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Londraga 
•• 

--- gore 

BIOerle 
Stalln 

arasında 
bir mll4kat 
rapılacak 

ln.giUz Blenheim tayyareleri 

Sovyet Rusyanın Alman deniz üsleri AKDENIZDE 
s:n. kararı mühim alev haline getirildi SON HAVA 

kısler uyandırdı İngilizler HARBi 
Alman taklitleri 

:•Yada Hindi•tan ve Japonya 
a dalail olmak iizere Ruıya

)Q tcım biT hareket urbeıtui 
verilecekmiı 

on binlerce 
bomba 
attılar Londra 10 (A.A.) - Ofi: 

Newıs Ohronicle ve Daily He • ~ 

İngiliz filosuna karşı 
yapılan hücumlar 

püskürtüldü 

lngiliz gemileri 
hasara uQramadı 

~ald ~azeteleri, bugün birinci say- s akınlar hakkında 
~~larında, Hitler ve Stalinin ya - On ~ d l d Londra 10 (A.A.) - A -
b;;u~rı:~ ~~~ü~dü~i~ri':ı~~rı:;~d~ verilen resmi malumat miralhk dairesinin tebliği: 
tnekted · M •• t h • • f" I A ki Gatbi Akdenizdeki hare -

"' ır. t · · d' ı t'k U 1 Ş 1 n 1 a ar kat e.naıında. Alman ve ltal-
J. Jmes l{aze esınm ıp oma ı 

tnd uharriri de, belki de pek yakın- vukubuldu ~an tayyareleri deniz kuvvet-
.a tnü'him Rus - Alman diploma- lerimize kartı birbirini taltib 

tile muza.kereleri yapılacağını talı- aden hücumlar ıyapm'.ıılardu. 
ll'ti kıt d' uh ·rl Alman ia1111are/erinin Bu hücumlar, 8 MayJa Per -:ı.. n etme e ır. Times m anı , J J 
uillıassa Yup;oslavlara karşı ıgös - j ngi/tereye akınları şembe günü öğleden sonra ve 

ht~;ilcn kardeşlik sempatisi tcza - akıam devam etmiıtir. Gemi-
Urlerinden sonra, Belçika, Nor _ . . ,lerimi:ıtden hiçbirisine hiçbir 

"e<; ve Yugoslavyanın hükümran- Londra 10 (A.A.) - İngılır; ha- hasar olmamışur. Her hücum 
~~klarının tanınmaması hakkında.- va nezareti istihbarat bürosu dün yapıldıkça, dü,man t:ayyarele-' 
1\1 karann, oportünist kelimesi gece Hambu~ ve Bremene karşı Ti, deniz avcılarımız tarafın -
kuııanılma.sa da cfevkalôde rea - yapılan hava akınlarının ~enişliği dan yakalanmış ve hücum bu 
Ust. denilecek bir siyasete ne ~- hakkında şu maliımaıtı vermekte- suretle lunlatak. avcrlaTilmız 
zeı bir misal teşkil eyledi_ğini te- dir: ve filonun. hava da fi batarya-

( Devamı 3 üncü 1aybda) Şimdiye kadar olduğundan çok )arı tarafından geri püıkürtül-

ırakta 
asileri 
vaziret 

lngiliz ve Irak kıt'aları 
arasmda temas 

muhafaza ediliyor 

Bafidad ve Musul 
bombardıman edildi 

Kahire 10 (A.A.) - İn,giliz Or
la$ark umumi karargahının teb • 
liki: 

Irakta, Habbaniye ve Basra mm 
tak.alarmda vazıyet sakin kalmak
ta lberdevamdır. Habbaniyeden, im 
l>aratorluk kuvvetleri, Ramadi ve 
l'allaja'ya ~kilmiş olan Iraklı asi 
unsurlarla teması muhafaza et -
:tnektedir. 

Irak tebliileri 
Beyrut 1 O ( A.A.) - Irak teb -

11~ : ( Dev111111 7 nci aayfada) 

Anadolara 
gidenler 

H aydarpaşadan 
nakliyat bugün 

başlıyor 

Dün Marmara havzasına kal· 
dınlan ·3 vapurla bu havaliye 
Yapılan nakliyat hitam buldu 

fazla miktarda bombardıman tay- (Devamı 7 noi 1ay{ada) 
(Devamı 7 nci aayfada) lı.-~~,_...,,...,.~~~~ıııı.ıııııııııJllllıı~ 

İskenderiye 
ve Kıbrıs 

/ 

• ... .. .. .. 
nonugunu 

Buunn yeni Tnrkiyenin temelini atan 
Inonn zaferlerinin hatırasını anıyoruz ,.--· ... ······-·····---·· .... ··-----·· ..... ----···-·· ......... ·---·································································· ... "' 
j İnönü zaferleri bu millete varlığını en yüksek kuvvetle 
~ hissettirecek hadiselerdir. Bu hadiseler nesillere kafi gelecek 
i kuvvetlerin kaynağıdır. lnönünü ebedi bir san'at ve fikir 
i abidesi halinde yaşatacak güzel bir eser vücuda getirmeliyiz 
'-. . .,.,_,_.____ ......... ·-···················-···········································.,/ 

. YAZAN : H.UHIDLI i BiRGEN 

.................. 

1 

• .f!,~.~-~~~~.~.~~?.~.~--~~yfada ((Hergün» sütununda bulacakıınız) • 
Babeş ,Bugün lnönünde 

arazisinde l k . 
harekAt gapı aca nl!!_rasım 

İstanbul heyeti dün hareket etti, ayni trenle 
lstanbulun çelenkleri de gönderildi ltalyanlar ~uvvetli 

mevzilerinden abldılar Bugün İnönü Şehidliğinde yapıla- nanina lnönü Şehidler abidesine 
c.ak merasime İıtanbul namına İl - konulacak çelenkler de dün gön -

Rom.ada Habet imparatorlu • tırak edecelt heyet dün akpmki de1'jlmittir. 
ğanan yıldönümü te•'id edildi trenle lnönüne h~rek.et e~ıtir.. ~erasime a~at 11.40 ta Bozöyük 

~.tanbul Beledryeaıle Curnhun - Parti ve Belediye Rei$i Nafiz Arıkın 
yet Halk Partisi lıtanbul merkezi (Devamı 7 nci aayfarla) 

Kadınlarımız arasında anket 

"Analarımızın gösterdiği 
fedakarlıklardan daha 
fazlasını yapacağız" 

Diirdm&e 
Cemaligil 



Hergün 
İnönü günü 

\ l\lubittin Birgen 

Ç ok isabetli bir ka_rarla, bu
gün, 11 Mayıs, lnönü za

ferlerinm merasim güni.i olarak 
kaıbul edilmiş bulunuyor. Bu mü
nasebetle, İnönündc o za.frelerin 
lhatırası anılacak ve merasim ya
pılacaktır. 

İnönü zaferlerinin yeni Türk 
tarihi bakımından ne büyük ehem 
miyeti olduğunu uzun uzadıya 
izaha hacet yok _gibi _görünürse de 
lhakikat öyle değildir. Biri diğeri
ni tamamlıyan iki İnönü muha -
rebesi, yeni Türk devletinin bir 
nevi temel atma hadisesidir. 

Eğer bu iki zafer, !birbirini ik
mal ederek bu temeli orada at -
mamış olsaydı, bugünkü Türkiye 
vücuda gelemezdi. Demek oluyor 
ki, bu~nkü müstakil ve kuvvetli 
Türk devletinin teşekkülü ıçın, 
Dumlupınar za:teri ne kadar za
ruri lbir şart idiyse, İnönü zafer -
]erinin birer vakııı halinde İnönü 
•tepelerinde kendi bayrağını sal -
landırmıs olması da o derece kat'i 
bir zaruret idi. 

* İnsanlar. hadiselerin içinde bu-
lundukları ve henüz onun havasını 
teneffüs ettikleri zaman onların 
rıe kıymetlerini, ne de ehemmi -
yetlerini ve hatta manalarını dü
şünmeğe lüzum ~örmezler. Fakat 
bazı hadiseler vardır ki uzaklaş
tığımız zaman onlann üzerinde 
durmak, düsünmek farzolur. İnö
nü günlerini yaşamış rılan bizler 
için, onların manalarını ve ehem
miyetlerini şerhe ve izaha belki 
hacet bile yoktur; halbuki, o za -
ferlerin manalarını sade bizim b il
memiz kafi değildir; ibiz faniler -
den sonra gelecek olan nesillerin 
de bu şanlı vukuatı bütün mana -
larile anlamaları ve bütün heye
canlarile duymaları lazımdır. Bu 
şart ifa edilmedikçe nesilden 
nesile intikali, müstakil bir varlı
_ğın ilk şar.tlarından ibaret olan 
bir takım milli kıymetler kaybo
iur, ıhederolur. İşte, bunun içindir 
ki on bir Mayıs ~ününün bundan 
böyle bir İnönü JiıÜnü olarak ka
bulü karan çok isabetli bir karar 
olmuş ve istiklal mücadelesi tari
'himizin bir noksanı bununla ik -
mal edilmişUr. 

Fakat, İnönü zaferlerinin hatı
rasını yaşatmak işi bununla bit -
mez. Evvelce de söylemiş oldu -
ğumuz ~bi, İnönü zaferlerini ta
rihimizde bütün &n'anesi, bütün 
manası ve bütün kıymeti ıle va -
şatmak )Çin bir eser vücuda getir
mek lazımdır. Her sene on bir Ma
yısta, İnönünde yapılacak mera -
simde bütün millet ve bütün nesi1-
ler lhazır lbuluna."Il.az. Halbuki. İnö
nü zaferleri, bu millete varlı.l?ını 
en yüksek kuvvetle idrak ettire
<:ek hadiselerdir. Bu hadiseler, ne
sillere kati ı:elecek kuvvetlerin 
kaynağıdır. Bu kayna.ğı a~mak, te
mizlemek, onu herkesin ruhuna a
kıtacak ibir imar eseri vücuda ge
tirmek lazımdır. 

* İnönü ~nlerini bizzat yaşamış 
ve ondan heyecan almış olan m • 
sarlar birer birer ölüp gidiyorlar. 
Yarınki nesilleri o günleri an'a -
nesile ve manasile anlatacak in -
sanlar bir gün gelip hiç kalmıya -
cak. Bunlar henüz hayatta iken. o 
deıvrin fena günlerini veya iyi da
kikalarını yaşamış olan bizler, he
nüz söyliyeb lir ve anlatabilir bir 
~alde bulunurken !nönünü ebedi 
bir san'at ve fikir abidesi halinde 
yaşatacak :ııüzel bir esPr vücuda 
J!etirmek işini daha fazla ihmal et
memeliyiz. 

Bize İnönü giirıünü vermiş olan 
büy;ilk Türk vatandaşı, buı;tünkü 
Milli $efimiz. yirmi sene1ik yeni 
tarihimizin o biivük günlerinde, 
yaptığı işin yeni b ir devlet kurma 
işi olduğunu pek güzel bllivordu 
ve ancak o şuur içindedir ki o iki 
harikayı yaratmıştı. Bizim de va
zifemiz onun içindeki o şuuru bü
tün nesillerimize ayni kuvvetle ve 
onun ruhundaki o günkü heyecanı. 
m;lli bir şuur ve heyecan olarak. 
ayni şiddetle gelecek nesillere 
duvurmaktır. Bunu bize ancak 
böyle bir eser temin edl:"bilir. 

Bence pek mühim olan bu bah
si. bu münasebetle :bir kere daha 
ıhahra ,getirmeği bir vazi!e bil -
dim. 

dluhiltin ı1Ji119•n 
Kadıköyünde hava deneme.i 

B1.14ıün öğteden evvel Kadıköy 
kaza mıntakası dahilinde hava te
arruzlanna kar§& pasif korunma tec 
rübeai ve paraş_ütçü)erle mücadele 
tatbıt'lcab yapdacaktır. Tecrübe es -
nasıında hakiki tahribat yapılacak, 
ve ekiplerin faaliyeti tetkik oluna
caktv. 

SON POSTA 

Resimli ale: Bitmigen servet 

------------.-..;. ... 

Mayıs 11 

Sözün kısası 
--····--

/(zravata, çoraba ve 
Sairege dair 

' E. Ekrem Tald _.J 
lYI eslekdaşlardan biri, ~ittik· 

çe güçieşecek gibi görünell 
hayat şartlarına temas ederek, öY· 
le ibir durumda erkeklerin, _gene 
az çok ayaklarını yvrganlarına uY· 
durabilmeleri için kıyafet bakı " 
mından bazı fedakarlıklar ihtiyar 
etmelerinden bahsetmiş. 

Onun yaZ'dığına göre, kıyafeti• 
mizdeki !bir takım zevaidden ko • 
layca vazıgeçebilirmişiz. Mesela 
kıravat, şapka, eldiven vesaire fU· 
zuli imiş. Bunlardan pekala müs· 
tağni kalınırmış. 

Vallaıh, kendisile tamamen eyni 
fikirdeyim. İnsandaki insiyaki 
süs ihtiyacı, bazı tüccardaki ka • 
zanç hırsının tahrik edildiği moda 
değişiklikleri, muaşeret adabı adı 
altında öğrendiğimiz saçmalar ibi· 
ze tle, kadınlar kadar değilse de, 

Aynı memlekete mensub iken hicret etmek mecburiyetinde .İkincisi, meslek sahibiydi. b ;r takım ağır ve lüzumsuz külfet· 
kalmış iki adamın vaziyetinden bahsediyorlar. Her ikisi de mü- Para, servet, emlak, akar sırasına gore lbir yangının, bir ihtila- ler yüklemiştir. 
nevverdi, her ikisi de memleketlerinden parasız olarak ka~mış- lin veya bir muharebenin keyfine tabidir. Şimdi vardır, bir daki- Kıravat.. ne ifade eder? Bu sua .. 
!ardı: ka sonra yok olabilir. le, büsbütün: cHiç!> cevabını ve· 

J3irincisi. düşkünler yurduna alındı, HiQbir zaman, hiQbir yerde insanın elinden alınmıyacak olan remiyec~im. Kıravat herhalde bit' 
İkincisi, eıvvela Fransanın, sonra da Amerikanm en kudretli servet kafamızın içinde, kabiliyetimizin derinliğinde saklıdır. Ken- şey ifade eder, eder amma, bu ifa~ 

mühendisi oldu. diniz için, çocuklarınız için, memleketiniz için servetin bu cinsini de ettiği şey herhangi bfr ihtiyacın 
Birinci, memlekette geliri ile yaşıyordu. edinmiye bakınız. karşılığı değil, olsa olsa talkz..nın 

··-... ··············--..__. ............ - ................... __ ............. ___ _.. ....... -···-----··--· .. ··-.... ···-··-······--··-·• .. -. ......................................... ,_ •••• ._ .. _... zevki veya ki Z<:!V.lrsizliğidir. '7z' DA A T 1 a Kıra:vatsız bir adam çok defa 
LJ ..n. : c: re IF\\ fE=- 11:51 o VA c;r ::ı göze batmaz; hatta .gömleği temiz. 
---------- ~ l6JI ~ 19> U e1bisesi düıı~n ise, böylesine spor· 

Zı·raı asayı~ meselesı· -- fl:n~a;:~~il;~~~ı ~~~~-~~?s~~gJ~<l~ 
,,·--····-----·-·--····-·---'!.----·---·-···· .. -······ ... \ B .& D 4 R ~i:f:~~z.~:;;.r.-J:~!d: 
. · v H z ·d r:' h · Q ayıblamasak da, için için maytaba Millet Meclisinde görüıülmekte olan çiit~İ mallarının E ı azan: a l r a rı zansoy alırız. 
korunması hakkındaki yeni kanan layihası, köylünün be· · E a· . . 0 ha Asena'nın aa1-:be kib r ve sevimli ihtiyar, Çorab, pek kıravat kadar değil-

'
. · bük" b l · l h ll d k " l : ır genç şaınn, r n ru m, a h 1 kl ını en u m~~. eyı ~s'!ı ~ aırette a. e ece guze E Masal ismile neşretiği zarıf bir şiir telin ötesindeki kendi bahc;esind:, dir. Ziyadece assas o an aya a _. 

• hukıunlerı ıhtwa etmektedır. : kitabında çok güzel bir mısra gö- henüz öğle uykusundan kalktıgı rın kundura meşininden incinme~ 
\. J züme ili"ti Kitaba ismini veren ilk için çayını içiyor ve gazete..c:üni oku- sine mani olur. Onun için, kimi-
'·· ............ _ ............................................................ --.. ••••••••••••••••• 'JI • B f b h · ·· k" ondan müstağııl kalaınaz. Ji'akat 

( " S p t • 1 • • ) ırriin içindeki bu mına şudur: yor. u tara ta, a çenın ote ı u- ah On OS 8,, OID zıraa ÇiSi yazıyor Mevsim deiifir gibi değiıti içim, cu.nda, komşu kiracının genç kı:q kadın ayağı çorabsızlığa ıt anı .. 
dl§ım. bir an bir şarkı mırıldanıyor, buna mül ettikten sonra da, biz erkek -

Haber verildi~ine ,göre beş se-1 fesini tükettiğimi hatırlarım. Ba- k lerin artık bir diyeceğimi.z yoktur. 
nedenberi üzerinde çalışılmakta o na gösterdikleri bütün engel, (ko- Düoündüm; her duyan kalb iç.in içeriden ııakrak bir çocu sesi ce- Zaten çorabı kim icad etmiş ve ni-
lan zirai asayiş hakkındaki kanun ruma işi) nden ibaretti: ne aamiml, ne aş~n.a. ~ir ~ d~~~~: ~ah verjy~r. Demiı: ka~ı, ~ük~tü çin icad etmiş? Her halde bu mo-
layihası, nihayet Büyük MHlet - Yapalım amma. sonra ıbu yer Şair, yalnız. aevgı!~s~nı~. h_ır .guluşu urperten hır çıngırak s~s~~e bır lah- da pek de yeni değildir: Zi.ra ö:
Meclisine gelmiş ve alakalı encü - leri nasıl koruyalım diyor başka ile bu mevsnn degışikligını ~·~eder za açılı~ ~~panıyor. But~n bu ses- güyü ilk nisanlar, hatta bır. ~1r 
menlerden geçerek umumi heyete söz dinlemiyorlardı. gibi oluyor. Fak~t bu s~zış ı~s~.n le.r sankı .•çı~~ a~ıp genışlemede .- buçuk asır evvelkiler. zanne~erıJ? 
verilmiştir. Türlü tedbirler ve idare amir- için o kadar denn ve şu."Dulludur dır. Sanki, gozlerım açı~, ho!. bır ki bilmezlermiş. Topkapı muzes~-

Yıllardanberi şifası aranan lbir lrinin himmetile sonradan üzümü ki.·· Değil yalnız bir gülüşte, bir rüya goru:yorum. Sankı de~en nin camekanlarında kllIDaştan bı: 
yaraya, köylünün belinı büken bel nü bol lbol yedikleri bağlar tesisi- dudak titremesinde, yahud ha~ ;e me~~~ .d~ğil, benim. Gen~ şairin çilerek dikilmiş çorab nümunclerı 
1i başlı derdkrden birine cevab ne muvaffak olduk amma, daha tatlı bir ees musikisinde, bilakis, dedigı ~ıbı: w• • • w• • • • durup duruyor. Ve bu da _gösterir 
verecek olan bu kanun layihasını ilk yıl sızıltılar duyulmıya başla- bahar gelince, her şeyde, yaprak Mevsun degııD' gı"bi degıfti ıçım, ki bizler, biribirimizin ayaklarına 
büyük bir ümid ve menuniyetle dı. H~ şüµhe etmem ki bu endi- hı;ııltısmda. kuıı cıvıltısında ve TÜz- . .. dışını. çoraıb örme'Ldcn önc7.. başlarına 
karşılıyoruz. şeleri berdevamdır ve köyün bP.lli kar esişinde bunu hepimiz <luyuyo- Hakikaten hayat ne guzell çoraıb örmeyi ö~renrruşız. 

