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Makineye 
Verilirken 
Almanı ar 
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"°'"' Ueruror 
larkl ftfakedonyadaki 

Yunan ordusunun 
irtibab kesildi 

Yunan mukavemeti 
devam ediyor 

Atına, 9 (A.A.) - Resmi teblil: 
Kuvvetli 'Alman motörize bir-

E
rı Selini.k istikametinde teh
lı bır ıleri hareketi yapmakta

Almanlar, şarki Makedonya
Y'Ullan kuvvetlerinin Yuna

li&tanın dı~er kısmı ile irtibatla
lt,nı kesmişlerdır. Doyran işgal e-
11lıntifir. Rupel mıntiıkasında Yu
~ılar kendılerine savı. silAh ve 

oloına s. 

lOO 
.....,-ıı--.._.,_a~!~----..... ------·------a· M.m. 

ııat balrnnından ilstün olan 
.ilınan kuvvetlerine karşı şayan! 
~~~~~ mU'kavemet ~östermekte- Tan•• BaneOI 

'Rupel ist.hk&rnları düşmanın ---- · Askeri vaziyet 
H....wt wlea'PU _...... laarita 

f"\oe :ı ateşine ra~men. mukave- d haglll 
l!'letf\ devam etmektedirler. o• ---- •1r z 

Nevrokop tepelerinde yapılan • - Yugoslav harbinin U 
k•.r ı çat'pışmalar devam etmk.ete- 1 - b • ti • 

E Almanların rş~aı ettikleri bir 10 mup emıye eri ordaıa 
ç tst hkiım Yunanlılar tarafın- içinde 
tl tekrar gen alınmıştır. Düş' h 
tır r zayiata maruz kal- -eena ... :tazın: K. Emir u..ı .... ,......~ Aırapada 

A 'W' enıi Balbn HarWNn 
navudluk cephesind .. muvaf- A üç6aC4i sünO de ıeç • 

idare iıleri telefanu ı 20203 Fjab S lcuraı 

Parti Gra.pa 
toplantl.s:a 

Haricige Vekili son günlerde 
inkişaf eden siyasi fle askeri 

lıô.diıeleri izalı etti 
Ankara 8 (A.A.) - C. H. P~ 

MecJis RI'UPU umu.mı heyeti bul(iln 
8.4.941 Salı ıünü saat 15 de reia 
ve'kili Trabzon meb'usu Hasan Sa- ~ 
kanın reisli~inde toplandı: 

Celsenin açılmasını rnüteakib 
kürsüye gelen Hariciye Vekili 
Şükrü Saraco~lu aon Jt{inlerde in
kitaf eden siyasi ve askeri hAdl • 
seler hakkında beyanatta bulun • 
muş ve bu izahatı umumi heyetçe 
tasvib olunarak ruznamenin diler 
maddesine jleıÇilnıi~ir, 

Bu maddede Kütahya meb'usu 
Aliettin TiritoA'lu ve Bursa meb'u 
su Nevzad Ayasın asker ailelerine 
yardım hususunun kanunlaştınl • 
ması hakkındaki takrirleri vardı. 
Heyeti umwniyece bu ifi tetkik 
etmek ü~ere Parti idare heyeti ta
rafından bir .komisyon teşkili ka· 
rar altına alınarak ruuıamede baş 
b madde olmadı~dan riyaset~ 
cel8eye nihayet verildi. ı _......,._ Vtldli 

Irakta askeri 1 
bir lıükumet 

kuruldu 

Matsuokanın 
Moskovadaki 
temasları 

Baaraya ıiclea Irak naibi bir Japon lıaricj.ye naın Amai • 
beyanname netntti M Nliri ile tle •öriiffii 

tkıvetli ıbır ıf'tarekct neticesinde Almanların Yugoslav dii halde Yusoalavya etrafın- Y • t • 
O esır alınmıs ve veni bir mev- ela lcereyan ecfen muharebele.. unanıs ana yeni Berut 8 (A.A.) - Ofi : .MOSkova 8 (A.A.) _ D. N. B.: 

~y "11al eddilmiştir. • t Cef1hesinde açtıkları rin siditine dair henüz --·L Jngı•Iİz kuvvetleri• Ba~ddan alınan haberlere JCÖ Dün Moskovadaa ~1folotof_~a .. Mat.c:u.o 
r 1'4ıa ~ re, Raşid Ali G~yl!ni. yalnız as- ka arasında y an ~ 

unan ra yosunun neşrıya 1 cep mahdud =-~··R::r:~~~· badud.. gönderiliyor kerlerden milrek~eb bir hü~~t büyük ~i~ dÖstt~k ve 
0:::mk 

Atina 9 (A.A.) -- 8. B. C. - larlQdan ancak 75 kilometre - kurmuştur. Kabıneye ezcumle, havası ıçınde cereyan ettiği Ja • 
Bu alttam radyo cenubi Sırbis - Cenubi Sırbiatandaki Macar bududlAnndan da niba- Karagu çıkarılan asker- ge!1el ku.rmay .~~kan~ General E- pon mahfellerinde bildirilmiştir. 

'ar~. Yugosla.- orduıunun ric'atini k ,. . h kk yet ı SO kilometrelik me•fe • 1 nun Zeki, motarlü kıtalar kuman- Matsuoka, Molotofla çok faydalı 
tre Yunan sol cenahının aç:k bır11- as erı vazıyet 8 tn• d..ck Bu -.h•lart düz., yani ıer yelpaze şeklinde danı Gen~ral Fehmi Ssid. hava 

1 

bir fikir teatialnde bulunmu,tur. 
\ıldtiua bildirdıkten ıonra demit- da Royterin mütaleası moiö. va111tialann hareketle - l kt d 1 kuvvetlen kumandanı General Matsuokanın teklıfi üzerihe ~ö -
•Jr kı: gagı ma a ırıar Mahmud Selman ve milli müda - rüşmeler devam edecektir. 

lerine müaaiddir. Buna rai • Lo-...1 8 f d' kt 0
' - Aakerlenm· ,·21·n maneviyatı çok Londn. 8 (A.A.) - Royter a- bu 1- nqra (A.A.) - Reuter a- aa ıre orü Namık Paşa bulun- Moskova 8 (A.A.) _ Matsuoka 

men rıa11 tıimdiye kadar A • y J ~-tad ttk.-tır. Zafer bizimdir. Miitte - jansınm a~eri .muha.rr.iri yazıyor: man kara ordulannıa bir tu • Janaınan unaniatandaki ngiliz kuv ma:ıL ır. dün matbuata şu beyanatta bu • 
IAı.lenmızın yardımı ile ıalib gele- Yunan resmı teblıiınde, cenu- ;yik vetleri nezdinde bulunan hu1Usi Her tarafta sükıln hüküm sür - lunmuştur: 
"'iız. bi Sırbistanda harbeden Yu~oslav . ana uiramıyarak yalnız Al- muhabiri bildiriyor: rnektedir. Faydalı görüldüğü takdirde 

D At 1 I• tf ordusunun ıeri çekilditi ve bu ıu- man uçak filolaranan taarN&la. Şimdi Yunaniatanda bulunan in- Nailain l.eyannameai Maskdvadaki ziyretimi temdide 
0Jr811 mlft ~rln 8 ,0 · 8 retle Yunan ordWNnun sol cena - nna hedef olmuıtur. Dem•k o- aitiz ve imparatorluk kuvvetleri i. Kahire 8 (A.A.) - Milliyetper- amadeyim. Uıakşarktaki vaziyetin 

h ilk luyor ki Y ugoalav - Alman b ed 1 · lid Se · R Atına 9 ( A.A. ) - Yarı reami uu aç ıa bıraktıl'ı bikiiriliyorı. ca en ~vkulcen noktalarını it- ver erın etj yıd aşid ElJ(ey- Tokyoya derhal dönmemi istilzam 
\tr rnembadan bildirildiğine göre. Bu, ~anlann Fransada kendi - tirbi, batta en düz bölseletde sal ederek müttefiklerincı lüzum o - lini'ı\in hükılmet reisU~j deruh- edecek mahiyette oldu~nu zan • 
~a.n moıorlü kuvvetleri Ooyranı lerı ıçın çok faydalı olan ayni i e, yavaı pmektedJr. Veya.. lan ya.-dımı yapmaia hazır bir hal de etmesi üzerine Basraya J{iden netmiyonmı . 
..... etmiılerdir. strateji(yıA· ~~~kaıııa1rdıı7 ~ takib et)- (Arkası sayfn 7 .sltun 1 de) de bulunmaktadırlar. Her ırün yeni (Devamı 3 üncü sayfada) (Devamı 3 üncü sayfada) 

"-v:~~~: teb~!~, mu- üelrır~~;~bu,-uk.bir ı .... (.~.::.::; 
4 

U) 
~ne ırg:e, Yu.oalav rad1oıu fU ~ U- ---
~~=~ııd::i:":~~et lehi - kısmı harab oldu •••deOe wadlılade 

Vali ve kaymakamlar 
asında nakil ve tayililer ~eclir Dütnıanın da bildirdiği .,... -----

IMiWn turSlllZı.r k'""'~tıen - y ı Mü b llt ... m•aıaıı4-· m • ...... ~ 
-. tar.rından azimkir bir •urdte uros •1 na uu u .ua D....-vu8 
"-kurU11mll1tür. Oüfmana aiır za. Nazırı kurbanlar 
l'iat •erdirılmııtir. Yuıoalav hava s nda Hava t S •••t 'lddeOI 

1 
dl Sirıob vali/iline Salih Kılıcın, Çorum valiligin~ 

~etleri takdire ta1•n bir tekilde • a ra ı aarruzu -- J ıı .ıı Ak l l d .,_ d 'd 
lıı~ etmektedirter. Atina 9 (A.A) - Royter mu- sürdü Kiel üzerine ue ırıuza,,er a ının tagin eri tas iK. e il i 

Strııma 
wadlslade 
•a•lı ldr 

habirine gtire, Yuıoılav radyosu .. 1 t ld Ankara 8 (Hususi) _ Kayserl 
diin Almanlar tarafından Belarada yuz erce bomba ab ı Elenler bı·r valiliğine Zon.,ııuldak valisi Hilidl 
yapılan hava taarruzunu anlatmıı • Aawoyun, Zonguldak valiliğine 
tır. Hiç bir fark· aözetmeluizin her Londra & (A.A.~ - lnailiz ha- k b Gazianteb valisi Cavid Hünverin 
aemte 'bombalar atılmııtar. Şehrin va nezaretinin tebliii: mu a_ ,., taarruzda Gazianteb valilikine Erzurum v• 
büyük. bir kaamı harab olmuıtur. Pazart-. - Salı ııecem, bombar • u.t Büriıanettln Tebrin. Erzu -
Yıaaoe._v münakalat nazın kurban- d1111&n .erviaine nıemub ta)'J'areler, bulundular rum valiliiine Sinob valisi J'eh • 
lar araauıdadar. çok ııüzel bir hava ile, Kiel mühim mi Unl.ın, Sinop valililine Corum 
z:111.-.111111:1--=------=• limanana tiddetli ve muvaffakiyetli valili Salih Kılıcın. Corum va1W-
di8inin Yunanlılar tarafından mü- bir hücum yapmıttır. Ş.birde bii - ltne İstanbul emniyet m.ildilıil Mu ... lal•a d4faaaı ha·kltında şu malQmat ve- yük yansınlar çıkmıt ve en büyük Y DgOSl&V hük6met zaffer Aklhnm naklen tayinleri 

llU rilmelrtedir: çaplla yüzlerce bomba, denizaltı k . . tuclfk ec:Ulmİftir. 
Yunan kumandanı J(önüllüler inf&&t atelyelerinde ve havuzlarda mer ezı meçhul bır ~ araamc1a 

- .< Mnıiıti. Bütün bir !ırka j(Önüll~ b~yük tahribler yapmıttar. lngiliz mahalt kle<rldİ Ankara 8 (Huuai) - Ankara 
ISQ y k • b• o arak müracaat etmıştı~. Bu ~azı: h~~umu, ı;. ~at kadar eürmüt .n e na 1 vali muavini Diliver Argun tale-

unan as erı l r yet kttrşwnda, Alman ılcrl-:yı•inı bılahare 1.naılıı: tayyarelerinin pı - . bine binaen niifus işleri umum mü 
ıeçidi Alman ordusuna d11rdumıak: üzere, J(eçidin müda- lotlan. Kıe• koyunun bütiin ti~l dut~ 8k (A.~) ı-=- Yu8anMor- dürlilAü ikinci şube müdürlü.ğilne 

föas.ı ~in 150 asker $eÇiln\iştir. bınunıa dumanla kaplanmıt bu - an 1 ~n an •ııuun art emniyet umum müdürlüğü arşi~ 
karşı 26 saat Funlar 900Una kndaı bu ~eçidi lunduiunı.ı bıldirmitlerdir. =~bı nettedılen 165 numaralı teb. müdürü Kenan Tuna mahalli ida-
""daf •1 t>ıtımak vazifesi verilmiştir. Bun- Bremerhaven ve Emden liman - Ce b' S b" t d h b reler umum müdürlü~ fUbe mü. 

IDU aa et tJ.er hır hakikaten ıiddetli Alman ta- larına da çok iyi neticelerle hiicum d ynu 1 l ır 1
• adn a mu ~~e el e- dürlüğüne Akda~ madeni kay 

k 26 l l t en ugoı av or uau tazy1& a tın- • Ö • _ arruzuna arşı saat dayanmış- ar yapı ınıt ır. . makamı Remzi zkan İnegöl kay. 
Nevwrk, 9 (A.A.) _ Strurr.a Irrdır. (Arkan Myfa 7 sütun 6 da) da çekilmekte ve hududumuzda makam.lığına, Hassa kaymakamı 

'°1disındeki Alman hücumları aza- Dü$1Tlan Rupel istifık~_.J.rına • , • kahraman or.dumuzun cenahını a - Halil Tekin Reyhaniye kaymakam 
~- bır şıddetle yapılmıştır. Dile- üç defa hücum etm'* '1&,~~ Şımali I frıkada çık hrrakmaktadar. Bun~ ra.imen, lı~na, Trabzon nüfus müdürü Ra-
-n taze zırhlı birlıklerle ve tay- lullmustur. Lesa istiHüJ'l\,l~ ~ • orm.ııuz, taaavvur ed.ilemıyec.ck mazan Dinç Eruh kaymakaınlılı -
~-!ılolarile hilcum etmişt ır. Yu yapalan müteadd.iç(~taa~rın . SOn V8 Zly&t deucede yük.ek oahııi fedakarlık. •na, Salihli kaymakamı Necati 
~nn vaıiyeti teblilr.eli ıol- iUlcak sonunc~ ~ • Londra. t (A.A.) - Radyonun la çarp1,...kta •e ecdadun1Z1A top- Vardar 8etk&.v kaymebml~a. 
~ .,_rabeıı, maneviyatları mü- ~tihklml ~e::ıiiuw~ol "ldirdi~ göre Alman - İtalyan raklannı ka:q karıt müdafaa et - ReidJ'e ~ Necatl Gök-
~. . ıar, fakat ~ tid~~·:eaı n'9Wlleri Libyada bim Mevkiler melrtecltr. meoııu G4yaAt u:rınehıuıır 

.\ıiaa. 9 (-A.M - &Duma...,. iPM1DC1a bcadaa.~~ iUll etmi"9Nlir. (~ 1 wii ...,..•) tA,.,._ _,,. f llella 4 ıe, 
• 



2 Sayfa 

Hergün 
Ballco,n muharebesi 

.,._ ___ .. ..._ ...... _J 

- .. N.vrini takiia ediJUt 
A hllrb. J8ni bir ihtilat ya-

...- Balilu ~uunn W. 
~ lbir kWIMl'l M8f dalj(alartle 
kvolldMn11 lluJUDQGI'; bwıUDla. 
Delil lia'W ..... ıD ı.-.\U'duJu 
yaıwn yeni Wr kol a~. böy1e 
b ir ~ içia hı~bir 8\INUe ken<ii
sinde alaa _,..... ol&11 bir 
~ Jstcn hr'ri• ı.rbe -.. 
mıştır. 

Resimli B&kale ı 

SON POSTA: 

= Orta gol •• Bir genç iki vinç 
demiri arasında 

feci şekilde ezildi 
Evvelki gün, Ege vapurunda bir 

gencin ölümile neticelenen feci bir 
kaza oJmuttur. 

Evvelki gün Karadenizden lime• 
nıanıza Relmekte olan Ejle vapuru 
Salıpazan önlerinden geçedten, :yol 
culardan İbrahim adında bir senç 
o esnada birdenbire harekete ae -
len iki vinç demiri arastnda kala • 
rak feci bir tekilde ezilmiftir. Bay. 
gm bir halde Beyoğlu hutaneaine 
kaldınlan Jbrahim, bir müddet son 
ra aldıia yaralann tairile ölmüı -
tür. 

Zabıta ve adliye na etrafında 
tahkikat yapmaktadır. 

Dua mühim miktarda 
ihracat yapbk 

Silibm söyleme~ tbatladıb 
yenle sme az daha kalır. Fakat, 
"1ftll aöyleıme.k müınköndür ki 
Balkanlarda başlıyan bu yeni 
harb saftıaa, bundan evvelki mu
harebe safhalarından büsbütün 
başka bir karaktere sahib olac8-
t1r. Bu safhanın başkahkJnı ben 
şu iki unsurun delaleti arasında 
Püyonmu Metlıur Ru. edibi T olatoi bir kitab1Dda dünyanın meşhur zengjıı-

Evveli, Balkanlarda ·yaşayan lerinden babı.ederken f(>yle der: 
Az kazançla iktifa etmek. e1e ne ıeçerse onunla geçinmek, her 

türlü yükselme ümidlerini bir kenata bırakmak insanda hayatiyet 
ohnadığını gösterir, çok kazanç hırsı ise in .. nı ekseriya dürü.t yoldan 
ayını, fakat bu iki nokta arasında mutava8Slt yol da vardır, onu 
bulmaya çal11ınız. 

Dün 1,200,000 liralık ihracat ya
pılmıştır. İhraC&tın en mühim 
kısmını İngiltereye sevkedilen 
1,000,000 liralık tiftik teşkil et -
mektemr. Diier ihracat meyanın -
da Yugoslavya ve Bulgaristana 
balık, Almanyaya fındık içi. Fi -
listine tütün vardır. 

milletler, ~ milletlerine nisbet- - Büyük aervet ekaeriya me,ru yolda kazambnaz. temelini ka • 
le ~ basit insanlardan mürek- .......,..z •hibimn yijzünü kızartacak bir mazi hikayeeile kar11latmn
kebdirler. Bu basit insanlar için, naz. vatan mefhumu, J(arbuı, büyük ...... ____________ ____ .... _____ • 

saadetler ve hayat lezzetleri için
de yaşayan insanlardaki mefhum
dlin büsbütün başka b7 şeydir. 
Onlar. hemen umumiyetle, cbu ~ 
toprakın altı da bir, üstü de bir!• 
felsefesini takıb ederek yaşarlar. 
Onların yaşayışlanna dre de. bu 
toprakJn üstü ile altı arasında o 
Jı:adar ~ fark zaten yoktur. Bu 
nevi insanlar içil!' ölmek daha ko
lay, öınm daha küçük. bmtlara 
mukabil de şeref duJWUSU ve va
tan sev•isi çok daha büyftktür. 

İkinci derecele, Balkanlar, ne 
Leh'stan ovalan ıtbi ıenlt, ne de 
Holanda ve Belçika Jdbi süratli 
hareketlere musahidir. Burada. 
basit insanlıAm basit hayatlı fe
daileri, kendi topraldanmn, yer 
Yetr alıçaltp yükselen dalR&lan ara
sında ve kendi evlerindedir. Bal
kan topra{tı haşin, Balkan insanı 
çetindir. Bunun için, Almanya, 
harbin bu safhasında yelli bir in
sanlar ilemi ve yeni bir tabiat 
parçasile harbedecektir. Bu :mü
cadelenin ötekiler J{ibi kolay ko
lav bir mücadele olabileeeii1ti ka-
9ul edemeyiz. 

Kolah çamaşır niçin serttir ? 
Kibrit üfleyince neden söner, patatesi çiy 
olarak niçin yemeyiz, ekmeğin üzerindeki 

kabuk nasıl hasıl olur? 

• 

Paul Verlaine 
(POL VERLEN) 

Yazan : Halid Ziya Uşakhgil 

lktıaad V ekiti aitti . 
