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Telgraf, Tele~on ·Ve Telsiz Haberleri 
Alman· 
ıovyet 

Alman ceb Batırılan Almanlar 
zırhlısına Amerikan Bulgaristandan . . . 

!,. 1 •• •• - ., .... 

. : <) ~· :::.::~;/~füt 

mlaasebatı 
bir torpil ayrılıyorlar 

isabet etti vapura Berlin 13 (AA.) - Deutsche Vaziyetteki yız. Bunun böyle oldurunu daha 
Londra ı;~ (AA.) - İngiliz ha- Allgemeine Zr!İtung gazetesi Bul - d 1 k bll§ka de1illerdcn İ•tihraç eder gi • 

Tas ajansı 
bir tavzih 
neşretti 

va nezaretinLrı. ıtebliği: v • t d k• 1 garistandan <ı.yrılmakta olan Al - U rg Un U biyiz. Mesela Giriddeki fazla kuv • 
Dün. d z 1 aşıng on a a IS er man kıt'al.uının Sof•·adan hıneke.i vetlerini geri alması , Balkan1arda-

gece yarısın an a evve ' J Yazan: Selim Ragıp Em- ki bü-~:ı. birlikler!ni daha ba .. ka ta. 
sahil muhafaza teşkılalına rnensub hakkında umn taf:dat vermekte - ~y J'UA ,. 

Blen:heim t ip inde bir tayyaremiz u dir. M ihver devletleri ve bilhassa Al- raflara na.kl~ttiğin~ d~ir veı;letı h~-
h. ll k n adisenin der ha/ bir manya bu 3enenin zafer scııe i j herler bu cum,eclendtr. Maaınafıh 

Norvıeçin cenub sa l en açı la - Fransız sefı·rı·nı·n olacağını ima elmİ§tİ. Bilahare irad ~. kıtaa. t hareketinin de fazla öğre-rında !keşif llıÇUŞU yaptığı esnada harbe münce.r Olacaifznl -1 b (ti b t f ld ' b 5 u.ıunan azı nuluk\ar bu sene için - cı ır ara ı o uguım eyan e -
bir düşman ceb zırhlısının refaka- düşünen/er az k de harbin bitmemesi ihtimaline ima demeyiz. Çünkü şimali Afrikada 

"Almanya Sovyetler
den geni hiçbir talebde 

bulunmadı,, 

tinde müteaddid torpido muhri"b- cenazesi büyü ettiler. Fakat son zamanda ayni büyük bir kuvvet bulunduran Al. 
leri olıduğu halde seyrc~mekte ol. Vaş.nıgton 13 (A.A.) _ Harid- kaynaklardan ortaya '1tıl1'n ba.t:ı id- manyanm bura ile olan temas ve 
duğwı.ıu görmüş ve keyfiyeti mer. ye müsteşarı Veilt:S gazeteciler merası·mıe kaldırıldı dialar, 941 senesinin harb için kat'i n~aselası, bilhassa Yunanistan 
ciine bildirmi~tır. Muhafaza teşki- .lronferan.sında ağır bir eda •le de. sene olacağında ısrar etmeye ba~. kıyılarından ~emin olur.maktadır. 
latı tarafından savuş tayyareleri · t. ki [adılar. Bu beyanat devam t:dedur- Kaldı ki Yunanistana karfı yapılan 

mış ı.r : Ankara 13 (.A.A.) - Fransız b _ı_,,t ·b b b ·· d ·ı · e sabahın 'lk sa t ~ ~; o günden bugüne harb Bal • areaa ın mucı se e İ o1ara.k bil. gıcm en mış v · 1 a - Pe.r, naınbouc. 'daki Birleşi~ A - büvük elçisi M. Jules Henry'nin ce--
Kızılordu 
talimler 
yapıyor 

lerin<l.e E<iıersun<l a~ıklorında Beau k d 1 t k 1 1 - d " 10 30 kanlara yayıldı; fakat kısa zaml"n- hassa bu cihet gösterilmişti. Demek 
6 m.erı a ev e ı onso os ugtın an naze merasimi bugün saat . d c· 'd d k' Abn 

f t t . · d b' tayyar ta fı 1 a ve ırı a ası da dabil olmak ı anyanın son zamanda yap --0r ıpın e ır e ra n - gelen ilk raporda Robin Moor va. da yapılmı1tır. Müteveffanın ta - · --•~ 
d t 1 t r·ı eı... zırhlısın · d üzere bu mıntakaının Mihver tara- m<ULı.a olduğu kıtaat nakllerinin an a ı ıan orp c '> · a ısa purunun .reddedilmez bir tarzda butu merasimden biraz önce ön e L~ 

işt . z hl d k 'f b" nndan İfgalile sona erdi. Derken bir mill:ası vardar, Fakat bunların 
bet etm ır. ,ır ı an esı ır Alman d"'nizaltısı tarafın..Jan ba • bir süvari ve bir pDlis müfrezesi ol. Suri h • k " u ye harekatı başgfüterdi. Fikir angı no ta veya noktalara müte. 
beyaz duman yük;w:!-lmiş ve diğer ıtınlmış olduğu bild;rilmektedir. duğu. halde b~r . cenaze ~~ab~si_le ayrılığına dü,cn ayni miiletin iki vecdh bulundukLmnı tayi.n etmek 
tayyaxelerin hücumun neticelerini Welles r~zkilr vapurdan kur - Haricı~e Vekaletme.. getmlmıştır. zümresini ve hir e$k; müttefiki kar- güçtür. Esaııeıı bu seneyi harbin ne
sarahatle gör:nesine mani olınll§- tarılan 11 kışinin ifa<lesine ist;na - ~u g~liş esnacıında .. u~~te-v~Cft.?.1 n ~':: fJ k&rftya getiren Suriyede, muha- tice.si bakımından kat'i bir mahiyet 

Moskova l 3 (A.A.) - Tus tur. Bu sabah saat 10 dan az son. den raporun bir hülasasını yapmış f~~asıle ~ransız .buyuk e ç.ı. •gı, u· rebe ne netic~ verirse versin; u • arzeder şekilde gösteren Alman • 
ra zırhltnın Norveçin cenubı;nda .. l . . l d t . tun kordıplomatık ve Fransız ko - rn. umı.A bakımdan mücadelenin ne. yanın, Suriyeye kar"ı .. eyı·rcı', garb 

ajansı bildiriyor: . .. kl d k b' v_e soz erlll€ PY e evam e mı.ş • Lonisi otomobillerle cenazeyi takib Y 
0 

İngil!i.z büyük elçisi B. Cnpps ın Mandal açı arın a ve araya ır- tır: . . ~ylemekte idüer. ~eıu üzerinde kat'i bi'r tesir bfıstl çölünün dayanılmaz sıcı'lk bir mev-
Londraya muvasalatından evvel ol· ka.ç mil mesafede hareketsiz dur ~ Rıobın Moor va.punı 21 Mayısta Madam Jules Henry otomobil - eceği beklenemez. Almanyamn sim içinde bulunma:undan dolayı 
duğu gihi muv.1.salatını müteakı_b de duğu, bialhare de bütün düşınan: saat 6 da 6 derecJ 10 dak:ka arzı den inerken Hariciye Katibi U _ ~u harekata uz Ü..tl.\tı bakmak.la ik. orada hareket~ ve nihayet hadi _ 
İngiliz gazetelerıle diğer ecnebı g.a- hanb gemilerinin çok ağır bir yolla şimali ve 25 derece 40 dakki.a tulü mumi muavınınm refikası Bayan tifa etmesi onun da bu kanaat~e seleri bekler olarak umumiyetle 
.. eteler A1-anya ı'le ·~ovye-tler Bır· C.1--rArak'a dog"ru ı·ıerı~.Jı"g~ı· go"rül ..J1... d ı.. D 1 olduğımu iabat eder ...:ı..idir. Fakat mefluç bir vaziyel~.e aD··remeyı'z. o .. · .. .mı .., ~" ~ • gaı,vi e ..,atırılmıştır. cniza tınm Cevad Açıkal.nt.i protokol şefinin bu 6

..., - .. 

liği arasında yakında bir harb çı .... müştür. kaptanı Rob;n Moorun bir Ameri- refikası Bayan Salahattin Arbel ta- . barbdc hadis.ele"in inki?f fe - naenaleyb mantıkr.n bu duırgunlu-
kacağına dair şayialar yaymaga ~ileri türl& tecellilt~r arz<:>t:tikleri i - ğun bir sonu olmak İcab eder ve 
başlamışlardır. MüHefı.kler Şaml kan vapuru olduğunu pekala bili- tafından karşılanmıştır. çın Abnanyaaın Suriye harekatına fazla uzama.>\na da intizar edile • 

yıordu. Tabut Hariciyenin önünde bek - uzaktan bakmakla iktifa elmesı'nı', mez. 
Bu şa.yialar3. göre: . . I k 1 b k L l _ Almanya Sovyetler. Bırli : WeHes, tam ve mufassal rap.o. eme te 0 an tDp ar:1° a~ıı~a. onu onun, buralarda bir müdahaleye 5 m ı;; 

ğine araziy~ müteallık ve iktısadı b·ııkuvve işgal ru almadan fazla bir şey sövliyc ~ duktan sonrd. merasıme ıştırak et- taraftar obnadıgı manasına alama- 11Li.,,., UC-a9t.ff- LA""P 
mahiyette taleblcc ileri ~rmüş v_e miyeseğini beyan etmişÜr. • mekte D!.a~. zevath kDrdiplDm?tik 

d d h Q 1 H".J• . Ame ., __ h··ı-". t•nı'n tabutun omınden geçerek kendıle - Du""nku·· Mecıı·s 
Türk ordusu 

maluller birliji 
kongresi toplandı 

iki memleket arasın a a a gem,. t •ş e liıl.ı'~yı t"l"-<t U~ume 1 • ı k'I d 1 
kd. · · Al an e mı f ı..· 1::.1.1.: 00. t d -· . rıne ayrı an mev ı.er e ver a mış-

yen.i bir anlaşm:l a 1 ıçın m • ~anım te dlUU ıp e me ıgı . s~- !ardır. Alayın önünd~ bir mtzrakh 
fa ile SDvyetler Birliği arasında I (Bqtarafı 1 iaci ıayfada) Iıne Welles cevab vermekten ımtı.. müfrezesi bulunmakta ve onu Ri- mu··zakerelerı· 
müzakereler cereyan etmekte bu - na eıtmic;ıtir · .. L b d b' ü 

.kıolu Ira'K hududuna gcçererk hu .. -r · yaeetıcumuur an Dsu, ır po s 
lunmuştur. duttan 55 kilometre mesafede c:ıar. Diğer taraftan Ruzveltin husu- müfrezesi ve bir piyade kıt'ası ta-

2 - Sovyetler Birliği bu taleb- "" k.ib l k b d d 
Al ki Suri_.ye giıd.en kervan volu ti. si k.aıviıbi Early de artık sözünü e- · ey eme ~e ve un an sonra a 

ler'ı kat'ıy· en reddettiği iç.in man- .J- .J • l · d R · · .. h l ·· ... ·· .,..,,r:-.Je ı.....ı.,n.an Hasıeç'! i<o<Jal et.. si"""""m""'*' mahal olmadıg-ını be ıç erın e eısıcum ur nonu nun 
ya Sovyet'ler hududunda, bu mem- uc; WMX uuı>u. Yo -~- -ı:r- .. d ... l'L} • h 1 k l 

ı '- h ....,;.,.1~-..J~r. Bu kuvvetler, Halebe yan etmiıc: ve denuştir ki: gon eruı11. en mu teşem çe en ° -
lekete tecavüz maksadi e 11.ıtaat ta u~en.u ~ p- . .. ·· mak üzere diğer çelenkler geliyDr-
fidine başlam:t'tır. karşı taarruza geçmeğe hazırlan - Tam raporun azartesı gunu du. Fransız bayrağma sarılı tabutu 

.3 _ Sovyetler Birliği de ge-ni~ maktadırlar. gelmesi bekleniyor. Fakat bir hattı taşıyan top arabasını S'ra i\e Fran-
mikyasta hazırlıklar yaparak Al· Şamdan resmen bildırildiğine lh.a~et i1ıtihaz et.m:ğ'C karar ve - sız büyük elçiliği erkanı, ayni za • 
manya için h~ro için bu memleke~ g2're Kisve mıntak~ındak.i Fran - rılırnışse raporun alaka.darlar tar.a. manda Reisicümhur adına olmak 
tin hududunı:ia ask.er tahşidr başla- sız pişdar k:ııt'aları In~ilizlere karşı fundan retk.iki muhtemeldir ve bu. üzere B. M. !\lleclisi Reisi AbdüL 
tnlş bulunmaktadır. taarruza geçmişlerdir. . takdirde keyfiyet gecikebilir. halik Renda, Başvekil Dr. Refik 

Bu şayialaıın manasızlığı pelc ha camAn aktbeti Va";,.,,...+on 13 (A.A.) - İhtiyatlı Saydamla H:uiciye Vekili Şükrü Sa-
riz olmakla berab~r Moskovanm ~ 'f"'"'6" 
mes·uı makamları, geruş bir ölçü _ Kahire 13 (A.A.) - Royter a- müşahid'ler bile Robin Moor v:ı _ racoğlu, Afganistan, Almanya, Bir-
de yapılmış bulunan bu rivayetle- jansının öğrendiği.ne göre mütte • purunun bir Alman denizaltısı ta. ~şile Amer..k.a, İngiltere, JapDnya, 
tin devam etmekte olduğunu 51öz .. fikler Şa.mı biltkuvve i~al etmiş- rafından kasden b&tınlmış olma - lra~, ~talya v~ Yugosla~a bü!~k 

1 k T . b ler d-.-1..-..;r. Kan d~1külmesine b"'tün' A "kad k" 1 elçılenle, Bei-;ıka, Bulgar•ı-ıtan, ~ın, önüne a ara , asıı a1ansını u şa- t:;ııııt;'l'l.w. sının u: merı a a ıs er va. D · ~ı.. Ml H l' d M 
l · B 1 ~ı Al · · · ·· ' ı ğ .. , l d · aruma.x>Ka, su·, o an a, a -

yialartn SDvyet er ir i~;.,e man - marn olmalt ıçın muzrurere er ce~ paca ı mu~a easın a bul~n:ı.10r. - caristan, ispanya, Finlandiya, Irak, 
yaya düşman olan ve harbin daha reyan etmektedir. Bu. da mütte - la_r .. WeHesm. !:>eyanay ~ukü~=~~ Norveç, RDmanya, İsveç ve lsviç
ziyade genişlemesinde menfattar fil<lerin şehre girmesiru geciktir • hadıseyı vahun telakkı etlıgını re elçileri ve diğer el il·klrr mas_ 
bulunan kuvvetler tardftndan bece- ,..._....J;- ı:M.ste · B. kl · t'b lah ·· 1 b "' me~· o~ rı.r. ırço arın ın ı aı ŞU- atguzar arı ve ütün büyük ve 
rilcsl:ı tertib edilmi~ bir prDpaganda 13 (AA ) A k ' L..'}'kl k Kahire . . - s erı dur ki Robin Moor vapurunun Drta eryı \ er er anı, Vekiller, Ri-
teQkil etti01ni beyana salahiyettar K h" t bliw. d k' h · · ·· h U K " ,.. sözcü son a ıre e gın e ı a- batırnası mühım hadiselere doğru yaseticum ur mumi atibile baş-
ltılmağı lüzumlu telakki etmişler - berk; hakkında aşağıdaki tafs~A.. ilk adımdır, fakat hadisenin der • yıave~ Hariciye Vekaleti erkanı 
dir. tı vermiştir: hal ibir harbe müncer olacağını ve Fransız kolonisi takib ediyor -

Tas:s ajatuınfn tavzihi Sahil boyunca ilerliyen impara. düşünenler pek azdır. lardı. 
' Binaenaleyh Tass ajansı aşağıda· torluk kuvvetlc.tri, Saydanln hemen Tabutun vagDna kDnuluşu esna -
ki huausları beyal)8 müsaraat e • cenubunda Marduşa" ya varmışlar - M ~ 1 d 1 1 sında müteveifay:ı sDn rasimei ih,. 
der: cllr. Merjayum alınmıştır. Mütte - ug a a ze ze e tiram yapılmı'l ve bir müfreze as -

1 - Ahnanya Sovyetler Birli - fik kuvvetler Burkez' e varmışlaı kerin havaya üç el ateşini takiben 
ğİne yeni hiçbir •a:e-b.Je bulunma - Ve burada yollcudakl tahribat sebe- gene başladı bir lokDmDtifin çekmekte olduğu 
rnış ve daha geniş yeni hiçbir an - bile durmuşlardır. Harekiıt, Şamın vagon gardan ayrılmıştır. 
laşma teklif etmemiştir. Buna bi - t 6 lcilomet•e cenubunda Kisve' de Muğta 13 (A.A.) _ Burada ver 
naen bu hususta hiçbir müzakere devam etmektedir. Kuneytra'mn .1 

bahis mevzuu olamaz. ötesinde, bir müttefik kolu Hamo- sarsıntıları tekrar ba§lamış gibi -
2 - Sovyetler Birliğinin elde diyeye varmıştır. dir. Perşembe gecesindenberi 6 de-

ettiği malumata göre Almanya da, Berut 13 (.ı\.A.) - Ofi: fa yer sarnnıtısı olmuştur. Bu sar-
Sovyet _ Alman ademi tecaYÜz lngiliz tayyareleri dün bütün ge- S!Jl't.ılarm hafif oluşu hasar ve z.a-
pakttnın lıükümlerine Sovyetler Bır ce Berut üzerinde uçmuş ve müte - rara sebeb olmamıştır. Geçenki 
li.ii kadar sarsılmaz bir şekilde sa- addid defa Benıt limanını bombar- ~mtılardan hasara uğrıyan ye
dık bulunmaktadır. Binaenaleyh dıman etmiştir. Hava dafi batar - Ill Halfkıevi binası olmuştur. Bubi. 
Sovyet mahfellcrindeki kanaate gö- yaları şiddedi mukabelede bulun - .namını salon, ıgaz·inıo, küıtü'bhane, 
re Almanyanın paktı bozarak Sov- muştur. büfe kısımları ve anıtrekr zelze _ 
yetler Birliğine karşı taarruza geçe- Fransl?.: tebliği led k 
ceği hakkındaki şayialar her türlü Vichy 13 (A.A.) _ Fransıı. en ço hasara uğradığından bL 
asıl ve esastan aridir. Zira Balkan- harbiye nezaretinin Suriyedeki ha _ na tahliye edilmiştir. 
lardak.i harekatt.ın sonra Alman rekat hakkında neşrettiği tebliğ: Al 
kıt"alarınıu şimdi Almanyanın şar. 12 Haziranda Litani ırmağını ge manyaya hava akınları 
ktna ve şima~ şaı-kis.ine sevkedilme.. çen düşman kuvvetlen Çarşamba 
leri, tahmin edil-ebilcceği gibi baş - günü Syda'nın cenubunda dur • 
ka sebeblerdel1 ileri gelmekte ve duruhnuştur. Merciayun'un şima -
Alman - SDvyet münasebetlerile hiç nndelci Fransız .mevzilerine zırhlı 
bir surette alakadar bulunmamak- teşeltküıler t.anfından yapılan bir 
tadır. hücum tardedilmi{tir. HermDn da-

Sovyetlerin politikui ğının şarkında ve Kisve·nin cenu -

Lon<lra l3 (A.A.) - Dün gece 
Ruıhr üzerine yapılan İngiliz taar
ru(luın.un şimdiye kadar Almanya. 
da bu mıntakaya karşı yapılmış O

lan taarruzların en <-iddetlisi ol
dtığu haJ:?er alınmıştır: 

