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L idare iılerl telefonu : 20203 Fiab 5 kuruı 

"Kızllay,, ın yllhk toplantısı 

Kızılay reisliğine 
• 

Istanbul meb)usu 
Tarhan getiriliyor 

1'1erkezde bir umum 
müdürlük ihdas edilecek 
An.kara, 29 (Hususi) - KızıJay 

umumi meclisi bugün yıllık top
lantısını Aydın meb'usu Dr. Maz.. 
har Germenin reisli~inde ya~ 
tır. Toplantıda Başvekil, bazı ve
killer, Parti Genel S~kreteri ve 
yüzden fazla delege hazır bulun
muşlardır. Samimi bir hava için
de cereyan eden f:!Örilşm.derde Koı.
zılay Cemiyetinin son yıldaki fa
aliyeti takdirle z.ilkrcdilmiş ve 
müstakbel faal\ yeti etraf mda mü-

' hiın temenniler serdolunmuştur. 1 
Afrika harb salıalannc:ı aid iki görünüşı (Solda) Habeşı!stan yolları.nda ilerliyen Hindli kuvvetlerden 

bir kol. (sağda) Alman motörlü kuvvetlerinin Libya® bi1' limana ihracı 

Alrlkada General diyor ki Şarki 
barekAt AtlAntik Akdeniz 

gene darda muharebesi mlcadelesl 
Mısır hududunu 
geçen Almanlar 
ilerliyemediler 

Dessie mıntakasmda 
24UU hatyan esır elli1di 

...--- YAZAN: ---. 
Emeltli General 

H. Emir Erkilet 
c8on Posta• nın uurl 

muharriri 

B arbi, bizzat onu yapan.. 

Avam Kamarasında 
müzakerelere 

haftaya başlanıyor 
Dün kamarada küçük 

bir münakaşa oldu 

ların Ye idare edenlerin 
ağzından dinlemek elbette fay
clahdrr~ 0111H1-için, Çöıçil ne va
k.it bir nutuk ııöylerııe onun kuv
vetli hitabclcrini, icmal, ihtisar 

Kahire 29 (A.A.) - lngiliz ve tercüme yüzünden ne kadar Londra 29 (A.A.) - Avam 
Ortaşark umumi karargahının teb - piçlenseler ve ıcki.l ve mahiyet.. Kamarasında ıorulan bir takım su -

Harid:ye ırekili Şükri.i SamcoğlÜ 

Ankara, 29 lA.A.) - C. H. P. 
Meclis fitru;pu umumi heyeti bu
gün -29/4/194l- günü saat 15 te 
reis vekili Trabzon rneb'usu Ha
san Sakanın reisli~indc toplandı. 

İlk defa Hariciye Vekili Şükrü 
Saracoıtlu soz ala:rak son ıkı iud'.
tanın askerl ve siyasi harekat ,.e 
hidi~atı hakkında mufassal izahat 
verdi. Bu mevzua dair söz alan 

(Anası sayfa 7 sütun 5 te) 
liii: )erini bazan ne kadar deği§tir- aller, hükumet teşkilatının yeniden 

Libyada Tobruk'da kayda de - aeler ıbile, okumağı severim ve muhtemel tanzimi meselcaile umu - M d 
icr hıçbir mühim değişiklik yoktur. umumi vaziyeti kavramak hu- ml vaziyete dair yakında yapılacak ora a 

Sollum' da düşman müfrezeleri, ausunda bunlardan çok aydın - parlamento müzakereleri hakkında 

Sorulan bazı suallere ve ileriye 
sürülen temennilere cıneiyet reisi 
Dr. Hüsaınettln .geniş ızahat ver
mletir. 

Toplantı.ya yarın sabah devam 
' edilecektir. Y armkı toplantıda ce
miyetin esas nizamnamesinde ya
pılacak tadiller hakkmdaki .,roje 
müzakere edilecektir. Bu tadilatıll 
bir maddesine göre cemiyet umu
mi merkezinde bir umum milrlür
lük ihdası mukarrerdir. Ayni top
lantıda umumi merkezde münhal 

Rana Tarhan 
azalıklar için seçim yapılacaktrr. 
Münhal azahklardan birine İstan
bul meb'usu ve Müstakil Grup re
is vekili Rana Tnrhanın seçilmesi 
kuvvetle muhtemeldir. Bu takdir
de Rana Tarhan Kızılay Cemiveti 
reisliğine getirilecektır. 

Anadoluya gitmek istiyenler 

• 
ilk kafile garın 

Karadenize gidiyor 
lstanbuldan Mudanya ve Bandırmaya gidecek 
olanlar da 5 Mayıstan 11 Mayısa kadar Trak 

ve Kadeş vapurlarile naklolunacaklar 
lu..dudu geçıiklerindenberi, yerle - lanırım. küç.ük bir milnakaşaya aebeh olmuı a 1 et 
rinde sabit kalmışlardır ve ketif (Arkuı aayf. 7 sütun 4 te) tur. 1J Z , Şehrimizden Anadoluya gitmek I numaraya kadar olan bilet sahib-
kollarımız tarafından hırpalanmak- \. J Çörçil ezcümle demiıtir ki~ ,- için beyanname veren vatandaşltı- lerini Zonguldak, Filyos, Kara-
h\dır. K d d Nazik ve tehlikeli hareketlerin t rın ilk kafilesi yarın limanımız- bük, İsmetpaşa ve Eskipazara ~ 

Habcşiatanda, Desaie'nin zaptile ara agtJ a muvaffakiyetle yapıldıiı bir anda Almanlar cenuba dan kalkacak Tırhan ve Aksu \'a- türecekıtir. 
tıeticelenon harekat eanaeında kıt'a.. • kuvvetlerimizin maruz: bulırnduğu purlarile Karadeniz iskelelerine Ankara vapuru da Cuma 2ünü 
ıannıız.. iki bin 1talyan ve 400 müs- Italyan 1·şgalı· tehlikeleri artıracak mahiyette as - doğru ilerliyorıar · hareket edecektir. lıimancını:zdan ıneboluya harc'keı 
temlek.e askeri eair almışlar ve bir keri malumatı, milletin iıtemediğine Dnizyolları İdaresinin Tırhan edecekıtir. 
miktar top, kamyon ve büyük mik- ltaniim. Kahire 29 (A.A) _İngiliz Or- vapuru yann saat 14 de Galata li- Vapurlar iskelelere sabahleyin 
tarlarda ham malzemesi iğtinam el. BeTlin iııal tıltındaki arazinin Bu beyanat şiddetli alkıılarla kar ta.şark ~wni kar~rRahının tebli- ~anından kalkacak ve ellerindeki uğrıyarak bütün gün tahliye işile 
~i~lcrdir. Deısie'ye va~an ve D~- tahdidi meaelen hakkında n~ fllanmııbr. • ği: Yunanistanda geri çe!<ilişimiz bılet numaraları 1121 den 1421 e rnesı!Ul olacaklardır. 
l'le den çıkan yollardakı hasar, ıu - d" ? Baıvelcil müzalcerelcrin parla _ devam etmektedir kadar olan vatandaşları İnebolu- Diğer taraftan şehrimizden A-
tatlc tamir edi!mektedir. Diğer ~n ıyor mentonun bu haftadan aonra yapa.. Alınan tebliği ya götürecektir. nadoluya gidecek olan ikinci kafJ-
takalarda kıt alarımızın harekatı Berlin 29 (AA ) y • cağı ilk toplantıd" mümkün olabi _ Bedin 29 (A.A.) _ Alman or- Aksu vapuru da yarın akşam leye dahil vatandaşların da hnre-
tnuvaffakiyetle inkişaf ~?erken, va.. bir ka~aktan bildiriliyo~ı resmı leceğini bildirmiıtir. Çörçil Edenin duları başkumandanlllhnın teb- saat 18 de Galata rıhtımından ha- ket ~nleri tesbit olunmuştur. Ü-

(Battwafi 3 üm:u sayfada) :Su.gün Alman hanciye nezare- bu müzakerelere mühim ıurette ip-ı liki= . reket edecek, 15 numaradan 444 (Arb.sa sayfa 6 sütun 6 da) 
ünden öğrenildi~ine ~öre, Kara- tirak etmesinın muhtemel olduğu - Yunanistanda, Moranın temız- e 

Asılsız da~da İtalyan sivil valisi idaresin- nu da eöylemiıt:r. Müzakereler Çör- lenmesi işini yapmakta olan Al- lstan bul kadın l 
deki arazinin tahdidi, en iyi ola- çilin okuduğu aşağıdaki karar ıu • man kıt'aları Tripoli.sten ~eçerek 
ra-k .muvakkat hal sureti• keli- retine müsteniden cereyan edecek - cenuba d~ru ileri hareketlerine 

haberle.. mesi ile tavsif edilebilecek tedbir- tir: devam etmişlerdir. Hava kuvvet-
• lere dahil olmakta ve herhalde lbu Avam Kamarası, hükumetin Yu- (Arkası sayfa 7 sütun 3 te) vazılfe başında 

Sovyet - iran 
hududu kapanmadı 

tedbir KaradaA" devletin.in kat'i nanistana yardım lri)ndermek ıure.. 
hudud tahdidi manasını haiz bu- tilo takih ettiği siyaseti tuvib ve Cebelu·· ttarıkta 

lran büyük elçiliği 
tekzib ediyor 

lat.anbul İran ba,konaoloel~n -
dan apğıdak.i mektubu aldık. han . . .,. ... 

lunmamaktadır. (Arkası sayfa 7 sütun 5 te) 

iki rnşvet hadisesi 
Vilayet maiyet memuruna ve ağırceza 

başkatibine rüşvet teklif eden odacı 
ile aşçı mahkum ~ldular 

manevralara 
başlandı 

Zırhlılar ve tayyare gemi· 
lerinden murekkab kuvvetli 
bir filo Cebelüttarıka geldi 

Dün asliye 7 inci ceza mahke-ı mak~aki m~ks~dım şudur; Jastik -La Llnea 29 (A.A.) - Cebelüt-
mes~ ~:i1~d suçlar kanu~un~ t~~ıatın~.sız dare ediyorsunuz. tankta gece man~vralannın muay
te-vfikan ikı ruı:ı;vet verme pAdısesı Bız.ım es . ı a~!lblard.an Abdullah yen bir plan mucibince cereyan et
intikal etmiş ve her iki vak'anın a~da b.ır .ıroför vardır. Lastijte tiii anlaşılıyor. Cebelüttarık kapka-

j.s;:ı=f3~~:9ııS.ı~a~~ıô!~ suçlusu da mahkfun edilmiştir. şıddetle ihtıyacı oldu~t•ndan sıra- ranlıku. Taarruz manevrasını ya -
Uzwı zarnandanberi vfüt:Y. ette ya baktlmaks. ızın. kendısine bir ( • ~-- 11 sayfa 7 ·=•tun 6 da) r···••H••· .. •······ .. - ......... -......... , Vali Muavini Ahmed Kınığın o- çüt otomobıl lastı~i te~1n ederse- ~--__;;.__ ___ _ 

6 ayda pratik : dacıılığını yapan Settar evvelki niz çok iyi olur, ayni zamanda şu- 500 k·ı ker 
: gün vilfıyet mayiet memurların- nu da alın, siga~a parası yap~rsı- 1 O Ş8 

USUi //e ~ dan Kemalin odasına ~iderek Vali nız• diyerek rnaıyet memuru Ke- • b kk 1 
• i Muavininin odasındaki teİefon- malin eline bir iki buçuk liralık saklıyan hır a a 
1 

• ı • dan kendisini istediklerini söyle- ka~ıd ı>ara tutuştul'muştur. ngl lzce ~. Odacının bu küstahh/tı karşı- hkO ld 
Maiyet memuru telefona ~it- sında hayretten hayrete ~ü~n ma m 0 U 

1 
mek üzere odasından ç~k ış, 'Vali maiyet memuru dc~hal dnırenın 

O •k• • d Muavininin odasın~ tele- polisini çağırank, Scttarı yaka- Za'bıta dün Sultanahmedde be-. nı ıncı ers 'ı fıonun bulundu~masaya. ~ru la't.mış, mütenkıbc.>n. hakkı!1d~ bir yann~e .harıci ~eker s~kl~~ak 

l 
ytirümüştür. Byetkıd· od'llı 1,et- zabıt varakası. hn:ı:ı~ etmıştır .• · suretıle bı: ;ıevı . açıkı;tozlulu~e 

5 l•ncı· sayfada 1 tar maiyet m.emuruıa 1'fıyerck Hakkındakı ıtahkıkat ~'9.kile k8:!Jtısa;t bır ~~!kau .Yakahy~ak ! ona usulcacfk ~1 ıı • lemi..,c.tlr: ve meŞhuden dün asliye 7 ıncı ce- muddeıumumılı,ge teslım ctmıştir. 
• c- Sizi teV,I.Qn ok. za mahkemesine scv'kolutısn Set- Akbıyckta Cankurtaran mahal-

............................................ ; Bu bahane ile _itır- (Arkuı aayfa 6 alitun 5 le) (AJtcaaa aayfa 7 ılltun 5 te) 

Matbuat müntesibi kadınlarımız dün bir 
toplantı yaparak yardım sevenler cemi

yetine iltihaka karar verdiler 

Bayan lnönDnUn lstanbul kadmlarma cevabı 

Kadın muharrirlerin dı'lnkü topla ntı~na !iştirak edenlerden bir grup 
ENvelki gün, İstanbul kadınla- istanbulda bir şubesinin açılması 

nnın Parti merkezinde yaptıkları ı kararım verdikleri toplantı. esna
ve Yardımsevenler CemiyetUıin (Aıba eayfa 6 sütun 5 tel 



2 Sayfa SON POSTA 

Hergün 
---···-

Malta 
"'-'----Mnhlttln Biri 

-= == Kadın, cemiyetin yarısıdır. 

Nisan 30 

Sözün kısası 
Yunan Epopesi 

,_ ____ E. Ekrem Talu _ 

-s 

A kdenizin göbeğinde, ATIU
pa ile Asya arasına at1lmış 

hir geçid tnşı gibi duran bir ada 
vardır ki, tarihte tüdü türlü husu -
myetlerile meşhur olarak tanınmış -
tır. lstanbulda henüz bir köylü ha
yatı yaşandığı yakın devirl~r?e, bu 
adanın i.ami. halk arasında ıkı ıeyle 
meşhurdu: Biri yum ak, kolay işle -
nir ve levha haline 'konulabilir ol -
duğu için, evlerde. döşeme taşı ola
rak kullanılan n renkte bir taş, 
diseri de. uzun kulaklı ve boynuz 
ba~le Maltız adını tqıyan sütü bol 
bir keçi! 

G eçenlerde YunanistandaD 
Türkiyeye gelen İsviçreli 

bir meslekdaş. komşu memlekette 
harbin başiangıcındanberi yapmı;ş 
olduğu müşahedeleri bize hararet
le anlattı. 

Birkaç kişi idik. Hepimiz dik .. 
kat kesihniş, dudaklarından çıkan 
sözleri kafamıza ve içimize nak .. 
şetmek. onlardan ahkam çıkarmak 
isteğile dinliyorduk. Cok da güzel 
anlatıyordu.. Diyordu ki: 

- Yunanlılann müdafaası, kah 
ramanca dövüşmeleri sizin bura
daki her türlü .tahmininizin de 
f ev.kindedir. Ben ornda. Homerin 
Od~yasından canlı bir safhaya 
şahıd oldum. Dünya tarihi vatan 
mütlafaa=ıı uğurunda haıika1ar 
yaratmış birçok milletlerden bah .. 
setler. Ellas çocuklarının şu son 
münasebetle ,li?östermiş oldukları 
viRitlik o tarihi hamaset menkı .. 
helerinin arasında önemli bir 
mevki tutmaıta tamamen layıktır. 

Bugün, bu adanın ismi. hemen 
hergünkü harb raporlarında k.örül -
mektedir: Son sayısını bilmiyorum, 
fakat, ftalyanın harbe girdiği tarih
ten bugüne kadar uğradığı bom -
bardıman, arada geçen günlerin sa· 

yı nı iki defa agmış olsa i:eıek~ir. Bazı insanlar bdıruıız yaşayamazlar, kadın mevcudiyetlerinin ya - Kadın 18 inci aSJr ıairlerinin tasavvur ettikleri ıclcilde peri olmadı
Demek oluyor ki, dMwaltıı.hnın ~ugun- naıdır. Bazıları kadından nefret ederler. Onu iptidai arkadaş snnır- ğı gibi j}k asır erk.eklerinin aandıkları gı'bi aadcce ev idare eden ve ço. 
kü oöhreti de uğra ıgı ava Ju

0 7;1"k lar. Bazıları ise ne kadınla, ne de kadınsız yaşıynbilirler. Bu üç tipin cuk yapan makine de değildir. Kadını bir çemiyetin yans. olarak bi.. 
hardımanının sayısı~d ki ~ e .~: üçünde de ifrat vardır. linjz 'Ye ona o ... kilde muamele yapınu:., Önce yalnız İtalyan tecavüzüne 

karşı kovmak mecburivctinde bu
lunan Ylunanlılara, gün ~ldi !ki 
ta-biat ve onun unsur1an da düş -
man oldu. En sarp arazide, en şid
detli soğuklar ve fırtınalarla ~ar
pıştılar. İtalyan hava kuvvetleri

rekoru ve buna 1agmcn goaterd1 gı ••••••••• .. ••••••••• .. •••••••••••••• .. • .. --· .... - .... -. ....... ____ ..... - ....... .._ .................................... .!:: .................. _ •••••••• --... ---......... .-•••••••••• - .... --... •• 

fu~kavcmet kuoh:il· ifade ..ıa.b;. ı: a yf r 1 
Fakat, Maltanın şöhretini, ne ta

ıı. ne keçi i, ne de bu harbdc uğra. 
dığı bombardımanın rf'kor sayısı 
hakkilc ifade edemez. Malta, tarih. 
te baıh barına bir &.lem olmuştur: 

Yazıcı sefi le domuz 
çobanı sadraza 

, nin daimi tehdidi altında tek de
mi1"Y')lunwı kendilerine yetistir • 
diiti yiyecek ve cephane h~n 
h~ hükm'ündeydi. Ekmek bula • 
mavmca ya);ın kayalıklar ~ra .. 
sırıdan bi:r metre karını altından 
ot yolup yediler.. Ccphanesız ka
lınca düşman mevzilerl.ne süngü 
ile hireum ettiler. Bazı Yunan 
1kıt'alarında mutedil cenub böl -
gelerinden gelmiş ve müddeti ö • 
mürlerinde kar ~mem delikan
lılar vardı. Arn:ıvudluk daj!ları .. 
nın öldürücü soğuğu bunları },l .. 
dıramadı. ve f>.n yiğitçe bunlar dö

Akdenizfo ortaaında, Afrika ile Av
rupa, birbirlerini bu ada üzerinde 
tammışlar, birbirlerile orada kay -
naşmıılar ve Akdenizin hayatl, bu 
edanın varlığile, türlü türlü ıergü -
zeştlere hne olmuştur. Malta bi. 
raz Afrika, bjraz da Avrupadır. İ -
talyan olduğu kadar Fn1nsız veya 
lspanyOI; yahud da, Suriyeli. Grek 
olduğu kadar M181rlı veya Mnihibi, 
İspanyalı veya Portekizdir. Malta -
yı enternasyonal dünyanın tam en -
ternaşyonal bir noktası olarak ta -
ea~r edenek yanlıfhk yapmıı sa
yılmayt(Zf 

Mnha, zamanlna göre, Akdeniz
de asayişsizliğin ve huzursuzluğun 
merkezi, yahud da asayiş ve emni. 
yet t lcil:itının karargahı oldu: Su. 
riye sahillerinden Cebelüttarık'a 
kadar uzanan Akdeniz uzunluğunun 
ortaamda, Arab1arın Sakaliyye · de -
dikleri Avrupa Sicilynsile Afrika 
araaındaki mesafenin ortasında, 
Malta, uzun tnrihinde k .. h kahra -
manlıklarile maruf ~övalyelerin; kah 
da korsnnların knrnrgnhı idi. Mcse • 
ı·, halen, günde ilci deJn hava ta;;_ 
ruzuna uğrıynn La Valette limanı; 
Malta tnrihinde meşhur bir Framız 
şövalyesinin i.mini taşır. 

Onun en son devirlere a1d bir 
şöhreti de Cihan Harbini müteakıb 
bir kısım lttihadcıların ır:enfası ol -
maktı. Hatta, eğer ben de Maltayı 
yalnız tarihile tanıyıp, kendisile 
yakından tanışma vesilesini bulma
mışsam, bunun sebebi o zaman ele 
geçmiş olmnmakhğımdırl 

* Yeni zamanlarda Maltanın asıl 
şöhrt:ti, onun Akdeniz stratejisinde. 
l:i ehemmiyetli mevkiinden ileri ge
lir. lngiltere, onun bu ehemmiye -
tmi anladığı tarihten itibaren Mal -
tayı eline aldı ve oraya yerle~erek 
adıtyı tahkim için büyük emekler 
sarf etti. Hiç §Üphe yok ki, f ngilte -
renin bu emekleri boşuna gitmiş de_ 
ğildir; eon iki yüz senelik tarihte 
Malın, f ngiltereye hes::ı b!ız faydalar 
temin etti. Bunun için, o da kendi 
uğrunda ihtiyar edilen bütün feda
karlıkları bol bol ödemiı sayılabi -
lir. 

Malta Cihan Harbini rahat ge -
çirm~ti? O zamanlar kendisine dü. 
fen vazife, sakin bir kömür iskele -
sinden ibaret kaldı ve galiba, ftal -
yanın otuz senelik müttefikleri a • 
leyhine harbe girme!inde de Malta • 
nın te.iri büvük oldu. Fakat. görü
yoruz ki, tıırihin bu emektar atratej
cisi olan Malta, artık ihtiyarlamış _ 
tır: Bu vida v zife göremiyor( 

( "Son Posta,, nrn tarihcisi yazıyor ) 

Bir sual: Vücudu üç gömlek mi daha sıcak 
tutar, yoksa ayni kalınlıkta bir gömlek mi? 

