' kse b lira sıza feytanlann bıle guç hatırına hassa Yunan adalarını muhafaza 

re of ank. u eskmı se b n .. ın - gelecek bir tuzak kurmuş ve hır&~ı hususunda tebarüz etmesi de la-
kişafa mazhar olmuş ve birinci sı- nın ev ıne çı aran u muessese. k 1 · . ..J· L b :ı...bl t ·ı· 

f k 1 · · t' d ~ 1. 'd .1 · ı· d b' k ,.;; ya a amıştır. zım gelır'Uı. ı..:;.te u seı.r~ e, n_gı ız 
nı aza ar meyanına .ınrmış ır. eger ı ı arecı er e ın e ırço Fi~- t ·. . .... 0 h ~ 
Nüfusu günden güne artmakta, şe- zel ve faydalı işler .görmüş ve bu erafıl. hırsızın alabılecegı etyayı ~n~asın~n. _er. ş~ye ragrn.en, 
hir .gittikçe büyümektedir. O de- meyanda bütün ana· caddeleri ve bir çekmeceye doldurmuş ve av çif- rımrud ve M~~tlh gıb~ ~naı\~a~~
recedeki iki sayım arasında % 36 bi kısım sokakları tevsi ve fan- tesim de saçmalarla doldurarak tam, ~~ın an uza ç~ ve. o u gı ı u
fazlalık kayld.edilmiş, kasabanın zi~ etmiş çarşı caddesini parke ayağının hizasına gelecek istikameti yuk ve ehem.m.ıyetli Yunan adala: 
nüfusu on iki bine ve kazada ya- döşemiş, binlerce metre muracbaı tayin ederek s1tahın tetiğini çekme- nnın Alma~ ve İtal:yan ku:vvetlerı 
şıyanların sayısı da yetmiş bine kaldırım inşa eylemiş, bu cadde _ mecen.in aıürrtıesine bağalamış, hır- tarafın~an ış_gal edıhr~.elerıne ~l.a 
ulaşmıştır. Kazad;ı mevcud 144 leri ağaçlarla sÜslemiş, şehir imar sız bermutad içeri girip çekmeyi çe- e~emm.ıyet vermemcsı hayretımı
parça iskan mıntakasından 99 zu plan ve haritasını yaptırmış, su, kince çifte patlamış ve saçmalar a- zı mucı.b ?lmaktadır. Herhal~~ b_u 
muhtarlıkla idare edilmekte ve elekıtrik ve kanalizaSyon gibi top- yağa dolmuş, silah sesine koşan aha- hususta vakıf olmadığımız mucbır 
buralarda köy kanunu tatbik olun rak altı tesisatına ehemmiyet at- 1i kapının önünde küçük hırsıı.ı sebe~~er rol oynamakta bulunmuş 
maktadır. fetmi.ş, mezbaha, hal, fidanlık, ti- yerde bulmu~lar, bu garib hırs~zlık olaıbılır. 

1 
T S 

Kasabada ikibin ev, sekiz yüz yatro binası, umumi hela, bir yakalama hadieesi hakkında zabıta Bahusus. Aiı:nan a~·d'l~şozd 
1 

e-
dükkan ve mağaza mecuddur. Ev mahmuz ve müteaddid menfezler ve adliye tahkikata el koymuştur. ~adrek, Lı.mknı ve . hı .. ı a b \arı-
adedine nisbetle dükkan ve ma - · t · 1 · ı· na Egede bır aç serı ucum 0 un-

ın.şaC vhe eskıs eykemış ıBr. k' S dan maada, tek bir harb gemisine 
ğazanın bu kadar çok olu.şu iktı- ey an ayma amı e ır up- halkı bunu da sekiz bin liralık hu- ı:ı, lm ..:ı d · d • pab'I 
sadi hareketlerin "enişliX-i hakkın- hi Aktan maarif kültür hareket - susi ıl::>ir büt"e ile temin etmı'ştı'r. ma ...,.. 0 auan enız yen Y~ 1 

-"' "' ı · .. '. d h · tl d "' mişlerdir. Bu gidişle unanıstanın 
da bir fikir verir, sanırım. Ceyhan en uzenn e eA e_mmıye .e ur - Halkevi, mesaisini ve muvaffaki- diğer adalarının da biribirin taki-
şehri Çukurovanın can ıdamandır. makta ve bu vadıde genış başa - yetlerini gittikçe artırmakta ve bu ben elden çıkmaları beklenebilir. 
Yüz elli bin ton zahire, 8-10 mil- nlara var~ş ~u!unmakt~d~r. Bu- çalışmalarile muhite _gittikçe da - ~it~kim Yunan kral ve hükfımeti
yon kilo pirine, 30-35 bin balye nun S?n mısalını .geçen ıkı yıl - ha faydalı olmaktadır. nin.Ghidden Kahireye ~ittikleri de 
'Pamuk istihsal edilir. Senede on da sekız ilk okul bınasınm daha te- Muhitte derin bir sev~i uyan - b'ld' T · 
iki milyon liraya yakın ciro ya - mellerinin atıldığı, ve 940--41 zar- dıran ve Ceyhana tayinindenberi 1 ırı ıyor. 
par. Seksen hububat tüccarı var- fında altı ilk okulun ıtalebeye a- kazayı birçok ı;izel ve yeni eser- Şimali Alrikada: 
dır. Ceyhan, ayni zamanda orta ve çıldı.ih ve sırf hal'<:ın vardımile bir lerle süsliyen güzide idarec: Bekir 
cenubi Anadolunun Suriyenin ve orta okul binasının kurulduğu teş- Suphi Aktanın diğer umumi ihti -
Filistinin hayvan pazarıdır. Sene- kil eder. Maarif Vekaleti ortıı. o - yaçlan da kısa zamanda gidere -
de yalnız 200.000 kovun satılır. Üç kul için öğretmen kadrosu verme- ceğinde bütün Ceyhanlılar müt -
celtik, üç oamu~. iki buz ve bir miş ve Ceyhanıın maarifı>erver tefiktir. ... ( .................. y;;44~· ... 2a .. ·•1;~; ... ·b;;::;:;~;;;-·-.. -· .. J .. 

23 Nisan Milli Hakimiyet ve Çocuk bayramı bütün yurdda coşkun 
Resimler Adapazan, KE>skin \'e Gemlikteki bayramdan inttbalardır. 

bir şekilde kutlulanmıştır. 

Y CDaR: V alentin W illianu 

başka bir şey var mı? 
Diye sordw. 
Beri'? de. 
- Hayır! 
Dedi. 
Kaptan, odadan çıkmak için ge

ri döndü, fakat Ph.ilippe arkasın -
dan seslendi: 

- Evet, öyle . 
Diye cevab verdi. 
Berg, ona. do~ru bir par.şömEn 

k~dı uzatarak: 
- Peki bunu nasıl izah edecek, 

buna nasıl cevab vereceksiniz? 
Dedi. 
Philippe kağıdı aldı. Geriye doğ 

ru sıçramaktan kendini alamadı: 

İngiliz tebliğin~ göre, 26 Nisan 
akşamı düşman müfrezeleri birçok 
noktadan hududu geçmişler. Kahi
reden gelen 27 tarıhli bir telgraf 
ta, Sollumda denize doğru inen ya
macın cenubunda, şarka do.!{ru iler
liyen iki rootörlü düşman kolunun 
birçok noktada Mısır arazisine gir
diklerini bildiriyordu. Gene bu tel
grafın sandığına göre hareketin ge 
nişli~i denizden 25 :30 Km. yi 
geçmemektedir. Du kolların bü
yük kısmını da İtalyanlar teşkil 
ediyormuş. 

Fakat bu kolların kuvveti, ge
çen yıl İtalyanların Eylul ayında 
Sidi Barraniye yaptıkları tı:ıarruz
da kullandıkları kuvvetten (beş 
tümenden) tlaha azmış. Bununla 
beraber düşmanın Sidi Barraııiye 
doğru bir ilerlemesi, Kahirede U· 

mumiyetle iyi haber alan mahfel
lerce olmaz şey görülmemekte i
mişler. 

Halbuki Alman tebliği, sadece, 
şimali Afri'kada Kapuzzo ve Sol
lum istika.metinde ilcrliyen tn,gi
liz kuvvetlerinin mağluh edildik
lerini ve hava kuvvetlP.rinin mü
zaheretile yapılan bir mukabil 
hücum neticesinde cenuba doğru 
tardedil<liklerinden bahsetmekte
dir. Galiba, doğrusu da budur. 

Sidi Barrani isıtikametinde bir 
taarruz henüz bahis mevzuu de-

tasdik eden bir işaret yaptı. 
- Doğru, büyük baıbamın ba

bası Londrada olmüştür ve Mac 
Taggarlta büyük miktarda, ona 
aid evrak vardır. Bu planı da on
ların arasından bulmuş olacak. 
Fakat, Mösyö Bcrg, bu plan sizi 
niçin.bu kadar alakadar ediyor? 

Genç kızın bu ifadesinin evvel- yok, dedi. Şatoya çıkmak içjn sa
den dilqünülüp tasarlanmadığını hildeki mendirekten ayrıldığım 
ve Torrayın da. ihtiyar denizciyi, zaman 541at on bire beş vaı dı. Onu 
hu yalan ifadeyi tasdik e1ıtirmek elindeki fener ile merdivenin ıba -
için çakırtnadtğını kim isbat ede- samaklarından inerken .,gördüğüm 
cekti? zamana kadar her halda bir on da-

- Bir dakika Mac Kenzie, dedi, 
ben de sizinle beraber geleceğim. 

