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200 bin 
asker 

çıkarılmıı 

İngiliz tümenleri 
arasında motörlu 

kıt'alar var 
Çıkarı1an kuvvetler 
Yun an - Yugoslav 

hududuna 
gönderiliyorlarmış 

• 

: 20203 CUMA 4 NiSAN 1941 

. Boston 3 (A.A.) - D. N. B. 
&Jansı bildiriyor: 

HükUmet darheal ıiinlerinde Be)arad aobklanndan bir manzara: Tanlan üzerinde «Kral ve vatıpı için» 
ibareli yuıhdll' 

Bostpn radyosunun bildirdiği -
ne göre, İngiltcrenin Mısır ordu -
8Una mensub motörlü kuvvetler 
'V'e mı.iteaddid piyade tümenleri 
~elaniğe çıkarılmıştır. Bu kuvvet-
er Yunan - Yugoslav hududu is
ı~kametinde ilerlemektedir. İngi -

kıft . kuvvetlerinin mevcudü 73.000 
şı tahmin edilmektedir. 
United Press, bu haberi tamam 

lıyarak Yunan - Yugoslav hudu -
dunda son haftalarda tahşid olu 
ııan İngiliz ordusunun 130.000 ila 
200.000 olduğunu bildirmektedir. 

Belgradda 
en SOD 
vazı1et 

Son kalan 50 
Alman tebaası da 
Belgradı terketti 

General diyor ki 
Yugoslav ordusu 

ve harb ihtimalleri. 
Yazan: H. Emir Erkilet 

Maçek yeni 
kabineye 
dabllolda 

Yugoslavyada 
umumi seferber;ik 

ilanı muhtemel 

İdare itleri telcfanu : 20203 Fiatı S kuruf 

Cümhurreisimiz evvelki gece 
Devlet Konservatuarı 
temsilinde bulundular 

• 

Milli Şef temsilleri aeyrec:lerlerken 
1 

Milli Şef İsmet lnönü evvelki ge- hil olmuılar ve aür~kli aDuılarla 
ce Ankara Halkevinde Devlet Kon- k&T'f1lanm11laıdır. 
aervatuan talebeleri tarafın<lan ve.. Konaervatuar talebeleri o:Otelc.i 
ril~~ temsili şereflendirmiılerdir. lı:adın» komedisi ile T oık.a opera
Millı Şef aaat 20.20 de ıalona da- (Arkası sayfa 7 sütun 2 de) 

Okullarda dersler 
16nisa·nda kesiliyor Kont T elekinin 

intihar ettiği 
Peştede resmen 

ilan edildi 

Nevyork Taymis gazetesinin 
aldığı habere göre harb gayri 

luibili içtinab imiı 

~ ugoalavyanın aakeri kuv 
& veti barıı zamanmda S 

ordu bölgeaine takıim edilmit 
18 piyade ve bir ıüvari tüme. 
ninden ibarettir. Ayrıca 16 hu
dud taburile iki uçak Üvaaı var 
dır ki, bunun da kuvveti, talim 
ve ihtiyat için olanlarla bera
ber, takriben 800: 1000 uçak
trr. 

Yugoslavya, 15 milyon ka
dar nufusu olduğU glbı :nrecbu .. 
rl askerlik hizmeti de 1 8 den 
55 yaşına kadar devam ettiği 

Alman motörlü kuvvetleri M ·ı v kal t• • 
Yagoalavyaya yürümek ü~ere aarı e e ının 
Macar luulıuluna 6""1lıfler 

tebliğJ 

İntiharın 
sebeblerl 

Hiikümet gazeteıi diyor iri: 
((Kont T eleki millet fere/inin 
icab ettirdiğinden J aha ileri 

gidememiıtir» 

Hariciye Nazırı 
Başvekil oldu 

L~n?ra. 3 (A.A.) - Tim es ga. 
zctcsmın Belgrad muhabiri Yugos
lavyadııki vaziyet hakkında şunlan 
yazmaktadır: ı 

Yugoslavya ile Almanya arasın
daki münasebetlerin buhranlı bir 
safhaya girmesinin yaklaştığı afi
kardır. Alınan raporlar Belgradda
ki Alman elçisi Von Heerenin yeni 
Yugoslav hükumetine §U üç taleb
de bulunduğunu göstermektedir: 

1 - Zuhur eden hadiseler için 
tarziye. 

2 - Yugoslavyanın üçlü pakta 
iltihakının tasdiki. 

3 - Yugoslav ordusunun ter. 
(Arkası &ayfa 3 sütun 2 de) 

iç.in bir umumi bir aeferberlik 
te 1,5 milyon asker çıkarabilir. 
Fakat bunları tamamen ailah. 
landınp techiz etmek ve kıt'8" 
lar halinde teşkil eylemek için 
lcafi derecede vasıtalara malik 
bulunmadığı söylenmektedir. 
Bu sebeble Yugoslavyarun as
ken kudretirü seferberlikte ye
niden vücuda getirebikceii ;}ı.. 
tiyat tümenletite berabeır, 25-
30 fıTka olarak tcsbit etmek 
doiru olur. 

(Arkası sayfa 7 sütun 1 de) 

İki İtalyan 
muhribi daha 

bahrıldı Maçek 

italyanlar 
Ameri~ayı terke 
hazırlanıyorlar 

iNevyork 3 (A.A.) - İtalyan Londra, · 3 {A.A.) _ AmiBllı:. . ~e~g~ad 3 (A.A.) - Resmen bil 
konsol0:9lu~ memurlarile İtalyan ğ ·t hrw·, dırıldığıne göre, Hırvat lideri Ma-
g~etecıl~rı ve Roma hükumeti - ın e .ıgı.. . Ç.':_~ ~ugoslavya başvekil muavin-
nın teknısyenleri ilk tebliğde A _ Şarkı H!ndıstan başlı:umandanlı- lıgını kabul etmiştir. 
merikayı. t~rk için h~zırlanmağa iııiın bildirdiğine göre. tayyareJe.. {ATkası. sayfa 7 ıütun 5 te) 
davet edılmışlerdır. Mıhver dev - rimiz tarafından bir ltalyan distro
letlerini Birleşik Amerika ile bir yeri batınlmıı ve diğer bir ltalyan 
inkıtaın .pek rakı~ buh~nd~ hak diatroyeri de batar bir halde bıra
kında h~ettı~lerı .endışe Alman- 3cılmııtır. Her ilı:i distroyer de ge
ların tahlıycsı ve Italyan memur çenlerde Musavva'dan ayrılmış-
larının da bavullarını hazır bulun lardı 

Kont Telelô durmaları hakkında emir almış · 
Budapeşte 3 (A.A.) _ Re t • olmalarlle esase_n sabit bul~nm3:k .. ~fnlana verdirilen bu zayiat, 
Ma;ar başvekili kont T~ı~i. !a idise ~e verılen bu ye!1ı. eı::ıır d~~lui tebliğde tahrib edildiği bil

lece ıntihar etmiş ve bu sabah Italyan dıplomatlarına yakı ılk dınlen Pantera sınıfındaki diatro-
( Arkası ıtıy/o 3 sütun 6 dcı) daveti ~il eylemektedır. yerden ayndır. 

Alrikada 
barb 

Eritrede büyük 
miktarda esir alındı, 
toplar igtinam edildi 

Libyada lnıiliz ileri kıta'ları 
Ageclabianın timalindeki 
meniler üzerine çekildiler 

Kahire 3 (A.A.) - Ortaşark 
İngiliz umumi karargahının tebli

Ankara, 3 (A.A.} - Haber al-! 
dağımıza göı'e, l\faarif V dcilliği 
1940/ 1941 de.ra yılı resmi ve hu
susi müesseselerdeki tedris faaliye. 
tin 1 5 Mayıs 194 1 tarihine kadar 
bitirilmesi için aşağıdaki hususları 
kararla.Ştıranlk alakadarlara te~liğ 
tnüştir: 

l - Bütün ilkokulların ders ve 
imtihan faaliyetleri 15 Mayıs 1941 
tarihine kadar bitirilmiı olacakhr. 

2 - Ortaokul ve liaelerde ve öğ
retmen o'kullannda 1 6 Nisan ak,a
mt d-enlere son verilecektir. 

3 - 21 Nisanda liae bitirme İm-
tihanlarına ve 22 Niaanda ortaokul 
eleme imtihanlarına baılanacaktır. 

Tilıkçe eleme imtihanlan 22, ta
biat bilgim 25 ve matematik 26 
Nisan tarihlerinde yapılacak, 30 Ni
aanda da ortaokullann ıözlü imti
hanlarına baılanacalı:ur. 

4 - Lise bitirme imtihanlan 6 
Mayısta bitecek ve devlet olgunluk 
imtihanlarına 9 Mayısta başlanacak 
ve 14 Mayısta hem ortaokulların 

(Arkası sayfa 2 sütun G da) Maarif Vekili Hasan Ali Tucel 

OediBOdUIU bir anftet 
Yeni bir edebiyat ve yeni bir 

edebi zümre var mıdır ? 
Nizamettin Nazif : "Yeni nesli temsil 

edenlerin böyle bir iddialan 
mevcudsa hepsini falakaya çekmeli 1 ,, diyor 

«Yeni nuil hala büyüle hileci· J 
yeci Ref'Ul Nuriyi, Mahmud 
Y e•ariyİ romancı, mütercim 
Selami lzuti, gazeteci Va· 
layı müellif olarak tanıyor>~ 

Amerika f tal yan 
deniz ataşesinin 

derhal geri 
ahnmasını istedi 

Jelatin muhtekiri bir · 
toccar oç sene snroon 
cezasına mahkO.m oldu ti: 

Libr~da, il~d ~!t'aia:ınuz, '!- - Dedikodusıı var, münakaş:liı 
• .f d"l ged~bfa nın. şım~lın.dekı .mevzıler var, eh miimessilleri de olduku 
Jki muhtekir tüccar da tevki e ı eceklerinİ üzerı~e, ~erı çekılm.~şl~rdır. Bu h~ söyleniyor. Fakat, şu yeni edebi _ 

anlayınca adliyeJen kaçtılar ~=~f~\~::ı~~f; motorlu kuvvetlerı ~:~e~~~en an~a kuşunun kendisi 

iki Alman vapuru 
mürettebatı tarafın

dan yakıldı -------. .. Eritrede, ~üyük mi.~tarda esir Son °günl"rde meseleyi yeniden 
Jelatin ihtikarından suçlu top-ı ve lbcahan Eter_n ~~l~r.ın~a. u.ç apnmıştır. Bır çok du~man askc- ele alan bazı muharrirlPr bu suali 

Vaıington, 3 (AA) - Ame- tancı tüccar Raşid Sevil ve auç or-. tahsa yüzlerce ~ılo Jelatını fahıı fı- rı .. d.~ sa~ılmış ve yakn~~nmışt~r. soruyor ve yem bir edebi neslin 
tağı perake~deci S~muel Pardo halı: atla aa~~ak: kılos~nu 250 kuruta Buyuk mı.kt.ar~a top vı: dı~e~ harb mevoudiyeti~l inkar ediyorlar. 

. l Iarında Aslıye 2 ncı ceza mahkeme. mal ettıgı halde 73> ve J50 şer ku. malzemesı ı~tınam edılmıştır. Ha Bazıları da varmış diyorlar. Fa -
(Arka"' sayJa 3 ~tmı~ sinde cereyan etmekt~l ruf üz&ri~dcn Vdrmektır. Maznun, reklt, A.smara?ın cenubunda de- kat, ortaya koydukları topu topu 

keme dün neticjI~~· radak.i fiat farkll\l ortadan k.ald&T· vam. etmektedir. bir kaç isimden ibaret. 
Bu sabah gelen haberler Maznun Rao· vil · ey · ma'k ve yaptıiı ihtikin kitaba uy- Habeşürtanda, ileri kıt'alanmız, Hakikaten bizde yeni edebiyat 

l ıınci .ay/aJada iddAa., Samuel ~ariN :\" (Arkası sayfa. 2 sütu.n 6 da) (Arkan sayfa 7 sütun 6 da) (Arkası sayfa 1 .riitu• 2 de) 
~~,_.....~-------... ~ " ._- M .... ,l\ .. M .. ,.J.,.h ... .l'W'~....... .(~il-
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2 Sayfa SON POSTA Nisan 4 

1

1 Hergün 
Balkanfur~~kalesi 

'----- Muhittin Birıen 

'a 

B iri, Tuna ile Savanın birleş. 
tiği noktada. keskin bir te~ 

pe üzerine kurulmuli es.ki bir kal~ 
diğeri Balkan Alpları ile Adriyatik 
arasındaki yüke.ek dalgalı arazi or
tasında vücuda gelmiş güzel bfr Av
rupa şehri, Belgradla Zağreb ara. 
sı.nda, yirmi senedneblri bir mu
kadderat birliği tesis edilmiş bulu
nuyor. Bu, eski Osmanlı ve Habs
bourg imparatorluklannın rnirlasla
rını kendi bayrağı altında topliyan 
yeni bir devletin temelini teşkil e
d en bir birliktir. 

Eski Sırbistanm kuruluşundan 
evvel, Belgrad bir O.:ımanlı kalesi 
idi, stratejik bakımdan Belgrad o 
kadar mühim bir mevk.ie sahibdir 

esimli Dlakale: Büyük ruhlu, küçük ruhlu Jelatin muhtekiri 
bir tüccar üç sene 
sürgün cezasına 

mahkum oldu 
( Bq tarafı 1 inci sayfada) 

durmak için, faturalara b!l-şka ş~y. 
ler de ilave etmiş ve bunları da sa
tılmış gibi göstermiştir. 

Asliye 2 nıe.i ceza mahkemesi 
Raışid Sevili nıilli korunmn kanu
nunun 31 ve 59 uncu maddderine 
ve suçunun tekerrür etmiş olması 
dolayısile ceza kanununun 80 inci 
maddesine tevfikan 3 sene müadet.. 
el sürgün ve 750 lira para ceza.sına 
mahkum ebnittir. Suçlu hakkında
ki kararın mahkemei temyizce tas
dikini müteakıb gazetelerle ilanı da 
tahtı karara alınmıştır. 

Bazı kiın~el~ var~ır ki: k;ndile rile .~ir seviyede ola~la~ arasında Büyük ruhlu veya küçük ruhlu olmak insanın şahsi serveti, tahsili, 
s;bcst, samımı! ~enlı benlı hır ~ayat surmektense kendılennden çok yahud hayat vaz.iyeti ile alakadar değildir. Esası doğuşta temel ka • 

ki, bunu eski Osmanlı imparatorlu
ğunun bir kara Cebelüttankı, bir 
Süveyşi, bir Singapuru gibi tasavvur 
etmek kabildir. Osmanlı kalesi ola- ' 
rak yaşad1ğı kapalı kale hayatından 
sonra, Belgrad, miistakil Sırbistanın 
eline kültürü eski, manzarası harab 
bir merkez olarak geçti. Halbuki, 
ötede Hırvatların milli merkezleri 
olan Zağn:b, Avusturya - Macari~ 
tan imparatorluğunun inkişaf dev· 
ıY.ıde, güzel bir mamure halini al. 
mıştı. Cihan Harbi esnasında Bel
gr.ad. henüz küçük. eski ve harab 
bir şehirdi . Hatta, hllndan on sene 
evvel bile yeni Belgyad, henüz ye
nileşmekte ve bir tarafında yeni 
caddeler açılıp yeni binalar yükse. 
lirken öte tarafında eskiyi nynen 
muhafaza etmekte idi. Buna muka
bil, Zağreb, «küçük Viyana» laka. 
hını taııyan ve hakikaten Viyana 
modeline göre yapılmış olan eski, 
fakat. mamur bir şehirdi: Büyük 

Samuel Pardo da Raşid Sevilden 
fazla fiatla satın aldığı jelatinin fa~ 
turasınJ ibraz etmedi~i için 25 lira 
para cezasına mahkum edilmi!'ltir. 

İki muhtekir tüccar adliyeden 
kaçtılar yedu s

1
ek olan]~~ ıçınd.e el pençe div~ n . durma hayatı geçirmeyi tercih rakterde vatdır, sonra muhite, gör eneğe, tahsile göre inkişaf .eder, 

er er. Bu, oyle bır hastalıktır kı, şıfa bulmaz ölüme kadar gider yah d d b' k 'li ·· · d kl k d 1 k b' d dd' ............................................................... - ......... ! ....................... - ..... ·--. u a rraz e sı r, uzerın e ço cu u ta uru aca 1r er ır. Asliye 2 nci ceza mahkemesi, 
Yako Bahur ve Abdullah isimlerin
de iki çivi tüccarı hakkında dün ih
tikar suçundan tevkif kararı ver. 
miştir. Fakat. her iki maznun da 
kaTann infazı için jandarmaya tes
lim edilecekleri aırada, adki~de.ki 
halkın arasına kanşara.k, firar et
mişlerdir. 

bir Avrupa şehri. 
Şehir itibarile böyle olduğu gibi, 

hayat ve muhit itibarile de aynidir: 

o 

Buzda kayılır da 
tahta veya taşta 
niçin kayılmaz? 

Odun yanarken niçin çıhrdar? Şeffaf demir 
olur mu? Suyun baruttan 20 defa daha 

tehlikeli olduğunu bilir misiniz? 

Su bir evi berhava 
edebilir mi? 

Belgradda bir Balkan hayah, Zağ
rebde eski bir Viyana manzarası gö 
rürsünüz. Bundan on sene evvel, 
bir iki gün misafir olduğum bu şe. 
hirde, eskimiş ve ruhlara sinmiş bir 
mamurluğun. temiz. sakin, ayni za
manda çahşkan bir kültür hayatı
nın bütün tezahürlerini 1.,Örrnüstüm. 
Eski bir üniversite muhiti olan Zağ. 
rebde ilim ve san•at, teknik VP. teş
kilat, hep Viyana ölçfüıünde inkişaf 
etmiş görünür. Belgra.dda ise bütün 
bunlar yeni başlanılmış şeylCTdir. Görünüşte su zararsız bir cisim 
Her iki merkezde de, şehir muhit- dir. Halbuki bazı şeraitte suyun 
!er.inin haricine çıkarsanız görünü- adeta bir barut gibi infilak ettiği 
nüz ki Belgradın b e!! kilometre ö- de vakidir. ~ 
tesinde köy, bir Balkan köyüdür. Barut g ibi m i? .. Fakat bu nasıl •. tf. -, 
Zağrebin etrafında yapacağınız bir olur?. jbütün e vler berhava olmuş. Pat
gez.inti, size. eski Avusturyanın ma- ~vet, bu böyledir. Su, onu kul- layaı; kazanın parçala~, kaza~n 
mur ve müreffeh köy manza- !anmasını bilmiyenler için barut- oldugu yerden yarım kılometrelik 
rasım bütün kuvvetile gös- tan yirmi defa daha !ehli~elidir. m~safeye kadar yuvarlanmış. 
tcrir. Zağrebden Lublinaya Suyun. beş katlı bır evı. ~a:na- Işte su buharının ne müthiş bir 
doğru giderken Viyanadan men hav.aya uçurarak 23 kışıyı öl kuvy~t old~~nu gördünüz! .. . 
L. • d w 'tti•w· · · d · dı··ırdu·· gwu·· de vakidir Sızın evınızde de her gun bır 
ınz e ogru gı gınızı zanne ersı- 1 , • k b' ,_ 1 Fak · s· · k" h b d'w- · yeni 1 Bu Birle<=ik Amerikada bun - aç ın su ~azanı pat ıyor. at nız. ırı es ı ve ara , ıg .... n , ıc • b 1 k.. .. .. k k ] ld v 

ve mamur iki imparatorluğun, mu- dan kırk . beş yıl önce cereyan et- . ':na~ uç~~ f a~an/r ı:::ı. ugu 
ayyen biT aaha üstündeki miraslan- miştir. ıçın s:z pe e ar m a o uyor-

b' 1 • ·ı . d .. d l . 1 1 ? - sunuz .. 
nı? jr ethn ~yın el vucu b g~k: 1Pe~ız bu na~ 0 ::1~d .. y b' Sobalarınızda çıtırdayan odun-
mış ko a~. Y~ kugol va~~ B- ~ ı 11:fıla~ın. vuFub .ku ugu .e~ dır lara hiç dikkat ettiniz mi?. Bu çı
mcl er5ezblukzer~~tek. udru rnHuıı urt.1_ı_ ınnt - fabrıka ııı:.ış. .. da rı anın ıçınb~· tırciayan, bazan da patlıyan bu o-

e ır ı • o e ın e ırva ~ o u. ocakların ustun e muazzam ır d nl 
1 

d" ? N. · d 
rur. !eÖl kadar suyu olan bir kazan ~ . ar ne er ır · • ıçın çatır ıyor, 

* 
' nıçın patlıyorlar?. 

varmış. B t d b 1 
Bu iki merkez, uzun zaman. bir- Kazanın altındaki ocakları ya- u çı ır aya~,. u l?at ayan şey 

ler. odunların lçındekı suyun bu-
hirile anla§Atnadı. Sırbistan. Kara- kıp da kazanı kaynattıkları zaman har h r r ·d· ç-nk·· ktı 
} org eviç sülalesinin idaresi altına kazandan su buharı çıkmıya bCiŞ- ~ a dıne lge "~ıhır · . uk u ya~. -

h b A 1 bu b h b . bo asıtasile gınız o un arın epsı uru degıl-
girdiği tari ten iti aren, vustur.. ar; . u ar, . ır . ru v . dir. Şiddetli hararet karşısında o-
yanın miruına göz dikmişti. Fakat, fdabrı~anın makınelerıne kadar gı- dunun jçindeki sular buhar hali
Hırvatistan, hiçbir ıra.kit, Belgradın e~ış. ne gelmekte ve odunun kabukla
hakimiyetini istemi§ değildi. Hırvat Bır -defasında ocakçının daJgm- rmı çıtırdı ile patlatmaktadır 
nasyonaüstleri, Habsbourg hakimi- lığına gelir. Kazandaki su kamilen K f · 
yet.ine karşı yaptıldarı mücadelede tükenir. Koca kazan ısınır. ısınır, a 1 SU 
daima muhtariyet "·e istiklal dava- adeta bir ateş parçası haline gelir. Buz, katı sudur. Bazım buzun 
cısı olmuşlardı. Bunun için, Hırva. Bu işin farkına varmıyan a1eşçi da infilalt ettiği vakidir. 
1'\'ltan, Yugostavyanın bir parçası bu ateş haline gelen kazanın içine Su buharı evleri berhava edi-
olduğu günde.nh~:i .~u muhtariret soğuk su doldurur. yor. İnfilak eden buzlar ise bütün 
davasında~ hır ~~ırl~ ~a.zgeçme~k Kızgın bir demirin üzerine su bir dağı altüst ediyor. 

