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Yunanistan da 
son vaziyet 

Mukavemet 
şiddeOe 
devam 
ediyor 

Atlna llstilnde 
biJgiUı bir hava 

muharebesi oldu 

!ıf:aıvanlar Arnavualu· 
ğun bütün sahillerini 

geri aldıklarını 
bildiriyorlar • 

Londra ı 1 (A.A) - Atina rad-ı 
Yoau dün akşam neıredilen apğı -
daki Yunan rearni tebliğini veımit
tirı 

Anravudluktll düpnanın pddet. 
li bir hava fHliyeti olmuıtur. Dil§ -
nıan iki nok.tadl\ ltuvvetlerimize ta • 
•rnız teşebbüsunde bulunmut, fak.at 
bi.iyuk zayiatla ve hareket mevzile
rinden daha geriye atılmııtır. Bir 
nıiktar eair aldık.. 

Makedonya ve T .alya' da, derpif 
edilen plan mudbincc tadil edilen 
lıatlarınuzın hiç bir noktasını, .hava 
kuvvetlerinin çok fi<ldetli hareke -
tine raimen, düıman delememiı -
tir. 

İ nııiliz tebliji 
Kahire 2 1 (A.A.) - Ortaıark 

İngiliz kuvvctlı:ri karargahının teb
liği: 

Yıunanistaııdıt.: İmparatorluk kuv 
yvetlc:ri aol cenahlarında harbeden 

Unan ordusunun hare'ketile uygun 
olarak. yenı müdafau mevzilerine 
Pın?i yaklaşmış bulunuyorlar. Bu. 
çckılmeyi setreden Avustralyalı ve 
Yeni Zelandah !kıt• aların .clüşman1 
te' dib hareketi parlak bir &urette 
Y'e.pıJın..ş, ve c!ü~mana ağır zayiat 
Vcrdiribniftir. 

Alman tebliği 
Berlin, 21 (A.A.) - Resmi teb

li~: 
Yunanistanda Alınan kıt'alorı 

Yeni.şehrin ılerısincle düşmanı ta
klb ederek cenuba do,ğru ilerlivor
lar. Sair Alman kuvvetleri Pin
dosun ilerisinde gıırbn doftru te
veocuh etm!şler ve Meçova civa
l'lnda 1500 metre irtifaında bulu
nan bir geçidi ı~al etmişlerdiı'.". 

Volos limanında bulunan yedi 
bin tonilatoluk bir düşman vapu
l'U tahrib edtlmiştir. Halkis civa
rında iki büyük düşman vapuruna 
da büyük çapta bombalnr isabet 
etmiştir. 

(Devamı 3 üncil sayfada) -----,.. 

Askeri vaziyet 

• 'UPNICİe 

... ~,.,.,. 

Tnrk anası, Tnrk kızı 
vazifeye çağırılıyor 
Ankara kadınları 

ordu sıhhiye işlerinde 
hizmete başladılar 

Bayan İnönü ordu sıhhiye depolarında dün 
vazife alan ekibi erin çalışmalarını tetkik 

ve kendilerini tebrik ettiler 

Yunanistandald harekat aabumi ve son vaziyeti ıöalerir kroki 

Bayan lnönünün hami Teiali· 
ğinde bulunduğıı Y ardume

venler Cemiyetinin 
beyanname•i 

Berllnin 
Bulgarlara 
, verdiği 

' topraklar 
Bulgar ordusu garbi 

Trakya ve garbi 
Makedonya şehirlerini 

işgal ediyor 

Balkanlarda yeni iki devlet 
kurmak istiyorlar 

Hırvatiıtan hududlarını ta
yinde Almanya ile ltalya 

araaında ihtilaf var 

Sofya, 21 (A.A.) - Stefani a
jansı bildiriyor: 

Bulgar kıt' aları, Alman kuvvet
leri tarafından tahlis edılen bazı 
Bulgar topraklarının işgali hare
ketine başlamış bulunmaktadır. 
Filhakika Bul_gar askerleri Ege de
nizine doKru ileri yürüyü.şe başla
mış olup önümüzdeki günler zar
fında İskeçe, Gümülcüne, Kavala, 

Dedeağaç, Serez, Drama ve Dlıno
tokayı ~al edeceklerdir. 

Maliye nezareti, eskiden Yunan 
arazisi olup şimdi ana vatana tek
rar bajtlanacak olan mıntakalarda 
bir drahminin 60 leva santimi, es
kiden Yugoslav arazisi olup şimdi 
Bulgaristana ba~lanan yerlerde 
bir dinarın bir leva ve 60 santim 
mukabilinde cdavül edece~i hak
kında kararlar ittihaz etmi~ir. 

Ballcanlann yeniden takıim ve 
tanzim iti t~tebbilsü 

(Dün akşamki Radyo gazete
sinden:) 

A ::adoluya gitmek istiyenler 
----------- - --

5.000 kişilik ilk 
kafile gakında 

1 

Almanya tarahndan Bulgarista
na verilen ve Bulgar ordusunca 
wal edilmekte olduğu bil~iı ilen 

topraklara &'Österir kroki 

Ankara, 21 (A.A.) - Yardım 
Sevenler Cemiyeti neşrettıği bir 
beyanname ile Türk kadınlarını 
haı:ıb paketi, sargı ve ilaç hazırla
ma servisi en le hasta yatak takım • 
lan ve çamaşırları dlkie atelyele- ! 
rinde hizmete çağırmış ve gönül- ! 
lü hastalbaku:ı kurslarına yaz1lına
ğa davet eylemişti. 
Yardım Sevenler Cemiyetinir. 

bu davetine icabet ile bu servis
lerde hizmete koıaa ve böylece 
milli müdafaa işlennde kendileri
ne düşen vazifeyi jfa arzusunu 
göstermiş olan ekipler bugün va
zifelerine başlamış bulunuyorlar. 
Bu münasebetle cemiyetin hllmi 
reisi Bayan İnönü bugiin öjtleden 
sonra ordu S'lhhiye depolarını zi-

Bayan lnönü 
yaret ederek buralarda vazifeye 
.başlamış bulunan kadınlarımızın 
çalışmalarını tetkik eylem.iı ve 

(Dev:ı.mı 3 nci aalylada) 

Mihver devletleri mümessille
rinın. Balkanları ve orta Avrupa
yı yeni baştan tanzim etmek üze
re Viyanada toplanacakları bildi
rilmektedir. Bu toplantının başlı
ca ~ayesi bu bölgelerde bazı yeni 
devletler kurmaktır. 

Memurlar, talebe 
olamıyacakla-r. 

Hükumetin tanzim ettiği layiha dün Mecliste 
müzakere ve münakaşalara sebeb oldu 

Yeni kurulan devletlerin ilki, 
liırvatistan olmuştur. Maahaza 
Hırvatistanın hududları henüz ta
vin edilmemıştir. Bı; hududların 
tayini 'hususunda İtalya ile Al
manya arusınrln ihtilaf vardır. İ
talya, Hırvatlarla meskun Dal-

Müzakerelerin tafsilatı 

( Arkası aayf11 7 ıütun 6 da) 

Ankara, 21 (A.A.) - Büyük 
Millet Meclisi b~ün Re! et Canı
tezin lbaşkanh~ında toplanarak 
Devlet Demiryolları ve Limanları 
İşletme Umum İdaresi tekaüd san
dığı hakkındaki kanunların bazı 
maddelerinin değiştirilmesine aid 

Hl.tler Bulrr kanun ıayihası ne rurkiye - ırak 
' arasında münaldd veteriner mu-

K ral l n I Ve On 
kavelesinin tasdikine ordu sübay-
lan heyetine mahsus terfi kanu-

p nunun birinci maddesinin tadili-

apen I• kabul etti ne aid kanun liiyihalnrını müza
kere ve kabul eylemiştir. 

Berlin 21 (A.A.) - Yan re. _ Meclis, Tü-:-kive • Belçika, Tür-

kiye - Bu~arıstan, Türkiye - Fın
landiyaf Türkiye • Holanda, Tür
kiye - svcç, Türkiye - İsviçre tı
caret muahedelerı ve tediye an
laşmaları mer'iyet müddetlerinin 
temdidine, Türkiye - İsviı:re ve 
Türkiye - Finlandiya ticaret ve 
tediye anlaşmalarile 25/Temmuz/ 
1940 tarihli Türk - Alınan husust 
anlaşmasına miltedair notaların 
tasdikine aid kanun lAyihalarını 
birinci müzakerelerini vaparak 
tasvib eylemıştir. 

Meclisin gene buı:rünkü toplan
( Devamı 3 üncü scnıfad.a) 

mi bir membadan verilen bir ha - e 
here g'Öre Bulgıtı" Kralı Boris 19 Ni- ,, 1 k t h • b • 
.. nıd. Hitleri umumi karaıgahında a· şe Si ın ISI iÇ ır 
l.u8Ulli eurette ziyaret ctmi§tir. Kul 
20 Ni.eend'a Sofyayll dönmüştür. 

Y Berne 21 (A.A.) - Gazet dö b h 
unanİstan ve şİmah Lozan Berlin muhat.rinin bildirdiği- zaman mevzuu a S 
Afrl.kadakı" son Bunlar, Samsuna kadar olan sahil iskelelerile ne göre Hitler Balkanlarda umumi 

sevkediligor 
karargahında Cumarteei gec«-.ai Al -

harekat Irmak - Zonguldak hattl güzergahıncla manyanın Türluye büyük elçisi Von d "" ·ıd· 
bulunan Yerlere gı· decek vatandaşlardır Papen·i ltabul "ırniıttir. egı ır '' 

Yazan: H. Emir Erkilet 
s On reoml tebli~e naza- Şehrimizden Anadoluya gidecek bu id~<ele•e bildirihniıti•. Bu ~ • .ı... Millt Hakimiyet ve ti;.!ehrimlze gelen iaşe M11steşarı diln 

ran. Alınan taarruz nd .11... yahat veaikalaTının Te gidecek vatandaılann miktan Çocuk Bayramları y l d 
kuvvetleri YeniŞEiıir (Larisa)- vata a.,..nın ~~ d'" de devam 5000 e yaklaf111alr.tadll". Seyehat gazeteci/ere blJgle SÖll e i 
dan umumiyetle cenub istika- hazırlarana•ı qıne un veeikal~r'l dıa tlbi olduklan k.ayma-

~t~~rfu~~e G~~ı;e t~z~; ,~:~:72::.rı:~1k::•t,.:::;:1: ·-;~!;:u::•::•i~~~ll•n ; . bugün başlıyor r~::::·;;:~:··~::~~=··;:;:::·~:~~=~;:·~;;:;:~::~ 
~~:1aıc~:e~~~!f:~!~s~~= postaları gözönünd~ bulundunı - d·arelen yolcu miktanna ıore veaa- Milli h~ki~iyet ve çocuk bay- j Vilayette, Fiat Mürak.abe Komiay~nun~a t~tkikler. yaptı, ~ 
diklerı· di"er bir istikamet te ~ k. kısım kısım hazırlanmakta - it haz:ırlıyacaklar ve ha.nci gün •e!'- ramı in~~. ~~leden sonra b~şlı- 1 alakadarlara lizım ıelen dırektıflerı verdı i 

"" , d ra kiyata b--.tlıayflbilccek.lerini vilayete vacaktır. Butun kaza ve nahıye- • 
Tırihalanın simal batısında Pi- ı ır. .- İerde ıbavram hazırlıkllrı ikmal e- \... .............................. --··-·-·-········:···· .. ····:··························:······ ·•' 
nos deresi boyunca, yukarı i Denizyolile nakliyat Kar~deniz. biklircceklerdir. V~layet de 24 saat (Arkuı sayfa 7 Wtun 5 le) Evvelki ~n rı Muhsın Baçtan muhtelıf ışlcr 
doğru, Yanya - Meçova yolu- , Mudan a, Blll"dırma, Karabıaa ve evvel ee_rahat venltalarvu c!ağıta - Ankaradaıı ıceh- · j hakkın. d.a izah.at alrrı.ış, cüre.k. tııı1 t.r 
dur. Almanların bu muhtemel 

1 
A hı~ ı ·ı la - aL ve ılln c-:lilecek aünde vatan- ,. ............................................ , "' 1 Ş fik So yva K vapur poııta arı e yapı c il .. I \ rimize aelen Ti ı venniıştu. e yer muteaKı· 

başlıca taarruz ~ti kametler ini caktır. Vatandaşlın bu iskelelerden datların . hare~ete h.azır bulunma • 6 da pratik t Veklleti I ben Toprak Mahsulleri Ofısıııe 
zaten evvelce tahm!n etmiş ve içeriye doğru da trenlerle gitmek ları teblığ edılecekttr. ay car~ iaıe Müs- ~itmiş, lstanbulun un ve ekıncK 
bunların üzerine dikkati celb i.tedikleri iıta11yonlam gönderile - Samsuna kadar iıkelelere ve Zon USUi /le re:rı Şefik So- vaziyeti hakkında Ofis erkanın· 
etmiştik. ceklerd'ir. guldaktan lmınğ" kadar olan de - e .. dan mahimat almıştır. 

Larisadan Golosa giden is- ı k · lu ·· g"h ·d k• in 'ı • ı• Y~ dun ~rl.- İaşe Müsteşarı bundan sonra 
tikametln hususi ve sevkul- Vapur ve trenlerle sev iyat on mı~ ~uzer a .. ına gı ece er n g 1 1 z c e mızde tetkıkl~ Villyette Vali ve Belediye Reısı 

hat il:r.erinden yapılacaktır. Bunlar- eevkıne bır kaç gune kadar beıla - rine başlnll'' Ş· Dr. LuA tfı" Kırdarı zı ... •aret etmış, 
ceyşi bir kıymet ve ehemmi- dan bir kısmı do~rudan doğruya nacaktır. t "' 
yeti yoktur. Fakat Domeke is- h ·k l ır. !stat~.ılun umumi ia.s~ işlerı etra-
tikameti, veni Yunan müdafaa vapur veya tr,.n, -bir ~ Vilayette seya at veaı a arı ve : İaıe 'M.ı.i :st..?- fında Vali ile görüşmüştür. Bu f?Ö-
cepheslnin İn,gilizlcr tarafın- vapur. hem trenle ktı ~ cetveller hazı.rla.n~nca peyderpey ! Dokuzuncu ders şarı.. öğleden rüşme esnasında Belediye İktısad 

1 b Dün akıamıt o lakartarlara bıldınlecek ve aerek ! ""'Vel Ticaret t-l""ı~ Mu""du··ru·· de hazır :. ... lurunuş, 
dan ~l olunması memu u- k d ~ ll .__ D · ll • ..... J.1i1i"" • 
lunan sa~ cenahını merkezden Sameuna a ar . ~e emiryo an, gereKal'! enızy<;> an i • • f d laz.ım ~elen iza:tatı vermiştir. 
ayırmaktadır. aizyollam v'! • ~ . . va&ıtalarile posta poata aevkiyata ; 5 ıncı say a a ~~.:~ m;t İaşe Müsteşarı ö~leden sonra 

(Arkası sayfa 7 8'1tıın 3 de) ietasyon~ kadar er ~ı:~- devam otunacaktır. . ı J caret Odası er- ş.,ak Soyer toplanan Fiat Mürakabe Kumisyo-
...ı yollan ldareleri va nle ~idecek Birinci postanın sevki?den ıenra '---·---·--........ , - kam. nat Müraka M Büroau lmi- (Devama 7 nc:i aayfada) 

.... '-----------"' yatancf..ıar&A lietMi-...ıMnmı• (Arkan sayfa 1 sütun 5 te) 
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Sayfa 3 

Telgraf9, Tele Ve Telsiz Haberle .. 

Makineye 1 Memurlar talebe ı 9~.e/F)_ ı 
1 ' ki 1 ALEMfNôE 

Afrikada 
son vaziyet 

İstanbul ile 
Ankara arasında 
yeni tren seferleri YerillrkeD 0 amıyaca ar. e Amerikaya bir 

• '- · - - mukabele mi? 
lngilizler Pardiyaya 
bir ihraç teşebbüsü 

yaptılar 
Müttefik ordu Hükumetin tanzim etliği layiha dün Mecliste 

müzakere ve münakaşalara sebeb oldu 
.Yazan: Selim Ragıp Emet; 

Ankara, 21 (A.A.) - Yolcuların 
co~alması mtina.;ebetile 22 Nısan
dan itibaren Ankara il'? İstanbul 
arasında bir yolcu tren. ilave eaı
lecektir. geni hatlara 

intizamla 
çekildi 

il adiselerin binbir tece'lli-
yatı arasında gözden kaç

(Ba.ştarafı 1 inci sayfada) l halletmek iazımdır. Dünyanın ba · ması mümkün bir haber vardı ki 
tl6ında Antakya ve İ.;kenderun e- ıındaki §U badireleri atlatalım, bu- dün, her nasılsa dikkatime takıldı. 
lektrik müesseselerinm mahalli nun gibi görül>!cek daha pek çok 

1 
Bu haber, Japon harıciyc nazırı 

belediyelere devri, vilayet idaresi işler ".ardır ~eıı:ıiştir. . . Bay Matsuokanm Berlin ziyare~i 
kanununun 6 ncı maddesinin ta-ı F endun Ftku: Besım Atalayın esnasında esasları kurulmuş genış 
dili ve memurların tahsil müesse- Uldrlerin~ . i!tirak ~uiğini . söylermş. a~laşma pHinının tef7rrüatına ai~ 

Nevyork 21 (A.A.) - Al!socin
ted Press'in bildirdiğine göre, şarki 
Afrikadaki Italyan umumi valisi 
dük er Aoste ltnlyıın ve Habeş kuv 
vetlerinin kayıdsız ve şartsız teslim 
ohnalan hakkındn lngilizlerin yap
tığı teklifi reddı.:tmi!1tİr. Atina 22 (Radyo) _ Resmt teb- selerinde talebe olamıyacakla~ın~ 1 «Devlet .~ının tam ve yerınde ya : b:r s~thad~n bahsedıyordu. Yanı 

Uk: Makedonya ve Arnnvudlukta aid kanun layihalarının da birıncı 1 ~~iması ,çın memurun )'alnız. kendı bır cumle ıle . J aponyanın, ba~ı 
Yunan kuvvetlerinin J{eri çekilme müzakerelerim yapmıştır. Bu so- ışıle meşgul olması l&zım gelir. Bu harb malzemesı karşılıi{ı mukabı- Kahire, 

lngil.iz tebliği 
21 (A.A.) Resmi 

Bu tren herı.,rün saat 14.25 de 
Haydarpaşadan kalkncak ve 6 55 
de Ankaraya ~elecektir. Bu trenin 
volcuları isterlerse Eskişehirden 
İzmire ve Ankaradan da geçerek 
şarka gidebileceklerdir. 

23 Nisandan itibaren de her~n 
Ankaradan saat 17 de b "r tren kal
kacak ve saat 7.45 de İstanbula 
varacaktır. harekAtı zayiatsız ve muntazam nuncu kanun Hivihası, üzerinde kanun yerindedır. Hatti\ geç kalmıı !inde Almanyaya bır takım haro tebliğ: 

bir şekilde yapılmıştır. Bu hare _ geçen müzakerelerden sonra aşa- tır. iki karpuz bir koltuğa sığmaz• ~emileri vereceğini ka}~eylemek- Libyada: fobruk bölgesinde 
kate mü'vazi olarnk 1ngiliz tkuv- ğıdaki şekilde tadıl edilmiştir: demişti'r.ıı te idi. iş'ara değer bir hareket olmamıştır. 
\'etlerinin de çekilme hareketleri 3656 ve 3659 numaralı kanunla- Bunu mütc·akıb Maarif Vekili Mahiyeti iti.barilc geniş lbir e- Sotlum'da keşif müfrezelerimiz ye· Yunanistanda 

son vaziyet 
C&t tarah 1 inci sayfada) 

hemen· hemen tamamlanmış bu - ra tabi daire ve müessesel~rde kürsüye gelerek ezcümle şunları söy henuniyeti haiz olmayan, fakat i- niden faaliy~t göstermişlerdir. Ha -
lunmaktadır. Bu harekat esnasın- maaş ve ücret alanlar fiilen vazi~e !emiştir: fadesi ibakımındnn. dikkati çeker beşistanda Dcss:ye civarında çar -
da İngilizlerin zayiatı çok hafif gördükleri müddetçe her~angi bır _ Kanunun mucib aebebleri bu ha:be~dcn. şu cıhet anlnşılm~ş pışmalar devam ediyor. Daha ce -
oltnuştur. Avustralya ve Yenize - tahsil müesseses!nde aslı tale'be hakkın.da bir ıeyler aövliyect>k de_ oluyor kı, Mihv~r b.loku, Ame.:ı- nubda düşmanı yakından takib e -
ltnda kuvvetleri setir hareketle _ olarak devam edemezler.. A ğilim. Arkadaşlarııııın ·bu kanunun kanı.n. Av;up~ har?. ne k~.rşı .gos- den kıt'abl'ım! ıı: bütiın bolgelerce 
rin1 bUy(lk bir muvaffakiyetle hi- Muhtelif fakültelerde 1lm1 y~r- geç kaldığı yoiundaki mütaleaları ~rdıği alaka ıle mutenası? olmak memnuniyet vericı terakkiler kay _ Alınan avcı tayyareleri kendi-
llıaye etmislerdir dımcı veya asistan olarak vazıfe k d - d B k .1 . .. ı uzere JaPon kozundan ıstıfade et- detmiştir. leri zayiat vermeksizin düsmanın 

• ~renler ve 2624 numaralı kanun ~~ - .. ogru .ur.d ~ ~nunDn 1

1
en ıur mek fikrindedir. Fakat Amerika- beş bombardıman ve bir a\•cı tay-

T k• Al hükmüne tevfikan orta ö~retim ugu plrden_sıp 0~~,u bu~ •. ev. et ~e-1 nın bu sahada fngiltereye yaptığı Almnn tebliği yaresini düşürmüşlerdir. esalyada 1 man d .. ,.. t muru a ıgı para ı e ır ış goren ın- . re! ·ı J ... ,. .. h Berlin, 21 (AA) Resmi Akdenı"zde kaf•le aras nda ı'ler müesseselerinde yar ımcı o.,.re - d T 1 b 1 k L 'f . ccmş ya ım ı e apQnyanm ıuı - . ı -
menlik edenler ve münhasıran hu- ~-n ır. a e. e 0 ara .. u. v~zı eyı ver devletlerine ve bu arada Al- tebliğ: liven büyük bir düsman vapuruna 

Ordusu tayyarelerle wsi ve yabancı ve ekalliyet ?kul: gormek, yanı hem tahsılını gorr:ı:ıek manya::.a ~österebııcceği müzahe- Şimali Afrikada dı.işman tara- büviik çapta bombalar isabet et
larmda öjtretmPn olanlar bırıncı v~ hem de oku"?-ak ınııalesef mum-1 retin ~umul ve hududu ara:;mda fından Solhuna karsı vnpılan hü- miŞtir. 

dd . .. ıu·· ne nirmezler. kun olmuyor. lkı tnraha da noksan bümik fark olmak lfızımdır. cumla, Tô'bru:ktaki rng:lız ~nrııi- Alman v~ İtalyan tayvarC'IC'rı 

d ma enın sumu "' · ·· ·· ı.. A d b ·· 1
- t f d h k • · ı · Devlet daire ve müesseselerin- 1~ goru uyor. ynı zaman 8 u mu Bir defo Japonya, kendi öz do- zonu ara rn an şe r: saran ·uv- .Maltada La Valetta limanına mu-

ıaşe e 1 ıyor <:e kendi memurları için açılmış o- samahanın devlet memurlarının nanmasından i_şe '}arar harh birli- vetlerimize karsı ?ap·l,:ın hücum vaffakiyetle hücum etmişlcrdır. 
Bern 22 (A.A.) - Zürihte jnti

ıar eden Nouvelle Gaıette'in Ber
lin muhabirine ~öre, Alman kuv
vetlerinin Tesalyada iler~dikleri 
lll.!bette ia.şelerl güçleşmektedir. 
Bunun sebebi muntaz:ı.m yolların 
bulunmaması ve diğer tabii ma -
nialardır. İ~e ve mühimmat nak
liyatı tayyareler tarafından va -
Pılmakıtadır. Bıliıharc otomobiller 
ve motosikletler bunları tayyare 
meydanların-dan alıp kıtaata tevzi 
etmektedirler. 