3 - SDvyet:er Birliği sulh poli~ bu ile cenubu ıarkisinde cüşman 
tikası takib etmekt~ ve Alman - Fransız mevzilerini, şiddetli hücum katıta ·b~vekil muavini Amiral 
Sovyet ademi tecavüz paktı hüküm la2'~ nğmen yarmağa muvaffak Darlan da bulunmuştur. İyi habPr 
terine sadlk .k'almak kararındadır. olamamıştır. alan ma:hfellerıden öğrenildiğine 
Binaenaleyh" SDvycLler Birh~.in Al 11 Haziranda Franeiz hava kuv- göre, umumi vaziyet ve bilhassa 
manyaya kar~ı bi; harb.~ hazırlan - vetleri düşman kollarile otomobil Suri~ anlaşmazlığı bahis mevzuu 
Clığı halclcındaki şayialar yalan ve tecemmülerine karşı harekata de - edilmiştir. 
tahrik edici mahiyettedir. vam etmiş ve düşmana ağır zayiat BerJine göre 

Kl•clordu verdirmiştir. Bu zayiat Kisve'nin ce .. s ·· ı_,. d b·ı Berlin 13 (AA.) - Yarı res _ 
,. _ Kıztlordu ihtjyatlarlıun nubunda a.name hl mevJUm e ı -"' ... ı t mi bir membadan bildiriliyor: 

;.azhk. kararaah!uda talim yapma- hassa aglr D muş ur. 
~ " l h b ·1 · k ·f t ıBerlin salahiyeth ınahiellerinin lannln ve vakın bir istikbalde ya - ngil!İı:z ar gem1 e? eııı 0 P· 

h _....:1 d" k t lar•nın ka telakık.isine rM.r~ Suriyedeki askeri 
pilacak. Dlan manevraların hu İ - çu at~e uşntan 1 .:1 h• d • b~ 
Ciyarları haıırlamak ve şimendifer radaki harekauna muza arete e.. harekat. Fransızların müdafaa şart 

k ı. d' ları göııönünde tutulursa müsaid 
teşkilatını kDnlrol etmekten baş a vam etmede ır. 
hiçbir gayesi yDktur. Bu kontrol i- Marepl Peten Amerika c:lçisile bir tarzda cereyan etmiş.tir. 
u herkesin bildiği gibi her sene ya- görütlü Berlin siyasi mahfellerinin fik-
Vilma1'tadır. Bu vaziyete nazaran Viclıy 13 {A.A.) _ Mareş~l P~- rince, İll€ilizlerni Suriyede mu • 
Kızıloo-d"'1-un ittihazi etmiş olduiu taı·n .l:;~ a.....,"'m Amerika BJrleşik v~ .~ı~ olmamalan harbin ne
Lu tedbirler.ı,

1

' Alın~nyaya karşı gav. • uw.• -r- 1 • Aı . 1 t'-ces ..... n."'n,.,\' W\.tİ.ıPC!<>ir olmıva .-" d 1 1 . b" "'- · .e çi& nıra .. ı "'"""""-"u.1;; .......,"_ "' ti dOatane !lir nareket add~tmek en ev et en uyuır. • . .. li akt 
l.afif ttilirle .-n•e.ıdık demektir. Leah'Y7i kabu-1 etmiştir. Mu • ' c ır. 

Fransız Harbiye 
Nazırının Suriye 
halkına mesajı 

Viohy 13 (AA.) - Harbiye na
zırı General Huntziger, Mareşal 
Petain namına Suriye ve Lübnan 
aıhalisme bir mesaj göndererek 
dıamiştir ki : 

Sahte bahanelt>r vesile ·ttihaz 
eıd.ilmcık suretile Fransaınn refa ~ 

hını idame etmek istediği toprak
lar üzerine haksız bir harbin fe -
caati çökmüş.tür. 

Müteıcav1zlerle müdafiler ara -
sıınd:aki işitilmemiş n;sbetsizliğe 

rağmen Fransız kıt'aları müstE-v. 
liye karşı şiddetli bir mukavemet 
göstermektedirler. Müstevli bir -
çıok şeyler vadetmiş olmasma rağ
ımıen. bu topraklara ancak sefalet 
getirm~tedir. 

Nazır mesajının sonunda, Suri. 
ye ve Lübnan halkından Fransaya 
karşı şimdiki itımadını muhafaza 
etınesinıi. istemiştir. bö'kuöm'b 
etmesini istemektedir. 

Yılın ilk 
arpa mahsulü 
&kişehir 13 (A.A.) - Yılın ilk 

siyaıh arpa mahsul ti. dün köylü 
Mehmed. Meriç taraf mdan piy"5a
yıa getirilımli v~ topraık mahsulleri 
ofisi. tarafmd.an u.tm aluımı§tır. ; 

Ankara ıa (A.A.) - B. M. Mec. 
Us"i 'bugün Refet Canıt'ezin baş
kanlığında toplannuştır. 

Celsenin açılmasın: mütcakib Ankara 13 (AA.) - Türk or -
Mardin meb'usu Muhitt•n Birge- dusu maluller bırliği senelik kon· 
nin iki ayı mtitec:wız bit zaman _ gresi bu.gün saat H de Orduevinde 
danlberi Meclıs mesaisine iştirak toplanmıştır. 
eylemediği ve bu müddet zarfında Kongre birlik reisi Malatya 
mezuniyet ~stihsal etmeaiği gibi meb'usu Mahmud Nedim 7.ab1tçı 
bir gfuıa mazeret de serdeyleme _ tarafından açüdıktan. sonra ni _. 
miş bulunduğundan teşkilatı esa _ zarnname mucibince yapılan mti. 
siye kanununun 28 inci maddesi hah<ia kongre reisliğine Konya 
hükmüne nazaran mcb'usluktan meb'usu doktor Osman Şevki U -
sakıt olması lazım geldiği hakkın- ludağ. ikinci reisliğ~ Erıuru_m 
daıki riyaset divanı tezkresi okun- meb'usu General Zekı Soydemır, 
muştur. katibliklere de Cenani ve Sadi se-

TeıJkerenin okunmasını takjben çilmişlıerdir. Riyaset divanı tcşek
makamı rıyaset de-vamsızlığı kül .etfkten sonra Atatü~kıin .:m~
MecJis azalarının da nazarı dikka- nevı huzurunda beş dakıka sukut 
tini celbetım.is olan Muhittin Bir _ edilmiş ve sonra nizamname mu
gen hakıkınd; rıyaseıt divanının cibince idare .heyetinı:'.l bi_r s~neli~ 
yapmış olduğ:.ı tetkıkler sonunda mesai. ve Caalıyet ra~oru ıl~ aysı. 
keyıfiyeti heyeti umumiye-ye nr _ yıet dwanının ve mura.ka b_ he~e
zeylediği bildirilmi'? ve tezkere re- tinin ra~ru okunmuş ... hcsab .. oı .. 
ye konularak ittifakla tasvib eJ.il _ l~k -:e _nızamnam~ encumenlerı se-
miştir. çılrnıştır. • .... 

Meclis bundan sonra disiplin a- Kongre ıtarafınoan Rcısıcum • 
miri tarafından verilmiş olan kısa huır İnönüye, Türkiye Büyük Mil. 
hapis cezalarile mahkemeler ta • let Meclisi riyasetine, ~aşvekı.le: 
rafından verilen kısa hapis cezala- Genel Kurma;· B~şkanlıgın:ı.. M·~I~ 
rının maıhiyetinın ıtayjnine müte- Müdafaa Vekalet:ne, C. H. Parlısı . 
dair mazıbata okunarak kabul e - genel sc-kret~diğinr~ hürmet ve ta-
dıilmiştir. zim telgraflau gönderilmiştir. 

~--=--~---~--~----~~--~-==========---
Sabahtan Sabaha: 

Kög ve komşu sevgisi 
Kanun jandarma ve bütün devlet tefkilatı valandaş1n rahah, em .. 

niyeti iç~dir. Vatandaı kendinden istenen vazifelere kartı devlet -
ten fUDlat'I istet: 

_ Can ve malının emniyeti, çalışmasını kolAylafh~cak, kazan • 
cını artıracak yol, köprü, kanal vesaire ~ibi ~.w~ !~ısa~ın. mey -
dana getirilmesi, mekteb, kütüpa.ne vesaıre gıbt külturel tblıyaçları .. 
nın temin edilınesi. 

Bugünkü dt!vlet sistemleri için. bu ~esisatı. yap~.ı~ ve, kütleyi bir 
ç.epıide yetiftirnıck esasen gaye-dır. Cümhwıyel hukumeti de maa -
rif ve imar programlarını bu ~~eme göre çİzmİ§tİr. Vatandaım 
si.yİni genipelmek, kazancını artınnak ve dimagını aydınlatmak 
inkılab hükômetinin p11ensip olarak kabul "!tliği b~rekel noktaları · 
dır. Hele nüfusun yüzde yetmi§ beşini hitan köylüyü bu çerçeve 
içinde yetiftirmek gayesile ~~nunlar b~ırlanmaktadir. Köylü maU~
rıntn zarardıuı korunması ııı de bu cumledc?n olacak. 

Hükumetin fikri ve kararı ~Dk isabetlidir. Yu\nı:: her ıeyi lıükD. 
metten heklemenin ferd için faydalı olacağını zannetmek hatadır. 
HUkı'.lmet köylünün fikri ihtiyaçl.arından ayağm:ı giyeceği papucu • 
na kadar diifünüyor. Buna tetekkür ehnek l&zım. Falrat köylünün 
ve alelitlak vatandaşın cemiyet terbiyesile de me§gu) oln:asını iste
mek hak&ızlıktu. Vatandaşlar ru-asında her şeyden evvel bir vatan. 
dqlık sevgisi, kom~uluk sevgisi obnak lazt~!"·. Komşusunun tarla. 
sına ve bahçestrıe zarar veren, davarını, ekuıını kıskanan, kızına, 
karısına göz koyan köylü ve kasabalı bilmeli ki ay"lİ hırsı, ayni ha
sedi, aynj kötü fikri kendine kartı duyan olabilir. Devletçe ve mil
letçe yülaeltm.ek vazifesini üzerlerimize aldığ~ız bu toprak .. bir 
vatandır ki onda hepimizin hissesi vardır. Ve bız ancak onu yaban.. 
calara kllllı kıskanabiliriz. B~. ~ı~ında hep.imi~ b~. t~prağan ~ 
culdarı olduğumuzu bilerek bırbırmuzı sevmeyı, blrbırmuze yardım 
ebneyi öğTenmeliyiz. Konııumuza yapacağınuz zarar, malına göste. 
receğimiz hased, kızına, karıaına çevireceğimk kötü naz.ar ona de. 
iil. gebe bizedir. 
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Bir sabıkah ile 
metresi sokakta 
yarah bulundular 

1 Basın kongresi r·--~·;ı··f~d;;; .. ··-·~ 
Dünkü toplanh çok harar~tli ~ebebsiz vükseliyo~ 

oldu, seçim bugün tekrarlanacak ~Mürakabe komisyc r u: 

Dün belediye imar .müdürlüğün 
de şehiicilik nıütehassısı Prostun 
l'iyasetin'de. belediye imar mü -
dürü Hüsnü ve müdür muavini 
İbrahmun iştirakile bir komisyon 
toplannu.ş, Üsküdar ~anının 
imar pJ.a.nı etrafında tetkikler ya
pılmıştır. 

Bu hafta yapıla~ak 
Greko-Rumen 

güreş müsabakaları 
Erlıek aldığı yaraların tnirile 

ha.tanede öldü, katil ._ .~. . işi tetkike başladı 
!Basın Bırhgı Istanbul rnıntaka- }erden bir kısmınıa Aıı.karada top 

. Toplantıda şehircilik mütehas -
sısı Pro&t, Üsküdann imar planı 
ve civarının :tarihi, bedii kıymeti. 
ni nazarı i:ibarı~ alarak burada bü 
yük ve güzel bir park ya.pılmasım 
muvafık bukiuğu:nu söylem;ştir. 

Pazar günü gül kupası 
atletizm müsabakala
rını da seyredeçeğiz 

Sl lronıgresin'.n ikinci t-0plant1sı dün la.nacak umumi kongreye g:decek Deri f'1&:laıs son siaJerde bir 
saat 14 de, Eminönü Halkevi salo- mucabhaslar tarahndan orada mü- hay:i yükselm&.tir. Evve'ce 80, 

· yakalandı 

Evvelki gece Beyoğlunda bir 
,,aralama va.k'ası olmuş. bir adam, 
bir sabı.kalı ile metresini taban<:a 

nun<la yapılmıştır. dafaa olunması, bir kısmmın da 85 kunıp t edarik edilebi en 
Kongre-:ııe vali ve belediye relsi yeni idare :i1eyeti tarafından tat- den1er buııün 115, 120, hatta 

lstanbul Güreş Ajanlığından: doktor· Lutri Kırda!' da hazır bu- kik ve temin edilmesi kararlaş - 130 kurv'9 wtdmaktadır. Bu 
ile vurmuştur. lunmu;rt.ur. tırı1mrştır. fiat farkı Fiat Mürakabe Ko • 

Haurlanan imar planın'l göre, 
~p~ pa...-kı SalacJğa doğn. 
uzıyacak ve b'J p~!'km dvarında 

küçük bir stadyom yapı!acaktırr'. 

Bölgemize .dahil klüblerin seçilmiı 
güreşçieri arasında 15 Haziran 941 
Pazax günü Grek:> - Rumen gijreı 
müsabakaarı yap1la.caktır. 

Thrvel'k.i gece geç vakit Taksim.. c '--~ ı · -t k.b Dile.k encümeni raTV\ru hakkın- misyonunun da nazarJ dikkaıi-
de Gaztıane caddesınden geçen bir e.ı.=-ıun açı masını mu ea ı • r~ 

1-- k 4 
• 'b· t ı ·a daı azalardan bir kısmı söz alarak ni celbetmit ve yapılan tetkik. 

-l-.ıs, vnlun kenarında bir erkekle ııv.m.gre .. aı. •lı 1 g~en op antı,_ya aı. ler · · f. ·-1 k l 
S""'' J~ -1\... t L"l k t J mütalealarda bu1unmuşlardır. Bu neticesmde ıa~arı yü se -
b ir k.ad .... ın varalı olarak yatmakta Zdlvl uu asasını 0 umuş, m .. u ea a_. lece'- L:-b' h.'- L -'- b ' .Şehi~ılik mi.itehas~ısı Prost be. 

lediye imar miıdürlüğünün hazır -
ladığı plan.fa 1:-a~~ı tadilat yapıl -
masmı· ileri sıirmii~tiir. Üsküdar 
i'Skeles'nin yamnda.ki çöp iskelesi 
meyıdamn güzelliğini bozduğundan 
kaldınlacak. ayrıca Üsküd:ı.rdı:ıki 
ka 1 ::ı fat yeri de Anadoluhisarına 
naıkledilec~tir. Bel€dıvc imar mü 
dü .. Jüifü VP Üskii<hr tramvav E>r
kinından müteşekkE bir heyet Üs-

""' be lh b 1 b t o arada hararetli münakaşalar cere- • " ~ " mu 1~ ıeoeo u u-oldtrklarını w görmüş, keyfiyetten n esa :.e nıuan:ıe c, u çe, ı- namamı,tır. Fi.at Mür.-kaM Ko-
Bu müsabakaya girmek üzere ııe

çilen güreşçilerin isimleri aşağıya 
çıkanmıştır. po&i haberdar etmiştir. Gelen l~r encumeıılen raporlarının yan etmiştir. m'syonu hu vaziyet karJısında. 

memurlar, yarahların. Elmada - muzakerelerı.ne başlanmıştır. Uzun münakaşalardan sonra Pazartesi cünkö toplantısına a. 
ğ'ında 149 numaralı E'We oturan Hesa'b ve muarr.efo enciimeni i:a.-e heyeti .. ıays yet d:vam ve lüı:adarları da davet etm.ittir. 
sabıkalıla~.an Hayati ile metresi raporunda idare h~yet:nin hcsab · Ankaraya g:<lecek murahhasiarın Bu toplantıda deri fia:ları tet. 

Fatih Güre'l klüba salonlarında 
yapılacak olan bu müsabakaların 
tartısı 1 1 ıien 12 ye kadaTdır. 1 3 
de başlıyacak olan müaaha.hlarda 
2 kilo tolerareı •arn1'r. 

Safiye oJ.duğunu tesbit ederek iki- ve mu.ameielerinin usule muvafık seçilmesine geçilmiştir. Reylerin kik edilecek ve icab edene 
1~ u ,_.ıa· ·lm· ·a h tasn1-f''nden sonra int h:ıb edilmek ııark da konacaktır. Halk tipi S:ni de hastaneyıe ik:aldırmışlardır. o uı.ıgu 11.11 ın ;ş ve J are eye-

t . · a... kl'f ıu B i'sten:lenlerin bir k:smının ekseri - ayakkabılaı·ın 660 kurCf3 sa -
Yap.1~- taıh.k.ı.kat 'ftAticesiınde, ının ıurası t.c ı o nmuştur. u • 

U6U ~ yet.e göre rey alamadı.klan görül .. i blamarnasına deri fiatlarının da 56 kilo: Emin - Felım.i - İsma.iL 
Muzaffer. salbrkalı ile metresinin Fındıklıda encümenin rapo"a kabul ediJd)k - müş, intiıhabatın bugün yeniden : yükselmesi aebeb olrmqtur. 

Timsah sok.ağında 22 numaralı~ ten sonra büf~ encümeni raportô- , 61 kilo: Halil - Manol - Bek tat· 
ismet. • de oturan Muhittin tarafından ta. rü yeni sene bütçesi hakkında ha.. yıapılması kararla!lhrılmıştn. '-········ .. ••••••••• .......................... ,; 

banca ile yaralandıkları anlafıl _ 'zırlanan yeni bütçenin raporunu Konve riyasetinin tebliği BU yıl fJndık 

.,,.:;,J..,,.. w~,r~ J!' ..... ,,",~2 V'~n; tTa~,p:ı,~ 

hattının gü~rgahını tesbit etrn~k 
Ü.zere dün Üs"!tüdarda tetkikler 66 kilo: Beki.r • Panayot - Ha -

san Karadeniz: - Mustafa Çakır. ınıştır. Yraian ağır olan Hayati ok.umuştur. Türk Buın Birliği latanbul Mtn-

biliıtıare kaldırıldığı haıJtanede öl- Bu raporda y:mi bütçenin 6QOO takası Kongr~ Rei.Jiğinclen: mahsuıu··mu··z az 
~- Yaralam.3. vak'asının sar- lira olarak tesbit ecHldiğ'., azalara Kongreıni<U:ı 13 HMiran 1941 cuma 

yapm~_ır_. __________ ~ 

Denizde bulunan cesed 
Dün Biiyükdere a.ahillerinde bir 

e·kek cesedi görülerek karaya çı ~ 

72 kilo: Kandemir . Zeki - Fa
ik - M. AJi. 

hoşlufk ve kuskançlık tesirile vu - yardım için tahsisat lkonrr.adığı günkü toplantısında yapılan intihaba 
lrua geldiği tesbıt edilmiştir. bild'iT'il~ ve bütçe hakkında bazı aid rey pusulaları ta,.,nif edilmiş ve 

Hi.ıd'.i6eyi mütıeak.ib firar eden mütalealaroa bulunulımıttur. fU neticeler almmışt,r: 
suçlu Mulhittin, dün Fındıklıdaki İ~ be.yeti namına Hakkı Ta- ı _ İdare heyeti için yapılan intL 
evinde zabıta memurları tarafın - rı!k Us lbu mütaJ.ealar hakkındaki h&bda yalnız Hakkı Tarık Us ebe -
dan yakalanmış, aleti cürüm olan :noktai nazarını izah etmi~. neti - ~et ni.sa.bından fa'Zla rey almıştır. 
U;bmoa nnsadere olunmuştur. oede bazı. münakaşalardan sonra İdare heyetinin diğer dört azası içln 

OOn emniyet müdürlüğüne ge- yeni !bütçenin idare heyetinin ha- yeniden se~m yapılacalt.tır. 
trrilen c.ariiı. suçunu tama.men ik- zır1a1d·ığı şekilde ka:bıul edilmEs'.i 2 - Haysiyeı divanı a.c;li azalıkl:ı.rı 
rar etmiştir. kararlaştmlmışhr. ~ln Re.tik A?-med sevengil, Eni5 Ta1;'-

Amerikaya ihracata 
yakında başhyoruz 

Amerwya ihracatta bulunacak 
olan tüccarların Arnerikaya mun.. 
tıaza:m seferler yapacak elan ~rk 
ve Amerıkan vapurlarından ı.~ti -
fade şekilleri kendilenne bildiril -
ın.Lftir. Ticaret odası alakad.u tile.. 
cara bu hususta bir tamim gön -
dererelk iiıracatıta bulunacak o • 
!anların şimd.'.den gönderecekleri 
mallan haz!rlamalarını bıildirmiş
tir. Zannedi1dıği11t.! göre Süveyşe 
kadar sefer yapacak olan Türk ge
mileri, harnulelerini buradan A • 
merik.an gemilerine d 0 vreiecek ... 
leMir. Bu seferlere ba«ır veyahud 
horn şileplerindcn birisinin :tahsis 
olunacağı zann~dilmektedir. 

