
HALKIN 

HALKIN KULAGI 

HALKIN DiLi 

Sene 11 - No. 3834 Yazı itleri telefonu : 20203 PERŞEMBE 3 NİSAN 1941 

Makineye 

"Bitaraf kalalım, 
Almanyaya yiyecek 
verelim, fakat daha 
fazlasını · yapamayız,, 

Belgrad 3 (A.A.) - Bir yük
aek memur Havas muahibirine fU 
beyanatta buluntnuıtur: 

«- Esiri hültumet tarafınd·an 
inıza edilen üçlü pakta riayete ha
zırız. Alman elçisi Heren ile yaptı
iınuz müzakereler esnasında Al -
manya hakkında dürüst ve hatta 

daha ileri bir bitaraflığı devam et
tirmek arzusunda bulunduğumuzu 
beyan cittik. Almanyaya yiyıecek 
maddeleri vermeğe hazırız. Demir. 
Yollanmızı Bulgaristanda.n ve Rus
~·adan yapılacak ithalatın nakline 
tahsis edebifüiz. Fakat hundan faz
lasını yapamayız. Eski hükumet ta
rafınduı !Viy.anada imzalanan mua· 
hede;,e riayet ve pakun siyasi hü
kum~ıjpa .,.._ 1lllıtWk edeceğiz. 

Genç Yusoelavya Kralı ldnci Petro kıt,aatı teftit 

TagOslaw • 
ıtaıra 
eadı,e 

lçerıbide 

Alman hUkOmeline 
müracaat etti 

Yugoslav - Alman 
işinin muslihane 

tarzda hallini istiyor 

kallbleıl 
toplaadı 

Bir tebliğ 
neşredilecek 

Yugoslavyanın Berlin 
sefiri vazifesi 
baıına döndü .Şınldl-"lıldiselerln inkitafı. mün. 

hasıran Alman ~flerinin hattı ha -
rdketine lbağhd'rr. Berlin elQlmiz, Londra 3 (A.A.) - Şayanı itL Belgrad, 2 (AA) - D. 'N. B!! 
hükumetimizin noktai nazarını Al - mad membalardan alınan son ha - Yugoslav kabinesi, bugün saat t 9 
rnan hükumetine izaha memur edil. berlere göre, İtalya hükumeti, Yu- da toplanmııtır. Toplantı sonunda 
miştir. Siyasetimiz Hırvatlar ve Slo goılavya Mihvere karşı cephe al - bir tdbliğin ne!fr~dilmeai beklen· 
\'enler tarafından tamamen tasvib dığı takdirde Arnavudluktaki ken- mektedir. Fakat bu tebliğ, yeni da
edilmektedir. Almal\ elçisi von di kuvvetlerinin akibetinden ciddi bili ve harici siyaset lıakkındl'lki hü. 
Herenin yıerine von Hanelin tayin surette endite etmektedir. Bundan kWrıet beyannamesini ihtiva etmi
edileceği haberi doğru ise; bu Al- dolayıı İtalya, Yugoslavya" mesel~ yecektir. 
man hük(hnetinin Yugoslavyanın ıini müslihane ~ir oekilde ~al içın . Nota rerilmecli • 
bugankü vaziyetini aynen kabul et· Almanyayı tazyık etmektedu. Berlın, 2 ( A.A. r - Reımı m~: 
mekte olduğuna bir delil aayılabi • • feller, AJmanyanın BelgJ''ld . elçıst 
lir. •ı Amerı·kada tevkı·f B. Heeren'in halen Berliude oldu- . 

iunu teyid .etmektediı. Fakat· B. 

General diyor ki 
Akdeniz muharebesi, 
Yugoslav hadisesi ve 
apon Hariciye Nazırı 
Yazan: H. Emir Erkilet 
T amamile Almanya aley. 

bine müteveccih bir ha
reket olduğuna hiçbir iÜphe hı
rakmıyan Belgrad hükumet dar
besile, İtalyanın fasid Akdenjz 
davasına indirilmiş ehemmi
yetli bir vuruş olan son Yunan 
alenizi muharebesi, gilya J ııpon 
MticiF• llllpTI Matsuokanm tam •ut •e :Soma zi~aıcUen gün. 
lerine teaadüf etsinler diye ev
velden hÜırtanıp tertib olun. 
rnuolardı. Halbuki bu hadisele
rin Matsuokamn Mihver devlet 
merkezlerini ziyaretile ayni 
günlerde vukuhulmaları; tabia
tile bir tesadüften baokıt. bit ıey 
değildir. ıDenmı 7 nci sayfada) 

Sırb - Hırvat 
anlaşma~ı 

üskllb Uzerinde 
meçhul tayyareler 

edilen Alman ve Vôn Heeren'in Berlinde ne kadar 
kalacağını söylemek imltanıııızdır. 8 1 b• b 

Q~talyan gemicileri Bugün siyasi mahf~llerde bildi- _e gradda ır eyan· 
· . rildiğine göre, Yugoslavya hükti- · • b ki j O 

Vafington 3 (AA.) - MüddeL metine cevab taleb eden hiçbir no. name neşrı e en Y r 
umuminin 49mri üzerine Alman ve ta verilmemtttir. " Belerad ) (A.A.') - Kabine 

Belıırad 3 (A.A.) - Dün üç halyan sem.ilerinde sabot.:lj yapan· Yuao-lavyanın BerUn sefiri dün geç vakte kadar içtimaına de-
rneçbul tayyare Üıtküb tayyare mey lar hakkında derhal tahkikata baı· Belgrad. 2 (A.A.) - Avala a- vam etmittir. Toplantıyı mi.iteakib 
danı üzerinne çok yüksekten. uç - lanmıttır. Şimdiye kadar bu !Jemi • jansı bildiriyor: tebliğ ne~lip edilmediği henüz 
muttur. Yus«Mlav t.ayyare dafi top· lerin mürettebatından 8 75 itip tev- Yugoslavyanın Berlin sefiri An- belli değildir. 939 da aktedilen 
ları derhal atet açnu' ve tayyareler kif ed:ilwıtir. Bunların sürgün e • driç Belııradda 2 gi.ın kalıp lıiil6.. Sırb - Hırvat anlapnuını teyid e • 
meçhul bir iatikanaette uzak.lafnut- mlmai hakkında adli tetkikat ya .. mete rapenınu YeTdikten 11onra dUn der mahiyette bir resmi beyanna • 
lat>dır. pılmaktadır. (Dft'cımı 3 üncii BAyfcıda) menin nefl'İ bekl.enilmelr.tedir. 

Teni. s611a;,"yia•-.nnz 
Yedek Sübag Okulunu bitiren gençler dün bügük merasimle 

kalıraman ordumuza iltihak ettiler 

:1 , Dünkü meruimden iki intıba 
Yedek Sübay Okulunu muvaffa Ye~k ·· Okulu tahsil dev- Sübay Okulunda merasim yapıl ·ıLU.tfi Kırdar, Örfi İdare Komu • 

klyetle bitiren genç sübaylar dün rasi so · betile, dün öjle nµştır. .( tanı Korgeneral Ali Rıza Artun • 
biyillc merasiinle kahraman ordu den el ~IA Cümhuriyet Taksim meydanındaki merasimi.kal. İstanbul Komutanı Tümgene 
ınuza iltihak etmişlerdir. me~·· ~·;sonra Yedek de Vali ve Belediye Reisi doktor (Devamı 6 ncı sayfmla) 

- ;·~ •··. 

İdare itleri telefanu ı 20203 

Aliler-ikanın 
el ko1dala 

mihver 
vapurları 

Vaşington mihverin 
protestosunu 
tanımıyor ... 

Fiab S kurut 

i 

'••--r•; ~~~ 
Cordell HuU 

Amerika Haziranda 
harbde olacakmış •• 

yaaeti üzerinde hiçbir surette mües

M eksikada da Alman air oımıyacaktır. 
Hull'in beyanah 

müsadere Vaşington 2 (AA.) - Öğrcnil
baş/andz diğine göre Hull, müsadere edilf'll 

Mihver vapurlarının serbest bıra
kılması hakkındaki Alman ve i

lki Alman vapuru murat- taıyan ıaıeblerini reddetmeğe ka· 
rar vermiştir. 

vapurlarının 
edilmelerine 

tebat tarafmdan yakddı Gazetecilerle yaptığı ~şme-
de, Hull'den, Mihver protesto no -

Vafington, 2 (A.A.) -- Harici. talarının taleb ettiği veçhile, va -
ye nazın Cordell Hull ı'.merika ta· purları serbest bırakmak için ha -
rafından Mihver geıcilerinin müsa- len herhangi bir niyet bulunup bu 
dereai hakkındairi Alman ve İtal- lunmadığı sorulmuştur. Hull, ver
yan protestolarının n:>"Z .. rı itibara a- diği cevabda, hüktimet mahfelle -
lı~masının ihtimal d&hilinde olma. rinde böyle bir şeyden bahsedıl -
dıfiru bildirmiştir. Herhalde bu diğini işitmediğini bildirmiştir. 
protestolar Birleşik Aınerikanin sL (Devamı 7 nci sayfada) 

Matsuoka· 
Papa ile bir 
saat görüştü 

r············································, 
"S P t : on os a,, nın i 

okuyucularına bir 
hizmeti 

Roma 2 (A.A.) - Papa bu şa-
bah Japon hariciye nazın Matsuo- 6 ayda pratik 
ka'yı kabul etmiştir. Matsuoka USBl ile 
müteakıbeo. Papanın müsteşarı 

Kardinal Maglince'yi ziyaret et - ı' nuı•ıı•zce 1 miş ve bu ziyaret iad . .? olunmuş -
tur. 

Vatikan 2 (A.A) - Matsuoka 

ile Papa arasındaki görüşme bir ı·kı·ncı• ders 1 
saatten fazla sürmü~tür. ı 

Roma 2 (A.A.) - Stefani: 
İtalyan ve Alman gaze.tecileri.ni 7 ncı· sayfada· 1 

kabul eden Matsuoka Italya ıle 
Almanyanın müşterek idc•alleri - ,. 
uğrunda açtıkları mücadelede bu B .. b• . . d I 
iki büyük Avrupa devleti arasın- UgUn lrlnCI &rS 1 
da en küçük bi__r ihtilaf .~ile mev ~ da takrarhyoruz 1 
®d olamıyacagın.a kat ıyen kanı ) 
bulunduğunu söylemiştir. '-. .......................................... _ 

. DB·dlMOdUIU bir anftet 
Yeni bir edebiyat ve yeni bir 

var mıdır? edebi zümre 
---------------------=----

Eskilerden Orhan Seyfi ile Hakkı Süha, yeni
lerden Nusret Safa cevab veriyorlar: "Asla4, 

Yeni edebiyat mesele!İ, bazı fık- (ı.hayırl. cevabını veriyorl.u Bh
ra muharrirleri arasında çıkan mü- hayli enteresan olan bu cl'vab)..,. 
n~kaşa neticesinde tekrar .. le-vlen- aşağıya naklediyoruz: 
mış bulunuyor. Bazı muharrirlc:r ye- Şai O ha S f" 
nilerden bir kısmını beğt:niyor. fu. r r n ey 1 
sat düttükçe de bunları mcthüst:r.a dİJOr ki· 
ediyorlar, bazı muharrirler de bu a- • 
cayib yazılardan bir §eyler anlama- •- Yeni •Mİi denen bir edeUi-
dıklarını ıöylüyor, yeni rıc:sil denL yat zümresi varsa bile, maalesef ta 
len bir edebiyat zümreainin mevcu- nrmıyorum. Bu kabahat ycAlm?. ba. 
diyetini kabul etmiyorlar. na aid değil, k~ndilerini tanıtmadık 

Hakikaten bizde yeni edebiy.lt lan için. benden fazla onl•ua llİc! 
denilen bir teY var mı) Yeni n~sa olmak lazım. Eğer yeni nesil dedik. 
denilen bir zümre tetekkül etmiş leriniz arasıra acayib yazılarından 
midir) Dün konuttuklarınıız buna <Devamı 1 nCi sayfada1 

Cevab veremiyeceğiniz sualler 

de•ıam 



Hergün ~ Resimli Ba.kale ı 
Alman yanın 
Yeni gailesi 

\.. Mubittln BhrtR 

R iç şüphe yok, bu harbin en 
mühim hüdiselerinden biri 

de Belgrad sürprizidir. $u dakika. 
da, bu sürprizin nereye kedar gide
bileceğini, ne gibi akıbetler doiur
ması mümkün olacağını tayin et. 
mek mümkün değildir. itlerin bir 
harbe doğru gitmekte olduğunu 
gösteren alametler az olmamakla 
beraber, her iki tarafın niyetlerini 
ve daha doğrusu knrarlarını izhar 
bakımından muhafaza ettikleri ih· 
tı} ntkar vaziyete bakılınca, kat'i 
hüküm vermekte acele etmemek 
zaruri görünür. 

İşlerin şu dakikadaki inkipf is
tikameti. her §eyden evvel. Alman. 
yanın başına açılmış olan gailenin 
ehemmiyetini gösterir. Bu ehemmi· 
yeti anlamak için aşağıdaki müla
hazalan gözönünden geçirmek ka. 
f:dir: Esk i Romanın saray mahfillerinde yeni intisab eden bir Kurti

sana i.~tiyar dostları şu nasihati verirlerdi: 
- ününe çıkan herkesten konuşmak fırsatını bulduğun herke

se takdirle mahsedeceksin, bunun iki sebebi vardır. Birincisi soz
lerin elbette onun kulağına gidecektir, ikincisi o da senden tak
di rle bahsedecektir. 

; 

== === Eski Roma, yeni Roma 

iyi ve kötü herkeste herkese takdir ile bahseden adam kendi et
rafında takdirkarlarından müteşekkil büyük bir halka teşkil ede
bilir. Hayatın muvaffakiyete götüren yolunda süratle mesafe almı
ya muvaffak olması da pek mümkündür. Fakat sen ona karakter
siz damgasını yapıştırsan yanılmış olmazsın. Kendisile az müna
sebette bulunursan zararlı çıkmazsın. 

A ''llO>CUI -' 

700 teneke 
peynir geldi 

Dün yeniden İzmir ve Bandır· 
madan 700 tenekeden fazla peynir 
gelmiştir. Bu suretle peynir darlı 
ğının önüne geçileceği bildirH -
mektedir. Ffat Mürakabe Bürosu 
şimdi peynir fiatları üzerinde tet
kikler yapmaktadır. Perakendeci
ler, komisyonun koyduğu fiata gö
re satış yapamıyacaklannı beyan 
etmektedirler. Yapılan tetkikler 
filhak ika perakendecilerin iddiala 
n nt haklı çıkarmaktadır. Fakat 
peynir fiatlarunn yeniden vüksel 
hlmesi mı.inasib görülmediğinden, 
ancak toptan fiatlan indirmek su 
retile perakendecilere hisse ayır
mak mümkün olacaktır. Komisyon 
önümüzdeki toplantıda da bu hu
susta bir karar verecektir. 

400 kuruşluk cıvata 
12 liraya sablır mı? 
Arnavucntöy'ünd.C Bcyazgül so-

J - Yugoslavyanın üçler paktı· 
na, suri ~kilde dahi iştiraki, Al
manyanın bu seneki harb planı ba
k mından büyük bir muvnffakiyet 
demek oluyordu. Çünkü. garb sa· 
h ında Jngiltereyc kar ı ne gibi 
taarruzlar yapmayı dü~nüyorsa, 
bunları yapabilmek için her şeyden 
evvel, Balkanlarda, kendi bakımm
dan sükunet ve emııivetin tesis c.. 
dilmesini isterdi. Bu sükiinctin ih· 
lali, hatta yalnız siyasi s:ıhada dahi 
ihlali. Almanyanın ba~nda bir gai· 

----.. ·- ............. -.............. -..... __.. ... ......_ ......... -.. ..-..-. ............ --.. ·--····---........ --..------., _____________ _ 
kağında 37 numaralı evde oturan 
Niko dün Marpuççularda 32 mı -
marah dükkanda demir malzeme 
satan Hayim Arkohyanın mağauı 
sına giderek cıvata almak istemi 
tir. 

Fakat Hayim Arkohyan 400 ku 
ruşa satılması lazım gelen cıvata 
ların beherini 12 liradan aşağıya 
vercmiyeceğini söylemiştir. 

1edir. Sabun niçin temizler? 
• 

insanlar su ile niçin yıkanır 
su içerler? • • ve nıçın 

2 - Bu gaileyi bertaraf etmek 
için siyasi bir tedbir bulmak "Ve 1§· 
leri. hiç olmazsa bir müddet için, 
pamuk ipliğine bağlamak kabil mi
dir} Böyle bir şey bLil olsa bile. 
Almanya bunu yaparken aiyasi nü. 
fuzundan herhalde mühim bir şey 
kaybetmiş bulunacaktır. Yugoslav. 
yaya, birkaç taraftan birden yapı· Su He nasıl yıkanırız?. Yahud 
lacak bir taamızla. gaileyi ukerlı"k su bizi niçin y1kar?. Acaba suyun 
yolundan bastırmak bahsine gcli~- bizi yıkaması, nehire atılan bir 
ce, Almanyanın böyle bir mecburı- cismin nehir tarafından sürükle
yet karıısında kalmııaı, bütün ha· nip götürülmesi şeklinde mi cere
har ve yaz planlarının altüst olması yan ediyor?. Yani, su bizim kirle
dolmektir. rimizi mi alıp götürüyor?. Kirli 

3 - Balkanlar. Alnıanyanın en ellerimizi musulğun altına korsak 
mühim bir iktısadi yarc1ırn hazine- ellerimiz temizlenmiş olur mu?. 
sidir. Şu mevııimde Balkanlarda bir Zannediyorum ki, hayır. Çünkü 
harb çıkma~ı bu hazinenin birden- bu dediğim şekilde hiç kimse yı
bire kuruması neticesini verir ve kanmıyor. Biz ellerimizi yıkarken • 
husule gelecek olan iktısadi aaayiş· mutlaka onları birbirine sürteriz; . . . 
sizlik Alman harb ikbsadiyahnın uğuşturunız. Niçin?. Çünkü e11e-f Hang~. f'.~abun daha ıyı yıkar?. 
mühim bir kısmını bozar. Bu ba- rimizi birbirine sürterken, mihani 11F~la .. k?.puren sabun mu, yo~ 
kımdan, mesela, yalnız şu ~. sel~~e ki bir hareketle, k irlerimizi çıkar hıç k<??ük yapn;':l~~ sabun JllU •• 

göz atmak işin ehemmiyetlm gor. mış oluruz. Burada suyun rolü ·ik in ~a~ıı fazla kopuren sabun da-
meğe kafidir: Geçen harbde~ ~ara· ci derecede gelir; su, eJ1e.rimi ci ha ıyı yıkar: .. .. . 
deniz Almanya için hpah ıd1. Bu birbirine sürtmek suretile çıkardı Demek ki kopukte bır keramet 
defa açıktır. Tunanın rolü geçe~ ğımız kirleri götürmek vazifesile var. . .. .. . 
harbde çok zaman gayet chemmı- mükelleftir. Pekı kopük nedır?. 
yets.izdi. Bu defa ise T ~nanın ehem. Ayni şeyi çamaşırlar için de Köpüğ~ ~le .~.~kat~.e .. bir ba
miycti büyüktür .. ve hılha~a İta~a söyliyebiliriz. Çamaşırcılar, çama- kınız!. Kopük. küçuk .. k~çuk ~b~ 
için çok büyüktur. Halbukı, Sırbıs· şırı su cereyanına koymakla ikti- kabarcıklarından, kuçuk kuç1:1k 
tanda bir barb olursa SJTblar Tuna- fa etmezler .. Çaına§lrm yıkanabil- h<tva balonlarından ?"lrekkebbdır. 
)it. bir hayli zaman açılamıyacak mesi, çamaşırın kirlerinin çıkabil B:ı balonların çevresı sudur;. y~-
tarzda kapatabilirler. mesi için onları mutlaka çitelemek nı. ~udan .Yapılm:ştır .. 1.ş.~e, .. cıldı-* yani birbirine sürtmek lazımdır. mızı~ ?ermlık!e:ındekı komur zer 

Belgrad vukuatınm. ~lnı~ny~nın Bu hareket, çamaşırdaki kirleri relerını alıp got~~eı:ı: bu sabu~ ka 
karşısında daha ne gıbı muşkuller çıkarır su ise çıkan kirleri alıp barcıklarıdır. Komur zerrlerı bu 
çıkarmış ol~uğunu "österecek dah~ götürm'ek vazif esıni görür. sabun k~ba:~klanna yapışır; Su
birçok .mülahazalar .. ":~rdır. As~erı Çamaşın çitelemek, kağıdın Ü _ yun v.~~~fesı J~e bu kabarcıkları 
müşkülaun çok bu;·uk olacagı~ı zerindeki bir yazıyı lastikle sil _ alıp goturmektır. 
iddia etmek n:ı~bali~alı ~yıls.a bı- meye benzer. Madenleri t:ısfiy~ etmek husu-
le. bunun harıcındeki gaılelerın e· Sab IU d" ? sunda da aynı şckılde sabundan 
hemmiyeti üzerinde ne kadar mar unun rO 08 lr istifade ederler. Mesela: Taş d", 
etııek yanlış düşünmü~ olma.yız. . Yıkanmaktan, .çamaşır yıkamak maden de suyun dibine çökerler. 