Gelin de,- hep beraber fU gardl'o-Jmutlak olara~ hizclcki harareti mu- vüştiiler. 
bun içine bir göz gezdirelim. Siz hafaza edemezf. O da hararetin bir Vakit vakiıt İtalyan tayyareleri 
bUTada, belki de şimdiye kadnr hiç kısmını dişan kaçırır. Fakat bu ka- muhtelif Yunan şehirlerinin üze .. 
t,itmediğiniz çok şayanı hayret bir çıriş, muhakkak. ki vücudümüzün rine kadar gelerek bomba yağdı • 
şey göreceksiniz; havadan yapılmış kaçırışından daha yavaştır. rıYorlardı. Her seferinde ahaU bu 
entari, bunu görmenizle beraber, Demek ki biz, vücudümüzü tişü- musibet kuşlarını so,ğukkanlılıkla 
hatırınıza derhal, bu yazılara ba~lar- teceğimize, giydiğimiz çamaşır, ve ve tevekkülle karşıladı. Uzuvla .. 
ken size sorduğum üç bilmece gel- elbiseleri üşütüyoruz. Bir başka ta.. rmdan lbir veya iki tanesi hudu
miştir: birle, soğuk, doğrudan doğruya vü- dun öte tarafında, memleketin ve 

Yünlü kumaşları ütülerken niçin cudümüze değil de, üzerimizdeki milletin şeref ve namus uğuruna 
bunlan ıslatırız'? elbise ve çamaşnlara temas ediyor; har'bcden her aile, düşman tayya• 

Kürk in nı niçin ısıtır'? ilk hızını orada alıyor. relerinin bu ziyaretlerini onları 
Üç gömlek mi insanı daha eıcnk O ·· 1 k • d h k ha~ırlamak, teşvik ve teşci etmek 

tutar, yoksa üç gömlek kalınlığında ç gom e mı . a a srna i~n sanki bir vesile addetmektey-

bir gömlek mn tutar yoksa ÜÇ go·· mlek dı. 
Ç · · · ? ' Birinci düşmamı daha zorlu bir 

Üçüncü Murad tarafından ~ön- ~kıça rjbir ta~ .~çük h:yke~er amaşır IOSaHI OIÇln IStllr kafmhg"'mda bir gömlek mi? d: ikincisi inzımam edınce m_nnc· 
den1en bir çavuş Avusturya im- ç yo ~u: Bırıncısınd~ suvarıler Ha.: şeyden önce ıunu anlıyalım: vıyat ~ene sarsılmadı. Gerçı bu 
paratoruna bir mektub ~etirdi. harbediyorlardı. İkincisinden ibir Çamasınn veyahud giydiğimiz şey- Evet, şimdi bu bilmecenin halli- iki katlı tazyikıten sonra room.! 
Bunda deniliyonlu ki: kurd fırlıyor; bfr Türk onu kova- lerin "'vüc~müzü ısıttıkları do~ ne gelelim: Hanl}isi daha ııeak tu- makamlar olsun, halk olsun, har-

- Bosna ve Hırvat hududlann- lıyor ve yakalıyordu. Üçüncüsün- udur~ tar;> Üç gömlek mi, yoksa üç göm- bin neticesi hakkında bir hayale 
da bir takım çarpışmalar olmuş- d~. ise ~e!1e. Türk kıyafetinde ve m Halbuki işin aslına bakarsanız, lek kalınlığında bir gömlek mi;> kapılmadılar. Bir avuç yijti.tin, iki 
tur; lakin bunlar sulhu bozmak T.~rk ~ı~nnınde bir küQUk heykel kürk insanı ısıtmaz, bilakis insan Hiç tereddüde lüzum ııörmeden: muazzam devletin ordulıırı~a ~ 
için sebcb değildir. Boganzo ve gozlennı, a~nı, kulaklannı oy- k .. kü ısıtır. Esasen bunun ba~ka - Üç gömlek daha eıcak tutar!. yanamıyacağını herkes takdır edi-
Ba:kıbanyada sul:hu bozan Feridun natıyordu. tüurlü olma.ama da imkan yok Çün- Cevabını veriniz.!. yordu. 
Bey azledilmiştir. Aramızda ,gene Bu arada asma saatlerden baş- kü kürk aoba değil ki insanı ı~ıtsınl. Niçin} Bununla beraber, ordu her fm.. 
eski şaııtlarla muabedenin tecdid ka .sadrazn~a üç bin altın, diğer Peki. kürk. aobıı değil de insan İş cömlekte değil, 2hömledklderin kanıdantti~tiAfartıdekedertek savas1 :ı det: 
olun.ması istenir. vezırler~ ·bıner altın verilmişti. soba mı? arasında mahpus olan ava. a. ır. vam e : .va. anın sc a1!1~ ı 

İmparator RiHolf bunu fırsat F~ka~. s.~nan ~aşnnm kız~nlığı Evet, insan bir aobadır. HaWl. ha~aretin, aızması!°1a, ıntışa_ ~ev~~bahs ~~l.dı. Ş:ın ıçın, 
bildi. İstaırbuldald elçisi Peıen'e bır. ?irlu l?~Çmıyordu: Avusturya Yediğimiz gıdaların, içimizde bir nna az ~usaade eder. Bınaenaleyh ıdeal ıçın, tanh ıcı:ı sa'Vaşb~r. 
sulhu sekiz sene daha uzatmak ü- elçisı Pezenı mutlaka haşlamadan odun, veyahud bir köm.. ib' n gömleklenn arasında hava ne kadar Şu anda Yunanıstanın duşman 
zere Iazrm gelen emirleri verdi. içi rahat. etmiyecekti. Divanda o- dıklarını görmemiş mi id~k~ı V~ıft fazla olursa, ~zi aoğuktan muhaf - t~rafı~an işgal edilmedik tok 
Lakin ~erek her sene verilen otuz na sert bır ses~e ... doksanlık yfizün- bu yanış esnasında biz "hiç bir ateş za eden entan de o kadar kalın o- hır ven Rall'!lamıştı~. .. .. . ... 
bin altın ver,ı:tinin ı?erek kararla- de ~hunun .bulun heybet ve lhid- görmüyoruz.Fakat içimizde Lir ate- lur. Netice itibuile vücudümüz de Fakat harıtada ~culm~ş .. ~~ 
şan hediyelerin ~önderilmesi ge- detını akse~ırerck sordu: şin yandığını, vücudüınüzün sıcak- sıcaklığını o kadar fazla muhafaza ~:11 Yunanistan tarihte buvu.muş-
ciıkiyordu. Koca Sinan Paşa sadra- - Vergınin tediyesinde niçin lığından anlıyoruz. eder. tur. .. . db 
zam ok1u~u zaman Avusturyalıla- bu kadar teahhür gösteriliyor? Hararet nıuhaf · alt lı Üç gömlek. demek, havadan ma- Boyle milletler içhmse i a~ mt'ku-

Bunun Ih bo ~ cın· aza ına a n - ı ilç eJbi d ek · H Jb 'k. vakkattfr Onların avat ve ıs ı -
ra karşı ötedenberi beslediği kini şah su ~ za~{1~1 ~~ Ph ı- makla sıcaklık temin edilir. Sokak- k1:hn d 1 se b' ~. ;~ ha ~ 1

' ıaı hakkı~ı bizzat hak tekefful e-
hemen açığa vurdu. Hele su Pezen b ı·mbız~ s

1
a n~ı d.~ _P a:- ları ııoıtmak külfetinden kurtulmak 

1 
ancako b.rr eekomclb.' daTa '!_" der' 

denilen kafire Öyle kızıyordu ki e Se eu O aca,.,ını UŞUillll€Z mı- . . kn '-- duv } l mamu a ır t ıse emeıı;.. •• re · · · siniz' ıçın .. wı ar l ev er ya.pıyoT, tir. ~ &; J 
Bun:dan evn:el di~er vezirlerin · . . . kışın pencere ve kapılarımz sımsıkı (...,. GkıunH alu 
hepsini ayrı ayrı ziyaret ederken Pf'~e:r: pış~ın bı; •. a~amdı: bunun kapatıyoruz. Ancak bu sayede evi. Havadan duvar olur mu? 
Sinan Paşayı en sona bırakm~ı. sebefbını b~med~ın.ı. Vıyana.va nıizin içindeki hararetin diprı kaç- w A det kurumadan kalır. Bu ise bir za-
zirn 0 sırada sadrazamlıktan azle- yazacağını so~ledı. Sınan. P.aşa ıse ınasına mani olabiliyoruz. So~k. ~emleketlerde~ hatta. me~~ rardır. 
dihniş bulunuyordu~ bundan ~- mutlak~ ta:.lı•kir etmek utıyordu; Vücudümiizün etrafına kalın du- leketimızm bazı yerlennde bı!e. çıft Yazın bunun için keten veyahud 
ka yüz ıktzartarak bin altın vergi onu~ bır yazıcı oldui?unu duy- varlar çekmek imkanı olmadığı için, ca~\Pb?cercler ~ar~ır. i:uknıçdın~k. pamuktan çamaşır ve dbise giymek 
istemiş; bunu da clamamıştı. İşte mu,...u_: . . . vücudümüzdeki hararelin dişarı aız- e e 1 gayet asıt: •8 sa 1 1 daha uygundur. 
şimdi onlann acısını çıkaracak za- . - Adı bır. yazıcıyı elçı yapmak masına nasıl mani olabiliyoruz? c~.:n arasın,da na.vadan bır duvar Biz niçin çamaşır 
man ~el~i. Hemen yazdığı mek- ıktid~"!1ı Vıyana kralına kim işte giydiğİmiz çamaşır ve f'lhise- vucude getırme~tır. Bu ~ava?an ~u- • • 
tubda ~ken vcr_gi ve hediyele- vermıştır? Jetin vazifeleri de, vücudiimüuleki ~ar odamız~aki hararctın dışarı ın- gıyıyoruz ? 
rin çabuk gönderilmesini adeta Lakin Sinan Paşanın kendisi de hararetin dişarı kaçmıı.sına n·ani ol- ~rına mln.ı ~lur. 
emrediyor; gönderilmediği ıtak- vaktile Arnavudhrkta domuz ço- maktır. Vücudümüzdeki hararetle . . O .~aJde, ıkı cam~ı pencere demek Biz çamaşın sndece ke.n?imiz! 
.. :u....J &.. ~..ı ı:.· • bild. i d banlım """'"""' rrenrli~ı·nde ..ı-·şır' muhitimizi odamın k w t ıkı "'omlek demektır. soğuktan muhafaza etmek ıçın mı uııı.ıe "'ıa~·~ece~ını ır yor u. h" t:~··-v· h " .., ~"'v - : • -. ao agı 111 aca- -. , . 1 . kl k.k . . . d 
Budin beylerbeyinden de a ni me suret1le saraya alınmış, işte ğımıza, hız gıydiğimiz çamaşın ısı- "Tl enn yaptı ~n ~et ı ata gıyenz}. Evet. ı:tbiseden °!aa a ç."': 

d kt b rreı· A stuy (Arlam savfa 8 sütun 2 de) tıyonr.ı. Vlikia grodı·cın · d n::ı7 ")n hava hararelı tugla du - ma,ır gtymemızın sebeblenndcn hırı mana a rne u .,. mcc vu r- ~ ·~ ... ıruz c;ama§Jr a, 1 d d h . • h fa d h k k. k d' .. 
l i ·-•••••••••••••• ... ·----··•••··-· .. ·· ............ ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• va. aı an a a ...,, mu a za e er de hiç eiip e yo ı en ımızı ıo imparatoru ace e ctt ............... .,, · .. -

ya . • '. r_ Son zamanlarda evlerin inşaatında iuktan muhafaza etmek iı;indir 
Bır 11'Y sonra elli kı.şflik bir he- 1 STER i NAN 1 kunnılan tuğlaların delikli olması (Arkası sa;yfa 8 sütun 1 de 

Yet Viyanadnn İstanbula dom-u • b d ·· ı·· ··d·· ç·· k.. d ı·kı· ................................................... . . ..,. ur n:ı o uru ur. un u, e ı ı 

Filh kilca, Sicilya ile Libya ara. 
aındaki yola tamamen hukim bir 
mevkide bulunma•ınn rağmen, Mal
ta, ftalya ile Almanyanın Afrika 
ile olan muva 1 J nnı kesemedi 
Çünkü, hav dan geceli gündüzlG 

Yola çıkıfs:rdu. Bıreok zorlukları 1 STER İNANMA J tnğlafardan yapılmış bir duvar. ya.. T A K V 1 M 
y.enerek stnnbula va~ılar; heve- rı yanya havadan yapılmış bir du. rı========::=:==iF.:=:==:=::====~ 
ün başında saray muşavirl Bo- Mustafa. sov c!ını bir türlu- nl b t ba var demelctir. N S A N 
hemyalı Fredrlk Herkeviç fbulu- ,, a amı,, zn ı aya 'vunnuş. Za Y Ü fü lb' 

taarruza uğrayan Malta limanında 
artık lngiliz donanması bannamı _ 
yor: tayyare, yeni bir sil•h olarak 
meydana ç•kıp, kendisinin taarruz 
kudretjni übat ettiği uunandanberi, 
artık Maltayı ihtiynrlamıı görüyo -
ruz. 

Acaba omı gençleştirecek bir aşı 
bulunabilecek mi? Acaba, Maltayı 
yüzlerce ve hattli binlerce tayyare
nin canlı, miiteaddi bir yuvası ola
rak da görmek zamanı gelecek mi? 
Bilmiyoruz. Belki ı-vet, belki hayır, 
herıey bir zaman mescle!il 

c.Jluhitlin t2Jie9•,. 

~ .,., b öğrenemedik, fakat ne olursa hıta da Mmıtafayı yakal:ımı•- azın y R 9 IS8 
nuyoı-uu. ıxı :ıron ve mümtaz sa- 1 uh kk ""' d l d b k o sun m a ak ki açıkgöz bir mahkeme huzuruna çıkarmış, a.. • • 
raY. a amanı: a~ ir a~ da he- genç.. dam şimdi tcvlciHıancdedir. nıçin gıymiyoruz? 
yet'ın eheınmıyetini nrtınyorlardı. Bir kumaş mağazasında çalı- Elbette uzun veya lı::ı bir za. 

Heyet adet olan merasimle ka- şıyonnuş, evvelki gün dükk.fına man, cezasını çektikten sonra 
bul olundu. Senelik vergi olan 0- gelen bir müıteriye: aı·b b' ihti 1 ·ı f -'-
tuz bin altından başkaca netırı· ' len g ı ır ma ı e a:uu açık 
h.....ı:... "' - İngiltereden bir kupon ku .. gözlükten vazgeçmem~ olduğu 
'"'~,.eterin büyük kısmı f?\imüs- ma .. geldi. Fakat çok pahalı! h ld h ·sha d lı.: k 

tQn kaselerden, kupalardan. zar"ı·f ,,. n e apı ne en çı nca tır, 
1 diyerek bir toptan aıta kalan iki o vakte kadar ve o valcitten aon-

şeker 5epctlerinden, irili ufaklı ve buçuk metrelik bir kumaıı 60 li- ra İstanhul piyasasında fozlahğı
işlemeli .gümüş tepsilerden, süra- raya satmış. nın yahud eksikliğinin pelı.: hisse-
hilerden, ço'k ustaca işlenmiş olan Mü~eri, eonra kandırıldığını dilmiyeceğinden emin ol:ıbiliriz. 
altı tane asma saatten ibaretti. iSTER iNAN, 
Bo'hemya ve Avusturya ince san'at 

larının ımiikemmel b:rer örneği o- iSTER iNANMA 
lan bu saaUcr en cok ıröze çarpı- ! 
yordu. !Bunların önünden her <;al-

Çünkü yün çok aıeak tutar. 
Sıcak tutar ne demek? Yuknrıda 

verdiğimiz izahatı dikkatle okuduy
sanız bunu siz de anlamışsınızdır. 

1 

Yünlü elbiselerin içinde birçok bo~ 
luk vardır. Bu boşlukların içinde Yiİ· 
cudümii2den sıznn hnva YCT alır ve 
bizi daimi surette stcnk tutar. 

Fakat yünlü elbisenin bir başkıı. 
mahzuru daha var. Şayed yünü ısı
tacak olursak çok yavaş kurur. Bu. 
nun için sıcak .gii .. Jerde vünün boş
luklarında vücudümüzden intişar 
eden ıslaklık' ve riitubet uzun müd-
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Telgrd, ele ... 011. ,Ve elsi Da erler· 
Makineye ı Bazı derilerin ihracına ı ~tf ~ ı 
VerillrkeD mnsaade veriliyor e Mister Churchiltin 

~ -nutkuna dair 

lzmirde bir kadm bir erkeği 
hançerliyerek öldürdü 

• 
Amerika ve Alman 
deniz kuvvetleri 

arasında çarpışma
lar bekleniyor 

V k AJ t t - A d }Ak İzmir, 29 (Hususi) - Şehrimiz.. şi Mehmed Ye~lsoyu evine davet e ör e arilı.L.aD an a Clı a,- Yazan: Selim Ragıp Emet de bir kadının bir erkeği öldürme- etmiştir. Davetliler evde eğlenirlcr-
1 ı •• d il teblı• ~ 'itli'" .. aile neticelenen bir c~nayet iılcnmi~- ken bir aralık Ali Pakizeye küfür J ara gOD er 8D 6 ıı&J& uta?ı ~zere zaman zaman tir. Hadise şudur: 

. ıvazıyetı aydınlatıcı hıta. ~ 33 yaşında bulunan Ali Kaçan etmiş A '\'~ bund~n muğber olan ka _ 
_ -' l k d beler ıra<i, eden lngılız başvekılı isminde biri bir müddet evvel kav. dın hanul oldugu hançeri çekerek Anhra, 29 (Hueaei) - Bazı ..;n yerlerinacn a ınaca yöz e on Mıste Oh h 11 b d b k 

"· 1 b la d .. r urc ı . un an ır .~ç galı bulunduğu metresi Pakize Ye- dostunu öldürmüştür. Katil kndın 
deFilere ihraç lisansı veıflcceğine i mik.ta?nın .. tartı ~~·.1 ve un ~. an gu~ ev~el yenı bır nutuk daha soy .,ilsoy ilr barışmış kadını ve karde- akalannu tır. 
daK Ticaret Vekfıleti alikalılanı fU partinın yuzde hırını aşmamak uze- ledı. Mthver kuvvetlennin Y~os- ,.. ,.. Y ş 
tebliği yapmıştır: 1 re ve en az bir balyeainin açılarak lavya, Yunanistan ve Mısırda kay- k 

1 Ağuıtoı 1941 tarihinden ~on- biroc birer derilerin gözden geçi - deyledığı terak:kıler karşısında Af rı·kada hare at 
ra yalnız salamura derilerle mesine rilip m•yeneai ıuretile yapılacak- İngıliz başvekilinin dünya efkarı 
"Ye liflerinin uzunfoiu umumiyetle tır.. umumiycsine arzedebilcceği ma - d d 

Amerikan donanması 1-a saıttimetre oıan iç.inde iıtisn~i .. ıbr~ç neansıarı mrac~t .. ~üdür - ııırn.atın bır derece bedbinane oı- gene Ur U 
.... • • olarak 1 O santimetreye kadar lıf luklen tarafından mal gorulup yu - ması tabii idi. Fakat bu nutkun 

Atlantikte 2400 kılo- hulunn ve 100 adedinin ağırlığı karıdaki eveaf ınal\ım olduktan son mümtaz vasfı, hadiseleri olauğu (8aıtarafı t inci sayfada) 

1 ... d 230 kiloyu geçmiyen hava kurusu ra sahibine verilecek ve tesbit edi- gibi açıkça beyan eylemekten r,:e- tanperverlerin faaliyeti de süratle 
metre uzun ugun a derile..e ve elyafının uzu:ılubru ayııi ı 'en hadlerden fazla ağır ve~a uzun kmmemesi, ayni zarruında yılmaz bütün memlekete yayılmnktndır. 
bi sahada devriye eb'adda olan ve 100 adedinin ağır- yapağılı derilerin. ihraç hsansları mücadele azminin bir ifadesi ol- Almanlar terakki etmediler 

r I.ğı 250 kiloyu geçmiyen tuzlu ku. parti yeniden işlenıp matlub evsafa masıdır. Londra 29 (A.A.) - Bugün sa-
geziyor nı derileri ihraç lisansı verilecek ve uygun bir şekle konulmadıkça ve - Şimdiye kadar İngihz m€s'ul lahiyettar mahfcllerden öğrenildiği-

itbu maddelerden fazla ağır ve u - rilmiyecektir. a;damlarmın vaziyeti harbiye hak- ne göre. seyyar lngiliz kt-şif kolları 

Ruzveltln 
beyanatı 

zun yapağılı derilerin ihracına li - Bu itibarla l Ağustos '941 ta - dmıaa gerek u.'llwni, gerek hususi tarafından hırpalanmaktn olan Al -
SN'ls verilmiyecektir. rihinden sonra deri ihraç edecek olarak söylcmış oldukları her soz- man ve İtalyan kuvvetleri, dün Cu-

B" husu n tesbiti iPıı ihraç edL tacirlerin lisans talebi için yapacak- de, muhakkak ki hakıttatm ta ken- martesi günü, Mısır hududu mın -
leeek deriler en-elemirde Ticaret ları müracaatlarda mallarını birinci arsıni görıııek mümkun olmuştur. takasındaki harekatta hiç bir terak. 
Vekllcti ihracatı korıtrol t~kilatı fıkrada yazılı vasıflara uygun bir şe Bazan ve halin kabı olarak bu ki kaydetmemişlerdir. Sollum'un 
tarafınclan muayene edilecektir. Bu kilde l.azırladıklımn;ı dair sarahat sözlerde iphamın fazlaca hüküm - İngilizler tarafından ciddi surette 

Sovyet ve Japon gaze- ite aid kontrol her ptU"tinin li.aktta- vermeleri lüzumu tebliğ olıınur. ferma !bulunması nazarı d:kkati müdafaa edilmemekte bulunduğu 
l · l l celbtemiş ise, bunun sebebini, as- ve Sollum'un kaybına hiçbir husu-

le erinin muta ea arı H b l .
1 27 y l keri zaruretlere hamletmek muva- ıi ehemmiyet atfedilmediği tt-barüz ar ma zemesı ugos av fık olur. ettirilmektedir. 