T obruğa takviye 
kıtaatı gönderildi 
Kahıre 22 (A.A.) - Resmen 

bUdirildik{ne göre, Hind takviye 
kıtaatı Tobraıta gelmiştir. 

Yugoslav Krahnın 
beyannan1a:i 

Londra 22 (Radyo) - B. B. C.: 
Yugoslav kralı Piyer milletine 

hitalben ibir beyanname neşrede -
tek Yugoslavyanın mücadeleye 
azmini teyid etmiş ve kt:ndisinin 
~mleketine dönünciye kadar ıhar 
be devam edile\!eıtini söylemiştir. ------·-

Ruzvelt 
Kanada ya 

gidiyor 
Ottova 22 (Radyo) - B. B. C.: 
Kanada ba:svekili MakE:nziking 

'V~in,gtondan avdet etmiştir. Baş4 

Vekil, Amerika cümhurreisi Ruz
'Veltin Mayısın 10 u ile 15 i arasın-
da Kanadayı ziyaret etmesinin 

lnuhtemel oldu!{unu sö.vlemiştir. 

Ruzvelt Kanada meclisinin top
lan tısında hazır bulunacaktır. 

Hitlerin Mareşal Petene 
mesaj gönderdiği tekzib 

ediliyor 
Berlin 22 (A.A.) - Alman ha

riciye nezareti, Hitlerin Mareşal 
Petaine ibir mesaj ıı?Önrlermiş ol -
duğu hakkında yabancı matbuatta 
çıkan hab$?rleri kat'i surette ya -
lanlamıştır. Hariciye neazreti söz-
eüsü. Berlin ile Viohy arasında 
ınua1lakta bulunan meselelerin si
fahen Amiral Darlan ile büyük 
elçi Aıbetz arasında müzakere e-
dildiğinin herkesc;e mallım bir 
keyfivet olduı?ıınu ilave etm=ştir. 

Şimdiye kadar düşürülen 
Alman tayyareleri ' 

Londra 22 (A.A.) - Radyonun 
bildirdi~ine nazaran, muhasama -
tın başlangıcındnııberi hava <lafı 
topları tarafından 1000 Alman tay 
Yaresi düşürülmüştür. Ağır suret
te hasara uğrıyan tayyareler bu 
rakama dahil de'-i1dir. Sırf İngil
tere üerinde düşün.ilen tayyare -
lerin sayıısı 500 den tazladır. 

lan kurslar ve ok11llar birinci mad memleket hudu ·i ve şumulü gözö - ği ayırıp lbuniarı Almnnyaya ve- ~~vv.:tı~rimiz tarafından 1:iisk~r- İtalyan tebliği 
denin şümulüne dahil de~ildir. nünde tutuJd.ığu takdirde büyiilc bir remez. Amerika donanması \'e o- tulmuştur. Bu. m~.n~a~.~rla. b .~ duş- Rom 21 (AA.) _ ftalvan or-

1941\42 vıhnda herhan<1i bir haks1zlıg"a da meydan verdiği gö - nun istinad ettıği kaynaklar kar- man tavyaresı dusuru muştur. d ı · k ·h "319 
u- "' l 1. br-· u an umunıı ararga ının nu 

yüksek tahsil miiPSSe~esine oevam rülme1tte<lir. Ankarada, İst.anhulda şısında Japonyanın bizzat kendi- l& )an le lgı maralı tebiiği: 
etmelıct" bulıınnnların, her sene olan bir memu: tahsil yapabiliyor, si takviycte muhtacdır. Bu sebeb- Roma 21 (A.A.) Resmi Dün kıt'al.rnmız, Amavudluk hu 
muntazaman sınıf!arını terfi et- fakat mesel& l:~rzurumda olan Lir le bu yaroım haberini, ihlidiseler tebliğ: dudunun müstahkem mevzilerinde 
mek sartile. tahsillerini ikmal et- memur bu haktan mahrum oluyor. üzerınde ~üessir o~abilece~. bir Ş.imali Afrikada Bardia civarın. anudane hi~ mukavemet gösteren 
me lerine mensub oldukları Vekil- Ankara da bir devlet dairt'si tahsile vak!.a .~cğ'ıl, sadec.~ hır. tesanud te- da düşmanın bir knrn) n çıkma te - Yunan kıt' alarını ric' ate mecbur et 
liklerce müsaade edilebiHr. müsaade ediyor, bir diğr"ri müsaa- za'hUTU v_e bır numayış savma~ şebbüsü süratlc tardedilmiştir. Ka- mişlerdir. Cereyan eden ıiddetli 

Meclis Cuma ftilnü toplanacak- de etmiyor, bir diferi scned alarak elbette kı dnha doğru ve mantıkı- raya çıkmağa muvaf'ak c,.Jnn bütiin muharebelerden biri esna .. ında dör 
tır. o kimseyi kendine bağlamak mak - dir. kıt'alar esir t'dil"l'li .. tir. cüncü Bersaglieri alayı bilhassa te-

k 1 'd t f 'IAf sadile müsaad-: ediyor lci bu işin Esase~ Japon d~n~r.ma.sından mayüz etmiş~ir. Yunan d<"n•zinin bü Muza ere ere aı a Si tasfiyesi çok yerinde bir ittir. avırılabılecek bazı bırlıklerın Av- Basraya asker tün sahili ~'ki 'l.ıud11dlara k1lr!ar ye 

21 (H •) B ··n V k'I b müteakıb meb'us rupaya kadar JaPon bayrağı al- niden i...,.al ,.c!ilmi.,tir. 
Ankara ususı - k ugu - l e ı 'd ~mu il bl - tında ıgetirilip Mihver devJetleri- ıro • 

kü Meclia topll\ntı~ında .. Anta f8 _ve arık~ :iligu ~~\-:re cı;a ark ve- ne teslun edilmeleri de kolaylıkla çıkarılması Hava t~el-k'illerimÜ'. mlitevali 
l~keındero.n clr.kt.rık mue~sea~ e~ı k- rere la arh ·k~;Jn ·~ ~.an~. d~~~8:: mümkün olabilecek bir şey değil- dalgalar haiinde top:;u mcvzilrrin •. 
nin mahalli bclr!dıyc~.erek ev~ı a - f~krı' açbı m~~ı . a. ka. ı en su

1
dr ~ıgu dir. Böyle bir yardım !hareketine kıt'a tahşidatma ve makineli vesa-

k~nclaki kanunun nıuza eresı sıra - ı rın ugun ıçın ım ·ansız o ugu - . . · · f"l .. ite taarruz <>tmi~lerdir. Bu v,.saitin 
sın<la söz alım Ham.eli Selçuk, Ha - nu söyledi, 7Jya Gevheıin suallerine Ingıliz ~.onanm~sının,.,. ll e:ı mu sak Jngiliz gazeteleri: «Bu sayede mühim bir kısmı talırib erli imiş ve 
tay uzun seneler ana vatandan .20 cevab vererek kanunda istisna ya - ~aha dı~steBreıı:ıyccJeJ.!ıne •aınnannmotao 1 icab ederıe Türklere yardım hasara uğmtılmıştır. 

' · ı· · b 1 d' 1 b bl · · 1 ıcab e er. u ıse apon~ 1 - A • .. · d l h b • yıl- ayrı kalan bu vı ayetin e e 1 - pı masının SP. e ennı an attı ve .k b" t h b nı'rmesi k .. k" l kt tina uzenn e ıava mu are esı 
. . . • . 1 1 . • y matı U' sure se ar e Of< etme mum un o aca ır,, K hi 21 (AA ) 0 k yesıne iat.ilM\Aı bır muame ~ yapı - buna mecburıvet has1I olduı.runu d ektir Bundan dolayıdır ki • a re · · - rtaşar 

ma91nı ve ıeai~atın. bedels~z be!e - 9Öyledi. Bu i~ıi.snnnın _bazı a!Iİ.stan B~~ Ma~uokanm Berlin ·dönüşü- Jıyorlar f ngiliz hava kuvvetleri umumi ka _ 
diyeye devredılmesını tek!ıf ettı. ve doçentler ıç•n oldugunu, bu gi- ··' "t k b taya çıkan ve Ja- ranı~afı•nın tchliği: 

Diğer bazı Hatt\y meb usları da bi kimeelerin yüksek tahsil gör.müş nu mu ea ~·hor d<>vletlcrine lba- Londra 21 (A.A.) _ Cazeteler Dün Yunro.nistandıı aııgari 16 düş 
ayni fiklrde oldukların: ıleri sürdü - old1J'darı için yardımcı muallimlik Pondya~ınh _;_ vb~rrlı"k-lnn' verece'""ini İngı"lizlerin Basrnv. a asker çıkarma - man tayyar~sı düşüru"tmüştür. Bu, 
1 E .. l b"' ·· _ . . . . zı enız aru ı ~ !':; Al b 
er. n 90n ll'>l a an utçt' encume gıbı bır vazıfe almasında mahzur ol- k d ı· ren haberi ihtiyat kaydi- lan meseleıile rreşgul olmaktadır - rnanyan·n taarruz-ı a"llamaı.ın -
· · · 1 Ek (Ç ) bu te- d - ·· ı d' ay ey 1\ d b · b' · d d"" ·· · 1 ··k ~ rem .. ~c:t . er ~rum ma lgını soy e 1• le telakki etmek lazımdır. lu. an ~n ır gurı c uc:uru en en yu 

sıııatı hukume~:n para. ıle satın al - Yardımcı öğretmenler meselesi- Maamafih bu ihtiyat telakki, Taymis diyor ki: ıek tayyare yekünudur. 
dığını, bedelsız beledıyeye devre - ne temas ederek bunlann ekserisi - hi~ir zaman, dikkat uyandırıcı «Bu harekut gerek Londrada, Bir keşif utuşundan dören in -
dilmiyeceğini beyan etti ve eğer nin İıtanbulda olduklarını, bu uau- bazı hadiselere icab eyliyen e- gerek Ankarada memnuniyetle kar giliz hava l:u\-vetleri, bir Dornier
bedel&iz venldir_rı. takdirde diğer be- lün muallim ihtiyacından doğduğu- hemmiyet:n veril:nemesi mnnası- f1lanacaktır. lngiliz hükumetinin 1 7 tayyaresini alevler iç;nde düşür. 
le<liyelere bu i11ın bir miaal teşkil. e~ nu, buna devam edileceğini j(ive nı tazammun eyliyemcz. Japon - lngiliz - Irak muahedesinin tam bir müşlerdir. 
cleceğini, bu gibi. tesisatın ~m~!~ 1 etti. Alman görüşmeleri. herhalde, bir 1ekilde tatbıkini temin etmek mAksa Ati na üzerinıfo, çok bü··ük bir 
kadar hep para ıle devredıldıg:m müddet sonra ortaya bir takım dile yaptığı •eri hareket tatmin e _ Alman tayyare te:,ekkülü ile avcı -
ilave etti. . . . w • • Yugoslavyada neticeler Qıkaracaktır. Yukarıy.a dici neticeler vermişe benziyor. lamnız .UHlnda büyük bir hava 

Encümenın teklıfı oldugu gıbi ka- · kaydevle-di~imiz haber, bu. ~et.ı- NU-Uz Kronik! ,öyle bir tahlil ya muharebesi olmuş ve muharebede 
bul olundu. . 1 h 

1 
celere müteallik iskandil edıcı bır pcy:or: 1 4 düflllan tayyaresi tahıib edilmiş-

Memurların tahsil müesseselenn- muKavemet a a öncüden ibarettir. Onun görecdi cdrak bizim elimizde oldukça tir. Bunlardan 7 Bi Yunkı-rı.-88 ti-
de talebe olam1yacaklarına dair la- kaıbul şekline göre ı?erisine icab Türkiye Mihverİ;n bir tecavüzüne pinde pike bo:nhardıman tayyareaf. 
yihanın müzakeresinde ilk sözü a .- devam ed•ıyor eyliyen düzün -verilecektir. uğradığı takdirde bu memleketin 5 i Me•erchmitt-1 tO tipi tavyare 
lan Mazhar Müfid, ucümle dcmiştır 5 . m Jô mukavemetini takviye edec.ektir. ve 2 ai tipi t;~bi.t ol_unamıımı'.\ dü.t' 
~i: t1fim UC.a91.,. L...-1H49 Türlc.lere Basra körfezile fraktan man tayyuesı ıdı . Bır M.-c~erchmıtt 

Memur sekiz saat çalı...,akla mü Nevyork 21 (A.A.) - Nevyork ,,,___ tm '- .. __ h_ .. d"' 109 tayyar"''"' de hava da fi batar ..... yar(.Qlll e eıı;. rnwnr,ıtun ur. l -
kelleftir. Aımme hukuku geri kalı - Times gazC'tesinin Berlin muhobiri } ya an tarafından düşürülmüştür. 
yor, vazile ile tahsil bir arada yü - Sırbi9tanda bir yerde bulunan bir Yugos a,,. y . k d. Pek Ç<>k niğı:r Alınıı.n tayvare•i c;d 
rüyemez diye ilci s'beble bu kanun diplomattan ıtldığı haberlere iati - enı oor ınasyon d'i ha~ara uihatılmış ve pek muh -
teklif edllmiıt..iı:. Bu scbeblerin le - naden Yugoıtlavyada hala devam Kralı temlel olarak bu tayyarel'"r üsleri-
runde ve aleyhind~ birçok şeyler eden mukavem~t hakkında bazı taf kararları ne dönememiştir. 
aöyliyebil.iriz:. Öyle zaman oluyor ki, aili.t vermektedir. B:Udiİ.St& Tayyare\erimizd,.n 7 ııi dönm" -
8 sa~tten . a;r. çalışılıy~r. Muhabir telgrafındct ezcümle ıöy Ankara 21 (Hususi) _Yeni iki mİştir. F .. ah:_ ~ilo~la.rdan i!çünün 

Bır teklifte bubnacagım. Fakir le demekte<lir: K koordinasyon kararının neıri bek _ kurtuldugu ~g~enılmıştır. fngılı? ha 
kimseler vardır ki yüksek tahsille- Ba . d.. Ik h k I . • ralı getiren tayyare lenımektedir. va kuvvetl·~nnın bazı tayynre mey 
rini yapabilmek tn ~? - 3o liraya divan:h:rbl~!~:n~uhak~: e:d~k~~~ hücuma uğradı, Bunlardan biri Ticaret Vekaleti- d~nl.arında pek az hasar vukua gel 
ça~ırlar, bubnubnl eş ıras~_nı d~ a - ği hakkında Almanlar ve İtalvırn - l d b• • "'ld.. ne lüzum görncdii ithal ve ihraç mıştirAlm. !.:Jd' 1 • L- kti 
nalanna, il a Arına r,onderırler. } f d 1 hdidJ nazır ar an ırı o u dd 1 • f" b' L AD JU la an UOf& ÇI 
Bu Lanundan sonm bu fakir tale - a~ tara Yın an yapı ıın ·ı t~ Al ere ~a. e. e~me ıat tes. ıt etmeıı;. aa - Ne orlt :! 1 (A A.) - •<N v 

~ ra 1 t man laluyetını vermektedir. vy . . . e 
beler na.ıl tahsil edeceklerdir} Ve- d g~enl .ugos ~v çe ~c; erı d" Kudüa 21 (A.A.) - Ofi: D"W L - .. ı t b ld b' yorlt-Sun» gazeteşının asken mu -

d b 1 evnye enne agır zavıl'lt ver ımıe- ıger ~ararn gore a an u a ır h . • J .
1
. I • ._ 

kilden rica e iyorum, u gf"nç erin " d d" 1 o·. k""b.. . Yugoslav kralı Pierre Atinadan, t k .. d ti' ·1 . . . am.n yaz:u-or: ngı iZ erın 11;aç -
k ge evam e 1voı ar • u un ••ma- t un • o u vueu e ge rı mesı ıçuı '- • . v ı· I 

tahsil yapabilmele: wn a ';t kurı li garbi,;nde.kı mı~takada 8.ooo ~~e~deriyel y~l~le ~udü~fivarınd~ İstanbul Belediyesi emrine bir miL ju: ı~ın • uı';tkt ımah kknnad vapur-
lan açtıram1z· m~ 1 u aaye e, ç] - kİJİ kadar tabmın edilen bir gnıp s·' a ~ gb rruştk~i aov~ . ~enen yon liraya yakın kredi tah•is olun- ar Jı~,, o" d ar~, ~ .. n .. ı n ~~ -
cuklar tahsı \isı_-r. '-'la mfaikm~ş. o ur ar. mücadeleye devam edebilmek eme- ~mohvıç •. . aşve ı ınNu.av~nı uano - maktadır. md.al ar ar~ n kan 'ıl e~ su,ru en ı -
Bu hususta eu ın nnı ogren - lile y l l I b' I k .. vıç, ancıye nazırı ınçıç ve saray ta ar'ln arJı;R't! eeı mış O.!Jl1ASI dik. 

ve unan ı ar a ır eı<me uz~- f k k · k t -yan 1 • kt d F"lh k''-mek i.tiyorum. re k d"l . b d .. L' l nartl'l krala re !l at etme tedır. Ye 1 y an a e ..... uır no .. ır. 1 a ı~a 
E ·ı· L• 'h d en ı erıııe cenu a ogru °'r yo K l 1 D UD Yunani-anda cer"ya J h Ziya Gevher ti ı - ııyı a ma ar ..... a • l k d ra ve nazır arı taşıyan tayyare - ' n eoen m'1 a-

delerinde tezud vardır, nedense ma Y"Öi~a ça Bıhna ta 11
' Akdeniz üze:foden geçerken düş - k bf f rebeler ha1'k•nda gelen haberler 

liyenin memurları da bundan ha - h ek ·et ~e? eie:d·· de mukav•m"t man tayyarelcrini°n hücumuna uğ - & D8S karşısında bu ~ibi propagandaların 
riç tıu1ulmu,. Maliye Meslek mek -1 ç=l~şıl:a~r:;~nr tsztni İt' I s~ratl.~ ramı' ve naı:ırlardan hiri ölmüştür. Atıina 

2 
l ( A.A.) _ Yeni milli tutunamıyacağı bedihidir. 

tebine gidenler mr.muriyete devam tevlilc . • . '- ır. cı:pl e .erı mus Maçek Hırvati,tandn ltalınıştu. hükumet. yemin etmiııtir. Hükumet 
edeceklenni" Bir karar verilect•kse, rı geçırmes: ısteclı erı yerlere 

•. may ler y ı . k F d h. ko 1 şöyle te,ekkül etmiştir: lı:aı1a0ir .'iatJıması:zt vcrilmelidıirb. 1 lar ·bıı mı~;aı:~;~me Je w Ve Almkan - ransa a u ma e Kral Birinci George baş\•ekil. 
"yerek memurların ta e e 0 a - · I ,, ogru 5ev et ·· amiral Sakellariu başvekil muavini 

Orgeneral Kazım Orbay:n 
valid 3Sİ y3fat etti 

rak vazife ~örmelerinin fena bir mentlın yol unu bulmaktadııhr. Bu mu'.1alefet eden b h . 1 
l ld " b .. · · · sure e A manl<tr ölü v. yar lı l ve a rıye nazırı, genera Panago - Orgeneral Kazım Orbay:n valide um o ugunu tc aruz ettırnnştır. - a o - h b" ti' 
B · At I . mak üzere bir ç.:>k zayiat vermek ras ar ıye V<- caret nazırı, gene - leri Bayan Fıtnat Orbay vefat et -
e1ıMm aahy. t .. h. k tedirler. "\ b 1 d• e ıı·sıerı· ral Nikola~~is,ha~a na~ırı, general miştir.Cenazcsiyarınsaat 16daNi-

- emur. aya ının mu ım ·ıp 8 e ıye m c Kordaa munu.alat, malıye ve ınu- RAntaşı Valiltonağı caddeııi Küçük-
mını bir ücret mukabilinde de\·let,. 1 kk t ·ıı· 'k d ~-

Alman v~ t f . . . va a en mı 1 ı tısa nezırı. Teo - palas apar!.ımanından kaldıularak, 
vermi§ adamdır. onun bu mesaisini • ~ a yan Vışı 21 ( A..A.) - Amıral Dar- logos Nı"kolud·, .. ıst' 'hb t • T ·k· · · d . ._. d" . . . .. ı ara ve umumı eşvı ıye camısm e ı~ın ı namaza 
başka bir vadidt: sarfetmesi doğru Hariciye nazırları lda.n. dahılili~e ~az.fınhsıfa~ıl~ 22 bele- y~rdım .nazırı, Aristid Demetratoa kılındıktan sonra, ailesi kabristanı-
olamaz. Talebe varlığmı ilme ve rye ~ec 31nı es ~tm:ı~.tl~. ~unl_ar z.rraat, ış ve kooperatiAt'r nazırı. na defnedilecektir. 
fenne vermiı ldmsedir. Memur ta - görüşecekler ~an bır kı~mı .~azıfe_l~rını layıkıle Koatos Maniadakis dahiliye V<" mil- Merhume salihat,1 nisvandanch. 
lehe, talebe de memur olamaz. Da- ıfa edememı:, dıgerlerı ıse devlet v~ li emniyet nazırı. Se:Cer:iıı maarif ve haynweverliğile tanınmıştı. 
irelerd'e devam mecburiyeti tatbik Berlin 21 (A.A) - Roma aiya- hükfunete muhalif bir '"aziyet alm1§ muva.k.katen adüye nazırı Stravoa Kendisine rahmet dilc.r ve ailesi. 
edllemiyor: .Talebe olanlar -fle d~ .- W mahfelle".-. pek ~~~ında .b~r Rib- tır. Bu babda yeni bir karar alının- Tespanide. deniz ticar~ti nazırı, ne taziyet beyan eyleriz. 
vam ed ... bılıvodar. ne de ç'lışabılı- bentrop - Cıdno goruşmeaının vu - caya ltadar itler:? bakmak üzere hu Yeni kabine derhal toplanrnıı - Ailesi cenazey~ çelenk gönde • 
yorlar. Bu bak.ımdan i~i kökünden kua ııeleceğİ?\İ tahmin etmektedir. suai komiteler teşkil olunmuıtur. tır. rilmenıelİni rica etmektedir. 
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liselerde dünden itibaren lise bıt 
me imtihanlarlna baı=lanmı~nr. H 
susi liseler Maanf Müdürluğü tıı. 
fından evvelce tesbit edilen res 
okullarda imtihanlara girmektedi 
ler. Bugünden itibaren rle ortao'k 
ların eleme imtihanlarına başlıına 
cakt:r. 