Acaba. bu vaziyetı kendı .lehı~~ tan bahsedcr~en mühim bir şeye Fakat toz haline getirilmiş bir ma 
ıslah iç.in Almanyanın yapab1lecegı temas etmeyt unuttuk. Bu eşey• denle bir taş sabun köpüğü içinde 
si}asi bir Teaksiycı~ v-:r mıdır? __ Y_u- ne olsa gerek?. batmazlar. Sabun köpüğünde bü-
goslavyada'ki vaZJyeti teferr.uatı!e Sabun. yük bir toz vardır. Sabun küpük-
bilmediğimiz için bu sualG ~?raı ~r f3iz sabunsuz yıkanırsalc, yahud leti , hem taş parçacıkl~rını, hem 
ceva~ vereme~z., fakat, böyle:, bır s~bı!n?uz çamaş_ı~ .rıkarsak, ne ken maden parçacıklarını yukan kal
reak ı;onun mı;c;unsız e>ldugu.?u dırll17.J vıkayabıiırız. ne de çama- dırırlar .. İşte işin bu :safhasında 
iddia eylemem:kle beraber, m~.~- şırımızı. Sabun, kirin en biiyük madenle taşın birbirinoen a)ırd 
kül olduğunu söylemekte terefidud düşmanıdır. Mesela soba isini ala- edilmesi cereyan eder. Taş parça
etmeyiz. lım. Soba isi, küçük küçük ve bir ları, uzun müddet köpükte d~ra-

Yugoslav}·a~~· Alnıany~aS k~}t u~ sivri kömür 7.erratından başka mazlar; tedricen suyun dibine 
şert ~ur~a?·ı goze almı bSI ır 1

1 bı: ~Y değildir. Bu soba i:;ı . deri- çökmiyc başlarlar. Maden -parçala 
oldugu gıbı, Hııvatlar ve dok~ er mızın mesamatırıdan derinliklere rı ise sabun köpüklerile birlikte 
arasında da Almanya lehın -~ 1 ~d kadar nüfuz eder. Bu kömür isini suyun üstünde kalır. Tabii onları 
mayüllerin kuvvetlı v ve ınutt~ cildin .bu derinliklerinden çıktır- buradan alıp ayırmak hiç de güç 
bir hareket olmadıgı muhakka tır. mak bır m~elcdir. Alelade su ile bir iş değildir. 
Şu hale nazaran, Yu_gos.~avya~ı~ ellerimizi ne kadar yıkarsak yıka Demek ki sabun köpükleri sa
yeni atıtdığı yoldan gen. ~~~metrını yalım, bu is bir türlü çıkamaz! bun balonları yalnız bir '?ğl~nce 

• '- lacak kuvvetlen 1;1u mem· F k t 1· · h zanırı llt •• •• y a a e ımıze sa unu alır al- vasıtası olarak kullanılmıyorlar. 
leketin için.~e ~~l~ak ~uçtur. u .. maz İş derhal deJ:işir. Sabun. cil- İnsan denilen mahlUk çok kurnaz 
~osla,•;,·a ııurprmnı radıAal mrette dimfadeki mesamatın en der' l d S b k .. :a .. 1 · · d k d' · 
h 11 d b·ı k l üdabale ın e- ır. a un opwı. erını e en wı 

a e e 1 ece. L~eg ~dahi ol bi: rine yerleşmiş olan jc:}eri yakala- ne hizmet etmiye mecbur etmiştir. 
ancak eerrahı . ~ır m~ a e a . dıJb gibi derhal dışarı atar.. S • • • • ? 
lir. Bunun ha~ıc:~~eltı h~l au~etlıen. Bu niçin böyle oluyor?. UJll RIÇIR ıçerız 
iş~eri pamuk .ıplı~n~ bağtama • ve Sabun ni.-;in ve nasıl elimh.i yı- İşte size çok basit bir mesele. 
nıhayet, emnıyetaazlik :ve huzurşuz- kıyor" H " 1 b' le :ı..· sorm""' .. 
1 k · · d o; 00ddei i · vakit ·· em oy e ır mese ~•. ....... 
k
u :ıçm ke. ~bamut ı. 1 rÇJn Gelin bunu hep beraber düsü- bile lüzumsuz. 
aza.ıma tan ı re ,.a ı . 1. (.,.__ 7 • • .--ıt-.1-) 

Görülüyor ki, bahar. Almanya ne mı. ~- ..a _,, __ 

IC: EDIEBİVAT:J 

Şairler Bahuesinde 
( Komedi 1 perde ) 

Yazan: Halid Fahri Ozansoy 

Bu yüzde iki yüz kar nisbeti 
karşısında şaşıran Niko bir aralık 
dükkandan a}Tılmış. zabıtaya mü 
racaat ederek Hayim Arkohyan 
hakkında şikayette bulunmuştUT. 

Kıyafet değiştiren memurlarla 
yapılan bir cürmü meşhud .sonun
da Nikonun bu iddiası tahakkuk 
etmiş, Hayim Arkohyan yakalana 
rak hakkında takibata başlanmış
tır. [Sahne: Muharrirler ve şairler ı 

kahvesi .. bir taraf ta e&kiler.. öte ta.. 
rafta yeniler.. e§has kayıdlarına 
lüzum yok. Çünkü bu sahneye rast· 
gele girfür ve irticalen konuşulur.l 

Bobııtil bir delikanlı - (Yanın
da tavla oynıyan iki arkadaşına) 
bitirin şu tavlayı da artık ke>nuşa. 
bm. 

Birinci tavlacı - İşte bitiyor. 
Mars ediyorum. 

İkinci tavlacı - Hele dur baka
lım, övünme çabuk ••• 

Birinci tavlacı - (Zarı sallayıp 
ııallayıp atarak) ah işte .• düşeş! 

İkinci tavlacı -· (1-liddetle tav
layı kapıyarak) of! •.• Zaten bu 
klasik oyundan da bıktımdı. 

Bobsitil delikanlı - Hakkınız 
var. Gelin şu kö§eye gidelim de 
aan'attan konuF-hm. 

Jkinei tavlacı - Evet .• san"attan 
konup.hm. 

Birinci tavlacı - Resimden mH 
Edebiyattan mı~ 

Bobsitil delikanlı - Bizler bu 
ilci aan'atın da üatadıyız. 

ikinci tavlacı - Evet .. jkisinden 
de konuşuruz. 

Birinci tavlacı - Önce resim -
den ••• 

İkinci tavlacı - Evet •. resim 
den ••• 

(Kalkarlar. Ta dipteki bir ma -
aaya giderler.) 

Bobsitil - Çizgi ne demek) 
Birinci tavlaca - Çizgisizlik. 
!kinci tavlacı - Aferin 1 
Bobsitil - Renk ne demek~ 
Birinci tavlacı - Renk.izJik 1 
İkinci tavlacı - Aferin 1 
Bobshil - Çerçeve ne demek} 
İkinci t:av lacı - (Elite birinci-

nin ağzını kapıyarak) .suı! .Buna 
ben cevab vereceğim. Çerçeveaiz • 
likl 

Birinci tavlacı - İyi ya •. hen de 
onu diyecektim. 

ikinci tavlacı - Tuhaf şeyi Hep 
aen mi konuşacaksın) 

Bobııitil - Simdi gelin, bu ke -
limeleri edebiyata yeni bir ş~kilde 
sokalım. 

Birinci tavlacı - Olur! 
İkinci tavlaa - Hem pekala o. 

lur! 
Bobsitil - Dinleyin.. ben baş

lıyorum .•• 
(Y elei:inin cebinden bir ku!fUn 

kalemi çıkararak, masanın mermeri 
üstüne yazmaiai. hem yazchiını o
kumaia baılar.) 

Çizgmzlik, ~· olmaz, ba ta 
olur, 

Hayır. bap olmaz, yafta olur, 
Çizginin ucu uzana, 

Varır kutba, 

Dört kö~Ü bir zara 
Çizgisiz midir a~aba ~ 

(Ba~nı kaldıı4arak, guru1'a so. 
rar.) 

- Naaıl} •• 
İki tavlacılar 

mükemmel.. pbeaerl 
(Heyecanla) 

Bobsitil delikanlı -- Haydi ge· 
lin, ıu karşıdakilere gidelim de bu 
yeni filriınW onlara da okuyalım. 

İki tavlacılar - (Bir ağızdan) 
okuyalım! 

fŞimdi kahvenin karşı tarafına 
geçmişlerdir. Orada m('şhur mu -
harrirler oturuyor. İçlerinde Va-NU, 
Selami İzzet, Ulunay da var. l 

Bobaitil - (Va-Nü"ya) üstad 1 
Djnle. Sana yeni san'taın en oriji • 
nal eserini okuyacağız. 

Va-Nu - (Gözlükleri altından 
müstehziyane gülümsiyerek) oku 
bakalım. evladı 

Bobsitil - (Arkadl\şlanna dö
nerek) siz de yanıma gelin. Ben her 
mısraı okudukça, siz de rediflerle 

Konfer:ıuıs ve temsil 
Emmönü Halkevinden: 
1 - Cuma günü ( 18.30) da 

Türkiye San'at mektebi mezunları 
cemiyetinin aeri konferanalanndan 
sekizincisi mua lliır. Muzaffer Yasa 
tara.Fıcıdj.n verilecektir. Mevzuu 
(Teknik resimde ölçü) düT. 

2 - Cuma günü (20.30) da 
Evimiz azalarından Orhan Kutbay 
tarafından (Miili Birlik) mevzuun· 
da bir konferans verilecek ve tem
sil şubemiz (Himmetin oilu) piye. 
sini temsil edecektir. 

3 - Cumartesi günü (20.30) 
da Mardin meb'usu muharrir M\I· 
bittin Birgen tarafından (Milli Bir· 
lik) mevzuunda bir konferans ve. 
rilecek ve tem.il ,ubemiz (Himme
tin oğlu) pİyeşini temeail edeeektir. 

Cuma ve Cumartesi ~eceki tol)• 
lantıların numaralı giriş kartlsnnın 
büromuzdan alınmas rica olunur , 

kafiyeleri tekrarlarsınız. ==============:;: 
Birinci tavlacı - Peki! Hele Tevfik Fikretten sonra .•. 
ikinci tavlacı - Hay hay! Me • Va-Nu - Oku öyleyse Tevfik 

rak etme! Fikretten ..• 
(Bobsitil ~iri okur, ravlacılar Ulunay - (Okuyarak). 

kafiyeleri ve redifleri tekrarlarlar.) Ey da.bme..i menm·a hantir ..• 
Bobsitil - (tnşad bittikten son. Va-Nu - Sus!.. Devam etme.. 

ra, Vi-Nu'ya:) Nasıl~ bunlar bu k.ıdar kelimelisini anla-
Va-Nu - Berbad... mazlar. 
Bobsitil - (Hiddetle) neden? (Şimdi , Şevket Rado, aelam n• 
ViLNii - Çünkü berbad. .. Deli rerek, masadakilerin yanında bir 

saçması... iskemleye oturmuştur.) 
Birinci tavlacı - Vay .• biz deli Selimi izzet - (Şevket Rado ~ 

miyiz? ya) ııen ıöyleJ !Bugünkü pirlerden 
Va-Nu - Onu bilmem. (Selami Yusuf Mardin mi daha büyük, 

İzzeti göstererek} ona sorun 1 )roksa Celal Sılay mı) 
Selami izzet - Bu i'e ben de Şevket Rado - (Hayretle) kim 

karı~mam. Yalnız bu ~iiri beğen - bunlar? 
memekte Vi-Nu"nun hakkı "Yar. Birinci tavlacı - Aman .. mü • 

Va-Nu - Gördün mü? .• Bak, nekkide bak'i.. Meşhur tairlerin 
Selami de beğenmedi! isimlerini bilmiyor... . 

Selami İzzet - Tabii beğen • Şevket Rado - Yaa?.. Oy}e 
mem. Esasen ben. bugünkü siırde mi?... (Acele kalkarak) o halde 
bir tek dahi tanıyorum. ben gidiyorum. 

Va-Nu - Kim o? Bobsitil - Nereye? 
Selami İzzet - Yusuf Mardin... .Şevket Rado - «Metbur v~ 
V&-Nu - (Köpürerek} hayır .. meçhul adamlar ansiklopedisi» ni 

onu ön safta gösteremezsin. Od.ha karıştırmağa. • · 
harikuladesi var. ikinci tavlacı (Birinciye) gel 

Selami hzet - O kim? yahu... Biz de tavlamıza gide1im. 
va..Nu _Celal Sıliyl Bu memlekette san'attan, şiirden 
rBu anda kahvenin kapısı açılır. anlayan kalmamış!.. 

Şevket Rado içeriye girer.l Birinci tavlacı - Evet •. kalma • 
Bobaitil - Hah" ifte Şevket mıı. • · 

Rado gddi. Ona da soralım. (ikisi de masadaki üatadlara ae. 
Kötcde büzülmüı oturan bir la~ vermeden giderler.) 

genç muhahir _ (Söze kanprak) Va-Nu - (Muasındalti arka • 
peki amma .. Ulunay'a sormadınız daılarma dönüp, aan'at lıillında 
daha.. hele ona aorun da... • .......... CP.~~.~..;~~-~.vJ.~l. 

Ulunay - (Kuklaklanm tıkı • T A K V 1 M 
yarak) aman AJlah.. kıyamet vat 
diye bağıracaiım geliyor. Bu ne 
kepazelik f Böyle tiir olur mu? .• 

1-~~~r-~--~...-~~~~ 

il.- ... AraW .... için, hiç beklemediğı bir zamanda 
mühim bir gaile ile başlamı~tır. Har. 
bin alt tarafı hakımmdan büyük 
tıeairi olan bu gaile üzninde ne de· 
rece ıarar etsek g~ne yanlış düşün. 

1 STER i N AN, i S T .E R I NANMA l 
JA7 -Mart 

a Jl80 ..._._ -L.. 

mücı olamayız. 

t.llulıitlln ı2Ji•'j•H 
Rektör Ankaraya gitti 

Üniversite Rektörü Cemil Bil.el 
dün akş~m Ankarayl\ hareket et.. 
ıniştir. 

Cemil Bilsel fakü1telerin imtihP~ 
vıtz.iyetleri ile Ünivemtenin mali 
itleri etrafınd" Maarif Vekaleti ile 
temaslarda bu~ uıacaktır. 

Gaıetelev ajansın verdiği telgrafları sıralıyarak 
hadiselerinin vereceği neticeyi talunine çalı§ıyorlar. 

Yugoslavya 

Aamanya yeni bir harl> sah~si mi açacak. yoksa daha büyük 
tehlikeler önünde prestjjinin kaybolmasına göz mü yumacak? 

Askeri mütahassılar; 
- Almanların bir taarruza karar verdikleri takdirde en a~ağt 

on beş günlük bir hazırlanma zamanına muh~ olduklan nokta· 
sında müttefiktirler. Demek oluyor ki, iki ihtimalden hangisinin 
tahakkuk ettiğini görmek i~n iki hafta beklemek, bir sinir buh
Tqnı daha geçirmek icab ede~ktir. Bununla beraber biı harbin 

tahakkuk etmesi ihtimalinde de, etmemesi ihtimaline göre de, 
neticenin şimdiden alınmış olduğuna ınamyoru:ı. Bu netice Al
many:anın mağlubiyetidir. Zira Almanyanın maksadı Balkanlan 
bütün kaynaklannı elde bulundurmak için .harbliz ~elde et
mek, harbsiz olarak büyük bir ülkeye .sahıb olmak :istıyorlardı. 
Bu maksad bugün mutlak olarak elden kaçmlfbr. Bu balnmdan 
biz Alrnanyanm en büyük hatasını Yugoslavyayı ·anlamakla yap
mış olduğunu göruyoruz, fakat ey okuyucu sen, bunun bC>yle ol
d~na: 
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( Şehir Baberleri ) 
Dükkandaki şekeri 1 

sa~ltyan bir bakkal 
yakalandı 

Şeker beyannameleri 
tetkik ediliyor 

Dülclıiııunc• u lcilo ~iter Şekerciler ve tatlıcılar belediyeye müracaatla 
olduğu ~aW-, ıniifteri,_.i şekerli gıda maddelerine zam talebinde bulun-
ccyolc/., llıye aGUClll baltluıl, d } b ) b• • f d•ı • ğİ l } finwli ı.u w.Jretiııin ltemhaaı u ar, u ta e ın ısa e ı mıyece an aşı ıyor 

Hf'ettlt. 

r ........................................ , 
! Olur m.u? 1 . . . : 

~ Koske caddesinde-! 
iki çirkirllik abidesi 

B qazıd • Koska yolu aça-
llJor. Belediycoin hır. 

metile -..UaJ. buruı fiiael hir 
cadde olarak, Koakadaki pnİf 
kıuna eldanf!c~k .• yalnız nazara 
.tildcatimisi eelbtldea tHr aolda 
.._., Yalul.. ubrik ,.. . · 

Şeker fiatlanna kiloda on k.u - muhteviyatuun doinı olup olma öai.9ııııle 41..,.. ql.üı .. ...,._., 
Zabıta, evvelki gün Üsküdarda ruş zam yapılması hakkındaki koor dığııu tetkik ve kontrola başlıya ı..n..ı ııııe ola-""? r 

şeker saklamak suretile garib bir dinasyon heyeti kararı dün sal:iah caklardır. lfittiiimlze ıöre. bu laamam ~ 
açıkgözlülü~e kalkışan bir bakka- tan itibaren mer'iyet mevkiiıle Di~r taraftan eekerciler ve tat tarihi İmİf v 3 bir rivayete ıör~ ! 
lı vakalarnışıır. girmiştir. lıcılar belediv.ye müracaatla şe ! d mub-~ dil -L-:.... ı h t 

1 
. " - 1 e -aza e t'C........... . 

usktidarda hsaniye maha lesın Ellerinde yüz kilodan fazla şe - ker fiatlannın artması üzerirıe şe • Estetlt ht:r türlü ıüze1 ikten E 
de Namazgah soka~ında 15 numa ker bulunan kimseler dün akşama kerli gıda maddelerine de zam ! ~ ltir t .. ytiıns halinde i 
ralı evde oturan ve Doğancılar cad kadar Vilayete ellerindeki feker yapılmasını istemişlerdir. Beledi ! dur.. bu b.,_,. eelriaiıııti cadde ! 
drsindc bakkallık yapan Enver a- miktarını RÖlterlr bir beyanname ye bu müracaati tetkike başlamış ! orta.ncla, bir çirkinlik abidesi ~ 
dında biri. evvelki gün dükkanın vermişlerdir. tır. ! halinde barakınu Jqiru olma_ : 
da bir hayli toz ve kesme şeker Dün akşama kadar Vilayete ve Fakat bundan evvel şeker fiat - f dığı bnMüodC'y;; uTvibiliii tJ : 
mevcud o~~ halde ~e'!ter al~ak rilen beyanname adedi 600 ü geç larma vapılan zamdan sonra şeker ! me-.elesiıııe geli>'lcn: latanbul ~ 
üzere gelen müşterilerını yok dıye miştir. li maddeler i~in zam farkı verildi a b.f11 bepna bir tarileir. H.- w. .a 
rek başından sav:mağa başlamış - Ellerinde 100 kilodan noksan ~i ve bu farkın b ıgünkü !iat art- ~de bir tarihi eser Yllnlır. 
tır. şeker bulunanlar beyanname ver masını da karşılayacak bir vaziyet Tat yığınların•, mewıleke-tl~rin. 

Bakkalın bu hareketine pek hak memislerdir. te oldu~ gömnünde tutularak, de tarihi •• uc:lir !bulunan 
lı olarak sinirlenen müşterilerden AlMc.edar memurlar bugünden şeker'1ilerin 'Zam talebinin kabul milletler itibar ederler. Binaen-
biri zabıta.ya müracaat ederek ce- itibaren, verilen be) annameler edilmiye~ği an:Iaşılmaktadır. aleyh, birçok uan atika bakım. 
revanı halı anlatmıştır. s1i.hktan çökerkeot. 11111 ka~eb 

Bu ihbar ve müracaat fizerine lkttsısd Vekili Emniy3t mUdUriUXIJne --- ...... ,,.,,.... ... ..... 
dükkan civannda tertibat alan za il caclcleııi Mnaia M aul ılıir ,...._ 
bıta memurıuı bir müddet 90!\ra şehrimizde tetkikat muaYin Salahattin Ktrku· de~ CA.ı1 hır: 
açık.(Öz bıkkahn dükkanındaki d . cadde ortasm.Ja ba ~irkin maıa.. : 
mevcud 56 kilo kesme şekerle. 34 yapacak un tayim muhtemel ---~ INnkmok deir• dejtWir. ! 
kilo toz ~keri gizli. gi~i evi~e Dün sabah şehrimize gelen İktı Muzaffer Akalının Corum vali Olur m ... ? i 
taıo~aha olduğunu tesbıt etmış sad Vekili Hüsnü Çakır şehrimiz liğine tayini üzerine. Emniyet Mü ·.., ! 
JerBdır. 