Vaşinjrton 30 (A.A.) Dün k fj} • Harb başladı başlıyalı, İngiliz Tobruk'un vaziyeti 
ınatA:>uat konferaHında ~t a . elerinin tayyarecı ve müttefik kuvvetler, Habeşıs - Tobruk etrafındaki vaziyete ge. 
Amiral Starkın beyanatını teyid tan ~ şarki Afrika müstesna ol- lince, düıman, Avustralyalıların ha-
etmiştir. S'tark Amerikan dOftMl - h• • M k d mak üzere hemen her mücadele rekatını tahmin ettiğinden daha kuv 
ınasırıın halen Atlantikte 2-tOO H- JmayeSI 05 OVa a sahnesinde devamlı bir surette vetli bulunca, civarda tedafüi mev-
lometre uzunluğunda b!r mesıı.fe muvaffakiyetsizlrklerle k.arşrlaş- eler inşa etmiştir. Tobruk·un mu • 
üzerinde devrive <Rezmekte oldt1- A "kad b·11··ı h k 1 Londra 29 (A.A.) - LondTa- mışlar.dır. Bunun sebebi aşikar - hasara edilmiş bir kale olmadığı te-
iunu söylemişti. Rumett Birleşik ffi8fl 8 lnlt are 8 0 ya gelen haberlere göre 27 Yugoa- dır. Hazırlıksızlık ve ekseri ahval- barüz ettirilmektedir ve general 
Amerıkanm Alnın11ya tarafmdarı ·ı · l laı tayyare aübayı ile diğer bir kı - de kemmiyet noksanı. Wavell. düşmanın cenahında :-,ir 
t&yin edilen harb mıntakasmı ta- QBÇI m8SI C8r8J8RI ar IJOr aım tayyare mürettebatı Moekova- Bu ahval ve Skrtlar al- diken teşkil etmesi için, or"da mnh· 
nımıyaca~mı Kaydetmiş ve ~arb Vaşington, 29 (A.A.) - Büyük ya gelmi~r. Bu tayyareciler Savoia tında dünyanın herlınngi bir sus kıt'alar bırakmıştır. Deniz mü. 
nısıf küresinm rmidafaası icab et- Britanyaya giden harb malzeme- tipinde 3 bombardıman tayyaresi - kt.rVVeti, hasmı karşısında şim- nakalatı daima ııçıktır ve knradn 
tirdij:ti takdirde Amerikan donan - si kafilelerinin himavesi muharc- le gehni~lerdir. Mostııri'den kalkan diye kadar davasından vaz- dü§Ttlan, mevzii tamnmile çevire _ 
masının lbu mıntakaya da _girece - beci tam manasıle başlam~tır. -ayyareler Bulgaristanla Romanya.. geçmekten başka bir şey ya- memi~ bulunmaktadır. 
~l Çö,...il tarafından evvelki akşam dan geçerek Mosko\•ayıt varmışlar- .....,,.,.,,.7 ,ı..-1.,, aelı"....J: İn.,.ilı"z kuv-
K ni 9Öylemştr. • ·" .,....._ :ıw "' ,.. ı"Uıo ,.,.. Almanların takib tiıbiyesi 

Vavington 30 (A.A.) _ Bahrı söylenen nuhrk burada c bize mal- dır. ___ ----- vetleri i-çi.n b~ ~öyle olm~dı. ~er Londra 29 (A.A.) _ Reuter a-
h k · f" · ı St ı_ zeme .M.nderiniz:> hitabının cbize aff k y~ .... zlık yenı bır mu ıuc fıt daireaı şe ı ıı.mrra arııo. ,...., ı B d d muv a ı \;11.<)ı ' - • h "")" d b" d k" 

h 1 A malzeme teslim edıniz. şekl:nde ''B • "' .l 1 .. · t b' · .. ·...ı • ıansının gar ço un e ır yer e ı 
Amcrilcn. donanmaı:nın a en t- er Jll• ag a ca.ue.e }Çtn. a. ze. ır umıu ve ~cnı muhabiri b"ıldirivor.· 
l "k 00 k"l l"k b" taditi cribi ~eniş bir tarzda tefsir b 1 ld 
anti tye 32 1 ometre 1 ır me- ""' ır ım_ an vesı esı 0. u. Almanlarla ltalynnların Mısırda 

red .ı:w· . b·u· · edilmektedir. Rokfcllcr tarafın- J h } A ~a e devriye geztugını uaı.rmış - dan kafilelerin himavesinin isten- yo U U yası,, B~lh~ ~enkan~ rupa tekrar başladıkları tazyik hareke -10
So ' mesi ve Bullitt'in ha?1b tehlikesi harb~_nc k~şl gosterme te 0 du~ tinde, sene ba ındn lngiliz kıt" ala -

vyet eaz:etclerinin noepiyatı hell!lın b. ı. r P. arça .da.ha ar.tan ala- rının Libya hududundan ilerlemegw e 
M k paha:nna dahi olsa her türlü \·ar- t d 1 kı~ 

os ova 30 (A.A ) - Scn•yet dım lehindeki bclığ müdafaana- Kanatla bafockilinin harb ~ ngilı2:. ı:a ?Sll_llll. çc 1 =-'uı~- başladıkları zaman tnkib ettikleri 
donanmasının Nl$ı'"ı ,.~nrı olan h LL ..1 b sinde en b. uyuk amıldir. Maamafıh. t"bıy· eyı" tı:ıtbı"k ettı"klerı" nnln•ılm k-

A mcsi :kafilelerin himayesi khiııde vaziyeti OR1etnua eyanatı « .. 
cıKızıl donanma> ~azctesi, me - furas .. ına ışaret etmek lôzımdır kı tadır. Sollum civnrınd•n llarek-t e. 

af d I. · ı dıj?er kuvvetli darbcfordir. Bütün Ottava 29 (A.A.) - Kanada h ı ks zı ~.. k .. ~ 
rıka tar ın an n~ı tereye vaoı - n[-?ılız uzır ı ı ı,.i.Uın ve .. em • den düşman kuvvetleri kıt"nlarımı-
lan gemi yardımının ehemmiyeti- memlekette di~er bi.f\'.ok komi~- baıvekili Mackenzi King. Avam Ka mıyet noksanının mazur ~ostere- -h· k 

1 
d d 

Stalinle Matsuoka 
arasında bir 
muhavere 

«Japonya ile Sov;yctlcr bera
ber hareket ederlerse Avru
pada CITtık korkulacak bir 

fey kalmaz» 

Tokyo, 29 (A.A.) - Ofi: 
Matsuokanın hususi kitttbi Ha

segawa Moskova garında Stalinle 
Matsuokanın nasıl veda ettıkleri
ni Asahi gazetesınde yazdığı bir 
ma-kalede anlotmaktad!r. 

Japonyaya dönmek üzere trene 
binmed. n evvel J a.pon hari-cıye 
nazırı Molotofla görüşüyordu. Ha
riciyıe nazırının maıyeti, bircok 
Sovyet erkanı ve ür,:lü pakta ilti
hak etmiş bulunan rrıcmleketkrin 
diplomatik mümessilleri ı!arda ha
zır bulunuyerlardı. Bırdenbire 
Josef Stalin görünmiiş ve Japon 
hariciye nazırına yakl11$<1rak d -
miştir ki: 

- Şayed .Tapon,·a ile Sovyetler 
Birliği ıberaber hareket ederlPrse 
Avrupada artık korkulac:ık bir 
şey kalmaz. 

Matsuoka, Staline şu cevahı" 
vermiştir: 

- Bu takdirde arıt.ık şarkta da 
korkacok bir şey olmıyacaktır. 

Stalin: cNe de dünyada. dive
rek JaPon haricıye nazırının söz
lerini tamamlamıştır. 

Bunun üzerine Stalin Matsuo
kaya yaklaşarak onu Rus usulü 
ile kucaklamış ve ağzından öp.. 
müştür. 

Bu sırada yüksek bir Sovvet 
memuru Stalin"' yaklaı:arak kuJa
ır~a bir şev söylemşi, Stalinin de 
cniçevo• dediı?i sarahatle isitil
mic:tir . ... : •-ı..aru"z ettiren bir rıakale nE>Ş- ler de bu .~aı:ekete .ıl.tıl-ıak. etmış- maraeında söylediği bir nutukta, ıriiv~.ı:.; bir cihet varsa o da zın rnku ım ,~ılm arını) or u an ad-

.... LL"U l d H ~~ n m cadele w b" .ı~k k' etl . 't - ' yırma ümiui e ye paze şeklin e retmiştir. er .r. ~ urrıyC'L ıç : u karada ve denizde daha bazı ma~- uyu uvv erın ana va an mu- 1 v 

1 
h . R 1 ç K 

Japon matbuatı bu yardımın fev- kom~~PSi :t ndı veri~en yen! b_ir te- lubiyetler görülebileceb-İni, fakat in dafaasına tahsis edilmesi, diğer yay,! rnagı° ve k so d cena ımızı çevır- uz ve t an ay 
kal~ i" ol<iuj:tun~· ve yakındG Mih- şekkul d~ m1:'hllrrır .. ı?azetec!.' hu- giltere yaıadıkça bu mnğlübiyetlerin harb ~hnelerinin ise lüzumu o - mege ça ışma ta A•r: . . 
ver r'lnamnasile Birleşik Ameri - kuk~u, fılmeı ve dı~r ı:nıım~ı hiç birisinin kat'i bir mahiyeti ola- lan kuvvetten mahrum bırakılmış Hava hakımıyeti . ş k b• • 
kan donanmasının muhac;amata ~s~y~tler taraf~an .. ~~s edıl- mıyacağını ıöylt:miotir. gibi bir manzara hasıl olmuş bu - A~manlar, dah?. fazla tayyarelen e e ır mesaı 
f{eçt"'""~İne intizar eJilebılec~ini mıstır. Bu teş~kkül, ?utü~. azan.ın Mackenzi King. Singapurla Ce - lunmasıdır. ol~ugu halde fngılız avcı tayy~re - d 

,_. d par.lamentodakı k_endı mum~ıl- beltittarık"a ve Süvcy•e taarruz e _ B" M" t Ch h"ll" b lerıne mukavemet etmemektedırler. go··n erdı• yaz..,Rı< a ır. 1 k f 1 Atl d .. ızzat ıs er ure ı ın e - ı·· ı:·· 1 .1. .1 . h"b 1 l • • • t• erme yazara ı ~nu.n as e.- dı'lme,_ "ıhtl"mııllerile lnmlterenin ia.. .... 1 d , "t 1 t k" y un ... u ngı ız tayyarecı erı ea ı o -Japon gnzete enmn neınya ı k 1 T it ır. .,.. yana~ı <! e sam o muş ur ı u- ki b' k . l d k 
Tokvo 30 (A.A.) - Amerikanın, nizj;ni . ontro ve n~ ereve iti- tilaıı teşebhüsüniin ihmal edilnıiye- ~anistana scvkedilmiş ~·ardımcı .~!darı ır çko "bn;ezıy~tl ekr be.n bh~ş a Çunkinf!, 29 (A.A) - Amerika 

deniz devriyesinı garb y:m kü - dccek Hl"" marldelı>rıle harb mal- cek imkanlar olduğunu kaydetmiş.. İngiliz kuvvetleri. bir istila hare- ço .. e uçma gı ! ınug ti ır une- ı devlet reısm!.!l büyük o~lu B. Ta-
resı·nı· ,_,ı· .. en sularda daha .. u7.ak- zemesi vüklü klafi)eliPrde :efakatt tir. k"tı' nı· o""nlemektcn uznk bulunu - rl e uBstadcaeınn vakılf bulunAmlaktadl ır mes Ruzvelt buı.ı;ün Hon,ı?korı,ı1'dan 

... ~ · • etmesini isteme erın erpış e - l L-'!l.. l d .:.. J .... • • • i _ ar, u avcı tayynte erimiz mnn a- Çunkı"nae neJm"ıstır. · .. k k bu~n en n.gil:iz ııÜa.umcti e om~,yon a11 
1 rdı B k b ı t ı ,.. ,.. .... 

lara ıızoturme arıll'ITil . . mekte. aksi takdir-de icar ve iare 1941 Alman h rbinin 1 Q40 ,.ene _ yor a · una mu a 1 nt::ı z a nn hnvalanmalaı,nı beklemiyerek V d ·.tt· hl "T k ç d 
ibüyük iki. Japon ,ıtazetesı Ame~ - k . k l .. ,...ıı; b"l dalarında teksif edilmiş olan kuv- onların tavvarelerı"nı· yerde vnk •la- .. ekr lı ı • r mu u attdcı, ın e 4 
kanin ha..ı...- n,iriSl"ne d~.ı. ılk anununun tesirsız a -...,.;mı ı - &inden daha az müthiJ olabileceği nd b' h J" " .. snın a acaınnı ve on nn soııra 

~ " dirmektedir. d h h b" h l k vetlerin sayısı ise, bu an r ay makta ve mittalyöz atc.Hne tutmak. Kahı"reye rrı•-~k u··zere Rannona merhale Suretı.nde tdsir edıyor tarzın a er angi ır ayn e 1. 1 b 1 dNiu d v-· .. ı.ııoç ,., 
pılmamışlardır. ı zaman C"VVe eyan ° un .. ,.. ta ır. hareket edece,ğlni ve ve Kahire-

lar. ' · d" B d • t Mackonzi King, nutkuna şu su - veç-hile dört milyonu aşmıştı. İngıl~ tayyarelerinin akınları den de Habeşıstana· geçeceğini 
Kokum.in Simbun j?azet.esi 

1 
- ar a CJnaye Mılvonları bulan bu kuvvetten Kahıre. 29 (A.A.) - İnnıliz Or- 50··ylemı'ştı"r. k . retle devam etmiştir: Ort "' 

yor ı: . . 1 1 k h kk ifraz olunacak bir parça, a - hc:aı:_k hava kuv. v.etleri umumi l:a- B. James Ru ... velt · ta\•sı"v.nJer . 1 , • manası ıtı- lz.ını"r, 29 (Hu-ıs"ı) -- Den·,.; A manya ra a ta a üm etme- k h kAt .. . d lb tt k" - ,. , "''"' Kelıme enn umwnı . .,, ..... 1 d k' şar are a ı uzcrın e e e e ı ıargah. ının te.b. h/!ı~ . . de bulunmak ıcı·n de"'ı'l, 
0
··1!renme'· 

k f ·1 h" . \ e devrı\"€ } •abı"b or.lu Mehm•d Karabı"n adın. ğe muktedir o duğu takdir e es ı İ h k ~ ~ "' ıbarılC' a ı e ımavcsı ' .. .. ~ · mühim tesirler icra edebılirdi. Bu Lıbyada, dun, n_gılı..r. avll U\"- içın geld"ım• demiştir 
'bü..<lbütün başka Şvelerdir. Fakat da biri gittiği harda sevgilisi ber Berlin - Bağdad yolu hulyası yenık- nokta bertaraf: İn!!il'z başvekili- vetl.erin_ e mensub tay.yart'ler, Bin- B. James Ru"'\•n.ıt, b.ılha'"sa nnk-

b h · .J k f"l hı"mave t"stler"ınden Mu""yAa l d _ .ı den canlanacak ve Almanlar lra d B "' " " u Amerıka n -;ınu<ı a ı e - ar ı ...... ser e an.ecoen j il . . 1 . . 1 nin nutkunu, bir açıklık ve bir ce- .gazı cwarın a. enımı tayvare liyat ve malzemt- meselesine ala-
si ve dCVI"iye ~yni şevi ifade eder. 17 yaşında Reşad Ö:ı:dinç adında veklrand pet:{o' lerın1Aekedge51.rmış o a- saret nümunesi olarak telakki Pt- meydanında ctu.şman. kı·t'ala_r, ı vük- ka "'ÖStermckte ve maresal Çan 
H k .k ... hemen h"'ınen har- b:i gen~: tabancaı "le ""Jd"' ::-:: ca ar ır. 1: ıt er, enızı tama - B 1 kt 1 b kt y k ,.. 

a ı a.~e ou, ·- r ..... o urm-r-r. .1 ,_ ._ . k.A .• d m~kte hi<: bir mahzur vokıtur. u eme e o a.n ır .. ını ar u. n er_s- Kay c~ke B. Ruzveltin bir mes:ıı·ı-
bn.girmeT#e muadil bir tcdbirdi.r.. . nu e ııo.apamaır. ım anını goz en u- k A ·ı ~ 52 tayyaresıııe h t l d ~ 

" ~ 1 zaklaştumış değildir. derece cesurane ·onuşaoı meK ucum e mıs er ır. nı VRtirmekteoir 
ŞoJ?yu Şimpo ııta:retes) de şoy e ş k f • ti ise. aklen ve mnntıkan, davalarına Bir düşman tayyaresi tah:·ib eojl. =======·======= 

yazıvor: e er ıa arına zam Asılsız haberler inancı olan kimsr>lerin harcıdır. mis ve bir miktar dil(er tavvare kaynaklardan dün Londrava bil-
Amerikalıların harb ı:?emileri ciddi hasara uğratılmıştır. Kı:t'a- dırildiğıne ı?Öre. Sollum düşmanın 

kullonmaları Almanlarla Amcri .. - mevzuubahs deg""ı·ı {Bqtanlı 1 tııel sayfada) S.u,,, &a9~rı e11u9 lara muazzam kayıblar kaydetti- elindedir. Bu haber, fn,ı(llzlerin 
kalılar arasında bir çarpışmayı 0

- eefaretinin bk tekzibini ihtiva eden ril~tir. doğu Afrikasındaki İtalyan bakıye 
niıne g~ilmez bir hale koymakt8:- Maltada İngiliz avcıları, dün, sini muharebe haricı kılır.ak için 
dır. Bız şu neticeye varıyoru~ kı! Ankara, 29 (A.A.) - Seker fiı.. bu mektubu aynen neşrediyoruz: B est tekrar ada üzerinde bir Messerchmitt a\•- yaptıkları hararetli faali.yet ve 
Amerrka devlet adamları şimdı atlarına zam yapılaca,itına dair do- « 16 Nisan 1941 tarihli gazeteler r cı tayyaresini düşürmüşlerdir. Fransıi Somalısini müttef~kıer da. 
hakikaten ha:-b.~ l{iden yol üzerin- laşan şayiaların esassız . ol~vğu iwlberini O. F. i. !"jansından almıı b 1 d Son vaziyet vasına iltihak ettirmek üzere mti-
de yiirüyo..:._rl_a_r.;... ----- yaptığımız tahkikat netıcesı~ olan Anadolu Aıanaından nakl~n bom a an 1 Londra, 29 (A.A.) - Rovter zakereler cereyan ettiği hakkında-

anlaşılmıtt1r. Böyle bir zam mev- «Asahi11 ismindeki Japon gazete.L İngiliz askeri sözcüsü bu aksam ki şayialarla bırleştirildi~i takdir-

yunan.l Standa zuobahs dekildir. nin fl1 haberleri nctretmiş olduğunu Londra 29 (A.A.) Hava aşağıdaki hevanatta bulunmustur: de, Çörçilin dediği gibı, Alman 
bildiriyorlardı: nezaretinin tebliği: Yunanistandaki harekat hala stratejisinin şimdı şarka dönmek-• t F ra sa lngiliz cuş manhgı Mühim lran kuvvetlen şimal hu- Bombardıman ve sahil teşkilatı. devam etmektedir ve tcblıi! hori- te olduğu ve İngilizlerin bütün son vazıye duduna gönderilmi~tir. Tahranla na mensub tayyı:ırdr.r Alman kru - cinde hiçbir Ş-'!V söyliycmem. mukavemet kuvvetlt!rini dtişma-yaparsa Amer~ka İ8Ş0 BakQ araamdaki hava nakliycttı 15 vazörlerinin bulunduğu Brest lima- Mısır hurludııncia düşman kıta- nın yolunu kesmek için dnha bü-

Vişi 3Q (A.A.) - ~u~ı:ıista~ dd 1 · · k Nisandnnberi tatıl edilmiştir ve şi- nına hücumlar yapmışlardır. lngi - atı Sollumun sarktn<la sekiz k;lo- yük imkanlara malik olmak üzere 
elan irkab cdilmtyen ln~ıll'Z ~efen ma 8 eri V8rtnlYBC2 mal hududuna r.iden yolların hepsi liz tayyareleri hiç zayiata uğrama - metre kadar ileride bulunan bir Süvcyş kanalınn en nz uzak böl-
kuvvetleri cenubdald Navarm ve Zürih 30 (A.A.) - cLa Suisse> kapatılmı~tır. Bu _gerginliğe sebeb mlftlr. noktaya J!elmicı v~ orııda durrnus- gede tahşid edecekleri anlaşılır. 
Kalamato limnnlnrına .çekilffi{'kte- .gazetesinin Vıchy muhabirme .ı?Ö- S?,'°?'.et o~duıunu~ lran hududunda Alman toplan faaliyette tur. Bu tevakkufun, İngiliz devri- Afrikadaki İngiliz kuvvetleri. he-
dirler. Almanların tatbik ettikleri re, Mareşal Petnin Amfral Dar - buyuk bır a ken manevra yapmış Londra 29 (AA.) _ Douvres yelerinin hıroalama harek,,tlerin- nüz genel kurmayın h:ıkikaten 
tfrbiyeye ~öre, ba-zı mıntakaJarda lanın işgal altındaki Fronsaya vap olmnsıdıl'. mıntaknsının uzun menzilli Alman den mi, İngiliz tayyarelerinin müessir bir mukavemeti şimdıd<'ıı 
elan mukavemet eden Yunan kuv- tığı ziyaret hakkındaki '!z:ıhatım iran ~ii>:irk elç~liği . ş~ no~talnrı ,toplan tarafından bombardımanı 3 bombar~manlar.ından mı, iaşe tanzim tasaavurunda bulunamıvn
vetleri maveud olduğu tahmin e- dinledikten sonra Amerikanın açıkça bıldırmek ıster · Evvela lran b k ·· ·· t"" H h _ meselesın<len mı vevahud kum cajtı derecede dajiınık ı.:ôzjküyor. 
dilebilır. EJ?C denizmde Taşoz, Se- Vichy büyüic elçisi Amfral Leahy 1 ile Baku arasında hava münakalatı ~çu ·ana~ sur;;u~ ur.k .. ~.ı;:r e İm fırtınasından ml ileri ı?eldiğini Fransız Somalisi ve Cibuti 

- zaten mevcud değildi ki kesilsın. Sa ?1bı>:eteız to ~Pt. us· ~l h·uçl~ı e3v ere' kestı'nnnk mu""ı:ku··1r•u··ı· fı..tı"""'alkı' k D 1 d k mendire ve Limninin i~alini mu- ile uzun bir mulakatta bulunmu~- . . 
1

.., h ın ısar e mı.ş ır. ıvı 8 .ıs n er- ,- ı . ,, ı . • Bundan bıış a. esse n ovu-
t-'-ı'b Alman harekatı durmuş - tur niyen Iran askerı ,usya ududu ta- L k 1 1 tı H' L" . . bu t~vakkuf mezkur dört amilin lan !tal'-'anların iltıcn f'deb!lecck-

t:'UA • • • "-C yara anm ~ r. ıç ınnın yara- J İ ı · 
tur. Öyle tahmin eciiliyor ki Ki,.;- Bu muhabirm zannettgıinc S?Ö- rafına hiçbir ı:amnn ~kıtm.emış "Yfe dson .. ciddi değildir. bir araya gelmesınden doğmakta- leri Fransız Somali.si lll?İ ız baş-
lad adalannda Yunanlıların mu - re, Aıniral Leahy eğer Fransa A- zamanlarda Ruıı ns erı tara ın an dır. kumandanlı~ı için bir en ·ışe se-
kavcmoti ~k daha hararetli ol - merikadan venı i:ışe maddeleri al- Iran hududunda manevra icra edil- S tle ·n Ba lin S f · Londray1t göre bebi olabilir. Bir tarnfilan Cibutı 
muş.tur. Çünkü bu ndalar stratejik mak istiyorsa, bi-~araf vazivı>tjni diği görülmemiştir. lran ve Rusya OYye rl r 8 iri umdra. 29 (A.A.) _ Afi: müstemlekesi, diğer taraftan da 
bakımdan eok daha ehemmiyetli- muhafaza ve Almanlarla miluıke- hududları eskiden olduğu gibi açıj- Moakova 29 (A.A.) - Berlin Cumarte~i ın1nü ikı kol halinde İngiliz ve hür F'ransız kuvvetlerı 
dir. Yunanlılar bu adı:ı 1 arda takım relerin tazammun ettiği İni!iliZ tır ve asla kapanmamıştır. Binaen- Sovyet büyük elçisi Dehnozov 1 Mısır hududunu asan Almanların arasında pek uzak olmıvan bır za. 
adalarının s:?eÇidine hakim mühimi düşmanlıi?ından tevakki evlemesi aleyh O. F. l. aians·nın verdiği ha- Mayıs bayramını geçirmek üzere bu ileri hareketi ~·mrli tavazwh et- manda anlaşma imkanı müsteb'ad 
nlere ımallk 'bulunmaktadırlar. Uiı:umuooa ısrar etmiştir. berler kamilen tekzib olunur.• gün buraya ıtelmi~ir. mekte-dir. Krı}.:r"ıi"ki salahiyetli de~ildir. 
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[''Son Posta,, nın lisan dersleri] 