Dava bır degıl, ikıd!r: Sırbıstan dökülecek olursa. ne olur bilir mi Bu na.sıl oluyor?. 
koyu. o:todoks, ~ıı.-vatısta~ koyu siniz?. Bu su kamilen buhar ha- Sonbaharda yağan yağmurlar 
katolıktır •. Bunu~ ıçın, yen~ Yugo~- line inkılab eder. dağlann yarıklarına, çatlak yerle-
lavya, eskı Sırbıstanın . ra.~ı.kal ~~- İşte burada da ayni hadis'e ce- rine dolar. Kış gelince hu yarıklar 
bi tarafından idare e~ıldıgı . n~ud- reyan etmiş. Kızgın kazana dökü- daki sular donar. buz haline ge
detçe, Belgrad . ve Zagreb w bırbı:J:- len bütün su, kam ilen buhar hali- lir. Fakat buz haline gelen su, da
rine kar~~- . hakık~.tte ol?ugu ,, ı.zıbı. ne gelmiş. Tabii kazanın içinde, ha büyük bir yer işgal ettiği için, 
kardeş ~o~ıle degıl. ralcıb ve ddİta kazanın alabileceğinden fazla bu- genişler; kabına sığamaz olur. İş
hasımk~okzıle1 bAaftılard Bund.~n .. o~- har biriktiği için kazan patlamış. te bu zaman, genişleyen buzların 
Y!dır 1 

• ra .. .. ex~ı: re, gunun - Bundan daha kötü vak'alar da tazyıkı altında olmak üzere en 
nndde dıkbtatorldulc hJlanıı~1a .. md edc~ur olmuştur: Bir defasında Almanya sa~lam kayalar bile çatlar. 
ol u ve unu a ayatı e o e ı. d 22 k tl · d k" (D f ·· Yalın zamana aid mailim hadi- a azan pa amış, o cıvar a ı evamı say a 8, ıutun 1 de) 

(Arakası sayfa 4 sütu,n 5 te) .................................................... 

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

Clıarles Baudelaire 
(ŞARL BODLER) 

Yazan : Halid Ziya Uşakhgil 
-2-

Şairin ma'neviyyetini göstermek 
iç.İn «Elem çiçkeleriıı için sonradan 
yazılmış bir manzum mukadde • 
meyi alacağım. Görülecektir ki in
nnlı.k hakkında ne kadar müm -
küııse o kadar fena dü~ünen bir a
damdı. Hakikaten böyle mi düşü _ 
nürdü, yoksa adeti veçhiJe bunu 

mahsus mu yapardı, bu ikinci jhti
rnali kabul edenler var. Biz bu par
çanın ehven sayılabilecek bir kuı • 
mını almakla iktifa ederek a]ey -
hinde daha ağır olan paTçalarını bı
rakıyoruz: 

KARl'E: 
Hamak •. t, bata. günah, hasaset. 
F~erimizi doldurur, cisiml~ 

ınizi de,er, 
Ve, biz civdan azablarırnu;ı ae -

verek beisleriz, 
Ha§erelerini doyuran dilenciler 

gibi... 

* Ma'.iyetlerimiz muanniddir, ne -

GöriiJmez bir mnak gibi cifer • 
)erimize akar. 

.........•....•..••.......••.•...... 
f ŞaiT insanlığın yüzüne bir şamar 

mesahesinde fırlattığı bu .ağır tas -
virden sonra iki kıt' ada bizi ihata 
eden zemimelerle seyyi' eleri çakal
lara, sırtlanlara, yılanlıara. ve da.. 
ha bir takım vah~ canavarlara ben
zettikten sonra bunların hepsinden 
beter olarak d'er ki: 1 

Bunların hepsinden daha çirkin, 
daha hain, daha iğrenç biri var

dır! 

O, ne büyUk hareketler, ne bü. 
yük sayhalar yapmada»t 

Arzı bir harabeye çevirmek, 
Ve genİf bir esneme ile dünyayı 

yutmak ister. 

* Bu, (canavar) hayattan nefret • 
tir, ki gözünde bir damla yaıla. 

Hathatıru tüttürerek, sehpalar 

Firari tüccarlar zabıtaca aran. 
maktadular. 

Okullarda dersler 16 
Nisanda kesiliyor 

(Başta.rafı 1 inci sayt'ada) 

sözlü imtihanları, hem lise devlet 
olgunluk İmtihanları bitmiş buluna
cakbT. 

5 - Öğretmen 01',ullarının ıon 
swuf sözlü imtihanları da 25 Niaan 
ve l O Mayıs tarih!e:::i arasında ya• 
pılacalctır. 

6 - Meslek okullarında son aı. 
nıf imtihanlarına 1 7 Nisanda bat
lanacak ve l 5 Mayısta son verile-
cektir. Diğer sınıflarda bir taraf tan 
tedrisata devam olunacak ve ayni 
zamanda kanaat notları tesbit edi. 
lerek l 5 Mayısta dersler bitirile
cektir. 

7 - Bütün yüksek okullarda da 
her türlü imtihanların l 5 Mayıs 
1941 tarihine kadar bitirilmesi için 
lazım gelen tedbiıler alınmıştır. 

Petrol şirketlerile 
müzakereler 

damellerimi7. .iae gev§ekdir; 
İ'tiraflaruntzın babıumı fazla düşünür. Ankara, 3 (Hususl) - Petrol 

fazla te'diye ettiririz, Sen. ey nıüra'i kari', şirketleri mümessillerile Ticaret 
Ve yine çamurlu yollara beıa .. Ey benim benzerim, benim ka - Vekaleti arasında cereyan eden. 

ıetle avdet ederiz, nndafllD olan kari' bunu sen. de müzakereler tısas itibarile tamam 
Zelil ırö21 ya,larifo bütün lekele-- bilinm lanmış~ır. Tali iş·ıe.c için müzake-

rimizi silınif olmak zannile... · . . . . .. - • reler Istanbulda $İrketler müınes * işte kendı ~fs.ını bı~ nuhuset ve sillerile Petrol Ofisi arasında de-
Seyyi'e yastıgmy ın Üzerinde iblit, şeanıet hava~ı ıçınde ıh.ata. e~erek vam edecektir. 

yaşıyan ve whayet kendı ehle ıhz.ar =============== Füsun içinde saı·arak b8fUDJzı u-
zun uzun sallar, olunan feci akıbete koşan bu mariz, görüp onların tevkile terennüm e.. 

Ve azmimizin zengin ma'de.'lli, ma'lul şairin ma'neviyyetini her sa- debilmektedir. 
Bu mahir kioıyagel'İn elinde ta. nihaaından ziyade tefsir eden §U 

mamile buhara münkalib olur. parça okunduktan sonra insan el-* lerini kaldırarak Allaha hamd-u se-
Bizi hareket ettiren iplikler teY· na eder ve der ki: «Yarab, sen ki 

tanın elindedir! hayatı güzel olsun diye yıaptın, in
İğrenç feYlerde cuıöeler bulu - sanlan jyi olsunlar diye yarattın, ve 

ruz. onlara şiir kabiliyetini, hayatı ve 
Hergiin cehenneme doğru bir a.. birbirlerini sevmeleri için babnettin, 

dım İnmekteyİzt sana şükfrrler olsun ki dünyada asıl 
Taaffün eden zulmeHerin ara.sın- ruha kuvvet veren te-ranelerile ha,.. 

da haşyet duymaluı:mı. ·• ka biT şnrin m'1sikisi vardır ve biz * ancak onu dinlerken şifa bulur, ka-
Bir köhne alüftenin yı:,r;:::~ nadlanmıza kuvvet verir ve sanıl 
Öpüp ısıran hir sefih gı"bi, doğru yükseürizl» 
Geçerken gizli bir zevk çalarak, Evvelce de kaydetmi~tik ki Bau-
Çürük bir portakal gibi avoc:a • delaire pek dar bir muhitte tesir hı. 

muzda kuvvetle BJkanz. rakrnı~tır, bu tesir hala, şurada bu· * rada hükmünü icra etmektedir. Her 
Yüz binlerce didan kurdlan gibi memleketin edebiyatında böyle 

.illa sıkı toplanıp ka)'Nlfal'ak, hasta bir şiirin me~'um tesiı:lerine 
Zihinlerimizin içinde <'inlerden tesadüf olunur. Hayatta ve beşe -
mürekkeb bir taüe işret bezm1ni riyette pek çok iğrenç ~ylet" vardır 

kunnuttur, elbette, fakat asıl hikmet onlann 
Ve. biz teneffüs ettikçe, ölüm, yanında daha büyük bir mikyasta 

boğuk §ikayetll'rlet mevcud olan güzelliklerj, iyilikleri 

ALBARTOS [*] 

F.beriyet 'üzwe eğ~ u;m 
gemiciler, 

Ummanların acı derinlikleri Ü • 
zerinden. 

Kayan cemilerin aiv yoldaılan, 
Olan bu kutlardan tutarlar. 

* Onları l(Üvertenin üzerine kOI' 
komaz, 

Göklerin hükümdarı olan bu 
kutlar, : 

Utançlannclan ve beceriksizlikle- · 
rinden iri beyaz kanadlarını. l 

Sürüklenen kürkler gibi acınacak 
bir halde yanlarına aalıverirler. : 

* Bu kanadh yolcu .. asıl kendisini 
idareden acizdir! 

Biraz evvel q kadar güzel iken 
timdi nasıl gülünç ve çirkindir! 

Gemicilerden biri çubuğile ga • 
eaauıı )"akar, 

Bir batk•11 topaılıyarak uçması- , 
nı bilen fakat şimdiJ 

Ma'l.Ul. ıiirüldenP..U kUfUn taldi -
dini yapar • 

TAKViM IS TER i NAN, 1 STER ·ı. NAN M Al * 
Ruıai MDe 

18Cl7 -Mart 
:l2 

GONE.Ş s., o. 
e 89 

ıı 02 

NİSAN 
Arabi ıto.ıe 

1800 
R .. ai .... 

1941 

CUMA 

R. Evvel 

7 
Alqam 

.s. L), 

-K..m 
1"8 

lMSAi'C 

s. o. 
4 56 
9 19 

Yal:ll 

s. D. 

Bir gazeteci arkadaş tavsiye ediyor: 
- cPaçavra deyip geçmeyiniz! 
cPaçavrnlar kalitelere ayrılacak olursa bir milyon liralık ihracat 

yapabileceğiz,. diyor. Rakamı nereden bulup çıkarmış bilemiyo
ruz, fakat paçavranın mühim bir servet kaynağı olduğu iddiasın
da tamamen haklıdır. Hem yalnız paçavra mı? Bugün hiç ehem -
miyet vermiyerek süprüntü tenekelerine doldurduguriıuz madde -
lerin hemen İl~r biri ayni derecede kıymetlidir. 

Geçenlerde Isviçre hükUmeti halka hitaben bir beyanname neş
retmiş: 

- Demir, bakır, çivi, çinko. teneke, kağıd, mukavva. pamuk 
veya )'Un kırpıntı. kemik, meyva kabuğu, çekirdeği hülfı.sa elini
ze geçen artık her maddenin kendisine mahsus bir kıymeti vardır. 
Bu maddelerin her bi~i içi? bir kutu yaptırtıp da~ıtıyoruz, elini
ze geçen bu maddelerı bu Kutulal'a doldurunuz, demi}ti. Artık 
maddeleri toplayıp fabrikalara yollamak için de mükemmel bir 

teşkilat yapmıştı. 
Bu, bugün Avrupanııı her yerinde böyledir, muharebenin ilk 

aylarında, bilmeyiz -hangi şehrin belediyesi umumi bahçenin par
maklıklarını söktüğü zaman bütün <iünyada kahkahalara scbeb ol
muştu, şimdi demir parmaklık şöyle dursun bir kemik parçasının 
ifade ettiği kıymet dahi aranıyor. 

Geçen ayların birinde bir Belçika şehrinde et ve.sik.ası. ~n:J.9 
adam başına yarısı kemikli olmak şartile (40) grama ındırılmış, 
ekmeğe gelince dört gün üstüste bütün fırınlar kapalı kalm~ş. . 

Bugün muharebenin daha ikinci yılının ortasındayız, facıa hır 
iki yıl daha sürecek olursa Avrupanm düşece.ği kara yoksulluğun 
derecesini şimdiden tasav\'ur edebiliriz. 

Amerikalılar Avrupamn müstakbel sefale~ini . düşünerek heırb 
sonrası için yiyecek ve giyecek yardımını şımd ı drm hazırlamaya 
başlayacaklarını söylüyorlar. Allah razı olsun, fakat Avrupalılar 
arasında o mes'ud güne yetişemiyeceklerin az olacağına: 

Şair de, futma1arla savatan. ııe-
milerlc istihza eden, 

Bu havalar bikimine benur. 
Toprağın üzerine, hakaretlerin a

rasıni\ atılıverince, 
Onun da div kanadlan kendWni 

yijrümektJın men' eder. 
$ai:rlerin hayatta ııasıl mu,.affa. 

1 kiyetsizliklerle. beceriksizliklerle 
kendilerini idareden aciz ve daima 
etrafın istjhfafına maruz kalar.ak 
hnrman ve hüsran içinde yaşnmağıı 
mahkum. olduklarını tasvir edqn 
bu manz.ume en güzel eserlerinden 
biridir, 

S. D. S. ı.> 
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84 i STER INANMAl [*] Büyük kanadlı bir nevi kuş kt' 
oıtYano.slarda gayet yük.sekten uçar: 
ve emileri takib eder. ·· 
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. aWa 1 n k' Aktarmalı bilet al ve mutedil bir Iİyaeet ekibi ara- s.ıa: Hatif Parva!ar <Pi.), 9: rv b' 

Manifatura ım. Muhacir Musevilerin Tur ıyeye usuluna bugUnden !i~~~ ~:~= =~-:-'":::.. harbden evvelkı Si• • t "k 1 koviç IPbi liberal vı. demokrat te- mülilc <PJ.>, 18: Saat. ayan, 1= 

n.re nl.sbetle arttı mınne VO ŞU ran arı itibaren ba~lanıldı ~b!~r u~-= ~~dyop= ~=--~rı. w 
Y araaıııda bir takım an)apa formül- ajana baberllri, ıt.e: fılnla& tatv~ 

- • h ·rı- .. d.. .. - · leri buldlllu. Stoyadinoviç methur lf.50: KanfılE IUtllar, •ıı: n 
l-.ill•-"en lıiilli7dli milr- Filiatinden gelen Muaevı mu acı er mu uru, Alıt~ . ~~ı.r. 6irinci ko_nk~~at~ .. yaptı ve .. o':!~lt· laaeteai, 20.45: Temail. 2UO: Kon 

.J ----- ..,. .. w.Ui, aı· . . t d L T" k. ed Mu ,,...,Jıi il, ilrincı 1,S ~. kmne ııın butüa IAoederimi uzeıme ma, 2U5: RadJo alon art~ 
,_,.,. c1 miJ V lJl zıyare e ere-., Ur IJ en geçen • ı.b ·ı eılilen MI rma 7#ind topladı. Tavetkoviç iM, 1-bnatları. 22.30: Saat ayan, aJanaı haller!~ 
itltoUd tir~ r»•• . !°" sevilere göaten1en ıefkatten dolayı te•ekkür- _.,;, tr -~ ;,.;w~ aiy..S bir aD1atma ya~tı ve. oalarm bora, 2WI ...... -- •Ultra.a,i liralıJı efYll ti.ita wetırliyor • • "# • • ~~,...,.. .. ... uaart ..,zulanm ı.taun etü. Eler. 23: Dua mlılrli CJll.> 

- )erini bı1dirdi ve Kızılay ıçin 1000 bra verdı """''"'• 6ilMiıa laMntii 70lı araya~· Y~ bari> si~ oı .. , • ..................... -............ ·-... ;-
M nifatura ithal va~ıyeti harb dı, nki Snb11tanın yem Yusoala•- Aslıerll.Jı ifl•rı. 

a · el · 'dörtte . Tramvay arabalarında aktarma yaya inb'ltali badieesi, hu Jeni aiya- - -----
den evvelki aen ere gere bden ŞehrimiMlen transit olarak ıe-,ve wlannız içine girdikten IODH Iı bilet ve aylık karne usulünOn 9etçiler unaunaaun elile yavaı yavaı 325 326 d v 1 • 
üç nisbetınde azalmıştır. ~ar çerek l'ilıstine &id.en mu~i!~ia gördükleri. insan! al~ v~ muame tatbikına bu sabahtan itibaren tahakkuk edip sidebilecekti. Fakat, • Ogtllll U ar 
evvelki senelerde va~U olarak seyahatleri ve vazıyetlerıle ala - le kalbletırnizden hıç bır zaman başlanmıftu'. Avrupaclaki but., harici aeıhlerin .alsrlllJDr 
senede ıthal edilf'n ma!1ıfatur~ et- kadar olmak üzere DlUlleVİ mWıa- silinmiyecek minnet ve fflkran Aktarmalı bi!et fiııttlan evvelce fazla ~arekete gelmeaiDi intaç etti. \'119 
yasının bedelı 17.5 mılyon lirayı cirle_r !f1üdürü .~ıu P'il~inden hisleri b~ır: . de yazdıtımız Jtibi birinci me-9ki ği için, Yugoal.avyanın bitiia harici O.._ Aa. iahum•ea: 
bulmakta idi. Harbin zuhu_nı üze şe~mıze «elm!ştır. MUl!vı mu - . ~~racır. ~Ulffllttın bu b~s~e - için ll, ıkinci mevki için 7,/) ku - ve dahili .iyuetindeki eUi meaele- 1 - l2S-326 doiuml"1ar (* 
rıne hariçten pek az mı~tarda ha,.ırll'r ;~uru, dün Vah ve Be - f'!Dl ıbla,t. ıçın İstanbul Val•sıni ruştur. Aktarmalı biletler bir gün lerin tazelendiiini göriiyaruz. lam. aakat, i8Jim. pyri .ı&m) iMi. 
manıfatura ~ dığinden ithalat bu lediye Reısı Dr. LOt!i Kırda~ 21- zıyaret et~ın;ı ye d!ly~lanmızla te için muteber olacaktır. Bu biletle * tün auuflu talim içia ıınkedilıec..,, 
nı bet dahılinde azalmı.ıı. Buna yaret ederek, muhactr museYıle - sekldirlerımızı bıldinrken, fell re aktarma yeırleri ve tarihler kay Vugoalavyadaki bugünkü lwrre- lerdir. 
mukabil yerli manıfatura imalltı rin Tnrkiyede allkadar m~k~l~ ketzede .. vatand~a:ımız M!"1"1~ dedilmiştir. ket, ..de hariet •era eade dahili 2 - Toplanma ıüaG 8/Nieaa/ 
artmıştır Fai;rıkalar e1tiy>ler ha - ve memurlardan Rördükforı husr.u Kızılay ıçın kendilerine tndı •ttı AJı:tarma yerler: $iıli Hamam _.,,.leırin te9ift albnda meyd .. 9-4 l Sah &iiaüdiir. 
1 de ve ·~ece ı:nesa"si yaparak ma muamele ve alAkadan dolayı min- ~im (1000) lirmll!1 Kızılaya yatı- Taksim, Karaköy, B~iktat Orta~ sehnit c:t.jilclir. 5'rblak, Htrvaıhk, 3 - BusiiAdea mma aelec:elda 
n~atura ımalatınır artırmı!flardır. netlerini bildiı;ni~ir. _B. Barlas nlmatmı rica ettım. kay, Sirkeci, Beya7.ıd. F..minônU. ortodobhak, katolikUk, VenaiD• bakay~ lllyılarak kaa.ıü mwle-
H rbden evve-1 yerli imalAt ithal muhacir musevılenn mınnetlerl - Bu vesile ile vatan~Q~arıD?Izm Fatih Te Aksaray ~larak tmit e- Ye onun nakli1on•, bitin \,aalu, ye tibı tullalaca1'lanln. 
ecrlen manifat~ra ~yasının 'ro80 ı nin maddi bir ifadesi olarak Vali Tlirk hudGdlarma lflrdiklennde diJmtttir. Yolcular alrtarma ma _ sirift bir hatde, bagiialtii valıaat111 I <t - Ba ilin daTetname m...._ 1 

• .d. ş· d" fazla mesai vasıtasile Kızılaya verilmek lze - tam bir emniyetle MfM aldJkla· halline ı.?e1meden evvel tramvay_ kornplelı:• u_.ndır. Hana, ara- tindedir. Davet cetvellerile dn .. 
~t ı;ıd: 1 ~- .ım aUtın ıki üç re (1000) lira buakmıfttr. nnı ve bunda A6rd~~ lııaııf dan indikleri takdirde biletleri -. e.lkanlılık ,,. A.,,...ıdtk ideli- tıen ha'bwclu olvD'D•-• beklemi
ıu:t ~esın ~ tuh 

1~ ecflmektedir Mule'Yi mtıhacirler mldUril dün muamele ve aWcayı hıç bir zaman yanmıı olacaktır. at.n. Hnlann ıellllil etllcled za.. ye~k toplanma giinünde tubede 
mıslı artt

1
11• a m . . · kendimle -8r'IQen gazetecilere pm unıdmJY"ac&klann! tekrarlanıra• Tramvay idaresi. aktarmalı bl- niyet farklan da vardır. bulunmaları • ol1111W. 