Francalaya yapılan za11 
Toprak Mahsulleri Ofisi tara -

fmıdan fırancala unu fiatların:ı bir 
miktar zam yapılması üzerine be
lecfiye iktısad müdürlüğü fır•nca
la fiatlannın artırılmasını muva • 
fıık görmüştür. Fırancala fiatlarına 
ymiden 60 para zam yapılması ka
rarlaştırılmı§tır. Yeni zammın ta.1.. 
bitkine dün sabahtaı1 Wbaren baş
lanmıştır. Yeni zamma göre, bir 
kilo fırancala ~1.5 kuruş satılmak
tadır. 

Gazi T erbiy EnstitiiMiae 
alınacak talebeler 

Maarif Vekilliği, Gazi T eıbiye 
Enstitüsünün türkç" - edebiyat, ta~ 
ıiı - coürafya, resim, muş_ild, peda
goji, tabüye ve beden terbiyesi tu
belerine bu yıl leyli ve nihari tale
be alacaktır. 

Namzed!erden türkçe - ~debiynt, 
beden terbiyesi ve pedagoji fUbe -
sine gireceklerin müsabaka imtihan 
]arı 4 Ağustos Pazl'\r:esi günü, di -
ğer derslerin imtihıtnları da 6 A -
iustos Çarpmba günü viliyet Ma
arif Müdürlüklerinde yazılı olarak 
yapılacaktır. 

Bundan aonra dilek encümeni- sin TH ve Omer Rın Dotrul e~rı-
. k t r B r yet Jtaza.nını.şlar ve bu intibab bit _ 

ıun raporu o unmuş u . u ·rapo - . . 
da Birlik mensubl:ırının <lile'kleri miftir. _,. t , .... 

dd 1 h r d 1 ., lA 3 - Ankar-.:ı op.n:.ac.a.. umu • 
ayrı ayın ma e er a m e ıu easa mt .__ "nd il .. d-'- 1 
d·ı""",;~ B k tl d··rı .u1ngreye go er ece.. .....,ge e _ 

e ı .... 9, asın ar arının o ~e- r:ln inti..haemda Selami izzet SP..des, 
şiıd olmak üzere yakında çıkacağı,, Bürban Felek, vaıa Nurettin ekseri
~ bu kartların hamillerine demin yet lcazanmı.ş!ardır. Diğer dört dele_ 
edeceği ke>layiıkiarın nelerden iba.. genin yeniden intihabı laznndır. 
ret olacağı oildirilrrjştir 4 - İdare heyeti için dört a...'lli ve 

Bundan başka, çahşamıyaca-k ~ yecl6 aza, ure.umi kongre dele
mulıarrirler i.çin bir te.kaiid ve yar geliti_ jçin kaz'llUlDla.ra ilaveten dörl 
<.hm sandığı teşkili, Birliğe •ka _ ~ "fe lüzumu kadar yedek ~a .in. 

yıdlı olmıyan kimselerin gazete _ tAhab etmek v!! ruznamedeti diğer 
Dl6ddeleri konuşmak üzere kongre 14 

lıerde çalıştırılmaması, gazete ~n Haziran 19U Cumartesi günü l'bu -

sublan iÇin bir maaş baremi kabul gün) aaa.t on ~e Eminönü IIalk.. 
edilımıesi ve dJter hu.sUBlar hakkın- en binam. sa.:oounda. toplantısına de 
daki dilek ve tctnetıniiere aı:d mad vam edecek.tir. Arkadqlarm gelme -
deler okunmuş. :r.ctıcede bu dilek- lıeri r:ıea Qıımur. 

Amirlerini tehdid 
va tahkir eden 

odacı mahkQm oldu 
Amirieınne SÖ\•Üp sayan ve P

lümle t8ldid eden bir oda<:ı dün 
adiiyeye verilmiştfr. 

Suçlu Aıhmed Tangır, Büyüka -
dada Belediye tah5il şubesinde o
dacılık yapan 23 yaşında bir .genç
tiır. Va2ifesinde gösterd'iği la.kay -
diden dolayı daire.:len ta.ı.ıs:lat me~ 
muru Ha::ıar.Ja .ııraları!lda münaka
şa çıkmış ba~.katib Süleyman <la ha 
dise)"e müdahale mecburiyetinde 
kalmıştır. Bunuh üzerine Ahmed 
kıeod'isini vazife sırasında tal'Jdr 
eUııi.ş w bu ıiebebden bakk'ında 
zabıt tutuhnuştur. Fakat, bununla 
da mütenebb~h olmıyan mütecavız 
odacı başkatibi tehdide kalkmış 
ve: 

c- Sıe-n lJen:nı hakkımda zab1t 

Zeytinyağı 

ihracatı niçin 
durdu? 

Memleketimiz~ mühim miktar
da dlöviz tıemin eden zeytlnyağı ve 

zıeyıtin tanesi ihracatı son zaman
larda bir hayli durm~tur. Bona 
da oot>eb, ihracat tüccarlarının 

zeytinyağ!arını sevk için fıçı ve 
'bidon bulamamalarıdır. Bt: vazi -
yıat karş.ısı-nda, zeytinyağlarının 

sabun haline getirilmesi ve o şe. 

kilde yabancı memleketlere satıl
ması düşünülmektedir. Zira harb
den sonra sa'bcn fiatları Avruparla 
bir ıhayli yükseb!'J:tır. Ayni za . 
manda sabun imal;n'? yanyacak 
muhtelif nevi maddelerden rnem
fükıetimizde kafi miktarda stok 
lbuh.ınmaktad1r. 

----~-----------

l>ijnkü ibracatunız 
Dünkü ihracatımızda, evvelki 

tuttuırdun amma, bu senin hayatı.. günlerin kabarık yekununu muba-
na malola~ktır> demiştir. faza etmiş ve 368.18~ lirayı bulmuş 

Dün adliyeye verilen Ahmed ı tur. Macarut&ııa yer fıstığı, gitre; 
Tangır a.5liye 3 üncü ceza mahke- Almanyaya zeytinyağı, koyun ve 
ma;inde yapılan dun.ışması sonun- k_uzu de:"si; lngilte•eye yaprak. tü. 

d b 't ·· ·· ı k 1 2 tun; lsvıçreye balda, kepek, ıpek a. suçu sa ı goru ere , ay d"k" t" .. '- t fı d k A .k o un usu, ı::e en, n ı , men a-
gün müı!detl'f:! hapse mahk(ım e - ya av derit1i; ltalyaya ko~un ve lı:e
ctilmi.ş ve derllal :tevkif olur..mı:ş- çi derisi, Slovakyaya iç fındık gön~ 
tur. derilmiştir. 

Pa%ar Ola Hasan Bev Oivor ki: 

_j 
• 

Buna mukabil fındık
larımıza çok talih var karılmıştır. 

79 kilo: Hüseyin • Ali Alımed· 
NaTİ - Rızık. 

8 7 kilo: MU5tafa - Adnan. 
Ağır: Çoban Mehmed • Ahmed 

Samsunlu. 
Yaptlan tt>tkÜt".At neticesinde bo

ğularak öldöğii anla"ılan mağrukun 
Bu sene fındık mahsulünün ge- Sarıyerde YenimaJ:.allede Pazarba - Gül kupası atletizm 

çen senelere nisıbetle daha az ol- sı cadd~de 89 numaralı evde o. 
duğu yapılan t'.:!tkikler netteesinde turan Yor~i oğlu 65 yaşlarında müsabakaları 
anl~ılmıştır. Henüz mahsul ağaç~ Camberi adında biri olduğu anla - .• • • 
ta olmakla beraber yapılan !ah _ sılmıştır. Şuuru muhtel bir adam o- • l.tanbal Bölgesi Atletian Ajaıa-
minler bu seneki rekoltenln larak tanılan mağruku:ı ce.edi ad- 1timc11ı11: 

live doktoru tarafından muayene l - 15 Haziran 19-41 tarihin-
200,000 ila 220,000 çuval arasında d c b edllmiş, gömülmesine izin verilmiş- e ül kupası atletizm müım a -
olacağı merıkıezindedir. Geçen sene tir. kaları ııeçme ve finalleri Robert 
mahsulünden eld~ a7. miktarda Kollej sah~ .. ında yapılacaktır. Sec;· 
mal Jtalrm~ır. Ve bunlar da yavaş Asabi buhnma lvıpt1m1ı melere 1 5 Haziran t q41 Pazar gii--
yıav~ satışa arzedilmektedir. Kadılköyünde, y "ldeğirmen.inde nü saat 1 O '4a . ba~lırnacağ1ndan ~-

Geçen senen!n fındık satışları ilk Ouatepe soİc.d~!nc1a oturan Yada tirak edecek atletlerin saaıt 9,30 
zamanlarda pek ağır bir şekild€ ol- lskinazi adında !>iri, dün evinde o- da behemehal Kollejd:! hazıT bu -
muş ve bilha-ssa satışlar Şubattan tururken birdenbire yerinden fırla. lunmaları lazımdır. 
90ınra artın.ıştır. MüstahsH ilk dev_ mış, bulunduğu odanın camını çer- 2 - Aşa~ıda isimieri yazılı ha
rede mıalını 37-38 kuruşa kadar çeveınnı kırdıktan •onra ani hlr kem arkadaşların )utfen teşrifleri 
satmağa D:ıec:Dur kalmışt1r. Fakat hareketle sokağ.:1 atlamıştır. Yük - rica olunur. 
l:füfiıare sat~larm hararetlenmesj seklik fazla olduğundan bu sukut Başhakem: Adil Giray. 
üzerioo fiatlar 55-65 kuTu.şa kadar netice~de ~uda laki.na7İ vucudu- Saha lomiseri: A. Nadolsky. 
y:ükselmişt.ir. nun rnuteaddıd yerlcrmden ağır - Çılış hakemi: Nazmi Tüfekçi. 

Almanya, Macaristan, İsviç;e. surette yarahnmıştır.. • . Bitiri§ hakemleri: Dr. Ali Aybar, 
f"""1r. . al d letl .1 Yapılan rnuayenesı netıce!mae Mr R F' .. T kil 
Y"'""y~ ve. şunl ınalev :rı e. yapbı - . asabi bir buhrann kapıldığ, anla - · ogers, Jl'llzan e · 
lan tıcarı an aş ar uzerme u; ıılan Yuda!ll tedavisine haşlanm:t- .S..t tutanbr: Prof Skot, En!.. 
memleketler mühim miktarda fın- t r · n Dr. Nurettin Savcı, Suad, Mr. AL. 
dı.k taleb etm4!erdir. Bu sebeble 

1 
• len, Ragıb Sezgin, Neriman Tekil. 

müstahsil şmididen büyük satışla.. Barbaroıun türbesi Atlama hakemleri: Cemil Uzun-
ra ıintizar etmektedir n_.ı. t .. be · · meydana çı oi}u, Y. Skindris, Melih Sa~hır, Ha 

. Diğer tarafta~~ hük~~etin şim- karılmaaını temin maksadile bele - ~uk n, ayllh zgan, o;JC çu ı-• 1 DBIUaros ur sının - 14 Sa H . O c~ı k ç · 
diıden fındık mustııhsılmı koru -

1 
diye tarafından burada yapılmakta gıl.A 

d tma hakemleri: Agobyan. Su. 
mak maksadile tedbırlei· alması da olan i~lakl~re ai muameleler J• A . M K. Suad Kesim, 
be. klemnıektooir. Bu arada ıhracat- 1 yakında bitirilecektir. İhı uz,Ö .. · .. ilZTlmh, • A d · Barba ·· L __ • • 1 f d :ııan rucu, a !!ln T uman, 
çıların da bazı de•:tllerı vardır. Çu- roa turoeaının e ra ın a a - M f hh El T d A k 1 
val meselesi bunların başmdct geL çılacak meydan!n planını tetkik e- uK-· ah k mİn'. Brgu M'·bta ol. 
meıktıedir. Son zamanlarda çuval . den Vali ve Belediye Reisi, Hasan- B Joşel Ba emjr~kn, ~ . u ecce • 

L- k 1 kıl n. a e. n. rll at. 
stokları azalmış olduğundan f ın - paşa JLAra 0 •Jnun yı maaını mu- • .. • 

d ,_ ih a.t da .. l"k -1..:'t......-1 - vafıl bulmuıtur. Meydanda Barbo Mdh küme maçları 
J.ı\. rac m guç u ç~uı.ıeK •. __ı_ • • t • Ba ba . ~ . , . ros turnesııın an resıne r rosun I . 

t;edır. Eger yeni mahsul ı<ırak edı- w:...··1r. bconz bir b .. f" k l _.....,ı,.,.ı Fulbol Ajanhğtndan: · ,__~ · l . uuyu ve ta u onu a 
lincı~ ,J\cıuar pıyasaya çuva yetış- aktı Fenerbah.çe atadı: 
tiirilemıe7.5e 1hracatın büyük güç - c r. Saat 15.30 Galatasaray _ lstan -
liik.lere maruz k:ilacağı bilıdiril - Askerlik iş__ lerl: bul.por,. Hakr.m : Şa'!".j Tezcan, yan 
mektedir. Fındıkçılar bu ftedbir- hakem: Feridun _ Babaettin. 

~rin Ş:mdide'.1 ~ınması için Ti • Yede'- subaya gı"recekler Saat 17.30 Bepktaş - Fener -
caret Vekaletine müracaat etmış- A 'bahçe. Hakem: Samih ' Duranıoy. 
rerdir. F.minönii Yabana Asludik ş.. yan lıakem: Necdet ~ Selami. 

beııinden: 
Milli Piyangonun tali!ileri ' - Eyüb, Fatih ve Eminönü Ankaradan ekmek nümune • 

., . kazaları dahilinde ikamet eden ve Jeri ıetirtilecek 
6 neı tert'..b .. ncr çekilişte ıubemizde lc.aytdlı bulunan Tıb, 

30,000 liralı.."lt büyük ikramiyeyi Eczacı, Veteriner ve Fen Fakülte-
183558 numaraiı biletin bir parça - lerile Dit Tabibi okulundan mezun 
sile Ortaköy Dereboyu 97 numara- olanlar 28 Temmuz 941 tarihinde 
da yalmz. ~ekaüi maaşile geç:nen Y d. Sb. okuluna sevkedielcekler -
emekli teğmen l\ıfehmed Tevfi.k dir. Bu gibi talebeler Temmuz ayı 
Şenıgör, diğer parça.sile Emirdağın içerisinde ve 2d Temmuz 94 1 Pa
Hayaıt nahiy~sincie Kadir ArısıY:J zarteıel gününe kadar T '!!mmuz bi -
kazaınrm.şl.ardır. rindcn itibacen hcrgün ellerindeki 

10,000 er li:-allk ikrami:yeyi Ma. okuldan mezuı:ı ofduldarına dair 
vesika, nüfus, hüviyc~ cüzdanı, i -

n isa nafia memurlarından Celal kamet senedi ve 4 aded fotoğraf. 
Gökmen. lzmirde Şaşakı Sa?ri ve larile bHr.he şubeye müracaatları 
arka<iaşla-rı, 5000 er liralık ıkra - ili olunur. 
miyıeleri Plumür, Karakoçan köyü 

0 
s.lnJlar çaiuılıyor 

ö~tmeni Hüseyin Köse, Sıvasta F.:-ih Aaker)k Şubesinden: 
çal"Şlbaşı ma~allesindek iki gözün 312 - 332 doğumlulara kadar o. 
den mahrum kuşakçı Mustafa ka - lan bilumum sakat eratın gruplara 
zanımşlar<lır. ayrılmasa icab etmektedir. Bu do -

ğumlulardan sakat olup da tubeyr. 

Çivileri aatmak istememitler müracaatla muay~nesini yaptırma
mış olanların muayeneleri yaphr;l
mak üzere hemen müracaat eyle • 
mekri ilin olunur. 

Belediyenin 415 gramlık yuvar
lak ve 950 gramhk uzun ekmek i.. 
mal etmek teşebbü.\inde bulundu -
ğunu yazrnıştlk. ' 

Vali ve Belediye Reiıô Dr. 1..Gt
fi Kırdar son Al"kara seyahati ea.. 
nuında Ankarada çıkarılan yeni 
tip deneklerin daha pi§kin olduğu
nu cfinnüftiir. Belediye Ankaradıır 
nümuneler getirtmeği muvafık bul-
muştur. 

Diğer taraftan FıTıncılar Cemi -
yeti 475 gramlık ekmeklerin bu -
gijnkülere nıızaran daha pişkin o • 
lacağını, anuk bunların 6 kuru' -
tan biraz daha yüksek fi.t1a satıla
cağım belediyeye bildirmqtir. 

( Küçük Haberler ) 
Fiat Mürotkabe memurları dün i

ki ibli:kir vak' ası tesbit etr.uişlerdir. 
Eminönünde Albcc Sadi mağaza • 

l .\' aında Gabris Karabet ve gene E -

ll~====~~==~~~~f!J~~~~~~~~~~~==~~~~~~~~//~~~~~~~~~==~!!!::~~ minönünde Marg~ Arpan adında 
M ı iki. tacir ellerinde kundura çiviısi ol-

* Beı.... Y erii Askerlik Şubesin. 
den: •· 

• Basra yolile bir müddet evvel 
Bağdada getirilen eşyalaıln mem -
leketimize ithali için teşebbüslere 
geçilmiıti. Devlet Oemiryolları bu 
eşyaların vaktinde getirilmesi için 
bu hatta, bir miktar vagon verecek.
tir. 

- Hasan Bey, şu ai
cien adanı yok mu? .•• 

•• • Bunun kadar bo
ğazını seven kimseyi 
hayatımda görmecfun •. 
:Bir oturu.şta neler ye • 

Fakat bir hafta 
dır ne yiyor, ne içiyor .. 
Aca.ha basta mı -dersin? 

Hasan Bey - Fena • duğu halde gf'len müşterilere yok 
ya yorma, belki de be • demişler ve satmaktan imtina et -
lediye tahlilhanesine mişlerdir. Yap1l-ın cürmü meşhud 
memur olmuıturl neticesinde nıçlan sabit görühnüş 

Ye t.er ikisi de müddeiumumiliğe 

312 ili 332 dahil bütün sakatlar 
derecelere ayrılmak üzere muayene 
dttirileceklerdir. EHf'rindeki nüfus 
hüviyet cüzdanı ve eski raporları 
v~ altlpr aded vesika fotoğraflarile 
hemen ıubeye müracaatları ilan o
lunttr. 