&ik&ye 1 -Malta 2 9 ( A.A.) - Resmi teb. 
tğde deniliyor ki: l.ZCe Dün sabah üç alarm olmuştur. 
Avcıların himııyesinde düşman ke. 
lif tayyareleri her gözüktükçe dafi 
hataryalnrımtzın ateşile karşılaş • 
tnı§tır. ilk nlarmde av tayyareleri -

Hatıralar arasında HAZIRLAYANLAR: 

tniz dü~an avcılannı önlemi,lcr Te Yazan : Muazzez Tahsin Berkand 
muhtemel ~)arak. bir ~csserehmitt Uzun. ycırucu ve hırpalayıcı bir 

Pref. A. R. Thompsoa va lrfaa Ksaur 

:12 n.ci ders l 09 u tahnb etmışlerdrr. Bu ta~a hastalıktan sonra doktorlar bana 
tenin dü~tüğü tesbit edi1emetm~e tebdili hava tavsiye etükleri za _ 
de mermilerin isabeti ~eri~? _tay_· ma~, kar~ lüzündcn der.in bir 
~~reden paıçalar aynldıgı gorulmuş endişe geçti. 2ozlerinde şu sualleri leSSO Twe(ye ba%ı hecel · 
liir. Üssüne dönmüş olma.51 muhtt"- okudum: ftlD üzerinde fula -

J
• ti!- d __ .....:ı ıruh:ı:r. Şhııclij:e kadar biz lııöstle 

inci değildir. Avcılarımız ıa ımen - Nasıl ~derrz? Nereye ve ne•- ~ en ....-.::ruen hfteleııi --J :. ı....~ı d.. l '> J -·-=- •,.,=r-1• • _ il! DCMJ; .uc=weııi :tl±ma b.i:rer 
onmü tür. e. 10-kteu:Aeıı.ca - çız~ ~3mlak ~uıretile b aksanı _ 

ine~ tebliii Filhaki!ka has1alı~ım esnasında " UU lıln ~östenne,ğtl' ça:IIştııl:. Fakat fıir 

l.o H 
o kadar masraf etmi.,,tik ki yeni Bu b. ekt ......ı, taı~~· v....ı-

ndra 29 (A.A.) - a-n ve bir fedakarlığa m-t 7 b .. t ır m ebdır. Su: ve ben ~.. <-~.Dnu.uc::.ıı alWh:mız 
dahili emniyet nezaretlerinin teb • mizin tahammül .. u c~tazı u çe - yağmurda mektebe ~derız. Bulut- meittublarda. aıYn.İJ zamaDd:ı. {t.) ve 
liği u )'u u. lar ~ökte ve rüzftfıı- soğukta:r. Siz (d) harilerininı a.l:tına da bazan dz.-

: _ . O f:?e<:e- ikimiz de için için dü- bir ek · k doi ~:.ı _ 
Dun gece Plymouth iizerıne .Y~- şündük. Onun dilının alhnda giz- c et ~YII11Ş5IIl.:.Z ~e $ell1Siye- aı omnası ayı=.ıc bu usulün 

tııla~ akı~da. 4 Al~an ~n:aremnn l~iği teklifi yapmaj?a cesaret ede- niz açıktır. O :ragmurla ıslaktn- şaşmtıc~ oldıı/ti:tndan. ~i:kay,et. ed" -
t~~rıb edıl~ı: oldugu ımı.?ı .. teey • mediği belli idi. Sabah kalkınca (yağmurdan ısla.nrmştır), o li)Tİ bf:r \?yor.. Bu sebehle, bu clerstellt iti-
Yud eylemıştır. Bunlann _ ~.~ h~va ~Ieri uykusuzluktan kız&rmış, şemsiyedir ~e ceketinız 1'.'urudur. haren. ak..!anlı,. yani k:uvvalt.. vw--
~udafaaııı tarafından duşurulmuş - mor bir halka ile ..-.·rclenmi"'tİ. Bir deE:iti olan bir ~vem \'ar, gulu oltunması lazımı ~len hanf -hı ,,,_. " ~e ceketimi:n bir kıs:nı ıslaktu. leri kelimenin i~ büyük ham-

r. Zavallı nıü.şfik ~aruna acıdım ve 11~-T: .. •-1-l- ı - ,___ ..J:ı.. n .. _ Düşman tayyareleri bugün lnsiL bütün k;u:ı,rvetimi toPlıl arak iJk .P.LC"A.~ iem&"YeI?::i k:ıpatınm ve e. az~a IWWiaı: verWA- .liXU.la ~ö-
tcrenin cenubu şarki sahilinde ba - teklifi ben yaptı~ ceketimi çrkanrım. Bazı <filime - r.e. mesela U'a~ kelimesini arlık 
tı faaliyetler göstermişse de bom· _ Ne di·ye bu kadar d~iiyo. . !er c:eke.timden düserier. İ$:ndcn U~) şeklinde değil 'tAu.} şelrlıin 
halar atıldığı b!1d;riJmemi~r. ruz canım? Emir;~imdnki yabya ~r-f mu~tum. Rıhtımdaki tahta sıra ii- tasavvur etmeJC bana c;ok ağır~ soma c:fiiğmeieri: taiacaiım (put de yumak i.ca.b edecektir. Talebe-

Ahnall teWiii deriz. zenne otur.dum. Genç kız da.. yan:- liyor. Son aözün. bu mudur? on). le.rlmi.:ıin btma. dikkat na.?.adanm 
. • Neyyirenin vüzünden f"VVeli bir ma ye!leşıı. On se~ ~·elkı delı:· _ Evet. Sı:rama (otnr.ı~ yer - se:ıt) ~i- f\'eh•ri.z.. 

li 
.. BerÜn 29 (A.A.) - Reamı teb. fırtına geçti. Yavaş yavaıs dudak. kan? ıl~ .konuşma~ta deYam etti. derim ve ltitablar:m::.:ı \'"e bir kalem Vonbul.y: 
g: lan ~lümsedi gözleri pa 

1 
d . Şımdı sandalda ıdiler Bo~azu:ı - Pişman oimıyacakJna emin çrkar:ırım {get Otrtl. Bn kitaba ya- e.l:6en filE\rnı) - cıın bir.. 

lngiliz adasına lcartoı yapılan sa - _Ben bun~ düşiinmüş~üamı"am- ~yu mavi sulan üzerinde akısı ~i- misin? Cünkü senin de beti sev- zarım.. bu diler kfuibdan okU:tım. twelve (tuElv) - on iki. 
\1aşlarda, c;o.k .b~y~k Alman ta~- ma sen •kabul etmezsin diye söy _ diyorlardı. dimni biliyorum. Yazımı sivri bir k ,!J,.m le v:ızar:m thfrteen (törtıİn} - on üç. 
re kuvvetlen, ıyı ruyet şartlan ıçın- lemedim. Senel~rdenberi oraya - Meziyet, ne Jt-.adar ~zelsin~ - Cdk <lüşünciüm Hamid. Zen - Ola.tma. ve yazma. i.s {~~ma) çe- fomteen (:forttnl - on dört. 
de, 28 ' 29 Nis8n gecesi Plymouth #!itmek istememiştik. - Tabii; başım& sardrğım eşar- ~nı ttr ha,.a.t yaşatnruc isn onı:n. şiodleridir. flfteen (fi:filn - on beş. 
L b li h · I el. ....,, '--'- Ö 1 · Al' h Okuma ve yazmadan so:ıra ce.- sixteen (sikitİn) - on nltı. 
~r manına ücum etmış er ır. - O zaman ı:.ıaramız vardı, ya- ~ IJliıtA.. - Ye ıse 1a, a :ısmarladık Bır çok büyük ve geniş yangınl:ı-r zın baska köylere ıridiyor, bu eski - Ben yüzüne bak!vornm. Ya. Merivet. ketimi atınm. -ı.tasanrn üzermde seventeenı ~entİn) - on vedi. 
ç.ılcarılmış ve tahribat vukua getı • baba ocağını ihmal ediyorduk. Bu. naklanm, ı?'Ozlerinı ~öru "Orum. bir kutu vardır. Kutunun icmde eigbıteen (eytİnı} - on sem. 
tılın;ştir. Bundan ba,..ka Preat - ~ün iş değişti. - Eşarpımı befenmedin :rr.i? Birkaç sert kürek vuruşu ve iğ.neler ve toplu ii?:nelt>.r ,,.e mah.s nineteen fnaynt'tn) - on dokuz. 
Yarmouth liman1ndaki havuz. t. . - Öylvese ben hazırlıj'ta başlı- - Güzel... Senin olduğu !cin rı'frtnna atladıktan sonra ıskeleye ve iplik. vardır. B n fro;ı bir ~ne-. twenty (tuErrti - yinni. 
~oçyanın şark sahi6 üzerinde bir fab yaymı Haınid Bir haftaya kadar - 1 dıoAnı koşan ve köprüye ıtiden va- O iğrldir. S°Lvri uçlu (wi,tfı a shaT'p ha!! {ibeıı!) - todıa. ~an.ta. 
tika ve Pterhea~ mıntakasında kö - f!Ö<: ederiz. guze •·· J>UTa binen bir~~~·. point.J d'oğnı bit iğne alınm ve brokm O:>rOuJl;:n) - kmlm~, 
ın·· . k 

1 1 
d . 

11 
Ben, hasta Hamid ı!Ö .. lerimi ka- İ$e cm sene evvel ~ koşa ofraz i+lTik a1ırrm. i:mk 

l ur 18 e e eri, emır yo arı ve as- - Evet yavrum. Sen huJ?ijn E- padırn. On sene evvelki havali ta- fptıgfn uctrnrla b: ı- dfrl!üm vapa. cook GknJtl - ~-
~~ri kamplar bombard:man edil • m~ana git. yalıda kırık cam fi- kib etnıekıte devam ettim. ·sandal bi~im vapurdan bttgür., fik de- rım. Dii?er u.eanu fünmrm del~ ready (rEdi) - hazır. 
~ı~tfr. lngiliz adasının cenubu gar- ıan varsa tamir ettirirr bir iki ~ün şimdi ıma:vi sı.tlar üzerinde nk:nı • fa olarak bastomrnıa dayanarak sakarım. Düğm~yi ceketimm bl'- tray (trEYlı _ teosiı 

1 ınde diişmanın gece tayyare mey sonra nakleder.ız. yordu~ Altın biı: s"l içinde idiler. inmiş, Emirıtan iskelesine çıkmış. sı.sına ve fJinenin ocumı dfio~ - vesseI (vEsl) - üp zarf. tek-
da~lar•nda bir çok dü~man tayya - Neyyire ı!lttıkten sonra kendi _ Ayın deıilie akıttıt!ı altın seL tun. deki bir dPlıi!in icine lto'•arım. Biıı llf'. a T". ' 

~:stın~ ?ombalar tam isabetle~. ~ay. mi .vokladırn. HaYtr, batıralanm _ Seni se.viyOl'um Meziyet:. Be- Meziyet ne olım1$tu? Onun yaş.. itme ve ibfr ~kme He ii?neyi ve ip- Grıınızna: 
mı~tır. Hangarlarda ve muhım - beni rahatsız etınyioniu. Yalıva nimle evlenmcl!e razı olur musun? h bir :meb'usla evlc.ndikten sonra liği lrumac;m: icinden dij!er' fanıfa .,_get:a fiili il~ yaml:m terki-p:ler: 

tnat depolannda yangM11ar çıkarıl - Ritmek hastahmmı artıramazdı. E- _ Ben de seni seriyorum Ha _ ~ld~nı ~miş, ondan sonFa ~rim. Bir toPl'n ii!.ne il<e> deitll. 1 tnıştır. sasen o hatıralar '.:> kadar eski ,l'Ün- mid: fakat yasam:ık için yahıız izini kaybetmi~. bir i.i?ne ile t-evcll.e:r va.pa.rı.m. y:t ~ ~ we.t 
Savaş tayyareleri, Dundee'nin lere aiddi ki... sevıgi kafi gelme~ Din'--..ı: . H" 'd~ Düfa'rıe}er ceketimin üzernii!e - Parmakianmzı ısl.atı~ 

taTkln<la Ve Lowcstoff un cenubu B'. 1 ik Em" • i..l. ,_ . - ıı:::&K.UD mt arm . d. s· ben l H ;.;. ş k· oy e en, rrt?an :-;l\.en:'.sme _Benim aşkım sana yriişmi _ GMlerimi açUm, 'naJıreile. kan- ır.rdız ve ~· '"';,:-a. yka,,.- Yukarıdaki üti misald n birin -
har r:inde cem'an 10 bin tonilato çıkar çı1mnaz Meziyetin kumral yor mu? b kt mu an smmı. unuı. . '""'"' atı - cisi cget wet> terTınrl ıstanmak ma 
acrnınde iki ticaret gemisi tahrib sacları, koyu elii ~zleri, kızıl du- ma a un. .. •. . ., . tır ve hava sıcaktır. Çalışmadan nasına ikincisinde ıslatmak mana· 

etnıj erdir. daklan beynhnin i~nde eanlandı. - Bugün için evet. fakat vann - Ha, sen mı.y:aın Neyyıre. Bır- (işten) sonra S1% ve ben oynarız. lm kt d. ç .. k- b. . . 
Avcı tayyareleri, dün günclüz, O vakitıtenbm on sene ı?eetiiU hal- mdadi Lhtivaclarla karşılasacakı:z.. denbire sesini tanıvamad1m. Oyundan sonra siz v~ - =~~~~~~ :ı:r .• z~;:tn~~ı: 

Holnnda ıınhiline yakla~malc. i!tıyen de gene iJk fır.c;atta on•ı hatrr!a _ - Para dd!ıl rni? . -.Koluma da~az::· ya~ya J..~ar nuz. ~!gede ise.rah~t. edersiniz. lanılnuitn:.. Yani bu~ fail pasif 
S. itfire tipinde üç avcı tayyaresin. mmrtan kendimi menedemedim. mid, Heiki!:.~depa'Pr;'Tt~" ddöen!vliz.or fil- gidelim. Uzanır. isttraha~ edersm. ~ sizinle ~ber istırnh:ıt ede- biı: 'Vaziyettedir. Kendisi ıslnnmak 
den mürekkeb bir dümlan te§ekkü- Bastonuma davananık a/t!r rıhr ......_ ~~:- F.• • • - Peki yanmn.. r:m· .Ya.zı:t eunes sıc~ktır Kışın tadır. Tkincisinde ise hareket, yani 
ı~ .,ii düc;ürmi:•l.-rdir. Hava dafi ha- yalıya doğra yijrümei?e basl:?<lım; - Bankadan ald1j!ll'll aylık ,bizi Ka~tmı. A.hr' alır vürümei!e ruzırcır s~ktur. v_e sız ve be:-1 sı- ıslanmak fiili rar1 oran (you} dan 
taTyaları, rece, Fransız !ahili örıün. fakat bozuk knldınmlaı- üzerinde yaşatmaz mı? başladık. o utlar dalmıştım ki ctrlı: me~~ ıstirahat ede:ız mef'ul olan parmaklara geçmek -
de bir lngil;z savaıı tayyaresini ye - yürüyen hasta ben değildim. Göz- - Ölmiyecek kadar yaşanz. Bu ·anımızdan ~n ge~ bir kadın; Q ~ btrmCI dersta V8rrlen tedir. Bu sebeble you şahsı zamiri 
ıe indirmi~tir. !erim on 5ene evvelk! .ı?t'nc. ce"·ik~ kadarı bana kafi d~il ı.r.öreme<fuı Birdenb"re bir ses işit- .,.,:.&6RİD tfo"gru <:ekli akti.f (hareket eden, fail) bir haJ.. 
. SitT'nl dcnizind~ ve Mant sahi - sporcu Ha.midi ı?Örüyordu. Yanın- - Gencim. terfi ederlm. tim· •tu.Llv Y dedir. 
lınde, hafif drniz kuvvet1eri. 4 diış. da uzun boylu, ince bir gen~ krz _ tmklnı yok Hamid. Ben zen- ~ A • Boshrklzrı d.Oldurunuz: . ifü mfsaE d~; 
tnn-. tayyaresi ve dona:ıma topçu- vardı. gin bir ömür ge;Irmek istiyorum. - Hamid.·· 1 - 1 ı!O tu the north. a~nınst a You get ready - Haz1rlnnırs1 -
su bir dü~an tayyaresi düşürm~- Bastonum tcııılarda sert bir sada _ 0 halde? Basımı kaldırdım. Kaı- nndcıki north wind and ta the west agamst wz (passif). 
tür. çıkarıyordu: rı:a~~· ta~ .. . ~a~ .. :. Ku- _ 0 bald~ brşıma bir ~ b.>yalı kaıd!na baktım ve ilkin ta- a west wind. You gef a meal r.?ady - Bir~ 

Bir düsman tayya1e9i 28 Ni~aıı. !aklarım bu çır~tn ı;.?Urolt~V:U _da- adam çıkmaya kadar .seninle bu ruyamadmı. 2 - Tbe east point is opposite mek haznl<.aSımz (aktif). · 
da Almanyanın ,imali garbi ıahili yacak yerde. tattı bır se,; ıS"ttr: tatlı sev~e ~Ierim!ze devam - Btt kadar mı cef!ismisim Ha- lthe west pobıt.. $urada suruı da hatırlatalım ki 
Üzerinde uçmuftur. - Hamid, bu vaPtrrla gelece ~ ederiz ıniii? Meriyeü tanıya~adm mı? 3. - The sout.h ~int is not op - (:ı?et) fiili (takE:\ manasına sıeldi-

ftalyan tebliii ğini bil.medüfun haMe ı?"ene iske - _ Sonra? - B~denbi.re anl ayreadmı. Af- posite the east poınt or the st ,linden başka türkçed'e '\'armak, 
~~1e ~adar i;ı~im. Seni bir an ev- _ flri dost ıtibi aynlını. fet Mezivet. point.. muvasalat etmek, ulaşmak mana.-

d !
Roma, 29 (A.A.) - ltır}yan or· R<>rmek istıvordwn. .n- lim ..:--ı • • • ,.. astl Koıuı~ak basZa. ~; .. .-nk. 4 - Onlv the no~ point is O'P- sına da ~lir. Mesela: 

u an umumi karargahının 328 mı.. ~ za :1UUert 1$1tmeıııoe n "'-.ı~~ .r~ "te ~e south po·nt. t t th t bl ,.__,. - Bu sötlere bir erkek sesi ce - •..&.-- -ı ......_ . .,...;'"'.? eo-öı d _ tu. iltimiz de kendi o~ıza de- lXJ6!. ~ ge to e a e ~ıore VO'U trıaralı tcbli~i: ....1... '" rd. ı..cucuumu ~""'I~·· wcu=er en .-...m , 5 - The weether ıs warm or --+ to ffie fable - (Sız m~a'J'8 
O ık J d 1 1 

Vd'U e ı: beri p~.,.f;~· ı..:- kı bo vam OL"'\olJ.ll. t d ı:z· """'' ün günün i saat erin e ta • Ben de - ek. . . ox.:v...ı,.;,ım uu ı:enç zm cold. t is not warm an co u. varmadan e"IVel. b~ masaya varı-
Yan tayyareleri pek alçaktan uç - Iaşland . sem ~orm ıçm te- derece maddi ciü.şüncP.leri olduiu- - Bu p!itm rmıi ~ll hanım 6 - Socıth .ıvin~ are winds: nm). 
trıak fi M lt ta d k ım, bı:r vapur erken gel - nn nastl anlamanu.stım' SP.vda kim ~d? f.rom the soutlı.. 1 . H • "k" h . . 
t sure ı e a aya arruz e ere dim Meziyet. ..v.ı . • - .. - ,_ I b.. -~ ç:...--'"''-'- ~..ı·--.:ı N f ~...ı;,,.. • gı z11oanm 1 t USUSIJ8ll rıarb malzeme!!İ depolıırını mhrib Arkamd-'-· ni lb. b. ,,;v ..... enırnın onunu .ı:.3 :m ır ~.,.... - ucu..ıuıa. ara.a~u>.JUı ey - "l - Everv cart a my wuu.ı ıs ·· "'" 

- cu.:ı ye e. ıseye lI' 'le k ,...+, • t:..- n d ha ~trniqlerdir. Alman hava kuvvetle_ '.Jf!"! demiyor musun? ı apam~w.. . vıre:. und~'t' ~e U!Iluı.e a. a 
tine mensub tayyareler Calafrana - Ben seni ~örüyorum. ,llÖzle - . - _tf.ademki .be?:ımle evlemnek -Aman ne w.:ayo'b kıva!eti var. a - Mv bodv is drv and only c! take, in: türkçedeki mukabi-
deniz tayyareleıi üasü c:ivarında rini Riirüvorurn. 1stemıyorsun, şnndıden avnlalım O ne kadar bej-ar, o ne kadar süs. the umbreila is wel lL calır.ıını:.. olduğll halde .1 take 
t!Sunderland,, tipinde iki lnciliz de.. _ "-a b!ra~ da •sva'-larıma Meziyet. - Hakflu.ten ö;Ie. Halbuki ca- 9 - Mv umhrella is a caver • .n.ıı:.uıu ... u " er some: food> cümlesi ekseriya 
tlız tayyaresini mitralyöz at_;ne b-'- H:_,...,!.J. Ela ~ler hayretle arıl-·.,..·. cullen ~l bir kızdıı.. Onu >QÖ - OV-"r mv nea · ... _,,. - auulU ,ll;V<-' '\. uu.ıı- T IA' p . . cbiraz ,gıda yenm> mimasına ~e-
•utmuslar ve :vakmı~Jıırdrr. Bu smı,an:k sözleN lfenç adam - Beni bırakıyor musun Ha · riinee h:r yabancı ile karşılaştım 8 cuf UZ • f00tiftCl8fıQll lir. 

Sollum mıntakıısındıı ftalyan ve hafi~ ıülümsedi. bunları: bir ~0- mid? sandım._ . . • . . (PronanSİ Eşn ) cYou have> csizde var, sizin 
Alman keşif müfrezeleri dü§mana cukluk sandL - Sen 'benim icin bir ~ Bu sözlerimde sarı:ım.ı ıdim.. On Yal::. mal'lastna olduiu halde cyou 
lnahsus zayint verdirmişlerdir. Tok_ tok .. tolt... Bastonunum değ'ildin. Seni bütün varb,itımla senenin unutturamadığı bir batı- Bir kelime içindeki harflerden will ha'\':'e an or~~ cümlesi «Siz 
Şuki Afrikada ltayc:la değer mü- tac:lar üzerinde t."lk~ro'ib <lriiriiltü sevivorum Meziyet. Bir j?lic b::ı.şka ~Xr, çir'Jt!n ~!' _bak:,1t~, bir sanfyel baz:rlan diiter hadlere nazarım da- bir portakal yiyeceksiniz,, dernek,. 

lıiın bir şey olm6m111br. da'ha 9~rl~J. Yii...UmPlrtP.n vorul- bir e-kei!in sa~ mallk olöcaltJ?J1 ıc7rıde silip ırötürmustu. ha kmPvetliı okunur. · Buı se'be.ble (Arkası sa)Cfa. 8 sübm 2 de) 
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Dedi ve ayni kararsız adımlarla 
~asasına avdet etti. 