Bir müddettenberi tehrimizde 

tetkiklerde bulunan lktıaad V ~ 
Hüenü Çakır, dün ak,am Anka • 
raya avdet etmiıtir. Vekil dün Sü.. 
merbank ve Etibankta mefKUI ola
rak iplik tevziab ve fabrikalanmi
Ztn azami Wtihaal iıleri üzerinde 
tetkilderde bulunmuş ye alıikadar -
!ardan izahat almı~ır. ' 

Bu eairin edebiyat tellkkHerin- can verecek şiir bulunsun> diyor- iftihar albüm6 buaene de 
de bir huSU6i ehemmıyeti vardır: lardL İsim ziikretmekten hazer e- çıkanlacak 
rornantique hareketınden sonra deceğim: Görüldü ki ~ençlerin a- Maarif Vekaleti, geçen sene 0 ., 

parnassien zümresinde ıvulrua jle• rasmda bir çcıkları bize böyle şiir kullarda her türlü meziyetlerile ar. 
len inkıl8b - ki zamanın bütün k~liyetlerile, !akut yepyeni şe- kadaıları .. aamda temayüz etmit 
genç i&irlerini çevresine almıştı - killerde eserler getirdiler, ve de - talebelerin bst.) tercümelerile reaim
o zamana kadar silr hakkında ka- vam ediyorlar. Fakat bunların ya- lerini ihtiva eden bir c.ılftihar albü
dimdenberi mevcud olan telakki- nında, aynile Fransızların timsali- mü» netretmitti: 
de büyük bir tahavvül ~etirme- lerinden azan mi.ıtedenniler ka - • Vekilet, bu eene de iftihar a&
mişti; başlıca tahavviıl üslubda. bitinden ifrata kapılan ve ~özle- bümihıü neşretmek için )hım ge .. 
lisanda, na:qnın şeklinde aörülü- rimizin önüne şıir delil. mu'akkad ı len hazırlıklara batlamıı bulunmak 
yordu; bu zümrede mümeyyiz va- mu'amrnalar ~etirenler var. Gene "dır. Okullar, iftihar albümüne 
~ta s~le için faz.la bir ~eniş- ~- zi.kr:tpıekte~ ç~ki.nerek şu re9mİ girecek talebelerin fitle •1 

11'(e yer bırakmantan ıbarettı. Bu- ku<:iik mulithaza ıle ıktıfa, ve asıl rini doldurarak 1; Mayıu kadar 
nun icindir ki ona intisab eden şa- makale mevzuuna avdet edece- Maarif Vekilliğine ııöndermif bu _ 

• irler symboli.ste - timsali ünvanile ğim. Punacaklardır. ' * tanılmakta gecikmediler. Timsal, Zamanında bazı dostlarının çı- lhibar albümüne Türk hu..ı 
Eminiz ki, mücadelenin bu ye- şiirin esas mayuının tabii !1'luzaf- ~rtkanhjtile en büyük şair olarak tiae ve ortaokullannda okU)'9n ta • 

ni saitıası, bu harbin aeyri bakı- larmduı olan ıe.blh\n, stiarenm kabul edılen Verlame kimdi?. ı bel · d · '- 1 '- J 
mından, kendıslne mahsus bir ka- diğer bir nev'i demek olduğundan Hayatına bakal1m: e erın e re911U "~calltır. l 
raktere sahib olacak.ttr. Büy~ ve ötedenberi de, fakat nadir fır- 1844 te Meç şehri!'de doğdu ve Halide Edibin konferansı I 
kelimeli edebiyata taraftar olma- satlarda kullanılan bır usulden i- 1896 da Pariste olaü. Henüz çocuk Dün ... t 18 30 d O . .

1 dığımız için, şimdiden bu nokta baret bu1'iınduğundan svmboliste- iken, bir istihkam zab"ti olan ve konferans aalon~nd a f ~ıvHrm • 
üzerinde fazla mübalabya kaç- timsali şairler büyük b r ihtnal Monpeliyede fırkasına ıltihak e- tide Eclib tar fı d " P?ı° br A • 
maktan ictinab edivoruz. Fakat, yapmış de~llerdi. Hakikatte de den babasıle beraber bu şehre lo Sabon ad nb.an b11. ar vj ~ 
hadiselerin seyri ıösterecektir ki s•ndlrmek istedr'gimiz 1 Ağzımız hem havanın gimıeain~ timsal, mneviyat ve hissiyatı ha • geldi. 1851 de babası ordudan çe- ko~erans :e ~, ı~a ... mevzuk fu bir 
buradaki mücadele. büsbütün V mahat18 soba kapajıdır; hem de du- · de al · U 1 ·· t kT ba'b "' ld ü rı mı, ve on eraM 

fi • ? ncktn barınant mıb. sa erlde kJ??s ~r- ıkınkceb 1 a, banak.~·"'.ko,,.u.l anp m - kalabalık bir halk ve gençlik kütle-
ba a tarzda bir mücadeledir. zaman kiltriti niçin u lrlZ manın çdtmuına mahsus aoba bo - ~ lduen} .~. ır. udsu u h 1 !;kllrl- Teı· e odan u 1 uçuv. aıı e. arBo-.se ei tarafından alaka ile takib e-clil ' 

Almanya. yeniden iki miUetin 1UMl ve bac:adır. ~ o gu gı:uı resım e ve ev e - ge ıp ora a ver eş ı. er aıne rnitliı: 
topraklarını to1>tan işgal hedefile- Yanmakta olao bir mumu n • Sobamızda yanan ~Y ise, yedi- de de en eski zamanlarda lcullaml- napart mekteb.nd" tahsıle başla- ==·=· =====--=======-==-
dir ki bu hatbc ıirismit- bulunu- yalıud bir kibriti 8Öndünnek icab iimiz yemeklerdir. itte bunun için- mıştı, ve gene böyle kullanılmak- dı. Burada birçok _gu 7 1de aile ev- hanede kalır Bu mücidet fında 
yor. Bu milletlerin her ilcisi de, ettiii zaman hiç bir vakit eu dök- dir ki vücudümüz daima aıcakbr. tadır. }adile beraber bulundu. 1862 de onun her tllrlü isyan d~ulan 
kendi vatanlarını müdafaa bakı- me)rinizl. 1 lfak IAborablar Her ink.ılabda llÖtiilen ifrat ve ilkönce bir si~orta irketinde, son- yatışmış ~dir hatta d.ni akid 1 mından i-mtıhanlar ıeçirmisler ve Küçük. bir •tefi söndürmek için U 1 tefrit tehlikesine kapılmamış ol- ra belediye dairesinde sevk v.az - rine rücu' ed~r Ro~an e e-
neti~ler e~de e.tmi~.ler, deli_ller üflemek. kafidir:. ~~e ~z.e bir s~a.l: ~ru mete odunları yanarken. saydılar bu yeni şairler zümresi fesile bir .iş buldu. Onda· edebıyat paroles _ Güf~ neşid r8 sam 
vermışlerdir. Hıç şuphe etmıvo- Üfleyınce kuçuk hır atet nıçın güzel hoş bir çıtırdı nqredeırler. şürde1~t~nhi yte maku_l teka~l ile işti~al hevdeslebri bdu sıra~~stb~ş- cSagesse _ Hikmet:. es~ı:i b! 
ruz ki, bu milletler, bu veni mü- .öner) Şen ~levler tıpkı eaki zaman çaliı· devre erını ı 1 ata duşmeksızm ladı ve şura a ura a mu e ar devrenin mahsulüdür 
cadeleyi de ayni ke~kin ru~ .. ile Biliyıoraunu.z ki kibriti yakmak cıları gibi, :Xağın üzerinde bulunan geci:rirl~~di, .. fa.~a~ b şerive~t~ her isimle küçük m.anzum~leri ııeşro- 1875 t eh" · fikr ih 1-
kabul edecekler ve oyle dtJvuşe- için onu 19ltmak. lazımdır: Yani bir madeni efYaları sı ra.mı a. zıplamı.. vakit hukmunu ıcradan halı kal- lundu. Vaktakı yeru Parn~e e ı~ıı ve . ~n t 
cekler~r. Bilhassa, bu mille~l~r, kibriti yakmak için onu ya kibrit ya, bir kelime ile ~ameimiye, mec- mıvan b:.r cdah! ileri; •. ~ mey!i ol- mecmuası ~~tişara başl.adı~ o da ~::i~!~tn~ı~ m~ 
a!ır ~ır lkuvv~t karsısında . ı rıŞ- kutmuna sürtmek "'1etilc ısıbrız, bur ediyorlar .. hele fU mavi emaye du~.n~:m bu zumre ıçı~de tl~l zamanın dı~e~ ~nçl~n ~i.bı ~u ··ıeakıb p . d t ed Y~ 
t lerı bu çetın muharebevı va- "ftyahuıd eacak bir ,eye temaa ettiri- ydanlıiın . . b kı . k _ usulunu hadden asırı bır zemıne mecnwaya ıştırak ettı ve sırası~e mu b ~1fil: ~. ~ parken. arkalarında bütün dünya- . ';;' d k net eaı(ke va n) • h ey sevkedenler bulundu ve bunlarm Poemes saturniens - Zuhal! n~- rlSı gıya .. ın a lÇlD 
nın mazlumlar lehine çarpan kal- nz. . . . v n en faP asını apaııaru avaya başında Paul Verlaine görüldü. deler>, cLes fetes J{alante.s•, La meye muracaat .~tmış ve davasını 
b·n·n müzaberctini duyacakları PeJu, kıbrıt ısınınca ya~dı~_na atıp duruyor, ve 1ıen~ ~stahltla ya- Tesırile başlıyan bu inhitat hare- Bonne chanson> namlarile üç cild kazanmıştır. Boylelıkle !ı~yatta 
icin, bu defa daha cesur, daha ~zararı on':1 .eoiutma~ ·~~etı~e 8~~- ka\ıyarıA ~~ a~r~r. y ~ _şu keti netıces le şiir ta'kid ve ipham manzume külliyatı bastırdı. Bun- ya.payalnı~ kalın:a maişetini te
tcahraman ve daha çetin olacak- ~remez ?1~~.' Tabu tı0ndarebılı- bakır. ta~ay~ ~e dersınız) Net esı?- sisleri ic"nde boi:'Ularak sal"klc>ri Jar. hakkında fazla bir ra~bet ve m.ın edebılmek uz~re Londraya 
lardır. nz~ işte kıbrıtı ufl~me-k demek, ~nu den. tır br tıtrıyor, cızırdayor. ganb de decadent _ mütedenniler namile dikkat nazarı celbetmedi ise de geçerek 1877 tarihıne kadar ora-

Hiç Ş'(tphe etmiyoruz; yakın hl- 90gutrnak demektır; or~ya soguk ganb ~eı: çıkanyor. ~oca,!'1an anıldı. farkedılmemek mümkün olmadı da fransızc.a .ve resim dersi~ ver. 
diseler, bizim böyle düşükıme!k.te hava eevketrne~ ~e~ekt~r. . . .. ; tencererı hiç aormayın:. Agırlıgına, Bizde de bugüniin şiir fezahiir- ki air sanihalarında ve onlara me~le g~ınır .. Te~ar Parıse av. 
ne kadar haklı oldujtumuzu eös- ~e b~un 1ÇU1dır kı kibnt uf. ~a.mettne bakmadan, bır p;enç kız lerinde ayni ınkılahlara ve ayni verılen şekilde ı>arnassien refikle- d.etinde J{ene hır muddet !!1uall11~-
tereceıktir. Ağır bir taarruza lkarşı leyı~ce aoner.. . . . gıbı filur fıkır fıkırdayor; ve bu h- neticelere şahid olmakta ddil mi- rinden ayrı bır çığıra .llirmiştir. İŞ- lik y~par, daha .sonra bır çıftlık 
harbedecelk olan bu milletlerin Şimdi fU bılmeceyı .halledınız: lm•daylf ema91n~~ . ~rwbatmda yiz? İnkılabların revisine tebe'iv- te mütedennilerın zuhuru bu su - tedarık ederek zıraatle Dıe$J?Ul °"' 
mutlaka mağlub olmıyacaklarını Ya!"f~· f~t atetı yok, hava- du~akt~ olan mınımıru arkadaı~. - vet edenler ve bunun mu}\telif retle başlamış olur. lur. Bunda ~a muvaffa~ olama-
iddıa etmek belki fazla olur. Fa- nın ~~rdigı delıkten dumanı çıkıyor. n~~ .. uzerıne aıcak, kaynar sular pua- safhalarına karşı inad ile !nuanz Bu eserlerinin intişarından son- YID:ca J?ene 1~ ve ede~ıyat d~ra-
kat. ma~lüb ol unlar veya olma- Bilin bakayım bu nedır) kuruyor. olmayanlar - ki ben bunlardan bi- ra evlenir ve 1870 harbini takib lerı verme'k ~zere Pans ve cıva-

nlar herhalde Balkan çocukla- lnean d~ğil mi) Size: rfyim - büyük bir mümaşat fikrile eden ıhtilal hareketlerine iftirak rında muhtelif mekteblerde hava-
rı Av~upalılara 'ni b tle büsbütün Biz ~ ahrken, içimize hava - Bütün bunlar nedir) meseli aruzun terkedilmesine. es- ederek Pariste kalamayacak bir tını ~azan~aia çalışır. 
başka tarzda dövüsüp başka türlü alm19 oluyoııuz. Nefe. verirken su Diye aonam. liiç terec:ldüd etme- ki hece usulüne dönülmesine. da- vaziyete düşünce Londraya, ora- . Şaır cHiGneta narrıındak? ese. 
net celer alacaklardır. Bu netice- ve ham1ZJ karbon çıkarıyoruz. Tıp- den: ha sonra bunun da bırakılarak ve- dan Brüksele aec;er. Pariae avde- rını ıslah ve ikm!1 etmft fçın altı 
]erin kolay zaferlere do~ vıürü- kı bar •oha aıDi. - Mutfak!. zinden. kafiyeden her türlü ma'- tinde ıburada Arthur Rimbaud ile sene çalışmıştı. Sefalet ve meşak-
mde abşmq olan Alman orduru- Bunu tecrül,e etmek gayet kolay Deyip ç&acak11nızl. ruf nazım şekille~ınden vazJı?eçil- tanışır ve bu ıenç eairin tesirine kat hayatmm mahlıu1ü olan bu e-
na yeni eesaretler verecek mahi- dır. Aynanın üzerine hohlayanızl. Halbuki aiz bana aym teYi ao.r - mesine karsı celbette bu zeminde meshur cX&rak karıaını, evini -:r 1881 de.~ teklile intişar e-
yette dlmıyac&Alndan herhalde Göreceksiniz ki ayna boiulanacak- sanız. ben, azes de iftihar olunacak sahsivetler çı- te:r'keder. yeni dostile beraber tek- dince ona büyü.1t bir şöhl:t ka
eminlz. tD': itte aiz~. eu. Şimdi. de, ~üçllk.bir -. . Kimya llboratuarıl. cevabını kac.aktır!• ilmi.dile beklediler. Bu rar Londra~a ve Brüksele eder. zandınbAl!:dan '°:r-• 11 T.) 

Muharebenin veni bir safhaaı saman çöpu vasıtaınle kıreçlı su verırdım. illntdde aldanmadıklarına da ken- Bu son şehırde aralarında zuh6r .......... <. .......... ~ ..................... . 
içindeyiz~ diyebiliriz ki bu safha içm.ine üfleyiniıı: Göreceksiniz 1d Çiinkü burada da, tıl)kı bir kim- d"lerini inandıracak bin;ok ema- eden ibir münakasa üzerine dostu- T A K V 1 M 
da ök'Qler lell s olmasa btle tuh, 9U buJanaıeaktıJ'. l;te •ize hamm ya laboratuarında olduğu gibi, ci - reler var&. cYetisir ki nazım ne nun üzerine iki el kurşun atar ve 
evvelki safhalardan dlllıa rrühim- karbin. (Arkaı1ı ıayfa 6 ıütun 5 te) şekle Rirerse girsin jçinde he,,e- bundan dolayı on sekiz ay hapta.. n===---•N-.•S_A_N ____ • 
dir. Hldiaeleri 'bu ruh bakımın- ----------...._----------------------------------------
dan takib edelim. 

dlu/,it/lH ı!JjÜ9•H 
19 Mayıs hazırlıktan 

Dün Vali muavini Ahmed Kuu
iın rei•liiinde Maarif Müdürü Tev
fik Kut, beden terbiyt:si lstanbul 
bolgeei ikinci reisi ve alakadar öi
retmenlerden müteıekkil bir komia
yon, vilayette bir toplantı yaparak 
19 Mayıs a•nc;lik hayramına aid 
h "1! r141an ıozden aeçirmittir. 

Bu Mneki ten1iklerin diier yıl • 
lara nuuan dW mükemmel ve 
parlak ...... İçin aerek okullarcla. 
,aeıııeluıe sençllk klb'hlerinft eaa•L 

IS TER 1 NAN, IS TER INANMA l 
Bir dostumuz anlattı: ra bedava yemek verecek derecede ileri Riimek vatanseverllie 
- İsaal altına giren memleketlerden ıbirinde bir ı;?Ün bir lokan- uymaz. neden yaptın bu işi? dediler. 

•nın camekinına eöyle bir levha asmış olduğu görüldü: Adam şu cevabı verdi: 
cBurada iwlal kuvvetlerinin mensublarına bedava yemek ve _ - Cünıkü mecburum, çünkü işJtal kuvvetine mensub olanlar 

rilır.. ara sıra buraya geliyorlar, bir liralık yemek yedikten sonra bana 
Bu ldkantada o tehrin öz hemşehrileri de yemek yerlerdi, lev- kendi memleketlerinin kıymetsiz parasından 50 liralık bir bank-

havı «Örenler 'kızdılar. i~lmnden lok;nta sahıbini ya-kından tanı _ not veriyorlar, benden 49 liralık kendi memleketimin ı>arasını ah
yanlar Ridip sordular: yorlardı. Beher :yemekte tam oi9 lira ziyandavım. timdi bu sayede 

zivanım sadece bir yeme~e inhisar edecektir. dedi. 
- t~~al kuvvetlerine k8l'Şl llkayid. münasebet düşerse sadece Biz bu hikayeyi bir dostumuzdan din~edik, fakat doiN oldu-

nazi-k davranmak hepillliıin yaı>tıb. katlandılt şeydir, fakat onla- twıa : 

1 S T E R 1 N A N, 1 S T E R INANMAI 

Raaıi ... 
13W7 -Mut 
"'1 

8 .... _ 
1941 

Arabi .... 
1860 -tc... 
118 

ÇARŞAMBA 

GONEŞ 

s. 
• 

10 

v. 
E. 

D. R. Evvel 

12 
Akt•• 
s. "· 

iMSAK 
s. D. 

' 46 
9 °' 
Yabr 
~. D. 

19 42 al 18 
ııı l il 



SON POST~ Sayfa 3 

· Telgra~, Telefon Ve Telsiz llaber 
Struma vadisinde ]SOVYET - ALMAN 1 Ruzveltin l [;'~.elP)_ J 5 milyon Çin askeri 1 [;: Almtn ve:J 

muharebe GERGiNLiÖi Kral Piyere AEEMiNôE cephede dövüşüyor T.:anksız.ara gor: 

telgrafı • Haksız Şamata/ar Çun~king 8 (A.A.) - Çin har- ur ıyenın Ş•ddetlend·ı biye nazın Gen:.'ral Hoyinf(şung 
1 BerJı"nde Sovyet y . '-'. ı· Ra 1 Em- dün radyoda beyanatta buluna - vaz ·yetı• 

. azan • ..,e ım g P :Y rak Çinin en aşa~ı 300 fır!<ası. ya-(Baştarafı 1 inci sayfada) mahfelleri bedbin ~merika Vugosravyaya il arb ateşi Balkanlara sıra- ni beş milyon askerinin cephede 

Elealerin muludtil taanuı.u _ her türlü maddi yardımı yet et~i.t'H zaman ourası~ı, bulunduğunu ~öylcmıştır. Çin Ge-
Atına 8 (A.A.} - Yunan hü - B r 8 (AA) _ Bir hiJsuııi k mantıkla tel.fı kab.I olmıyan bır nerali bundan başka 10 milyon Alman hariciye nezareti söz -aım lut'aları Stnıma va.ıiıl;nıı.. muh-;;b:~ bildoriyo~' süratle yapaca ''aziyette h?Id?' . kişin'n de tali~ gbrmekte ~Idu - cüsü Ankaıranın çok sakin 

dün ka~ oldukları kuvv~tlı Sovyet _ Yugoslav paktının im- _ Bu hal, uçlü pakta dahıl ol_m~~ ğunu ilave etmış ve cıeınıştır 'ki: 
lpıe\•zıi tutan Almanlarn karşı şıd- zası hakkında Pravdanın neşret - Vaşington 8 (A.A.) - Reisi - fakat harb _harekctın~ fıı~: n~~va Bunlardan :ıvrı olara~ Japon olduğunu söylüyor 
deUi bir mukabil taarruzda bulun- tijti makale, Berlinde çok büyük ··mhur ll•.ıı.ve•t Yugoslavya ktalı rak. etmemış, mes: a B 

1 
1 rıst:ın caphesi arkasında do riış~n 800 

nttı.şlardtr. tesir yapmıştır. Resmi mahfel1er, Jcku"ncı· Pı•rre e bır telgraf göndenni~ı g~bı. Mack arıst1antl ~ e lı gaetı"dır bin kişil'k sevvar kuv\•etl<> fı00.000 Berlın 8 (AA.) - Bır hususi 
P--.:-.. ..;;Jefin ak•heti · ~ k M 

1 
- • ,:!ıbı pey dev e crın vazıy · d ı "'P' n muhabır bildir '-"or Atma- 8.._ (A.,..-.A.) _ Trakyada Yu- vaziyet almamaktadır. Fa at os- ti Ruzvc:lt bu telgrafında dıyor M h k . tl k Yu~os _ -den fazla çetecımtz var ır. .... >. - ıJ : 

kovanın ıh attı hareketinın bugün- k~· ı 1~ ı ver U\kve yerı ge~eta a 
1
.la' nı Çin cephesi şimalde ve cenub:-ıa Alınan harıcı ve nezaretı ıcizcü-

nan hatları arkasına inen 120 Al- ·· · ·· · d ··h· b' ı: · avya, gere uııanıs n 1 k b" h t sü Ankarnnın çok sakın olduğunu 
rnan p:ırllifitçlinün 70 i .esir al.ı~ - ~ vazıyet uu-rın e mu "ım ır Birleşik Amerika mil~eti, Yugos- harb ederek a.;kerı hareket yap - -ş~ı 4500 kil~metre : ır a beynn etm şt r. TurK gazeteleri -
rn ... 20 sı öldürıülmüş, dığerlerı ıse tesır ıcr.a ett.fti sanılmcıktadırk. lav milletinın hiç scbebıyet vc.rme- mıya başhıdık! ... rı zaman bu peyk teşkıl etmektedır. 
k-;;abıbn:..+ir. ~e:lınd~kı Sovyct :mah~e~.lerı, ço den uğradıgı merhametsiz tecaviiz.. devletlerın topraklannı hem birer nin fikirlerı miıtehalıf olmakla 

" CÜ:ülcine ha.alisinde ~tıyatkar ve bcdbı~. ~ozukn;ektt den dolayı fevkal:ide mi.iteessirdir. geçid. hem de birer us olarak kul- Batırılan Alman beraber ekserisi tatmın edıcı ma-
Atina 8 (A.A.) - Salahiyetli ?1:· Fakat, r:er~ın 1~ k " az~ıma Birleşik ,\merib hükumeti ve •nil- lanmıya başladılar. Bu hareket hıyetted r. 