Berg: 
Bu. Mac Taggartın, Londrada iken 
vermiş olduğu şa.tonun planı idi. 
Be~. Torray'ye dönerek: - Hayır, siz burada kalacaksı

nız! - Bu kağıd size mi aid? diye 
'sordu. Boldini onu - elile Vcrity'yi 

dönmeden göstererek - onun odasında bul -
mus. diye ilave etti. 

Diye cevab verdi. 
Mac iKenzi.e ~riye 

odadan çıktı. 

C4 vab vermeden önce Berg 
plariı eline aldı ve masanın üze -
rine yaydı. Parşömen kağıdı üze -
rindeki eski ka:-akterde harflerle 
yazılmış cMazgallı oda> . kelime -
]erini gösterdi, sonra, eline büyük 
bir adese alarak, şato sahibine 
yaklaşmasını işaret etti. Fakat Vcrity böyle bir ithamı kika geçmiştir. 

kafasından söküp atmağa <;alı.ştı. Torray Berge dondü ve buz ~ibi 
Z•ra kaptan bu cins bir anlaşmıya soğuk bir sesle: 
kat'iyen yanaşmazdı. Ve e~.er - Bu, size kafi mi? 
Berg, kendisini itham e~~rs: mut- Dedi. 
iliş surette hiddetlenebılırdı. Gemici de: 

Mac .Kenzieye dehşetle bak - - Evt?t, artık timid ederim ki 
makta olan küçük kıza Torray, masum kimseler lüzumsuz yere it
gaelik lehçesile birkaç kelime söy- ham edilmez. 
ledi. genç kız da ayni lehçe ile ce- Dedi. 
vah verdi. Bu kelimeleri bitirdikten sonra 

Kaptan her zamanki metin se - hiddetle Veritv'e baktı ve S{'lnra 
sile: Berge dönerek: 

- Küıçütün korkmasına lüzum - Benden sormak istediAiniz 

Ber~ devam etti: 
- Küçük kız da gideıbilir. Fakat 

diğerleri burada kalacak. Daha ko
nuşulacak ve halledilecek şeyle -
rimiz var. 

Önündeki kağıdlan karıştırma
ğa basladı. Sonra: 

- Demek ki. Mösvö Vcritv. bu 
gizli ,geçidi tamamen tesadüfle 
keşfebtiniz, ôyle mi? dedi. 

Bu sualinin altında gizli bir is
tihza yatıyordu. 

Amerikalı: 

Şato sahiıbi: 

- Bakalım, dedi. Bu, şatonun 
on sekizinci asırda yapılmış bir 
planı. Hayır, ben·m değil. bende 
de bir plan var ki bunun gibi iyi 
muhafaza edilmiş dcJtildir. Bu 
plan nereden çıktı? 

Sual soran bakışları Verity'nin 
üzerinde durmuştu. 

Amerikalı: 
- Bunu bana bulup veren Mac 

Tag,llartır; dedi. 
Şato sahihi onun bu cevabını 

Flora ve Verity de planın etra
fına toplandılar, ·adeseden, planın 
odayı gösteren kısmının köşesinde 
çok küçük kırmızı bir haç işareti 
olduğu ıgörülüyordu. 

Torray ona baktı ve: 
- Bu haçın işaret etti~i şey 

muayyen değil, dedi. 
Berg güler giıbi: 

- Muayyen cle.ğil mi? d~di. Bu 
gizli kapıyı işaret için buraya kon. 
muş. 

Dedi. 
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ÇEKLER 
AÇ ılı§ ve k:J.va •• ı.ş 

Londra 1 Sterlin 5.20 
New-Yorlt 100 Dolar 132.20 
Cenevre 100 İsviç. l'r. 29.9S 
Atilla 100 IJrahmJ 0.99 
Madrid 100 Peçe~ 12.84 
Yvitobama 100 Yen 30.90 
::.tokholm 100 i.sveç Fr. 30fil E Eoham ve Tahvilat 

~ 

Ikra.miyeli Ergani % 5 19.0.S 
Anadolu Demiryolu bir iki 4190 

J 

1 RADYO 1 
SALI 29/ 1/9U 

8:Saat ayarı, 8.03: Ajall.:> haberleri. 
8.18: Hafif parçalar (Pl.)' 8.45: Ef 
kadını, 12.30: Saat ayarı. 12 33: Turı-
çe plWar, 12.50: Ajans haberleri. 
13.05: Türkçe plaklar, 13.20: Karı~ık 
müzik (Pl.), 18: Saat ayarı, 18 03: ço-
cu.k haftası münasebetila: Radyo ço-
cuk klü 18.W: Konuşma, 16.45 : 
ÇiftçUıi.n saati, 19: Mandolin kua.rteti, 
19.20: Saksofon parçaları (Pl.) 19.30: 
Saa.t ayarı ve aJaru haberleri: 19 45: 
Konuşma, 19.50: FasıJ heyeti, 20.15: 
Radyo gazetesi, 2-0.45: Radyo saıctı 
qrk~, ~1.30: Konuşma, 21.4.5 ı: 
Koro: 22.30: Saat a.ya.rı, ajans haber· 
leri; bor~ 22 45: Da.ns müziği (PlJ. - 7 

ğildir. Çünkü Tobruk alınrnadaıı 
ve Sollumdaki P!Yade, mınorlu \'e 
zırhlı Alman - ltalyan tümenleri 
hıç olnıa~sa 10 aueac: çır..e:u ..... a
dan Almanların böyle bır taarru· 
za g~meleri beklenmez. 

Fakat, Yunan harbinin sona er· 
mesi hasebile oradan şimali Afri
kaya ist:nıldiği kadar İtalyan ve 
Alman tumenlerinin geçirilmesıne 
teşE'bbüs edilebileceği aşikardır. 
Bu sebeble yakın bir zamanda ve 
herhalde, şimdi etrafında muhare
beler cereyan eden, Tobruk alın· 
dıktan sonra Almanların Mısır se
ferine ciddi bir karakter vermde
ri ve Süveyşe karşı büyük kuv
vetlerle bir taarruza girişmeleri 
beklenebilir. 

Habe1istanda: 

Dessie İtalyanlarca tahliye o
lunmuştur. lı~<:tıuın..lur ... vı..ı .. ::>ı, 
Aoste dükünün yani İıtalyanın Ha
beşistan hükümdar naibı ve baş
kumandanının elinde kalan k~v
vetlerle en son iltıca \'C lllÜaaraa 
ettiği müstahkem mevkidir. İngi
lizler buramu birkaç haftadan
beri İngiliz, Hınd, Sudan, cenubi 
Afrika, Ha~ş vatanperver ı .... , -
vetleri ve ilh .. türlü ırk, millet ve 
semtlere mensub birlıklerden mü· 
teşekkil kıt'alarla ihata etmiş bu· 
lunuyorlardı. Bununla beraber 
Mısın süratle takviye etmek ihti
yaç ve zaruretile İngılizlerıa bU 
mıntakadan ve bilhassa Eritrcden 
kuvvetler çekmiş olmaları s~bebi
le ihata çemberi bilhassa Dess~ 
nin şimal ve doğu cihetlerınde 
gevşemiş olsa gerektir. Onun için 
bu mevkii tahliye eden İtalyan or
dusu şimale ve şarka doğriı çeki}. 
~ olabilir. Bununla beraber şU 
anda buradaki vaziyet pek te sa
rih değildir. 

Herhalde İngilizlerin Habeşis
tandaki generalleri, H::ıbeşistan 
harbini bir an evvel bitirmek hu· 
susunda azami kuvvet snrfctmek· 
te olduğu gibi, Aoste dükü de ora· 
da harbi elinden geldiği kadcır u
zatmaktadır. Çünkü İngilizlerin 
Habeşistandan M!su·a büviik kuv
vetler nakledemcmelerini temin 
etmekte bulunan oradaki muha· 
rebelerin uzaması şu anda Sol
lumda, Mısıra taarruz hazırlıkla· 
rının ikmalini bekliycn Alman -
İtalyan ordusu iı;in pek ehemmi
yetlidir. 

H. E. Erki~ 

Verity omuzlarını kaldırdL Ef 
sahibine doğru döndü ve tasdik 
etti: 

- Bu, mümkündür, de<li; fakat 
bana ister inanınız, ister inanma • 
yınız, bu ana kadar bundan ha -
berim yokıtu. 

Berg planı katladı, cebine koy
du ve Amerikalıya dönerek bağıra 
bağıra: 

- Bu şatoda gizli geçidler ol
duğunu siz kendi ağzınızla bana 
söylemiştiniz ... Ja, Na ... Hançeri 
en son olarak gören de sizsinis. 
ja, na... Doğrudan doğruya yat • 
mağa gittiğinizi de bize söylemit
tiniz. Fakat bunları bize ne şekjj. 
de isbat edeceksiniz? 

Masaya bir yumruk daha indir
di: 

Ve haykırdı: 
- Hepiniz söz birli~i etrni8si • 

niz, ıböyle gizli bir geçidin oldu-
~unu biliyordunuz ve • parmalile 
Torray'yı işaret ederek - o da bU 
gizli geçidin nerede oldojtunu w 
ze gösterdL 
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ski eserlerin İstanbul kadmı vazifeye başladı S o R . CörçiUn son 
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Sayfa 7 

200 Amerikan 
harb gemisi 
denize açıldı yapılan hatalar = ~!"ve11:=1 :: = ~~a~~{lir~ı:~~ Dört şehir atletizm dikkat parçalar 

(ea,tmafı ı inci ~) «u:dlll"Ull11 cephe gerisi hizmetle- sini ileri drm1iıtttr. b k ı (Bqta:rafi 3 ündi ~) (~ 1 inci Myfada) 
: l-:\.- aracnda rinin tesbit1 için dün öğleden son- Söz a1mı General Tevfik Sa~- mosa a a arı ktndaki naı:i talt~nna i - lan deniz yolunda deıvriye Rezi.. 