Bir davul j?iirültüsü dansa, ko
:rı~alara. gülüşmelere nihayet 
~erdi. Salanwı lambalan söndü, 
~rojektörler perdesı kapalı olan 
lahneyi aydınlattı. Perdeler ara -
landı. Bann direktörü sı;öriındü, 
llelfım verdi ve: 

- Sayın ~avlar, bayanlar!. .. 
Şimdı Bav Sülünle Bayan Neş'enin 
G'ener altında) isimli numarasını 
takdim etmekle kesbi şeref eyle -
tiz... dedikten SQnra perdelerin 
atasında kayboldu. Yeni bir davul 
'tÜrlemesinden seınra perde açıldı. 

Dar ve karanlık bir sokak. Or· 
tada bir fener. D:binde iki kSşi. 

olmyor-, annem iıbtisar e:iiyardu. Zavallı kız yerlerde? yuvarlanı-ı _ Saçma biı:. ~ey!.... Bu herife 
Kii(ük kız. kard.eşlm de a~·ardu.!:. yor. ağhvor, sızlıvor, hıçkırıyor, ne oluyor, su kızdan ~zelini mi 

DeJıganTı onmzlanru silkerek.: ~1ıisin.~ a...:aklanna san!ıyorr bulacak sanki! ~n 
- Bana ne!... fabt o .merlıa.rr.etsiz, vefasız, -.ic- Demesi üzerine :Melpomeni kı-
Diyor ... Bmıre kız. .gitgide ar - dansız mah.uk: nttı. 

tan bir he~:ı.nb: ~ E.i. ı:aaUm artık!... Bırak _ Sen bulmadın mı?... Teme-
- Ben sana tı'ÜIVendim. sana i>enı~... .lilimoL.. 

u~um, eünlm şeni seviyordum!... Dıyere~. kı~m. bITeltTHi!;ld'en ya- Diye sordu. Fakat remelin ce _ 
Demesi üz~rine. deli~ kal- kala~ bıl"' sılkişte uızaız aitı. b • ·d .,.d· ·· k.. N , · 

YAZAN E
.,,,. 'L.: b k ı .. ·· Bö 1 k _. 1 t T~t..k al k va ını ışı em _ ı, çun ~U eş enın : r..REM REŞiD ırıne f('a sap arcumaı iU. SJm Y ece u .. ~n mu.<= u. ..._, <;: nra şal'lhsı bitmesi üzm-ine salonda al-

Bdii~i ~n .de:.ece şık bir deb1tanlı, -rlı Bak nat~ıl yalvarıyorum!. .. sarfetlk~evdin!... ~~~şt~~~r~:,):S d~:::a~~ lnş tufanı kopmuştu. Karanlıktan. 
gerı pe]rrwrdc kıynfotH, dağınık Me amet e ...• Beni sokai'!a ata- K.ızcakız: a,ttlıYot', s~ilisinm b. Simdi SQl'l <is~e acıklı bir $il- a'Ctklı sa?~en kurtulmuş olan 

saçlı. ağlamaktan kızarmış J?Özlü caksın!... dizlerine Icı:panıym. ceketinin e: _ kı söylüvor. ~alık yem ~tr .. $e.Vltle .dansa atı~ 
gene bir kız ... Ktz..--ağız delikanlı- - Bırak beni diyorum~... teklerine biı: canı kurtarana sarılır Şet\'a-rt bu sahneyi kemali: d;k _ Temel ustöste. bı:;ık:aı; kadeh 
run önünde diz çöküyor, ellerini o- - Seninle sevişm ş.tilc ... Unui- ·~ La .. 'e talu"b etınistL Kentlt kC!ll#1~e ·. ~anıpaııııya :vuvar.Iadı. b1t"ünciİ Eiee JV.uı. vapırş:ı:.-or... a .., ı.ı..ı11 
na doğru uzatıyor, hali.nde, jtavnn- tun mu?... _ $imdi b<:!J1i brralursan hen - Btı temsil b:r. ibt:et ola..bili:ı:. bitıuff:: üzereydt. Fenerinı altında 
da derin ıbir ıztırab. sonsuz bir e- - Masal dinliyecek vaktim ne vaparım? ... Ne olurum? .... Söy Evlerini-. bark:lan m teı:Kc>df'nlerin rk~ eski: sevgilinin bu belki son mii 
lem var_ Bütün kalbi, ruhu, mev- yok!... le. s&il.e·... halini tasvir e€ii.,·or. Ahlaki bir ~ }altatıan merinde fena ~r bı-
cud.iyetile yalvarıyor: Bn: sözlerden sonr blı sigara ya- - B•nı.k beni'... vun!... :ırak~ O da, bir iki saaıt c vel, 

- Cicim ... Canım ••• I.Inyatım... kTJ'ur. Buradan ~itmek istedıki - sade. t>vırlz.. barkslT. vers:iz. Dedi. Zavallı Setvan evini ~r- yanındaki bu güzel, sen, şuh kar 
Yapma •.. Etme ••. Acı bana... pek bellf. Fakat ~vgfüsi kadmhk vurdsuz. sOkakb.rda mı dolasa - kın ıı ıt~rked:n sefıı,'fı~t uc.o~ıı.muna dına bir fel:IAH' altmda rast.lı?.mıştı. 

Fakat denk.anlı biçarrotn bu izzeti nefsini ayakbr altına abp ynn?... yu:varlan.,..<>Tr a "'ir~unııtı.u dü!"'line. Bir feı:ıer albru.L:ıı b:ısJıvnc bu nıun-
yalvarma1arına bigane, lakayd ka- ya!vannağ:ı devam edi. m. e ist.l!!'sen onu ya:pt.... memistL Aııem o~uIIarı ı;!anödir- şaka belki bir ı;tece fener altında 
lıyor. Dudaklarından soAuk biı:: - Koca bir aşk masal otur mu?. - Bir zaman b Gn! ~evmistin ••. ler. ibret u.labile.c.ck bir ~aluıeden f>Hecekti. Ah sn cfi!n!3 .. .; •. 

- Bırak beni!... Ben senin için annemi, bab:ımı~ O i(Ülıl~i l:.ıa"'!rh ..• ~..k a ·~kla - kendilerine hisse cı1armaıtar. - Ne var Temelakımc .... Nıı;ın 
Düşüyor. Ktzcajtız sev~ilis:nin evimi, yurdumu terlretıim. rına k.ıı ... ~nıv•mım . . . ~; f"'ii!ne - Kalbsiz. !leli.kanlı. oeaan oımn'l 'l)öyl'e ~i?niiyorstın?. ·• 

bu barid muamelesincicn ümidsiz- - Ne v~ayım ... .Etmeseydin! •. me •.. E?jno ~eçme,. sevgilim,. hava. m Temelin asabını lboı.mu.stu. - Hi~! ..• 
li,ğe kapılmıyarnk devam edivor: - Evden <;Jka:-ken babQm linet tını ... Canım-... Melpomenivc dönerek: 



SON POSTA 

(Memleket Babe:rleriJ İstanbul kadını 
vazife başında 

Anadoluya gitmek 
isti yenler Edirne de 

Kırkpınar güreşleri 
hazırlı§ı bitmek 

üzeredir 

' Hatayın uozel ve zengin 
bir kazası : Reyhaniye 

izmltte 
Şimdiye kadar tütün 

mahsulünün yarısı 
satıldı 

(Battarafı 1 üıci uJfada) (B.,tar.uı 1 inci aayfada) 
smda Milli Şefin refikaları sayın tanbuldan Mudanyaya J{ıdecek O' 
Bayan İnönüne bir hürmet ve !anlar 5 Mayıstan 10 Mayısa iri' 
bağlılık tel~afı çekilmişti. Milli dar hergün Trak vapurile natır 
Şefin refikaları, bu tel~rafa dün dileceklerdir. Vilayet bunların lif' 
şu cevabla mukabele etnuşlerdir: tesini alakadarlara bilcürecdd~ 

Bayan Hayriye Kırdar. Bandırmaya gidecekler 8 ve ıJ 

Edirne (Husual) - Edirnenin 
tarih'i Kırkpınar güreıleri için Ço -
a.k Eargeme Kurumu tarafından 
yapılmakta olan baaırlıklar bitmek 
U.redir. UmMmt müfettit general 
Klzım Diriltin himayelerinde ve be
~en terbfyea1 b.,kanı vali Ferid 
Nomerin riyuetiade Çocuk E.airıe
lll• Kunnm menfaatine yapılacak 
olan güretfer her sene oldulu gibi 
bu aene de S.rayiçinde olacaktır. 
Oç gün devam edecek olan yallı 
S{lrqlerin muntazam icrası içln ber 
türlü tedbir alınmaktadır. 

Türit 11>or tarihidn mühim bir 
mevltüni itcal eden ve üç a•lrdan
beri devam edegelmekte olan Kırk
pınar güTqlerine bu aene de Türld. 
yenin en namdar pehlivanlarının it- ' 
timk.i temin edihnitdr. 

Geçen aene beden terbiyeai di -
relttıörlüiü tarafından Kurtdereli 
Mehmed pehlivana izafeten yaptırı
t..ı altın kemeri batpehlivanlıiı ka
aanan zata bu kemerin verilmesi 
meşrut olduğuodan bu aene de baı 
pehlivanlık. güretinde ltannacak 
pehlivllll& mezkar kemer verilece.. 

Yalnız çeltikten iki milyon lira temin eden 
kazada süratli bir kalkınma hareketi 
başladı, bol miktarda zahire yetişiyor 

Ycırdı.msevenler Cemıyeti reisi Mayıs ~ünleri Kadeş vapurile, ı1 
krnit (Husu.i) - Şehrimiz in- lsta:ıbul Mayısta Trak v.ıpurile ~önderi!" 

ceklerdir. 
hiaarlar bapüdürü Reşad Köprülü Telgrafınızı memnuniyetle al- Bandımıadan trenle yollarıll' 
tütün aatııları hakkında ıu izahatı dım. İstanbul şubesindeki heınşi- devam edecekler de bu partı iJI 
vermittir: relerimin hakkımdaki samimi his- ~ideceklerdir. 

- Mıntakamızda bu •ene 6,5 siyatı.na teşekkür etler, millet ve Ordu ve Giresuna ~idecekler 14 
milyon kilo tütün vardır. Bu tütün- !!lem.leket işlerinde kendilerine Mayısta Aksu vapurile, TirebolO
ler bilbuaa lzmit, Hendek, Pamuk- büyük başarılar dilerim. dan Hopaya kadar (Trabzon ff 
ova, Karamünel, Adapazarı, Düz- Mevhibe ln<n,ii Rize hariç) bütün iskelelere giclr 
ce ve Geyvede ietih.aal olunmakta- latanbul tubesi faaliyete geçiyor ceklerdir. Tr:!lıbzon yolcuları 1f 
ciıır. Şimdiye kadar mahsulün yarısı Evvelki ~nkii toplantıda veri- Mayısta Ankara vapurHe, Rill 
eal tahnıa/ttür:.nl ldarde vtarilr!1fın6~an 88~1m len :kararlar ve Yardımsevenler yolcuları 22 Mayı~!a Aksu vapuıi
a ınan ~ tu ere .. ege e at ven - Cemiyeti iUbesinin idare heyetile le sevkolunacaklardır. 
mektedır,. So~. gunlerde yer ._ıukın.tı- kollara seçilenlerin isimleri Anka- Diğer taraftan 'l'rak_yada Edit• 
81 dolayı~le tüccarla!ımız mubay~ - ra merkezine bildirilmiştir. Yar- ne, Kırklareli, Tekirdağ vila~etl,. 
alanm hır.az gev,etbler~e de yenı - dımsevenler Cemiyeti İstanbul su- rinden beyanname verenleri' 
den lıtteklı o.larak ~lmaga b~şlad.ı - besi, Eminönü Halkevinde ayrılan sevklerine aid hazırlıklara şehı+ 

1 lar. Eeaeen idaremız koydugu fıatı dairede derhal faaliyete IJleçe E'k mizde lbaşlanmıştır. Bıı vatandal' 
1hiç bir aebeble değiştirmiyerclıt mü- tir. c - lann beyannameleri İstanbul \tl-
bayauına devam edecektir. Dünkü toplant& liyeti tarafından tasnif olunacak.-

idare, mıntakamız dahilinde bas- Şeh . • tır. Bu vatandaşların da sevk ,ırjO" 
ma. tütüne c;ok ehemmiyet vermek. r~. matbuatına mensub ı · ak d b -
tedlr. Karamürselde istihal olunan ~~anlar dun saat 17 de Basın Bir- en y ın a tes it ve kendilerİJP 
buma tütünler lskeçe basma tütün liğin~e toplanarak Bayan İnÖ!ıü- tebli2 edilecektir. 
lerinden farkaızd1r. Bu tütünlerin ki nu~ .ırşadıle kadınlarımızın cephe 
loaına 150 kuruta kadar fiat ve _ :g~nsınde ~.eruhte edecekleri va-
·Jmi-•ı züelere ınüıteallik konuşmalarda 

n ~r. bulunmu.slardır. 

ingilterede askeri 
mahkemeler lskenderunda yayla hayatı Neticede matıbuat müntesibi 

bayanların Yardımsevenler Kuru-
-.. laitendenın (HulU8i) - Mayıala n:ıuna iltihak ederek cephe aeori- Lon~ra 2?. (A.~.) - D~lift 

R--L--!.-..1- lııir meldeb i---1-_ • beraber halkımız ara11nda yayla sınde söz ve yazı vadilerinde vazi- nezareti, dahılı ~nyuyet. neza~etı t.., 
97- 7 - ,.. ~ Halil Tekin hayatı da bqlar. lakenderunfulann fe almak istediklerin!.n alAkadar- rafından netredılen bar enurnaınl 

Hatay muhabirimiz yazıyor: Gü-jyu Afrin doğudan batıya doiru im- en çok rağbet gö.terdikleri yayla lara bildirilmesine karar veril- ile askeri mahkemeler tC.U edildi" 
ı ~ ve dolum Suriye topraldarile ticlad eder, Soğukolıuktur. Şehre dokuz kilomel- miştir. ğini bildirmittir. Bu tedbir 1940 d• 
•emhudud bulunan Reyhaniye, ba- ReyhaniyekUn tartll isl&miyetten re meafede bulunan Soiukolulc mer'iyete giren müdafaa nizamn•' 
lada Ant.lya ve kuzeyde lskende - çolt evvel hatlar. Ova, yüzlerce hü- 900 rakımında ve çamlara bol aka' ı·k• u t hAd• • meai mucibince alınmııtır. Memle-
nm arazilile birlqmektedir. Hemen yükle doludur. Buralardan çıkarılıp 1Ulara gömülmüt nefis bi~ .. f r 1 r şve a ısesı ket 12 mıntakaya ayrılmııtır. Hel 
tamamile d6z ovadan teıekkül eden hazılan balen Antakya mü:ı:eainde dir. Burada elektrik.. moder y ı~e: mıntakamo. ukeri mahkemesi ola " 

'
a&;h~nın nıafıaa yakın ltı9111ını Amuk. bulunan eaerler de .özümüzü teyid rİ•tik otel: gazino: lokanta :::ad- (Battarafı 1 inci sayfada) c.aktı.r. Bu ~ınatkalu umumiyet İ • 
sölü ve bataklı.klan kaplar. Yaln17., etmektedir. Reyhanlı afiretinin kah- efelere· ııayet muht te b' l . tarın bu hareketi sabit aörüldü- tibanle puıf koruma mıntakalıırınl 

ldoiuda lıafff dalsalar halinde bir raman ve yurdMver evladlarından villalaİara teKdüf e~en~ ~?ak~a: künden ·bir ay müddetle hapsine tekabül etmektedir. 
~ uzanmakta olup. bu kısı~ ~a t~reıdtüb ed~ kaza balkı tarihlen. dür. Hatayın her balu=d~:~u'::~ı ve. t~k.ifi~e karar verilmiştir. . Fa~~t bu aske;i mahkemelerd~ 

l Umılen meznadur. tklim mutedıld!r: ~ lıer de~~.de ve h.er türlü isti. ve mükemmel olan bu •ayfiye•ine ~cı ruşvet verme hadist>si de hiç ~m, bulundugu mıntaka dahılt 
Yazlar aıcak. k-.lar ~~ ve. he~ iki laya karp IOlı'JI ıererek vatanlarını kartı umumt ve mütezayid bir rağ. a~!ede 2 ~ci A~ırceza mahke- emnıyet nezaretı .t~rafın~an ~art. 
bahar fevkalade nen.tir. Rüzgarlar ltonımut ve .on Ha~ay mücadele.i bet mütahade olunmaktadır. Bu yıl mesı .. ~~lemınde cereyan etmjştir. mın~akuı olar~k ıl~n edılmedık~ 

Teldrcl.aib Hüaeyin akin 
tamPiYonluk lr.emerile 

iinden bu güreılerin çok cicJdi ve 
aalkalı olacağı fiipheaizdir. 

Bu aene Kırkplf\ar ağası olarak 
beden terbiyesi ubaıkanı Ek.rem 
Demiray aeçilmiftir. 

Belanda iktısadf çahşmalar 
Belan (Hu8U8i) - Antakya-lsken
d'erun toaeai üzerinde lı:arulu bulu
nan Belan, çok eski bir tarihe malik-
tir. Miliddan binlerce ıene evvele · 
dayanan bu tarihten bugün elde 
yalnız birkaç harabe kalmııtır. iki 
1'iks"k dağın arasındakı vadiye •ı
lupn kasabanın bava ve auyu ga-
Jet nefistir. l.ken<lerun 1&ntralından 
istifa -ie ile elek.triği de temin olun
mutıttır. Manda idaresi •f!hrin iman
na en ufak bir alika dahi göster • 
medı"r cihetle umumi ihtiyaçlar yüz 
Ülitu ~ lmıştır. Cümhuriyet hükume_ 
ti. Hatay imar programınds Belana 
da ge-niş bir yer verdiğinden bu ta
rihi kasabamızın yeni ve güzel eser. 
lere kavu"1last çok sürmiyccektir. 

iki büyük merkez ara•lnda bu -
lunmasından iılek. olan ticaret hayatı 
alınan ve ahnmak.ta devam edile _ 
cek olan tedbirlerle aeri bir inkita· 
fa tabi tutulacaktır. 
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yazı~ babdan, kıttn kuzeyden eaer. eenuında da ilzerlenne diiteni Wt- f.tanbul ve Anadoluda .. him Kuçii.kpazarda Kıbleçeşme cad- faalıyete geçmıyecckhr. 
~ Zaınancla Amuk ova•ı adı ve.. tün bir ferafat ve celldetle yapmıı miktarda turiat geleceği :midu dil desinde Muradiye sokağında 16 1 -------
~~yeglne büyü_!.!!!!_~.- ~~ -~! 8 .utan 1 d!!'!!tedir. _.,, - .. - e ::;:~a:a:~:e ~!~~/:d~n~~a~~ . R A D y O J 

( .. Urdda ft3 Wl'fS&D b ] 2 nci Ağıırceza mahkemesi kalemi- "--------
& G .Mi a yramı ne ~lerek başkatib Yusuia. mah- ÇARŞAMBA 30/'1941 , __________________________ ..;; __________ -' ~eme veznesinde bulunan 100 lira &:Saat a.yarı, 8.03: Ajans haberled. 

kef~et _parasının kendisine iadt:si 8.18: Hafif müzik (Pl.), 8.45: Ev tr 
~ b~ evvel ~ap~ ic;ın dını, 12.30: Saat ayan, 12.U: Karışsl 
bır lira ~e~ ~eklıf etmiş ve bu şarkı ve türküler, 12.50: Ajana h&ber
parayıı başkatıbın masasına bırak- leri, 13.0S: Karışık f&l'kı ve türküler. 
nuştır. J.3aG: RadJO aalon orkestraaı, 18: a... 

Bu vaziyet karşısında başkltib at a;yan, 18.03: M~lodiler (Pi.> ıs 301 
adliye polislerinden Sadettini ça- Koıw.pna, 18.46: Çocuk saatı.' 19.38: 
A'ırtnuş ve Mehmed hakkında rili- Saa.t ayan ve aJa.na haberleri, ıuı: 
vet verme suçundan bir .zabıt va- Ziraa.t takvimi, 19.50: Geçici konseri. 
rakası tutmuştur. .. ıo.ıs: Jl.ac1JO sıueteısi, 30.'5: '86' 

.. Meşhud suçlar ~anununa J{ore; be~. 21.10: Konuşma, ın.25: Sd 
dun ~den asliye 7 incı ceza eserleri, 2U5: Rifueticiimhur ban
mah:Umesıne sevlrolunan Meh- daau, 22.30: Saa.t ayuı, a.jana habef
~~ın derhal duruşmasına ıbaşlan- leri; bora, 22.45: Cuband (Pl.). 
.uuq~ır. 

lstanbul borsası _ .. _ Mahkeme kitiblerinin vukubu
lan eehadeUerlle suçu sabit olan 
Mehmed bir ay müddetle hapse 
mabkO.ın edilmiş ve karan mütea-
lob tevkif olunmustur. 2914/lKl. açıl14 - kaparuf fiatlan 

Sirkeci ve Sultanahmedin 
tafsHAt plAnları Londra 

Açıllf ft 

New-York 
Şehircilik mütehassısı Prost Cenevre 

Sirkeci ve Sultanahmed sahaları.- Atiııa 

ı Sterlin 
100 Dolar 
, oo ta'tio. rr. 
100 Ilrahml 

nın tafsillt planlarını hazırla
maktadır. Sirkeciden Giilhane 
paı'kına kadar olan saha rıhtım 
haline ifraı olunacak, tren hattı
nın kara kısmında da depo ve an
trepolar vücuda j(etirilecektir. 
Sultanahmedde arkeolojik park 
olarak ayrılan saha Gülhane par
kından Yüksek Tıcareıt ve Sanayi 
mektebine kadar uzanacaktır. A-

23 Niaan bayramı bütiin yuraaa olduiu gibi Hatayda ve Tokatta da bü,1flc bir net'e içinde kutlulan - hırkapı civanndan ~eçen tren 
nuttır. Relimlerimiz l•ltenderun, Antakya ve Tokattaki bayramdan intibalardıT. hattı da teş;ir olunacaktır. 

Maarid ıoo Peçeı.a 

Yokohama ıoo Yen 
Stokbolm ıoo :ıa .. o l"r. 