İçinde olanlar çok iyi bilirler başlı derdlerinden birini gene i:ıu ruz. Hakikate>n iç.imiz <le, dı~ımız .. . . * . . Hethalde anlaşılıyor ki çorab 
ki köylünün üç buçuk dönümlük mesele teşkil etmektedir. gibi, bir mevsim değişir gibi değiş- Gozlenmı tarhlara çevırdım. Ke- fuzuli bir şey; ve pekala onu da 
tarlası, köyün belli başlı bir ye - Görülüyor ki köydeki arazıyı mektedir. Tevekkeli, i11ce bir Fran. narları beyaz . hareli yapraklara, ayaklarıaru:ıdan atmak kahil ola
rinde ıve tek bır parça halinde de işlemek ve dolayısile istihsali ar- 111z piri. Fernand Gregh, bir bahar renk. renk. çıçekl~~e .. bakıyorum. caktır. Hatta resmi kıyafetle ?e 
ğildir. Bu irili ufaklı tarlacıklar tırmak. sadece bir .gayret işi de- aabahınd8: duy>duğu hazla «Hayat Hepsınde bıraz bugunum! bu .?1'~· çoraıbsız \gezileceğini ~undan Y::: 
hazan başkalarınm tarlaları yanın ğil, belli başlı bir zor işidir. Köye güzeli» dıye haykırmıyor. Bu ebe- bu baharım, fakat fazlasıle. dunu1!,1, mi, otuz yıl evvel, boyle gezdıgı 
da bulunduğu gibi, bazan da büs- çeşidli n~batlar -ıtirmesi, köyün di bahar özlemi hayatın en büyük geçe? _yılları~ .:Ve, dah~ ... ~enye dog- için (çorabsız) 18.k~bıı;ıı hak e~en 
bütün yalnız ve ayrıdır. Köylü, şartlarına uygun meyva, sebze, sa aıırrı ve manası ... San' atı yaratan ru gı~ınce butun gençlıgım ve ç~ • Üsküdarlı, rahmetli brr paşa bıze 
bunları ayrı ayn işlerken, daima nayi ve yem nebatlarının sıralı bir o, kahramana heyecan veren o •.• cuklugum ~a-~. B~n1ar, he~. me~sım öğreıtmişti. . 
köyün o yılki (emniyet durumu) düzenle yetiştirilmesi fennin icab Bahar gelince, yurdun her köşe - sonunda butun hır. kış muddebnce Diğer, şapka, baston, eldı-.:en 
nu ~özönünde tutar: Eğer filan larındandır. Bunlar düzenlenmez- sinden, sular, kuşlar ve böcekler, kaybolup sonra yemden kar;ııma ç~- gibi eşyaya gelince, bunları ço~
taraftaki komşu köylüler hep !hu- se, köylıünün sadece toprağ'a sa - o yurd için çarpan kalblere, sanki kan hatıralarım .•. bunlar, ~n ~zız muz attık, kullanmıyoruz. s~msı -
bubat ekmişlerse, o da hububat hilb kılınması yahud sadece bol ve derinden derine, hafif veya coşkun, dostla1'1lı:ı1·· •. _B~n onların, ş,ımdiye yeyi de, iki sene }tadar v evvel, 
ekmek mecıburiyetindedir. Bilir saitle teohizi noksan bir tedbir o gizli veya uğultulu ahenklerle «Biz kadar hıç bınnı solgun ve kurumuş snobluk saikasile kullanmaga .?at 
ki başka bir şey ekse onu Uızırr.ge larak kalır. seniniz seninizhı diye sesleniyorlar. ıı.aklamadıım. ~~ların o manzarası lıvanlar, kazın ayağı başka tü~lu 
len bir mevsimcie korumak kendi Ekilecek yerler. ekilmişinden kat Renkleri resmeden fırça kadar, ses.. bana hatrra değil, ancak hatıra1arı- olduğu anlaşılır anlaşılmaz, ~enı -
ilotidarında 'değilıdir. Orayı da kat üstün nice yerlere rastlanır leri toplıyan ve yepyeni bir imtizaç- ma bir küfran olurdu. Ben onları, den sandığın dibine atıverdıler .. 
komşuları gibi ekecek, yahud boş ki buraları hep otlDk halini almış la terkib eden bestede de ancak bu bu !)'eşil taze ya~rakl8:rla hu. kırmı- }.; h I ,-C. l 
bırakacaktır. tır. (Neye ekmiyorsunuz, hayva - yaratıcı ilhamın tesirini buluyoruz. zı, mor, sarı ve tırşe çıçeklerı yalnız ~. Gklfll"" a u 

Bir tarlayı işlemek hususunda- nınız mı yok, sapanınız mı yok, * bu renklerile tanıdım ve hep öyle 
ki köy düşüncesi, onu sürüp ek - mal mı para etmiyor?) diye sora Şu satırları, Ada' da, bu yaz ta- ta~una~ istedim. Baharda saa~e~-
mekten ziyade ambara sokuncaya cak Qlsanız verecekleri cevaib ek- şın<lığım evin bahçesinde yazmak- ~~~ muşt~rek: ha~~~da elemımız 
kadar olan korumak endişesinden seriya su mealde olur: tayını. Uzaktaki denizi görmüyo - muştere~h. Bır . gulün gonçasın?~ 
ayrılmaz. _ Ekti~imizi alamay1z ki.. Eki- rum, fakat gözlerime etrafımdaki çocuklugumda ılk aynaya aksınJ 

Tarlasını sunun - bunun zara- leni korumak lazım. Allahm bayı- yaprakl:aıın ve tafla.nların ye~ini hatırladığı.?1 gülü~~memi b.~ı~um 
rından, veya rastgele hayvanın rında hayvan çığne-L', öteki beriki ~ndiriyorum. Musikim, uyuşturucu, ve her guz meVSJmın<le . d~~ulen 
çiğnemesinden koruyamıyan köy- sarkıntılık eder, ~öremezsin. Gör sinsi bir musiki halinde arıların vı. yapraklarla beraber kendı husran
lü, git ıgide onu tamamen bos bı- sen de ne fayda? Gi.t, gel.. Bir sü- zıltısı, ve hazan, kuşlann cıvıltısı ••• l~rıma _ağl~dıı:?. Fakat tabi~t~n sih
rakmakla kalmaz; bu korku ile rü emekten sonra kaybettiğinle Demin bahçenin bir köşesinde bir n, mucızesıt agaran saçlar gıbı bem
daima (muhafazası kolay) şey- kalırsın. Komşu ile bozuştuğun da su ~arıltııı vardı. Şimdi o ses kesil- beyaz karlı mevsim sonun~a .d~ ge_ 
ler yetiştrimiye kaçar ki, günün caba! di, yalnız rüzgar, görünmez bir el ne gençlik ve ha!at mevsımm~. açı-
bir inde -s·rf bu vüzden- köyün Yanılıp da (korucunuz yok gibi, biraz çapkınca, biraz da mu- }"Ordu. Bu mevsım bana, boyle, 
mahsul Ç<'Şidi bu~ayla arpaya in (Arkan sayfa 8 ıütan 2 de) ;ilbce, kağıdla.nnı hışıldatıyor. Ev kırk dokuz yıldır açıldı_ durdu. Da-
hisar etmiş olur. • ................................................................................ 11

••••••••••••••••••••••••• ha ne kadar açılacak bılmem ! Yal-
Tecrübeler ~östermiştir ki, her l nız bildiğim, şu andaki saadetim -

yıl bağrında aynı çeşidleri yetiş- 1 STER İNAN 
1 

dir. Değil mi ki dostlarıma, çiçek1e-
tiren topraklar. tedricen verim ka rime ve yapraklanma kavuştum. 
biliyetlerini eksilterek n i-hayet j 5 TER İNANMA 1 Değil miki, gene arıların vızıltısını 
masrafı karşılayamıyacak bir ha- ve kuşların cıvıltısını gölgeli, serin 
le gelirler. Yani bir toprağın ve- ve huzur verici bir bahçede dinli -
riminden lay:ıkı veçhile istifade Gazeteler İsve;: ile yapılaeak Demir için de vaziyet tama - yorum. Değil miki bu haz içinde 
edebilmek i<Çin, üzerinde her yıl ıticaret anlaşmasından sonra men böyle olacaktır. Bu,gün yu. yaşıyorum( . 
·başka. başka şeyler yetiştirmek memleketimize bir miktar in - varlak inşaat demiri bu1unmu- Hayat; hakikaten güzel! 
zarureti vardır. Demek olur ki, şaat demiri geleceğini yazıyor- yor, bulunan !çin kilosuna bir- * 
koruyamamak endişesi ile tarlala- lar. Ne vakit ve ne miktarda birini hiç tutmıvan fiatlar isteni- Naili der ki: 
rın bos l.bıraitılması kadar, hep geleceğini bilmiyoruz, fakat bu liyor, o da gizli bir mal imiş Yatakların gülü teı- döktü Naili 

Bu yıl meyva bol 
olacak 

:Bu sene, rneyva mahsullerimi -
zin de ibol olacağı mıntakalarıJ?-d~n 
gelen halberlerden öğrenilrruştır. 
Yalnız, bazı mıntakalarda fazla }a 
ğışlar dolayısile meyva ınahsula • 
tında bazı boz~'kluklar olmuşsa 
da umumi vaziyet it~barlle mah
sul ümidin fevkindedir. Henüz 
mahsul toplama vakti gelm~di_ğin~ 
den müstahsil şimdiden elındekı 
mahsulü değeri mukabilinde sat -
mak i·çin hazırlanmaktadır. 

Bundan başka sürekli ve fay -
dalı yağmurlar sebegile yurdu.n 
hemen her tarafında sebze ve dı
ğer zirai mahsuller de çok iyi ol
muştur. Bu vaziyet~e bu sene her 
seneden daha ucuza meyva ve 
sebze yeneceği. ve fazla satışlar 
polay1sile köylünün .de fazla. para 
kazanacağı ümid edılmektedır. 

········:;:···A···i<··\;··i···M········ 
aynı çeşidlere tahsis edilmesi de IJ:ıaıber bize cçivi• meselesinin giJbi satılıyor. cuya 
köylünün zararınadır. meydana çıkardığı hakikati ha- Yarın resmi kanal ile, çok de- Bahar mevsimidir kim bakar rr=====:=M===A:=:Y:=:='.I:==:::S:=====91 

Koruma noksan1ığillm doğ urda tırlattı: ğil mesela ayda 100 ıton demir risalelere 
ğu bu kötü netice, yalnız tarla Memlekette ve 1bilhassa İstan- getirtilmesine başlnsın, yahud Acaba doğru mu~ Ben hiç öy]e Rumi ııeue 
ziraatine müniıasır değildir: Bu bulda cçivi> sıkıntısı çekiliyor da kendi fabrikamızdan f.'ldece düşünmüyorum. Baharda: tabiat 1367 
yüzden bağ _ bahçelerin de illal du. Kilosuna 100, 120, hatta 140 bu miktarın, hatta daha azının gibi kitab da insana başka türlü, 

11 Arabi son• 
1361) 

la'l:ı denilerek harabiye bırakıl- kuruş isteniliyordu, o da gıiya verilmesine müsaade edilsin, başka manalarla açılııyor. Kitabın 
dığı çoktur. Vaktile üzümün çeşi- panzeıhirmiş $bi adeta damla- İstanbulun gizli kapaklı kim bi- da gençleştiği. derinleşip genişledi-

-Niıao Resmi 8.!Dtı 

1941 

PAZAR dini, meyvanın türlüsünü, sebze- lıkla satılıyordu. lir kaç deposundan kim bilir ı ği bir mevsimdir bu. Kapalı bir kış 
nin envaını yetiştirdiğini işitt!ği- Vakta ki resnıi kanallarla bir kaç ton demırin derhal meyda- odasının içinde, perdeleri inik pen-
miz nice köylerde sonradan bun - miktar çivi ~etirtildi. Daha dün na çıkacağı, ii'atının da düşece- cerelere bakarak, okunan kitabda GÜı'ıEŞ 
lann hiQbirine rastlanmayışı, hep dirıhemle. adeta gümüş fiatına ği muhakkaktır. bahardaki tad olur mu} Kitab si- S. D. 

,.. 
R. Ahır 

koruma düzeninin aksamas1. ko _ satılmakta oan çivi birdenbire Biz bunun bö:"lC olduğuna ve ze bahardan bahsederken hüzün 
ruma otoritesinin 1bozulması yü- bollaşrverdi, fiatı da derhal nor derhal yapılabileceğine inanı - duyar, denizden bahsederken üşür. 
zündendir. mal hadde indi. yoruz. Fakat ey okuyucu sen: sünüz. Sın'i hararet içinde baharın 
ıBundan on sene kadar evvel, 1 S T ER .

1 
NAN• tatlı güneşini duyabilir mi.siniz} 

çocuklarının yumurta üzüm de - Duyulan his, sadece, bir vücud ve 
ğişmek üzere seyyar bir satıcıyı • S T, ER I NAN M A ruh uyuşmasıdır. Halbuki baharda, 
~özledikleri bir köyde, müsaid ~bir 1 en ihtiyar kitab bile ~içekleniyor, 
sahaya bailar yaptırmak için teş- (Arbu sayfa 8 .utun 2 de) 
vikatta bulunurken dünyanın ne-
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Telgrd, Tele OD Ve Telsiz Haberleri 
•aklneye 

Verilirken 
1 Birer derece terfi eden h3k:m ı ,P~~ !Ankara radyosunun! İİpanyada 

.. . • . ' AEEMINOE Atina Büyük ... • • 

Loadrara 
şiddetli 
bir akın 

muddeıumumı ve ıcra memurlan e Abluka harbinin elçimize hitabesi degışıkllk 
ziyan/arına dair Dün akşam Ankaıa Radyosu A-

Ankara l O {Hususi) Muh - yek, Balıkesir sorıtu hfıkimliğine Ak tina büyük elçimize hitab ederek 
telif yerlerdeki hakim, müddeiumu dagmv adeninden Hhami ç..,tin, Dev Yazan:. Selim Ragıp Emef I 

General Franko ken
disine sadık adamları 

işbaşına getirdi 
şun arı söylemiştir: 

mi ve müddeiumumi muavinleri, rek ceza hakimliğıne Bılecikten Ah A lrnanlaı·ın ıddialarma ~öre ccAUo, allol Atina Türkiye bü _ 
icra memurları arasında yeni terfi- med Batur, İstanbul hakim muavin geçen Nısan ayı jçinde ln- yük elçisi Enis Aka,·ken. Sizin ve 
ler yapılmıştır: liğine icra memuru Na.im Günter, giltere ıle müttefıkl~rının nakliye 'büyük elçiük mem~rlarının Türki-

80 lira maaşlı lzmir hukuk hakim Üsküdar icra memurluğuna Bursa gemisı za~ iatı b.r m.ılyon ıki yuz yeye avdetiniz için Hariciye Veka _ 
liğine Salihli hakimi Servet Tan, icra memuru Haydar Köymen, Göl bm tonilato.va balıg olnıu~'tur. letince Almanya nezdinde te~bbü-

Madrid 10 {AA.) - Dün og 
renildiğine göre İ::spanyanın dahil 

Kuvvetli Alman hava 
teşekkülleri Londrayı 

şiddetle bombaladılar 
33 tayyare düşürüldü 

60 lira maaşla Bandırma hukuk puar sulh hakimliğine Arabkirden Muhtelif \'asıtalarlıı batırılan ve sat yapıhnıı;tır. 
hakimliğine E.rnıenak hakimi Mu - Nu . ç wh B dur sorgu hakim tahrib edilen harb gemileri bu ye- Pire, Seliı.nik ve Gümülcüne kon 

idaresinde bazı değişiklikler yapıl 
mrştır. Bu değişiklikler uzun za -
mnndanberi dahili siyasette "vuku 
bulan en mühim hadiselerden bir 
olarak telakki ~dilmektcdir. 

zaffer Evrenes, Tokad hukuk ha - ı-w·n a~ ıyan. ktur ilhamı C·ray kunun harıcindedır lngilız kaynak solosları yerlerinde kalacaklardıt. 
kimliiine Samsun hakimi Receb ıgme . rmena an w 1 · ' larmın verdikleri malumaıta göre 
B ık 50 li 1 A 1 

Burşa ıcra memurluguna mrozdan . b k 
488 a an, ra maaş a nta ya a. w 

1 
k r 1 ''dd . . ısc u mı ·tar .241 tonilatoya 

za)ığına Dbiıı:tan müddeiumumisi Ertu~rw:6- ça,I ..-a dınu ~u~umd baliğ olan yüz :ıitı gemiden iba _ 
Şerif Kırkağaç, Beypazarı ceza ha- muavın ıgıne ~;oz ~n .a mu rettır. Bunun altmış tanesi İngiliz 
kimliğine T efeni hakimi Sabri Öz - Ç.0"!~.k, Foça. ~uddeıumumı Umuaw lere. kırk üc:ü müttefıklere, üç ta
türk, Boyabad hukuk hakimi ğine vınlıgıne .. Kadırlıden ~O:m'~~ l.u · - nesi de bitaraflara aıddir. Arada-

Londra, 11 (AA.) - B. B. C.: Kadirli hakimi Tevfik Güç, Yayla kurd, Duzce sorgu hakımlıgıne ine- ki fark çok büyük olmasına rağ
Kuvvetli Alma.n tayyare teşekkül- daimi hakimliğine Muş hakimi Kc- boludan Necati Ongan, Sıvıts ha - men İngiliz kaynakların n verdik
leri, dün gece Londra üzerine çok mal Çeliklman, 40 lira maaşla An- kim muavinliğine Şevki E.cevid, leri rakamı dahi esas ola.rak de 
şiddetli bir akın yapmışlardır. Bir kara müddeiumumi muavinliğine Ankara sorgu hakimli~ne Ankara almak lazım.(!else geçen bır ay için 
QOk yangın ve infilak bombaları İstanbul icra memuru Cemal Oğuz· mahkum çocuklar f.liihevi müdürii de batırılan gemi tonajının takri
atıımıştır. Şehrin birçok yerlerin- oğlu, Adana sorgu hakimliğine Ha- Abdülkadir Eryurd, 30 lira maaş - ıben yarım milyona baliğ olduğu 
de yangınlar çıkmışsa da. korun- fik'ten Şemsettin Demiröz, İzmir la Bayburd sorgu hükimliğine Kars ,görülür ki insana hışyet verme -
~ eki~leri b~nlara. karş~ bü~k sulh hakimliğine Ankara müddei - dan Hayati Bingöl. lnt-bolu sor~u mesi mümkün değildir. 
b~ faalıyet gostermışlerdır. $~- umumi muavini Lutfi Doğutürk, A- hakimliğine Beypazarından Halid Umumi bir hesa.ba göre İngil -
diye .. kadar alınan rr_ıal~.~~t.~ ~re vanoa ceza hakimliğine Silifkeden Atalay, tayin edilmişlerdir. Nafua terenm elinde !ıarb başladıJtı za -
~ duşm~ tayyaresı .. d~~rulm* Cihad Marqlıoğtu, 35 lira maaıla hUkuk ır~savir muavini Muhittin man on sekiz milyon ton gemi 
tür. Bu, .b~r .gece.de duşurulen. tay- Seferihisa; müddeiıımumi muavin - Denizci 70 liraya terfi ettirilerek vardı. Almanlar bu miktarı on altı 
yareler. ıçınde bır rekor teşkil ~~- liğine Gök11Undan Mehmed Akso - bir derece yükseltilmiştir. milyon olara.k ~abul ediyorlardı. 
mektedir. Akın hakkında henuz Norveç, Yunanıstan, Danimarka _ 

fazla tafsilat vomtur. ·Şef olmıya liyakat 1 İngilizler Bingazi ~:~1~~~t~~~r~~~:~10~:~k .ı:ı:~ 
Sırp k0mİfeCİf8rİ bul edilecek olursa İngiıterenin bu 

gösteren posta önünde iki gemi· ~:~b~a~;~: ~~~~~~i i~k;rem!ıt~~ 
müstevlilere elan memurları batırdılar ;;.~h~~·;.~t:;~· kabul etmekte 

mukavemet edl·yor Me$lıur İngiliz d('ni,; accntası 

Belgrad da öldürülen 
ve yaralanan 

Almanların say .. sı fazla 

Nevyork, 11 (A.A.) - Nevyork 
Times :gazetesinin Budapeşteden 
aldığı bir telgrafa göre, Sırp ko
mitecileri, Alman ve İtalyan kıt'a
larına karşı mukavemete devam 
etmekıtedir. Bu komiteciler, Kara
dağda, merkezi ve cenubi Sırl>is
taudn ve hatta Belgrad civarların
da bile Mihverin kuriyelerinc ve 
rnunferid keşif kollarına karşı bir 
Ş(ece hami vermektedir Yugoslav
yada beşten fazla Alman ve İtal
yan fırkasının tahşid edilmiş bu
lunmasına rağmen. Sırblar ve Ka
radağ'lılar, yanlarında birçok mü
himmat ve hatta bazı dağ topları 
olduğu halde komitecilere ilt!hak 
için dağa çıkmakta ve mücadeleye 
devam eylemektedir. 

Belgradda, Alnuın ölü ve yara
lıları. her.ı;ıün fazlalaşmaktadır. 
Almanlar, öldürülen her Alman 
askeri için on ve hatta bazan yir
mi Sınbı asmaktadır. Fakat muka
vemet, lbuna rağmen devam et
mektedir. --------
Ruzvelt bir nutukla 

Amerikanın dış 
siyasetini izah edecek 

Nevyork, 11 (A.A.) - Nevyork 
Times ıı:?azctesinin Vaşin~ton mu
haJbırinin öğrendiğine ~öre Ruz
velt, Çarşamba ~ünü PanamP.riken 
ittihadı toplantısında söyliyeceği 
nutukta haıfu malzemesi nakleden 
vapur kafilelerine harb ~enuleri
nin refakat etmesi veya et.memesi 
lazım ~eldı~i hakkında sarahaten 
vaziyet alacaktır. Muhabir diyor 
ki: 

Kabinenin dört nafiz azası olan 
Hull, Stimson, Knox ve Wıckard 
müessir b.rer nutuk söyliyerek A
merikan donanmasının İngillP.reye 
gönderilen harb malzemesini !hi
maye etmesi lüzumuna taraftar 
olduklarını alenen bildirdiklerin
den reisicümhurun Çarşamba l?il
nü bu meseleden bahsetmemesi 
müşkül olacaktır. 

Vaşingtonda hakim olan kanaa
te ~öre, Ruzveltin nutku bilhassa 
Amerikanın dış siyasetine tn~lluk 
edecek ve büvük fbir ehemmiyeti 
haiz !bulunacaktır. 

Süveyşe yeni bir 
hava taarruzu 1 

Kahire, 11 (A.A.) - D. B. C.: 
İ~iliz tıava kuvvetleri dün Bin
j{azi üzerine şiddetli bir akın yap
mı.şlardır. Taarru7. mühim hasara
ta sobobiyet vermiştir. 

Düıpnan tayyareleri, Siiveyş 
mıntakasına hücum etmitlcrae de 
hjç bir ha.sar vukua gelmemiştir. 
Ölü ve yaralı yoktur. Maır hava 
clafi bataıyalan düıman üzerine 
atet açmlfb,r. 

