
KlN 

i-11-.. No. mz 



SON POSTA 

Hergün 
ilci lnönü 

= Cemiyet manzarası.. • 

B uadall üç q bdu ÇYVel 
Wıinci. hugün de ikinci 

J.a.ii 8üaJeriaia yirminci ,ıldö· 
aümlerini idrak ettik. Bu auretle. 
lairbirini tam.-il)ran ve -'er ve ii
tiklal yolunda ilk aedıaleaiıı jpr .. 
'lafını koyan illin& micedeleeilüa 
7JnDİnci yıldön6mii de taıaandan
llnf bulunuyor. Aradan yirmi yıl 
aeçmit olma- raimea. o -nim 
idnk ellmİI .._ .._ Türk, bu iki 
1..ö.iial ülıiııiedea ~. 

ikisini de kül halinde, hatıra
nda bütün canlılıiı ile yaptır. 
(Onkii, --- de. ikiaci.i de ütik
lfd mlcecleletıinilt ilt ....t adımw 
'lefkil eder. Türk millelıi. kendiaini 
nmeie karar vermit Olan 9J1 Aw
npmeına.a ~fUllD&o aakia. miiteva. 
-. fakat en aailaın bir: 

- Hayırı 
1a. ... iki .laö.ü ..laaniPde .meyda
ıııa çıktı. Bunun içia. ikinci 1nönünü 
\irinciyi tamamlıyan bir tarih vak·a 
• ,,. her ikisi birden, zam ~ --

,..._ A meıt.ale ...-.in. 
.iki lnönü tek bir adımdır. 

* ~Birinci ve ikinci lnönü. hareket 
,_ı.. +•, ~ TiWü,eaiu ilk 
emal dr ulu; fabl. Wied ilı 

ol.a al&kel.n W-... 
iki 1.ö.1- de ..... ----· 

~ hMieeler .içia hir .ed ıaliimıi .,. 
-- D!.-!-..-: I_ • • ıl ~ .....-......- UKaKiil mae• -e. .. .... 

cMılletler arası münasebetlerde sör.iin. temiutın haUl ,..ıı 
ta~icllerm kıç bir kıymeti. kalma~ h•dm 

1

dliTel, llalm 
milel "'"•Dilli &iiiibıç bir barde teJAkki eclikliji bir zeeanda 

-
Bu dekibü eeai,et1erin ~i bir tek vasıta var

dır. o da knft!tt;r. wfimlrfin oJdulu Jumr fazla kuvvettir, kuvve
tia ..aa •eldma da nrclar, 1aaJrbu her zaman berkele w.liın 
ettinbiJ.inia. ka••et.ia ,.... hatdgn da 7cıkluL ·-··············· .... ---········-·········-··--···,-~~-~~~~~~-~---------~------.;... ________ _ C Z 1 R A A T ::1 Söz Ara ıntia: 

~qayonu:.. 

avsimin ilk meyvalanndan : Amerikalılar 7 .500 tonluk 
enidünya ( MaltaeriOi ) ticaret denizaltdarı bvtıederle plea •·a -. kiicik 

Turk ceph • ,; .a- Jip pai .,
kildfii sin. ~ ...... ..,_ 
wt1er1e tekrar plmeii ~ r ---... ...... 
... t......L--...L. F.aıt. ~ ••• • ' inşasına karar terdiler .. ..=:;::v.;a: b-• ı1- .._ : uf 6 ,. ••• ••illf lif ilıli•li ~vrelerlnde pei pul S 
~ itekleme.nü de ...,.... i1d i ,.., ..... m ,. Ti 1 • de •elifi. .. • ,. • .... wr i 

• :;;r1~ ....:•:!.'!: j ıısllfı ,!;. :,,.r;:;:.~uw1 .. ı.· ... •7i ~ ltaıyada sağır, kör ve dilsiz olan bir adam 
Wr UQa toplamak. ..... ,.. 1 ~ • • ta deli • . • al edi 
.... mek Ye hedtw c x "d ............. __ ., en J)'I JJIUe mo enm 1ID ~ 
iirellnek ,,........... -' imi- Pisti,, • zirll bahisler muharriri JIZllJOr) Birleeik Amci...._ d•izcilie 
l;alı Wr p,,et wfeıl' ·ı •H i ~ çok mühim bir haher ahnnaıt-
.d..!-,,: ı .· .~ .. -. . .. __.. M ' L •• • ı J ı•" •·- Ye-:....11=---· __ ...... ..a :!I... --L a-~mönü e1• w: smca .-- - • - • • -·- -= ... - .._,._ -- 111!11 ~ tar. Amerikan deniz •••dUleri 
~ tue. ds el •le Hm erhr iji,. la ' J ' n sibi rası bir :iklimi sever, .BiKc:le eıı çok 1IZUD tetkikler ~ çalıpnalarclan r--...-.:._...;;..L.~~...ı 

w.t t.ir .... • ....... tıirli ......... 111 r.'; nnkli .retitdii ~ iaızJcıi• Jııb.ıie. 80nra 7500 tonluk muazzam bir ~~~~~ 
......... > c ,.. ,..._. .... , .... ... 1 t zlecimı .... pek runa kadaT '-8n Ak..__ kıyı- lıdtehhir int•- :rmnraffak 

.ilet ic" ıl-. ., ı-1ııiır b- iıi 1 z'v. B 1 ... Wdilrte ~ - Jarile. bu kıyılann arkuında kalan •lmaelaırdft'. B. tahtel:>abir 
~Wı-- ...ı Wr ..... o'• ı w.a •u .. - a ..... edur. ve ub!dm pek iQeri •lau:ru ılık arf ticari ...badlar içia infa 

Ofd J .... &. ... IS. K •* · ı = ·- leaeli 9e hoı havali çevreleıldir. Pratikte umu- edilwiflir, T~beleri 1'akmdaf receğiai .a71em1t Ye• .a.ı.i iliv• 
1lttılciı..I• kiiçik ,,. 1 • a ti- ~ + • llir M:rS •iıhli Wdu· miyetle zeytin ve bağ iklimWn ye· :J&Pllaeaktw. TeaGbeler ıım·Hıffa • eylemiftir: 

inönD zaferi buuün 
Halkevlerinde 

merasimle 
kutlulanacak 

ikinci İnönü zaferin.in yıldönümü 
mün .... le b&rsia warimizdeki 
bütün H..tlte'Yleriade toplaatslar ya.. 
pılacak, bu mea ad ııüniin yıldönü-
111ü mentıimle katululanacaktir. 

Emmonu Halkevınde yapıtacak 
törene eaat 20.30 da J.uklil mar· 
file b .. laoacak. Ew rıciıi Yavuz A
badan açıf nutkwıu verecektir. Mü. 
teakiben Beden Terbiyesi latan bul 
bölge b.fkam F erichm Dirim'tekin 
ikinci lnönü nf.rinin naecl bz.Mııl
dığ nı ve bu zaf eria ehemmiyetini 
anlatacaktır. 

Diğer Hatkevlerinde de aşağıda· 
ki programLar dahilinde m.erasmi 
yapılacaldu: 

Üsküdar Halkevinde 
0..1 'ı H ' vladımı 
ikinci lnön& zaferi ysldöniimü 

münuebetile 1-IV JM 1 Sah günU 
akpmt ıaat 21 de Ev.imiz alonun. 
da bıaan Tezer tarafwıdan bir koa· 
feı:an9 .., ........ lıir 4'e .... 
eil verilecektir. 

JlaMtjye ici• idare memm'laP-
na müracaat olunmaıı. 

Beyoilu Halkev1nde 
Bey~ Halbvinclen: 
ikinci l.lnü .--. 71Y8n&ra• 

aıünHelwtile SU pnü aaat 18,30 
da Evimizin Naıziya Maimda 
Parti fttaeedaki t.email aalOIUlnda 
merasim yapı1aca1dır. Proeram: 
1 - Koaıferan1, 2 - Temsil. 
Amı edeııleria dn-elıit'elerini 

Halkm ~ ahulan siıca 
olunur. 

Kadıköy Halkieviade 
~H .. aW•t 
lnöaii zıferinin J"lldônGmü m8-

nueheh1e 1/ 4194 f Sah akş.1111 M

at 20.'1' da Evimiz alommda ya. 
pı1acak toplntrya mımzm tewrif-
leri. 91 

Şemsettin 
6Unattay dördOncO 
konferaneını vtWdi .JalJı Wi; fakat. - l ' iıl Pııi. V "de -_. '5ii "'1 - --.,..,.. ela et.aiJ1i -eceji ka • Jd)oetle netiee&e.diii takdiıdıe Du 1 - Bu demaltı gemisi deniz 

.b6tia Wr miletill ,. ı ~ - dm • ll'Cle 4lle pasa .... bul editir. V enidüayanua, yetiıti - tahtelhabideria seri cılank j_.... nakfjyabnda mahim bir intcitlb t. 
'ft lllllilt bll...-•\11- • f • & Rw \ .de eıerva l>ek rilmek i9tendiii iktiwk ,...,.ı. ..... baJlanıcaktrr. sule caecektk Bu inkiliıbdan ilk Büyük Millet Meclisi Reiı ve -
• ~ __.. ....a ~ lmliii Wır _.. _.,. :' ~· clıiı uk ..,, Ab•beala .._ •a- 9'ıı Wı.t •.W.in iılı•• ·••ssd ı istifade e4en ad•'DIJI k•dimi.n ol- kili SıY• mıeb'uau Şemsettin Gü-

i 1.. aüzel ~n.~ • ' .,..., ...... ~ ~--·~· takdır ":!1aaıdır. f:~kenci bir meyva ~1~ - Jcalılar bir rekor tesis ebllit oluyor- masını iatiyOTUm. Deniz a1tıncia da nal!:-Y· ~n geee ~ Jl.30 da ~ 
da bi~.: Adedce .az, ~ • ki Wiyük ~dir. ~~n ,aundan böyle bahar mevsımınde 1ar. Bugiine &im en biyük tah • aefer jcra edebilmek nakliyat alemi dtkoy S~reyya amemaamda (Dün 

çok za71(. aoii ;~çok..._ 911 •• ıl oı.. yerlerde Yemdün· ge1eıı don1ardan zarar görmesi muh aeJbabir Fmmatltll idi. 1934 eme- . • • • • _ ya ahvali ve bu ahval karfısmda 
Ye çok dlıM kav...& ~ p .Jeliatı:ı' ; ,_ ça)qılmaa ~ok temefdit'. Sahi11et'den ,,ek içeli mit- linde 'hizmete dallil .._ b. bkd· ıç_ın tahmın odılemıyecek kadar mu- Türltiyenin dımanw) mevzulu ol 

un kart1aında düımamn .ilftt- ,_. •• Wır tı; .l 11 elar. melt ·, n 7'9i • ı:. ...... ı - bahirin ;.m Smıeo•fdur. T.lii: lfO hinı ufakt.r ~. lCM'i .ene- üncü konferansını vermiştir. Kon 
&Jauı da lunldı. __Metris Tepe'.. Bazılan piyaaada rutladıklan; dandır. metre; seılilfiii: 9 ..ueclir. Toaa- ~e kadar '-w~ierledn ml .. ı ~r ne- feram Oiyük bir kalabalık tara • 

;elen d6ıını ı bııabıiı-* ~ ,_. ,_,.a ..._ •ewı;:.ilmit ....._ Ma ... fih ~ .. -'il- ja: Deniz 7&m&ade: 2880 toa; dımiz tıceler vc:receaını kuvvetle unı1d ey fıdan alika ft taıe,ıecula taki1t o-
.. iti)ıeden ım....n.. ~ . ' •, ..-, .... kıoca __.ekli Yeni - cleıı içeri yederi vudtr ki. eralemda altmda 4394 tonnr. lemekteymı.> O. T. lunmuştur. 
ufuklarda !l'~~er Türkıyen;..m· d'!_n,..1ara beka~ <~ neremi ~.117'l delil. ~Ye .. - Sau:oarun mthettebab ,.. ı: Slğr 4ilsiz .. lrlr 1111 Hatib. sık sık alkJflanan bu an ..... .aı.urz 1~ia. ~t..:'· rag'-e ~)) ~ ~:u1• _.y • .....ffakiyede ,_..ilmebeclir. (S. Süba"8r dahiı olma\ here HO ' •• la- feransında dünya ahvalınin bu • 
· . 8ııimd ~ ~ vay~._ •••• • ·- v ı ılı. Hal· kaya vWin wiW .. ) 8i,le müatea - idi. lJl.k wcriiM'=ul•n .ama bü - ta,,arı modalcisi 1UdJ111 günkü mamawı, Türkiyeuin 

'Wr ted olmuftU. tkinci lnonu de, buki bunda çok hak'1Zc!ıt1al": 11et na iklim bölaıe1erinde, ıüpheaıiz Ve· yük bir sefere çdmuı idi. F amada •-'- · siynetiwi cmill9RI we MilU Şe -
ondan _.. iri t111h.t•h .S.Jr..ya. bo· meyva ,.&bi Y Midüay.aDID 4la iyi.i aidi.imu'•Yı ye.ı;,t.iaack hem .kabl, <Jae.r.bours lmamndaa Afrikada Romada ~· salı~ ve dı~ız; fimize o~n gii'venimizi, ;ailli bır· 
:IPtm•- w = .ı~ bt1 9etieeyi f.:n~ı ~~; ~ •. 'ii lui ai· ı... b•111Cb lıir it..... K->nabr"re lradm-. 2SOI Dilik~- ~dlr Adı Gıovanaı M• • liğin ehnmi1etini anlatnış, Mih 

r!JYan_ ~et ıçın aed ola~: .. bı .ı~s~enıli. ltuç~ .. çekı~~ekti, fazla Yenidünya, çekirdekten yetitti - aıeufeıi dmiz .ıt.ia on ciifa>t mi rJND14ir. Tam ver devletlerinin gaveterini teba-
lki lnoj' ........... y~n- etla. m taul. büJiaa aazalıcı ol • rilen kendi ,.._. .Sa..ianna qı - aüratle almıt idi. ~ yaşala rüz ett~. 

da tek 'bas .• b1raıt el~n Turk- muını te~ edeorlt ~r vardır: lanarak üretftc!iii gibi, yoz ayva Ü· Gene bu tahtellaıaWr 1938 1CD• buluD&D b~ 8 
• Şemsettin GQultıv beıinci koa 

ler. Zamanın ıttilabm tıPmin ede· Naal çekirde'kten yetişuu7 yabam zerine ıie .... awak .üse&ilebilir. ·nc1 Antillea ad...,_ bir eef• ... maltillJlle - ferwını Şile HalkeviDde verecek 
mezlerdi. bir erik. bakımh ve atılı 'bir türbe Bildiiiltk çeldrdeldmiai. 1. ı 'in - ;ap:ııı ve 80 ..ne deW*• ti.ae ralmell tir. * eriiilıe --·-· ek -.sele dea aonr.a heme• ekmek lazımdır . .e re lemit idi. mftemmel SU • 

Tirit miJleti ile Zaman arunada. yetifl.it ldi bir yenidünya meyva· Çünkü çünlenme kudretüai, 3-4 ay· Y Y * rette bombar • $elür Medıiıi ltqiia 
ki 1M9·.,.c1 inifaba ıedlelini lr.enırll ..... 4'aı.. laUım • .... lıir ...._ daD fu1a ~amaz. Bu aebeb - .k_.le HuW U..- dın;ıu tQya 7 lıo 1 
derile kuDDllf oiaD Biyük Kuman. dünyadan bü,.ük f•kı olur. Yoksa elen çekirdek1eri '>eklemekmin he· . Ame11 ' ·~ • resı 111Gdellerı P...,... 
d.a bugün. bltUn menılaketin ve meyncıMt ~nin Mim iellılt • mea ekmek .en cloirumc!ur. mıde ~~lan!' mıa e7'en;:b ~ı: yapmaktadır • $elair Meclisi busun aut 1 4 de 
Türk miJletinin ~fidir; içinde ya- )arına uyularak yetiftirilen ve sonra Ayva üzerine yeti,ıirilmek üten-=1 buyt tıcaı;t t•;::!x,.f"' Bu . mocieller Vali ıve Belediye Reisi Dı. L6tfi 
.... ilftld dem de .elııeo• ··- iti· unliiftce .lwPrilil> ~- ...1.i- eliğinde. anaç o1acak fic!an,aTm iJi d daki v~ i= a - ek ,;.- ~~ın • tak - Krrdarıa reiaJiiinde toplanacak ve 
arile, ......... ula ·- len -hidea .,. bir ,_Hiaya wr- köklü olmasına dikkat edilmdidir. ~ .. te d:.;:, ora - • : dlıiııi mucib olmaktaaır. NiaD devrqi içtima1anna bathYa-

~·lc1ir; falrat. iatiklli afeıiaiıa w- .,....,...., .,..ek _.ürit we .-& Yenidünya aiaçlarmda. kökün çok • ~~"':ık. tı cemıaım Gionani llGrfooai Somada aa- cakıu. Bqiinkü .toplantıda 'kimsem 
.... ~ ~ wf -~ çefni ~ kat' i~ kiı;iik • iyi te,ekkU1ü, meyva ile yakından sap~ _ _L_ .. .. .. • Pr ve dülizler emtitiisi.lade talı - çocuk1arı ~urtamıa yurdu d~ktor· 
•,.-••ne 99 ..... cıı1- Türlri- ıenm~ fııiir ciimWk ~ .aliıkaıdaadx. Hattı& laa2i jeCzüheli ...- ~~ ~~ F.w ıi! ~ .. ....,_,.,... ölım Janmo va1JifeW ve pannJOada 
,ıt. eeae •ntm elM'ile. ._ cWa ..... ~-- ..,_uu iiminıle- ta .... ....J..a-. k.ilçiikken ıuk mk yeri • - ~ıldedadea :iıtifaıele er- mi~ir Bu husustaki alı alan ilkokullarda ~el ~ ab· 
_.. .. tüMi _,.... Briilk~ ki a'i• et t...._.cle, ~ p ... .deiiftirilen fidlmlaan, ileride iri ~ Pi .. ıi ~ CJ'Je,.itl•rdır. na ~amadan ev.el ç he:z uıa tu1acalt ta1ebenin •ureti kabalü bak.. 
Jı.ınwtler ~ı.-. •. ' )GL. • ~ ya t.. ..... delerinin ..... Deılııi bir meyva w.~ .c;y&.Jer. lıll~t - Hmn~ ~ı ~•'·•-. o1 - deiilcti· Az 8CJlll'a t.aam.ile lli:ir kandaki ta1iıpatıuı~meler Priifiile-
..... •-lllllillllll!eam 4iis 4eWre, b.1-. 