mahfellerden öğrenildı~ine ~öre JÇın, hale~. os ·ova al' ı m<lan leti Yug::ıshv milletinin 11n'ancvi tarzı bıtaraflık sayılamazdı. 1 Bir suale cevab olarak ısozcü 
..,. l l büyük el~ısi ıle Krem ın arasın a J ' J w 1 k lb. nis t • b . k d d • a tılarJ demiştir ki: Gümülcineye giden ve .ı. unan la - ile sııkı fikir teatisi yapılmakta J .ıhttaman ıı;_111~ P.~r" ır 1 a Dığer taraftan nar c ıştıra a - enJZ 

rın daha evvelden tahliye ettik - ço w k d olan ccsaretıle mudafaasını hayran dedilmese de muharıb tar aflardan Türk - Alınan fıkir teatısi es -
len Nifa goçıdine bir Alnı~ zırh- oldugu sanılma ta ır. lıkla tnkill elrnektcdir. Majest~ni bıri lehıne sarih bır vaziyet al - nasında. Balkanlardakı vaziyet !(a 
Iı kolu girmi~tir. Maamafih ,ge - Almenlann tehdid

1

eri zin hükumetin.- d .. temin etıni~ ol- maıktan ba:>ka nasıl izah olunabı - /ngilizler 50 Alman sübayı rıştığı takdırde Ttirkıvcnın lak rJ 

çitten biraz ötede bulunan batar - Berlin 8 (A.A.J _ Hususi bir duğum etib·, Birlc!!ik_ ~merik~ m~v- lirdi? Bundan ötürüdür ki ~erek ı"le 
400 

den faz.la aıkeri edeceğ"ı hattı hareketin bahıs mcv 
Yalar şxidetli bir ateş aç~şlar ve muhabir lbildinvor. cu<I kanunları mucıbınce .~m:mkun Yugoslav ve Yunanlılar, gHek zuu olup olm:ıdığmı bilmıvorum. 
}\hnnnları ~erdır. Si asi mahfeller, hali ha?ırda- her türlü ma<ldi ynrd.ın;ı. sura.tl7 Y_8 1 muttcfıklcn İn.ııilizler, bir taraftan e•ir ettiler Almanvanın han.~ie ırtibatı Pa-l~ h•va akrnlan k" t y ha ketinin yalnız Bal- pacalctır. Memlt-kctınızın ı~tı~lal 1 kendi topraklarına yapılan hava ı zarte.si sabahı saat 7 ye kad · 

Atina 8 (AA.) - lngiliz hava kı laardarukz. tn~liz k•taatına m:ite- ve .bütünll:ğ.ine yapılan bu. c.mıya- akınlarına mukabele etmek, öi~er Londra 8 {A.A.) -- bgiliz ba~ müııkati id. Yunan ve Sırb t -
'- y · d tt· u an ar ı #',• • k ff L ti •e ·h k ı · · ·· · · b k - d '·ı ba ı k 1 w. bı· r tedbır alın 4Uıvvctlcrinin unanıstan n ı um · . d n"l- ne taarruz" ·arııı muva aıı;ıye e ı. taraftan l\ıfı ver uvvet erının us nye nezareti u a şam aşngı n ~ a arına arşı ı.... -

L L1'W• veccıh olmavıp aynı zaman a °"' . 1 k ti. k l. · d"I 
1 

b . · · t G t ı d s best ft\İ lcaraıginının ter>ngı: .. k. ı· : t ivesine de tıce encce ce~arc ı mu aveme ınız- olarak tahsıs e ı m ş o an u top- tebli~ı ne,retmıotır: rnamış ır. aze ecı er ı:: er -
fngili& heva kuvvetlerine ?'en · J!rad f hukiu1!1e ını~ ~~iyorlar. den sam:mi ol rak iimidli bulun - raklarda münakaie ımkanlarını Alman denizaltılarına karşı ta : tir. 

auh bombarchmf\n toşekkiillen. 6 maİtu .1°t ~I nub. ·l~kv lan her Av- duğumu ,uzed~rim. baltalamak maksaaıle hava bas - arruzumuz mütemadiyen artnn bır Alman kıt'9larının ilerı h:ıre -~- - B 1 · d d". n ngı ere ı e ır 1 0 
1 d 1 Y b. h k ed" ld h b" · ·~ gceesi, u garffltan a upna 1 k f Avrupa davasına kınlarına başa ı ar. arın, ır a- ~iddetle dr!vr.m etme ·t ıı. ketinın bır yı ırım ar ı manı -

rnev:Dlcrine hücumll'I~ !apmıtlardır. ~~pa ;1E"~ ekt~ir ve Almanva ta- Afrı•kada reket icabı, geri çekılecek bir Mih- Harekette bulunan Aln an deni- yeti arzetmediği kavdedılmek~t: -
Sofyada demiryolu ılbeak nokta -

1 ~n;da~ a~ni muamelevi göre _ veı· h."Uvveti, bu gerılemeyi fazla - zaltıların &ayısı son zamanfarrfo dir. 
•ı• ve demİ!"VO~ etya d~nna ra~tir !astırır ve üs olarak kullandığı, mühim olmuştur. Ve biz.i•n muk.ıbıl "Goltz. Pata ,irkctİ•• 
tn.uvaff-alciyetle hüa.mler yapıhmo - ce ' harb mesela Macar toJ)f'ağına dönerse, I tedbırlerimiz de o nishette muvaf Bcrlin 8 (A.A.) - Hususi bir tır, f.tya vago11 iarınM\ berhava e - Çorumda ismet aı1kasından onu takıb eyliyen Yu-

1 

fakiyetli neticeler vermi .. tir. muhabir bild.rıyor: 
<htditi görOlmüttttr. .'!OSlav bırliğine hudud dışında Batırdığımız Almnn deni:::31tı - Deutsche .ı\.llg~meme Ze tun~ 

Struma ndiai yolunda kamyon - f nÖnÜ gÜnÜ Stelani aian•ı Alm ın ıJe /tal- dur, deneınze. Sınır tecavüzü b:.ı- )arından elimizde harb esiri olarak gazetesi neşrettı/iı. b_~r maknl ~~c 
lar mitralybz ateşine t:ıtıılm~t~r: l Derneye girdiklerini gün havada birer mukabele şek · lso Alman 5;·bayı ve 400 den fazla cGoltz paşa şırkctı~. um·anıle b r Diğer bir teşokkm, CuınPyıhala Çorum 8 (A.AJ - Mılli Şefi - yan arın linde tecelli edıyorsa, yarın k&ra- da erba, v~ Mker , ıırdıı. Keza eli- Tür'k - Alman \'e 'l'ü1:"k - A ya ~ r-
da dcımiryolu iatayonunu bombar - miz İsmet İnönünün geçen sene billiriyor da bır tabıye ve bir s~vkulceyş za- mizde ftalyı"'' cenizaltıl<ırı müret - ketinin ihdasını tekhf e1·kınckt -dıman etmiş ve burada ya~gınlar Çoruma gelışlerinln yıldönümü o- ruretı olarak kendini _gösterebilir tebatından da bir miktar harh esin dir. ~.c:arılm~ır. Simitli' de, dtmil'!).·ohı lan 3 Aı'tootos güniinı.in unutuı - Kahire c3 (A.A.) - Ortaşark ve gösterecektir. bulunmaktadır. Fran;u gazetesİll,f' göre 
ve yol iltisalc noktaı1na, bir motör- maz bir şeref ve hey~.an günü İngiliz havc\ kuvvetleri umumi ka - Bundan dolayı Bul~ar, Macar Lyon 8 (A.A.) - Ga)T! mul-a-
lu n~kliye k~filcsıne .ve. a~eri ta - olarak kutlanmasına M_ccı~si~ı son rargahının tebli,i: ve Rumen devletlerinin, kendi • · rrb Avrupa memlC'kctlcrınin vaz -
h&fftidlere hucum edılmı!'u. _ Bo~- toplantısında karar venlmıştir. Libyad:1. : lngiliz ve cenubi Af - topraklanna düşen tavynre bom _ Ingilterede hava y~tın. gözden g-eçıren Pııris-Soır 
balar, dcmiryoh.ı •e yol ~er.ı~e duş rika tayyareleri mütemadiyen fnııli- baları yiizündcn Yugoslavy~yı kurbanları gazetesi başmakalesinde Türkıyc -
muş, barakalar ar89lnda ınfılak et- <k! aşa~ıdaki üç nokhıda hülasa e - yette buhıaaıaıc kıt'alarıınızın yeni protesto etmelerine hakları yok - nın v~ziyetini de tetkık ederek di-
n.iş ve bir çok. yanguıl•r çıkannff- dilebılır: mevzilerde tahşidi~~ himaye etmek tur ve mantıkan olmamak _gerek - Londra 8 (A.A.) - D3hfli em- yor kı: 
tır. Motörlti bir nakliye ko.lu mu - 1 -:- Cepheı:ıı~ arkalarını. ~z - te ve dü~manın munakalt- hatları - tir. İnsan kendisine aid olan bir niyet nezareti Mart avı ?arfındaki Türkiye bugünkü ihtiyatlı va ı
vaffakiyetk mitrnJ,ıö:r:: ate~ne tu - mak ıçın. ındırılen. para~utçuler n.ı ~urm~1<tctd!r .. Bomba ~ayyarele. meskenı, bir toprak parçasını, bir ı hava kurbanlarının bıH'mçosunu yetinden ayrılacak mı? Her scy 
tulmu,tur. derhal esır edıl:nışt~;· .. nmız, Bıngazı cıvarındakı tavyaqc üçüncü şahıs alevhine ist~male neşretmiştir. Bu bilançoya göre 1 Bulgaristanın_ hattı h~rE'ket.ne ve 

Nakliye kollarına taauuı: . 2 - Alma.~ı~:· buyuk gayretl!- meydanla?' lll akın ya~mışl~.r ve tahsıs eylerse. bun an doğ bile -ı Martta İn,$llere üzerınc yapılıın askeri h,:ıre~atm s~·rı:ıne. '1,:ı lı~ır. 
Pet~~ ü:ııerine df'o bomb.rdımaa rıne ve motoElu vasıtal .r~!la rag: avcılnrımızıu da yardımıle dıışma - cek zarar ve ıiyan için :ıncak o hava hücumlarındı:ı 4259 sivıl öl- Merci vadısınde bn· ın•ş:n Turk tayynrelerimız tarafından bir akın me~, ~pel _uze~ındf' ıkı mevz~ nın motörıü nrkliye kollarına ve nesneden müstefıd olan şahıstan .. 

5557 
~ıvıl de yaralanmış- hükUnıefnı azami derec<.>de en -

yapılnu tır. Fakat bu mınıaltnda çı- ha~ ıhıç bı{ ~ı~soA~nur ter~f<ı kitaat tc-:emmülerine nliıtemddi ta- davacı olabilir Ondan tazminat ~uş;a~alılar ha,.tanede tedavi e- di eve düşürcc~l!ı aşikardır. Zıra 
kan pek çok y.angınlar dolaywıile, ka ;:nem~ı ~l~ · ,. n~n ıt a a. arruzlarda bulunmu l•rdır. Bu hah t•yc:fü•lir Bu ·miilahaza hak ve a- dı·~~~ktedir ı Merçi Çanakkalevl" gıdE>r • hr r. 
netıccler tam olarak tcsbit edile - ı~n.ın l!vayık ~ ye~, ~an ara- da tafsilat yoktur. t:'akat tek bir ~aleti ·gö~etmek istemek daivesi ı · Muharebeler şimdilik Strı..n•a ko -
mcmi~r. • zısıne gı~. uı.e.re evr op ~n gün içinde avcılaıımız 14 dü~man kar ısında serdedıleb.lccck bir mü k M ı. d k" 1 ridorunda cereyan etmckted r F r 

Dun fenn havada bomba tayya - takası va~sıne ~okulm~ş, lf dat tayye•e!li düşiırınü~lcrdır Bu tay - ı · h ş zad Matsuo anı .1 OSl\OYa a ! tına yakındır, fakat parlamamış-1 . • 1 '--k · d otomatık sıla.hlarm ateşı a tın a 1 . Al ld v d r a a ır. 
r.e emnız. avcı 11ı:m rem atı~ .~ 0 

: ka •ıblar ika detm'5tir. Bu vadiye yare er~n. man ° ~g~ .zan~c 1 ~- Bununla mukayyed olmak iste- temasları tır. 
l•rak Stru~a cıvannda D"üyuk brr bu~ bö r Öl . vadısi de _ yor. Bızıın tan·arcle~ımızın. h~. hır miyenlerin hala kendi kendilerine 
nıotörliı nakliye kolları tec:emmüü- re:~ ve ~ um • it.ayıbı olmamıştır. l~ıii~r hır _gunde mazeret aramalarınn insan hay - (Bq tarafı 1 inci sayfada) fptidai maddeler 
ne taarnız etmişleırdir. T ecemmüün ne tTır •. ı. t ı. d de, İngiliz tayyare len hıç zayıat ver et ederse h,,klı olur Ben bu ka - Nazır şunları ilave eylemiştir: 

. r-y. mın a-.aıın • k . . J d. . d .. r ii • ' • t "l "t t e' . ortasına tam iıabetLer ltaydedilmat- Maarif nazırı, Trakya ve Ma- ~e ~zm . . uşman tayyaresı u - bil hareketleri yarının ne olaca~ı .. Sovyet - Yu~osla\' ade°!ı tcc~- e,Zl a C<:. 'I !l 

lR". kedonyadaki _yüksek ve orta ted:ri- furmuşlerdır. , ınechul hadiselerin in uyandırdıgı vuz paktı~ı~ AI.ı:nan - Sov~.e~ m~- Ankara 8 (Hususii - Muamele 
.\imacı teblijp sat müfettişlerine, hal kut man~vi- Alman ve f~ly~nlıar Deme ye bir nevi endişe saymakda kendimi ı nasebetlerını wı:n~tcessır cttı~ı mu vergisi kanununun ı 1 inci maddesi 

Berlin I'\ ( A.A.) - Alman or. yatını ve ıtima<lıııı takvıve iç.ın pdder haklı buluvorum. Bunları, bir ba- taleasında. degılı1?1: . . . hükmüne göre hazırlanan iptidai duları baılcuınandanlığınan tebliği: halkın yanında kalm.alannı ıbildll'- Roma 1 (A.A.) - Stcfani a - kıma usturublu Y:ıhudi şamata - An\ ı ~<a ıehrının zıyafelti maddeler tenzilat cetveli hakkında-
Arazinb arızalı ve Lir çok yol- m~tir .. EsllS(!ı04 hatırlardadır. ki jansından: sına benzetmekte de mahzur yok- Moskova 8 (A.A., - .Japon ha- ki kararname Heyt:ti Vekilece tas-ların tahnb edilmi~ olmasma ve haWcın büyük ekseriyeti şimdıyıe Deme, yeniden ltalyan ve Alman tur. riciye nazırı Matsuoka dün akşa"'! dik edilmi~tir. Bu kararnameye sö-diitınıwun ç..ılr: bVyük bir mukave - kadar tahliye edilmi• bu.1unmalda .kuvvetleri tarafından işgal edılmi§- 5 . . m ı:;;; Birleşik Amer,ka büvük elçisı re iptidai maddeler tenzilüt nisbet-

n.et 110.tenncMne rağmen Yunon dır. . tir. 11/~,,, l/Ca9tff- Gmt19 Steinhardt tarafından aksam yeme !erini gösteren cetvelin A grupunun 
"e Sırb cephelerinde Alınan kıt'a·· Gazetelere gore, Alman, cana - ğıni birlikte yemek içın yapılan sonuna ambalajııız satılan çimento-larının y;tptığı hücumlar muvaffa - var düdüklü ve kaynana zınltılı ı• ta}ya Kralı daveti kabul etmistir. ların ilavesi ve Y grupunun "onu -
kiyctle deVAm etmektedir. ~uk.alaı· kulla.ıu~ıa~~a-~ı.rlar. _Fa - lngilizlerİn bir haftalık Mosko".ı 8 (A.A.) - l1nıted na katılan mamul ına uralıuı,:> itha-

Dün ~iındü~. hnva fena okluğu kat Efzunların sung~, hıç bir he- k Press"in muhabinne göre, Japon ha file bunların tenzilat nishetinin % lıalde Atman hava kuvvetleri mü - yecana k~ptlmadan, ışme devam sulh yapma gemi zayiatı . . ·n Mntıı.uoka bu akşam 43 olarak tayini kararlaştırılmı~tır. tevalı dalgalar halinde Delgrad ka- etmektedır. . ncrye naz d k .k 
laet.ndelci aılu~ri hedeflere hücum Bu sabahki harekatm rapot'tıt • t• _Lon<lra ~ (A.A.) - In~iliz ~ - Mo~lc.o;~dan h~reket e ece 1 en 
ederek ;0 fituit ve yangın bombalan henüz alınmamıştır. IS ıyormUŞ m~rafük daıre~ırun. 30 Martta _hı ~ ziyaretim l '3 ~u?na icadın uzatma. 
•tnuşlardır . Merkez garında büyük Amerikalrlaıa eör" iki t .... fın . . ten haftaya aıd tıcaret gcn'lılcrı ğa karar vennıştır. 

lru eti Nervyork 8 (AA.) - Chnstıan za~'iat bültenine Köre vaziyet şu • Yangınlar çıkmı tır. vv Scienoe Monitors'ün Roma muha- dur· 

Suriyeden kara yolu ile 
ithalat yapılacak Stulca· tayyerderinde~ mürekkeb Nevyor'k 8 (A.A.) - Balkan - biri bildiriyor: ' 

hava filoltı•ı Sırb& tandakı düşnten larda bulunan Amerikan Jt<ızete Kral Victor Eınınanuel münfe - Cem'an 58,870 tonluk 13 lngi -
tayYare meydanlarını bombalamıt- muhabı.rlerinden )?elen habeı".l~rc rid sulh yapmak istP.mektedir. l:z, 14,975 ton hacminı:fo 5 mütte -
tır . Yerde bulunan 32 tayyare tah- ~re Avruparun cenubu ~rkısın- Prens Humbcıt İtalyanın harbe fık, 3730 ton !lacminde iki bitaraf 
nb edilmı~ ve diğer 2 tayyare de de harekat yapan muhtelıf ordu- nihayet vermesinı görmekle çok olmak üzere cem'an 7'i,375 tonluk 
cıcJdi urette hasara uğratılmışhr. lar mevcudu şu suretle aynlmak- mes'ud olacaktır. Fırsat düştüğü 20 vapur batmıştır. 