1 
.
111 

,_ k de bir müddet kalarak Vekaleti a-
1 
dürlükü makamı, müdür muavini '1... ............................................ .1 

u suret e mı AOruruna anu lakadar eden işler fü:erinde tet - Salahattin. Korkud tarabndan ve y ..t k 
nuna muhalefette bul_unan bakkal kiklerde bulunacaktır. Vekil bu kal~ten idare edilmektedir. azma ve u.O umcu:ılar 
Enveı:. yaka1a~mı~. bıllhare sat - arada, iplik tevziatı işile ve ku - Muzaffer Akalın kısa bir za - kooperatifinin Nttİ 
mak uze~e e\"lne sa.~ladığı an lap maş fiatlannda yapılacak ucuzluk man şehrimizde kalacak bu ayın 1 "" 
lan 84 kılo şeker musadere olun - meseleleri etrafında alakadarlarla yirmisinden sonra Çoruma hare - idare heyeti 
mu.ruk. .. b kk 

1 
d" bu ' temaslarda bulunacaktır. Kumaş cet edecektir. 1 Nisan Salı günü yapllan vaz -

d çı /'~z a Ü aküd un, Adr su~un fabrika lan mümessilleri de bu Şehrimiz Emniyet Müdürlü~ü ma ve dokumacılar kooperatifı se 
a~. 0d~~ı. . 1 ar ıyesıne arada Vekille görüşecekler ve te- ne kimin getirileceği henilz kat'i nelik idare heyeti toplantısında 

tes ım e 1 mıstır. m~sl~r~a!1 SOJ?:r! San~.Yİ Umum yetle taayyün etmiş ol-Tam~kla be ye~i idare ~ey:ti için verilen rey 
Vaz"fe!erini su•;stimal e•en Muduru ıle goru~k uzere Anka raber. bu !l1akıı!"a S~lahattın Kor lerın tasnifı bıtmediiinden. taş -

raya "idcceklerdır. kudu!1 tayın edılmesı çok muhte • nif işinin ertesi güne bırakıldığını 
memur'ar 111ahkllm olc!u'ar Dü'nku'" ··L-acat mclc;iır. . dünkü sayımızda yazmıştık. Rey-

nr Bır b~uk . seneye yakın hı~ za !erin tasnifine dün saat 10.30 da 
İş sah!bl~"·.inden fazla pul p&rası Dünldi ihracat "480 bin lirayı za'!!'a;td!n~~· 1stlmbul . Emnıret yeniden Ticaret Odasında devam 

alarak •. •htılas :tmekte? s~çlıı_ s: bulmu .. tur. Muhtelif memleketlere Mudı.ırlüi?\;ırıu. mU'Vllffakıvetle iia edilmişiır. Neticede, yeni idare he 
b.~k AdJıye teblı.ııat .daıre '. mudu 1 fındıltiçi, auaam, bahk. deri. halı, e?en Sal~h~ttın Korkud, 929 sene yetine Yahya Yılmaz. Halil Yük 
ru Must8:fa Ersezen ıle ~ebhğ me I ve kuruvemiı aevkedilmi tir. Bu a- sınde ~lk_!veden • me.zun olmuş, seli$, Osman Çeliksiz, Mehmed ı~ 
muru Alı Kemal. ~a'?l~ı ''.e ~sma rada Almanvaya fazla milttarda til~ muhtelıf mulki ~e .. 1da;r:ı ~akamla~ lak, Tevfik Ardasa, Hasan Poyra -
n n muhakemclcrı bı.rınC'I agırce, tUn ve lnailtereye de tiftik cönde- da bulunarak durustlüğü ve vazı zm seçildikleri anlqılnuştır 
zada dün n~ti('~ve varmıştır. rilmittir. fesevMliitile temayüz etmietir. • 

Mahkeme. hadic;evi ihtilas olma ~i~'k Emnivet müdUrlü'klerin Verem doktorltlrınm 
, p. ~adece vazifeyi suiistimal ma • • K ~e bulunan Salfthattin Korkud za top'.anlıtı 
h · vetinde görmüs ve Mustafa Er - K U Ç U bıtamızın vetiştirdiği kıymetli ele c_h 

1 d d 
-r= rimiz«kk.i verem mütoheuJS-

sezenle Hamdi \'e Osmanı birer i man ar an ır. lan dün Etıbba Oduında Uevheli-
buçuk av haT'e:e. fic-~ av müddet- p o L s Kendisine yeni vazifesinde de ada aanatozyomu ~tabihi Tevfik 
le memuri •fen mahrumiyetf' ve muvaffakiyetler dil eriz. lsmailin riya1etinde ilmi bir toplan. 
o uz ~ser lira -.ra ı:-eıa<111na mah t -·-1--d 1 · d b ı ,..... E 1 C: 1 1 yap .. ~ ır. r.tıma a u unan 
kum ederek. <=eıaıannı tecn etmiı ·- HABERL R _ wopa ı va maşah bir doktorlar bu vesiıd ite tecrübe. ı.et-
tir. Suçlulardan A1i Kemalin ıse, kik.at ve tetebhi.ilerinin neticelerini 
bera" inn ktırar Vf>'"İl"'\"'listir. Tuzruhu içmit mahalte kr vgası mealekta,larına an:etmişler ve top-

( Küçük haberler ) Karagümr·j~rf", Çarşamba cad- iEvvelki aksam Kocamwtafapa lantıda hazır bulunan rli~n dok-
. _ deeiAde oturao:ı Abdinio 16 ya,la- şada kadınlı erkekli bir arbede torlar da bu c;alışma&ar haklcındald 

rındaki kızı 5.ahiı D dün n1asa üze- olmuş, neticede iki kişi vücudle _ fikirlerini söylemişlerdir. 9 Sirkeci aannda Kamil ian.in
de bir tüccara aid demirleri tren.. 
den naklederken iki ton de.mit çu
buk çalan ve bir arabayla kc.ndi e
,;ne nakleden Halil İbrahimin 
muhakemeıi Sultanahmed 1 nc:i 
sulh ceza mahkemesinde dün biti
rılmhııtir. Mnhkeme auçu aabit aör. 
müı ve maznunu 7 ay mü::Jdctle 
hapıe mahkum etmiştir. 

• KapaL tİşelerlc satılan auia. 
ra, mühürlui bozula:~' batka au.. 
)ar kan tırıldıiı anlatilmittır. 

rinde bulunar, tuuuhu eıte.ini, aL rinin muhtelif yerlerinden yara -
makta olducu bir ili.ç zannile bar- )anmışlardır. 
daia doldurımt< İÇ'll'.İf, bir müddet Sancaktar Hayrettin mahallesin 
aonra ölmüttür. de Tekke sokağında 1 numaralı 

Adliye ~e za~ ta bu kaza rt ... a.. evde oturan Halille kardeşi Meh
fında tabluka.a devam etmektedU"- med evvelki akşam bir meseleden 
ler. dolayı kavgaya tutuşmuşlardır. 

Metresini bıçakladı ~ki kardeş arasında bir müddet 
F eriköyündc K~ifefendi soka. devam eden bu kavga esn~mda 

iında 5 numaralı evde ottıT.an ara a Halilin kansı Hikmetle Kıy 
Mehmed Nad metresı Huriye ile met adında diğer bir kadın da ka 
dun geçını .7. ık vu:run!lf'n kavı:11 rışmış, kadınlı erkekli dört ki~ı 

Hukuk F alriilteainin eleme 
imtihanlart 

Hukult Falı:ültesi .eleme imtihan
ları tesbit edilmi,tir. Birinci sınıf 
Roma hu1cukundan ikinci sınıf ida
re huhıltunda"· ü~üncü 91nıf ceza 
usulünden ve dördüncü 9"\lf ta ıiera 
'l~ iflastan '.V'lnh imtibana 1lıll>i tu
t ulac.altbr. 

10 bin çuval kahve ıeliyor 

f debi yat : Şairler kahvesinde 
(Bqta.rafı 2 llCİ AJ'fada) 

bir konferans verir gibi). 
GörüyorM.Jnuz ya, dostlarım . bu 

Ye&Ü tairlelVı ek.serili mH11az... Be 
reket nrain li, içlernde Celll -'•· 
Jiy gibi aan'Rtkirlar v"r da ..• 

SelUn.i İzzet .,._ (İtiraıla) hayır .• 
Yusuf MarClin gibi ••• 

Vi~Nu - Hayır, Celal Sılay . .. 
Sellmi izzet - Yusuf Mardin, .• 
Va-Nu - c.ı.ı SU.y .•. 
Ulunay - (Kallup k~• ~

ru koşaralı:) neredesin, Refik Ha
lid)... Yeti§ '°1dadıma ..• 

Va~Nu - Ne oldu buna) 

Bobaitil - (E.bcmmiyetlc) ~ ,, 
lamadınız mı) Bizim yeni şiirimj • 
zin cezbesine o da •utuld\I. 

Vl-Nu - Hıt.v...ı t •• Ben ele tırlll 
hakiki bir ıiir fünelı -okuyacaktım. 
Meseli şehirde bir sabah ta•viri .•• 

Sellnü 1~~ - Nual;> 
Vi..NG - Nesı: l!lll ).. itte bir 

mına : 

öteberi taıırdmı çin,ko "'°"r ta..... 
rPerclo ~lll'f. Daintlem te-V. 

takırtı lan ve iıkemle gıcırtılan iti· 
tilir.J 

Türkiye Demir ve Çelik F abrikalan Mü
essesesi Müdürlüğünden: 

Elektrik ustaba,ısı ve birinci 
sınıf elektrik~ alınacaktır 

@erait: 
ı - .MkerJitJn ,.apmlf ohPk 
2 - BüYiik tatarikalarda u1Un sam.an Qa}lf!lll§ bulunmak. 

d3an'at mektebi mezunları tercih olunacaktır.-
1 - Fazla maKımat almak ve •hliyetJerini tesbit ve KaraOüke seYk 

muameleaini mtaç ettirmek liure .5.4.Ml tarihine tadar ıhtrgün 
aat 9-11 ara.sında liüırıerbaDk İstanbul şubtslnde elektrik mü • 
bendlsimJz Bay Nihad Benere müracaat edilme.si. (2572) 

Satılık 4)am tomrup 
Devlet Orman işletmesi Karabük Revir 

Amirliğinden: 
ı - Mencen ~eıl U.tly&tından Kcıvarsak ra.J1\pa8ında mevcud 756 add 

nıuaıdili 65ı metre nııkit> '106 d~imetre mfkAıb çam toınrutu a&ık 
arttıma ile ~tuaeakt.ı.r. 

ı - Tomrukların bbuk!r.rı soyulmuş olup hacim orta kutur -ör.erinden 
besabla.runı.ıtır. 

8 - Tomruklara &.id satış şartn&.mest Ankarada Orman Unıum Mudür-
lü~ünde :İatanbol. Zon&uldak Orman Çevirge lılUdtırlilklerile gara. 
bük Devlet Orman hlet.m&si Revir amlrUlinde prilkbil:r. 

' - Tomrukların muhammen bedeli .ıo. lira .ıe. kuruştv. 
~ - .İlt.eklUerin ~ 7,5 muukkat. pey akÇUile &/~1941 giinü ~· 14 •e 

Karabük :ne-,ıeı Orman lfletmesı Revtr lmlrli,iine mtracaatlan. 
(2356) 

Dev:et Demiryolları işletme U. M. den: 
Muhanunen bedeli 1'71.500 (yilz yetmiş se&ıı bin beş yla) liı'B oıan .:iOO 

aded biiyıik, 100 aded küçük vagon muşambası 14/4/ 1941 Pazartecıı günü 
aa.at 15,SC •a kapalı mrt uaulil ile Aııkarada idare lbınıwıında aatın alına
caktır. 

Bu ite cırmek ıiSti)lenlerin 10175 (on t>ın yüz yetmiş beş) liralık muva.t
lı:at teraine.t ile k.aaunwı tayın ett~i vesikaları ve teltliflenni aynı gün 
eaaı 1,.30 aa kadar k.oml&yon reiali4ıne nRMleri lizundlr. 
Şartnameler 200 kuruşa Ankara ve Haf(l&rpa.ıa veuıelerlnde satılınü-

tadır. (2414) 

** Mullammen bedeli (.(830> lıra c!an 7 aded 8-10 ~Dogram tarpıtllk sey-
,ar yüksek taıyUc aset.Uen elb&ıı \2U.194l> Pazartesi gt\nQ saat (1'5) 
on bef1ıe H&.JduPqeda pr biQ~ı dahilındekl KoJU151Qn tarafın4an ka .. 
palı zar r uaulile satın alınacakt.ır. 

Bu ile Cinnek jal.iye:olerin C362> lira <25> kurll$uk muvakkat temına.t, 
kıınunun tayin eWli vesikalarla teki flerini muht.e~ zarnarını aynı gt1n 
.aat (14) o.o dörde kadar komisyon reısliğlne vermeleri IAzmıdır. 

Bu ife aid şartnameler kooı~yondan para,.m olarak (.1ağıtılmaktadır. 
(236(}) 

Ticaret VekAleti lç Ticaret Umum MJldUrlllğUndea: 
SO İJclneit.eşrin 1330 t.a.rihli ıEcneb1 Anonim 'Ye ~esi .e3&bama m-.ıı

ka$im §lrkeUer kanunu, hükümlerıne tevf kan Tiir'kiyede çalıpı8$ına IZ1n 
verilm~ olan ecnebi şirketlerden .Do,yçe Or ent Bank Dreadner Bank 
tube&nilh Türk.lye umumi vekili bu defa muracaaUa, bankanın Tur.k~ 
fU*i .müdürlerioden Sal&hattJn Fevıi Arduman'ın banka ile aJAkasını 

U..i.f oıdu,tunu 'Ye ınwnaiMJhin ~ bulund•iu veUlet;n Rvııdan ~ 
hükmü kalDwhtını bikiimü§ ve lizım ıeıen veaaiki "ft:aniftir. 

ICeftiJst tet.ltit ~ilerek 1ııanuni hükümler~ U7PD PirWmüt oımuıa 
Uln .oıunar. 

Belediye bu hususta tetltilder 
yapmaktadır. Kaj\a}ı su ,şitelcrinin 
ağ zlannın iyice kapatılması ıçıo 
yeni bir şekil kabul olunaca1'tır. 

etmi,ler, bu e'"la<•a l\1ehmed Nad birb"rlerine Rirmislerdir. 
bıçalda Huri.<'efı bacatmdan yua- 1 Bu sopalı ve maşalı boğuşma 
lamıştır. neticesinde Hikmetle. Kıymet vü-

Port•idde.o ıelecıek olen kabve. 
Jeıin b"&ünlen:ie -memlekr.tin>i.,. ~----•••••••••••••••••••••-.. 

• Borsanın yeniden lstanbulda 
faaliyete geçmesi üzerine diin de 
Ankarada bulunan batı horu acen~ 
taları tehrimize av~et etmitlerdir. 
Ankarada bulunan borsa komiseri
nin bugünlerde lstanbula ıelmai 
beklenilmelctedir. 

iş arayanlara 
iyi fırsat 

SUadlyenin en merlta )'tri o -
lan Şaşkınbatkalda on be.ş sene
denberı bakkaliye olarak tıılh -
nılan mü.fi,en.i ıbol diık.kln büt.ün 
vitrın, camekan vesalr takımlarl
le bırlikt.e lricara verillyor. Aynı 
mahalde Kemal Ak.sana miiraca-

~ at. Telefonla 52 '19 •· 

Y.aralı kadın tedavi altına alın- eu.dlcrinin muhtelif yerlerinden 
mı~. Mehnıed Nad yakalanaarak yaralanmışlardır. 
baklunda taki~uta haılanml§tır. j Yaralı kadınlar t.edavi edilmek 

CezalıaDdınlav.lar ıUıere Cerrahpaşa hastanesine kal 
• 1 dırılmışlar. Hal ille Mehmed yaka 

Ernnıyet 6 ıneı ıuhe memurlan lanarak haklarında takibata baş
dün de ,herin muhtelif aemtleıi.ft• lanmıştır. 
deki kontrolları.11 de•am etm11- -------
lerdir. Repd Ml:r•aroi!unun 

Fatihle 5ar,,1ıanehaşmCla 147 konferanu 
numaralı Hasarı<l aıd hrında f>S. 
Macar KardP-.Jl•·r eadde~nde Sb nu- ~- H.Dı:tWi&ıdenı 
maralı Jarnaile aicl fınnd. da 48 ki. -6 N1-ıa N.f I Pazar «\inil .. t 
lo yezni noknrı eluaek bulunarak 144,30 da C. H. P. luanbul vi)&yet 
miiNde·e olunmuttur. idare heyeti 1'eaılİ bmiıo :meb .. ~w 

Muhtelif t1eyrü ıe.fer kaidelerine •:rın Bay Rep:ı Mimaroim tara-
ayktn harekl'!t~:J bulunan 11 ~lôrle iandan (Dünyaıııa "Vaziyeti lcartı· 

1 
br.l~ive talimetnemeaine muh.ıle- :Wıda Türkiye~ nin dunımu halc
fetleri • teıbit edılen dört dükkiocı kında bir konferans 'ftrilecektiıı. 
hakkında .cen xapa tutulmu~h,.. Konferanatan sonrıı temail vardır. 

Pazar Ola Hasan Bey Diyor ki; 

- Hasan bey bil -
mem duydun mu .• 

Fiat Mürakabe 
Kmn~nu ihtiktt' 
yaptığını tesbit ~ttiği 
esnafın .•• 

• • • Birer fotoğra!la
rmı çektirip icabında 
teşhir etmeyi düf\inü - . 
)'Otnltll-

Hasan bey - De!e -
ne, bundan soma res -
mimizi çektirecek bir 
iotolrafçı bolmak ka 
bil olmıyacak! 

via1l olacağı öirenilmiftir, Şimdilik 
bu kahvelerden l O bin çuval ııeti· 
rilmektedir. Diier 30 biD ,uval da 
1'u parti meınliketin:ıi&.c geldik~ 
aonra yola !:ıkarıhcaktu. &ı k.ah
...eler menıleketh muhtelif yerleri. 
ne ihtiyaç niahe.t.inde kahve itha1lt 
birliği tarafından Veklletin tagXİm 
ıedeceii bir listeve gCSre tevzi edilc
~ektir. 

Haricden imtihana peceldn 
Bu sene orta okul ve Iİsle bitirme 

:imtihanlarına baricden girınek i.ti. 
yenlere vekaletçe lhım aölen ımü
... dıe nril,miştir. 

T allblerden Nisan ayında müra.. 
eaat edenler Haziran devı.eai ve 
T emmıt7 avında müracaat cd,.cdc
ler de E~Ci1 deVTesi imtiban1anna 
ıireceklerdir. 

Dünya mtiharr'irlerinden ter
'CÜ'Jneler serisi No: 45 

Mih. Zoıçenko 

Çarm Çizmeleri 
Çeviren: 

A 

Hasan Ali Etli% 
F.l. iO 

Remzi Kitabevi 

Müe81ir ei&' .qk meuklbe.1 .•• Meft..rn edici bir müz.k ... Teshir eden ~rkı 
w idlUWar .•• JfAdkulAıde ,,. angin sahneler ... 'Ve 3lnema ~ ıç nde 

Y.ıldııla.r .KraUçeai ..• 

MARIKA RÖKK 
ŞARK SİNEMASl'mn 

Bv,ıü.u aıat\nelerdfn itibaTen ~eceli 

KORA TERRi 
81per Aminin ~or.la.ndır. 

SuareleJ'de yerler .n\UXlaralıdlr. 