K ÜÇ Ü K-1( 
POLİS 

Aşk ve para yuzn en akırköy hadisesi- / 
nin bir cinayet eseri 

oldu.., u anlaşıhyor · şle e bir cin ay i 
Ôlen katlının baftncla ihi yara 
tesbit edildi, bu suretle kaz
manın iki dela tıaraluşu, ~uu· 
ru muhtel bulunan kocanın 
cinayet katıtile hareket ettiğini 

gösteriyor 

e aş andı 
Tıbbı Adli raporile, deli taklidi yaptığı tesbit 
edilen katil, dünkü muhakemesinde nefsini 
kurtarmak için cinayeti işlediğini söyledi 

Evvelki ı::ün. Bakıı·köyünde Oıı • 
-an"-' c nahiye inde H san adında 60 ;ş•annda bir iht'yarın. toprak T<>ph&nede ;~)enen feci bir dn:ı- ralamak. &Uretile öldiinnüştÜT. 
ltaz rken elm<lnki knnnanın 0 81 . yetin muhakeme!İne l İnci ağırce- Adli tahkikat 1-ırasında deli ol • 
tada yanıınd:. bulunmalttıı. olan ka . zada dün ha lanılmıştır. duğunu ianncttircct:k tcc.ıhürler 
n 

10 
ba.-no i betle zııv Ilı k _ Hadieonin suçlusu bulunan Ah - gö•tenniı ve 11 kli vaziyt'tinin tesbiti 

dıncağ'.zın ölümüne sebebiyet ''er- med Hacl, Tophaıl-'dc Karabaş ma için Tıbbı Ad'.idc müşahede nltlna 

k 
ha l~ınde bir tİ)atronun bekçi!idir. alınmıştır. 

dıwini dün yaı.mı;ıtı ·. Bir müddet <!VVd Saray isminde biı ı Dünkü cel:tede Tıhbı Adlinin ver 
Vak'a'Y'I ıniıt kıb ıı:abıta tarafın- k 1 l h 

1 H 
ız a. tan: mış, . genç. kı.zı çı gınc.a diği rapor oku_ m11ıt, .s. uçlu_ımn iç-

dan yaka anan asan. so gusu sıra· sev,nuş ve kendısıne ı:ztln aç teklıf b'r akıl hasta\ ğ nu muptela olma -
• n<lıı. karısının bir kazaya kurban d etmi tir. Saray do bu teklife kar~ı: dığı anlllŞ'l:nı~tır. 

•t ii!;ini aTarl'l iddia ederek, ha i- «- Sen;nlc evlenirim amma pzı.- Bunu müteakıb at•çl. mın sor • 
d b' ku':l' o!madıi;ını :K>ylemiş . . . . . ..w.. . .• ·~ e ır 1 ra bıriktmnclililn. M:ısrufsız duaun pu"'Ulla geçtlmış, vak ayı ıtıraf eden 

tir. olmaz.» Ahmed': 
Di~r teraftan ölü kadının e~e- De.mis-tir. Ahmed l facı, dişinden «- Hadis~nin oldui'.,ru oturduk· 

dini tn'\.Hlyene ~den adlıye doktoru tırnaf,:ndan att!rmış ve kı a bir lan hnna beni davet eden Saray · 
Hikmet Tümer ıuçlu mev:kiinde bu. zamanda 125 lira para torlaynrak. dı. PaTamı geri vennesim söylı>dim. 
lunan ihtiyar k~ıtnın bu iddfoo;ı bu parayı götürüp, 8evgilisine tes • Bunun iizerine ikısi de üzerime hü. 
hW fına ölünün ba~mda iki derin lim etmiııtir. F11kM, pıuaları alan Sa cum ettiler. Başıma ağn bir c:isiml" 
l:azma ya~ gönnüa '\'C hu suretle ray bu defa del.kanlıdan yüz çe . "'1rmağa bııııla~ılar. Ben de nefsi· 
admC'ağız:ın k fıu11nıı kazma ile İ· virmi ve K.u!m i!minde bir başka· mi korumak mecburiyetinde itala -

ki d"'fn vurulduğunu tesbit etmiştir. aile evlerwni§tİr. Bundan dolayı İn· raL:, tırnak ı;:akımı çıkıı.rdnn ve ken 
Hadi eye el koya.'1 nöbetçi müdde- fiale lc.ap~!an Ahmed HRcı ise, sev elimi müdafaa etıım.» 
hı.m.umisi Sua:i tanıfından dcfaatla gilHıile 1tocasınuı oturdukları haıııı D~t,.tir. 
.f8ticvab olunan 11udunun bu sorgu- gituri, ve Kasımın yolunu bekliye· Mahkemı:. şahidlerin celbi için, 
lan esnasımi11 bir takım gayri"lluri rek, rakibini bıçakla s:ıtı 11dan ya - talik ec:Hlmi~tir. 
hııTe-htlerde bulunmuş olması hnk
londak:i kasd şüphelerini hii8bütün 
kuvvetle-nclirrni .. .tir. Bu balmndan 19 May1sta spor Milli Şefin resimleri 
tahkikamn sooişletilmesine lüzum hareketleri Emi önU Ha·kevinda 

Büyükadada 
muvaffakiyetli 

bir deneme y c:pıldı 
Bir •aat 20 dakika devam ed~n 
deneme esnasında bütün pasif 
korunma ekipleri vazilelcrini 
muvallakiyetle yaptılar, mel
ruz tahribat süratlc tamir 

edildi 

- HABERLERi -
Sarho§luğun neticesi 

Üaki.ıdardn, Kısıklı meydanında 
126 numaralı evde oturan Mehm~d. 
evvelki gece !'D.rhoo bir halde c.vine 
ııclmiş, yumrukla oda cıamlannı klr 
ma"a başlamıştır. 

Bu hareketlertne bir müddet dı-
vam eden Mehmedin bir ara km -
lan cam parçalarırıdan biri bıleği
ne i abet et.n\.;, ai:tır surette yara -
!anmasına sebebi. et vcrrnİ§tİr. 

Asabi sarhoş ifade veremiy~cek 
bir halde Nümune ha arı~ine kal
Ct:nkn~tır. 

Bir müdde•tehb~ri kaznla~da ya- Sokakta ölen ihtiyar 
p11lmakta olan hava tanrruz.l:ı.rından Beyazıdda, Kıılenderhanc mnhal 
korunma denen ,.Jı-rinc dün Ada - leamdc, Delikanlı sokağındn 1 nu -
larda devam edilmi~tir. 'maralı evde oturan Rc-mzi adında 

Alarm faa:-cti saat 14, 15 gt-çc, bir ihtiyar, dün Ş':hzade caddesin -
Büyükndadaki paqif korunma .mer- den geçerken bırdcnbire dü§IDÜş ve 

k . d a·· d 1 1 f 1 ölmüııtür. ez.n en ıg.!r a a :ı n te e o a B I eli d k f _ _ı . . . . . e e lye o ·toru tara ırıuan mu 
hıldır•lrm" .hu. sı.ıretle deneme tatbı- ayene edilen iht:yarıa kalb sekte -
katına geçılmı§tır. sinden öldüğü anlaş,mıştır. 

.Tecrübc! .. rde v~zife alan _:hüt!in Vapurdan denize dü tü 
ekıpler, aldıklan •hbarlar daıTe<>ın- Sirkecide, Büyükistiklal cndde -
de muhtelif i•rikıı.metlere daaılnrnk sinde oturnrı Durmuş adında bir.i, 
faat·y~t ve me.!ailedne devama b ş. dün Gnlata nh.ınıındaki Suvat va. 
lamtş'ardır. puruna bincrkel', iskeledf'n denize 

Alarm'!. müteakıb, ıoknkta bulu- dii~ etr.ıf~an yetiRen şaııdalcı
nan halk. evlerinı: ve en yakın sı~ı- lann yard1milc boğulmaktan kurta 
mıklara ifıtica etmiş. arabalar bu - nhnrşttr. 
lundukları yerlerde tevakkuf ede -ı Kaza esna ınd,. ?ir ?ayli su .. ytı -

r•k ·· t ·ı · · b it 1 d t n Dvnnuş, tedavı edılmck u2er~ .. mu" cr:ı ı:rını oşo mış ar ır. B wl h • k l 
C b · t"'- • d ld"W · f j eyog u at.tıınf'.s.ınc a "'.lırılmı tlT. 
c;ıu ıs ıx:an1ehn en gr ıgı arzo 

lunan dü .. rnnn tayyareleri fgkcJe1 Hilal spor ldüb:'nün kongre&İ 
caddesindeki bir gazinoya yangı:ı 1 Hilal Spot Kli.ıbünden: 
v tııhrib bomba~ıı atmı~lardır. Klübümüz ıniznmname-inin 2 7 nei 

Vaziyeti müşahede eden sönd .. r- madde9i mucıh;nce alelade umumi 
me ekipi d•rh;ıl fn.'lliyete geçe~rk lh:v:ı içtimaı ·l i\fa~!I T?4 I Pazar 
mefruz ateşi süratle ba•t:Tml•t'lr. gunu saat 1 O dn ldub bına•ı~da y~ 

B 1 h 
.b d'l l k oılacaktır. K:ıvıdlı azarın tayın edı. 

u ml"yanc a ta n e ı en e ~ · 1 ·· "fi • · 1 'k ı_ ' en gun Ye sadtte teşrı erı rıcn o u 
tn ve tercfon telleri tt!knik onarmn nuT. gören alukadarbr vak'a etrafmda 

bazı kimselerin malümıı.tına müra- yapılm yacak merasiml9 ası'dı ekipi tarafnıdn::ı tamir olunarak es. 
caat etmiılcrdir. l l ki hııllerine getirilmislerdir. Romanyada emlaki 

19 Mayıs Gençlik bayramında Milli Şef 6mct nönünürı Cüm · 
Tah\:fkat evrakını ikmal eden mcktebliler tarafandan spor sahaltl· huriyet Halk Partisi E.minönü laza Blıyükada..rıır. bazı yerlerine diicı- buluııanfara 

m dd iunı.wııilfk ~iı.n suçluyu sor. I k 1 'd h idare heyetine ve Eminönü Halkevi. tüğü lnrzolunen zehirli gaz hem ba- Hariciye Velllclinden tehi'~ 1 k ·· 7 · h• nnda yapı nca o an J ma.n are -
g~.!.l\P' m uz<:re. ncı .~orgu a kederinclen okullann eh< en tatili ne hediye e'tikleri imzah fotoğ - ları da, temizlı:mıe ddpinin vakt'n- eclilnı.İflir: 
knr~me sevketmıştır. Dıger taraf d 1a ri1 bu 1 ~:ı ·....: raflara dün merasimle hususi ma - de müd'ahalCS:le te•irsiz bı·r hale Romanyada ahiren ne§redileıı 
tl\n ımçlunun 2 nydanb~ri asabi bir <>Hyıbee fd r VllZ«~"w"~'!!9"r.M d b k 'b. b" a r a ınımızil gore ,1 8 - hallerine !tllmıııl.nrdn: Merasim e roku'Pmnc ve bu sahaLr gazlerden ir. ara. rn. n_me mucı ınce •. ecne • -
h:ııı~alıgw a mü .. te:la oldugv u ve batta .. .. h "'k ld . 1• ' k d L - ...,, uı 1 il k d d .. "" o u ar. ı• ıra e cceı;; Parti ve HaJkevı erkanı ha71r bu temizlenm~tı'-.. erın mı ı ı tısa nezarctın en vc-
tahtı tedavide bulundugvu anla•ıl · ,,.shgdunud ter] b ' "'ı ı T k · ·~ d .,. 11 ~•p ar a sım luı:ımuf. miitl':akıben davetliler ha - T ek·· .. 20 T··_ı_ l rilmi~ bir mı..isaa e olmadıkça l<o. 
mı r Haqn dün b·ı cihetin tcs - m~ u . e e d .,.. - d b. · _.J_ b'•f d · ·ı · l di ep oyun:: ve un;; meza~ ı d ki l. k h k k 

C h Y t m Y l\nln a lr r.-....ı un.anan. u e ~ ızaz edi mış er r. v _ ı·nen I n d"' .. .. ·· ımanya a em u , u ıı ve mena_ 
h . . . . dl. b b . . ... ··ı um un e e ....,... gı,_ .,, u..,..,an pn t 

tı ıeın a ye ta a etme goturu - "d '-1 d I\' · Milli Şefin Be 'kıa, Halkevine ..... raşu çı.:.su, fiine aid tasarruf muamelelerinde 
.. k d. . . d dl' geçı yap<ı.cıı.ııı; ar ır. ıeral'tm prog "' müc.ad 1 L· • • t-·'·:l d .1• hl 

m~, en ısını muııyenl" e •n a ıye ra~ tcsbit e~mck ürere. Vali ve hediye attikleri .imz:cıllı fotoğraflan . e e eııapını ~ e en sı a ı lbulunamıyacakları; böyle bir mü -
~l"do .f>Qru .. Eahnvedr Karııln Tıbhbı Ad Re-lediye Re=oi Dr. l.lıtfi Kırdarla d'a yann saat 9,30 da H lkevindı- delıkonlılar tarafından imha ve e -,saade istihsal edilmeksizin yapılacak 
ı e mu• . R c atına a nm.~111.na Maarif Müdiirü Tevfik Kut, c!iiet' haJ!lrlanan köşeye hu!'Usi merasimlelsİr cdilmişlımlir. Tecrübe. Büyiika- tasarruf muameleleri i1e normal ida-

kP r ''erm!Şır. KJT nkalh, gorü - ıJlakad rb.nn da iıtnakıle bugün talik edilecektir. da ile diğerlerinde bir saat 70 da re muameleleri ve b<anknlardn mev. 
~ .e • kin bir adam .. olan suçlu, vilayette bir toplantı yapılacaktır. kika devam ettikten .anra l S 35 - du kıymet~e~e müteallik tasarruf 
had e eli' nnd::ı kcndısme sorulan O,küdar Halkevinde b' . . • te muamelelerının hukukan bat:I adde 
" allere cevab vermemiş ve ıükut Hal'.r ldareisnin devri mükafat tevzii tbn~r. dilcceğı: Romanyada ikamet et~ 
etr?'i ·r. "T memekle beraber orada bu gibi em-

H.,san. dtln gec vakit yedinci sor hazırlıkları Üsküdar Hal'-.evi ıpor kolu ev • lak, hulıruk ve menafie malik bulu-
ı:-.u h.'kimliğinrr. yanılan ~ticvabını Haliç Şirketinddd b~lediye ala - velld ~ec.e. §lmd'yc 1.adar yapılan B' • k nan ecnebilerin iıe, Romanya arazi. 
mutealub tevkif edilm~tir. caklarına mukabil şirketirı emvali - spor mü.,abakalarında dero:cc alan ır (O tOrUil QÜılfiı:( einde tedavüle çıkaıılmış bulunan 

ne konulan haczin knldırılm~oıı hek gençlere mü~aiatlnrını tevzi etmiş. no11arrndan lbillı.mum tahvillerle nama muhar -
Et fiatlarında k.ındaki Sehir M lisi karaı:ı Dahili- tir. Yüzlerce davetlinin huır bu - rer olmıyan kıymetli senedleri hu-

ve V Ulctine badirilm· tir Müna - lunduğu ibu toplantıy;ı İstiklal marşı mil oldukları takdirde bunlar hak. 
tenzilat yapıldı kralat Vekaleti Haliç Sirk~nni al - ilc'batlanmış, müte<ılıben Atatürk Dünya ahvali ve kında Nisan 1941 nihtlyctine kadar, 

b. k • . bü!ltÜne btr c;cle;ık koıunu tuz. Bun- 1 • / ' ,Romanya sefareti ile konsolosluk _ 
Fiat Mürakıı.he Komiıyonu dün mak +ıususunda ır at.:ıun proıe•ııdan &Onra &pOT kolu ba§kanı tara - esır eri ııanna bir beyanname vermekle mü-

ö·l~den sonra toplanmı" ve et fi - hazı~l~~..ıakt8a~ı~:k MB~,1 laylMiha ~~ayd•ıs fından bir söylev veıilmi~ gMlÇlcr Son scne:erde .şüphesiz dünya kellef oldukları; aynı mükcllefiye. 
at«srını tetkik chııiştir. ay;, ıçınue t_JYll n et . eeasm e tarahndan ~eden hart-.ketlerı.· üı 

K bl b
. liw• • LA ~· muza1-ere cdı!~rek kanunzyet kC!be boL _,_

1 
k ld k . g ~· buhranlarının tev}id ett.iCl asabi tin bu gibi esham, tahvilat ve sened-

a ar ır gı ı.ımumı ı;;aticı, d ~· M.. k b b 1 d. u, su. et a ırma ve es nm gos ve ruhi had~er arn.smda nn,arı leri mevdaat ol1'rak kabul etmiş 
Fiat Müraknb~ Komisyonuna mü - ec ır. utea ' ı·~ e e ryt- tn • len1eri yapılm~•r. dilı:ka.t.i celbeden şeylerden biri de bulunan bankalara da şamil olduğu 
racaat edcrel: bugünlerde çok mü - rafı~an. kurulan. Halı~ va!'~rları mu bırçok gvıç hdııılarda va.kitı:ız Ankaradalı:.i Romanya sefareti tara. 
varedat olduğunu ,.e et sarfiyatının va~~ tat ışlettn:ıe ıdDare~, bülltun lmdua- Yedikule hava.gazi §İrketinin ay hallerının bozukluğu, ekaikl.ği fındar. bildirilmiştir. 
azaldığını ileri sürmüş ve ~ f.Uıtla- me. a ve esıut.ı . cnızyo arı a - vaziyeti ve k ilthCıdır. Keyfiyet alakndar Türk vatan -
nnın yeniden te11bitini istemişti. resıne devredeccktır. Havagazi hak h t" d ·· · Da.bıl otu:ı, otuz -· ya•I:ırı fi- da~lannın irtita.ına vazolu nur. 

8 B0110 etıhtı kurlıi(ınm mııha 
kem~İne 2 nci ağıcceznda dün d 
devam edil!Di~tir. Dünkü celsed 
müddeiumumi Ihsan Yarsuvat ye 
n.iden 25 kadar şah.din celb ve d. 
lenilmderini taleb t>tmiş; rnahkcm 
bu talebi kaLul ederek, duruşma~ 
tulik etmiştir 

E.vvelki gÜfl Büyükada önü 
de İnal motöriı ;le ça·p mm n,.•r.ı• 
sinde batan Şahinı Bahn yelken 
motörü, Ada iskP],.:s'ne çok yakı 
bir ıınesafede bulunduğundan ge:nl 
!erin M>yrüseferine muni te~kil et 
mekıtedir. 

Kazazede motörün çıkanlması • 
na karar verilmiı:t:r. 

Mevsunin ilerlemesıno rnAmcn 
btlyllk fed ık-d.rlıitl~b 

Sinemam!lda 
Yarın m.ııt~elerdcn iLib.ı.ren 

Mılıi Hakımi}et Ye 
Ge'lçli ~ Boyrnmı 

..,er fine 

İsta.nbulchı. ilk defa 2 büyıik 
fılm blrd~n . . . . o u RABASI 

Eşsiz ıhtirarlnr, biiyük sergüzrşt
ler, ıüyle: ürperten sa~lerle 

dolu emsal&z esrarlar \'e heye -
canlıır k:ıyna~ı 

Baş rollerde: R1C ARD 
A.KLENE ANDY DEVINc 

Aytıca: 

Melunlar Diyarı 
ROBERT BA.RRAT - NOA1I 

BEERY Jr. 
Müthiş çılgın ve korkunç ve 
sergureşt dramı. Sıncma perdı' -
sinin tüyler ürpertici bır harı 

K · .:ıü h ·· t• tL"k Halir vapur!.ırıııın Ha7:rnn ba - • cm eye 1 un vı • --..Y Y om·syon Q n u muracaa ı tr. ,..ı " ) tt V t· B } d· R · · L· f' zerinde genç kadınlar gortıyor""' -------------------~ · fi '- •ındarı itibaren Denizvollurl Jdor .. ··ı Ka,.yed e arı. ve .e de ıycbl cısı 
1 
ut 1 

""' ctmı'f ve et 'atmnnda bazı tenzilit ., ~ ~" kı n•"'"'a'ilarının fntna.ınının ,,,. taraf-ndnn i!!I til w b _, lr ann nyas~t n c r top anlı J" ~ ... 
yapmı ır. 70 kun:ş olan kızıl ka - e mei:e a~arıma~ına • T l . ..ı_ Y--''k 1 kn' boldu,...ndan, "'C"ikti,..inden "" Ni k d - ı ı o·· Ük h ~-

65 
, I .. a)ıc:ılacakth. yapmi.,.ır. op.a'"..lıua, an u ~ ,, •" b ,. & ...,, ~c;a.na iL ıır &'U ıncyın z ... nuJ· eyecanı..ra kapllın:ıymu... Çcn.. 

raman ıturıışa, dağ ıç ve kıv•r - ... y Havagazi Şirketinın vaziyeti hak _ Teya nz kan gebneslııden şikayet kil Çocıık bayranu ınüna~ebetile prog"ramıw 2 1aba.ne filmle süsiiytn 
cık 75 kuruştan 70 kuruşa indiril- kında fktaı d V ek.aletinden gelen etmektedırler. Halbuki bu halit-r A 

mi tir. Yeniden kahve geliyor cevab görüfiilmu~tür. Jktı nd Veka. tırkt:ın sonra kırk beş ~arında L .a L E 
A 1 la P ortsaide Brczılyn kab'. 1'thala· t leti yaptığı tetkikler sonunda şirke. görülme3i llzı..n gtlen a.nzalarcnr. 

va artn top nbsı ' B •-şirketi namına 30 bin, birliklr.r na- tin kazandığını te bit ehni ve i~çi u arazı gası.t!ren ta.dml:ırda 
Avdar ve Aha1ar Cemiyetin - mına da 1 O b::ı ı:uval kahve gelmis ücretleri ha.kkır.da hiT dcği iklik yn. yumurtialtk ~tamami~tlnin hu-

dcn: 23/3/941 tuihinde yapılan bulunmaktadır. Bu kahvel .. •in ithal pılması a mahııJ ,görmemiştir. iktı - .sule getirdlğ'i mev~li aybaşı nok _ 
aenel"k toplantıda r.kswet temin mü•andesi alınn·ıc;tır. Yak•nda şf'h- aad Vekaletinin kararı Havagazi .sanlarde ber&ber umumi bir takım 
ed"1emediğinden ikinci toplantı 2 7 / rimize ,.,.tir•iter.ektir. Bunlardan baş Şirketine tebliğ edilecektir. asabi ve ruhi tezahürat da gö.s • 
4 '941 Pazar günü eaat 14 le Alem ka Brenlvada.1 yeniden 43 bin çu- O .. . wmektedırler. Mesela ;U?let"ınc.1e 
dar ca;ddesinde Alny köskünde >a- val knJ.ıvc getirtilmesı husuaun<Ja ıkudar meydanı tanzım birden ı&-üle:.ı lrumıaıht, başhn-
pı:lnca'ktır. Kardlı azanın <te.çiHc:- anlaşma hasıl o1muştur. ediliyor na ~en bir sıcaklık ve ani ter-
ri rica olunur Dün Belediye reis muavin.. L6tfi lemder, uykU3UZluk, şiddetlı hır-

Sarıyer Halkcvinde teu15:I Akeoyun riy«setinde toplanan dai. çıınllk ve bedb nlik Ye birden Yll-

Galata Gençlik klübünün S H Ik vind mi encümen Üsküdar iskele mcvda. kW gelen ya an'. ~bir §işmanlık ve-

Sirl ltütün 

ı inci 

m"f n -..ıer. erı itlbaren 
ömmnüte yt'tecck kııdar gilldürecel< ... Kalbiniz.in dayana_ 

ca.fı kadın heyeean.billdll"araUı.r. 

film: TURKÇE 2 ncı mm: Fransızca 

HERKUL CASUSLAR 
DiYARINDA kon.gres:i a'l"lyer a c en: tıının tanzim ve tesviyesi ~ni ihalı: yahu~ bır zA.t,yet.; umumıye görü_ 

23 N·~n 1941 Çarşamba gunu etmiştir. lür Iete böyle Vak'amda dok'°1'- Heyecaol.:ı at~en 11enerun 
Galata CençUk Klühünden: H;.ki ..... iveti l\.l:l~iye bayramı mı.in • Üsküdar i.skeJ.e merdanmın tıı.n • la?'lln vazif~ ı:ımw:nı munyene Haıtnti tınyr:un filmi en büylık ım:ıntürür 

Kahltahnda.n ylll'n\ı.lıııı 

1 - 29/4 Q41 S:ılı gunu s'lnt sebetüe salonnmu~da sant 20.30 da rimine tkaırar ventD"iş, yı,Jlardanbe meyanında ayb~ı vazıyetıer1ı1i a..__'lllllaır.••••l!tta•ım:m••••••••••••••••••ıııııl' 
20 de Gnlatn ATabcamı Buğulu so- biT tö•en yapılacaktır. 1'.ö·ende (Kı_ ri toz ve topraktan şikayet edeıı Oa... tetkik et.mekt~r. Bn vaziyetteki a-
lcakta'ki klub binasında umı:mi b:r ııl Çağl:yan) piyesi temsil cd'lecck l(.üclnr Halkc.v;n1 sevindirmiştir. fs _ demi lntiz!Lln tahakkuk edince 
toplantı yapılacnğındnn tekmil a - tir. lele meydanının tanzimine yakında derhal na.tamamiyeti ~amln _ # ŞARK SINEllASI 
zamız:tn g,.l,., ·l•rini rica ederiz. Hprkes ~dt>bili·. ha!'ilanecakt'lr. m.ak için icab eden ilAçlnrı zerke 

num:ı en güzel filmleri g&te.rm.ek T&dinde .sebat ederek pek 

Pazar Ola Hasan Şev Divor ki: 

Hasan ~y §U a
yakkabı mcseletıi gün 
eeçmez kj tazdenmesin. 