Eabam ve Tahvilat 

Ergani 
Anedolu DemJeyolu 
% eo ~ 
6ıvaa-Erzurum VI 
T. İf Bank. hAmiline 

boa ıış 
5.22 

132.20 
30.70 
0.991 

12 89 
31.0176 
30.6275 

19.-

22.80 
19..30 
uo 

.Berı bu bakışa tahammül ede- nu da hll& RÖrmemekte niçin de .. tasının susması için bir para teklif esnada hissedilen heyecanlar, iıı • 
medi; tered.düd etti, başını, dost - vam ediyorsunuz? edecek deii}di, pol\s ıelecek, Gar- sanın hafızasında, bakır bır lev • 
!arından bir melce anyomıue ııbi Bir an. Berı hiç cevab verme - risonun da. Verity'nin de yalan haya çelik bir kalemle oyulmul 
saka sola döndürdü. d:i, mdıatabına nıeydan okumak söylemiş olduklarını meydana çı. çizgiler gLbi kalır. Flora, ellndıt 

Nihayet şato sahibi sivri bir çe- ister ~rü.nüyorou. karacaktı. BerJ(e l>•ra vererek bir d'Arenne'in cüzdanı oldu • 
tikten daha .tert bJr aesle: Torray hiç bir jest yapmadı. ay feYler aöyletınek mümkün idi. fa- Au halde Phyllis'in ve GarrisonUll 

Y aanı V al.ntin Williaıu 

- Aldanıyorsunuz. mösyö, de- ni yerde mıblanmıt l(ibi sabit du- kat bunlan İskoçya polisine inan- önünde durduku zaman Stephed 
di. Bu evin sahibi benim ve polis ruyordu. Bu halile kendisine bo - dımıek .gü~ü. karanlık bir sevki tabiinin önü r 
tarafından istenen izahatı da ve .. yun etiJmesini bekledi~ anlaeılı ~ Her iki dost çok müşkül bir va- lmmış oluyordu; Stephen bu sah-

Ja... Ve her zaman ken- etmeden bana olan borcunuzu ö- recek olan ıene benim. Bir adam yordu. Ber~n kı~ ıözleri tato zh~tte bulunuyorlardı ve biricik ney'i son ıünlerine kadar, kabil 
dını maaum göstermde çaba- deyiniz. öldürülmüştür, bu ölümü. ıaran sahibinin aoluJıı: yüzünde durdu: selAmet yolu da polislerin adaya de~l, unutamıyacaktı, dileünce • 
lıyan dostunuz Garrison da. Bu kelimeleri söyledikten sonra sır aydınlanacaktır, emin olunur. omuzlannı kaldırdı; sonra istemi- Relmezden önce katilin meydana sinden 88to ve dekoru silinNe bile 
Raoul'ün, odasından çıktıiına e _ ppkasını basına KeÇirdi, masayı Vaziyetin ehemmiyetini nazan iti yerek '8Pkasmı çıkardı, :kaba bjr çrka.rılması idi. genç kızın dolru ve sert hayali. 
mm olmak içın bahçede nöbet bek hiddetle itti, Torray karşısına dl- bara alarak, yarın sabaha yani b- küfür S8'VUrdu ve odadan çıktı. Fakat bunun için de, bu iq il- korku ile kısılan sesi, bakışlana
ledi. pencereden içeriaini J(()z- kilcüii zaman çıkmak üzere idi. ra ile adanın muvasalas~ temin Torray bir tutam tütün aldı. ta- zerinde yeni bqtan düşünmek ve dan zaman zaman okumak reüm • 
ledı, siz hıç bir eeyi tesadüfe Derin bir sessizlik oldu. BerR eden vapur .'(elinclye kadar size bakasını kaJ>Mtı, kızına dolru dö- ona ıöre yeni baştan istintak yap- kün olan hisleri dılima haıtırındıl 
bırakmıyorsunuz. Yalnız içiniz _ hemen ~urdu, yüklenecek bir hay- azami misafirperverlik ı;tösterme- nerek: mak lhımdı. kalacaktı. Genç kızın ~rindeat 
d<>n hanıl(ini.ı vikontu öldürdil, bu- van l(ibı başını ekdi ve hlddetı,e, 4e kendimi mecbur :hlasediYol'lllJl. - Gel, Flora. Amerikalı, odanın içinde yalnız h'ki~t ve kızgı~lık, sonr_:t a~ 
nu bilmfyl')rum. Fakat bunun da kareısında dui'an vakur ve narın O zaman. sizden, dostlarınızla bir- Dedi. kallillfi oldu~u hayretle farket- ve şiddetli bir ~cenme ıolıeaı .. 
benim için ehemmiyeti az... '8hsı seyretmeğe bqladı. lik:te .burasını terketmenizi J'ica e- Bilfırdo m.asasJnın arkasında du- ti. İlk önce Garriso~u aravıı> bul- liı> R~iyo~u. . 

Nefes almak fçfn durdu. Torray derhal konuımala bış - deceiim. Bu zaman zarfında beni ran ve kendi düşünceleri i(inde mak ve ona oluı> bitenleri anlat - Meşın cuzdan koyu renklı, ~ 
So k ö başl d. lamadı. derin bakıılan &anki. kar- korkutam.ıyacalJ.nw ve misafir - kaJ'bolnwe .cöıilnen Veıiy odanın mak llzmı 'eldi~ni düş\lndü. Bu- zarif ve ~k kullanılmıftı. Fıor• 

nra te r~r s ze " a 1• 5ısınd~kinln. lcini delip ka11J. tara- lerimi ere korkutacak bir hareket boealdıbnı gördü. ' nun i(ln de ona yeni bir plln tek- vikontun adını söyledili .zamd 
- İşte, benım düşünduklerlm .•• fa «açıyor ,cibi kuvvetli lcti. Aria. yapamıyacağıruzı hatu·latmak fa _ Sa:smn1' bir halde idi, Ber«fn Uf etmek icab edecekti. cüzdanın J(ÖZÜnil ac:mıt ft 1çer!ll-
Dedi. tokratlara mahsus bir asalet oku - terim. kartmmda .. to uhiblnln bU merd Piposunu yaktı, mestn divan O- nin bom'bot oldutunu •lSrmo.tıL 
Tekrar fato sahibini ~ ed• nan yilzilnde hiç bir hiddet ifaden Sonra, MStni Y11belterek balır- hareketine bir hayranlık duyarak zerine oturdu ve vent düsünceler Keza ~zlerini ıene mlly~ 

rek: yoktu, sadece. her zaman emret- mala .,..adı: kendi bndine vaziyetin nereye içine "6milldQ. doRnı bldırd.ıb zaman. bu dl • 
- Peki! ı.tediiiniz ~bl UJUıUl> mele ıl.ışnıf bir i.nsanm 19kinii.lt -&ze W söylerken eapkama .vancalı\» aOrdu. XXX terin serzenlı ve acılık lie dohı ol-

anlaşuuz. fakat llzl 1>0U. teeUm vardı. çıbrınız. Bw-ada 1'M•u•ar o14ulu- 811ıhem ki ateve, bu pntaj ua- Hayatta a,.ıe anlar vardır ki, o dulunu anlabyordu <Albm ftd 
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[ J Hindistanda General Şarkı A deniz 
diyor ki mücadelesi yeni arbedeler 

• 
rı 

ası 

, p günü <Baıtan& ı inci sayfada) (Baitm.b 1 inci. yfada) Bomh %9 " azaf Omııı bu defa da, Loodra rad.. ... Oı:tatatk 'Vcı eüğer rh ...-ıhnclerin- mesk . 87lft ~A). d- ~adil le _ 
1 

)"OeU!!dan lngiltere ve imparatorlı:ık. ddti barantı da on ~ pMlctli ma ı::a. 0 0 
ropotQ . • 

Yapılacak gureş er h!'llc~a aöyiediği nu~k ~~ı. ve vu-~ ed~ buıw.wıda bt.'i ili· p~ vu IDCCIJSilert ar~~a ~~ :ııyeö ve hatta 1:clebileeegı ızah her madııu teyid eder: bil ij . at ıı; ur,: ıs 
İstanbul Güre§ Ajanlığı bu haf- kımından çok: canlı ~mimi idi. Aqstı..\ya b~li Menzies t- mıştı~ ki~ ;::.1!::~ur "!· 

ta 
. . •- "b b" m"--L-L .,_ Sıkıntı zamanlannda. mes ul adam.- yartodaı devkı adamlannd...... t~\.:l t · d" u- _ı__ tU • .~ ıçın ço&. cazı. .ır ~• °""- la _.. - ı L b · · J'I -· ~ ye gıerrın ır. n.tı.Qtuo..uımı ndli ~ tib .§t. nn DUZ eoy eme&. mec unyetin - Co.J ccek ve naurlık iıılerile uğraş _ kanal 5 ki "<kn f l · ç:b'ı ıMdımed. Samsunl Ah d~ o!dttklan kııdar güç bir şey yok- mıyacak devlet adamlarından mü b9 an t fi aı. ~ 

m 
_ı veanAdnan namile aynlaun uç·· - tur. lııciltere bugün Balkanlarda rekk:el> bir küçük ham la hineei te,.: ..!..r ;!~!8le ~ kn~aeınlı:l m~ned • ea k b · ·· d"" ı kili l . . " ""'· uece n eı> agıı çı ma~ Q :r- -

takım d ki bu mü&abakalar Si~y e~ıdş, oknuln uc;: kort adyw eYVe L.Lt!~S Ç .. e~~ın dtdetkilü hakkındaki saktır. Bo yda.ki vıu.,iyet sıJCı 
F tih ~ klübü ısalonu d - renau;a a o yc.a azan ısı za - ~ or'ltu :re etmi~. doğru .. Ahm d"L~..ıı ıa:utır. n a yapı ferler bütün bu ey lede birlikte e.. Şarki Akdeniz Dıiicadelesi 0 -k:UZ ~~ııtur:. _1_ cd.fNT.-.r 

1.ıı·· ·L.Layı. ka ._k b' linden çıkmış; Mııır, Süven ve da.. Jl..ondrıı 29 (AA.) _Tim-.,__ a aı unct ~um tNUIQc.ı.te ıı. 
mma~ zanan •• ıma. ır w Akı __ . L-1-! • • chd".l 1 · d" ,_, • ......... -

Gıpa hediye edilec:ck.tir, gu ıı>OCnlZ. ™""-'mıy~b l ıa a • zetcsi • ryor ~:. L d -
Ş ' ha ~ndn: !spanY_aD!n ~1ıhver dcYlctle- Şa.rki Akdeıuı: mücadelesinin biT on ra Newcastle 

61'8t sa sm nne ıltibnkı ihtımali kuVTet:le un. safhasının nihayete ezdiği ve yeni ek • d 

Yapılacak p"ıst yo.r: dol_ayı~~c ~bel~ttnrık'ın ya- bir. ~fhaeınln başlall\akta olduğu spresın. e yangJn 
k.ıncla hır ~ucum.n ucromas.ı meı - aanhtır. sura&llıı k.obul et.mt>k ıa _ çıktı. Belçıka Ba ve-Şcref salı sında yapılacak ııtle .. huz; Atlan.tikte hır hayat ve memat zım.dll' ki tabintile. bu yeni safha, hr: , • • • · • • ~ 

tizm pisti için 7 Mny~ta bir mü - ~utıaı:ebesı . olmakta ve biz.zat ln - sat düştükçe mahalli taarruz. hareket kılının ıkı oğl U oldÜ 
ııa'k.ua açılacaktır. sıkere tehdı?. altında ~~lunmakta - lıerile beraber, tedafüi mahiyette o. 

Münak sayı mtiteak1b pistin t&B- dır •. işte lnzılı2; başve~, böyle bir laco.hır. Ortn~rkta. timdi, evvelce Londra, 29 (A.A.) - Londra -
z:imine derhal 'başlanacaktır. vazıyette ve birkaç gun evvel Al _ olduğundan cok fazla, baaircti cilı- Newcastle eksp_rosi dün ökleden 

a 
.. lstanbUl mvan uçak ~omhn!arının tahribatına etkarlılda telif mecburiyetindeyiz. sonra Han,gha~a Claypolc aın-

~lyna .~rı~crenın. harabeye dön- Akdeniz filosunun ve Jneiliz hava sından ~ken trende b1r yarı-
baskelbOf maçı m~ trap~ hır. scmtınden dönUşte kuvvetlerinin her ilciainin karıısmdn im kçr!11:ı~ırd A~ t ~f!_~do?€n 

lt.aJka hitab e:dıyor. güç vuffeleı vardır fak t Yuna - or o e1.m en a t:UUllll bu-

rf 
ç vri iyo ? 

[ '~ n Pos ,, mn s · a 111uharriri y ztyor ] 

• 
ı 

. l nl>ul mıntakası b:ısketbol a _ Çö:-çil, hiç 581damadan fakat yü- nütandaki sderin ' uihe.yetlcn . lundujlu bır v~~on~ ('ıkımstır. 
• Janhğı, Anb.ra ekipile bir ,.ap.. reğine taş basa.rak GGezdiğim yctler hanlara çok yüksek bir d r c.ı:d m~ Talebelerden bır ~t.tu trenden -

"1f &tiiQ061lnda çe..nlen dCaruac:alasin r· ~ bir parça· ' ~alt ü:rere bir teşebbüse girişmiş.- ıa~rib olurrınuştur. Birçok kıymetli rekeı aeıbestilerini verCC:k~r. Bun.. l~lardır. Talebelel'ln bu hare-
Tabiat,. -ltiir ve dokGnı.an~ ~ ~f Bu. ~dyoda ~ ı br. •. • . a.bidele~ yıkılmı~, ~?lu~ ~ocuk pe • ~rın yardım ....., kur~nnn vazi.fttle.. keti.ne_ ~~~~ olunca~ ~dnı: aUı-

filmlerinin ehemmiyeti ıründen götle ço4c caJibi kat bir fil~ çevnl - F~ bu mu~ ~aka_ 199 nvu bir ha~ gctinlmıttır." diyor n, yakHlda, bir kere daha dü~a- 6ınrn ~ldüi?ü ve. yedisı~ de Yaftl· artnıaktadı:r. Birçok mıemleketlerd& m r. Bii,y(lk. pek. büyiik canı.. YMdım edecek olursa iki bt - n buPlan ~ylcrken h rhin kaza. na darbeler indımıek vozifesin ta- landı,., zannedilm.ekted~: Trend€ 
teb nnd bu Simler dıuı im abfazu . yapdraıft'lT, B.t bnları arasında • ıniis~b.ka y:ı.. !1~ğına daar be1ılediği ümid ve haVYiil edecektir. Uza~prkt: dış 101 talebe bu~nma~ta ıdı .. Buıılu 

h>ilbi .,er • B.. lilonlu- auobla.."""' ..,.ıı."""' tahta pcrd•- polacaım.. -~. tek>~Tı..n..:ı ••utawyoT, müdafoal.,.ım•za eeri çekildik. Ka _ paskalya tı>.ill~nı J!'!Çlrd~ 
le tem" edilen iotjfa.tlekr 90Jc. bü- kr ile kap~. • ~armcale.l'a ektelılerarası yoJeybol Y!,rçik .. gor~ ~Qıhctca tarihinin T~ ~enU Ve haTiı ltun"etlerinin Vlt- ~~k rn:ıeb~,~~~~? idıl: : 
)"U ., •gibi: kar mek- hay - maa.iimai fllme çek- en agırw gunlennı yaşamakta olma- z:ıferı, şbndil*., Kanunuevvel taar - itl ~ -~ ~şve ısm:ado n~I!' rl ı 
o.i> ..;_....ıu "" .ı.,...kla ok -.w.fı.o mllofU.ıtiiO kan>- m2~1arl ...... Ta"."'on.. ~·· yaza niobctl~ ""'" gibi boıka bi< ı..ııuz için va- o u ... o .. n <;" ,,;r• il'. ıe al: 
kabn•T"'· büfa"loJ\ci dairi '°" d<=- ~~ya ........,ı, la~ ı.bil prnl.- ı......ı Erkek Mektebleri V ~gunku ".""'7cbnd•a m!".ooekk;r - ~rt .. G.nclyc Irada<. faal, dirayeti•. nun uc;uncu . lu da yarala~. 
c:cde alakadar ediyor. Buna \HaaeD IJCT en·..- buJfllt1aZZ8m camdan rnall. &.,boi H eti 8aık- 1 iı d • o .. dır. Fllha_kıkn D!-1ı:ıknk. 'il<: ati s>ra.. ıyı teuzvn edilroit ve taanulk&r eir s· Al 
sinem daha 1'u. fi\mleıı pek ~ bir. k.aY!ne& kalonisi. ye.,_ l0/-4t{ı.ı Ç-.r "ı:. n ~·- E amda ngilteıe birdenbire mfu:laiaa.. müdafaa idame eylemektir. ır man vapuru 
~ bit a ve ~ ile takiiııı lqı l1 • ~nür. Bu. İl cidclea pdc . .. .. . m gunu - •~:r.: ~~e;dt k~~ zayıf vo dolayı - • H b d 
edilmektedir. Ha .. filmleri mi:~ ve ç'1k iDCG hir nll ~ ::o:: ::;.ık~ lonunda yapıla- aıle ıstıla tehlikcıı.ıne maruz kalmıt- 500 kllO şeker Saklayan am urg an 
la?ftr ile talcıb ~ · • tcdı.ik · · . K.at11lC&lafln },,... . aç • • . ~tı. Geçen Şuhatta da Almanların. • A •k •ffi• K"'°aır . t~ iimsnt ~ hmdıuin adle &idümit n a&r ka- l.tikW - Muallim mektebi saat BüJriik Britaııyayı istila edecekleri bır bakkal mahkQm GldU men aya gı 
fil'mlerln 'ima e ~ amımac:ı- naca ltraliQe • Te bir b.rtnca ui, ta- llt ... S ~cm. Ahmed. n;ı~hak.kalr. ·~ılıyordu. Fakat bu ia. t&namrı 1 Riode .1aneiro 29 (A.A.) -
)ığı pek mHtıim bir mevki . l ~ lmn• yak~. Bu kana<:alar Atletazm em kursu tilalar ~~uk_ etmed!ii için logi- lesinde Adli e sQk eh. ~a> Alman •Natrıb va.puru, logjllı. 
lcmektcclir. Bu m lekette, J,u cihi ~u mahfaznn..'-D jçiıı.e Y~ '6tanhul mıntakıuı.ı. atletizm ıı - lizlhe gu:h tf'tıkçe sıla~, teçhizat rab a;:nrtımanda o~nın ve nwna: ablakaıından iurtulnrak 2600 ton-
filmlerin ilı2arındA, -;.evrili~e Ufa tir. B dan ev.el mahlaaıun içine janhğı tarafından açılacağı evvefce he d r ~ • ~ ~vv~tlcndıler ve d~ yerde 7 numaralı dtiktinda ~1 luk hamulesile Hamburg'dan -

üdyolan batta ııır. topn.k ~ ve kanncalarsı bildirilen hakem kursu hazmıkları ı a 1 a .. u~c. e~ıyor nr. kall.ı.lı: y::ıpan Osman adında hirı: taa'a cclmiştir. 
Bugünkti yazı:ınızde Ufa .tüdy~ yuva1nnnı yapmak için kullandıkları henüz ikmal edilmek üzere oldu- 0 ngılız hinncı nazınna göre, AJ- nin wn bil'k~ 'l?Ün • d . --------~ı___ı·_ • 1 •t ___ .1. --1.. • • .._ L __.__ı_ L t gu 1 m&nlar ne Bıılknnln d Af • :-...ı... • ıç;n e evme Al . rı.nda bu rvnnc;nn nd çenun~ ~ . .... ııı:lrtnı;nan, ~~ru-o - dao kurs mesaisine Cuma nkpnıın.. kad o r n, ne v n - muıaım mıktarda şeker sakladığı manlar Amer1kan 

tf.) ol~nu jza-h edeceiiz: )ar ~!' maddeler de gdifl gwızel dan itibaren bıışlnyacaktrr. a ve ne rt:ı. vcY_a ~~doguda zabttacn tcsbiıt edilmlşUr. Şeker 
1 - Ufa stiidya.sundA nebatat 9e'l'pl°1nnşttr. K~nncnbrm. bil~ dolnşmakla. !ngıl~zlenw ~aglub -eds- fiatlarına zam ya-p la.cağı hakkm- vapurtarmı batıracak-

fi.hnleıinin çevrilmekte olduğu ilkbaauda ~~ g~cm M d · f ~ler .. lngılı~l~rı. !"aglub e~ek i • daki asılsız 'JaYi:ılar ~erjne bu 
daireye girelim. Burası adeta bir kış mahfaza ~ llkha~ann ılık ha· 0ra a yazıya ~ı:' fngılterevı .ıstıla t:tmeler~ bunun kurnazlığa baş vuran bakkalın far&nt SÖylUyorJar 
bahçem nscrrcı> gibi bir yerdir. Her vasmı veı:nek ıçın tertibat yıı.pılmıt- (Baştarafı t inci &ayfıtda) ıçın de Atl~ntik mttharehesmi ka - dün Emniyet Müdür?üj?ü memur-tcıraEı cam ile 'kaplıdır. Camlar hep tır. «Sunlıl?~ lerde fı~ ıran ziya leri. dün. Yunan sularında cem'an zanmaları l0~Z1md~r; Harb ancak bu }nn tarafından evi arnnmııs. bod- Berlin 29 (A.A) - Rcutcr: b1;1nızı rcırktcıı.clir. hararet t e brrme lar çabuk §af.- 18.ôOO tonil5.to hacminde beş tica- 9\lTetle Irat ıleşebıUr. ruında 500 kilodan :f31.la kes- Deuesche Allgemeine gazete .. Kır.o zjyıının. nchatatın 'bir an kınlılctan laırtu rak jfe ko~lmltıf- ret .gemisi bMırm1ş ve bir miktar O halde Atlantik muhnrebesinde saidadıllt ~rülerek bunlar müsa- Amerikanın l~ltereyc. yarcl~mları 
evvel yetifmesinde büyük bir amil IMdtr. da'ha küçük vaımnı hasara uğrat- lngilizlerin vaziyeti ne merkezde) d~rc olunmuştur. · nı~ lu~latılması meselesine dnır )'llZ-

oldu fenncn tcebit edilmiştir. Karıncalar rnıthfazarun bir kena- mıştır. Ve Atlu denizi yolundnn gıda mad Milli korunma kanununa mu- dıgı bır m.~knle~e diyor ki: 
Buaün st»dyo iki «mevzu» üzerinde nn :YUTM&mıt Y pmıya ba~anuş - A.bnan savaş ve pike bombardı- deleri, ham mnlzcme ve Qlah vesa.. halefet SUÇUI1.dan hnkkında tuki- . Rnz~elt_ın planlanıun ancak tel 
çallfffi&k.t dır. brdı. Ziyadan ~malan j man tayyareleri, dün f!ece, yen;.. ire getiremezlerse fngilizlcrin halleri bata 'başlanan ba...\al Osman dtin hır ~tioesı ol caktır. ~ netice. A • 

Biri : Toprağın nlnodan baş ver. mahfezanm bu losnu muvakkaten den müesfilr bir sureUe La Va1ette ne olur) Kendi kendine sorduğu bu Emniyet Müdilrlüküne j?eUrilmış, menkan vapurlannın aı.ıratlc ve mu 
mekte olan bir - -İ»ia i~fı. taperdc ile kaplanmış idi. limanını bombardlman etmiştir. saallen: Çörçil gene Lizzat kendisi cürmünü itir f ederek: hakkak olarak: batınlmaS1dır. 

wer.i: Top~n ~c ciJmakta K ranl ğn güvenen kanncalar; Çok a~ çapta bir bomba, Sout- cevab veriyor: «Hitler denizaltı <-Evvelce 1000 kilo şeker aı. 
o an lt.öl-:lttin haz eti. burada :ikametgli'hlarmı büyük bir :hamµWn 'Sınıfından bir im.rvazö- harbinin dehşetini artmıcağını söy. mış, bwıun 500 kilosunu müşteri-

Heı iki at k)f 'beaçesi W!!Cr _ faaliyet ile h.a:ml&rnışlardır. Yllmllfl- rün ortasına ischet etmiştir. Bir Iedi. Onun deninltıları -gemilerhni- lerime muhtelif zamanlarda sair 
renin ortasın lriiçük l>ir ınuaı.ıın tab:k.tım blttıJılız <la; yemek. salon .. benzin deposu ve bir ticaret ~e- ze saldırıyor, biz de mukabele edi- m~ım. Seker fiatların zam yap~ 
tize · ~rihniJciı'. lanna; arın dairelerine kadar misi yakılm~ ve başka bombalar, yoruz. Atlantik muharebesi i§te lacağını duyunca mütebaki 500 ki-

Bunun ctnılı ~ kuvvetli pr ... lıer tc:Yi yapm~udtt. devlet ıteııg-iblarına ve rıhtım te- budur.ıt loyu kendime Iaz.ım olur diye evi-
jektörler konmuş.tm. Ncbetların bu- Hiç. tatılmaaın .. • Karıncalarcla sisatına isabet ebm\ştir. Di~er .lb~r .Filhakika Çörçil'in çok basit Te me ~aş!dım ve bodruma saklarum> 
hıudu(ju mahnllid tam ka ı.nda insanların cidden gıpta edebilecek • ~a~ savaş tayyaresi tP.SM:kü'tü, müke~mel bir surette tarif ettiği demı.ştir. . . 
•yar eôilmiı bir sinı::ma ııLna maki- leri bir :iGtimai lıay t sistemi Aükü., rnües&r bir $1.lrette Vene7.ıa taY!a- Atlantık muhareb~in ~a ını Ha-k~daki polis ıtahkikatı ik-
nesi bu adn. sürmektedir. Bu .içtimai hayat 

0 
de- re m~y-danmR hücum evlemfşt1r. tamamlamak için Almnn denizaltı. mal edilen Osman öğleden soma 

lngilterede yeni 
Kanada kuvvetleri 
Londra. 29 (A.A.) - 1n~iltere· 

ye san gilnlerd:? gelen Kanadr 
kıt'alan şimdiye kadar gönderil· 
miş olan kafilelerin en kalabalık -
m ve en U.i tecbiı edilmiş olanın. 
teşkil etmektedir. 