DIKIAT: BUGOI IATINELERDEN ITlBAREN 

TiriDçe 86r.m ~e ıark ersanesumı M .ııüzel. ~in 
le ilati,.ınh aarylarü ~vrlleo 

lilBIRllCi &ECE 
Jılİİ9ıit - ~ 

flU'b1ar 

SADETTiN : 

KAV'NAK 

Neai taımıul Balık.çı Qıılnan 

etıt;ll,en ıatıidli m'ttli -
kıMlert ~ 

FERDi MONIR 
JtUREDDlll TAYFUR 

Prewıa ŞEH • 
~yeni 

~ 
A6YliJM 

llOZEYVEN 
SEIAR 

l:.°'~.ı!t'e= iPE 1 Memıgn4a c1aha bh·kaç 
.Pli cw.il-=ekti 
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fUC:~rsı K~dt .. 1 

Muallimlik yapamıyacaktar Atina~~~!10'~!n:istan Jobru" • oerne • oı•ıuzı• 
daki iİııgiliz kuV\·etleri umumi k8 n 
f@.rgahmın dün akşamki tebliği: Meraldi geldı: Benim soracağımı paq,ı ıorijyorsun 

lngiliz hava kulnletleri faaliyet - Görec«;~İn geldı mH 'Ne 'bileyim DO var) 

te bulunarak bilhassa Busiglav.ıı Garı'on ı· ta··m en ı· Mıak bezde Pedj, Yii2i.ine b.ll4:1Jl1': T- h,l~e aen okunıana devam et yolunda askeri kıt'alan ve motör ,,.......... Or~nı l)ü~cm ~~. her - cc&ıı !hususi ve eka.11iyet 0 1 

iü vesaiti muvaffakiyetle ağır. bir halde gene aeni;1 merak ettiğin bir ıkul~ıµ,ı ~'k kı~ng.p,. çalı§ 
b<ımbaı:-dımana tabi tutmuşlardır. py.l.r ~ar I tıklan anlaşılmıştıt". » 

Motörlü nakil vasıtalarına tam isa t k l k l 4 tt -OJµr 1•· • · - Merak mı ettin? 
'-- J -~·ı . . B"'tii.n t l a ı ve a:pa l t,-ıazıye e - Gene neyi merak ettin 'ki? - Nasıl merak etmem ..• Anla ~t er kayd+tN.l mıştır. u ay- ,..,. - Bir .... ,. ... e-"- L:_ L-,.. • .J;, a!l.r. 
Y 

1 • • d"n ·• le-J;- ,.. .. _, 't'!f ~ '"' • ı:ır •" tılmıı ita ... TayiR eda111- de .ıOl1 
are"erımız o muş "~· düm de... Hele aana aerlevbas•nı 

L....!1!- tel..~ı::.i klJ 4 J H olruy•ynp. • lar~ anlaşıldığıt1t .a,,liyenfet" da c 
J,npaa "1Aq y ııın : ~mı ~ener:cı ' l!mTr Erkifet ~ ... ,oe ofllar. T~yin ederken, uıltyam 

t.ondra 2 (A.A.) =-İngiliz hava . .. , . - Oku. mış1ar mı? 
Vj? !'\ftbili ~~i;vet nez~etleri tarjJ. - 63 - teveuül eden rrurll ve yer1ı kuv - l!ln şıroal taarruz li{rupunun kQmM- - tcÜniverajte mezunları ilk - N~ne l{Hek Hn t.avadW o 
fındaq dün •~§!ffl nefID?dilen. teg- Jıal1~fflıır •11lul,,f!id~ açi; :veder, İtalyanlar Makabe~ ya11m- dası C.~neral Lequ~oy• verilQ1ifti. melı:teblerqc; muısJUınlik "pıımıy.a- kvmıya devam et. ' 
Hğ: içinde adaınna kuvvetler ç~kardıktaQ ve Tiımen ko~~tanı ~eneral Carioııi caklıtr.» _ <ıÜniveHİte m.ırun1nı iilk kı 

{:iyndüı düşmanın b~zı fa~li!'eı h@!yA!!Jar, M,.lq~l}~@eJJ iti};>arep B~ ~emaşqa yerleıtı~~el\ •~nra, ta- bu kolla yurüyecdttı. - il il ti . ııımlarda çalıştm1mıyaeak. orta ted 
ı~,r" .... 1 .. ~ .. r "4ünf~rid 1:\çan ~ bb'" t tjjd . b Jte. bıable buraya tevec..cuh ctı,ler ve CartYP tauruz y~ ;,, .JM,, .Ca- - Koskoca Onıvcraitenln me • ri~t mü~8"eler1ne oevredilecek 
dü~rrı~ry;(lr~l~i cenub ve şark ~tıj.':il ;e ::~ ·~~İl Yfı:,~tt~İ~rl~ Maka .. hez ile cen1;1bundaki it~b·aı:ı yac.iocfhi'ni!l emrinqe plarA~ (> pi- JUnlarına il~ mekteblerde ıuu11llim.. )erdir.• 
sphilleri.ne ~rüteadd\d bowbalar I Tynua h\t~UHU y~nındaki yollll; ordugah ye ınev~ılerini büyijJc biı Y.~de. taburile bisiklet~i ve heciııli Jfk yapmak hakkı bile verflmjy-cw _ MefalJ e'tthı mi} 
atm1şlardq. Bu hAcl!Wlar umumi üz•rin~ıa YttPıJmp.1'ta Hlan mijna - yarını daıre ıekhnde ,arualc. laer auvan ta~ımlarından ve 3 batar • h.a. - M~rfk. etmedim. G.önJüm ra 
'Yeı itibarile n~ıi~ verm~rçıişse de "alat1 ıneneıtmernıı jmkanaızlıiını tarıtftın ~!!zaret ~ltında b"lundu - yadan mure~keb olacakta. . . - Den:1e~ 6y)eymh. hat oldıı. Me§hur aô;r:dür: cı K~rü 
cenub s hilinde i}çi noktada ba~l '1ıayet ö~ dilt!f• ~~rvanlaıın, ~·~ ~ekıl~e t..:rtı~t lll~ılar. Bu • K,µvv~tl~rın ~ tar_zd!lkl ter~b - Pekı amma mıthalle rpekte:P. istfdi~ı bir g~z, All1'b vaTdi 
has rl~/ p}mu tur. İnstıncıı. zayiat rtalyen kıt'~ı:ltllJ\ tııaUutlarından nun ıçın mucahi~lenn MK ypnı y;ı.. ve tıkeımınde numa!1f .~apmu-a leri kaldırtıılı da pek ~P.k şe:n? p~ - göz >> derler. 
f\?d~r. Birka ~a ölü vardır. ·İki ~urt~lah.ilweleri iGiJl, ypllardfln bir nm•d,.aııı kara~ ıle olı•n berahınıt ı me~HH' k,olun k"vv•o, katı .~aur~z du .• , Ya i}u adanılar ne lı:t göısUn- _ Mtr~k edeç~k bir fCY yok 
d"" ç t · b rilm 1 ıc·fi gele- 3() metrodan hakim olacak 1111qett~ 1 yapaçl\1' olan ıırup~an en .-ı yçıl!l hır ler, 
d~~~n ~~bArdıın~ ayya:resı ~ÜÇll denµ a •Y 4 an a ı;leniı.e gay;ı}ı idi. Cephçleri i,e h~ı- j nishetinde fazla oluyordu. Usul ve - Mera~h, leh demeden lel>te - STl\l§ i'te. 

ll§urulmuştur, • r::. 'J. M k b unadaıı yaq toıt ınenrill~rinin hııricinpe }>ir kaideye muhalif görünen bu ııekil. biyi canlıyanlard~n plma ..• Belki Jel>- ,.,.,.... N411I olmıaı; ~m." Akb 
Yanan tebliil . ;ü' hi jh il M .. y~d ise d; htıt iiurinğe tunıjrpµı ~a:ıı m>kt. • albay C.avaciccı:ıhi kolunun gemi • lebi değildir de lebalebdir. yıwnın bPş ~rafıru:J.ki birlJaç µ 

Atina 2 (A.A.) - Dün akşam hm~ye f hr kT~~\ İuİı tıran bir !ardan ve kum tepedlderhuien ~a- )erin ateş him~yesindep m1'hnım ve - ilk mekteblet Üniveraitc me. }jIJJ•Y' takıld.ı k.t.ldı. 
neşredilen 15"1 numarJlı t~bliğ: .. ~f ala " dre -.! k~ ay •ınubunda retti. Nihayet solları da Tunus hu, üııtalik cenub istikametinden gel~- zunu muallimlerle doludu.- rn" pe- ,....,,.. Nadir 0 ~eJjm,Jer) 

Kesif ve tOPQU faa1iyeti olmu~ , t~· ~ar~ ç:R ı:· k~ar ~eniş ğıu:Ju yakınıncla bir n~ktaAa deniJe bileçe)f. her türlü baıı~ıJl h"rdsetlc.. me~ istiyorljun} ~ ~6AJ Üniveraitı; m.ezun~ı l 
tur. Sabahın illt saatlerinde .Pir '- ~P[~ f ij ~'Yw CA .. d ... b"tak bir varıyordu. nne maruz bulunacağı düşünaesile - Onu cleırıe\ iJteqıedim. ş,a ttınpulu tffk_ttn:ı~~k m.\ıı~dilt .• 
.ı·· "f . .:ı" t tt·~· , uır .. or eı ve ı,ıop•u" "' ,. v ..ıa.J b ı -L S d · L ı b'lı f •--• ı.. · · h .J:_: k d L • h lflll 'l'\!fm~'fl n_ı_ı.ı re.zeşı uun zap e ıgı i berz.h Vllrdı. li(iyle bir y~rc:Je a~rçi . ı' ll!.1m~~ı:ıan aş,~yarq j i lZi\P c- una ı.yt, ~~ . HIJ~~"D ı~ın, ~v~o;µ..., o u a aqpasını. ının asmı -mız \>ır di.tşman mukavemet mer- ' c . . f' . miistahk~ın ~iT or- Saıd uzerıne tevcih edılecek olım eenub lu>hnıa Vft"tJfeJiaıll llUID4YJf - blr ıyi p.nhy"lı;m. _... ~~~ fdiy~rıını. Şı,ı btan 
k zine }"ııklaJ~rak: otomatik silah- ~ d'~~- .udenı~i v" ,.}uat otura- bir taarruz h4reketi, evvela çok d4lı •~ ib4lr•l pldu~nu ıı&yleme~ iÇ!lb ~ ((Baz OnJv~reitı: m~nlan • Mılda n• vpt 
la.rla ate§ etmi~leFdir. l\!uk~bil hü 1b1 d" rn~:t ek'11~yça hueket f: - 'Ve çok batak bir halde bulunan etmezqj, Zıatel') hadiaıtlernı man - nın latanbulq terke~epıejç Jc;tn .. ! - 111 il 
<ı.ıma kallrnn JlllifreıııPl~rimiz düş dı ır \r a berzaha lı.adar. aa yi.ikaek kum te ,. t'8ı. timaldekinden 4ab.t. kuvvetli .- Anhyııım-dnp. Mereltlı, let(lf\- ,,_, Ejer Mı bir Jıf.kikıtt~ .mer 
ınarı J>füiküı,tm{.ic; ve 80 esir .1lmış ea~~ ci ve ikinci kerv~n yolla{l a- pelerinden mülef«Uil takriben 1 o ol1trak. tefe~kü~. ıttm\f ~il hu rn\if- bulu terketJllemek için mi? l,tan - ~~-İy. er.um. b" ncı Mtn~k bit MI 
tır. Esirler arısında bir de sübay r••ın'd:ki Su Kı>maıı _ Zlitin lıattı • JıCm .. lik bir ar-uinin atılnıaamı icab r.t.,~'ye, kAt ı h~cum .n>lun~ kenpi , Pt,ılda ıankl :ıe varın'f lq) LUJ 

Vtırdır b" d t& T h .ı d ettinyordu. ligmden dıuuhde <1ttirı;ıcııktı. ....... -Ben merü etmJ,tlm. Su ,..-, I 1 ı A 
· nın gar ın e, .. umııı "4\J una f'lLa.k''- b" l.İf · wa.ı· 1 b d kl ac... .. to-/t1m-t P'-/-Hl.H.,;. 

Alman telıılill Y• d~a içerileritı~ kadar, yerliler~n ~·rzahın do~u8unda, l-ılııziran "- . ı ••. '"~' ır :Vi\ eyı .,.ıyet e _en_en.,......_m_e .. ra....-..Y.ıym ...... ı,...şa ... ı .... n,,...,,,..m ... e.o;15;.., ... .;.!...,·· .. • ...... .....,,~~~---....... ..--....-....-..-; 
B · Sbih~ veya Sehha dedikleri geniş yında kprumu9 bir tıalde btılunıan 1 ~f~ V•.i?Ye~~ .plan !Juman~nlar • • 

t blie:ıl:ın 2 
(A.A.) - Alman re~ bir ba.~aklıktan ib.~~et. olup bunun ~- ~j':i ;:ı~nl:e~~tn~ ti:n::1 c:ı::~ . :;: ~:nnu~ra~:~a;'°v::if!:~~~ [ Bunlar·· blllyor mu ıdınlz ' J 

Afrikad&k\ Alman kuvvetlerıne kuru YYk:u~k yerlenn~ hır ~~~1~. kum , doğu İ!ltilcametinde Raıel Ma adın- ba"'kil ıt~rJü yapmak ve bu j}ıj işi t 1 

TI>f'nqub zı?'hlı kıt'alar Alman vo tepe ve sırtları te~kıl ettıııı ıçın bu 1 d k" d'w b" rtt d B .. ,· 'Ljr~rind~n •:vırd ettn .. '· ek••rİv•tle 
I. · · · · ~ · · tik tt b" ""k ··ı "'d b' h a ı ıger ır sı an @.yırıyor u. ..

1
... .. .,~ .. ,. • .., .. 

tdv,an ha'"3 kuvvetlerıle ış bırlıgı ıs ame, ~ uyu 0 t;u e ır are- •obeele Tür~ ve yerli kllvvetllltf Si- mümktrn olma1;. Bunlıuırı ara•ın _ • t' C!' 

va~arak 31 Mart günil şiddetli .~ir ~=~ ~~~~~ ınevıµ1,1ı olmır•co.k b- di Said ve Ra.1;1 l\-t4'nın yanları ij,, dAki fa~k. nlnıı ~"vvetlerin mik~ar Ganb tesadüfler j '-"yayı W$ gören ÇOCak 
keşıf muharebeslndf'n Aonra duş .. Q M«~.ç bu. d b zerinde ka.r;ıdıkl•rı d~rin avcı hen • v~ t~Tkıbınden ii;~hgr ,de;r. fÇuv'l(e4 "'~nn~ veu.i ~"1~" Mensiı.11- On Uç --•da Amerikalı Fr 
m n b' '1 • .. il ·ı b' .. t 'I.. aır.& eı yarmı• ııaının gar t"- hl d t' 'ktş k"'L• '· d 'wf'i' .. ..,. _. Wl'WA i '" J-v~· -ın tr ı ~~ı .usı;ı ı e ır .mus ~o fı i de . di Oo w c"hetinde de deklerinden, berza a .. ytt-rıma aya m .nu r ve ~~r !"ı •Qmşıı ·~ın, kııılAflllda lfitK lienesiııde y ou :Şalet eşyayı aY.naya a1d.s1erj ta 
lwm mevktını zaptetmışleroır. ~t ae b nık b: l> KU b1 b 1 d w do~ru gid~n düz jlrazıyı atef altın • ay»ı ~~manğa VQ.ııfe. wıecbun;ıret ıv~ :ıni.i.r~tt(t~tl ~~en ~işl olan d , •. eniktedir Ok 
Dii5rr:an neticesiz mukabil hücum . ~r ve ata ır erza u un Ulf\I da bulundurab1J:yorlardı. n salahiyf't!erini tayiıı ve tesbit e- bir va Qf batın ıı zın a ten flOl' • uma 
1arda bulunmuştur. Alman kıt'ala ıc;.ın b~rj~ını ~uhaBbe e~crek ~~: Bu Kemaştan hMIJJ"aTak, körfe. der. B\I ~bsble ~lbay Cavadocctı.L 17 p · ~ ' · qf.bu\ ökr•~ir, Fak.at y.umı 
rı bir m iklRr esir almıi ve karad• tetme da~ımd 1' C. un.u . a / 1m ~ zin cenubundan Sidi Said Uzerine ve, bu kadar kuvvetli bir ınüfreze bata j6 #Q~~n~..!~'t:aynı >'Jf<le gelince iş deği~ştir. Harfle 
ve ha\rada <?erevan edf>n muhare ~,t~;'b'8 ııı;ın an,d ar~onık ulmeıu giden birinci kervan yolu her ne jle sadece bir nümayi~ ''azifesi ver- ·n ":. fi_r.n~ !":.:'~ ~fıl lVdafı+JG, ters olarak 'YUilllftır Muallimle 
!beler esnasında bir ~ok İngiliz zırh kala \_e•z yan~atta••kn 

1
3 _."paOı ve ~adar her sınıf askerin yürümesine mek mantıksızdı :ve onun, Sidi S:ıi- .'udçu~cu .''"bllıll k~!'~ ~dıo U, e- + ...... 5 y.,,,..1 ...... c ftu· ı..~ . .' · ,.ı 

1 ot . . k t h 'b tı a ı pır vııızıye e a mı,,.ı. nun 'd . d T·· k 1. .. d. d w d d ğ t mı e yırmı eş ışı var . ..- ,.._µ~., cıua~ ı.ı~erm.,.~ on 
ı nmrıbıl ıle amvommu a l't i . .. . b d d. 0 . müsaı uıe e, ur ve yer ı mu - ı ogru an o ruya zaptı\ yanız . v v .. v • • • 

etmiştir. Düsman süratıe Ageclabi çın t}umkenınl uk uü~umun zan ır an cahidlerin m1.1"'k,.mmelen istifade e- kendisi memur ve mecbur imis gibi, Her ÜQ kazada da sag olarak dognı yaım.RY\ ogretabılmışle14ı 
, . . . · evve urhl lJlı8 ze.,.e uvareycı .., ku l b' k' · . ..ı· u .. ·· Fak t '" · -1- k 1 1 a •a rloğTu cekilmiQtır. Bızım zay1a .. .. . b · 'k debilecekleri birçok kum tepo ve bilttin kyvvetile t~arrl,!Z e tm~sj doğ. rtu an ırer ı~ıyul. ner uç~- a AJU ıli Pc:A o ay o am 

tımn: ehemmivf"tsiz<iir. yurumeRi111 "kvde 1· ura~ınAı ,_ zabi?tett~ ~en sırtları ile gölcükler arasından ge - JU olm\lştu. Çünkü simııldrn hare- nün de isimleri Hug Vilyana'(jı. tır. 
Bir a~nizalt . 1• Atı sonra. a ın ve ~ra ıye ısti .. 1_ d L . ._ l d t k+ , •mı~ ~ıma ı en - k tJ . d ı. k I çiyordu. &et e en equıo KO una yar ım e-
-e Cf'm an 3tl bın uton haeminde . &?Qf e~n c ııe.1'e el er yapmaııı Jı-' l t •~ debilmesi de ancak bu suretle müm 

5 şı leb h9t1rmtq+:ır J)\ner bir rileb iktıza tt~hyordu. w.yan arın cıcunız p,..nr k"' 1 b"l' d' 
• "' " LI Ih L" •• d k ld r l G · ·· · k d. un o a ı ır L dP torpillen~ i<:tir. Bu vapur kav u- u .. ı tumen Rene OTI\ a " ı . ~~neı:-. ~no~.n m. ma ıa ve (Devam edi,Yor) 

b lmus ~avı Jab ilir. Batırılan gemi v~. kerv8:nları ha?er şldıkca dah:' myetı, Sıdı Saıd uı;,rıne, .. hem. ya - H E Erlöl 
]f'rin çnib bir kafilevEı dahil ' b mutrharrık ve serı oflln Eritrelj, hı· rımadadan ve hem d~ korfezın c4- ... - ... - .... --....... ;,.,: ......... ~ ... . 
lımu'\ ordu . Tavvarelerimiz Sain~ sikletH ve sli~aTi ~ı!'alarl11. RUVa nubundan .. ~uht"i!f kPllarl~ •Y'-' n- Şehid veterinerler için 
G"Or""' k"na] nd ı .. 2 b' bunları vurahılmek ıçm tednren bu manda yurumektı. İlk ~vvel. haıır-

71.: F.'. " '. ı a ceman' ı n . k'l" I '-. _ _J·ı ., ı. t' ı.._ k ı.ı· d l ..J:ı d 1 •ht'f 1 
t \U h . ..:ı 6 b nevt t"'I' 1 at 41 tallVlye e<JI mege ILC ın U118 m, ljCI& ın O yapı ffijlll ~- • ün yapı an 1 J a 

te 

t ar.m n..,e sarnıç vapuru a h 1 d l\iııülmünl.ep bilüiıı o ktıdar "'"') tnr ı ..1 a" an ı. ,. 
l~ ar~ır. J al l Z t "la ve kı\ide dahiliJıde icr"ııı ıı:rtib olun Ha~arpa§~ Asker~ Vet~riner Lalelide Y. B. ye inin mektubundan sonra açt 