Ankara 10 (A.A) - Posta tel- Londra 1 O (A.A.) - Amirallık Loyd bundan bir müddet evvel 
graf ve telefon umum müclürlüğÜ- dairesinin tebliği: Amerikada bir istatistik neşretmiş 
nıün memurları arasu"ia sicilleri Perşembe sabahı ilk 1aatlerde, ti. Bu istatistik İn.ı;ıiliz ,gemi za
ve mesaileri itibarile şef olmağa deniz kuvvetlerimiz, Bingazi lima- via·tını beş milyon ton olarak .ı:ıös
liyakat gösterenlerden a}Tılan 48 nına bir hücum yapmışlardır. Li • teriyordu. Almanlar bu rakama 
memur taıhs.il derecesi bir sene o- manda demirli düşman gemilerine 

1 

itiraz ettiler ve bunun dokuz mil 
lan ve Ankarada b•ılunan P. T. T. isabetler kayd,.dildiği müşahede o- vondan aşağı olmaması lazım.ı;ıel
memurlar kursundan •hl! sene me- lunmuştur. iki düşman fo.,e gemisi di_ğini ortava attılar. Maamafih 
zun olmuştur. Bu memurlar posta limana yaklaşırken yakalnnmış ve 1 Alman iddıasını bertaraf edere.k 
telgraf ve telefon hizmetl<'rinin tahrib edilmiştir. Bunlardan bir taw Loyd'un rakamını kabul eylemek 
her şubesinde sefl'k yapacak 1bil- nesi 3 bin tonilfıtoluktu ve nıiihim - lıizımgelirse İnı!ilterenin bu harb 
_giyi bu kursta tatbiki ve nazari o- mat taeıyan diğ.-r beş ila altı bin içinde elinde bulundurduğu yirmi 
larak ikmal etmtş bulunmak.ta _ tonilato hacminde idi. Bu gemiler, iki milyon toni!atodan beş mil -
dırlar. parça parça edilmiştir. nunu kaybederek on yedi milyon 

Kurs diplomaları dün kendile- luk bır p;emi tonajı ile iş ıgörmek 
rine Münakalat Vekaleti ve posta Hates arazisinde tarekat vaziyetınde bulunduğunu kabul 
telıgraf umum müdürlüğü erkanı ' <Kaş a ·arı 1 ıııcı sa)·ııuıaı eylemek ıaımdır. 
huzurunda tevzi edilmiş. Münaka- mE!vziine cenubdan yaklaışmakta- Bu miktara :ırtık hariçden inzi 
lat Vekili Cevdet Ke't'im İncedayı dır. Amba _ Alagi, şimalden de, maın edebilecek hazır ve toplu bir 
ve Posta telgraf umum müdürü Asmaradan ~elen kıt'alar tarafın- yekun yoktur. Bundan sonrakı ka 
Kadri Musluof!lu tarafından yeni dan hücuma uğramaktadır. Hare- yıpları va bizzat İngiliz tezgah -
vazifelerinde muvnffakivct temen kat, muvaffakiyctle de\•am etmek- !arının, ya-hud da Amerikan do
ni edilmiş ve lazım J!elen öğütler tedir. minyonlardaki inşaat müesscsele-
verilmiştir. Cenubda, İtalyanlar azimkaranc rinin kendi faalivctleri ile telafi 

Milli Şefin 
f olograf i feri 
Ankara 10 (A.A.) - Bugün al

dı~ımız telıgraflar Milli $ef İsmet 
İnönünün imzalan ile hediye et -
tikleri foto~rafilerin Bor. Boğaz -
lıyan ve Ilgın kazaları Parti ve 
Halkevleri şeref mevkilerine me
rasimle ve içten tezahüratla ko -
nuldu~unu hildirmektedir. 

İtalya Kralı 
Arnavudlukta 

bir surette mukavemet etmişler _ eylemeleri lazımgelmektedir. Bu. 
yapılmaz bir ış de,ğildir. Fakat 

dir. KLt'alarımız, yağmurlnrın fev- son derece müşkül oldu}!u muhak 
kalade iz'ac:na :-ağmen, hirkaç gün kaktır. Müşkülat şunda.n ileri gel
süren ağır çarpışmalardan sonra, mcktedir: 
düşmanı mevzilP.rinden a.tmağa Mü' t h l teaa .. ı'kı' ve 
muvaffak olmuşlardır. iıçlerinden a assıs .:ıme e • 

madeni malzeme. 
bir tanesi 13 kilometre derinliğin- cBuna, İogilteredrki tcZRahla _ 
de olan bu mevzıler, birkaç za - rın hava bombardımanları vüzün
mandanberi hazırl:ınmış b•ılunu - den zivadesile milşkül şartlar için 
yordu ve dağlık araziden tama - de calısmak mccburivetindc kal
mile istifade edilmiş olduğ'undan, dıkları ilave edilecek olursa tngil
bunlara. hücum. çok bü vük bır ha- terenin ı.:ı-erek iaşe maddesi. gerek 
rekct olmuştur. 1936 da, İtalyan - harb malzemesi nakletmek bakı -
lar, bu mevzik!'dcn bir tanesınde, mından ne azim zorlukları ikti _ 
Habeşliler tarafından aylarca dur ham etmek mecburiyetinde bulun 
durulmuştu. Bu mıntakalardaki duğu kolavca anlasılır. 
ileri kıt'alannuz, şimdi, Negelli - Yukarıdaki hesab ile ik bin ıton 
nin 70 kilometre kadar şimalinde luk bir ~eminin bir tezgahta altı 
Adolaya ve Yavello'nın · 70 kılo- avlık mesaiyi temsil eylediğini 
metre kadar şimalinde A lgQJ!'a • 

Tirana ıo (A.A.) _ Kral üçün- yaklaşmaktadır. _l?Ördük. Yüz geminin kac tezga. -
cü Viotor w Emanuel, bugün öğle- İt.alyada H~tan imparator?uğ..- hın kaç aylık mesaisini tf"msil e-
den ısonra tayyare ile Tiranaya nun yildönüm~ tes'id edildi dcfuileccğ:ni artık siz tas:wvur e-

. din f nıriıterPnın yirmi avnır nc- a-
,gclmış ve tayyare meydanında Dün akşamki radyo gazetesin- zim bir fazvika muvaffakivetle 
Kont Ciano, General Cavallero, den: 

• l' J karsı kovduJ.!tınU filı>n l?ÖN•rek umumı va ı ~comoni ve Arna - Habeş topraklarının Habeşlilere büvük kudretini. azim rr.üca~Ple 
vudluk başvekılı tarafından karşı- iade olunduğu bugünler ne ~arbi- kabilivetini takdir etmemek kabil 
lanm ştır. dir ki İtalyanlal'ın Hı:tbeşi9tanı iş

gal ederek kurdukları imparator- de~Hdir. 
Amerikada tevkif 

edlJen İtalyan 
ve A!manlar 

Nevyork 10 (A.A.) - ikamet 
tezkerelerinde yazılı ikamet müd
detlerini geçirnıis olmak sucu ile 
birçok İtalyanların tevkif edildik
leri, dığer bin.-okların:n da iiwr -
!erinde araşt•rmatar vapıldığı öğ
renilmiştir. Çarşamba günü de 160 
Alman denizcisi tevkif edilmiştir. 

I 
,. ... _ ......................................... ~ 

6 ayda pratik 
usul ile 

İngilizce 
Onyedinci ders 
5 nci sayfada ~ 

\. ..................................... ·-····-" 

}uğun tesisi yıldönümiine rastla - 5 6 fi,,. &aa.t.K. CHl.49 
maktadır. İtalyanlar Ilabcşistanın T ,-

elden çıkmış olmasına. rağmen lbu 
Y•ldönümünü ~ene tes'id etmislcr
dir. Bu mün~sebetle R•>nıa radyo
su vaptığı neşl'İ y:ıt arasında şun -
ları söylemiştir: 

cKahraman İtalvan o:dusu mu
zaffer olmuştur. Sarki Afrikadaki 
torırııklarımız da hir erlin ele ge -
çecektir. Cünkfı muhar'bl•ğ• dun
vanın takdirinı kazanmış bir mil-
1,..t ,..1h,,,tte buna müstahaktır .• . .................................................. . 

iRTiHAL 
Sadrı esbak merhum Ali Paşa 

hafidesi Harbiye Nazırı merhum 
Nazım Paşa kızı Bü vükdere Sahil 
sılhhiye tabibi doktor Mehmet 
Necdet Arpal'ın refikası Aı.ra Ar
pat ani olarak vefat etmiştir. Ce
nazesi 12/5/941 tarihinde Büyük
derede Piyasa caddesınde 87 No. h 
hanesinden kaldınlarak öğle na
mazı Sanyer camiinde kılındıktan 
sonra Asri mezarlıb defnedile
cektir. 

İtalyanlar 3 
ada daha işgal 

ettiler 
Roma 10 (A.A.) - İtalyan or -

duları umumi karargahının 339 
numaralı tebliği: • 

Alman tayyarelerı Maltanın ce
nubunda dü~man gemilerine taar
ruz etmişlerdir. Bir denizaltı batı
nlmış, ıbir muhriıb hasara uj?ratıl -
mıştıt. 

Şimali Afrikada İtalyan ve Al
man müfrezeleri zı11hlı vesaMtle 
Sollum cephesinde muvaffakiyetli 
hareketlerde bulunmuşlardır. Tdb 
ruk etrafında topçu faaliyeti ol -
mu.ştur. Düşman· Derne üzerine 
bir hava akmı yapmıştır. 

EJ?e denizinde Siklad grupun -
dan Ancir~. Einos ve Termia a -
dalan tarafımızdan iŞRal edilmiŞ
tir. 

Londraya göre 
<Bat tarafı 1 inci sayfada) 

barüz ettirmekte ve yazısına şöy
le devam cylemektedır: 

Almanya ile mü.zak..,reler nü? 
Muhtemel olarak bu kararın ve

rilmesinde seçi:en zamanı rk! se
beb izah etmektedir: 

Stalinin baş't-ekalcte ~elmesi. 
fC'Vka15.de bir valıye:ı göstermek
te ve belki pek yakında Almanya 
He mühim görüşmelere iştirak e
deceği hissini vermektedir. Bu J!Ö
rüşmelere yol açmaklR. veyahud 
hiç olmazsa Alman - Rus müna
s~tlerini aydınlatmai?a teşebbüs 
etmekle, Stalin, man~ayı ortadan 
kaldırmıştır. Nihayet, bu Rus jes
ti, Baltık devletlerinin ilhakını ta
nımamış olan İnı?iliz hükumPtine 
karşı resmi bir ihtar gibi ırözük · 
mektedir. Bu tanımama keyfiye -
tinde, Ruslar. Moskova ile Lon -
dra arasında münasebotlerin ıvi -
!eşmesine mani olan esaslı en.ı;ıel 
demektir. 

Hitler - Stalln mülikati 
News Ohronicle gazetesinin dip 

lomatik muharririn<;? .ı;ıöre, Hitler 
uzun vadeli J?eniş tekliflerde bu -
Junmak üzere önümüzdeki hafta -
larda Stalinle ı?Örüşnıe!!i düşün -
mektedir. Bu teklifler. belki, Rus
yaya Hindistan ve Japon:ıı;a da da
hil olmak üzere Asyada tam ha
reket serbestisi ve İr<ı"' volu ile 
Basra körfezine bir mahreç veı il
mesini ihtiva edecektir. Buna mu
ka:bil Rusya. Avrupada bugünkü 
hududlarını garanti eyliyecektir. 
Ekonomi sahasında.. Almanya. Rus 

1 - Madride ve diğer yedi mü 
him merkeze yeni sivil valiler tayiıı 
edilmiştir. Bu merkezler şunlardır. 
Kadiz, Segonie, Salnmnnque, Cu w 
enca, Kordova. 7.amora ve Balear 
adalaııı. Bu yeni tayinler, general 
Franko'nun en mühim yerlerde ken 
dine sadık adamlar bulunduraC'ağı 
nı göstermektedir. 

2 - Falanj pattisi gazetelerini 
dahiliye nezaretinin sansüründen 
istisna eden emrin İptal <·dilmesi de 
bu tayinlerle alakadar görünmek -
tedir. Bu istisnaiyet kararı general 
Franko'nun sadık bir dostu olan 
Calnrza'nın dahiliye nezaretine ge

tirildiği günlere takaddüm etmişti. 
Şimdi, Cuma günü verilen emirden 
sonra bütün fspanyol gazeteleri ye
niden bahriye nezareti tarafında• 
kontrol edilecektir. Son günlerde 
Alman basın servisinin açılı'Ş resm 
miinasebetile lspanyol hariciye na 
zın Suner'in harb başladıktan son 
ra fspanyol gazetelerine direktiflt-
verilmekte olduğunu söyl~diği ha · 
tıTlardadır. 

Dün gece, geç vakit Mcnez dl' 
Sandoval'ın hariciye nezareti husu
si kalem müdürlüğüne t.'lyin edil -
diği öğrenilmiştir. Bu mevki hari -
ciye nezaretinin en mı.ihlm maka -
mıdır. 

Akderiizde İngiliz 
filosunun hedefleri 

iptida.i maddelerınden bilhassa {Bqtarah ı &.nci sayfada) 
Ukranya buğdayı ile Kafkasya ts:kenderiyenin müdafaaı;ıına bağlı
petrolundan geniş istifade etmPği 
taleb eyliyecek ve buna mukabil, dır. Düşmanın şimali Afrikada sa · 
Almanya Sovyetlere makme ve a- hil boyunca hayli ilerlemiş bulun . 
ğır endüstri mamulatı verecektir mas, Yunanistanın, Eğe adaları 

Japonya ile münas.ebat . nın ve 12 adanın düşman elind 
Eğer Hitler, Japonya ile müna _ olma!\ı İskenderıye istihkamlnrını 

sebetlerinde Rusyaya tam serbesti nisbette ciddi hava hücumlnnna m 
vcrmeği kabul ederse. bu, Mat - ruz bırakacaktır. Bununla berabe 
suokanın Bcr1ini ziyaretınidenbe- düıman, avcı tayyarelerin; bomba 
ri Japonyanın Uzakşarkta müessir dıman tayyaıelerint" ter'ik edece' 
bir şaşırtma hareketi yapabılmek kadar yaklaşmamıştır. Yaklacma 
kabiliyeti hakkında BerUndcki ka- aına da mfmi olmak lazımdır. is 
naatin azalması scıbebi ile olacak- kenderiye gibi Süveyş kanalı d 
tır. mükemmel bir surette müdafaa e 

Nihayet, Amerika Birleşik c:!ev- dilmektedir, Düşman hava hücum 
Ietlerin,n har.be girmesi ihtimalin- !arına ve para,ütçü kıt'alarının in 
den endişe eden Hitler, tantanalı dirihnesi ihtimaline rağml:n lngi 
bir jestle, İnı!iltere ve Amerik~ !izlerin kanalı scyrisefaine açık bu
Birleşik devletlerini, Rus iptida~ lunduracaklanna itimad etmek la 
maddelcrı de elinde olarak kendı 7.ımdır. 
hakimiyeti altında bir Avrupa kar Girid ve Kıbnş 
şısında bırakmak istemektedir. Ölünceye kadar müdafaa edile 

Tahmin ve tefsirler .. . cek olan Girid ve Kıbrıs lngilter 
Londra l O (A.A.) - Musta - için ölçülemez hir kıymeti haizdir 

kil Fransız ajansı Lildiriyor: Bu adaların düşman eline dii~ 
Almanyanın i~ali altında bulu - mesine mani olmak onları ln.,il 

nan memleketleri ve. bu .me~~leke~- n,!lksar\ları ic;;in kull~nmaktan ~ol 
\erin Moskovadak~ sıyası mumcs51l daha ehemmiyetlidir. 
!erini tanımamak ııı..susunda Sov - j--:ı:.. A'--- 1 l l 

1 B. rw• f d ·ı ka """....... U11'111 ve ta yan ann yet er ır ıgı tarafı~ .an kvcnlen - derıU zayiata 
rar Londrada te ımsız arşı arumş- Lo d 10 (A.A ) A .• 11 ı 

S 1• h' ı· [ ·ı· hf ll · n ra · - mını 1t tıır a a ıyet ı n~ı ız ma e enn - d . . d.. h 
de. Moskovadaki lngiliz büyük el - f aıdresı60, Ou::;b'':1antın .sl~nt ahftalar zckaı 
.. c · 'd 'h ı· k ın a ın onı a o acmın 

c;ıısı rıpps en tavLı ge ınceye a- n . k ·betıt:11· . b'ld' kt d 
d h .. ı·· f . d . f b d'l 1'enu a:'} • .,..mı ı ırme e ır. 
ar e~ tur u te sır en ıç ına e 1 

- Nisan ayı zarfında İn,g lız Vt 

melttedır. . . miittefık knyıblarını teşkil eder 
Şimdiye kadar Sovyetler Bırlı • 488 124 t ·1 • t · · d Akd · d • d · tt' . onı a o ıçın e, enız < 

ğinin bu anı kararını erpış e ıre- yapılan son siddetli harekattak 
cek ort~d~ hi~ bi~ 'ley yoktu. H~tta kayıblar da d~Udfr. Akdcnizdelci 
ç.ok salah.~yetlı. bır . Sovyet .şahsıvyc- kay1blar. büyük ekseri~ eti Yunan 
ti daha ~~~. ~ıze ~ıyordu lu, So ,: limanlarındaki Yunan vapurları 
yetler Bırlıgının ~ıhver~ .karşı kat 1 olmak üzere, 187,054 tonilaiodur. 
istiklalinin . en barız delılı Mosko - Nisan ayı zarfında, Almnnlar 
vanın Belçıka. Norveç ve Yugoslav ı 144 995 tonilato ve İtalyanlar 
ya elçilerini hala nonnal siyasi ınü- 74,ooo tonilato batırmış oldukların 
mcssil olarak tanunakta bulunma- iddia etmışlerdir. Bu, cem'an 
sıdır. . . .. 1.218,995 •tonilato etmektedir ve 

Siyasi mahfellerde şımdı şu mu- hakiki kayıhlann iki buçuk misli
talea ileri sürülm~ktedir: lngiltere dir. 
ve Amerika Baltı' memleketleri - Şimdiye kadar düşmanın kav 
nin Sovyetler Birliğine. ilhakını h~- betmiş olduğu umumi tonılato, 2 
kukan tanımaktarı ~_tına et:nelerı- milyon 912 bin tahmin edilmekte 
ne karş h~udsuzlugunu goster - dir Bunlardan 1 756 000 tonilatosu 
mek için Sovyetler Birliği de Al - Al~an 1090000° to~ilatosu İtal -
man ~aü üzerine memleketlerin - yan v~ 6G,oo0 tonilatosu da düş -
den c;.ıkan hükumetleri hukukan ta- mana yanyan dij?er !J!emilerdir. 
nunarrtakla mukabele ebnektedir. 

Sovyetlerin bu kızgınlık harekt."- yalnız lngiltere zararına olarak de
ti bittabi bugünkü ıartlar içinde ol- ğil, fakat ayni zamanda Hind de · 
dukça vahim bir mahiyet almakta- nizinde ve Akdeniz.de Müslüman 
dır. memleketlerinin heyeti umumiyNJ 

lngilterenin Yalun,arkta ani müş zararına olarak dıı Alman tehdid · 
külatla kaıyılaımış bulunduğu bir lerini kolaylattıracil"ından endip 
anda Stalin'in bu yeni aiyasetinin edilmektedir. 
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( Şehir Baberleri ) Otomobil faciası kurbanları dün 
göz yaşlan arasında defnedildile Şehrimize gelen 

Maarif Vekilinin 
beyanatı 

,,. ... ~ ......................................... ~ 
( V ekü, imtihanlaTtn erken j 
! baf'arnıf olmasına Taimert ~ 
: b'"t" melelebHrcle elde : • a an •. 
~ edilen neticeyi muvalfakı- ! 
: Y,!etli bafqy~ : . . 
\ ............................................. ~ 

Dün, İstanı)ıula geldiğ!ni yazç_lı: 
.ıtımız Maarif Vekili Hasan Alı 
Y.üceı'. 'bir muharrlrimize şu beya
natta bulunmuş.tut: 

Belediyenin getirteceği 
bnyok otobosıer 

f ............................................. , 

Hastabakıcı kurs
i ları için kayıdlara ! başlandı 

Bir firma, 6 haftada 25 kişilik 20 otobüs 
getirteceğigi taabhüd etti, Almanlar da 
yulaf, afyon mukabilinde 30 otobüş ve 
100 kamyon vermeği teklif ediyorlar 

: 
~ 
i 
! . 
1 
: . . 