DiAer taraftan harıçten mühım lan s6ylemittlr: Muhacir ımısnıJer :mödllrö Bar let ve aylık karnelerin nasıl kut- YugoalafYllY1. Bellnwl, J'llDi 51Tb ~ Alkerlik ~heainclea: 
mikta da manılatur~ eşyası ~~ - - Transit olarak TUr1riyeden las dün akşam Ankaraya hareket Janılaca~ hakkında tramvay ara- .. ..,._1er1er1. ı.,ik ... Walrlr. ~ _..... J.H •• 326 
tırtmek i~in teşebbusleMre ~eçı - geçen muaevilerin bududlannız et.mittir. belanna izahatlı cetvener amıı~ - bldarilıe kurdular: bwsln, Anapıa- dofunı., müelim Ye SQri muslim 
mif bulunulmaktadır. anı atura tır mn '" Balk•lar ıarihiain ftbİılll ihtiyat erat talim için celb ve aevk 
ithalAt $İrketi t_arafınd_an tngtlte- Halid Şazi ihtHall ltçilerin beden ter- Bu ay başından itibaren tıç gün cl~de, illerin ...... elini .... olunacaklardu. 
reye ya!illl mılyon l•raya yakın • • • • içinde 200 den fatl.ı aylık karne a7ftJ snaur ele alm11 bulnuyor. Ba doğumlar iı;ia topluma sL 
m n fatun ısmarl~nm_ıs~ır. Bunla dUn yaplldı bıyesı mUkellefıyetı satılmıştır. Geçm~. ~den kili de- nü 8 Niaan 941 Sah aaat 9 dur. 
nn ıki veya üç ay u;erı~ınde tes~l- . . . . . .. . . recede aöfacle etmJt 0J.:e-iını un- Erehll . .azü .-eçen sün •e .. ne 
lüm edileceli zannedılmektedır. Tnrkıyede modern dıt;ililtn bl ~u~rinde 25. kılı~ faz BUmrDklerlmizf n nettiiimb Sah wyonalizmi, Bel- tubede hazır bWumnaları t•trada 
A _.ne İn•tl~reden memle - niai ve Türk dit tabab.!ti mekte- la llÇJ ~an- fabı-ı~?. ~alit- •d • . sradla Zı.irebi aytıi bayrak altında, buhınanlann derhal buhmduklan 
k=ze müh m mıktarda JTanifa- binin .. m~i~ merhumıh~ Ahıblerı dun ~ı~nu Halk Varı afi gittikçe ayni kuvvetle toplamaya ~~ yerin ukerlik ıabesine müracaatla-
tura e$VU1 ~lmişfr. Bunların prof!aor Halid Şaz~nan ~H1ın .yıl- 8!ınde beden t~tıyeat J~bul yUksaliyor m. Bir ..-lak mücacle~ ~ n, .,_.ilin davetiye yerine kai• o-

-mri.iklerimize ithali iç"n u•ra - dönümü mi.~ıu11e~ıle. dün Etıbba bö:tıe batbnı Feridun Dın.mte - _ . . hib olaa Strb ~~nali~ Yu: a.c.p, mezkur güncl. m\iqcaat .._ 
": aktadır Gelen manifatura et Oduında dıt tabıblerı tarafından kinin riyasetinde 'bir top).antı yap latanbul RUJll!ilklerrnin Mart a- goela.,.ayı basüaki hercürnuc a 1 DÜJenler hakkında uked ıu.n.._. 
'11~ arasında ket n, poplin, tjlÖr bir ihtifal te~_ib edi~~ir. Top : ımşlardır. Bu toplantıda ;şçiJerin Yl varidatı 2 mılyon 350 bin li~ l'MllNfa, ,. .... •• ~aşak eller~~ ..., 90 madde.i tatbik edıleceji 
Y . aşlar 'b 1 ktadır lantMia profesörler, DJ.fÇı mektebı beden teri>i mfik~llefi tıt• me- ~ bulmuftur. Geçen aylara nr• bwakmaya talaamınül edememe.- ilh oa.w 
ıw.ır kum u unma .h . · talebeleri ve merhumun dostları . _ re._n Y ~d 4 betle 2'ilmrük varıdatı bir ı.ıiktar pek pael •lana. •-ı-ı.._: Alkerlik w · .._ 
Bu aTada J>tVasanm ftl fazla ı tı: ham- bulunmutıarchr. İlıtifal •- selesıle görüşul~tı~. ve ha a yü&.lmi, bulunmaktadır. lMO HAcli8eleria •umGa göze çar.. --:7 ~ı 
yaC1 olan bazı kumqlr&nn ela ae. at 18,30 da profesör Suad İmıail ~aa.t ~n t~rbıy~ı yapacak olan .eeneıinin Mart ayı varidatı 1Ml Pllft bir aolrta TUdır: o.nanı. im- • ~bemizde kayıdb Wlm •e P'." 
t rtı1mesi f( n t~bbftsle;e. ~~ıJ. Gürkan tarafından ~ bir cia ı~ılerın nzıyetlttde meşgul ol - senesi Mart ayı var:datının hemen paratorluia deninde, Belpad Bal- n ıslim 32~ Te 326 ~oiamla ih~ 
m ştır. Bunlar arasında dıvıtın ve kikalı'k ihtiram vakfesini mütea- mak ilzere bir komite teşkil olun- hemen aynidir. Varidat yalruz lt111tlana kaleli idi. BuP.. ayni •olü. yat eraı °sıs. •-: terbj~akaa~ 
baz pamuklu kumaılar vardır. kıb merhumun hayatile memle - muştur. Fabrika ve imalAthaneler harbden evvelki senelere ~ bir Yugoslavya, daha doğrusu Belgra- kanumm ınck ':İ·İ ki d" t 

kete yaptıiı hizmetler tebarftz et- hazırlıkJan deriıal ikmal edecek, düşü~lük arztemektedir. Maama - dı kendWne ~ez J&l*dt olan kay c~ ıev ; 1 i.:. er
8 

14· 
941 lkbsad Vekili tirilmiştir. işr;i1e.~ bede~ terb.yeıi ıniikelli- fıh, ıki aydanberi varida~ normal Subı.k ifa edıyor. ı Salı :!at 

9 
da~ doİumhılan~ nü.. 

• • b 1 d Müteakıben .& alan profesör fiyetınm tatb•hna başlanaeaktır. oJaı:ak fazlalaşmaktadır ki. ~ .d~ fua dizdanlarile birlikte ~bede ha-fetkıklarıne aş a 1 Ziya Cemal, IWid Şaziııin heyke- hançten daha fazJa mal -ldıfrnı lstanbul borsası Zil'.,.., ....... . 
İki . nd nberı ~ehrlm zde ba- linin c:Ukil~~i ~il etmitür- Hava Kurumun• ~. -- Be)ooflu Yerli Aakerlik Şube-, 

1 E'ıı ad Velul Husnu Çakır Dte tabıbleri b•!irh•re kendi a.- f f be •• f Milli Piyansonun IOD ketideai S/4/lHl a~lf - tapanlf flatıan ainden: • 
unan zd kı tetkıklerine başla - ra1annda meslek: konuşmalara yapı an e rrua Miıı· o.:.. ld . . b . . 1 - Gerek aıkerlik npan ve 

rıznı e • } f .. z· (' } ta 1 ı •J'llJISO areBlftlD epnel rs:vı CD b-Llıe L 1!L Vekıl dün Sumerbankta geçmış er, pro.esor ıya ema Hava Kurumuna yapılmakta ~ tertih plinmm ıon çekiJiti. bu aym ~ •••ek ber~i bir ae ~ asa.•~ 
~ddet meşgul olarak VekAle- rafından dı~çuıkt~ (Od1tntom vak lan teberrilat hararetle devam et- 7 8inde Aabradaki $eıwievi bine- Açıllı " h yap~ talim mak..dıle 325 .v• 

alikadar edetı iiler ilzerinde alan), d~t Feyzufla!ı Dolruer mektedir. Yardıma iştirak edenle ...da .. t l 7,30 da Japllaeakm. Londra ı Starıln 5.24 326 ~pmlular ukere acvkodiı. tı 1 bu yaylı parsıyer protezlerı hakkında . . . . . e-,.&k ik . tala • edilen 160 00 Dola lS2 20 ceklerd .... 
tetkıklerdıe bulunmu~. Velu birer teblik yapmıtlardır. Doktor rrn listesmı nefre(iıyoruz: ~ . TallUJ'qe • .• • New-Yorl ı r . 2 - Şubede t_oplamna günü &/ 
arada ıplik tevzıatı 1i•le de. met- Nihad İsmet .llPrk porael•n inlay- J~ De. Lilo Hırdava~çı ~· bin ti~ dee!,~.;:. (~) tu'::k 'd'" :vn : !::.t:· 2:!

75 
Nma/9.f I s..ı. aünildü. 

aul olar.ak allkaoarlaı·dan ızahat larına dair İ7. Jıat vermi•tir Davıt LeYı ve Rıfat Xerı'bar Zil • çBuayad L-L b. . · u :L! __ , ta wL. '.l - 8/N2--- '94 l el. .evk.edila. 
"' • · d • ,. • • • ı-" Leon Sem · n an ~a ırmca, lUllQ ve Madrid ıoo P~i.& 12.93'15 ., _, almıştır. lımsad Vekili ~ımı~ e cacıyecı """• eıcıyan ilnc:ü ~ d biitla ldlıı Dilı S 175 cek bu erata elbi.e verileceiir 
b r miıddet ~alarak wtldklerine Haliç idaresinin dem Mani~ 1000, Yaf~ ecza ~ ferin ifletilmesi aure~le teker aek: ::~ama!: Ymtz sı:ıs'15 den elbMeleıa almak üze. 
de'\ am edecelrtır. m•lddan posu 350, Bıtar ve Atavı halı tüo- çekilecıelderdir. B\Qkholm 108 t.Yet rr. IO.TG re arzu edenlerin 5/N-n ~ 

. . Müa.b- can 200, Mustafa Rıfkı Ecevet ke- Bu lnılnl h--.f,yetlen ittin eden Altm K.85 7 /nisan günllri f!lbeye gelmeleri 
Küçük kız' arı fuhşa . lit Hv:~==~ ahn- ~j 150, Ohanes Giri!liyan ha- bu eertibde teselli mükafatı adecileri Mı 17'1 killge aUın - =· !~t~·.:,~n;.~ 

d. ._.... karar •erilcliiiai ,._..,._ h tüeaın ıno, YU9Uf Zıya Batak de artınlnut bulunmaktadır. L--'"-'~- -·'-- lın L 
f8ŞYİk 8 J0r01°' Veküet Haliç W.rninia vaparlL k~ 100, Faik Bektaş keres- • , • • W... ve Talavwllı ~~~ uus-- ...,.....79 se e 

Be oğlunda, Büyük Zıba cadde nm. ~~ni '"-~~ tetkik teci 100, Vah~n A~8;C~Oğlu halı tüc 0~~;8~~~ Dratmııd 1' 5 1118 ıt.92 4 :.__Toplanma süDi selmi7_. 
. d YE Ge--ci 2.1 y-ndan etme& uzere tehnaıa bır laeyet can 100, Artın Hıcılı oğlu Hayik b 1 u...ı_ telif LL ~•~ 8rftl - ~cm VU ıt.51 lerin aakerlik kanununun 90. med-ı n e nune ~ • -- . .,._.ı_ · · n_ ı.e~ H ı.:_ C·---·~'- hal ttt r.._ u muttur. nıant mem~eu.:ıns ..1.r-

kuçuk Uç ~ km fuhp teşvık ao-~ıı..~tir .• ~ "'": •. aD\i . ...,. u.w~"' ı ccarı 100, Mı.u-- yapılan ihracahn mat.im b& baım desi macibince ceza söncekler-
ettığınden dolayı adl"yeye veril - ~la~r=..:U~ı.3.m~~ teza halı tüccan lOO, ~o~ Atak: nı Mıma ~LD 110 isin liralık 1 ;~~~~~~~:-:-;.;;~------------------~ 
mıfti. mana e lıyan halı tfü:can 100, Vıtali Karhi tütünle. lnailtereye cönderilen tif- E r~ 

Mevkuf bulunan Emine hakkın ( KUçOk haberler ) halı tüccarı 100. 1timad :kza depo tik tetkil etnMktedir. Diler ihracat!~ D AV E T N A M 1 ' 
da MUddeiumumı~rtçe ~~makta _ _ IU 100 lira teberriida bulunm~ ~aamda H~daya ~: F'"ıliatine 
olan tahkikat netıcel•mnıftr~. Suç e ~lediye imm- t,ıeri mttdör- laniır. Wlerda, Danam~~ tiilüa ve Al-
lu ~ muhak~e ve •ecz..ıye ~ Htttt, Xadrk&y benl+,ıö haıta ile maa711Y• f,ecl.~ la • u -htesl• 
lwısıak uzere, aslıye. 3 ~~u ceza &lamı Anadolu yakasına aid i • S...- kaı... •imlaak .,.._ ·-%-L-- a-1 SDtner 11 Tıksi111 Sinllllllan llldDriJetinden : 
mahkemesıne aevkedılmlftır. mar plblannı hazırlamıştır. Cümrilldnde 1-lliyen UM3 ~ ..- .,. _,-...-- ....,.aabsa 

1 L-L- ,.~ '-sün ~ .,._"iL.!_ - .,. .. ......__ r~ ı 'Wa.- -· ...--:'--..- itimren sinemalanmızda ~ilme-- ...... _,__ ~· 'll•ecli . • ~ Ya &llDYenİn ....m -- • ___., ~ .,,.. -- __,_ n- rs.a -~ • ._..._ e.a . Ti tara e çıkb r.--ı-, ~.ır ~ sının u. .. . tiad=ı le bqla!W'M ._ (KlVlaC1K PAŞA) ft1mi ~in Buuun ~-Şelair ı~troR _ eJ .. . dewesiıacle müzakere edıtecet •Vekalet-. ~~· U.. Önümhdeld 6/ıt/941 Pazar sü- AT ıuo DA TAX&brl ~A tertib ed!Jen matbwıt 
Sehir Tıyatl'OR husun höyük bıT tir. l"lcfill takdirde fensata laemen nü ... 14 de Emiaön& H.Ani •-

189 
_

1 
__.. Uhrir ..,.u.rue sinema mftdflrlermln teşrifi• 

lııeclro ile twrneye çakmıtbr. Turne 1- • t_...:1...__ ·ım . ta h J&flıanacaktu. Allbdm llccarlar. )o Wllla -:-..s.....ı-:- •• ti..' 
..ı....dan f la ~ 21 ~e .uqsı ..-ıı:ye nn esı a • bu h icM _ .ı __ ~ n ___.. iÇ i ri rica olama. 
~l • v9ilecektir: Turne Erza. hüd edilmiş olan 40 bin balye tif· bui:n.k dI ~eri -!- maı ,..alaeakıw. BillarAıll -mn ·-------•••••••••••••••" 

,. aeakhr tiğin aevlti Niaan sonunda bitiril 'nlf la l'I' ar, IV'"ca ihti- 111~~·=:..:-=..::•=t~-==-·-------------------:==========::-run1a kadaT uzay · ınif oı.ealttır. Şimdiye kadar ta • puıaadaa lala kah•• ....... t.11.. -
et-Lir TI-trolm h•IDIJOI' mu? ahlıiidün dörtte üçü ~önderHmiı • F..ıerle ald.it blıvftlen fazla .a
,,-. ı- -s 'ir. Elde mevC\MI olan 20 bin bal- tarda ~ 'bulunanlar hakkında 

Belediye, 5eMr' Ti,atro. kame- ye bdar tiftik de ıimal memleket ta ... JSP't'laeal:br. Sa..... Fl.t 
di lıemı.mn Mahiınbat veya Tak- lerine satılacaktır. tsv~ Finlan • MürakalJe 8ürOIU da koatnl ede-
lim ainem nak5 ~ te. diya ve bilhassa Maeariatandan da cektir. 
tebt.ii91eN aıı ittit. Ola BekdiJe bm;c>k talebler vardır. 
fen he7eli ._ ~ l.,moeu M!a- e Millkiye mifettifleri, beı • Erbab Gazİloculara 
recleri .. 1ııilllllan g-.ek !edik- müfettiş Jfeöim :Kazminin riyaae-
lenle LI ;lardır. Bu hinalar. tinde dünden Jtibarcn laanbul Be 111Djtl8 
dan lııidai ,.aa..da Şehir Tiyatrosu lediyeısinde senelik umumi tefti,. JliNlıtitJ tramftJ' dank JW!n. 
IÇID + c..... lerine başlamışlardır. de tır ta.ineli. pstno, pastw 

• Fiat Münkıbe Komisyonu· yapmata eot elftrifll yeni d1lt -
nun dünkü toplantmnda yenıden Hn, lıdbdetı 7ls metN1tt ta.. 

Dlıııa muharrirlarlndr.ı terdın9- üç muhtekirin adliyeye verilmesi na 19 pmJık .. ,..,,. ._.beır 

O... KnliplL.. Şarka Yılclm. .. Emelsiz ArtlaL. 
"' 100 Seksapel kadm-

M AA l K A ROKK 
Bugtıa 

I AB B 1Dm11asmda 
- ~""' ımıvaffald,.ıi olu. 

Kora. 'l."erri llr mrili ıumıara: M kararlqtınlm~ır. Bunların ikisi lirabttır. 
Maksfm 8o ki peynir ihtikinndan, biri de 11 AJl!i mabalde battal Hllrr ita- fihniw plerWsi Dmqbraeützr. Blnbir harikalar filmi 

kunqlak ka1<ao paketini 25 ini- raca,a müracaat. TeJefoıııa. 52.11 --• Suareler içiD yerlerinizi eınrelden ahtımuz.•••"' n .. ı... ruşa atmaktan suçludurlar::_. _ _.'...:~~~~~~~~~~~------------------::::==============;;:;;;;=::;:;;;;;. 
Oniversitelerl 
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SON POSTA Sayfa 

Bir Alman iaşe gemisi 

1 ::::=:=.::=:::; 80 Sene ewel ::;=.::=:= f K O ç O K l (Resmi Tebliğler)
1 

K6peklere dair 
halırlldı 

llbrt• · lırıe -ıııın [~A~E~L~R'-
s • d • S e d h k A b Serle.J.a~ 0~ dotıtum: diseye dair birçok karikatürler 

l..ondra, 3 (A.A.) - lngiliz ba.. 1 1 aı are a Randevuculuk J&pıJormut! - Sokaktakilerden mi fikiyet e- retmifti. Köpekleri toplı.uuya 
•a nezaretinin tebliii: Be,iktqta, Oikilitatta otur.n dece ... in? •• Yazıktır, bqka bir ;,azı diklerini haber alaolana onları 

Dün ôileden aoDra, Holanda •a· yazan •• C'meklı" General H. Emir Erkilet D.n.him Hakb admda birinin eon yaz. ııl evlere aalr.ladıklannı aöı 
bili açıklarında yapılan mutad ke- ll sünlerde nini bir fulıt J'U9MI Aa5- bir~=~la~ doat her ikimize bir karikatür •• _ Müteakib n .. 
t_f uçuılan esnaeında, lnriliz hava _ 64 _ Jara bazı hazırlıklarda bulunmak ~• ae aetirerek burada randevuculuk _ Ba L-..ı__ _ ela • il köla··p~' toplmıdıktaa 90Dl'a 
&uvvederi bombaıdaa.an aerviaine etraftan kuvvet celbet.mek imki.a- yaptığı teshil edilmiftir. . ~ tan-· • rın piıwi.ğim söateren hir ka 
ınL enaub Blenheim tayyareleri, silah- Süli SoiJ lttır•lıôlınut krtuı 

1 
• ..,,. s· .. dd be . b clilmez. Ceceieri •heba liadar hH· tür. Bu karikatürün Leı"andı 

amı vemutı.&. ır mu etten n za ıta tara.. hyorlar. Yazmak IAzım. -L • J ·~ ı . L.....t_ı 
bir iafe ..-... dört itabet lı:ay- Yanmadadan Berzaha taamıza Gec ükG ti . ti 27 Ha hndan tara.ad '" kontrol altmda Qn , ... _. tOY e ıw ••• 1R&n-.aaa 

debniıtir. Bu vapur, son defa gö- memur 1. Grenadye alayınm bir ta- . d e ~ knet. e .~becwmti. " · • bulundurulan bu evde dun·· ani biT lann araaan~a münab .. bq.. pekleri de topladılar, bundan 
rtilclüiü zaman, kıçtan yanmıt bir burile 11. Ber-.li7• alaymdan, uran a. uare •. e " 0 • e . ~sen .~e • • • lamıfb. Ben kendimden bir teY ill· eokaklan kim temizli,ecekh 
Wde batmakta J,ulun117ordu. Sillh ÜÇ batar)"adan ve bir iatibkil)> bö. nubdaki mufrezenın . ıd.. Bug'!nkü .,.......... yapıhmt. ıçeride bir ta- ~ etsqıııda eö;,ledikleriai elinle • - Ben de babrladnn. Bir 
•• IU. bi • • • d ta l:ı~t-.ı_ ->'--LL b ,. ____ t 'I ·- hareket proıramına SÖre bu lllUfre-- - ":JCUDMI& bduılar baJwmı~ dmU -L. • A-ob .,. 