. . . Fiatlardab yii'k
sekhğin sebebini kun • 
dunı.cılıır ..• 

İstedikleri :v~~den 
yüzJ bulamad.ıld~bıa 
yüklüyorlnnnl§. 

H 3an bey - Amon 
dostwn. Hatlara bakılır
sa pelr.ala yüz buluyor • 
lnr. 

başlamalı.dır. Barçak defa yapılnn 
tedavilerle bu araz haki'.;a.ten dü.. 
zelı.r, hastalar rahat eder. F'a.Jmt 
iÜphesiz i.a:n bir §ita temıni güÇ
tür. Yunnırtalı'darda natamami 

1 
yet başlamt1 bulunan kadınlard~ I 
bnnun bir müddet için telfı.fi ve ' 
itmamı v~ahud tD.zmaıi mtimkün 
oluyorsa da esaslı b.r Ş,i!a maale-

ynkında ıae, at'ıyyen unutamıyacağınız 

G • 
1 FAL 

Şaheserini ta,kdlm edecektir. :Ba4 rollerde: 

HERTHA FE•NLER ve HANS SOHNKER 
sef müm'kün olamıyor. rakat 

~:..~~:.:· .::·::::~ .. : r Mu Ni R1 NüKRE ·ö ö. i 
:::,:,_ '"'~oı.:_-::~~m ~:ı:,; l ÇEMBER L 1 TA Ş Sinemasında 
mukabelesiz l;atabUk. Bir K O N S E R verecektir. 

\ -J Biletler sinema gişesinde sotılmaktadır --MIP' 



Twk anası, Türk 
kızı vazifeye 
ça91rılıyor 

(8aı tarafı 1 inci sayıada) 
hrd müdafaasına gösterrniı ol • 
dukiarı alakadan dolayı kendile· •• 

BikAye 

l'ini tc~~~~·mnetni oıu-m bu·· ı bu-ıu·· Ankara, 21 {Tı1!lefon1a) - Yar-
ltnnaevenler Cemiyetinin nP.şret-
llıiş olduğu beyannamenin metni Yazan •. f ~ur: aheHe Saııdy 

!n büyük lruweti damarların· ••• Nereden mi geliyorum. kü-
daki asil kanda bı.ılan yurdsever ~k !babacığım? Öliım diyarından. 
'rüılit anası, Türk kızı! .Bırak da anlatctyım sana, büyük 
~ basına ... Emek b!rliğine: bir uykudan çıkıyorum ben, ken• 
Dün ol.Pattı ~ buıtiirt de; ifi- dimin canlı oidu.ğ"urna inanmam 

?ew·ndeki sönmez ateşinle yurd için sesimi işitmeğc muhtaeım. Bı· 
llt" afaasına erke~nin. yanında rak da anlatayım. 
katı 1mak istiyorsun ... Zaten senin Köyüm fakird i, fakat buğ'day 
olan verini biran evvel almak i~n y'et.1şiyor, votka eksik olmuyordu. 
ç rp ıvorsun. Benim bir be:fkirim, üç oğlum, bir 

Elinde silah, yüre~nde inan, karım vardL 
ıap .. l'de ye!' alan eşsiz kahra::nan; B r sabah gün~ yangın ~:bi 

1'arlac;ınd a parlıyan sabam ar· doğdu; ayni suretle battı ve hafta .. 
s da n'"bet alan Fatma kadar, e· Iarea, haftalarca böyle oldu. 
bı"n ol, sana da hayran! Pınarlar, güneşten korkan k&-

D"işün ki; daha dün karak~n tebekler .(ibi, töprai{a ı.tirip gizlen· 
ko"kun-ç sotu~da sı~k ellerin- diler ve ırmaklar Volgaya varma• 
le onu ~nn arnı;riamnın sükranı; dan evvel öldü1er. 
onu ~ran sevginle beraber da· ~e. tahta kulübe. ormanda 
lh!'t'Jarında dalaşı~. yabani d'Dmuzların çibıediii ölil 

.. odunlar .l{ibi çatırdıyordu ve hay• 

Çeviren : Halid Fahri Ozansoy 

ışte: Coşan ka\.b:nin en derin vanlada ~klann inlediğini işi· 
'Ve sonsuz heyecanından hızını, . d ı ·"'l . • ~"'O'ertf • hm tt'~tin sea·n i· byor um. . yor, kanı:tU arının rfü~crrmı kapalı 1 Bu m~ıaıyı nasıl anlatmalı, 
ı:ind d~ı a ld.,c~' •eçti· ~Üj· B'rzim, içmek :çin valnız :bir ta- ~leriımin üstünde hiasedi~r • kücük obabacıAım? ~er yıldızlar 
de\j,. ı e ~ 1• e e ' ne voikamız vardı; bundan kala dum. Btr çahlılıc!a ~zlenicp ölınek 

1 

billfırdan glsalardı ve ba~n bi .. 
vor... • . kala bir tek fıçı kaltnca, fıçıyı en için kaçmak istedim. rer bi.Ter, hazan ahenk.! aümüş 

.. Sav~-. ha~lric:. defte!l!lfnin im •• kıüıQük ~kla beygirin üstüne 1 Bu kanın... bu kanm bana ver- kesilmjş olan aüzel bir "öle şella· 
Rurı_l"nnde ... llk '"' ?larak ~ne. sınır yerleştirdim; karım yuları tuttu, dit! mraz.:ıak kuvvetle önce yHde le hali~ tanelımselerdi e~er,. ak~ 
ıenstncte Mdıt 111Wı'1'• iflennee ~ • 1ben kolumun altına bir yı~ın eikı süründüm, wn•a yıôrüdüm, ı:k>n:ra samlan, uyumuş bakirelerin rü .. 
dev verildi, i~ başına... elbiseyi sık~ırdım. Ve kövü en kostum. yalarını ören bütün aşk melekleri 

lı.te'l'9elf -~l ~ nüıvaziıtkir son biz bırakarak vola c;ıkt.ık. .- Ve rstt! rnudte, k'ı'1çük babacı - altın harplarmın ses.ini heri bir 
~leril'lk; bnle,inin, yavuklunun. Yalmz şunu iyi dinleyin, kücük ğım! Dinle! Rus pft'T>atı o:le daha and• hafif Nisan riiı21•arlanmn se· 

0Can1n J'Md •üalaa•d. akacak babacıkım. onlımn cümlesile bu· ~İ:İ'tel tıikave1ef anlatrrıai!. Dinle Bile ak@rd eta~lerdı bu akşamın 
1tan1ftı durdurmak vuaaını saracal luştuk sonl'a, cümlesile, ihtıyarları ~eni. Şitndi 'biliyO'tUm ki Ce'l'tTl'el ttte-nnümiind~n da.ha. az saf bi.ı~ 
harh Paketi ft ..'.r~ı. il; ve ve \(ençlerile .. Yolun ve tarlaların teretmüm viılkse:W.rtili. 
arny,tJITerini hzıdunak için ayın- uzağ nda bir karga sürüsünü h_er va~n beni deli ıramvorsun değil Bana yetnin ederim ki böylef 
hildiifu winleK e1'le1İ: ~iriflme: gel ... görüşiimü~de ~yle diyordum: clş· m i , ciinkü ce!'ttlf!ttetı bahsedivo • Bizler. viiıcudierimiz ale'f kesil .. 

istersen eana htt et1'iwedett dlırlıa te köyünküler!> rum? Fakat .:;ıôzüme inan. ı?Cirdüm mit ~ biz suaam14laı, kupkuru 
,._~ --L L. • 1 . .. Ve aldanmıvordum. Maamafih ·· k pakla .. m lt d a..:. t.:"".,.._ı~n .rmızı ay ııı enmış. gol\ .. .. d k il . ··ını·· tü b~n onu! Yal"md tsit\fm onu. ~ a .ı ız a ın a · tôn ınt 
ıun Ve imantft sibi beyaz, temiz ~ruyorku ~: s~v~d~ ~ ~.ş. k lve B:r omıaııa vardım ki. a~la • saadd ~ va$ıi btdwyorduk.. 
ıf· ' J.A.l oocu ua. ım ı uc Kısı . a • l'Mln ~"Ck-~. otadan ~e'l1 bü• :Btzle?, zalim vüe!udtrJ & .. far., •ll-
omııeğinıi pyeTek Mehmedisin ya - mlf14;ık ve say•d bularsak et vivor· " "" rıı:!rnt v lııotılC i:I afinü ci tün ae1ar tarafmdan adam boyuna mtık ~ nmsiki ile karnımnr do-

b kl •mwıga a • • duk. Coeıık' art1k sızJanmıvordu, 1<a-cfar kemirilmisfi. ~d1.11r ... 
" eme: armesf artık a~am1yorot1. Ban3 

P t1u*1ı d · · r ba clc ·· 1ec1·~ Bu p.deierden cıplak. vahud Maamafih. ikf can çekfsen Si -
F 

u nıın emınne yapışan S?e m~. ' zan sa ı SOY' Iı=;1Trt h ... ,.,..,. ... he-"'" C'tolak hir halde o- h" d I d ~ t d atın" gibi işi~ sen de- ltugündel\ ,.,h.~. '°''"ur ....... ır etı sryrı ıy-or tt. uıyor ar: ı kl: 
ıarııt .. Aft:er hattırrı~r~rme git; Haklkatt!n kendi sesimi. sarkı lan. kül re!'\ailldr• \ıazılar1, s:mır .. c:Bu, ıbir bülbüldür, ou, etten ve 
röniHJ!ü c;ahşrnalt fated\!ini «<>yte. söylerken dinledim. Bu $Qrkıyı, mıs ftındalık1ar arasında hala kal· kandandır. Bunu ele gecfrmeli • 
. Daha yararh olatn1men için bil- votkanın son damlalarım içtikten mwtı. İncecik nallar ve yosunlarla dir.> 

gı ·ı h ., r C n b . d . . t . 'b· k dolu sacları om1.ızlar üstünc~e dal- Sürüne sürü~ a~aca dotn-u trJt. 
ta ı e ezenmt-~e c;a l'f. önü ü sonra, ır emırcı a eşı it' ı ıp • '1alan1vo .. du. Orınanl::ı rın ha"van· ,,,. " 
.. tta!ıaTc~ı lnu.f:ıtınıb!llldi bethı. kırmı'Zı ~neşin altında söy1~dim. ' 1 tiler. üm'. d on1arc} biraz kuvvet 
KU:ıu clof~rl' Kafamda btr S'ttrü fHt:tr kayna-sı • lanna benzivor1arclı. veriwrdu. Yemek'. Bir dereceye 

Y rc:Tım seven 1'111'. anaeı. Titri yordu. Bi'Pdenbire bi1" ~ktmt düş- Een. oldı:>k~ •it\am. w adım· ı;ıeli.nce, açlık bars;ıJcları bı.akır, 
kızıl fitm. Jtahrkert eüm~ "'"'8rla1c la ilerlivoroum, eenım o m.rmı Ellere çıkar,., eller bo.iaı:lar. diş .. 
~ Term,.k imkanım ltulemu bir tas ~irmiş VP All&h ıran ol· kMıdart b'Taz hıvvet almı.Stım. lere ~ıkar, o dişler parçalarlar. Bu 

aaıa tasa etme: iyi dtıygulamwn 
91

• su.w 'Mltımın verdiitt btmiııı Atıv • O ,,aılrit. M'Tl'J8?')t1l adıtıY.l ::ır ~ dereceye ıelinc~. fnsaııda kurd . 
vetle bu taşı ka!'galara fırlatmış • mm 1'#tf'rV""t MV'1!"'1rltl• nldui'l•mU !ann maaamıu~· vardır. 

n•nına carpacak kötü niyr.tleri ol • "u eh." d tım. ı1Ff'1 11f-'rlsl" T,,ı"ıı<li~ mnr"'1c. uhıyaı .. Bırak da sözümü. biti..ı.n. 'm, '-"· 
R'U ~bi: kııra ve acı rünleri e B tı~ .k. k 1-.l ,__ ..... ~ d ·-.T. • .. y le u sure .~ 1 ı ll~ rcıra•if'''m ra,.. P•tarllm eevtr HPr. ('i.ik babautım. Bııı sırrı h ... •yan 

0 edeceğine inan r... Atalarının ı...... 1 ı .. ·tı· Eı· · y kl .._ 80sv 
1 

vt ılJl.iln arıı a: tı"a!la eı •m. ımı ani tırnaklan beni ~lü e yalnız ben varım. bir tek kişi. 
'-:1_ a yaı"Cf1>n ter'biv~Sİ C.'18~ Vf' ha. dıkl d "' l--/1d• m "'nl:ıl'l t l :ı..·ı· -~ } . b. ne ıtııtat~i (KAR.~ GÜN DôSTU) eli ısır arın au "" •1 " • · ırma ıyauı ırO'f'" ve M>Z erı .r. .. Velhasıl. adamlar a~aca »ardı-
Ye dla- _ı Sonra bunla .. ,..oan birini. Mari - fes Jr;ıoi isiıdilivo.rnu. ıar. Fakat onların bir ay ışı ;io, ye-

a noırcfıklarını unuıtmaf... •f""'a'nın d:ı'~ri üı:ıtiirı" fırla+tırn. ~Ekmej(:n nerede? B.ı•dayın k ,_ "'" 

t 
A'""nıı 29 gir, .anar.mırıır ııl:?aş x. b ·x...:; •• rine oydu--.ları ç•nlak ve ~yaz 

ıır, ~l...\ünferine yardrma koşt .. \.1tekinin ıeağı.mla ııo~,., .. nu yar - netede?• bir ;,htivar. asır jlÖrmi~ ı:ılac•Jt 
İı~ ~.m ve kanını ictim. Ovadaki kar,gaları. sonrlf ta1ları lta~nda belirdi. Ya~~a orı1an 

Jl· •ırli: ror>raklan üstifnd'~ difskün .Jestimle. kadını ve cocu"ıı oa j ~terdim. A~farın ~ ~lerl itti. 

tiır. .bir irs!ln l>ıralıarıamak gayre • t-.::. ,_ " d t tt" Fi:..'-at •....ıı '1 v ı ..... -n ~ J11UYıc ya.pmap:a ave e ım. ~ bir ta.$ atmıık ı:nedt er. r a.ıwt~ .,., .. , y ........ k'. y.-k 1·.-.-ız· ı .• ıınan ki: yurdM!Vf'!rlii!inin ae en k t"t ~ b l .J el .... "" ,......., •..::r ' p
11 

.. 1 le f d ,. ~ 1!.~ .. c~ ı rem.,.~e ~s a · ıı ve anası nıyan üç yaşında cocuklar ene - _ Ruh k y. • -'ldt 
v 

8 7.a ~ri, V~ t-n egern ı:nr 01"• Dasıle flavır i5ar~ti V8J>h. -biliı"df bunlara, O kadM zayıftılar; cu.... 1o1 bfi~~~ rr>egıh sı~e nn k. 
nt-t?i alaorktrr. o b be . h kk k . . . . b ı· 1!.· • kelet: orr.e ..,, .J'UA sen atı YllJ)e<"fl t zaman... ıı. nım a • ım .. e. serısı. 1.çı os. ses ı uır ıs ~tett bulıibil~lı ~tn anm 
'hl t,.: senin tarihfe ba~fa.yıp, fa • ~ı ~ejili.l mi? Ôbüı' kar~run kanını ~llfü.•le tekrar tos\tp oturUYe- tmşu tarafmdan veritd1 H~ kt'M 
~ c sona erecek halkı.n, yüce tnt!'V- ıçtım. Sonra ahım zekkum gibii rivorlardı. . ıf • •• •• ' • 

• ve hı.af vaZ1°1elerin. acı. uvTruva c:faldım. · MıüteTekftildil~t ve otmıan.m ke- ~; ~';:.11'1; olu:, drJM~ ctm:r~-
Yard"'ımsevenler Cemiyeti Uyanmi~a. 7. b~lki bir saat narinda yatmışlardı., ~~ ..ıecef bti:lbt1ltinü'T1~'1'r, clfnlt!~fn &Tüm 

sonra. lbelk.i. bır ~n soma ...• ço- ol.GY9rdu ve yıldwcın ~z }·a41•- 1 · . 
ljLua•e 

8
:.1 bir p•ı ... ı Cllkla anası kaskah ve donm\J6'tu- rından ·biraz serinlik içmeli umu- ~anlar, rmıti, ihtırarın avak-

ltra MI ~tt IJI lar. UZ'U11' mftld~. ~aT•rrn vü~ yor)udı.. lan dibine ~meldll<>r. Ve se;ıi~ 

gemisi "-tTnrdl :zünderı. ~Jtnllıt onlam IV1l'3l"ak, ~. ölü bir a~cın tepesin- onlara da ~i.!~·. OPnebflfııdi ]u 
ua 1 havklt'Clım dımhıım. &mra birtkin den ilahi bir terennüm indi. Bir nın -nun1 sw1nmu icivOC'lanb ve 

l..oadııa 2t (A.A.) - Bahriye ıfü~t\im. ~im ltana·1r .. d Yİ.Yftl lahza ge<;eıı ve duran b 1r melek bu iTa'1-f sesin ıncile!'i onlar fcin 
r~zaretiain '"' Mtbllh JietnftioıP te1t- karıcaların MVİJll~1i ~lıkl.atı~ı işi- tuemıii.mn. Bir ıışk tcrenn.i•mü,. bu~day ~Jııı.rt idi. 
ıg: Libyadaki düşma11 ord•una tiv•nrıium. bi7 a.şk tc-rennümiH Hwır, hayır,, S'oJıınn bakfreferfrı, ve.:d l~ 
\rapılmakta olan naklıyafa yeni za· Bwıtk ele M!llata.,rwr Bevmmde Bu. votkanın ve o mel'un kanısı ,.ı .,ı:ı.,,,..,."T1mn .,;pf h11~ affı?Tda 
r~rlar nrdıirib-ai~. Tıahhısprbe -. ... 1"1ir "13'1!'. Burı1m almıa~ lbrm. saril0$1U~ delildi, zira di~erlerı ırtil'&msfJe~k CHd'iJJrlerlrrf ~dtim. 
lilnı~e olan bir cMıtna~ ~trol Sonra b~mıı vntlc:ı , . .,.,..;,..,irı 'k,;\~k: ?şit.ivıorlard.J . .. Dirııei:Teri ilstünd'e Tanrrva tramdoTrttn. bntyorum ki 
ı:nuııı Petraıdı .ı~niultınnz t--. ·bd·••W018ım. Bırtlıı: ~ arıla-t.a.ı,.,.... do~~lar, daha ivi f$itmek cen11et var. .. 

..ı ... bacır~lmı.cn. 'P"~lı kıtl".,..~ ~ Mlıti .. ic.iır lba.~uu kaldıı·ıV'OTlarrlı.. ( ,A .. k .... sara R ımhtn 2 ... , 

["Son Posta,, nın fısan dersleri] 
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HAZIRLAYANI.AR :-

Praf.. A. R. Thempsen ve inan Konur 

9aacuders 
~kiz,~i derste verilen metnin 1 &tfzlnci d~rsfo verilen va!I -

tercumesı. • feleriı'i do~·rr şekilleri: 

Bır yemek E%G"cı..: ı 
Siz ve ben masaya .l{ıder.z. Onun 1 - 'With c!oth and a ne!4Je 

üzerinde g.da ve içk ı vardır. Bi1 a:tıd thl'_ead, İ ma)\e a coat. 
teocere içındeki b raz çorba bura· 2 - I. Put a button cm ~ coıat. 
da ve bir kase ıçindekı birkaç yu· 3 - I IMl<e a stitch with Ole 
murta oradadır. Fmcanın (barı:l a- ne(>dle and thread. 
ğın) sağ tarafında bir tul/akta pa· 4 - The sciss~ a'te not in ıny 
tatesler var. Ş.u tabaktaki bir yu· hand. 
murtadır. Yurnu1'ta ıle b raz pirjn<: 5 - You make o kn« m a 
var. Bıçaklar, çatallar ve k~ıklaıı thretad. 
masanın üzerindedir. Masanın sol Exercise: il 
tarafında sandalyem varcar. Si • 
zin sandalyeniz karşı (mukabil) l - T.he cloth i s cut with 
taraftadır. scissors. 
Saıı.~lya.~ g.idrerim. u..~ı:ı.<'rnn 2 - İ have IDQrt of fJ'le cloth in 

.......... ...,.,..... m-v left haııd. 
ve çatalım ve kaŞt~ım buradadır. 3 "Yotı malce 8 ıstitd> with a 
Tabağımın yanında ba.ı-<l2ğım (iu1 needle. 
canım) vaı:. Taba~ın üzerı.nde 4 - You go fo tha table. 
bi:ı' kase coıoı"ba var. Elinizde bir 5 .... Som~ 'buttoı:ıs att ob tı.e 
şi.fe ile ~ya j(elirsiniız. coot . 

Siz. ve beıı tnasadayız. M<ıAoanın E. 
sizin taı'afııı.dak.~ tabaktan bir~ %erci•e: 111 
pirniıç ahrım. oı:ı~ b..r kaşık ve ça• 1 - Patatoes are on Uıe -platel. 
talla. ~_tıma kôvatrm. Siziıı bir 2 - The .lmives ara' betweeıı 

rumut1!aJıız ve brr pe.taiii~"niz var. the c..ıpe aııd the oran~ 
Yunm:rtanın'n üzerine tuz kovar• 3 ~ Parts af the ~loths are em. 
sırrn. Piri11't'imden ıroma bir&'Z 4 - The <>ra!1~ are 80lıll'. 
m~a ~l~ağım, bir portakal a .. ~ - '!'be ıtitıdles an on tbe 
lacağım. coats. 