Sav8: nuntaka.sınd~. rn_~ha.re.be tay tadır: takdirde papa bir İtalyan müta -

Yugoslav ve ltalyan 
Yarclen demıryol .koprulennı. gar- 150 000 kiş.ilık bır Alınan ordu- rek.esine derhal müzaheret edecek 
lan ve hatl_ım tahrib. etmişle~dir. 8U B~4!ari.atandan YuRQS~a'V!~~a tir. Eski ordu ktwnandanları böyle 
Nakliye ve ıaşe tr.enletıne tam ısa - hücum etmelCtcdir. 300,000 kışılık bir mütarekeyi imzalamağa hazır
betti bombalar atılını~ır. bir Alman ordusu da şimaldeQ. hü dırlar. Faşıst partisirıın sağ ce -

O~küb mıntakaımda. Alman ~~: cwn etmektedir. Muhtelif cephe - nah muhafaza'kıirları İtalyayı ~- mübadelesi 
tebaalarının 

lkttsad Vekaleti 
Başmüfettişliği 

Ankara, 8 (Hu,.usi) - Deniz 
yollarındaki nakliyat zorluğundan 
dolayı SLn:iyeden yurdu.muza ithal 
edilecek narenciye mıeyvalıınnın 

Anhra 8 (Husu i) - flc.ti$d MeydanH:kbc.l yolile sönderilrııcsi 
Vekaleti basmüfettişliğine Nahid mecburiye•.ı hiısıl olduğu onlacıldı -

_ _c., ~ • cd.l · t. gwından bu kabil 7jrai mah!luller:n Tahsin tccnan tavın ı mı~ ır. l 
bu yıl i~in Meydanıekbez yo le ıt -
hal edilmesi Heyeti V ekılece tnsdilt 
edilmiştir. HolAnda - Macaristan 

münasebatı kesildi lrakta askeri bir hükumet Yardeı.ı pıyade kollanle . mo~~rlu lerde Almanlara karş,ı koyan truv- tarafhğa ~ürece.\ herhangı bır R 
8 

(A ı.\ ) _ ltalyan hü.. Londra 8 ( A.A.) - Reuter a -~I Uanun bombalar ve nutrai}'oz - veUer ı milyon Yugoslav, 800,000 yolu kabul etmeğe hazırdılar. Fa - '~. o~a y -
1 

d k" ltalyan 1·an•ının öğrendığine göre Holanda. e~ h · t · tcwdir bi . İ k t Alın 1 • 1 k ha ""urneb, ugos avya a ı D (B~tarafı 1 ine sayfada) 
A ucum e k'. . ' b i Yunanlı ve 100 iiA 200 nı n - a d ' ·~ ar manı 0 •ı 1 • - menl .. tle<inm himaye.ıni deruhdc ntn Budap••'' ma•I.h '•"'"'' ,.. Irak naibl Emir Abdullah radyo ı..,. vcı tayyare ~ız cenu 

11 

ıu- zi}iz olınaık üzere 2 milyon radde- yır> ıyor ar. Al:mruılal' ta yanın t · ola Brezilya elçiliğine radyo adi1'k va.c.Hesindcn ayrılmak içın Ho vasıtasile Irak mıllctı'ne b"ır be -111;1 ırnıntakaımda düşman m,r,ı.are - · ded. kontrolunu -ellerine alnuşlardır. e mış n l . ı · ı 

kuruldu 

lenne hücum ederek bunluın 20 sın ıf. , . Cenubi Akdemz sahillerinde ya ile müraca,,t ederek talya kar~ılıldı landa hükumetınden ta ımat n mış- yanname neşrederek rı:.cmlckcti 8

1lli diifiinnüşlerdir. ,koda·" havaJwnde . pacakları harekat ·için Almanlann olmak şartı'e bazı Y~?slııv ~ehaa- tır. • . . tehlikeye maruz bırakan asi un -
Bristol - Blcnheim tipinde bir Nevyor.lc 8. (A.A.) - T~. H- köprü başı vazifesi .görmekte olan sının ve bıi•1nsa..ı elçilıJ.: ~rkan~~·~ Bu sureti: Holanda ıle Macans- surların bertaraf edılmes1.ıı ste -

flluharebe tayyaresi şarlci lstirya'da . N~~rk .Tim.~ .. ga~tesm~ ?. Tra-blu.sgaTba ihtiyaçları vardır. hareketine _ m_üsaa~e e~l:rcc~g~~ tan anuı..nda siyasi münasebetler miştir. 
~ere ınme".e mtcbur cdilmiytir. ~ıjpne göre. uçuncu ~e 00ı:IB~- Almanlar iyi biliYorlar ki kendi Yugoslav nukumetıne Lı} ı~mış ~ ke.ilmiştir. Naib, ikametgcihının Seyid Ra-

y 0:.. h\ikU k • ru Yugoolav w orduları sıddctlı .. bir kendilerine bırakttklaı ı takdime İtalyada.ki Yugo~lıı;~l~rı namı~ ola şid tanıftarlan tarafından snrıl -
ug " met mer 
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. topçu hazırlı.gı ve saatıeı::e suren TrablUS1t3r1xinki ltalvanlaı j:{ilnün tren lsvi?rc:r gırdıgı sa~tt~ "f01 E · l l k"IAt ması üzerine hiıkfımct rnerkez:ni 
p Atma ~ (A.A.) .. - Müstakil bir muharebeden sonra Işkodray! birin.de lngilizlere müracaat ede- lavyadakı ltalyanlarıH hiımılh• ~ ~n mmye 0Ş 1 cı 1 memur terketmek mecbu:riyctınde kaldı -ı~~z. aJRllSl bt1dınyor: . ~ etmiŞ!erdir. Cenubu garbi ek İtalya.ya nakıllerini isti~ek- tren de l\1acar .veya umen tı u - ve müstahdemlerinin ğını beyan etmiştir. 
t ·•.u.ınlız harıc.iye ~rı. .i~ıte - Amavud.lıaktan süratle gönderilen rcrdir. lannı geçe.:ckru·. Beyannamede ezcümle öyle de 
be nın YURoslavyad~kı elçısı Camp Alman Tirol kıt'alarırun muvasa- kıyaf at V0 leChİzatı nilme'ktedir: 

•• ~ ·~ =."!.~~'::'. ~= !atma intizaren İtalyan .filıvvctl&- 3 uncu umumi mUMtişlik Köstence konsolos'.uğu . . Efkiırı umumly~y· h""aba kat -~ Y . . ri İşkodruıın il.mali şarltısınde bu- .. • • """ k la Ankara, 8 (Hususı) - Emnıyet m:ıdan Seyi<f Raşıd sıliih!an ya -
bo l'l!Uotir. Yaııoolav hiikllmetl, kınan daj!Wc mmtakada anudane sıhhi mUŞRVlrlıgı aOÇI fi ıc,ıaı&l• """""' ve müatahdcrulc,; - landan ibaret olan ve m~ntleketin bı~~~ana .m&ni olınak 1~ bir mukavemet aöstermektedir. 8 (Husuıi) _Erzurum Anlca.ra S (Huauai) __ Köatcnce nin kıyafet w teçhizat nizamname - lstikl~lini. m~vctmck içın y~ban-
lu rilmıyen bir mahalle ııakl.o Yu,goslavlar Arnavudluk cep - Ankara .. c_ Li Çimli O .. k Josl • k ılar F "d H 1 . . bazı fakra ve maddelerinin cılann el:nde alet bulunan nsı un-lltnu~ur. hesinin di.ter ınıntakalannda ve aahhat müdüMr~.EW« :. hb· ~.un- .0ıı.sli o .. ··ugı \l ı··anç .: ~rı uvn k. 0 • de~~rilmeei hak.lcmdak.i nizamna - surları t:ıhrik ederek ik"..klar Inev. Oç nolda Jbı1huaa ltaıson yayll.sımia da eü Umwııi u ottıt~ 11. ı. ~~- tio go~ en 11zunı uzonnc c a - .,....,..... . ·ı taaıd.iJt cGild,i. Jdi.ui ele almıttır. -

Askeri vaziyet, ba iabah aaM a ileıdemitl•dir. vidiime teriiaD tayın edılDUfÜ&'. let emruıe al.ınnu2br.. me Heyeü v eki ece 





9 Nisan SON POSTA Savf1'\ 

(Resmi 
' 

Hadiseler Karşısında 1 ___ __. Tebliğler 1 

lngi tere üzerinde 
Londra 8 (A.A.) - İngiliz ha

va ve dahili emniyet nezaretlerinin 

BikA e Kadın biletçi 
- Kadınlar tramvay biletçisi ola 1 yolculardaın şapkacı, terzi a• 

tebliği: 
caldarmış. istemeleri kat'iyen memnudur. 

- Yaşadık desene, bir lcişi ile 1f. Dün gece lngiltere üzerine tev -
cih edilen düşman hava hücumu 
mühim mikyasta yapılmış ve bir -
kaç saat sürmüştür. Her ne kadar 
muhtelif rnıntakalara karşı ~iddetli 
hikumlar yapılmışsa da bu hücum -
ların hiç biri bir nlınhkct üzerine 
teksif edilmemistir. Fakat faaliyet 
geniş ohnuş ve İngilterenin bir çok 

Parkın önündeki otomobil 
konuşmıya başlar, biz: gideceğimiz Kondüktörün kocası geni 
yere kadar konuşması bitmez, bilet nefes alacak. 
almaktan kurtulmuş oluruz, - Karım kondüktör oldu v * danheri çok şükür rahatım, g 

düzleri sabahtan akşama kadar 
cularla kavga etmekten yorul 
Eve gelince benimle kavga et 
mecali kalmıyoT. 

Yazan: O. Henry Tercüme eden: İsmet Hulusi Erkekler arasında: 
- Sizin bayanın mesleği? 

.kısımlanna hücum edilmiştir. 
lskoçyanın cenuba garbisinde bir 

vehirdc mütcadclid kimseler ölmüş.. 
tür. lskoçyanın cenubu şarkisinde 
bir şehirde az miktarda yaralı ve 
ölü vardır. Müteaddid evl~r yıkıl -
tni~r. 

Dün gece avcı tayyarı-Ierimiz 5 
düşman tayyare8ı düşi.irmüşlerdir. 

Alman tebliği 
BerHn 8 (A.A.) - TebHğ~ 
7 Nisan günü mühim Alman kuv 

vetleri İngiltercye ve lngÜİz vapur
larına hücumlann'i büyük bir mu -
vaffakiyetle devam etmişlerdir. 

Vakit akşamdı. Genç kız parkın 
k~pısında ,göründü. Oturmayı iti
yad edindı~i bC"ş sıraya doğru yü
rüdü, oturdu. Şapkasından inen 
kalın peçeyi kaldırmadan o!rnma
ya başladı. 

Bir saat çaldı. A~açlıklı yolda 
bir ~enç erkek gcründü. Birkaç a
dım attı. B.r fırsat kolluyormuş 
gibi -bakındı. 

Bu esnada (tesadi.if her işi yo
luna kovar} kitab düştü. ·Gen<' er
kek üzerine abldı )kitabın üzeri
ne) yerden aldı, sahibinP. iade etti. 

Peçes~nin altından dikkatli dık
katli genç erke!'!e bakan genç k1z: 

- Oturunuz. dedi, bu benim i
çin bir zevk ohcaktır. Ne dive 
saklıyayım. Gece oluyor. Okuva
mıyorum. Konuşnıavı tercih ede-

Dün lngiliz adaları etrafındaki 
deniz mıntakasında cem'an 8.000 
tonluk iki vapur batmlmıştır. Di -
ğer üç vapur da ciddi surette hasa-

rim. 
ta uğrahhnı!tır. 

Dün gece yüzlerce muha·ebe tay Onun yerinde o1s~nız ~iz ne va-
Yarcsi Jngilteredeki askeri hedeflere parsanı7 l!Pn<~ erk<>l{ E- :wni şeyi Servetten bizarım, ilffatlardan 

d l h 
vaptı. Hatta dahn iler; ,ı(tti: bizarım. 

şicl' et e ücum etmiştir. BT · · d d · · d" · 
C.lasgow civannda Clyde man - -;: d• ırh~ısıtnız ct··ef ı.dsız ~~r:!.. ı- - Ben ise parayı herkecin ar-

b d 
'k. 1. ff k. ı ve 11-:a ar ıç s) ıı c> Pmeı.ı <1 m zu ettiği bir şev sanırdım. 

aa ın a ı ı ıman muva a ıyet e b. k d ,., · ·· •·· · · ·· · 
h b d d·ı . . D . ·r a ınsınız. ı Ki .ı:run-ıır sızı «o7- - Dolarlar parmaklanr.ızın a-

om ar ıman e ı 1nıl}tır. enız tezj 1.. Ak 1 ·· 1 ·· 
·hı .1 1. . . f"l'k uvorı.rm. ' "am nrı ~uze vucu- rasından aıksav<lı ne oldudunu an-

ga arı e unan tesı'!atına m ı a ve d ·· 1 ·ı ' f k " • . . . unu E!07 erı e oır-.;aYanmn nr ın- lardınız. 
yangın bombaları ısabet etmıştır. d d ~·ı · · ? C b be B . t 1 L. 1 t . h a e1'(ı mısın. eva vers"n~ - Kıollarından su akıyormuş J;?ibi 
P r~ 0 ı. ıverpoo • ps~ıc ve nim cici tavc:an•m. b'r jest yaptı. 
-ıarwıch lımanlarma da hucum c - G k ıt. k b"r t"\'lr t"kın .. ~lmiştir. .enç 1z 'ı'Oı-;ll 1 " Cl - - Ovle gi.inl0r oluvor l~i şam-

Miinferidt'n uçan bir Alman tay- mıcı-fı: ?"• • panya barda[tımriak; hıızun sesi 
Ya . k • 1 ·ıt d .. , . - Kım olur!';am7. olun. sm: ev- bana ölümün zevkini hi~settıri,-or. 

res.ı mer ezı ngı ere e mn.um la .. 1. B ' 
b. f b 'k k l k ve a c:unu sov .vcy•m en n;ı- Perşapuna ..,.;tt·ı-:.-c 0_ daJ1a ala·ka-

ır tayyare a rı asına ço. a ça - 1 b" k <l v·.. v ''" .. 

ta h.. d k · c·ı· k mus u r a ın•m ant1 ~1ıı17 ha- dar RÖriinüyordu: 
n ucum e ere ın ı a • ''e yan - b f 1.k rr 1. G 

g - b b l t t T . tayı u se er ı a. ec ıvorurr.. el- - Size !bir sual s0:ab.1.ir m·,.ını· ' 
•• 1 om arı a mış ır. ayyaremn . • · f' -' 

rn.. b b.. ..k 1 . • cı oturmanızı o~n rıcn ettım. a- dedı· ben sı·zı·n ha\·atı d t urette atı uyu yang nar çı.-tıgı- k t . . al .. d b .. 1 b. 1 
1 

• nıza a e a 
nı göl"'llü.,tür. at ~~ıı; a. e~ı:nz. ~ O\d~ ıhr -~-ab- perestiş ederim. O hayata dair ya-

G .. d .. ·· d.. · ı ı ve · ı.x:nı c cı 1.<tV~anım. ıvr 1 " zılanları susamıs ~ibi okudum. En 
d n bun, uzun h~lslrna~ 1 .roııd ab~ınk - etmenize hak kc.. .. andırır mı? PÖ"- kü. ··k t f · k d B " u unan sa , er uzerın e ır ·aç 

1 
•• 

1 
. f _, 

1
. çu e erruata a ar. en şam-

nokt d kl .k .f . . le şev er sov enmcnw; ar:ı:0,1e ım. panya bardakta değil de şişede 
a uçma. ,1 1 ·t a elr:ıı•tıı-. o·· " d·ı . kl d ~ . . G 1 . _,.. 

1 
. . - zur ı er"n. n::ır ar ..... ~ey, so~utulur ıb.lıvordl.im. 

"C" yın C!U!lrr>an tavy Te erı şı k 1 k k trsadi.if edi s· b"ld'- .. ••W ı·w• .. 
Tnali Almanyn alıiller!nd.- kf1in ba- ~E'ndc ızffa!:~. ~n sı · - - .12 ı ı~:nızı o~renc lRl~ızı 
21 

k b l . r·ı· k b lır e, a eu•mz. zannediyorsunuz. Halbukı bu ale-
as a ara \•anfirtll Ye ın ı a om b h · k ] B · k k · 'k bal c-· ı· Al d - I3u a '>ı .;:ıpaya ım. ana m n en ara tcrıstı tarafın;rı c~ 

arı atmı•tır. .,Jtmıı ı manya a .. .. ·· d · ·:ı 1 d h'l· · · B" · · · ~ •~·· L· ~h . h iki , • su onumuz en gcçıp (!ıııt'n er en ı ısınız. ızım ıçın yapılma:nış 
K<'ln ır ı,1 rın f\ a me~. en ına- · b · ı l"l d d. l · h il 

1 
. d . b 

1 
k h 1 bahsedın, em ÇO;( a a {'1 ar e ı- o anı yapmalk hayatı.n wv'k dır. 

tuar r-
8
• ınde 1s~ et er vu ·

1
u u :;:u"tı- vorlar. Nereye pidcrlcr? Nicin Bu hafta Valdof otelinde bir Ta-

•• ura a çn:nn yangı" ar sura e h l h l ·· ·· 1 ? 1\A' • d t · b b sönd r: 1 h·ı · t• 5 h·• .. . d ız ı ı:ı: ı 'irurur er. mes u mu- ar prensı uzu şara a koymak 
l u e- ı mış ır. :ı u uzenn e d 1 ? f"k · · t tt d ld B hın" .r~ b' h. k lik ur.ar. ı rını oraya a ı, mo a o u. u 
h l la nıftskiıner hır 

1
"
1
e
1 

rı;ı ebza - Bütün bu gördükleriniz (baş moda da bir l-ıafta siirer. En·»Jki 
b J ma a e erıne om- . d" " . "b' '") h ft ..... a· d ... ·1 w• a ar a• 'w ~ı ka •hır şey uşuııuvcırmuc: ~ı ıvo a a ma ıan a ze\ ~ın vem :::>ce.ı;ı 

ft ır t bli-.· hayatın harıku15.di.! roman!dır. Bu zaman davetliler~ yeşil oğlak de-
R~ma 8 ( {~) e_8ı\ 1 adamlar evler:nc gide-rler. evle- risinden eldvi~nler dağılıyordu. 

dulan u • ı.:'· · • h a y
3
a
0
n
5 

or - rinden cıkarlar. Neler olabilir İn- Her tarafta mocn olmuştt<. Amma 
m11mı ·ararga iDi?} nu- . . . ., k' ·· 

rn ral t .. ı-.ı·~: san b•lmek ı.~te··. Belk• de b.ıme- se ız gun. .. .. . . . 

A•~n u.ıı '-~ y t h mek daha iyiıdır. Acı acı guldu. (Bu :kıncı olu-
• • . ·n' ., uıı- a 'lıgos av C'ep e - d ) y l 

'lind ·ı · ··r ı f ı· b - Ben sizin fikrin 7r'p cie~:ı:m yor u avaş ses e: e ı rı mu reze •r aa yette u · ' .._, · Ev b" ·· 
1 ınmw•lardır. Ben burad;:ı, çah~an insanlara da- - ger ır gun sevecek olsam, 

Y 
. . . : • , _ sabahtan akşama kadar calışacak 

unan cepheııınd• dokuzuncu or ha va'km olabılrnf''k ıc.r o.urU\O aşa$ talk b d '1; . • - rd' 
d•ı m•ntakasıııda kıt.fllarıınız ml"v- rum. Tesadiif hPııi halktan ayrı Size bunl: a ~n .:ı~-~ se.,.e ~ı:;· 
ıii taarruzları ~~ri piiokı.Hmii~~,..rd;r, b'r muhitte dı.invav.~ ı:retirdi. Size mem .. ;2 nıçpın soyu vonımB'lı -n· ' . ··, 1·· 'U" , •• ., mos~o... eqapuna... 1 -

_r~orr t"str nlı:-ımıştı:. Tavyareleri~ soyuyorum.:·· .. ı''10"' 0 • · •• seniz ne ka<lar hassasım. lvlesle -
llıız nİİ•lYlan mevzilerin.: bombalar - ... Mo:>vo Pcrsannna. (ıtPnÇ Qini ned' ? 
ıı•ın•Ql .. rd r erkC'k eitilmiştı) ben de ~izin is- ,., z s· ırl. k t d 1 

6 
. · .. "? - ır o an a a ça ışının. 

Nıs.,.nda Almıı.n hava kuvvetle mınızı · ··· G k · · ti t · . .. . t · · enç ız tıtrer ~ıbı olmuştu. 
"" mNJ:rub ~avyareler Yugoslav - smımı so..vl verrıeın. sm1 '"'1ı w .. 

t"nraklaruıda havn üslerine, Ct"p - söylemem k • ..,ndı kr-ndirne ihanet . - Garson olar~k dcgıı y~?. Ger 
hane drpolanna ve kıt° alann toplu ol11r. Nac;ıl ki vi ?;imcı:>ki heni ta- çı her meslek hurmete ?layıktJr. 

( Ark.a.~ı c;cıufa 7 siittın 6 dcı) nınmaz hale koY::ın. hu P~'ç·eı·i de Fakat ba~kalarına hızmet. ... 
····~ ......................................... ~aldıramıvo:-um. Famd:jşnrnbrı- - Masalara hizmet etmem, ka-

30 SP.ne evvel Tobruk, 1 mırı J)':'Çes<rr. Ben·m ismim şöyle sadarım.. (Biran d~<:ÜnÜr gibi <iur-
- böv1c kimsnJPrıT\ zihinlerin<lc .s.,,._ du, etrafa baktı). 

D rne Bingazi l vet Cf'nnetlcrini canlandıran bir Hava tamamile kararmıştı. 
' ·~·m. S ze sövlP<:f'm... Mö.c:•rö ... ? Ba~eye yakın bir yerde karanlık 

1 

T efrikamızı bundan ıonra Gene erlrnk tPkrar etti: içinde ışı'klı bir ilan belirm]şti: 
7 nci saylamızda.. - . ·· Pcr~apurıa. cÖğ"le yeme.~;. akşam yemeği, 

1 

- ... Sizin _l!ibi birini tanıwa- fiat maktu, bütün gece açıktır.> 
bulacalrs•mz yı çok istedim. Hayatımın mana- Bu manzara gneç kızı ya:ı-'lan

sız şasaalarından bizar oluyorum. mış gibi yerinden fırlattı. Sordu: 

uSon Posta» nan tefrikuı: 12 

- Doktor. Ya sizin bayanın 
mesleği? 