-.er r Jete semıane e m -.-- ~-.e • u-.u :ur "d ·1 b . d-L• hD'. n_L -0:--1 ...J_ a-aÇI '°"' ma. ne "Yal'llUfr 
.......... ka7dedildiiı söriilmiittiir. quio milfrezai. 26 Haziran fecir z~vgeçı le~ e unun cı':ann .W - Ula& .-e •;_ - hsim;ror. - O daha 80Dralan Hem 
Bir dfltman radyo postaa l>inaaı. i- Yekti .S tümen ordq&hınan doiu - dıge~ tıeBpelen •Kd al Vf tahk~ ede - Ranclenculuk yal)biı hu cü~ü. - Canan taUJ'• .bırak. Sabaha lamaz, zehiderdi. Bil..;~ d 
_.,_tler netSc:eainde )'lkthnıı,trr. Mındak.i aiperlerindesa ~k ve cekti. u eana a ona timaldeki ...... cfta me,d .... çaku lbıaNm kadar havlıyorlar. Bar oı.. De iae, bilmem yalan. bu Agob bir 
8-.'bard.naa Ye ..AU muhafaza öncü vaziffllini cörea bidmi Gre .. müfrez~nin ~oplan . da yardam ede - Hakkı baklanda takibata batlan- ne l>ir, .. İÜ. ne 00. .. :Jinnj. • • S....yburnunda rakı jçiyormUJ. 
aefYielerine menMıb tayyareler. aadye ala~ tabana, l.erzahm ceklerdı. Mu&~ mukan~n olan mlfbr. Adam 'batanda bir tane. nanda kipekleri zebirlediii z 
~&a. dütmanın karakol gemıle- karpnda ve ltaJJan 8iperlerinden hadde çıkarmak IÇAA seceleyın ya - C landlnlanlv - Peki amma &lclGniinler mi) lerden vann11o N.aıl ..,,.chr, bir 
lifte hlleam etım.ler ve Haamnede. takriben 3 Km. bir mesafede bulu- ~adadan . Bu Kemaı m.evkiine E'.mni7et 6 nca tahe memurlan - Ö&diirmelıialer de ne yapsın - ze Jl&PQllll. Koekoca adama 
M.upertua ve Camı tayyare mf!J'- nan ve T"ürk ve yerli kuvvetler ta- acab ecl.~ pıyade ve topçu ~vvet· dün d• tehrin muhtelif "1Utlerinde- lar). etmez ya, diyerek bir tane a· 
tln11annı 1>ombalaın1tlar ,.. mitral- ra&ndan tutuhnamıt olan kum te. ler seçmlerek albay Cavaccıocbi • ki kontrollanna dnam etmitlerdir. -Topla.Nar. Ba fena deiil. abmf. ~ öb6r dilDYQa boy 
)iz atefine tutmutlardır. Bütün bG pelerini i.fp) etmiftl nin emrinde, taarruz harekeli için, Dünkii teltitJer neticaiade. unaA.. - Onu ela sörmiiftik. Cemil - Hayvanlarla uir-lmwn 
"-reltatta~, bombardımH aıeuiaine Müteakiben. bur.ıda, ,...U berzıa· 5. b~az ~e 2 ~ritre ~i.yad~ tabu • telif .eyriiaefer a.izamJuma mahalif •pqa• ,ebremini iken... na. 
lhenaub btt tayyare de ..hll muha. lun daralmıya batladıiı yerde. ltal- nk. bır -~~~.Jetli ve bır hecmli ıii • harekette bulunduklan teabit edi- - O 8UD8D da l.aaahuWa 80kak - Böyle eö7leme biradft'. 
~ aervmne men.u'b bir tayyare, yan birlikleri ve iatihklm böliliü bir varı bolügu ve üç batarya len 12 ıoförle, 11 otomobil ..Jıjbj köpekleri çok muydu? ~~lar köpekten seçilmez hale 

ferine dCSlmlemlftir. piy.de tabarile bir batarya)'& ve "toplanmııu. Bunlardan başka Bu j baklannd• ceza zaptı tutulmuştur. - Çok ta söz mü} Adım baıın- Öld"' L d .. .,. 
Y- hWili ( 149 milimetrelik) ob&s taknmna Kemıaı müıtah~em orduılhında, ce Beyoğlunda Aiahamamında da hir tane... - urme& ogru mur 

Atina. 3 (A.A.) _Yanan bat- m~ olmak iizere 'bir .abra tab. nubdan gelmeaı m.uh. temel. taarruz..,Maatafaya aid fmnda 5l tane tar- D · dik' "b" -Baıka Çllft JOk. 
L · S -- ı- L-1duL- la '- L '- 6 d L... - eaeee llJll 

1 81 ı. - Bence var... r-%.al~ •aınandanJıimm 1 8 numarala ve 1 ---•• • .,,... ...-. ra &arp &oyma& ıçnı pıya e uö- baı nok•n ekmek bulun .. E · ..ı·L: .__. 
Z Niaan akpmı -.rolunan ıemıt Ba zaman sariuacla. Uriezia ce- lüiü ile biT dai bataryaıı lmalula- den edilerek fınn ~b~=- - 'ftt, "mcıiııU gibi c;oialnıat - eoma ö&düRDek deiil çoialma 
tebliji: nubanda. Ba K_.•n ileri hare • cakta. zabit varak&li tanzim edilnıitt" a lıard': T oplay.p, Hayuazadaya liin.. nna me7daa Yermem~ 

De.riye n topçu fa-Jiyeti oL kete .... mlfraeaia komutam En nihayet daha fazla bir ihti.. Bunlardan 1-tka Galata ve Emin~ derctil~ &da) - Yani ... de köpeklerden 
~. A.a tanareleru ... ~e ba~ albaT C.vacıdochi .Wıia emre tev. yat olmak bere, General l.equio nü cihetindeki bazı eanaf bakkmda - . . .... 

0 zanıa. . • 
4-li toplanmaz üç motörlil iki dUt- 6k.a 149 milimetrelik 1-tarJayı. mühezeaXıiın 2 7 Hazirandaki va da ı.elediye talimatnamellin - Bir ikı sun mavnalarla Ha - - 8i.u olmama bizanm 
.._ tanar-1 CIÜfÜrmiiflenlir. I Ba K--. ........ IDID en duiu • zifetıinin daha ziyade tedafüi ol : halefetten takibata ba~ :n.u- ~~aya ekmek aönden1di Böy- ma ... 
ta:1~ 3 (AA.) - Atina ajana NDcla. Uzedncle bir blok~~ b~ - duiu1lu dikkate alan tümen ltonuı.. V iti nakl" L---lan· le ~ ta~:r;.d:t,maz. KöpekleT d Onlanedipn. k~ ': __ ~ 

aoiriyor: lunua. Wr ... ,,. ilerletmişti. Mu • tam. 33• Be liyeri taJ,munu ken eu lfe ~ ora •aç n • evam . ~vr u. uaı 
Unıuml emnb'et nezaretinin 2 ~ ~etler de, hu bataryanın di huaual ih~tına tefrik etmetıini Eyüb ..kinlerinden Hakknua 9 - ~ualı:. 1 bulun fazluını dınlemedım. 
~ U..-ı nepolunan resmi tbe- hİmayelİncle olarak. d~ya c1_0 iru ve her an körfezin cenubana ıeçi - )'aflanndaki oilu Hü.eyin dün i.ke.. , __ L ~nKatan s-du. eu7~'!e r J.,,,,,.t l ı u.lu '""Pı )'anafllllf Ve ppalan ketıf netice • •ı bil-- L "d ) dd-...!_..J __ ·-·rk f.. f 11\u:an •&aeteel ana- U.... ~ 

f\:.,__ J _ _J_ -!~ )ari) • d-L! rı e ıcçe& Ve 1reç1 artına yalclD e C& -- _,,.. en, fO or 19- •-w•uHH ___ HH•---·---H•H-•-·---H•H•---
--tman tanareleri Coloam ea - •.....- art • cıvann .W te- bir )"erde harekete hazır tutmuuu mailin idaresindeki 3046 numaraL 

lalar m~Jkled'Di bombardunaa pelerin ~t olduiu ~aplmıttır. bu cenerale emretnıi'fri. U.nıyonun çarpmaaile baııından ya .. 
etftıitlerc:lir. Birkaç kadın ve ~ocuk ltaylan ketif kollan ıeçad Slrtlar.n.. C. . h" .. fr . 27 H • rala•mıp. 
)aı.Janrnlf ,,e mwcirlere aid kU.. dan ancak. 1000 metreclen biraz ~a~c 1 

mu sz:'° üstdı• Kazuede çocuk celbolunan .m.. 
~ük evler barah ohuuttur. daha fazla ötede ve Raael Ma hıti- kran ıundu ,,'{!ta ... ~._. k e.11 mb ı.. •t hl imdad otomobilile Balat L __ ta 

Dü ı_L ..1_1..•lind d ..ıa.... L-meti' d . ld ,__ d v em or ugııuı n ı.-.ı o a are&e . ,_ ld 11t111 • n memacaet UIUll e il,..- ua n e tam• en ceaa1111 oanı etmitti. Said k"" fezle batak) lr. _ neııınıe aa mlırut. ıoför yakalana-
::!o~ İtalyan .!•yy~releri m~~e~teb~ u~nmıı. Türk ve yerli siperleri gö~,ruandaki aırt~ ~tb üzerind~ 2 rak helrkında takibata batlumu,tıır. Hayal ve hakı·kat bahı·sıe . 

l n ı>eratutle ınen 1 klflyı cur muıkrdu. E . b riJ büıilr.letli b inli 091Danbeydıe oturan doktor Fet.. rı 
a dık. Bu tayyarecile?den Uçil bir Saat '2 ye doiru, serek Raael _ntro. b- 1~~ 27 2Se ae:... bi Ercan da eltin Tak.im cMldesin- -
P8paa tarafından ele ffeÇirilmşitir. Ma cihetlerinden Ye serek Seli Said 1s.uva~ •-bo ula •• ·_ve kt • "dile den s-m- Dim ·t • • "d . Bay• cR. R.• koc:aamdan .:u I d .. JL. • ....:L • L _ _.__ • • d · • • rf d d !-..!'- -.a..1- ıyen - ur n yurume e ı r. -y -·.. ı nmn ı aremn- . . . . .--- ..... .....,ı &muua ııÇ1D e meY.ti, 

Alman tebliia cdrvabi~;:k •n .. ~da a ~aaı~ Solda da, 2. Crenadye alayının her deki 78S numaralı otomobilin .. d. yetçı dejil, fakat evlılik bay.atmcla lenceyı. memnwaıyeti aünlilk 
Be ı.:._ 

3 
A.) A 1___ e muc1111ı arupaarınM'I na- • .. genç kızlıimuı b""t · ba Ue · • lel --·-_. 

raiu, (A. -:-~v~ ...,'ketW ··riiJm&ftil. Hattl "bv iki taburile kalkanla batarya. her meame UgramJftw. • u ~ ~a ~ sa er a.---a bubnaktadar. 
dllla.rı ~~andanhsının tebliji: gruplarda11 ~azılan berzahın karfl- ilU dağ bataıyası ve diier te,kiliıt, Bu çarpma neticesinde vücudu- taha~•lı: etmemıt aormekten mu • MD çok 1recmeden evi bir ü~·· 

S malı_ Afn~ada. Alman • 1taL eında Jnnn tepesinde yapılmakta o. körfezin oerıub sahilini takib edi - nun muhtelif yerlerinden yaralanan t~. . . . aea çanlabr Ye aal bayat da, 
Yan motorlu cuzutamlan ve bava lan sahra bataryaaının önünde }ü - ı yorlardı. doktor tedavi altma alınmış, Di- ~~ba ~erltes de aynı "\;UJ- zevk de ondan eonra baılar. 
lı::uvWıtlıeti tarafın.dan 31 Martta .. d b 1 G d S l k 1 .. .. .. d"' b h 1 mitri yakalanarak hakk .:.:-ı _ t k"b yette mıdır? dıye soruyor. Bay•n (R. R) ya göğün bu 
kuaıuıa ffaki t. ~ j la maye mevZHn e u unan rena - o o un oncusu, un o, u u- ınoa a ı a. Sa · la lı 1 1 d • 
ae1Uflet:j"_~rva30 dyu:man kaan~yzo- ye taburuna mmıub poetalann tü- nan, geçid tepesi mevziini iş.gal et- ıı ba"Janmı ştır. kuvvntınıl n~oryue~d· •V ın.san ~uaa? • adya an~ ~nt to~ragınd t.ozu araaına i -·uwu · y ·• f k ....:ıı: f ı _ . ık- ..ı k .. .1_ b d • b" e c ııı; ıgenne m vı e- mesını avsıye e enm 
nu muaaciue edilmiıtiı. e menzıuı mest. eıerıne MJaT me uzerc ıa.en. ura an anı ır .. • iildir &zılan maddi hayatın çer • 

Hava kuvvetleri, lnailtere etra.. yaklqmı,lar ve bu taburun tüfek ve piyade aleti yedi. Mücahidlerin ge. :uatahkem .<*·c:lu~ahı.nda bırakılan çev~ içinden kolaylıkla çıkarlar: Bay Şükrü • * 
f>ndakı sular iizerilMle .uaı.Jı kqif ain" meldnelitüfek atetleri• geriye celeyin buraaım küçük bir müfreze ta~.al•r. pd~etli bar atet açtılar toz pembe bir aleme dalarlar. Sa - - Sü be ye~ dar · 
hareketleri yapmıı ve dün de mu- atıhn19~Tda. Ayni zamanda yarım· ile iıgal ettikleri anlıtıılıyordu. Sol ve mucahı~len ~zaktan dolatmaia nırlar ki hayatın böyle piyaqo1111 içine c1aı!a1t. Y biraz ::ı.:~ 
vaffakiyetle dupnan tic.ret cc:mıle- adad~~· topçu ile Bu Kanat mllf· kolun öncüsü, nihayet 20:30 kili- mecbur etarler. Bıllhare Jta1,.an lı:o- \..,dJJeri ic;in miiemmendir, artık çekmek bir eenç it d · · ·· 
rıne hucum etmi§tir. Dört bin toni- re:a.nın topçulan da bu etete itti- den ibaret olan mUcahidlen geçid I tuna yaklaıtıklan zaman iee artık h - '-"k• h t d"" d""kl- · '--· •• JaL•Ji F~'- m ~ ,~ç, 
1• h · d !'-" 1 ak t · 1 rd" ' im 1 1 · '- 1 ıuu 1 aya a on 11 1en zaman uu ~ acı o QI r asat &01'~un usto acmm e ıa.ı vapur batırılmıt. e mı' e t. mecziinden atmak i in blokhavz - •nı ıt ve av et erı peııı; aza mıı . . . • .. . . • 
a n a 6 vapur da kı.men kc'ybol- Ak.-ma doina, yanmadadaki dakı' l "'9 l L t bç t t 1 bulunuyordu. Ondan sonra da E - hayatı kendılen .ıçın ne derece mu- ııe"bebiıü anlamıyorum. Kannız 

b 
. ._ l ~1_. v ,. U& op a aryasının a eti __ ,..ı L___ 1 ı___ • • 

nıuı teliklu edilecek deıecede ha- ta Y~ u~~a CQIUD~. Ye lo~u. agu yardımından istifade etmifti. ritreli taburlarla iki dağ batarya .. ...u OIU'nMI 
0 sun memnun O~ vazıyeti tahammül ile k.aqılıyor 

aara ugratılmı•tır ı makınelıtufelc, aun ı mlniler. li • Mu·· ...... h"dl b" .. dd t t • , sının çok şiddetli ate~lerile karp -ı lanna imlı:ln yoktur. Buna mukabil yüzü ıen mi. iatikbal W.in aizinle 
~ • ğrml f1ek •· l 1 hiz edil- ı ..- ı er ır mu e a eı e... -ye bir Alçaktan bir hücum eınas•nda, . ~r lk re 

1
tor er e tec tikten sonra. aaidan ve .oldan jler- landılar. Bununla beraber müca - bir kımn irısanlar da hayali hiç hil- bap vererek program yapl)'or m 

muharebe tıayyaresi, cenubi İn.. =· :m l S u;c: ~~J'-::m liyen halyan kuvvetleri ka111aKıda bidler EritreJilerin aflarına ıirm~ie mezJer, maddiyat içinde yaşarlar, Kendinizi dün:ramn en me•ud 
~ltddrede bir tayya~e. mey~an~a 1 b;Jala~ ~.t b r~~hab'::ak:; geçid mevziini terkeden Raıel Ma ~uvl af.fak. olmuola~, fakıat bücwnu maddi me.eleleri görilrler, tahmin- iteği telakki edebilirsiniz. aonra 
.,ç uımao tayyareaını tahrıb ehnıt na ı . mu e aıu .• .. mevzilerine . --L:ldikJ . d ues eyıp ıdameye ımlcln bulama • 1 • ··ı "'1 • h ddi ·-L• larla . 
"e daha birçok tavvareyi haaara u:O- vetleri eski onluclhlanna donm~ 1 1 ··& ~ b~ . erml en mıılardı. Bu eebeble ric'ate mecbur erı, o çu en ep ma ı ımAan nutmayınız lu. be, aybk yaz 

Jı • l _..1: ta yan mu ezesı urasını ı .. ga et- 1 ..ı.._ 1 k eddi 'b lar h ... ı 1 _..._ · • .• ratrnııtır. e.-u.. l . ..: tah'-' L--'-d Ç" L·: L o <J'1 ar. mu ayy r, un ayala a- - geçer ve ge ece11. mevaumn sızı 
Al_ c·· "'}üyor k.i koca 5 talyan tU• .. Ve &ıme U...- 1. UD11.U uUrasl 1 } • • ~denizde Ciridin gerbmda, Al- .0~u bir .. _,_,..ı k Sidi Said mevziine •apalaeak gar • talyanlar bugün de vardıklan dık an zaman e.a~ea bekledıklen mevsim alkıntmndan uzakta bul 

inan h b 1 . e t menınuı avuç mucanKıe aTfl " le le b ~1 . d .. d ı..· • • "" - d b '-- akl 16 mu a~e e tayy~re erı: .c !11 an bütün bir sün zarfında yapabildiii ruz için bir istinad mevkii olacakh. y~r r unun aeruenn e mutea - mr vazıyetm onun e umnac an maaa çok mümkündür • 
..., bin tonıllto hacmınde ikı mllhlı d d b b" "d ltalyan müL---ı · 1 L l bu did sab!"4l tabyaları veya blolchavz- için ufak tefek 3bakl-klardan mil- * 
QU rna ti . . . hatırnnıtır '8Y yanına a a oı ır araa e, or. ıTI:z-..nın ao &O u l . t • l di. T'" k .. 

D n caret cemııın~ d"' AL dqüatan nihayet üç Km. kadar suretle geçid mevziini i1gal ederken a~:~f&k e matlı u L •• ur V'!_ m~ • tıeesair olmalan hatıra celemez, bi- Bandırmadım mektub y 
Utman. ıece ve gun uz, .1 ı:..erek d bi b ğ k I b "h • d -rn. k caıuu uvve er, uu1run cepne o - . . .. . . . •. manya üz • hücum apmamııtrr. ı er'Y ora a r ta ya yap • sa o cenu cı etin en ı ur ve . - ..ı - • • • . llkıs ufak bir ıurpnz kendile ımzasını okuyamadıiJm okuyu 

enne y rnak ve akrama doiru müfrezenin yerli kuvvetMıin hüc1mılanna ut- n.u- umuımyetl~ Sidı S.ıd tep&- ede d d klan · 
ltalJuı teltliii büyüle luemile betekrar 11eeri dön • ramıfh. Türk ve yerli lı:uv-ntler, amde kuvvetli bir aurette durmaia ~nun r,. uy u eevanç ma:. . . . . 

Roma, 3 (A.A.) _ lta)yan oı- mekten. körfeain c-enubuada da ay- bir clln evvelki ltalyan hareketini devam etmvekle. bera.~er bu mevkiin kuçuk fe.)'dendw. • . • Bırı~cl $8rl içkı .ıçmeyinız. A 
dulan umum kararPlunuı 300 n• ,i suretle bir ~tar tarka doina haber aldıklannclan Sebhalar hatta- cen~~a dogru ınen ust sırt ha.ttının Bayan R. R. nın hilmeeı llzım ki, kafa ıle düfünün. Diinyeda h 
lnaralı tebliii: vanaşarak lı:. ,,.pmaktan ibaret ntn cenubunda aüratle toplanarak ıenande kaybolmuılardı. Cenub evlenme sününü takib eden balayı şey unutulur. Fazla ısrar etm 
. Yun.n cepbetıiDde topçu faaliye. olmu,tu. Bu hanketleriıı ltalyan- eıl'Yeldee ~aT v• bugün )'il- ı 1talyen kolu da. Sidi Saidin urp.. belki 30 sün de aürmuı. küçük bir b()funadır. Kısmet değilmiş 

ti IÖrülmiiftüı Han filolarımız 'ara bir faydalan olnnva.caiı ati • riiyen ltalyan koluaun üzerine ce • •nda ve kara taranndak.i ilk tepe- tatil deweeini müteakib bayat m~ or · . . . 
0

. 
Coloa deniz li..ünü Ye florinada ·ardı. Fakat 'buGa mukabil TüTl ye nubclan ve cen11b batıdan. ıasız ba-

1 

ler hattına kadar i&erlemeie mu - d leli balı:lı: J caktır Erkek ~eyın. Belkı aıze daha ıyı 
~~hn nıütebattid bulanduiu mü· erll mücahidlerin 59özleri a<"".ılarak talclıkların arasından ve kum te .. vaffak olmuıtu. ~ • lı:ım a a. . d_J• • t hazırlanmııtır. ODU bile 
1'in. bir merkezi bombardunu. et- fıaJyanlann bir taamg arifesinde pelerinin arlc.alanndan atı1mıs1arch. (Denm edl:ror) itine dalar, acha eYllllD tmQI ile 1lir miainiz? 
.., (Arkcası SG'lfa 7 riü"n 3 de) ,,Jduklartn1 anlamı.ıard'- Bu da on. 1 Bunlara ilk evv.-J Bu Kemat H. E. Ertdlet nıenuldiir. Mesele erkek. için ol - TEYZE 

•So.a Poela• lllD tefrlkua: 7 ..Snak takib etti. Melpomeai ha- cak.b. MaJıfim olan fil ki bu iki ha- tı. Camb~e akın akm Pi 
sur bünaur ajhyordu ••• Hem aih - reket.in biç birini J'•pamadı. zira halk Card'ealaua aelm• ........ ~ 
yor, bem de eokak kapaaıoa dojru müdüriyet ka&>• ııçılmıt içerıye A. 0.yidia bir tek emeli varda: Cam 
rurüyordu... puatol sinnilti Dürrü üzerine doi- bazn...,s batırmak ••• Benan · 

Dünü arkaamdan kottu: ru atılda: de oradaki .... at.lr&rlan kendi 
- Melpomenil... Melpomeni, - Patroa... Patrwlljum... lf... nna csllMıbaeii filtiH6. Ha 

bayahm ... Nereye)... lu habımini duyar ~ -d.- • nR' · .......... bulımclu. 
"" Şimdi kollan aıaaında tattuiu kaçb... 'birine k.-dl mle•eee.mde bir 'J' 

Melpomeni canı acımlf bir çoculı: Aıtak W&ketin .. den. tabak• M.zu olCbaiwm deCaatla aöy 
YAZAN ı EK.REM REŞiD ıibi ail1Yordu. Hıçlmıkaan aıaaında lanna iDlllİt olan Ap.aıola ide bir Ap.lt-. nrmekte olduia iicre 

"-- . k b" k-_ı_ ---· bir te He'lu. 1....::ı_ _ I ..aL. • • L!... da: teY tem edemezdi. 811 haberi bl - Iİll A:i mimini tediye etm..:.e i 
'-tUll\.uhanede bued ettiii aan'-f BüyüMel~~Ö;i°eri falta: b" · · · 7- •;• ...,.erek ellermı -· - Evet diyordu beat du~. yük bir aojukkıaalahlda bqaJada. de olclujaau Mkru teba;•bild" 
~~n kötüle~ fınab tekrar ~. ..-- .. ._ d temiz 

1c~i -: yo~__.ru~~du. caiım bur~da ... Qdecej:im paTa .ldmn edi'leceluıiDb ft)'& •bl.Yiik TeYekkeli Yıld N • Sül' 
.-~ü. Dünii bundaa hemea il ııibı açılmı9tı. • • •- erece oa en uuaenuare karpıuu:la k v Sa b ak "k • -.L ... - clemit ol.& • ız. ete. iatij d . ruhlu safdil oldui.anu ifade eden hayran hayran duran o·· .. :ı:_ azenacasım... oa ' .. m ça • ı ı--.e w ~ ___ ı_. Apntola kld'fl ıelmek ceaa • 

a e etb. v~ ı · urnaye-. • hpcajmı ... Sokaklarda dolataca - farda Qllİ 1'U,ydi)i söster~ti. kendilerinde hisse · l · 
- Niçin tüyecelderL Para yok .. euali eorduı v b. . • •• p ... Ciizel bir it &n'J'&C&ian ••• Bu uyufUklulı: araaanda hiasiyabnın I...!- • • • • tmemıt erdıl .. 