• Dün Romanya ve Macaria • 
tandan bir miktar ithalat qyası gel
miştir. Gelen e§Yalar arasında çivi. 
elektrik maliemesi, mukP.vvea, zii • 
eaci· 8fY& bulunmaktadır. 
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HİKAYE 1 Yeni bilmecemiz f ' 
Mandolin nerede ? Farelerin şarkısı 

Palyaço, c,yun yerlerinde türlü 
şaklabanlıkla: yapar, küçükleri, 
büyükleri t;üldürürdü. Arada su·a. 
da da mandolin çalardı. Bir gün 
gene bir oyun yerinde şaklaban
bklar yapmış, ve sonra: 

- Şimdi de size mandolin ça. 
1acağırn. • 

Dern'şti. Fakat arıyor, r.rıyor 
mand.()lini bulamıyordu. Orada 
bulunanlardan bir kısrc..ı mand-0-
lini gümıüşler. paylaçonun bu hali 
ne ;gülüyorlardı. Hele siz de resme 
bakın mand'olini görecek misiniz. 
Görürseniz olduğu yeri kalemle 
kaTarlıp hize gönder.niz. Doğru 
bilenlerden birinciye zarif bir kra
vat, ıkinciye genç kızlar için zarif 
bir para çantas!, 30 kişiye muhte
fif şek;lde güzel hediyeler Vt'!!'ile
c~ktir. ............ ·---·---······· ................. . 

Baba - Sana on iki tane ceviz 
verip, kardeşinle yan yanya pay 
edecebiniz; desem, kaç •tane.sini 
kardeşine verirsin? 
Çoc~ - Dört tanesini. 
ıBaba L Sen hesab bilmiyorsun 

demek. 
Çocuk - Ben biliyorum amma, 

Fareieııin ~arkısını dinler misi
niz? Hazindir, fakat başınızı da 
diindürür.On\ar şarkı söylemeye 
başlayınca başınız sağa döner, so.
la döner, ıta·ıana bakarsınız. Yere 
bakarsımz. Onlann şarkılarını 
p~k fazla dinlemeyin. Hele hika
yesini anlatayım: 

Bir varm:ş bir yokmuş. 
Fakir bir çiftçi vann•ş. Bu fa. 

kir ç'.i{tçi her sabah çapası omu. 
zunda tarlasının yolunu tutarmış. 
Fakat tarlasını çapalıy::ıcağı yerde 
yol üzerinde :nerede farelerin yu
valarına giden delikler görse onla. 
rın lbaşuıda durur, kulağını dellğe 

kor, ve dinlermiş. 
·Eğer bir fare hu. ad~mın !kula. 

ğma deliğe koyup ne yaptığım öğ
renmek için meydana çı'karsa, bE. 
men onu yakalar öidürıirmüş. Böy 
lece yüilerce, binlerce fare öldür

müş. Fakat o öldürdüğü fareleri 
yemezmiş. Sadece öldürmek için 
öldüriirmüş. 

Bu yüzden biı\'ok fare ailelerin. 
de ~}enler olmu~. Fareler bir a
raya ooplanıp başlarına gelenleri 
bir p.rkı ile ifadey ... başlamışlar: 

cKaru1ler, karılar, 1ıep birer 
birer.> 

cO cıdam yüziLndell öliZp gitti. 
lcr.> 

c Yuvalar seısi=dir, zevkı kal. 
trıaclı;> 

.-Ailesiz ?Jtl§Uf'lak ne güçmüş 
meğer.-. 

Ç~tçi gene deliklerin başında 

du.ruYQr, ge?e dinliyordu. Farele
rin şarinsı onu baza!l müteessir 
eder, bazan da coşturur, -dansetti. 
rindi. Hoplardı, zıplardı. Yan ya
tardı, sırtüstü yatardı. Bu da öyle 
bir danstı. 

Brr gün karısı tarlada işin biıtip 
bitmediğini sordu, çif'tçi o zaman, 
henüz tarlay:ı bir çapa bile vur. 
madığını hat?.rladı. Ertesi sahab 
kadın. itendisini göstermeden ko
casının peşine diiştü. Kocası tar. 
lanın yolunda bir delik giirmüş, 

kulağını deliğe dayamış. dinleme-

~ başlamıştı. Bir fare delikten 
çı'ktı. Fareyi yakalayıp öldürdü. 
~areler gene ayni şark!yı söyle. 
meye başladılar: 

cKarde§ler, kanlar, hep birer 
birer.> 

cO adam yiizihıden öliip gitti
leT.> 

c Yuvalar si2ssizdır, zevki kal. 

cAilesiz yaşamak ne 
madı;> 

giiçmü~ 
meğer.> 

Çıftç.i şarkı sesini duyunca hop
ladı, zıpladi. Yan yatt•, sırtüstü 

yattı. Gene meşhur dansını yapı. 
yordu. 

Kadın, kocasının bu hareketle
rinden pek bir şey anlamamıljtı 

amma onun tarlayı. çapalayacak 
yerde böyle şeylerle meşgul olma. 
aını hoş görmemişti. Artık saklan
masına lüzum kalmamıştı. Meyda. 
na çıktı. 

- Sen böyle çalışıyorsun ha, 
dıe<li. halbuid benim evde çalış

maktan canım çıkıyor. Bundan 
böyle benim yüzümü göremezsin. 

Ters yüzü ciöndü, kayboldu. 
Çiftçi evine döndüğü za.111.an ka

rısını bulamadl ve b!r daha cia hiç 
görmedi. Ocağın lbaşı.nda oturdu. 
Ağlamaya başladı. Farelerin şar
kısından bir mısraı tekrarlıyordu: 

c.Ailesiz ya§ilma1c ne gii.ç'llÜ!} 
meğer.> 

** ,. ............................................ , 
• Geçen bilmecemizde ~ 

kazananlar ~ 
Geçen bilmecr".miz.de kaza - i 

nanlann isiml~ri Pazarteı1i eünü 
çıkacak. N11m1zda ilan edile -
cektir. Hediye kazananlardan 
lstanbulda bu!unanlar, hediye -

: !erini Pazartesi ''e Perıembe 

i günleri idarehant>:mizden ala -
• bilirler. Taşrada bulunanlaruı . 
; hediyeleri po9ta ile adreslerine 
• Köndcrilir. 

"-............................................. --' 

11 Merakh Faydalar 1 
Maymunu canlı olarak 

nasıl yakalarlar? 

Onta Afrikadaki zenciler, ınay. 
.ımınları canlı olarak yakalarlar. 

BlkAye 

Evlenemiyen adam 
Yazan: Nusret Safa Coşkun 

Onlan yakalamak usulü çok ko- - J-4 MuzaffCiin gözüne gözük mi tüküreyim ;ı Nasıl bir ecza v-:ı 
layclır. Ağaçlara ağzı bir may,ır.u. mc.. Bomba 3tncak hedef arayan meliyim ki sana, intikamımı almıı 
nun ell gire~ek kadar boğulu tor- Stulıca tayyaresi gib: sem arıyor. E- olabileyim ;ı 
balar takal"lar. Bu torbaların içine ğer bir yakalanaC4lk olursan, Gi~ide T ealtine çahıtım. O Avrupa hari-

dönerain 1 tasma dönmÜf k,,armakanşak yüzile, 
iri birer cevız koyarlar. Maymun Dediler. bana yiyecdtm!ı gibi bak.ıyoı. o •-
tonbayı görünce elini sokar, Ce'\-izi Hayrel ettim. 34 Muzafferi, mek kin çocuktan ümid edilmiyen bir 
yakalar, elini geri çeker. fakat a. tebden mezun olduğumuz günden- tehevvür içinde üzerime atılmağa 
vucunda ceviz bulunduğu !çin eh beri görmcmiftim. Aramızda geç.. hazırlanıyordu. 

mit bir hadise de yoktu. Bu çocuk Ne aöyledimse para etmedj; 
irileşmiştir. T:>rb:ıdan çıkmaz. beni niçin arıyor? muttasıl bağırıyordu: \ 
Mayınını cevizi bırakmaz, bunun Benimle hvg& etmesi için bir - Sen benim istikbalimi yıkun; 
sebebi lbu<lalalıf,ıınd:m mı, herbal- aebeb de hatırlamıyorum. Arkada~ ürnidlcrimin katlilisin ı 
de öy~ olacak Torba··ı ağaca ko !ardan kinu görsem, Muzafferden - Bir ynnlıslık olacak Muzaf.; 

• : J • sakınmamı söylüyor, fakat 3• ün fere.iğim; belki 11ana bir azizlik yap-
yan kımse gelır. Maymunu yaka- bana niçin kızdığını izah edemiyor- tılar, benim ismimi verdiler. Yol-
lar, ve torıbanın ağını çözmek su. du. !ahi bir şeyden haberim yok!.. 
ret.ile maymunun ceviz tutan eı~ni Tesadüf bu ya .. Bir türlü karşıla- Bu sözüm onu büsbütün çileden 
tor1badan çıkarır Ma k f&IDıyorduk.Bu sefer bana da me- çıkarmıttı. 

. . . · . -r.ymun ço rak gelmişti. Bir az.izlik mi yaptılar, - Nasıl bir şeyden haberin ol 
sevdiği cevıze sahıb ounuştur. Fa- b,u,a atfen bir ;ey mi uydurdular} maı, bana mek~bde bu ismi takan 
kat hürriyeti elinden gitmişti!'. Çocuğun gönlünü alın.ak. ailite- sen değil miain ~ .. 

Y k •• • d k• fehbümü izal~ etmek ldzım 1 34 - Hangi iamH 
apra uzerın e 1 Muzaffer, !i.seden arakadaşım.. Söz - Etek herifin damadı değil 

Y
uvalar aramızda birc.ı aalakçadır. Mckteb miyim ben] .. 

- . 
.tıu.ııuı.:.Lanaa, bir nevi .kuş var. 

dır ki, bu kuş yuvasını ağaç yap
raklan üzerme bir başka yaprağı 
ceb gibi dikmek suretile yapar. İğ. 
nesi ıgagasıdu-, ipltği de ağaçlar -
dan kopardığı l!fler. 

de daima aluy mevzuu olur, bütün - Estağfurullah .. Mcktebde öy
azizlikler ona yapılırdı. Buna rjlğ- le derdik, hepimizin ismi yok 
men hepimiz severiz onu.. Hatırlı- rniydH ..• 
yorum, mektebde bir de isim lak- - Benimki isim değil, kara dam 
mııtık. galiba.. Ona ııf.şek herifin ga .. istikbalime bile mani oldu. 
damadı» diyorduk. Bu ismin bir de - Anlat L:uzum ~nu .• Şimdi me 
sebebi ola.c:ıktı. Yanılmıyorsam, rak2an Avam kamarasına döncco
mektemn bitişiğındcki bostanda ça. ğim. lzahlatı hep böyle talik etme 
lıtan bahçıvanın di yüzü düzgün. canım 1.. 
kırmızı hırp gibi bir kızı vardı. Bi. Hikayesini siz~ aynen naklediyo-
z:im salak. 3.ıt, bu kıza abayı yak. rum: 
mış. galiba biTaz da işi Herletmi~ti. - Mektebde takılan isimler, h-. 
Bir gün dut ağ3cının dibinde kızl!! yata çık.ınc.a unutulur, gider. Ha
atna fıtna ederle: en, 'kızın babası ı tırlandığı zaman da bir tebessüme 
görmüt, ıop.;ı ile onu mektebe ka- hatıraların ihyasına vesile olur. Fa
dar kovalamış, üstelik müdüre de kata benimki öyle mi yal .. 
pkiyet etmi§ti. Hepinizin ismi unutuldu. Benimki 

Bu romantik « h aıkı anlamıyan herle esin ağzında.. 7 ararını görm~ 
zalim peder, Muzafferin dchvtli aem umurumda reğil.. Fa~at bu 
infialini muc.ib olmuştu. isyanını da yüzden evlenemiyorum. 
ağzından ilk <lefa iJjttiğimiz masum - Niçin evlenemiyorsun. ne 
bir küfürle ifade etınqti atakaS'l var bunun e"knmelle? ••• 

-------------------------------------------.:._--------------- -- Eşek herifi.. - Alakaıı olmaz olur mu) •• 
lıte bundan sonra Muzafferin ismi 4 kıza talib oldum. Tam itle: yo. 

«Etek herifin damadı• kalmışh. luna giıerlten hu isim yüzünden ni
Sınıfta üç tane Muzaffer vardı. O pn, nikah, batta düğün yarıda kaL 

kardeşm biliniyor. 

mevzuubahsolduğu zaman: dı. 
- Etek herifın damadı Muzaf- - Hiçbir şey anlamıyorum. 

fer mi? - Anlamak işine gelmiyor ta-
Diye 11orulurdu. bii.. Dinle o halde.. Mahallem~c 
Burada size itiraf edebılirim: Bu yeni taşınan bir kiracının kmnı be. 

ismi ben takm1'tlm. ğendim. istedik, muvafakat ettiles. 

Küçük Tekin, 
tarladan bir çuval 
patates toplamı~ 
Bunu kendi araba
sile şehre götütt. 
cekti. l''akat araba. 
yı çekmeye kuvve. 
ü yetişmiyordu. 

İri bir keçi gör
dü: 

Aklına bir çare 
geldi: 

Öbür ucunu ca 
arabaya. Çuvalı a. 
rabaya yükledi, fa
kat keçi, araba 
~ekmeye alışık oL 
madığı için duru
yor, ilerlemiyordu. 

Tekin ona da bir çare buldu. Uzun 
bir sopanın ucuna bir havuç taktı. Ha
vucu ke~inin gi)zleri önünd~ tu.ttu. 
Keçi havuca yaklatmak için ilerledikçe 
tabii araba da yürü yor, keçi havuca 
ye-tişemiyor, gene ilerli-yordu. Böylece 
keçi arabayı fehre kadar sürükleyip 
götürdü. 

Bu isimle, !\!uzaffr.rin y:llardan Tahkikat yapmağa başladılar. Her 
sonra beni arayışı ara!unda nasıl bir İş yolunda g:diyordu. Fakat arka
münasebet bul.ıbilm:lim? Nihayet, daılardan bir~M sonntıtlcır, beni 
Muzaffer beni yaklamağa muvaf. hatırlayamamıı: 

- Ah, ne olur
du, d~di. keçiler a
raba çeknıeye ab. 
pk olsalardı da :){e. 
çiyi arabaya bağ. 
ıasaydım. 

- Hele bir tcc
riibe ed,;yim. 

Orada bulunan 
merdivenin bir u. 
cunu keçirun boy
nuzlanna taktı. 

falıc oldu. Zaten kaçmıyor, ben de · - Hangi Muzaffer~ Acaba di· 
meraktan onu anyoroum. Görür ye düşünürken, tipfo•i tarif et
görmez, evvela lıcıpkırmızı oldu, miıkr: o da bot bulunmuı: 
sonra zerdeçal rengini aldı. - Ha, hatırladım, eıck herifin 

- SöYfe diye bağırdı, .eni ne damadı Muzafferi Demiş... Mü11-
yapayrm, ö1diiTeyim mi) Yüzüne (Arkaa.aJfa 8 aÜbm l de) 

26 -- 1 
Şeyh e!endiden iıin alındıktan 1 

- Al bakalım çingene kızıl ••• 
Saçlarının diyeti! ••• 

Dedi. Balm, biraz irice süzme 
ayaklan, küçücük. altın tümseği-

sonra, Süıtlüce, Jlliri Yusuf efendi 
bahçesine, h"3draz:ım hazretlerin n 
~içokçlbaşısı !tarafından yetiştiri
len cDanC'l nar. ve cErikei la -
but> u görmcğc geçmişlerdi. Yu. 
sırf efendi bahçesin':ı itile ta'htn
Jan arasına serilmiş seccadoelerin 
ii2'e'r'ine mükellef bir sofra. hazır. 
eh. 

nin altında kayboldu ••• Kız. gü
lümsedi ... Muhsin Çelebi; sert bir 
sesle emretti: 

Nazı al> ~tm1~ te bin femxıre • 
rcsmctT·~i§ hayol! 

YAZAN : REŞ.4D EKREM 

Esircinin konağında neler oluyor? 

- Gel bakayım buraya!. .. 
Dedi. Bir an evvel vahşi ahuya 

beflziyen çıingene kızı. sessiz, mu. 
ti, genç esircir.in yanına sokuldu. 
Muhsin Çelebinin makası bir iki 
defa daha şakırdadı. Me~-dana bir 
Hindli ıköle çıktı .•. MakaSJn ifi 
bitince. esircibaşı el cı.rptı. İçeriye 
gil'(_I!) kaby:l kadın, kapı ağzında 

i,ıe ol .ırftdur atılmı;, ka11M"tin 
olııı~ 3~fti"! 

Hed:min SP.Si lıala kulaklarında 
idi: ÜÇ kat mermer fıskiyeden 
sav:rulan sula!', bir çingene rakta
aenin tunç renkJi çıplak onnxıla. 
nnda küçücük inciler ·gib: panl
dıjVl'dl.ı... Memeleri. geniş omuz. 
lu dümdüz göğsünde iı'i birer ya
ban çileğine benziyen bu çingene 
knım, saçlarını ikcsıp nadide bir 
Hindli köle diye satabilirdi; Muh. 
ı;'n Çelebi, çevik bir hareketle ay
rıa)"J ibıraktı. yanında yatan çin. 
ıene rakkasenin. yüzüne eğilerek: 

- Adın ne?!... 1 - Hı hı •. .• Benim adım Bal.iye geçirdiği ~ınlık anından is. götleri vahşi bir ahu gibi açılmıştı. donakaldı: 
Diye sordu. Kız, ç~lilı: gibi sert dır!. .. E senin adın da Arıdır!... tifade ederek, Balın, beline kadaı- Kesik saçlarını bir kamçı gibi jağ - A!. • · A!.. · 'Üstüme iyilik 

kollarını esmer gencın boynuna Hem karaca Arı!. •. E sen har _ inen k&cıiir gibi saçlarının yarısı- eline dolayarak, bir çekmeceye sağlık!..· 
dolayarak. cesur, laübali 'Wle fU}ı; mancılann çerib:ışı oğluna ben- na, oroo.z hizasından ·bir makas doğru ılediyen esircibaşıya; hırçın Di~ kekeledi. Muhsin Ç lebi. 
cevab vermedi, k:ı1w kıkır gül- zersin beyim!... attı. Bal bir çığlık kopararak, kek- bir sesJıe.: kayıdsız: 
meğe başladı. Muhsin Çelebi, ba~ını çingene lik gibi üç dört adım geri sıçra:h.. - Te 'ben esir değilim? ..• Sen - Sahibi dcvre.t. efendimiz bir 

- Kız adın ne senin?! kızının kollanndan kurtardı. Kü. Muhsin Çelebi kahkahalarla gülü- beni satamazs n:... Hindli köJ.e istemş tı .•. Bugiln bul. 
•Bu sefer bu k~-Uk çinjerı~ kı. çük Balı, ince belinden kavraya- yordu; bu kahkahaların arasında: Dedi. Muhs!n Çelebi. kilidsiz o. dlık .•. inşallah §imd! alıp Beşik.. 

zm:ıın dudkalanndan bir hece çık- rak kaldll'dı. Çingene kızını bir - Sahibi devlet efendimize bir lan çekmeceyi. ayağile açtı. İçin. taşa götürürüm!.·· Tız çamaşır ve 
tı: endam aynasının önüne götüntü. Hind kölesi, hir Hind köçeği sa- den, eiilip bir atlas kese ç,kardı esvalb! ... 