Pitıc'a1'1111'ıZ:a btraz süt J:o"\l'at>~ .. V ocaıbula:ry: 
~m ve onu ~iz" '(l'~reeet·rrr. Bn lbtr ~ (~~ylllt) - ka!"ı• 
sişe- sfttffrr. Bir ~~ stt d~~Miı'. Ieyhine. 
T~ba~ı:ıdan bft" cevfz elı?' v~ ~mı end (end) _ "", son. 
a~mıtt koTarmnı1". CP~tt tadı ..... 
acıdır. Dil!nizfn iiterlne bi~ ka • hole OJ!.ul) - deliık. 
şıkla Qf>ker :kovarsınrz. Benim fJtı ~ (ada) öteki, diker. 

a -

portakafım va.1". '.Parmakfarrmfa Pbı (pin) - topıhr, Jbıe. 
lı:~~nu soyarım. Buı portakal· P<>int (poynt) - keskin ~. 
l:ır eh;i~ir. l3r>nim portakalım pull (pul) - çekmek. 
(ekşi) değildir, t~tbclır. a pull - bir çekme, bfr çekft, 

Portakalm kalıu~unun birazını l)Usih (pU.f) - itmek. 
ağzıma koyarım. O acı clır. Biraz şe a push - bir itme. 
ker burada. Dilimin üzerine biraz sharp (şarp) - keskm • 
koyacaj{ım. O portakal kabu~u ~ t!hrouıgh (tru) - atasında, i:çin-
nun acı tadını dilimden alacaktıl'. den. 

Y en1elnen ten~• siz Ye ~n ma-- book (buk) - k.i1ab. 
adaıı Ride~z.. Beı> ta~lar~ aü - do (du) - yamnak, etmek . 
.,_ıa.. __ MIZ_· _tiAc_· _aWaı-__ ı._a~_rs_m_ı_z.. _____ ...;.,_{Arbaı a,fıır 6 ailen 5 il) 

Bir genç kadının \»ana }'\)lladıiı zak V(! zayıf bit ihtimaldir. Se -
Ç(jk azun bir mektulxian kısa bir bebi; daa ziyade erkek.in maru~ 
ilülasa çıkarayım~ kaldı~ bir ruht veya maddi <le • 

- .Kocaın bıtm ~erdi.,. hem ğişikliikte aı"amak daha do2ru olur. 
de- '°k severdi. fakat bı.ı sürm~. Bili deJi::içiklik acaba ne olabiliT? 
yerine 18.kaydlık ka:.m 4lda. Şimdi Hatmı ilk ~ y8banel bir kıwb. 
eviA ~de adeta ~iN ya.banc.Jdır. !1111 fa:RrlciD'. Myle Mr SE!Yİ V11f 
Seıbebi ne olmak lazım?"' dıyor mı? Erll~kin zaman: JIUIJ ft ne • 

Kafiyetle hükiim v:mnek mün:ı nııde' •ec;~r? E:&i zarnmılar ite 
ki.in deııtildlı. Bum.1nla beralDer yeni zamanlar m-asında fark mev
m\lıakeme ytirütmeJı için mutlak cud mudur? Bütün bunlan ancak 
ibiJı Aara»hk i(iade de bulunmu - alakada't kadın uı.yaMUr, Bu _ 
yörı.a. Yuvanın De4'e, aaadet ve nunla beraber kaydedelim ki er· 
aı$k ~ lwru.~du~. v~ .hayatııı keğ'in kansına kaT'Şl ımıayye~ bir 
epeyıee Mllddet O_Yl:e ~tı.i~ı mey - müddiet zarfında likayd aöİ\lnlllesi 
tia.rıda. Demek kı erkek kaTı&n - m.utlaka ~2una delalet et • 
d<a nıaddetft! ve manen ~ive l&- mez. Kansına tevdi eQ.ilaıe.uıit lııir 
11k tbi.r va-ılık bulmuştu, soğı,ıma ~zli endi~en dolm~ ollu&I da 
90m'adan ~r. Buna ~ müınWııdör. Her eevdeA .rvvel • 
kadının maddeten ve lh~n bir cele bR aıWın aalmanıbl&U tavsi:re 
deıli$ikli• manr..ıı kal~ obtıas1- e-der·nı... 
nm seb@rb olması iMimar <'ok \1 - TEYZE 
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lunuyord:u. Melpomeni bn w:un olsaydı daha kat'i bir cevab verir, gala-'• zira 8mUalan üzaiae 
btt!eıin 8ebt!Jb ve manasını büs - bı.ı kadar da üzülmezdi. Zira Set· Meiı>omeni çıplak kolunu atlıuitı. 
bü tun beı$ka niyet ve hMaenf hmD- ı-an fiz.üJü:91)rdtu. Hem efe 80ll d~ - Aıaan JMdmrı ne yapıyor • 
l~k ~ ıece. ter dök.en:eWıe üztttüyoıdu. swm:ı! 

- Dürrü, senin arkadıatm çok ~a:şına r$telenleri diişihıdilk<f ak • Kadm ~le:rek eevllb verdi: 
yaramazdır... lu:ı.a. ieııalıi 2elrdflint hiasedi~:ı: • - İJ'iyim. .. Seıı DAA1Mm? ••• 

Dedi, gü.Hittrsedı, Şetvana ma- du.. B.çare, bir kö~ sessiz sa • Deniz8' düeen yılana sanlırııuf; 
nası kofaycır anla~ılan 'bir nazaı-la dasız oturmağı ~hveni şer olarak Şetvan da Dürrüden imdad aradı: 
baktrktan 90!\ra cfüu ~e:tU. B\l su- kabul etrrı~ken ctj1ndt .,:!ÖZ' fı~ne - Canım siz madama bir şey 

YAZAN : EKREM REqD mle Seiva'll ö,:lü}en kadın •lmm drntm$. bo:ralı. lnkuhıl bit rakka: siylaeni7.e1 ••• 
· ""' başa konulmıt~ı 1&7.tm ~JmediA'i'ni senirr ... muprııfriyeı mi.. l'akkase Jnı - Aldırma camın. Dw-ası it • 

- Cawm. ne yaptınız?... ! Bu düşünee Dürrünün zihnini!nu~ .. 01~.ırrn.M dÜ$tinmelt kUlfeUnden kurtııldu. pek !bilmiyordu - YGRAne muhat· taı:ılımldıllr!. •. dedi. 
- Ne yapa.caiım. Madam Mel. zerre kadar m~ul etJMdi~ı aşi · _ urru elpoıneninin elıni Ö'p • ~Jpoment Koc;onun hazırla.rrıış ıabf olıı»O- Kachn. ealci işinalığ"ı, :Fa&at Dünü d,lerek: 

l>oıneıı.iyi masamıza da.vet ettfmL lh\nfı: tnkten 90nr•~ &Wı.ı~ i:Remleye yerleşmiş, Di6- a!hhabı Dürrüyü ihmal: ed~rek heJ> Şillldi kadın yalnız kohmu 0 .. 
l)~nun sana nasıl cfiYt! sordum. - Ne- cfİyt'!eH:lel', 11~ ftde'l'se' - Müsaade edersen ~nçUlt ar- ri eoluna otumıu$ta. $eW&n da oınınla 1wDı.14UYOrdu. Şetvan da muıana dayamakla kalmıyarak, 
~n ~ok hoş, çok ııüzel dedin, ben desinlerr ... Biz kt'Yfimi2ı! baka • taıdaşm Setvam ıakdı:nı edeyim ... sa~rı.a otarm. ı&elpomem soru • mHtPm&diyen anlamadıiı suallere saçlarını kanştmnaia 1ııe'1adı. 

e seni mennnın e~k ~n masa· hm! ... dedi. dedi yerdu= Cll'9ab vermekle mükellefti. - :Niıein eeniD saçlar Wyle fır-
llıı: ~ımL Aman Yarabbim: Şetvan nere- Melpo~rı~elmi 11utttı. Şetvaıı - K~! Poin• J>aYurya... - Afı ne an.şantevim. sizinle ca _.kesik? ••• 
ı.~ .. u meyıhaneye _. eıtanrıası ferde, k .mfer arasmcta bulumn'OT'· eoli aldı. r-a kadmların elini - İrhete kirya Melpomenif... konesaoo yaptım' . .. Ya !tiz?... - Bilmem .•• Bizde idet i)yle-
OlılUll- de;tilmiıı '6.bi ı;mdi de bir mu- du! ... Nerede ve kfmier at'asında öpmek usukiendi. Bir flori kmn. Kadın. bu eevzbdan me.m - Şetvan yalandan ji?tilünısüvor ~lpomeni cevabı dinlemedıen 
l5aıuıiye ile ayni ınasaifa, oulu11a - bulundtı~nu lt:estirmde henüz 1 ta jtelmez<ff. Eli ®d•kl:mna ~ - nun k.abmf olacaktı ki 'Pi}rneş'e ve: . li>oş kalan eline kadehi aldı, kal ı-
İaktı! O zerine neredeyse fenalık- uakit olmamıştı ki Melpomeni de- 1 tıtrtd&. Hetıüz t~ histi olmuş· $etvana d&ıera: - Evet ef Pndim, l:ıen de ôvle! .. dırdı: 
aı- «eliyoı:du. vekuşu yürüyüsilc m<ısalarma: doğ .tu ki $etıvanın içine bir kurd dU~-ı - Ne yapalım. dedi, pavurya diV'Orou. · · - Havdi o votre sant@. ... 
~ Canım efendim ifüz ıbu ıha - ru. ~~rdu. Dfinii telhfa ava - tü. Eli öptükten sonra ~ ~ ~ eok eeverl.tn... Pavut'}"a olmazsa Birdenbire duvarlar döndü, ta- - Ekndim! .. 
d l:i~yr De edeml .. Giizel, h~ j!;ı kal'kmı:ştr. $etvarr OTIU' takHd türmeli miydf, ~rme~i miy- duzikonun tadı çıkmaz .•• Su de van birkaç kere indi (lkiı. biçare - O votre sante .... 
.:!en terennüm edilen parçadan etti. M'el.poıneninin duc!'aklannda di? Acft>a Df:irrti ne .fapıım~tt? Bu Mviyonunuz?.. Dürrü de yerin dibine •eçtL Sen· Dürrü söze karıştı. 
kac1ı?t"yordum. Bi_.zi buarada ibu ısmartama 1:lli tısbesmm TaTdr. sım.lM" ~. blrkaç~~~f! me.- - Şey... i!vei... Bilmem ... 1U biıtün. »azarlar iizerinde top • - Hav~. ne dunıyımtttı! JCa. 

a başbaşa jtO!"enfer ne da - - Ah Dilrmcff~m. dedt, Que!· "'1-1 ~i. O rmıddet t•nnma kadr- BelkU... lamrustı. HüncAr ~ aklama- d'eMni kaldı~a:rıaf ••• 
hlezler?... le surprise! ~burada? Cbk ıMm nın eli dudaklarının üzerindeı ~ Pavuyaıım ne o1cluiunn ~ie sına ramak kaldı. ~hediyen daM· (ArfEaı nr) 



Büy"k Fra sız ve i gil'z edibleri 

23 Nisan bayramı 
haz1rlıgı tamamlandı 

n·ıekler 

ihtiya.clar 

(Baştarafı. 2 nci sayfada) ı Kendimi parslardan daha çec#. 
~dıyarum kı gelecek nesilde buhıyorutrl 

. . . de, Beni öyle yukan fırlat ki, 
- Nesıllerm ufku. hıç durmadan Seyircıleri, siyah elbiselerile 

değişir - Bakkallan, katibleri, 
1 

O gmıe yanımda yarasile görüle - Göremez olayım.> 

Nazilli (Hn•) - Kaabamm
Cia 23 NMJı egemenlik. ve çocuk 
bayramı wırl.ıiına timdiclen baş.. 
I~ bulunuyor. Halkevinde y pı.. 
lan bir toplaııt~da kutlulama prog
:num ~ edı1.miJlir. Kaymakamı
mız Feyzi Akkorun bu sahada da 
tesiri görillmiiftitt. Bu yılki progTa -
ma g&tt 2J NiSA" günü pulak bt
hms ,.,,eracimindcn ecmra bütün o. 
imi ç~-iı.!"I belediye tanıfm~an 
birer paket teker hediye edilecek, 
aynca Haala.r kavağındaK.i zeytin. 
l&te (2000) okul çocuğuna o gibl 
ııehir namına bir öğle yemeği verile
cek, akşmn iizer.i de Çocuk E.Iİrge.. 
me Kun:ımtı tarafından ayni çocuk.. 
tıarm Jcahvalt1'an temin edilecektir. 
8ugüntin terefiuc kas badalci d5tt 
ilkokuldan 300 hJtir çocuk (uh -
~ Kunımt: ta:.fından) giydiri_ 
hıcektiT. H Niaolu günü binlerce ço. 
~ buma hbrikası ainıoım.a.ıında 
~ çocuk filmleri gösteril -

Bigalıların beledi
yeden dilekleri 

Beyaz, san, yeşil, 
cek; * 

me&i temia e~. 

inhisar kaçakçılığının büyük mikyasta önüne 
geçen idare şarabcılığı da inkişaf ettiriliyor 

M ıht-ellf yerlerine hoparlör Yf!T
letririlcc:U oltn Cibnhurjyet mey - Aataııltyada ~ ~ biaaa ile amma miidnr Danan Yurdalnd 
dllro:nda; kaymakam Feyzi Ak&or, Hatay muhabirimiz yazıyol': H ı-e.i Hatay topraltlannın bu ltabili
Çoou\ ~eme Kurumu başkanı Temınuz 939 d1\ faaliyete geçen Ha. yet ve mezıyetini gününde takdir o
dofttOt' IC.&mil Yliıce. Kmfay b.tka- tay inhiee.rlar bapüdürlüğü ilk ola- derck derhal hare.kete geçmi§ ve 
Dl do.ktoT Hula Şekay ten.fıodan rak piyeıeaıde m~~d yasak mad • aldığı tedb4rlerle gerek randıman 
mıtuklJar e5yknecek. 1ıaz ve erkn deleri Ye .ıederi ııoplamakla iıc baş gerek.ee kalite bak.tmlanod1111 büyük 
9C)CVk lwltı'bkr tarafından Jfaler o. lam.ııpl'I". Bu arara 51 O .iakambil U.. fark.lar temin eyle~tK. Bu çalış -
ltmıaeal Ta .&7'ev Terilecektrr. Bü.. ğxh, 200. 905 destede \ 3.629.S 29 mala11t; tütün ziraati.n.in cümhuriyet 
tC1n g\in çay ke~ :llC')'tinlikte nrak sigara H.ğıdı, 75 kilo ec:Aebj idareıei:odeki mevkı ve ehemmiyetini 
oı4ta ve illrıokul çocultlan aY'fl.mlde IİpR.112., 15.28() kilo yerli ve boğma konferans ve hasbıhaUerle anlat _I 
~ spor eğ-le~eleri tertib edil~ rııW. 23 . .+01 kutu kibrit. 2.500 çak· mak. iyi cins tütün yeti,tirme uaul
cdt, oet'eli bir gfin geçiıilecekriır. mak. 3.336 litre ecnebi içlcilCI', 355 lerini ebperler n.11tasjle ekiciye 
Pr<>1(nlma g5re kueba beyram titre dlğer iapirtolu maddeleT, 5.582 öğretmek bıı hususta faydalı. para.. 
müddetince p:e::e '\ile gündtiz donatı.. lükı hamt, 22.669 kilo MN;ma, sız dergiler dağıtmak, tütun ziraat 
lac~. 31.759 ad''!d kapeul, 11.473 dob aahalanm t~it etmek, mahsule de.. 

• • ve bot lı:cw.n. 22.719 tapa, l 1.S07 ğer nat vemıelı: ve nihayet tiitün 
Sıvasta pasıf korunma f411'lilc 6rii. 4.611 litre hacminde k.açakçıdrg.ını önievici tedbirler a1 -

Bigadan yaZ1lıyor: K~ı1ba.. 
d'a Hasan ağanın develif,i de -
o.ilen b.iT büyüle. deve danu var 
dır. Burı1ya kira ile develer 
bağlandığı gibi hafta pazarı 
günleri de gene klrn ile köylü. 
ferin merkeb ve beygirleri 
bağlanmakt~chr. Hafta pazarı 
burachı. Çarşamba gooüdür. 
Şehir düğünlerinin kına gece
si ıenıliılı:.leri de Ça~amba gunü 
ve ~ecesi yapılmaktadır. Dü -
gün günü i>ğleye kl\dor hay • 
van bağlanan bu dnmdn ve pis 
k<ı&ulann içinde yüzlerce ka.. 
dın ve çoc.uk toplanarak eğlen 
mesi, ıhhat bakımından çok 
zararh ve \~tn bir harekettir. 

Medeni insanların düğün 
yerleri, evlerdeki büyijk ıa • 
lonı'tar, güzel havalarda, büyük 
bahçeler, belediye ve Hafkevi 
ealonlandır. Bunlar da ıehirde 
tnevcuddur. 

Deve damında düğün yap -
rnak, es!ci devirlere aid bir an. 
anedfr. Sehre gelip giden mi
safirlere karşı bu damda dü -
ğün yapmak her yönden göre
neksizlik &a),labilecek haller. 
dendk Şehir hal'lc.ınm büyük 
bir k.Llml bu damda düğün 
yepl')m.ıınnın aleyhindedir ve 
bu damın d'üğl.ın için toplantı 
yeri olmasını-ıı belediyece me
nedilmesi beklenmektedir. 

Tirede 
. kursları ımın.ta:m.m ve adi 56 taktir aleti tee. ma~ .~zulaı.ı dahilinde hüliaa c-

bit emım;, ve bunlar ya mübayaa debılira:. Bataklıkların kurutul 
Si~ (Htt~'.lsıi) - Vil&yet mer- olmwnak, yahud inhi.ar reemi alı. Bugün de ayni hızla devam ede 

k.ezind'e muhtcüf mahaHeıodc ha~ nara\. b~ol\anmak veya müra - gelırndcte bultma!'l hu gayYetlerin ae.. ması faaliyeti başladı 
için pasif lco • kahe ve muhafaza akma alınmak meretİ hakkındıı bir filcir vcrmi~ ol- . 
runma bındarı SUT'Crilıe zaranaz bir hale sokt.ılmu,.. ına.k .İçin 9 39 da yıll.ım 36 ıköyde Tireci'~ ya~ılıy~r: Bu yıl han. 
açılmıştır. Bu 4UJ:. lda.nsnin pek luaa bir zamanda 1026 ~ tarafandan 1.315.39 j lann yagııla gıtmeal ve yer yer ır -

Ve kırmızı boyala'l'.:ı bulanmış o
larak 

* Hatta Madagaskar-a kadar, 
Namı yayılmıştı, 
Zira o bütün kaı.delere tt1/Q'Un 
Bir meharetle kaqıddan · dai;eler 

• arasından, 
H ç bir va.l<f.t .'Cikatlamaksızm, 
Çemberleri geçirdi. 

* Arzın cazibe tesirinden kurtularak, 
Gözleri ltiyıkıle görmeksizin, 
En dolaşık merdivenlerden ine -

bilirdi. 
Ona intkas eden ziya, . 
Tepes:ndeki saçtan perçemi, ay • 

· dm1atırdı. 
Bir ya:ngın içinde bir küme kor 

gibi .• , 

Ö * yle yükseklere fırlardı ki, 
Onu gören diqer atlamcılar, 
Kendisine yer.şebil'ınek için, 
Beyhude emekler .,ar/ederlerdi. 
Onu her ce.mretı kıracak bir me-

lıarette bularak, 
«Bu şeytanın danuırlannda, 
Nasıl bir civa var!. diye mınlda

nırlardı. 

* Bü.tün haJk ba41rırdı: cBrat>O!aı 
Fakat o yeni btr cchd Ue, 
Bacaklarını.11 ada!e!erin.i gerertıl!c, 
Hu atlama şahı. kiminle ve nasıl, 
Bir 1iMnl4 konuştııiju anlaşılamı... 

* Atlcım.a tahta.~le ::övleşircli: 
cCamba.zha.ne dopdolu! 
Heyecandan titr:yen tahta./ 
Ben hamlemi alırken, 
Beni kıvnlan sathında, 
Daha yu.kanlarrı fırlat! ..• 

* 

yarak. 

cEvet! Kavi adale'Ll narin tahta, 

cBir muhteşem 1ıarika ile, 
Eğer muktedir olabilfr::en, 
Beni o zirvelere yii.kselt ki, 
Oralarda yıldmm.larla kartalltı1ı 
Bir.birine girerek, 
Seyyarelerle güneşk.'Tin altın s« 

lannı karıştınrlaf 

* c Velvelelerie dolu esir tııbakala 
nna kad* 

Ki oralarda korkunç bir ged 
içı.nd' 

Yorgun nefeslerini birleştirerek, 
Çılgın saçlan .'Savrularak; 
Kasırgalar bulutların güğsüıJf 

uyu.rlafJ 

* cDaha yukq.rı! En saf göklere ld 
darl 

Biznn miiteharrJc maJıbı.rimiİ 
örtd-. 