Elektrik, Tramvay ve Tiinel iş-ı Almanyagan otobüs getirtile~e~H i 
letme idares_\nin otobüs mübayaa- haber alınmış\~.f. ~ir A~man iı~ - ; 
sı içln açtığı münaka:;a müddeti l .roasınrrı tra!JlV~ ıdares;.ne t>ild~r- : 
hitam bulmuştur. Bir firma ida - di.iti şartlar ÜZ\!rine, idare b~. fır- ~ 
reye müracaatla 25 ki~Hik 2Q aded ma vasıtasi~e komple 30 otobus ve ~ 
otobüsü 140 bin lira ro,ukabilinde 100 aded dört tonluk kamyon ~e: : 
ve 6-7 ıhafta zarfında vermeği ıti,nilmesine · müsaade edilmesını i 

Yardım sevenler 
Cemiyetinin . 

faaliyeti 
Yardımsevenler cemiyeti İs

tanıbul rnerkezı idare heyeti, 
dün öğleden evvel Pa.rH vila -
yet merkezinde Bayan Hayri- ~ 
ye Kuda.rın .riyasetinde top - : 
lamruştu-. Toplantıda verilen : 
kararların taıbik ~ltli üzer\n- ! 
de ~rüşmelerde h1,1lunubnuş- ~ 
ıtur. i Cencıe merasiminden bir intıba 

<- hıt;anıbulda ü~ dört gün ka
laca~ıro.. Bu müddet iç.µıde, Ve -
kalete lba~h mcesseselerde t€t -
kiklerde bulunacak ve kootdınaş
yon heyeti kararile Ankarava kal
aır lacak Maaril matbaasında meş
<R.ul olacağım. İlk okul öğretmen
lerinin kıdem zam1an ve meı;ken 
bedelleri ha.kk :ı;ı.da Meclis«ı ve:i -
len karar mallı,ı;ı;\ı.muzdult'. Bu ış,le 
al~kadu. \o'.ilayetle~ ~şgul ola -
C<ıtkl~dır. 

taahhüd ed~ini biklirmiş~ir. Bu belediye risayet makamına teklif i 
otobüsler Basra yolile getirile • e1mi-şfü. Dahiliye Veldletinin t(l~- ~ 
cekıtir. İdare bu müracaati bele - vitbint müteaki.b bu f1rmaya da sı- : 
diyeya lbildirmi-tir. Belediye dai - parişler verilecekt[\. Tran;ıvay ida- ! 
mi encümeni ve Dahiliye Vekaleti resi İst~n'bulda otobüs servisleri ! 
tasviıb ettiği takdirde otobüsler ihdası i~i,ıı 200 otobüse ihti,ya~ ol- i 
s paris olunacaktır. duğunu tesbit etmi~tir. Getirtile - i 

Şelhl'~zde ilk. orta, lişe ve Ça;l'Şa.mba. ~nü ~ecE6i, Harbi - baban·n sesini hıçkı.rı\çlar boğa3:Ul· 
yüksek tahsil ~Q.rroüş bavan yede vukubula.n Qtomohil kazası da dü,Wınlemi~ ancak: 

Bu sene imtihanlara ~ken ba~ 
l.amnaslwı ra~me.ıı neticeler mem
nuni vet v~~ici mahiyettediE. ~': 
va7.iyetiılı lst~nbu~ o~W™)ıipı 
bi.iıtün Y\l:çqdıı. da ayni o~çlugunu 
söv l i yebiUrim. 

OO.tün eleme vtı ikmal .imtihanla.
rının Haziran .;eya Evlulqc ?lac~
~ına dair henüz de~ .. sı:rü~ hı~ b~r 
sev mevcud olmadığl ~ihı ve.rılmış 
biıı karar. da voktur,:t 

Di~r taraftan )"Ula~. at.Yon gibi cek kamyonlardan bir kı~mı bu.ra
bazı .!ıraıç maddeleri mukabilmc\e da otobüs hal:ne konacaktır. 

Basın birliğindt:t 
genç ~samların 

sergisi açıldı 

H~rice ısmarlanan 
Hlı.umtu 

madderar 

ve 1tenç kızlardan j{önijllü bas- n.etices~e :feei L.ir şekilde ölen • .,...... Sizlere şükran, ölenlere :rah 
t~akıcı olnı.ak tstiyenle~}n Qüzel Sa.n'atlar Akadmeisi yük - met. 0 adama lanet!J diye:bilntiş 
dün sabahtan itibaren Halkey. sek. .mbvari şubesi ~alebeainden ve oldu~ yere, :'ı-"1blmı$tır. 
leri ve halk: odaları. ı:ı.1erke~ - K~ SQy~ıa. ile Fuad Tasma - J.ıteru,ime iıtink edenler; Qra
Jer~nde k.ayıdları.:ı,ıa b~şlanmı~· nm cenue.ked dün Şişli çocult ha~- d~m ~ yaşlıuı ioinde ayr~lm~alar
tır. Bu kurslara 18-4:> ~aşın - 1 ta.nesinden saat lı0..00 da mera - du. Ölen her iki ı;?enç de evli bu-
d.aki havanla~ kab~l cdılecek. ~ simle kaldınlara.k. :Ferik.ey eami _ 
tıı:- Ka~ıd kmudddedt· lm'T M;daey\S i sinde namazları lıulınehktan sonra \unmaldadırlar. Kemal Sovmanın 
an.~ıDa a ar eva e • i Fmköy mezadı!!ıı.na . def.neluB _ iki de ~acu~ vardır. Fuad Tay • 
cektır. : · ~ mat\ da yeni evlen:tniştir. 

l . b'tt'kt : muştur. 
: KaVJ,d muwn,e eşı J.. l en i Merasime. Güzel San'atlar Aka... vti.,.un·· ..ı .... bu-" i ŞQn.,ra hastanelerde kurslar acı.- dem.isi mQdür ve pro!esörler~ ıni _ Alacak .11..._ q...,.. 
: lacakhr. J<urslatda 11abahlar; .ıa,ı.. bÜ"liğ~ :uam b.ıü~i.ID Aka- varalaı;ııa 
• ~at 8,JA dan 11 ~ kaclaP ımıelı ~ar. . ..,. ~. . . . ~ . . 
: ıı d 12 e kadar nazari ders demı talebelen ve unıversıtclileı-- tV'lell\ı iNi\. 5tMdıyede b4_r ya-s. göst!~llec~~ti;r. 1~. le~~~~ b,U- ge~c~k 'l(e ~~ ralama vak'ası olmuş, hir alacaklı, 
i Ya.ırdı~'{en!~ ~~m\_veti, kıttl~ ~~al{ d.IJ.!~t.İl· .~r~kQ.Y !be.-ç~u baça~ mütead~ yer-

Hasan AH Yücel ü~leden evvel 
vilayete p-ideı:ek vali ve beled.i.~e 
reisi do}<\o.J; L!)l{ iKır.daı:Ia "bır 
mijçl<;l~t gıi;iru~mü tür. 

: faal kolu öı;ıümü,zdeld Salı .ırü- mezarlığına kadar eller uzerın~ J • d vurmuştur 
Nejat Melih, ~l'Jidin Dino, ~ Dahili ihtiyaçlarıı:n,ız için hari~- E nü 14 ~. ~esı;-iyat •olu da ay- taşma.[\ .~ıy; öl\\l~r. ~öz yaşla:rı enn en.. .. · . 

liın Turan, N:uri !yem, Agop Arat, ten ce1bine ça],J,şı}~ birçok m:ıd- ~ ni ının saat 17'.30 da birer top- içinde ebedi meafenlerıne bırakıl- . Eı:eıako.yundc Etenıef~dı çadde-
Faruk Don, Dhan Arakon, Tur~u.t delerin l>j~ kısmı:µın yakı,nda . ge- i lıa.n.tı yapa,c~~la.rduı. mısla!'dır. a.d, 43 nwımaııalı o-.ıdo oturan 
Atalay, Avni Arbaş, Miimta.z "te - tiriilmeısi mümkün olacaktır. 'h;ı \.. · J M~zarları başında Güzel San'a•- Mehmed admda birinin Suadiyede, 

vu· ı bltaQ.,ıı;c Jpevlet maföaa
s·na uervarak matbaar;m Al)~q -
rava nn.ltil i; l~rL etr~mda ~a~a
daı;lara ba7.1 direktitler vermıstır. 

ner Kemal Sönmezleı:, Yusuf Ka.- giltere ve ~Ü9~eml~~~erind~nw şi- ............................................ _.. Jar Akademisi .müdürü B~Pl\an Ta.ıluarlada. Tut\\l& t'lk:ağıocla l nu 

ras~y. H~et Akalın istanbuJ li- ı>ari§ edilen ~O ton haırı. kş.uççR;un K9 ,yb"'laft beledı·ye Toprak Akademı namma lbır ve maralı evde ilcamet eden İhsandan 
nuµıı ve tipleri ~evzuu etr~fında ~k yakında ınern,lıeketim,ize ~le- ~ H Yüksek Mimarlar Birliği namına b' ~ 

1 
w dl? 

hazırladıkları resimlede tertit> e - ceği bildirilmektedir. Bu:oda,.n, .t.>M- iki zat müessir hitabeler irad e\- ır ta~ ~. acbagı 7ar w • • ek 
dilen sergi dün saat lG da Basın ka Amer~ay4l s.iq~riş edilmi..ş o~an. tahcı ·ııdarları m~leroıil'. Evvclkı cun. u "~ca~ı ıstem 

Harb.jvo...leki f.:tÇf8 Birliğinde ~ılmıştır'.w~er~i liman maden~ eşyalardan ~ir kı~mı Q.a, ~ Bu şırada çok haz.in b ir hadise üzere borçlusun.un evıne gıde~ Meb .fi""'"' '! ~ mevzuunu ihtiva ett.;gı ı.çın ~~- Süveyş y.olu vasıta.$1~. ~m].~k,e- 3 b ldu cereyan etı;niştir. Diln Manisadan~ medle İhsan aı-.sında kı.aa hır za .. hakktndakf müddei., Jer kordelayı bir balıkçıya ke~tı~- ti.ınize getqµ!ecektir. !ngılt,erey.e Ü u evla.."dmın ölıütn haberini ahı:ıca, m&D .içjnd.e kavga çı.km.ıJ,, hu U.Da-

mi.şler, müteakibe~ Fikıı~1ı. Adıl si~riş edi~ ol~- 830 sandı~ n~ .. cenazesinde bulunmak üzeJ;e ls - da Mehmed bıçakla İhsnn.ı vücu -umumil\ğİl'.l tşvzlhi birkaç sö;z:söylemiştır. Sergıyı baş7 ~ır ith .. al edilmi. şt.ır. :Şu.n_lar ~tı~ Şebrimizd_e son ·~nlerde kay - tan'bula nelen Fuad Taymanı_n bar du"nı.ı"n muhtel1'f yerlerinden yara • .,.,. ta idarei örfiye komu~nı ve vah d ı-~~1rt n~~ bol beled t hs ldı lannın a F. -
--......hur:vet uıı;.Nıeiugn,urqU~<:Leq ed K k ol y;aca gore. tevzı e ~~~ ır. . ""~r ~ .. .. ıye a ı aır . - bası avukat Kemal. ~?cu~unu14 la tır . 
..,........,.. " ~~ık A'fDA! ne.ş mua'Vini Ahm m~. . · - tıanutan .fa-caret ofisı de ıthalat dedı u~ bul,m~tur. ~ar Şıle, mezarı başında birkaç soz soy le - 7 ~~iti mektQbu . Q. p mak üzere kalabalık ve guz1de bır ~~dilderi ile iŞbirliJn yaı:;ı.arak ba:ıı Beykoz 'Ve Beşiktaş belediye teııfı.- mek w:zı.ısunda olduğunu söy,le - hsan. tedavi altına ahDllUş, 

rec;:r:~ni?.in 916/941 gü:n ve W1f dA-vetli kıütlesi ~ezmişt·r. lu~u_mlu ll)~lw~rı ~e?ırtec~t~r. sil memurlarıdır. Z~.ı:ta Beykoz m~. fakat fazla tee~rden sarşıl- ~ed y,ıt.kala!Nlrak haklp~da tL 
li&Yllı nü&ha.şm:ın b~ci ~hifesinil) ( .. .. k ) Ofısın getırece~l. bu ma~deler beledi ve şubesi. ~_:~darının izi ırµş bir va.ıi:.yette bı.ı.l~an zaval\1 Jtibata başlaınnıftır. 
ı, 2. 3, 4• 6 say;ılı sü~u.nunda (Ha::ıı- Kuçu -~ stok yapılacak ve herhangi bır- dar üzerinde bı.ılUMlajj;~-..ır. 
yedl'ti oıtonıPbil facıasmın tafsilatı _ o ı . ı . hkta ·piyasaya çıkarılacaktır. Bir- Di~e.r: tahsildarlara aid tahkikat 
ba.~ı.ı~ı> ve ~öıeın iKi ~ka.demi talebe- e Beylerbeyi ı.ake~ndc yapıl- likler kanalile ~elen maddeleıı is~ da derinleştirillllektedlı:. Beşjkta.ş 
sinin ka-z:a esnasında otomp)>ilin i - makta olan mendirek ın~t:Sı t~: doğr.udan d~.ıva tevzi edilecek- !':ubesi talhsildarı Na.zm.i 'l\ıganın D ı· k k at ·. ve 
çlnde bulundukları anla..şı)Jıı ı,eUın<ll) m-amlanını~r. İnşa.at belecliy& . re.t~ tir. ;immetin.e 160 lira ~eçi:rdi.ğj. aDla. - M A R l ıı A R O il i«'i[IJ 
bir ya"&J intija.r etıThşta. muavini bitfi Ak.oy ve fe~ ışlen l şılmıştır. 1\ ft 1\ 

Akademi talebesinden bulunan v• müdfüü Nuri tar~fıı.~~liln; tetkik 0 
- Mütekaid, dul ve yetim erin ---- 1\1~.tam aijper film,l,eri ve 

k~ neticesinde ölen Kemal Ue Fu_ lunmuştur. Menc:üreıtt~. iÇ kıtım!n - yoklall)aları MahkUm olan muhtekir u!!ll• M En s. NEM AS 1N1 N 
adın tramvay durak yeri.ndc oekle, - dak.i nht-rn;ıın İnf<'S: ~t. d~ alaka- Müteılc.aid, eytam ve er•ınllin bi- Asliye 2 ni:i ceza mahkemesi bir S F"1 1 
mek.te iken otomobilin keOO.ilerin-e darlara talımat verılouttır~ . rinci 6 aylık ma!_Ş yoklamal~rına kauçuk tüccarı aJeyhindçki ihtikar Müstesna ve par~ muvaffakiyeti 
ça.rptı.ğı ve iddia e<ii.ldiği gjl:>i ot.o~- O Dünkü ih:acatmuz 300 bi~ dünden itibaren başlanmıştır. Bu davasırı.ı dün neticelendirmiJtir. u N u T u L M Az B ı• R 
bJın iÇinde bu!unrruıdı)tları ve şofor- liradır. ihraç edtJen m~~del~r a~a }"Ok.lamalar 25 Mayıöa kadar de - Suçlı.ı İsa\ Ventura, bir takım · 
lj! de şahsi müna.sebetle-rt mevc_ud oL sanda, Almaııyaya yagL to l:ıu; r· vam edecektir. Bu müddetin hitamı R_eırakendcci esnafla anl~~ ve 
madığl ve yalnız yaral~lardatı ~ .- tiftik., susam; Romanyaya fbad k•. ı.n na kadaıc yaptır.ılm~yan yoklama - kau-çuk fiatlannı yükselterek, zin - B A l o G E c E s •ı 
nın mawunun te~esi ve ~ ~ içi. Çek!a~-a sU

9
am • ın 1 ıçı' Iar umumi maaş tevziatının sonu - cirlemc sunıtile ihtikar yapmışbr. 

nin de ağp.beyiŞi olduğu ve hA.dıse lnciltereye tiftik vard~r. na kalacaktır. T·· cann suçunu sabit gören as -
"-"""'

1

..1- öul duk'.lan · .l uc Bu Salı son matinesine kadar: gösterilecek.tiI. e:ıruı.şında ~~"'~ _. un ığtp. • Kad~I) _!l~a~~bı·la:ı üzenl);:ı~- Belediye ve husu~i idarelerd~n }iye ik.inc.i ceza mahkeme.si kendisi- SON GONLERJND~ iSl'İFADE EDİNİZ. 
yap la.n ta.h!ttıı:at netıeesı anl~ . . ki tetkikler hal.ıı bir netıceye bag - maaş aları mütekaid, eytam ve era- ni 50 lira para cezasına ema~ki'lm 
da.n key~iyetin bu şekilde ta.vzıhinı lanama.rnıışt.1T. ~İj\t Müraka}:ıe Ko = milin ryoklama)arına da yarından etım:iştir. A~ıc..a İsak Venturanın ;==mİİİİmİlıB•uılglülnlllsa•a•t•l•l•d•e•t•e•nl!zil•aıt•ll .. mlla•ti'n!!lle!lll•ll•llll• .. •11•11••"11•••••.._lll' rıca ederım.. misyonu tek tıp kadın ayakkabıla itbaren ba~liinacaktır. d"kk3.nmın 7 gün müddetle seddi .ııııl ·-w 

SON POS'l'A - ~~iülllu.m~iğin nının i~l _masraflarını aya~kabıı:ı- d~ karar altına ahmn.ıştır. 
meklub\lnu &ütuaj.;:\mnıza geçırdık - lar comıyetındcn eıo~~~_r. Ceıt1 - Milli Piyanaonun talihlileri 
ten sonra ili.ve edeceğimiz bjr oolç_t!'ı yet evveke hazrrladJgt nu~une ere . Pi ld . 'n 6 ncı . ll!ll•!l!lll!WIJlllll!l ..... '-"!1 ... llll' 
var: Hadisenin YM"4.ıiıntlj'; IJ()k.ilde uygun şekilde bir lisı., ~-.nzım ede- ~Hl y:ango . ~r~~nı . . e .4111 

vukubuldqğ4nu bi~ aı4k&da,rlar. söy_ rek komisyona VCl'Cc;ekbr. tertıb pli.~1~ . bin~cı k':'ıdes.m 

İki aydanbeıi yegane gelen f r°'nsı~ filmi.·. . 
1940 eel)eainin en mükemmel şahcserı ..• 

ARTİST NAMZETLERİ l~m ftir, Ni~kim, ~'_~Yi. ilk ~?;~r • Mustafa isminde bir açıkgö~ muhtelif .b~yuk .ikra~elen lc.a~ -
verdiğimiz zaman, Mö.ddeıu.m.wnilicın Strkecide birçok ot~llere müşten nan ~hnmu:delci tallhliler şunlar -

' tavzih ettiği şek,t}de .. ya.zııu~~. . Bu ~fat\\le girmiş ve battaniye, çar - du: 
nokta.y;ı iŞs,r~ .bu yüııden zaı·un bu- ~f. elbise gibi bir hayli ~ya ~l - Be~ta~a. Uzuncaov.ada Ç~yllr 
luyoru.z. dıktan sonra firar etrniftir. cadodeande, 83 numaah evde o, -

Yakal;t.narak, dün adliyeye veri. tı.ıran Salihattin Topı.akoğlu, Tar -

YILDIZ 
Sinemıw, 

DANKO PiSTA'DIB 
Sevimli Kah.Raanı Eleme imtihanlannm len maznun Sultanahmed birinci labaşmda Beki.r eokağ11\da, 25 mı-

netkeleri sulh ceza rnah.keme"in~e s~rg.uya maralı apartıunanda Karabet Ravik- f ADL IAVQ~ 
AIAliadıt.rıluca yapf.}aıı tıet.'ki~de- ç.qldl<ijkten aonra, tevk.if edılmış - yan, Saraçhanebaşında tramvay ca~ 2 nci aüpcr 6.lm.i v~ Beyoğ-

H nazaran. bu 9e.0e ortaokul ele - br. deLnde, 1 7 numaıalJ apartım.anın lund• ilk defa 
me imtihanlarında muvaffak olan - 41l Tiçaret Vekii.lcti dün fstanbul 4 ünoü dair~ İhsan, Ramicl~ 
lamıı eıayMN geçen ytollard.a elde ec:li- Vila:r.etiJ)~ .bir telgraf gönder~rek, Kı~la meydanında, Topçuihsan ıo
leo neticelerden daha iyi bir vazi.. lutili tev:z>~tına esu ?lma~ uzere kağıında 20 numaralı evde otUTan 
yet arzetmdttedir. Bu tetkiklere Lıt.anbuldA f:-aJ ve &"av:? faal ne ka- malul Cafer; E.renk.öyünde, Sahra -
gÖre: hu yıl ortaokul demelerine dar otomoh.ıl bulun~u~n~ v_e. bun- yicediıddc Orta sokakta, 32 numa-

. 4500 talcıbeden imtihanlar ·~~ ne ~tl\r lMtıge ihtıyaçlan . K C 

Kanlı 
Balalaika ~::eııinde 3600 ı muvaffak olmuş, olduğunu $0nnu~tur. Bu malumat j rah köşkte Nt't ~t .~nar v~ er : 

· · · ·1 · ih I 2 .. · 'nde kaj!';,alardan toplana _ rahpaŞe hastane61 rontgen teda~ Harikalar harikası büyük ~k .1 ~0 kişı k~ ar:ı.u6s.ı9 ; 1~~ ·~ ~a :I).µ i!. ret Vekaletine bildirile- ! dairesinde miliıt~hdcm Nedim Ö - romanında takdim ediyor. Bu aşt.ırak etmemış ve sı c Jm - ca .ve ~ ke filmde ÇARLIK RUSY ASI -
hanluda lcazanama.mıı:lardır. cck;br. · 1 NJN lüks, büyük. ve nıı.ıhteşem 

8ev l'T'!\.j vo-rr ki : sahn,.ctlerini gÖTcc:ek ve güzel Pazar <?)la v wkııu dinliyeçekaiııiz. 

.ı~-•BUG. ÜN 

p E 
Sinemşsında 

Baı rollerde: 

LOUIS JOUMET ... CLAUDE DAUPHlN 
ve j E A N t N E D A R C EY 

Önünıüzdeki S A L l ak~ 

s İİ 1Y.l E B Siaeması:a.da. 
Bu hafta 

s ABA. Y Slaeması:aıda 
2 büyük ve güzel 

BALALAl'KA 
NEI,.SON EDDY 
İLONA MASSEY 

Seanalar: 
3,20 - 6,20 - 9,20 

film birden 

MAElENLER 
ŞEYTANI 
CESAR R-OMEO 

Seanslar: 
2 - 5 - 8 de 

Bugün aaat 1 O,S.O de tenzilatlı m.a.tiııe 

MEVSİMİN EN SON 

HEYECANLI-MERAKLI 
BOYOK BlR SERGÜZEŞT FİLMi 

, 

Charlie Clıan Pan.amada 
HasBfl bey, es~ 

~.i; «Jjplomtıt. o)y .. 
... 