4- onun iç.in... Şimdi, nic,,iıa para - Ben de aatılacagım) ••• - Niçin bö!~e karf11Dda duna - Belki çorab :ramıyacafım... Her. ne derece elim olduğunu izhar için 1...- ıçe~e ~vad varda. Da · · 
tok diyeceui.ıı > ••• Bunu kuıdile .. , Dürrü, bu sual Jzerine Melpome- )'onwı) · · • N1Ç1n aö&leriA böyle ırun kenaım için ail yacapaı... Ah sadece kollarnaı :rana açrp kapadı. hak.lmu teelim l;ln tunu da söyle 
:e sor . .• Hava-Cıva öldükten aon niyi kulakbyacak oldu, fakat arta bayg~nl~m~or)... . Melpomeni. ah kaymeni ••• Ah ka1- 8atlm önüne doiN eidi. Bir mücL mek llzım ki IÖziimi tada ve Yıl 
li '-rirciler selmez oldu .•• Sebeb>. kalan bir mahcubiy~t bu hareket • Dünü tit~eğe. balada. Boiazı meni... det hareketsiz kaldı. Her •C'.Y bit - dız. Net•e Ye Sülüni derhal miie9 
.;:,.es o~wı ~ celiyor.du üs! la- tıea kendiaini menetti. Anca~: aılcıırmttı. Kelimeler güc;Jükle o • Kadıncağız Oürrüniin kollan a - mit. .her te7 yıkılmıtta. Donuk bir ~e aldı. "''& beaenm.ayord!L ~lıç Wn .~n - Canımın içi... Ben ~ ~ta~ kıyord~h e . rumdan. sıyrılarak datan .. çık~ ..te. _ _ ~irkaç sün 80llra da Samia · 
~ le emea ... San •tltar Jledapn ia çıkartır nuyırn hiç> .. dıyebildı. . b nım canım Melpome • Dürriı b.- müddet tereddud etti. - ~hım, Dürnı ..• dedi... Ka- vazıfe verdi. Yalnız Kara Asi 
~ ıni olu~>_.. Al aa~a. iftıel... Fakat Melpomeni onu dinlemiyor· mm!... Sokak ~apt~na .baktı, sonra g~z ; PIJ1l ~ar tabela a~I ·· Üzerine yaz: Bücür ortada lr.almı,lardı. Onlar 

~eçh lpomenuıan kalhinı henüz du. Adeta keneli kendine konup • Melpomeni bir anda damcfaki lenaı mudürıyetin kapıııına çevırdı. Temaıl yok! ... iflas var!... çok seçmeden bar m6şteftleri ara 
ı..- ul enditeler kaplamışlı. Kesik ırordu: kedilere benzedi. Tü>lü olaaydı her Bu kapların biri aşkı, diğeri vazi- * da d l - -'- •-- N • · 
"'it •--le _ ..ı • L!- tü .. b" d"L 1 1 f . l ·1 d" d A -1-1 "f lflA d •·L _ d san o app soıımc:&te o- t eJI .:.:-' s~ruu. . . _ Pek iyi. Apu•tol ne olacak>~ oar yu ır ııı;en G ınuı o acattta. eyı emsı e ıyor u. ~ a vazı e , a~ta egu-:C e, cambazhane tuhaflıklar canJuaclumaia 

ı. Peld... Şimdı ne olacak)... _ Ne olaca >. .. Borçlarını öJı- Gözleıi de ~in_:ıekler çakıyordu. arasında kararsız kalmıştı. Bu ka- san atlcarlarının ısyanında, her is .. edillı~ 1 A.p st _ 
nraelpomenqe felaketini aöıter. yemezse hapsi boylayacak!... - S~s kuçuk m~ynıuııl •.. Be - rarsızl ğın ne kadar d evam edebi -: yanda olduğu ,ibi, gizli bir &mil memur •· y ~ u 

0 

d o~u k~ll8:n ar~ına ~~tü~ıek Melpomeni timdi tekrar kendi • ~iı:1 felaketımd:n ıstıfade etmek Jıe.c~~ini kes~ek. kabil değildir. vardL Bu im.il de (Cardenbar) aa- laa. ce~~~di: bat" 
~~ı. Dünu kelimc:lennı eaır - ne gelmitti. l 'stiyo~•u?I •.. H;ç. ~tanmıyor~unl ••• Belıu aşka yeıu bır kurban olarak l:übi Daviddi. Davidin ismı söylen· aa ~tUr YI ~ ~· : 
~CÜ: _ Ah kaymenoJ ... Ah kayme. J:laydi gıtl ... Git ıııner ... iflas et - Dürrü Melpomeninin arkasmdan ko dikten sonra kendmnin pyet lı:UI'- letmit oldular. Ancak Ba~ hıç bi-
- Aınaıtol battı, iflu etti... ni .•• Ah mon Dıeu ı ... B n ne ya- tık amma ~ezada çıkacak mal şacakta. Belki. fakat bu daha zayıf naz. itgllzar. battl dalavereci ol - rile ~·"t;.le akdetmek lü~munu 

salar, kaplanlar. filler. ayılar, pmcaiım> •. Ne ccleccjinı? .• Nası)lyokl ... Haydı. o~ıo. trava ... Me • bir ihtimal olduğunu itiraf etmek dulunu alSyleıııelı: ~ mı)... s&nne~ Bo1lelikle ·~ ~tta~ ıfia 
~lar. hepsi, hepsi aatıla • ya~acaimı>... Ne olacağ m?... zatı:;ı, sim!ar, bezırgan sen def.... lizım. belki müdüriyet hpumdan Apmtolun cambamanen 1.tan • .. stilllese yol wrebılttdı. 

1... 1 Her şey l:ııittil ... Tout eat finil... Fakat bu tiddetll riizıan bir• ıec;ip patronunu teselliye .a.. - bula seJe1i Davidin 117k.a ~1t-l 4Mw MI) 

1 



6 Sa,fa SON POSTA: Niaan 4 

(Memleket BaberleriJ [SiNEMA.] 

r--~-~-~!!!.!~!~ ..... !~~!ı~-~!~-~! ...... , l Bir.~aih7~Ögla~ıneJakı" i tal g an S in~m QC zl zğ l 
Çok zengin bir ' r aı • k 1 d 

nümune fidanlıgı i Kasabanın fabrika cihetindeki ikinci kısmı harab hi~ ~ide; kızını bir erkeğe zn İŞll C İyor 

'itrgiibde 

. ·ı· i ve etra.h bataklıktll', kasabalı tozdan, topn.ktan ıikayet- : 30 r tt 
meydana getırı ıgor i ç.idir, gijzel bir meıireye ıiddetle ihtiyaç var, bir ilkokul 1 ıroya sa ı 
. . .. K İ · yapılmaM ve bir pazar kurulması bekleniyor j Bingöl (Husum) _ Burada es-
U rgub (Hususi) - ax.amımı \. • • . .. 

K · cadd 1· u·· zeninde (1~) de , ..................................... ·-·-.. - ....... - ................ __ , kidenben devam eden ve bugun 
ayserı es ı·L pek ~--'.-ı---- k"t·· b' .. 

kar büyüklüğünde nüınü.ne fidan- az r~~.uuuuı o u. ır teamul 
lığına elvrişli bir tarla (700) lira vardır kı. menılekete birçok zarar 
mukabilinde istimlak edilerek lar yapmış, b_!W • ~kları f~a 
şimdiden faaliyete geçilmiştir. şartlar ve t~eli _ v~ıyetler ıçı-

1000 amele çalıştırılmak sureti- ™:. atax:aK çürütmüştür. Bu te.~-
le bu tarla kirizme yaptırılarak, muı., hır takını babaların henuz 
tohum alma aşı terbiye maktala- küçük yaşlarındaki kızlarını 60 -
nna a'ynlmıştır. ·Tohum maktala- 70 yaşlannd~ erkeklere satmaları 
rına ayrılan kısma meyvalı ve dır. İm.~ nı~hmm rol oynadığı 
tneyvasız ağaç tohumları ekilmiş- bu te~l yüzünden ~ı paralı 
flr. Nümune sebze için ayrılan erkeklerın 2 .: ~ kız ~cugu .aldık-
kısımda önümüzdeki ilkbahardı-. ları. bunları olum tehlıkelerıne ka 
ekilecektir. dar düşürdükleri görü lrnüştür. 
Bah~nin bir kısmına ~~z ~ 1 • Geçenlerde vu~~~ gele;ı bi~ h~ 

şa ettirilerek tezyinat bahç_esı halı dise de .. bu tearoulun bır mısal · 
ne ~etirilecektir. Esasen bır mey- ~yılabılır: 
va ve sebze memleketi olan Ur- Buraya bağlı aşaği Ak.pınar kö-
gü.b kazası veh kob·~rıeriihmti~in bu Nazillidaı gii~l bir gÖ'rÜniİf yundınd·· denb.45byabşlannd~ k"~ustafa a-
fidanlık en esas ır ıyacmı N 'ili (H ~) N illi 1 1 k tt' y k b . . de t a ır a a, aynı oyden Arif 
ka 1 ktır azı ususı - az , yı e e ır. azın asa a ıçtn ~ ..:ı.._ ..J b. . 

11 1 
. 

r~ ayaca · · · lardı.r mütehassiri bulunduğu bir dan ve sıcaktan bunalanların gi- a~.ıua ırıne. yaş ım,·<iakı kı.aı 
·ilFdı.ıg?ı.~b'ı aeyrıtrafıca ~~rebeknlı çtı.elltare açfıevn idare adamına kavuşmuş bulunu- dip ferahlanabileceği bir mesire Skalihd.ayı .~~ lıraalya satArnı~Iitır. Kı_z 

r !:>~ ı.n H 1 k t ·b· bu ·· · d d ~·lıi· y ını ·- en ı evıı.ıuen ınnus rı ın evı-dan muhafaza edilmektedir. Bü- nuyor .. er men: e e gı ~ ~ y~rı mevcu egı ır. eg e gı göt·· "im'. ad 'b- .. 
tun bu i ler kazamız Ka makamı zel fabrıka-. ş~ı ?e eskı devrın dılecek yer (Mender:s ~y~ı) dır. n~ ~1;:1 uş, or a ~r ta~ :ıs 
u.._ Eş · · ·d 'ndy d masa başı zihnıyetlle hareket eden Kasaba hallruım mesıre ihtıyacına tün koru dualarla gelın edılnuş-
ıı.u.~an cemışın ı aresı e mey a k" 1 ı· d ·ı 1· d' N. ı... k .. b hlr kı tir Fakat Saliha he .. b' 
na getirilmiştir. Kazamız ziraat unsk. e erke ır~. e :~ edr ıyemez l, • .ı- cevaı.rdave~e ~zere .. u dne ı· .- cuk. old ğu 

1
.,..

1
.n bu nuz

1 
ır ço. -

ilimi Sal' Göğüll" d b·-r· te un ço musal'U urumu, zengın yısın asn tesısat vucu a ge ırı- u ~ ev enmeı.ı.m = ·· ve ~atlerini u bu e fi~a~~ belediye bütçesi bulunduğu halde lebilir. Kasabadan Menderese ka- şartlarına tahammül edememi~, 4 
ğ'.a h~mek · suretile fidancılı- kasabanın. ö.ı;ı:~mile müt~n.a~ib iş- dar bu.giin .. b~ad .brr halde bulu- gün bitab b~r halde ~ta];rta yattık 
ğın inkişafına çalışmaktadır ler becerılemıy-0r. Nazıllının en nan yol duzgwı hır şekle konu- tan sonra nihayet beşıncı günü a-

. hayati ve sosyal ihtiyaçları yüzüs lunca kolayca işleyecek arabalar yağa kalkıp kendisini babasının 
Sa s n Halkev;nde tü duruyordu. Yeni Kaymakam ehven bir ücretle herke.si Mende- evine, anasının kucağına atıyor 

m U - Feyzi Akkor kasabada derhal his- res kenarına taşırlar. Orada tesis ağlıyarak Arifin yanına gi<lemiy~ 
lkİHCİ lnönü zaferinin sedili.r .bi!~ .fa~liyetle kend~?i. ta~ıt edilecek bi~ gazino .ve ba~çe. -yol ceğini söylüyor. Fakat 30 diraya 

ld 
. .. tı. Gırıştıgı ışler çok muhımdır. ve araba ıle temm edlldıkten tamah eden Mustafa kızı tersliye 

yı önümU Kasabayı sel f~l~ketindeıı kurtar- s~ııra- mük~el surett~ ;1'ağb7t rek alıyor, tekrar Arifin evine gö 

Sinema sanayiinin devletleştirilmesi f talyada 
filmciliği eski se-: iyesine yükseltmiye b::şia .. h 

• Ik , mak, çarşıları ad.ı Arnavud kaldı- gorerek beledıyeye de muhim bır türüyor Arif de kı k 
.sa.msuı:ı . <I:I~?u~ı) - !!~ evı- rımından betona çevinnek, bir a- gelir kaynağı olacaktır. dan hiddetlenerek zın ~açması~- ' 

mızde İkıncı Inonu zaferının yıl- ile klübü a-ç.mak. l>irkaç evde ba- Bundan başka aşağı ve yukarı · Il 
8 1

. bıçagıru çeki-
d.önümil coş~un te~a~ür~tla ku~lu rınmakta olan kalabalık orta okul Nazillide mücadele. edilecek derd Y?r· zava 1 a ihayı bıça~yor~~ Yeni İtalyan ydclw: Feridadi 
lanmıştır. Torene Istıldal Marşıle talebesini modern bir okul bina- !erden biri de sok:aklaTm tozudur. dısed~ı:t haberdar olan muddeıu- - .. .. . . . . . 
"'""•-J<>nl'TI•-" müteakıben Kurmay k t k h"·k· t b h r-..::....Jt... ı'yet Me• .. Jarundan e::ı·var mum.ılık derhal vak'a mahalline '.Bugu.n bmün medeni mılletle - bır artıst bıze Neronlar, Quo VadU ~ ~~. sına avuş urma ' u ume a - vuııuuur ;yv. • 1 . . bü.,;;:ır b" vı t l 'b• b .. bil b" ük b"t 
Başkanı Bozkurt tarafından sık çesini süslü bir park haline getir mahallel.ere ve fabrikaya kadar 0 gelmış, suç u Ariflt! kızın babasını rm ~n J........ ır ~g e!?c~. vası. ası, er gı ı ~n e v uy .. ı 
~ alkışlanan ?ir konf~ra?s v~ril mek, kasabaya iyi su ve bol elek lan y-0llarda yaya gitırı:ek bir fela yakalamış, Salihayı da hastaneye hatta baza~ da hır kült~. vası. - h~yranlık ıle hatırladıgımız bu -
mıştır. Müteakıben cİstıklah pıye trik temin etmek maksadile yapı- kettir. Rüzgarlı havada veya na- kaldırtnınstır. Saliha ile Arifin giz ~.sı olan .sınemanın mazısme ·J;>.ır I ~ eserler y~~tmışl~. İ Deme1' 
.si temsil edilmiştir. Toplantıda lan teşebbüsler Nazillinin yakın- kil vasıtalarının geçişlerinde kal- li nikahlarını yapan hoca da ya- gO"".lef~t~c~k ol~ırsa~d bu b ~ay~~n ıfne~ac~~t,:~ı ~Ik zaferı talyall"' 
660 kişi hazır bulunmuştur. da çehresini değiştirecek mühim kan toz bulutları evlerin iç~ne bile kalanmıştır. şe!'ll 1t1?'1 t erdıv evır e da~a trtrl arO daz .... u .... ~ar ~· t k . v. 

b d l k · ı·~ h 1 1 k mı e ın aşı gını ~ ora an e a- n an sonra sınema e nıgın -
asanlar olacaktır. o ara temız ıhe a e verme - r f l..J(. v anı d k' t k ;; 1 f'lrnle . lend'ı-

M h d E d 8 k d K b d .. .. • t d' Ed. de .. ·· f • · a yayı wgını arız. e ı e emmi.Ut ı rı ses • a mu sa OZ Ur asa a .~ gorulen bu pl~lı _ça- e ır. ~ . . . . ırne DOOU za ennm H€piroizin şimdi severek sey -ımiye muvaffak olunca hareketler 
• lıı;;malar koylere kadar da ıletıle- Aşa!{l Nazıllının hımmet ve ala d"" ·-· · · b" · d v ı F ı ki Edırneden ayrildı rek bazı kÖylerde nümune fidan- ka bekliyen diğer bir arzu ve ih- yıl onümU rı:~tıgt seslı, şarkılı. re~ı ve ta- ır~ aha agıcr a~. az a hare e 

ı kl · k ı b' ı . t · · tiyacı da (geni., bir okul binası) . . bn ihayatın hareketlerıne çok u- 1 yerıne şarkılar kaım oldu. 
Edirne (Hususi) - Halkevi .. sa gıaV:~· Y;.7~.~. u ... ~f; 8k'tectsıs~e dir Tahsil çağı~da bin be~ yü ço .. ~dıTne .<Hus.usi) - !kinci İn • yan filmler karşısında bir an için <Sesli film, ismini alan bu yeni 

lonunda eski Adliye Vekilimiz ıh '" el ~ ; ;gı g?ru1 ıe k dır.d u cuiu olan b m mi kC'ti ~ b' zt k onu za~erı mtinasebetile hugün eskileri dUşünü:rsek bu sanayi'i.n muvaffakiyetin ilk eserleri cSeher 
İzmir Meb'usu Mahmut Esad Boz i kayırı 1~~~1 

1 sevı-gç et b ~.Y e ~r- m kt b" var~ır ~ ~ ~· ~ \ H8;lkevınde bir tören yapılmıştır. kısa bir zamanda ne kadar büyük 1vakth cParisli şarkııcı. cBrood -
kurt tarafından (Türkiyenin bu- enk şb~ no ~fadir~ a e aruz ettır- v e e 

1
.kAf' b.. 1 a e~ .. ı, .. arda istiklal marşı ile başlanan bu bir inkişafa mazhar olduğunu way Melod~ gibi filmlerdi ... 

me ır vazı e r e gavrı a ı ına ar ıçerısın e- r· d İ t'k1·1 h b' d k h akd" 1 ·· ·· ·· K b. f l da f'l 1 günkü politikası) mevzuu üzerine . . . ·. . . . d' B. t k b' k 1 b k oren e s ı a ar ın e azanı- ayret ve t ır e goruruz. ısa ır ası a n sonra ı m er 
çok mühim bir konferans veril- .Na;:ıllının .!abrıka . cıhetındekı 1

1~· 1 ~ ~ ve ı~asız 0 ?hf u a- l'an em~alsiz zafer hakkında nu- 'Bundan takri!ben on iki sene sözlenmiye başlayınca, sinema ~-a· 
diğini bildirmiştim. Konferansta!ikmcı kısmı ot.edenberl .pek harab tı a ·

1 tsm::; 0 u~a ık l)'acıı:ıı tukl~r ırad edilmiştir. evveline kadar yalnı:z sessiz ve 19 nayiine kıymoet veren ıbü.tün bü -
hazır bulunan ve salonları d.oldu- ve bakın.ısız bır halde~ır •.. Etrafa k~ mın e me t~ ~ U2a tır. Bır .T~ren cümhuriyet marşı ile bit kare rüızeıri.ne, yani chareketlercre yüfk milletler arasında bir yar'1 
ran dinleyiciler kıymetli hatibimi bataklıklarla dolu oldugu ı~ın yaz dı ç ·~ene e:rvel. r ın ~rzu ~e Yf. mıştır. tal:>iiden faz.la bir sür'at ile. çev- 1bruµadı. 
zi büyük bir aİaka ile dinlemış- ları .sıtma bu mıntakada müthi~ at;r~ e y~nı P an ara gore eme 1 • ril.en filmler gösterilirdi. ital'.'fanlardan sonra .sııra Al -
!erdir. .tahrıba! yapmaktadır. Evl.eı:dekı ~ ~- okulJapısık vardır. Bu Edırnede umumi meclis Bunların mükemmel olması manlara geldi~ Alman film kum-