O .,da hiç biT opent.M )'Ok- rece mükemmeldir ki hiç biz JC'Y Şimali Afrikada, Alman ~ka larma bir de AlmaJ"I ı:çakfonnı ila.. miiddeh.rmumiliğe teslım ediltr.i$, 
tut. hiç ltir tckrı:üat k.e.ara bu.ı.kıLna- f..~una mensub lot'aların du~a~ ve

1 
etmek kafi gelir. Bu suretle tn _ oradan da duruşması yapılmak ü-

Filmin kısa ve ınwıta fasıla. IIMştır. hatlanna yaptığı b\r ilerleyiş, o - &li terenin mıılik bulıınduğu 2000 zere asHve 2 nci mahkemesine lng·ılleranı· Belgr:: d .Jçı•si 
t.eıtünAn sııema Küç.üeük. buuıcalar ioeanlardm lum m.ıntakasında dUşm.an kuv- gemiden 3()() ila 400 ü daimi teb _ sevkolunmuştur. c ,._ ~l c 

io bir t tertibatı u;.v. ıa~~ 1.ctki~tçı olduklarım göster - vetlerln~ hissedi~ir. yeni kayıbl&- likec:le hulunmı:ıkted1r. Dünkü. m~~~kemesi neticesi~de ltaJvanlarm . eline düştü 
· · · . Bo tdtibatı ç.k de- ııu~rdül üclyoıaun t.anbi tabii ra sebebıyet verm•stır. Bu müthiş savaşı Alroanlıır ka • suıçn .sabit 2orulen bakkal 25 ıı:n ı 

rin tcddl.atın lüdür. Her iki prefnörlcri baJc:iki birer fılimdirlcı. . . . • zandığı takdirde lngiherenin d1t l)ara ce~sına ıııslık!'im edilmış. Roma Z9 (A.A.) - Piccolo g;ı-
dakik~n bir sinema makinesini ha- Bu zatlar karıncaların ha)atlaııt:lll dd kafeeın ıçın:e muauıı~ .;e denizlerle ve Amerika ile olan mu.. ~er~~ ~fif1deresıne" kar~r v3- zetesinin salahiyettar bir knynaktilr 
tekete getirmektedir. Fihn çek;Jmi· tam mi ·ıe vahftırlar. Bu mueZ.. son ereee yı~ı .. ır ~nı.sa . u - vasala yolları kesilecek ve bu yü:.ıı- • ere a a avnca u~ _gun e öğreodiğine göre, 6 Nisandanbcı 
... 

1 
zam mahfazadaki to '- w :maktadır. Kafesın uzeruıde bi-r ope- den ada ·ı·h .. d f h"ı:ın>tten mcnolunmuştur. ,e amyor. pra~ yıgınının .. ki . .

1 
b 

1 
makt d aç., sı a sız ve mu a aa - kendisinden haber alınnmam1~ l:ra . 

Saat makil>CSi iılet"lmelttedir. Alt- ic,;:ne bi~birkrine l&st:ik.t-n borular rat« rna nC91. ı e u un . . a '!· S1Z kalarak iıtilıi olunabilecektir. • lunan lngilterenin Bclsnd elçisi · 
msş niyelik derin bir sesaizlikten ile ekli cam 'bonW>.r y-...ı.....=rilm;stir Ya~ln fanliyete geçmesmı t~mm Fakat Çör-=1 Birl...ik c:.:mali Ame Parti GrUpU"da dUnkO Ronnld ,.._mpbeTI, ku""çlik bı"r - -

· ha horu!ar .. ""'""J"W ·~ ~ için sun'i bir «ille.bahar» havası ya- ·1ı:: Y"• -~· "' ... - ı '-"' Y90 

110nra makınc homurdanmıya baıh- ln nmntehasına ıek~rlı .. n anın zırhlı ve uçakla1'ının, Ame.. Ü k 1 purla Cirid adasına gitme~e teıeb 
)'Or. Bu homurtu ba~lar b~maz mayilCC" korurat§. Boruları birer tü. ~ahfln:-1tt.ır_. _funb~ aldaı;an l'.~-~~sa ıriknnın yardımını ta.sıyan gemileri UI za ere er büs ederken Adriyatik'ıtc bir tt.ı -

"k b" · ı_ .. 1 J ıel:aklci eclemk ı__ il& e:Mn ıçmue u".ınan agaç govue- "lt '- b" ' otomati ır aurctte pıo,e&töT er ne geçen .ıumncalar le . k dla h b ' . . kn ngı ercye ya .. ın ır yere kadar ge. (B:q taraf 1 · · f d ) yan torpidosuna alınmıştlr. Sir R o· 
k.u.vvet)c yanmakta VO ma.Anln Ü- bu,n}arJ:n uçlarında bulunan şekerli ~.e J ana 1nl.n . er 5· ın:aı ta}: Uf tİrecc'kJeıini ha~r Verdikten aonna l IDCI UY a a naJd ile hember, lngitiz atafell'Ôlİ • 
~erinde duran süjeleri aydınlatmak- mayilerirı iaerine hah.itle atılmıt- ~e oy~~ '!en .?'1~r. :vrı ve .or- <rBu aayede biz lngilizlf'r, bütün mu ~~~=ı~t~k~n ~~~ teri yarbay Cl Tke ve NevyMk T:i. 
bldır. Makine nebatların filmini lardır... Buııunla hem ~dalarım ~~ç . . ~n goru en ag-ıo.ı ~~.;oı, hafız kuvntlerimizi, yurdumuza ya- l.arı dinlendikten sonra mcı'in muhabiri Amerikan z.ete-
çdmıiye başlamak.tadır. Makine teşkil eylemekte, hem yuvalannı &'t> enn\ fi::;.mıt~l: 'd,:ator u kın 'bir yerde toplıynCAglz ve dÜl • ye ~ldi. rumame- ci..q Brock d.:a ltalyan torpid<>All• 
topraiın altından fış;Eırmak.ta olan perçinlemektedir. · malncahzara~ Le ç :t;.1_

1r. amn denizaltıl rile burack. uğrap. alınmıştır . 
.ümbülün bu möd.ıet zarftnda y.p- Hiç ·r yere ç.ıhntyan borular ~.en .. ıs~dı çevkıra1ııd~~ aon.. ca~m> diyor. İkinci mesele" olarak Diyarba- -------

w ha ek · k .. kl . w L cbh" • d"J •şt· B sı d • b" rn operator yerın e a mııııaa ve D 1 kır me'b'usu .ııenenıl Kftzmı Se-bğı r etı; o enn topr ga da ı varz~ ı mı ır. ura ıı cta ır h uı h ek ti . •. .. ti k. emek oluyor ki ımı;ilizlerin At- vüktekinin ta'-"'a ........ .;ıı·J'.e aı" d rsk""- Toprak tevzı·ı· 
ınak için yaptıkları hareketleri te.. ah.a<ldı f'Usıl» tcşk:i.l eylemişlerdir. t a_ranH ba_r he ~2n! ~of~le eme L- lan tik muhareb~sini, k117anmak "<>· 

1 

• "-""' \: .. ..-L·~ lem-'- d" Al . K l b l·L L L eoır. er ır areao.etını 1 mc çe .. - 1 d k" .. . 1 ,, ri me'9'2Uatıımza da~r Milli l\fü-t!a- tal·ı·matnamesı· ı:m: ey c.de ır. tml şaaıye son annca ar ura nı mezar ..., otı1.ra.11. k _ _:ı. un a ı umıd erini 1aı:cler=:ın ve kuv 
re ma.lcinc dur.m~ pt"~ektörler ltullanmaktadrrlar. meyteoır. f'1 . . km.ek vedendireıa şey RirlcŞ.k Sim•li A. faa Vekaletine tevcih edilmiş sual 
sönmektedir. Ona aeaisliie nii- btitraden ar:zedelim ki: Karın - 1 arbasanıdn fı mdını 5el saat. : m,.rikantn ynrdımlarıoı 1-ilter•ue takriri okundu. Mnli Miıdafiıa Ve-Rinnıd edlr Fu '- ti&l\k k la E ed r* d ı h ePCe, azı c a a ııun erce mesaıyı l ' · '"' ...,. kilinin ve dHter hntiblerin &vnl 
.. t k d" at eee ço ca r kel~t ~n a al a :;ını e k istilum ettirmektedir. Y_~ ı~·ızbuç~k., tıop, tank. aah ve her mevzua müiealllk beyana!. ve :iza-
wnneıne te ır. men a ırara yuva arın nn uza Un tm k . b d k ' . tur u aro malzemesi verm .. kten i .ı..atı dinlendikten ''e sonılan bı"r 

B' d kik • k .. 1 k la ı:,· h ti 1t·· .. ltt u ama ıca e er ı sınema- b b k - - ıı ır a a so~raı:raıık tr· er ;1 - o n ır.,m~ a :ı:: ~~Te e Te ora_ cıltkta ~ahıımmül ve sabır ~lıea ·~rı ıra mıyarak bunlan ken~i çok sua1lere Milli Müdafaa Vekili 
rar yaranıye. aı mA ta tr. J m yıa ııra ı e zm te ır er. roc:llİyetti zr ı annın -Ye harb uç"ldnl'lntn ti- tarafından icab Pden c~:ıblar v~ 
maki"neai bir resim daha ·~~dı.r. 

11 

İk.} hafta soma ~a,:ınca!ar bu r. + ~ayesind.!' lng;ltersnin yakınlama rildikterı sonra saaıt lS,10 da cel. 

Ankara, 29 (Hususi) - T()lJmk 
tevil talimatnamesinin ban nmrl
delerlnin tad!Hnc dair tallmatna. 
me mer"iyete kondu. 

Cebetuttarıkta manevra· 
tara başlandt Böylece bu makine, tu,enın sun Y vulllitnda büyuk bir faa- Ufanm k"'lt"" fil l · t""dy L lısal etınege kadar Uen· •ötu·· -· · ol - -n..ay-' • ...-1·

1

..ıı·. c:ıbe mJ . c..___ • •• L !' e.t . L._L •_]'I u ur m erı • u Ow.Tl .. r .... ._st - ~J- 1UACI 'C't .... ~ lU 
m yetme ve .-otta. te it "Yte- 1Y e &CÇmlf 1H.11unme.k.ta ıw er-. balclund.ıı ib" IOm dile ınuttur. Herhalde Ruzvel• ve R 

di ihfiya~lara &Örfi s. to. 15, 20 o d~ec.cdc ki bU"rası yalnız film Şunları d7~ı~ da:. ~r b . "b" velti taltib eden Amerilta. düny::an; Tahranda İran 
Vey.'.l ~ giin .durnııod~ · 4ll' d.Jc.ika çeknuye. değil. der.in tetehbüe yari. ı.nl"'r 'Ye 11nbiat etilinJcc~ ~!J: lbu yaz fngilterenin Almanlar tara- (~arafi 1 

• • .sayfadaL fasıla ıle çalı.şmaktadır. yacak bir l&hal olınlt'a lay.ı.k h•- getirmek irin bu k fmdan maaı·ı, ~dil~sine miiııaı:ıde mfllıllan serg1·s1· pan tayyarderİ:ll motör güıültüleıi 
Neb :ı.-··a.t. t=L· • \u ...,., --. umpanyıının mu. .::& • -L. 1 • h dafi L _, . n .,_,. pa.wu.ı tam ~- o'!'UpuT. az:zam dcmlecck derecede bahçeleri chncmt:ğc amıetmiş görünüyorlar. ımtıou.JÖZ ene ava . oatncy1t1a -

.. ı.c :.•.::•tik k bi.d tan.da filme çckiL . K.annca lann foal;,.etl•ri non-nal ve mHkeuuncl "" unırin bir hay Ya- A m.-rikanın ,,.m•m• n• oüvr.non T ahmn 29 ( A.A.) - Stefanh "n'n ve Akden;u doğru •no ya ""ıı.. k d.,. "'· . . . bu hol aln aı .. .,, mahluanın k<- nal balwesf vardor. Bu '1ayvanat Çö.;I bn<bl kaunmnk b ..... urulaki ş.ı.;,.,ah oelnkatinde ~diahd ol• P6R ağır topln•m ,.,,ı..; ;~ıiliyordu 
• ~ UZUD .v~ Ule< me~ nannda buhman tahtapcnle kaldl>- bahç.,.; cidd•n çok zcngfodfr. ihnlıllcrini •• ..,ede fonntiUc,ıfr _ doğu halde bugün l•an malları•"'· Manc~ala. kalcnôn muh>elil "" ~ ·ı. ~~~"."""'odalci ... ,.,imiş ve om,... ,..,ı.,n,;ım;, •lan lst<r film çevrlls;n. ""•• çevril .. mck ;,ıiY"• .., oka.,.mmla 70 oül- ..,... açını,ur. külce:Yf noktalonod• ha.Un halı, 

::'' 
1 
;· 

20 30 0 

• ' talebolc• ,.,_ kam.,. i,l~c . ~."''·. 8!' ·~· .,,.,,;n p;ol~u, hc•cün hayvan- ""'?' Am_.an .••• v~ bun.la• bir çok dev...I edecektir. Ccbclüuank•talci 
tcdRI.; • d kika oey•eyl=ek- <elle ı.v~~ladc. b., külo.'. 6lm• va- ı..ı teıldk •le ""°'gul<la,le.. m•lledcn cm etm .. lc<cfü. lncilto•c b;J;,ı.r. Onun için l,..;lıc•cnin bu.. bütün 1ru~ct'."' manevr lo•a i•tl • 

Bu 
· ki I . ._

1 

• • cu&e ge!ırilmgtı_r. Bu filmın tema~a- Bu kumpanyanın ~mdiye ~adar ve Amcrikn 200 milyondur ve de_ gün baıb savk idarl!Sinin he _ rak etmektcdır. 
ma ne cnn 190.,.meanı af'yrey sı mdl kkak ki riçtim ~ h" 1 ki • bu "b" fi l Filo C befütt k:'ta leıne.k ineana pe1ı: büyük bir zevk __ ı. Dil fil . at ve uıs » yapmı~ 0 ~~ • gı ı ~ ru erin sa- .niı:let"e kat'iyetle hilk.im olduk.lıı.Tı defi her §Cyden evvel şu veyn bu fi an 

hah.şeylemektecffr. fr\flan eJinde rı md ""91'h ur ·'-lid" nw:ıÇltmlt atd~~~~f QOd le yıııı pek muhun bır yekun tutmak_ gibi yakın<l hanlara dn lı::at'iynle valllta ile zaman kaz.anmaktan iba- La Linea 29 (A.A.) - iki tay. 
L. n r• a a ZM~ u .• , O lUWl ıstı a e- tad\T h"k" I""' 1-( d s· "- L.ı: • • ·L •ı.· hlı. L~ k ıum ve insan zek&ile yapılan mak;- lidİT . .. . . . a ım o ...... a .. ar ır. ı:ı; ~n uaıı;t - r.ttir. yaxe eezrmırc ııu zır Lılr :nrva • 
ne insandan mükemmel bir ıurett.e 

3 
· · · Şimd " d . .w Doldimanter filmler çevrilmem mından, madde balctmınchuı, 9dik .. ~ zör, bir torpido filotffiası, bir ço\ 

çahtmaktadtr. stildyomna 1 e. ~fanın hır ~ıgt:• için ~.yrıca. b:r(',oX ?'etlere operatör- ia.tihsali Mkımıftdan kat kat ilerde- 'fi ~ • ,. deniaaltl ve 2 muavin knıva~r bıı 
2 - cı:_.Ji UfaJUD .J::::._ L· -•"_ı b" d . ı_geçf ~: ··Orı ~·d~uyllk ler gondcnlmektedir. yızıı diyor. Bunf&T kuvvetli tohunı- .L~ Mbıt.h Ccbcli&u.Wk. limsaıe. orirmH. 

.,,..,.... ~ uır -.uo- ır enıır &.a ea zoru mede ır. Bu O. Tujral lardır ve ancak zaman.IA filizlenc .. ·_. • ~.. tir. _ __,, 

l 



8 Sarfa 

Niçin-Nerede-Nasıl? 
'· 
l.... (Bqtarafı 2 nci '"yfada) !çamaşırlar hararetten hiç korkmaz. 
~nkü, elbiseyi çıplak vücudümüze I iç çamaşırlanmızın yünlü olma
~ymiş olsak vücudümüzle elbise yışının sebeblerinden biri de yün -
rasında bir tek hava duvarı bu · ı lülerin hararete mütahammil olma. 
unmuş olurdu. Çamaşır giymekle yışıdır. Çünkü iç çanıaşırlanmızı 
1ava duvarlarının sayısını arttırmı:ı &11'ıhteüf sebebler dolayısilc baz.an 

'bluyoruz. kaynatmak, hazan da çok sıcak su 
Fakat elbiseden maada çamaşır ile yıkamak zarureti vardır. 

~iymemi~in sebebi yalnız .. bu .. de~n- H lasa 
dir. Elbi9emizi çıplak vucudumuze 
giyersek elbisemiz çabuk kirlenir. Odadafd seyahatimiz bu suretle 
Halbuki elbiseyi yıkamak adet de- sona erdi. Şöyle. yiımi, otuz adım 
ğltdir. Binaenaleyh çamaşırın, vii - ya attık ya atmadık, fakat, bir ka
cudümüzü sıcak tutmaktan reanda inalı gezmiş kadar olduk. Vencdik
hir ikinci vazifesi de elbisemizin kir. üleri, Fransız.lan, Almanları ôolaş
lenmemesini temin etmektir. Çünkü, tık. Bu arada birçok bilmeceler de 
çamaşırı değiştitip yıkamak pek ko. hallettik. Umumiyetle insanlar se -
laydır. yahate çıkarken yanlarına rehber o. 

Yün hararetten çabuk müteessir larak bir kitab alırlar. Bu kitabda 
olur. Şayed yünü kaynatacak olur- dolafllan memlekete dair birçok 
sak yün keçeleşir. Çünkü; yün elyafı tafsilat vardır. Dereler, deniz, dağ. 
pamuk veyahud keten elyafı gibi lar, ormanlar, bu kitabda mufassa -
düz değil kıvırcıktır. Sıcağın lesi- lan gösterilmiştir. Sonra gene bu 
THe bu elyaf birbirine dolaşır ve a- kitabda dolaşan ıehrin caddeleri, 
91lmaz bir hal alır. köprüleri, abideleri, ki.itüphaneleri, 

Yünü ancak altmış dereceye ka- tiyatroları vdhasıl göze batan her 
dar ısıtabiliriz. Bunun iç\ndir ki yün şeyi mufassalan yazılıdır. Yanında 
{ü kumaşları ütülerken ütünün fazla böyle bir rehbere malik olan adam 
kızgın olmamasına dikkat ederiz hiç korkmadan seyahat edebilir. 
veyahud ütünün haraıetini hafiflet- işte, bizim de şimdiye kadnr yaz
mek için yünlü kumaşla ütü arasına dıklarımız odanın içinde seyahnt 
Lir ıslak bez koruz. Halbuki keten etmek istiyenlere mükemmel bir 
C1en ve pamuktan yapılmış elbise ve rehber vazife i görür. 

Hatayın güzel ve zengin 
bir kazası : Reyhaniye 

( " Son Posta ,, ıun 
lisan dersleri ) (Baştaraft 6 nc.ı sayfada) 

ve başarmışlardır. Bunca istila ve (Baıtarafı 5 İnci sayfada) 
idarelere ve Fransız mandasının tir. cTake> kelimesinin calmctk> 
yirmi yıl hüküm eünnesine rağmen mı., yoksa cyemek> mi manasına 
geniıı arazide bir tek karış toprağın geldiği grbi oıhave> kelimesinin 1 
dahi Türkten gayrisinin tasarruf ve cmalik olmak> mı, yoksa cyemek> 
tapusuna geç.ememiı olması, toprak mi domek okiuj;:u tamamiyle ko -
ve millet sevgisinin yüksek bir mi- nu.şmadan ve cümlenin ~eliriııden 
aalidir. anlaşılır. 