Corc. 
Bir hitabesinde 

hanla ha~ birbirine 
karı~tırınış,. 

Hasan bey - H~
ediİecek ne var? . Bu 
zat dünyayı karıştır -
makta şöhret bulmuş -
tı.ır. 

Meşhur Polis hW<tsj CHARLIE CHAN 
c".t111sluk mücadeleleri. ltiveten: FO~ JURN.A,J.. S,OJ) dün.x• 

~·-~~------- Bv.ıı~ &AAt 11 ~ ~l~lı m~~· 
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TEYZE 

'Memurların uzatt.~ı k~& ,Nf! komiserin huzurunda ifadesi alın- k~iııi lıekeleıxU.sle.rdi. artık ce 
kalemi aldı Tiµiyerek iswıini y.a.-z ~ .S9J"WN.l her suale cevab ver miyetle arasında harb ilan edil -
dı. Ki~dı kıdemi iade etti. «~- mit!1'4. Şe~ ö~adaa,. cıif deoıekti. P.eW13.! .. V.al'Sln ~Y-
1U,1ndan evin ı:uıjlh-tarını ~kaı'<dı. d~li~de;ı;ı, ı,11aeıı.usuftd.aıı 11~ .le olsuor •.• Alem Didarın kim .ol
kapıyı ~. lçeri ~rdi, sonnı. k.apı raretle bahsetmişti. Kocaa11ın he' duJunu ~eeekti. Dider şi.mdi 
yı kapadı. Art11t yaln-ımı, 1kimse ~IN,r ~ iş.lenıeısiae fınk.M taint.tln -ale)1ıilıdeydi. Ufa'k bir 
onı,ı ~rmüYordu. 'l'Jşlı~n kmnı%ı ~~ eın.oi~t w tildetle ~ iııaan ., yu.ımuak, en uy 
tı,ı.ğlalan ~rine QÖk~!'lti. . s(_>ylem~. ~tv~mn ne oldultunu sal ve sakin bir adamı en a7.ılı bi; 
Bur~da ~e kadar kel«ııDlt k)m bılmedı~ d>ı nereıle ib~ · · B k · R 

Y ...ıı ., ...ıı aı a1;11.!I t...&. · d....&..il' " Bu 'l'M .. __ -::-ı-.:: ld ;ır,.,,~ dah' &..u-...:ı·ıı.; anarsıst yapıverır. a ounıne>, o 
~n.n : EKlt.Ell ~'D a.ıımın e ~ ır ... nı,ı ~lJl u.ı:u.ıllll.un o u~ILl·U ı ~ı~. ·~ ...... .__ 'L•il "-" 

· · . lteQ<jisi de bilmiyordu; l>elki b~ ni tekrar~- Bir •alik • kal vıı.cho1 ,. • .,, ~ıı uvmvca 1 ~•mseler 
a....J/.i~uı V8FJ~ ~şj» .. l?H' kadınj"*-•kta r~klanıp ~nden baş-ımaktaydı ... ij~ olc:jujtı.ı :rerde daki\c,a, i>elki bir sene ... 'f3~jniJı Mttıdell iıtklma dzr.-.w zap- belki bir aece ,.anm •at ewel 
~ ~~ VfZ~~ R~U~ olsa~, larıı~ı çevırmıJoriR ... ş,t..v~ e,. ~lıf kaJ,,4.J; Dj.,Q.fr Wtrlıedi; sen- ,ki,ıd,e bir ~arlc tfönii~u. Döner ·tıe•emeıaiış, ~tt. yatmış ve uyumuş olsalardı ha -
~lir .. sııı,r, y~vwır,_ ı~<J..t9 taletı fendi, alacaba .oilun... de~~.o~, buJM r~eıı ilerledi, ].ten: cMerkeze. m~rkerıe• diy.orılıı. $imdi od•M•rd.ı. 1'.90dM kaı ,.U. \>alka bir iıı.tikamet takib e
~r.ı. i'apı 0idfr, ırJ,~eŞı1ne h~- ~vi-qe ya.klqmıştı. Birdeırbin eYBlin ~~ 4®". meN~ Merkez. yalıµz merker:!.. ziıiuua • 1Mlıt'df.. Odfl811,._ v,a}J!ıı;. K~mse der~ Surıası muhakkak ki Set 
tım, ıilı ~1tc,la, ın~vt-fatı kuy- dizleri kesildi. bqınd.aıı ~yo f~ ~ iler;Ledi, hatta ses s:ı- Q,e bu dÜş:ül)ceaen 'baıskasma yer onu görmj~. ~ bu yal - vamn ortadan ka:v\>olması ve 'bu 
\>~tli olan Didar lm~l~ııı gi,ç biri- birk~ ~~v~. kaynar. 11eya. b~zlu Si#: karmağa d~ muva~~ 019.1;1. kalmamıştı... Evet merk~ çağı- nızlıRı tJ.181. ~m.e~W;· ~uhkem ~:vbuhetin b.in türlü tefsire yal 
rıı va?madı; sadece yer'-1.~n kal~- 1ar dQkuldu; nefeaı kesildi.. kal~ - Efm<ij oitwn ..• KıJ»J, anyor. nlmıştı, merkeze ıdtms! 16mıııdJ, bir kalenın ~ınde Rıl», .evinde. o- acınası Didarın hayatında bilyük 
tı, reısle ~eııil"IMıP ~~ pktı. ~rdu, te\u~r işi~~'. .ÇJlııncf şwıuz? · · • . m~rlreze «itfAeHffi. merkeze ~İ- dasındaycjı: ~lf'T1\ie l,l'~Stl)a .,sed - Uj~kl.i.kleı-e Sıebeb olmuştu. 

Yelda aıd~ril,M ~:f~w-ordu: ı_şlemete başl~ch, JrOrleri karardı, - ~l~~at .camıyeti :wuıtase- decekti, merkeM. ma-uze... ~er ~l~ti. C.emiy,t onu red - Vakti 1ıu .. . 
- fley $etvan e~e-J)di .be~ ... bir anda komşularının ttencüsiai bıeciii ~~D ~ iJY~ Pidfn. Kalkıtı. Eteklet'lni ,eırptı. )!aşın detmisti. Bir uyuz kovl1n gibi sü-~ .. :tt/:1 aı;: 

lJeıe sen.bu haltı yedinşe - :r.er-iiıı, ~T4e ~rılarından, kaf8 arkasırp- - Yi.c:IM ~··· 1ie j,şt.iypl'Bll- daki ört\iyQ Elüzeltti. Derin bir ne riiden atılmıs. uzakla'StırılnnStJ. . n m-.k bakkala kasa 
bilirim seni - hani yok ın~ 41.i~- dan ~zetledikrerini j!Ö:rdü, ıülüf- nuz?... fes aldı. Hal ve tavnna siikW.et ~nm di.rrni).e 1.ekelenmit. alıt ven& Yl'P . • • 
lah ~nd~n .eöıreceiira Val' ... Be11i melıer~m quydu. B11ndım sonra ber - ~ ~M> ~~Wle§İ. j{eiir - alam.eti verıniv~ calJ4tı. Kapıyı damgalanmış bir kadınd,ı. 'Her ta- ba • .-.vatıçıya ~ıtıne~ . 01mUWtu
e1aleme karşı rezH rü.şva ~e- türlü dedlkoduya, her dirlü iatilJ- dim. Sizi merkezden istiyorijar... A.C!ı. sokaie ,l'ktı. Alır adunlar'lll ral\a, heı"~ Ju:ndişine k,at'Şl hp taun b~ emt.eay.ı ~ satı.ci!8r 
nin ne oldu/ftınu ı>eQ lt4P1l aöste- ~Yi, Jl#~~te yol açılmıftı. Kim - Me~q ~? .. , Nidn? ... mer#.ezin ~nu uttu... ~ .veıiv.ordıı. 'J)erununde. ce-j dan tedarık ediyor, ioa~ları. a-
ririm. Etime dıiiıeme~ite ~. y~k- bilir neler sövl~ecek. ne rivaveı- - Mi~yQfWl).ro 1'ir satı, b!Mi9'n• bir aar .St- -~ Qışı ~- jnsanlara ker- pısmı çalaıı Ollkkel ~ırwına fiıpa-
s~ karışmam ... TE."Vekkeli evimi- ler dolaştırılacaktı!... I..-.anı. - Pği. ••• ~.im·~· BJJ'..azd~ ~ 'tJ.~ «fipünen 1>ir ..t ~·· w nıeh~ 'b.Wlerı uyan~. Madeırı ~ 'tııul'ım•,_.~. CAıAa ) 
tın kapısını çalan yok, tevekkeU eli çantalı bir zaoıta memuru çal- geliı:lm... - evbıde, e4111mdafldı. .IMrk-~, ki undWrn!en .süphe ehni~er. . .,_ 



ı s.,r. 
SON POST~ 

Adua (HU9U91) - F.tbol STUP 
birincil& müsabaklanna Paaar sü
DÜ de Aıd&Da .tadında dnam ~
aittir.)(~ tabnlan ara. 
aında yapılan final m~ pek hara
retli olmut -..e bu 1n11Çt KayM:ri ta. 
kamı 4-0 kazanuak Seybaa CNP 
birincilli olmuttur. 

Bu maçtan evnl iki h-..i meç 
1'9P1lmafth'. Mitti Memucat Malat
ya Meneuceta 4-0 aıalib gelm.q. 
Mersin İdmanyuTdu ile Aada1'& 
Deminıpor takımlan 1-1 berabeN 
kalmıtlaıd.r. 

Grup birinciliklerine nezaret et -
na.ek. üzere tehrimize geknit bulunan 
futbol federuyonu reisi ve beden 
terbiyesi genel direktörlüğü zat itle 
ri müdürii S.im ~ener AnkarL 
,.. kareket etmiıtir. 

Trabzonda adliye terfi 
Y8 .tay ılleri 

Bağlarda faaliyet çok geniş, tütün tarlala
rında ise büyük bir hazırlık göze çarpıyor 

Ec-le ~ iia" 'er hir ...W. km 1 ' ı• ~ 
Trab.on (Ha.si) - Şel.rinm lanir (Hu•....I) - ~ züm. incir _,.tiayafı ve hububat 

izmlrde 
G öztaşı yolsuzlu§una 

nihayet geriliyor 

bur (Huaa.i) - Ziraat Veki.. 
leti bir göztaoı yolwzluğuna el koy
muttur. Bu httMUta vilayete gelen 
emirde deniliyor iti ı 

rParaeı olan bazı bağcıların, zira
at memurlanndan aldıkları vcaika
larla kooperatiHerden ihtiyaçlann -
dan pek fazla miktarda göztaşı te
darik ettikleri haber alınl1llftlr. Va
ziyet V dti.letçe çok ehemm~etü 
t:eli\Ati edilmekte olduğundan her 
hangi bir ilaç buhranı neticesinde 
fakir bağcıların bağlannı ilaçlaya
mıyarak emek, masraf ve mahsul 
lerinin heba obnama.sını teminen 
her dekar .için üç buçuk kilodan 
fazla göztqı vesikası verilmemesi· 
nin temini ve ak.i halin şiddetli 
mıee' uÜyeti mucib olacağının ve 
fazla ilaç depo etmenin de kanuni 
takibata yol açacağıının müstahsile 
ehemmiyetle tebliğini rica ederim.» 

Kandırada bu seneki keten 
mahsulü kalite balummdan 

çok ehemmiyetli Ai~ IW.ıijiaden 90 lira ull Eae mıatakauada )"'Pllan tedcik - maddetendir. Elde bir miktar incir 
8!8•tlı. adliye ~ettifiiiiae t& - 1erde )'efti mabeal yılı meniınine varaa da b11m1n mü,ten.i vardır ve Kandıra (Hutımi) - Kazamızın 
~n. edil. !bı.bmı Ethem 5ayg111M1ft çok mösaid ve fer.l.lı bir surette •tılmait ÜW'eclir en mühim servet kaynaldanndan 
yenoe Adliye S.tmüfettiti 90 lira l'İrilmeiıte olduju aolat&lsnJttır. Tii- Bu llİınde ~ .d k edil olan keten maheulü önümüzdeki yıl 
-.il .. maafla Hatemi ş.hinoğlu Nil tar&.ı.nnda bi01ik ·bir buırhk . mev . . .. 1 r~ . ~ geçen yıllara niıbetle miktar itiba-

" Son Posta ,, nm lisan dersi 
(8aftarafı ~ İnci sayfada) J lerimizde t şeklinde altında 

6 --:- Yan ~~ iki O (oo) Türk gi ile göstermekteyiz. '.('hret 
çedeki U f:?}bı okunur. Yalnız ba ve thro~ (tru} ker · 
zan uzun okunur: duğu gibi. 

Food (fuud) Bu ses çıkarmıya J 
SJ>O<?n (spuun) başlıyacak yerde v h 
Kelımelerindeki ,gibi. başlarsanız th terkibinin d 
Bazan da kısa okunur: mizde d ile ,gösterdi~miJ 
Book (buk) bir telD.ffuz şekline v 
Foot (fut) This (dis), ttıerc (dea) "it 
Cook (kuk) (det) kelimelerinde olduiU 
Good (gud). Th terkibinin t ile ·· 
Kelimelerindeki Ribi. ilk telaffuz şekli ekseriya k 
O harfinin okunuşunda diğer lerin başında veya sonuıı 

bazı hususi şekiller de vardır: Misaller: 
Soup kelfmesi sup şeklinde, Three (tri) 

through kelimesi tru şeklinde o- Throudı (tru) 
k.unur. Oa terkibi throat kelime - Mouth (maut) 
sınde olduğu C?ıbi ou şeklinde o - Bath (bat) 
~nu_:. Oi terkibi- .:vahud oy terki- Fakat iki sesli harf veya bir 
bı TürkÇe oy şeklınde okunur. li harfle bir s~ssiz e arasın.il 

Point (poynt) ile ıı?&terilen ikinci telaffuz 
Boy (!boy) kullanılır. Misaller: 
Bir heceli kelimelerde oa veya Father (fada) 

ow terkfüi ~ağ:daki kelimelerde Ba th (bcyd) 
olduğu ,gilbi au şeklinde okunur: U harfi de muhtelif 

Out (aut) okunur: 
Clout (klaud) 1 - bir sesli harf veva bit 
Down (daun) siz e ile takib edilen brr 
Sauth (sauıt) harfin önünde Türkçe yu 
P harfi Türla;edeki ,l!ibi oku- de okunur. 

nur: Use (vus) ~bi. 
Pull (pul) U barfile yapılan bazı terk 
Push (puş) de aynı sesi verirler: 
Q harfi bir U tarafından ta - New (nyu) 

kilb edilmek şartile TürkQedeki Ui terkibi fruit (frut) ke · 
K gibi okunur. Misal: sindeki eibi teliffuz edilir. 

Quick (kuik) 2 - İki sssiz harf veya kel 
R nin sonunda olmak şartile bit 

aon gunlerde Trabzona celerek y• nuara çarpmaktadır. Bağlard. faa. 3~ mil,on kilo tütwı muetahulin rüe ayni ise de kalite bakımından 
ni vazifeeine bat'emıttır. Cümhuri- li)"et aayet seniftir. Bilbuea iliçla- elinden ÇÜtlwftır. Tütün müstahsil- farklıdır. Geçen ıeneki keten mah
Jet Müddeiırumai.i Salih Ee.d AL ma faaliJeti m.aıeu~n. leri bu Maelci Mt.,ten memnun kal 1R1lü kalite cihetinden çok üstün idi. 
peren 80 lir. aıli maata. Sulh Hu- Bereketli bir ,..hwJ yılına cirdiii- rnıtla..Gır. Şimdi tüccar eline geçeu ea,lahiyet sahibi müetahaillerin .il.a
kuk hikimi Rümi Anlı 70 lira asit rniz mü,.Mde ecti!mek.tedir. bir luemı tüaünler de peyderpey A- delerine göre kazanın bazı mınt.a. 
~aqa. A.Ure Ceza Hakimi Cemil 940-941 mah.ul yıJıDda ;d,.ak meribhlara ıdevredbek.te ve ,-.. kalarında mahsul vaziyeti iyi ol -
Bilman 60 lira ult ma&fa tefi etmit edilen iiziim re.lr.oltee.iniu t&mMnJDı leamelttectir. maltla berazer bazı bölgelerde va
~!~ir. 66 ~a ~·il maatlı ~lb bikini lnsilılzler •tın almıtlardır. Son p.r. ZertinYaiı ve pamuk nıahauHeri eati derecededir. Maamafih bu du
lieıne Oemirkoy ~ hWmi T e•- ti olarak 4000 ton üzüm için de bu sene müıtabsili en ziyade müte- ruman umumi ton itibarile yeltd.i _ 
file A~ ta~ ~~Ufhır. anlatma ıra~r. laciüz ticaret neffi eden iki malı.ul olmuftur. Bu ~erini telifi edeceğini kabul etmek. 

harfi bir sesli harfin önün- siz harf tarafından takib edi 
de bulunduğu zaman Türkçedeki 
R ~ibi okunur. Di;$er hallerde hi" Tür~deki a ${ibi okunur. 

"' ... ler: okunmaz. Misaller: Summer (same) 
R~t (rayt) Cup (kap) 
Train (treyn) Button (batn) 
Drink (drink) But (bat) 
Writil'lıg (rayti~) Bubter (ıbata) 
Oranıge (oranc) Shut (Şat) 
A.şa~daki şekillerde ise okun- Sun (san) 

Vakfıkebir. Hakimi Neıad f«e - korponı.ponu bu mevlİMde f.ae malwulleri yetiflirenler Umumi laznn gelmektedir. 
m~n. de SO lira uli maata terfi et- •UnlÜH•dan 84 bin toah.k mü- Harbtenberi elde edilerı en )'ii\1ek . Oiier t~raftan Ziraat Vekileti -

maz: Under (ander) 
Sharp (şaap) 3 - P harfinden sonra nel 

mlfhr. . bay.atta balwua.ttur. Bunlıar ü - Un bu Mne temin edebilırutlerd:ir. nın t.enafbıle k.aubam.!zda açrl-an 
3 5 lira asli rnaqla Cümhuriyet keten pamU"klu iplikler dokumacılık 

Sort (soot) " 
. SURar (şt1$?ar) takdirde Türkçedeki U .ıtibi 

There (dea) nur." Misaller: 
Müddeiumumi • Muavinliiine Maç- c kunnınun faaliyeti devam etmekte-
ka Müddeiumunu.i Rüchan Kütea.. Halayda maarif hareketleri ) dir. Bu nümunelik tezgahlarda do-
kin t.ayiu edilmiftir, _ kuma muallimi Abdullah Dokunö. 

Tired kelimesindeki r de okun Put (pud). 
maz. Çünkü ke11disinden sonra ~e Pull (pul) 
len e harfi, sessiz bir e dir: Push (puş) ~ 

f zmirde bir kadıı yeni 
doğmuş çocuğunu sokağı 

bırakb 
fzmir (Huıuai) - Alaancaltta 

Z.adc sokağının h.,ındA ıabahleyju 
yeni doinıuı bir çocuk terkedildiği 
&'Öriilmüft\ir. Yapdan tahkikatta b. 
90euğun Ane adıoda genç bir 
kadına aid olduğu an)ll.fllmıı n 
Aıne Lulunda takjhata be,W.ı
BUJtır. 

der ç.ok mükemmel beyaz bir cek.et
b'k dolrumut ve bu kumaı görenler 
tarafından takdirle karşılanmıııtır. 
Bu münasebetle fırsat elde edildik
çe iyi kalitede pamuklu, yünlü, ke
tenli k.urnatlar dokunmaeına Ç'\lıfl
lacakttr. 

Ceyhanda Kırmıt mektebi 
temeli atıldı 

(Taayad). V harfi Türkı:edeki V gibi o 
S harfi birk:ıç şekilde okunur: nur 
1 - Kelimenin başında veya G · 'e (ı?iv) 

iki tane yazıldığı zaman Türkçe- Vessel (vesl). ti 
deki S gibi okunur. Misaller: W harfi avrı bir hece sekJ1 

Soup (sup) girmemek şartile Türkçe U Jl" 

Spoon (spuun) okunur: 
Salt (solt) Woman (umen) 
Yalnız müstesna olarak su.gar W th (uid) 

kelimesin in başında Ş gibi oku- Water (uota) ~ 
nur: (Şugr). X harfi Türkçedeki Ks tet 

Ceyhan (Hususi) - Kırmıt na.. 2 - İki sesli harf veya bir sesli bi gibi okunur: 
hiyesinde. yeri hazır1anan ve kısmen harfle bir sessiz e arasında Türk Box (boks) 
malzemesi ikmal olunan köy oku - çedeki z gibi okunur: Mısaller: Six (siks) 
lunun temel atma meruimi yapl ~ Nose (nouz) Y harfi Türkçede v ~ibi otcf' 

lzmirde bir aı"le mııtır. Merasimde, kaza kaymaka. These (diiz) nur: Your (yoa) . 
ını. aakerük. ~besi reiai, muallimler İs (iz) Fakat sesli harflerden sonra " 

mesefesiAd8ft ~ifan CİRawef ve birçok köylü halk barır bulun- WSIS (uoz) tek heceli kelimP.nin sonunda b~ 
\'"' 1'" muıtur. Evveia bir kurban kesilmif, Has (hez) raz TürkC'edeki i ye benzer. J{ • 

b;mlr ( Hu ... i ) - Kf!merdıe mütealuben temele ilk harcı koyen Bir müstesnası vardır: This every (evri) ve only (ounli) Ice 
Yavru eokağında otuan H ... a kaymakamımız kıaa bir nutuk söy- (dis) limelerinde de i şeklinde o]c1J ~ 
Daryürelr. ailevi bir meseleden kav- lemiıtir. 3 _ Sil terkibi Türkçedeki ş nur. Fakat bir gessiz harltPn ~ 
.. ettiği bakkal Hamidi tabanca Hatay MvMl•ıiıaaiaıd•: Manda dan daLe aynı elemanJar taraha<lan ------- ~i okunur: ra umumivtle av şeklinde teıaffd 
kul'fUnile kamından aiır surette Wareei, Halayda en zi,-ade maarif den ırönnİJe beılryac:aktır. lzmird8 20 randevu 8Vİ ShShip (şı(·p) ) ed~ (dray) 
yaralamıfbr. Yarala ha.taneye kal- hayatını bMtalaaı.ıya çabpruftır. Bu MeYCUdu 8SO yi bulan erkek 1i- ka 1 ld arp şaap Sky (sky) gibi. 
dırılmıftır. ::ıak..dla DMYcud .. mekt.eblerden ço ~ deftlD edea k.imsaizler IÇ1. ·a pi 1 1 Push (puş) ed k ib ._..' 