Gelişinde olduğu gibi ayrılışın kuyu agızlan, . ~okı~ldardakı ıçme ~un a ıne ç ışına orada ya- ·. • • . • • için yümıeki mimiklerin hs.reket- panyalan, çok .güq.el müzikli fillll" 
da da meb'usumuz Vali Ferid No- suvu çeşmelerı ıntızarnsızdır. So- dan ~~hede~olan em~~ ~·~arayı mesa•Sml bıtrrdl lerdeki müıbalağanın nazarı dik - ler çevirerek birinciliği ele aldı-
mer Parti ve Belediye Reist Fe- kakları kaldırımsız, aile bahçe~i 1 a k ara~ ve lenı ~- 1 a Y<>- Edi (H ") U • kati celbedecek kadar fazla olına- lar. Seneler geçtikçe bu maıhar\-
'rid. 'Çardaklı Müddeiumumimiz'Yapılacak olan yer bataklık bır u Jnarın f ~·em ır yuva mcelisrbe .. ususı ... -b .. ~~· sı lazım geliyoodu. yetin büyük bir söratle Amerika-
ıı.. .. 1r Aksu baş' ta oldugu~ halde bü- hayvan otlağı halindedir. Elek- meFy. alna g~ eKce ır.k F . Vali Fe ~dguTn .. mesaısı.?ı l bı!lrnuştirk. OkUıyuıcuJ.arı.mız arasında her ya aktığını ıRÖrdük. 
~ trikleri seyrek k"" t 'zd' aa yenı ayma amımız evzı rı umer guze ır nutu h ld ··ını ..J~ • tün adliyecilerimiz ve daha bir · ve ı.ı.aye Sl ır. Akk v N ·n· · d ·b. ı'rad etmi .. v b" ··Lı · · t · 1 a e o gu erı..n:: sınemaya me - Parası .gu··zeııeri ve eksantrik Fırınları b l d" k t p d orun aşagı azı · ıyı e ır ··.-y e uyu1'. enmıze azım ald l nl d ğ . . , 
çe-k: zevat tarafından uğurlanmış- hru ır:a'f 1:·e d . on ro :n ~~ kere ~ezip tetkik ~derek ve halkın ve bağlılıklar izhar olunmuştur. r ı o a ar . a ~evcuddur. E er fikırlerı ç~k ola:ı ~u meml~k~ 
tı.r. ma m o ı ı aı_rna çı ar . bu <;ok .. mi" ihf 1 ·ı ·ı ·ı Maarif ·195 000 hhat 55 000 ha·Mırala.rm.ıı bıraz karWl;ınrlarsa derhal vazıyete hakım oldu. Sıne-

ları ekmek hamur bır haldedır. k b onel 
1 

d ıy~ç arı e 1 gı e- ziraat baytar' 18 OOO fi b .. t ' eski günlerin en büyük yıldızları- manm cenneti olan Holivudu va .. 

lzm"ıt telefonu .Bu kısımda bir polis karakolu bile nere k~.n an v. a ça ışma progra- çeler', 90 000 I' ' ı ' kak ab 1 u - nın İtalyan olduğunu ve en mü - rattı Bu ıgöz kamaştıran san'at S"l"' 

Y?ktur. Yukarı Nazilliden iki üç ı rnıya nga e ~y~egı YV:e. ça:el~rd buthruk dilmi~tir.' Med:aa:a.i:~na belecJi .. kemmel filmleri de gene İtalyan rayı .bütün dünya yıldızlarını 'da 
Otomatl.klBŞl.JOr kılometre mesafede bulunan bu . .ayre ecegını um1 e me yede bı' • f ti. ·ı . u' - stüdiyolanmn çevirdiğini görür -ıtop. rak1anna rekmiye muvaffak 

( d . b" ··fu ı ) k ı b ı k k ısterız r çay zıya e ven mış r. .., . 
. ye ı ı_n ~u s u a a a ı ı- · ler. oldu. Böylece zaferler arttı, kudreti 
fzmit (Hususi) - İzmit tele· - sımda hıçbı~ ~azar kurulmamak- Bal k . H K El d k l _..hl d Mazinin senelerce, büyük tak - fazlalaştı, kuvveti kökleşti. 

fonl~nnm otomat~k ~a~e getiı:il - tadı~. Gıda ~htıyaçlarını. kolaylıkla 1 0Slr ava UrU.mURUR . 0 Uma ezga arı~ ~0 dider ile bahs~dilen filmi, o .za-ı Blr ara da Fransada büyük lbit 
m~sm~ .k.arar verılmı.ştır. !elefon tt;mın edebıl1?1ek .g~y~ıle burada yılhk kongresı b:r kısmı daha göaderıldı man~n en. a_teşlı yıl.dızı olan Pına.uyanıklıık görüldü. Birqoklarıntı 
daıresı ıçın Pazar yerındekı yazlık bır pazar yerı tesısı edıp haftanın Menıclıellının cMalıkane kaplan. !memleketimizde seyrettiğimiz & 
sinemanın sahası istimlak edilmiş münasib bir gününde bu kıstmda Balıkesir (Hususi) - Türk Sivas (Husuai) - İktısad Veka1e- ismindeki eseri idi. Bu film haf~ zel meıvzulu filmier cevirdiiı..r. 
tir. Vekill~r Heyetinden karar çık d~ bir (pazar kur_d~rulması) ~a?- Hava Kurunn1; 1:3alık~sir ~er~~zi ~nce vilayetimizde de açılması ten ... tatarca göst~rilmiş ve bütün İs -,Fa.kat buıgün maalesef bİ.ı stüdva-
dığından ınşaata hemen başlanı - rı-ka ve as~ğı ~.azıllı halkı ıçın yıl~ı~ kongresın~ Valı Recaı Gu • aıb edilen el dokuma tezgahları tanbulu yermden .oynatmıştı. . lar faaliyette bulwnmayorlar. 
lacaktır. yıllar~r .do~ g.ozle beklenen ha- relının başkanlıgında yaparak ye- kursuna evvelce gelmi§ olan 40 Ondan sonra cıdden çok cazıb Buna muıkabil harbde olmasY 

Göld.ikte de bir po~tane binası yati hır ıhtı.;:~çtı~. ~ ni idar: heyetine avukat Esad tezg~ha ilaveten .. yeniden. 50 parça yıldıızlardan ~ancesca Bertin inin na rağmen İtaır.m stüdyolarına. 
yapılmaktadır. Kocaelı Posta ve Bu· teşebbus ıktısadı hayatın Budakoglu, Defterdarlık Muhase- tezgah ve teferruatına aıd malze - cToska,sı; Nazımovan:ı.n cİlk bu - mütıhiş bir faaliyC'I: göze çarpmal.c' 
Telgraf b~müdürlüğü binası da gelişimi noktasından da önemli - be Memuru Emin Tansel ve Kaya me gönderilmiştir. Bu tezgahların se>si sinemacılığın hakiki birer ! tadır 1 

tamir edilmiş.. bahçesi çok .güzel dir. bey ilkokulu Başöğretmeni Cemili da civar köy ve kazalarımıza tev • şaheseri sayılıyordu. ı Si~ema sanayiini resmi bit 
bir şekilde tanzim edilmiştir. Diğer taraftan sıcak bir mem~ seı;mişlerdir. züne başlanacaktır. Silvia de Perelli gibi kuvvetllıdevlet müessesesi yapan İtalyanJ 

dwn P~ıı nın tefrikan: 71 Fakat Verity onun cevab verme· sula<rında idi, değil mi} ğini anladım. Sonra Mac Donald -ılar, büyük .. paralar sarfederek ço1' 

Yazan: V alentin W illianu 
Jamieııon'un anahtarları Dun- I bu deliline ilk bakışta. inanmamak 

can' e vermek bahanefile ya -J da mümkün değildi. Çi.inkü ileri aüı 
nından ayrılmış olduğunu gördü. düğü iddialar çok kuvvetli idj. Fa
Çok sistematik bir şekilde işliyen ze 1 kat eğer kaptan Mac Kenzie, daimııı 
kası, bu işi izah edecek bir hattTa 1 Stephen'in odasında k.aldı ise ..• 
arıyordu. Bunu bulmakta da güç • İ Kaptan biç bir yere kıınıldamamıı· 
lük çekmedi. Kendisini alakadar e- tı ve bir mecmua okuyor ve bir pi· 
den bir detayı hafızasının bir k.ö - po içiyordu. Garrisou onu tekrar 
şeqinden bulup çıkardı. görmemiııti. 

Hükfunet mümessili, .büyük ka· Philippe, onun yanına gireTek.ı 
pıyı gizliyen bir pa~a.vanın arkasın· - Söyleyiniz bana, diye ses _ 
da kaybolmuştu. Venty onun uzak.. lendi. dün akoam Ja.ınieıon'ıı hah· 
la.şıp gİttiğini gözlerile takib etti. çede rastladınız mı'> 
Niçin ne Steve ve ne de kendisi Mac Ke11zie gözlerinJ k.aldıTdı. 
Jamie:oıon'u itham edecek bir .im - Fakat hemen oevab vennedi. Suali· 
k&.n düşünmemişlerdi~. nJ işit~ veya anlamamı§ gibi 

Halbuki bu adam, cinayet esna· görfinilyordu Sonra da eua.li anla • 
Binda kendisinin başka bir ye!'deo mış da cevab veımeden Önce blrau 
bulunduğunu i.sbat edecek bir delil düıünmek ~ ı..ml ~&rmo'Of 
bulup ortaya çıkarıvermişti. Onun sanılabilirdi. 

sini hiç de beklemedi. Mae Kenzie kendine has tedbiri !ara gittim. ~ern stii~Yfc;>lar ~apmış~ardır. 
- Ja.m.ieaon'u, hü1'.ii.Jnet mü • ile cevah vereli: - Şatonun etrafında herhangi Ç~ı;e:eklerı fümler ıl~ esk~ me?" 

messilini tanıyorsunuz, değil mi} - Evet, tam söylediğiniz saatte bir kimsenin gizfü<len gizliye dolaş-, kıler. ını elde edeceklerıne ınan -
diye sordu, veya ondan bet dakika ka.dar soma tığını göııclünüz mü) maktadırlar. . 

Denizci, kendine has vakur tav. ona rastladım K t h d 'b' b" Her ne kadar Amerıkalı]arıJJ , • ap an omur aıMr gı ı n seL ı· d b _J· ı ı 
rım muhafaza. ederek cevab verdi ı Veıity bu cevabın do.ğru!uğuna ı b d' e ın en u şer=l amanın zor U-

- Evet, sizi anlıyorwn, dedi. emin olmak istiyordu• e cevaB ver ı: l l .. ğunu takdir ed'iyorlarsa da yal "' 
· u muamma arı nası çoze - ·· f' d k' b" "'k kuı.. Fakat şimdi cevab verebilmek için - Emin misiniz~ diye sordu b·t v. • b'l · s· b . ruz sanayıı ne ıse e ı uyu <T 

h fı ı v aJ E İlltiya.r d·AnÖ"T~ı· kendISJ" 'ne ı'n' k. a• JI ec_egımıl 1 e~dıyorumk. iZi ewnım retlerine tari!hin şahid oldu~u bO a zamı top amaga ç ışıyorum, - .._...._..' ' ,.. amıeson a yenı en -arşı aştıgımı • '11 ı· b . . al ..nıı 
vet, doğru, ona dün akşam rastla- larınm altından dikkatli dikkatli ? lmı e ın u ~aye ıçın Ç ışmı,-
dım. baktı: · mı sanıyorsunuz azmettiği anlaşılıyor. 

Verity i&tintakına devam etti: - Niçin emi~ olmıyacakmışım? - ~v~~ b d b . En faz1a müzikli filmlerde m!J"' 
- Denize ile.dar ona refakat el dedi. - de c:n e ceva v~rı - ll/affak olan ttalyıanlar, c Ebed! 

tiniz değil rnH .Venty maksadını izah lüzumunu yor;.m· Onu yenıden tekrar gor - mefödi>, ~Napoli ışarklSl>, c Aşk 
- Evet. denize inen merdivenin duymuş olacak lci: me un. . .. . .. . uyanırken> gibi çok kıymetli esf!! 

ba{'ma kadar onunla beraber yürü· - O pek basit! dedi Dün ak- Mac Kenzıe bu sozlerı soyledık- lerle süslenen filmlC'r hazırladdc "' 
düm. f8.ID siu;, tekrar ş.atoya· döndüğü - ten sonra. bu kötü vaziyet~en ve laırı gibi ateşli aşklard.an ilhanı 

Verity burada biraz durdu. Göz. nüzil bilmiyorum da. Yalnız, sizin istintak ,,,şekill~?nd?n ~iç de hot - .alan ince dıramlar, tarihlerin e11" 
!erini ihtiyar kaptarun gö~erine di- Mösyö Garrisona buradan kıpır • l~nn:ıadıgını .g~ste;ır bır tavırla re.. Jranndan mevzuıunu toplıyan bü ~ 
kerek sordu: danmak ve hazırlanıp gitmek için sımlı gazetesını elıne aldı ve: iyük ma<:eralar çevirmişlerdir. 

- Sizden ayrıldıktan sonra ne vaktin geç old:uğunu söyledikten - Eğer bir na<oihat vermeme Büyük :bil" stüdyoda da mil "' 
tarafa doğru yürüdüğüne dikk.dt et- sonra gitılğinizi san dun, müsaade ederseniz, Mösyö J amie- yonlar sarf ile La corona di Ferf'O 
tiniz mi~ - Doğru, fakat ben bahçeye eon gibi temiz ve .;ok 7.eki bir in - cDemir ta.ç• isminde büyük bit 

Aldığı cevah fU oldu: !tadar gittim. Saatime bakıp da vak sa:na bir takım iftiralar atmıyaca - film çevrilmektedir. Bu filmlJı 
- Köye doğru gitti Bana, evi. tin geee yansı olduğunu ve şatonun ğım. kahramanı olan en güzel İtalyd 

qe }'atı:1'a.ğa gideceğini söyliyerelc aTka cephesinin tamamen karanlık Verity sinirli bir şekilde güldü: yıldızlarından Feridadi'yi bir ret' 
ayrıldı. · olduğunu görüne~ verdiğim fena - Ben de lllZlD fikrinizdeyim. mile okuyucularun.rza takdim ~ 

- O zaman .ut ou bir buçuk haberin ancak aahahley.in işitilece • (Arkam var) yoruz. * * * 



4 NiMn SON POSTA' 

General -- • ıı...... S 1 S p O R Maçek yeni 
diyor ki •••I. 1. • e kabineye dahil oldu 

(Ba, tarafı 1 inci aayfada) o · t b ld (B afı • yf-.ı ) 25 fır.ita tabiben 3so.ooo mnha Un ıs an u a ~ tu 1 mci .. ıııua 

Sayfft 7 

Almanya petro 
sıkınhsına mı 

tib asker demektir. Yugoslavya- Bu haber, Maçek ile Hı~Jat U -

nın barı§ zamamndakı ordwu, hu- b• ı·k kı ··bu mumi valisi Şuşic, Hırvat partisi Nevyork 3 (A.A.) - World Te 
dud muhafızları ve jandarma dahil f r Q9nÇ 1 U U reis vekili Koşutiç ve parti umu- legram, salahiyetli Amerikan ma 
~lduğu halde 125.000 .kadar oldu mi katibi Krunovıç'in yaptıkları fcllerinden verilen rakamlara do 

maruz? 

gundan orduyu aeferbeı· etmek jçin daha açıldı konferanst~ın sonra bild irilmiştfr. yanarak Almanyanm bir kaç ay. 
lazmı olan 225.000 kiıiyi , birinci Karardan evvel kadar ciddi surette petrol müştek 
lllnıf :yani en genç ve e.n taze mu.. z ğr b 3 (A katı sıkıntısı çekcccğinı yazıyor 
ailem aalcerlcr araaından aeçmelt ita- yeni klübün 150 kız diri;o/ .A.) - D. N. B . bil Petrol hususunda b~ kıtlık b 

bildir. f Hırvat çiftç; prırtis i ikinci reisi petrol fıkdrınından değıl, petrolüı 
Bahuaua harbin Balkanlara yak- 520 de erkek mÜkelle Koşutiç bugün saat 

9
_
20 

de bura- p~trol sahalanndan tanklara, de l~tığı tarihtenberi onun ordusunu ya rrelmı'ştı r K r şuu· l · nızaltllara ve tavvarelerc kada ı 1 azası var ,... . , ç muvasa " - kl " d k ' 1 k "li . 1 1 ısmen olsun seferber ettiği kabu t:ndnn bira~ sonra d:>kt?r M&çt'k'i ~~ ın e ı zor u tan J crı ge ece 
olunabilir. Mütebaki efrad ile or. zıyaret etmı ş ve vazıfosı hakkında . . . • . ~~nun efrad depo kıt'alarile mık- Yeclikulede bulunan m ensucat malumat vermişti r. Daha sonra vi ~un:ıer: petrol ı~~hsalatı nazı_-
.. ye ve ımcnzil ı.eşkilatmı sair her santrali, iplikhane ve bir]eşfü fab- lilyet konnğındı:ı b ir konferans Jerın ı~tıyacma kafı tclakk ı C'dı 
türlü geri hizmetlerini kolaylıkla rikalarda çalışan kadın ve erkek be- toplanmıştır. Bu konferansa dok - ı:ıek.~e ._ıse de, Yu~oslav mukave::ıc ~efo-her edebileceğınden seferber den terbiyesi mükelleflerinin çalışa. tor Maçk Ko~uti ç. va1i ve Hırvat tı yuzunden ~aklıvat zorluğu art 
urnum askeri teşkilütın mevcudu -:*ları gençlik klüpleri dün öğle ü- çiftçi p~rtisi~ liderlerinden bazı yuştır. Bu ~ZdC'n .. Rom.arıya ~el 
gene 600: 700 bine baliğ olmuş o- Totlm operaaau teımil eden talebeler hocalarile bir arada zeri merasimle açılmıştır k" 

1 
· f t · f enen 100 bın varıl vcrınde gun hır. Ceri kalan takribc.'1. 800 bin ka- Fatih kaymakamı R:bii ve fab- ımse er ış ıraK e mıc; ır. de 20 - 30 bin varilden fazla gön-

dar ihtiyat er ise hnrbin devamı (BaJ tarafı 1 İnci sayfada) Temsilde VekiUer. Parti Gene'l rika sah.iblerile Beden fcrbiyesi İs- Askeri hazırlıklar dcrcmemc>ktcdir. 
m1 üddetince muharebeler ve hasta- sının ikfoci perdesini muvaffakiyetle Sekreteri, meb'ualar, kordiplomatik tanbul rnıntakaaı .eknik büro .şefi Diin akşamki Radyo gazetesin- --------
ıklar yüzünden seferber orduda temsil etnüıılerdir. te hazır bulunmuılardır. :ve mükellefiyet servısı sefinin dn: Af •k d h b 

eksilecek insanlann yerlerini dol- bulunduğu bu merasim çok sade Yugoslavy.ıdaki askeri hazırlı1< rı a a ar durınıya yarayacaktır. Fakat Yu- D dek d ı b• k fakat çok samimi bir şekilde ol- Jarın tam bir seferberlik manzara 
~oslavya. mihv_er de':letlerie b~r e ) o U U ır an et muştu~. . sını arzettiği biJ~irilmekte~ir. . • ~Ba~ tarafı . 1 inci aayfada~ ~rb halmde şımaldekı eyaletler.ı. Fatıh kaymakamı ılk defa kadın Yakında umumı scferberlık ılnn Addıs - Abeba yn 290 k iJometrr 
~ Çarçabuk kaybedebileceğinden ve kız mükellef işçileri tefriş etmiı edilmesinin muhteme

1 
olduğu söy- mesafede demiryolu üzer inde Mi-

cl umumi ihtiyat ;n~n dep.osun~ (B tarafı 1 inci sayfada) ıblyat yapmış alınası ne bü .. k ve gençlik k_liib.ünü açtırrını bildir- lenmcktedir. e~~'yu işgal etmiştır. !Ieri harekr id~ onlarla beraber za)>'l etınesı tabı- d b' aş var mıdır? Yeni n~- cür'et? Ekol kurmuş olm yu miş ve kendJlenne bu sahada mu. Alınan mot'" lü kıt 'lan tımız devam etmektcdır. ır. 8u s~beble bu noktanın, Yu- enen ır. şey, b" ·· b" e b'' -k k""st hl k? B .ası ne vaffak olmalan temennisinde Lu- or a H L~ist d ,!l-....!L ___ ı_Ab 
goslav erkiim harbiyesince şimdi- sil denebıl;ccA, !r zı~m.r~ ır • uyu . u ~ 1 • • ~ n~slı temsil hınmuştur. Alman mo~ôrıi.ı J..."Uvvetlerini11 a~~ a uenaart::Ka 
den düşünülmesi iktıza eder. kol teşekkül e~mı\ :ı:ııdır. a k t edenlerın boyle hır ıdd ıaları var- Kız işçiler çok muntazam bir şe- Yugoslavyaya yürümek :.izere M~ Nairobi 3 (A.A.) - Şarki Afri 

Ne olursa olsun Yugoslavyanıa ~ hu7:a aç J!tımız ~ ·e .. e. sa,lalak~/~!·~~ ... 1'' .. .. . kilde sahaya d.izilmi~ler ve külot ile car hududunu geçti1'1crinc dair ka İngiliz ve imparatorluk kuvvet 
eefcrber edebileceği 25.30 tü- bug~m <isle .. e~ın e ~yo~uz. ugun kA u _nes1ı li lRn ıyıd ·Nırer .b':1yuk !hı beyaz gömlek giymiş olarak resmi bazı haberler verilmektedır. leri umumi karargahının tebliği 
ineni~ orduy.a herhalde birinci sı- yenı ı:e. 1 ~.n. u;. e .en er arasına ayecı 0 a~ . cşa urıyı, Mah- kıyafetle bu merasime iştirak et.. J.avello bölgesinde, dört saat 
l'lıf bır .13alka.n orduau gözile bak- :Babıalının uı,; ~hretı daha katıl· mud Yesarı~, . Esad Mahmudu T?- mişlerdir. Bilahare erkek işçiler tef- Ü k .. b .. . süren bir muharebeden sonra, So-
mak Jiz•mdrr. Bu ordunun temelini mış. bulunu~or. • • • m~ncı .olarak hnı~or: Sadece bı~ ti edilmiştir. S U uzerınde roppa'vı işgal ettik. Diişmanın za 
S~~Plarla Hırvatlar teşkil eder. Çün Nızametlın Nazıf dıyor kı: mu.tercım .. ol~n Selamı İzzet kendı Kız mükellefle-.rln mevcudu 150, 'IJ • t• h J 

3 
yiatı 60 ölii ve yarnhdır. 17 beyaz 

ku hunlar umum nüfuıun % 60 nı N k Jü? H . d b' lerıne muellıf olarak tanıtılıyor e-rlı:ek mükelleflerin mevcudu 520 mı ıye 1 meç U ve 200 yerli askf'r esir aldık Dört 
tetkiJ ederler (5o 40 Sırp n. % 20 c- e e, 