0 
b._ ~a, içıimizıe -ı.enılııılik ._ lak bir kaıde olara\ ka'l:nıt ~le .. - - ı r M• ı.-da manlfa'k im · cek. zabıtai beledıye talimatnam-' 

lainündelri sedleri kum ,,.. 8iıNn'41w · in aı4 
0

.,......... anla • mezıe c!~ iYi teıekk'M etmiJ k .. e- olıı' 'kı " ' \Irak r.,.l..iilmek • ouştur.:. müzakeresine denm oluwabr • 
._... -ıen -.... etraitıttla ye· ~ari, ....-ııraat.k .fmuıi ._..- rin, aiacıtn y.,.yııınd .. ki ıolü inUr tedir. Cılk ~zhnlrlr bir adam. ~lan .ş.bir Mecli.inin Nisan deft911 
.ıclea "" LL 1 hihn :l:ıir millet. - (sa...it) -· eri..; • ~ olunama. Bu ..... S>Ü~ au •keJbebirim motklıeönin Giov.aıını tayyare modellerı ınşa toplantısı 1 s CÜD süı.ecektir • 
.... '::ı~~~Ll>i~ ~~~~ Jaım•e tı t'·•• Ye ,.eai<J&qama pek ya• .,..ma1' we elden .a- cimi,~- .. kkı~~ bic '!:~bü~~~ -~~~!~ ~ '-· t1e 1 11 

- --. Jll!lll "Ye - lifıacak çm6ııiad.wi. ..._ kiiçik - cfıii kadu. yeni~ fidanı..... w t ı 1 1111m'mema~ ı~· . ,_ uar maum1ıın - sır W uu sın • lf"'L• 
" ___ ., ... m ~le.. lııeı ı· · c!aha yu...._ wililin•eW f ı aliıde nefis süzel köklü olmuına dikkat edil • Ona fimdilik •Denizaltı clipperi» mıştir kı, en ince teferı11atı aft - ta4ıı'bir. 7J8 ~mı!a ohm ollu ge.. 

- ve daha kuvvetli bir iatikbaf imık1erimi mvdana plirmiflir. mek ı;•ı=tlrı. .ada vedlnıittir. Tecriibelerini ve ilk keıpmeJ blr .a:urette J"IP'!"'1r1Adır ne bu usul sayesinde tayycreci • 
""1i yaratmuını da bilecektir. Y.z kıl yapmklanau deiluniyea Y<fl&ifP r \ hui WILMIP • a ±i 15 ' , 1• k .... _. - s' • ............ tıı111eri.. tı1ıı1e edilım IE+"'* bil• 

Devb ........ _..._ ... •• -ai~ d:e=ım..._ Ls..L. neu. -bltıiı ı•ı,.W. a &f ' - ...... e fldır;, O ' • 1 ı.Jv ... .....- 1lılle «zMf -- tliıı "*'-lir. a.m. tl1a•• ftl' • 

lllJretlen sayrete, Türk miDeti. 'm-...::i:İa __..yüklü ~ld•~hir .. ;:. ~ 17 c 1• ı !' elrl.i _s..: cıe- .._. •• ıı '' .. w9ak ·-- • ... ait 81alM 't ıl'-Je taYJ819 
Yrik.. _mkba~!: d~ ~~- da-...,;; bıd.r cazib ola;;j;nı bir di- muit .a,:.l.· 1 'tı .. ;;... - Aı ' 1 ' tw:allı J k - • Qjs 0 O JC • - • · imıp .,,_ hedir. 

un~ de .bü.:ın~~ .;,,e tününüzt Bi'9'>k zevk erbabı. y .. Lilirlll' • ..St .. ,...a M ' w w3' '"zet • JiPS f ei- • d • S.. clllll M ~; ~ •• r .-..,.nı"- ıb. _. .. cödeıritind~ muıılııb t ; ' .... • ta ,. - _.. tit l ' h 1 L. .-....-.;-~ _ -..ı ..,1111 .. ,~ .. ~~159' • 4ol.ırı bir alı misı mral Labçe - rin._ d = b ,.. E 'P Bir A & .,...... 1 ı ••- --.--. ~ ...... :- ,,.,- -
lnönü "1r ... ft .,.. ....... a , a _._, • .-.: t' - 1 d' 1c:~.-.. .. 1 ~ - 'C ıi .. =---- ..... ile -L __.__ ile ....... dili ., __ .... ....---~~~----. 
• d bi talih b" .. k b' L er e, panuaraa """"' ırmış er ır. ~ ~ - ...- -w--~ _.._.._ ile .._, , ._. --~ u r : uyu . ır ıLUman· Eskiden İstanbulun birçok konak • dilcbt e U 5 5 S ' ı' icilLllle ... ,Pi •• ' ' mak '= Teo- ...._ .-il ' --

.... ve Y;P":1 btr pyretin yorulma ........ ona rastlanır ve._ ge~ ıa~ 51 ' ı. Wc c; · ' • d= w-C '•ıret ile W'iı :lııu· ~ ellaml • ... ..... .. a-----r----..... ,....--.. -.-tı 
tun • •. * lınl• ......... a '"" , el 1 ıi bi> yeıiM ·-- ... ..... ....... ..... t ..... r . . - ...... ımld:a - .......... 1lir .. Ne -

lnon&i!ıirı .... , rzc 0 .al.ı-e7'-iwlt.IM.J1...-larc:la. (DsımıllLIS wf'c) l'"f ,... ............. lerilli ...... WJ ,,___ ._._ S:: 
~ weY eöylenebilir. Fakat. bilhas· .... Hl 

_r :.:~::üzerinde bir ..... dar ' c: T E R 1 s T E R 1 A A IALI 
lnöaü. Tide d.-mı ıu..t-- ... _, ...... Ni..ııa A mönü.. o U.- ıla m aiyede. tebada Wııerillde ... ' il .... 9' 1 ._ 

.L. ye.we. 11.iu.- tw.111ia1ir. a.a.. --.uw ·- R. E -. f k L Ba aaldlcaaa A1man c!""et -.mia 6i le ....... ..,, •• ...... .atim " i 1 ..... • " .......... ., ~ D. 
9n için, ölçüsü ~ilk. a at nnu w lııiır ~L-- 1 t • "''-=•alı•• • LL • L--0 t --!l!._I~ lı: 1• • ...:- :- - L.-" 

o. 
---'L- • ı· · • .__ W..1J10nız. KuJJ .. nnı o1duiu cümıe llynt'!ll -göz. eıiun- ""99-- n• - - - ..,... _.;-- - • w ...... - .. ..._ - a 61 _. 

l>iyiik oln .. - ti.- mı .. ay ft d ........ t: ta if)la bile etmiftir. Muharebeye fiilen kanflllıyarak, mesela c~nubt ~ ._ 
..,ecek neaiJla 9i ail •den ve nır-- .......___ ....a.: __. _.,,,_ IM*anlıl.a ı .. le .. · .. · · 11 10 1 29 

n ruhunu, 
1 
•• ı--'1- için - -. .. a.-ırmus aıd haTl>i Naan selctiii •man aörec~r. Ama 'a .....; .- v r'r•. oy aoJ'JIPluyer ~ on- 1-....a...-~-.--..,...~-f-"::'---I ..,._._. .,.lWe iıir t .... •de ediycna a- .lup Wlımin • eldu,iuaa 1111C&k .mulıııarebeain Mtamıncluı ıoma Aq.. Yata 

Olftl edebiyab&iida ....... bi Bahar çoktan seleli, Nisan ela '-e ...___ _ __u,. o bd.T __.1- • ı.ı..tı ~. u. s. D. 
olanak ,..atmak il ... ,. .ft... ,. _.,..__. ,...._ - 1 i lk r. 

MAi v. ıtlof1lot 

...:L-=··· --~ iSTER • ta .. ...,;o. ilijiCdW&JIRÇi, _...,, ..... 
... w\ıWr mm ........ 

{l>naa 1 wc:a ...,fada) 
• tSTER A .. lif u t • 



1 Niean SON POSTA Sayfa 3 

Telgrd, Telefon. Ve Telsiz Haberleri 
Makine re 
verilirken 

Amerikadaki 
Fransız gemileri de 
müsadere edilecek 

Müadere edilen gemilerin 
"'6ilter• için HrıJiu konma•ı 

muhtemel 

1 t'9 -·-·-··-:·-····-·-··-····-· ............................ _. __ ............ , 

Valiler arasında 
yapılan tebeddüller 

~o ~J 
A~Mf~E 
e Harb tasfiye 

safhasına giriyor 
Ankara 31 (Hususi) - Vali- Erzurum valisi Bürhan Zongul- Yazan: Selim Ragıp Em~ 

ler arasında yapılacak tebeddül- dağa, Sinob valısi Fehmi Erzu- B undan bir müddet evvel 
lere dair hazırlanan kararname ruma. Çorum valisi Salih Si - yazdığım bir yazıda yeni 
yüksek tasdike ar.ledilmiştir. noba. İstanbul Emniyet Müdü- baılıyan Afrika muhlllebelerinin 

: Bu kararnameye göre Zon - rü Muzaffer Corum valilıkleri - Hk inkitaf ıekillerine bakarak iıal
: guldak valisi Halid Kayseriye, ne tayin edilmekt~irleı-. yan imparatorluğunun tasfiye hali-

\ .. _ •••••••••• · ••••••• _ _,__ -..-.--··-------·-··-·-·'' ne girmekte olduğunu tahmin eder 
gibi olmutşum. Bu, bir kehanet de-

v 1 d b• ı ı· •ı• ta ı • ğildi. Esasen ben.imle beraber bir 
UQOS avya a ır . ngı iZ yyare erı ;~~y!~i:~ 1~a ôy~!ar~:;ü:de jltt!~;~ 
tek Alman Ve Alman zırhhlarını için karada ve denizde muvaffaki-

va~ngton 1 (A.A.) - Rcıyter: yetaizlikler birbirini kovalamaya 
Vaşingtonda jyi haber alan mah •t 1 k 1 d b b ı d ı baıladı. Ve her biıi birer kıt'a bü-

fellere göre, İtalyan, Alman ve Da- l a yan a ma 1 om a a 1 ar yükluğünde hattalar baş döndürü-
aimarka vapurlarının müaaderesin- cü bir süratle el ve sahib değiıtir-
den ıonra, Amerika birleşik devlet- <Ba4tarafı 1 inci nyfadal -Londra, 31 (A.A.) - Hava meye başladı. İtalya, artık kayıbını 
leri hükumetinin, pek muhtemel o- cektir. ltalyanlar da kalmamışbr. nezaretinin tebliği: durduramıyordu. 
larak ne bugün, ne de yarın olmak Yugoslavya hududunda Alman Bu aece bombardıman hücunıla- ltalya için talihin cidden makus 
üzere, Franaız gemileri hakkınd'a kıt'alannın tahaffildü hakkındaki rım:zın bütün ağırlığını Breste çek· ı bir bal almas, Taranto hidısesile 
da ayni tarzda hareket etmesi pek şayiaları ıarih ııurette teyid etmek miıtir. Malumdur ~1 Almanlarin baılar. Malum olduğu ü~ere ltal
mümkündür. Halen 15 Fransız va- güçtür. Fakat !}Urası çok iyi ma- ı &:ha~nhorst ve ~neısenau harb g:- yan don~~~asını.n arm;uye~.le -ta
puru, Amerikan limaıılarında bu .1 lumdur ki Avusturya nududunda mılerı Brestte sıgınmaktadırlar. Hu- haffuz ettıgı bu lıman, bır gun, ln
lunmakta<lır. Sorulan suallere ce _ ı bir miktar• motörlü kıt'a mevcuddur cum bombardıman servisine men. I giliz torpil tayyarelerinin ani bir 
Yaben, hazine dairesi memurları bu 1 ve garbi Romanyadan başl.:a mo- sub kuvvetli bi.r filo tarafından ya. bukınına uğradı. Birkaç güzel ve 
hareketin azami bir hafta içinde törlü kıt'alar gönderilmesi de ko- pıln:ııştır. ~em.~l~:e ta~ isabetler 

1 
y~ni deniz b~~Üği suların derinliği

mümkün olduğunu işrab etmişlerdir. !aydır. Bir tecavüz takdirinde, Yu· ~a.kı oldugu g?.r~.lmemışse de .. ~~r n~ boyladı. Bırkaç t8:n~si de uzun 
Salahiyettar makamle.r şimdi mül- l d d h l d vl d ıatıkametten buyuk ve çok buyuk hır muharebe devreıı ıçin amelden 
lclyet hakkı hale:ı arm'atörler~ aid goı a~I ~r. u~unul n er .a bekalg ar ~ çapta bombaların, hıub gemileri- ıakıt kaldı. T aranto, denilebilir ki 

mevzı erını ışga ~tmesı enme . d . r b 1 d v d ki b'" l bi . "d k"l . 
olmak üzere «himaye müsaderesi» lidir. Çünkü, arızalı olmıyan timal nın d~~ır.~ .. u uR:hugul o ak arak doy ece r lıp~ı a tAtf ~k ettı. On-
vaziyetin<ie bulunan bu müsadere hududu tanklar ve tayyarelerle ya- ~na b urmu~t.ı.ır .... tdm k{a peb··to 1 ~il •.onra, ta favn rı a f'?'Ü•!em
edilrniş gemilerin nihayet nasıl kuL pılacak bir Alman yıldırım harbi "dmd ahar uşmhuş, b o bari o g~- e e lnnparba!orhugunun tas ıyesı, a-
lanılacagvı meıeleaini tetkik etmek • . . "d I b" . I '-t 11n e er tara a om a arın pat- kıl a maz ır ız kazandı. Mesela 

ıçın ı ea ır arazı o acaıı; ır. l d v ·· ··ı ·· ·· M.. k"b Llb d h 1 1 tedir. Hazine memurlarına göre, •V a ıgı goru muştur. utea ı en ya a taarruza azır anan tal-
.. d d"l b ·ı · 1 Dıger taraftan, Yugoslav parla- yanaınlu baslamııtır Tavt.·uecile- yanlar bir sabah gözlerin"ı artıklan musa ere e ı en u gemı erın, n • hf il . . . •v• "' • r~ ..,. 

·ı · · "ht" mento ma e erının temın ettıgıne rimiz ayrıldıkları zaman yangınlar zaman baılamayı düşündükleri mu 
gı_tere~ı!1 g~mıye ~ ıyacı ve umu. göre Hitlerin bombardımanlarla • • k "d" h b · b d" k · -nuyet ıtıbanle tomlito noksanı ıe- • . '-- v hala yanma ta ı ı. are eyı e e ıyen aybetmış ol-

. . h Yugoslav manevıyatını ~rmagı 11 • 1...-b ldı d '-1 ·· d""l V H bebıle servıse konması pek mu - .. .. d v '-d" d y iKi vapur ua n uıı; annı gor u er. e ıonra... er 
temeldir. mumkun sanma ıgı. taıı; ır e. u- Londra, 3 f (A.A.) - Salibi- teY çorap söküğü gibi birbirini ta-

H il d - ·ı l yaptı~ ıroılavyaya karşı bır t.aarruz hazır- yetli kaynakta!\ öğrı:-nildiğine göre kib etti. Somalinin tehirleri durma-
u . un ııazetecı er e •. I le. • • Al • 1 5 · · b k · E · 

1ıörüşmede, hükumetin bu gemi • 9:?1a "hı~ın madnyanBı~ aıg.arı b l bombaroıman bel'!hrvıL!lıneH men•~- dan 
1
au ut ett~, ntrenin en sarp ya. 

t · ·· d tm kl t w "h sune ı tıyacı var ır. ınnetıce e - tayyareler bu ~a a e avre açıııı;- maç arında cıddi ıay•lacak bir mü-
~~ ~usaüd. erfae e t e. e yabp 1~ .•. • ki de bir ültimatoma kadar varacak lannda iki düşman aarnıç vapuruna dafaa dahi teais olunamadı. Ve •. 
reır.eb m a a e mıt ve upn ıçın . hd"dl . b ki ·ı v• fa b k d . 1 d" h bu emilerin nihayet naaıl kullanı- yenı te ı erın e enı ecegı, - bet tam iaa et av etmı• er ır. Ha efistanın sayısız vürüyüş kollan 

1 g d b h--...1 · v · · .. kat bunun pek muhtemel olaralc: • tarafından mütemadiyen da .. lan 
acagın an a aeuemıyeceg1nı aoy. m k .. ed l w A • 1 O f p • ı· 

lemiftir. Hull kimaenin bu müaade- hço_ ~1 g~md. en ° mıyacagı mıra ar an arıS 8 bir çember içine alınması da aöıter-
renin mutlak me,rutiyetindcn fiiphe ta mın e 1 m ~ır.. ik Pari" 1 (A.A.) _O. N. B.: di ki, artık. ltalya için Afrikada 
ettiğini iptmediğin.i bildinnit ve Abnan h eti tazy ve Buraya gelmiş olan Amiral Dar- söylenecek bir söz yoktur ve deni-

Nafia ve Maliye 
Vekilleri "Son 

Posta,, ya beyanatta 
bulundular 

İngiliz donanması 
ile Fransızlar 
arasındaki 

hadisenin tafsilatı 
(S., tarafı 1. inci sayfada) Vichy 31 (A.A.) - Ofi ajan11 

maktadır. lzmit, lstanbuı ve r rak- bildiriyo:: 
yadaki ~ühendis ve teknisyenlerle Bahrıye nl.~7.arctinin bir tebh-
temaslaraa bulunarak faaliyetleri ğine göre mütcaddid In,giJiz den 
etra,ında kendilerinden İcab eden cüzü tamları :'>'l Mm t sabahı Or .. n 
izahatı aldım. la Nemour.; arasınaaki Fransız 

ı3u tetkiklerimin muhassalasını larında ya1uı.! oir Fransız torpıa 
tek bir cümle ile ıfade etmek la- sunun himnyc:;ı altında Casablan
z.ımaa; büyük bir memnuniyetten c_a'dan Oran'a aitmekte olan do 
ibarettir. "' tıcaret vacuruııdan mürekkeb bı 

Yurdumuzun diğer bölgelerinde- kafil~y~ hücum etmişlerdır. Mu 
ki nafiaya taalluk eden diğer imar tecavızı rnukabL ateşı altına alan 
ve ümran itleri de tasıwvurlarımıza ve püskün~.1 torpido ıJe bahriy• 
müvazi bir muvaffakiyetle yürü- b~taryalar_ın:n ve hava kuvvetler 
mektedir. » el nın saycsın ~ 'kafile Ncmuurs a 

Muharririmizin mahkumların na. ıJtica dcb· lmı~: ı;·, .KafıJnyı> b r 
fia işlerinde çalıttırılmaları hRkkın- şe~ 01"'".,0 ıc:tır. 
da sorduğu bir ıuali Nafia Vekili- lngilizleı- ne diyorlar? 
miz şu suretle cevablandrmııtır: L d 3 

Adi V k 
. on ra, 1 (A.A.) - Royter• 

· «- iye e ıiıeı l n'\ .,. .Ja Cezayir açıklannda cereyan e 
müşterek bir talimatname hazırlan- den hadise hakkında Londra aala
mııtrr. Çok ehemmivet vermi.ı <•l- hiyettar mahfenerinde kaydedildL 
duğumuz hu işi kısa bir zaman ıon- ğine göre muayene edilen dört va
ra kuvveden fiile çıkarmııı olacoğ :ı:. purdan biri Siyamda Bangkok'taa 

Bu yıl 300 mahkümla he baıılı- fişek getiriyordu. Bu hamul 
yacak ve aldığımz neticelere göre Rhin nehrinin öte tarafına geçme91 
hu miktarı yakın bir zamanda bir için teşebbüste bulunulacağında lM 

kac misline çıkarabileceğiz. şüphe yoktur. Fransız siyaseti ba-
Bu teıebbüsten her iki tarafın kımından. fngiliz donanmasımn Şar 

da İstifade edece~i muhRl-l<akt•r ki Akdf"nizde Fıansanın dtiş!l'a 1 
Açık havada çalışma hürriyetine 1 1 1 d L o an ta yan onanmasına nıensua 

aahib olacak olan bu VRtandR!!IM a. gemileri imha etmeğe gayret ettı 
rasında bulunan .ian 'atkar ve işçiler bir 11rada lngiliz donanmımna attt 
bize bilhassa faydalı olacaklardır.ıı edilmesi garib olsa gerektir. 
Maliye Veki.inin bey tnhtı Almanların açgözlülüiü net' 

Bir müddetteuberı ıehrimizde sinde Fran11z milletinin işgal alt""' 
da bulunmıyan mıntakada maPlll 

bulunan Maliye Vekfü Fuad Ağralı kaldığı ıztırablan azal•-ak için 1 
da dün akıam ayni trenle Anitara- ~\• 
ya dönmüıtür. gilterenin beynelmilel hukııkla"ıta. 