MailikleTCn firüzesine kadar, 
Kızıl doğulara kadar, 
AlevleriTii savurarak hiddetten .;: 

1ı.atvet~ 
KOft.'f(m kuııt>et!erin m.mtaka.n.,., 

kadar ..• • 

* cDaha uzaklara, daha jtÜksekler# 
Altın gözlü.klerile sarrafları, 
Mü.nekkidleri, ı~adınlan, 
Ateşle yanan 'naddiyetçileri 'aö 

rüyoru1" 
Kmuu:l, kanad, kanad uterim! .. t 

* Nihayet cambaz bu menlıus siya • 
set tahtasında"' 

O kadar 1fÜ,beğe, o kadar yü.ksefj4 
fırladı kİı 

Bezden tat·anı yırttı, 
Boruların, davulların se.!Ierile, 
Ciğerlerini ~k ateşi kavurarak.. 
Yıldızların. a.rasuıda yuvarlanntO' . na 9\ttİ-

H. Z. Uşaklıqil 

( '' Son Posta ,, nın lisan dersleri ) 
hırslardan sin - Ye 'büyii'lc !ıııir intizam Ye muvaffaki- metre murabbıAl sahada zer'iyat m.ak •. çay. v«: der~le~in taşması ile 
diye kadar -1 ı yet dtıirclinde tatbüc eylediği bu yapılmakta ve l 53.82S kilo mahsul Trremn bın;oıc. yer ennde merkezde (Baftarah 5 inci sayfada) ı the sharp end of the needle _. 
ı..:.· "f ._ ___ ı ' '-~--- .L--ı..-1..~- •n· 

0
_ a'hnmakta iken 94) aa köy _ _ıed.i ve muhitte bota.ı:.liklar ve su biri - play (plcy) - oynamak, oyun. İğn. enin keskin. ucu iğnenin k~ 

~ye pasa ıı;o - ~ ~ ~·~·,_ mı:ı. ı -o - k" 'leri d l . . B ıumr.n eaaslaa hm l'iizıel -.e yerinde bir tedbir oL nıİn 87 ye, ekic:lerin 1401 e, saha. ınti • mhhey. ana ge .. rmştir: unun readin.g (ridıng) _ okuma. kın ucudur. (Türkçede hem poınL 
.. . d k . - mı 3.080. 71 1 meh'e murabbaına umumı aı .ı.e ve m1Jstansıl halkın - . . hem de sharp end kelimeleri içill 
n:r:cnn e ço ıa.. •--r-·· f aı· ..:.. .. t · 1 .. ·· •· rest (rest) ıstırahat 
ti'fadel'ı -mum·ı o:_ _ _.ı.__ ve 1-lk elinden topl.- ~. · ıd'"Jiini ve 135. 739 kilo fazla- a ıye ..... e yal?aC".a.gı esır er ııo. zonu.. - · yalnız keskin ucu mukabıl varaır 

.. 
1 
.,__. -'1 - 89 1 ak cUd bel d sdhool (skul) - mekteb. . 

ve .nazari derıı _ nan yaeak maddelerin yerine derhal anc: 2 .564 kilo tütün ekle edildi- r: ahar 1 ~ Üyen ~ -İ!ı~ ~e sort (oort) _ recit 4. The poınt of the needle ıs r 
ler verihniş ve ,. hdmar m.....d<h ikame edoilmit ve i:ini zihedeb~iriz. Buoy a_ eyet ehn 8 ~. 1,~e g~tın .ift.•r. tir~ (t ed) " y• · gaınst tıhe cloth. 1'he hole of thl 
h Jk f d •li lcendi büktmı.tlerinin bu mad- Hatay VAM mikyeeta bir özüm nwuata er ~unu vesaıtten ıati - ""' ~y - yorgun, needle is at the other end - 1,ıt • 

a tan. ın an deleıini <1 • b' · et bölıeai btılunmakla beraber ti fa.de ec:Mmektechr. work (ğörk) - İ$ (k pek hafü nenin keskin ucu kum""" kaı..,ıdıt· 
derin bir alAb ile k&r11'amnııtır. iftıY' • - ,_ ...__ '~ '- ır ftlnıeınB nı111uy v.e ti. _ _ı,;;.; ....:...ıerm' -[--.....: d r_e '·ı • Bilh,;._ aeh ~n --... ... ndaA aL - İ ....,.. '<i 

aA.Ja ıaı "' ı ıu.ı.- ..._. .. ......... w oua .. _.... " " v...... .. il[ okunacak). ğnenin deli~ dijter ucundadır. 
Kurslann nlünuib mahalle.de açıl- L -~-~- _ r.l du ~nuı. ı'nL'-- 1 •_ı · · '- _ v r:~ı e makta olan der~ sıuyunun valctile d h lknt . 'fad . ~ yet ve ~uneenıe oy e mn Ye e- lllll&l" ar KJarCMıtcc oag mmtauıı .. . . . writiDg (J"!Yt~) - yazma. 5. İ pus'h the needle thr~ 
~utn a. ve a ısti -. • • ....hdır ki, lr.açak.çıhğın genif ö\çiide olaretc 1'11001 edilıımttir. Yapılan te,.. 1'?ecruı. degı~nlerelt Maltepe il - tıhe cloth - İğneyi kumaıın ara • 
IPdilme.mde muntazam Ye diaip • L- k ı_ ,1 . L•--~- dd v&ler 939 ela SO '-"lo ol b . tikametine çevrilm~i hem birçok za.. Granımarı sına ı'terlm. 
~- ._. b. w ...ı. ·L ~ _ ı_ ı _ '-,, azıuınaana mu a°' >flDNllQ" ma e- 11[1 an .. Til ıa.. I ;;k b ~r p!'()~m taf:.İ· e~ıe ou- Jerirıin Nlllft Uzeri!lde den·mh biT tih.lini 94-0 da 1O.168 kiloya ib- ~ an ve t!!,kiıyetleri, hem de &ıhlıi lt~liııcede hem masdar, hem 6. 1 will take the thread tb • 
Yila ~r =ferl:>e~ke ıyet goe~~ tezayücl kaydedilmektedir. Bu c&Ae. lağ cttmlştir, B"v Rai.f Karadenmn .:;::u:ı zulmaaına mucib ol - isim olan ve ayni şekli muhafaza roı.ı,gh the hole in the cloth witls 
~~n'lü lıec iıp:le oW.,~,. .. ":bt ·b.a.. ti t~ için 1 inci dokuz .yta 2 nci ~ada bir şarab fabriltuı açı- ~. k id'i. k.Bu ~~_m .ı:-Ôıhca ~ eden bırwk keİimcler vardır. Bun a pull - İpli~i kumaştaki delii!O 
ela da bariz b=r nrhk ~tir. clol:u:r: fJtT •uasındalci aaııbflardan İç- !:ah~ hak~d~ki bo:ran ve ndi ::ıt ~a ~l b4~ lken,hhl;a. lardan üç tanesi bu~n verdiği - içinden bir çekme ile alacal?ım. 

kilerch 42.663 ve tütüDde 19.192 itte denn bır mer.ınuniyet u - 'tmi.t ~ı ~ tr e, "fa a ıne miz pull push ve play kellmele- 7. You and t are in a ~ool _ 

Şarkışlada bir çocuk kaya kilo bir fa.ne ~.ule geldi~ni zikret- yanchııwışıtıT. ~ im"hsalini arttJT- ~ve a ar art "azı eye .evk ridir. Maamafih kelimenin Jsim Siz ve ben bir mektebdeyiz. 
enek Ufidir ıa:wıı.yorur. malt yolund~ meeaı de ıcmucmu o·ı r. fta . . mi. ~k.sa fili mi olarak kullanıl - 8 1 d . . and 

a(tmda kalarak öldU hbaktan buc~ kadar 275.000 ve~e ICÇl~memq ve iki yıl arL dea~er_ ~ n ı:ıre ıst~ıyon ~ad. dığı cümle içinde diiter kelime - you. do ::a';;~~nı~~ ~~~~k -
sa (H .) Şark ı. it lriloya yaha tütün, 200.000 kilo •ınclafıci tezay\ld bet 1Ü tonu bal IDfll da bitmek uz:ıeredir. lerle münasebeti sayesinde kolay- Ben kitabuna yazı yazarım, siz ki-

vaa u9\Ml - ıı a - mflııııkn.t. 4.00!>.000 kilo tu:r: sarfo. Rlll.fhrr. 1 tefrik edilebT . M la x.~ tabınızdan okursunuz . 
.. mıın Kazaacık köyünden Muo tunaralc ~n 1.200.000 !in. 'HZ - MahaHi idare ıerek kuaba.lsrda zmir mmtakasmda crta ..... ...n.. th ta.hl ırl.l es.~ 1 ~~r 
eilu 15 yafiıuıncla Hakkı Şalün kö.. le lrnu ve ~erehıe bü,.ük ıt:.:.......ı d ha ·ı·L .,.._. e e cum esıuue 9. Re~ and writin~ art 

500 f d K _ı_ı. __ • neye onu ttur. '-. "!'~ .eA yı 11•· batakl k'a k f 1 [maBayı iteriml manasına gelmek rts f k Ok ,... metre meta e e Uraıa'lll'eM Hala)"'lll ba..~2 Y•-'adaa olmak leT aıG .. Mıınelt 1Uret!le 'Yllayet hal- J rm uru u ması .. n·ı l k k 11 1 90 o wor - wna ve yazm9 
L!,_ ...ı_ _,,ı__ _,_t ilı: b .. "k 1 1 P • L ''-·' ı_ uzere u o ara u anı nuş; ; .. şekilleridir 
~~ taş ~9.ı; ~ "d .. uy~L üzere ı.enôenın. Kınkhan ve An- ll[klllJ~ ~y~-~~ını ıünü gününe için tedbı·rıer alınıyor fİ aive you a pushl ciimlesind~ ~ • 
Dl'r ..:aya puçaa azenne •'CA ta\va bö~elt~ekı bir kııınn top. a • ..,..--.. ada oun&nmUJ ve bu ıaye- . ~ . . . . . . 10. After work you and 1 ue 
akında lta.lmıt ve ahnüştür. lı:l t••:: . .,.. . E '- ı-d de tütünde ,. 15 Ye :-L:J d 1 • (H •'\ eo.~ .. [&ıZe bır ıtme verırım - yanı, sızi tired - t--'en sonra .,., ... ve '--

ra ar u.,..n ye •-rırmrye ev.ıı;a a e . . ""ıtL' er e 2lllUT usua.ı' - .;Halla muca- iterim 1 manasına gelmek üzere ~ ....., ı.,,_. 
elveri41idir. M:rnda idtt.re!i yerlilerin "' 30 fazla •rfiyat t.-nın etmi~tir. de~ İçin vilayetçe alınan mühim isim olarak kullanılmı.ştır yorgunuz. 

Ulaştaki göçmenlere 
arazi tevzi ediliyor 

p&T1l ve ıe:-vet sahibi olmalarından e· d b. ..,. tc<ftmlere göre lzmir merkezi ile iz- • 11. t have a rest and you h~ 
~ndlii n bana mbi olmalt ii - ıga a ·r ÇOCUk degırmen mire bağlı nan:}·e ve köylerde ıu Text anJ tran•lation: a rest - Benim istirahatim var vıe 
zere h<:r türlü tertib ve tedbire ba, arkma dUserek bo·gw u'du binkintı"lcTinin. hatta batakhıt1arın ı. J bave a pin between mv sizin istirahatiniz var. 

Siv- (Hmıuai) - Yeniden Ulaş vurduğu içit1 diKer zirai şübf'lerr me- • 1 bm.ırulmua iç.ın küçük .Ay miikeL two ~ - İki parma/?ımın a- 12. After a rest you and 1 are 
uıbiyesiue itıkan edilen 26 ltane yan1nda tiiıtünciitiiiü de felce ui'tl\t~ Bip (Hu .... t}- Şehrimizin Çan lefiyeti tatbik ed.ileceltt:ir. rasında bir toplu ~e var. not tired - Bir istirahatten sonra 
.ı>c;meni biTan evvel nüat.al.Gl hale mışbr. Elcici masraflannı dahi kar- nahiye.ine h.ııa Helvacı köyünden Bu euretle ıenelerdenberi kUTU - 2. One end af tbe :pin is not siz ve lben yorgun de~iliz. 
~ gayesi ile maliye, tapu, ~la1TV'!)"9n bir vi:r•~a ile yüz yüze Muetafa İAAAm iiç ya,Janndaki oğ- tulnmıyan İzmir civarındaki batak- sharp. The other end of it is 
ilkiın, bmıuM muha..ebe, kadrola • getiri\d~ğind.tt bu zn.-tte-n vaqeç- lu Ali. ıreçen Kiin köy civarında bu frldarın bmıtulmuı.o aı.tma mem - sharp - Toplu i~nenin bir ucu 
ftedan tetekkül eden komi.yon bu mele mecbtıriyetirü duymuş ve bu lunaa clıe~icmeDİft arkı- .oraca bal~ırmuı ifnuı mümltün olac-alchr. keskin değildir, öteki ucu ke&
mtıınta!!ceda faaliyete geçer4*: arazi mecbun}'ete UYllrak geçimmi baıka oynuken.. kaz-.eg dütenk boğulup Vali B. Fuad TubaL bu mevzu ü- kindir. 
~vziine baflaıwfhr. •Dalarda ıtramıstır. İnbisa-rlar ida- ölmüttür. zerincle ehemmiyetle durmaktadır. 3. 'llıe point of t'he needle is 
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WL3iiB~€-Y-A-VA"l ~liJR-=ElRA;vLJ 
- Ewt, öyle. Ba odaya ~i ve 

bütün sabah valttlııi burada Ae -
oıirdıkten IOfl!"a d.ıfarı cıktı. Fa -
kat buradaki Dbritler ona a,i.d ol
pııyırbllir. Çünki.l bize hiç bir şey 
baıhsct:medf. E~er istensetıiz, 
I>w~t'e 10rabillriz. 

Bu sözleri söyledikten 1012ra zi
lin ipıni Qekti, uzakta bir çan uzun 
uzun çınladı. 

Uzun bir f.ikUt oldu, yalnız 
yakınurun camlardaki tıkırtıları 
\!'oe ocakta rii2'4fAnn ~ultusu işi -
tildi. 

swrutv bozan -- ... sahibi 
oklu: 

- RWtırAr batıya dönüyor, de
i'i. Eler tarunnu varsa Garrieon. 
• yansı aabah ad.aya dönebilir. 

Stepbeu: 

Y o.san: V alentin W illianu 
- Bu akşam polise haber l(Ön

derflebileccA'inl sanıyor pıwıu -
nuz? diye sordu. 

Touay cevab vermeden evvel 
sözüne deovam etti: 

- Eğer rüz2ar yeniden istika -
met dd~irmezse mümkündür, 
dedi. Gönderdiğ"i•n adamın başarı 
ile döneceğine emınım. 

Sonra: 
- Bunun ~in bana hiç öir t.ına

da bulunmamanızı rica ederim, di 
ye ilave etti. 

Yeniden zilin ı.pini çeken Gar-
rison: 

- Peklll. dedi. 
Sonra öfke ile: 
- Bu Dw~t'i buraya «etirt

mek i<;in allmem ne yapmalı diye 
.CSylendi. 

Torray: 
- Siz onu bekleyinciye kadar 

ben de Jamieson'a telefon edeyim, 
dedi. FJ-Ora, kızım. sen de benim
le beraber j(el. 

Genç kızın, arkada kalmak is -
tediği lbelli oluyordu. Stepıhene, 
sanki delikanlı kendisinin bu ha
reketini ~emiş ~ibi baktı ve 
sonra, ileriye doğru yürüyen ba
basının peşiı:ıden gitti. 

Amerikalı, kül tabağını, hırçın 
bir tavırla tetkik etmek için ma -
sanın yanında durdu ve Dwi~t 
girinciye kadar yerindeıı kımılda
madı. HimıeLçinin yüm, her u -
mook:inden daha ~k kırmızı idi 
ve uzun bir s~ perçemi alıuna 
düışmüştü. 

SteJ,chen iç sıkıntısı He sordu: 
- Seni çakırdı~ zaman niçin 

yakın bir yerde bulunmuyonru.n?. 
~ye azarladı. 

Adam ehemmiyetli bir tnvırla: 
- Mösyö Verity beni «izli bir 

iş için köye kadar ~erdi. dedi. 
- Ne ~ibi bir i.t için? 
- Jarnieson'un diln ~ece saat 

kaçta evine dö~ünü. 5~renmek 

için. - Oraya imdada ~elmişti. 
Garr.isoD.un yüzü aydınlandı: - hndada mı gelmişti? Öyle 
- C.Ok iiizel, fakat buna mu - ise haydi çabuk açıkça konuşu -

vaffak olabildiniz mi?.. nuz. Ne ol~ bitti.kini bana anla-
Fakat Dwi.,ı;;ıt. bqını süktinetle tınu. 

kaldırdı ve cevab verdi: - Şatodan dışarı sıvışmak ça-
- H:yır. mösyö, bunu hiç kim- resini keşfeden kaptan oldu? 

aedcn öğrenemedim. - Bunu nasıl yapabildi? 
Bunları söyliycrek iki elini de - Beni bir mahzenden ve ol -

~iili b~ şekilde masaya dayadı. dukça tehlikeli olan bir parmak -
Garrıson: lıktan ~eçirdi. Bu suretle ~zlice 
- Nereye ~ütiniz? diye sordu. şatodan dışarı çıkmış olduk. 
Uşak:_ _ Garr.ison bu işe hayret etmişti. 

. ~ Mas~ Mac Do.naldın yanma Gözlerini oda hizmetçisinin üstüne 
~tüm. dedı. dikerek ve hiç kımıldanmıyarak: 

- Ha, demek fU ispirtolu içki- - Peki, kaptan Mac Kenzje 
ler satan a<iamın yanında idin.iz. burasını nasıl bulmu,? dıye sordu. 
hem de hayli de içtiniz?.. - O çok ... Çok zeki bir adam

Oda hizmetçw sevimli bir ..- dır, Mösyö Gacrisoıı, tam bir de-
kilde R'iildü: niz çocujtudur. . 

- Sizi aldatmak istemem. Möe- Milyoner dişleri arasından bir 
yö Garrison, dedi. Birkaç kadeh küfür savurdu, sonra kibrit kutu-
viski içtik. sunu ~ererek: 

- Siz mi? Siz kim? - Bu kibritler kül ta.ba~nda 
- Ben ve kaptan. idiler. Oraya nereden ~eldiler? 
- Mac Kenzie mi? Aklını mı Dtye eordu. 

kaçırdın sen? O ıimdiye kadar hiç J>wid;?ht şaşırmıt bir halde: 
alkol kıullanmazdı. Orada ne ya,. - Bilmiyorum, mösyö, diye ce-
pıyordu? valb verdi (Arlram wır) 

Exercue: I 
Translate int.o Turkish: 
1 - t take the needle throagll 

tiıe cloth wifu a pull. 
2 - You make sti tctı~ in tM 

clotiı. 
3 - İ make a knot at the end ol 

tile thread. 
4 - The end opposite the sbarp 

end is in my hand. 
5 - The point of the scissors il 

on a button. 

Exerci•e: il 
İngilizceye tercüme edinizı 
1 - Siz ve ben istirahat ~ 
2 - Parmağımı kumqtaki de-

l~ arasına koyanm. 
3 - Sağ elim yüzümün kare -

amdadır. 
4 - Bir kitabdan okurum. 
5 - Kitabınıza y~ 

E%erci•e: ili 
1 - t do - and - at m.v schoal 
2 - Rest and - are ~ - ~ 

work. 
3 - After work y0<1 md t a -

re-. 
4 - 1 do some - before t baııe 

a -. 
5 - Read.ing and - an .-tll 

of.-. 
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rl [ Si NE 1'1.& J Askeri "iaşe sıkıntısı hiç Anadoluya gitmek Berli~i~ Bulgarlar 
vaziyet bir zaman mevzuu- istiyenler verdıgı topraklar 

F ıd M • b 1 (B~fı l inci sayfada) b h d """·ıd• (Butarafl l IDei AYiada> (Ba,tarafı 1 inci aayfada) 

ransız Jı izi le e e Bu Slbeble Almanlar, Domeke a S egı ff 77 Saımanc:lan Hopay;a kadar olan Ka.. ~a<:)a. ~a?illerınin keııdısıne v 
üzerinden Lamyaya inmeie mu- ra<:leniz :Wkelelerine ve Sa11l11Qn yo- rilm~ını ıstemektedir. 

• vaffak olmaları halinde, şimdiki ~B(J§to.rafı l ın~i sayfada) lile Sıvua kadar demiryol güzer _ Dıger taraftan Bulgar rady 

Moruan .Amerı•kaya uı•ttı• Yunan cephesıni ikiye bölebilirler. nuna rıyaset etmış, fıat kontrolu ah id ki . klin ba I nun bildırdikıne göre Bu gar 
Bu takdirde, Golos c:hetinde kalan işi etrafında izahat almış, direk-~ K ece enn na e § a - kerl kuvvetlen garbi Makedony 
1arm Ati.na ile karadan irtibatları tifler vermiştir. tırr. • . da Pirot, Tzaribrod ve üsküb 

__ keN!ıniş bulunacaiından lbunlar Fiat Mürakabe Komisyon? toır Dah~ 90nra M~~ra ıskel«:len ~irlerini işgal etmişlerdir. Ha 
--....... --- ' için Golosta vapurlara irkab olun- lantısından sonra iaşe komısyonu ve bu iekelelerd~ ıçcn uzanan ıs - Üskübde, Alman ve Bu~ar kıt' 
R. 1(. Q film kumpanyası büyük bir sinema 5 maktan lbaşka çare kalmaz. Ceır MiWteşarın riyasetinde topla~ ~an nakliyat yap:lacaktır. ları:ıın birlikte bir resmı ~i 

• • • • ' • • : henin ~ kumunda bulunan Yu- tır. . M'utıeakıben Haydarp&fa istıaı - yaptıkJarı bildırı lmektedir. 
yıldızı halıne ıetınnıye karar verdıği Fransız: nan kıt'aları da her ne kadar nr- Bu toplantıda bılhassa, İstanbu- j'Onundan Anadolunun muhtelif İıı- Londra radyosu ise, Alm 

' tk A b" k ""zel film çevı"rtecek ! kalannı Arta kör!ezin<: ve sağ ce- !~ ve memleketin her tarafmd.a tasy?nlan.~ demi.r:>'oMan veaaitile tarafından işgal ediler:ı. Dedeağ san a anna ır aç gu : naıhlarını da Koruıt korfezine ve- ihtiyacı .karşılıyacak stoklar tPsı- eevk:iyat ıpne ge~ı•ecektir Demir - cm ve Ege denizi sahılınde yü -··-·---.1 rerek şimali gaı4biye dömik bir si, depolar vaziyeti, ~da maddele- yıoOan ve Oenizyolları vesaitile gi- millik bir sahanın Bulgaristan 
- ... __ __,.. .. -·--·- müdafaa cephesi teşkil edebilir- ri tevziat işleri görüşülmüştür. decek vatandaşlar .için vesikaların- terkedileceğini haber veP1J1ıştir. 
Fanaız sinema ~elan lerse de Atinanın yolu Almanlara İaşe Müsteşan dün kendisile da1d nmnaralanna göre muayyen İtalyan Stefani a1ansı daha il 

'4c:heıe Morgan Amerikaya ~ tamamile açılmış olur. Bu sebeble ~n bir muh:ırririmize mem- yerler aynlmış ol.cağından c:laha ri .(iderek İskeçe. Gümülcün~ 
tir. şimdiki vaziy~tte Domekenin e- leketteld iaşe işleri etrafında şun- evvel gelentn ba~atarının yerini deağaç, Kavala, Serez ve Dimot 
İ aın manass1:s pe1 delil fakat heınmiyeti kat'i ve hayati bir ma- lan söylemiştir: ahnası meV2lUubahs değildir. kanın yakında Bulgarlar tar 

fevkalade cazib olan D. •n"atklr hiyeti haiz bulunmaktadır. c- Memlekette iaşe sıkıntısı Hüktimet vesaitinden başka Jcen dan ~al edileceğin: söylemekt 
Anıerikanın en 'buyiik film hımpan. . !ukarııda bahsetti~imiz Meçova h!Qbir zaman me~ubahs ~eğil- di paralarile g~rek vapur, gerekse dir. . 
>-lanndan biri olan R. K. O. ya in- i.9tıkametfne ;!?elince bunun da e- dır. Bu memleketın mahsulu Re- trenle Anadolunun muhtelif yerle- Balkanlann yenı bqtan taksi 
tilah etmiıtir. Bu bunpanya bae- hemmfyeti ancak Kalabakadan 1 rek doğrudan doğ'nıya, .gerek şe- • • • • mi babs'nde Makedonyalılara d 
laı11a birkaç film çnırecektir. Yanyaya J{iden yolun buradan killerini değiştirerek yıllarca bu n.~e gıtmilcdc ıatıycnkvadtanclBaf]aı da pay çıkarılmaktadır. MMabaza sa 

Franaada To AYNpada çok tak- ~eçmesi 'Ye Meçovanın Yanyanın memlekette ya.şayan insanları bes- gun geçtı çe ~rtma ta ı~. u va - yanı dıkkattiı ki, mat'e$8} Göri 
llir edilmit olan Michlde Morgan sima! <i<>ğusundaki Malakaş ve lemiş ve ihtiyaçlarını karşılamış- ~~arÔ: mı~~an 1D~ntzyollf~ ve müracaat etmiş olan Makedonya 
~ııda btr Amedkan anem" mu- Zagori<>n dağları arasında yüksek tır. Binaenaleyh hır sıkıntı mev- =o la 111 b'ld~~j «:". tara 1 an Iılara istiklal deJ!il, muhtariye 
laniri tarafında.ıı 7aa1ımt olan çok bir ıgeçid teşkil etmesidir. zuı.rbahs değildir. Hükiımet her a a~ ra 1 ırı mıftır. vadedilmiştir. Muhtar hır devleti 
la1aaı dikk~t bir makaleyi apjıya Alınanlann bu ~~idi zorlaya- yerde halkın ihtiyaçlarını mahal- 15 Nısana kadar beyanname ve- ise müstakil b'r devlete ba~lı bu 
.tıy rak Yanyaya inmeleri halinde bu line kadar temin tedbirlerl al- ren vatandaşlann ıevk işi bittikten lunması kab eder. Muhtar Mak 