A1.r~1an. hava kuvv.~tlerine men t yan ar '!var
1
eYf' e'Oeceu d~ IU P••Jua aıuk hahi• .mevAJu okulunda şehıd veterınerlerın ru . . ' . v • • • 

tıı ıl . b•.- lfı ln "PJ'ltt jo\i lrı""1ltere Fıth'l eJrYf'J" tır olamazdı. hunu taziz maksadile dün bir Hrti Madem .kl ııı evlenecek bır çag Yazılar DJUn. dıJclıptımı celbett 
l~:ınd~ki bir hava meydanına bü Haziranda. Carioni tümeni, ha· 26 Haıfrilrıda, yani ilk günde fal yııpı}mı§tır. da.sınıı, madem ki o da bir işde,, Ya iİr; onun namına mekt~b y 
1\ ·~k. hır Trluvaffakiyetle hücıım et reketlerinin hedef ve istikametle - berzah zaptolunacaktı. 2 7 de Bu İhtifalde !hazır bylynan veteri - dir. Sizi) ~indirebilecek kad•r Jm§smıı. Y4 o .f~İQ. nf.P.lınız~. 
m.~:t ı r .. ~?mhalar bm hedeflerine ! rini d~~itt.irdi. ve cenuba dofru h<>ş Kern•ı!ıln berzahın cemıb11ııdaki nPrlerle diğer dııvetıiler, S~IJt l' kazanıyordur. Evlenebilr.siniz. Bu ba neden, birinizden birinin yaı 
du ,•·rnı~tur. Hangarlhr, s1ğınaklar ve netıcesız hır takım hareket ve te.. geçid sırtındırn. Sidi Saide tevcaı de HaydaroaŞ!!dqkİ veterınerler ih t' .. ·· ·· d tut k disini sı okunmıye.cak kadar fena ? 
\'f' verde bulunan 24 düc:man tay-1 şebbüslerde bulunacak yerde ni - olu11ncalk taarnız ıl•h• ziyade blr sehidllğine giderek ~elenk ~pymu§ c e 

1 .g~n.un e ~· ~n Ü , .. ~ ~ı 
res i tahrib edilm'ştir. Diğer mu hayet Zuvareyi hedef edindi. Bu niimayj~ placak ve Siği Said tepe. lardır. Müteakıben Veteriner oku bekledıjınızı on• bt'ıyen farket- .. ç çocuğunuz var. Buyıığü 0 

harabe tav:varelerimiz 5 büvük ti mevkün zaptı, İtalyanların ayni za.- sini mUdafaa. eı:len Türk ve yeni lundan ,genç bir talebe hi:z.meUerj tirmeden bir ,Un yohııu.ın üurin.. ıkı YAŞında, O.QliU".t gQZÖI}iine get 
caret vapurunu hasara uğratınııt - manda Carhtrabluııu ııahilJerine ha- kuvvetlerin cenub batıdan tehdid ni tebarüz ettiren bir hitabede bu de bulunun, htrhalde kontıtacakr riJı ve kaTMMll1\ veriniz. 
tır. kimiyetlerini tamamlamakla her~ - olunmalan 11ureıtile bqn1ann zayıf- lunmuş ve ihtifale bu ıuretle tır. Slı bu kOOQ§mıtda om, tpcşk Aklınıulan .geçenleri yapım 

Nrwlrnav hava mPydanına bom ber, yukııırıda yazdı~ımız veçhıle, lama~rırıı mucib olacaktı. Sv ıu - ' on \•erilmiştir. sonu izdivaç olan sevgiye kıymet bir einayet olur 
balar atıldı .in ~ibi Midland mınta kaçakçılıA"a karfı komek için d~ ya- ret1~ de asıl kat't taarruzu l:>er~an: w~rdiğinizi J36yh~yiJıi:ı. Ve 0 şizin- ·* 
kası da bombalanmıştır. rıyaçaktı. tan yapaçak ol~n 1c:olqn var.ıfe~ı . v. • •• 

haı,... W.lili Bu s~b~ble: 26. 27 ve 28 Haıi: ko)aylllflırılacaktı. 1 Ulu ..... ya•.dım Ye ııefifafhte l~ evl~nme_k "rzq ettıgmı a~ı1'ça ~abu~ N, ı;. 1, 
R 

2 
'A .a. ) İtal du randa Sıdı Sa1t. l '4 T"mmuzdıı Sfds S'd' ~-:' 1 a~ muhtaç çoe:aıklurt 23 Niurı Ce. aoylerse. bır an ~vvel evlenmepiı; Kuancınızı onun ailesiJıin 'Y 

oma " ..a. ....... yan or Ali 6 Aiustoste Zuvare ve 15 A~ 1 ı ~ • otıTr • e .. ~mt l!l'e Mft•'4nchı ~ · · · talib 1-n~ ' t.. • 
lan umumi kanrgihının 299 nu- }!. ' t R'kd 1. L k 1 1 

ilk ilci güne aid olan program. vm' d:..__ı_ •'-::ı·n Ç-uk r.: • .,--. ıçın sıze resmen Oµıu,plnl Y7~ ~arımı lmll\•YeM edın. AraG 
. . ı.:u11to!! a ı a m nar~ d er vu • . d.l . ld w d u-ı•~ • "" ~........ bildirirsiniz. buytlk fılrkln yoq b" .. ı..1-

nıarah tf'blı!ı: lr ~.-J "ati tanzım e ı mış o \liU tarı a tat . Kurumunq v.udamlanmıla IJuv. * . . a. uyı.ı-
l"unan cephesinde kayda değer s'iJ:a. C!~Jı~ • L- l kl bik olundq. Y.amruulacla&P oerzaha ·~iri·;~. 1>;12 vasıtasıle .k~ı ailesinden in 

bir teY yoktlll". ı ~ e lOQrTU~ '"'-.ır ı an hareket eden ve 4 taburla muhteUf L. B. ye, tmlz. 
(Dt'11ttmı 6 ncı lfa'l/fad.a) Evvela Zuvarenin müdafaasına c;.apta 3 ~taryadan miirekkeb o - Mektubunuııu tesadüfen Y. B. TEY.ZE 

Bücüriin yilyınpan kopmuı bir ok aerpm~ğe kafi g,Jt»iot•. Oiinü me- dederek. töze başladı. 
gibi dıp.rıya fırlaJl\ilJl11'a ıebc'biyet .. ıının btnıfl" -.vd4t •H~ği DmNl -r-r Evet. yaDJ)'OTYm, fa.kat •as 
nrdi. •ük~t buhnı.ıı oları~u )'•Vlf ya .. t•~n d.ıı;iiL,. .A.~ •tır;ş.iruJ~nl. 

Bütün bu mliUleıacler eınıwn- vaş ı>dayı wkediy.c;ırlar4ı. O araWt Ent, aeniıı jçµa yanıp tutuıuyorqft! 
da .,irlı, boyı vasaiı müatahdemi - içniy.e Mel~m~ ııir.di, Ah M~}pQmıı;.ııi, MeJ.,ın:ııeni ~~1" 
nin yaygaralan da durmamııtı. A· Şimqj Md"mjlfti Oüniiııillt ~- veni kü) etme... S(iyJe... Sf>fl 
puııtol: zartnda kaide.inden ciüllftiit bir ltJttsi ae .saman MVacebin ~ .. 

- He1~ müzayede Yıtpılsın el - bey&eldi. Artık atkını açığa vur ·ı Atk .hlerl, kimin ai~ından ç 
bet partıılarınız n :rilecektirf... j mak. AfflllPI galıWtt.i. Na ıü:ıddi bu bna ,ıkın", !c,.dınlııına f)oşurıa ,; 

YAZAN : EKREM R.ESID Ci.in11esini var lı:uvvetile ortaYll sün Mılpomeni···· der. Melpomeni kad-.dı. Ask 

Y f 
'--lk

6
L-:::. ..J: _1_ d b k . t .r:kran hisleri Bücu"r, ar'-a..1-- ~akra;:..n Lar • &ttıktiln sonra mildliriyet odaaınıı I Henüa h.bf:r.lu ohnadı#ı f.li. • Ü!ri,,i eöyffyen ıığıır: iae hiç .de • 

ai Jç•ı, PN -.ıl. ·• ....;.,ec-. e üyü nunne ve "" t a. ......,, '11 a• a. cekik!i, ketler ona yeni yeni letafetJ.r belı. ,k;. d•ii~ bilSkis Jn\mJiydi. Mel 
)'ok, ne terbi~ kalmıttı. ne hür - uyanır ıibi oldu. Mıu:lemki Sak;~ 01 şamıt olduğu red ..cevabınean hiç "" p a_ . --...1' ..J L bil d 

B 
"' · 1 b L w t de ışı, bir ıu..e Up'""'•mıı ola--t- kiı Arkasındap gelen Ü?JÜ onu .. ir .-ı'Yefp\J, pa,.ı•ni .,ııa · ir i, kıımadı; ff. 

met!... una "puıtoa ne üyiik .... pc:r ff!Y• r~n P• ron JD ' _ Pa"- ·7 ... ~. • k.oltui~ ,Y•ltılnıış buldu. - Nedi. hu ..-ta> .. Bir parça eeı 
cılar1a ~ olıı>·orduf... Oeınek e>luyordu l<l düııyA 1-f:.~~ • ~oacacum Sulün cılıQ. be.. p • · d" J -' ı.... el 

Net' e ile Süliinün gitnaeai, $ak • .tiii k•~r nıı.nk.öde dol~ deiıl.çlı .. • ni kunıpanyasua jö~PTÖmiyeli a * - atroncugum, flm 
1 ne 0 a - airMd !f4VaCAl"Mfllı Y~P•RUa ."!":: · - Sus 1. • · dedi.·· Suıı... Ap 

rakla Bücürüııı ekmekleriae yağ sil .. Yumuıak, bliltti nemli bir seale: pacalc mıaın;>.. !Y .cakl... Ne oluyor kuzum;> .. N~ var Durru? tol seni dUYllTM seni hir tekJYte il 
d

. - Ne bileyim 'ben!... B1111dan Pürıü Melpomeıı:ıiye .. bakm~kta. '1 dıp.rıq'" at'""akl, .• 
riiyordu. hl--· e varken Şakrağın - Ne var kıııın ~ · · · de ı. . , Bu sefer Dünü İııyan etti. ı. d k Jk ..ı d e .J ı. l ,.. "'"' ·~ ] y I d tti 111 k böyle t'en ümeni opmuı. ye eıı· 1AOYilmı;y9'1' ı., • .:ıaı.,1cce goz ~esı mı'- B ı.. 0 .. .. 
daha mühiın bir mevki i~a etme- - Patron 1. · · ı dız a gı ' oa sa.na 'Bücml. .• 5en ken- siz. küreksiz bir gemiyim ... Sular, ~. OncJArı clolayıdır ki ku1aldo.n d" " ceva" urrqye u.,aret ver 
lioe imkln ye.lltu. Bücür® ~ en Ne~· e d~... Şimdi beni artık kum- dini hiç aynada görmedin mU ••• .hanlar nereye iattt1e eraya gide - Melpomeni.Yn .<>zlerini duymadı. ı. 
büyü\ emeli, .en tatlı hülyıuı Sülün panyanın baş artisti yapıır mısın">•· ı Bu iki buçuk kan,lık boyla Jön - ıim •. , - Sa.na soruyqrum... Dünü),. - Hiç merak etme triiı~Um •• 
eibi bir jönprömiye olınUtı. Sü - Apustolun yum~amış kalbi ':-' priimiye olabilir mi.sin hiç?... ~ - Bu k,ıdar ıainrne söz Oürrüye Ne var, ne oldu}.. Duymaz. ·· Apuıtolun baowıdıı 
]ünün ~kilmeııi hndiaine yol AÇ- beklenilmedik teklif k;ırşısınde. bu-Alem sana da güler, aeqi ji)nprömiye ziyade teair etmişti. Apustolun e! - Dürrü, cevaben ıadece içini çe. yııımyoıl · · · 
ın14 bulunuyordu, Fmıattan istifade den bire eertleşm.lş, her türlü uy - diye çıkarana ~. •• )erine sarıldı, uzun \lzadıy.a sıka - kebildi. - Ayı.tUetOl vanl)'O'I'. se'.? yanı 
etmek Uzundt. f şte ~ ~el>h.d~n salliğa karşı sılp sıkı kilidlenmiı:ti. Bücür Dürrüyü 'Yllk.flndan •Pi•· 1ak ı.ıalladı, ebedi sadakati hakkın.. ~ Niçin böyle i~ini çekiyorsun:> yor!... Bu ne Glaeak> .• A il 
«!olayıdır ki ~krakla Bücür A.pus, Diğer l~raftan it aC:lamı ıihniyeti de y~ sUrzdükJ:en sopra Apuıtola döJJ- da yeminler etti, kendisinden asla - Yanı\<I... Yımık... içerim yangın çıkaraealuınız-••• 
tolun kar}ısına fazla hiddt\t}İ olarıı.k bu ı.eklıf karflısında şahlanmıştı. du. ~yrılJJ»,YacaJimJ dilir teminat verdi. yanık! .• , _ Hayır, , . O benim gibi yan 
..gdmedil~. lır18'tmafilı hal vıe ta - - Kııım, sen kumvanyllmırı baş ....- Patro.ncuium, aen ne d~rsin). ,S9nrıt ısmarlamı)} clduğu ~yın iç~- - Ah kavmetıol. . Ne var? nııyor ... 'Ben senin sevdandan ya 
Yırl•Tmda alı&.!Qif kat'i 'bir kararın artisti nıuııl plursunl... Seni ba~~ Artık plımlar olmuştu, Su Büı;ü- ride masanm üzerinde soğum~kta Ha~taşın? SoğUk aldm?.. Ateşin nıyorum, o iş bP-lasından yanıyor .• 
emoi_yeti vudL S-aknak •&ze hlltla- tist diye kim yutar!... re hulus çakmak beyhqdc)'di. J3u oldu,iunu hatırlıyarak odadan çıktı. var?... Para kalmadı ... Aylıklar verilme 
dı, Cevabını varmesile beraber Şa~- vaziyette Bücürü muhafau. etmek San'atkar kısmı öyle hassastır ki _ Hayır, havır!. •• di. .. OyuncıHar tliydiıler .. · 

- Patron!... r•k topuklan üz.er.inde fırıld•k gibi batan bir gemide,. ~hep:ımiyetsiz en ufak buluttan ,nem ~aptığı gibi - Ya ne oMu?.. - Ne tüydüler? •. Nerede tüy 
Şale.arak ötekiler cibi ke..'\d.Wıli A dönerek: J:>i.r şey kurtarmak aibiydi, Apı.ıatol en donuk güneı ziyasından da tatlı _ Ne olj\cak ı... düler?. . . Nasıl tiiydüler? . . . Niç 

J>Uatol diye çağırmııyorciu; Sak.nJc - Pekla ... Öyle ise Apuııtol, başını sallıyarak: bir sıcaklık duyar. Girls ve hoysla· fWylik "şl< !oahrıeslni oynamak tüydüler?··· Sualler birbirini yılnı 
GQB ,pat.rı:uı 4ife hitab .ediyordu. hav,.da bulut, sen beni unut!.. - TAID~milı: Diirriinün fikrin ., J'l1I kalbine Apıtolun p~ra verilece- ~amanı ~elmişti. Dünil keııdini yo - nm silratile taldb ı-~ivo .. d\l . 
Kızcağıza karşı Apustolun kalbin - Dedi ve dışarıya fırladı, deyimi ... dedi ve pek tabjj olarak iine dair sarfehniş oldu~u ıözler au mantik piyeslerin 1rahrnmanı ad- (Aıbsı .,,.., 
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6 Sayfa SON POST~ 

(Memleket llaberleri] Yeni sübaylarımız 
Kallıhanda 1 Samsunun sayfiyesi 1 .~urdda 
Bir köylü kayınbaba- J Harıcı siyasetimiz hak-

~~ tarafı. 1 inci sayfada)_ Jer veciz bir hitabede bulunm 
ral ishak Avnı Akdağ, asken ve tur. 
mülki erkan ve binlerce halk ha- / Okul komutanı bu hitabes 
zır bulunmuştur. şöyle başlamıştır: 

sını, bir köylü de 0 an bir kaza: Kavak kındaki konferanslar 
kansını öldürdü alaka ile dinleniyor 

Saat tam 10 da bandonun çaldı Şu dakikada Yedek 
\'l İstiklal marşile merasime baş okulunun 14 üncü devresini i 
lanmış, yedek sübaylarla meydan mal eden gençlerin diploma t · 
dak.i binlerce halk gür bir sesle nini yapmak üzere burada 
hep bir ağızdan marşa iştirak et- çe<hreli, asil ruhlu, göğüsleri im 

Nallıhan (Husu•O - Kazamt
Eln Klll'aköy ve Cive köylerindoe 
iki cinayet olmuıtur. 

Davud oğlan köyünd~n İsmail 
oilu Kerim bir mudd~t evvel Ka.. 
raköyden Süleyman çavuıun kızı ile 
evlenmif, kızı alarak köyüne ııetir
miotir. Fakat Kerim mceburi bir ıe 
kilde köyden ayrıhnca karısı da 
babasınm yanına dönmüıtür.Kerim 
vereme müptela olduğu için bir a
ralık izi'llle köyüne gelmiı, kansını 
orada bu1amayınca Süleyman çavu 
tun bulunduğu Karaköye gitmiş, 
kayınpederine giderek kanaını aL 
maya geldiğini aöylemiftir. Bunun 
üzerine Süleyman çavuı: 

- Sen hastasın, hastalığın iyi o1 
.un ondan sonra gel al!.. Diye ce
vab vermiftjr. Fakat Kerim bu söz
leTe kulak vermemit. İsteyişini bir 
kaç defa tekrarlamıştır. Fakat son 
defa gidifİn<ie gene redle karşıla.. 
§ınca kızmış. gözleri dönmüş ve ta
bancasını çekerek kaymbabaııını a
ğır surette yaralamı,ttr. 

Süleymatı çavuş Ankara ntimüne 
hastanesine lcaldrılmıtaa da orada 
ölmüştür. 

ikinci cinayet C"l'\l'e köyünde ol. 
muttur. Bu köyden Durmuş bir 
müddet evvel Döndü isminde bir 
kadmla evlenmiş, fak.at kendisini 
fiddetle kıskanmıya başlamıştır. 
Bu kıskançlık devam ederken Dön 
dü aşağı mRhalledeld kıtlardetine 
gitmek istemi•. Durmuş da buna 
müsaade etmemiştir.Bu yüzden ara 
lannda şiddetli bir kavga b.aşgöıı
termiştir. Dutıınu' bir aralık gözü 
dönerek belindeki kamayı çekmi~ 
kansını birkaç yerinden yaralıya -
ralc öldürmüştür. 

Katillerin ikisi de y:ılcalanmııtırt 

Tokatta lnönU zaferinin 
yıldönUmO 

['okat (Hususi) - İkinci İnö
nü zaferinin yıldönümü Cümhu -
riyet meydanında binlerce halkın 
iştirakile tes'id edilmi~tir. Muhte
lif hatibler söz alarak Inönü har -
binin ehemmiyetini tebarüz ettir
mişlerdir. Bu arada bütün gençlik 
Büyük İnönünün etrafında olduk
lannı, onu.n emrile heı· zaman va
tan uğurunda ölmeğe hazır olduk
larını haykınnı~lar. tezahüratta 
bulunmuşlardır. - - ------
[ Bursa Halkevinde aile 

toplantısı 
Bursa ( Hususi ) - Dün gece 

Halkevi salonunda bir aile top -
lant15ı yapllmıştır. Toplantıda va
li, parti kaza reisi, Halkevi men
subları ve profesör Hami Daniş • 
mend de hazır bulunmuşlardır. 