L .__,. T',_ı_ 1 L.'-1 d T harfı" Tü'rkr-odeL: mbı" oku - Z .harfi Türkç e i ıı i Ol\~ sunu &apa .... .., mx Oııa.u; ana a Maarif Cemi--= tarafından bir kun 1 . (H 4) Son ,__,_ ...... &..\ .... 

S• lu • .ı ··-L- ı AJefl kard-1- J~- z:nur U8Ulı - on •ene nur. 
IVISla bu 1811 Eti h....1ra.1i a. ~ ":1~ 0-~~yan. _ _ı. L~ açıldıiı gibi önümüzdeki ders yılı içinde lzmirde sizli surette faali _ nur: 

VJtun nmız ıçuı ar..aca uıunatı --..ım L----.l t.kendenmcla bi M rÜ .. terci"'" b' ·1 Ten (ten) A tak d x uııo ha 1 
Sivas (Hu...a) - M,.rk kılan ayn mektebler açnı1t ve An.. ~a . . . r ~a. yet 801 !~ tee ıt edı en yirmi Take (teyk) R ya a gun Y 

h K dib. -L!- . eze bai- takya li ... d luritçe . F ızea Koleıı tewı de takanür etmlft11'. randevu evı kapahlmı,tır. Kartıya- AJ. (et) h I YL~ 
ayak.ünd. 1 nbi~müd~i!1 Dövleltk~ ve Ar.Ou.d:neeonra 0r~r~~ Antakya Aktam Kız San'at Okulu kada bir gazino ayni aebebıe b.1>11- azır ama YUVIStna r&guP 

Ya mev e r aet ev.d Wr &.-:.:. •• d . _ı,_, • uz.ere ımıhit için pek faydalı olmattur. tılmıttır. Th terkibi dilin di$1er arasına -~ 
Eti heykelciği buhnMnuı ve vili3ret -s:u e~e ~aa~ştır. rift- Cümhuriyet Hüktlmeti mekteb ~irerek çıkardı~ı tek bir sestir. Antakya (Hususi) - Bu sev-
bulmnudn }arihi _~: kıymeti luUz olllp teki ;:;... ~aJ-L~ meVC\ladauy 20 3tabını" • binuı ihtiyacı üzerinde de ehemmi Bergamada b"ır cesed Türkçede mevcud olm.ıyan bu sesi Türk Hava Kurumu gönüllü ~ 
o a ıgını lCRJ1t ettirmek iİZeN ır. eve - 1 d H d L!--lc çıkarad>ilmek için evvel! bir J zırlama yuvasına yurdun her t 
M "f Vek 1 • •. . .• seçmezdi. Bu miktar Hatay devleti yete Uımuf Ye atay • UM-WU ye b 1 d harfini telaffuz etmeniz ve sonra fında olduğu gibi vilAyetim~ 

aar~ i e~~ gond~ ıdi. zamanında bet bine ve Cümhmiyet ni yapıların yübelmeDi temin et- U Uft U ucu dişlerden çıkacak surette di- de büvük 'bir ra~bet vardır • .,.,, 
Maanf Voltiletinirı bu Eti heyk~ H"L.e._.-.,: _ı • d . b" f I . ail . . . . bi o_ (LL·-·-') B 1 . k b" lı ft ı.-..· d ·ı t te' _dl •W• • • U&.an-. aevnn e ~ on ıne ıra m11 ve ye en JÇm ırentt r proe- ıxırgama rnmuaa - ervama- linizi di.ş enn arasına oymanız ır a a ""ın e pı o veya .~~ 
cıgını teıhir ~~ m~a~aza e_~ ~ dı. Ayrıca 3.000 köy çocuiu eiit- ram hazırlaml:ttrr. Taşlıpınarında 3S Yatlanuda çoban lizımdır. Bu suretle alt duddı - kurumlarda çalışmak üzere ~· 
~re Arkeoloıı muze91ne sondf!rdL ıaealer tarafından oluatulnuakta ol- Yakandaki TeSİm Hat.ayda bir kılıklı bir adama aid bir ce9ed bu- nız, üst dişlerinizden aynlacak ve mizden 10 genç müracaat etmit' 
ii haber alınmıştıT. d11iu aibi öaümüzdeki yıl bfr o ita- ilkokul crupunu gÖ•termelttediT. luıunUıl}tur. T ahkiıt.ta baılarumıtır. tlı sesi çıkacaktır. Bu sesı biz ders !erdir. ~ 

.... r-.. am ..,..._, 108 çevirdi ve itıtiyar Dvncan'ın saka- elim. Bu tekilde hareketim sizin iyi bir ~mici bulamazsınız. Möe- - Sonra nıçin hizmetçimi ~ 
lının ucu ı&-ündü.. Onun arkasın- de hoeunuza gidecek.tir. yö. Ben bunu tekeffül ederim. kıö~ ~dünüz ve orada sarbOf 

Buraya Ansay'den gelen tel • 
ıırafçı ile beraber geldim. Torray 
aize bir te~raf S{etirdim. 

Dedi. 
Bunları aöyliyerek şato sahibi

nin eline büyük bir anahtar u
zattı. 

Analhtan masanın üzerine ko
yarak: 

- İşte ma~allı odanın anahta
n. dedi. Bu anahtar elimde olma
sına raJtmen, şatoya. ~öze «Ör'Ün
memek ve nazarı dikkati çekme
mek iıçin gizli yoldan girdim. Bu, 
bana, mahzendeki j(eçid'den cHııtıa 
em~etli J(örilndü. 

Torray te1$(l"&fı ~tı: 
- Port-Phadric'dekl polil me

murlan bu sabah saat yedide ha
ftket ettiklerini bildiriyorlar. 

cWı da kaptan Mac Kenzienin iri Dedi - Ne oldu? Mühim bir sebebi- ettiniz? 
cüsseli ~ö~esi. Kaptan hiçbir me- Stephen eert bir bak1'!a ona niz mi var? Philippe dostWlun elini klor# ' 
rllSim ~meden ihtiyar bqhiz- aktı: - Size bütün hürmetlerimle vetle sıktı ve: 
metçiyi itti ve içeri f(irdi. - Benden aynlmak mı !stiyor- tekrarlarım. bu hususta fazla bir - Bu suali bırakınız da ~ 

Aıierin kumandanı, çopur yü- SWlUZ, Mac Kenzie? sey söyliyemiyeceğim, Mösyö. sorayım, ne diyorsunuz? 

r V _, __ &!_ zile, sarkık bıyıklarile ve fı~a ~- Dedi. Tereddüd etti, sonra topoklan Dedi. 
_, ___... Willioı• bi sert kır saçlarile h~ir zaman Kaptanın yüzü hisai&.likini mu- üzerinde dönrlü. kaplya do~ yÜ- Garrison sinirli. bir eekilde " 

Dedi. kibar bir deni:lci tipi 'll'ÖStermiyor- hafaza ediyordu. rüdü. Fakat kaoının önünde Ve- muzlarını kaldırdı. Verity yeni ' 
Sonra da ilave etti: du. Bundan b~ka, Ganison onu Kısaca: rity ile burun buruna ~eldi. den Mac Kenzie'ye döndil: 
- Demek ki buraya aaat onda, hiçbir zaman tıra.$ olmamış biı hal - Evet! Amerikalı: - Kaptan. dedi. Siz ~n akı-

deni2lde ıbüyük fırtınaya raalama- de yakından 'lÖrmemi$ti. Elbieele- Diye cevab verdi. - Kaptan Mac Kemie'nin bizi şam, Mösyö Garrison, yatın ~--
dan önce ulaşacaklar. ri de fırçalanmanustı. Şimdi yüzü - Fakat bunu bana niçin bu terketmesinden önce, kendisine ~ni haber venniye şatoya ~lir "' 
Şqkın bir tavırla Philipe'e bak- sakallı idi, pantalonu ve ayakkab- ~ekilde haber veriyorsunuz? Si - birka~ sual sormak isterim. ken hizmetçilerden birine rudr 

tı ve ona vakur bir sesle: ları da çamurlu idiler. zinle yaptı~ımız mukavele sizi tat Dedi. m~ınız, de~l mi? O zaman ~ 
- Polise ne diyeyim? ~ını Floraya doltru hafi~ min mi etmivor? Yoksa başka bir Garrison da can sıkmtw ile: tin de on biri beş ı;teçti.ini söylr 
Diye sordu. çevirdikten sonra: sebEt> mi var? - Ben de. mi.ştiniz. Bu da böyle delil mi! 
Amerikalı sükWıetle: - Genç bayandan ve Eato sahi- - Size diyecek hiçbir eeyim Diye atıldı. Mac Kenzie: 
- Ben katilin kim oldu~.ınu binden af dilerim. yok, Mösyij. Siz her vakit bana Sonra ${emiciye dönerek sordu: - Evet! 
k~ Dedi. Sonra: lüzumundan fazla kolaylık ~&ter - Dwidıt si:r.e ihtiyacım oldu- Diye cevab verdi. 

Dedi. - Möey6 Garri.lon ile ~ diniz. Fakat ben ~itmek tstiyorum. lunu söyledi~ halde niçin orta - - ·Bundan başka yanm saat ki 
- Katilin kim oldulunu ketfet- mek istiyorum. GarriBon şasırmıs bir halde: dan kayboldunuı:?... . dar sonra. on bir bucukta Jamlr 

tiniz mi? Diye ilave etti. _ Peki, amma beni böyle müş- Veritv yavaşça onun bu 111aJfnı son'a rastl~ınız. Bu arada ,_ 
Şato afıibini.n hayret ifade e- Garrison'a dol'ru dönerek: kül bir vaziyette bırakamaı.sınız. yanda bıraktırdı: yaptınız? 

den bu ülerine kapey• vurulan el _ Ariel sahile demirledi, Môs- Dedi. - Bir dakika müsaade et Kap.tan tıel'eddtld etti, IOm'& tJr 
lerin meydana j(etird~ ıilrültü- y6 artık iatif.a ediyorum. Hesabi- Kaptan cevab verdi: S~ne... valb verdi: 
ler karıştı. Hepsinin ~zleri ora- mı 4'Önnek ·ve müsaade ııtemek - Mösyö Wilaon çok emniyetli Fakat delikanh 96zlerine de - - Şatoda oir başkası daha u'9 
ya dikildi. Kapıyı vuran tokmafı iıçiA yatm aeri clömnesini bekle - n lslnin ehli bir adamdır. Ondan vam etil: mk mı diye aradım. CHseee _, 



• 

Kadınlar.mız arasında anket SPOR Alman deniz Usleri Anadoluya Irakta askeri 
alev haline getirildi gidenler vaziyet 

(Baparah 1 ioci sayfada) tor çıkacağım. O vakit elbette or- k (Bqtarafı l inci sayfada) (8aftarah 1 . . yfada) (&,taralı 1 inci sayfada) 
~ına terciı.man olmak gaye - du emrinde hizmet almaktan çe - Bugu··n yapılaca IDCld Ça.. kkale Garb cephesinde, vaziyette de -
9'L kinmiyecemm. Esasen bu mukad- yareleri akına ıştirak etmişlerdir. Mudanyaya, saat 20 e na w• .klik k 
-e açtığımız ankete bugün de de- ,.,. Bu hucwn esnasında on lbinlen:e vapuru Bandırmaya, ıaat l 5 te gışı8 . . ~o hturf. L d 
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"nı ediyoruz: des vazifeye koşmıyacak tek bir ·ııı k"" 1 bo b - 1 t Ed mid .. f" mna ata zarnn a, ~-
• Ciiınltariyet Hallı PaTti.ııi 'ııürk kızı tasavvur etmem. Vazi - mı ume maç arı ~~~ ku:e~~ :fi~z =~bal~~ ::;:~;apuru re e aıo ur - man tayyaresi düşürülmüttür. 8 Ma 

tQ Talebe Yurda müdür mcıa femizi ihakkile başarac~ımıza jna- atılmıştır. Ş h. ·. d l . .d k ·ık yJ8 günü, Sineldeban ve Habbani -
nıyorum.:t · • e nmız en 7.mıre gı ece 1 ye ve diğer mahaller üzerinde lı. -

9İlli Bayan Hayri~ Erdirelr: e H•lıalr Fakültesi talebe- Galatasaray BeıılılOfla, Fe - Hambuııg ve Brcmenin üstü bir yolcu kafilesi bugün saat 11 ?e lz.. şif uçuşlar.ı yapılmıştJT. 
•- Hepimiz icabında bize ve- .ütdett Vedia lrclenll ner~ de 1.tanbulapoTla duman tabakası ile örtülmüştür. m-ir vapurile .. harekı:t edecektı~ .. ~u Sabah eaat 3.30 da, dü...-n 

rilecek her türlü vatan vazifesini L-1 l Çıkan yangınlar 0 kadar ~eniş ve 'vapurun murette. bı 
1 

6. 8-4 kışıdiT. ta.nrareJen· Muaula bir bücum _.._ 
)'a B"lh h t c- Türk :kadınlan milll mesele- -'t"Ofıyor ar şıddetli bir hal almıştır ki pilot- T 1 1 1 tl d b n 1

-
Pllıağa hazırız. ı assa as a- lerde ro~ hassas ve va-:.•e,-rı"nı· - b. . . k 11 L. ren er e meccanı naK ıya a u- mıı ve bir kaç bomba atmı••ır. Ha-llel " a. Lll .K'. lardan birinin tn ırını u anmaa. b b ı k llk r ı...~erde, dikimevlerinde yapaca - mu""drıktır· ler. Bize ister bir hasta- Milli kümenin hatın sayılı oyun.. 1 ı..· .b. . günden iti aren aş anaca tız. va dafi bataryaları, Mahzum cna-
~z mesam· ı·n rok faydalı ola - Şe f h lazım .gelirse YallS!In arı uırı ırın- kafilesi bugün saat 12,30 da Hay - -da bir du""'"""'an tayyar--: du-...ııı.r _ 

İm" nede h0stabakıcılık versinler, i6 - )arından biri bugün re 98 a•ın- d d etmek mu··mkün olama G b ... " ,..... ......... "'" 
ta~na kaniinı. tihanlarını bi - • l B ·L en ayır - dam,. ... dan kalkacak katar.la. _ e. - mu·· • .::r. Bu tayyarenı·n pı·lotu ~ tir k dda lan t lebele!' ter alelade bir koiuş temizleyici- da Galatasaray a eşıa.t11ı arasın - ıruştır, diyebiliriz. Denizaltı tez - ·rT.....- 1 H k T - ft ....... c.&I 

ere • yur n ayn a - ıı·~. Bü"tü"·n bu ~ftlen· mukaddes sa- da oynana--'-tJr. . Al d . • zıe. ' av.,ancı • .. <" •• re e, utunçı - edihn•IL mürettebatmdan digw er l:ri-le · H . "lk · 1 ak ,.. ~ caA gfıhlan ile diğ~r man enız "'ez- 1 D B '-d b d l "Y' $)rüştüm. epsı 1 ış 0 ar •ya.,.a<nz ve se-ve seve yapacağız. iki takım aruırndaki ber maçın ··ı ·· 1~· ~nnce: . uyuı.: er .en ve z- risi tayyare ile beraber yanmıfttr . 
.\nkaraya ı;.tidip hasta bakıcı " ,.,. - .l b · ~ahlan amansızca dövu mu.s ve a- nute IPdecekhr. Bu trenın yolcuları Cenub cepheOO:~de de va.nv---
'-- . ·· 1 d Hiç lbir iti ötekinden ayırd etmi- büyük buautiyeti ötcoen en ma - ıev haline ~etirilmiştir. Ay ışığı ve 11 ı ·ı "w' -·.r-
~~rslanna S(irecebk.lel"inı lsody e i k- yece~iz. Tarih boyunca Türk ka- lôm olmakla beraber, bu maça da.. aiizel hava, hücumun muvaffak ol- Devlet DenizHyo .daı'ı.mn vapurkıadn e değişiklik yoktur. 
<1\:1". Kızlarımız u mese e e ço dınlan milli" zaferlerı· erkeklerile '- - ayn bır· kıymet vermek lllını - ,.._ Köprüden ay .arpaşaya. a ar Bir miktar dü•man bombardı -"--- -- Sa B t ·· na masına yardım etmiştir. ki d 1 ki rd y .. 
~. yın ayan no - birlikte 'Paylaşmışlardır. Gene öy- dır. Her ne kadar dün sabah Al - meccanen na e 1 ece e ır. a - man tayyaresi dün Bağdad üzeria -
~nün beyannam~ ı~rk le olacak. Hatta ı.ilah omuzda çar- 1 - Beıiktat lig puven cetve - manlar, tayyare hücum filoları - nn da Adapazarı -~olc~İn taydar de ve bir kaç askeri knmp üzerin-

r . ~yecanla a~ş~ a . ar: 'PS$llaia. cepheye gitmejte hazırız. linin bapndadlr. mızı dajtıttıklanru iddia etmişler- paşadan hareket euece er r. de uçmuf, fakat hasarı mucib ol -
~~-iki o~l~ v~r, bı~··= Bunları fantazi olsun dıye söyle • 2 - Galataııaray rahat rahat j. se de İngiliz tayyareleri ne düş - mamııtır. Elrubban civarlarına bom 
ırı~ d;metı~e.. . ıl"!-ull~zl~ myionım, ,.O~mden aöy~o - lerler bir haldedir. man avcı tayyarelerinin. ne de tay Antalyada passif korunma balar atılnuştır: Ölü ve yaralı Tar -
birU:t :'· V~ ~ rum.:t 3 - AS.erik. hizmetini yapan yare dafi bataryalarının fili mu - dır. Hava dafi bataryalan, 1laa -

• e Fız. .. v el • e Tıb Falriilteııi talebesin - futbolcular busün oynıyabilecek - halefetile karşılaşmışlar ve bu iki tecrüb'3Sİ tuaı kampını. bomba:~ıman ~--
,, • rcınaN .sce1

0
._ oır • menı den DiirdtDN Cemaliwil: lerdir. f şehir üzerinde daimt kafile ha - te olan Wellington tıpınde bır ln -

eyyve ~- .. x.~•· . c- Her sahada, bilhassa mes- -i - ~ m&9l kazanan tara tan linde uçarak bütün bord>alanm Antalya (Hususi) - Şehrimizde giliz bombardıman tayyaresini clti-
c- Bayan İnonunun davetı ltar- 1 iinı. sahasında en aıtr vazi _ biri fll1DIPl)'Ollluk yolunun yarıaıru hedefler üzerine atmışlardır. ilk defa olarak paeif korunma tec- tünnüftiir. 