- Sizin bayanın mesleğine çok 
benzer. 

- D:işçi mi? 
l layır kondüktör. ... 

Gazetelerde 
çıkacak: 

* f(iyle bir ha,. 

«Tramvaylarda kadın bile 
çaılı..<ınlıva baş!JU!ığındanberi i 
tarafuııcfan verilen mavi kal 
rin sarfiyatı arttığı görülmüştür. 

- Tramvaylarda bundan bö} le 1 hk.k k d k d pı.an ıta ı atla a ın on Ü 
izdiham azahr} !erin bu kalemleri makyaj ya 

- Ne münasebet"> Jarken göz kapaklarını boyam 
- Münaıtebeti şu: Kadınlar· bi- kullandı klan anlaşılmıştır. Bu 

letçi olacaklarmış. Bundan böyle mani olacak çareler aranmakta 
kıskaınç kadınlar kocalarının tram- ,--ı / ı -4 

vaya binmelerini lıoş görmiyecek, • J ı.rm.tzi d--1-ulu. 
onhra gidecekl,.ri yere yaya git
melerim sıkı sıkı tembih edecek -
lerdir. Kadınlann ekseriyeti kıskanç 
ve erkeklerin ekseriyeti de kılıbık 
olduğundan tramvaylarda izdiham
datı eser kalmaz. 

Darüşşafakanı 
68 inci yıldönü 

- Siz neye henüz işinizin ba- * 
Memlekete maarif sahasınd 

zun yıllar büyük hizmetler ifa 
miş olan Dariinafaknnın 68 
yıld'önüaaü önümüır-:1,eki Pazar 
nü mekteb binasında. zengin 
programla kutlulanacaktır. Mc 
me saat 1 O da başlarıacak, fas 
pilav ve çöplü üzüm ho§afınd 
baret an' anevi yemek hep her 
yenecek ve saat J 8 e kadar de 
etmek üzere muhtelif eğlı•n 
lertib edilcc~ktir. 

şında <ieğılsiniz? Evveke tramvayda yolcu ile kon-
- B~n yalnız ,g0.celeri çalışı- dilktör aı<aaında şu tarzda konuş

r:ın. Slzı bır daha ~örebilecek mi- malar olurdu: 
yım? - N\Rllaramı neye alıyoreun? 

- İhtimal, parkın kapısında A l - n arsın. 
duran beyaz otomobil nazarı dik- Yoku yanındakine dönerdi: 
katinizi celbett; mı:' _ Müdürüne şikıiyt.-t edeceğim. 

-$asisi kırmızı olan el.eğil mı? Şimdi de gene yolcu ile kcndük-
- E\'et, en hoşuma giden oto- tör ara"ında korıu malar olacak: 

mobilim. Şoförüm Piyer beni yo- _ Numaramı neye alıyorsun? 
lun öteki tarafındaki bir mat(aza- _ Anlarsın. 
da zannediyor. Bakın ne kurnaz- yolcu yanındakine dönecek: 

Darü~!afa~ahlarm dave 
Darüşıahılw Mezunları Ku 

_ mundan: blhlara müra'!aat et~cm lazım. - Annemi göri.icü gönderece 
Bonsuvar mösyö! 

- Yalnız mı·? .. Çok karanhk; ğim de ... 

* 
Mektebimizin 18 inci yıldön 

Pazar günü saat 1 O da zengin 
programla kutlulanAcaktır. Bu 
lantıya bütün Darüşşafakalı ar 
daşlar davetlidirleT. 

parl\:ta tuhaf insanlar vardır. Mü
saade ediniz de ... 

-Benim için biraz olsun dostluk 
hisleri besledin,zsı~ on dakıka ,geç
meden bu kan::ıpcderı kalkınıya
ca!ksınız. Sizden şüphclenrrrok hak 
sızlığ'Jnı göstermeK istemem. Bi
lirsipi.z ·ki otomobillerin kapıla
rında armal:ır vardı=:. Allaha ıs
marladık. 

Tramvaylarda levhalar asılacak: 
- Biletçilerin jş basında aynaya 

bakmalan. rujlarını tazelemeleri. 

Bu derdin ilacı yort ur Ağaçların altım .ıtirdi. Kapı<lan 
çı'ktı. OtorooOilt! do~u ilerledi. 
Genç erkek te yerinden fırladı. 
Koştu. lstanhul semtlerinin birinden bir ı bebleri saymıyalım, bir tan 

Meçhul kadını uzaktan takib e- mektub aldım. Altında öyle bir im- söyliyeyim. tabii insan ömrünün 
diyordu. Otomobilin yanından za var ki, müsteara benziyor, fa - değilse yansı geçmiş, kam 
geçmişti. Bir kere arıkasına baktı. kat gerçek de l)\abilir, bu .korku ile sevgi kitabının ise sonu yak! 
Işıklı ilanı olan lokantaya girdi. zikı>ebn.iyeceğirn. 5.ahjpi elbette mıştır. Bugün tek şey dü~nüle 

Genç erıkeğin merakı artmıştı. kendisini te.,his ede?ekt?"· o da, orta yaş.ta olsun dinlene 
Camlı kapıya koştu. İçeri baktı Okuyuc:ıumun şikayetı koca~ın!n mektir, beın de görüyorum ki o 
ve j?Ördü: geçimsizliğinden, sininndcn. Vak a kan mevcuddur. 

Zevklerinde ınüşkülpesend ol- anlatıyor, tafsilat veriyor, netice Okuyucumun hayatını keza 
mayanların gözlerine hoş görüne- olarak ~a: . . . . senelerine yaklaşmış bir erkek 
·bilecek sahte bir lüks olan ucuz - Eger hayat bu ıse hıçtır, dıyor. cuığu olduğu için. 
lokantalardan biri\'di. Gene kız, Geçin:ısiz,. sinirli, fıllzla titiz bir HA d. · ·· t f ]' 

adamla neye evlendin, daha evvel b" aklıseıun ~s. tarda 1!}.a . ge 
salonun nihayetınde kaybolmuş ecl ..I:: •. d" .., ._,._ ..:ı b. nço anımz ıçm egrşnuyen 
ve b" ka .. .. e n en uu~unme ın r şeıu:ınoe ır . k IA ıraz sonra şap sız, yuzu P -

1 
b ı_k L smema orde asma benzer. Ce 

çesiz olarak tekrar ortaya çıkmış- sua sonnıya u. ımız yo&.. 
tı. Camlı bir kafes arkasındaki ta- .Bu okuyucum henüz genç olması- yaşlannda ekseriya hatamıza, 
burede oturan çilli yüz~ü bir ka- na ra~en t~.nışıp, anlaş.ara~. ev - z.an de ak&ilikler zinc~riniıı ~e 
dm, yerini ona bıraktı. iki nrüşte- lenmeruo henuz !azla taammum et- tine kurban olarak hır hata i,I 
ri ~ird:ler. Belli ki oranın müda- mediği devirlerde ve kapalı bir çok geçmeden hata işlediğimi 
vimleriydi. Genç ıkız onları te- muhitte evlenmiştir. anlarız, fakat artık hayatın d" 
bes5'\imle karşıladı. - «Hatayı ça~uk an.ladım.' di. - blz:j aralarına almıştır, ondan 

Genç erkek parka d'li{ru vüıü- yor, fakat tashih etnuyc mık.an tulup fırlamak imk.amnı ~ bu 
dü. Bir sigara yaktı. Ne yapaca- yok.bı.• . ma.~ yah1:1d .da a~ ve n:ade 
ğım bilmez !arzda bir iki adım Aradan yıllar geç.mış. araya ço- ret.im kendmıızdc goremeyız. B 
attı. Kararını vennisti. Bevaz o- luk çocuk k~rı~§ ve hay~tı hep içimizde bir isyan hissi duydu 
;tomdb·le ya~da.~tı, bindi. Yastık- b?- .yolda, daun.a .tad~ ~aıma ze- muz olur, o .zaman da oturup 
lara ıtömülürkP.n armalı kapıvı da birli o.laralt goçmJŞ •• ıundı muhak- dosta derd yanarız, Teyzeye 
kapıyordu. Ses aletin: aldı. Şofö- kak ki yıllarca evvel bulunamamıı tub yazarız. T ~yze de bu d 
rüne seslendi: olan tashih imkanı bugün hiç kal. ilacı yok.tur der. 

- Khibc Hanri. mamıştır, zira düzinelerı aşan se - • 

la ı. . . Yoksa hasta mısın? ... 
Hayatında ilk defa olarak Şet· 

van akşam namazından evvel e
v ine avdet etmişti. 

- Sus... Sus... Sorma hatun, 
sorıwa ... diyerek merdivenden yu
karı çıkma~a başladı. 

- Aman efendi. dur! ... Ne va
pımrsun! .. Ayol sen kendini 

zubill.Blh, 'beİl.i ~t-en çıkarırlar!... Bitmez, sönmez, dinmez kE 
- Sus efendi susı ... Öyle şey-

$ kul 
rim?... mısraile b~lıyan bir 

leri ağzına alına.·· eytanın a- bestelemekteydi.. Didar kocası 
~ına kurşun!... İşten çıkarsan 
neyle geçiniriz?... pek hOşlanmadığı, klll"u gür 

Etli, canlı, irade sahibi, evin diye tavsif ettiği bu san'at te~ 
erkeği Didar kararı vermişti. hürlerine fazla aleyht&.r değild 

- Pekala... Ne çare, ı!ider- - Gözü dışarıda olacağına, 
· ı de otursun. vaktini ıbununla 

YAZAN : EKREM REŞiD büsbütün kavbetmış, ı~rseme dön-
.. ·· k. müşsün!., Lastiklerini çıkarmadan 

sın.... . . 
1 

Fakat muhasebaci kalıbı altın- çırsm. · · • 
da hassas bir san'atkar ruhu t~şı- Derdi. Komşuları da Dic 

Dedi ve _gözlerini kapadı. Belki 
bir daha açmamak üzere ..• Muhar 
ll.'<Jil.in bu arzus.ı son arzusu, vasi
Yeti olab.iirdi. Balıkçılar cemiyeti 
azası hemen cemiyet bir.asına koş
tu, muhasebe odasına daldı ve Şet
Vana deraikab hazırlanıp İstanbıu
la harf.'ket emrini verdi. 

. Dünyanın yıkılacağı, kendisi
tıın de altında kalacağı haberi Şet
Vanı bu derece sarsamıyacağına 
Z~rrc kadar şüphe yoktur... Bir taç saniye sesini çıkaı-madı, fakat 
~ OyU gözler· )ferinden fırlamış. 
, alt dudağı uzamıştı. Siyah kıvır
cık ve seyrek. saç.ıan başında di
ken diken olmuştu. Şetvan şaşkın 

. ~~Zarlarla cemiyet azalarmın her 
1l\l'l€ ayrı ayrı baktı: 

ll - İstanbu la mı?_ Ben ıxıi? ... 
en mı?... İ..stanbula mı? ... 

1-' Dedi ve yirmi yedi senedir bi
<lfasıla ve mezuniyet. işgal et
ltıekte olduğu kolluğa kendini bı
takıverdi. O dera~ şaşınıuş, o 

kadar vurulmuşa dönmuştu ı: sının üzerindeki kağıd vı.ğınlarını 
k d h 

.J nereye ~idi yorsun!. .. 
- Vapur üç saate a ar are- yalan yanlış derledi, topladı, ka-

iket ed.yor, hemen hazırlanın.·· sayı, çekmel€ri sıkı sıkı kfüdledi, - Sahi karıcığım!.·· Sahi!··· 
deyip odayı terkeden cemiyet a- bir iskemlenin üzerinde kurumak- Ha~~~a~~~: ·hayatında i1k defa 
zasını kapıya kadar teşyi etme-! t~ oaln aptest havlusunu devşir- olarak, taşlıktan lastiklerini çıkar-
mişti. dı, duvarın b r çivısinde asılı du-

k 
madan yulkarıya çıkmasına ramak 

Şetvan efendi hayotında ilk de- ran asketini kaptı, dışarıya atıl- kal 'k dı mıstı ... 
fa olarak böyle bir hünnets~zlı ·te · Şetvan. kendini oturma odasm-
bulunuyordu. Fakat rr.ağrurqu. Setvan evine koşuyordu. Faz.la da bulur bulma, m'nderin üzerine 
On yaşında terketmiş olduğu Js.

1 
u~un gövdesinin a!tındaki kı~~ ve yığıldı. 

tanbul şimdı kend;sine o dt--n•ce bıraz ~w~ytak bacaklarının musaa- - Hanım!. .. İstanbula _girHyo-
yabancı, o derece korkunç görü- de ett~ kadar süratle k0-5uyor:, rum! ... 
nüyordu ki nazarında İstanbula du. Yolda rastladığı kimseler onun; En büvük felaket haberi :mr.ak 
gitmek Sedum bilfulına yeya Gum ilk defa olarak koştuğunu göriip bu derece heyecan ve ümidsizlik-
re gitmeğe bedeldi. hayret ed yorlar~ı. Ni~~vet, nefe.s I le Vl'rileb"lirdi. 

Dünyadan elini, eteğ:n: çekmiş, nefe, soluk soluga ~vmm kapısı - Ne. diyorsun:>... 1stanbula 
her günahtan ari. her fı;ı.niıktan önüne ~eldi. ~sıl~ t~:cı_naii: birkaç 

1 
mı? ... Nicin! ... 

uzak yaşavan Şetvan ·ç·n Istanbul kere kal<lı.rıp ~ndırdı. Içerıden ol- - Ne bileyim ben... Bir va-
her türlü kötülüğü, g:.inahı, küfü- dukça ha~.n b r s~s: pur ... Müzayedeye girilecek ... Re 
rü, kendinde cemetıniş hir şehir- - Kim o?··· a.ıye sorı:ıu. . is hasta ... Beni gönderiyorlar ... 
di. Uzaktan gelen bir vapur di.tdü- - Aç ... Aç D dar··· Bcnun .. · Didar biran kaşlarını çatt! ve 
,ğ'ü sesi Sctvanı İstanbul hakkın~ Ben!··· düşündü. 
daki dü.şüncelerinden çıkcırıp ona Kapı süratle açıldı. $etvan ken- - Gitmesen olmuyor mu? ... 
zamanın darlığını hatırlattı. dini içeriye attı. - Nasıl olur!. .. Belki rnaaşım-
Şetvan yerinden .fırladı; masa- - A ... E.fendi! .. Ne o? .. Hayro- dan tenzilit yapariar, belld, neu-

makta olan Şetvan İstanbula ~t- hak verirlerdi Çünkü onlarca 
me.k fik.ri.J?i lbu- turlü kabul ede- dann her sözü hikmet dolu bir 
miyordu. Istanbul gıbi bir diyarı cizeyc:ü. Didarın, eşi, dostu • 
acayiıbde ne yapardı, nerede tıarı: rindeki bu nüfuzuna sebeb 0 r. 
~· hali ~ce olurdu? ..• Kemah ıfalk lb'ir şüpheye b'l ah 1 b · 
emnıyetle Dıdar: · 1 e m a ıı 

_ ;Rabbim seni şeytanın şer- mıyan namusu, esirgemesini k . 
rin<ien esirgesin... yen bilmediği. lisanı olduğu 

Diyordu, fakat Şctvan bu dua- tavuklann altına ko'i duğu her 
dan ne ce>aret buluyordu, ne te- murtadan behemenal bir ciı 
selli... Gözlerini, sanki bir daha çıkmasıydı. Tavukları kuluçk 
görmiyeceği, odanın her eşyası ü- yatanlar Didara ~elip tkencli « 
zerinde ~ezdıriyordu. Beyaz örtü
lü minderi. işlemeli köşe yastığı
nı. t?Vlenirken almış oldukları ka 
cfile lrnlW.klarla iskemleleri, du
vardaki el yazısı levhayı, masa ü
zerindeki lambayı, vazodaki yap
ma çiçekleri nasıl tcrkedecekti!. .. 

Ya tam burunu?... Tam burunu 
nasıl bırakacaktı? ... Çünkü Sct
van muhasebeci olduğu halde bes
tekar. Ayni zamanda da şairdi. 

Kendi yudıiı şiirleri kendi 
bestelerdi. İki senedir nakaratı: 

yumurtaları yerleştirmesinı 

ederlerdi. Bu fübaıla Didar 
nevi ebe addedilirdi. Kendiı 
hoca hanım diyenler de Ç'Ok-tU. 

komşu veya karı koca ara~nc 
kavgalara da hakem ta~rin etli 
ği sık sık vak.idi. Hülasa D 
nn itibarı mahallede pek yük! 
ti. Hatta muhtann karısı bun 
münfail olurdu. 

C.&rka.sı var> 
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(Memleket llaberleri) Niçin-Nerede-Nasıl? 
inegiilde 

Bir kög delikanlısı 
dayısını biçaklıyarak 

öldürdü 

l Samsun memleket 
hastanesinin çalışmaları 

1'1erslnde 

lnegöl (Hueusi) - Kazamız• 
bağlı Teke köyünde bir cinayet o!
~. bir köy delikanlısı. day\alnı bi
çaklıyarak oldürmift,Yr. 

Bir yılda 13.412 yurddaş tedavi gördü. 
Birçok vatandaşın da muayeneleri yapıldı 

Hadile bir miru meselesinden 
ç.4bnqİa'. 2 7 Y,atlarınd'a olan Ki
mil Ayfıan, 3 7 ,...larında bulunan 
dayısı Ali ile araları uzun müddet
teoben açık. bulunmaktadJT. Bir mi
Ta.9Mt pa.rleftlamamaaendan doğan 
bu zıddiyet nihayet evvelki g·· 
kanlı bir fe'kilde neticelenmişti 
Dayı ile yeğen kaqılattıkları vakıt 
ıek:rar baha mirae meselesine getir
mişler, pddetli bir münakataya bat
lamı.şlarda. Ağızla başlıyan bu mü
n.akata nihayet ile.ismin de birbir -
feft uzeriae atılmalarına sebeb ol -
mut. ha arada Kamil biçaiını çe
le.erek d'ayaeenın .artana aaplamıp. 
Ati kalbine kadar işliyen bu biçak 
dııubeeıi ile dedlal öl~. Katil 
hemen kay muhtan İamail tarafın -
dan yakalMV1Uf " jandarmaya t~ 
lim edılmqtir, --------

Ceyhanda bir kuma, 
kaçakçısı rakalandı 

c&on Pos~ .. nm tefrikaa: 75 bın frank meselesi vardı. Bu ha-ı laştıklar1 zaman, bınbaşı Ameri-
d se de, böyle cınayetlerde mühim 'kalı ile beraber kalmayı çok ıster 

-~· ,·~~ITO_ t~ __ ~x:-n~: ~ bir ipucu veya ta.hkıkata bırınci bır tavırla hareket ettı; ona. bir 
- ~~ \::: ~ ~ planda yardım edecek bir başlan- mahzendeki bir aıçandan daha sa-
~ ~ gıç noktası olamaz mı idı. Bu, kın kalaca,ğ'ını tem.n etti. zira bü-

~ B_ 1 Jl-= D-R-A-"'t mümkün idı. Esasen. Mansardın tun ~n Bergın çirkin suratı ve 
- _ _ _ _ _ _ z hninı kurcalıyan da bu idi. Kısa kotu hareketleri karşısında çok 

B nba ı da siz'nle beraber 
kalc.ı .ık , dıye şart ko~tu. 

V rıty ~ulmeğe ba !adı: 
- Ben dosUannızın aleyhinde 

bil' şey soyl m k ıst mem, Berg, 
tak r: bu ış, lnız bn ına düşün

h tıya gostenr Eğer benim 
yler tenez ul ed ce mı 

sanı r anız, bu Mek ıkalı asın n 
b m e b ı aber olmı.:;;ını iste~ i-
nı 

Bt>rl! a\ g'a kalkarak sükunetle 
cevab verdı : 

- O kapının arka.:. nda dura
cakt r Bunun da s ze h 'çbır zararı 
olmaız, haydı gel'niz, dedı. 

xxv 
Venty m~allı odava «frdiği 

Yazan: V alentin W illiamı 

zaman, Mansardın adımlarının u
zak1~tığını ışıttı. B nbaşıy ı afoıt
mak ıçın çok ,güçlük çekmemi ti. 
Bu adam bılardo salonuna oon
mek istiyormuş gıbi ~örünü}ordu. 