Holanda. tımÇTe, Be......- ra ~uriyet Halk Partiai. vila- lam. bamın vaktt ~ecek bir d nunn•kta idi. Bugün ba istili. hala yarlar. Bu gemilere diğer carb 
rnevcud ticaret ve ted"~ an~ - yet medtezinde bttyük bir toplantı :tormallte meselesi olduiu.mı, abr fstanW Atlctima AJ-hlsı an: batlamamıftu ve geçmı ıber ı..Eta. ınileri de iltihak edecektir. B. 
la~nıD ~aş ~~d~"\..-= yapım~. ~oplantıda eehrimi- ağır yüriiyecıek kadar vakit olma- 4 Mayw Pazın günü f enerba~ denizde ~e havalarda lcadretimizin c~ dedi,ği gibi. bu Amerikan 
edihnelcrme .aı~ &.mıım !T~ zin hnımnıt ailelerine rnensub d.i~ İstanbo1daki ibayanlann aıtadında yapılacak olan dfüt .~ fazlalaftlğuıı ve timdi topraklan _ ,gemileri, har:b mmtakası haricin-
bulunmakta idi. 100 den fazla bayan ile Vali ve Be- vazifelerini teşk!lltlandırmak icab atletizm tcmaanda İstanbul bolgeaı mızı muhafaza eden büyi:1: mdo - deki sahada muhariblere ajd de-

Medis btından :S01lf8 Dev'!et_ '?_e- lediye Reisi Dr. L~tfi Kırdar, ettijtini, fe-vk lide :anı~ icab- töylece temail e~ecektir. lanmızın kemmiyetoc. keyfiyetçe, nizalbların veya harb gem.ilerinin 
nizyoDan itletme urm:mı ~G:du.tla - Parti müfettiıi ~d 'Mlmaro~lu, lanna göre ~eceli ~nduzlü çahş- 100 m. Cezmı - Muzaffer antrenmanca ve tec;hizatça yüksel - mevcudiyetinden bütün .memleket 
iünün t 946 bütç · de deli tikler Dr. General Kadri Rasid, Tevfik mak lhım ~ldikini söylemi'ltir. 200 m. Cezmi - Mazaffer diğini görmektedir. Bumda b~n _ seyr.isefaini.ni haberdar edece.kler-
Yapı_lmasui aid kanmı1ıa V~flar Sa~lam, ban Şehir Meclisi azala- Bundan sonra bazı bayanl~r söz -400 m. Ancwı - Ahmed lcü vaziyetimizi, diipnanın dalın dir. 
Umum Müdüılüğünfin 1941 butçc- n ve Eminönü Halkevi Teisi hazır alarak 'l'Ur'k kadınının her hızme- 800 m. Ahmed - Rıza - Ccvd~ çok muadil mekanik hırnrbkJar1n1 RokfcUer'in mektılbu 
.inin mllzakeresine geçmittir. bukımnuşlardır. te hazzr bulundııbmu bildirmiş.. Hüseyin - Dündar - Skoçimaru da hesaba katmak suretile geçen Nevyork, 28 (A.A..) - Stefani: 

Va\uflar Umum Müdihlüğü btit- Parti viliiyte idare heyeti reisi lerdir. . . 1500 m. Velidemir - Rıza ya:ııdaici vaziyetle kıyas ettiğim za- DemokrasHer la'hinde mücad&-
çes] nzerlnde söz alan batı'bler Ev - Reşad .Mi:maro2'1u, toplantıyı aça- N~ nızamnameye bir ta- 5000 m. Artan - E.~ref - Halil. man Allaha baındctmemiz :içm bit le etmek için milyarderler, Rw:-
ltaf iduealnin mesamni ve bap.rdı- rak daTete icabet eden bayanlara raftan yeni maddeler ilavesi tek- 4Xl00 m. bayuk. Haydarpaşa çok 'eebehler mevcıud olduğuna dü- veltin tarafım iltizam etmektecliP-
iı eıtcrleri takdirle i!Bıet ederek he- teışeldı:ür etmiş ve fı;tanbul bayan- lifleri yapılmakl~ beraber diı!er apor takımı fÜn'ÜYorum ve şundao da emin bu- ler. Bu cümleden olarak Rokfel
:ı:ı tcmenm1erde bultınmu rdır. Bu lanmn mtni müdafaa işlerinde ıtaraftan d~~ ıdare heyeti ~ 4X400 m. bayrak. K&zım _ Foti- lu~rum ki, bir dakika için dahi l~r •. New~York Times ı:razetesi S&