'-ında ibütün Türk kadınlı~ ~ • ı!ıe . ın ağa huınm Bir an katetmiıt •yılacakt1". Pilotlar müthiş mfilaklar vuku rubai yapılmlfbr. Tecrübe gündü:ı: Beyrut 10 (A.A.) - Irak te-
ferber olacak ve ba$1nda ~nu ~ör- ~ ~bi bitirm8k. ıve dok- KIN: fakat eaalı bir tekilde sa- bulduğunu haber vermişlerdir:. Bu ••t 14 de tehlike düdüiile haılıya- liii: 
lnekle şeref duyacalr.tır. Tür~ ~ - ~e :ak iatiyorum. Ordu biz _ raladıiımırz ufak ifaretJ..,rin yanya- infilaklardan biri o kadar mut.- rak -iS dakı'ka devam etmiftir. Halk Hna bombardımanlan, Habhe
dını ıterefli tarihinde vatan istik - t~ıde alışmak eler 0 ~n ~e- na toplanma• bu maÇlll ne derece hiş olmuştur ki :W: bin metre ırtı- düdük ~ duyar duymaz derlıal niyeyi muhaara eden Irak kıt"ala
l~i mevzuubahs olan yerde erke-~ kah~man · lrfehmedciklerin bir ehemmiyet taflrDAkta olduiuDu fadan hissedilmiştir. Esasen şid - .ıiınJDası icab eden yerlere çek.il - nnı, daha iyi menilere çekilmeie 
~le beraber olmuş, o.~un ~- araİarmı sarmak kin- Bizi bu a- açık olarak gö.tennektedir. detli surette yanmakta olan ban ıniı ve hiç bir telaş e8el'i görülmedi.. mecbur ebniftir. 7 Maynta, Hab -
'1nda ~alı$1111$hr. Bu~n cumhurı- Yll vazifeye davet eden Bayan Bc,iktaf her halile oleun bir ta - hedeflerin ortasına yeniden çok ii pi hakiki bir alarm aıibi hareket haniye cinnnd atiddetli muhare 
Yet idaresi asil basletleı: taşıya~ i .... varolsun :t ldnnchr. K.uTVetli olduiu rliebette büvük bombalar atılmıştır. ederek neticeye intizar etmiılerdir. beler olmuş, düfl1'1ana büyük b!i> 
bu le.adına şerefine layık mevkiı no9u Etlebi~ FaJriiltai tale • dayaıaıklı o,.nculardao tqekkül e- Bom" ı..., cimiz ı.e.phlari Vazife ,almıı olan ek.ipler cidden va. lar Yerdirilm~r. Irak topçusu, :ln-
\'enniş 'Ye onu bütün dünya ka - ._ -~-,ı 
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1 
den bu takım kolay mailUbiyeti ka Londra 1 O (A.A.) - Hava .ne- zifelerinde muvaffak olmutlar ve ilk gl)iz meV'ı!:ilerini mu-nffak~etle 

dınlannm f'evknidc bir seviyeye CMRRUeft arao k b"r b.I edecek im vaziyette değildir. zareti istihbarat bürosunun bildır - tecrübe olmasına nazaran hiç bir bombardıman etmiştir. Irak km,Jh-
eriştimıiştir. $imdi yilreli hürri • c- Bu davete k~:a . 1 

9() dakika blkmadan miicadele et- d'ığine göre, Almanya üzerine Per- no\aa.n harekat vaki olmamııtır. Fi- ları da mühimdir. 
Yet havası ve kafası müsbet ilim- Türk kızı yoktur .. ~ı~ h ımı{ ~- mesi en büyük bu...siyetidir. ıembe - Cuma gecm alem eden ve nike ntikametinden mefruz bir düt- Irak ha .... kuvvetleri, fngiliz 1111i
~ dolan Türle 'kadını ta-rihinde P ten "Yatan hizmeti = ~~~ a~ Galat ... ray: bu maça kafi de - şimdiye kadar görülmedik sayıda man 'tayyaresi geldiği görülerek himmat depolannı muvaffakiJıııede 
terdiği fedakarlıklardan daha faz- nmı~. yapıyorduk. :ıAh kullanma- necek derecede idmanbdır. Hiç bel olan İngiliz bomb&rdıman tayyare- alann ifareti verilmiş ve tayyarenin bombardıman etmittir. Bir Jhgilz 
lasını yapacak, dünya kadınlarına kerlıli c;ok seveı:, ~ :r ·m Keşki li etmeden pmpiıyonluğu bu gürüL leri İngiltereyi henü.ı hava nyd1n - attığı bombalardan bir yangın bom. tayyaresi kaçmaia ve diğer hir 
bir örnek olacaktır., sını. da oldukça !Yd ~rer · Orada tü içinden çekip alacak tedbirleri kk iken terketmişlerdir. Uçup gi : bası postane civanna düpnüf ve iL tıeyyare Kerlcük' de yere inmeie 

• Tıb F a/riiltesi aOft tnrtıl benı ~eph~v~ .. ~~~leceği~e ina- her an almakta ve hCMblamakta - den tanarelerin aıdı arkaaı gelmı- faiye teşkilatı tarafından ıöndürül- mecbur edilm~r. Bütiin Irak ta7-
talebeanden Filıret Ôlrtena: da vaıfemı ..,_a 1 dır. Gözü etraftan ziyade önde ya- yordu. müt. ölü ve yaralılar cankurtarma ya releri üslerine dönmüştür. 

c- Ben zaten sualinizin ~denk·- mm var.:t G. O. ni tam hedeftedir. Bu maçı11 heye- Berlin, E.mden v~ Almh~~yfa1nın tqkilltına haber verilerek kaldırıl- Esir edileni lngi&z haYBCılarf 
llindeyim. BirkıM; gün sonra O - caRJ. büyüktür. Ona kendini kap - şimali garbi.sinde diğer C"GC. ere mıJladır. . 6 May..ta ngiliz hava kuv'fttle-• d tınan mutlaka zararlı çıkacaktır. yapılan bu taarruz hareketlerınde Cümhuriyet meydanı ve fnnet n, Va.-. askeri tayyare meydenile 

Akdenizde son 
hava harbi 

BugUn ınönUn e iki takım da maça icab eden iti- cem"an 10 lngiltz tayyareai kaybe- Pqa caddesine de gazli bombe atıl- t.kenderunu bombardıman etmit -
nayı verecektir. ikinci maç Fener- dihniıtir. . mrıtır. Ve Halkpazarı civanndaki tir. Hatar mühim değildir. Bir dCiş 

1 k •m bahçe ile lstanbul.por al'UlndadıT. Hambutv.d• bir çok den.~~tı boşluğa da dört tahnô bombası aul man nakliye tayyaresi, K - 30 ja -

Yapı aca m. e_rası Fenerh.hçe hu maçı karanmak i - semilinin birden ıntası~a m~.,ud mıttır. Bu hadiıede dört kişi yaralan tasvonunda zaptedilmi-.tir. Bu tay-
çin hetün hünerini meyd.aa .koya.. «Blohn und Vo•n denız t~gahla- dığı farzolunmafhır. Tecrübe esna- yarede bulunan bir yilzbaıı. hiT t.C 

(Bat~arafı 1 inci ,.yf.da) (........,. 1 mcı •yf.cM) caktrr. rile Bremen· de «Deut5che Shıff und d }j • t b·ı .1 b""t"" men, üç erbaı Ye t 1 er esir abnmıı 
llllİftür. Bir avcı tayyaremiz ltayıh - i,areti üzerine abideye çelenkler İ.tanbaleporun çok enerjilc oyu- Machinen:t ve Atloe tezgahlan fid- sınh ~ dva) mız ko omok 1 

1
1 e ~-~~ tır . 

.l_ • de L ·ı ba ı-~-akt-ır F b h . . . h b b d d'l . . fC n o aşara no aan arı tesoıt s· 1 ·ı· bo b ~r. Diğer bir avcı tayyaremız konul:maııı; 1Uretı e t ~ · nu: ener a çeyı ı•ter •temez a- detle om ar ıman e ı mııtır. h .._ . t• . b. k"k ır ngı ız m ardmar.. tayya -
lı:. • ..L-ı f L .. _.. '--tı kur- ı.ı..,.l Bü" "k M"llet ll•-ı ... Ba-- ._ . ,_. B .k. h. d"" . 1 ve a~ın vazıye mı ızzat tet J • 8 wd dl M . b"d d a,,oo mut, aıı.at mur .... elHI l'\.Dtcıeye yu ı ~.,._ • ,.. reııı;ete getırecex.hr. u ı ı şe rın ıgt"r ıanayı m n - ......... :.,..· G 20 SO d reaı, ag a a apa ı a ara1111 n 
•- L.___ 1 Ord p rı· G l Selue- l b '- . . b h--'- 1 k 1 d . 1 k euıu..-ır. ece aaat ' e gene . .. --'- d"lm· . B -rınıutur. veka et, u, a ı ene atan u ... por ıcın u oyun erna ta a aJ&n a genış yangın ar çı mıt l • ti' •1 . d _._ I yere ınmege meoour e ı ıştır. u 

........ '-!'- 1 .~ ı"l tay A k l t b l Bursa d 1 f '-rd ı..· • • .ı·ı d.. h "b 1 U H a arm ıtare ven mıı v~ ema ta . 4 k·-:ı·k - b ıuupnan nuc;;um an, ... orp - terliği n ara, ı an u • d' e savı ı ırtma1e "" omnı tf'.p.ı ve iger ta rı at yapı mıı r. er hi k ) .. " ühn" r· G "" )'iYarenın ı,..ı murette atı e -
Yareleri, avc.ı tayyareleri himaye - f.eki~hir, Kütahya, Bilecik, Söğü • edecektir. iJti limanda ateş alan petrollardan ted .. r ldar_an 1~b. gom d Uhf u~. kun- sir ahnmııbr. 
sind ecl ""k.ek irtifa bom Bo .. "'- P k l .. .. n3hiye - F _._ -L- bu b. d 1 h 1i d d 1 .. k 1 . uz o ugu gı ı gece e erııı;es en- D--t.a Al' D-~ d ___._ ...._~ e ııeyr en yu - zoyuır., azarcı . nonu , enerna • ..,.e maçı ıraz a bu ut a n e uman ar yu se mış- d" d" z:if . il "kil ~ ı u.suft ı fC'l"'lleuneaı 
bard-n tayyareleri ve aYCJ hima- .i, Dedursa çelenkleri konulacak, prestij me.eleei olarak ele almak - tir. Biraz evvel Bcrline taarruzdan ıne Ufell va eyı yı e yapmış- Beynıt 1 O (A.A.) - Bir 7a -
yetıinde 8eYl'eclen pike bombardı - bu .uada Eakifebirden aelecek tay dır. dönen bir pilot Hanıburg'daki yan- tır. hancı ajans: Irak batvekili Reticl 
ınan tayyareleri tarafından yapı~mıı )'laftler tarafmduı Şehidlik a.tüne letanbulspor iç.in mailöbiyet ni - sınlan sönnüıtür. . Ali Geylıani'nin: hükWııetine ._111 tır. Bir defasında: ~~hm!tt - çiçek ve çelenk atılacaktır. hayet bir puvan meselesi, galibiyet Alman tebliği Alman~nın k~dre~ae .~k.laflllak- sö2'de yaPJlm.ıı olan tezahürlellden 
11 O avcı tayyarelen hımayeaınde Müteekıben Ordu, Ankara, O - iıe zafer •yılmağa değer bir mu - Berlin 1 O (A.A.) Alman ta ltolZtnu gostenr gıbıdır, de - ıonra Bağdadı terketmit buluadu _ 
lleyreden 25 ~ike hom~rdıman niversite, Bursa. Eskitdıir, Kü~ah: vaffakiyet olacaktır. orduları b&§kumandanlığınm teb - me te er. .. • ğu hakkında şayialar yaymıştır.Şark 
tan-areaind~ muekkeb bn teıek- ya, Bilecik ve Bozöyük hatiblen. bı Ömer~ liği: . Hamlnrı'da olenlerin •Jlll radyoeu, bu şayialann aleyhinde 
'kili, daha hucuma batlam~d~n ev- rer hitabede bulunacaklardır. Hıta- lstanbul Futbol Ajanlıgından: Abnan hava kuvvetleri, f?gılt~_- Hant>urji'( 10 (A.A.) - D. N. B.: bulunmakta ve Irak b.,vekilinin 
vel, deniz avcı tayyarelemmz ta • b;lerden SODra bando matem hava- ~ f l?/941 tarihinde yapılacak mil- r~ deni~ .mıntakas~nda. ~~ ~n uç 9 M~!IB ~. Y•J?ılan ~liz dün Baid~d camisine gibnif ve 0 _ 

rafınd..8n yakalanm~, ~~l~k .. •r~- a çalacak ve bir maqa tarahıadan lı kume maçlan: hın . torulato hacmm~e. ~ı .. tıcar~ hava ~lJ:<=UmU neüces~. ~mı: - rada kendı8İne heyecanh tezahihıl.-
te dagıUlmıt ve ıen pidkürtülmiiıt- b lef edilmek suretile mora- Şeref stadı: Saat 15 .30 Fener - aıemısi batıfJNf ve hırı buyuk bır b~ sıvil halkından 94 kışı olmuş- de bulunan bir halle kütlaı tara-
tiir. ~vay~ yet verilecektir. bahçe _ Lıtanbalepor hakem Baha- oileb ,olmak üzere diğer ÜÇ vapuru tür Fakat ölüler miktarının muh- dan kartılanmlf okluiunu bildir _ 

Düfl'Rana ataiıdaki zayiat ver -
8111~ • a ~dli.k . da ettin Uluöz, yan hak.em Feridun - o kadar ciddi hasara uğratmıştır temel olarak daha ziyade fazlala- mektedir. 

dirilmiftir: u~ .. '!IC".. e1vann. n ge - Necdet. ki dıaha yük.ek milı:.tarda tonilato şacak.ı sanılmaktadır. CUnkü he - Beyrut J O (A.A) _ Ratid AJ 
Hava dafi topları tarafından 3 çecndek büd tun tkrenler mleralaım esna.· Saat 17.30 Betiktaş - Calatua- k~edikit olduğu söylenebilir. nüz bulunmıyan 35 kişi daha Yar- Geylani. Baidad camiande nam ... 

to ·ı . bi S 79 tayya- •ı a unıca ve yo cu ar merau - h '- c:o_ _,ı._ D c_ -'- • p rt th' dı d b 1u d '-rpı tayyare8t ve r : . . . k ed ki d" ray a&em .;:lllmın uransoy, :yan ~vat tayyarıı:'111Cn; o amou un r. a u n u&tan sonra, muhtrlif 1-
rea tahrib edilmi§ ve ikı torpll tay- me lfttra ece er ır. hakenı H111icI Calib _ Selami cenubunda bir lnaıiliz dütroyerinde Tüını.kir almııl.r rak kabileleri teflerini kabUI e~ 
Yare.i ciddi hasara uiratılmıttır. . . . . . f f'- 1 fal" f • yangın çSarmtştar. . . tir. 
Deniz avcıları. bir Yunkers - 87 ve * Balıkear beledıye mecli.i N~- D 0 imi R&nteSI . Gece, .. v tayyareleri, merke - Loodra !O. (A.A.L~ t~lız ha- AJm.nyanm YUİ7eti 
iki S. 79 dütürmüt ve bir Yunkert- •n toplaotılarıDnl 800Ur&c11aUnu reıa yeniden yapılacak zi ve cenubi İnııikCl'ede esliha fab- va neuretırun teblıgı: Berne 10 (A.A) - Ofi afanm 
87, bir MeMerachmitt - 110 .. ve l:Nr Naci Kodanaz'Ut befkanlıi!ncı:- ya- rikalarile tayyare meyclanlannı ve Cwna~ı. Cumartesıy~ ibajtlıy_an bildiriyor: · 
Cr. 42 tayyaresini ha .. ~ .. usra!~' par~ 9~ 1 malt 71~ elektrik ıtkt - Yeni hazırlanacak futbol talimat ayni zamanda la~yanın prk • - 2.ece.~ bomharFan 6~" • Alman hüktimet merkezindeki 
lardP'. Bundan bqka. dıaıer dut - ~~ ~~Dıak vaı?dat ve maıraf namCIİ için Ankarada umumi bir hilinde ve fngilterenin garb ve ce- ame hedefi ?~~ erın esasL ~= bitaraf ınüeahidlerP. nazaran Ber
tnan tayyarelerine de lıasar yapıl - büt.çeanı 91190 lua olarak kabul toplantı yapılacakhr f9tanhul fut - nubu şarki sahilinde liman tniaa - c~ ~ . e m ve u . lin Irak hadiselerine karşı iht:l -
ınııtır. etmittir. bol ajanı Nuri Bosut da fikri alın - twlt müe98ir Mm~tte bombardınıan ~~veylnde~.endHüatıi he~~ed~ı yatlı bir hattı hareket takib et • 

k .. Fed E d . . s· d.. . d.. .....Aü e em..,.ır. ava gu~ ı. ,_,. d. 

) 
ma uzere eruyon tara ın an etmıştıı. ır uıman tayyareaı u- H.. .,_"-_, .... ,_ı:. 1 .... Dok me.ıuı.e ır. 

( Jandarma Su-bay Okulunun mezunları A kara d et ed·1m· tir ..ı:: ··ım·· .. ucum. ı.aı~!' o m.,...ur. - Kah. 10 (AA) R 
n ya av ı ıı . roruş· uli~Ar.fri,_ d 1· b ,_ Sol- lar ve endüstri mahallelerjnde ~e- b"ld·rtı~ine " . R. hah e-., 

lıııı. • ...::...--------.;...-------------...1- 19 Ma h 1 k ıma ıı:a a, <' nııı: Ye . nla Ç'lkar lmıştır ı ı ~ore ut tayyaR yısa azır 1 lum civarlarında vukua ıelen mu- nış yan~ı r ı . meydanı dün sabah erkenden '-" 

Jandarnul sülbay okulunun bu 
~ mezunlanna evvelki ~n 
okul salonlannda merasimle dip -
lomalan verilm~ir. Merasimde 
jandarma unnım komutanlı;b er -
Unile, okul muallim ve idarecileri 
hazr bulunmuşlardır. İstiklal ve 
:landarma marşile bqlıyan mera -

19 M 1 k . h b 1 Al i ı k t' Az miktarda ıtayyare Berlinde- li 1 1 ·ı· h k ayıata yapı aca reamı ge- are e er, man ve ta yan ı a - ki dü' . hed fl ·. . d' ı..._ ba m o m\14 ve ngı ız ava uYYet-
çide iştirak edecek klüb murahhas.. lan için tam muvaffakiyetli olarak d en strı. _.. e erını e -..m r- leri tarafından tekrar i5al edilmit-
1 '- _ı_ • d b. ıı· · · ıman etmıq.ır. w· arı 1Tl1ntaıı:a menoe7.ııı e ır top - tece ı etmı•tır. . 
lanll yaprr111lard.. Bu toplantıda Alman pike bombardıman tay - Calaıse'de. Ostend~'da ve i~al Rutbah, Hindi.tan hava yolu • 
murahhaalara ic:ab eden talimat ve- yareleri, Malta civarında bir lnıiliz altında bulunan arazıde dijter l! - zerinde mühim bir mevkidir. Bu 
ri~r. denizaltı8'nı tahrib etmişlerdir. m~la~a doklara da muvaffakı - tayyare meydanı Hayfa:>' peb:ol 

B• "ki 1 k f Düşman. gece, cenubu garbi Al- yetil hücumlar yapılınışUr. akıtan P.ipeline'in de üzerindedir. 
iSi 8 mu aveme yarışı manyada muhtelif mahaller~ infi - Bütün bu harekattan valnız iki 

l~lc ve yangın bombaları atmı,tır. bombardıman tayyaremiz dönmet9 Mayısta l•tanbul - Edime a
ruuıda bi.iklet mukavemet yarıp 
yaptlacaktır. Mü•hakaya Rll'!l1- -
kalardan pek çok bisikletçi ittirak 
edecektir. 

Den Ankarada yapılan 
milli klima maçları 

Bilhu.a Manheim·da mahıallelerde mi.etir. 
hasar vukua gelmi• v~ endüstri te- Avcı tayy.ııreleri, ~ taarruzi 
sisatında yangtnlar ç.ıkmıshr. Fakat keşif uçuşları yapmışlar ve şimali 
bu yangınlar, hemen derhal sön - Fransada düsman tavvare mey -
diiriilmüstür. danlarmı bombardıman etmişler

Münferid mTette ~n dütman dfr. Dün gijlldüz IMans üzeri:nde 
tayyareleri, Berl)n~n merkezine hü - vapılan kesif uçuştan esnasında, 
cum etmitlerdir. Sivil halk arasın - iki düsman tayyaresi düşürülmüş-

Ankara 1 O ( Husu8 i) _ 19 Ma- da birkaç ölü ve yaralı vardır. Ge- tür. 
y1DI •tadyomunda yapılan milli kü- ce avcı tayyareleri ve hava dafl 
me maçlarında Harbiye ldmanyur- bataryalan beş ve bahriye tr.>pçuau 

ı ... ıtere üzerinde 

du - Eskitehir Deminpor karıılaı _ 2 lngili21 tayyıtresi dütürmüştür. Londra 10 (A.A.) - Hava neza-
muı O - O bcraber~kle ve Genç - Amen1c:ada akisler retinin tebliği: 
lerbirliği - Mukeapor kartılaım~ Nevyorlt ı O ( A.A.) _ f n.giliz B~n J?iindüz, İnJ?ilterenin ce-
da Gençlerin 1-0 galibiyetile neti- hava kuvvetlerinin Hambuq ve nubu şarkisi üzerinde düıroan av
celenmiıtir. Bremen'e dün gece yaptığı ağır cılannın bazı faaliyeti olml.1$tur. 

İlk karpl&Jma Harbiye İdman - hücumlar hakkmda mütalealarda Hiç bir bomba atıl~ıs. fakat 
yurdu ile Demirıpor arasında ya _ bulunan Amerika gazeteleri ve rad bir trene nıiıtralyözle hücum edil
-.ılmlftır. voları, bu alnnlara i~tirak eden tay miş ve bazı yolcular varala1lffi1'tır. 

simde mekteb komutanı ve ian M Harbiyelilerin rakibluinden da - ya relerin miktan ve hücumların ge- DiAer mıntakalarda kayda değer 
danna umum komutan muavini ha üstün bir oyun çılcannaş olma - nitliği.. fngilteırenin bombarclıman ıbir şey yoktur. 

b
' tuk •• ı~All ~..ı. det laıwna rağmen iltinci devrede taf • tayyareıi bakımından kudretinin Şimdi ötrenildi~ine cöre, 8/9 
ırer nu .. 80Y ..,..,-.uer, :·~ - aile deimfyecek kadar tadıız ve Nisan gecesi hava dafi 'bataryaları 

name ve müklfatlırr tevzı edılrnf$. zevksiz cereyan etmittir. yapılan. ikinci k•rfllatıDA her iki bir üçiincü düıman tayyareai dü-
tir. Resimler mezun sübayİarla Maç bU han içinde 0..0 bera J t~1111ın egerjik ve. tuı.ırhf 01wıu 11;.- ~tur. Bu suretle Q tlece tah
e~n. komutan ve muallim • berlikle neticelef'mittlr. yesi.nde çok canlı ve aıüzel olmuo- 1 nö edilen düüman tayyarelerinin 
leri arasında J(ÖSteriyor. Gençlerle Maıkeapor ar.ıaanda tur. 'adedi 14 de balii ounuştur. 