Fuad Airalı, Hayda.paıa garın- dan f,.ragat !lÖstererek Fransa 
da defterdarlık, şeiuimizdeki mali yiyece'k nakleden bazı vanurla 
müeucacler erkanı ve dostları ta- müııaade etti~ bir anda vukubul 
rafından teşyi edilmıı1tir. bu Fransız hareketi İçin zama 

H te ivi aeç.ilmemi,tir. areketinden evvel kendisile gö. 
rüten bir muharririmize Maliye \' e
kilimiz İıtanbuklaki tetkikleri et
rafında aşağıdakı beyanatta bulun

müsaderenin bu gemilerde sabotaj propqa"dayı artırdı lan, dün işgal makamlarile görüş ~ lebilir ki ltalyan Afrika müstemle-
letebbüslerinin Amerikan limanla • Belgrad, 31 (AA. ) - Royter: melere başlamıştır. Amiral, diin öğ- kesinden sonra şimdi daha şümullü 

muştur: 

ıı- lstanbulda bulunduğum müd 
det zarfında muhtelif mali işler et. 
rafında icab eden tetkiklerde bulu
narak alakadarlarla temaslar yap-

Millet Meclisini 
dünkü içtimaı rını tehlikeye koymakta olduğu e • Almanya bir buhran tevlid el- leden sonra de Brinon ile uzun bir ve daha mühi-n bir tasfiye başla-

aaaına dayanmakta olduğunu teba- meie uğraşırken Yugoslav hüku- görüşmede bulunmuştur. Amiral ma!t Üzeredir. 
niz ettirmittir. meti sükuneti muhafaza etmektedir. 5 &. C Hutrden. bu mtt--derenm" harL- Darlan. Pariste iki ~ün kalacak ve f • 

.._ ve Zallnedildiiine aöre aec;en hafta b t•h y· h • d"" k · ti t.m a9ı.w. H&ll9 doiru biLadım olarak tellkki edilip i a are ıc y ye onece hr. ı-
Svetkoviç tarahndan Viyanada im- :ıı::ı:========================================================-= 

edilemiyeceği sonalmuttur. za edilen üçlü pakta karşı vıtZiyet tai nazarını bir kere daha lı..aydey- nazarı dikkate almamak taleb e-
Hull. bu suale fU cevabı ver11'oi- alması için Almanya Yugoslav hü. lemektedir. .:iil~ktedir. Çünkü, komşularımız 

tir: kumetini tazyik etmektedir. Hüku- Su cihet te en~r!ik bir tdrzda te- la iyi münasebetler idame etmek 
Birkaç zamandanbcri, Amerika mette yapılan değişikliğin sırf dahili barüz ettirilmektedir ki Almanya- samimi arzumuz hakkındaki her 

Bir1eşik devletleri hükume-tiı< harb- bir it olduiu haklunJa Alman elçin nın prestijini tehlikeye koyan ta1- türlü şüphE-yi ortadan kaldırmak 
den başka mümkün bütün yardım11 Von Heeren dün sabah tekrar kınlıklar hakkında Almanyanın mü- için hükümet, kcı-di c!hetınden 
formülü üzerinden lngilte1eye ve Yuanc:lav hariciye nazırı Ninçiç'i temadi -bır göstermeaine intizar her şeyi vapmaktadır. 

tım. 

Bu tetkiklcrimin neticeleri hak
kında izahat vermek timdilik mev. 
simsiz olur. 

Bu tetkiklerin vergilere taalluk 
eden k111mları etrafında hazırlanan 
tekiller halen bir ctiıd halindedir. 

Bunlar tavazzuh ettiği zaman si
zinle bol bol konu:ıabiliriz.ıı 

diğer milletlere yardım siyaseti ta- a- f olunamaz. Bu, bilhaasa Almanya- Sablarla ffll"Yallar arumcla 
kib e~·lernektedir, ~mdiye kadar ziyaret etmiştir. Ha ta ı;onuntja nan, müttefiklerile birlikte. bu de- müzak.-elf.r ,. .,. 1 • 

Mihveor propagaRdası Sırbistanla w o ngı il :>r S8VlnÇ ve ~b edilen formi:il hudur. Hırvatistan arasına nifak &ekmak rece mühim hir hesabla~ma yaphgı Belgrad, J 1 (A.A.) - . N. B. ..-
ve bu suretle devl?~~ ayrılık ya _ bir zaman için muteberdir. ajansı bildiriyor: h . • d 1 Al J ratmak için u~aşmıştır. Nazi rad Yasoala.,..da yeni 11n flar .Mh Hırvat köyiü partisinin ikinci re- eyecan ıçın e. man • apon yo ve baı>ını geçen Perşembe gü _ altına çaiınldı iti ve Hırvatıki Dnevnilt gazetesi-

d be . . A 31 (AA ) D N nin tabii olan Auguate Koıotiç, (D-- &....-L l :.....: ---'ada) •• . le • • b t nii yapılan hükumet ar sının msternam · · - · • doktor Maçekin emrile Hırvatlarla ....., ~ -- ..,.. 

gorüşme rı müs 8 Hırvatlar ai~yhin•· Sırblar tara - B:: ~e~~r aj~nsının .dBelgra~:: Sırblar arası.1da bir it birliği imki- ile hl 2 dihstroye~ batırrnak ve ~ır 
• • bndan tertıb edikiı~ hakkında bir ~ıldırdığıne gore, yenı .~'! matltına nını tetkike d~vam için bu sabah zır ıyı . ~a uğr~tma~ suret!]~ 

netice Vermemiş sürü haber neŞl'etmislr.rdir. Öğre- lıf w sınıflar bu gece sılah Belgrada gelmi.,tir. Bu müzakere- eld~ ettıhklerı zaferın hasıl. ettığı 
"ld" ır• ·· "' H b" çagınlmıştır. lere Hırvat vali-.i tarafından baı- şev . ve eyecau bu sabahkı gaze-

. nı ı"ıne Rt>r-? 'on ee~n, ır - Belgrad 31 (A.A.) _ Ofi: 1 b 1 kt d telerın ba'ilıkl.mnd-t ve esaslı tef 
Londra f (AA.) - Müatakıl kaç hafta evveı Za~eb e yapt~ğı Yabancı memleketlerde dolttşan anKıt / ubma k~I 'ğ: . .1 b" sirlerinde l:endıni göstermekte -

Frana1z ajanamm Ş.nghaydan Ja • Bf7.Y~at esnLcımda H.rvat .şef!.erıl<' şayialara ratmen. ihtiyat sınıfları .... oıo ıç. a,ve ı ımovıç ı e ır dir. 
pon kaynaklarından öirendiğine ırö ıgorud~r~ A~~~anın Y.enı nız~i - kütle halinde askere ça~ınlmış ~e gors'i·: Y;~m{~rA) __ Yar Gazeteler tunun harbin en hü
re, Berlindeki birinci seri AlmMl - mın ~ ırv~ ! ~a m~mtaz . . r ğildir. Yalnız, prensip itibarıle mi ~~ 1~embııdan bildiriliyor:ı res- yük den.iz zaf.e

1
r: o~duğunu ve rr.ü-

J .. rü leri Alman marma mevkı verdırmeti teklıf etmıştır. b' t 1. d . . . a'-·;i davet İ f ı ı h apon co. ~e .. . aJm.. Hırvat rüesuı bu ~klifi istihkarla ır a ım evresı ıçın $ ''"' Bugün bir yabancı gazeteci tara- vazenerı ~ı~ız. ı osunun e ıne 
raimen, biç bır ~t ne~uoka. .reddet""'iı::lerdir. 1er yapılmaktadır. B fından ıorulct.1 bir suale cevaben, d~ha zıyade ~.qdıkten ba.şk"': Hıtle: 
ınadaa 80Ra ermiftu •. Ma 8e.-liadeki. . ZaA"reb 31 (A.A.) - D. N. · Alman makamlRrı, Hırvatların ha. rın _aşın d.enız .~.ar~ıie Ingıltereyı 
Tokyoya y~ ve 4 Niean~ Ro.. ..~ içtima • Hırvatistan valisi doktor Suba- rici siyaseti ile Belaradın harici si- ~evı~mek ıstedt!(l bı.r sırada lngi-
aıadan a~d~tiDden ~~el anfr.aıe ol- Dun akiClmkı Radyo l{azetesıR- 1~, bu sabah ordu kumandanı ~e yaaeti arasın&~ bir tefrik yapmak- lı~ f.ılosundan bır mıktar daha ge-
maktan ımtioa. etmiftir. 4 ~·sa~~ den: neral Hedeljkoviç'i ~abu} .. etmışl tan içtinab etmiılerdir. Bunların, ~~nın .başka ~are~at sahnelerine 
mizakereier, bir SoTYOt llliipWdı - Almanlar Yu~slavyada, Slrb ve kendisile uzun bır goruşmede hallinin bizzat Yugoalavlara hıra- gondelılmesı ımkanını da temin 
nin huzuru ile yeniden hqlıyacak • ve Hırvat unsurları arasında nifak bulunmuştur. 

1 

lı:ılmaıı lazım gelen şeyler olduğu edeceğini yazıyorlar. 
..... sok~ala Clllıirl"akladırl~r. ~YJli Yeai ~mi? illveten bildirilmiotir Su cibet sa.. Daily reıegraph yazıyor: 

usulü, ÇekOölovakyanın ışgalt sıra Berlin 31 (A.A.) - Ofi Fran-. rihtir ki Hırvatiar. üçlü pakt dev- Bu İngıliz zaferi, Japon harici-

Ankara, 31 (A.A.) - B. M 
Meclisi bugün Refet Canıte!n hat.. 
!tanlığında toplanarak ruznamec:l. 
bulunan kanunbrdiln 1941 yılı rn 
vaunei umumiye kanununa d 
bazı daireler bütçelerinin muhte 
tertibleri ıuaaında 1.85 1.2 ( 7 liral 
münakale yapılmasına aid kanu 
layihasını kabul etmiı ve Milli P 
yango ldare4İnın 1941 mali yılı 
aid bilanço hakkındaki Divanı M 
hasebat mazbatası okunmuttur. 

Mecliı gelecek toplanhıını Çar 
şamba günü yapacaktır. 

Fransız Cibutisini 
akıbeti ne olacak? 

Londra, 31 (A.A.) - Hab 
tan fütuhatının aona ermek üz 
olduğu fU dakikada Franaız Cibu 
ıinin akıbeti günlük meseleler a 
ıına girmit bulunmaktadır. 

Londrada diplomatik •e TV 

bakımdan ıuraıı beyan edilmekt 
dir ki Vichy'ye sadık kalan 
Fransız müıtemlekeai ayni zam 
kısaca Franıanın da dava.. o 
müttefik davaya iltihak ederek h 
F ranaa ile birleşebilir. 

Habeşistanda lngil'z ordu 
Diredaua ·yı aldı 

Şarki Akdenl•Z •ında, Çek v 2 _sıov.ak unsurlarına sız ajansı bildiriyor: . . . . ietlerine karşı dostane hattı hare- ye nazırL Matsuoka'yı Avrupa 
da t~t~ı~ c.•t~· ~ıerdı. Alman radyosunun bıldırdığı: ltetlerini ..U:lemem.i,lerdir, Bunun harbi vaziyetini tetkik için kabu! (BaJto.rafı 1 inci sayfadc) 

muharabesl
.Hd& Bıldırtld.~~ın'? JrOre Hırvat .~eh: ne göre, dün Yugoalavy~da ~enı- üzerine de Sır1> polisi, halka karp edeceği uünün arifesinde Mussoli Kah.i~e 31 CA;A.) - Kahi 

usları _bURUn to~hn.ırak,. bir~ncı den Alman aleyhtarı ~u~a~şler silahla müdahall"de hulunmuı-tur. ni'nin aldığı en yeni haberdir. 1- ki İngılız umumı karargahının 
başvekıl ml.\8~lnlıl~ _tayın ~ıleo yapılmıştır. Drava n~rı u~er!nd~ Bediwdelô Yatfoelav elçisi talyan Afrika imparatorluğunun li~i: 

·ı ly • t Maçek'in bbıneye işt~rek edıp et ki Marbur~da Sırb nü~ayı_şc;ıl~rı Belsr.dcla pek yakında hatıra kabilindt"n bir 1:~bl~sgarbdeki vaziyette 1 a an zayıa 1 memesi melelesını muzakere ede yollardan geçenleri kendılerıne ıl- Belgrad 31 tA.A.\ - Berlindeki şey haline gelmesi muhtemeldir. değişıklık yoktur. 
cetlerdir. tihak etmeğe icbar etmişlerdir. Yugoslav el-çisi Andriç Belgrada Buna binaen bir İtalyan ihtılllini Eritre'de Asmara•ya doğru ıle 

Diler taraftaıı dün Bulgar rad- &rbi.ftandıa Noviçat'da 2 Al - muvasalat etmiş ve yeni hariciye tasavvur etmeksizin şurasını tab- ri hareketimiz devam ediyor. 
IS bin tonlalı halyan arW... JGSUDun verJigı bir habere göre man yaralanmıstır. nazın Ninçiçle uzun bir görüşme min edebiliriz ki maneviyat bo - . Habeşistanda garhe doğru il 
nuı Jtı aiu' luuartı Mjraılrjı HiUer, GörinJi( ve mareşal Kaytel A..a. aJa••• tel.liii yapmıştır. zuklu~. yar!m a~anın harb gay- lıyen cem.~bi Afrıka kıt'aları Dl 

• .::..1 eli" Berlinde bir tnplantı y~parak, Yu Belgrad 31 (AA.) - Anla a - I~ elçiainm miiJ&bb retlerını r.1ü.temadtyC'n zayıflata - redaua'yı 1şgal etmişlerdir. 
f.-YTW8 ıyor plavya hakkında takıb edılecek jansı bildiriyor: . Belgrad, ) 1 (A.A.) - Stefan! cak~ır ye. Mıhv~"e Y~lnız coğraf - Diğer cephelerd'! umumi il 

. hattı hareketi görüşmüşlerdir. Sal~ivettar mahfeller, bıze a- ajanaında.n: yasıle ıştıraıt edect>iı zaman ya - hareketimiz inkişaf etmektedı 
lakendenye 1 (AA.) - B. B. Alman ıuetelerm~ vöre, Yu - şa~akı beyanatta bulunmuştur: ltalyan elçisi, dün Yuıroalav har kındı~. . Esirlerin adedi mütemadiyen 

C.: lneiliz ıresnileri tarafından lop- IOfriavya meseleııi Alınan ordusu Pek muhtemel olarak. 2? ~e 28 riciye nazm Nincitch ile uzun müd- Daıly ~X:>r~s'ın fikrine ~öre maktadır o·· f edt-.r 
lıııaan ltalyan baluiyelilen araanda iarafmdan halledilecektir Mart vatan~rverane tezahiırlerı det görüşmüıt:ir. İtalyan filosunun son hareketinm ken bıraktı~~~ı:-1~

1"mi~~da 
bu~.n~ ~·~~ ~la lt~yan ? A.lm-'- ae cliJort.r? münasbetil~ 2ayr~ ı:ıes'ul kimsel~r . Belgrad 31 (A-A.) - Avala a- Hitler'in Yugoslavlara veva Yu _ ve malzemenin toplanması d• 
vazoru auvarwmn ifademıe ~e, Bedia 31 A.A y tarafından çıkarıl.in ve ~erek hu- 1ansından: nanlılara harruz edeceğı bir ~ıra d" 
lS bin tonluk Vitt~~e Veneto ltal· • b" ~~ Jkli ili a~ ru- kftmet ıe:-ek bütün efkarı umumi Kralın bir kararnamesile gene da Adri:yatık1in kapanması husu- vam e ı_y_or_. _____ _ 
yan saffı barb ırenı191 wmuharebe ..- iDi ae':ıuı . . n ahf lk .Y;r y • ye tarafından takbih olunan bazı ral Michel Body ile gP.neral Di - sunda :zhar ettiği arzu üze>rine 1 · t 
DM1nda aiır hasara µesamıfbr. _._ t ·~nhıuıktm de r~,_:· u -yanı teessüf hddiscler neticesin mitri Ziwkovitih, t<?krar hizmete yapılmış olması muhtemeldir. ngilt8r8J8 140 fle&r8 . . I 'os:-v afıu srın a f"'Ulllan a- .,,- . d b" k 