arada Refik Şevk.et lnee ced.d ile çok ç lışac klarma emin olduitu- kollann teşkilde fa_a~yete J?eÇJl- Ancus - Cemal gayretlerimizi ve teyaklcuzumuzu hıbıne. 'bır me1<tub 12'Öndererek 
Ya nesı1 aTUmda irtı"bat tesis nu bildirmiştir.. mesi ve idare J:eyetmm uy~n vö- Yüksek atlama. Mehmed - Nadi.. yavqJatmaz.sak, "Vazifemizi çok iyi milletı Ruzveltin etrabnda top
~~~bu milcsscsemn müzelrrle ar- Müteakı.berı umumi celse için receği i.slerin .!~zu~u~~a yapılma- Cüner - Selim - Nedim. bir surette ba,aracağımız muhak _ lanma~a y~ 1n~t:ı-enin harbi ka-
tiv daireleri U:eis ederek Evkafa a-· bir reis. bir reis vekili. ve bi: _kl: sı muv~ ~o~ulmuştur. Uzun atlama. Ömer - Çaroğlu bkhr. Bll™lan fazlasını eöylemelr. z~-ması ı~ın. ne lazımsa ynpmağa 
id bUtün mües3e!'lltı. cmılk ve ve.. tfb intihabına ıeçi~.rmş. bırıncı B:ınuı;ı uzerme Yardı~nler ~ adım: Yavru - ~m~r bir tafrafaruşluk oftır, fnkat bun _ dav~ etmıştır. • • 

ı i muhafaza hwwwsnııda ~östercll.. z:isl~e '.B~yan Haynye Kırda:·. i- Cemı~eti İm_nbul ~besınm ldare Sırıkla at1ama: Suaı - Halicl elan daha az:aııa :inaamak ela aptal- . Mıl~arder, do_1!nldan. dcııaııyn 
ii nli\k.ayı keydeylemi1 Ye lurk ha- kincı reıslii'e ~asene ~R9;Z, ka~ıb- beye~ ~- yapıl.mıs. Bayan Gülle: Ateş - Mehmecl lık olacaktır. bı_r mii<lahal:vı ıc~b et:rre~k ~-
yı rr- . ve Türk aiyast i - lil!e Bayan Şazıye seçilm1$lerdır. Hnynve Lutfı Kn'1ar, Bayan Sa- Disk: Yunı - Ate§ Atlantic muharebesi hı olsa gemı ikafılelenne InJ;tlli:z 
d~~ 1= yesi\tasım tctkil e - Müte«kıben _ Bayan Ha~:r:e fiy~ Hüseyin, Bayan Naile '.1'evf~ Cirid: Kemal - F11ad .Kreitzer _ Amerik.a Birleşik devletlerile mü lim~n!anna. kadS: :etak~. edfl-
den vakıfntmder yazılanm ileride ~ Kırdar eoz alarak demı.ştır Saglam, Bayan Dr. . Semırrums, Ahmed. aaWe hattımız bahsinde Taziyet m~nı t~klıf etmi~. 'Mudahale 
olcuyabileıeek mütebassular yetiıtir. ki: • _ ~ .. . . Bayan. H~e .Dgaz Jdare heyeti- Çekiç: .izzet - At~ ae merker.dedir. Batan ricaret va- lehmdekı ~reyan mttikçe kuvvet-
ınesi temennitıinde buhındunnUJhır. - ~ayan lnönunun rıya_;;~ü ne seçılm.ı~erdır. . . Beşiktaş HaJkevinin 3 ilnCU PQdannın ade<li, cesur -milletimize lemnekt_edır. . • • . 

F ·c1an Fi1cD Bi ~ d J,ezı altındaki Yardım.sevenler Cemı.~e- Bazı azalar Bayan Halıde Edi- . lüzumlu yiyeceği alamıyacağıımz lı:a lngiJiz gaz~t?l nqriyatl 
t~ b l bü~ o: 17erde t~düf ti bir beyannnme_. neşrederek Türk bin yeni idare hcyetme lnü_habmı 5000 melrelfk kOŞUSU dar fazlalaşırsa ne olacaktır? Amc- Lon.dra, . 28 (:>\.A., - NewG 
UT e ere cam . . kadınını vatan hızınetıne davet e- teklif etmeleri üz~rino Halide E- rilc a· l "k d 1 1 • • ı,· Chronıcle dıym k•: 

ettiği n_?banlara i~aret eyle~. diyor İstanbul bevanlan hu kutsi dib söz al.arak şunlnn ~söylemiştir: 1 Ma)'U 19.f 1 Perşembe giinü a ır~ J..vdet enJi: ı~e mu. Bu harbi kazanmak için, ham 
7,.iya Gevher Etili Ye§l1camı ve ~sin' etrafında, milli müdafaa iş- Harb ol:.ırsa İstanbul kadın- aaat 1 J de Evimiz durağından bat- h~m h b tar 1

1 
• Y.

0 ma~~h ça - malzemesi istihsalınde ve stokları 
türbe..inin tamiri me9desi heri~ !erinde vazife almak üzere top- 1,:tr.cn-ın ..,.,.ftAcal'n ""Y bütün dünya hyac.Aktır. Münferid mükafatı ol - w~ bi~r ~ zemesıld veb es ı anın tesisinde Almam-ayı aşmalı ve ı?e-
d k bu. • • . d 41"kkatli 1 ~ .J-_. ,.. 'I"" ' d • "bi fazla k LTUyua. r ı;;ısmı yo a atarsa ne "de blrak 1 Bilh 
uı:ra d tamu lm« enn e ~ lantn11) bulu~u~or ar .. 'nd r:l kadınlığınm yapaca~ından dana t ~gu gı d ~ ~ çı araa olacalctn? Hatırlaraımz: Şubatta, 71 

•• ~a ~~·. d 8~ ~-
k~ d a~dakVT~I ııı:nt k - Vata1: ~mu a :tm ı~ rA şu~ u üstün olacaktır. Ordumuz her za- ı a ıma a pa verı ece tir. bu fena adnm, delice infilüklarından ret ~ı i.:!n h ::: el m eslırlt-

1 e ~ ... di ta m°!._~tırd .er~~- ve ~~l~thh ç rlışmad ~ 7.ı ır. man vazife5İni yapar, fak&t sim<ii d 1 · birinde, bizi, denizaltıları acledinin '!,1~..,. er k'1. a m~ ~e~ul ·-'~ 
'rayın mım ve mım~ egen uı:e- Bunun n;ın azı !\ lS(lmız pTogra- atkada.ki ~'kirler de harbediyor- Ana o uya gıtmek istiyenter r___,. . . h h- 1 .n:v~ ... ..,aya na ı çaresını 4) 1Tı.UA 
'rinde dmımık bu tarihi eserin bir an mı -u-... Hasene l~ size okuya- ~· ve nu1 ıyetinın ve av~. u:um an - için reis Ruzvelt tarafından alınan 

. _ıtm . . . · · ıuaJ••... · lar. (:8aftaralı J inci ~ada) nın, yalnız aclalanmız uzennde de- t--\j_-:.:ı · · k" " k yma 
evvel tamrr eaı csmı ıstenu~hr. caktır.> !ealb ederse sokak süpünnek te İ .aap ğil f k k d" . . F N wuruuu en ıcra mev une o -

Hatiblerin bu ~Mhnı kiben Bundan sonra Bayan HasE".fte b"ız·ım W-ön bir <><>rettin demia+ir. yollan dareleri bugünlerde bü- aı· at, 1 en ısıknınll raMız ve bior ita ~lamıs olmasıdır. B. Ruzvel 
1 C .,,,,. Y'- ç• tün kafilelerin nakil prlW!'Pamı 1 vcıç rman annı u anması ve - · b"ldi d",;.; b"~" f1 k k akoı k-ü~ye gelen Maarif Vekili 1 la"8.n I~z Ankara Yardımseven er e- Bayan Halide Edib idare heye- ..._ n . 1 1 d .. 1 • d . ·r d. d tın ı r ı.._. 11..ra ı ar ' 

Ali Yücel VeUletin Ye,iltfül>eniw miyeti beyamı.amesi ve teı')kilat tine Seçilecekle-1".in bütün vakitle- tesbit edeceklerdir. :r:ım rk~-~ . a. us ebn bİn "ktı~tl e ;m: fna1i~ti, ileriye doğru .atılmış bfı-
tanıiri i~le 2 seneye yakın bir za - nizamnamesini okumuş ve İstan- rini bu ~ ..arfetmek ınecburiye- Samsundan Hopaya kadar Ka- :neme klgııdız dse. e ~n r . 8~. yü'k bir adımdır. 
tnnndır meşgul olmağa naşi dıtını bukle ~acak şube için beş kişilik tinde olduklarını. <!aha evvel üze- :radeniz iskelelerine ve bu iskele- ~ ;za ~~~ enız tıc;n~lız u2; Dailv Tel~aph ~azete;rl de ~y
İ~ret ve bu türbeninn 25 ııene ön - bir i<lare h~yeti ve muhtelif kol- rine aldığı işlerin buna mani ol- !erden iç istasyonlara gidecekler ;:hctd m~ . ı~ s13re~ld- ıı_ •• ~as e ni fikirdedir. B~ J!~te -ddıvolretkil : • 
ce yaptlm"I olan tamirinden hahse. lara idlH"eciler seçilmesi icab etti- duıı<umı bildirerek idare he~tine .içiJ1 vesait hazırlanm~r. ka-ı keo:::.~ ,: . ~ 0 ~k~. ubc~mt .. a . ~rika ~ırl~ tih evl en. 
d • . . •.. b'ld' . t r: . . . . Nakliyat komisyonu bugün . ., ...... ax ıç.ın mum un u un gıtıtıkçe daha zıvade ıs sa yapan 
~k dem11tiT lcı: gını 1 ırmış r. _t kı- seç.ılmemesını rıca etmışt,r. . Samsundan Hopaya kadar ve Ban- tedbirleri aldık ve almakta bulunu- ve mallarım teslim" J?:tt:kce daha 

Riz Ziya Ce,~er arkadaşımızı:n Ba~an ~a~enf $TI~~ .mu ea rgı Bundan sonra İstanbul ş~besıne dırma ile Bandırmadan Ege hav- yoruz ve halen bununln çarpışıyo - zivade azmetntis bulunan bir ter-
huyurduiu glÔi bir ~torMyon ya- ben .• asta n cı 1 g'k~~~i~a ca- b~lı neşriyat!. ç.oc~kları hımr.ye, UlSl merkezlerine gitmek istiyen- ruz. Bu, Atlan tik muhaı·ehesidir. E.. sanedir. Bu S!lre tle. insnn potansi
ni, alclHak bir çini tıun1r etmek su- ve ıla\'hazırama, 3 Anltanıda va- _ka.ciın ve çocugun ~kay:~{i ~s~a- lerin nakil ~nleriııi vilayete bil- ğer 'bayatta kalmak istiyoTSak. in _ yeli. endüstri kaynaklan. münn
retile değil, eski mimari ve pn'~t mfşır d:ı,.zır ~~~rd~ bac:ka İstan- bakıcılık! k~eş ve ~ıite_r 0 a. a e- direcektir. g iltere muharebesini geçen Ağustos kaşa edilımez deniz hakimiveti. if-
vaaıflannı muhafa:z:a surct"le tamır bı jnn 

1~~~s~yeti de ğö?.önünde şer aza ıntıh_ahnb .e~·lmlş ve toplan- Vilayet ikinci bir tebliğle bunu ve Eylulde hnvada nasıl kat'i su - tihsal endüstri~i ve b ir müddet 
ctm;k i~in. bir mim~rımı~. bu~u b~l~ndurularak fev'ka\"de a}ıvplin tıya -~n~ ver:ı ıştU:. i~fın ede_;ek ve kazalar.da biletle- rette k~zandı isek ••• bunu denizde sonra ele alınsr ıık h.ıiYt\ hakimiye-
~ık ettirdık. Yaptıgı tetkıkatıle icab ettireceği. jşlerin yapılacağım Dünkü toplantı ıle. Yanlımse- Tın daı!1tılmasına başlanacaktır. de aynı derece katı surette knzan- ti :zaferin b:v.im oldu~nu brzc 
ıktifa etmedik. Onun üzerinde Top- b"ld" iştir venler Cemiyetinm lsta.nbul sube- İlk kafilenin seı·ki bitmeden diğer mamıı: :lazımdır. .P~ranti et:rrekt('(lİi. 