Reyhaoiyede toprak. eşsiz bir ve- T ext and tranalation: 
rim kabiliyeti arzeder. Çiftçi, ziraat 1 - A basin, a cup and a l>Ot 
bak.ımınden en fena geçmiı seneler- are vessels - Bir kase, bir fin -

d f l l can ve bir tencere kaplardır. de bile ektiğin en az asını a mış. 2 So Is h 
tır. Bunun iyi yıllarda vereceği ran- - me vesse ar~ .on" t e 
dunaru hesab etmelt müşkül değil- t:ay -:- Bazı kahlar tepsının uze-

d. On . . d' k" R . .ı.. • rındeıdır. 
ır. un ıçın ır ı, eyuanıye, 3 rnL. b ttl . b k 

. . - ınıs o e ıs ro en -
Hatayın en zengı!1 zahıre a!11b~rıdı.r. Bu şişe kırılmıştır. 
Hububatın, haklı ve sınaı zıraatın 4 - Your arm is broken - Ko-
her cinsi üatün bir berekette mah- lunÜz kınlmıştır 
sul, ver'ir. Toprak mahaullezi ih.ra - 5 - İ get. an e~~ from a basın -
oatı. kazanın haıta gelen varıdat Bir kaseden bir yumurta alırım. 
membaını teşkil eder. Fakat 6 - 'l'he eıw. is broken. İ ~et 
Reyhaniye, bu Ahada iki senedir my fingers wet - - Yumurta kı
mühim bir terakki kaydetmiı bulu- rılrnıştır. Parmaklarımı ıslatırım. 

nuyor. Kavuştuğu kendi öz hüku - 7 - You ~et wet in the rain -
metince gönderilen makineler saye- Ya/;nurda ıslanı:sınız. 
ainde istihsalatında büyük bir artış 8 - İ ~et fooa rcady. 1 do the 
kaydettikten başka 940 da ba§ladı- work of a cook - Gıda hazırlarım. 
ğı çeltik ziraatinden iki milyon lira Bir

9 
aşçıynm 1işikni yapar1ım B. 

gibi dıcmll\1yetli bir netice nlrnı§ - 0~ • a e a mea - tr ye-
l d .d . .. dd mek yersınız. 

v_e bu s~ret : man a ı aıesı ~u e. 10 - Afier your meal you ha-
tınce ugradıgı zararlarda~ hır kıs - ve a ciı?arette _ Yemeğinizden 
mını olsun fakat yalnız bır tek sene sonra bir sigara içersiniz. 
içerisinde telafi etmİ§tir. ~eyva ve Exerc:ıe: 1. 
sebzecilik de müte.rak.~dir. Bllhassa İngilizceye .tercüme ediniz: 
Jekerpare rekoltesı yuz tonun fev. ı _ Biraz gıda yersiniz. 
kindedir. 2 - Bir vcmek hazırlarım. 

Reyhaniye, ayni zamanda davarı 3 - Siz ve ben hazırlarız. 
bol bir mıntakadır. Mevcud hayvan 4 - '.Bir aşcının işini yaparım. 
sayısı yüz bini mütecavizdir. Gerek !'i - Ceketi'Yli ıslatırım. 
canlı hayvanat ve gerekse hayvan Exercise: 11. 
mahsulleri ihracatından miınim bir Po.,luklan doldıırunuz: 
varidat temin edilir. Amuk gölünün 1: f put a meal on a -. 
taşması neticesi husule gelen ha tak- ? . t - some faod. 
lı'klar kurutulduğu takdirde Rey ha- 3: A- - eıeg i~ on theplate. 
niye en parlak iktisadi inkişafını ya_ 4: The - on the tnble is not 
pacak ve yalnız Hatayın değil bütün a '\~el. 
cenubi şarki Anadolunun bir zahire !l: "M"v ri•l.!'ht leı? - broken. 

Tarihten sayfalar 

SON POSTA 

İyi ve güzel tras 
olmak isterseniz 

POKER 
Traş bıçaklarını 
MUHAKKAK KULLAN11'1Z. 
ve her yerde Pf'KBR tıraş 

bıçaklan isteyiniz 
, ____ Mmll __ ._ __ mza _______ ....... ~ 

l lstanbul Levazım Amirliğinden Verilen 
Harici Askeri Kataatl ilanları 

Beher metresine tahmın edilen fiatı 85 kuruş olan 25,000 nıetre harb pa_ 
keti sarmak Jçln bez 5/5/941 Pazarlesi günü saat 11 de Ankarada M. M. V. 
Satın alma komisyonunda pazarlıkla satın alınacaktır. Taliplerin 2125 
liralık ka.t'i temınat.larile belli vakıtte komisyona gelmeleri. (234G) (3353) 

... * Nakliyesinin beher kiloauna 3 kuruş fiat talunin edilen 600 ton arpa nak-
liyesi Erzurumdan Karaköseye nnklctUrilecektir. Pazarlıkla ek.:;iltme.si 2/5/ 
941 Cuma günü saat 10,30 da Erzurumda askeri satın alma komisyonunda 
yapılacaktır. Tahmin tuta.rı 18,000 lira kat'i teminatı 2700 liradır. Şart
namesi komisyon<ia görülür. Taliplerin belli vakitte komisyona gelme -
leri. (2338l (335ll 

* * Keşif bedeli 54,5()7 lira 36 kuruş olan bir anbn.r ln.şası kapalı zarfia eksilt-
meye .konmuştur. İhalesi 1615/941 Cuma günü saat 15 de Ankıtrada M M. 
V. Satın alma kom.syonunda y:ı.pılacaktı.r. İllt temınatı 3'9'75 lı.ra 37 ku
ruştur. Keşıf ve şartnamesi 273 kuruşa komlsyonda.n alınır. Taliplerin 
ihnle saatinden bir saat evvel kanuni vesikal:ırae teklif mektuplarını ko_ 
misyona vermeleri. (2334) (3347) 

... * 450,000 kilo sı~ır veya keçi eti kopalı zarfla. eksiltmeye konmuştur. 
İhalesi 16/5/941 Cuma günü saat 11 de Ankara.da Lv. Amlrilği satın alma 
komisyonunda yn.pılacaktır Evsaf ve şartnamesi komiSyOnda görülür. İlk 
teminatı 1248 lira 75 kuruştur. Ta.lıpleriıı ihale saatınden bir saat evvel 
kanuni vesikalarile teklif mektuplarını komisyona vermeleri (2328_2308) 

* * K~if bedeli 54.507 lira 36 kuruş olıınBa.ndırmadn bir inşaat :Upalı zarfla 
eksatmeyıe konmuştur. İhale.si 1415/941 Qarşamba günu saat 11 de An
karada M. M. v. Satın alnıa. kom\.3)'0nunda. yapılacaktır. Taliplerin 4008 
lira 6 kuru.ş ilk teminat ve teklıf mektuplarını ihale sa.atlnden bir $llBt 
evvel komisyona vermeleri. Ke.şif ve şartname.si 273 kuruşa. komisyondan 
alınır. (2342) (33551 

... * 
K~i! bedeli 54,190 lira olan ikı anbar inşası kapalı zarila ckstıtmeye 

konmuştur. İhalesi 815/9.U Perşembe günü saat 11 de Anka.rada M. M. V. 
s:ıt.ın alma komisyonunda yapılacaktır. İlk tcmin!ltı 3959 ı.ra 50 kuruştur. 
Şartnamesi !!71 kuruşa komısyondan alınır. Taliplerltl kanunl veslkalarıle 
tekli! rnektubla.rını ihale saatinden bir saat euel komisyona verme -
leri. (22913-307 U 

Sıhhi nıüesseseler artbrma ve eksiltme 
komisyonundan 

Bakırköy emrazı akliye ve asabıye ha.>tane.si dahilinde mevcud kantin 
iki sene müddetle kiraya verilecektir. 

ı - Arttırma 14/5/Ml Çarşamba günü saat 15 de İstanbul Cağalo~lunda 
sıhhat. ve içtimai muavenet miidilrlüğü bınasmda kurulu komisyonda yapı. 
ıacaktır. 

2 - Muhammen kira .seneliği a360• liradır. 

3 - Muvakkat temin.atı 54 lıradır. 

4 - Iİ'stekliler .şartnamesini çalışma günlerinde kom~yonda görebillrler. 
!l - İsteklilerin bu gibi işlerde buiundu~una dair vesikaları ve muvak-

kat teminat makbuzu veya b:ınka mektubu ile belli gün ve .saatte komis-
yona gelmeleri. (3337) 

Gütnrük muhafaza Genel Komutanlığından 
Gümrük muhafaza teşkilatında ve Urfa mınt.a.kasında ist,hdıım edilmek 

üzere açık bulunan 170 !ıra ücretli mahalle formalı veya sivil olarak 
blnbaşı ve daha aşağı rütbede emekli ve müsta!iı tnbıblerden veyahud si
vil tabiblerden istekli olanlar bulundukları hıZmetlere aid ibraz edecek
leri vesikalara göre t.esbit edilecek ucretle tayin edılmek üzere vesika
larını dılekçeleriııe bağlıynrak Anknrad.a gümrük muhafaza genel ko _ 
mtrtıar.tığıruı mür.'acaat etmeleri \'e dilekçıelerıne emeklılerln sicli ve si
villerin dıplom.a numaralarıle doğum te.rihlerinı ve doğum yerlerini yaz-
maları ilan olunur. (230J.ı (32991 

!stanbul fiat mürakabe komisyonundan 
63 No. lu aan: Yeni rcynir imalatı başladığı voe mal kendi kendine boL 

tan<lığından 3014/941 tarihınden i1 ılnren bll'wuwn taze peynırler için aza
mi rcat te.sbitlne lüzum c;örülmedif:i iltı.n olunur. (3371) 

Da .. ülaceze menfaa
tine biivük müsamere 

ambarı haline gelecektir. Gerek An
takya, Kırıkhan ve lskenderuna, 
gerebe 60 kilometre ile Halebe as. 
falt yollarla bağlı bulunan kazada 
kültür hareketleri oldukça canlıdır. 
Reyhanlılar zihniyet itibarile ileri ve 
maarifperver lcimselerdir. Manda 
idaresinin maziye intikalini mütea-

(8aflarafı 2 nci sayfada) 8 Mayıs Perşembe akşamı saat 21 de 

kib başlıyan kültürel hareketler hal
kın isteğine en iyi şekilde uyduğu ve 
cevab verdiği için süratle fokişaf 
etmiştir. Sıhhi durum da normaldir. 
Hükumetimizce açılan trahom dis -
panseri ve muayene, tedavi evi u
mumi sıhhati garanti etmekte ve 
ağır hastalar Antakya ve lskende~ 
rundaki müesseselere gönderilmek
tedir. 

sadrazamlığa kadar yükselmişti. Şehir Tiyatrosu komedi kısmında Da. 
Pezen biç heyecana' kapılmadı. ri.ilaceze menfaatine büyük bir mü
Gayet soğukkanlı bir şekilde şu samere vernecektır. Bayan Feyha Ta
cevabı verdi: lay tarafında.n viyolenseı resıtali ve 

- Padişah bir domuz çobanını rilecektir. Kendislne bayan IIege re. 
vezir yaptığı f!ibi imparator da fakat edecektir. Bundan başka Şehir 
bir yazıcıyı sefir yapnbilir! Tiyatrosu artistleri tarafından Saz -

Sinan Paşa fena bozulmuştu; Caz operetinden bir perde temsıl edı
Jakin !biraz evvelki hamlığı son ıecektir. 
derece piskin bir şekilde unuttur- Bayan Feyha Talay 17 yaşında genç 
du. ıBurada bulunanlara döndü. b ir san'atklrdır. Ankara Halkevinde 
Gülümseyerek dedi ki: tkl konser vennlş ve 90k rağbet gor_ 

- Kafir benim v~N:li~im para~ıı mü.ştür. Konserlerin bırin: Re.s:cüm -
o cinsten ak~ ile öclPdi. hurumuz da. şerenen.dirmişlerdir. 

Kadircan Kaflı 
Burhaniye icra Dairesinden: 

r 
----= 

Reyhaniyenin her bakımdan mii-
him bir vatan parçamız olduğunu Denizde bulunan. ceaed Yaya K. den Hüseyin karısı Havva ı •= T iŞ BANKA Si 
ıtalcdir eyliyen Cümhuriyet hüku - Oün. Fenerbahc:ede Çıftchnvu~~A.r ve küçük çocukları Cemal, Kemal, • 

. b k sahilinde denizde 35 ya lnrında ~a- · K k İ 1 
meti, ura aym~kaml ğına mülki- dar 'tahmin olunabilen bir erkek ce- Ahmed velisi Havva VllSıSi Istanbulda ÜÇÜ asarruf hesap arı 
ye müf ett.işlerinden Halii Teki~i ta. l '\' ikame+"'fihı meçhul Oöınc"ll 

· t ek t"l .. k k ı·k sedi görülerek sahile a ınmıştır. a. "" .. 1941 f KRAMIYE PLANJ 
Y~~ em .. sulrlek. 1 .e yub se ~ n ns~nı pılan muayene ve tahkikat netice- şoför Ahmed 
gosterrmştu. ışe a~ladıgı tanh- . d b v 1 k .. ld ...... l l 

b · k d b. k d hı sın e ogu ara 0 ugu an aşı an Yukarıda ismi yazılı kimseler·n Kqidelerı t Şubat, ~ !\la• l'ft, 1 A. 
ten ugüne a ar ırço a İ i bü- bu cesedin Arabcamiinde oturan ve " •A h edı • 
rolarda çalışan ve bu esnada hakiki d 1 1 k K 1 O Behçetten devren Gomeçocn A m tuatoı, 1 İk.incltqrhı ıarıoleruut• 

.. san a cı ı yapan astamonu u s- Tuzlacıya olan 1046 kıyye yağ yahud 
ve .. mü.k~mmel. ~aşarı la~ l?osteren. bu mana aid olduğu tesbit edilmiştir: bedeli 627 lira 60 K. ve 100 lira 30 İtu. 
degerlı ıdarecının tayını; muhıtte Cesed Morga kaldırılmış, vak a f b 1 öd 1 . 
memnuniyetle karşılanmıştır. etrafında tahkikata ba~l nmı!ltır ruş icra mbilas;a 1 orç arıcı emke erı 

-------·- hakkında · vesaye namınıza çı arı-

11 • f• • İST lan 15/1/41 tarihli ödeme emri ikn. 
mahsu erı o ısı • şubesi metgahınız methul olduğundan bıliı 

müdürlüg"' ünden tebliğ iade edildiğındcn tarihı ilA.ndan 
on gün içinde borcu ödemeniz, b.r it.- j 

Toprak 

1apuı. 

1941 ikrami1eleri 
ı adet 2000 ı.raıık - 2CM>.- lira 
8 • 10\.10 • - 3000.- • 
2 • 750 • - 1500.- • 
4 • 600 • - 2000.- • 
8 , :ıt~O • - 2000.- • 

35 • 100 • - 3500.- > 

80 , 60 • - tOOO .- • 
soo • ıo • - rooo.- • 

Be.şikttl.şta çöp iskelesi civarındaki Afyon depomuz için d'.?po:!n. mey -
cud nümunesi gibi tahta raf yapurılacağındrı.n talip olanlar:n nümu
.neslnı depodn görmeleri ve açık pazarlığı yapılmak üzere 3/5 941 Cumar. 
le.s< gunil saat onda. Liman hanındaki ofisınıize mUrnca:ıtıarı. C3357J 

rnzınız va.rsn bu müddet içıncle bildır-ı 
menız ve mal beyanında bulunmanız 
tebliğ makamına kaım olmak üzere 

il~rı olı nur. 41/10 , -==============-

Nisan 30 

Ba'\ Dif. Nezle, Grip, Boma.tizma 
NeV1'8lji, l.1nklık •e Biitfln Ağnlanoııı Derhal Keeer 
Jcabında ~ade 3 keşe abnabilit T AKtlTLERtNOEN SAKININIZ. 

HER YERDE PULLU KUTULAR! ISRARLA iSTEYiNiZ 

: • - _.:. "" • ,,. ' • ""t',,/'J ... ,: . .... :. ' 

Dev'et Demiryolları işletme U. M. den: 
Muhammen bedeli (1324) lira C88) kuruş olan muhtehf eb'atta 1465 a

ded kaynak işlerinde kullan.lan Porma kbmürü (16/5/9ll) Cuma güniı saıı.t 
(10,301 on ıbuçukt.a Haydarpaşada Gar blııası dahillnıdeki komisyon 
tarafından açık eksUtme ususile satın alınacaktır. 

Bu işe girmek iSUyenlerin l!l!lı l rıı (37) kuruşluk muvakkat teminat ff 
kanunun tayin ettiği vooaikle birlikte eksiltme günü saatine kadar komi8-
yona müracaaUarı ltı.zımdır. 

Bu i.Şe aid §artnameler komisyondan parasız olarak dağıtılmaktadır. 

... * 
• (3360) 

Muhammen bedellerüe miktar ve vasıfları aşağ:de. yazılı iki gurup mal-
zeme her gu::uµ :ı.yrt ayrı ılı:ıle edilmek üzere (9 :>.94.1) Cuma günü hiza.. 
lannda yazılı ı;antlcrde Haydarp~ada gar blıırısı dahilindeki komisyon 
tarafından l::ıpalı zarf u.~uiıle satın alınacaktır. 

Bu işe giroll.•k ~'itı:;enierin her gu:-..ıbun hl7.ası..'lda yazılı muvakkat t.e .. 
mina.t ve kanunun tayin etti~! ve.: aıkle birlikte teı:lı~lcn· ni muhtevi ka
palı zarflarını ek.>!lt.ıne saatlerinden bırer saat evvt-llnc kadar komisyon 
reisliğine vermelerı lô.t mdır. 

Bu işe aid şartno.meler komi.syondan pal'9S1Z olarak da~ıtılmaktadır. 
1 - Muhteı:r eb'atta 7!i000 aded Amerlknn sa.rğı, muhrı.mmeıı bedeli 

(12000) lira :nuvakk~t ttın!natı (900) lira olup eksı~t.me.si &ant ( 15 t QU 

beşt.e yapıl:ı.caktır. 

2 - Muhtelif eb'ııtta 40000 adcd gaz hydrofil muhammen bedelı (341l0) 
lira, muvakkat teminat. (255) llro olup eksilt.mest sa.at U!>,30) on bt-4 bu_ 
çukta. yapılacaktır. (31761 

... * Muhammen bedeli 71250 (yetmiş bir bin iki yüı elli) lira olan 75 ton 
kaynamış İngiliz bezıri 1215 11941 Pazartesi glinU sant 15 de kapalı ~.arı 
usulü ile Ankarada İdare binasında satın alınacaktır. 

Bu iŞe girmek ~tıyenlerln 4812,50 Cdört bin sele~ yüz oa iki lira elli ku
ruş) liralık :ırnv:ıkkn.I. teminat ile kanunun tayin ettiği vesikaları ve tek. 
liflerini ayni ~n sa:ıt. 14 de kadar Komisyon Refsliğlnc v<:rmc>leri Jbımdır. 
Şartnameler (;,ooı kurn~a Ankarıı ve Haydarpaşa veaıeler;nde satıl • 

maktadır. (3116> 

Ankara Val·liğinden: 
1 - Ankara. - İ.;'anbul yolunun 27 +800-32+800 üncü kilometreleri 

arasında ıs~ Km. tosenın esaslı surette tamiri i.şi 12.S.9U tarihine tesa • 
düf eden Pazartesi gür..ü saat 15 de vilAyet daimi encümeninde ihale&t 
yapılmak üıera kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Keşi! bedeli 122538• lira, muvakkat teminat.ı dl3!10ıt lira 135• ku -
ruştur. 

3 - Talible!:'in teminat mcktub veya makbuz.ları, ticaret odası ve.sikaQ 
ve ihale gunündon en az üç gün evvel vilayete istida ile nıUracaat ederek 
bu &ş için a.lneakıarı rennt ehliyet veslkalnrile !birlıkte yukarıda adı geçen 
gU.nde saat 14 de kadar tekli! mektublarını daimi encümen riyasetine ver. 
meleri. 

4 - Bu Jşe aid keşif ve ~artnameyi hergün Ankara nafia müdürlüğünde 
görebilecekleri ilft.n olunur. (2279-3220) 

Kayseri Belediye Reisliğinden 
Kayseri şe!mnin meskun kısmının 1/5000 mikyasında. ve meskun ile 

gayri meskun ~ahalar. mecmuu olan 950 hckt.a.rl1k kısnıınuı 1/1000, l/2tı00 
ve 1/5000 mikyaslarınd:\ tesvıye mUıı hanilli muntazam h3rilalarının ye. 
niden alım'l ·,şi kapalı ~arr usulUe eksilt.meye 9ıkarılr.uııtır. 

Eksiltme ?3/Mayı.5/941 Cumn günii saa.t 15 de Kayseri belediyesinde top. 
!anacak olan be!edlya encümeni tarafından yapıhıca.ktır. 

Muvakkat temiua:, 1206 liradır. 

Şartnrunel~r bedelsiz olarak Ka:;rserl belediye mühend~llğinden veyıı 
Ankarııda belealycter imft.r heyeti fen şefliğinden ahnabiJır. 

Talıplerin i/.ıp!u olarak meskün ve gayrı meskun mecmuu en az 500 hı:k
ta.rlık bir ~hir haritası yaptığına dair Nafıa Vekll~inden alınmış vesika 
Ue ihale günlinden iki gün evveı belediyeler imar heyeti fen şefliğine mü.. 
racaat edere.c intirfl.k vesikası almaları lazımdır. 

Haritanın kı.sme:ı tersimi ıç;n 065X055 eb'a.dında Vı! 1 milımetre kalınlı
ğında 54 pafta. ve aynı cb'adda 314 milimetre kaltnlıY.ında 49 aded parla 
kı cem'an 103 paft.a alimyonlu vatman kağıdı alınarak :>elcdly<'ler Jmdr 
heyetınde mahfuzdur Bu kılğıdların bedeli, bedeli ihaleye mahsub edile-
cektir. l311BI 

ioARtsiNi simı is aANKAsıNoA 
iKRAMİYELİ HESAP AÇAR 

Ankara Valiliğinden : . 
1 - Ankara _ Kırşehir yolunun u+oo0-28+000 inci kilometrelerin -

de yapılacak şose ve menfez inşaau 12 5.941 tarihine tesadüf eden Pa • 
~artesl günli 'iaat 15 de VıHiyet daıml en.cümeninde lt:ale...ıl yapılmak üzere 
kapalı zarf us•ılile eksiltrocye konulmuştur. 

2 - Kc.şı! ~edeli a41418• lira ılOa kuruş ve muvakkat teminatı. o.2350• 
lira c36o kUrtı.'itur. 

3 - Tallbler:.."l teminat mektub veya makbuzları, ticaret odası vesikası 
ve ihale güııilnden en nz üç gün evvel vilayete bir istida ile müracaat 
ederek bu :ş içlıl alacakları fenni ehlıYet vcsikalarile b·rlıkte yukarıda adı 
geçen günde saat 14 de kadar teklif mektublarını daımi encümen riyase
tine t~vdl etmeleri. 

4 :.- Bu işe aıd keşıf ve şartnameyi hergün nafö. müdürlüğünde görebi... 
leceklerl ill\n olunur. (2277-3218) ................................................................ -...................................... ... 
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