M t 7 .. .,.. iftirak ect.ı ...- ~rı temayülün ıriuikçc. daha de Alman teoaasın an ır. ısmı alınmışlardır. B ' . . . . gamisi verrecek 
~ fazla ırörüldüiü beyan edilmekte.. nın Yugoslavyada~ hareketı, bazı Romanya Yugoslnyaya ibracatuu 8 grad be ed'f 8 r&ISI ' 

iskenderiye ı (A.A.) _ B. B. c. dir. Berliıı !liyui mahfeHeri, kon· kimsele.rde buı -:ıhın kar~şıklı~ı- durdurdu 1 d'ld" Nevyork 1 (A.A.) - Tıcaı 
Warspito, Barbam, Valiant adli trol edilemiyea lrf\&Plar veyahud a- nı ~ucıb oımuitur. Bu_ h~aıselı~ . Bükre~ ~l. (A.A.> - D. N. B. iZ 8 1 1 aazeteainin Vafington salahiyet 
lngitiz zırhlılan ve Hawnık. Grey- aoaim kuYVetlM tarafından liyuet bahsınde, halktan, her turlu ahval a1ansı bıldırıyor: Belırad ı (A.A.) - D. N. 8.: mahfellerinden öğrnedii;ine gö 
hound cllatroyerleri deniz h?.rbi berine tesirler yapılmasına müaa- ve şeraitte sük11nu VP. soğukka~ - Romanya dündenberi Yugoslav Kral ernirnameaile, Belarad beledi- yaknda, 120 ıli 140 Amerikan ti 
Jitirak eden gemiler arasında bu- ade etmenin Alman karakterine hlılı muha[lla etmrk ve endışe yaya petrol ihracatını durdurmuş ye reiai Jevru Tomi.ç vazife.U.deo caret gemiai. inıiltereye devrolu 

· ~ılttacbr!ar. bymadaiı hakkındaki Alman tıok. u,andıncı haberierı hiç bir suretle tur. azledihnifdr. caktır. 
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Balatta cadde Belediye Kooperatifinin Yedek sübaylarımız 

br~ıb!ö~~~!~~u faaliyetinde inkişaf Y:d ~:~:k;~~e 
Bir adami yaralculılıtan aonrtı 
lıaçmağa tetebbid e.Jen azılı 
carih, kendiıini tutmak iatiyen 
poliıe Je hücum etti, polinn 
patlıyan tabanca8lndan bir 

genç yaralandı 

Kooperatif, Belediye lokantasında bir sene 
zarfında 34300 kişiye yemek verdi, yeni bir 
melbusat servisi kurulacak, 940 yılı içinde 

17183 liralık borç ödendi 

Saat 10 da Cümhuriyet abide· 
&İ.ne felenk konulacak, nutuk· 
l.arı müteakıb genç Ribayları
mız bir rumi geçid yapacak
lar, öğleden ıonra mektebde 
diplomalar tevzi edilecek 

Evvelki gün Balatta kanlı bir ~stanbul Belediyesi rnemurlar / rü, 30 bin kilo mangal kömürü, 
arbede olmuş, neticC'de iki kişi kooperatifi umumi hey~t toplantı 2000 çeki odun işi yapmış. ortakla Yedek Sübay Okulu 941 yılı 
vücudlerinin muhtelif yerlerinden sı dün öğleden sonra yapılmış. fa nnın mahrukat ve soba ihtlyaçını 14 üncü devre tahsilini muvaffa
yaralanmışlardır. kat ekseriyet hasıl olamadığından temin etmişti r. kiyetle bitiren talebeler yar.n öğ 

Balatta Fener caddesind.e. ahçı- toplantı 15 gün sonraya bırakıl - Belediye kooperatifi ortakların leden evvel, Taksim Cümhuriyei 
lık yapan Ahmed adında bırt, ev - mıştır. taksitle elbise alabilmelerini te - meydanında abideye merasimie çe 

- · d k" 1 d · k "f 3 ı lenk koyacaklar, ö?{leden sonra 
V?l~i gun o cıvar a l <:eşme er en . J?eledıye oopereilı 1 9 ~ yı 1 min maksadile yeni bir melbusat okul binasında and içecekl.:ıdir. 
bırınde su doldururken, s~ra be~- bılançosunu zararla kapattıgı hal !servisi teşkiline karar vermiştir. Taksim meydanındaki merasime 
lemek yüzünden Ay~e ismıntle hır de, 940 yılında. ahvalin geçen yılla B . kı-..l 1. t fs 
kadınla kavga etmeğe başlamış - ra nazaran çok farklı olmasına uk servFiı~ Yt aM~.ıuak fbaa ıKye e geçe- saat 10 da tiklaI marşile b:ı~Ia -

- 2304 l' k- ed"' . . ce ve a ura a e omısvo - nacak, yeni mezunlar tarafmdan 
tır. k ragmen, . ıra ar ı~mıştır. nunun tayin ettiği fiatlar dahilin Cümhuriyet abidesine bir çeienk 

Bu esnada oradan geçme te o- Kooperatıf ortaklarına temız ve d k t · 1 k Jb' ı k 
lan Ömer adında bir genç aı;aya ucuz yemek yedirmek maksudile e umas emın o unara e ıse er onacaktır. Müteakrben mezun -
girerek kavgaya mani olmak ıste- kurulmuş olan Belediye lokantası yapılacaktır: . w . . lardan bir genç ooylev verecek, 
miştir. .. bir sene zarfında (3"1300) kişiye . ~<>?peratıfın !~g ışletmesı ~er- bunu g~id resmi takib edec~ktir. 

Fakat ahçı Ahmed, bu muda- yemek vermiş ve (12117,48) lira vısı , ıda.re mec.lısı ra~runa gore. Öğleden sonra saat 15 de okul -
haleye fena halde sin;rlenmiş, bu ciro etmi"tir. yakın bır mazıye sahrb olmasına da, okul komutanı kurmay albay 
defa kadını bırakarak Örnerle kav Kooper~tifin mağaza servisi bir rağmen hayli in~işaf ;~iş ve Sırrı $ener bir söylev verec-ek, 
gaya. tutuşmuştur. . .. sene zarfında 1882 kredi muamele 940 yılında 49,000 lıra sa.fi kar bı- mezunlar an<l i.çeceklerdir. 

Ikı erkek arasınd~ bır muddet sile 2M87 lira ciro yapmıştır rakmıştır. M'titeakıben mezunlara diploma 
devam eden b~ dövüşme sırasın • Kooperatif idare meclisi bu se- Şehir .Meclisi 1941 yılı içi~de lan tevzi olunacaktır. Saat 16.30 
~a ~mer, bıç:ıgını ç!'kerek ahçının ne ortakların ihtiyaçlarını temin kooperatıf lokantasına 20,000 lıra da Orduevinde dave+lilere bir çay 
üzerıne atılm~ ve onu sırtından için muhtelif semtlerde mağaza - yardım yapılmasını kabul etmiş - verilecektir. 
ağır ?urette w yaralaya~ak Fener lar açmağa tevessiil etlecektir. Ko tir. Kooperatif !)40 yılı içinde eski Yarınki merasimde Örfi İd.'are 
caddesme dogru kaçm~•;!a başla • operatifin mahrukat servisi mev borçlarından 17183 lirasını ödemiş Komutanı Ko:ı;general Ali Rıza Ar 
mışttr. ed"l F sim zarfında 3500 ton kok körr.ü - tir. tunkal, Vali ve Belediye Reisi "Dr. 

Vak'adan haberdar ı en e - - Lutfi Kırdar, mülki ve askeri er-
ner merkezi ~ür~tteı:.atmdan yı.~o Hava Kurumunun Metresini yarahyan ktm hazır buıunacakıardır. 
numaralı polıs memuru Recaı ha- · 
dise yerine geını·~ kaçmakta .0~a~ hazırladığı genç ruhen hasta ( Küçük haberler) 
carihin peşfne duserck keıı~!ısını 
yakalamak istemişti:-. müsamere imiş ! . 

Bir müddet devam eden bu ta -
1 

y •• •• • Jstanbul müddeiumumi mua-
kib sonunda; zabıta memuru cari- stanbul Türk Hav~ K~umu y Beyo.J!:~un~~ Buyuk , Zib.a soka- vinliğine tayin edilen eski Üsküdar 
h ··t" · fakat bu esnada Ömer tarafından her sene verılmesı mu gında, Ö1enının umumı cvmde es- icra memuru Suad Özdoğru dünden 

b
e Y! ışmış,k k kendı·s·ını· vakala tad olan b<tlo bu yıl veri1nıivecek ki metresi Nazmiyeyi tabanca ile itibaren yeni vazifesine başlamı;ıtır. 
ıçagı.nı çe ere J • Fak b k b'l K 1 k ··ıd ·· ,. t bb .. 

mak istiyen polis Recainin iızcri- tır.. at _una. mu .. a 1 urum yara ıya:a ' 0 urm~~c eşe. us e İngiltere, Çekoslovakya veaa-
ne atılmıştır. genış vhe zeng1~ırdmusamere prog ~de.n ~ı Su~atın mnn~cmesı 1 lr memleketlerden gelen takriben 

Bu beklenmedik ve kanlı teca- ramı azırlam ta ır. ıncı agırceza a son sa aya var- 12 vagon kadar çivinin t~vzi şekli 
vi.iz karşısında zabıta memuru dA Bu programa ,!?Öre Nisan sonla mıst~~· .. .. . • etrafında Vekaletçe tertib edilt:n 
silahını çekmiş, azılı carihi bu su nna doğru Eminönü Halkcvi sa - . Dünku celse.?e mu1deıumuıı_ıı liste Mıntaka Ticaret Müdürlüğüne 
retle korkutarak elinden bıçağını lonunda verilecek olan ırıüsamer~ Zıya Yazgan mu~alcasını .serdctm.ış gelmiştir. Ticaret Müdürlüğü l.iate-
aJmak istemistir. de geçen kış mevsimi içinde Ku - "d'e SUb<'.1u

1
nun 1esk.ı ~e~resıı:_et yednd:d- deki miktarlara göre derhal tevzi-

k 1. b ··k k be ··ı d b 1 en ır eşme erı lctn mu ea ı t b lı k Fa at po ıs memurunun u son ruma yu se te rru er e ..ı un - t kl . ., de bul d ;, ~ d a a aıı yaca tır. 
t db" · d ·h · k k t k n d d h · e - ıuer un ugunu, ıs.a mm 
e lırı ~- cadrıl ı . or ubı:namı.~.ddmet ma+-,. sure ndı e ylar ım de enb. amık- bu teklifleri reddetmesi üzerine • 938 senesi İstanbul belediye 

mur a muca e esme ır mu e yeı.ıı vata ~ arı.mız an tr• ço b · 1 d·~· · d ı·ıı 1 b't ve idarei huau&iye idare hesabları-
daha devam etmiştir. zevata teberrü nisbetlerine göre ~ ~-ç':ü ış ~/ ~~1 

· e 
1 

e.r ~~a 8
1 nı tetk.ik etmek üzere Daimi Encü-

Bu esnada zabıta memurunun altın ve ,(iimüş madalyalar veri - go~mu.ş r. k u eıumu,;:;8
1 • • '. u men emrinde bulunan hesab mu-

elindeki taban ca birdenbire ateş lecektı·.. Bundan bask .a ha\1acıl1 - n52a nın 
1
• cmezaaddalmı~unutnvf~k ıntc t v.e k bl 

l k 
· ld ~ • · . .. . . , c e erme e 1 an e:::zı- ra r arı kazalara gönd~rilmiştir. 

a rnış, çı an mermı.w VO an. ~eç • gımızdakı yuksek ınkışafom teba yesini istemiştir Bunlar Yalova, Eyüb, Eminönü ve 
mekte olan Alber oglu Nesım a • rüz ettiren filmler gösterii~cek ve Mu"teak ı..- s:. 1. 1 ;J .. rıyer kazalarunda faaliyete ba"-
d d b . · b d · b ı,.,..:n az a an suç u ve - " 

1~ a ır gence ısa "t e ereK a- şu suretle yurddaslar verdikleri kili, müvekkilinin ruhen hasta ve lamışlardır. 
cae:ından yaralanmasına sebeb ol- para ile yapılan büyük hacimdeki melankoliye müpt~la olduğunu e Petrol Limit4'd Şirketinin i~gal 
muştur. . . . havacılık işlerini yakından gör - söylemiştir. Mahkeme, bu cihe • etmekte olduğu Kutlu handaki dai-

ı:;traftan Y.etışeı;~ı;:rın ~ardır.ııle, mek imkAnını bulmuş olaca'•lar - tin tesbiti için rnçlunun adliye reye Petrol Ofisi Umum Müdürlü
polıs memurıl.e haıa boguşmakta dır. Müsamere günü veri!E"cek o- tabibine muayene ettirilmesine ka ğü servisleri yerleşmeğıe başlamış
olan azılı carı~ yakalanm.ı~tır. başkam Vali ve Belediye Reisi rar vermiş ve duruşmayı talik et- tır. Petrol Limited Şirketi de Gala-

İfade veremıyecek kadar :yar~sı lan madalyaları Kurumur, fahri miştir. tada yeni yolcu salonunun k;arşuıın-
ağır olan ahçı Ahmedle. Ne~ım D L Atf' K d r k t } b d daki Kozluca hanına ta~ınmı~tır. 0-
Balat hastanesine nakledilmişler- d r: 1~ 

1 ı_: ar dıva \ .e~ .. : .. en Telefonla fikayet edilmiyecek fislik servisleri tamamen nakledil-
dı·r " !!er ı ve oomer zeva m gogus - . .. · .. _ı,k f 1. 1 · . lcrine bizzat takacaktır. Müsame- Fıat Murakabe Burosuna yapılan w -ten sonra aa ıyete geçi ec.ektir. 

Vak'a etrafında adlıve ve za - d d tl' , I:T lk bazı ...:Li.yet1erin esassız oldug"u tet- • D h lif • re en sonra ave t zeva LC! -ı.a e ,...... ün mu te · memleketlere 
bıta tahkikata de\·am etmekte - . 1 d b" . f t• k.ikler neticea.inde anJa .. ıldıgı" ndan vı sa onun a ır "ay zıya e ı ve " 15 7 bin liralık ihracat yapıhnıştır. 
dir. .1 kt• " - Büroya telefonla yap•1an ııikayet-rı ece ır. I . . "b l İsviçreye susam, Amerikaya gülya-

enn nazarı ıtı ara a ınmamasına ğı, Yugoslavyaya pamuk ipliği, Yu
karar verilmiştir. Şikayetlerin daha Birbirlerinin batmı yarmı.lar 

Sultanhamam1nda A~irefendi ha 
nında kapıcı Ali ile ayni han sakin
lerinden Hasan arasında dün ala
cak yüzünden çıkan bir kavga so
nunda her ikİ!!İ de birbirlerinin ba~ı~ 
hl nf'mirle yaulam~lardır. 

ft 

Olümüne dayak mı 
nanistana arpa ve fasulya ihraç e-

ziyade garaza dayandığı da anlaşıl- dilm4tir. 
maktadır. Badema Büro ancak şi- Son günler zarfında bilhası!a ih
fahen yapılacak ~kayetleri narazı racına mi.isaade edilen fasulya için 
itibara alarak bunlar hakkında tah- Yunanistandan taleb fazladır. 

sebeb oldu? 
Adlive ve zabıta dün ~srarlı bir 

ölüm hadisesinin tah.t<.ikatına el 
kikat yapacaktır. Bu suretle Müra~ 
kah~ Bliro'lu lüzumsuz yere tahki- • Unkapanında yeniden 6, E-
katla vakit kaybetmiyecektir. minönü Yenicami arkallilda 5 bina_ koymuş bulunmaktadırlar. Tt"davi altma alınan kav~acılar 

hal.:' ında takibata başlanmıştır. Şehremininde oturan Ziya a -
- ----------- dında ihtiyar bir diş doktoru bir 

\ müddet evvel adliyeye müracaat 

-
( Ga:b Aranıyor) 

Dünya muharrirlerinden ter- ederek damadı tarafından fena Harbi Umumide Erzincanın suku -
cümeler serisi No: 45 halde dövüldüğünü ve bu arada tunda muhacir ol~u.ştuk. Bu k:ın -

nın yıkılma işi dün ihale olunmuş
tur. 

Taksim meyd~nı ile Taksim bah. 
çesi arasında lnönii gezgjsi yollarile 
mecra ve ızgaralann inşası da 1 3 
bin liraya ihale edilmiştir. 

Mı.h. Zoşçenko da yaralandı~ını iddia etmiştir. şı.~:kta yo~da Erzineanı~ :-aınız Bağ 
M'" dd · Tk l:> ·· t koyunden uç ~ında kuçuk karde • --------
·aud. e.'.um~mızı. u md1':1racdaak şi.rn Tahir oğlu eski iSm1 Nusrettini o 1-K KAT ı 

Çarın Çizmeleri ve ı ıa uzerıne ıvayı ~ ıye o ..,._. anı al k·tibi B E · 
t ı - .. d · · "'ht' d' · ..,.,,,,ne · ı ay a ay mıne ver- -
or ue:una ~on ermış, ı ıyar .. ışçı mi..ı.~ır:. Alay katibi Ba Emin k _ -burada muayene olunarak vucu - 9

"' • . . . Y ar 
d •• d d b A •• "J " t•• deşıme zekı ısmını koyduğunu Ama.s.. 

un e ar asarı goru mu ur. ad d ...n.. a...., 0 .,... da -r.... bula ...._ . d' . . a·· . . ... y a u.,. ..... m ....... .....,.,.a n .ı..:ıı.an 
rntıyar ışıçın~n un evınd~ olu geldiklerini ve bura.dan başka yere Çeviren: 

.... 
Hasan Ali Ediz 

ol~ra~ ·~mlundugu adlıyeye ıhbar gittiklerini duydum. Kendisini arıyo 
edılmıştır. rum. Kendini veya. adresini bilenler 

Fi. 50 Ziyanın cesedini muavene eden !ut.fen insaniyet ı nam.ına şu adrese 
adliye doktoru, ölümü ~üpheli bul bildi.ıımelerini rica ederim. 
duğ"undan cesedin Morga kaldırıl Adres 
masına lüzum göstermişt i r. Şi.şli Baliski::-rui cadde~i No. 371 Remzi Kitabevi 

Adliye ve zabıta h~d'se etrafın- Tütüncü Zekeriya üzeı ve annesi 
da tahkikata -devam etmektedir. Adile Üıel 

Pazar Ola Hasan Bey Diyor ki: 

- Hasan bey habc
ıin var mı? 