kapı sarayı müzesi müdürünün ri -

1 mn İı b d htan- si bilfiil kurulmuştur. Bu şube E- kafileler de bir taraftan _gönderi- Amcriınmitı karari 
yaset1nde Ve Evkaf bar.nimarı Beoy ~=e 1 Rl\Z, u a~a ~arartına minönü Halk~i binasıı:ıda nvrıla- leceklerdir. ÇörçiL bundan eonra Amerika muştur. Bazıları ölmiiqtür. Ve ekse-
Nn~ı da al rak bir komisyoa tc!'L. bu "f k n an~.mvarı~;n si'ndiirMe' cak dairede derhal faalıv.ete geçe- Ilazı kimselı:rin beyannaındPr- BirJesfk devletlerinin gnrh }"llrım risi. şimdi. Avustury11Jtlnrı, Çekle 
kil ettik. Üç minıwr ve ccki eserk~i h~~un:;ut~~dİat,na va~dım ica~ cek. dünkü toplan~ıda ~are. he- de ır:merdikleri ııidecekleri yerleri küresi denizlerinde karakol vazife- ri: Poionynlıl ıın ve bir çok başkn 
bilen hir nrkada•tan mtirdtkeb hrr ı:nda telefon, tel~iz. telJ?ra~ ' ~er- 1 ye~ ve k~~ara seçılenlenn lı~~ ~itiştirmek is~ooikl~ri ~rülmiiş- si görülmesi hususundaki karannı eski ırk.lan tahakküm altınn nlmak 
komi!')"on bunlar da bir :rnpor h.a: vislerini idare etmek, hastnnPlere ! len. ve 1!1u~kerele~ Ankara ın 1 tür. ~yahat listeler~ beyannam~- hatırlatmış ve sözlerine şöyle de • fa meqguldür. 
~rhdılar. Bu yaporu tatt:ıin. edıcı elveri'şli büvük mna1aıda 1\astalar kezıne bıldınlecektır. . • . 11e~ ıtore hazıı:J:ın.d~d~n V<:_ ~.ır vam etmiştir: Bittabi Avrupach ve Afrikad"\ 
buldnk; falı:at bununla d n ıktıfa ~t- icin yaıtaklar bulundurmak ı,rib; is- Toplantı sonunda Mıllı ~~(ves.krtm de!.tıştl_rılme~ vb::Jun Bunun neticesincle, biz lngilizler. olan ve Aııyada olabilecek bulunan 
medik. Eeki eserleTi bilhassa bimn lerde çalışmaS6 icab ed<"Ce~"ni. refikaları sayın Bayan ~v 1 ın ı celıv~~ mur.ssır ib o caı.n ~n h?na>:e kuvvetlerim~i. çok daha ge bir çok !!eyleri kederli ve endişeli 
tnem1eketimizde tetkik etmi ve kıy Yardımseven1er nizamnamesmde İnönüne İstanbul kadı a~hlıA.. vata ar ya ruz eyanname k e nış nısbetlerde; lngıltereye en ya_ b;r tanda nuarı dikknte alıyoruz . 
.rrıetli ilci büyük cild ynzm~ ço - bunun için kôfi maddeler bulun- hediiı~lrneesıt. '7eıct~~i~!a~~bu ;ekfi1 f,,~~~~~ikleri yerlere J?Önderilece - kın deniz yolları üzerinde tah~id ,.,.. Fakat nisbet ölçümüzü kn\'b'tıne -
ğumuzun bu meemsindcn haberdar madıW.nı. 1bu ııizamna~n dü- debileceğimiz ve süratle daha çok meliyfal v~ bu ımret'le cesrıretimi7i 
olduğumuz Fransız profe9örii Cab- .nün ihtiyaçlarına ~öre hazırlan- alkışlarla karşı-lanmı~ır. ı ,. " miktarda Alman deni7.nltısı tahrib kırmamalı ve te1asa dü,memeliyİ7. 
tiyel·e bu raporu gösterdik Ondan H b • d Bir doktorun gUnliJl< eyliyebileceğiz. Bir kaç zamand n- Önümii'Zde lxıhınan güe.lüklrre a -
da aynca hir rapor aldık. Bu BUTctle ·ıtalya Korfuyu ~ eşıstan a beri, böyle bir vaziyetin hadis ola- cı'k bir gözle baktığımız zaman şim 
İiin tetkikat aafhaıımı bitirdik. Bu DOf1armdan ca~ını hissed~o~~· Amerika Bir ..ti .. e ~adar iktiham ~u:~:miı .güç • 
• b" i\· ..Onilerin ctıki çım • 1 ıı· az· et leşık dcvletlen reı'!I ve lı:ongte, son liiklen hatırlıyarak v,.rw:len bır par 
t ıttı . ten sonra r ışga e 1 r. n v ry K lbd d le d . ·ı 1 v - • • d b ı b·n . B - 1 "1nanarak yerlerine konulması im. " 1 . a e amar ~mal d a seçıcı er e ~'lbk gob - cah ıtım~ ~-a b" r:ı~· ·ı;un ~ a~ 
kan :ı.lığını görünce Evkafla temas (D----ı. l .:.-..; ---L-.la) d ) il hru~bde erf e~I cesaret da arn ' .. ~ iten er en ıç ırı'1. va ar:-~: ... a • -

!L A tt•v• "b. vveke ya - ~-· -- -76aU (Bqtaırafı 1 inci S&J'fl& a ça aması ar e ngw tereye yar lm etmegı kım ıo.dan, geçen sı-n- CN"l"Olgımıl" 
ettı&.. rze ıgım gı ' e _ Yunan;,,,."nda bulunan kıt'a- mat toplanuşlardı. Şehrin alınma- J t hh ."d 1 · 1 d" ·· hl,,_ 1 J 1- bT k d ··1cı· 
p•lan tamiratta kullanılmış olan çi- ""'""' tahli . "'farı.. tu••s .• 2 ~:sme_n aak u eydemış er ır, hçunlı- te •~e er e ,.a ı '1 b~vl ask !!hl• hır. . 

.1 rcl • "f d ttik. Varmış. Ev_ lanmıı:m bazılanmn yesme sı ile iğtinam edilen bu malzeme- Jır• K .. u rets ve ongrc, avamızın nlt YakınsarJ...ta on ı e<"'" "'r angı 
: c en :ısti a 1~~ Şi d" . ta baş\ammştır. Şimdiye kadar yapı- nin miktarı hakkında henüz ma- KA5be 9Jd. e~ izah cltiğimtz olduğunu ve biz mahvolursak kendi bir sev. pnrbde olanlıırln kabili kı-
h f n aatm B · ·. m 1 tkmjra lan ıt.ahliye hı:trekiU. muvaffak ol- lıimat almmamıştu·. Dessie, nar- l.r,zaJarm TUkuundn ı;üratıe nas. menfaat ve emniyetlerinin t~hdid al yn-ı dc-,<>ildir. 

::ı.~Janmı~tır. u htam~r"~· ar a. aİ- muştur. mal zamanda 6 bini İtalyan olmak tanın ted.t.vı&.ne koş.olur ye derhal tlna ~recei{ini biliyorlar. Çörçil, sözlerini şöyle bitirmiş -
nıın de<liği gibi ozu . ır yerı ~-r Alman tebliği üzere 36 bin nüfuslu b'r şehirdi. te§his konulursa seri Dir tedavi ile Almanyanın yaptığı tarzdalci de- tir: 
1"tla-k düzeltme1t auTCtinde dcgı Bcrlin, 28 ( A.A.) - Alman or- Londra, 28 (A.A.) - Dük bu müthiş krizlerin geçt:ği de çok: nizaltı harbi. bizzat A1manyaya hir lstilı:bal, heyeti umtımiveq itiba-
~mri mahsomı ile restore etmek ya- du}arı ~mandanlığuun tebli- d'Aoste ordusunun Habeşistanda vAkidlr. Böyle bir ı:ımandıı ne 1- kaç eene evvel serbest bir eurette rile c.csaret verici olmaktan hrıli d• 
ni ilk yapıldığı zam.an, hangi ~.ima- ği: kendisine son tahaşşüd mevkii o- bi bir ted&vi tatbiki .ica.b edeceği kabul ~ttiği entcrna~vone.1 anlaşma ğı1dir. 
ri vasfı haizse eliımzden geldıgı ka- HaYa kuvvclten. kısmen hususi larak aldı~ Dessie - ki b~n ln- tamamen ;tıbb1. bir mı?Sele oldu.,&u lara tamamile muhaliftir. Bahis mev Amerikada akisler 
dar eldeki mütchaıısıslann fikirle - tebliğlerle bildirilmiş oldu~u veç- f{ilizler tarafından alınmış bulun- için burada WSiline lmkiln 3"0klur. 'Z\m olan, müessir bir abluka de - Vaşincton. 28 (A.A.) - Cörc:ilin 
rinden istifade ederek o tarı~cla ih- hile Pire ile Girid adası arasında- maktadır - Addis-Ababanın 220 Ynlnız tansiyonu yüksek olan- .ğ;I, fakat Alman deniz kudretinin nutku, Amerikan m~lleti üzerind" 
ya etmek yolundayız. Tamh-e fiilen ki deniz .mıntakasında tahşid e- Jdlometre ~mali şarkisinde bulun- lnnn vep.hod ıteırer bastabğma lcontrolunun tamami) .. dı..,nda bu- 'k::tTlaat verici ve tf"Sci edici bir tf'
baılanmı.ştır. dilmiş olan ve cephede majfüıb maktadır. Dessie üzerine İngiliz müpteıA bulunanlarm bu hastn.. 1unan geniş bir mınta'kada bir cina. · • vapmıstır. İn~Hiz başvekm na-
- Maarif Vekilini takiben künıü,.e İngiliz kıt'alarının n~1dine tııhsis hücumu, 4 ve 5 Nisanda bitırHmiş lıkların seyri esruısında göğü8le- yet ... ~maruız bir korsanlı1't•r. · ->ti l?izlememesile tanındım i-
gclcn Osman Şevki Uludağ "Kon - edilmiş bulunan naklıye, levazım olan Adua ve Adis-Ababanın alın- rinde uıa.t ve geçe de olsa sancı Atlantik muharebesi müsaid cin sörleri ber zaman hedefe var-
:Ya» Bursadaki y ~karni vt: türbe - ve himaye ~cmil6Jn2 karşı lahrib ınası harekatının netices.ınde inki- ~ ıztıra.b duyduklan anda bu işe aefhada maktadır. Almanlann Libvnda İn-
sinin tamiri fhalan emfmda ma- hücumlan -yapnuştır. Bu suretle. şa{ etmiştir. oe>lt ehemmiyet vermeleri ve der- Bu.dan on hafta evvel,«Bize ~- ı?ilizleri herlmete umttıi!• hak-
lt'nnat vermio n bu tamiTler esna - 26 Nisanda, Yunan sular~da. Dessienin sukutundan sonra, ~- hal a e ooktonına veyalıud mil _ letler ~rirüz. :i~ bitireceğizıı cJec!i- kında itiraf kadar MıSt_:rda.ki aske
aında yapılrmı olan hataları zilae - cem'an 48 .000 tooilato hacmınde taly,mlann iki mukavemet mPr- davi doktoruna müracaat ıatmelt- ğim zaman, «aletleri bize veriniz, rl ,razi~ lıa!donda verdifi'; terrri
derck bunlann ıs\ahile hali a.tle - ıı ~i batmlrmştır. Bl!nda

1
n b.~- kezi kalmıştır. Bunlar, Tana J!Ô- dar. Yapılacak tıbb1 tedaYiye ildve elimi4i umtebHeceğimiz bir yere nat ta iyi ka?$11anmıstır. N!hayeıt. 

rine irca edilmelerim ist.emi~tir. ka, Giridin $imalinde bir . n~ıl.z lünün ~imalinde Gondar ve Adis- ı <>lan.k hastanın eYinde 7at.a~ında koyunun demek isremil!tim Ame _ hava ve deniz kgvvetlerının art-