Bait... Aynanın önünde ouran bir altın tacağmi!... ve ıkaytanım çözerek .küçük Balın Dedi 
Senin adın bal mı?... makası aldı. Kızın. ne yapacak di. Diye bağırdı. Çingene Juzmın çıplak ayaklarına doğru fırlattı: ~ (Arbu var) 
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(Memleket 
Egede 

Üç ayrı bölgede 
muhtelif kız kaçırma 

vak' aları oldu 

!İmm (Hususi) Ödeml§te 
Be2'degüne köyünde Mehmed 
oğlu Mehmed, Asım kızı 
16 yaşında Gümriyeyi zorla, Öde. 
~ın Zeyniler kıöyünde Mustafa 
Giıler, Hakkı kızı 17 yaşmda Zeh
ra Çırağı nzasile ka.çırmışlaNi'tl". 
Suıçt'Ular adliyeye verilmişlerdir. 

ıBaıymdınn ~nE köyünden 
iMeıhmed. oğlu Hilmi Meray vıe ar
lkıadaş.ı Ahmed, &ynı Ji.öyıde Mus. 
tMa kızıı 14 yaşında Hatice Değir. 
nıenciyi ça',Ytrdan köye gelirkm 
morla kaıçırmışlal'\iır. Su.çlular a. 
ı-arrına'ldadır. 

Kem~ kazasının ören kö
yünde oturan tbrahim oğlu Ke
mal Teke, Armutlu köyünden 

......... 

Trakyada panayırlar 
açılmıya başladı 

Musta!a kızt h yaşında Ayşeyi H Ik 1 k 1 k } k h kaçırmış ve zabıtaca yakalanmış- a ma ının sürümünü ış 1 ve yıl 1 i ti-
~~:............................................... yaçlarını panayırlarda ucuzca elde ediyor 
( KUçUk haberler ) Edirne (Hususi Muhabirirniz-,safa ve :eie içinde köyüne döner. 

. . • . . . den) - Trakya panayırları her ta.. Türk yurdunun erkeği ne ise ka-* Izmit. zıraat muallimi Yunus rafta aÇJlnaağa ba.tlamıştır. dmı da odur. Erkei{nin bulunmadı 
Unatın asli maaşı 25 den 30 lira Halk, malının aürmünü. kıJlık ve v d le d b• ı ·· k d 
ı~ b' d t rf' • • .M.L •L • L OO 1 d gl em r e U rO U a in yapar, 

O.u.u.UŞ Ve ır ecere e ı etm.iştır. yuuıı; ıntiyaçnırını panayır ar a 
Şeilırimiz ziraat katibi Kamil de en ucuz tartlar altmda elde etmek- Çapasını, d<\varını, harmanın, or
Es~ tohum ıslah .istasyomı tedirler. Oraları bir iktısad mah. manını, ve arada lusabHdiği zaman 
aynıyat muhasibliğine tayin olun- teri olduğu için bir cephesi de sos- lardan 'fayda!anarak teı:gahtnı da 

ınuşt.~.. yal sevgi ve tanıtın kaynakları sa- k.ullandı_ğı_g_ib_i_._. ·-----* lzrnir fiat müraka.be komis. yılabilir. 
yonu, yarın vilayettıe bir toplantı Panayırlarda boğa, Clana, deve, 
yapacaktır. '- '- ,_ t b . 

* Z
. v-ı-:.t . ıı;oyun, ıı;UZU, teıı;e, a 1 eygır, ara. 

lzmitin yeni Halkevi 
binası tamamlandı ıraat UA.CUetı ıtara!ından b . '- b · · ~'- · l A

3 
.. a. yeme, ıçme, kılız; kıyafet, akır 

mp~ 'l;."W.Uu
1
} o an "1: O ton gozta.. t.. danl '- b.e b l k lzmit (Hususi) - Şehrimizde 

f Iz · 1 · ~=- f · çaıı;ır, ava ııı; ve r feY u ma l k I 
ı ~ ge mı~ı.ıu.. zrmre a~ı- .. .. .. üç ıenedenberi yapı ma ta o an ye-

lan nühmı partı. beklenmektedır. murnkundur. ni Halkevi"' binası tamamlianmııtır. 
Göztaşı, dıet1hal ihtiyacı olan köy- Trakya panayırlarında bilhassa Binanın muvakkat kabulü evvelki 
lUlere tevzi edilecekt:r. doktorlar. veterinerler merkez açar, gün Parti Cenel Merkezinden gelen * SNa.s Meb'usu Mitat Şük.- çadır kurar ve belediyelerle köy mimar Sabri Oran ile burada teıelt 
rü B\eda İstanbul.dan, Muğla vila- idareleri de oralar.ı uygun bir dere- kül eden bir heye~ .marifetile yapıl. 
yeti parti idare heyeti reisi ~bi. 1. '- ı_ı ld _ _ı 1 mıftır. C. H. Parbsı genel sekreter-

ce ee ır ıı;aynaıı;.-..n e e cuer er. liği~· · H lk · b' t f .. din Çakır Muğla.dan, maliye nıü- , .. . yenı a evı ınasının e raşı 
.L.i+;..,· ~.....3....· Ö k K" ·~ Temıztik duzen ve her te1 ernnıyet için 20 bin ~ralılt tab.aiaat koymuJ-
~ .. "lı nu.ı.ı-ı ncu \.Xlemı;ı"""'·• t h d ~ .b. ..dd s· d k. •. 
D l t h 11 "f tti . N' atına a n ıgı gl ı panayu mu e- tur. ınanm e orasyonu ıçm açı. 

BV e ava yo arı mu e şı ı- La .. b it d N fi B b' 
~zi Aşan Ankara.dan şehrimize lince radyolar kurulur. Halka farah . n ·ı~ska a a '1 a8~ esen

0 
'- ı-

Dilekler 
ihtiyaclar 
İzmitliler belediye

den bir plaj 
istiyorlar 

lzmit (Hususi) 
mit, bir sahil tehri ol -
duğu halde d ~n.izir. ve ba
buaus bir plajıo ht-r zaman 
hasrdtini çekmektedir. İzmit. 
te maalesef plaj yoktur. Bu 
buanltıcı günlerde bu hasret 
daha derinden hissolunmak
tadır. Birkaç yıl evvel duba. 
ların yan yana gelmesile bir 
deniz hamamı yapılmışhr. Bu 
hamam ihtiyacı az çok gider
mekteydi. Fakat, iyi idaTe edi
lememesi scbebile dubalu 
battı. Ei'an da bu tekilde dur 
maktadır. Bu hamamın beden 
terbiyesi te~ekkülüne devri 
.ile yeniden açılması çok arzu 
edilmektedir. 

Diğer tı..raftan belediyenin 
münasib bir yerde plaj tesia 
etmesi her halde bir zaruret 
halini almıştır. Güzel ve dur. 
gun bir denizi olan İzmitin 
plajsız kalması hazin telakki 
o\unmaktadır. 

Hazinn 14 

Kanh güreş 

t Yirmi .. beş otuz a~ı~ .~esafe ka-pandınp yenmeğe savaşıyordu. 
eden ~usabıklar, bubırmın zorunu Hem de olanca hızı ve kuvvet ile ... 

bozmaga cehdediyorlard1. 1 Bir ...,.y degv:l. Karagöz ralı ma.. 
.. Nihayet; bin müşkülatla Kara- niasma "~arparak daha kol:y yeni. 

goz yakasını kurtardı. Ve hasmının lecekti 
altına düşebildi. · 

Şimdi; Aliço üstte, Ka.agöz alt- Karagöz; çalının önünde; gör • 
ta idi. Ne ise; hiç olmazsa yenil- düğü havalanma zoru karşısında 
mekten kurtulmuş alta düşebilmiş. tekrar bir ileri hamlesi daha yaplL 

Bu hareket onu ç11lıların içine ıokti. 
Fakat; yere öyle düşüş oldu ki; mu~. . . , . 

yüzükoyun çayıra düşen Karagö. Bınlerce seyırcı.' .. ~e~~er!.nı terke
zün üstüne; çeki taşı gibi bütün a- derek meydana yurumuıtu. Herkea 
ğırlığile hainane ve inadma düş- neti~e_Yi gö.zlerile görmek arzusun.. 
müştü. Bir an için Karagözün bir da ıdı. 
tarafı sak.atlandı zannedildi. Lakin; IJandarmalar, askerler ahaliyi 
o, çevik ve adali adam; düşer, düş- meydandan atamadı. Ne t!.ifrmk dip 
mez bir yay gibi toplanıp doirul. ç.iği ve ne de sopa para etmiyordu. 
du. Halk şirazesinden çıkmıştı. 

Aüço: şak kündeaini almak isti.. Aliço, zorladı, Karagöz ilerledi. 
yordu. Mücadele başladı. Birkaç Nihayet; kalın çalı yığının içi. 
dakikallk savaştan sonra; elini kas.. ne girdiler ve ottadan kayboldu.. 
nağa geçirdi. Vaziyet tehlikeli idi. lar ••• 
Kar~gözün bu kündeden kurtulmaaı Şimdi; bir kunduz gibi; çalıyi 
mucı~e ola~ak~ı.. . . bir yandan diğer yana delerek ge': 

Aüço; şımdı ikıncı harmana baş- çiyorlardı. 
lamıştı. el kasnakta hasmını suru- ç '- d 

d K .. k lm v l oıı; geçme en, çalının öbilr 

Y
yordu. aragoz urtu aga ça ışı- tarafına çıktılar; her iki pehlivaa 
or u. d L •• d 'd"l 
Meydanın; nihayet bir yerinde a ııı;an ıçın e ı 'er. 

on metre genişliğinde, i'i üç metre (Arkası var) 
boyunda bir çaltı yığını vardı Bu Okuyuculara cevablarımız 
çaltılar, K.ırkpınara gelen ayan ve • • •. .. 
eşrafın ocaklarını tutuşturmak için ~~e ~~ ~ mud'!: 
getirtilmişti. Geniş güreş meydanı. ~ı a uneto 1 Ahm 
nın çok uzağında bulunan bu çaltı p~ y : uf ..... ...._. k'.. ... .. .. k da 

w .. ') L ..n.oca U.S U rnÇ ..... r VS. ... a.UÇU .._ 
yıgmı, gureşçı ere zarar vereceıı; şüııeceQc r kı. ll d M 

11 yerde değildi. ~ ı anma .. •m. o a. -
F k t Ali h J nın. ır.oca Yusufu Rami gureşlnde kün 

a a ; ço, .. as~ını çapraza de ile aşırıp açık dü ürdüğil s w olan 
otuz kırk adım surmuı, bastırdık. şahid1ıer1e d® d ş ag 
tan sonra da şak kündesle aürümeğe Koca. y , f ~ur. 1 ;-m d b' blr 
başlanış olduğundan meydan her . usu ' . ~rge ec.,,. e .. ç 
!,_, • d d 1 v b 1 ıvakit yenemem.ıştır. Bu da herkesçe 
uuııne e ar ge mege aş am1ştı. ıil.n.-.-.. 

H 'ki h 1 w m ..._ur, er ı asım; ça tı yıgınının .. .. . 
yanına kadar geldiler... Adalının buyuk pehlivan olduğuna. 

Ali h k k .. d ·ı h hepimiz tnsdiıc ederiz Fakat, gcret 
ço; asmnı şa un esı e a~ Molla k H 1 1 .. dalı ft" 

«elmiş.. Foça lka~ı Rı<ivan lı haberler ve milli musikinin seç- nncı~ azanmı~ur. ına.nın eıı;o-
t;....,... · • • L· l ki d' l .1. V rasyonunu bu Turlt gencı yapacak-
c "\ .. ya gi.tm.ıştir. ıun parça arı zev e ın eti ar. e tır. * İı.mit hıfzıssıhha meclisi, dün böylece halk alacağını alır, verece. İzmit Halltevı bir aya kadar yeni 

v~landtrıp yenmeie çalıııyor, Kara· Hib ~redir e~e e<: "" ~m;:.; 
Kaphca ve içmelerin ıslahı goz de havaıanmamak için ileri 1 ~ .. ır ;.~o :. :~ yamı.a 

doğru atılarak kurtulmak istiyordu. 
1 "'•-~~kı""imlhlŞll u unınas... . 

81lat onda sıhhat ve içtim.al mua- iini verir, bir boşluiunu doldurur, binuma taılnmrı olacaktır. 
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timai uavenet e a eti, meme- 1 arın an o ayı a, ır;lrnse muc.;,.- c;:tk düşürm" t" F 1 kı!ıHc bi 
ket dahilinde bulunan bütün kaplı- hale edemezdi. · uş ur. a~ a e r tef ~enet müdürlüğü binasında mü

dür Dr. Cevdet Saracoğlunun re. 
Ü>liğirde aylık toplantısım yap. 
~. vil.i~tin sağlık itleri üzerin-
de müzakerelerde bulunarak bazı 
ka.rarla.r ahnıttır. * Muradlıda ilk arpa ile rapi
aa mahsulleri satılığa ç1karı~ 
tır. * Bilecikte hamamların kur
tunlannı ç.almakta olan 16 yaşla. 
nnda Rasim ismindeki hırsız bir 
81.Y' '12 güne rnahkfun olmuştur. * Bilecikte euiisi:imal id':iia.5i1e 
mahlklemeye verilen maliye tahsiL 
darı lbeş sene üç aya mahkum ol. 

c lzmitte Halkevi çalışmaları ) yazılmamıştır. Mahlm olanları sıraJ& 
ca ve içmelerin esaslı ıurette ıılahı Çünkü; A!içonun elinde mükem ginniıJ olarak .. 
ve hallumızın buralardan daha g-e- melen takılı bir oyun vardı. Bu va- Hakkımda gösterdit'nlz -ksck t 
niş ~ir tarzda "..~ ucuzca iıtif ad esini 2iyt.tte güreşi bıraktırıp tekrar ha. veccüıbe teşekkürler e~er:. e.. 
temm eyleme,gı ltararlaştırmıştır. sıml&.n meydana getirmek Türk Van· r __ ! t M •. l!!..I!•~·· dl 
Şeb . . d k' I"'- d I ] .. . . d ~·1d· B" • LUUUye U11unugu a nmız e ı a aKa ar ara ge en gureşı nızamatına uygun egı t. ır kıaım ko • • Fah.r" Ercel • 
bir tamim.de kaplıcalarla memba pehlivan, hızını almıı ve hasmını Melet~~ Kn'~ma.r ~ıdcm-
suları ve ı~mder hakkında .malU.. fena bir vaziyete düııürmüş iken, da vermiş olduğunuz maltlmata te 
mat ve. re"ml~r. istemiştir. Neşre~i- herhangi bir halde güreşi bıraktı- şeJc.kürler ederim. Bilhassa, Kırkpı: 
lece~ bı~ bro~ur.e de bunların sag- rıp tekrar meydanda tazele-mek ola nar kuruluşunun günlerini Te aylarını 
I~~ uzen~dekı faydaları tebarüz et. mazdı. Ve, doğrusu da bu idi. Maa tesbt"t ve tarif etmeniz spor tarihi 
tmlecekbr. mafih bugünkü beynelmilel güreş- ma noıct;al naza.rındıın allkalıdır .• 

lerde buna cevaz vermezler. Güreşi Pehlivanların üzüm vatU bağlar. 
lzmitte şehir suyu kesildi olduğu yerde bıraktırıp tekrar mey da ya.şamaları beslenmeleri içindir. 

muıştur. İ:z:mit, (Hususi) - Halkevi fa- şaf etmektedir. Gönderdiğim resim * İıımıitte demir yolunda Ar- aliyet gösteren Halkevlt-rinin en Hal'kevi azalarından bir kısmını 
man lokantasını soyan hırsız Ah- iyilerindedfr. Halkevi reisi Mehrned İzmit:in zengin ve mebzul olan ta.
med oğlu OsJnan ile ark~aşı Ha- Ali Kiğıdçının yakın alakası ile nni eserleri arilsında tetkikleı ya· 

İzmit (Hususi) - Üç gündür 
fzrnitte tehir suyu, mevcud bir arı
za sebebile kesilmiş ve ,,.hir klsmen 
susu:z: 1'almtştır. B<'lediye, derhal 
faaliyete geçerek bu arızayı yap. 
tırmıt ve şehir susuzluktan kurtulun 

dana getirterek hasımlara güreşi ta- Çünkü, Türk peıhl!ıvanlan iisüm za. 
zeletirler .•. Bence; bu güreşten z.i- manında besiye yatarlar... '" 
yade ~okka!>azh~ ~lmuş olur. . Reı!llmleri bulup n~etmek miif -

Ne ıse; Karagozun, kaçacak: yen küldür. Fakat, ilerid•.? bir kolleksiyoo 
kalmamıştı. Önüne, çalı yığını da- çıka.cağını :ıiı.e şll\ıdiden haber vere.. 

san vıaka1anmış1ardır. bu faaliyet hergün daha fazla inkL parken tesbit etmclted'r. muştur. 

crSon Poeta» ma tefriba: 7 8 mişti. Kapının önünde duran ka
pıcı kendısiııe bir zarf uzattı. 

- Bay Sülünden! ... 
Sülünden!. .. Sülünden bir mek 

tuh!... KaLbi çarpıyor, parmakları 
titriyordu. Zarfı güçlükle açtı. iBir 

/~~=~~~~~~;:::::!::~=~~=fil~ hcsab!... Bu nedir?... Bir tütlü ) ıi;;:~.;;;;..;;::..;::ııı::::;;:..;;;;;~~~=-=~~ .. anlııyam.ııyordu. Kapıcı bir şey 
YAZAN : EKREM RESID söylüyordu, ne söylüyordu? .. , 

Didaı:. derin bir nre:s .aldı. Şet: j yorum ..• . :~. wsan~ ne 
vanın gozleri ancak zihır suretı 'Pabucu buyuge gıtsen 
görebiliyordu. Bu kanaat kendisi- maz! ... 

demeli! .. · I ıtıan kendini alamamıştı. Sülünün 
fena ol. kapısı açıktı. Bir hiımetçile katın 

- Ne diyorsun? ..• 
- Bayan. diyorum ki Bay Sü. 

lün giderken otel hesabını sızın 
tesviye edeceğınizi söyledi .•. 

he lbiraz emniyet getirdi. Şetvana - Neden gidecekmişim? ... 
karşı gelmek cesaretini buldu. E- - Kendini . okUıtmak için!. .. 
vet. mu.k.ıwbele edebilirdi, fakat Sana olmuş olan~ar ayol! .•. 
kla ileri gitmemek şartile... Şewan birdenbire durakladı ve 
:Ah, suçlu olmak, alın a~ık, baş d~ndü; sonra, kendi kendine 
yüiksek dblaşamamak meğer ne konuşur gibi: 
D'.Jlişkülma.iş! .. • - Bak, dedi. bu doğru! ... Da-

- Söylesene be!... Söyle karı, na oldu olanlar. Amma ne old\ı. 
sana ne oldu.!... ğunu gel de anla ... Acaba ne oL 

- Doğrusu buna gülerim... du? ... !Bende bi~ eksiklik var .. . 
Dillar, kulağa pek falso gelen Amma ne olduğunu gel de anla .. . 

bir kıahkaha attı.!... İleri sür:nüş olduğu bir müta-
- Sus be! . .. leanın dıoğru ol:iuğunu Şetvan ta~ 
- E>vet gülerim ... Bana ne ol- rafpd!an teslim edilmesini gönnek 

duğumu soruyorsun!... Bunu sen Didara .göre bir zafer temin etmek 
'tıendine sor! ... Bak hele şu ayna. demekti, Bugünlük fazla bekle
ya ... Sonra ağzından çıkan sözle- mıek, istemek bir hezimete mey-
re bir lwlak• ver ... Halini, tavrını dan verebilirdi. Zaferinin ver~ 
görsen şaşarsın! ... Bir de bana ne olduğu şevkle 
ol'duğuımu soruyorsun!... Ben sa- - Hak ... Bak, kendin itiraf e-
~e asri bir kadın oldum. Şimdi- diıyorsun! ... Sen çıldırdın! ... 
ye kadar uyukluyormuşum. Uyan- Deyip oda.dan dışarı fırladı. 
"1ro Kendime bakıyorum. 1tzenip Kıoridord.an ~çerken Sülünlin 
tılezenip tuvalet yapı10r. süsleDl- odasına uğralnak 1AW'kint tatmak. 

garsonu odayı temizlemekle mcr 
guldüler. Fakat bu ameliye adi bir 
temfzliğe benzemiyordu~ Odanın 
eşyası dışarı çıkarılmış, pencerele. 
rin kaffesi açılmış, her şey yerin
den kaldınlmışt.:. Kapının On.ün
de durup SUlunün nerede oldu. 
ğunu sordu. 