Hami Danişmend bu miinase • 
betle merhum Abdülhak Hamid 
için yazdığı eserinin ılk müsved
desin i, Hamide aid bir kalemi, 

Yakın zamanlara kadar bir nahiye halinde 
bulunan Kavak, köylerinin çokluğu, çiftçinin 
fazlalığile hergün biraz daha inkişaf ediyor 

Mani.sa {Hususi) Bursa miştir. İstiklal marşını müteakıb dolu Türk çocukları bu irfan o 
Mel>'usu Muhittin Baha Pars evi.. üç yedek sübay, hazırlanmış bulu- ğının bilgisile yuğurulmuş ola 
miz aalonunda bugünkü dünya si· nan büyük bir çelengi Cümhuri - Türk ordusunun çelik satları 
yaaeti karşuımda Türki:yenin vaziye yet abidesine koymuşlardır. sında yer almış bulunuyoruz. 
ti men:ulu bir konf.erans vremiştİT. Bundan sonra mezun gençler - Bugüne kadar on binlerces 

. . . Konferans Manisalılar tarafından den, sekizinci bölükten 1899 Saba yetiştiren bu feyiz yuvası bu 
Ka~~. (Hususi) - (Sam~n ledıye çeşrne.ı ve gazınosu, bele • alaka ile takib edilmiş ve İnönüne hattin Günday kürsüye gelerek de bir çok münevver evladlar 

ju~a.?ımruzdin) - Hıı~aejli~ • 11.f· diye dairesi lınar faaliyetlerinin bağlılık tezahürleri yapılmııtır. çok heyecanlı bir hitabese bulun ordusu için, memleketini, muk 
aıın ~gı vel ııuKanmkn k guzbe M'Sa 1 e yeni eserlerindendir, Kavak, ha • Bandırma (Hususi) - Dün be- muştur. desatını müdafaa etmek için t 

metnuT oan ava asa aaı, m- . . G k .. ba, d' k h" t · b l 
suna muntazam bir şose ve demiT •

1 

vasının aağlamlığı ile meşhur oldu- ledıye salonunda 2Ö ınct okul baş k e1nk.ıçşlyese bsu h~ namzenl h~tsı t ız ke mb.!ş .. u unbuyokür .. H
1 
c~ sene 

yolu ile bağlı ,irin bir kaza merke- ğu için yazın Samsunlu birçok ai .. Ö~~e~i ~emal z~l t.arafından 81 . a anan ~. eye~a. ~ 1 a • '.lra .. ..uyuyen .. };~ ~ et.un aza. 
'd.i K b h . 'h ba J ,_ • b 1 '- b" lr.. lık bugurtk:ü dünya va~ıyetı etrafın- besınde şunları soylemıştır. tı onunde goguslerım ız fahrı 
~l r. ba~ı aya .. atin~ ~-' etten 

1
_, • eH:nn uraya ge ere!'. ır aç ay ela Türkiyenin dm·umu mevzulu 4Tarihin her satırına bir kahra gururla kabarıyor ve istikbale 

""
1 ır~dali a~ s1ın, us ebrı ıııo:ırmbızdı ıu 

1
: &ayfiye hayatı geçirdi1'1eri görülür. mühim bir konferans verilmiştir manlık, her sayfasına bir destan min olarak bakıyoruz •• 

remı , çatı arı ve eyaz a ana ı 1 . d M ·ı · Tür" k d b " ·ıt· b" 1 ·ı .. 1 b" stasyon cıvarın a arsı ya ve Salon yÜzlerce kişi ile dolmuş yazan or usuna ugun ı ı - Mekteb komutanı mezunl 

dınra aEr:._efguz~'- ıkr md ~,zara arze • yerli tipi-erde kiremkl ve tuğla imal ve Ciimhuriyet mevdanına topla- hak etmiş bulunuyoruz. Yurdumu tebrik ettikten sonra Turk vata 
e • ua ı yua.se ag ar ve yay. "' ·· b ~ d b' l · b ·· ' 

lalarla çevrilmiı olan bir sathı mai- eden ve maınulatını Samsuna ve nan halk hoparlörler vasıtasile bu zun dort ucagıll: ~n 1~ ert ugu nın, Türk Cümhuriyetinin bug· 
Ün üstünde tetekkül etmiş olduğu civar vilayetlere kadar yetittirebi - konferansı dikkatl..: dinlemiştir. ne kavuşturmak ıçın b~grm~a. todp kü ve yarınki nöbetçileri o] 
· . S . Halk M"lli c f balrlılık m lwan okulumuzdan hır elımız e genl'lerin ord d k" ··h · ıçın amsun veya Sivas yollann - lecelt bir vüa'atte bir tuğla fabrikası 1 .,..e e ,., evzuu- . . · · · · ~.. u a ı mu ım vazı 
d · ı ı ı ·· · d d d na gelince· .işaretini bekliyoruz'~ bılg ı meşalesı, bır elımızde kuvvet lerini tebarüz ettirmiş ve şunla 
b~lhn g-e en .. yo l~uharın 1 udzenn ek v:e a var u. diyerek ~şkun tezahüratta bu . ve kudret kılıcile ayrılıyoruz. söylemiştir· 

ı assa gııneş ı ava ar a ço ıç. - . cd d hA · · 
açıcı bir tesir huıule getirmekten Askeri liselerin spor lunmuştur. 1 Bıkz bhuradanl ke "lha ımıza a~d ok- 4 Yaşamak ve ölmek tabia t 

hali kalmaz. - a.n a raman 1 1 amını a 1 • dpğurduğu iki mü'.him hadisedi 
Yakın zamanlara kadar bir na- şenlikleri filmi Samsunda lzmit havalisine zarar Bız buradan o.~ı~rın Çanakkalede, Bu yaşama ve ölmenin şerefli 

lıiye vaziyetinde kalan Kavak, bi - . Sakaryada, İnonunde ve D~mlup~ ya şerefsiz şekilleri vardır. 
lahare iktısadt durumu köylerinin Samsun {Hususi) - Partı ge- yeren ı· kı" dere ISlah narda yarattıkları zafeı abıdelerı T kl .. d f T .. 

' 1 k t ı· ~ · Halk · ·· · taşın v harcını aldık. opra arımızı mu a aa, ur 
fazlalığı ve fimendifer güzergah•na ne . se. re er ıgınce, . ~vı~e !I~n d. · nın 1 e kün asil ve temiz varlığını kor 
yakınlığı dolayiaile kaza haline if- derilmiş olan asker; lıs~lı!erı.~mn 8 lhJOr Yarın v~tan~zın ufkunu sar ma yolunda çalışırken ölmek Tu 
rai edilmiş bu tarihten aonra bu ı spor .bayramı şenlıklerını goste - mak gafletıne duşen kara bulutla milletini cW ınd 1 
küçük kasabada imar hareketlerine ren dokuz kısıml.~k bi.r f~lm, Halle . İzmit {Hus~~O -: Vaki~ .. ~a .... 1: ve aziz Y?r?umuza uzan~n vah bir hasle~tir.artşt:\izl:r vda: ;u r: 
fazla bir aayret sarfedümiıtir evi salonunda gosterilıniye ba.ş - kit taşarak Arıfiye koy enstıtusunu, şı kollan elımızde bulunan bu me jordusunun he f d" .b. 

"' • ·· ·· · A-'c.: · 1 f"d 1 1 ·ı k k b kı.l l k k r er 1 gı ı şere Kavak hububatın her çeşidini lanmıştır. Hergun muteaddıd ma- mıye ıstasyonunu ve e mR ı an- şa e ı e ya aca ' u ıç a esece ölümler! Tü k t 'h d . d 

Y-itircli~ gibi hayvancıhg" a da tineler yapılmak.ta ve bu suretle lığını sular altında bırakan Açmalar ve bu taş ve bu harçla ger.e tarihe kalır enl k r akrıb 11n ~ yenı 
..,.. e.· ' · H d 1 · · s k kah ı k b · d 1 · k "' ama ı men ı E! erı yazaca 

fazla ehemmiyet veren bir kasaba- 1 bu .güzel fılmden yüzlerce yurd - ve kacılmerca~. ere ~rlını? ~.d~:ı'Yı~· Br.aman ı akı . e. erı. t'ukrl~cı~"~z .. ruza itimadımız vardır Bunu si 
dır Halkın büyüle 'bir ekaeriyet:ini daşın istifadeleri temin ~ilmek - ya a ıtı ması ıçm su ış en mu uru. ız yaşama ıçın ıs l a ımızı 1 d beki' . 
çif~çiler teşkil ede' Bilhassa Turhal tedir. ğünce bir proje hazırlanmış ve gü- feda eden bir millet değiliz. Orta er en ıyorU.Z• . 
şeker fabrikasının ~çılışı, halkı §e • Film, talebelere, halka, askeri zergahtaki iııtimlak muamelesi ilt- 1 Asyadan kopan ve V~!·ana kapıla . Mekteb ~om?t.am, orduda ıta 
iter pancan yetiştirmeğe teşvik et- garnizon efradına ve vilayet jan- mal olunmuştur. nna kadar dayanan Turk bu uğur tın .7~e~ıy~~ını anlattıktan. s? 
miş ve bu suretle kazanın her tara- darma erlerine de gösterilmi~. da canını vermekten bir an bile ra soz erme şoyle devam etmıştı 
fında yeni bir zirai ekim 8'\hası a • genç ve kahraman askeri liselile- Mersinde pasif korunma çekinmemişti~. Onların kımların - Kıt.'_ad~. meş~l olacağın~z ; 
çılmı~tır. Belediye ve hususi muha- 1 rimizin yapmıış oldukları muhte- dan fışkıran ırfan ve cesaret mef sanlar Ti.ir~un temız, saf aym z 
sebenin itbirliğile hza merkezin - lif spor hareketleri seyircilerin tecrübesi humu bu yılmaz . mil~~ti bugünkü )manda zek.~, ç~lışkan çocukJar~d ~ 
de imar faaliyeti başladığı gibi köy. takdirlerini kazanmıştır. Bu mm Merain (Hu , .) _ E lk" .. kudret ve heybetıle dunya ~urduk Bunlara husnu . muat;ıele e~mı 
lerin kalkınması için hususi muha- bir müddet daha burada halka burada 

55 
/~~k .. vveb. l gun ça sarsılmaz ve yıkıl.maz hır kale ~unl~ın h~usıyetl!:mle, s:ıgiık 

sebe elden gelen gayreti esirgeme- gösterildikten sonra evin seyyar sif k a 1 
.. b .suren 

1 
ır pa. haline sokmuştur. Bız onların ev rıle, ıs.teklerıle, ruhı hallerıJe co 

mektediT. Kasaba ile istasyon ara .. sinema makine.sile birlikte vila ~ T hl!?..ru~ma tı~ecru . 1~sı Y~1P• mışbttr. Iadlarıyız. sf~kı alakadar olunuz. Onların mü 
d .. 1 b" l k 1 d .. . e uı;.e ışare verı ır verı mez e§ B' b ·ıh 1 k d ık bir ağabeyi daima onlar ·ç sın a guze ır şose yaptın mıf, yet aza arına a gonderılecek. dak'k . i d h" tama k ıze u ı amı aşı ayan mu a d 'di b' ~ ! 1 1 

köylerde yeRi birçok ilk okulJar a- bundan sonra yeni bir film celbe- 1 ~ 
1 
;. ıç .~ ~. şe ır at lamen a~an- des okulu.muzun muhterem ve kıy t 1 

• n~n : amır olduğunuzu gö • 
çılm~ır. dilmek üzere Ankaraya iade edi- b~~b l:'d mu, ~" Y~ ; nla m:1;u.z metli komutanına, hocalarına ve erı~LZ. unda mu_~~f~ak o~urstı. 

Kaeaba.mn merkez ilk okulu, he- lecektir. ye ta;afındaann ~e~hal s~~dür~ı~:;: mü.şfik sübaylarına burada min - f1z b?m~tanl~k. ettıgını z o m~.a .. 
.. . .. . net ve şükranlarımızı sunmayı bir arı ır ışare.t~nı~l~ seve seve o l 

Havranda zeytincilik inkişaf ediyor 

' 

., < 

tur, Korunma teşktlatmda vazıfe a- "f b. b b"l' . me sevkedebilırsınız Muharebe n 
1 l k d·ı · di.i · ı · vazı e, ır orç ı ırız. . an ar en ı ~rıne ııen ış erı mu- kadar ağır şartlar altında cereva 
vaffakiyetle başarmışlardır. Arkadaşlar, eder.....,. ets"ın onların d · : · 

B ·· b. b d t t b ı ~ aıma sı zı 

k .., t · ~gutn ı~l urda ab ıs an ~un yanınızda yürüdüğii,nü ve . si :ı: Denizli me tubçulugu arı opr a ar.m a .. u unau~u ~ hiçbir zaman terketmed ik1erini g 
• muz şu anda bıze duşen vazıfeyı rürsünüz.> 

vekAletı tekrar ve teyid ediyoruı. Göğsü - Mekteb komut b d ·· ·· · lı ·· .. d d" d .. ~.. anı un an sonr 
Edirne (Hususi) - Vilayetimiz m~zu~. ıman f~sw: ~ ov ~ k mekteb talim heyetine ve daveti 

maiyet memuru olup belediye reis :~z J;.~e :egu~ yo:ın,,~ ~ty~!uz s~i· 11ereb.t~şe~~r etmiş, sözlerini şöy 
· l·a.· d t · k · e ıtırmıştır· muavm ı(;ın e ~ B;Jın~ A ya~ma ta Atamızın bize bıraktığı bu yurdu .. .. · . " . . 

olan Kemal Denızlı vılayetı mek- ve bu Cümhuriyeti b~ımızda kud - Buyuk Mıllı Şefımıze Yede 
tubcu vekaletine tayin edilmiş ve ret ve irade ti~ali olan İnönünün Sübay okulunun ve onun yeni v 
~ni vazifesi başına git~ek üzere bir işaretile ölünciye kadar kanı genç yedek silbaylarımn sarsıl 
~rimizden ayrılmışt1r. mızın son damlasını ak.ıtmcıya ka maz bağlılığını ve bir işaretleril 

Sivas Halkavi müze ve 
tarih koluuda 

dıar :yıaşataclağız. şeref meydanlarında ö~ı:ıe~e ha 
Yaşasın İnönü, yaşasın Türk or z~ oldu~ğu~uzu ~rzetmegı hır va 

dusu, yaşasın Türk milleti. zıfe telakkı ederım.:t 
Mezun gencin hitabesinden son Okul komutanmın nutkunda 

ra genç sübay namzedleri vali ve sonra mezunlar taklm takım sila 
Sivaa (Hususi) - Halkevi aa-· kum~ndanların önünde bir geçid !arın ve bayr~.ğın üzeri~e. en.erin 

lonunda toplanan müze ve tarih resmt yapmışlar ve Harbiyedeki k?yarak ŞU sozlerle ana ıçmışler 
!k.ohı azahJdımna öğretmen okulu mekteb1erine dönmüşlerdir. dır: 

direktörü Şeref Erdoğdu, öiretmen .. Öğleden sonraki merasim ç Hazerde, seferde, karada, de 
Hamidın kendisine gönderdiği . 
mektubların bazılarını ve Makbe- Havran ( Hususi ) - Havran.ıdesı olarak nahiyeye büyük bir 

okulu tarih öğretmeni Kbmı Ak • Oğleden sonra saat 15 de mek nizde ve havada her z1man ve her. 
d eniz, Rcebevi okulu öğret. tebde yapılan and içme ve diplo- yer-de milletime ve Cümhuriye 

rin mülhemesi olan bayan Fatma- toprak verimleri bakım.mdan ze~- varidat temin ederler. İncirler 
run bir fotoğrafını Ha1kevimize gin l>ir muhittir. Yalnız zeytın,dört müesse.ııede işlenerek torba, 
hediye etmiştir. Bay Hami gene ağacı bir milyonu mütecaviz ve sandık ve paketler halinde sevk 
bu toplantıda kendine aid bazı 6000 hektar saha bu ağaçlarla ye.m olunur. 
enteres~ hatıraları nakl~~r:.1iş, ~il kaJ.?lı<hr. Sekiz tane zeytın Havran nahiyesinin senelik 
Makberı, karısı Fatmanın olu - yagı fabrıkası vardır. Bunlar~ mah- zeytin yağı istihsalatı yekUnunun 
münden iki sene evvel yazdığını sul müddetince faaliyet hıılınde - .k. b k .1 k"l f ,. 
ili.midin ağzından duyduğunu dirler. 1 ı . ~çu mı ;:-on . ı ?YU geç ~gı 
söylemiştir. Zeytincilikten .başka muhtelif ve dıger n:-eta ıle bı~lı.kte. muhıt.e 

Samimi hasbıhallerle geç vakte toprak ürünleri elde edilen Hav· her sene ~ır .~:ıçuk ıkı mılyon lı
kadar devam eden bu toplantıda randa mebzul miktarda incir, ü - ra para gırdıgı, geçen yılların ra
genç Evliler tarafından muhtelif zilin, meyva ve sebze yetışir. Bun kamlarmdan anlaşılmaktadır • 
oyunlar, milli şarkılar oynanmış lann hepsi de muhitin ihtiyacları.. Resim Havrandan güzel bir 
ve sövlenmiştir. nı karşıladıktan sonra ihraç mad- manzarayı gösteriyor. 

Jamieson sükunetle cevab verdi: 
- Doğruca eve döndüm. 
- Evinize girdığiniz zııman saat 

kaçtL) 
Jamieson lakayd bir tavırla o -

muzlarını kaldırdı: 
- Saate dikkat elmcdim dedi. 
- O halde b~ldeyiniz de Berg 

denilen o herif &İzin de hareketle . 
r!nize bir kulp takmağa çalışsın. 
Zamanı ona isbat etmeğe çalışınız. 

HükUm.et mücneeaili bir an sustu. 
ıonra: 

- Her halde, gece yarısına doğ 
ru yatağıma girmiş bulunuyordum, 
Cledi. 

Verity: 
- Temenni ederim ki kann1z 

Cla ıizin bu ıöylediklerini:.ri teyid 
etsin, dedi. 

Y azan: V alentin W illiamt 
Jamieson: 
- Karım, benim eve döndüğü

mü görmedi diye mırıldnndı. O, 
ben döndüğüm zaman küçük oda .. 
da yatmıştı. zira biraz rahatsız idi .. 

Sustu, gözlerini Amerikalının 
yüzüne dikti ve: 

- Bu suallerinizin neye yaradı
ğını bir türlü anlıyamıyorum. Bu 
fekilde sualler :ıormaktan makaa · 
dınız nedir~ LOtfen bunu izah eder 
misiniz) 

- Size basitçe izah etmek isti -
yorum ki bu ,atoda dün gece bu
lunmuş olan herle.es. Berg tarafın -
dan daima bir maznun olarak na • 
zarı itibara alınacak ve hiç le.imse 
cinayet saati esnasında başlc.a bir 
yerde bulunduğunu ishat edemiye
cektir. Göriiyorwn ki siz de bu gibi 

kimseler arasmdA bulunuyorsunuz. 
Bu herifi, sizin eve çok geç dön • 
düğünüzü düşünmekten kim mene~ 
dcbiür) Halbuki siz onun tahmi -
ninden çok daha evvel evinizin ka
pısından içeri girdiğinizi söylüyor -
sunuz) Böyle bir itham karşısında 
ne yapacaksınız) Kendinizi nasıl 
müdafaa edecek ve eve erken "dön
müş olduğunuı.u naııl isbat edecek· 
siniz. 

Hükumet mümessili mektubları 
üstüste koymuş bir paket yapıyor -. 
du: 

- Böyle bir itham onun için ko-
lay olmıyacak, diy ecevab verdi. 

v erity sordu ı 
- Niçin? 
Hükumet mümesaili, gene ken

dine güvenir bir tavırla: 
- Çünkü ctlimde iebatım var, 

dedi. Ben şatodan çıkarken kaptan 
Mac Kenzie'ye rastladım ve o geri 
dönerek benimle yolun yarıuna ka
dar geldi. 

- A, Mac Kenzie mı. dediniz) 
Fakat o saat on bir buçuktan çok 
e-vvel çıkıp eitmi,ti. 

- f.vet, aö:ylediği1'İz d o· ru; al 

menlerinden Bedia Ünal, orta okul ma tevzii merasiminde de Valı ve time doğruluk ve muhabbetle biz 
öğrebrnenlerinden Necib Erdem ve Belediye Reisi Dr. LCıtfi Kırdar, met ve kanunlara ve nizamlara 
öğretmen Zihni Mete seçilmi,Jerdir. ista®ul Komutanı Tümgeneral ve amirlerime itaat ede,..eğime ve 

İshak Avni Akdağ, Tümgeneral askerliğin namusunu Türk sanca
Rüştü, Tümgeneral Yümnü Üre - kının şanını hayatımdan aziz bi -
sin. İstanbul Mıntaka Komutanı H1>1 iaabında, vatan. cümhuriyet 
General Ziya, Merkez Komutanı ve vazife uğrunda seve seve ha -
General Feyzi AkınC'J.l".ar, mülki yatımı feda edeceğime namusum 

Afyon-Kütahya bölge 
müfettiş liği 

Afyon (Hususi) - lzmir mın .. ve askeri erkan hazır bulunmuşlar üzerine and içerim.~ 
takasından Afyon • Kütahya tef .. dır. And içme töreninı müteakıb İs
tiş mtntakasına naklen tayin edilen Merasime hep bir ağızdan söy tanbul komutanı Tiimf'Cneral İs 
mülkiye müfettişi Nihad Şenman lenen İstiklfil marşile başlanmış, hak Avni Akda~ her bÔlükten bir 
buraya gelmit ve vazifesine başla- müteak~ben Yedek Sübay Okulu talebeye diplomalarını vermiş ve 
mıştır, Komutanı kurmay albay Sırrı Sen kendilerini tebrik etmiştir. Müte

akıben bölük sübavları bütün 
mezunlara diplomaıa;ını dağıtmış 
lardır. Diploma tevziinden sonra 
dav.etli.le~e Orduevinde bir çay 
ver:lmıstır. 

nız, kaptan, Mösyö Garrisona yatın 
gitmiş olduğunu haber vermek için 
geri dönmüştü. Ben kendisine bah. 
çede rastladım. 

v erity hayretle sordu: 
- Bahçede ıni dediniz'? Ben 

. zannediyordum k.i siz doğrudan 
doğruya evinize gittiniz. Halbuki 
timdi bahçeden geçmi' olduğunuzu 
söy lüyorıı.unuz. 

- Şatodan köye inmek için en 
kısa yol deniz kenarındaki keçi yo
lundan yürümektir. Ben daima ku
lenin kapısından dt'!arı çıkar ve te
pedeki küçük kulübeye giden kü -
çük yola tırmanırım. Kaptan be -
nimle, denize inen merdivenin üst 
başına kadar geldi ve bana, patro. 
nu eğer hala yatmamış ise. onu gör
mek için geri dönmesi lazım gel • 
diğini bildir<Ji ... 

Jamieson elindeki ıon veaikalan 
da yerine 'koydu ve yazıhanenin 
gözlerini kapattı. 

Verity: 
- Aman Allahım, vaziyeti tet.. 

itik etmek. epeyce kolaylaftı, diye 
mınldandı, 

Fakat derhal auatl! rı 

keskinleşti. Gözlerini hükumet mü
messilinin üzerine dikti. 