• • J __; .. ...., 

••• İtalyanlar yeni • 
den seri halinde deni -
zaltı .• 

Gemileri inşası -
na başlamışlar •• Ne 
dersin? 

Hasan bey - Habe
rim var, hatta bi.r ç~ 
zırhlılarını denizaltı 
yapıyorlar.ır.ış! 

Bugün 

1 NiSANDIR. 
Mmlpliklenlen sa.kınmız. 
Bic; bir şeye inanmayuın. 

ANCAK ... 
şuna inanınız ki: 

Şimdiye ka.dıu hlc; cörmediğinlz 
derecede nefis ve heyttanh 
fllın. .. Büyük, Dans, Şarkı ve 

Seıbapel Ylldw 

MARiKA RÖKK 
KORA TERRi 

~&k!br. 
Pek yakında 

ŞARK 
SiNEMASINDA 

Aşağıda. yazılı araba malzemesi alınacaktır. Talib olanların 4i4/941 
Cuma gününe kadar fiat faturalarile birlikte tekliflerini Anka.rada M. 14 
V. satın Q1ma komisyonuna bildirmeleri. 
28,800 Aded tekerlek ba§lığı için ağaç Tidası 25 milimlik boyunda. 

150 Kilo 3 Sm. lik çivi. 
300 Kao 5 Sm. lik çiVi. 

9,000 Aded Makas içUı lciripon vida.. 
2,400 • İspit uçlan biri.birine bağlamak için perc;in çll'i. 50X$ 
1,200 • Poyra (bütün) 
1,500 Kll<> Nefti boya. 

30,000 Aded İspitıere perçin Çİ'Ti.si 50X5 
» pulu. 3{),000 .D :t • 

12,000 » Yasdık demirin ağaç vida& Z/5 Sm. lik. 
6,000 • Menteşe. 

300 • Re"Ae. 
3,000 :t Arabaya. lüzumu olan civata 8 Sm. lik:. 
2,400 • il • .. > 12 s. lik • 
1,5()() • 10 St. llk ci-vata araba için. 
2,400 :t 4 St. Jik civata. 

600 
600 
300 
600 
600 

> 

• 
• 
:t 

• 

Çam kalas 400X12X24. 
Gürgen kalas. 4X8X24 
Gürgen ok 4-00XBX8 

1,200 :t 

Tam iSpit ön teker iç.n. 
Taın 1Spit arka teker için. 
Tekerlek başlığı. 

14,400 • Parmak (diş budak). 
Maden kömürü. 30,000 Kilo 

15,000 • Meşe odunu. (2198 - 2503) .... 
Bellerine 70 kuruş tahmin edilen 10.069 aded bakır a.ş kabı p~rlıtla 

sa.tın alınacaktır. İhalesi 8/4/941 Salı günü saat 15 de İzminle Lv. Amir. 
liği Sa.tın Alına Kom.syonunda yapılacaktır. Hepsinin tahmin tutan 11,2'8 
liradır. Takarrür edecek tlat üzerinden % 15 kat'i teminat alınacaktır.· 
Şartnamesi Komisyonda görülür. Talihlerin t.emina.tıarile belli vak.itte ko-
misyona geilmeleri. (UOO - 256ô) 

•• 
Evsa.fı dahilinde kilosu 3 kuruştan 2 ton kepek. Kilosu 15 kuruştan 1' 

ton havlıç. Kilo.su 15 kuruştan 5,5 ton lspanak. 4141941 günil saat 14 den 
17 ye kadar pazarlıkla satın almacakıt.ır. Taliblerin belli vakitte teminat.., 
Jarile Pınarhisarda Askeri Satın Alma Komi.syonuna gelmeleri. 

(2208 - 2568) 

** 
He~e tahmin edUen fiatı 36,000 lira. olan denir:i Vek9.letçe verilm.M 

üure 250 aded 1lraba nümunesine göre pazarlıkla. yaptırılacaktır. İhale
Si 8141194.1 Salı günü saat 14 de Ankarada M. M. V. Satın Alma Komis • 
yonunda yaı:«acal!ltır. Kat'i teminatı 5.400 liradır. Şartnamesi 180 kuruşa 
kom>.syondan alınır. İsteklilerin bel:i vakitte komiSYona gelmeleri. 

- (2200 - 250~) 

Satılık çam tomruğu 
Devlet Orman işletmesi Karabük Revir 

Amirliğinden: 
ı - Mengen bölgesi katiyatından Kovarsak rampasında mevcud 756 adet 

muadili 657 metre mikab 705 desimetre mika.b çam tomruğu açık 
arttıma ile s:ıtılacaktır. 

2 - Tomrukların ~abu.k.!c.rı soyulm~ olup hacim orta kutur üzerinden 
hesablarunı.,tır. 

3 - Tomruklara aid satış şartnamesi Ankara.da Orman Umum Müdtır-
lüğünde İstanbul, Zonguldak Orman Çevirge Müdürlüklerile Kara. 
l>ük Devlet Orman İşletmesi Revir Amirliğinde ıörületsrr. 

4 - Torn.ru.kların muhammen ıbedeli clO» lira d9ı kuruştur. 
5 - İsteklilerin % 7,5 muvakkat pey ak~esile 8/4/941 ~ünü aaa.?: 14 de 

Karabük Devlet Orman İşletmesi Revir Amirliğine müracaatları. 
(2356) 

re DİKKA Ti.... MÜHiM ILANI.... -,, 

TAKSiM SiNEMASI 
Bu harta müstesna olarak preıramını 

1lARIN1Ü ÇARŞAMBA MATİNELEldNDEN triBAKEN deifştlri,Jor ft 

İMPERİO ARGENTİNA'nın ıü:ibesi İspanyol muga.'lın.lyesl. Madıid ı • 
sahneleri yıldJsı - - --

ESTRELiTA CASTRO'Jn 
tamamen ispa.nyolca sözlü ve şarkılı 

Gece Gülleri 

' 

Buseler fibi ateşin şa.rkılarıuın, açık ve şehvi dan.slannm. &panyol 
gecelerfnln tdmlni &'ôstenneğe ltaşlıyor. 

Türk F.ilmciliğlnln biiyiik za.feri • şimdiye k.a.du .~, 
yapılan filmlerin en Pseli 

KIVIRCIK PASA 
İsiibdad devrinln gülünç icletleriııi, ca.tıa bir paşanın dalkavukl:ırile 

1 
miinuebetiııi, jurna.lcılık korkulaırı.nı, esirci evlerin.deki ~ir 

Pek yakın.da Be;:;';d; ... ;;u;;.,,sinemada birden 
~ 

YAR 1 N Matinelerden itibaren 

l •ABMABA lnın Türkiy~de ilk defa 
Gösterdiği yeni filmlerin üçüncüsü ve 

en harik uladesi 

SERAJEVO 
Baılıgor. 



.ri· ~---



6 Sayfa SON POSTA 

(Memleket llaberleriJ 
Ceyhanda 

Bir köylü ile bir kurd 
uzun müddet boğuştu 

1 Uludağda büyük bir 1 ~a.lıkesirde 
Bır köylü atını tutmak 

sanatoryom y-apılıyor isterken bir kamyon 
altında can verdi Ceyhan (Hususi) - JÇaz~mıza 

bağlı Belveren köyünde birkaç 
gün evvel bir köylü ile bir kurd 
arasında tarlada kanlı bir boğuş.
tna olmuş ve neticede kurd, diğer 
bir köylünün yardımı ile başı tat
la ezilmek suretile öldarttlmiiş -
tür. 

Belveren köyünden Murad Me
tin'in tutması Ahmed oğlu Şükrü 
birkaç gün evvel araba ile dağ'a 
odun ke&m.iye gitmiştir. Akşama 
doğru arabası odun yüklü olarak 
köyüne dönen Şükrü yol iizerinde 

• bulunan bir hayvan leşi etrafında 
bir kurdıın fırıl fırıl döndüğünü 
ve kendisini görünce çalılar ar1r 
a.rna sindiğini görm~. Bunıu.n 
üzerine Şükrü elini kolunu sallıya 
sallıya kurdun peşine ve bit- müd
det takibden sonra kurd aDSlZlll 
geri dönerek Şilkrünün ü~iııe 
hili<jum etm~ştir. Soğukkanldığmı 
ınuhafan eden Şükrü, üzeriBe .sal
daan kurda kar.,ı koym\1$ ve bo-

Bir doktor resmen vilayete müracaat ederek 
150 dekarlık bir arazi istedi, kendisine her 

türlü kolaylık gösterileçek 

Bahkesir (Hu91:1at) - Bahkesir· 
den pazardan köyüne dönen Emin 
oğlu Süleyman namında birisi Paşa 
köyü civarında yemek yemek için 
hayvanından inerek şose kenlll'ma 
oturmuı ve hayvanını da yanına 
bağlamlftlr. Bu sırada Bigadiçten 
gelen 20 numaralı şoför Mehmedin 
iclareııindek.i kamyondan hayvan 
ürkmür ve kaçm1ya başlamıştır. Sü
leyman da hayvanını tutmak için 
aüratle geçmekte olan kamyonun 
Qn.ünden geçpıek istemiş, fakat 
kamyonun tekerlekleTi altında kal
mıştır. Derhal duran kamyonla has 
taneye kald1rı1an Süleyman ald1ğı 
yaralann tesirile hastanede ölmii§ • 
tür. 

Edime Hava Kurumunda . 
seçım 

Edime ( Husust ) Türk 
ğuşmı ya başlamı.ş}.ardır. Haova Kurumu 

Şükrü, klh •ahta, kih üstte Edime şubesi -
k urdla .saatlerce boğuştuktan son.- Vluduğda kayakçılar btr ctimett.mede nin yeni idare 
ra, kurd.u ~ta~ v~ mecalsiz bir iBUTSa (Hususi) - Karın mü - m.İ.'Şle!." buradan da İstanbula hare- heyeti kurum hi 
hale getirmış, uzerıne oturmuş '~ said vaziyeti bi!Mssa bu son haf- ket etmişlerdir. nasında topla -
b~~azmı sıkmıya b~amıştır. B~r talar içinde birçok kimseleri Ulu- Doktor İhsan Rifat adında bİr narak yeni reis· 
muddet sonra kendısı de tak.atsız dağa çekmiş bulunuyor. Dağ otel- .. _-t,..... Ulud ~ b ' t )iğe tekrar maa-
bir hale gelince bağırmıya başla - leri, sıömester tatilinden istifade vat~ta a;;: ır san~ ~r- rif müdürü Yu- . 
m:ı:ş ve feryadına yetişen ağası Mu eden gençler, bayanlar, muallim- Doyomkt yaR.ırmf ıyba .. ar vbeerm.tl ış 1~· auf Cemil Üneri 
nı.d Metin, Şükrünün yanına koş- ler ve muhtelif meslek ~babı ile A or ı ~t. ~ 1!3-u_n~ e vı- seçmiş ve 1941 
muştur. Şükrüyü, üstü b~ı pa - dolmuş bir haldedir. Dağa çıkan laye:_e verdığ'ı bır ı:rt~da. ıle yaptı- yıl1 bütçesini 
ramp?rça ve eli yüzü kan içinde bu kafileler arasında film opera- raca~ sanat<;>r;rom ı51ı; 150 ~ekar- müzahre 6de • 
~rmüş, yerden kaptığı büyü~ törleri de vardır. Bunlar dağda 1ık hır arazı ıstemtştır. Val.~ ~~ rek kabul et -· 
hır taşı kurdun kafasına hızla ın- yapılan büyiik spor hareketlerini raltan, doktorun bu te.şebbusunu miştir. Reaimde yeni reis Yusuf Ce-
dirmiştir. Bu müthiş darbe ile filme almışlardır. memnuniyetle karşılamış, ken - mil Üner görülmektedir. 
kurd, başı ezilerek hemen ölüver- Meml...ı.et °"" 1;;-.· • ka k disine icab eden lıer türlü kolay -

•~ti ~ ,,,_nç~mın ya ı.x..- .. te ·ı ;ı.; 'd'nd b 
m.U? .r. • • • sporuna kaır.ta göstermekte olduğu ~uı gos Tl eeeı;ı va l e u - Muşta cahil bir köylü bir 
Bingölde ele ~ .~ ile w.. mnlıtar bu a1aıtayı yuro müdafaası bakı- ıunmuştur. w •• kadının ölu"mUne sebeb oldu 

dovüttüler mından da faydalı gören Halkevi Sanato~~ Uluda~n en .~zel 
Bingöl (Huausi) - Bugünlerde gençliğin bu alakasını az-tırmak ve en musaıd yerlerınden hırı er Mut (Hususi) - Muta bağlı 

bu civarda ayılar pek fazla olarak ma.ksadile müteaddid fasılalarla lan Doluba.ba civaiında yaptın - Arinç köyünde Mustafa adında bi
ıı~rülm~e başlam~r .. . Şarge lcö- dağ seyahatleri tertibine karar lacaktır. Bu sanatoryomdan yal - risinin eşi Asiyenin belinde çıkan 
~e gıtmekte .olan ik!; J~~~.a~a~n vermiştir. Bu .seyahatlerin birinci- ruz hastalar değil dinlenme ihti - iki kilo sıkletindeki bir ur uzun 
onüne çıkan bir ayı oldurulmuştur. . p .. .. 1.....,....,..ı.,,. H Ik . 'U'Ql>lnı duyanlar da istifade ede _ müddettenberi kendisini ıztırablar 
A Al.h. k" .. h S dd k sı azar gunu yapı,~........ a evı J .-· kı d G 
yrıca ı ır oyu mu tarı . ı k ·ı . b k T .....,,,.:ı bileceklerdir. içinde vra!n ırmıştır. eçen gün 

Çaparlar köye dönerken bir ağacın ~r .omı esı aş aru . u~ 15 ..,.,.un Sapne köylü Abdi Balcı adında bir 
üzerine çıkmış olan bir ayı birden- rıyasetınde yapılan gezıye 40 tan K d d d k 1 k adam çağırılmış ve urun ameliyatla 
bire yere atlamış, muhtarın üzeri· fazla ıgenq, iştirak ederek kayak IR ıra a 0 Um8CI 1 çıkarılması istenmiştir. Bu cahil 
ne hücum etmiftir. Her ikisi arasın- sporu yapmışlardır. kursu köylü de ustura ile Asiyenin urunu 
da şiddetli bir milcadele başlamış. Geçen hafta dağa çıkarllar ara- keserek çıkarrmı ve kadıncağız bir 
fakat arkadan köylülerin yetişmesi- sında profesör doktor Nüzhet Şa- İzmit (Husuai) - K.aRdırada a- müddet sonra ölmüttür. Vak'adan 
le muhtar kurtarılmış, fakat yaralı kir, profesör Muhterem, Numaıı ç.ılnuf olan dolcumacılık hıraınun haberdar olan cümhurİyet müd<iei
bir halde hastaneye yatırılmıştır. Menem~nci ailesi, eski İstanbul bir müddet daha devam edeceği öğ umumisi hültumet doktorile Arinç 

Bursada bir vata ı d~ş evini 
Hava Kurumuna teberrü etti 

valisinin kızı, Ankara beden ter- renihni§tir. fktısad Vekaleti, Kan - köyüne gelmiş ve otopsi yilpılmıı -
biyesi direktıö!'lüğü dağcılık fe - dııa için bilhassa eh~mmiyet ver - tu. Abdi BalC1 Mongok köyünd~ 
deras~u reisi mühendis Latifle mektedir. Kursa devam eden tale • gizlendiği yerden çıkuıluak adH.
kalabalık bi'r talebe grupu nıual - bel~r bu san'ati iyice kavramış va· yeye teslim edilmiş ve derhal tev-
limlerile birlikte şehrimiae gel - ziyete getirileceltlerdir. kif olunm_u_ş_tu_r_. -----

Gölcük Halkodası temsil 
kolu lzmitte 

Eskişehir lisesinde spor hareketleri 

Zirart: Yeni dünya 
( Maltaeriği ) 

(Baştarafı 2 ncl sııyf ada) 
Başka türlü gelen fidanlar ne de ol-

Ankara borsası 

31/ 3/ Hl açılış - kapamş 

ÇEKLER 
sa, sarsılıp bozulmaktadırlar. 

yenidünya fidanlan üçüncü yaş- Londra ı at!'t:!' 
larından sonra aşılanabilirler. Ka - New-York 100 Dolar 

ft upa.ıı 

5.24 
132.20 
20.98 
0.9975 

12.937~ 
3.1750 

Sl.1375 
31.0050 

24.85 
325 

lem intihabında iki senelik sürgün- Cen 100 İ.niç. rr. 
leri, bir senelildere ·tercih etmeli ve A•'-eavre 
kalemin üzerindeki yaprakları çek.ip 
kopannıyarak saplarından kesmeli
dir. Aşılamayı müteakib bu kalemi 
ya hafifçe çamurla ııvamak, yahud 
da bir kağıdla sarara.le güneşten 
korumak pek faydalıdır. Aşı tutun
cıya kadar bu suretle korunmıyan 
kalemlerde gözlerin aönmesinden 
endişe edilebilir. Aşı kaleminin ek
seriya iki senelik sürgünlerden inti
hab edilmesi bu eebebdeo, yani 
biraz daha yetkin gözlü olmasını 
temin etmek arzusundan ileri gel -

.... 100 Dralıml 
Madrid 100 Peçe~& 
BeJ.grad 100 Dinar 
Yokohama 100 Yen 
Srt•,."olm 100 İ.s'f~ Pr. 
Altın 
M !yar külçe a.ltın 

Esham ve Tabvilit 

Ergani 
Anadolu Demiryolu yü~ 
60 p~ 

20.25 

22.75 

mehedir. 1 
Y en.idünya ağaçları, her nevi ı R A D y o 

toprakta yetiştirilebilirse de, en zi -
f.kadl e hoşlandığı topraklar, kolay - _____ S_A_L_l_l_/ -(/-

94
-

1
----

n a ısınan ve yaz mevsiminde gö- . . rte.: 
nenini muh~faza edebilen yerlerdir. ri 

88.~atH:~~n~~o:k ~~ :::e Si 
Tımarlı bag-bahçe toprakları bu • · z · ' · fJ 
bakımdan yenidünyaya iyi gelir. kadını, 12.30: Saat ayarı. 12.33: TÜ . 