- Gitti bayan! ... 
- Gitti mi? ... Nereye gitti? ... 
- Bikm.iyoruz, bu sabah ateli 

terketti!.,, 

- Evet... Öyle ya... TabH ... 
Kendisine borcum vardı, böylelik_ 
le ödem.iş olacağım! ..• 

Sokakta, kapıcıya söylemiş ol
duğu bu yalanı ne çabuk bulduğu
na kendi de hayrat etti! Böyle ko
şa~ nereye gidiyordu? ... Ha ... 
Evet. Şetvana bir dbise almağa 
gidiyQrdu. ... Sülün ..• 

* Didar odadan çıktıktan sonra 
Bir ilti saniye kapı. .peneere, Şetıvan d~nceli kalnuştı Evet. 

duvarlar, yf!r, tavan hep~~ kanştı, ıkenclisı.ne bir şey olmuştu. Buna 
binbirine girdı. Didar duşmemek c:üphe yoktu. Fakat ne olnıuştu? 
için giirzlerini kapadı, Bunu bir türlü kestiremiyoıxiu. 

- Nasıl? ... Ot~li mi terketti? .• Evet, eski Şetvanla b~ünkü ara. 
- Evet bayan. biz de odayı te- sında büyük bir iark vardı, fakat 

mizliyoruz, akiama başka müşteri bu ne iıfad.e ederdi? ... Hiç!. .. İn
gelecek. san kısmı değişm~z mi? Dünya, 

Garson, hafif bir istihza edasile alem değişiyorken ferd niçin de-
Did.ara şu ufak ıtaşı attı. ğişmesin?... Adam sen de!. . . De-

- Fakat bl1 sefer gelen bir ba- ğişmiş değişmemi11 kime ne? ... 
yandır!.,. Kamı acıkmıştı. Zile bastı. Giren 

Didar alellcele meıdLveni in. hizmetQi akça, pa~~. eli yüzü te. 

yanmıştı. bilirtm. 
Fakat; eloğlu diııliyor mu idi} Ha.kkımda gösterdiğiniz tevecciiıhe 

Elinde şak kündesi, hasmını lıava. teşekkürler ederim. 

miz bir kızdı. Hoşuna gitti. Gülüm.. 
setli. Kız onu bu. alacalı yırtık el
bisenin içinde görünce gayri ilıti
yari güldü. 

- Ne o, güzel kız, ne gülüyor· 
sun? 

- Hiç efendim! .. , 
- İsmin nedir, hoşuma gidi. 

yorsun! ... Lüfer gibi cilvelisin! ... 
Şetvan daha ileri gidecekti, fa

kaıt laz sözunü keserek: 
- Zil çaldınız, bir emriniz mi 

var? ... 
Diye sorması üzerine': 
- Evet, dedi, karnım aç ta 

kahvaltı, şöyle ekmek, peynir, 
yağ. filan bir de çay :stiyorum! ... 

Kaıhkaıhasmı güç tutan kız dı
şarı fırladı. Dışarıda bol bol güle
bilirdi. Şetvan kahvaltıyı getirdi
ğiıruie kıza nasıl takıhı<:ağını dü. 
şüne.rek gülümsüyordu. Fakat 
kahvaltıyı garson getirdi. 

bilmiyordum .. . 
- Bu ne biçim csvabd.ır? ..• 
- Alelade esvab işte!... Ha. 

zırcıdan aldım ..• 
- Kadın sen aklını mı kaçır

dın!. .. Ben böyle C$Yab giyer ım. 
• '1 ylll'n ..•. 

- Nesi var canım!. .. 
- Nesi olacka!... Böyle elbise 

bize yakışmaz!... Bu elbiseyi giy
di mi adam kaleme gidip yazı ya.. 
zar... Yazı kim. biz kim! ... 

Didann mücadeleye ne hali 
vardı, ne vakti. Dünya yıkılnq. 
kendisi de enkaz altında kalın~tı. 
Yorgun. bizar bir sesle: 

- Pekala, bugünlük bunlan 
giy, şu paçavralardan kurtul, son.. 
ra kendin git, istediğin, beğendlğiıl 
elbiseyi a.l. .. 

Dedi ve kederli düşüncelerine 
daldı. 

~an kemali iştiha ile ekme~ Şetvan, Karadenizin en haliıl 
ğine yağ sürüp reçel koyup yer- şi.vesile: 
ken kapı açılmıştı. İçeri Didar gir. - Tövbe ... Tövbe ... Tövbe ..• 
di. Elindeki koca paketi yatağın Diyerek yeni cLbiseleri giymek.. 
üzerine attı. teyd.i. Didar, kendisinin gctirmif 

- İşte, gef.rdim... olduğu elbiselerin ölçüsü ıtamam 
Sonra katb ıztırablarını gizle- gel.ip gelmediğini görmek için ba.. 

mek ipin paketi telaşla ~mağa şım kalkiırmağa bile lüzum gör--
başladı. medi. Sülün gitmişti. Bundan son. 

- Bu ne?... ra her şeye karşı derin bir lakay-
- Elbiselerin!. .. Gömlek te al. di duymaktaydı. Ancak burada. 

dıın, kravat ta ... Bir çii)t çorabla bu otelde oturmasına imkln yok. 
bir çift ~undura da var ... Şapka tu. 
ala.ioo?ırp. ÇÜI?-kii bapnui ölçüsünü .11 lf (Arba ftl') 
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SOil POSTA 

(Resmi Tebliğler J 0zaı ... içki ala yhlarları 
(~ ı - •)'fada) 

da alkol .knll:uıanlann muhrm '* 
kısmı slhhaten ?e rotıan hasta m.. Binga.zt kadar 

( ...... 1 - M)'fadm) 1 o üpm Zülfikarla locada o- bombalandı mlcadeıe. :;/~!kı1: ~~a:azir:: 
Arama bana tiyatroya gelir: turtıyUlm. Vfktorya. kendiııne KaMre 1.3 (A.A.) _ Ortap.rk- ~.&lltl btitün zavu.llı bir şekil almakıta. 
- Zülfikar &,' ne kantosu aldığını hediyelere karJı; benim o tak.i İnciü ba-n JwvTetlerinin dün U"U ,.__ L d muUak felce uğramaktadırlar. Bu 

emred«Sia?. vakit eı sevdiğim kantoları .t>y- akpmk.i tebliii: haı-sta on rada yapılan yüzden sarfolunan paralar. tasar. 
Dediğim ıaman: 1~: Libyada Ça.rı:ımha ıünü lqitiz ..., ruf edilecek olsa, yekunu itıbarile 
- Bre :mektubun pr'kısı ... Be Caııı ccına ~meif, hava kuvvetlen d&fll18D teeennnl- b 'lr J toplanbda mühim bir servet tutacaktır. 

Mahnu:l ağa.. bilmiyor musun,.. Beyim pudr.ı günd~, lerilte kartı tııiicv•larıaaa eevam eL. & ICI &r l<fıdnin yukarı.da saydığım bı 
Hani o me.ktu.blu şaritı var: Kız Sürmemek olmaz, olmaz... mitler ve motörlü nakliye vaaıtala - Vatan vazifesine ile k 1 sebeblerden dolayı menedilmeei 
yolladı oğlana me.k1ub~ görücti.. Ah olmaz- Sürtrte~k olmaz •.. rile k.ıtaata ağır zaJiat •eriJimıifler. V8f n arar ar çok yerindedir. Her şeye hakfın 
anası vermiyor o kızı otlana .•• ı,. Zürfikara soruyorum: dir. Anı tayyarelerimiz Gazala, kotmakta ilk olan kanun, şüphe yok ki bu ift.e 
te o şarkı... rtakZülfiıkı:,Bey; acaba bizim üç ~=~:;n ~ôd:'ytikı~~ı;.r~-: şerefi kazanan- 8. Çörçilin nutku de yüksek otoritesini temin ~-

7.ci)fikarla aramızda hakiki bir o ne 0 •• •it t h 'b tın. ı _I!_ J • • ) • • cekıtir.> 
Sa...ı-. bir halM ce-vab veri or: uı~ı a rı e '1 erau. . arın ısım erını m•ıW:Ya tertib ettık. Bu komed- .. c"'Y 1 ~ Myah AglT bombardıman tayyarelen - A - • . . • Anhra aılliye nuarınıM 

,anın •ası: Zülf kar. Ben. Bizjm - an an c~ıenneme; - miz ~aziye ~ın ederek linıaı. neırediyo.uz « onıpanm ,eniJeıı tanz.mı CerJOll Bozlıoyunla. 
mürettib Vartan ve benim üç or- mud. · · Şu ~~ §ar~ öre.·· da ve merkez mendireği civarında . Almaıa ell.ile yapılmıyacak)) c- İçkiyı zararsız• telfakk et.. 
tağJm olacaktı... Sabahleyin Hani kıza gör.JCll yolladmır. Anası bulunan gemileri hasara uğratmı~ _ Yanbrnsevenler Cemıyetı tara- tnek anormal bır ınsanm fazııet 
......wı--... ~eldım. Bizım üç orta. km oğlana vermedi. larc:lır. Pilotlar•n ıaporlanna naza - fmdan febrlıhizdeki hastanelerden Londra 13 (A.A.) - .Royter: -'-U.. u ... --~ ... ı. . ,_ Scı:ıuui oı:uuğunu kabul eylemefe 
tın suratları gene bir kanş. .. Ben v.:kto-yaya ışaret ediyo~ r~n IOn ho~bardıma?lar netice. - ~ir ıa.ısmına ~i edildiğini yamı- BMme9 l>ildirildiğme gi)re, benzer. Mademki bu zehir ikana 
~ önüne oturdum... Dört rum... Zulfikarın şarkl6ına başlı.. ·~.de en. aşa~ı 6 denı~ l~>:an=ale gmnz g6ıııüllü hastd>akıcılar bil • 9aint Jaınes sarayında dün bir karıştığı zaman insanı zıvanadatı 
tane çay söyledim ... Çayları tam yor. mutea.ddıd üca.re~ g,.nı)cı:mm en - lhl ~ 'baflad'tlar. ioplantı yapılımştır. "Bu ıtoplanU- ç karıyor, o haltlc kötüdür ve ltal-
tçer.ken Zülfikar Bey merdivenle. Oğlan kol1'ııu do .Ziamaı kazı limand11 görülmektedir. • Bu :munuebetle Türk kad1nının ya. lngfltett, d<Jminyonlar, Hin _ dınlması lazımdır. 
ri çıkmap baştaıd1 ••• Evvelce oyu. Kız nafile hana meJ...-tuh Y<'llcı1'\4. d Berka dt~:ryare meyda,n~ -üze~l- çafmld'ıil vatan vazifesine ilk ~- distan ~ liJtün muttefıkle:- ayni Zl'Va Paanm: 

._ b Aman .• Amo1' .• A"14n .. Amsa e uçan u9m:ın tayyaTeten mu•• . ftl ~ şerefmi kazananlann ----..:. d h "Et- h k .,, 
nu ~ndisine öğretiıfim mürettı (Artu.u yöz ateşine tutubnut "' jç)erindeıı .......,_,---'-; . "61ımu:ıua a ur :[' nınsız are et Bedmôye olan arılaşıl•r meclisi 
Vartmı cali bir korku ile içeri gi- ..-) b' ·L ·d.;ı' ""---- _:.._.. ı -~:w. nep-e devam ediyoruz: niimessilleri i-::t;rak. etmi<:lerdir ıu d ır rnııdarı cı 't' ~· --.•-l mlt- :r ~ • .mey e 
~k: • k• 1 ft 1 tJT. C,,,.,..,.,,.,. haalo:neaı.Je İngiltere, ıımali İrlanda. Kana işret güheri ademi tem.vize ma.. 

- Ama,a Wyim, gme _.li,or!. iÇ 1 ara ar an Aı.- t.a.111 ,_.. 6iWMl•f da. Avwıtralfa, Yeni Zeianda, cc. hakıtr 
diye ııaytQııb. •• Benı Berlin 13 (A.A.) - Alman OT- iBedia Hınçalır 'Eleni Kurti.,a.. DUbi .A:fri.G. Belçıka. Yunanistan. Beytini okuyanlar ifi mügalf. 

- Kim geliyur?... . (~ 1 ~ ~) doları M,kama.daabiının tebli - dı. Senlıa ~ İklime Akgün Lüıbemburg, Holi&nda, Norveç, taya dökmesı'11 r ~ Esasen şair de 
Detince. . ~çki en gab~ ınsanıann bıle zih- ii: . . . İclil Erdem, lsmeı ~Ve~ ~ıoa,a. Y~avya ve muvakkat ay861 bozuk elanlan k~ttill-
Aıyni hararetle: ~ açar, ona hayattan ılhamlar • Alman hava b"TVetleri. • ln(Jiliz dide ~. tsıDet Gönül, Mu- ~ya mkii.n}etler:f w hvr ne göre, bu mtsralardan içki lehine 
- Hani geçen defa bizi top,e- verır.> • tiearetı;ne kartı J.aTbde yem ma • zaff F.ri9erL Kı A'Jy S P\aı:au:darm şdr General de G&ul- bir mana çıkarın.ak hak.sızlı.k. olur. 

kfuı Yıldız sarayına ıötiiren ser- • Mtlltı811 Lfllllan Bayçin: nffak.iyeder ~~1U1tıt1ardar. Sa • Wı= Hoaarı. E= Ya~ .:e- Mm ieliıiP.!Allleri. bep4birr1Ue gi. Müskiratı meneder.sek. kaçak. 
h~ ..• Hani hep!m12i denbe a. c- Her türlü içkinin kunet va:_ndta.,.,..re~ Seinı• t -._~owa, ~t- ctia Xartıan Feriha Zöri Kadrı-': ~ oldu:tlan tecavüze kalJI mfi ÇJhk heyulasile karşılıu:ılmı~? ••• 

L ve~f u'Mrlıvı>te Y!Srtfım ed .. h naa a cem an ., Din o o • , L''C -.a.... h_._._ el ,ı. d ""i k ' .,... s-
tacaklard! da_ zor~ kurtulm~tuA. u'", -·-,,~ ,,- .ıeı as- hacminde mmellah .f lnciiiz yapa- Oiiliimler. J.ımbeTra Sünter, İktwll t:-..c:ıe CHUL?D a 8'8ı;1 an. aııar- lı,,'i<'lyı meneden kanWl, kaçakçı-

Y•a,ça goz ueıle üç ortafırna .ıan v~ır.. . • ,,. l;atrnnıtlar 'Ye ayni deniz mınta- Giinıelwkan, Leyli Ö2ıbstman. Be. laN vmmtşlardır: lığa meydan vermemek için şid-
Mktıım. Bence, ıçki, bıçak gibı, :iğne gi. wlnda 'Ye ıarkt İ.koçya ..ırilleri c9a Ardapç. Suad .Akyüz. Bech-i.. ı - A1ma:ı ve İta'fyan tecavü - d~tJi :müeyyideler vazedeceğiL 

Avad.is ağanm Nngi sapsan oL b\ ibem insan!ara fayıda1ı, hrne de açıklarında bqka 4 bii)iik tieuet 1" 1Dce. Bedia ~ Saba _ züne bl'fL nihai zafer kaz:lnılım:ı- den lbu ihtmal q,e. düşünülemez. 
dıııı . ~ı:arlıdır. Yeter .. ki ... ~ullenıhnası npunı ha•ara uiratmı,ta. hat Olcay, Şahver Yijit. Jli1aıiin- ya kadar :nii<;_adcley-e .d~varn ~ile- Dertıal ilave etmeliyim ki~ 1çkiye 

_ Zaten ben bu akşam fena fb1r };itin~.·: . VBıçalt oldurur, fakat o- Akdenizde AJm.n Lan lurn-eL :nila ÖDııok, lıılünin Alan. ilah _ oıek. ve bu mucadele ıç.n ellennde kaqı. y.aptığım bu hücuma bska,. 
rQya g&-müştü.m ahbar... diye. nu.n. ı.Y'lligi ~.lüzumu da vardır. ferinin 11-12 Haziran pq:ai Ha~- mure Erda. b~ bütün v~ıtalarla rmite • rak beni ~yor zanneıfımeyiniz-
bild.i... İyıl~ği.nden iatı!aıd.e edt:r~. "~~ faya yaptıfl hicU111 bilhwa ma..iı A....aı.. laı,.winıle laılbilen ~rdımda ıbulunnla~. Bal gibi ak.şamcıyım ... > 