..ıu.-. 1" aemı basa Ah ba b b ' · d Jun' :t1v.. ve --tl-tin l!e~ vazdaki Abdürralıman .Naci Demirai kruvazörü ve ~ " ,.. - a nın cenu u ~r ısın e - t.a.t'i .istlrahul .ıiı:ara alkol gibi rikelılar . ..Jmdi bunu '"'· pRcaklar ,.,,:;_ "' , . ., "~ 

·1 den m--d D · de. k' t ı ku t • ~· '-dar na-ik olmaiheı hakkuıOa ~ Divrilc"teki Bayük c.amün ra uğratılmıştır. Bu ~eını e~ • " ır. essıe ı a van \'Ve - ~1erd~n kat'jycn uzak kalmuı. bi gÖ7.Ükmt>ktcdir ve bundan dola- 'l'ill ... 

amiri 1u.rsusuncla Evıkaf idaresinin b"ır kısmı. tahrib edilmiş telakkı leri şimdi, Fransız Somalisi istikn-ı be}"CCall., aae:biyet :ve kederden "' en kat'i .llın'ette emin:... L'=' At'-n... vaDhi!ı bevanat Amerika1ı1an tat-
1. ~· .... J • .... 1oa ıa ~ f>4mİ~. Amf>rikahlar artıı~ 

.,.:~_.._.__ı 1·;;.; al~"-•_ı_n ~;kranla hnh- -ıunabilir .. 2'7 Nisan __ d_a., hava ~bu:'- urc;,•ınde şarka doiru nc'ate tt:~eır mümkün mertebe masun kalması tik muharebe~ :uzun ve .-tin ola- - .:ı 1 • • ,_ 

.,~,..onı ~· ıuo oa "" U& '\.,..,. n bü. ed k , ..- bJ1;......,.ıar ki nm~oP PV0 istira,,. 
·-tli"-teo eonra ~~mı·rnn· bın.iiL bir -~........:, bir' knıv z.oru ve ·~ l ş ece lerdir. Fakat bu ric at ve 61kı bir petha tatbik etme3' :z:a... bilir, en •iddetli "1lfhasına -irmi.+:r·, •up.1• 
-... 111; ~- - .. -'" v~"~ ı...-tt rık .. .. . .,... oh,._;.,1p~ir •e Prlo"ı*'0ı-f' 1r ve ın\i-
dl'kL-tle _A ·ıht.ıma--'- ta ir edil - tonilato hacminde bir __ ticar.et. ~e- rwı ı, a adan kesilmek tehlike.si- ruridlr. TIN>l tedavintn hüsnu fakıııt bn ııl\fhıı. bana çok dnhB mü-

ıaı y~ ~ - k L... d eadf>1~ vahim ve hüvüktür. 
mesine ınultabil medre9C lnsmırıım misini batırnuş ve dı~er. ı'!tl . ru- ne maruı: 'uuhmmakt:adır ve.yahu nettee vermesi bu gibi &thhl ted_ said hir ~afha s;hi IZ't"Jm,.ktedir. A-
bu cJ h tmakdm olchığu. vaıör ile 12 ticaret gemıs1nı çok bu İtalyan kuvvetleri, Dessicnin Oirlerln beraber tatbikı1e çok all- menxa Birle~:\ devletleri: ıümdli ( 

0 anbma rvm _ ı_ ___ k . M arife ciddi surette hasara uğrntmı~ır. şlmoline ~den "YOlda kac;muuarına tad1mhr. bizimle rnk sıkı bir surette b10e-lıdır 
nu ve umm m~ nn • devam ed.._,.'L.1erdı"r. Fakat bu yol - .:ıdi d 1 '-· d aid bulunmasından ttf!!'İ geldiğini Yunanistanm ve Moranm ıner- """'ıu Daima bilmek lbundtr ki böyle "e mno ı yar ım arını vermeıa:e e 

L_ kezinde kalıru5 mıntakaların te- da Dessieden 300 kilowette mesa- lrızalar eösteren hastııla.r kendi- rln sUTette tıı,.hhüd eYlıomi<ıtir. * Do""rt ay münhal kalan ve ve-
eö-'emiş, iş hoyntma uymayan au fed bü -k A-'L.. l · b"• kal ~· mizlerunesi içın Alman ordusu e yu ua•aa a.ı;?ı ta u e- lerini 'tyf 'h&~ri zaman da sı.. H"ıtler ve Muuolini11 mukadder 1.~L.ıe idare edilen Bıg" ndiç nahiye 
variyetin ha.11cdilı:ı:aca tcmennisin - ·· · t "kl · · • ed lıöJlJcu kıt'alarırun hareketleri, e'\?Velce si uzerıne azvı erını ıcr:ı en kı tedavi n müraka.bei tıbbiye 'hezimeti müdihlüğüoe tayin edile.o Muğla Yn-
<fe bulwımuştur. tesbit edtlmiş pl~n mucibhıce de- ve simeld~n n~Hven İn~H~ mo- altında hayati:ırmı geç.ı'rmtye Bu suretle devam ohınncalt bu tağan nahiyesi müdürü Tevfik Ba-

Vukıflat Umum Müdürü Fahri vam eylemektedir. Almnn ha\'11 törlü ikuvvetlerl tarafından tehdid meobuıdurla.r. çrınkii hiç it.l.mt\<i müthiş ..m\icadeJede kan Ja .. an lru..,._ lamir gehni ve yoru vazifesine b~ş-
Kipcr Y~şilcanü in tamİf'inde yapıl- kuvvetleri teşekkülleri, Tripolide edilmektedir. haiz olmryan h&stolıklnrdaıı blri 1 A 1 ı · • G ··d·· -· .. z nnh1ye 
mtş olan yanlı~klllrı t~tkik ettire- vet eTe, t nnt:ğin iki !lnhilinden amışl.ır. enç mu ~rumu . . hı 
ceğini ve hakikaten böyle bir fe'1' AT~oı;; mınt!ka~da dfışmanh_lmv- ~h G Ô Z DOKTORU ~.._ de bu damnr çatlaması hastalı- b.kmağa değer. Hiç hir bas;rcıli ve gençlik ldübü faa1iye~ıne ycnıhbır . ~ 

vetlerlne mııes.,;ır surette ucum ~ .,,. ~r. dutendi!I. m" snn. fn~lı"z ve AmAn" - vermek maksadı1e ıdare ey' etını 
hulunduğu takdirde bu h talana • · N · f h "ı Aybe k t z. ö. ,.,. ' ı 1 
tashih olmıacağ1nı •Ö>·kmiştir. etmıştir. : urı e m r lcan demokrasilerinin azmi dolayı- toplıyarak yeni karar ar n mıştu-. 

Bu izahau mütealtıb heyeti umu- Doktor H•hz Cem~I ' Hayd~ NümUM ha.ata.ne.si Cenb JstlJen ekuY11Cııl.uuuw ııile, Hitter ve Muc;solini'niıı mukad * Bigadiç.le _bir ~eneye y~n 
u u ...,,.., mntehaasW PM1a puhı ,..ıamaı.nm rtıea •. der tam bczimetindcn ~phe ede _ bir z,amandanberı .kabile yoktu. Ka. 

nüyesi üzerindeki müzakere kafi ev• me• dınlnr ctıki cbderin dinde knlmışu. 
k<>rülerek mad<idere 1 ihai.t ..-e (Lo"m•n Hekim) btaabal Belediye tnrııın. Sut derim. Abl takdire» lstaklari ... • ._ b·ı 1.•. b 
kabul olunmuftur. Dn.arohıada 1()4 No. da herSüıı (1) ten SC111ra. TeL 2J21! mukabeJa.b: kala~lllr. Hunhar Ye kötü 70 milyondan az Bu 4efa "Dnhiyemız ıı;a. ı e t~ın~ n. 

lec r--- ltastıa kabtı1 eder. aıhlm TardlJ'. Bunlardan bazıJan yan lmıet Ç:iydcm tayın ed1lımş ve 
ba ~~s ::~ıuaa ._.....m. Telefon: 1J0.+4.-23398 · muhtemel olarak dalaletten lcurtuL yeui -vazifesine ba,lamı tır. 

KUçUk haberler ) 



8 Sayfa SON POSTA 

Niçin-Nerede-Nasıl? 
1 

(Baıtarafı 5 İnci sayfada) j ve b.epsi bu it.adar ... Dört camcı us
rirala aid ayna imalathanesi için ay. ~:ı., 'böyleHlde .Fransaya kaçırıldL 
:na u,ataaı bulup göndermesi yazılı Manifatura tüccarına gelince, o, 
idi. O devirde henüz daha makine o gece cebinde 2.000 altın olduğu 

varken bu ıstı
raba katlanılır 

mı? icad edilmediği için, fabrikalar mev. halde evine döndü. 
eud ocleğildi. Ancak imalathaneler, Dörıt camcırun kaçıfl Venedikte 
veyahud daha fazla i~iyi ihtiva e- şayi olduğu zaman, camcılar çok
C:len ve manüfaktür tabır edilen bü- tan Parise varmı" ve ayna ima -
yük el imalathaneleri vardı. lathaneainde faaliyete başlamış bu-

Sefir, Muranodalci ayna iıçilerini lunuyorlardı. 
ayartıp Parise kaçırmanın ne lladar Venediğin Paris eefir.i bu işçilerin 
güç bir iş olduğunu çok iyi biliyordu. nerede olduklarım boıu boşuna öğ
Sefir, Venedik ceza kanununda bu renmiye çalııtı. İşçiler o kadar iyi 
meseleye aid olan maddeleri çok iyi gizlemişlerdi, ili bunları arayıp bul
h..atırlıyordu. Murano işçilerinden malı: adeta imkan.sız bir hale gelmiıJ. 
kaçanlara aid ahkam şöyle idi: ti. .. 

« Cam işçilerinden biri kendi Fakat imalathane faaliyete başla. 
ean'atini ecnebi memleketlerden bi- dıktan sonra dört iıçinin kafi gel
rine nakledecek olursa; bu işçiye mediği anlaşıldı. Aradan birkaç b.af
Clerhal memleketine · dönmesi için ta daha geçti. Gene ayni minval 
ihtaratta bulunulacaktır. Şayed işçi üzere, Venedik sahil muhafızlarının 
bu emre iıtaat etmiyecek olursa; ak... adeta g<izleri önünde, dört ki$ilik: 
rabaları hapsedilecektir. işçi buna bir işçi partisi daha Fransaya kaçı
rağımen ecnebi diyarında kalmakta nldı. 
ısrar edecek oluna; bulunduğu yer. Venedik hükumeti, Fransada pi.. 
de öldürtülmesi için adamlar gön- yasaya çıkanlan aynalardan. orada 
derilecektir. » bir ayna imalathan9Si kurulduğunu 

Baş, d:Lş ağrıle..rı, :nezle, kırgınlık ve üşütme.kben mütevellid .bütün ıztıra.b -
ta.nn ba.şlama.sile beraıber aklımıza gelen ilk isim olmalıdır. 

MİllEYİ BOZMADAN KALB VE BÖBREKLERE DOKUNMADAN 

:····· .. ·········································································· ... ··············= i En Seri Tesir, En Kat'i Netice ! . . ....................................................... ·-····--··· ........ -.................... . Mesele cidden mühimdi. Sefir ~nlaı_:ııştı. Fakat kendi sefirinin bu 
Fransaya gitrniye razı olacak birkaç ımala.t~~nenin yerini bir. türlü ~ğre... 
itç.i bulsa bile: 'bu İftelci kendi rolü- nem7yışıne fena halde ıçerledı. İcabında &iiııde 3 kaşe alınabilir. Taklidlerinden sa.Iuıunız. 
nü nasıl gizliyebilec:.ekti? Sefirlerin; r Nı~ayet,. y~ned~ hükum~ti •. di- Her ;renle pullu kotaları ısrarla isteyiniz. 