Yenidünya ağaçları arasında 4-5 çe p~Akl~r, 12.50: Aja.ns ~aberle~ 
metre mesafe bırakılması kafidir. 13:~· Türkçe pl~klar, 13.20. Karış 
Kendi başına şekilli ve derli toplu muzik (Pl.), 18: saat ayan, 18.03, 
yetiftiği için genç fidanlar üzerinde Ca.:ziband (Pl.) • 18.30: Konqma, 18.45· 
uzun boylu bir (şekil budaması) na Çiftçinin saati (Pl.), 19: Avrupa halJ 
lüzum göstermez. ileride de kum- melodileri (Pl.), 11UO: Piyano lcons&' 
muş dallannı ayıklamaktan• başka ri, 19.30: Saat ayarı ve ajans habef' 
budamaya lüzum yoktm, lerı, 19.4~: Ziraat takvimi, 19.~0 : Ft: 

Y ~nidünya ağaçları, müsaid yer- Sll heyetı, 20.15: Radyo gau\esi, ıo.45· 
led~ her sene bol bol meyva ve •

1 
Radyo saJon orlcstrası, 21.30: Konut 

rirler. Sulu, lezzetli ve iri taneli bir ı ma. 21.45: Koro-Klaslk, 22.30: Sa~ 
mah'sul için. meyvalann iyice ke - : ayarı, a.ja.ns ha.betleri; bor3a, 22.·15· 
male gelmesini beklemek lazımdır. Dans müziği (Pl.). 

ccYolda olur!» diye birçoklarını he- --------
nüz hamken toplamak kat'iyen doğ Afyonda Ç. E. K. faaliyeti 
ru h.ir şey değildir. Her meyvanın 
dalında olmuşu. yo!da olmuşundan Afyon (Hususi) - Çocuk E : 
kat kat nefistir. sirgeme Kurumu umumi müfettif 

Denizden pek u7ak olmıyan, da· Neş'et Bora buradaki teftitlerini br 
ha doğrusu kışlan mülayim geçen tirmiş ve iyi neticeler alm1t, kuruıf 
müeaid yerlerde (Yenidünya = E- şubesini tebrilt etmiştir. 
ribotria) yetiştirilmesi kazançlı bir 1 Neş' et Bora bugün f.sqehire gl. 
iştir. Tanmman miştir. 

Türkiye Demir ve Çelik Fabrikaları Mü
essesesi Müdürlüğünden : 
Elektrik ustabaşısı ve birinci 
sınıf elektrikçi alınacaktır 

Şerait: 
ı - .Askerliğin yapmış olmak. 
2 - Büyük fabrikalarda uzun zaman çalışmış bulunmak. 

«ISan'at mektebi mezunları t.erclh olunacaktır .• 
a - Fazla ınalfun&t almak ve ehliy~erini tesbit ve Kara.büke se~ 

muamelesini intaç ettirmek tizere 5.4.941 tarihine kadar hergün 
saat 9-11 arasında sttmerbank İstanbul şUıbe.sinde elelctrilı: mü _ 
hendlsimiz Bay Nihad Benere müracaat edilmesi. (25'TJ) 

Devlet Demiryolları işletme U. M. den : 1 
Muhammen bedeli 178.500 (yüz yetmiş sekiz bin beş yüa) lira olan 500 

Q.ded büyük, 100 aded küçük vagon mutamba.sı 14/4/1941 Pazaıteei güntl 
saat 15,30 dıı. kapalı zarf ıı.rulü ae Anke.rada idare binaSlnda •tm alına
caktır. 

Bu işe girmek tstiyenlerin 10175 (on bin yüz yetmiş bet> U:r.ahk mun.t
kat teminat ae kanunun tayin ettifi vesikaları ıve t.ekliflerini ayni gün 
sa.at H,30 za. kadar komisyon ~isliğıne vermeleri JA:mtı4'ır. 

şa.ztnameler 200 kuruşa Anka.ra. ve Haydarpaşa veznelerinde saQ.lma.t;. 
ta-dır. (2Ul) 

Bursa ( Hususi ) - Bunanın 
Akça köyünde oturan Ahmed Gök. 
adında bir vı\tandat diin T'ı.irk Ha
va Kurumuna müracaat edeTek Bur 
sanın Yeşil. mıntakasındaki evini Ha 
va Kurumuna teberrü edeceğini 

söylemiııtir. Kurum jdare heyeti b11 
hamiyetli v~nda~n müracantirli 
memnuniyetle kabu) etmiş, lcer.di.i
ne takdir ve teşekkürlerini bikür • 
miştir. 

tzrnit (Hususi} - G<>lcük Halle 
odası temsil kolu şehrimize gele -
rek bir temsil vermiştir. Temsilde 
birçok güzide zevat hazır bulun -
muştur. Gökük gençlerinin gös
tertiiği muvaf!akiyet alaka ve tak --------------------------~ 

Sıvas Halkavi yayın 
kolunda seçim 

Sıvas (Hususi} - Halkevi yaym 
ve kitabsaray kolu komite azalıkl.a 
nnda yapılan seçimde öğretmen 
Şefika Kınal. Fikri Gürsel. Kemal 
Kitabcı, Feyzullah Moral, Rasim 
Çeliker seçilmişlerdir. · 

&kişehil'den yuıltyor: cep~l~ de çok yakından cdaka-
Hatay P. T. T. müdDrlüg"'U Eskişehir lise$i sporun bütün dar 01;ma1ctaciır.. . . . . 

kollarında. tam bir faaliyet göster Resım, Maarif Vekiliığının em'" 
Kütahya (Hususi) - Hatay vi- . . rile yapılan (3000) metrelik kır 

!ayeti P. T. T. müdürlüğüne naklen mekte. ve . ıntız:amıı .. 5alışm~ - koşusuna iştirak eden talebeleri 
tayin edHen vi)iyet posta müdürii dır. Lısenın Dırelrtoru Vasfı Ma- göstermektedir. Orta.da dtrektörle 
Hamid Tuncer bu hafta yeni vazi - hir Kocatüırk talebenin kültür cep faal beden öğretmeni Hüsnü gö-
fesi ba,ına gidecektir. · heslle olduğu kadar beden ve spor .rünmektedir. 

•Son Pos~ı> nıa tefrikası: 88 

Ph.ilippe cevab verdi: 
- Orua öyle. Fakat ben, Mö.yö 

Ga.rrisonun sizin burada kalmanızı 
İariyeceğini tahmin ediyorum, Me • 
sele şu ki, diin gece burada geçen 
kötü ha<liseler dolayısilr. canımız 
sıkılıyor. Böyle iç sıkıcı bir vaziyet
te her an sizin bize lüzumunuz ola
cağ pek tabiidir. Bunun için siıi 
buraya çağırtmış olacalc. 

İhtiyar başile tasdik işareti yap.. 
t.ı. Fakat ağzı acı bir ifade ile bü.. 
zülmüştü: 

- Her şeyi biliyorum, ihtiyar 
Duncan olan biteni bana hah.etti. 
Kuleden dı'}drı adını atmıştım ki 
iııaydud lc.ıukh bir herif göğsüme rö.. 
velverini dayadı. • 

Bu kelimeleri aöyledikterı sonıa 
Phfüppe'in yü:ıüne hiddetli bir ba-

• 

Ya.zan: V alenlİll W illiaıru 
kışla baştı: 

Sonra ıu suali sordu: 
- Bu herifin hareketine ne der

.iniz, Mösyö Verity~ 
v enty cevab verdi: 
- Hepimiz de ayni durum kar

şısındayız aziz MK' ım. Zira poln 
bura.ya gdinciye kadar geçecek za
man zarfında Berg vaziyeti kendi -
tinin idare edeceği bir şek.il hazır • 
lamıt bulunuyor, böyle adamla
rın ne aoydan olduiunu peU.l& 
bilirsiniz. Onun bu aabab bahçede 
yaptığı kötü hareketi siz de aözle
rinizle gördünüz. 

Mac K.enzie reddeda- gibi D&flDI 
yultarı kaldırdı: 

- Hayır, Möay-ö Verity, dedi. 
Ben orada çok kalmadim. pto7a 
döndüm. 

Ona lc.ar11lık olarak Verity: 
- Peki. eğer p.toda i.lc.amet e • 

derseniz gözlerinize ne ıüzel ıey
ler görünecek.tir, h.ilseniz 1 dedi 
Ber.g denilen o herif, hemen hemea 
Mösyö Garriloou le.at.il fiiU ile it -
hama kadar vardı. Onun d' Aren
ne' i öldürdüğüDü iabat etmek malt
sadile muhtelif deliller ileri aürdii. 
E1inde daha kat'i ıeyler bulwıdu -
i.unu ima etti. 

Kaptan sordu: 
- Mösyö Garriaonun bu deli • 

kanlıyı niçin öldiirclüi\inö tahmin 
ediyor) 

- Mösyö Garrieon, d' Arenne'in 
hilebaz bir dolandırıcı olduğunu 
meydana çıkarmışti da onun ıçm 
olsa gerek. Dün akşam Vikont ve 
Mösyö Ganison dün altpm yemek
ten sonra kavga etmişlerdi. Bu b&
diaeden herhalde haberiniz vardır. 

Verity şimdi arbk acele ile le.o -
mııuyordu. Zira muhatabının, eğer 
kendisi sözlerini lü:z:umıuz yere u -
zatı.na, hiddetleneceğini ve laza -
caiını görüyordu. Sonra aözlerinin 
PbyHi•i tehlikeye düıilreeeğini an
hyarak mevzu.u delittirmelt çareei.-

dirle karşılanmıştır. 

Hergün 

. 

(Batta.rafı 2 nci sayfada) 
vetli ruh ve kafa ustalannı bir ara
ya toplayıp onları çalı,tırmalı ve 
edebiyat tarihimize hediyeye değer 
bir eser vücuda getirilmelidir, Bu 
fikri üç ay evvel ortaya atmıştım. 
bugün tekrar ediyorum. DIŞ MACUNUNU 

Eğer İnönünün manasını iyi an
lıyorsak, eğer bu zaferin Türklük 
için ne kadar hüyük bir şey oldu
ğunu iyi takdir ediyorsak, onu mut.. · 
laka bir edebiyat abidesi haline 
ko~amız lazımdır. 

J(unanarak dişrerlnizin sağlamlığmı ve gOz kamat

ttran parfakhğmı kazammz. 

~uh ittin ı1Ji.ıuı•H 
ne bat vurdu. Zira bu hususta ihti
yar k~tanla münakaşaya girişmek 
istemiyordu. Bu ıibi vaziyetlerde 
fikir ihtilaflarına hiç de lüzum yok
tu. Her ne pahasına olurea olsun 
elele vermek ve milyoner için de, 
Verity için de ve Miss Dean'ler için 
de tehlikeli olan bu kötü vaziyetten 
kurtulmak ve gönül rahatlığı ile ıa
todan aynlmak lazımdı. Akh ha -
şında bir insan bundan gayrisini na
sıl olur da düşünebilirdi~ .• 

Verity düşüncelerinin buraemda 
k.aptan Mac Kenzie'yi şaşırtacak 
bir sual sordu ~ bu suali kısa bir 
müddet önce de bizzat GarıDon 
ıormuf idi. -

Kaptana bale.arak: 
- Hayır, diye menfi 'bir şclWcie 

baıım ıalladı. 
Sonra da, bu yokluğu izah mec

buriyetinde imiş gibi: 
- Benimki gemide kaldı, dedi. 

Eğer üstümde olsaydı size hemen 
vereceğimden emin olabilirdiniz. 

Kalın katlannı çattı ve ıözlerine 
devam etti: 

- Fakat. mösyö, dedi. Möayö 
Garmona lcar11 derin hürmet his -

Her )'erde •J E N T O 1. diş macunun11 tst•JtA&Z 

lerine rağmne size itiraf ederim ki 
bu işe karı~mak, burnumu sokmak 
bana munis görünmüyor ve şato lll• 
hibine de anlatmak )azım k.i bent 
hürriyetimi zincirlemekten hiç hoı • 
lanmıyan bir insanım. 

Verity, onun bu sözleri karşısın
da müstehzi bir ıekilde gülmekten 
kendini alamadı. Zira, ihtiyar kap
tanın Pierre, yahud Marcou gibi a
zılı katiHer karşuı;mda kendi hak
larını korumıağa çalışması fikri 
kendisine oldukça ııülünç görünü -
yordu. 

Kuru bir sesle: 
- Sizinle bizim aramızda, hu 

haydud heriflerin nazannda hiç bir 
fark yoktur, dedi. Bunun böyle ol
duğuna emniyet getirmeniz lazım -
dır. Zira o herifler. hepimizi kendi-
lerine düşman ve birbirimize sıkı 
suretıte baglı olar.ak teşriki meııai 
etmiı görüyorlar. Şimdi, siz, eğer 
Mösyö Garrison ile görüşmek ieti • 
yorsanız, oturup beltleyiniz. O, ne
rede iee buraya gelecektir. Bq.n de 
bu zaman zarfında elbiMlerimi Ki
:yeyim., 

Sonra mühim bir ıey lıatrrlamıt 
gibi: 

- Kahvaltı ettiniz mi) diye 
sordu. 

Gemici, başile tasdik iıtareti yap
~ı. 

Sonra ateşin yanında olan bü • 
yük bir fotöye oturdu, ltollannı çap 
razlıyarak birbirine bağladı ve au
sizce, patronunu beklemeie baıla• 
dı. 

Verity üstünü baııru tamamea 
i'iymi~ti ki, aynaya bakuıca ı.akıJ.. 
)arının iyice çıkmış olduğunu ve 
tnş olmak lizım geldiğiııi gör<iiL 
Fakat buna rağmen oduma dön -
medi. Bilikis şato s.ahibiAin çalışma 
odasının bulunduğu tarafa doğna 
yürüdü. 

Kapıyı vurduğu zaman. tanıma• 
dığı bir ses, içeriden: «Girinizl» di
ye seslendi. 

Jamieson odada yalnız hafına du. 
ruyordu .Öteye beriye dağınık bir 
tekilde ahlmıı ki.ğıdlıarla meşgul 
oluyor, onlara birer bir• bakıp a.t 
üate koyuyordu. 

(Admıll vs) 



1 Ni•n SON POSTA Sayfa 7 

General 
diyor ki 

["Son Posta,, nın lisan dersleri] İtalyan kruvazörleri 1 

nasll batırıldı ? 
(Baştarafı 1 inci say~ada) 6 & 'V da pratik USUile 

Şimdiye kadar gelen :nalumata 3 (Bat tarafı t inci sayfada) 
göre Sir Andrew Cunnıngham'ın • lıktan başka tafsilat gelmiştır. Bu 
kum:ındası altında bulunan doğu 1: • ı • 

Tnrk donanması dün 81 
sobay namzedi kazandı 

Aı..,ı_n.ız İng"ıl"ız donarunası, c_uma ng 1.zce malumat şudur: ~~ 1. b" ·· k · t d · (Baştarafı 1 inci sayfada) .,;;nu·· S'ıcı"lya ad""ile Yunanıstan Düşmana uyu zayıa ver ıren d k 1 ..... ..., 1 d ·ı · · ece o an nazari bilgilerle techiz •-sındakı· ,.ı-n.izde kruvazör. ve 1 bu harekat esnasın a gemı erımız d"ldin B 
..,. 4 

uÇ h - e ı · iz. u bilgiler sadece biıer 
-uhrı"blerden rou··ı·ekkeb bir Ital- den hiçbiri asara ugramamış ve b ak 1 k ""' · d k d asam o aca tır. Sizleı için haki.. 
"""n filosuna te""düf _etmi-e de HAZIRLAYANLAR •. hicbirinde insan zayıat.ı a ay e- kA lek lim 
.,... ~ r" ' d 'k' t · 1 mes ta ve terbiyı.;si bugün-
ltalyan harb gemileri Ingiliz do- dilmemiştir. Sa ece 1 1 ayyaremız den itibaren başlıyor. Harb okulu 
nanmasının dumanıannı görür gör Prof. R. A Tompson -ve irfan Konur kayıbdır. talebesi olarak denize çıkıyorsunuz. 
ln.ez hemen dağılıp savuşmuşlar - 27 Martta yapı lan bir hava is - Mekteb gemisinde mesleğinizin ıtek-
dır. Bu sebeble iki tarafın bütün ia r1.• nc1.• ders tikşafı neticesinde Sicilya adasın- rük kısımlannı ve bilhassa ameli, 
kuvvetleri arasında tam terlib daki Passero burnunun sarkında kısmen de nazari olarak öğrcnecek-
bir deniz savaşı olamamıştır .. Bu- doğuya doğru c;eyahat eden bir siniz. Başlı başına bir hayat kayna-
bunla beraber İngiliz filosu !tal - düşman donanmasının mevcudi - ğı olan denizin taze ve serin hava-
Y'an gemilerinden ba_zıl8:rıı:ı mu - Başla*en birkaç not: 1 this (dis) - bu. yeti haber verilmiştir. 28 Mart sa sile ciğerlerinizi şişirecek, onun 
harebeye icbar edebılmıştır. .. 1 - lngilizcenin diğer garb dil- bahleyin hafif kuvvetlerimiz Gi - müşkülatile yarışmanın usullerini. 