Acem: ~lni. )'de ed~ bu öldütu~u ohnuştur. 2 - Hur ım~ cebir ft tıd. e J.ı..W A,,_,.. Na.I 
_ Lip cebeıu~emhı Jçine düş- alet, lbize fay?alı olur. Şi~an Afribch rni1Mm ukeıt "-• tir•ler' . dıl!!ll iılllmal edilmek meli.le Al _ M.-Jıo.z.1-. , 17, 

mft iilD dl kfWedt. M9ıaliki: ~ ~ ıtidalle kuDanırsak •are~at olnıaan1ttt-c... • s..ıMi KaralNlca&; Bukiye Ve • W)a Ye or:aJllımnm tahalrk&mii l .-• . 
~~ y-. bu ne i&tir?. ondan fayda isteriz. Düıman Norveç uzenndC' uçmut- renler, Mantya Sili, Pakize Ka7a- altına gfrmeğe mecbur edi)dıkleri ~-. ç:ld. ~nıleıı bu .. menhus '-
~ ..a.. L.-.a..... Ve"L:=I ~.::.- ..._ i•ler'LJ- __ &lıT. Avcı tayyareleri. 2 ~ sa - "'"' T.::u'·ye Merca?J Pant Hiris ~ 1.!:·"'- 1....:.. -~~ .. ~·~ 1 feti bir da&ıka tereddüdı etmeden !Der.ilen ~llikıtr Bey uıır: ~ :tiW uu~ .,, .. r Ullll" ~ ._ • ~: n..ı;., ,~ .na • • • • ·-J- vu;rll'C uu· oıcvıı-ın tenuı'U. 3 _ ...--..ı-- t...1 d l '!:';;,,. '--

bi · 1 ·.:ı· Uf ·-,,.,,.-resı ,........ı•~· --- •~ --'-ht A-M Al Bel bnda k " ..,.,.-.-a ~ ırma •YlZ ""'6"r -\ile odadan içeri girdi- ye ve secıyc mese es uır.> Düşman garbi Almanyada ~ \.AJUC: ısıeıvu , n~:t... an, • yaşadı lan muddetçe istik- yasak 'bir takım ida • ah 1ar: 
_ Morl vallahi yandınız!. .. di- e Erenlcöy, Kazalcercamii 1elıif mahallere ~n ve infilak la .~· ıN~t Ç!I~, lM'h ft feyizli bir sula oJanaz.. la fi~ 1mblJ C>~;ors:Upıc;: 

ye bağırdı ..• Hani bir lif vardır. ınJttılle.i Bai61ifı tokalı 1 1ıombalm atmtfhr. Mliea~ ki - Krist1J811~~1'1l•na Ki· 1 - Hakiki ve devamlı bir sulh pqandalarla. içkinin zaDrlannı 
Nasihatle usfn:nrruyanm fıakkı kö. nfllllaraıla Demir kılıç: tiler ölmüı ve yaralamnışt~r. Birçok k~ Doı".aı .Ketti, Saryana Nel- tıemetiııin atılması, tec:ıvüz tehdi- ve mahzurlarmı vaıtandaşlara deır-
t.lrtil'. dftlet. •• Vallahi bu defa c- Ne ifrat, ne tefrit> mizanı- n yılcıhnış veya ~"a~ra ugram:~.'r. lay. dilıden masun. bulunan bir dünya.. hal telkin etmeğe başlamalıyız,, 
~Tinizi yüzecekler... Geccler.i rruz o!malıdır. Normal olan jptfüı ~~~~ın!~r .. çok sen hır surette son. Hlqdarpa§ll Nümaae hada· da. hür milletlerin kendi arzula - =========-=---==-• 
bevanname basmak ve gizl:- gizli ve zevklıeri bu mizan vasıtasile ce- ~urulmuştur. G~e'! avcı tayyare.~e- naintle ders görenler. rHe .İJ birl!ği yaplllaları ve ıkıtı.. medetı bu kıl:ıcı elJerindeTı dü§ür-
dağııtmak..ha • .., Bir ~ne evv~~~i!~- ~yeııe ve kendim.ize zarar ,.~ _ n ve ı.va d~ii.~~~."· 4 du~ Gırizaın Yener .Rebia Taş Ni _ 9lldi w ~tımai emniyetten müste- miyeceklerdir. 
'-aacmm biri de böy1e d'ivan,~lı"k miyecek bir hale ifrağ etmek in- m9 :.in:ared dUflUr.ı:t illa met ödtoksöz Seiniha u~ Se- fid olımalan ile kabUd:r. J3u mil - Ye.& A~ 
~tı da. kendisini dei ~ttible.. SilDlıia, ~~Hı~ ır~ımı~a kar§l ~ dar dü:::e:.an 37 aa;:.~: uy: miha Ö'lıda.mar: İhsan Tunç. Gü.zin ~ ~~alarmda ve dığer !Bu lbaıtin !etın e~a~ını !'fH -
Jll1U de; 4>rtaklarım da; hatta kw- lan en büyuk. vazıfem1zdfr. lçki- l>etmiıtir. Ayni müddet ı.arfhda Esmeray Hüsn'yc Ait~ lıtii~- hür nı.illdler.e bu maksadın ta -~ uzun sureceğinı tahmın e.. 
~ecisinin çırağını da hep birden nin normal ve zaruri bir ,ey oldu- Alman hava kUVfttleri 7 tayyare va- nmdoğru. llikm~t Tiı§4lelen.. 'ha!klruku için ha.ri> esnasmda ve dTymurz. Bu harbin safhalarmı ev-
Mıiz~ etmadılar' mı?... ğunu kabul elme.lt laumdır, zira kaybetmiftir. Mettıiyıe Altan, Rebia Ô%gijnay .. haıitıi:ren son!·a çalışmak arzusun - ftlden ttahmin edemeyiz. ölçıeme-

'Ba söz1ıi iptiDce ı:rm.ıi bitil. en lpti<Milinden en müte'ümiline ltalyan teb1iii Behıre Emin Şınmfe Dönmez Sa.- dadwlar. yiz. Fakat bır şey muhakkaktır. 
Yahu~: kadar her insan topluluğunun JmJ-- Roma 1.3 (AA.) - ltalyan or- bahat Türe Hüsniye Ta,. Mİnev- İçtimada, Çörçıl. Eden. Attlee, bir şey emındlr, bı:r şey bütün din 

_ Asva9!... diyebildi. hakkak bfr alkolü, içkisi vardır. duları umu~~ ltarugihınJn 373 ım Glörze ' Nezahat Giineydt. Lord Cran09urne, Lord Moyne. yanın gözü önünde aÇik. reddediL 
Kasımın alnından ter taneleri Bu vaziyetin iman tqekkülitı1tın mar~~ı tebligı: • • • ~ ~en, Saadet TeldJen, Sir .An:hi~ld Sinclatr: w ~utler mez, münakr,,a götümı.ez bir va*L 

diiılulüyordıı: alkole olan jhtiyacınm b!r netice- Dun cereyan. eden §Jddetlı lriı "ye .. iikaslan Refika Basut, lngiıtenıyi temsil etmiflerdir. yettedir. O da Avrupa d\inyasınan 
T ı;..,. yandık sı' o,._... ---J.t-... ldir hava mufıarebesı esnasında av tay- Leyla Büy M• S l nommı..-.Jmn i)ıer biri yu" ksek veniden tanziminin ve Avrupa .... 

- .....__. ••• uıı ...... uru-:ı 'ten"" • yare1erimiz Malta üzerinde 8 H9r ~ Kardej. etanet ay U. ~·.1~·· . ' . J • • • 

GÖ'ZUIC'lle llwna ba~tım: . Binaıen~er: i~~~~n 11~! ricane tayyaresi diıürmie&erdir: Seııdıa Baıt.u, Meliha Özakur, 1.Iuh ~'"!'t"~~rHalmdtn~-tems:ıl ~l JesinmllY~.~ tahlmıakJr'*:_~n Al-
- Aman bre Pmi,a!... din ""•"'• --· DOl'.-u Be ı ~ı 1 . 1 . . . .. "" t ~""" :mışMr •. n.ua:ı y Qwsnı temsı e-t illan e en ı.n: yapı yac""IY"'ır. 

&....r,-.-fw 
1 

k iıcab eder . yne n_ıı1e ışaret erı ıyıce goruaea erern -..ıruner. --... cıl>emirle .elailiip ahlecels• 
.mı ı:1v& ..... · • :> ma • bir denız hastane tayyaresi 5 fng\ __,_. 

Ziilti11ıU' tıüst>üıtün kökredi: Yublndia tla sıöytedifi.m ...:.a..1 Tiz a t • • i - Müınefik hükUtnetler :ııamır.a Aiman ordularının ve Nai po • 
ıs.., v ayyaresmıa taarruzuna u - 1 R AD y O 1 . lis' · giırd'V• büf' 1 k tler - Şimdi göriirsünüı.... Şimdi oormal olan ,eyle!' dahi suiistimal ramıt ve mıtralyöz atqi a1bna alı_ başvekilleri bulunmu~r. Y<ımız ıının ıgı un me~ e e -

fe& Paşa hazretleri maiyetile edi)kee bunlardan fayda yerine nan hu tayy:ıre denize inmek m«· f Yunaniabmla Yuıgoslavyayı :ton- de, .~ ad.~na ~le lıir kJn ve 
'1eraber gelecekler ... Bu def3 hf~ zarar görillür. Ar·<01ün ffratı vii.. buriyetinde ltahnııtır. Ha.tane tay- CUMAKTl!St uıı/1'111 dradaıkı büyük e?çileri ı.mml el - Nazı JDUl~ma e~le DK nefret. doğ. 
Wrinbe merhameti phane ycıi... t'UCh.J tam ınanMJ ile harab eder, yarainden maada 2 av tayyarenüz 1.ao. Saat. aya.rı '133 : Hafit parça- miştir. CUl!lin'le hür Fransız li - ınuştlllr ki bu yüzler~ sene ınaan-
Doğnı. Marmara!... müdafaasız bırakxr. beyin la)'-Jc.t de dönmemiştir. ıu cff.) '1.4ı6: ~ habederi UO: clef1edllden ı>e;nn, General de lann batınııauııdan çikmıyacaktır. 

Enneni ağlamağa baflad'ı: iJe ~lıfmaZ. İrade (ki limil hısa- Ege deniz:ind:: lngiliz ta1!arel~ri Halil ~r <Pi.), 13.30: Saa.t aya.- Gaulle mr:nına içtiınaa işUrak et- Kuı:_~U§UD ~sıl ~e ne zaman il-
- Ka Verjm ... Aceb seni bir nın lbelli başlı hassasrdır) sıfıra Rodoıu bo~ardaın.ıua .. etmı,lerdır. n, 13.a&: Tüt;sçe pllklar, U tS: AJan.s miflerdir. ~ğin.i henuz bı.'mtyoruz, f~ 

daha göremiyeceğım? .... iner ve cürumlere miisaid b!r ha- Bunludan bın hava mı~d~f~" ~a - meerleri, H: lti,yaseticiimhar ıumdo_ İçlbnai mütealrib :müımess lJıeor ~kkak bar~ varsa o da, düa. 
ihti'Yar Rumun da bir aftosu leti rUhiye husule eetirir. Bundan t~alan taTafından duşurulmuı - A. 1Uö: Tiirkçe pliJdar, IUO: Daw hala tAıkdim edilmişlerdir. ~ yuzün~~· Hıtler. ~nnlarımn 

ebn:alt ki o da e1mi diWae. '1111'\lrlr ~a alkolizm ıt'kt bir clejeneras.. tur.. _,, __ ,3_ T b k _1 miir.ıiti <PL), 18: Saat. ayan, 1803: Çörçil'in ......_ :aı ve .zehirli ve tahrıb'kiır elleri • 
rak· na set>eb olahT Şimali Af~ 0 ru ee.,.a~ Halı{ -... ut'eli prtııar. 18.30: 2'.ıra.- nin lekeleri, yıkanacak. silınecllk 

_:_ Aıh Mınkamo Ah ~a- Y'OA
11 

__ 
1
.. b'.tüı ırb. la '- blin:!_e iki

1 
taclıraf tTopçuları1 f~a~iyett.e • t& ı J\ w ~ -.~·1111ı.1 ~- Leaıara 13 (AA.) - Baf\·ekil ~ jcab edene demirle so'lriilüp ._ 

. . ••• .ı.ıw un u n u zarar rı Kar. uıunm.,. ar r. ayyare enmız pı- -.sa. ll.40: &adyo caz oru.traaı, 19~ ~ dün Saint James sarayın _ t ı C'akt 
mo dıye ınleyordo:·dat.k h psındla iç.ki menolunmaTJ. m.ıtiu? ke uçQJlari}e düşmanın mevzi.kri .. Koııutma. 1915: Radyo cas ortestza diki miittefi.lder konferansını, a- a ~ deri k~ı ,. 
• !Ben artık aıhaı J a~~k u. :En küçük yaşlardanberi irn;anın ne, hava müdab."' bata~larJna •e si, ~ 8aıllt. a.p.,._ ft tJaııs ha- pğıdatıi nutukl:ı açtn,ıştlr irıtıer ~:e i inde bir ~vm-

lul ettığini anlamıştım. Zulfi ara etrafını. saran ~k yasaklar müatahlcem mevldin qarakalauaa berleri 19 46ı BüJük fa.sıl 2015• wr .,____ k 1 · h b' ,.,... .... b ç d' bil' 
hl.ta!be . 'UU':r" L ı . "'-- ' · · · · ~ .. azı.-~ arşı vapı an ar ın -~a mırı:ıya urava one rr W 

n. . . vardır. fakaıt bu yasaklar kendile- ve ~uvv~t e.nııe mu~nereD taarnur Radyo gueteei, ıo:e Eiitae Azı - ~ 2% aymd ,ı:;...' :.:-t!i. • ~ ,;;;-- ...ıi'll.ıl. ~Daha maJrma 
- Fakat beyE"Jendı; dedım; rinden isteneni tam menasile va etmıtlerdir. eserleri, 21: Memleket Postagı, 21.10: .. ncı a uu§ITian at~ıııfn yet:fl .. !aJ"••vul1' •... 

matibaanın :;ahıbi mesulü ber..de- . " - Dü9man tıryyaıeleri. Binpzi •e Dinle)'Ci istekleri 2UO· Kon~ma suillaıttt masuıı kaltuamlf bulunaa ~ :ve kendi• ile beraber 
9!zila ••• Bu acbmlar buraya misa. r:•~ten çalı. ldaktır}ar. Psiko civarı izeri•e ye liden bombalar at· 2l M: RadJo sat~n 0~~. 22.30; bu eski Saint James sarayında, a- şeameti de uraıar:ı ~~~lir. Af.-
fir pllnıişlenti. jı~akikattir ki yiaklar b'i. m1tla.rd1r. Saa.t aya.rı &J•na babederi 22.45: r.azileri istill edilen AY?11p111nın riby'a ft'Y& Asyaya ıırebı~r. Fa -

Zii'Kibr onlara danerek• rer vaıntuıdıl"laT. ~ya_ Radyo ~ !)l~ı. 23.ış'! MüziJr, JDell"U ft !llefl'Utl hükUmetlerinin kat nlbayet. bu ~e •. ada ıle boy 
_ Oyıe mı? ... dedi. • sak 0~ karf1 anlaı lma: bir df 700 Fra~ Gmaal Da.na mbili (PU, 23.39: Y&Tlnki ~k hedeflerini ve azimlerini ölçüşmek meobur!yaU_nde bulana-
~ur • 

1 
duyar. Bina~eyh IU mahMlrak na n-1.. :1&:L....t. ... ..: J>l'Oll'am. 118 ~panlf. ilAn. ~ toplaı;ıvruL Ayni 7.& • ClllWr. Karadan. denizden muka. 

. . İJft. llm kuıbiıslle tır ki h~ içt!nıal l11et mm va- UV avftJ Hllllilll D1U ---.1- ~a:: dü d ki h" · emet -..ı_,....m ... Nereye gıderse o-
bnctilennden geçen bu adamlara· L.-3- .:. 1ı 13 (AA) T .uwu.ıua uuı~"'n nya a ur ın - v ~-- . v _ 

bv (" le mi?) kellin . k d ' sıtasilıe 11CU1&vi olanamaz. ~na' ay . . - u: Sİlll11al"lll ve hür mU!etlerin üzn.id.;. mı her yerde 'alub edecejız . .dava 
.. bo; ıtesenı oldu .;;ı oH !.u,&.r .Aanerikada içki vasak edildi Sinvanpao g:.n:eteainin yazdığına lstanbuf borsası 1erine oc•ret vennek !çtn 8 tap-~ Alman milletine. har. 

anı r .. . ll.ranB netice ne oldu? fnki j,.enlerln mc.k~ ... an 9.nde .... bulunan Fran.11zlar. _.._.._ ----d .. - ıı..ı- abırl ....,. .......... Vf. n:uazafforıvet-
'----- bö'yle ~atikal- oluwo: 'L..t;... ... ... dan 700 _J G 11 L- k t ' lanmq btılomryoruz. avra a. ona.. ~ y J'-a-•- . - • ,J -..n y , ... &; urr ~- artt h 'sh l _1 l L.. u ne au e aare e ıne t" 1 .. ,1·11 ..... 1 1~.ı. .. R ., ... ,..,_.ı.... ....:.~ j'--- lmad ıı;.... - t ...... _ 
söz insana ad~ta yeni bir hayat ı.aıı 1' apı ane er uo :ıp CJl.J- m.k ederek Singapu.-·a gitmifler. •r .,. llfl-w • -P'Dlf ™ ınilzdeli masarıın ~zerinde ırr•~ tt!ll _,,.. 0 

. !trt~" ~c. me~ 
lı• &b O . birden. haYkırdılar· şa'kiı ve bu suretle gayeye vamıak dtT. rrın ER istil& ve yağma edılmiş ve ke.ıiın- devam edeceğız. Zaptedüm•:j bu .. 

11 ter. ~ •· 
1 

_ • • ~ chmnrn, ond1m uzakNştlıaı. ....- ıarı. erkekleri, çoculdan llitlerin tün memleketlenn .milletlerine 
~. E.vet. b~.z n.ıiaf r. gelmışız... Hiç şüph~iz icki içmeyen b;r Ruzvelt rahatsiz A9wt w L"':>a ıı4 ~ altında ,ere uril • 1ardım edeceliz ve bu milletleri 
Zulfıkar ıiort elıf rnıktarı afn- hnılnl* aı aru edil.im ş.,ıiir, fa- V . 

1 3 
(AA ) B. Lcmdra. ı 8terına S.24 lllİf wyabud ızıırab içine bıra - mukawll}ete ve ısyana teŞ\ ık ede. 

• açarak; . kıat !bunu sun·ı vasıtalarla cyasak- R ~--ı!:ia ~.3-~ ;__,._
1 

New-Yorl JOO Dolar 130.- ....., olan millet "ffY8 devletjn ceğiız. Hitlerin esareti altırta.aldı-
- Ya .••.•• dedi... A dah.a s·zle- ıa .. ta. temin abes olur a zı-.a nan -ette OrtıfttY fCl9 ""9. ft 91& taaı••..ıık tapulan cr.ını,ur. Fa ~ memleketlerı takviye ve tanilm 

F k Ş · raLatıızdır. Bu ıebeble kabinen.in && 
li de göliire~ktim. · · e 1

• • • a- ;·ı ~ da ~zın it:~ara nlınm:ılıd·~· Cuma günltü murad toplantırile aa- ..._. •..... .... Ut cıe- bun.da. parlimnetcılnlll için yeptığı b~wn gayretlen ~ra-
,ed yalan söylüyorsanPL elbette kı ltur s~ıyesı yuksek olan cemı- zetedfer tophnt?sı yapılmn.J!tlr. Yokotıama ~ Ym 11.lM&> ve İngiliz derookrasislnin ve.rdiği cıatız ve arsacağız. Hitler, ne 
mzı bir gün bu adamla selamiasır. yetlerdıe ıçJCi istmliıki azdır. De- ıokMtıa ıaa ~-- 1"1t 30.1-1& salihl~rle. asırlık Britanya sulh, ne raha'9 ne huzur göreceJt. 
Rrı olstrn yakalıy2eağlm ... Haydi mek oluyor ki :emiyet iptidail:k_ noktayı tayın ve İdrak edttek ae.. :ın gı"ll:lllhk 24 tJV ft.ef kraDljmın himııetkiırl&t, Ye d~rjz.. ne de müzakere :ıemiW ln&lacaktır 
eklini'z... ten ~ kadar kllrlulu:rs.ı. noru.al viyeye yıiikselecP-ktir. ~tüte altın 831 ler aşın Britany'i dominyonları _ w eğer Hitler, ümidsız bır tedbir 

'1\#uılduklan ölüm b>rkusun- olu~a mrarh olan şeylerin istihli.. Her içtimat m<.!!rele gıı,· bunu da nm. K.anadauın, Avustralyanın. almak mccbari,etfnde kal.r da 
dan ikurtulınuşla:-dı. Yerlerinden ki de o kad'ar ızaltr. zaman halledecektir, ve zaman ~ ve Talavat Yerıi Zelandamn, ce!lubi Afrıka - muhtemel olduğ:.ı gibi Brıtanya a-
kallrtJlar. Bir söz söyiıyemediler. Şüphesiz bir gün alkolü ibtiya. meseleleri şu veva bu neslfn le İkrami}ieH 1ı 5 1938' nm, Hindi&.tan imparatorluğunun. daları.nın lstüasına teşebbus eder. 
ı:mıeni çMde asalı pardösüsünü; cı oidulu kadar kulJanan nesiller hine hemen halletmez. Ne5ille!' Sıva.ıı.Erzurum ! al .., ıt.ıo Bimlı8llyamn va dünya 'kü1'61nin 8e, bu en büyük ~:ıihan karıJSJn. 
.Aeen1 daima elinde hsıdıtı ıtu;ıbi. rlıeoekt1r. Şi.m<.fı yapılaealt yegL ırkların en mütekamil otacak1an Anadolu De~ 1_, :: bütün aksamındaki müstemleke - da sırrmtmryaea15-
hini; • ~ aa)»ı ~JJWlu ~e ~l: #flÇIİ~e l_çkinin "f'adasının 'nOkımı.r;, doğru yüselen wıem. 'DemlrJola l~P,n sali.1ı:f~\ar ~Ue- YiiretlertnW aıığl~ t..-tmım 

. • . . Ota nu teltm e~tt. Wfttn l*awiak11itı-Ja- v. t.aıih " rt. ~Jn&~· Wimtar, -'bU !tef~ i;t btti!eektm htl'ral; w 
dava için kılıç çekmİ~rt!tr. l3un.. ted~lrb1k ~· .... 