.f.~san'° en çok cüveadiii si- ınıntakadaki Yunan kıt'alan 00.. maktadır.> 90l1Ta yemden beyanname daiıtı - donyarun Almanyaya ba,Rlı bulun 
.__ -1clızl.uından Michele Mor. zulmuş ve Yanya ile Arnavooluk Müsteşar şehrimizde birk~ R\in lacağı tahmin olunmaktadır. ması muhtemeldir . 
.._ ~ film ...ac.cla setirmek ü. hududu arasında bulunan Elen kalarak tetkiklerine devam ede- - Maahaza. Mihver tarafında 
._. R. K. o. f.ım kumpanyaaı ile tırkalan Alman ve ttaıyan kuv- cek ofislerin kuruıusu. iaşe isleri. Millr HAkimiyet ve Çocuk yapılan ve yapılması tasavvur 
lrliihiırı bir :nukavelename alı.:.detmiı veileri arasında kalarak esir edil- fiat kontrolu ve miistetarlı~a ba~- dilen bütün bu de~i.şiklikler an 
tir. Bu film kUIS1'Mlnyau omu .Met- miş olurlar. Fakat ~er Yanva lı dairelerin çalışmalarile m~ Bayramları bugün başlıyor cak suThun aktinden sonra mu 
"1.r bir llİlıema yddttı• ~ı ~deki Yunan kuvvetleri olacaktır. ber sayılabilir. Devletler huku 
--ak.tadıı. Franıada son çe-rimıit tekilirlenıe bittabi Meçovanın h~ Ökrendiiimlze 'R6re. Ticaret O- (S., tualı 1 İBcİ .,.,.._) mucı.öince sulh yapılmadan, fş«a 
oJchıiu 61mlerde Pt · ld ~ bir ehelıu:niyeti kalmamı$ olur. fisi haricden memleketin ihtiyacı dilmit bulunmaktadır. Resmi d&i- edilen ecnebi topTakları hakkınd 
C.nJıhk . . erm:rikk tu a Ancak, Yanya mıntakasında olan ve stok yapılması lAzım &,efon re ve müesseseler bayram müna- hi~iı" yeni hüküm htbikı edil 
~ 'ba..,. ~ na~r• a e • .t bu.hınan Elen kuvvetleri için ya mallan Ret'rtecek. mukabiilnde sebetile bURÜn ölleden sonra Per- mez. Binaenaleyh, Mihverin ta 
~ paç b~ ~~.-:. Meçova ve Kalaba üzerinden Tır- 1abşlar yaı>acalrtır. Ofisin bu fna- şembe Abahına kadar tatil yapa- zim etmek istedili yenf vaziye 
1eai al iJi ... f U-: lad re~~J'Ull etta.. hala yolile ric'at mümkündü ve- liyeti herh~ bir inhisar şeklin· caklardır. ancak muvakkat mahiyette ola 

b~cla .ev •. ~ .. ır sur e Micllııile Marpa yahud Arn81V\ldluktan gelerek de olmayacak, tüccar da serbest Yarın sabah saat 10 da kaza ve bilir. 
~ lbnıd ed!1eblı!::.aı. \i f kmR le . bab . Yanyadan J!eçen ve Artaya «iden olarak lıracat ve ithalat faaliyeti- nahiyelerde Cümhuriyet meydan- Macar memhalvı YUİ7•ti naaı1 

~e Moıpn ın !- • Mc gG.el ~., '.1~1 .en men- yoldan cenuba ~ri Ritmek kabil- ne devam edecektir. larmda çocuklar tarafından söy- ırörü1orlar? ~~e •hib buh.ınmadısı. mulı~ .. b bulundul!'.ı linıversal ~ ku~ dL Hal>uki Xalabakanm Alman- Ticaret Ofisi ilk olarak mühim lenilecet İstiklal Marşı ile mera- .Budapeşte, 21 (A.A..) - O!i: 
-aır. Tecrilbe ancak ~~ film ı;ı:anJ"MllllD h1Ç de hOfUJ_la ı~mıı lar tarafından zaptı ve bu sureUe .miktarda teker nıübayaa etmiştir. sime başlanacaktır. Hususi membalardan alın 
~ ..,_. eld~ . .Oalebılir.~ tir. K~n:ya ~u mı delüeb Meoova _ Tırlıala yolunun kapa- Petrol Ofisi de petrol ihtiyacını Viliyet adına yapılacak mera- haberlerin Almanya ve İtaJva ha .. 

. h. s-. kız benüs tula telak&i c:tmekteda. . . .• tılması aet>ile Yanya .bö)aeıEin- temin ~in icab eden tedbirleri al- sim Beyazıd Cimhurlyet meyda- riciye nazırları arasında Viyana 
~emiftir. Bua Urfl 

0JVDlll~- Amerikalılari.n :kea_dilenne aore de kalmı' olmalan muhtemel bu- maktadır •. Petr~l Limited Şirketi nında başlıyacak, Taksim Cümlıu- da başladı~ını bil<i;rditi ıRÖrüş 
,.. Wba dikkat nazarlarım ~luni.. bazı tatmaz preuiplerı Tardu. Me- lunan Elenlerin binncl yoldan bütün vecıbelel'11e beraber Petrol riyet meydanında bitecektir. ler henüz resmen teTid edilm 
?'! ~.olmaktadır.. Michele ae~ onlar Shirley T~ple'i ~ ric'at edebilmeleri ve bu suretle Ofise ~~!11İ'Ş· Ofis Romanyadan Emin"1ü kazasındaki ilkokul ise de, siyasi mahfeUer, Alman~ 
"'

0
rwaa :ayı hir d111111 ... .akarı ola Mkız )'aflnda olarak prmek ı.ter- ~ kuvvetlerin yeni Yunan müda- petrol ~mek hususunda teşeb- nın. Balkanlard; arazi me lesm 

'-it YetirtiriWtilir... ler. Rabert Taylor"u daima bekar laa cıelllhesincle yer tutmalan ar- büslere air~r. Romanya ıle taJ=nda ıı:;f1d ~.=:~et yeni bal sureti çercevesfni İtalya 
Fran.cia ilfıaı hart. arifelind.e se...d i9t-'er. Deamıa Darhin"i tık mümkün olmaz. Almanların ya'Pllan eski anla$rnadan sonra - Şehir :::=u ~ va Pazartesi veyahud Salı ~n 

•Rentorgueu admcla ~ iııir de daima Se9Ç kız olarak trömıek Kalahaka _ M'@Ç()va istikamet ne yeni bir anlasma daha vapıhnıttır. İs bildirece~ fikrindedir. İtalyan ta 
fiha çevinnektııt idi. Vaktile MadMa- .._ler ... FM.at ı.~at bul... ehemmiyet vermiş ve bu istika- Gerek eski anlaşma, «erekse yeni tiklil Marşile başlanacak. bu ıll- leblerinin neleri ihtiva etti~i ha 
•ta vermir a~ı lteyanatta R~r 1937 eoaeeinde Deanna Durbia mette de tazyikte eulunmuş olma- anlaşma ile temin edilen petı:ol rada meydanciakı direA'e bayrak len malum dekildir. Fakat Mih 
.-a.ı. en .. el filmi oWai-ı bil- ancalı: anuL'UA Te b.basıaın saade }arı işte !bu sebebdeııdir. pey.derpey memlekete ~elecektır. çekilecektir. Bundan sonra VaJi rin son askeri muvaffak!yetleri ü 
~ tini düftiiyordu. İ~iliz1erle Elenlerin yeni ~e- ve Belediye Reisi Lıitfi Kırdar a- zerine, &ma hüktı..'Uetinin Dal 
.,..s~ filmdeki partoneri Jean Ca\.ı 1'938 aenesinde kendi yaşKıda kilmiş oldukları hat nerededir? Cerelüttarıka gelen çış nutkunu söyliyecek, müteakı- maçva sahille"i üstünde y·rmi 
81 fi~·~ aan'atkarın askere a~ınma bir «.kek arka~~ inı.iiııab edilmesi. Bu ihus~ta epey izah~rda bulun- lngı"lı·z filosu • ben mulhtelif hatibler ve talebeler ne evvel.k. i taleb~erini yenilı;yece-

rnun Yanda lııalnt .... ı :macıb ol ne mü.aade edüd•. muş ve okuyucuları kafi derecede tarafından .hital~ler ira~ edilecek, kinden şuphe edılmemettechr. 111~· • 19.39 11a11iade filmde ilk dda tenvir etmiştim. Bu yeni «ı>he Madrid 21 (A.A.) - Üç zırhlı talebeler bır aeçıd resmı yapacak- Uj Nemzet aueteai. sallhiyet 
Şimdi Miel.ete Mo,.... Amerika. elarak lıir baee venniıtir. O Takit ıimdilik umumiyetle Golos körle- ve bir knıvazörden mürekkeb bir lardır. tar Italyan mahfellerinfn nokta 

~dır. Amerik.n anemacıhiını t~ en akı ya11ncla ~ • zinden başlar. Farsaladan ve Do- filo Cebelüttarık"a selmiftir. Bu se- _Hazırlanacak. çel~ler_ Ta~im nazarını 'bildirirken muhtelif dev 
~ edecek nın.. lnlecaktn. l.aik.. 16 Y..-d• Itır Amerikan kızının meke şimalindcn «eçerek ~afa miler birkaç gündenberi Cebelüt - Cüniıurlyet abıdesıne f(onderıle- Jetler tarafından yapılan u1ıte 
~al ona beilıd sG; Fril11ebilir. fa- herkea içinde buse vermai Amerika dağlarına ve buradan Meçova bo- tankta bulunan Ark Royal tRyyare cet ve Beyoğlu ilkokul talebeleri- ~ller hududunun, ka~ hudud
~ o heftlllİlh lnnnalnahchr. Ba~ra daki ka~bn klüblerıni narekete ge.. lazına ~der. Bundan sonraki va- geı:nitıİle kruvazörler ve denizaltılar nin iştira.kile Taksim meydanında ları teşkil etmemekle berabe 
C:.iı itler hiç de kolay değildir. Çvk &irmit kıyametler kopmu~tur. Yavat ziyeti bılemivorsak ta Almanların filoeuna iltihllk emn,tir. yapılacak merasmiden 10nra abi- manidar olabileceğini kaydey 
~~ •rtetmeeİ llzmıdır. KendL Y•"t bu süz.el r.ıaç kızın ellerinden son tei:>l ilerinde İtalyanların ev- Buudan başk.ıı muhtelif mill.yet. deye konulacaktır. ektedir. 
;::aı ü.tia •n'atkirlar bulundv- bç.mak. üzere oldujumu hi.seden velki R'lin Arnavudlulu Yunan fere menwb bir çok ticaret vaparu Be~ilrhc.-ta ya pllacak tören Macaristana Reli!tce, Almany 
it bir an ~k ol.un i.atımHlaa çı film bmpanvuı ORUn nitanlanma- kıt'alannaan temizliyerek Yuna- limanda demirlemiflir. Buııalar ara· y·""'i ile .ıtı itJbirllii dolayısıle, yenice 
arır.ınalıdır. •na miiMade etmitti. KumpanJ'9Ca niatan hududuna geldiklerini bil- aada Valence'dan gelip Arjantine Beşiktaşta 19 uncu ilkokulda nub Macar hududlannı~ norm 

Amerikan Iİnana telı:.,iiinia onu aitanlanma, her an ltenlal:Nlen b.ir dirdiler. Bir Yunan sözcüsü de, a- &itmekte olan feTga ve Maria Vic- ilk ve orta okul talebeleri topla- ve diplomatik yolla tesbıt edılm 
~ttınıcağtnı 111nuyons. 1...-L teY idil... yırı yirmisinde. Yunan kıt'3Jan- toria İspanyol vapur1an da vardır. nacaklar ve önlerinde bando oldu- si mümkündür. Bazı husus! ha~ 
lah ihnidimiz bo.- çıkmaz.• Fakat 0-nna Darlııin \,a eymıa nın hali Er.l{iri mıntakasındaki Mez1dU camileri lnailiz memurları ıu halde Parti önüne ıelecekl~- lere ~re, önümüzdeki Cuşam Yani ... r "kD"nlr yıldız n k~pthnadı ve balı:i\:aten evleınnek mukavemet ve muharebeler'n~n kC>Dtıol etmi,lercllr. dir. Burada Halkevi relsi, bir ÖR- Viyanada toplanacak umumi kon-: 

uJ \"'"77 ıu)'etinde olduiu•u lııildircli. bahsetmekte idi. Fakat bu maltl- retmen ve iki talebe tarafından ~. bu yeni Macar hududlar~ 
Yeni bir urlu KıY'&lnet!er k~tu ... Fakat Dean mat herhalde ıs Nisana aid ohrp Hergu·· n hitabelerde bulunulacak, ve tale- yalnız resm~ teyid etmekle ikti-

y- na •httt etti ve nihayet ap.YSUna eFtk;m•t:r. 1'u seb'!lble kabul olu- be bir ReÇid resmi yapacaktır. fa eyliyecektır. w : 

R. K.O. film kumpanyası yeni çı IDlllvaffak oldu. na bilir ki Yunanlılann en 901 ce- ns..untı ı Mi •J!ada> Di~er taraftan, Neue. 2'.urche11 
lan bir tarktnın fihne a1mmaaı hak Yakında duiünleri olacaktır. nahlan ancak setir kıt'alan halin- m~ldül'. kimbde, baska mil- Di~ kazalar~a d.:ı ayni ~kfl- ZeitunJ?Un Bükreş muha'bı~nP a6-i 
lııaı 8atJa alnuttır. Bu prkımn i.rai de A:rnavudluk h-.dudundadır. }etlerin muhtelif tarzdaki kuvvet- de merasim yapı aca ır. re, ~uml!'ft mahfellerl, _ unanm 
~ ark'm. Ameıikaaa bir çok so-zu-n Kısası Her ne iae vaziyeti b~n hi- }erile Pleri fazla kamaşmış ve Yarm açlfacak çecuk cdemır kdapa~· run mu:= 
larkılar tertib eden Matty Mal. zimle be!'llber takib eden okuyu- kafaları senem olmuş beş on bi- Sırbistan an nmasınm 
~ Te Jonny Men:•. aan"at'klr (B Jlu::lı 2 aci PYl.da) cular, herhalde YunanWar için çare bulunmuı mümkündür; fa- bahçeleri mel oldutunu aan~~~ı.,. ;run~ 
Buıa CTosby·nin çevirecf'k olduiu makta olduiunu, onu sU'.smakta şurada ve burada bir RÜI1 daha kat, bunlann kütleye nisbetleri Ni-n• ..... , Harbiv~, Teı>el>aşı Illllt b:!.~k~{ Yd~ bır sıyası rejl-
.ı.,e,· a 6nc:I a -.. .. , filmi içhı yap. b · kl fazla kalmak d@til, bilikie GolOS denizıe -6ft bir katreden bq'b bir ~Hl9• .7 me i:l'U.I u u ac ır. 
'butlardır. ~- ~:obi~~~n ::nfaati ~ulundu- ile Arta arasında toplanm~ın ~ 'l1t!'.! olama. Ancak. bu kuvwtlerle ve ~yda ya))llan çocuk. bah- . Sofya. 2.1. (~.A.) - D. N. 

Bu film miiauebetile dÜRya yeni kar$1 koymahyn. bu hücumlara bu hatta biran evvel bir mud~aa miicehhez bulunmak ta ktfi de- çelen. yarın merasfmled Valı ve •J•1"'1 ?~ldin)"Or. C b k' V 
Lir küçük aan atUr tanıyacaktır. .Bu da sinirlerimizi. . t cephesi kurmanın ehemmiyetini ~dtr. Bize daha J)ek - mane\'l Belediye Reisi tarafın an a~tla- Dahiliye ~ a ro~ ı •h 
lienüz on ı,n. Y•• nrt.1 ol'.'l:l l>u •n'at mrm inarıamızı.. ~1:ıan~ıya ı- tamaınile anlamışlardır. Filvaki ku+vet lhımdır. Bu kuvvetler fi- caldardır. . nilma Ve9tnıtaite• Kazetesıne :ı 
brın adı Ja.::gue?int! Nuh'dar. Mü- sa.tl~rimizi memleket saa:.adyoda müh·m olan sey, Yunan ordusın!Q ~ herkellin dikbtlnl topla- lf'~taeındaki ~cuk bahc:eai yanatta bulunarak Makeddo"\ 
lı:enınıe) wrette ıarlu ai7lemelı.:.tedir. durdutumuz gibi.. büyükl~:,~y~ Almanlara bo:r.durtmayarak b~ı.nu mayı. fU zamanlar tçfn. ~k mil- çok. aijzel olmu~ur. Beiiktas kay- yeni ieaal edilen mı~dtaltat~;d:n ba 
ÇoJt güzl biT ıeıti vardır Nevyork sinirlerine maneviyah- •--- icabında Lamya - Korınt mevı.ııne hiJn bir vnile bildiAim cihetle bu- makamı ve Parti reisi dün bahc:e- JUlacak olan Bulgar 1 baremi ö 
~ 11

- • ' -.... ~- --ı...a... ·ım-1- Atinayı kat'i biT SU• " } rd ~"--- bu -1·1- -'-- ba set...,.;. ve hüldimetin un ara g n -11
• ıu ona 'Miat. tapınmaktadır. Bu na ayarlamakla olur. ""' ... ocıuı ew., • af ~n ~ e "cıı~ınmı .....,.,..... <; ..:;.- ye ~ ı~uu aelen tertı tı ··-v w• ı b" "k bir jtina 

fibnde orke.tn :refakadle tesanm Onlar o büyükler Oizleri lıer rette setn!'tmektır. Buna mu~· - den bahsedecdim. aııru.Iardır. ~erecega ~"?'u!_~= Naınr •e-
ed 1t. ' tu• de ecede d fat olunup olunama'fllcdı ntha- - il J m . M i de Part' ıle seçeceiinı 'S07-nuor•·· ' J 

ecel tir. • fıl'91ltla kmı. . ~ · a'.! ~nlatı- t :-~ - d belli <>labilecelin· CM :hı°illn U 'l•""'•H ~~ açılıs ~n n ı ni fıdas edilen nw1ft pPOpa~anda 
11:1.._ ~ defa olarak ~ Cro'by hu yorlar. Parömızın verdırdı~ kon- Yde '::_.~~1. e·-·'--·-•- "k·"'-' ·n· u 7• namına bır zat ve bır talobe saz b . • !...I resini biEzat denahcle 
~ n:_:._1_ d Band d daki f } • d bütün -·-.ı eft "1ll1U.1.UA Yll&AU41- SU wu8 l .... .:U L.t--ı: fU f!SllDll ıaa t..nd 

11117" ~ a m hera~ ar :y~~..:ı~-tüm-zü. '"::' tizar etmek ve bu ana kadar en ları «(inler zarfında Yunanistan- so, .. yeceıucnur. edeceiini de beyan etmİ9tİT. 
~ aft · al111{ı. ~o a .J4U ...... u u vx- m; ... ve - 'ıj:siz vaziyetlerde bile dan ve Eritreden Mısıra kuvvetler lwcaret aum Zacorof yen; İfla} 1 • A ı· ' renmışıt r ......... umı · •---:L·-·- 1 gil'•• . k 1a • k ~· mperıe 11en na nm Bu yol. hak ve selamet yoludur asla şaşırmayan Ye daima vaktin- yetiştirEbildikleri içın Mısınn isti- 11111an••- 1 ... -.,. edilen j11'~ ;.a ı-.e ittir om& ... ı 

. . . s k d ı - .. d Lozan · de i:Aaıbetli kararlar vermiş bulu- lıi olunmak tehlikesini bertaraf d...... • ret mit • gönderi ec 80Y em · . -
VMU fılftll 'a arya a.n •. nonun en ehvebe · d - nan Yunan harh sevk ve idaresine etmiş ıörünüyorlar. yer rm IJCI g8 8n miıerJer mezkt'.\r mıntakaludakı •-
ıvn• -lan ~-ır Yllice r · n e. 1 · t 'al" L-1' • • • · D-1-aristanda cari T bü... .. k b' ıut f fümad ev lem ok lazımdır: Bundan başka, ~terenin - k ıuı 111111 JafeSlru uuag 

Bu giizel, çok güzel l.panyol . annnın e~ vu ır u ve Buna muk;bil A'manl~nn Sır- talya ve S.cilya üzerinden Trablu- Nevyork 21 (AA.) - Nnyor prensipler n nizamlar dahilinc:le 
'-

0

atklnn1 tammıyan bhnamıflU'. ınayet eaen elank halen. ~ız- bistandan fazla kın:vetıer j{etir- sa ehemmiyetli miktarlarda kuv- Sun paıteli, Rohin. DoncasteT, A- teıniale mükeTief bulunaccıklardtr. 
liele aeainin fevkaliıdeliji oiinyayı da buhınuyor. Bu "'rantı ıze ye- dikleri ve daha «etirecekleri dik- vetler sevkine, flmabaad mftni ol- merica l...Tk-. Exenıplar ve Ninsh.. Maliye nutn Bojilof milli ban -
tellür etmiıtir. lmpmo Arsentina. ter.. . . . kate alınırsa vazivetin Yunan ve mak için mümkün olanı yaJM'Tl&Sl . 1 Am rik n gemilerinin lnril- kanıın da mevz:ıubahs mıntakalarda 
llllı ~ında yeni bir film çe"l'irece. . Sınırlerimiat, manevıyatımızı, f111!iliz hnı>ara•orluk k·t'aJan tein iktiza eder. Cenubi Afrika birli~ trnp e ~lme.i münuebetile gerekli tedbirleri alacaitnı bildir • 
e.ti haberi alınnnttır. ına~ her eeyden ~el Ona henüz -pek -'lilc ve hatta kritik bile ordusunun Mısırın müdafauına terwye • 1 d k mi9tir. 

Filinin Umi «La Toeku dır. tEM:ib edelim olduiunu söviemek te iktiza eder. ve Libyadaki barekala iştirak ede.. ,...... Wr ,...kalede fÖY 0 eme - Nafıa nazırı Vasilef yeni i•al 
l='ranuz rejisörlerinden Jcan Renoir Sonra, milletin özünden kopup • ali Alrilıada ceif de ayrıca anlaşılmaktadır. Bu ted'ır: edilen topraltlara hususi am~le e -
'-'-fıaclan ltalyan attidyolannda resmf aitzlanlan ~bn sese kulak Şım I ordunun miktarile onun buradaki Bu. Almanyanın lngiltereye kar- kipleri aönderilecei:ni ve bunlann 
~"'1ilecektir. ve:rel'm: fnt(ilizler Sollunıa tstarruz et- vaziyete ne dereceye kadar tesir tı yaptıiı mukabil ablukayı zorla. evveli ytdula!l körr· lerle t3hn"b e-
~Filmin baı rolü ~n b.irçok san"at - Dikkati Memleket maevi- tikleri gibi Tobruktan da kaışıla- edebileceli şu anda malüm delil- k ak d·ı 

1 
h. t . b di'hui, olan demiryoilarını ve lara 

L _ rlar pzdea seçirilmiştir. Fakat yat ayannı verİYol"\IZ!!. nndaki İtalyan ve Alman kuvvet- ,e de İtalyan Som~lisınden Hara- ::.,~:c;. e y~pı a~l ır ;:ru e yoTiannı tamir ebnek:le mükellef o-
qq rol için lmperic> Arsentina'dan ~ ~ I ,..,.- ler ne mukabil ıaan-uzlarda bulu- ra ve ~adan C~d~~a) ya~~- . ır. e~ . ~ va - lacaklannı beyan etnüttir 
~ nıihuuibi boluananaamıftır. L.--. (._,k••.,. · ....__,alu nuyorlar. Anlaşılchllna @re Al- dınm suratile vurumuş olan kü- pur en yenı ve en suratlı tıcaret ge- . bi-1 kl • 

Bu lriizel hpanyol 9911'atkln tim ------ 111 
• .. _. man _İtalyan L'bva ordusu şimdi- ~k ordu cenubf Afr kanın olduinı milerinden maduddur. Bunlar de - e ihracat 'ft ithalıt A k "'Ti u-

di l•-L.........L. hal nunakt..dır Yakın. lik Sollumda müdafaada kalarak hatırlanırsa bunlar Mısıra ve Lib- . ltıl .d b ,_ ,_ b. .. "'umf klribi Salih yann n araya ..ı... ._,._ • .a '--dar kJ•·L~! .. L • l ekl f d lı l kl nıza anru gen ~ ıra1Laca" ır au- . 1 • b'rlilcl • mum· ,.... filme ba,lanaca~tır. ~ •IMIDUD aonsreaı Tobr ka taarruzda bulunmakta- yaya gem e ay a o aca ar- . uh , __ ,___ sridecelt\ir. nn•r ı .~ u ı 
D u · t ·u 1 • B ro· dır ~ ve .himayeye m taç o~- klti'bi Atıf inan da eehnmız,.. tırel -881108 DurbİO 8Jfen"yor A._ ... Cer 51ıik Klibi Batbn- dır. Kezalik 'l..(l z el'!ll 3 ıya . t. ___ L~ ed bileceklerdir. Sürat- • • Attf lw İ"1riltere iJ,. ya -

Jıi da: KIBIMimüzü~ senelik u _ civarına .. er eıkardıklan ve fa- - ~ M ._.. ~ e mı,tir. . rf 
1 
· 

1 
ı, 1.1{ nd 

De.,.a Durbin ~vlenmiye karaT mmnt koınsreıi Cama süft6 ?1 de kat, İtalyan tebl'~ine nazaran, 7f. ~tlt lerile bfileler ba~c .eyr~ebil- ptlftn tica - •"m• aT " ı a 
~. Nta•baa Paul Vauslin AJa,kö,künde alrtediJ.ccjinden • _ bunlann ıeri atıldıkları an181fllı• • __,_ • • ~leli bualann nakli). bbili)'etle.. al&kaclarlarla temularda buluna 
~•nda ıenç bir psodiktördür. Bu za1ann tefrifleri rlca 91unur, JlOI'. Elh••1 f~Hzler, kaz.andı&. .;- riDi ç.aık aıttıtacak.tır. CÜhr. 