Boldinı ve Bergın em rlu-. ve ar
zuları hilafına olarak Verity ile 
bulunmakta çı sıkılmı~ .((b; c.uru
vor ve ılk fırsatta oııun yanından 
uzakla mavı du tir U\'fırdu. H n
çerı Vıkont d'Arenne'ın sırtına 
saplıyan adamın Torrav olduğu 
apaçık mevdanda iken. Garrlsonu 
ithama kalk smak ~ok Jlillünc bır 
va.zıvet id1• Eğer Fransızı öldü
ren o de~l ise, Mansard mücri
min kim oldugunu düşünmekte 
~clük çekmivordu. Zira Bohiini 
ile Raoul'ün arasınchı. münakaşası 
avlardanberi devam eden bir beş 

bir müddet once, Vcrıty lbılardo yorulmuş olduğunu söyledi. Eğer 
salonunun önüne geldiğı zaman, hoşlarına giderse Pıerre'i gönde -
onlar, Mansard \'e Boldini bunun rebfür, biraz düşünmevi tesri e
için münakaşaya girışmişlerdi. decek olan bir şişe viski getirte

Mansard. Ph ılıppe'e vermiş ol- bilirdi. Sonra da Vcrity'ye, Panchs 
duğu bu izahata şunları da ekle- Villc1'da bulunduğu dev rde neler 
di: yaptı ıse hepsini anlatacağını ila

- Fazla olarak bu ıkı adat\1 ve ettı. 
ayn muhıte mensub ınsanlar da Verıty kendisine cevab olarak, 
değıldı. Benım gıbı bır ada•n, sı- bunun çok hoş olacağını ve her 
zin gıbı bır nsanla gônişcbilır, sız han~ı bır zamanda Mansardla u
~k n antıki hareke eden hır a- zun uzadıya konuşmanın kendisi 
damsmız. siz Berg gıbi kaba ve ıçın bır zevk teskil edeceğini söy
Boldinı gıbı çıy bir adam dc>gilsi- ledı, faı'kat, bu zevkı başka bir za
niz. Sonra sizde. diğer herhangi mana bırakmanın münasib olaca
bir insanda rastlanabılır harcıalem ğını ıl8ve etti. zira bövle bir saat
tav rlar da yok. te. bınbaşının müsahnbesine layık 

Bu ıkelımelen söyledıkten sonra olan alakayı gi)steremıyecek ka
di.şlerini gıcırdattı ve Garrisonun dar me~l bulunuyordu ... 
istihzalarının kendısi ıçın mey- Fakat o gene canlı bir tavırla: 
danda olduiunu ıma etti. - Oh. fakat ben sizin dinlen-

Her ikisi 4e maztııallı odava u- diğıniz zamanlarda ve pek az ko-

(Bqtarafı 2 nci •ı.Jfada) Suda kaynamlf patatea bize k\1111 
görünür. Çünkü patatesin içine gi
ren su tamamile nişasta taneleri ta• 
rafından em.ilmi§ bulunmaktadır. 

Kızarmış bir patateste 
kaim bir kabuk olduğu halda 
kaynamış bir patateste niçin 

böyle bir kabuk yoktur? 

23 Nisan çocuk bayramı 
BAYRAMDı\ yaYl'ldannızın 

IMvnmlıJdanm hau'rlarken mH. 
W1n JVdım n şelkatae Y&fAfatıı 
toealdan .. ...Sn41rmok ifin ( ._ 
Rk .....,.__ K•ramuna yar
dımtannllla ımn.ı&lendirlnis. 

n.uşurum diye bağırdı. Ve bu sözleri söyledikten flOn-
Philıppe cevab verdi: ra odanın kapısını. b.nbaşının yü-
- Hayır, sizi tamamen r.ükunet t 

içinde olduj!um bir zamanda d.n. züne kapadı. şte şimdı maz~alh 
len ek ister1m. Bunun için de zili- odada yalnız idi. 
nım hiçbir şevle meşgul olmama- İç sıkıntısından kurtulmuş bir 
lıdır, dedi. insan gibi geniş bir nefes aldı. 

Artık kapının önüne ,ı:relm 'skr- sonra, dışarıda hıçbir ~rültü kal
di. Binbaşıyı, bu sözlerle içeri gir- madığına kanaat 17.et rd kten son
mekten menetmek için kapının ra, yavaşça kapıyı açtı, delikte 
eşiğinde elile geri itti. ~.ılansard bulunan anahtarı aldı. Kanadı içe-. 
da: 

_ Peki, sizin dedlğin:z olsun, riden kapadıktan sonra, anahtan 
bru~n öğldden sonra konuşuruz, cebine tkoydu. Bundan sonra elle-
dive cevaıb verdi. rini hızlı hızlı uğuşturdu, sömıne-

Verity: ye doğru yürüdü, geri döndü ve 
- Mükemmel, c!ed;, odayı tetkike koyuldu. 
Ve onu, itmekte olan elini. geri Pancurlu pencerelerden ~iren 

çekmedi. az bir ıŞ'lk, odanın ayni loşlukuna 
Mansard ı?eveze insanlara has muhafaza ettıriyordu; denizın ~

bütün vasıfları haiz görünüvordu: rültüleri her zamanki gibı bo~k 
- Unutturmayınız da size, a- ' . 

yaklarını bağlamıs oldu~umuz şef bo~k duyuluyordu. Buna, nız~l
dö garın hikavesıni anlatayım. rın uğultusu ve kuşların haykıl'
Bu anlatacaitım !leylerin en bari- malan katışıyordu ve döşemenin 
kuİa.delerinden blndir. üzerinde, ocağın tam karşısında 

Veritv: parlak bir lelke, bu odada işlenell 
- Emin olunuz. bunu hatırım- ilk cinayeü hatırlatıvordu. 

dan Q)'karmıyaca~ım, dedi. (Arba ••) 
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Askeri =:::=.:=~~==:: 30 Sene ewel ::=;=:::::== Vali ve kaymakam- Yunan ordusunun 1 

sol cenah1.. 
Kiel şiddetle 
bombalandı =~!.8~- 1 bl'IM · Deroı · Bina ll ıar arasında nakil 

Jı.ud ROlllanyanın Banat eyaJe - ı ve tayinler (Başta.rafı 1 inci sayjada) (Bq tanıfı t inci aayfada) 

tile Macariatanda zannedildiği Homs ltalyanlar tarafından me~c.te oldukları fikrini vermek- Bu harclc.fıta irnrak eden tayya~ 
\'eçhile, motörlü ve zırhlı tü- (Bat tarafı ı inci sayfada) t~d:ir. Almanların Fransız ve Bel- Tclerimizin 4 ü kayıbdır. 
rnenlenicn mürekkeb biiyük Al- çıka hatlarının esasına yaptıkları Gündüz saatlerinde. gene bom .. 

Manyas ~aymakıım.ı Besim Öz - taar.ruzdur k" b · ld k' 
rnan ordulnrı taha§§iid et - nası I 1şga1 e d ,. ld ,. ? yıJanaz Erzurum mektubculuğwıa mu-tt fik dl lcenu ve şıdma e: ı bardıman &ervisiııe menaub tayya • • L__ 1 E.-L· Av 9 • • .. ' e or u ann arasın a ne - ı D • k d H ı-- -'- _ı_ lnit bunmmuyor ar. -.ı u • Seydışehır kaymakamı Vehbi Gu- d"- Fr "' re er, anımar a 11 ve . o BlKllKlll 

_,L d d L.-.ı..· d ha ~ J.JL açmış ve ansanın sukutunu h-..ı-fl · b b d 1 turya cinetin en e, '"'"'"' • neş Kızıltepe kaymakamlıg:ına intaç etmi t' Al 1 cuc en om ar ıman et:rmş er -
ilk günü Slovenyay;ı girdiği biıdiril- memurlar sicil ve muamelAt u ~ vadisi ~bo~:~a y~~r b~~lm~ dir.. . , 
ırUş ol11ı11 Alman ordusunun nerel~~e yazan : Emeldi General H. Emir Er kil et mum mfüfürlüi!ü şeflerinden Ke- hareketıle Yunan11 \. l en Şnna] denızındc Cherhourg li 
ltadar ilerlediği bj\jnememoktedİT· mal ÖzJ?iiney Akda~ madeni kay- lavların ar.,...,n" 

1 n1rın "; u1j?05,manında ticaret gemilerine de bom 
Ha G 1 .. . _ ,. . ~ ... yer eşme,,;e ca ı - b - -' h"l b f 

tti Agram - ratz yo u uzenn - - 68 - nlıN.ş ve burasını işgal etmişti. nakamlıgına, Hatay maiyet me şıyora benziyorlar. Eğer bu t cb- ~ıuı~a.n "c 58 1 mu a aza ser -
de ve Alman - Yugo9\av hududu - R'6rJaline tCttlTTU~ #tarelıeti H.oms Garbtrablusunun takri- murı.ı Edib Buztepe tayin edil - büs muvaffak olursa Vard eş a vıskn tayyarelen tarafından hü -
:n.un ancak 1 S kilometre kadar ce - Mücahidlerin Rikdalin ve Men- ben 100 Km. doğusunda ve tarihi rnişlerdir.' disini açacaktır. Hatta taar:~z~ ı: cumlar y~pı1mı~t~r. Moh&Tebe han 
bunda bulunan M:srburg kuabasile şiye vahalarından Marabut ile Ab- eski Liböe Ilınan ve şehrinin he- Hassa .kaymakamlığına Soma talyanlarla teması temin etmek Ü- lruvve.tlerı servısın~ ~ens~b tayya 
ayni hududuD 60 - 70 kilometre - · men batısındadır. Bu mev'.ki., kaymakamı Necmettin Kutes, Sa- zere Arnavudluk hududuna kadar reler ıse, bu eanad.ı ~l'nt\lı Franaa-
~nuhnndaki Liubliana'nın alınma - dül Samed tepes:ne ve italya_nln- Garbtrablusunu Tunus hududla- lihli kaymakamlığına, İsparta es- da yu"rütlllebilir. da tayyıue. mey .. danluı.m ve kam 
dI:ı_lanna balcıl1raa bu ciitetten de nn Zuvareye dogru olan çek:Jlme d yo 1 tr } J 

.& h t] .,,.f kla ta h rmda Na_lut .civ. arın a.n. itibaren ki mektuboosu Tevfik Esmeli Di - Ancak şu cihet var ki, Alman _ v n ~". mı a yoz _ate§lne .tutm. u~ M 

Al --L·-· h _ı_ • L:--f et a anna ya..,..ı. rı arruz are- _ d ~ 1 ~~ taq .......... n "',. ııı~ - ket ve teşel:Jbüslerine ikarşı iko- şimal dogu ist~kametmde kesen yarbakır rnektubculuğuna, Niksar lann Fransada harbettikleri şart- d~ Uflllana zayıat veramnış er • 
ınediii anlatı~r. . .. mak için, General Lequio, bu ta- cebel (yani dağ) platosunun de- kaymakamı Hayrı Dişlioğlu Reşa- lar, . Yugoslavyadaki şartlardan ırc·· _ A 

Abn~ ordu9\.Mlun lta.rbm Jlk ~- raf.ta .bulundurmakta olduğu SÜ- nizc ulaştı,ğı yerdedir. Bu sebebJe diye ıkaymakamlığına, nüfus işleri bü.<>bütün başkadır. Fransada muh d unduz ~~rekatından, bomba-r -
nünden 1tiberen ~ulga~tetandan ~· verilerle Erltre taburlarım kul- Homstan 'iiibaren içeriye giden U. müdürlüğü dördüncü -şube mü- telif nakliyatı. ıaşe sevkivatını ıman se~ne :mensub yalnız bir 
Yugo:davyaya d('f!;nı bı":ıa~ N~, landı. 11. piyade alayının iki tabu- yol :plato~u. takib ederek Musalla- dürü Necib Soy<lan Niksar kay - kolaylaştıran ~iızel yollar vardı. tayyaTe don•m·mıı~
~omanova ve İetrumca ilıti~ametle· ru da bunlara yardım etti. tadan Azizıyeyı:? ve oradan Gar- makamlığına, Vize kaymakamı Ze Ve h€r köyde her köşe baş:ında 
tınde tu.rruz etmekte olduııu ma - Bunlar yetmiyormuş gibi baş- yana gidiyordu .. Hem de bu yol ki Köymen nüfus işleri U. mü . benzin bulun~bilirdi. Fakat ce -
lumdur. Fakat bu taawnız.l.ımn. ne - kumandan, kendi emrinde ve ih- s~lak ve bahçcltk yerlel'den ge- dürlüğü şube müdürlüğüne, Trak- nubi Su·bi.stan<la yollar biı'er dağ 

Resmi tebliğler 
relere kadar vaıdıklınmı bılc.'?.'1y~ - tivaHa buhınd.urduj!u birlikleri de çıyord.u. ya umumi müfettışliğl evrak mü- izinden başka bir şey değildir. (Baştarajı 5 inci sayfada) 
ruz. Ancak o da Yunan tebl\ğ~~~ın- müdattale ettirdi. Bu bLrUkler Bu sebeıble İtalrcmlar Homsu dürü Cavid Okyayüz Vize !kay - Benzin ve yiyeceğe gelmce, iler- bir halde bulundukları yerlere mu~ 
den anlıyoruz. ki Stıuma vamsın - Toosani roğayınm elde kalmış o- almakla buradan ve Trabh'5tan makamlığma, Karapınar kayma - liyen kıtaat bunları bcrnberlerın - vaffakiyetle taarruz etmişlerdir. Bu 
de toplanmış ohın ve pek çok mo- lup, General Leouio kuvvetleri- ayni zamanda başlıyarak dahile kamı Reoob Aydın Trakya umu - de ,götürmek mecburiyetındedır. hareket esnasında 3 <lüşman tayya
törlü ve 2:2rhİı birliklerden mürek- nin yanlanndan 1aarruzi surette doğru mütt:'kar:b hareketler Yap- mi müfettişliği evrak rnüdürliiğü • Fransada düşmanın yaptığı cep o resi düşürülmüş ve 17 tayyare de 
keb bulunan büyük bir Ahnan or - harekete J;!eçmek üzere Zuvarenin mağ'ı düşünmüş!crdi. !akat bu iki ne tayin edilmişlerdir. !ltadar Renişti ve o kadar kuvveUe tahrib edilmiştir. 
duau bir kısım kuvvetlerile Stnıma 3 Km. kadar oonub doğusuna f!e- me\'ıkı arasında 100 kusur Km. bı.ı- Büyük Mill~t Meclisi muhasebe tutulmuştu kı bunu varıp _gcomek Sirenaikte İtalyan ve Alman zırh 
boyunca cenub.ı doğru Serez isti - tirilmiş bulunan bütün mevcudu lunduğunu ve aralarında dehiz- kalemi memurlarından Hilmi Ke- ı t~b'bilsü akim kalmağa mah - lı ve motörlü kuvvetleri düsmanm 
ltametindc taarruz ederken, asıl idı. Buna J,?Öre, bu tuj?ay, taarruz den başka b~r Il!?dahale im};>am çed Karapınar kayınakamlığına, kumdu. Yugosh\vyada. ise yolun kuvvetli mukavemetini kıraT;ık Bar
büyük kuımı He Pctriç üzerinden eden mücahidlc·rin sa_ğ yanlarına, olmadığını bır laozn. unutmuşlar- Keban kaymakamı Sırrı Yılmaz çok dar olması dolayısıle bu cep se ve Tokra'yı i~gnl etmi~lerdir. 1 -
garbe teveccüh e-tmiş ve burada Menşiye vahası istikametinde se- dı. ~undan başkıı bız~at. ~rablus 1 Manyas kaymakamlığına, Golcük mahd:uddur. Her .ha!de Almanlar len hareketimiz devam etmektedir. 
Yugoe&n bud\Kl müdafaaaaıı ya - ri bir çevirme taarruzu yapmak şehrinde çı:kmıs olan ~tılal ve kaymakamı NC'Ciim Hivel Keban Sır?Iara karşı :ptıd~ı bazı n_ıuvaf- 6 - 7 Nisan gecesi fngiliz. tayya
lllrak Smtmca vadisi boyunca emrini aldı ve ~iddelli bir ~neş kar~ıl$31ıklarla. bu şehrm yakın kaymakamlığına, Başvekalet ka - fakıyetler e~.de "etmışe benzıyorsa releri Trblus üzerine bir akın yap. 
Strumca ltaıabaaıaa kad,r nüfuz e· SlCaiı altında yürüyerek, akşama etnfınıda yapı~an h~.re~~tlerde uğ rarlar <laircs.i memuru Namık Er- esasen bugunkü. şartlar ~ltın~a lmışlardır. Mermiler hastanelere ~ 
debilmitth. Bu vak'a harbin ikinci doğl'u, lbahçelerle bazı kenar eT- ranılan ~vkalade rmııt1mlat, .H~m~ \•erdi Seydişehir kaymakamlığına, bunu bfk~e~e~ ıcab ederdı. Bır !!İvil ikametgahlara isabet etmiıth. 
günü ol<lujuna ve o giln ingiliz u - )erinde mevzi alaı1 Türk ve yerli tan <labıle do~nı hareket fıkrmı, Silvan kaymakamı Mümtaz Ar _ ~asırga ~bi. gıren Alman zırhlı Bir ölü ve bir knç yaralı vardır. 
çakları boradoki Alman zırhlı kol. mıü.Cjlhidlere taarruz etti. Muha- İtalyanlara pek ~abuk u.nuttur- kan Soma kaymakamlığına, ma - kuvvet1erının taa~ru_z~na . maı;ı~ İngiliz tayynrt>leri 1 Nisan saba
lannı bombaladıklanna söre dün, rebe ~ye kadar devam ederek, mmıf,u. Bu sebeble Homs, ışgal O· halli idareler U. müdürlüğü mü _ kalan ve ta~k dafı sılahlarıle kafJ hının ilk saatl~!'ind~ Rodoş adasın 
Yani haıi>in üçüncü günü Mtıam•na netieede mücahidler ,J?eri gittiler. lunmasını müte~b .. ilı?rekat ba- meyylzlerinden Selim Aybar Sil- de~e ~uc~hez o~ıya.n Sır~- da bazı mahalleri bombnrdnnan 
lı:adar hu Alman orduMnun nerele- İste. Rikd.alin hareket ve mu- kırnından ehemrmyetını kaybet- van kaymakamlığına Gemlik kay lar şıddetlı hır ateş .' emışlcrdı~. etmişlerdir. Hasar yoktur 
re ltaıet..r ilerliy~diii maMlm de - harebesi bu suretle olup bitmiş ve miş ~ ikinci planda kalmıştı. makamı Emin C'.o;kan Gölcük Fakat hatırlamak . lazıın~r b, ' 
iildir. General Cavacivcchinin ikuman- Ancak burası, İtalyanlarca terk kaym~karnlığma, Adapaiarı kay- Sııt>lar çok. k~\rvetlı ve muk~ -

StnmlCa kaeabası Bulgar _ Ya - dasında 11. Bersaı?liyerj alavıile. ve tahliye edilmiyecekti. Çünkü makamı ihsan Kılıç Gemlik kay _ ~el muh~ıb ı~nlardır. Ve yıye- Yerli püro imali 
ıo.lav hududundnn "n<"\k 25 kilo- bir Eritrcli tabur ve bir istihkam böyle bir hareketin Türkler ve k ılı>"< y 1 k k bıleceklerı çetın darbelerden hay- Yerli pürolann imalinde dı~ yap . . . . . · • ma an ,,;ına, a ova ay amaını ek b ·ı..ı·kı k lkı ı ı ı d · A tnet:re kadar garbdc ve Yugoslav bölüğünden mürekkeb bir miif- Italyan rakibı nullctler ve <ievlet- N' · Ülkü Ad k ret verec ır çevı'I" ı e a n- ra'k o arak kul anı an mad cnın • 
a:razia irmdedir. Bu itibarla Alman reze Abdül Samed r.-ıevkiinde bı- ler tarafından derhal büyük bir k ıyal~ S ap.k~zarı k ay:mNa - ma'k kabilivetinı haizdirler. Bi - merika<lan getirtilmesi kahil olma-

... O} • • ·~· am ıgına, avur ayma amı u- 1 h Al :.ı.1: 1 a r d w d b. ..dd b . h . 
ordıuwıWl buraya kacl.r ilerlemiş rakılmıstı. Di~el" kıt'alar Zuvare- !talyan muvaf!akıyetsızlı,ı!ı ola- tt' A ks y 1 k naena ey man JUUJa ann \C - ıgın an, ır mu etten en u er-
olmaıınan büyük bir ehemmiyeti ve döndü1er. rak ilan edilmesinden çekinilmek- rke 

1

1n ~ ynuUrfaa a ~vat a~d.. .-: siz bir ehe:mmivet ''ermemek icab garalar yapılamamakta idi. Bu va -
k R

. LJal" it L _ ... !_ .ı . aın ıgına, emn1ye mu uru eder . . . 'b 1 ] h" ı 
Yo ıa da burada-:ı cenub istikarne- "' rn '11J"e~naen •onrtı te .idı. . . . Hadi fntepe. $avut' kaymakamlı _ · zıye~ n~z~rı iti ara a an~ n ısaT aT 

tinde Doyran golün" giden bir yol harbin .onana kadar Fakat İtalyanlar, ıle)'ıcie !,$~al ıv K.. x.· 1 k F th' Velc:aletı, JÇ ve dtŞ yapragı t:ıma _ 
l K 

h k cen b doğ ·u .-;ına, oyceır;ız cay:ma amı e 1 Yeni çorab nizamnamai T" k .. .. " d l · 
tnevcud olduğu gibi ştib ve öp - lcrası General Garioniyc tevdi ~ a$ır;; ~~e:e ::~ Ho~ı a kasnb~ Burak, ·Datça kaymakamlığına, mt· en .. ur tütu.nun_

11
en] mamu yewm 

ıi.ilüye giden diğer bir yol vardır. edilmiş olan aslt('ri harekat niha- ıraz .,.,enı..., 11 , • s - Datça kaymakamı M~duh Payzin Yeni çorap nizamnamesinin dun- iP puro v~ .sıgan oz ar yapınega 
~ :voHardan birinci i. 5elaniği do - yet yapılmıştı. P.undan sonra, Zu- sının duvarları .ıçmde boğulmak: Kövceğiz kaymakmhğına na-klen den itibaren tatbikına başlanmış - kaTar v.enmştır. . 
gu ve timal do~u ilerlerinden mü - vare, Garbtrablusunun batı mın- tan kUTtulmak ıçm buraya haylı id ta . l . . I tır Bu maksadla fobrik.alnr riznm- Bu sıFJil.ralar, hır haftaya kadar 
dafaa eden Metaksa3 nıüstahk~ takasında bulunan askeri kıt'alar- tcikviye kıt.alan ,göndermek ınec- !kvel ven en n· ymbckrı ıckra na.meye uygun ş~kilde imalatta bu piyasaya çıkanlacaktır. 
mcv " · ·1 · k d b . t• d k 1 kla.. b ,w ı ınmış ve ıyarı a ır me -
Y 

ZDnın acn c:rme ve j incisi e la askeri har atm üssü olacaktı. urıye ın e a aca • ve u ) uz- t b N tt• o·· 1 . . d lunmak i ... in fnalivete ge~ietlerdir 
ugosla d y ı d H 1 t 'kl · · u cusu ure ın ze cırun e :.- · .... -,, · v or U:tUnun unani!!tan a Bu sebdble, zaten muvakkat bir en 00\SU ·şga e tı erıne pış- V k·ı t · • t 'b Piyasa""' _Jkarı!scak çoraprı...r tet makta"ki mü.,külat dolayısile, Ve -ola b ıJ 1 1 kl d e ·n e emrıne aıınması asvı e- J - ç.ı; • 

1
1" - .,.. 