bulundukları memleketlerin kanun- ayet91z sefirana gen aldı. Y enne, •••••-ı••••••••••••llİl••••••••
lanna harfiyen riayet etmeleri foab ~a.ha k?bili>:etli telakki edilen Hu-
etmez miydi? •b.nyam sefir olarak Parise tayin 

Ayni günün akpmı, bütün Ve- etti.•• 
nedrk evleri gibi ka!lallıtrdan birfoin 
kıyısında bulunan Fransız sefaret -
hanesine bir gondol yanaştı. Gon -
doldan, basık burunlu, sımsıkı man
toya bUrUnmilş bir adam çıktı. Bu 
adam saatlerce Fransız sefarethe.ne
ainde kaldı. 

işte bu geceden itibaren .>u ena_ 
rengiz Ziyaretçi, hemen her ;:ece 
Fransız sefuethanesine gelip gitmL 
)'f' başladı. Sayed birisi, arkaıımdan 
fr:ilidlj olan F ran-"1Z sefirinin odasın:ı 
bir göz atabilseydi, tanınmış sefirin, 
alel!de bfr adamla çok canlı, ve çok 
İn(i}üm bir me'lelc hakkında hara • 
retli bir mübaha'9eye dalmış oldu
ğom.ı p:Örecekti. 

Alelade k:yafetli bu ndam. Mu
rano adasında ki.içtik bir manifatura 
dükkanının •ahibi idi. 

Sefirle dükHncmın neler konu~
tuiunu kim.ae bilmiyor. 

Fakat ortada bilinen şu keyfivet 
var: Bu hadiselerdenı bir iki hafta 
eonra. Venedikteki Fransız sefaTet
haneısine mensub bir kurye, Fra·n'!ıZ 
sefirinden nazır Kolbere çok mühim 
bir mektub götürdü. Bu mektubda, 
Murano adumdaki camcı ustaların
dan el ört kişinin F ranYIVl'I kaçmıya 

Oğluma dair 
( Baftarah 2 uci sayfada) 

acımamasını, sevinmcsinı söyle -
mişdim. Sonra onunla biçare ba
bacığımı düşünerek, kendilerine 
bırakacağım müdhiş acıyı ölçerek 
kendi kendime dedim ki: - onlar, 
çok yaşadılar ve havaıtcia büvük 
mihnetler taşıdılar. Artık bundan 
sonra yaşamalarından ne çıkacak? 
onlar da buraya gelsinler, artık ... 

Ve kendilerini davet ettim, u -
fak tefek işleri varsa onlan bitir
mek için bir az sonra, fakat her 
halde artık ,ııelsinler. 

Bakınız onların yerleri de hazır. 
Sağımda ve ~olumda... Bir kerre 
onları da böyl~ iki vanıma alınca 
biz şimdilik dört kişi olaca,ltız, üç 
batında dört kişi, yan yana, biri 
birimize sokularak, biribirimizin 
hararet ve muhabbetile ısınarak, 
mes'fıd. rnüc;t{"rih uyuyacağız. Hav 
di büyük anneciğim, gözlerinizi 
"Ikın da yaslar dinsin, siz de, iben 
de tekrar onlArı bekleyerek derin 
uykumuza dalalım. 

H. Z. Uşa1:lıcfl 

muvafakat ettikleri bildiriliyordu. "'============ 
Venedik sahillerine yanaşan JOYÇE ORIENT BANK 

bir harb gemisi 
Aradan birkaç hafta daha geçti. 

Karanlık bir gece idi Sessizce Ve -
nedik sahillerine küçük bir harb ge
misi yanaştı. Geminin içinde, tepe.. 
den tırnağa kadar silahlı 24 kişi var_ 
dı. Ansmn karanlık bir köşeden 
dört kişi göründii. Bu dört kiş1rıin 
yanında tanı·dığunız manifatura dük
k&ncısı da vardı. 

Dreınner Bank Şubesi 
Mer'tezı· Be:-llrı 

Türkiye fUbeleri: 

Galata _ İstanbul _ İzmlı' 

Deposu: ist. Tütün Gümrüğil 

Kar~ılıklı birkaç fısıltı.. ı;tölğele
rin hareketi .. ronra, küreklerin suda 
çıkardıkları cıhe11:ktar bir hışırtı .. 
karanlıklarda ka;ilolan hir gemi .• 

•* Her türlü banka iıi *• 
Eren köy Kız lisesi Direktörlüğün :!en 

Spor bayramı icin 
talebelerimize 

19 Mayıs gençlik bayramı iç.in yapılacak provalarda hazır bulunmak iL 
zere ltsemiZ ikinci devre talebesinin 30 Nisan 1941 Çarşamba günü sa.at 14 
de okulda bulunınaJarı lüzumu ilan olunur. (3280) 

. 

_.,.....CO ~! 
Sıhhat memuru aranıyor 

Türk bava kurumu hancılık daire si iÇin aşağıdaki şartları haiz olmak 
üzere 75 lira ücretle bir sıhhat memuru alınacaktır 

Taliplerden İ.sta.nbulda bulunanların Türk hav~ kurumunda havacılık 
mü.messilllğin.e ve diğer mahallerde bulunanların da Ankara.da havacılık 
dairesi genel direktörlüğüne müracaatları ilA.n olunur, 

ı - Sıhhiye mektebi mezunu olmak. 
2 _ Ya.şı .W dan yukarı bulunmamak ve faal htzrnete elverişlı oldu~a 

da.ir tabib raporu ıbulunmak. 
3 - Ş'ımdiye kadar çalışmış olduğu yerlerden verilmiş iyi hal kağıdlan ~ 

nın bulunrna.r;ı. 

4 - Kabul edilecek olan sıhhat memuru İnönü kampında istihdam 
edilecektir. (.3313) 

T. H. K. hava gedikli namzetlerine 
15 - 18 ynşında olup da muayenede kazanmı.ş olan ha.va. gedikli nam • 

ledleruliıı derhal havacılık mümessilliği.ne müracaatları. c3314» 

' 

lstanbul Levazım Amirliğinden Verilen 
Harici Askeri Kıtaat. ilanları 

14{) .ton Mobiloil veya Kastirol veyahud Şel marka. ve bunların benzer. 
!erinden yazlık motör yağı ile 65 ton val valin, 40 .ton gres yağı, 40 ton gaz 
yağı pazarlıkl8: satın alınacaktır. Tahmin bedeli 150,600 lira kat1 teminatı 
22,590 liradır. !halesi 9/5/1941 Cuma günii sa.at 15 de Ankarada M. M. V. 
Satın alma komi.Syonunda yapılacaktır. Taliplerin belli vakitte komisyona 
geltnelerl. (2320-3262) 

.. * ~kışlasında ilA.ve kat in.şası yaptırılacaktır. Keşi! bedeli 37,842 
lira 53 kuruş, ilk teminatı 28313 lira 19 kuruştur. Kapalı zarlla eksiltmesi 
21/5/9411 Çarşamba günü .-;aat 15 de Ankarada M. M. V. Satın alma ko _ 
mısyonunda yapılacaktır. Şartna.mesl 390 kuru.şa. kamiSyondan alınır. Ta
liplerin kanuni vesikalarile teklif me.ktuplarını ihale saatinden bir saat 
evvel komisyona vermeleri. (2324-3286! 

• * Kilo.su 40 kuruştan 7000 liralık sığır eti pazarlıkla satın alınacaktır. Ta-
liplerin teminatlarile birltkte 2/5/94.ıl günü saat 13 den 17 ye kadar Ha-
dım.köyde askeri satuı alma kom:Syonuna gelmeleri. (2330.3310) 

... * Ntimunesine göre 7000 li.ralık ıı.ş kabı almıacakıtır. Pazarlıkla eksiltımesi 

30/4/1941 Çarşamba günü saat 15 de Çat.:alcaıda Uşak tabye askeri satın 
alma. komisyonunda yapılacaktır. Taliplerin belli vakitte teminatlarae 
komisyona. gelmelerL (2332-3314> 

* * 60,000 kilo sığır eLi kap'llı zarfla eksiltmeye konmuştur. İhale.si 5/5/ 
941 Pazartesi güıılı .saat 11 de Eskışehirde askeri satın alma komisyonun
da yapılacakttr. Tahmin bedeli 24,000 lira ilk temin~tı 1800 liradır. TaJ:b
leri.n kanuni vesıknl::ı.ril-:? teklif mektublarını ihale saa~inclen bir saat ev. 
vel komisyona vermeleri. e:2290 - 3020» 

.. }#: 
Muhtelif nakllyat pazarlıkla yaptırılacaktır. İhalesi lZ/5194! Pazartesi 

günü saat 14 de Bolayırda askeri sa tınalma. komisyonunda yırnılacakt1r. 

Tahmin bedeıi 24.000 llra kat'i teminatı 3600 liradır. Talihlerin bell va~ 
kitte komisJona. gelmeleri. (2314) (3229> 

... * 500 çift nakliye araba koşumu pazarlıkla satın alınacn.ktır. 25C çiftten 
aşağı olmamak üzere ayrı ayn talrblere de ihal~ edılebilir. İha!esi 7/5ı941 
Çarşamba gtinii saat 15 de Ankara.da M. M. V. Satına!ma kom;.:;yonun
da yapılacaktır. T:ıhm!n bedeli 37.500 lira, ka.t'i temınatı 5625 liradır. Ta~ 
libleri.n belli vakitte komisyona gelmeleri. ı 23114) <3198) 

... * Keşif bedeli 78,722 lira 51 kuruş ·olan muhtelif inş'l'.lt ve tadilAt kapalı 
zarfla eksiltmeye konmuştur. İlk teminatı 518ô liradır. Keşif ve projderi 
4 liraya komisyoııd;ı.n alıııır. !halesi 12/ 51941 Pa.zaı'te.si günü saat 15 de 
Eskişehiııde. askeri satın alına komi.Syonunda yapılacaktır. Taliplerin ka
nuni veslkahrile teklif mektublarını ihale sa.a.tindeu bir saat evvel komis. 
yona vermeleri. c2300o a3144ı> 

İstanbul Asliye 12 ci Hckuk M:ıhke

mesinden: 
Müddei Nedime, müddeialeyh: Meh 

med Başköy: Manyas kazasının MaL 
tepe mahallesinde 21 No:lu S·'lkak 7 
No:lu evde; halen ikametg8.hı meçhul 
müddei Nedime tarafından müddei -

ale_yıh Mehmed aleyhine açılan ihtar 
Qa.vası iıÇin mtiddeiı'aleyhin 25/4/941 
Cuma günü saat (9) da ına.hkm:ne -
mi:7Jde ha.zır buluınmıa.ın lüzumu UA.. 
nen tebliğ edilmesi üı.erine mumaaey
hin o gün gel.m.Cmesi veya bir vekil 
göndermemesine mebni hakkında gı

ya.b ka.rarı ittihaz olunmuş ~ imli\ 
kılınan bu karara aid ihbarnamenin 
bir nüshası da mahkeme divanhane. 
sine asılmış ve keyfiyetin en beş gün İ 
müddetle ilanı iQin tahkikatın 21/51 j 
941 Çarşamba günü saa.t (14) de ·bı.

rakılmış olduğu teblığ yerine geçmek I 
üzere ilan olunur. 

-·Doktor 1. Zati Oget • 

1 Belediye tartısında.it! muayene
hırnesınde öfle1en sonra hasta-

,_ larını kabul eaeı. 