0 
d. h' ayud.e e ıya • da isyan etll":yorJar? Bir gazete t t top ve bir çok mitralyöz jğtinam Hırvat) . . -'- d - l B"lh •- tımızda yenı e e ıyat ıye te~ek- muharririnden ibaret olan Vfılfıvi dir. ayyare UÇ U tt ' k B' . k bl eh 

S v~ ıyı aa&er ır er. 
1 

a kül etmiş ne bıı .,kol mcvcuddur . .. . J Yedikulede bulunan fabrika mü- e ı . ızım ayı arımız cm •,a ırplar dağlarda iyi harbeder· ı d b. ...J~ ı::B ··t d bn ! <lahı muellıf sanıyorlar.. . keJldleri için İcab eden hazırlıklar Belgrad 3 (AA ) M'lli • miyetsizdir. er ve uk k bT k d ne c ır L.urnre. en, o e en _rı R ı· c d uı J • • - 1 yetı 1 
retl . m k avemet a 

1 ıyet ve u edebiyatın yenisi eskisi olamıyaca • 8 1 8Ya UR8JIR ikmal ~dilerek gençlik klüpleri bu meçhul üç tayyare diın saat 11.30 Negelli böl~esinde, kıt'nlanmız. 
en ço tur. d · b' de i suretle faaliyete geçmiş bulunmak- da n b. S b" t d ki O k''b h lbir d" ma ku ı· aff k i Yugoslav nüfusunun ?O 7 ıi Slo- ğına, e ebıyatın. ır mc n yera- fikirleri· d ce ~ ı ~~ ıs. adn a a u ya- tl uhş.. n tv\:c ~neD~uv. a 

28 ven. C'(; 5 5 u Türk ve % 5 eri set halinde nesıllerden nc.sıllere • ta ır. . .. . . va mey anı uzenn. e uçmuştur. u.. ye_ e ~cum e 1!11~!r. uşman, . 
Maca Al' B 1 / K ş intikal cttiğhıl' ve her neslın bu- c- Bence yeni edebiyat tılsımlı Yedıkulede mükelleflenn faah- goslavya hava dan bataryaları der- olu zayıat vermı~tır. 50 nskcr esır 
kala r, '-· imi. a\ ~~ ud gar l ır.I ulsur nu kendi hayol merhalesi içinde bir hazine ~i bi göze görünmi'-·en yeti için bir de saha vücuda getiri- ~al ateş açmış ve alert verilmiş- aldık. 
R n c .. a ıyet.ten e ta yan ar, . . T .. k" d . . ' . " ı ektir tır Tayyareler m çh ı bi · tika.. Ad" ba unıenler Arnavudlar ve Elenler işlediğıne kanıım. ur ıye e de bır hüvıyet şeklindedır. Bu defi - ec · · ki c u r Ja •-Aba ya doiru 
te.d:il ede;. Ancak yukardaki t'1f 5,5 ~~eni ~ir vera~t halinde bir neyi açac.ak ve ~ir m~kte~. tesis lsfaObUI mmfak&SI direktörü mette uza aşmışlardır. Çarşamba v,unu, kıt'alarımız, 
Jilrke Bosna ve Herseğin esas aha- Türk edebıyatı me\ cuddur. Fakat, edecek bır şahsıyct şımdılık or - .d. şarki Somalide temizleme faaliye 
liaini eıkil eden Müslilman Boş- bu ~ebiyatm ortada dev~mlı ge- tada yok~ur. ~elki, iler;de gelir. Ankaraya gı yor Ankara radyosunda tinde bulunmuş ve bir yerl ı müf 
:ndnklar dahil değildir. Yugo:ılavya. 'v_~zeh1kle.rle .dml~şgı.:ld o1an1d~ı1r tah1!11 Bd e~, yen.ıdde~ebıd) atır. mevcud _o1ı : fstanbul mmtakası direktörü F e. "El ki . rezcye hücum etmişlerdir. Düş _ 

a, ınüslüman Bosnaklardan maa- zuppe erın 1 ( ıa e cgf' IK erı gı - ugunu ı Ja e en zevatın 1 erı 'd n· . k. k 'd en çocu arı,, saati man, 10 ölü vermiştir. 96 kişi esir 
d s • . O b. A 11 Af ·k 1] ·· d'ü'kl · h · . . n un ırımte ın, mınta aya aı ld k Tüf a, Prişıine Yakova, Brızerın. •- ı, vrupa ı n-şması, rı a ı aş • sur erı ŞR sıyetl erı bu neslın b . 1 . h ll k .. b .. Ankar 

3 
(H ' ) A k a ı . ·· ekler. hafif ma kin eli t:.i-

küp, Kalka~delen, Costuvar, Per. ması veya Merih1eşmesi diye bir adamları diye kabul etmiyorum. Aa~ 1ş en .~ etk~ · ızere ugun a, ususı - n ar~ fekler ve 70 deve iğtinam edil • 
leı>c. Manastır, Ohri ve ilah .. gibi Ye olamaz. Ne zaman Şeyh Galib, S inasi n ·araya gı ecf".l tır. b l k ~:dJ~su yartın ~a·~~ 23 t~. 15 ~fkt mistir. Bizim hiç bir kayıbıınız 
bugün ce~ub!. Yugoslavy~yı teşkil 1 Bu başlanglca göre, sualinizi şu F ikret ayarıııda bir hoca yeni e ~ b .. Bu ·~eyandd"k st~~l u. mlınta kası vam e met uzere ır c en • yoktur. 
eden. :skı T~r~. Rumelı sancak tıarzda sorır..;uuz doğru olacağını debiyata yeni bir cereyan verirse, utçesı k? t~.s dı ekı mışk o aca tır. ~'>Cuklarh ~aati . terti~ etnllştir. Harrar cephe.sinde, Addis - A . 
h\vıl-f.e~t·u·~mı:ı:de en az 800.000 sanıyonım: . ancak o zaman yeni bir edeb;yatın Kadı öyun e ır oşusu Elence ııe~rıynt bıter bıtmcz bu beba'ya doğru ileri harC'kctimi:ı 

a ıs ur ~aşamaktadır: ~aalescf 1 cAcaba mevcu~ .nesıller kendi ve bir ekolün teessü-; ettiğine i • .. b 1 . çocuk saatı başlayacaktır. dt'vam etmektedir. Ric'at halinde buralannı ve bu halkı btlmıyen va hayat !11<:rha1der. ıci!1de medeni nanırım. ve sungu mu areze erı ki düşmanın yollarda :-,apt.ığı ge-
tandaşlarımız bunlan Arnavud zan- verasetımız olan edebıvatımızı iş Ben k ecl b' t d k K k .. H Ik · d 6/N' Sivastan Erzuruma fidan niş hasar, istihkam ve ileri kıt'a-
nederler. Halbuki bu halkın ne ırk j Uyebilmişler ;midir isliyebilmek- vetini ı~:ı \·ıya ~run a B~~ - /a94dı poy a .. -~:rın ~n~ u F ı- larımız tarafından mahirane bir 
lle de dil veya kültür cihetilc Arna ,arzusunu gi:i5terehil~1işler mi nös de yenı·b ~·~n dırb~ atmım. tlızke sanb hl azadr gdunu50s0a0a0 1.ra keır- gönderi .ecek 
vudl ı h' b' ü b tle · yok t b'l k k .. ' tj • ' ır e e ıya ın mu a a ner a çe sta ın a me e surette ve süratl > tamir edilmekte 

ahara A ıç 
1

r mdnased eh. rbı'I - er.e 
1 

!11e - udretinde mıdırler? şıirin geçirdiğı meıhal,.,leri jvj kosusu ile ögpleden sonra Halkevi Siva_s (H_ususi) .. - yJ·ıa·y·tmuz' · -ı dir. Hiç bir yerde uzun taahhur tur; tta Arnıwu cıı ıı ı ı mez- Imdı bu SU"} ·ı k ce• ab bil d J " "' - .. 
ler ' .. e verı ece 'l e:ı n am ar tarafından kurulma spor salonunda saat l;) de yapıla- de tesıs edılen Numune fidanlığı olmamıştır. 

y 1 • b 1 b. şudur: .sı lazım gelir. Yani bütiin divan cak süngü mübarezcsi rnlıkafatlı yalnız vilayet ve rnülhakatının fi -1 Alınan. son halx>rlere. g.öre, İtal 
_ 1• ugos av~.·anrn u. surete ır .Yaşıyan. n<.?sillcrd.en Abdülha • e.de.biyatının kı'-·metlerini, Füzu • mu"sabakalarına "ışt'ırak etmek is- d h l h t l bl İt l 
... ileti h ı )d d 1 J an i tiyacını kar•ulamakla kalma-j yan ar, ımaye. <J. e _erı.nı. a yan .1. er a ıta 8ı 0 

ugu mey ana mıd devrın-:lf'n bugüne kadar Re- ıyı, Nl'f''iyi. Bak·ı'vı' Nedı"m•ı· ti'-·enl"'rı' n rnnzku· r gu"n mahnllı'nde ' l h l l k 
ÇQlar Bu h l S b d ş J • • .r " '- makta, ayni La manda daha uzak 1 a ey tarı ver ı Prın mtı. arn alma 
letin · .. a ır u~~uruna ev- l~n nesiller hakkı~da ~iyebilir~~ eyh G_al!bi, hatta İran edebiya - hazır bulunmaları, şimdiden Hal- vilayetlere de fidan gönderrniye ğa kalkmalarına ve aynı zamanda 
bJ.I·· .. rnud~faası 1

?.nde. ~.ek kı. 1908 dPn evvelkı nesıl. 1908 ııa tı.1:111! Sadı, Han·aın ve Örfi gibi k~vine kaydolunmaları. 1 hem askeri h d · ·ıı 
le Yuk fedakarlıklar. yukletır. Boy- 1918 nesli ve 1913 iliı Hl29 arasın buyuk şahsiyetlerini okumuş, ka.v- Bü ükd K. b hazırlanmaktadır. Erzurum vjlayc - .. ere ":e em e sıv_ı ~re 
L olmak beraber blf dış tehlike 1dakj nesi} bu mirasa bir şeyler rıyabiJmiş, ha7..metmiş bır ncSİl.'t y ere - ıreç urnu tince 2000 fidan istenilmekte o}du-ı h!lCUm etmelerıne ku~1et1Cl'lffil • 
~rşısında Sırp, Hırvat, Sloven ve 1 ilave etmelt cehdini göstermj§ler O C 1 K 1 k k iundan yakında bu fidanlar SJÖnde- ' zın maı:ı . o amıya~a arı kadar 
saı!e husuşi menfaatlerinin su~mıya ve bunda aı çok muvaffak olmuş sman ema aygı 1 ır oşusu rilecektir. fazla gecıktırmektcdırleı::._ 
d:~1• ~~ b.u_!lların ara\arı~dakı. bazı , lardır. Amma, 1929 dan sonra, ya ft8 diyor ? 6 Nisan 1941 Pazar günü saat Alman tefııliii 
çev '~) i!1tılaf!~r~n ~am hır vıfaka ni ancak yel'li harfleri okuyup yaz c- Yeni nesild,. k 1 h r 

1 
b. (10,30) da Büyükdere ile Kireçbur Kangal çiftçilerine tohumluk Berlin 3 (AA_) - Alman ordu 

n rnıyecegı ıddıa olunamaz. rnış olan nesil yani minimini be- t 1 luk .. - -= e 0 a ın e ır nu arasında (5000) metrelik mü- ... d lan ~kur&:ındanlığınm hususi 
t Yugoslavya, Alman ve pek muh bek, biberon)~ nesiJ henü7. dmek op ~ .f0!m~y~~md r'akat, ben kfıfatlı kır koşusu yapılacaktır. bUQ ay Y8rİIİJOr tebliği: 
ı:ırıı el olduğu üzere. ayni z:ama1nda leme devrir.dP dahi değildir. Ede iaer~ı ~~~'an ıs;~n !n a,, :~pllkan1 a~- Koşuya iştirak edeceklerin 6/ Si (H • Şimali A:frikada, Mersa - Brega 

•Yan ordularının taarruz an- • . . . .., ı .~rı, .... \' e ı erı, 4İl941 Pazar günü saat (9) a ka- vas. ususı) -.- .Kangal . ka- civarından Alınan • İtalyan teşek 
~ uiradıö-. takdirde bunlara bi, bilir. sonrakılerı bırbırın!;! karıştınyo - dar isimlerı·n· d 1 zasındalci muhtaç çıftçılere Ziraat külJeri tarafından atılan İng"lizl d 

e• d" y B 1 ı· b l b. 1 yaz ırma arı. \1 k· ı b. t f d 1 35 t t 1 e ayette hemen hcınl'.n ya)ınız ken ı Filvaki timale kar§J Tuna ve Sa oı:ım ... a~ ~ı v~ ı. azı. ~rı ne ı c·· f d e a e ara ın an on o - rin takibine, 2 Nisanda devam 
askeri kuvvetlerile kar§ı koymak 1 va gibi tabii ve kuvvetli au maniıen dedıklerı. g~bı, ) enı nesıl ıçındc de Ureş 8 er8SJORU humluk buğday tevzüne karar ve- edilmiştir. Agedabia &Jınmıs Zeu 
v~.ziyetinde· kalacağı aşikardır., vardır. Fakat bunlar ı 915 de kuv- ~azı!~ ıst~.dadlı gcn~ler; b.aZJları boks ~UbSSİ rilmiıtir. tina'ya varılmıştır. Düşman~· şiına 
Çunkü Yunan ordusu, Arnavudluk- v-ctçe Üslüıı Alman ve Avusturya ıse dupeduz bob-stıldep ıbaret. .. Y • le doğru süratle tam ric'at halinde 
la Bulgar hududlarında hemen he- orduları tarafından kolayca geçil- Bunla;ın )'apt.ıkları edebiyata -. Gu:eş !'t;dera~onu Boks s.u~ Mekteblerarası voleybol dir. Alınan esir ve zırhlı ve zırh-
1nen tamamile meşgul bulunmakta mişlerdi. Bulgaıistamı karşı olan semplız.m diy?rlaz:mış. Ada.m sen sı. faal!yetını tanz.ım c.tmek ıçın f sız otomobil ganaimi miktarı pek 
dır. Bir lngiliz kara kuvvetinin de Yugoslav hududlaıı. her ne kadar de! S~mma bır .c~zm. koylluktan bır ıstışare heyetı teşkıl edecek- ffl8Ç arı çoktur. Bizim kavıblarımız fevka 
Yardıma koşaca~ı kabul edi1se de garbi Balkan (Staıa Planına) ve sonra. ı.ster sempılızm olmuş, ıster tr. • . . illanbal erkek mektebJeri voley- Jadc azdır. -
hunun karaya çıkarak Yugoslav or-f en eenubda Malq ve Beleş silsile- zembılızm.. . .. . ~ks ~ ıstışare heyetıne Eşref bol lig heyetinden: 

4
/ IV / 

1941 
Cu-

du~na yardım edebilir bir hal ve ri ~e ~unla~n aralarındaki birçok · ~ -Maan;ın~ıh •. <?rhan Ve!t zumresı Şefık. Ke~nl !3ekof v~ Selman ma günü Eminönü Halkcvi salonun.. Ta~ •1Übd'ıın 
b~zıyete gelmesi için tabiatile ~pey 1 dag kutlelerıle mahfuz bulunuyor- ~~!nde. ıyılerııı ı. ~'(' .. ıl~r ıd L• cınha aza ol~rak seçıl~klerdır. da yapılacak maçlar: Kahire 3 (A.A.) - Times gaze 
i ır ~aman geçecektir. Meğer kı bu 1 sa da, 1915 de Bulgar orduları hu l.} 1 gelışeceklerını goru\ Ol um. Güres musabakaları Y" Ülk.. H . • .. 30 tesinin hususi muhabiri bildiri:yor: 
ngiliı ordusu şimdiden St:laniğe ralardan Sırbistana girerek o vakit lst b 

1
• a- A. 

1 
~ d h le ueeAh :i aynye, aaat ... • İngiliz kıt'alannm yağmur mev 

c;ıkrnıva bMlas n. Aksi takdird t" ı;i- ki Sırp ordusunun cenuba doğru Resmi tebıı·g~ler 6/N an/u941 pureş )~!1 ı(gı;n ~nbe: aT~ m M. ıı· 1. L! siminden evvel Addis - Abeba'ya trıaı· y k ı ek · · il k bil · · ıs:ın azar gunu tPcru ıcarct - ua ım me&teu.. •at M , • . kJ . d .. . 1 
1 

ugoslavyada vu ua ge ec ne at yo arını ese mıştı. r) .. .
1 

d 
1 

k 
15 

h k Ah ed ve usavva ~a gırece erın e şup 1 

k tnuharebc1cr:e yetişmesi tabiati. Elhasıl bu tafsilat gösteriyor ki (B<ı§tarafı 5 inci sayfada) .. ' gureşçı er a~asın a yapı ~a ' a cm m · he edilrncm<?ktedir. Kuvvetlerimiz 
le ltı.Ümkün olmaz. eğer Yugoslavya, Almanlann v~ mitlerdir. Hava muharebeleri c:sna uzere Salto -. Cııx: - ~U:rgu mu sa- 4il\~ 1 194 1 Cuma günü Beyoğlu şarki Af:_ikayı tedricen fetheder • 

Bunlara nazaran mÜlvcre karıı bir ıİtalyanlann bir istila taarruzuna ha_ aında iki düşman tayyaresi diişii- ba~lf·~ i;~tıb ~lı}.~~ştır. l Halkevı salonunda yapılacak: maç.. Jerken duşman Trablusgarbde mu 
harbde y 1 ' ·ık zırlanmaları için ]az.un olan zaman rülmüştür. Üç tayyaremiz, dönme- ~ 1 k u;-eş u u sa onunda lar: kavemet İşareti göstermiştir Ba-
lit:rd•ti, it ug~s av!a~ın. J bi za7 zarfında (takriben 2 hafta) oya lanı mittir. yapı aca o an bu müsabakaların Boğaziçi - Dariiffllfaka, uat zı Alman unsurlarının İtaly~nları 
ol•c:aiı, as ~n l v~h nın raz ~c k !arak ve intizarda kalarak ancak Ş k" Akd . d b b d tartısı ıı .. den 12 ye kadardır. S~at 14.30. hakem O.man. takviye etmiş olması muhLemel • 
tin "')alA an tı ır. w f" usu• .memd"k"c .e taa-·"a ugwrad-ı-tan sonra bir mü- ar ı I en12 c om r.r ıman 13 de musabakalar başlıyacaktır. Işık - Haydarpcışa, aaat 15, ha- <lir . 

.... .... umum cogra ı ve şım ı ı 1!1- .. .... • ııK • ve torpi tayyarelerimiz, büyük bir ili kf b f • • . k Osman 
hıı durumu onun cenub cihetin- dafaa harbıne ve bunun ha- harb kuvvetinin refııkat etmekte m0 8 maç arı tehtr edtldt em . Ad~baya beyannameler at.W. 
~~n rrıaada hemen he; tarahndan zırlndann.. kalkışacak olursa bu, olduğu bir lcaf:leye hücum etmiş- Deplasman J d J ·ı 8 d k"UbJ • 1

h•t .. edilip çevrilmesine nıüaaid- onun için, tıpkı mukaddema Lehis lerdir. Tayyare dafji topların şid. Ankara takımı miçt anb I 0 11r~ e ursa a Spor 8rl Nairobi, 3 (A.A.) - Cenubi 
dir, Bahusus Tuna ile Theiss ara- tan, Hollanda. Belçika ve Fransa detli mukabelesine raimen beş bü- if.ndcn y n arSe a ~n u h ııe d':i ıslah edi İJOr Afrilca tayyarelen evvelki gün A-
~"'dlllc..i Macar ve Banilt bölıt.cain. hakkında olduiu gibi. tehlikeli ola yük vapura iııabet vaki olmuş ve bu lmekteb lı·ga n l re h.sa ad~ıln ak dis-Ababa üu.rine pa~ıütlcrlc be. 
't.1_. ._ b'I ı_ • B I 1 L maç arı te ır e ı ece • B (H ·) n-.:ı t ' 1 l d p ~ı Rumen hududları tamamile ı eceıı:tir. u aebeble, Yugos av er vapur ar oatmıştn. Tayyarclerimi- tir ursa ususı - V4-"'l.len er- 1)-anııame er atınış ar ır. araşüt-
ilçılc ve anzasız olduklarından bu kinı harbiyesi, orduyu aede sefer. zin kaffesi üslerine dönmuşlerdir. ' D ... k ~ biyesi rnükellcfiyctme tabi genç- lerden biri şehrin ortasına düt-
~tclen zırhlı ve motörlü tümen- bcr ettik.ten ~onra şimal ve şarka Şarki Afrikada düşmanm yeni- 1;;ö$ 8ll~ OI tUrflU8SI lerin faaliyetini hızlandıracak miiş ve diğer paraşütler de Habeş 

t kolayca ilerliyeLilccek ve bu kar§l setır kıt alan bırakarak mem- den Asrnarayı bombardıman etme- Beyoğlu Halke"i önümüzdelD tedbirler alınmaktadır. Bu işJe hükumet merkezınin muhtelif yerle-
~da diğer birer Alman ordusu l~k.e~in. uı] askeri kuvve~leri~i .bü- sine mani olmak İçin ııehir .kıt?atı- Pazardan itibaren büyük bir bu.. !Yakından alakadar olan Bursa va- rine inmiştir. Ayni beyannamcle~ 
dij fya havalisinden Nişe: ve Kösten t~n ı~byatlan ve depolarıle bırlıkte mız ta~afmdan tahlıyc cdıl~ış~ir. lct tbol turnası tertib etrni,tir. lisinin ~iyaseti. alt mda evvelki gün den Adova ve Ava.:a ~a arı_lmıştır. 
L-~~ Komanova ve Üıküp üzer- şımdiden cenubdcl tqplamayı E.vvelkı bombardımanlar nerıeesın. Dört kategorinin 40 takımı ara- Halkevınde bır toplantı yapılmış ı B&f)ca tayyareler, Mıeno ile Aa. 
)fllı~ Yilriiyebikçeiinden Yugos. ve bilahare de Arna vud - de İtalyan ve yerli olmnk iizere sında yapılacak olan bu müaaba- tır. Bu toplantıda beden terbiyesi l ba Lihario üzerine h~ya~ ba>'.rak 
.~v ordusunun cenuba Yunanista:n luğa, orada.ki ltalyan ordu11unun ar- yüzlerce kişi telef olmuş idi. Harb. kalar Mayıs nihayetinde bitecektir. bölge istişare heyeti de hazır bu- çekilmif olduğunu bildırmıılerdu. 
\i~~e ç.ckilmeaine mini olunmıya kalann.a götüren istikamet - yeni b:r mevzide tek:rar alevlen- ik• . k" lı,uımuştur. Tonlaııtıda gençlerin ·------:.---------~ Sll."'tlelcaktır. Almanlar Yugoslav- [erden girmek suretilc en evvel bu miştir. . ıncı Ume maçı çalışma durum·u etrafında alakalı 1 y vrulannwn bayramlıkları-
;.~)' .. 25-30 tümene mukabil 40 ordunun işini bitfrmeyi bir daha ve $imali Afrikada motörlli Alman- İstanbul Futbol ajanhr,ından: tetkikler yapılmış, klüblerm ısla - ni ~ milletin yardnn 
~llı~Je, İtalyanlar da 1 O: 15 ehemmiyetle dikkat ve teemmüle al ltalyan kıtaatmm muvaffnkiyeti Mar 6 4 94 1 tarihinden yapılacak i.. hı bu hususta lüzull'!]~ olan mal- ve ıefk.atine muhtaç ÇOCUK ~enle taarruz edebileceklerin - mıya mecbur görünmek.lc<lir. aa..E!-Bre.ga'nın Öle:linde artrnı~- kinci küme terfi maçı: ze.menin bölgec~ temı~ı, yapıl~l'ak lan da sevindinnck İçin Çocuk 

l. Ve hu taarru&laı- muhitten mer- ~ ~ tır. ltalyan ve Alman tayyarelen, Fe.nerbahçe atadı: !dm~nlarıı: daha genış ve mus~ - &İr1fsne Kunm.mu y~ 
) C:te doğru mütelcarib bir surette ~. ___ • ~ r.~. ""'" Agedabiaya doğru ric'at l'lmekte Saat 13 Alemdar • Taksim. Ha- ~d. bı! şekı1de yapılm~smı te~un naı.z1a kuvvetlendirinia. 
t -~~llbİleccklerinden ıneticede Yu- rf· _ ~--~ olan diişrnan kollarına hücum ve kem: Tarık Özerengin yan hakem: ıçın uç muvakkat pavıyonun ln§a 
a.._,,,,. ıaiifliJ Ü- vaÜ)l'elte kala- eürel neticeler elde elmişlerdir. Bahat&in _ Bülned. · · llAa karar verllmiftir. 