Amiral Cunningham'ın tesaduf Jcri kartısında hususiyeti imlasının is {iz) - dir, dır. rid adasının doğu cenubunda Lit- nefsinize itimadı öğretecek ve ayni 
ettiği İtalyan donanmasında mu - ve telaffuzunun güçlüğüdür. Şekil ı a (e) - bir. torio sınıfından bir zırhlı görmüş zamanda ona hakim olmanın zev~ 
harebe zırhlıları olup olmadığı itibarile birbirine çok benziyen ke- This İl a man - Bu bir adam- lerdir. Zırhlının refakatinde kru- kini de tadacaksınız. Yurdu çevre-
henüz teeyyüd etnıemiştir. Malfun limeler far-klı şekillerde okunurlar. · dır. vazörler vardı. Aym zamanda ke- leyen enginlerde vatan bekçiliğinin 
dur ki İtalyanın malik olduğu 61 Bu s:~eble., her _kelimeyi başlı ba.. Not: İngilizce ve türkçede, cüm- şif u~uşu halinde buluna~ ta~ya - şeref ve gururuna sizler de ortak ol-
ı.trhlıdan Cavour sınıfına mensub şına ogrenmek lazımdır. Bunu te - ı J •. d k" k r I . b. b" . relerımiz bu noktanın sımalmde dunuz. O halde sizleri yepyeni ve 
bir tanesi muvaffak Taranto İn - min etmek için derı;lerimizde ingi -ı e ıçın e 1 e ıme en~ sı.~a~ı 1~. ın- 2 zırhlı ile kruvaı:ör ve torpido taze bir hayat bekliyor. Parolanı~ 
~iliz hava hücumu neticesinde ta- lizce kelimelerin okunuşu parantez ne uym~. Yukarıd~ki kuç.~ cum. - muhriblerinin mevcudiyetini bil- daima ileri, daima daha iyı bilgi ve 
h:ıamile kaybolmuş bir vaziyete içinde Türk imlasile gösterilecektir. 1 lede kelimeler sıra ık tercume edıl- dirmekte idiler. enerjik. ablgan olmak~ır. Climhuri.. 
gİrmiş, ayni sınıttan diğer bir 2 - İngilizcenin sesleri az çok aeydi şöyle olmak lazımdı: Budur Düşman, gıörüldülWnü anlayın yet ve vatan sizden daima bunu 
~ır~Iı ._ile Littor~o sır~.ıfından v bir türkç~ye .. benzer. Fakat iki se:.v~-ı bir adam. Türkçede fiil daima cüm- ca büyük bir .. sü~_at~~ pc~derpey bekliyor. Yarın için hiçbir endişe
\lçuncu zırhlı agır zıyana ugra - dır kı tarkçede me·.,.c~d degıldır. lenin sonuna geldiği halde, ingi _ garbe doğru ~onınu_ştuf. Bır Yu .- niz olmamalıdır. 
llııştı. Bunlar. T H ~arflerının yan yana lizcede, burada görüldüğü veçhile nan filosu, hır deı;ız muhare~esı- Filvaki dünya ahvali pek karışık-

İtal,ıan donanmasında Cavour gelmesınden hasıl olur ve bazı yer- b d ı_ı:. d .. 1 • b nin muntazır olduaunu ogrenınce tır, harb sınırlanmızın yanına Oca-
J • • b d k" S h f. kl" d « u urıı şe1Uin e cum.enın aşına . . "' . . . ' d el F k T k il . &ınüından mevcud ıkı zırhh. de, ara ca a ı e aı 1 şe ın e, r · filomuzla bırlıkte bıldırılen nok - ar g miştir. a at ür mi en 

~ tonunda olup 1914-15 de ik- bazı yerde de gene arabcadaki Zı ge ır.. . . . tada bulunmak üzere harek~t et- tvlilli Şefinin etrafında yekpare bir 

gelen ameli ve nazari meslek bilgi
leri öğretecek ve 191Zİ bazırlıyacak
tır. Bu münasebetle birkaç aÖ:! ve 
tavsiyede bulunmak isterim. Deniz
cilik çok şerefli ve önemli bir mes
lektir. Denizler dünyanıc en büyük 
kıt'alarını. en verimli ~e zengin 
kaynaklarını birbirine bağlıyan ana 
yoldur. Deniz yollama ha.itim olan 
millet1er dünyanın bu kaynaklarm
dan ve değerli hazinelerinden mü.s
tefid olarak mes'ud ve müreffeh 
bir hayat sürmüşlerdir.» 

Mekteb komutanı Türk denizci
liğinin büyüklüğünü v~ ecdadımı
zın kahramanlıkla.mı tebarüz et
tirdikten sonra sözlerine ıöyle de
vam etmiştir: 

ııGemideki yaşayışınız, uykunuz, 
çalışmanız şimdiye l.adar geçirdiği
niz hayattan biraz farklı olacakbr. 
Kendinizi bu yeni tarz hayata alış
tınnız. En nihayet memleket müda
faası bakımından gemideki modern 
silahları öğrenmeğe :necbur kala
caksınız. Bunların hepsınin üstünde 
sizden beklediğimiz en büyük vazi
fe, tam bir vatan evladı olarak ça
lışmak. her türlü ,,abai his ve haı-e
.ketlerden çek.inmektir. tnal ve 1933 : 37 de tadil edilmi~- gjbi ok~nurlar. Parant'!z içind~~i t.e: ı Th~s ~ a gırl - Bu bı~ kız..1u. d miştir. Gündüz Littorio sınıfından çeük kale gibi dimdik durnıakta ve 

lerdi. Bunlar 32 santimetrelik o-· laffuz ızahlarında bunlann bınncısı Th~s ı.s a boy - Bu hır ~g an ~r. bir zırhlıya bahriyeye mensub tay yarına emniyetle bakarak huzur ve Kendi namusunuz.un, memleke-
nar aded en ağır toplara malik ~l~m~~ bir çizgi olan .T. harfi ile, Tl'ııs ıs a houıe - Bu bır evdır. yareierimiz tarafİndan müteaddid sükun içinde çalışmaktadır. Kara, tin ~ıef ve namusu demek olduğu 
Oldukları gibi saatte '27 mil sürat- ikıncısı gene altında çızgı bulunan Exerc ·se ( egzersayz) defalar torpillerle ve muvaf!aki - deniz ve hava kuvvetlerimiz uyanık nu bilerek çalışınız. Ecdadımızın 
l~i bulunduğunda• ehenımi~tli D_ ~arfi ile ~öst~rilecektir. Bu .sesler ' - yetli bir surette hücum cdilm~ _ olarak vazifeleri başında şeflerinin kanını taşıyan siz genç denizcilerin 
hırliklerdir. Littorio ise, 1939 yı- dılın u~u .dıglenn arasına gırerek Temrin: tir. Zırhlı ciddi surette hasara uğ- emirlerini ve şeref saatini belde- korkın.dan. ürkmeden amirleriniz-
lında hizmete girmiş 35 bin to - kuvvetlı bır A nefes~ çıkarılırlar. ramış ve sürati pek ziyade düş - rnektedirler. Deniz kuvvetlerimiz den aldığınız ve alacağınız vazife-
nunda, 30 mil süratinde ve do _ 3 .-. Telaffuz ıza~larında, altın. Translate (Transleyte) Ter. müştür. de, günden güne artmaktadır ve ar- leri bütün mevcudiyetinizle yapa-
ltuz aded 38 santfmetrelik ım ağff da ~ızga bulunan seslı harfler kuv- elline ediniz: Keza incriJiz bombal'dıman ta _ tacak.tır. HiçbU endişemiz yoktur. cağmıza imanımn vardır. Büyük 
t · ti k kt r 1'> Y B b'· "k b" h ) 1• • Milli Şefimizin dahiyane idaresi al-opa malik yeni ve kudretli b:r ve ı o una~ıl; ı • . . 1. Bu bir gemi-dir. yareleri, kruvazör ve torpido muh unun en uyu ur aıu mes eııoı 
Zırhlıdır. Bu sebeble bu üç zırhlı- 4 - İngılızce kelıınelerın sonun- 'blerine· muı.vaffakiyetle hü kudretimize olan inanıınız ve Milli tında yaşayan güzel vatanımızın is-
nın, yani bütün zırhlı kuvvetinin d_a bulu. nan .R. harfleı·i. belJi belirsiz 2. Bu bir ağaç-dır. erdı erek muhtelif darbele; ı'scaubmet Şef İsmet İnönüne ve büyüklerimi- tik.hali. bu inan ve bu imanla her 

b ek ı .ı I k 3 B b' k d" d"r 1 b -ı) d ı· "kb ) · · türlü tecavüz ve taarruzdan masun Yarısının Taranto'da ağır ziyanla- ır ş ıue şoy enc:ce. ~r. , • u ır e ı.. ı. ettirmişlerdir. Düşman gemileri - ze o an ag ı ızımız ır. stı. a ıçın 
ra uğraması İtalyaya pek ağır bir 5 - Talebelerımızın sormak ıs~ 4. Bu bir bahçe-dir. nin sliratıerinde bu hava hü - önünüzde geniş ufuk1ar açıktır. Siz ka1acaktır. Sizleri tebrik eder. yeni 
darbe olmuşt'.l. ti_yece~le? nokt.al:ırı. gazete vasıta- 5. Bu bir tren-dir. ları yüzünden 'hasıl olan izafeu1:1a ler için sadece çalışmak vardır. He- ödevlerinizde de hayırlı başanlar 
~ ıBununla beraber,. Taranto'da sıle bıldırmelennı nca ede1'-z. B~ 6. Bu bir köpek-dir. . :resinde en büyük gemilerimiz düş pinize muvaffakiyetler diler ve do- dilerim.)ı Ö 

laglır hasara uğrayan Ita·lyan zırh- sdOf'llJarabya ~lekt~~l.a veya gazete Birinci dersi bitirmeden evvel si- rrıanla temas imkanını bulmuş. fa- nanmaya hoş geldiniz derim.» Mekteh .komutanı Münir neyin 
ı arının şimdiye kadar tamamile e ceva ven ece&tır. 1' .. k Sık sık alkı~lanan bu hitabeyi hitabesinden ionra genç sübay nam-

Ve. h . . . ol L e· . . d 2!e sayılann da bir kısmını vere ım: kat musademe a şam karanlığı müteaJub okul komutanı Y••rbay zed)eri deniz bandosunun i,tinıldle 
rn.Iıa ud kıs~n .. tan::ır !'!dılmış - 8SSOR One - ırtnCI erS one (ğuan - ğ gayet hafif ve basmadan mümkün olamamıştır. Münir öney aöz alarak dem~tir ki: okul bahçesinde bir resmi geçid 
nanarı da mumkun.dur. I_talyan. clo- Hafif kuvvetler refakatindc>ki zırh k d k ı B ı 2 7 ki 

rnasın h b bıdayetınde Vocabulary (Vokebüleri) - Lu . l") 1 <ı- Liseyi bitercre eniz o ur- yapmış ardır. i ahare si ma 'ne 
ın r ın ar ın · gız 1 

- • lılarımız o zaman hücuma geçmi"- lan sıfatile bugün mekteb gemisine ve 54 ü giiverte sübay namzedi ol-
dra ık bulu.nduğu, Cavour ve. ~n - gatçe. two (tu) - 2· ler ve evvelce de bildirildi~i gibi gidiyorsunuz. Deniz okanuğu de- mak üzere 81 genç da.vetlilerin ve 
zır~I .Dorıa sı~ıflarından ~kı~~~ man (men) - adam. tbree (tri) - 3· Pola. Zara ve Fiume kruvazörle- ni2'Cilik meslekinin ilk ba~amağıdır. arkadaşJarının samimi te1.ahüratı a-

. ı ıle. 35 er hın tool~k b_ırbLI.~ (v ) k d rile bü"ük Vincenzo Giobertı· tor nın aynı Littorio ve Vıttorıo bu woman gumen - 11 ın. four (foar) - 4. ·a ·' h .b. . Bu yeni çalışma devresi sizlere bir rasında ve filikalarla Hamidiye 
YDk h b b" l"kl · d "b boy (boy) - erkek çocuk. pı O mu rı ı, bır de Mnestralo deniz sübayımn sahib olması lazım mekteb gemisine geçmiıılerdir. 
ret mu ,are 

6
c ırhlı erdın en ı daa- gir) (gerl - g biraz kalın) - kız five (fayv) - 5. torpido muhribi batınlmıştır. ============================= 

b cem an zır ısın an maa k · · w • • • ı·ı · b"ır --ı·ktarının daha kur Bu hasarlar e$Clse11 gece vukubulan 
elki <le, 1938 '. 'llında ins.alarına çocu · 81·x (sı'k~.) _ 6. _B_ır dıger.· torpıdo muhrı_b. uc 15() ye ı erm u• . -_ 

b ·1 
• • ( ) t · " t l olması muhtemeldır De harekatın süntle ve birbirini taki-

1 alşlanan İmpero veya Roma zırh- tram ( t:)eyn -:;- ren. seven (seven) - 7. m_ılımetı:elık toplarla mucehhrz n~zmd:~ toplananlar ;,ı~asınd; P;la ben cereya ctm~ııi sebebile tesbit 
1 arından bir tanesi şu anda hiz- tree trı - agaç. Gıovannı Della Bande Nere kru -

lnete alınmış bulunmaktadır. ship (şip) _gemi. eight (eyt} - 8. vazörüniln de batmış olması muh kruvazörünün kaptanı Despisi de edilememiştir. 
'Bu son iki zırhlı da, Vittorio ve cigarette (sigaret) _ ıigara. temeldir. bulunmaktadır. Kı-uvazörler filo - Ba,lnnnandanm tebriki 

Littorio Veneto gibi, dokuzar a - nine (nayn) - 9. Diğer bazı düşman gemilerinin sunun kumandanı Cantoni kayıb İskenderiy'::!, 31 (A.A.) -- Filo. 
ded 38 santimetrelik en ağır t0pla dog {dog) - köpek. ten (ten) - 10. yaralar aldığı görülmüşse de bun- dır.. f nun limana dönmes1 münasebetile, 
mücehhez olmak ve 30 mil süratle cat (ket) - kedi. 1 ları karanlıktan ve harekatın sürat lskenderiye, 31 (A.A.) - Y~- baıkumandan amıml Cunningham 
35 er bin tona malik bulunmak house (haus) _ ev. ( kinci ders le cereyanından dolayı teferrüotile nan denizjnd~~i muharebe.ye. iş~- bütün gemilere bir mesaj göndere· 
i.izere 3 sene evvel tezgaha konmuş Perşe b •• •• ) tesbit imkanı hasıl olmamıştır. rak eden lngilız h.arb gemı1erı salı- rek herkesi ayrı ayrı tebrik etmi§-
lardı. Elhfı.sıl b~gün İtalyanın hiz gafden (gardı~) - bahçe. m 8 QUnU Yünkers 88 modelinden 2 piKe men İskenderiyeye döndükten son· tir. Mesajda .. iyi bir iş gördük» de-
mette ve faal bır halde ne kadar k -R · d 1 Ed l k At• ld' bombardıman tavyaresil gündü~ ra şu malumatın istihsali mümkün nilmektedir. 
ztrlh1ısının buıundu~ biıineme - Matsuo a omaya var ı en e rar maya ge ı harekatı esnası:nda d'Üşürlilmüs _ olmuştur: 1ta1yan tebliği 
~emekle beraber bunların 3 : 6 (~ tarafı ı iaci ..,-fada) (Jlaı tarafı t inci sayfada) tür. . Po1a, Zar~ v_e Fiume kruva_zö~t: Roma, 31 (A.A.) _ İtalyan or. 
Ö?'l~l~rı ve inşa halinde de bir Romaya mütcvecl'ıhen lıarı~ket. et kanı general Dill"in Yunan genel 29 l\'f r : . ,•.ı' . ı dE'nizclen rı ateşe venldıkten sonra lngılız duları umumi karargahının 297 nu-
ln~sıkı muha:_ebe zırhlısı bulun - miştir. kurmayı ile '>On zammıiardı:ı yap- 'JOO kadar Italyan bahriyeli~i ~u~ zırhlıları esasen ölüm halinde yara- maralı tcbliğj: 

İ 1 memuldur. . . Roma 31 (A.A.) _ !VJatsuoka, tıklan ·görüşmelerden sonra· bu tarıJmıştır. Itaıym! /Jahrıyclıl?r.ını l}anfi~fıt ola_n
1 

düşmafna 
1 
son. dda~~1cnin 28 29 Mart gecesi merkezi Ak-

h şte ~8 Mart Yunan denızı mu- saat 16 da Homay,1 gelmış ve Ja - kadar erken ikinci bir ziyaret için toplamakla meşgul olan tahlısıye ı_a .!:k_".!ı er tarnkın~~an ın ıukle· denizde vukubulaıı şiddetli bir de
b~~~tesınde şayed bu zırhlıls:ı;dan pon ve İtalyan bayraklar ile sü~ - Atinava muvasalatları, ınuhilkkak 1er~ Alman bombarclı.man tayyare ıunel ıd anB verrnlc '- ~z~b.re uza . aşk·- niz harbinde orta hacimde üç kru
giliz arı bulunmu~.a· .. ~~nJa~: .~n - lenmiş olan istasyondr. kont Cı - ki, Balkanlardaki son hadicelerin :erı t~a.rr_uz etmcs.elerdi da~a 2~0. mıf ar ır. ununa ocra er proJe - vazör ve iki torpido muhribi 
llle donanması gorunur gorun - ano tarafından karşılanmıştır. Mat b' f . ct" B"lh ı;rno ktşının kurtaıılması rııumkun törler düşman kruvazörlerinin arlca_ k~-

.. z, mevkilerinin uzaklığından ve suoka kendi.sinı selamlıyan aske- ırd neh.~cke.sı ırt~ k.1 da~a.kY1.~~o~lba~ !olacaktı. Bu müdahale üzerine tah eında iki dis~royerin bulunduğunu bettik. Mürettebattan mühim r 
Stiratler· d b·1· ·f d k ' · . ya a u ume .~e ı egısı 1151n u . . . b 1 1 ·ı· hl 1 kısmı kurtan)mıftır. 
(j} ın en ı ıstı a e açmış ri kıt'ayı teflis etııkten ı:;onra, ya 1·· y . . . " ı- . '. 1 lısıye sandallarının daha zıyade ve un arın ngı ız zır ı arına tor- .. . v 

t a:cıaklardır. Çünkü muharebeye nında kont C'iano olduğu holde un. dunba!1. emndıyetı mese.ı.dı u. -, tehlikeye maruz bulundurulması- pille hifruma hazırla~makta olduk-1 Duşman dil. zayıa~ ugratı.lmıot~r. 
Utuşına ı d . . ' zerın e ıruıcı erecede ehcnımı- · k. l 1 .... 1 .. .. B .. . j Fakat bu zayıat benuz tesbıt edil-B mış ar ır. . halkın tezahi.irlerı arasında Yılla , t' , d na ım an ;:almamıştır. Bununla arı goru muştur. unun uzerıne n- . . . . 