n a ıca muvasa a yolu Varda- mahiyeti haiz olun Sıdi-Ali bıra- man O aca ar ır. d'l 'st' tkik ediklikten sonra satışwıa mü - kilet mzamaıamenin tatbikatında 
ra dofru götürür. kılıp ·buradaki tnr,kimat tahrib e- Ancak daha ileride, sahilin bü- 1 mı~ ır. saade edilecektir. Ayrıca iplik bul- bazı koia~ıklar göstermektedir. 

Bu aebeb) .. 8 Nisan akşamı tarih- dilece'kti. tün belli başlı noktalarının i~ali -------
li Yunan tebliğinin Yugoslav ordu- Abdül Samed tepe ve mevkii- karar altına alındığı jçjn Homsun Kuvvetıı· bı·r ı·ngı·ıı·z 
•unun C''l'l ccnub cenahının Struınca nin İtalyanlar tarahndan kuvvet- da 85 Km. k:ıdar doğusunda ve 
Rarbına doğru ı:;t:ri atılmasından en- li ve daimi suretle işgal edilmesi Trabkıs sahilinin SırtP kör!ezinin d A d 
dişeJenmesi haklıdır. Fakat bu va- sebebile rnücahidier cival·daki va- batı kıyılarım vücuda ~etirmek or USU vrupa a 
~et düzdmcz değildir. Yapılacak haları tahliye etmişlerdi. Onların için birdeılbirc cenub doğu ve ce-

ı~Y de Doyrao mıntalcasın.a acele! denizle teması anca!<, Zuvare ıl~ nub istikametinde !kıvrJldı~ı yer• 
ngiliz _ Yunan kuvv·tlen' yet 1' .. tı·r- Zanzur arasındaki Zavve meV'kiı de bulunan MiSTntanm c.lahi işga- 1 ~ ,, J kıt"oa ar gelmekte ve hunlar kara-
trıc\ten jbarettir. Egw •r ı_u -::~ku··0 vasıtasile mümkün oluyordı.:. line tesebbüs edilecekti. ,_ ._ o ... _.. ya çıx:ar ~ıkmaz evvdden tayin o -
olaınana o uman Yunan - lngiliz Zavyc mevkıindc, bilahare (lO Homaan ifgali lunan mevzilerine yerleşmek üzere 
aağ cenahının Sclnnigwin oarbine, Eyllılde. ), Zuvnreden. Garbtrablu- derh 1 1 ki' d l ak 

E. 1. Yukarıda u•adı~ımı., hile a ye pa:ce §C • ın c yayı m -
:Yani Vardar gerisine çekilmesi ik - suna ı,gıderken yere ınmc~c mec- ·' "' - veç t d'ı 1 ı T b lı: • d 1 w 

tiZa eder ki bil hal harbin ilk gün- bw· olan İtalyan tayyarecisi Moizo Homs 18 Birincilcsrinde i~al o- a r a~. . ngı ız. aş uman an ıgı 
l . . .. hldl f d . a·1 lunmuştu. Bu ;şe memur olan. Ge- dah~ ~ımdıdea Avrupnya çok kuv-
crınek · Seliniği Almanlara bırak - m~c~ er tara ın an ~,r e ı - l M vetlı .hır k'ilra ordusu yerleııtirmiş 

ı_ t B G bt bl mm an nera ~iottonun emir ve ku- y 

trıate demek olacat;ı için böyle bir m~ ı. urası, ar ra usu mandasmdnki 8. Bcrsarr\iycri ala- bulunuyor. 
netice ile karşılaşmak iatcnrnediği cak 45 ve Znn~urun 27 Km. batı- Fo H 
takdirde Yunan _ bailiz ordusu _ sın;ıa. Zuvaremn de 66 Km. I?d• y1. o ,gün filonun bazı g~miler'nin af.r.alardanberi aıtker, malze -
llUn rniim'-"n l h 0 • dogusunda b•ılunmasına ra~men refakatinde oldnğ:.ı halde Garb- me, nakil ''aıııı l.nı, r.:ıühimmat ve 

ırn ° an er şeyı yapma - İt 1 ı · l -.l·ı · trablusundan Homs o"ııu"ne nei- diğer muht .. Jif maddeleı· yüklü 
sı ve ~ 1 k D V a ynıı arca ışıı::?a """"ı menus ve Fo 

d~r vad'?k .e • ~ k oyran ve ik ~r- harbin sonuna kadar Türk ve yer- mişti. Yüz kadnr muntazam Tıirk vapurlar fasılas·z bir surette Akde. 
eder 1 rını apamau tıza li mücahidlerin elinde kalmıştı. askernidcn ibaret olan bu şehrin nizi aşanı.k malzeme ve askerden 

Y Hom- · aı· işgal kuvvetine. teslim olmalnrı mürekkeb hamulderin:, hiç bir ha-
unan ve Yugoslav orduları ... n rfg ı arasına Alman ordulannı şimdiden Garbtrabluı.u sehir ye lin:ıanı 5 için haber gönde:-ildi. discye uğramaksmn, Yunan liman-

girmesini hıta· etmiş olan Strumca Birinciteşrin 1911 de Italyaıı do- Türk ta'burunun komutanı va- lanna çıkarmı,lardır. 
hadisesjıUn dikkate değer riheti bu nanmasının ~araya çı~ardıih <ic- k~t .kazanm~k ~:ık~~dile ~emiye Vasıl olduğumuz Yunan )ima -
llun Yugoslav ordusunun h niiz b .. niz kuvvetlerı tarafınaan alınmış gıtt~: ~~~a~ yrtedı~~ muhletler r~'<i- nında kıt'.1lanm1L.a gösterilen kabul 
}'\ik kısmı jJe cenub" Yu ti u ve 7 gün sonra İtalvan kara ordu- deddıldı~ı ıçı~, ;eh.ıdınb?enhu7ddob u- son derece hevecnnlı olmuştur. So
da toplanmamış oldu' gw gos ~vlya - ]arı buraya çıkarılmıştı. Bu hare-

1
sun a kvf' lndlun er ık ır a te ub- kaklara yığılan h.ılk birbirini taki -

unu gos er - İ 1 · · k unan ış a a mu uvemet ese · 
lneaidir. Ayni zamanda Alman ta . ketler talvan ar ıçın o adar ko- ı '-'~-·· d b 1 l . }{ l ı·t.,l· ben ve sürdtl.- geçen i.lsker 
a 1 kansız cerevnn etti ki on vu.::.un e u unc u. ış anm .. J 1 h l Ik 1 ' 
tnız planının 'Yugosfüv ordusunu ay ve h<>r. e in b" • - yan gemileri tarafından bom bar- ::myon a;ı aıuırc.t <' a ·ış .'yorau. 

<:enubdan kavraynrak ve Yunanis. lar Tr~lusta ' • f \ <i?.~CC dıman edilme ·i üıerint? de Hom5;ll Agır. makınelı toplar ve zırhlı oto -
:~na ric'at imkanını kesmek şek - zahmetsızcb\ ve ;~z ak an t o / - tahliye ederek ,geri çekildi Ancak °?obıller ~ö~ gürültiısür ii andırır 

lınde inkişaf etmek arifesinde bu - de.n olu.p ı eceg2ın3e Ba!1~a .tRe ı:- İtalvanlar d<>nizm fena . olması hır gürültü i!c -geçcrker. şiddetle al-
und w d h' d'kk . mışlerdı Fakclt , ırmcı esrın • • kı~lnnıy d 
t . uguna a. ı ı ~tı ce~_mek is- Trablus . kanşıklıkları ve ondan scbebile. ertesi giinü karayll çı- o~ u. . . .. .. . 
lı;.e;rr.. Şu hdar ver kı, henuz hare. ba 1 Türk ve verli mu- kabildiler. Bu kıt al r ıçı:ıdc butun ımpara-
.•tın b_a~la.ngıeınJ bulunulduğu ;. f:a~~f h ş ı.:~ı: r· İtalyanlan müt- İtalyanlar, kışlanm hnrab,..kri- torluk memleketlerine mensub .as -

Çın vanyctı dü"Zcltmek imkiı.nlan h' ~- ~e el ~ ~·sanna dÜl;ar et- le şehrin son dlş evlerinin hemen k~rler bulunuyordu. Filhakikn in -
f.er~~ YU@'OıMav ve gerek Yunan ve ı~st. ır aya ın ı ' önünde, büyük blr ~arım halinde, gılrero, Avustraly.ı , Filistin, Kıbns 
ogı}iz başkumancianfıldarı için :nev mı1~ Trıd>l t bu büyük tahav- tes·s ettikleri müdafo3 hattını 1$· "~ Yeni Zel:ında askerleri bu hü -
~dd'ur. ..

1 
bn d us 8 

. daha l8 Birin- ~al ettiler ve il?riyr doi!ru bazı yuk seferi kıt" nya dahildir. 

ı Yugoslav harbinin mlll*enıiyet- ':ıt 0
• at ~h.vadnı 'l'r"blustakı' 1·ş- keşif kolları ~cinderdil<>r. H ek 

er) iç' d • 'h bir h k cı eşrın arı ın e. .. ar dP. hazır 
ola kın ye vor.uı,.. sa;ı are et f!al kuvvetlerinden teşkil olunan (Dnvamı var) Londra 8 (/\ A.) - Reııter a-
bir rk l ~os a; ?r •J.:ru~a1;c:;sub bir müfreze denizden Homsa çr'lrn- H. E. E1'1:ili?t jansmın Yunanistandakı lngiliz kuv 
1 o un azar esı gunu ' rayı . ... h · ı 1 , vetleri nez.dirıdrki hususi muhabiri 
~ara~. ?,raç ve Şiran ist!.1:ametlerin receği ve nasıl netıcelenecegı e - yete n1 aı ü mu~ bulunuyorlar_. Bı - bildiriyor: 

e yurumr.kte bulundugu keyfi - nüz belli değildir. naena eyh umumi vaziyetin lngi • B' .. .. 
)'etini gösterebiliriz. Eğ .. r bu kol Şimali Afrikndaki harekata Şlf' - lizler aleybiı1de bulunmadığına hük- ırçogu dogrudan doğruya Lib-
:teyıf bir birlikıc-ıı rnürekkcb olma. lince Bingazinin 70 'kilometre fi,. medebiliriz ya harb ~ahnesinden gelmekte olan 
)'ıp h' k t" d .. kk'l 1 d .. d h'ld ·r k İmparatorluk ve Britan.' a kuvv-t -. ır aç umen en muteşe ı ma ogusun ::ı ve sa ı e o rn 1. ~ ._ 
ıııe Amavudluktaki ltalyan ordu - mevkiile kezalik Binra2inin 90 lci - ffj. ~ • ,,.41...• leri bugün memle1<.cti•ı her tarafın-
~ İçin büyük Lir t~hlike sayılabi - lometre kadar ~ma! doğusunda ve '1· _ _ _ da yerleşiyorlar Hfılf"n Yunanist.ı. 
Sr. Bununla beraber AJmanlarrn sahilden 20 kilometre- kadar içeri - mn şimalinde cereyan etmesi icah 
~~mca h.ar<"kıetile hôyle bir ihti- de bulunan Barc-: ye vardıklarını eden muharebeler hakkında henüz 

ILlı önlemek istedikleri de g<irül - bildiriyorlar. Bun\ mukabil lngiliz- Kadın yüzünden. haberler mcvcucl dcuilse de cenub-
~tledıir. Almanların paraşiitçüler ler doğu Afrikad, .F.ritrcyi fcth:t- Cibalide, Yeşiltulumbada pıazar d~k~ üslerin taşkiJ;ııı mükemmeld;r 
~l andıkları da gelen haberlerden tikten başka Habeçı.standa Addıs- yerinde oturan Mustafa, bir kadın Butun kıtanc tnm formlarında ve 
~şı~kt.a ise .~e bunların ne ya- Ababn ile Dcbr;ı Markos'u dahi al- meselesinden d~layı ayn: yer sakin- de~al hnreketc mühe>:yn. bir. hal
~. ıld1kkrı bemır. ıanlf\JıL.mamış _ mış bulunuy~rlar. Bu ~~beb~c ya - lerinden Hüseyınle k~ vgcıya tutuş - dedırlcr, Asker ç,?k neş dı ve ınnn-

kında Habeşıstanı İngılız subayları muşlar, bu csnadn Huscyın büyük hdır. 
d' ~erhatde ' Almanya ·hiç beldeme- kumanda ve nezaretinde ola:ak iyi bir taşla Mustafayı başından ağır Britdn)1.ı, Avustral}-a ve Yeni 
e 'iı Ve istemediği Yugoslav harbile teşkil, tcalih ve teçhiz edilmi!! Ha- ıurette yaralamı§tır. Zdanda l<ızılhnç scvkiyutı, doktor, 
ltbl\anlarda lngil~:z. ai.rasetine mağ: be, ordu~na tf".rked~r~ or.adaki :aralı tedavi altına alır.mış, 1 lii- hastabakıct lcadrolar, tam olarak 
~ .olmuş aavılabılır. Askeri hareka kuvvetlennı Mısırla anır uıtcdık1e - aeym yakalanarak hakkında taki • gelmekte Vf". Yunnnlılarla sıkı bır 

Me ne yolda bir inla,.f söne- ri yerlere nalledebilccek bir vazi - bata baılanım11tır. ~ birliği yapmaktadır. 

(~fı l inei sayfada> 

Türkiye Cümhuriyeti 

ZiRAAT BANKA Si 
Kurulut tarı1ıi: 1888 

100.000.000 Türk Lirası 
Şube. n ajans adedi: 2GG 

Zira! ve ticarl her nevi banka muameıeıert 

rarsat Banka8ında Jı::umbarlLIJ -.e ihbarsız tasarruf hesabla.rmda 
enaz 110 Jiraa: bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile ap~1 • 

daki plAna göre ikrami)'e datıtılacakta. 

4 Adet 
4 
4 

40 
100 
120 
\60 

• 
a 

" 
" 
" 
" 

1,000 l .irahk 
500 
i :50 
100 
50 
40 
20 

• 
" • 
• 
" 
" 

4,000 
2,000 
1,000 
4~000 
5,000 
4,80~ 

a.2aa 

Lira 

" 
" 
H 

" 
" 
" D''-kat· Hesablnrındaki paralar bir sene içinde 50 Lrndan ~a~ı 

düş:ıı:~nlerc ıkrıı.mıye çıktığı tnkdırde ~ 20 fazlasile ver~eccktir. 
Kur'alar ıenedc 4 de!a, 11 Mart, 11 Hazırnn, 11 Eylul, 11 Blrııı

ci Kanun t::ırihlerınde çckilecekt..-. 



• 

· 8 Sayfa 

' 
·Büyük Fransız ve İngiliz edibleri 

(B~tarafı. 2 nci sayfada) 1 Ancak bu çocul!'un ruhunda bir 
ttes Maudits - Lanetzede şairler>, musiki vardır, ve öylo J?"ilnleri 
GYad'ıs et naguere. - Evvelce ve vardır ki kendisinden ;vvel hiç 

d
buhndan evvtt~ı,B~m1alr~le .. iki eser• kimsenin işitmediği sesleri işitir.> 

a. a neşre ı. ır ara ıK uzlet ha- ~ .. .. . 
yatından çıktı, tekrar dostlarının B~ hukü.~ n~Zll!ın şcklın~, a-
fJırasmda görüldü. Bunlar onun ~e~ıne, ~ınn uslub ve. san atına 
dehasını alkışlayanlardı . Fakat bu mhısar edınce bu.n~ tesl~m etmek 
mu'halfuet nümayişlerine muka- l~ımdır. Es~rl~rme. _g_elınce: Bu
~il zaruret, sefalet. annesinin ve- ~ okuyabıldiklerı~ı.~ ar;ası:nda 
iatıle artan maişet darlıt?ile ~ün- araştırdım, ya~nı~ kuçuk b_ır par
d.en güne vücudunu bir harabeye çayı alm~la !ktı~a cdecejtım. Bu 
oevtren hastalıklar onu artık ha- manzumt;mn. ısmı Ncver ~?re
yatton tamamile bezgin bir fütura dur. ~u ın~lızc~ serlcy~ayı turk
oov'kediyordu. Bir aralık ~ene za- cede ıfade ~ebılmek ıçın y~lı.u~ 
l'uretini tehvin rnaksadile İn.ı?il- cartık:. hiçbır zaman .. ,, şeklını 
tereye, Belçikaya, Holandaya ge- bulabılıyorum: 
Q«ek buralarda müsahabeler ver- Hatıra, hatıra, benden 11e isti. 
dl. Lakin günden .ızüne manevi ve 11orsun? Scmba1ıar 
otsmani füturu artıyordu, memle- Donuk bir hava arasında ardıç 
kete avdet edince hastaneden has- kuşunu uçurııyorJ ve, 
te.neve süıilıklenerek bir müddet Gilnet, soğuk şimal rüzqannuı 

SON POSTA 

Gürünüşte Ufak, Açıhnca Büyük 
Sayın bayanlarunızdan 

gördüğümtız teveccüh ve 
rağbete karşı şlikrnn bor
<:umuzu ödemek için bu 

defa Amerikadan getırtti -
ğimiz en büyük makineler 
sayesındc F E l\I i L'l 
sıkıştırıcı sllındirlerle ga _ 
yet kullanışlı, ufak mıkropsuz bir şekilde yeni amballjlarln piyasaya 
~ıkardığunızı saygılarumzla. arzeyleriZ. F E M t L bayanlan bir -
QOk rahim hast.alılı::larından koruyan ve üzüntillU işlerden kurtaran en 
birinci A.det bezleridir. 

Her eczanede FEMIL ve BAGI bulunur. 

Sümer Bank umumi müdürlüğünden: 
Öyle Y&Qadı, nihayet dostlarının ettiCH, 'iCrarnu~ 
kendisine cşairler şah1> ünvanını Ormana yeknesak bir huzme -
verme.>lle tekrar dirilir ~ibi olan salıuordu. 

1 - Kara.bükte kurulacak. uid sülfrik ve süper fosfat fabrikasına afd 
kA.rgJr iki ambar inııaatı vahidi fia.t esa&1e ve kapalı zarf usulile 
eksiltmeye konulm114tur. 

~r sefil hayatının bakiyesiru met- * 
flkiyet ve .Uzlet içinde, fakir bir B!.z ikinıiz, yapyalnız, düşü.ne-
oda<ia, ıztırab yate~ında bitirdi. Tek, 
· Göıleıimin unünde onu ~öklere O ve ben, saçlarımız ve düşiin-

{lll'lcaran d~lanndan ıbir kaçının celerimiz rilzgarlarda, 
tenk.id ve tahlil makalelerile eser- Yoruyorduk. Birden, müheyyic 
lerind~n bir takımı serilmiş ıdu- nazannı hana di1;erek: 
ruvor Bu bedbaht şair lehınde ya- Altın sadasile sordu: .Setıin en 
zılan makaleleri. velev yalnız ne- güzel günü.n hangisidir?> 
~loe itibarile olsun. hükümlerjne * 
fff.lrak etmek için büyük bir insaf 
ve musamaha hisslle uzun uzun 
~üm, aleyhinde yazılan şeyleri 
o1rumai!'a lilzum ı;?Örmedim; bunla
rı, kendi duyıgularıma tcbe'iyyet 
ederek tahmin edebiliyorum. Ha
yatının mahrumiyetlerine pe'k zi-

1 yade acımakla beraber bu şair 
hekltında bir incizab hissetmedi

' "1ni söy'llyecef!im, ve münekkid
İer içinde yalnız meşhur büyük 
munek:ldd Jules Lemaitre-den üç 

. beş satır alacajtı.rp: 
Diyor ki: c Verlaıne bir vahşi

dir, 'bı.r barbardır, bir çocuktur ... ---

Tatlı ve ahenkli, bir melek 1=a
da; taze nağmeli serile. 