• 



8 Sayfa 

HİKAYE TETKİKLER 
(Battarafı 5 inci sayfada) (8aftarah 2 oci sayfada) 

~akbel kayınpeder de bunu duyun- da yapılması düşünülen tayyare 
ca irkilmiş, red cevabı verdi. Öyle miktarı ile yetiştirilen pilot miktarı 
ya, herif, "!:jeK herifin damadı la- arasında muazzam bir nishetsizlik 
kablı bir adamı ne yapsın! Çünkü vardır; ve bu nisbetsizliğin önüne 
hu isim benden çok ona dokuna- gc=çilmediği takdırde, Amerikanın 
cak.. tayyare inşaat planı tamamen kıy-

Sıra ile iiç kıza daha talih ol. metini kaybedebilir.. Çünkü imal 
dum. Hepsinde bu isim or.taya çık- edilen tayare ile p\lot ve makinist 
tı. Reddettiler. kadrosu arasında, daima muayyen 

İçini çekti: bir nisbet gözetilmek lazımdır. Pi-
- Sonuncusu çok karlı bir izdı- !otsuz bir tayyarenin beklemesi bü

vaçtı benim iı:ln .. Zengin bir aileye yük bir tehlikedir. Çünkü pilot ha
damad oluyordum. Çok şükür tah- zırle.mncaya kadar geçecek zaman 
kikatta isim rreydana çıkmadı, ni zarfında, tnyyareler daima <(eskime 
ş-.ıland ık . Ni;an merasimine bütün yeı> mahkumdur. Fl':n ve teknik o 
arkadaşları davel ettim, yenildi, kadar süratle irıkiş ı' etmektedir ki, 
içildi Toplantının sonlarına doğru bu yıl inşa edilen bir tayyare, gele-

cek ytl için d~mode ve eski bir 
bizim 48 Hüsaü fazla kaçırmış, tayyare telakki edilebilr .. 
«- Çocukla; size tuhaf bir §ey Amerika ıtüratle silahlanmak me
sôyliyevim mi~ • Di;·~ t?Ülmeğe ba~ selesile ilk defa karşılaşll).lyor. A.. 
lad ı. Bilirsin zaten sul11nun birisi- merika 191 7-191 S yılında 750 mil 
dir. Başıma gE"lt:ceği anhd ım, işaret yon dolar !arfetmek suretar. 18.000 
ettim : ayai;ına bastım. Bu sefer: tayyare yapml!ltı.Fakat bu tayyare-

- Söylememem ;çin işaret t-dip, lerden hiç birinin garb c~phesin
ayn~ıma ba··yor, deyince, tecessti., deki harekatn i!!tirak etmesi kısmet 
artt . l rnr e•tilt!r o da mektebde olmadı. Çünkü bunların hepsi de 
ba0<1 cı Esek herifin d ;ı ınadı• ismi- geçen bir yıl içinde demode olmuş.. 
nin hkıldığ•n. söyliyiverdi. lardı. 

Ka)•ınpeder hiddetle ııofradan Tayyare i~t!..1ısolatını tasavvurun 
kalk t:. Nişan y:ıziiğünü iade edip fevkinde artnmak gibi muazzam 
beni evden sepetledilP.r. Görüyor. bir iş bıış~rmak istiyen Ameı:kıılı
sun az felaket rai bunlar? Ben de- lar. sr.ri halinde Ford otomobillerini 
mek ôlünceye kadar evlenemiyf'ce- imal eden fobrikalar tipinde fabri
ğim . Simdi s:ıbıkalı da olduk. 1 ler- kalar yapmağı dü~ünmüyorlar. A
kes ayrılma seb<!binı ıahkik edince merikalılar, bu muazzam programı -
mesele meydcrn:.ı çıkacak. Han~i ba- başarmak ıçın tayyare imnlelfıtilE" 
bayi~it böyle bir adamı damad alakadar olm•yan memleketlerde 
eder~ mevcud bütün fabrikaları işe ç,.k-

mek tasavvurundadırlar. Bu fabri
kalar, husu'li tayyaıe fabrikaları ha
ricinde • diğ~r labrikalarca yapıla. 

Gôzleri ya~p.rmıştı. 

- Bütün bunlara st:beb sensin, 
dedi Ne yapmalıyım sana? .. bilen tayyare aksamının yapılması 

Aklıma !\<!men bir halas 
gelmişti. 

çaresi li Üzerine alacaklardır. Mesela tay
yare tekerleğinin vapılması, tayya.. 
re fabrikalarına ihtiyaç hissettir
mez!.. Otomobil, kamyon, moto
siklet yapan fabrikalar da bu işi 

- Üzülme karde~im, dedim. 
H ·r şeyin çaresi bulunur. Ben sana 
bir akıl vereyim, gör~ceksin mura
dına erecek ve evleneceksin 1 

Şüphe ile yüzüme bakıyordu: 

- Gene mi bir azizlik} 

- Vallahı değil .. Gayet ciddi.. 
Madem ki, kayınpederler senin bu 
İıminden alınıyorla.,.. Basit .. Sen de 
babası olmıy.ı(l bir kız alırsın!.. 

Zavallı saf Muzaffer.. Gözleri 

pekala ba~arabilirler .. 
Birçok Amerikalıların kanaatine 

göre yılda 50 bin tayyarenin yapıl
ması şu satırlar.ı bağlıdır: 

1 ) Üzerinde durulacak tayyare 
tipini iyice seçmek 

2) Muhtelif fabrikf\ ve müesse. 
seler arasındaki iş bölümünü iyice 
tanzim etmek, parladı. 

- Bunu düşünmemi~ıim 1 
mek evleneceğim) 

D 3) Bu işle me~gul olac3k fabri-
e. kaların miklarını süratle artırmak, 
~ Her 'eyden önce, cani: İn!lan 
kadrosu meselesini halletmek. - Tabii, çünkü bu isim kayna

naya bulaşm<ız. 

- Bunu diişünmemiştim 1 
Dedi ve .. s~vinçle uzaJ.-laştı. 

Nusret Safa Coıkun 

,. Satılık Motör 

Bu şartlara riayl!~ edildiği tak
dirde Amerikan:n yılda 50 bin tay 
yarelik progıam: başarabileceğine 
inanmak için ortada birçok sebeb. 
ler vardır. 

İzmirde bulunan 45 beygir 
kuvvetinde ve 220 voltluk bir' 
elektrik: motörü ve 220 voltluk 
2 dınamo ac~lc .;atılıktır. 

Niz 

~- GÖZ DO KTOR U. , 
Nuri Fehmi Ayberk 

Haydarpaşa Nümune hast&ne.>ı 
göz müteha&ısı 

İstanbul Belediye kaı,ı.sı. Sa~t 
(J) ten sonra. Tel. 23!1% 

Mumcaa.t: İzmirde Bahçeli _ 
aer ha.ıı N:>. 3, avukat Kemalet
tin. Serbest ve İst.anbulıda Lfilel! ı 

L Gençtüric sok. No. 16 da 

._ Şeref Do1unay 1 a...,...._ __ ••11111!1•••••••'~ 

lstanbul Fiat Mürakabe Komisyonundan 
75 No. lu ilin: 15.G.941 tarihinden iwt>aren kasab1arda karaman 55 

dağlıı.ç, kıvırcık. 60, kuzu da 65 ıkuruşmn sattla<:akt.ır. <4696) 

SÜMER B .ı\NK 
Yerli Mallar Pazarları 

Müessesesi Müdürlüğünden: 
Fabrikalanmızda birikmiıı üstüpü telef pamuk, parça bez gibi 

tali hasılat açık arttırma ile satılacaktır. Şartnamelerin~ gönnek 
Üzere 3/ 6/ 941 tar.ihinden itibaren Müessesemİ.t Pamuklu Şub•si. 
ne müracaat edilebilir. Bu müzayedeler 26/6/ 94 l tarihinde ikmal 
edilmiş bulunacaktır. 

' 

SON POSTA 

iyi ve güzel traş 
olmak isterseniz 

Türkiye 

K 
Traş bıçaklarını 
MUHAKKAK KULLAMMZ. 
ve her yerde POKER traş 

bıçakları isteyiniz 

Cümhuriyeti 

ZiRAAT BANKA Si 
Kurulut tarihi: 1888 

100.000.000 Türk Lirası 
Şubt n aJaruı adedi: 265 

Zir.a! n ticarl her nevi bant& muameleleri 

~~ 
PARA BiRiKTiRENLERE 28.800 

LiRA iKRAMiYE VERjVOR 
~W Banta•ında kumbaralı n Qı.barııı tuarruı llelUlannda 

tnu 50 liruı. bulunanlara eenede 4 defa çekilecek kur'a Qe atat& • 
dati pl!na ıöre ikramiye da,tıtı.ıacatw. 

4 Adet 
4 
4 

40 
100 
\20 
\60 

" 
" 
" 
" 
" 
" 

1,000 
500 
250 
100 
50 
40 
20 

Liralık 4,000 Lira 

" 
2,000 " 

" 
1,000 ,, 

" 
4,000 

" .. 5,000 ,. 
" 

4,800 
" .. 3,20 0 ,. 

Diltkat : H~sablanndalti paralar bir sene içinde 50 liradan aoatı 
dtifmiyenlete ikramiye çıktılı takdiı:de 'lı 20 fazla.sile veraeeektir. 

( Kur'alar senede t defa, 11 M~t. 11 Hazıran, 11 l!.'ylül, 11 Birin
f_ ci Kanun tarihlerinde çelcılecekte-. 

1 lstanbul Belediyesi İl anlan 1 
İstanbul ~hri çöplerinin 1/ B Kinun/941 tarıhL-ıe .ka.d:ır devam ede _ 

cek müddet iıJin ..:tt>fll.?ıe dokülmek suretıLe imhası işı kapaıı zarf usuldle 
eksiltmeye kx>nvlmu.ştu·r. 1/ B Kfinun / 9'4.1 den sonra Bcled.ye altı ay 
müddete kadar taahhıidü temdid edcbıilecektır Ay1ık tahmin bedelı 5.000 
lira ve ilk temınat mıktarı 4250 l:radır. Umumi ve hu.susl şartname V'! 

buna müteı:erri diğer evrak 150 kuru,ş mu.kab.11.nd~ D ·~edi,ye Tenıa'ik 

İşleri MüdliriUğünden ver .e.!ektır. !hale 25/G ıMl Çaı-~amba gıinli saat 
15 de Dnımi Encümende ya.pı'.lacaktır. Ta.L.ıtııleriıı ilk Lcnı:nat makbuı 

ve.ıa mektu.bları ile 941 mali yılına aıd Tıca.ret Odası vesika!arı. imzalı 
şartname vesai:e ile 24!10 nurııar:ılı kan.unun t.:ı.nf~ .. ı çevıe.:>ınde hazırlı
yacak'ları tekli! D"ektuhlarını ihale gunu saat 14. de k:.ı.dar Dauni Eneli. 
mene vermel~•l laz!mdır. (43481 

SELANIK BANKASJ 
Te8f.S tarihi: 1881 

• lstanbul Elektrik, Tramvay ve Tünel İşlet
meleri Umum Müdürlüğündnn: İdare Mer kezi: İBTANBUL (GALATA> ~~\PARA ~ \ HAY &.T YARIŞININ' 

l - Muhtelif cins zımpara bezı, kağıdı ve ta~a.rı pazaı·Iık wu\ü ile sa. 
tın alınacaktır. 

2 - Pa.zaı1lı:t ~8.7.941 Pazartesi günü saat 10 da Mef.r.l h:ınının 5 inci 
ktut.ıında yapılacaktır. 

3 - Mu'Vakkat teminat 158 liradır. 

i - İ.s'ekllle:in parasız ul:ırak velilmekte Olan şartnamesini alarak 
nümıt.nel~ri levazımda gormeleri eve kanuni ve.;'ka:arı ve muvak
kat teminatlar~ ile ililn edilen gün ve sa'l.ı:.te kom:syonda hazır 
ıbulunnıalan. C4508) 

Askeri Liseler Müfettişliğinden: 
A3keri liselere kaydi k:ı.bul için Tuıeler müfettişliğine bir çok müraca_ 

a•ll'tu' vaki olma.ktadır. Askeri liselerin lmydi ka•bul iş:lerıne ı. Teşrin 
9411 de ba.şl-ınac:ıkıır. Kaydi kabul şa.ı1aarı zamanın.da gazetelerle ay
rıca ilan e::l,lecck.tir. Bu hu.susta ~imdı!den müracaat.ta. bulunuDırnaması 
Uıl.n olunur. (83) t4703J 

Türkiyedeki Şubeleri: 

tsTANBUL. Galata Te Yenicamı 

MERSİN. ADANA Bilr061l 

Yunanİ•tandalıi Şubeleri: 

sm..ANtıc _ ATİNA 

• Her nevi banlı:a mua,..... .. 1 ,.ıepi 
Kiralık lı:ualar serv1al 

DİREKSİYONU DUR,/.; 

•= T. iŞ BANKASI 
Küçük tasarruf hesapları 
1941 (KRAMIYE PLANI 

İstanbul Fiat Mürakabe Komisyonundan Doktor Hafız Cemal 
( L okman Hekim) 

&Olideler: ' IU&l, ı Mas,... ı &. 
ı--. a Wiıctıetrm ta,riQleNMle ,.,... 

1941 ikramiyeleri 74 No. lu il.in: 24.S.940 ve 4.9 !HO tarih!li gazetelerle neşredilip 12114 Divanyolunda ı 04 No. d a hergiln 
No. lu il.8.n.nıla tayin ed11ml4 olan azami odun r:a.tlan narhı görülen 
luıum üzerıne ka.Ldmlmı.ştır. (4695) ı hasta kabul ed er. 

- ------------------------- Telefon: 21044-23398 

Üniversite Rektörlüğünden 
Türk inkilibı ıtıarihi derslıerinden muıvaffak oilamaian ttı.lebenin bi

rıncı ıkmal imtiha.nlan Haziranın 23 üncü Paza.rtesı gi.ınii saa~ 9 .da kon. 
terans .salonunda yapılacaktır. 
Alakaduların bulwıması. •4519• 

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

liq riyat Müdüri: selim ~lp Emeç 
8ABİBL&Ri: s. Ragıp EMEÇ 

A. Ekrem UŞAKLIGi:ı. 

ı adet 2000 liraıık - 2ovo.- lira 
1 • 1000 • - 3000.- • 
l • 'liO • - lŞ()O.- • • 

' • iOO • - 2000.- • 
8 • 260 • - 2000.- • 

u • 100 • - 3500.- • 
.. • .. • - .fıiOQ.- • 
ıoo • ıo • - 1000.- • 

Ha:ı:iraıt 14 

Sabah, Öğle ve Akşam her yemekten sonra 

İ LE 

fırçalamalısınız. 

ÇOnkO: 
Bir defa fırçalanmakla 

dişler temizlenmi~ oL 
maz. AğlL guddelerinin 
ve dahili uzı.:vların mü • 
temadiye:ı alı nan ecnebi 
maddel~r. mikroblar, ye
mek, içki, sigara vesaire 
dişlere, diş etlerine binbir 
mikro1> aşılar, ar ızalar 
husule ge!İrir. Bunlar bi· 
rike birike nihayet t1~ • 
lerde çürüm-e, etlerde ıl _ 
tihablar başlar. Artık 
felaketi önlemek ve dur· 
durmak laz ı mdır. 

Vaktinde ihtiyati elden bırakmıyarak 
diş ler inizi sabah, öğle ve akşam 

her yemekten sonra 

s -1 N 
DIŞ M t CUNILE FIRÇALAVINIZ. 

•000000 
M. M. Vekaletinden 

Konya askeri orta okuluna talebe alınıyor 
1 - 1/Eylül/~1 de başlıyacak 941-942 ders yılı içın Konya Askerl Or -

taokulunun her iı9 suufına da talebe alınacaktır. . · 
2 - İ.steklı talebenın Türk ırkından olması kendisinın ve aıle.sinin kö

t ü hal ve şohret sa.bibi olmaması, sıhhl muayenede sağlam çıkması ve 
yapılacak seçme sın1vı.nda da. k:ızanması şarttır. 

3 - Her ne sebeble olursa o13un tahsili terkedenlcr, yaşım büyültmüş 
veya küçültmüş olanlar. kendi okullarında sınıf geçme sınavlarıruia ip -
ka veya bütiınlemeye kalanlar, y:ışl:ı.rı, boyları ve ağırlık.!arı askeri use
ler ve ortaokullar talimatındaki hadlere uygun olmıyıanlar kabul oluna
maz. 

4 - isteklıleri11 10/llaziran/ 941 don itıbaren bulunduklaıı yerle.ede u
kerllk şııbelerinden diğer ıcaydi kabul şartlarile mürac:ıa.t yollarını öğren
melerini ve buna göre de kaydi kabul kQ.ğıd.larını en geç 10 'Ağustos/9U 
tarihine kadar askerlik: şubeleri yolile Konyad:ıki Askeri Ortaolcul mü • 
d ürlüğüne göndeı·meleri aAn olunur. cı4(35• 

ELEKTRİK SAY AÇLARI 
AVAR ve FEN MEMURU ARANIYOR 

Kayseri ve c ivarı Elektrik T. A. Şirketinden 
Şirketımizin Say..lç!ar ayar ve fen memurluğu münha\uır. 1.'aliblere 

ehliyetlerıne göre 120 - 150 lira üctet verılooektir. isteklılerin tercü -
mei hallerini ve şımdıye kadar çalı.ştılclatı. yerleri grut.erlr ves!kalarile 
bir kıt'a fotıoğraflarııu göndermek suretüe Şirket Mudınyetine müra -

cııatta bulunmnları ilan olunur. 

iDARuiNi ailH is aAMKAsııoA 
iKRA.MiYEl..İ HESAP AÇAR 

M. M. Vekaletinden: 
1 - Kırıkkale 8a.n'at Gedikli, Ankara. Musiki Oedıkli, Merzıfon Gedikli 

Ortaokullarının yalnız biriru:i sınıflarına ve Kayseri Ged klı Ortaokulu -
nun her üç sınıfıruıı 941 Eylülünde ba.şlıya.cak 941 - 942 ders yılı !ÇaD 
talebe alınacaktır. 

2 - İsteklilerin Türk ırkmden olması, kendıSrnin ve ai~ın kotii 
hal ve ş9hret saıhibi olmaması, sıhhi muayenede sağlam çıkması ve ya -
ptl~k sc.çme sınamnd:ı muva!fak olması şarttır. 

3 - Tahslllerini ıkl sen~den fazla terketm~ olanlar, ya.jtnı buyültmıif 
veya küçültmuş olanlar, yaşları, boyları ve ağırlıkları askeri lise ve Ol" -

taokıtllar talima.tındaki hadlere uygun olmıyanlar kabul olunmaz. 
4 - İstelclilerın 10/Hazıran/941 den itil>aren bulunduklıırı yerlerde u

kerlik şııbelerınden dığer k&ydi kabul şartlarile müracaat yollarım öğ -
renmelerini ve buna göre de ltaydi kabul kll.ğııdlannın en geç 10/ Ağu.t
tos.1941 ta.rıbıne kadar a.skerlik ş~lerı yoıae girmek istedıklet'l okulla · 
rıq.. müdüdü.klerlrıe göndermeleri ilı\n olunıJr. (35-4446> 