clo U zırhlılardan sonra, Italyan Madama'ya gitmiştir. Ye ı : ar ır. .. . _ . berab~r Akdeniz _.f !losu başkııman gili~ zırhlıları t~rpido muh~bleri ~ m_e~şt~r: Fakat h_er_!ıaldc :ahıındir. 
li n~nı:nasmda mevcud en. kuvvet- Roma 31 (A.A.) -- Kral varın . Atınad~. gor~~ul~c:-ck mese}elc- d<ı?! Italya~ denız genel kurmay 1 zenne at~ açmış ve muhrıbler hır B.ır lngıliz kruvazoru en ~r. çapta
lııkbırlık!er olarak .. onar bın ton - sab~ Matsuok:ı·;yı kabul edecek - rıp .. tefernıa? , uzerınde tahmınler r~ısıne teblıgatta bulunarak de - duman perdesi arka.sına çekilmişler- ~ı to~ızı~ bordo ateşının ~~m 
ları 7 agır _kruvazor _vardıı;- Bun - tir. Oğleden sonra Mussolini ve ~:1~tmek b 1 tabı ş~yanı arzu ~e- nızde_ ~ırakmak mechurİyl~tinde dir. Müteakıb.en lngiliz torpido ~sabe~ -~eticesınde _batmıştır. O~ger 
s ~ heps.ınde s:kızer .a~~ 20 kont Ciam ilt> konuşmalar başlı- gı~d~r. Esa~e.n şu cıhet ta.mamıle kaldıgı Italyan bahriyclilc>rinin ye mub.ribleri alev!c~r içinde bulunan

1 
ıkı cuzutam da agır hasara ugra.. 

l.lantıınetrelık en agır topla ıkışer yacakt-ı:r. Matsuoka önümüzdeki aş.ık~rdır .i<ı. Eden. ve Sır John rini bildirmiş ve bir hastane ge - üç İtalyan kruvazöriinü batırmışlar- mlfbr. 
hl~~ ~evcuddur. B~ !lluhaı:ebe Perşembe güni..i Romadan ayrıla - D_ıll ın va~ı3eıeı:ı. ~~tınacla neşre - n:isinin ?r~ya gönderi~mesini tav dır. Bu s~Tada ~iğer gemiler İtalyan j ~t.l~ Ok~anuaunds bir til;htel· 
d." ı~ıe.~ınd~~ Pola. tıpınde 1._Jan caktır. dılen teblı,!{dekı cumlelerle tam sıye etmıştır. Bu teblıgata cevab genıilerirun gen kalan kısmında bahmmız, du:;manın orta hacımde 
1e~~dunun guvertelerıle. su ~esım- . . olarak hülasa edilmiştir. liani, E- alınmış olduğJ.:lna göre, Lu bahri- yaralar açmağa devam ediyorlardı. bir gemisini batırmıotır. 
~a ınde ve to~ tar~~J~.rınde~ı zırh ı<lı: . . • . d~1: ve Sir _John Dill'in istic:arE'le 
f lınlıkları, dığer uçune nısbctle, fogılız haberlenne nazaran, İ - rının hedefı, }wrbin Balkanlara 
~~la oln:ıa~~r-~na ~öre süratleri ~2 talyan .. mu~~rebe ~ırblılarile nğır yayılmasınc:ı mani olmaktJr. 
a ıdl, Yanı oburlerınden 3 : 4 rnıl kruva~rler~nın zayıa~ w ve J:asaratı Dün aksamkı Radyo gawtesin _ 
z .ır. . ehernmıyetlı olup dıge~ zıyanlar den: · · 
işte, Jngiliz tebliğlerine naza - fazla değildir. Fakat netıcede gö - . 

l'~n. bu defa muharebeye icbar e- rülüyor ki İngiliz Akdeniz donan- ~l~n~~aıını, ~ Yugo.slnvvcı:lakı 
~ılerek battıkları bildirilen Pola ması kat'i bir çarpışma aşkı ile degışıklı«:erı ıı~utea~ıh. Balkan -
Jle ~Yni tipten Fiume ve Zara kru İtalyan donanmasını daima arar- la.rd_a ald'.gı v~nı _vazıyet dolayısılc 
;azorleri vukarıda tarif ettiğimiz ken bu ondan kaçmaktadır. Bu- ha~ıselerın ınkışafını yakından 

ağır kruvazörden, w:·hları fazla nun' sebel:>i de meydandadır. t~kıb etmek ü~r~ . t.ekraı: _Ytına -
01-n dördünden üçünü teşkil et - İngilizler ~alfb gelece)derinden nıstana e-ele 1 lngıl:z harıcı~r- na
~ktedirler. Bundan. başka 28 emin bulundukları için Italy~n~ar z~ı Ede!1}e erkanı har~_iyei umu-
17 art muharebesinde Italyanların, la bir an evvel hesablaşmak ıstı ~ mıye_ reı:sı ~en<>ral Dıll ın. Belgra 
r· 29 ve 1449 tonluk iki muhrible- yorlar, bu.nlar i~ müthiş akıbetı da ,gıtmele~·ı d(; muhtemel .sayıl -

1 de batmıştır. İngiliz kay.nakla .. mümkün mertebe tehire.> çalışı - maktadır. 
~~~an şimdiye kadar bütlirHen yarlar. .. • ., 
01d11~!er şimdilik bu kadardır ve Cezayir sahilinde, Oran ile Ne- Resmı tebhg 
f~~ ehemmiy~tlidir. mours ~rasında, 3() Mart günü ha-

ııeı.~~tlızler bu muharebe mwua - fif bir Ingiliz filosunun, bir Fran- (B~tarafı 5 inci sayfada) 
~;:~~le, İtalyanların harbin ba- sız muhribinin refakatindeki bir ve Shetland adalarında askeri teJ
'-ıi~beri kaybettikleri hiirb ge- vapur kafilesini muayene için dur siz istasyonlarına hücum etmişlcr
~t;ıni, de saymak fırsatını kay- durmak istemesi üzerine. Fran - dir. 
)anı ernışlerdİT. Onlara göre, İta!- sız sahil bataryaiar1 tarafından a- Gece, bir~ok İngiliz limanına 'w arın 6 muharebe zırhlısından teşe tutulması. mukabeleye ,.r.e> ınaynler dökülmiiştür. 
l'ıllh.,!,'I'aranto'da) aitır hasara uğ- bur olması ve nihayet Fransız mu Akdenizdc. Alman hava teşek-
L .~nr ... 7 ağır .. ve .. 15 kadar hafif har. .ebe uç~klannın tMrr.·ui: ve ta -. 
'l' ""azö . külleri, gündüz. l'vlaltadc iki tayya· 
~ h rden dördu batmış ve ü- kıbıne ugraması SPklınde tecelli alman 
Jtıuıı ~ra u~amı~17. Takriben 74 eden mü.sadem_en; 11 gerçi. bir de- re meydıanına iyi neticeler 
~ rı~en de sekızı batmıştır. 20 niz muharebesı bakımından ehem hücumlar yapmışlardır. 
lığı a~-Italyan denizaltısının bat - miyeti yoksa da Oran vak'a.sın - .Şimali Afıikada İngiliz~ kı.t'ala-
~~. bikiiriliyor. dan sonra Vişi Fransası ile Ingil- rına karşı m;,ıvaffakiyetli bomba 
~~n bidayetinde Üalyada 8 tere arasında hüküm süren ruhi hücumları yapıhnı~tır, 
-ltı it, ~ orta ve 53 küçük deni - haleti bariz bir surette ifade et - Düşman, ne giindüz ne gece Al
g 0ttQ bızmette idi. 16 büyük ve mesi itibarile djkkate değer bir man arazisi üzerinde hiçbir uçuf 

denizaltı da ~ edMmekte hadisedir. yapmamıftıı'. 



1. GENÇLiK 
2. GÜZELLiK 
3. SIHl-IAT 
işte yiibek bir kremde 
am.na.n bu meziyetlerin 

hepsini size 

Krem Pertev ldanbal asliye mahkemesi 9 uncu 
hukuk biklmlillnden: 

STA 

Temin edebilir. 
1-KREM PERTEV : 

Bir tuvalet müstah
zarıdır. İnce bir il 1-
na ve yapılışındaki 

hususiyet itibarile 
yüzdeki çizgi ve bu -
ruşuklukların teşek -
külwıe mAni aı'lur. 
Deriyi gen.ç ve ger. 
gin tutar. 

Clbalide Haydar caddesinde 27 No. 
da Ayşe Seyman tarafından Küçük.. Tehlı.keyı· 
pazarda Yoğurtçu Nuri sokak 7 No. 
dtı. mukim kocası Salih aleyhine aç - B •• •• d 
mı.ş o1ôuğu boşanma davasında ımüd_ uyume en 
dealeyhln ikametgflhı meçhul oldu-
ğundan dava arzuhali ve davetiye illi.- o·· l . . ' 
nen tebliğ edildiği halde gelmediği ve n eyınız. 

2-KREM PERTEV : 
Bir güzellik vasıta -
sı.d.ır. Genişlemiş 
mesamatı sıkıştıra

rak ciltteki pürtük 
ve kabarcıkları gi -
derir. Çil ve lekele -
ri izale eder. Teni 
mat ve şerfaf bir 

bir vekil de göndemnedlğinden mu • Büyük, küçük bir çıok hastalıklar 
hakeınenın gpYaben ıerasına ve da - soğuic aılgınlığı ile başlar. Nezle ve 
vacı cel8ei atiyede şahidlerini getir - Jnrıklık b~öster\r. Hararet yükSe -
mesine ve muhakemenin 18/ 4/ 941 ·lir .Artık en korkUlacak hastalıklar 
saat 9,30 a. talik edilın'f oıduğundan l içi~ bile zemin hazırlanmı.ş demek -
gıyab karan makamına kaim <>lmak tir 
üzere ilAn olunur. (40 ' 1106) Kendlıılz.i üşüttütüniisü lıi!seder 

. ··~ ~ ihale getirir. 
"ıi?JJ 3 - KREM PERTEV : 

.,,.,,,_ ___ ,,.. , "t Bir cilt devamdır. 

n.t,~ııı··~~ Deri guddalerinin 
L ·~'f ifrazatını düzeIUr. 

~~-~ Sivilce ve siyah 
noktaların tezahürü
ne mlni olur. Cilt 
adalesini besliyerek 
kuvveUendirir. 

Kuru ciltler için yağlı Ye yağlı ciltler için 
yağsız hmui tüp •• vazolan •ardır. 

Malkara Asi.iye lhkak mahkeme -
sinden: 
Malkaranın Evttnbey köyünden Şa 

ban kızı Müsebblye ÖZdemir tarafın
dan: kocası Şerif oğlu Halllin sekiı 

sene evvel semti meçhu1e giderek bir 
daha gelmediği ve o müddettenberl 
de kendisinden 'bir haber alamadığı 

1 
efheUe piblitlne tarar 'tıerilme8i ta -
leb ed.1dlğinden, Türk kanunu ıne • 
denisinin 32/2 el maddesi hütmfiM 
tevfikan; gaR> hakkında malUnıatı o.. 
lan tmseJerin 2'7/ 5/Ml tarihine ta -
da.r maUunatlarmı bildirmeleri liizu,. 
mu illn olunur. (Ml/8S) 

> GÔZ DOKTORU• 
Nuri Fehmi Ayberk 

Ha)'darpa.fa Mümune b&ltan&ı 

ı&& mtıtetıuaıaı 
t.&anbal Belediye ka,.._. Saa& 

(J) ten IOnrL TeL tsııt 

etmez derhal bir kaşe 

GRiPiN 
ALiNiZ 

ORiPİN Sisi (l'lpe karşı korur. 
oaiPbf En _... ı.aş " dit 

afnlannı ıeçlrir. 
oatrtN O,ütmekten müteveı • 

lid bel " ııinlr ainla -
nnı, INüin 8ISI Te san..,.._. .... 

GR·iPiN 
LiM.••IMla cinde 1 &deci aluur. 
TM1idlerindea ... n•nıs Te her 

yerde pullu kllialan llll'IU'la 
ı.te,mls. 

@
oktor 1. Zati O§]t Doktor Hafız Cemal ................................................... . 

~ - Terhia tezkeremi kaybettim. Son ......_ aı.tlNıeaı 
Beled!Je tarfılUldalıl muayene- (Lokman Hekim) YenlBi.ni alacalım<lan eskisinin bük. 
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Bqinci tert b 
0Ç0NC0 ÇEKİLİŞ 

7 Nuan 1941 
11tra.mıye 

t t n 

8 20.000 160.000 
8 5.000 40.000 

10 2.000 20.000 
90 1.000 90.000. 

120 500 6{).0{)0 
150 200 30.000 
300 100 30.000 
300 50 15.000 

3000 10 30.000 
60.000 4 240.000 

842 .:·k:~ 1 34 520 
~----64.828 749.520 

~ 
/~ 

, 

*' 
~ 
/~ 

Em.ak ve Eytam Bankasından: 
-1-

Esas No. Yeri Kıymeti Cin.si ılesahası 

ll31.30 M2 

Teminatı 

878 Rumelih&n, Hacı 4157 Arsa 831.40 
Kemaletıtin mah. 
T ürbe sok. eski 31, 
yeni 43. 

142'1 Sarıyer, Büyükde. 
re Çivici sok. eski 
14, yeni 20 

'12 .. - Bahçeli ıtmı. rakriben 
nenin ~/6. 

14.40 

2336 Üsküdar, Çengel. 
köy Kuleli Hüseyin 
paşa seddi, Hasan. 
p~a sed-di aşağı 

No. eski 1. 

his. 
34.- Arsa 

64.40 M2 
86.18 M2 6.80 

~594 Sarı31er, Y"eniköy 51.- Arsa I'akribP.iı 10.00 
Çirte fa.brika sokak 73. M2 
No. eski 17 

2710' Bebek mahallesi, 114.- Bahçeli ev 252 MZ 22.80 
Dere sokak eski 22. 
yenl 24. 

2788 Sar~. fstirwe 1'18.- Er 200 50 M2 u.eo 
Neslişah sultan 
mah. esti De!ir -
men, yeni Hamam 
aok. eakl 61. yeni 8. 

28 Sarıyer, Büyükde- 292.- EWı l/t SUO MI 58.41 
1'e Mekteb aolı:. es. hiueai 
ki '1, yeni 4. 

30M Kandilli, Dolap • 8.- Ar.sanın 91 ıa uo 
arkası eski Klise 1/3 hJI. 
ikinci aolı:. eakt 2, 
yeni 6. 

SOM Sarıyer, Büyülı:de- 44.- Arsa fatriben 8M 
re Duvarcı eok. eski 147 M3 
5, yeni 19. 

3085 Sanyer, Büyükde. 88.- Araa Takriben 1'1.20 
re, DereiÇI sok. es- 114.'3 MJ 
ti 18, yeni 16. 

3098 Sarıyer, Büyükde. 31.- Araa to.95 MJ e.ıo 
re, Derelçi aok. ea-
ki 9, 11. 

-2-
111 Kandilli, Mftarlık 1000.- Tarla 

aok. eski 26. 

216 Kandilli Meaıtıt HQO.- Tarla 
sok. eski 27. 

4D'l Kuzguncuk, Be.h • 34.- Arsa 
rtye Dolt'amaeı aok. 
eski 1, yeni 35/ 1 

493 Kuzguncuk, Deli - 4'J.- Arsa 
koç, Ayazma çık • 
mazı sokak, esti 9 
mükerrer, yeni 22. 

4'>4 Kuzguncuk, tstırati 8 - Arsa 
Kalta aokak eski 4, 
yeni 2/ 1. 

698 Beylerbeyi, Bostan- 1430.60 Tarla 
c?bafl Abduillahata 

mah. eaki Aziziye 
yeni ~m.cııar 
aok. eski 7, yeni 
ı7, 11. 

48'1 Beylerbeyi, Bostan - 310.- Tarla 
c?başı AbdtJtlahab 
mab. Haeıömer B • 
fendi iatavros ao • 
kak esti 5, yeni '1. 

489 Beylerbeyi, Boa • 35'1.- Tarla 
taneıt>qı Abdullah,. 
ata mah. 'Raslmaıa 
eokalı: eski 8, ye -
ni 4. 

I05 Çenge1Jı;Ct7, Kaldı- . .,., __ 7arla 
rımyolu .otak er.. 
ti. ,. 17. 

14119 aan,..., '1"ara1ıJa. 191.- J:Y 
Kolçl,.n •Dk 
.ti ı~ :rant il, 
taJ 84ı . 

48150.50 MI 200.-

c'10 dönüm, 1 280.
evlek 6 wa. 
64814 25 M2 

86.1'1/ M2 8.80 

229.80 M2 9.20 

28.72 M2 1.20 

H306 MJ 288.lJ 

a.-

178'10 M2 '11 •• 

ı .... .-m •·• 

Takribeıı ··-• 1111 

154'1 Qengelköy, e.\kl Be. 
tlrdereal, yeni Qa. 
tal dalı aok. eski 

'19.- Kötkill ba. - 3688 M2 
tın 9/ 108 

ıs• 

4, yeni 5. 
2281 Beyk~. IKava.k -

dere caddesi eski 
'13, 75, yeni 81, 63. 

Hia. 

285.- Ev ye dllk.. 81.58 M2 
ltlnın 2/S 
hi.ıısesl. 

2568 Barıyer, Yeriköy, 18.- Ar.sa 68. M2 
Ayanı kola aokak 
eski ıs, yeni 1'1. 

17.-

ıs.• 

Yulı:arıda adres ve taf&UA.tı yazılı gayri menkullerden: cb numara al
tında bulunanlar açık arttırma ve ı2• numara altında bulunanlar ise 
pazarlık suretlle ve peşin para ile satılacaktır. bıale 10 Nisan Ml ?'Jr
şembe günü saat ondadır. Müzııyede sırasında Terilen bedel mukadder 
kı~ti geçtiği takdirde talihlerin t.em inatlarını }'ilzde yirmi nlabetlnde 
artıtırmaları ve mühür kullananların mtıhörlerini noterden taadit ettir • 
meleri lAzımdır. 

İsteklilerin pey akçesi, nüfus tezkere.si ve Oıç kıt'a fotolrafia blrlltte 
, baldirilen gün ve saate kadar fubemiıl emlAk servisine gelmeleri. 

(IM'll-:326) 
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Adana Kath iplik Fabrikasından: 
Mamulahmız Katlı iplikleri 

Afağıdaki Fiatlara sattığımızı illa ederiz: 
No. U / Z ye U/S Beher P&UU : sıs k111'11f 

• H/Z <Omot) • • : 155 • 
• nıı (lle1u> • • : ,. • 

Ilı 7 lr ..._. ..... Sj n ._, ,... 
,.. 1 " ... 