Halbuki hükumet mümessili, ya· 
zıhanenin üzerinde duran melon 
şapkasını eline aldı: 

J amieaon sükunetle: Yeni yedek sübnylar bugün -
den itibaren kıt'aları başına ha • 

- Eğer müsaade ederseniz gj • reket edeceklerdir. 
dip anahtarları şato sahibine tes -
lim edeyim. Eğer siz burada bekle - R b 
mele. istemiyorsanız kapıyı şimdiden esrr i le ligler 
kilidleme.me müsaade ediniz. (B~tarafı 5 inci sayfada) 

Verity cevab verdi: Şimali Afrikada İtalyan ve Al 
- Mükemmel, beD do beraber man makineli tüfekleri düşmanın 

çıkmak istiyorum. mukavemetini kırdıktan sonra Si 
Koridora beraber çıktılar ve renaik'da k~in Marsa - Brega'yı 

Philippe, hükumet mümessilini bek:. ı işgal etmişlerdir. 
ledi. Jamieson elind~ki anahtar de- Tayyarelerimiz Bingazi lima -
metinden bir ~nahtac seçti ve ka _ nında düşman gemilerini bombar 
pınm deliğine sokup kilidledi. dıman ederek bunlardan birini ı,a 

Jamieson, sol elile iş görüyor .. tırmışla,rdır .. 
du, solak olduğu meydanda idi. ' Saı:kı Afrıkada kıt'alarımız ge 
Şapkasını da sol elife giymişti. 

1

rek şımal. cephesinde, gerekse Ou 
XXlV ach nehrı mıntakasında ,faik '.iü' 

Holde le.almış oldukları bu bir man kuvvetleFİne mukavemete de 
kaç dakikalık müddet zarfında ve- vam etmektedirler. 
rity, artık yanındaki adamı dütün- Şarki A.frilkada av tayyareleri 
mez oldu. miz Hurrican. tipinde 2 bom bardı 
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General 
diyor ki 

["Son Posta,, nın lisan dersleri] SPOR Amerikanın e1 
koyduğu mihver 

vapurları 

Oedikodu~u bir 
Anket 1 

1 ( Bq tarafı ı İılıcİ .ayhıda) 6 a~da pratik usulle 
İstanbul güreş 
takımı Adanaya 

(~ t~ 1 inci aa:vfada) 
bah~dilenlerse, bunların böyle cıd 
di .. bır .. nı~~zııa tahammülleri yoktur 
Çunku, ltımad ettiğim imzaLardaı 
hiç birinin bu mev.zua ciddi olarak 
temas ettiğini görmedim.• 

• . Bununla beraber. bu tc:.ad.iifle
l'tn, Japon hariciye naznu:wı Bedin 
~e Roma ziyaretilerinden alacağ1 
1~hbalarla çıkaracağı neticeicr Ü1:e
rı.nde az veya çok tesir yapınektan 
teri dunnayacak.Jarı aşikardır. Mat.. 
~oka, Selgrad ve Yugoslav abıii
""1llelinden, evnla bütün .Balkan 
deı>let :ve milletlerinin Alman uke. 
ri siyaseti önünde kayıdsız ve p.rt• 
~z. boyun eğmiycceklerini ve bütüu 
~kan lcapalannın Alman t.a1yik 
Ve kuvveti önünde mutlak açılmak 
~ruretiooe bulunmadıklarını ya. 

Jbl.gilizce 
. HAZIRLAYANLAR: 1 gidiyor 

(Baştarafı 1 inci sayfada) 
H ull, protesto notalarına ceva b 

verildikten sonra, Alman 'Ve İtal
yan büyük elçHiklerile, teati olu 
nan mektubların neşri mesele.sinin Hakkı Süha Gezgin'in 

fikirleri Ad.anada yapılacak Türkiy~ aü- görüşülmesinin muhtemel bulun -
reş birinciliklerine iştirak edecek duğunu da ilave ctmi~tir. 
lstanbul takımı Salı günü kafile re- Amerika ff~ IMa'bde - San'aua yeni esiJler daiın:.ı 

Prof. R. A Tompson vs lr1an Konur 
• :üıi Sedadın riyaseti altında baıeket olacaknuı rnevcud olacaktır. Bunların eak.ile 

edecektir. Va§ington. 2 (.1\. !\..) - &rippş ~-?e~enmemeai de, hep göri\p • .i§İt 
dil~>~~~~ takımı şu suretle tesbit e- Howard gazetde:ri .KTUPUnun mu.. ~ feyİerdir. 8ızde böyle bi ikinci de 

1ndan görecek. ve öğrenecektir. Bu 
~1ıı.fUmat, ona Alman siya.setinin ve 
~ rnan askeri kudretinin c.mub do-

ve (Birinci ders) in te arı 
~56 kı")o 1"'-L- AL--..i harriri Philip Simm.;, Birleşik Ame- nesıl var mı diye kendimize sordu-

~· ·~ rika ile Mihver devldlc:i arasında- ğum~~ vakit, bir zümre akla gelr.u 
ı6 J kilo Halil. ki münasebetlerin iki aya kadar in- Yor. fek tük isimler üstüııdc dunı 

~~ ~vmpada henüz mutlak aurette 1 - Jngili2c:enin diiu garb dil
ı.~kun ve nazım olmadığını da aşİ- leri 'kar~ısmda hususiyeti imlasının 
~ i:abat edecek.tir. ve teliffuzunun güçlüğüdür. Şekil 

On.dan baJP. A1maa,ıanın dtı- ~ihari)e birbir.ine _çok benziyen ke· 
:Ut:> dururken ve bilhassa lngiltere limel.er farklı .1ekılllerde okunurlar. 
ile ltat'i muharebeler .uifmnd.e, Bu .sebeble, her kelimeyi başh ba.. 
h;r türlü hesab ve program hari- fl~a öğrenm~~ lazımdır: . Bun~ t~
cınde olarak, yeni bir haibe giriş- ~m etnı~.k JÇJ':1 derslrımızde ıngı
Jnelt mecburiyetinde bulunntu her lizc.e kelımdenn okunuşu parantez 
ne olsa., üçlü ittifak. bakanından bir içinde Tü.rk imlasilc gösterilecek.tir. 
nı~rdan başka hir l)e'Y' olamaz. 2 - lııgilizcenin eesleri az çok 
f.J~ll.1lll Yugosla'Y}'ada baş göater'. tiirkç~~- benzer, Fakat iki ~.va.r
~ olan mulavemetin Alman a~- dıY ki tuTkçede mevcud deği}dır. 
lt~ıi ve siyasi planlarını bc;un ma. Bunlar T H hadlerinin yan yana 
~ MatsuOkanın gözü önünden celmesinden hasıl olar ve bazı yeı
ıc•Çaınaz. de, arabcadaki Se harfi teklinde, 

Matsuokanın Berli-n se,-abatinin b~~ı yrede de gene ara~daki. Zı 
hedefj ·· h · k.i ··y1 .ı~:::.: gıhi okunurlar. Pmwıtr.-z ıçmdekı te 
Rihi sır~ ı:sız k• ' onun N.so · :;:• liffuz izahlannda bunların birincisi 
let ~c hük::: ;:k~nl ~:nımak ~l!-"1~~ bir çizgi olan _T_ harfi ik. 
değildir Bu yah ti başlıca gaye.. ı.lcincısı gene altında çıgı bulunan 
si §iiph. · deh a kn k t'" b" D harfi ile gösterilecektir. Bu sesler 
Aln, .. - emJz a ahsı hı ~e b'a1 ~. • !I dilin ucu dişlerin arasına gireTek 
kA .... - apon ar 1§ tr ıgı ım- etti . fesi kanhrlar 
aıııJannı araştınnaktır. Almanya.. k1""'V bir Anc .e Ç! d ·it 

nın 19.41 d j il . k t'A t 3 - TeJafhız ızahJann a. a tn~ 
te ..,,_ \: c nbg ~ereyı aJ ı •ure - da çizgi bulunan sesli harfler kuv. 

• ...... a 'Ye u rıumala aponya-
nın t · li b' d · 1. vetli okunacakw. . ~ ır yar ımını temın etmeıı.;; 4 1- "!11!_ k-,'-e]erin aonun-
ıstedı ''" d şiklrd B lk' d J - nırınzce cunı 
J>ony gı Ahn a rr. • e 1 e da· da bulunan R harfleri belli belirsiz 

. a an.yanın teaır ve yar 1. b" -~ld .. _.:a kti.r 
mile Sovye:ı: Rusya l1.e bir ademi te- ır ~ e so7ıen~~ . • . 
ca·~: _ ,,_~ _ ._ ,_ • _L 5 - Talebelenmızın sonııak ıs-

• ..,z Pruuı .a.ıdehneıı; ıı1lcrnegtc ve . . tal 
bunu M t _L h t" b" ti' tiyecelderı nok arı gazete vasıta.. a su~a seya n mm ır ne - . . . · · · d · B cem ı k · .ı_ 1 ~- d"" .. aile bıldınnelerını r1ea e era. u 
ı:neL~.ı~ra HlS~n:a. Aehnl egı uşuhn- sorulara ya ınektllb'b veya gazete-

. ıueuır. aıou~ı manyarun a- • ekti 
kıki bir Slav devlet ve mill .. ti olan de cevab venlec: r. 

8
. . . 

Yugosla-vya ile tam bu şmı.da. bo· Lesson one - ırıncı 
lU§tnası ve neticede bununla muh-
temel bir harb arifesinde bulunma.ı d 
01'1?~ Sovyet Ruqa jle mü~~- ers 
lennı fazluiJ... hulendınıbılecf';,gın
den bu husustaki Japon emel ve Ü.. 

llıidlerini de altüst etmiş olabilir. 
Bundan ha.~ka. Yugoslav vak'a

larile aabiL olan İngiliz siyat.etinin 
Balkanlarda ve cenub doiu Avru• 
pada Almanlannkile hoy ölçüıc.. 
cek mahiyeti de Matsuokamn dik
katini çekmekten geri Öuıarn';\z. Ja· 
Ponyanın 'Uzak ve doğuda bır;itiz.. 
ler aleyhinde bir tıa•b harck~tine 
teşvik olund-uilt bir ~ırada bum.m 
dn hususi bir ehemmiyeti iWz ol
nıası iktıza eder. Nitekim İur;aaler, 
ayni zamanda Singapura yeni lkuv= 
Vetler ıevketmeği ve bunu ilan bile 
etnıcği ihmal etmemişlenlir. 

Voca'bulary (Vokd>üleri) - LU 

gatçe. 
man (men) - adam. 
woman (iumen) - kadın. 
boy (boy) - erkek çocuk. 
cirl (ged - .g biraz .hb:n) - kız 

çocuk. 
traia ( treyıı) - tren. 
tree (tri) - ağaç. 

ship ( ,;p) - gemi. 
cigarette ( aıigaret) -
dog ( dog) - köpek. 
cat (ket) - kedi. 

hoYee (haus) - ev. 

garden (gan:ıın) - bahçe. 
this (djs) - bu. 

1 - This is a ehip. 
2 - This ~s a tree 
3 - Thi~ is a cat. 
4 - This is a garden. 
5 - This is a train. 
6 - This is a dog. 
Vacabulary - Lugatçe: 
Bod,- (badi) - Vücut. 

head (hed) - baş. 
Neck (Nek k 1'arfi kalın) boy.n. 
arın (arm) - kol. 

haııd (hend) - e]. 
leg (Jeg) - bacak. 
foot (fut) - ayak. 
face (feys) - yüz. 

.eye {ay) - göz. 

ear (iar) - kulak. 

nose (nouz) - burun. 

ehest {~t) -&öiüs. 
ehin (çin) - çene. 
fineer (finıar) - eJ parmağı. 
toe (t~u) - aytı'k parmağı. 

tbat (det) - o, fU. 

66 kilo Bekir. kıta nolr.tasma varabileceği kanaa- yoruz. Su halde, bu neail henüz mu· 
72 kı"to Faik. b tindedir. ayyen ir san'at bayrağı altınd~ 
79 kilo Koç Ahmed. Muharrir diyor ki: toplanmış değildir. Bir kısın• san'a 
87 kilo - Adnan. Vaşİngtondaki umumi fikir, Bir- tı veli ve ~irbaz sözleri gibi müp. 
Ağı.- aldet - Çoban Mehmed leşik Amerikanın Haziran ayında hem ve tefsıre müsaid sözler sam· 

ve Samaunlu Ahmed. harbde olacağı merkezj:ıdedir. Y?rlar. B~laruk şeyler yapıyorlar. 
İ9tarıhuldan ıgid~ hakemler Utin Amıerbsında Bır k.ı~ı 1sc, ~labildiğine l:ötn 'Yaz 

§UnlaTdır: mayı ıdeal bılıyorlar. Fenalıltla dik. 
Sedad, doktor Saib, Kamil. Ah- e.york_ 2 (AA.) -· Bugün ka_ti -~~eie çalı§mak l:ttt tabiy. 

med. Nevyork matbuatı, Latin AmeTika. mıdır t Hi~ .zannetmiyorum. Ber 
Güre, :monitörü Saim de CÜpk sı Cümhuriyetleri tarafından liman- şahsan gençliğin bu zararlı yoldan 

beraber- gidecektir. ~annda atıl bir ID&lde bulunan tica- mümkün oldtlgu \a<!ar <ÇAt'buk aön· 
Mektehlerarası futbol ret vapurları hakkmJa Birlesik A. mesini temenni ederim. 

merika.nm alclıiı ıtedbirleıe benzer . Netice itibarile bugiinkü va7 iye:-
maçJarı tedbirler ittihaz edınniş o1ma.,ım tıle yeni nesli kendini kabul ettire. 

Pan~meriken ittiha~ının iyi bir a,a- biJmiş edebi bir zümre olarak im· 
metı oJarak karşılareaktadır. Bu bul ctmiyonını.» Mekteb futbol' ·maçlarına düa 

Şeref stadında devam edilroi,tir. 
Birinci maç Şişli Terakki - San" .>ıı.t 

oltulu arasında oynanmıJ. 2--0 Sis& 
Terakki galib gelmi~tir. 

İkinci maç Yüce Ülkü ile Taksim 
lisesi araaında yapılmış ve Yüce Ül
kü .-..O galib &e1miştir. ............................... -·- ···················· 
Niçin-Neden-Nasd? 

haber umumiyet it.~b~rile ma~uat 'Nusret Sala co~ku a ö 
ve lral.k. &ra!l!nda sulLunla .kal'Jllan- T R g r€ 
mıfhr, . . l,in garib ıtarafı. 6 romanı, sayı· 

Meksika lunanlnrmda sız yazılarile. genç rııesli edebinir, 
NeTyoıic, 2 (A.A.) - Mek•İ- en. havvetli mümeailleıiad~ oları 

kodan bil.din1diğine gör~. hiikwnet Nusret Sara Co ım da, nc::Uı.i da~ 
Meksika limanlarm~ bulunan 12 ma inkar etmekte, yenilere as~ J"ll 
kadar İtalyan ve A.man 'Vllpurunun natmamaktadır. Meaaisini hunami
kontrol altına ahnmasını emret- j le ~teciliie hasretmesine rag
nriştir. , men edebi sabalada da nazım dik-

(~arafı 2 nci sayjadtıJ Meksika salahiyetli malıfeUeri kati üzerine çeken Nusret Safa Cc;,· 
Halb11kı me~e ~k. de zannedil llDe'V'ZUnbabs olan ~ müsadere Jcan .aıık.c:te, p cevabı Yerdi: 

mi· diği kadar basıt değıldır. Basit z.an değil , kontrol olduğunu tasrih et-1 ((- Edebiyat sahneainde nt 
nedilen bu meseleye, birden ve mektedirler. yap goeDÇ. ne e8el'de yem ~la:-ak 

i (ay) - b.n (1 .bnfi l:ıa 
nada daima büyük yazılır). 

you (yu) - az (ingilizcede sem 
kullanılmaz. daima .siz kuUıuıılır ). 

my (roay) - benim. 

your (yoaz) - sizin. 

an (en) - bir (ses1i harfle bat
hyan ke1imelerden evvel Jrullanı • 

doğru Dlara.k cevab verecek insan Guaya Qıril'dcn L_lldiıiidiğin.e gö ıbiçbir kuvvetli aan·aıkir göremiyo. 
lar pek azdır. re. Hambuıx~ hauuıın I nun. Hatta .istikbal vadeden figu· 

Bu suale ilk ağızdan şöyle bir Cerigo tilebine. memurlar v.apura ranlara .da iıenüz :raslamamı§ olclu . 
ce:v;ıb vermek isteyeceksinizdir: gireceği sırad! ~ni.~<.ebat tarafın-ı ğumu .eöyfemdiyfuı. Evvelki nesil. 

İnsanlar, canları ıisteıdiğı iı;in. dan ateşe venlmıpjı. . :ler, orta çapta da oiaa. hıkayeci 
çanları çekHği için .su içerler. . 5 ,........ ~ romancı ve billaa.aa flÜr verdiler. ' 

Peki, insanların canları niçin Me~o. 2 (A..A.'J -.. - 0 :. N. B.: ı Yeni edebiyat ncaJi dediğimiz, 
. k . t 1/ Meksika askerlen dun öiJedeo •yalıud dedİkJerj sürrea'liat ... a~•akl su ıçrne ıs er.. V -C • ..ı_ b 1 w..ı ~ ~· arı, 

Ç.. kü d sonra ıera ruz a.a u unan na. ı bobıriller ala.Jo:ı bir pırle ke dil · 
misal _ . . un susuz yaşanmaz a onun melu Alman .şilebı1e Glorgio Fassio ni üatad ilan ~en nah hanstael rı~ 

l('tn İ l l . . .. .J ar. 

lır). 

Exmpleı ( egzamplıı) 
ler: 

an eye - bir göz. 
an arm - bir kol. 

' 

an ear - bir kulak. 
TI.mı u i - Bu b~..mı. 
Tlıat iı you - Bu siz-siniz. 
My ıho~ - (Benim~ evim. 
This is my house -- Bu (benim) 

evimdir. 

· . . . ~ ta yan petro gemıst ı musauere <gru.pu bugün. sadece mizah mecmu 
Pekı, nıçın suzuz yaşanmaz·· etmifllerdir. ı alarının su"'tan'-nnı d ld · ~ ·· ,_.. b" .. d" ıa o unuaga ya-
Çunl\.U ız mutema ıyen ~u sar Meksika askerleri, Tampico li.. ramak•a meV""''"'"Z ·"-lm hk 

f d · S f · ~ · · b --. - - ıs ra e ~rız. a! ~t~ıgımız u.. suyun manında bulunan Orhıuco Alınan muharrirlerine günlük btık vazife-
)'.erı!le yen ısını. ko~a~ laı~m ge- vapuruna da vaz'ıyed etmiılerdir. sini görmektedir. 
!tr· işte bu vazıyet b1zı su \J'l'llYe Lima, 2 (AA.) -- O. N. B.: Yaşımıza, elimizde kaleın tutlu-
ıcbar eder. Şim""li Penı ümanlar;ı,dan birin- ğumuza bakıp ta. bizi de genç e-
Şu aynaya hohlaymıı;, bakayım.. de demirli bulunan Fr.iesland Al- debiyat neslinden addetmeğc kal. 

Ayna buğulandı deiTil mi?.Bu hu- man vapurumın mürettebatı ııvapur. kanlar var.. 1için sakuyalım böyle 
ğu su buharında~ ~şka bir şev de lannı ateşlemii\erdir. Frlesla.nd J bir zümre ara.sına kabLnak beni u-

Y our cİgarette - Sigaranız. 
. Th~ is your cigudte - Şu 

zın) ugaranudır. 

gıl. Bu su buharı nereden peyda yanmaktadır. 1t andmyor. Çok şükür, antolojilerin 
(ai- oldu?. Ta'bii vücudumuzdan. IP.«Uda kapısını yüzüne kapacliklaıı için de, 

Veyahud sıcak bir yaz günü l>İ· Llma, 2 (AA.) - D. N. 'B.: daha çok .kendi lcabuium içinde 
This is my Tttne _ Bu 

bunmmdıır. 

(beninı) raz }'Ol yürüyecek olursanız, der- Peru Jle8Jn~ makamları 4ADeuıclıe~ lılmak bahtiyarlıitaı muhafaza e-
hal terlersiniz!.. Bu ter nereden Lufthansa.,. firmuı.nın Peru şube- diyorum. Genç edebıyat neslı ye
ge1ir? Tabii p;ene vücudumuzdan. sinin ate1yderile tayy.uelerini mü~ nı edebiyat denildiği zaman h~rke· 

~at is your fıoot -- Şu (ıizin) 
ayagınızdır. 

'lni• 1- my d~ - ıBu (lbcınim) 
köpeğimdir. 