B Sa ta SON l'OSTA 

Niçin -Neden-Nasıl? ':~~X~!1ım~r. ıö~bı pek m .. h:m 
.... 

(Baştarafı 2 nci sayfada) 
İşte bu sebebden ötürü ağzı 

hpalı su testileri çatlar. Bazan su 
borularının çatladığı bile olur. O
nun için, donması ihtimali olan. su 
borulannı bezlerle sararlar. 

lığından geçerek diplere kadar gi 
dememektedirler" 

Diğer bütün cisimler de böyle
dir; ince bir tabaka halinde kal
dı1tları müddetçe şeffaftırlar; ka
lınlaştıklan nisbette şeffafiyetleri 
azalır. 

Ufak, beyaz bir cam parçası 
alınız!. Hakikatte beyaz ve şeffaf 
olan bu cam parçasına yandan ba 

(Bir gün talebelerimden birine: kıldığı aman. ~unun hiç. şeffaf ol
- Buzun üzerinde patenlerle madığı, rengının de yeşıle kaçtığı 

kayılabildiği halde niçin tahtala- görülür. . ~ . . .. 

Tahtaların üzerinde niçin 
kayılmaz? 

rın üzerinde kayılamıyor?. Diye Geçe?ler~e bı.r alım! . bır mllı-
0 muşt....... metrcnın yuz bınde bırı kalınlı-

& r ........ ~ d b" d · d 
Çocuk hiç düsünmiye lüzum gın. a . ır Bemfır kpnlr_çdası ~ey adna 

·· · d"· getırmış~ u ev a a e ınce e
gormed~.m ~ana şu cevabı ver ı. mir arçası (safiha) bir cam gibi 

- Çunku buz kaypaktır, sert- P k · · B · 
t . · · b .. · d ka şeffaf ve ren sızmış. u deınır 
ır, onun ıçın uzun uzerın e - b" k"t b ·· · k 1 ... "ı b'l · H lbuk" t ht 1 bu parçasını ır ı a ın uzerıne o-

,rua ı nıyor. a 1 a . a ~r yunca, hiç güçlük çekmeden en 
kadar sert ve kaypak değıldır. ufak harfleri bile okumak milin-
. Bi?nem ~u ceva~ sizi .. tat~n et kün olmuş. 

tı mı?. Benı etmedı. Çunku yan- Ayni alim, altından ve diğer 
lıştL. . . ., madenlerden böyle şeffaf parçala 

Nıçın mı. meydana getirmiş. 
Çünkü: Tahtaların üzerinde ka Hasan .Ali Ediz 

'yılamadığı gibi. Kaypak ve sert ............................. , ..................... . 
olan taşlann üzerinde de kayılamı 
yor. Demek ki iş sertlikte ve kay-
paklıktn değildir. Son Posta 

O halde buzun üzerinde kaya- I============= 
bilmemizin sebebi nedir?. 

/Mesele şu: Biz buzun üzerin-
Yevmi, Siyasi, Havadfa n 

Halk gazetesi 

de kaydı.ğunız zaman patenlerin Yerebatan, Çatalçeşme sokak, 25 
tazyıkı altında buz erimekte, bun- ı s T A N B u L 
dan ötürü de patenlerle buz ara- 11--------------• 

Gazetemizde çıkan yazı ve 
resimlerin bütün hakları 

mahfuz ve gazetemize alddir. 

müz teveccüh ve rağbete karşı §ilk.. 
ran borcumuzu ödemek için bu 
defa. Amerikndan getirttiğimiz en 
büyük makineler sayesinde F E-
1\1 t L'i sıkıştırıcı silindırlcrle ga -
yet kullanışlı, ufak mikrobsuz bir 
.şekilde yeni a.mbalA.jlarla piyasaya 
çıkardığımızı saygılarımızla arıey. 
leriz. FEMİL bayanların birçok ra -
him rahat.'3ızlıklarından koruyan ve 
üzüntillü işlerden kurtaran en bl • 
rinci Adet b~erldlr. 

Her ticaret- • 
hanede FEn!/L BACI bulunur 

Ereğli Kömürleri işletmesinden: 
20-3-1941 tarih ve 2/ 15451 numaralı İcra Vekilleri Heyeti kara.. 

rile Ereğli Havzası tq kömürleri FOB fiab 2 7 /28.3. J 941 gece ya
nsından itibaren l!ttısad Vekaleti !:&rafından aşağıdaki surette tesbit 
edilmittir. 

Kömürün Cinai 

Krible 
18 50 • 
10/18 
0/1 o . • • . 

Krible (Kandilü) 
22/60 
10122 

» 
)) 

• 

0/10 )) • • • . • • • . 
Tuvenan 1 (Çamlı, Kandilli, Kozlu, Acılık) 

» il (Diğer Tuvenanlar) 
Briket . .. 

raab : Ton.Kf. 

1100 (Bin yüz) 
1040 (Bin kırk) 
990 (Dokuz yüz doksan) 
870 (Sekiz yüz yetmi§) 

1 060 (Bin altmış) 
960 (Dokuz yüz altrnıı) 
900 (Dokuz yüz) 
820 (Sekiz yüz yirn'ıi) 
810 (Sekiz yüz on) 
600 (Altı yüz) 

1150 (Bin yüz elli) 

# DENİZ, KARA ve TUNA VASITALARİLE ;. 

transit işleri. 

sında bir su tabakası peyda olmak 
tadır. Patenlerle buz arasında bu 
su tabakası olmasa, kaymak da 
mümkün olamazdı. Burada suyun 
rolü, makinelerdeki yağın rclü 
gibidir. Bu su tabakası, patenler
le buz arasındaki teması ve sürü
tüştürmeyi azaltmaktadır. 

1 Avrupa.ya ve Avrupadan, beynelmilel her nevi nakliyat gümrllk ve 

ABO::;:N=E=::::;::·i==··ı=A::;::T=L=A=R=l=· l ,!..; v1.:. !~ ~;~rv~ ! !~on:~!· 
_ Telgraf: Transport 1 e 3 1 

Sene Ay Ay Ay 
Dağlardaki muazzam buz küt

lelerinin aşağı doğru kaymaları 
da bundan ileri gelmektedir. Mu
azam buz kütlelerinin tazyikı al
tında. alt tabakalardaki buzlar e
rimekte ve iki buz kütlesi arasın
da bir su tabakası peyda olmakta 
dır. O zaman hidise, tıpkı bizim 
patenlerle kayışımız şeklinde ce
reyan etmektedir. 

Şeffaf su ve şeffaf demir 
var mıdır? 

Herkes suyun şeffaf olduğunu 
söyler. Hakikatte su ancak ince 
bir tabak.il halinde kaldığı müd
detçe şeffaftır. !Büyük Okyanos
ların dibi kap karanlıktır. Çünkü 
güneş şualan suyun bütün kalın-

Kr. Kr. Kr. Kr. 
1.W 760 4W l5J 

Türkiye 
2340 1220 710 270 Yunan 
ı100 1400 ij()() au..ı 

Ecneb~ 

Abone bedell peşindir. Adre.s 
detl4tirmek 25 kuruştur. - .. -

Gelen evrak 1reri verilmez. 
tlinlardan mes'uliyet alumıu. 

cevab içln mektublara 10 
kur~luk Pul llAvesi lA.zıındır. 

Posta. kutusu : 741 İstanbul 
Tlgraf . Son Posta 
Telefon : 20203 

~-------------"' 
Türkiye Cümhuriyeti 

ZiRAAT BANKASI 
Kurul Uf tarihi: 1888 

100.000.000 Türk Lirası 
l)ubt Te ajana adedi: Hl 

Zirai Te ticart her nni banlta muameleleri 

PARA BiRiKTiRENLERE 28.800 
LiRA iKRAMiYE VERJYOR 
~ Bantuuıda tu.mbara.ıı .,. ihbarm tasarruf belıblannda 

enu 50 1irUl bulunanlara aenede t defa çekilecek kur'a ile af&P -
d&ki ~a ıöre ikramiye daiıtııacattu. 

4 Adat 1,000 Lirahk 
4 • 600 " 4 • 250 " 40 " 100 " 100 " 60 " 

120 " 40 " 
\60 " 20 " 

4,000 
2,000 
1,00() 
4,000 
5,000 
4,800 
3,200 

Lira 
.. 
.. 
" .. .. 
" Dikkat: Be.sablarındaki paralar bir aene içinde 50 liradan af&ll 

dÜIJDi7enlere ikramiye c;ı.ttıiı takdirde 4J. 20 fuluile nrilecektir. 
( Kur'alar senede f defa, 11 Mart, 11 Haziran, 11 EyUU, 11 Blrln
f Ci Klnun tarihlerinde ~tilecekt«. 

Transit Yolu Erzurum Mıntaka Müdürlü
ğünden: 
ı - Ağrı. Van yolu üzerinde Kür.kiran ve Tutak köprülerinin a.h§ap 

olarak inşaatı kapalı zart usulile ekaiıtmeye konulmu.,tur. 
Mezkur köprülerin keşif bedeli ı 56245 ı elli altı bin iki yüz kırk beş 

lira c46• kırk altı kuruştur. 
2 - Bu işe aid evrak şunlardır. 

A - Eksiltme şartnamesi, 

B - Mukavele projesi, 
O - Bayındırlık l.şleri genel fa?tname.cıl, 
D - Fennl şartname, 
E - Hususi şart.name ve ihzarat rahidi kıyası fiyat cetveli, 
F - Keşif hülasa cetveli, 
G - Proje, 
İsteyenler hergün bu evrakı tra.111ıt yolu ~urum Mıntaka Mtıdtırıtı. 

ğiln<!e görebilirler. 
3 - Eksiltme 7 Nisan 1941 Pazarliesi günü saat 15 de Erzurumda tran

sit yolu Mıntaka Müdürlüğünde mUte.,ekkll komisyoııd.a. yaJ)'llacnktır. 
4 - Eksiltmeye girebilmek için iSteklilerin «~62ı dört bin altmış iki 

lira ı27ı yirmi yedi kuruşluk muvakkat teminatı mal sandığına yatırdık
larına dair makbuz veya §ayanı kabul teminat mektub1arile ihale gü • 
nünden en az üç gün evvel transit yolu Erzurum Mıntaka Müdürlüğü_ 
ne eksiltme şartnamesinde yazılı reteranslarile birlikte müracaatla ala. 
cakları ehliyet vesikasını ve 1941 yılına aid Ticaret Odası vesıkasını 

tlekllf za~ kOiymalan llzundır. 

5 - Teklif mektubları üçüncii maddede yazılı saatten bir saat evveline 
kadar transit yolu Mıntaka Müdürlüğün~ getirilerek eksiltme kc~nis
yonu reisliğine makbuz mukabilinde verilecek ve 2490 sayılı kanunun 
tartfierlne t.a.mamen uygun olarak tanzım edilecektir. 

Poota ile gönderilecek mektubların nihayet üçüncü maddede yazılı sa
ate kadar gelmiş olması ve dış zarfın mühur mumu ile iyice kapatılmış 
bulunması l~zundır. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. o~016• 

Üsküdar Sulh Z ncl Hukuk Hakim- Hukuk lstllahları lifinden: 

Üsküdarda Toptaşı cadde.iindG Babıalide İKBAL· Beyazıdda 
316 No. lu han.ede mukim iken akıl . . .' 
hasta.lığına müptel! aıım.ası hasebıle Mıllıyet Kitabevlerınde bulunur. 

emrazı akliye ve asa.biye hastanesin
de tedavi altında bulunan Yusuf oğ. 
İu Abdülvehaıba ayni hanede mukim 

(Fiatı bir liradır) 

karısı Zarifenln vasi tayinine 27/3/ l ~ 
941 tarihinde mahkemece karar ve - ,, 
rilmif olmakla bu hu.susta itirazı o -
lanlarm on. gün lçıinde mahkememize 
müracaaUan aanen tebliğ olunur. 

(941/140) .................................................... 

il An Tarif em iz 
Tek sütun santimi ............ ...._. . ._.. 

Ba,lılı maktu 500 
l nci «ıhile 400 >> 
2 nci sahile 250 ,, 
3 ncii aalıile 200 ,, 
4 ncii «ıhile 100 ,, 
iç aalıile 60 ,, 
Son .a1t=ıe SO ,, 

Muayyen bir müddet zarfında 
ıazıaca miktarda Uln )'aptıra
catıar ayrıca tenzllltJı ta.rıte. 
miZden tatlfade edeceklerdir. 
Tam. yanın ve c;eyret sayfa 
Ulnlar lçln ayn bir tarife der
piş edllm1ft1r. 

eon Postanın tleart illnlarma 
ald işler için fU adrese müra_ 
caat edUmelldlr. 

lılncdık KoDektlf Şirketi 
l[ahramansacle Ban 

Ankara eaddesl 

?-'~\PARA ~ \ HA\" AT YAIUŞJS'IN 
DİREKSİYONU DUR~ 

T. iŞ BANKASI 
Küçük tasarruf hesapları 
1941 iKRAMiYE PLANI 

&etideler: ' tuba&, 1 llaJ m, l A

a--. ı DEilacı~~ 
PPMIW• 

1941 ikramiyeleri 
ı adet 2000 liralık - 2000.- lira 
1 • 1000 • - 3000.- • 
1 t '100 • - 1&00.- • 
' • iOO • - 2000.- • 
• • 260 • - 2000.- • 

16 a 100 • - HOO.- • 

1 
80 • IO a - 4000.- • 

._....-~'1ııll'1ııll..,....,..~~~~,...,."-I 300 • ıo • - rooo.- 1t 
•-==---= ..... ----=====:=ı:==• 

Baf, Dif, llede; Grip, Romatizma 
NevraJji, ltmklık •e Bütila 'Ağnlanom Derhal Keser 
icabında ründc 3 kete abaabilir. T AKLlTLERINDEN SAKININIZ. 

Hi.R YERDE PULLU KUTULAR! ISRARLA iSTEYiNiZ. 

lstanbul Levazım Amirlifiinden Verilen 
Harici 'Askeri Kıtaat. ilanları 

Aşa~ıda eb'adları yazılı keresteler pazarlıltla satın alınacaktır. 

14/41941 Pamrtesi günü saa.t 14 de Ankara.da M. M. V. Satın alma 
misyonunda yapılacaktır. Hep& bir talibe ihale edilebaeceği gibi ayrı aı 
n taliblere de ihale edilebilir. İsteklilerin verebilecekleri miktar üzerin .. 
den kat'i teminatJarilit belli va.kitte komisyona gelmeleri. Beher me 
mikabının tahmin bedeli 55 liradır. ~ 

CiDSi Aded 

Dilınelik 600 4.00 x 0.15 x 0.15= 54.00 M3. 
Dil.melik. 800 4.00 x 0.10 x 0.10= 32.00 it 

Payanda ve merteklikler: 4000 4.oox o.ıox o.H>= so.oo it 

Tahta 2 Sm. lik. 8000 4.00 x 0.02 x 0.25=160.00 • 
Tahta 3 Sm. lik döşemelik 6000 4.00 x 0.03 x 0.25=180.00 it 

Kalns doğramalık. 400 4.00 x o 05 x 0.25= 20.00 it 

Tahta tavanlık. 8000 4.00 x 0.15 x 0.25=120.00 :ıt 

Makaslık. 2000 4.00 x o 16 x 0.10==128.00 it 

Makaslık. 1000 4.-00xo.1oxo.10_ 12.00 it 

(2222-2631) 

* * Beherinin ke.şif bedeli 1150 lıra olan biri Muradlıda, diğeri Lüleburgudl 
iki i~aat pazarlıkla eksUtmeye koı.mu.ştur. İhalesı 1514/ 941 günü saaC 
15 de Lüleburgazda askeri satın alma komlsyQDtı\'lda yapılacaktır. Talib. 
lerin belli vakitte komisyona gelmeleri. (2228 • 2667) 

,,.. * 
Beherine tahmin edilen finti 200 lira olan 90 aded ordu tipl araba pa-

zarlıkla yaptırılacaktır. İlk teminatı 1350 liradır. İhalesi 7/ 4/941 günl 
saat 16 da Adanada askeri satın alma komisyonunda. yapılacaktır. İs • 
tcklilcrin belli vakitte komisyona gelmeleri. (2230-2669) ... ... 

Çanakkalede askeri satın alma komisyonunca 7/4/ 941 tarihinde alına
cağı evvelce ilfm edilmiş olan 20,000 kilo !ade yağı eksiltmesinden vazge. 
çilmiştir. (2232-2671) • ' 

Beher metresine ta.hmin edilen fiııtı 125 kuruş olan 200,000 metre por
tatif çadır bezi pazarlıkla eksiltmeye konmuştur. İhalesi 7/ 4/ 941 Pazartef 
günü saat 11 de Ankarada M. M. V. Satın alma komisyonunda yapıla • 
caktır. Kat'i teminatı 27,500 lira, evsaf ve şartnamesi 1250 kuruşa ko -
misyondan alınır. İsteklilerin belli vakitte komisyona gelmeleri. 

(2212-2605) 

KIZILAY CEN. iYETi 
Umumi Merkezinden: 
Açık Eksiltme Suretile 

15.000 ADET YÜN ÇORAP 
Yaptırıla~aktır. İhale 8/4/941 tarihine müsadif Salı günü saat 
15.30 da Kızılay Deposu Direktörlüğünde yapılacaktır. 

Nümune ve şartnamesini görmek isteyenler Yenipostane ci -
varında Kızılay Deposu Direktörlüğüne müracaatları ilan olu-

nur ........................ ~ 

Matbuat Umum Müdürlüğünden 
Umum müdürlük kadrosunda münhal bulunan 100 lira ücreUi bir me

muriyet için çok iyi fransızca ve daktilografi bilen lise mezunu bir me • 
mur alınacaktır. 

Tallblerin matbuat umum müdürlüğüne 7.4.941 tarihine kadar mür:ı -
caatJarL (1883-2656) 

Üniversite Rektörlüğündeı 
Fen Fakülte.ııinde cAst.ronomi• doçt.ntliğl açıktır. Namzetlerın yabancı 

dil imtihanları 5 Hazıran 1941 tarihinde yapılacaktır. İsteklilerin sıh. ıat 
raporu, beş fotoğraf, nüfus tezkeresi örneği ve aml hüviyetini gösteren 
f".şlerile ıF.şler tedrls i.şlert kaleminden lstenecektlr.1t 2 Haziran 941 ta • 
rihl akşamına kadar rektörlüğe müracaa.Uarı. (2652). 

ioARuiNi aiu11 is eANICAsıNoA 
İKRAMiVEl..i HESAP AÇAR 

Dev:et Demiryolları işretme U. M. den : 
Muhammen bedeli (2250) lira olan muhtelif eb'adda 900 tilo ltlingrt• 

nevinden ıevho. (8.4.1941) Salı günii saat !10,45) onu kırk be§te Hay .. 
darpa.şada Gar binası dahilindeki komisyon taratıı.ndan açıık ekailtme 
usulile satın alınacaktır. 

Bu iŞe girmek isteyenlerin (1ı68) lira (75) kuruşluk: m~vakka~ temi
nat ve kanunun tayin ettiği vesalkle birlikte eksiltme giinu sa.at.!ine ka
dar kcmis}'ona müracaaUan lAzıım dır. 

Bu işe aid şartnameler komfsyo.'ldan parasız olarak dalıtılınaktadır. 
<2228) 

···························--·---···-·--····---·-··--·-·-···-.. ·····---~ 
Son Posta Matbaası: Nf!friyat Müdürü: Selim Ragıp Emeç 
========s::::= 
SAHl.BLE.Rh S. H.a1111> E~f.C. A. Ekrem UŞAKUGU. 