8 Sayfa SON POSTA 

Niçin-Nerede-Nasıl? 
(Baştarah 2 nci sayfada) çamurunun nefis v uola r, heykeller 

İşte bu iki bardağın içinde hası l haline tahavvül etmesi, herhalde 
olan şey, çok esk; d evirlerde dünya bir kayanın kum ve kil haline ta -
yüz.ünde husule gelen şeyin küçük havviı1 etmesinden daha fazla hay. 
bir örneğidir. rete şayan bir hadisedir. 

Yani, birçoıt toprakların birleş - Mesela hunu anlamak için bir 
rnesinden hasıl olar. muazzam gra. balçAk parçasıle bu balçık parçasın
nit kayalaT tasavvur ediniz!. Tufan dan yapılan bir çiniyi mukayese et. 
gibi yağmurlar hiç durmadan bu ka- mek kafi<lir. Balçık parı;:asa dağılır, 
ya.laııı aş~ndınp duruyor. . kopar. Çini ise sağlam<lır, dağılmaz. 

DİŞ MACUNU 
A~rzdaki mikropları temizler. dişlerin srh• 

hatını muhafaza eder. 
Aşındmyor mıu) Granıt aş ıln•r Balçık sudan müteessir olur, suyun 

m1? içinde erir ve adeta un haline ta. -Her yerde O E N T O L dlf macununu arayınız. 
Tabii apnır. Grani~. n: kadar se.~t havvül ed:r. Halbuki çini B'Udan zer

olur&a ot.in, su ve ruzgar onu mu. re kadar müteessir olmazı. 
ltemmel 9'.ırette aşındırabilirler. l§te 8 . b 1 w • ·ı ki" e k · · d w • n a çllga ıstem en şe ı v rme 
uzun )'llar neti<-r.sın e yagan yag. k b"ldir B h h · b " a ı : ur.u er angı ır 
1nurlar bu kıtyaları apıdırmışlar k · b' 

L.· f '- b" f yere yapıştırnı:ı. , mce ır 
balçak ı:ı>rr tara cı ıı;um ır tara a ay- b- ._ h ı· d k b""k k k 

. ı y w d ta &Ka a ın e açma , u me a. 
nlıu~tlr. agmurlardan mey ana . • . . . . . . . 
gelen seller bu kumlarla balçıkları bıl~~r .• Halb~ıkı .hır A çınının §ek~ı~ı 
afıp uzaklara gö•ı.itmüşler. Çakıllar d~ğiştı"?e.mı:?:_. ı~kan yoktur. Çm. · 
ve daha ağır cisimler, biraz daha nın şeklını degıştırmek. o~u parça • 
eriten suyun dibıne çökmüşler, bal. lamakla, kırmakla kabıldır. 

Türkiye Cümhuriyeti 

ZiRAAT BANKASI 
çıık ise biraz dııha uza1dara giderek, Bütün bu"l!art iyice anlıyabilme
l'Cne -.ı~n dibin~ çökmüştür. Za - miz için kendimiz çamurdan bir 
mania kuruyan ve)'1lhud mecraları- çömlek yapalım. Bu, hiç de güç bir 
m deği~ren nehirlerin baş tarafla- şey değildir. Meşhur bir ata sözü -
ftnda kum vt; çak'ıt, daha alt tara. dür: 

Kurulut t&l'ihJ: 1881 

Sermayesi! 100.000.000 Türk Lirası 
Şubt Te aJana adedi: 245 

Zirai Te ticarl ber neVi banka muameleleri 

fmda kit ve b-l.l;ık: tabakaları teşek- cıÇömlekleri pişirenler Allah de -
kül etrıliştir. ğil, insanlardır! n 

Tabii balçığın içinde yalnız yal: Çamurdan, balçıktan eşya yap • 
n&~ kum. bazand~ kireç bulunmaz. mak, cemiyc~lecİ.l en eski bir san· a
Buna daha birçok diğer maddeler tıdır. insanlar. henüz d,.mir ve diğer 
de karllf1111Ş olabilir. Mesel& balçı madenler me\•cud olınadan, ''e • 
ğın i~nde . ~emır bulunabilir. Ru .- ya'hud buclardın j~fade etmesini 
tubeı:n tesmle p~slanan bu. dcmJr bilmeden, bütiin ev eşyalBTını ça • 
ba!çıga kınn.ızı ~ır r~nk verır. lııte murdan yaparlardı . Çok eski ceıni
t:u«lalarm, lme~~·~l~n~ kırmızı 0 - yetlerin medeniyet eserlerini bize 
l'uşlan bundan oturudur. kadar nakleden ve hu cemiyetlerin 

Buna karşılı~ içinde başka mad. medeniyet dercce.le.rini tayin etme. 
deler bulunan bir balçığın rcnği sarı mize im.kan veren çamurdan yapıl. 
olabılir. Bir kaynnın kum ve kile mış bu eşyalar, elırnizde çok kıy -
tahavvül etmesi o kadar ,aŞllacak metli bir ve3ik:ı olarak bulunmakta. 
bir hadl.ae değildir. Öyle ya; balçık dırlar. 

~ ~ 

lstanbul borsası 
21/ 4/ 1941 açın., • kapanış fia.tlan 

ÇEKLER 

HİKAYE 
(Battarafı 5 inci say[ ada) · 

Hepsinin sonuncusu olarak, bü
y.ük beyaz ihtiyar da, ay gibi son 
uykusuna yattı. 

Londra 
Açılış ve 

ı Sterlin 
New. Yort l 00 Dolu 
Cenevre 100 İıivıç . P'r. 
Atına 100 urahml 
Madrıd 100 Peçe.a 

k<ı 

5.2025 
132.2:> 
30.70 

0.99 
12.8450 
3.153-0 

30.9150 
30.5250 

Ölü a_ğaç yalnız ölüleri sığındır
dı. Saadetten .l?illen ölüleri. Ben 
de kendi sırama yere uzandım. 

Kuş daiina terennüm edzyordu. 
Yalnız benim için! yalnız ' benim 
içini ... Bu düşünce, bana. Tanrı -
nın nefesi ırfui tatlı idi. 

PARA BiRiKTiRENLERE 28.800 
LiRA iKRAMiYE VERıvoa 

Belgrad 100 Dinar 
Yeıkohama 100 Yen 
Sto;ı:.holm 100 Isveç !"r. 

f.inaı Bankaaında kumbaralı n ihbar.su tuarruı beaa.blannd& 
enu 50 lirası bulunanlara aenede t defa çekilecek kur'a ile a.p.tı • 

Esham ve T•hvilit 
Ya sonra ne oldu mu? Sonra n:'! 

oldu mu, küçük babacı(!lm? Hiç 
bilmiyorum. Beyaz bir yatakta u
yanıyor, senin vasıtanla bevaz ka
dınlar tarafından bakılıyorum . . . 
Evet. bitirdim sözümü. küçük ba-

daki plAna göre ikramiye daaıtılacakt.ız. 

Erg:ı.nt % 5 ikra.mL. 
yelı 1933 
Sıvas-Erzurum ın. 

Sıvns.Erzurum VIL 

4 Adat 1,000 Lirahk 4,000 Lira 
19.-
19.10 
19.10 

bacığım. Hayır, aç değilim: artık 

''I R A D y O ı acıkmak ne bilmivorum. Faka+ 
_ yalvannın sana, biraz votka ver 

------------- Votka, müziğin güneşidir. Razı ol-
SAU 22141941 muyor musun? Ziyanı yok. İşte 

8: Saat ayan, 8.03: Ajana ha- k "tü" "d ı.. uş o yor. .. yenı en... .,enim 

4 
" 4 " 40 " 100 " 120 " \60 " 

500 
" 

2,000 n 
250 n 1,000 n 
100 • 4,000 

" 50 n 5,000 .. 
40 • 4,800 

" 20 " 
3,200 .. 

berleri, 8. 18: Hafif parçalar (Pi.)• · · ] b · · · öı ·· ıçın... ya nız enım ıçın... um 
8.45: Ev k.a<l:nı, 12.30: Saat ayarı, bülbülü ... Cennet ... 

Dikkat· Ht'sablarındaki paralar bir sene içinde 50 liradan aoatı 
dütmiyenlere ikramiye çıktığı takdirde 4lt 20 fazla&le verilecelı:t6r. 

12.33: Türkçe plSklar, 12.50: A. 
jans haberleri, 1 3.05. Türkç~ plak

lar, 13.20: Karışık miizik (Pi.), 
16 : Saat ayarı, 16.03: Cazband 

Çeviren: Ha1~d Fa.hr{ Ozansoy 
Kur'alar senede 4 defa, 11 Mart. 11 Hazıran, 11 Eylıü, 11 Birin

ci Kfmun tarihlerinde çekılecekt ir. 

1 LAN 
(Pi ) • 1 8. 30: Ç iftçinin saati. 18.4 5 : Kefelıköy dal 7anının hasılatını Ba
Muzik 19: Gençler n•andolin tnkı- lıkhanede sa t.mnk ve tutarını almak 

' . h için t.arafun:Ia~ hiç kimseyi hatta 
nu, IQ.30: Saat ayan ve aJans a. ""'Vclm Bay Öz,.." ·· d h bı · · · . _ . . . "" ,,u:· Lı e ıç r ışımı 

berlen, 19.45 · Zıraat t.~~~ını, takibe wka etm ış değilim . Bı'Z7.at f ş. 
19.50: Solo şarkı ve turkuler, lenmi ıtakib edecelhmi ve Balıkhane _ 
20. 15: Radyo gazetesi, 20.45: Rad den dalyan has!latıınm tut.'\rını da 
yo salon orkc!strası, 21.30: Konuş. kendim alaca~ımı al.ı ka.daıanın ma
ma,Ç. E. K. gı::nel ba,kanı,Dr. Fuad liımu olmak üzere iH\.1 ederim. 
Umay çocuk bayramını açıyor, Büyiikdere KcfPJiköy ~aJ~anının salıılbl 

21 45 . B" . ..:tı. f l h . 2., 30 . Emin~ Ö1.gur . . u,..- ası eyetı, ... . 

, •• Dr. IHSAı'll SAMı c 

lTi; v! ~ra?,~ ha~lı~r~a~u!u!! 
mamak: için tcairi lı:ot'i, muafiyttti 
pek emin taze afıdır. Her ecxaneJe 

• buluııar, KutuH '6 lr.uruştur • ..,, 

Saat ayan, aıans haberleri; borsa. 
22.45: Dans nıüziği (Pi.). ..- SATJLIK KOK. K ~ ,_ 

İstanbul Sult.rnnhıned Binbir
dlrek mahailasinin Çeşme ve Su
ter.azlsi so:.-agır.da.ki mo.h:ıllt'ıı 

19, 21, :3 kapı nuın.ıro.lı 96\l met. 

Fatih Sıılh 3 üncü Hukuk Hakimli. 
tinden: 
Koca.mustarapaşa C:lmbaziye ma _ 

hailesi Sümbülefendl sokak 1 numa
rada oturan HUSey.n Fehmi kızı Mem 
nuıııe TeMoğanın lıacrile ayni ; erde 
oturan üvey anası Şaziye Tezdo~anın 
21/4 941 t.anhındl) va.si tayin edildiği 
ilin olunur. 941/453 

re mura~ba~nda o.ı!lçeli muhte- Yospd Asliye o. Hikimlltinden: 
şem konak, SU:tananmed Birin- Ycngad belediye ebesi 1'"ct.hıye Ay • 
ci Sulh Hu;.uk m~h!cemMi mari- doğu vekili uuk..ı.t Hüsnü c;inğiz ta -
!et.ile 25/ 4/ 941 CUma günü saat rafından Fe~hıye lı:ocası Tahir Aydo-

l .14 .. te•m•ü•a•e•d•e•l'4ieımisa•t•ı!•a•c•a•klltır11 ... , ~u aleyhine aı;ııan boşanma dan.~ın
da: 

Müddeialeyhin son ikameti olan İ&-

E k• h• H Qk l K d tanbul Fındıklı tramvay caddesinde s ışe 1r ava u u • an: 125 numa.ralı aşçı Şa.k:ır dükkiı.nı üs-
t - &9ki.şehır hava okuluna be~ İngili7'Ce tercüman alınacaktır. Azami tünde mukim eski polis komi.ser mua

ücret. 210 liradır. Talip olacaklar:ı yapılacak imtllianda göstE>recekleri bil- vini hAlen şoförlük.le iştigal eden Ta. 
gi ve llya.ka.t derecesine göre imtihan heyetmce ta:tdir ve tensib edilecek hır Ay~u n&mın& çıkarılan dave -
uc:ret. vel'ilecektlr. tıye gii<rterllen adreste ıbulunamadt -

2 - Aıta~ıd.a.!ti va.sınarı haiz bulunan i.1teklilerin okulctı ~lcil edlleceıt ğından baıh8i1c bilatebliğ iade olunmuş 
bir heyet ta.rafından ımtıhnnları 1/5/941 t.arihinde yaııııncnktır. Taliplerin ve mahkemece müddeialeyh 'Iahıre 
25/ 4/ 941 ta.rıhine kadar 1'.;sl·.işehir Ha va. okulu komutanlı~ına müracaat üAnen tebligat icra.sına karar veril -
etmeleri ve imtıha.n günil olan 1/5/94 ı tarihinde EJk:'ifhir Hava okulu ko- miş ve muhakeme d'? 7/5/941 gününe 1 
ırwto.nııfı,nda bulunmaları llAn olunur. talik edilmiş olduğundan mum:ıileyh 

A - Türlt 1hna.lı: ve ecnebi kadınlarla. evli olmamalı:. Tabirin 0 gü!l Yoı.gad tsliye hukuk 
B - Askerligıni bitirmi.7 olmak. mahkeme&nde saa.t 10 da hazır bu-
C - Medeni haklardan mahrumiyet oezasile mahkum vcva devlet içın Junnıa.sı veya kanun: bir vekil gön -

muzir ~kilıltlıı.r:ı. meıısub olmamak. · dermesi, aksi takdi.- . e gıyabında mu-
D - İyi ahlak esha'bından olmak ve haysiyet ve nl\mıı.ıil muhil fiillerle h:ıkemenın icra olunacağı ilan olu _ 

ve alelitmk ağır hapi.! veya o derece cezayı mi.istelznn bir fiil ile mah _ nur. (164) 

kUm olmamaJc. .<T• 

E - Sıhhi ahvali vazife gônniye müsaid olm:ık. (raporla). 
F - LiBe veya mu:ıdUı tahsllı görmüş olmak ve}·a devlet memuriyet

lerıJıde hizmeti me&buk olmak ve bnnlua aid ve.sikalıır ibraz etmek 
H - En a.z üç sene hi.T.met edeceğıne dü :ooterlıkçe mı:saddak kı.ahhüd 

(2301~145) 

..................................................... 
Son Posta Matbaası: 

!ıleşriyal Müdürü: Selim Ragıp EıMıı; 
SAUiBLERi: S. Ragıp EMEÇ 

A. Blaea UŞAKLIGİL 

Diı Tabibi 
KABAKCIYAN 
Hergün hastalarını ltabul eder 
Oedikpaşa cactde.~i No. 77 

T. iŞ BANKASI 
Kuçuk tasarruf hesapları 
1941 iKRAMiYE PLANI 

Ketiııleler: t Şubat, 1 MaJ'M, 1 &.. 

tuaW.. 1 hiııeıtetrtn ~ 

J&PA'S· 

1941 ikramiyeleri 
1 adet. 2000 liraut - 2000.- lira 
s • 1000 • - 3000.- • 
J • '150 • - 1500.- • 
f • 500 • - 2000.- • 
8 • 250 • - 2000.- • 
il • lot • - 3500.- • 
80 ı IO • - 4000.- • 

300 • • • - fOOO.- • 

•=-----..... --------------

Tercih Edilmesindeki Sebep 

6RiPiH 
Bütün Ağrılara, 
Hastalık Başlangıç

larına Karşı ve Hiç 
Zararsız En Kuv
vetli ıv. üsekkindir. 

GRiPiN 
Nezle, ıoğuk algınlığı. grip rahatsızlıklarında bq, diı, 
mafsal, romatizma, asap ve adale ağrılarında lüzumun
da giınde 3 adet alınır. Taklitlerinden 1akınınız ve 

her yerde pullu kutuları ısrarla isteyiniz. 
• 

Kamyon alınacak 
Maliye Vekaletinden: 

ı - 0,5 ilfı l,5 tona kadar Fort., Şevrole, Entte!n~yonal, Opel ve 2 ili 
s tmıa kadar F:ııgo, Doç, Erıternıısyonnl, Bussing mn.rJrola.rda.n her 
hangi birımıen olmak şartıle iki aded açık karuserli kamyonet veya kam
yon ve bir n.1ed otobüs. 
Yıne 0,5 UA l,!> t.o~!1 kadar F vrt, Şev.role, Enternıı.:nıanal, Opel marU.. 

lardan panel tıpı ıkı sedyelı 3 a.:l.ed hasta. otomobıll pazarlıkla. sa~ın aıı

nac::ı.k tır. 
Mezkılr tipte karuserli kamyonet veya kamyon ve otobüs bulunınadıll 

tak<lırde yine a~ lll tiplerden olmak üzere S aded ~asi kamyonet. veya 
kamyon; ve panel tipınde nasLa. otomobili bulunmadığı takdirde yiDe 
bunun yerine de 3 aded kamyonet şasi satın alınac;..ktır. 

uAlınncnk kn:n)onet veya kamyon ve otobüs ile 3 aded basta ot.orno. 
b linin orijlnal ka.ruserileri bu lunmadığı takdirde 2 aded kamyonet ve 
kamyon şasi hariç diğer otobi.i.:> ile 3 hasta otomobili.1in mevcud nünıuu. 
ve renni şartnamesinde münde.ıç vnsırıa.rına göre ycrlı olmak üzere O.. 
ruserileri yaptırılacaktır. Bu parantez dnhilındeki hususat ihtiyaridir ... 

2 - 0,5 ila 1,;.ı lona kadar açık kuruserli kamyonetın beheri l500 lira
dan iki e.dedinın muhammen bedeli 9000 ve ayni sıkletteki blr otobüsllıl 
muhammen bedeli 5500 lira.dır . 

2 il! 3 tona !aıdar yine açu: karu.serli kamyonun behlri 6600 lir.ıdan ai 
adedinin muhammen bedeli 13200 lira ye bir otobüsün muhammen be
deli 7800 liradır. 

o,5 fili 1,5 tona kadar .ı>anel tipindekı hasta. otomobilinin beherı 5000 
lirodnn üç. adcdın.in muha.mn.~m beddeli 15000 lira.dır. 

ı0,5 il!i. 1,5 tona kadar meıkür tiplerdeki ynlnız ı;asilerin beher: 3500 
liradan ve 2 na 3 tona kadar yine zikredilen t.plerci.<:ki şasilerın mu-
nammen bedelleri beheri 5500 lıradandır .• 

3 - MuvnKkat teminatları 0,5 ila 1,5 tona. kadar ikı knmyoneı.;n 675 
ve bu tondaki bir otobüsün 412 lira 50 kur~ur. 

2 ilfı 3 tona kc.dar iki kamyonun 990 ve bu tondıı.ki b ir otobüsün 581 
liradır. 

0,5 ili 1,5 tonn kadar panel tipindeki 3 hasta. oloınobilinin 1123 liradır. 
4 - ŞartnaQ•eler Maliye Veklileti Levazım Müdürllıgünde veya ist.an. 

bulda. Dolmabahçede maliye evrakı matbua. nnbarınö.an bedelsiz olarak 
verilir. 

5 - Pazarlık 3 .Mayıs.941 tarihinde Cumartesi giinU saat on bırde Ma
liye Vekftleti r~vazım Müdürlüğünde müteşekkil eksiltme kom13Yonunda 
yapılacaktır. 

İsteklilerin 249() sayılı kanunun 2 ve 3 üncü maddelerinde :yaz:l: bel
gelerle muvakk:ıt teminat makbuzu veya banka k-efaiet mektui>ae birlik-
te muayyen gün ve saatte komisyonda bulunmaları. t.217611 c3033• 

D ok\or Hafız Cemal 
(Lokman Hekim) 

Oivanyolunda 1 0·1 No. da hergün 
hasta kabul eder. 

Telefon: 21044-713Q8 

iDAauiNi siu• is sAıucAsıNoA 
iKRAMİYELi HESAP AÇAR 

Kayseri Belediye Reisliğinden 
-ıcayseri ~lırLilin meskftn kısmının 1/5000 mikyasında ve meslcün ae 
gayri mesktln sahaları mecmuu olan 950 hekta.rhk Jo..oımınm l/1000, l/200I 
ve 115000 mlkyaslarınd:ı tesviye mün ha.nilli muntazam haritalarının ye. 
niden alımı ;şı kapalı zarf usuıae eksiltmeye ~arılr.u.ştır. 

Eksiltme :.>3/Mayıs/941 Cuma. günü eaa.t 15 de Kayserı belediyesinde t.op.. 
l'anacak ola.n belediye encümeni tar&fından yapılaca.lctır. 

Muvakka.t teminat 1206 liradır. 
Şa.rıtna.melor bedelsiz olarak Ka7scri !belediye mdhendiSılJ.linden 1'e7& 

Ankarada belediyeler lmlr heyeti fen şefi~inden alıoabilır. 
Ta:ıiı>lerin toplu olarak meskfln ve gayri me.skftn mecmuu en az 500 helı:. 

tarlık bir şehir ha.rit.ası yap~ına dair Nafıa Vekaletinden alınmış vesika 
ile ihale gününden iki gün evveı belediyeler imar heyete fen şefliğine mL 
raca.at ederek intir!k vesikası almnları IA.zımdır. 
Han'tanın kı.sıne:ı tcrsuni için 065X055 eb'adında ve ı milbnet.re kalınlı

ğında. 54 pafta. ve aynı cb'adda 3/ 4 milımetre kah~n.da 49 aded pafta 
ki cem'an 103 pafüı nlimyoıılu vatman kiı.ğıdı ıılıaarak oelediycler imlr 
hıeyetindıe mahfuzdur Bu l~ftğıdların bedeli, beooli ihaleye mabıs1'b edilıe-
celttir. (3118\ 