Bunun cevab~ cekınqen bir te
bessüm oldu, 

Ve bir abid tatP·ile beyaz elini 
öptüm. 

* A1ı! llk çiçekler! Onlar ne ka
dar rayi1w1tcl.1r! 

Ve nasıl taltif eden bi,. mınltı 
iJ~ söylen 'T, 

Sevilen dudaklardan çıkan ilk 
cevet! • 1cehmesi ..• 
H. Z. Utaklıgil 

İstanbul sıhhi müesseseler arttırma ve 
eksiltme komisyonundan 

B;ı.kı.rkôy nltllye ve asabiye hasta.hanesine aid 4 buza~ı, 4 inek, 3 bu
ta, s öki1z ve sa.kat iki beygir a~ık arttırma Ue Fatih hayvan pa:tarın. 
da pazarlıkla. 24 4,941 günü satılacaktll'. 

Isteklllerin mezk.UI' mahalle gelmeleri. (Z'J65) 

Kayseri belediye riyasetinden: 
Kayserı Beledlyesinee yaptırılmış olan mezbahanın dahllt te.'!isatından 

ikı kısmı ayn a.yrı kapalı zarf usullle eksi:ltmeyc konulmuştur. Bunlar
dan bırl.'Jı 10,546 lira 90 kuruş keşif bedelll şişimıe ve elektrik tesisatıdır. 

İltinc.sl: 192Ql lira keşif bedelli tulumba ve depo tesisatı, boru tevziatı 
ve teferr:iiatı, plS su tesisatı ve cihazlarıdır. 

Ek.siltme: 28.4.941 Pazartesi günU aant- 16 da. Kavseri Belediye Encü-
nıenınde icra lolıno.cakt.ır. a. _..~...u ' 

Bınnci şişirme ve elektrik tesısatına. ald muvakkat teminat 791 lıra 2 
kun.ı.ş ve tklncl su tesisatının muvakkat teminatı 144.-0 lıra olur:> kat1 
temına.t bunun iki mislidir. 

Toliblertn bu tesisatları yaptıklarına veya ya.pıtblleceklerine dair ilgıli 
makanı.dan alacakları vesikaları Tiearet OdMlllda kayıdlı oldulı::larını ha. 
vı ve.sıka "Ve muvakkat teminat ma.kb\ıZlaırile birlikte 2400 sayılı kanu-

• ııuıı 3-2 inci nıadde.si tarifatı dairesinde ihzar edilecek teltlıf mektublarma. 
koymaları lazımdır. 
Şartname, keşifname ve projeler Ankarada Nafia Vek(ıletl yapı ve ima.r 

· i41erı reislı(tine, istanbulda Belediye Fen Müdürlüğüne yollanmış oldu
ğulı.dan tallb~r mezkur mnkamlara mtırocaat ederek mütalea edebilirler. 

Bunlardan bedelsıZ bir suret ısteyenler Kayseri Bcledıye mühendisliği

™ munıca.at etmelidı.r. 
TeklıC mektubla.n eksiltmeyi açma saatinden blr Batlt evvel yani saat 

on beşe kadar malcim~ mukabUinde belediye riyasetine tevdi ed!lmesi ve 
' pt.>9t ite gönderildiğinde mezkflr saatten evvtıl gelmiş bµlunmalıdır. Po.s-
ıwJa va.ki cecllaneler nazara alınmaz. c275-b 

iobu it14aalın muhammen keşif bedeli 50.503.30 lira.dan ibarettir. 
2 - Ek.siltıme evrakı 2.50 lira mukabilinde Sümerbank muamelAt şube -

Sinden almabôlir. 
ı - Eksiltme 21 N!Mın 1941 tarihine müsadif ~azarte.~i gi.ınü saat 16 da 

Ankarada Sümerbank umumt müdürlüğünde yapılacaktır. 
t - Muvakkat teminat mıktan 3.775 liradır. 

• 1 - İstetıUer teklif CY1'9.la meyanına şlmdı"ye ta.dar yapmış oldukları 
bu ka1:>ll işlere, buniann bedellerine, !'ırmarun teknik te.şki1Cıtının 

kim:ler<len tefekkül ettifine ve hangi bankalarla muamelede bu -
lunduklarma dair vesikaları koyacaklardır. 

t - Teklif mektublıırını havi zaıflar ta.palı olarak ilınle günü saat 15 e 
lmdar makbuz: mukabilı'nde Ankarada Sümerbank muhııberat mü • 
dürlüğUne teslim edilecektir. 

7 - Posta ile gönderilecek teklifler nihayet Uuıle 3aatinden bir saat ev
veline kadar gelmiş ve zartın kanuni şekilde kapatılmış olmam IA
zımdır. 

Postada vAki olabilecek gecikmeler 
8 - Banka ihaleyi icrada serbesttir. · 

~ . 
nazan itibara. alınmıyacaktır. 

(1930.2687) 

Maliye Vekaletinden 
1 - 0.5 ılA 1,5 tona kada.r p::ınel tipi karu.~rll Ford, Şevrole, enternasyo

nal Opel markalardan herhangi birıllden olmak şnrtilc beş aded knmyo. 
net veya bu tipte karuserll bulunmadığı takdirde gene ayni markalardan 
beş aded aı;Jası .. kamyonet alınacaktır. 

MezkCir slkle&lerde kamyonet bulunmadığı takdirde 2' üa s tona kadar 
ayni tip karoserli veya ,şa.sı» Fargo, Doç, enternasyonal Bussıng mar -
·kalı olmak şnrtlle dort tane kamyon satın alınacaktır. 

cAlınacak kamyonet veya kamyonlardan Panel tlpiıı orijinal karuserli
ler bulunmadığı takdirde mevcud numune ve fenni şartnamesinde mün
deriç vasıtıara. göre yerli olmak üzere adedlerıll(! gore lcııruseri yaptırıla • 
caktır.o 

2 - 0,5 illl. 1.5 tona kadar kamyonet Şasilerin beheri 3500 liradan beş 

adedinin muhammen bedeli 17500 lıradır. Panel tipinde yaptırılacak ka -
ruserlerin beherı 1500 liradan beş adedinin muhammen bedeli 7500 Ura 
olup lbeş aded karuSP,r 'e ş:uı.nin mecmu muhammen bedeli 25000 Jiradır. 

2 ila 3 tona kadar kamyon şasilerln beherı 5500 liradan dört :ı ded1nln 
muhammen bedelı 22000 liradır. Panel tipinde dörd ade:f karuserin beheri 
yine 1500 liradan 6000 lıra olup dört aded karuser ve 1:ısinln mecmu mu
hammen bedelı 28000 liradır. 

3 - Muvakkat 'eminntlan: Beş aded cş:ısi ve karuserh kamyonetin 
1875 lıra ve dört ndcd cşasi ve krıruserio kamyonun 2100 li:adır. 

4 - Şartnamelvr Maliye Vekfı.letl levazım müdürlüğünde veya istan : 
buda Dolma.bahçede maliye evrakı matJbua ambarından bedelsiz olarak 
verUir. 

5 - Pazarlık 21/ 4/ 9U tarihinde Pazartesi gunü saat 14 de l\hliye VekA
leti. leVQzun mUdurlüğtl.nde müteşekkil eksatme komisyonunda yapıla -
uıct~ · 

İsteklilerin Z-490 sayılı kanunun 2 ve 3 iıncü maddelerinde yazılı bel_ 
gelerle muvakkat teminat makbuzu veya banka kefalet mektubile birlikte 
muııyyeı: gün ve saatte komisyonda bulunmaları. c1897-2658• 

Maliye Vekaletinden: 
1 - Ford, Şevrolet, Sutudebaker, Opel markalardan 2500 liraya lı:adar 

bir aded yeni ve ita.pah binek otomobili pazarlıitla satın alınacaktır. 
2 - Muvakka.t temınat 187 lira 50 kuruştur. 

3 - Pazarlık 22.4.941 tarihinde Sah gümi saat 11 ae Maliye Vekdleti 
Levazım müdürlüğünde müteşekkil eksiltme komisyonunda yapıla • 
ca.~ır. 

İsteklilerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü maddesinde yazılı belge _ 
ierle muvakkat teminat makbuzu veya banka kefalet mektubu ile birli~ 
te nıua.yyen gün ve saatte komiSy.onda bulunmaları. (1895-2657) 

:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~-;-~~~~~~~ 

lstanbul borsası 
6/4/llKl o.çüı.$ _ kapanı, füttlnrı 

ÇEKLER 

~~\PARA Açı114 H k~")ô:ll~ 

Londra ı Sterlin 5.22 
New-Yort ıoo ooıar 129.5275 
cenevrt U>O İsTi(ı. Fr. 29.98 HA y .&.T y A.Rışun~ 

A'ttna 100 Lırahmı. 0.995 DİREKSİYONU DUR,.....:; 
Madrıd 100 Peçe.a 12.89 
Belgrad ıoo Dinu 3.1625 
Yokohama 100 Yen 31.0175 
F' ılm 100 İneç !"r. 30.6275 
Attın 25.35 
2.4 lynr külçe altın 330 

f~h.ıım ı1e T•hvilit 
~~.......;.~ ~~~~--

Muamele olmamıştır. 

"--;::======='' •= T. iŞ BANKASI 
1 R A D Y O 1 Küçük tasarruf hesapları 
..___ÇARŞ_A_M_B_A-9/-41_94_1 ___. 1941 iKRAMiYE PLANI 

8 : Saat ayarı, 6.03: Ajans ha • 
berleri. 8. 18: Hafif müz.ik ( Pl. ) , K.qideler : ' Şubat, 1 M•J ,._, l A. 
8 45 : E.v kadını, 12.30: Saat aya- tu.ıos, a tkincltqrbı tannıenıııt• 
rı, 12.H: Hafif tarkılıır. 12.50 : J&puır. 
Ajans haberleri, 13.05: Köy tÜTkil- 1941 ikramiyeleri 
krl, 13.20 : Radyo salon orkcatra-
sı., 18: Saat ayarı. 18.0 3 !Vlelodiler 1 adet 2000 l.ira1ık - 2000.- lira 

1 K 18 45 8 • 1000 • - 3000.- • 
(Pl.), 6.30: onuşma, . : 2 , 'l50 , _ 1500.- • 
Çocu'lc aaari, 1 9. 15 : Çocuklar iç.in 6 • 600 • _ 2000.- • 
rnwdkl, 19.50: Saat ayarı ve ajans 8 , 250 • _ 2000.- • 
haberleri, 19.45: Konuşma, 19.50: 15 • 100 • _ 3500.- • 
Muhtelıf tarkı ve türküler, 20.15: 80 • 60 • _ (.()00,- • 
Radyo ge2etesi, 2 1.45: Müzik: Ri- 300 • llO 

1 
_ tOOO.- • 

yaa·ticilmhur ban.dosu. 22.30: Sa • •=------===--=---=•t .ıyan. -.fanı haberleri , 

. 
İDARU1NI BİlUt 1$ BANKASINDA 
iK RAMi Y E Li H ESA P AÇAR 

Dev:et Demiryolları işletme U. M. den : 
Mulınmmen bedeli (1850 ı !ıra olan blr aded motoponıp (bcnZin motör

lü yangın tulumba.Si) os·4 · 194ııı Cuma günü saat (11,15) on bıri on beş. 
te Haydıırp::ı.şada Oıır bınası dahılındekl komiSyon tarafında.n açık ek.. 
siltme usullle satın alınacaktır. 

Bu işe girmek iSteycnlerııı (138) lıra ('15) kuruşluk ınuvakkaı teminat 
ve kanunun tayın et:.iğı vesaıkle blrlıkte eksiltme günli .saatine kadar 
komiSyomı. mlıracaatlan Ul.zımdır. 

Bu iŞe ald şartnameler komısyondan parasız olnrn.k da.ğıllllmaktadır. 
(2773) ............................................................... -.... - .................. _ ......... _._ 

Son Poata Matbaası: N~yat M üd ürü: Selim Ragıp Emeç 

SAH1BLER1: S. Raa1p EMEÇ. A. Ekrem UŞAKLIG!L 

Nisan 9 

• ...--- 1 • , • {. • .. J ' ... ·.. • • • 

Baf, Dif. Nezle, Grip, Romatizma 
Nevralji, Kınklık ve Bütüo A~rılarmm Derhal Keser 
lcabınd'I a-ılnde 3 kaşe alınabilir TAKI ITI.ERINDEN SAKININIZ. 

HER YERDE PULLU KUTU! ARI ISRARLA iSTEYiNiZ 
. . _· . . ~ . 

.. ·- - ' ' . 

lstanbul Levazım Amirliğinden Verilen 
Harici Askeri Kıtaat. ilanları 

Beherine tahmin edilen fiat.ı 60 kurllf olan müteahhid nam ve hesabı. 
n.a 100,000 aded kar başlığı eksiltmlye konmuştur. 14/ 4/ 941 Paznrtesı gü. 
nü sa.at 11 de açık. eitsütmesi Ankarada M. M. v . .satın alma komısro • 
nunda yapılacaktır. Dk teminatı 4250 liradır. Ev&aC ve §a.rtnamesi 300 tu
nı.şa komisyonda.n alınır, isteklilerin kanuni vesikalarıle oellı valcil4e ko
misyona gelmeleri (2246-2731) 

• * 1500 aded gıız v_e 1500 aded yaıJ ile salça tenekesi bo.ş olarak pıı.zar. 
lıkla satılııoaktır: ihalesi 11/4/ 941 Cuma günü Ed!rnede Sanayi kıolasın
da askeri satın alma komisyonunda yapilacaktır. Taliblerin belll vakitte 
komisyona gelmeleri. 112260 - 2788» . .. 

39,060 Ura 85 kuruş keşif bedelli bir tedrisat binnsı inşası kapalı 

zartla eksiltmeye konmuştur. İhalesi 25/4/641 Cum::ı glinü s<ınt.. 16 da 
Eskişehirde askeri satın alma komiıiyonunda. ya.pılacnktır. Taliblerin U.... 
nunt veslkalarlle teklif mektublannı ihale saatinden bir saat evvel ko-
misyona. v-ermeleri, ilk teminat 2929 lira 56 kuruştur. .2258 _ 27f6• 

** Gösterilecek yerlere teslim şartile 3-0-40- ve 40 t.on ki cem'an 110 t.on 
aığır eti pazarlıkla satın alınacaktır. Ta.b.min bedeli -tlJ,200 lira ilk temi
natı 34.65 liradır. Ş:trtname.-;1 komisyonda görülür. İhnlesl 14/4/ 941 Pa.. 
zartc& günü saat 15 de Bolayırda asker\ sa.tın alma komisyonunda ya. 
pılacaktır. (2256 - 27841 

** 307 metre mikil.bı kereste alınacaktır. Kapalı z.arna eksiltmesi 11-4-941 
Cuma günü sao..t 11 de Diynrbakırda askeri satın alma komisyonunda ya. 
pılacaktır. Talunın bedelı 19,333 lira 44 kuru.ştur. İlk teminatı 1450 lira
dır Şartnamesi komisyonda görUHir. Taliplerin kanuni vesikalarile tek
lif mektublannı ihale saatinden bır sa.at evvel kom~na vermeleri. 

(2178. 2309) 
• 1f. 

Muhtelif hına kapalı zarna yaptırılacaklar. Keşif bedeli 62,192 lira 83 
kuruş, ilk teminatı 4359 lira 65 kuruıtur. İhalesi 11/ 4/ 941 Cuma günü saat 
17 de Esklşehirde askeri satın alma. komisyonunda yapılao=ıktır. Keşif ve 
şar.tnamesi 311 kuruşa komisyondan alınır. Taliplerin kanuni ves•kala.r.ıe 

teklif mektublarını ihale snııtinden bir saat evvel komisyona. verme -
leri. (2168-2299) 

** Hepsinin tahının bedeli 45,675 lira olan aşağıda yazılı nıuytnbiyeler 
pazarlıkla satın alınacaktır. İhalesi 14/ 41941 Pazartesi gunU saat 15 de 
Afyonda Askert Satın Alına Komisyonunda yapıltlcaktır. Nüınunc ve şart
nıunesi Komi.syonda görülür. Ayrı ayrı tallblere de lha.le edllebılir 

4600 Aded Yem torbası. 

5000 • Kayış yular b~~L 
1001) • Çul. 
4000 • Kolan. 
7500 • Gebre. 
1000 • Tımar fırçası. 

2800 • Urgan. 
500 • Tavla halatı .... 

3000 • Zincir yular sapı. 
(2240 - 2696) 

** A.şajtıda eb'adları ya.zıh keresteler pazarlıkla satın alınacaktır. İhale& 
14/4ı i)41 Pazartesi günü saat 14 de Ankarada M. M. V. Satın alma ko.. 
misyonunda yapılacaktır. Hepsi bir talibe ihale edilebileceği gibi ayrı ay. 
n taliblere de ihale edilebilir. isteklilerin verebilecekleri miktar üzerin -
den kat'i teminatlarile belli vakitte ko~na gelmeleri. Beher metre 
mikAbının tahmin bedell 55 liradır. 

Cinsi Aded. 

Dilmellk 600 4.oo x 0.15 x o.ıs- 54.oo MS. 
Dilmelik. 800 4.oo x 0.10 x 0.10 = 32.00 li 

Payanda ve merteklikler: 4000 4.00 x 0.10 x 0.10 oo.oo • 
Tahta ı Sm. lik. 8000 4.00 x o 02 x 0.25=160.00 • 
Tahta 3 Sm. lik döşemelik 6000 4.00 x 0.03 x 0.25= 180.00 • 
Kalas doıtrnmalık. 400 4.00 x o 05 x 0.25- 20.00 • 
Tahta tnvanlık. 8000 4.00 x 0.15 x 0.25 120.00 • 
Makiıslılt. 2000 4.00 x 0.lt >< 0.10- 128.00 it 

Maknslık. 1000 4.oo x 0.10 x o.ıo '12.00 • 
(222:.2631) 

* * Anka.ra civarında lkJ su deposu lle iki su kuyusu pazarlıkla yaptırıla
caktır. Tahmtn bedeli 15,567 lira 78 ku~. kat'i teminatı 2336 Jıradır. 
İhalesi 14/41941 Pazartesi günü saat 11 de Ankarada M. M. v . Hava Sa
tın Alma Komisyonunda yapılacnktır. Şartname.si 80 kuruşa komisyon • 
dan alınır. Taliblerin belli vakitte komisyona gelmeleri (2242-2698) 

1f. 1f. 
Beher çrftlne 13 Ura tahmin ecıaen 912 çift erat çizmesi pazarlıkla sa

tın alınacaktır. İhalesi 111419411 Cuma günü saa.t 15 de İzmır Lv. Amir
liği satın tı.Ima komiSyonunda yapılacaktır, Hepsia ln to.hmln bedeli 11.856 
liradır. Takarrür edecek fi:ıt üzerinden ~ 15 kat'i temintltı alınacaktır. 
Taliplerin belli vakitte komı.Syona. gelmeleri. (2248-2749) 

.... . 
Bandırmada mevcud 450: ~00 ton buğdayın kırdırılması 15/ 4/ 9.U S&lı 

günü saat 16 da Çı:ınakkalede askeri sa.t..m alnıa komis!Yonunda ya.pıla
ca.lttır. Beher kilosunun tahmini kırma ücreti 3 lı::uruş 66 sa.n,imdlr. 
Kat'i teminatı 2745 liradır. Şartnamesi komisyonda. görillür. Talıplerın 
belli vakitte komisyona. gelmeleri. (.2250-2751) 

Gayri menkul satış ilanı 

Bürbaniye icra l\lemurlutundnn: 

satılacak emval: 
Bulunduğu yer Mrvkii Cinsi Kıymeti lira K. 

BUrhanıye H. Osman K. Maya tepe 2~ ağaçlı royt.nlik 5500 00 
Bürhaniye H. Osman K. Maya tepe 13-0 • • 3250 00 
Yukarıda. yazılı iki parça zeytinlik Bi.ırhaniye icra dairesinde 5/5/41 

Pazartesi saat 14 de açık arttırma ile sat.ılacaktır. Bu tarihte ha.ddl ili.. 
yık görülmezse satış ıo gün uzatıltlrnk 15/5/41 Perşembe güııu aynı sa
atte yine dairede .satışı icra edilecektir. Bu gayri menkul Uzerınde tılr 
hak iddiasında. bulunanların tarihi nft.ndan 15 gün ıçinde evrakı müsb .. 
tlelerae daireye ınüracutıarı lôzımdır. satışın tarzı ~asına dalr şartna • 
me 3/4/41 tarihinden itibaren d:ıirt:de herkesin görebilmesi için açıktır. 
oayri menkule ve satışa. dair ize.hat a1m&t. aateyenlerln daireye mtiraca· 
atları ilan olunur. riıl/77• 