Tek atltun l&Dtlml 

BQflJc malıtrı 500 
1 nci aolrile 400 • 
2 nci •itile 250 » 
3 nrii .itile 200 » 
4 ncii sahile 100 » 
iç aahile 60 » 
Son aaJa:le sa ,, 

Muayyen bir müddet zarfında 
fazlaca miktarda ill.n yaptıra. 
caklar aynca tensllltJı tarlfe.. 
mtzden l.Stlfade edecetlerdJr. 
Tam. yanm Ye ~t •1'a 
Ulnlar tçtn &7fl bir ıartfe der
pif edllm1'Ur. 

Son Poatanm tlcart Dlnlanaa 
ald itler t~ fO adrele mtlra.. 
caat edllmelldJr. 

............ , IJlrbU 
Kabnmamade Ban 

Alıbl'a ....... 



Bir doktorun günlük 
notlarından 

Şeker hastalığı: 
B~ on sene evvelkine nazaran, 

son yıllarda. .şeker hastalığının 
tez:ıyiid ettıği · görülmektedır. Bu 
ıteznyüd mesclesınde hemen bh. 
tün doktorlar muttehıd bulunu -
ıyorlar. Normal olarnk 40-60 ya.şı 
o.rnsında gorülme;t lcab eden bu 
:ruı.stalık son zamanlarda genç -
lel"de bire !azln görülmeğe başla. 
mıştır. Bunun sebebi nedir? Bu 
ihastalık hangi o.miller tahtı tesi
rınde olara.k artıyor? Bunu nra.ş
tırmak ne kadar enteresan blr§ey 
ise bir hamlede cevabını vermek 
de o kadar muşkilldür. Çünkü şe_ 
ker hastalı.ğmı tevlid eden scbeb
ler bır değil müte:ı.ddiddir. Evvela, 
irsi ve Ailevi vaziyet de bunda. çok 
o.mıldır. Ayni nile efradından bir 
veya bırkaçındn muhakko..k ola _ 
ı-ak muayyen bir ya.ştan scnra 
birdenbire .şeker başladığı daima 
~örülen bır hidiSedır. Fakat al -
le\ri vaz.yette böyle bir tevariis 
menuuba.h.'J olrnıyan insanlarda 
da blrdenıbıre şeker hastalığının 
zuhfı.r etıtiğı hcrgunkü vekayıden. 

dır. o .halde dığer .sebebler ara -
ma1c moobu:rıyetindeyiz. Evvela 
meşhur Marsel LAben'in dediğı gi. 
bi çok yiyenler ve oburların şeke
ri vardır. Hakikaten bazı kimse. 
!:erin Q01c. yemek yemeler, ve dur
madan her türlü leziz, besleyici 
.şeylerle vücudünü kuvvetlendir • 
mck i9temesi bu mütemadi yemek 
yemenin hu.cıule getırdiği karaci
ğer yorgunluğu, taharri.i~ ve niha. 
yet ruı.tamamıyeti birdenbire §e -
ker hastalığının ~lama.sına se. 
beb Qlur. Nihayet şeker ha.c;talı~ı 
rUhl ve asabi sadmelerln tahtı te
Slri.nde olarak da meydana gele _ 
bılir. Ani !ellketler, büyük heye
canlar, hayatın mi.itemadi üzUn. 
tü ve sıkıntıları teker hastalığı -
nın başlıca amillerindendir. za _ 
ıten son za.manlal"da her tarafta 
tazlaJa.şan .feker hastalığının bu 
fazlala.nması me.ııel~Lnde cihanın 
geçırmekte olduğu büyük buhran
ların cumleı ııslbiycm!z üzerln • 
dekı te3iri olduğu kabul edılmiş -
tır. Bundan başka kafatası üze_ 
rıne düşmek. beyinde bazı urların 
mevcudıyeti de şeker hastalığı -
nın sebeblerlndendir. 
Knraciğer hastalıkları, bilh:ıssa 

pankreas denilen karnımızda.ki 
muh!m bir guddenin natamami _ 
yeti, iltt'ha.bı ve urları dn şeker 

hastalığının bellıb:ı.şh sebeblerln-
den bıridır. t. Z. Ü. 

Ceva.b i titeıı okuyucularımın 

1 
po ta pulu yoll:ım:ıl:ırını rica e
derim. .\ksi takdirde istckl<':rl 
mukabelesiz kalır. 

\, J 

EDEBİYAT 
(Battarafı 2 nci aayfada) 

taze fı;kılar veriyor. Parmaklannı
zin dokunduğu kitab yapraklarında 
sanki dallar üstündeki yaprakların 
sıcak güneş temasları vardır. Ev · 
velce gözünüzden kaçan ince bir 
mısraı şimdi keşfediyor, derin bir 
F1kri timdi kavrıyoreunuz. Kitab, 
bir kelime ile muciıeleşmiştir. Oku
ması zevkli. intibaı daha köklüdür. 
Öyle ki, baharda kitab, yeni bir 
aleme, bir hazineye dalıştır. Sanki 
meşhur şark masalındaki Ali Baba. 
mn mağarasına girmiş gıôiııinizdir. 

Yalnız şu farkla: bahçelerde ve 
kırlarda nasıl çiçekler ve yapraklar 
seyrediyorsanız, kitah da da, o ka
dar renkli hisler ve fikirlerle karşı 

karfıya gelmektesiniz. Ali Babanın 
mağarasında keşfettiği altın ve el
mas yığınları yerine i~te sizin ke-
şifleriniz! bu keşifleri bakın, ben de 
kendi bahçemde yapıyorum ve ken
di kitablarırnda da eşlerini arıyo• 
ruın. 

Arıyor ve buluyorum onları •.• 
Hayat ne güzel sahil 

* Sevimli ihtiyar, telin ötesinde, 
gözlükleri altında gazetesine daha 

1 fazla eğilmiş. K.imbilir onun bahar 
hauralan daha ne kadar fazla, ne 
kadar zengini On yıl eksiği ile be -
nim hayahmın iki mislini ya,amış 
olan bu siyah takkeli ba,a ve bu 
zayif vücude bakıyorum da baha
rın mucizesi kadar kitabın muci
zesine de bir kere daha inanıyorum. 
O da baharı, bahçenin çiçekleri, 
yaprakları içinde, ku~ ve arı sesle
rini dinliyerek tadıyor ve halil da 
okuyor. Demek ki kitab olsun, ga
zete olsun, dizilmiş satırlarda baha
rı tamamlıyan, hayatı daha çok 
sevdiren ve ruhu gençleştiren, dinç. 
leştiren esrarlı bir kudret var! 

Oku, ihtiyar, oku 1 Etrafındaki 
baharı, yorgun gözlerinde eğildiğin 
bu eatırların içinde daha iyi hi11e-1 
deceksin. Çünkü her satır sana ha
yattan bir haber verirken, tabiat te, 
rüzgarile, ahengi ve kokusile yü -
züne, burnuna ve dudaklarına daha 
tatlı dokunacak, daha tatlı gelecek 1 

Evet, ne tabiatsiz kitab, ne ki. 
tabsız tabiat... Şüphesiz sen de, 
aziz ihtiyar, bu ikisini me7.cederken 
daha şefkatle ve daha sevinçle di
yebileceksin: 

- Hayat ne güzel. 

Halid Fahri Ozansoy 

ZİRAAT 
CBa~t&rafJ Z ncı say!ada) 

mu?) demeyinil. Koca köyün bıri 
cik korucusu han..gi bırıne koş -
sun? Bu korucu sade ziraat bek -
çisi değil, aynı zamanda köy isle-

Limanın otomobil ihtiyacı rinin de elçisi ve zabıtanın vekili-
Devlet Limanlan Umum Müdiir dir. Köydeki sayısız işleri nrasın 

Jiiğı.i belediyeye müracaatla gecele- da, ziraat beKçilı~ıne a\'ırdığt za
ri vapurlarla limana gelen yolcula- man pek kısadır. Bu muddet zar
nn otomobil bulmakta sıkıntı' çek- fında haklayabildiği ~in neticesi 
tXkleahi ve vapurların muva!!alat d? iormalitele; yüzünden köye 
saatinde limanda kafi miktarda o. bır huzur temın edemez. 
tomobil bulunduTulmasını istemi, - Köy Kanunumuz gerçi bu işe 
tir. Belediye Şoförler Cemiyetile te bir şekil öğüdlemiştir. Fakat bu -
mas ederek geceleri li.mı.nda kafi nun tatı'bikatı köylüyü tatmin ede 
miktarda otomobil bulundurulma - memiştir. Köylü daha keskin, da-
ımu temin edecektir. ha esaslı bir nizamın hasretıni çe-
l ~~~ 

1 R AD Y O Şu noktada ittifak edilmiştır ki 
çiftçi mallarının kôrunması, zirai 

PAZAR ııısıısu asayişin temini ve bilhassa zirai 
O: Saat aynrı. O 03 Ajans haberleri, suçların süratle tahkiki, takibi \'e 

918: Hafı! parçalar ve ınar~lar (PU,lintacı hususunda. ihtiyacı karşı -
945: Ev kadını, 12.30: sant ayarı, layacak kanuni hükiimler olmadık 
12.33: RadYQ ınce ~ heyeti, 12.50 : ça bu çapraz Işi halletmiye imkan 
Ajans hnberlerı, 13 05: Ş:ı.rkı ve tür_ yoktur. 
kuler. 13 25 : Radyo salon orkestrası, İşte mevzuatımızdaki bu boc:lu-

18: Salllt ayarı, 18.03: R:ı.dyo caz ~u doldurmak ~ayesile hazırlan
orkeııtrası, 18 50: Fasıl heyeti, 19.30: mış olan yeni koruma kanunu bü
Saat nyo..rı ve ajans haberleri. 19.45: tün bu noktaları gözönünde tut
Z rant t!lkvi.tnı, 19.50: Solo şarkılar, muş ve ona ~öre tedbirler derpiş 
20.15 : Konuşma, 20.30: Tek ve bera- etmiştir. 

her ş:ı.rkılar, 21 · Meşhur oparalar Muhakkak ki. köyde zirai asa
<PU. 22.30: -Saat ayarı, ajals haber. yişin temini, belli başlı memleket 
lerı ve ajans por serv~. 22 50: D:ı.ns meselelerinden biri idi. Onu bü -
müıiğı. Pi) tün teferrüat ve sümulile ele alan 

lstanbul bors?lsı 
10/511941 açılış - kapanı~ fıatl:ı.rı 

ÇEKLER 

yeni kanunun büyük bır başarı ol 
duğuna inanıyor ve ciddi bir ih
tiyacı karşılayacağını umuyoruz. 

T. 

As1'erlih işleri: 

Türkiye Cümhuriyeti 

ZiRAAT BANKA Si 
lturulu.t tarihi: 1881 

100.000.000 Türk Lirası 
eubl Ye ajans adedi : -

Zira! ve ~art her llHi banka muameleleri 

PARA BiRiKTiRENLERE 28.800 
LiRA iKRAMiYE VERıYOfl 

Zina' Bankaamôa kumbaralı •• 1hb&rm tuarrUI helablannda 
enaz 50 lirası bulunanlara senede 4 defa çeLl.lecek k\ır'& ile &f&iı -
claki plAna ıöre ikramiye datıtı1Acaktu'. 

4 Adet 1,000 Lirahk 4,000 Lira 
4 

" 
500 

" 
2,000 " 

4 " 
250 " 

1,000 " 40 " 
100 " 

4,000 .. 
100 " 

50 .. 5,00l " \20 " 
40 " 

4,800 " 
160 " 

20 .. 3,2410 .. 
Dikkat: Ht'sablanndaki ı:-art.lar b&r tene içinde 50 liradan ao&lı 

dÜfUliyenlere it.ramiye çıktılı takdirde ~ 20 fazlasile verilecektir. 
Kur'alar senede • defa, 11 Mart. 11 Hazıran, 11 EyJW, 11 Birin

ci Klnun tarihlerınde çekileceıtt ~. 

Eskişehir Tayyare Fabrikaları Genel 
Direktörlüğünden 

Tornacı, Tesviyeci ve Elek
trikçi Alınacak. 

ı _ Eskişehir Tayyare Fabrikasına imtıhanla. birinci sınıf tornacı; te3 _ 
viyeci ve elektrikçi alınacaktır. 

2 _ imtihan E.skiŞeh&r Tayyare Fabrika&ında yapılacaktır. 
3 _ verilecek yevmıye kabiliyet ve muvaf!a.kıyet dereceslne göre takdir 

edilir. Beş liraya kadar yevmiye verılecekti.r. 
4 _ Talib olanların birer dılekçe ile ve nıifus hüviyet cüzdanı, askerllk 

vesikası ve bo.nservislerile Fabri.lca. Oenel Direktörlüğüne bizzat 
müracaatları. 

5 _Muamelenin daha ic:ısa zamanda tekemmülü için hariçten gelecekle
rin mahalli Emniyet Müdiırlüklerinden tasdikli birer hüsnühal kl -

' . 
ğıdı getırmelerı Ibımdır. 

6 - Yabancı kadınla evli olanlara. .l.!1 verilemez. (3435) 

DOYÇE ORIENT BANK 
Dreıdner Bank Şubf'ai 

Mer·tezl• Be:lin 

Türkiye ıubeleri: 

Galata _ lstanbol - İmnii 

Deposu: İ.st. Tütün Gümrü4il 

* Her türlü banka iıi * 
Dok'or Hafız Cemal 

(Lokman Hekim) 
Oivanyolunda 104 No. da herııün 

haıta kabul eder. 
Tele fon: 2 1044-1.3398 

SELANIK BANKASJ 

r·. Doktor 1. Zati O§)gt 
Belediye karşı,,mdald muayene. 

1 

hanesinde öğleden aonra hıuta-

' Iannı kabul eder. 

Açılıt 

Londra ı Sterlin 
New-Yori. 100 Dolar 

VI k'\?a 
5 22 

129.20 
Şubeye çağırılanlar Tesis tarihi: ıssa • 

•= T. iŞ BANKASI 
Küçük tasarruf hesapları 
1941 iKRAMiYE PLANI Cenevre 100 İnıç. Pr. 

Atina 100 Drahnıl 
Madrıd ıoo Peçeı.a 
Yokohan.a 100 Yen 
Stoklıolm 100 Lneç Fr. 
Altın 
24 ayar kulçe altın 

29.90 
0.995 

12 89 
31.0175 
30 98 

27.15 
3.30 --------

Esham ~e T1thvilit 

İkram ıyelı % 5 1938 
.Ergaı\l. % 5 ık:rami

yelı 1933 
% 'i' 1934 sıvas _ Erzurwn 
n .ıa vıt. 

19.-

1908 

Yerli Eminönü 
.Men: 

Askerlik Şube - tdare Merkezi: tsTANBUL <GALATA> 

Y d. Lv. Atğm. Adil Fettah oğ- k b l • K.eşidele~: ' Şuha&, ı tlaJ l'I\ l .L 
lu Mehmed Yusuf Çolpan 31 7 lst. Türkiyede i Şu e aı: tu.tto1, s hincıtetıtn ıanoıenone 
( 391 44) tsTANBUL. Galata •e Yenica.mt 

Yd. P. Ütğm . Mustafa oğlu Sa- MERSİN. ADANA Bürosu JapW.r. 
im Taşkrran (331 -232) 1941 ikramiyeleri 

Yd. P. Atğm. Cemal oğlu Fevzi Yunani•tandaki Şubeleri: ı ade~ 2000 lira.ut - 201J0.- lir& 
Güven ( 48118) s • 1000 • - 3000.- 1 

Y d. P. Tğm. Kazım oğlu Hiçri sELANtK _ ATİNA t • '150 • - 1000.- • 
Baysal (47810) e ' • 500 • - 2000.- • 

Kayıdlan tetkik edilmek üzere a • 250 • - 2000.- • 
1 Her ne'fl banka munmr1 

derhal şubeye müracaat arı, aksi Kiralık kaaalar aenial il • 100 • - 3500.- • 
takdirde 1076 sayılı kanunun ce - IO • M • - 4000.- • 

Gün 
zarfin 

•• 
GUZELLEŞTi 

Bu genç kız 8 ıün zarfıncfa bu de- tarafından ke.ştedaen ve kıymel» 
rece cazip bir ta.rıda giu.elleştı. Onun gençlık cevheri olan cBİOSEL• var -
buna nasıl munffa.k olduğunu ve her dır. 
kadının nasıl muvaffak olabileceğini Ak.şamları bu pembe renltteltı TO " 
lzah eden şu mektubunu okuyunuz: KALON kremini tatbik edina. Oe-

c8 _ 10 giın evvel çektirdiğim ibir Ci!leri sız uyurken o, tesırini yapar 
fotoğrafımla bugun çektırdlğim fo - ve cildınizi be.sliyerek gcnçl~.~ir _ve 
toğrafım arasındaki şayanı hayret buruuu~uklardan kurtarır. Gund~ 
d ğLş ki ğ gorü~e inanamıyorum leri de beyaz renkteki TOKALO 
~ 1

d
1 1 

.. zl . ·n ağz.ımın et kremi.ili kullanınız. Cildınız yumuşa -
nım a, go erımı ve - yıp tazele.şecek ve sly:ı..h noktaları 

rafında buruşukluklar v~ . çi~i~erım temızlıyccektır. 
vardı. Tenım sert ve Çırkın .dı. Bu i · 
gün ise cildim kadife gibi yumuşam~ PARAYI iADE GARANT Si 
ve buruşukluklarım ~amamen zail Bu basıt usulU _ günde 3 dakika 
olmuştur. Ade~ dostlarım g\pta ııa- tat.tılk eden her kadın, bır gen~ kJS 
zarlarile bakıyorlar. Hepsıne cılt un. clldı gıbi yumuşak, taze \e nermin 

bir cilde malik olur. Binlerce vak'ad• 
suru olan pembe renk'eki TOKA - görülen memnunlyeıtba.hş .semere sa-
LON kremini geoo ve beyaz renkteki yes.nde bu kremin tesiri hakkında 
TOKALON kremini de cün<iüz kul - bizi garanti vermeğe kadar sevJı:edi.. 
IanmaJarını tavsiye ettim. Onlardan yor. 
birçokları evvela bu sözlerimle alay Hemen tbugün her iki kremden 
ettıler. Fakat tecrübesini yapıp mem- birer tüp veya. birer vazo .satın aıı
nııniyetb:ı.tı, ~resini görünce on_ nız ve on gun kadar muntazamarı 
lar da benim gibi şaşakaldılar .• kullanınız. 

Cilt unsuru olan pembe renkteki Şayed netice&nden memnun kaL 
TOKALON kreminde Viyana Üııi - mamış ıseniz, aklı~ınız yere iade edl-
versitesinin meşhur bir profesörü ni'ı ve parayı geri alınız. 

Kayseri Belediye Riyasetinden: 
Meııbabanın 10546 lira 90 kuruş keşif bedelli şişirme ve elektrik tesisatı 

ile 19201 lıra keşif bedelli tulumba ve depo tesisatı, boru teV"tiatı ve te.. 
terrıio.t.ı, pis su tes.satı ve cihazları 28.4.9.U Pamrtesi saat 16 da ihale 
edilmek üzere kapalı zarf usulae eksiltmeye v:ızedilmişse de tayin edaen 
saate kadar bir teklif vakı olmadığından 2490 sayılı kanunun 40 cı mad
desı mucıbınce 23.4.941 ~rihinden itlbaren bir .ay müddetle pazarll#a ko. 
nulduğu cihetle tallblerin Ankarada Nafıa. Vekfı.leti yapı ve imar işleri re
isliği Ue İst.anbulda Beledıye Fen Mudürlüğünde bulunan proje ve kefı!
le.ri tetkik ederek 28.5 941 Çar.şamba günü saat 16 ya kad~r Kayserı Bele. 
dıye Encümeni riyasetine müracaatları illi.o olunur. c35lh 

. . . 
iDARESiNi BllEM 1$ 8ANKASINDA 
iKRAMİYELİ HESAP AÇAR 

fstanbul Sıhhi Müesseseler Arthrma ve 
Eksiltme komisyonundan 

Şişli Çocuk ha.c;ta.nesine a5o aded Savııge marka elektrikle tşlet çama_ 
şır yıkama ve sıkma makınesi açık eksiltmeye konulmuştur. 

1 - Eksılt.me 23/5f94ıl Cuma günü .saat 15 de Çağaloğlunda Sıhha.t ve 
İ9timai muavenet müdürlüğünde kurulu kornı.Şyonda yapılacaktır. 

2 - Muhammen !iat beher makine ıçın 438 lıradır. 

3 - Muvakkat teminatı 164 lira 25 kuruştur. 
4 - İstekliler şarbname.sini çalışmagünlertnde komi.rzymıda görebilirler. 
5 - İsteklUer 1941 yılı t;ıcnret odası vesika.sile 2490 sayılı kanunda ya--

zılı vesikalar ve bu ~ yeter muvakkat temıruıt makbuz veya banka 
mektubu ile birlikte belli gün ve s:ıntte komi.syona gelmeleri. (3546) ···························-·-· ........................................... -... -···-·······---··· .... ... 

Son Posta Matba ... : N,.riyat Müdürü: Selim Ragıp F.meç 
T C. Merkez Bankası 

'7 

19.34 
106.60 

,1 
zai hükümlerine :tabi tutulacaklan·~~ 300 • 21 • - tOOO.- • 

ilan olunur. l••••••••••••••• ,._ ____ ıı==--=-----=• SAH1BLE.Rtı S. Ra&ıP EMEC. A. Ekrem USAKLICJL 