~~~\PARA 
~ BAYAT YARIŞININ 

DİREKSİYONUDUR~ . 

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

Keşidelu: ' Şuba&, a J\las "'\ 1 A.. 
iu.stoıa. 3 İkincitetrtn tuiı:ıleruıll• 

J&pur. 

1941 ikrami,.eleri 
ı adet 2000 liralık - 20ıi0.- lira 
a • 1000 • - aooo.- , 
J • '160 • - 1500.- • 
' • 500 • - 2000.- .. 
8 • 250 • - 2000.- • 

85 • 100 • - 3500.- • 
80 • Mt • - 4.000.- • 

300 • 20 ı - E'OOO.- t 
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TÜRI< TiCARi;T ~ANUASI A.S 
UUPONLU VAD~LI Ml;VDUAT 

PARAM 1 BURADA -:(LE 

rt 

E A • ..,,. ...... 
st• ~··~· 

' # 1\1 A R V t N İsviçre preı;izyon saatleri Altın - Metal ••llııı. 

1 
L U X O R Radyoları Z E T Bavaga.zi ocak.lan • A B G 

O S M"'AN"'Ş AK AAR ve Şki. 
ı TAKSiTLE SATIŞ Golata Bankalar • ...,..,. - l<adokör 

Transit 'Yolu Erzurum IV.a.ıntaka 
Müdürlüğünden 

1. - Transit yolunun Erzurum ile Kopda.ğı arasındaki 252 + 358 -
254 + 000 ve 294 + 611 - 311 + 000 mevkilerındeki 18 kilometre
lik şose ~ı ı,a.mirı tamiratı kapalı zar! usulü J.e eksiltmeye konulm\11.. 
tur 

Mezkftr inşaatın keşi! bedeli 68'138 lira. 26 kuru.ştur. 
2. - Bu L?e aid evrak şunlardır: 
a. - Eksiltme şartnamesi 
b. - Mu:cav-:ı.enam•) projesi 
c. - Bayındu·lık lşlt:ı-i genel şartname& 
d. - Hususi ve fenni şartname. 
e. - Nafıa Vekalet: şose in.şa.atm.a aid umu.mı tenııi şartname. 
f. - Keşif hiiı!.'>a cetveli. 
g. - Taş, kum ve su grafiği. 
İsteyenler hergün bu evrakı tnul&'t YQlu Erzurum nııntaka. müdürlüğün.. 

de görebilirler. 
3. - Eksiltml! 9(Mayıs/9U Cuma günü saat on beşte Erzurumda t.ran

sit yolu mınt·.ı.kıı. müdürlüğiiLde müteşekkil komisyonda yapılac.ıktır. 

4. - Ek.siltmiyrl girebilmek için isteklilerin e:4687ıı liralık muvakkat te. 
nıinatı Erzurum mal sandığına yatırdıklnrına dair makbuz veya şayanı 
kabul teminat mektublar:ıe ihale günunden en ~z üç gün evvel tran.,U 
yolu Erzurum mıntaka müdürlüğüne mÜıt!UlSili ~ inşaatını bir defada 
başardıklarına dair referansla.rile birlikt.e müracaat ederek ehliyetleri kıl. 
bul edildiği takaırde verilecek ehliyet vesikasını v~ 1941 yılına aid tica.ret 
oda.sı vesikıı.sını ibraz etmeleri rn.zımdır . 

5. - Teklif mektublarının iç ve dış za.rfJ:annm 2490 e,_yıh kanunun ta. 
rlflerine uygıın olarak tanzimi gerekli olup postad'.l. vakl geçıkmeler kabul 
edilmez. r3136ıı 

Lastik Çocuk Donları ve Fabrika Kayışları 
Yeni açtlan marı:ıanuzda sırf Jcauçuktan yapılmış listik ı:ocuk don. 
lan, her cine; ve boyda lastik fabrika kayışları, blrmci kalite otomobil 
kaynak lastikleırt, araba lastikleri, yazlık keten ayakkabılar !istik el-, 
dJvenler ve her tiirlii lastik malzeme bulunur. Lastik üzerine sipaıif 
kabul edilir. Çemberlitaş sineması yanında No. 13 ANADOLU LASTİK 

' DEPOSU, Telefon: 23282 

. . . 
IDARUtNI BllUI 1$ BANKASINOA 
iKRAMİYELi HESAP AÇAR 

(Balast Alınaeak) 
D. D. Yolları 8 inci İşletme Komisyonun dan: 

Muhammen bedeli (26.250> lira olan İzmir - Ma.nisa. hattınd'.\ Emıra.. 
ıem ile Muradiye arasından .,artnamesi veçhile ih2ıar edaecek tı5.000) 
M3. kırma ve toplama balast işi 13/5/941. tarihinde 83.at: 16. da kapalı 
za.rt u.sulile İzmir _ Alsancakta iŞletme binasında x:omi.syonumuzca .ııa.. 
le edilecektir. .. 

Bu iŞe ~telni olanların \1969) lir'<Llık M. teminat makbuzlarile lmnunuu 
tayin ettiği vesikaları ve tekli! mektublaJ;;ını aynı gün saat: UJ. e kadar 
kom"5;'on reisltğıne vermeleri lazımdır. 
Şartnamesı ı 1.32) lira mukabilinde idaremizin Ankara, Haydarpaşa. 

İzmir veznelerinden satın alınabilir. (1486 - 3170) . .......................................................................................... _____ _ . 
Son Poata Matbaası: NeJriyat Müdürü: Selim Ragıp Emeç 

SAHlBLER1ı S. Raıııp EME.C. A Ekrem USAKUGlL 