Sonra, ,gene ıvücudumuzdaki su hür altına 'kaymuilardır. D. Luft- :ıiıı yüzünden müstehzi tebessiimle
yu başka şekillerde de dışarı c;ıka hansa firrnaamın Lijatambo tayya• :rin fıavalandıima dikkat ediyor 
nrız. re meydanı da Peru kıtaatı tuafın- musunuz~ Yeni -edebiyatı maskara 

. Yeni Yunan denizi muharebetıı 
Jae Matsuokaya ltalyantn bir as~tti 
~uvvet o1ara'k. ne 1fade etbğim ~ir 

aha isbat edecektir. 
Matsuoka, memleketine döndüğü 

=ı_ıunan elbette onun bu seyahat ne.. 
hccsinde edindiği mtıbalar Japonya 
nın kat'i kararlardan evvd fazlaca 
düşiinnıesine gereji gibi teUr ede

is (iz) - dfr, dır, 
a (e) - bir. 
This iı a man - Bu bir 

dır. 

That . iı your cat - O (aizin) 
adem- kedinizdir. 

Madem ki vücudumuzdaki bulu dan İşgal editmiıtir. Bu meydanda edebiyat ha!irıe aokan Portakaloğlu 
rı.an suyu dışarı çıkarıyoruz, onun ~~ Yunkers :a~are ... i • ~lunmak~ kıhktı delik.anhlann soytarılıkları. 
yerine ayni miktarda su almıya ıdı. Bu te~b>rl;nn :mç1n . ~ıadı•ı maaleaef bütiiıı bir nesli lckelemi,. 
da mecburuz. hakkında pmdıye lkaaar hıçbır res... ortaya zeTk ..biblennin bucak bu. 

cektir. 

d" Elhasıl Bdgrad ıve Yuı~fav ha. 
•sebile yeni Yunan denizı muha-

~ebcainin, Matsuokanın Mihver 
;~t.leri medtezlerinde y...,uğt ye• 

nı .SCyahattm .çok ıiyi int:ıb• ve k.a
larlarla dönmesine !)'ardun etlll~,... 
cekleri nıuhakkalctır. 

İngilizler Emdene 
en büyük 

bombalar attılar 

Not: İngilizce Te türlcçede, cüm
le içindeki keliındeı·in aıraM bibiri
ne uymaz. Yubndaki küçük. rüm
lede kelimeler sıra ile tercüme edil
aeydi şöyle olmak lazımdı: Budur 
bir adam. Türkçede fiil daima elim 
tenin sonuna gddiği halde. ingİ· 
lizcede, burada görüldüğü •çhile 
ı.budurıı telclin~e cliınlt"nin ~na 
gelir. 

This is a giTl - Bu bir kızdır. 
This is a boy - Bu bir oğlandır. 
This is a house - Bu bir evdir. 

-Exercisa ( sgz ~ rsayz ) -
Temrin 

Translate (T,."Mleyı.) - Ter. 
cüme ediniz: 

J. Bu bir gemi-dir. 
2. Bu biT ağa~·Olf. 
.3. Bu bir k.«li..dir. 
'4. Bu bir be.hçe-<iir. 
5. Bu bir tren...dir. 

~ lıon.dra 2 (A.A.) - İngiliz hava 6. Bu bir kö~k...dir. . 
:;~ıaretinln istihbarat .bürosu bil- Birinci dersi bitiımcdeo evve1 s1

• 

"'lrjyor: u sayılerın da bir kısmını verelim: 
l>a.ıa~i aqamı ,Emden'e kv- one (iv.Mı - ğ ••Yet hafif ve 

~Ycjh edil~ hücwn ~~n_da _.li) _ J. 
dilll>«rdunan uyyc;relerımız şım two (tu) - 2. 
'Yiite kadar kufüm11mıyan en W- tbree (tri) - 3. 

t\ bombaları atm1slardtr. 
~~eni bombaların tesiri Alman- foıır (foar) - 4. 
~ı.~ kabul edil.mektcdk. Alman fiıu (iayv) - 5. 
lıt1liileri biNW'a Jlilibeten mü -
:to~aı-~ ika ,edildiğini bildiri -

ikinci lnönü zaferi 
bütün yurdda 

kutlulandı 

six {siks) - 6. 
seven c~v~n) - 7. 

•bt (eyt) ........ 6. 

niee {nayn) - 9. 

ten (ten) - 10. 

Lesson two -ikinci 
ders 

This is my garden - Bu (l.e -
ınim) bahçemdir. 

Exercise: 1. 
T ranslate - Tercüme ~diniz: 

1. Bir adam. 
2. Bir sieara. 
3. Bir kol 
4. Bir kulak. 
5. Bir göz. 
6. Bu benim bacağımdır. 
7. Şu sizin evinizdir. 
8. Bu benim el parmagımdır. 
9. Bu benim ~~nemdir. 

t O. Şu sizin göğsiiui.izdür. 
11. Şu sizin ba'?ınızdır. 
12. Bu benim boynuJ11dur. 

Bir insan günde aşağı yukarı mi .beyanatta bu1~ul:;nam.~tır. cek kaçtaiJ aoilliyetsiz bir f'debiyat 
on 1ki bardak su sarleder. Demek B1r ft.mnen fİleDı ~ mÜıtadet'e koymu~ bulunuyor. 
ki şu veya bu ·tıekilde on iki ıbar- edildi . Dünya ahvalinden daha clii7en
dak stı içmiye veyahwi yemeğe . Nevyo~ 2 (A.A.) - _B_ır AJ?e - aiz, deveden daha şekilaiz, mantar 
muhtaçtır. n_ka~ sahıl karakol, gemısı fC~lıfor altlı kadın ayak:kablarından daha 

Su yenir mi diy~kainiz?. nıy.a{ia San P~dıo\da denıı:I• ?u- zevksiz bu ,ürlerle 1bu bobltil deli-
. . hın.an Prabov.a Rumen 3i1ebıne kanlı.La.r mı edebiyat ,._ratıyoılnr ~ 

.Işın a~~. şı~_ta:afı hu:ada ya!. vaz'ıyed etmiştir. Rume11 vapuru Vah bizim neale.. 
Bız. ~lkı ıçtı,l(Jmızden zıyadc su- general Antone~c·nun iktidar Bana kala, l:ıiitün yeni şair taı;. 
yu yerız de .. Ekmekte, ette, sebze mev1dine cr,,.,.m-.-inrlen az e'V''el ı ki Ank dd · · b 
d d . y ..ı· v • • l d '"'~" ......, a arını ara ca esının aşırı-

e, ve ıg~!· ye ... ıgımız .şey er e Panama'da tesçil edilmi~tir. Kara da şiiri taa.mmüden katil suçundan 
su kısmı dıger kat: kı~J.a~·dan kol gemisi sübaylcırı bunun bir ipe çekerim. 
çok fazladır. Mesela etın Jçınde müsadere olmadıgın ; beyan etmiş- Muhakkak ki, bir f8ir buhranı 
~u~u ş.ey~er, katı şeylere nazaran lerse de vapura niçin vaz'ıyed e - kacyısmdayız. ve ed~biyalımızın 

11~ 1 mıslıh fazladır. Salatalığa ge- dildiğini söylemişlerdir. bilhassa şiir cepbesinJn istt"khl'li çok 
ınce o, ~men ~emen, baştan ba- Alma.nla.r iki vapunı yaktılar karanlıktır. Ortada da yeni edebi 
şa _sudan ıbarettı~: . . Lhn.a 2 (A.A.) Aşagıdaki yat diye bir şey yoktur. Bir müddet 

Insancla da böyledır. lnsanda resmi tebliğ neşrediimiştir: evvel, "biz :v.anzfı> aiye Babıalı 
. da sul~ kısım ~atı ~ısım.dan ~ok Callao koyunda demlıli bulu - ~de kazan kaldıran ddi-

Translate into Turkish {ın~ fa:-Jadır ._ M~la 25 kılogr~m agır- nan 4 Alman vapurundan ikisi ya- kaaLlar.ın .hani aerlerı} .• 

Exercise : il. 

~:~iş) - Türkçeye tercüme e.dı· lıgındakı lbır ~~ukta 22 kıl~ramı ni Munchen ile Hermonthis haber Ben neslimden çıkacak. h:klye-
sulu şeyler, gerı kalan '3 kt11.ogra- vermeden ve izin almadan Pazar- ciyi_, ıl"•mancıyı, ~rı dört cözle 

1 - My face. mı da ~~tı şeyler~ir. Y~ı bi.r ~n- tesi akşamı haı'lekt~ etro~lerdir. bekliyorum. Edebiyat tarlasının da 
2 - Your eye. sanm ~rucudundakı su nısbetı aa- Alman vapurlarını geri getirmek bu ısırganlarclan, yaban otlanndarı 

3 - My toe. ~a .. a~. ıse de ~ene vücudun döl'tte üzere derhal iki harb gemisi s~v- ne zaman temizleneceğini me1'ak 
.f - Your han<t. uç1.mu su t~ıl eder. '.kedilmiştir. Sah günü rle takib ediyoram.» 

5 - This ie my finger. . Pe~i bu 'böy1e ise insanlar ni- ~jn bir hava filosu gönderilmiştir. Ankete yann da devam edece-
6 - That Mı your cheıt. ~ın bir pelte v~yahud bir mahal- Di<rer iki vapurun yani Monserra- iiz. 
7 - Thiıı is my eyt~. lehi gibi yerlere dökülüp yayılmı te jıe Leipzig'in kaçm&.maları için 
e - This İ• my hand. yorıar?. ıa.zım geıen tedbirler aıınmli ve Polonya ea~vekili Kana dada 
9 That İıl your toe. İşte ~esele bura<la ya!. Mühim b_u~lara beyı:1~ile1 kaideler mu- Y 

l O That i8 Your faı:.e. olanı hır şeyin neden yapıldığı cıbt~ demırlı dumıaları emre - Londra, 2 (A.A.) - Polon1a 
( 3 üncü ders degildir. nasıl yapıldığıdır. dilmiştir. Bu vapurların hareketi- baprekili ve bqkumpdlam Cene-

Biz bir et parçasını. yahud bir JlC mani ~lrn~. üzere gönderilen nJ s~?~ JC.an~daya n:'uvasa-
C uma rtesi günü) eata:t.alık parçasını mikroskopla harb gemılerının muvasalatından lat etnaı haber venlmektedir. Ge-

_------------- mua'-•ene ede<:ck olu .... .,ır bu par- evvel Alman mürettebatı, vapur_ nc.ral Sikoıaki K.a-dadaD Aoıeıi
c:al~. su ile dolu bJ;takım höc ~nı aı.e.e vererek terketmiş]er- .kaya geçecek ve Ruzveltle mühim 

lngilterenin bir relerden mürekkeb olduğunu gö- dır. göriipneler yapacaktır. 
rürüz. Höcrelerin içind~ki bu su- Bir İngiliz puteJİDe söı·e 

dakikalık masrafı : lar (usare) nin <l~rt .b~r tarafı ka Londra 2 (A.A.} _ Mihver dev- nin yeni bi:r delilini vemekte -

7
.360 stertı•n b~k:,a kapaµ ol~ugu ıçın:. bu su Jetlerine aid vapurların müsade - dlr. . 
~ doku)~. Işte ınsanın bır mahal- resi hakkında tefsıratta bulunan Dı +- pl'Vtııe.&ola 

(AA) o·· bi gibi dökülmeyiiinin sebebi bu- Dallv Telegraph gazetesi şu sa- Kopenhag 2 (A.A.) - Hariciye 
Londra, 2 · · - r1 .rece dur. tırıai-ı yazıyor: nezaretinin bildirdiğine ~e. Da-

d, .. >u•kar!ll, 2 (A.~) - Bugür al-
4~~ tclgrafl.r. lxfoci lui?nli za~ 
iç···•<.tQ yıldönlimlbı~ biitün yurd 
~~~e- heyceanL tenhür1atla 

biten mali sene_ ~-ind~ -ıgı tt:re Demekki vücudumuzu teşkil e- G@çen her ,RÜn bize Birleşik A- nimark~ Vaşington ~isı~. A
·3,667.245.670 l~ıılız Jırası S'lrfet~ den ba§lıca madde sudur. Bunun merikarun tutwğu doğru yoldan merikan limanlanndakı Danımar
~iJtir. Bu bir reltoıclur. Bu ııurelte i~indir ki bir insan günlerce açlı- Rome, weya Bedin'in hoşuna git - kra vapurlaı:ına kar~ı alınan tedbir 

Bimici derste · .,·ertlen te-rc.üm.e lngiltere dakikada ~360 inzil~ lira. ğa dayanab\ldi~i halde swnnlula :memek ~~ inhiraf etme.- l~ri pr?testo etmeii talimat1 ve -
"'-l-...:-;,. . ....Jıı.· ..... .ı-.....-----J..~.....,..1-f.-.i".._..l. V:ln~nuı.ı:r-1 .maJır hn=Mft>Pdakı aanr.tlmaz aZDll• J'~. 
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Talihlerin Yenipostane civarında Kızılay Deposu Direktörlüiü
ne mflracaaUan illn olunur • 

nmdz, KARA ft TUN.& VASITALARiLB 

Amıpa:ra .,. Amıpad&D. bepelmilel her De'fl natli1at dmrtlk "' 
traDlit ....... 

K. A. MOLLER 11e Şlıl. 
GalaÜ. VOJToda caddeli Millen& ilan 'l)lefon: a90 

Tellnf: TraDIPOn 

Çanaktalede uterl atın alma koJDill10nunca 'l/WMI taribinde 
catı llb edileQ to,000 kilo l1lır etinin •hmnaaından artı naar 9CllJISllJ4• 

tir. (2230 - .. , 

* * AplJda ,..ılı mevad, enaf u 19raau dairellnde pazarlıtla 11tm ali 
mcaktlr. tııaı.i 6/4/Ml ~ atını aat 11 de Çatalcada "ıt1Llum111.m 
~Jde ..art •tul alma lromilJOnuna tıemınat .,. kanwıl yesıta•arile 
fttitte tomlaJOna gelmeleri. 

Jıllttan llittarı 
tJlo kilo 

16,000 Bulgur IOOO l)eker, t.. 
10,000 İlpanat 8000 febrtye. 
10,000 Praaa. IOIO Pirlnf. 
10,000 Patates. toOO ze,tiD taneli. 

Türkiye Cümhuriyet Merkez Bankasi 29/3/1941 vaziyeti 
A~~IF •Aall'• 

2,tOO BaJV&lı tun. .. Yemek tusıl 
<DH-1111) 

• * ... 
Om: ... ..,.. ..... IJıa ..... .ı....-.-. 
........... 1 • • • • • • • 

Ofatlit . • • ~·~..!!!!!!!~ 

• • uu1a.11 
_____ .....,_, 

Altın: s&fi taocraın UH,tM Ura 8.B.1M 
Alıma Wı'flll bbD lerbelC d6 -
911111' • • • • • • • • • 
Q11er cl69lsler '" 19orehl IDtrlnC 
~eri ••••••• f9.1aa.m.ı& • 

......... wm.e: 
Deruhte edilen nrab utdl1'8 

Lira 158 'lta.583, 
brlı1ıla • • • • • • 
Kananan 1-t IDOl maddeleılm 1 
tnftba lluble tanfblclan 9'll 
~ • , • • • • • • _. __ 20_.14_9_.ı_37_.-•• 

1 ılıt Clt'a•ı 
Ticari .. .... Lira 2'11.308.888, 

............. eWam: 
< DlrUlıılıe ...... nratı natdL 

& ( jeDJn 'lattd1li ll1lem ft 
( taMlllı <ltlbmt tlJmetı.).. Lira 45.830.518.IS 

• Serbelt .. ıwn ft TalidM: • '1828..818,1 '1 
&...-lar: 

Altın ft d6Tts ~ Hal t.lra 
!'lllTflAt Gzertne AftDll , ,, • • , a; 
RuineJe tıaa d.deU a\'ana • • • 
Butne,e 3850 No. la ta.nana 16re 
aod&1l altın taqılıtlı aftlU • 122 081.921 '71 
lllaedarlar: • 
lıfuhtellf: • • • • • • • 

Yektln 

Mt.ül,91 

l'l.Ml.1S8,J1 

138.599.Ut 

271.868.888,M 

13.'15'1.133,10 

111.902.1'13,93 
4.I00.000 
arıo.-.u 

nı.•.m.ı 

.... ..... ..... 
Ml••ız M• • ...... • • • • 

TedadN9id ... 1r .. 41u: 
Deruhte tdllen nratı natdl11 
Jeanunan ı . t IDct meddeıertne 
teTfitan ~ taraflndan 911:1 
ted.f7a& • • • • • • • • 
Deruhte l4illD etnJm Datdl19 
b&ti1811 • • • • • • 
Karsılıtı tama-.n altın olara• 
Ubeten tldulle ftStdDen • • 
Reeslront mabb111 GAteten te • 
cta Ylle ft9lıdlleD • • • • • 
llasln8'9 :rap1laa altın bqdıt. 
h aftDI 1Slutabill S902 lfo. ıu ta. 
au m11cfbltiee lllftten tedaYL 
.. ft9edllfti . • • • • 

IRVDIJıılTı 
firk ,.,. .. 

Altın: 8afi q. 1 8'17,150 
3860·No. ıu kanuna 16re huine19 
açılan .a•ana müabill te•di olu. 
r"'- r--••u'Jar: \ ı 'I. • • • • • 

Safi Kilg. 55 Hl,930 
Dem 'rı.Dlıldata: 

Altına tah1'itt· hbll d6Yizler • • 
Dilet d6vff!~ lft' aJacalrh Kil • 
rlBI blllı!IJeliıll • ı • , • • 

Muhtellt: , • • • • 1 1 

Lira ıa . ., .... 

20.Hl.131,-

Lira lSl.599.ae. 

• l'l.000.000, 

• uo.000.000 
' 

• 11.500.000 

Lira '10.182.851.ts 
• 1233.782,0S 

• '14.124.18'1,90 

Lira -.-
• 26.590.5'79 11 

Tettn 

Afallda nıa&ı meft4m pazarlıkla euntmeıert 7/f/Ml PMarteli 
--.--~-ısıl 11111* ı•• 0.tıla ..-ı ...... llıa 0

111"7.wl& ,..... .... 
1Ma *" '" ı.n;n••rile tMW ~ kD 'I SOiia 181&1 ıa.L 

11.IOI--- Cimi lıllttan ........ 

--••.ı• 

7UtMl.833,96 

'l8.12f.18'1.90 

28.580.5'79,11 
111.889.284,08 

Arpa tehriJt . 
Kemle mabrDa 
Toz eeter. 
P~ unu. 
Ba)'V&ll tuzu. 

kilo lJnr. ... .. 
IOOO 
IOO .. 

•• 

-no -il 
BepliniD w,bpıin t)edell 15.000 ura demiri wtfılette wrilmet lltn 

aded ntlmuMliDe ıöre ata arabası pazarlıkla .-ıın alıııacatm. 
10/WMl ~ ctlııil aut 14 de ADIL'arada il. M. V. latan alma to 
llliS10nunda yapllacattır. Kat1 iemınatı 2250 llndlr. l}artnamell llDmil 
yonda eö~lr. Taliblerin belli Takitte tomıarona plmeleri. 

(2210-St03) ... . 
Beher metresine tahmin edllep fıatı 12& taraf olan I00,000 metre 

tatif çadır bezi ı;amhtla eblltmeye tonmuttar. bıaleai 'INMl Pll!lmi1• 

gtlıttı saat ıı de Antar6da lıl. u. T. IAtm üna ltomİIJOllunda yapıla 
calr.tır. Kat1 teminatı Z'1,IOO lira, eT1at .,. tartnameısı 1200 turuea • 
mi.syondan alınır. istetıllerin belli Ta tıtte komJQoııa ıelmelerf. 

(2212-ı.5) •• Beherlne tahmitı Wden &ta U5 lm l'Uf olan 100,000 aded tilim 
artla ebiltmeye tonmuftur • .J0,000 iM:leckten atalı olmamak tartlle • 
am taıiblere de ihale edılebllir. bıaı eai H / WMl Puarteat gtınl aat 
de Antarada M. M. V. Satın alma ko milyonuncla yapllacalttır. Bftaf 
prtnameaı 1f'15 kuruta ltomi1Jonda.n alınır. Taltblerin tetllf edece 
mıttar Qzerinden kanuni kat1 temınat!Uile teklif mettubla.rını ibale 
atinden bir aat evvel ltomlaynna ver melen. (2192-2405) 

** Beberfne '10 kurut tahm1n edilen 11.088 aded bakır &f kabı pasa 

1 'l'emma 1111 'Pıtlt'=dlie Mı.- f:; il Jııe68 ~ 1 ,_ in ._ aw • 1 

atm almacattır. İbalui 1/4/M1 lalı gtınii aaat 15 de lmniMe Lv. ,._ 
illi Satın Alma Komİl}'Ollunda ;raplla cattır. 11.epsinln tahmin t.11tan 11. 
liradır. Taltarrlr edecek fl&t llerind en 1' 1i Ht1 teminat 11,ıııaca~ 
fiu"tname.si KamlqoDda llrlllt. NO.r• .-tılrAI bllll .... 
mJqona aeı.llllC. ._.., 


