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"Amerikan 
Venedik; 14 (A.A) - 1talya Ankarada Devlet Konservatu. nm bulundulunu yamtııtı'k. .. 

hancıye nazın Kont Cano ıle b& ...... &~._& arı opera kısmı talebesinin geçen miıniız. Milli Şefi Başvekil Dr. Be-
Pre.ns Bismarck ve Almanyanm 

1 

Kod CfatMt IDft ff!lahati esnasında Rib&efte,..,,J• -w•ılaftrJcn J - li.... a1r4em, ilk defa olan clbd'am & ~ ve Maarıf Vekili ıle 
Roma biiyuk eJç.ısi Von Macken. •--'-ede r .... ' " .............. --..... , ilk ate, Buıtterfly• operasuıı temsil ettik- ~raber localarında temlil 
..zen bu sabah buraya gelrnişlerd•r. MA A6 İ (Ask rf . tJ I ' " lerini ve b&l tamsilde Reisicümhur takiıb ederken göstermekte.. 
Aynı zamanda Hırva: elçisi B. Pe-

1 
8 vazıye t - • • İsmet İnönü ire hükllınet erk&nı.- dir. 

nch de Vencdike gelmiştir. askeri _ . "ilk atanm mı daha l)'l 

Be~~.A~-~n Rib- barekat 1 Surl•ede t · attığını görelim! •• ,. lem u 
1 

• 111• ı 1111? bentropun bu ak~aın Venediğe ge- 1 '-1 1 
lıerek Kont C ano tarafındaı:ı kar: h&rek&'t İ uReüıidiıiahrının bizi /tarh 
fllandığı haber verilmektedır. tkı . ••ad irin artulıjı ltMU.. 
:~rzır geceyi birlikte geçirecekler. Fransızlar Kisveyi niçin nin .. h~İM ofmadrfını 

Zağreb. 14 (A.A) - Hırvat li- W&Yafl d,ı iintid -'•ım•> 
den Paveli>;. mareşal ıtvatenılk ve tahliye ettiler ti & Vatinaton 1:-Z-A.A.) - Robin 

Taraftarlarla aleyhtarlarm 
sert va kaı·ı bDkümJerl hariciye nazırı Lokırkoviç ve mai- 1 ı-.-:ı~ı --:- ~-•. -.J Moor vapurunun bir Alman deni -

yetleri erkanı bugün öğleden 90"- ...,......, •il• ~IJl•ı• altıaı taaı.fındaG batınfmıı oldG-
ra Venediğe hareket etmfJlerdir. Vişi Fransız filosunun ,_.Nınıefl•n ele ~ iu haberinin tevlid ettiil akaüla-
Paurtesi alqamı dönmeleri muh- d . ''d J J'e ,,.,._ cwm••it ...,_ mel ifrat ile tefrit arutnda temev-
terneldir. enıze açıı-ı ıtı ı ti.,~ ~iY9 "°""' 1 vüç cösternıelr.teclit. . . . . 

haberini tekzib ediyor ıo'fcua zapt.,_.,eri lazım 1 Bazılan bub gemilennın .tı~aret 

8• t e eı• di 1 vapurlarına refakat etmesıru Vf' 

ır ayyar Bi ld ı= ıı "' : «topçu ateşine batlanılma•ın',, İ• - "Bogv ulma vak' alan 
içki taraltarlan 

filosunun 
r. e sili.h Son gelen haberlere göre 1 t-:mektedirler. Diğeı baz•!·~™: h&-

Striyede vazı.yet wnwni ela- 1 diaede ~anyanln mea ulı!etı o - oluyor' diye denizi 
tll~er alda. rak R~ mütaıea eıunmak.. ı ~ ~~dısı buauaunda mutered - ...bldumak 

muva a ıyeti 'tieyaa liapa ~ ~~~:-.iler~ı~~~~---~r .. ..,.~rt--~d~ü,~ü~n~ülebilir mi?,, 
milttefik llarvetler Benıta ı ._. _ 

Avustralyalılar hiç zayiat Kahire, 14 (A.A.) - TeLliiı 35 kil'ometre mesafede Sayda • ..... 8Y70rk • Anhra Vçiincii Çanh- • P1111ııaltı latanbul cadde-

yermedeR 7 tayyare Suriyede dünkü ileri harekat netice fehrinin hemen önlerıne gel- ! llm anına eatld • 403 .ı r -

dU~UrdUler ilerlemeler kaydetmiılerdir. Vlfi Fransız kuvvP.tlerinin bu ..,.._ 1 liın Ara: A: 
•nde müttefik kuvvetler -..la mif bulunmakt<Miırlar. Fa'ıcat ı· ---- - 7G eaı namaraua ~ ai Enıelpalqa 10 nantaratla F. 

y - Ki.Ye ~· edildi yollardaki tahribatı dolayısil~ m&ı .... er c- cİ9kiyi bırakalım.. bu elim.. c- İçkinin tamamen kalkmaa 
• A ... 

0 
rk Londrıı, lıl (AA) - SallhiyeL bu harekat bir müddet dur- 4ıt ~ltl lıe senelerdeben bir sakız gibi a. belki iktısadi yüniyuşıimi.ızde 

iKabıre, 14 (.l'1.Ao) - . rtaşa, li kaynaklardan bildirildilıne gö- ~- Sahilder.. 25 kilometre VAK J'OJI ğıızlardan dü~m~ştir. Bu sakızı menfi bir rol oynıyabılır. Fakat 
İngılız ~v·.retleri umum~ kararga. re Sırriyedeki Vidıy hükt\met! 4-ertde bulunan diğ'er bır çiğneyenler cDevlet başka bir va- öyle zannediyorum ki bıı isfhsaL 
h.ını11 dün akşam neşrettığı fevka. kuvvetleri Kisveyi tahliye etmiş. müttefik ku\1\'et Kefelvun ve Amerikadaki Alman ridat bulsun> teranesıle sakıı.ın den elde edilen kazanç bafka ıe 
laae teblığ: lerdir Şirnd" Şama birkaç kilo- Lİdba mevzilerine varmıotır. I (Arka. •Jfa 7 aiilaD 2 ele) (Aıbaa -..L. 7 aii1un 4 .. ) 

(0.V- 3 inci...,,.., . J ~- 1 ti b ~·· 

.. [.·n···-·i·,·-.·;:-.;;ı&rJ·- ~:ıı:..=ıa:."1 
üzerinde ~ ::ıı;~ Ye ~ı!~: ~~d uı: ab Brestteki Alman Sovyet eıçı·si 

Bir fotografın ortaya 
koyduğu acı hakikat -Cuetelerin ..We bir ..... fo. 

totrafı aôrii,ona. ilk pllncla fİrİn 
1ııir cami södJımi're prplJOI'. • 

Muharrir fotoira~D altma fG 
diım&e,i panlflırı - ·-

- .. ,.Mir ludkı dilpnan ... 
diifmMenevvel............-~
.pıftı, w w ..... döldiL 

E...t, _...... ~ olmdak, 
llOft .w+ap bel• çarplpftlf, IOD 
diı4tlı.,ta ise &sainden seçen hir 
alev claJiuı atında dümdüz ol -
nuqtur. 

Fakat bu fotoirafın tirin camü 
-- - laqka '-kikati anlattı: 

60 yll evveline aelinceye kadar 
bu tehir balkının ~anaından fuluı 
Türktü. Buaüa içincle Türk olarak 
1alnız bu Ql1Ü luı .... IJ<•, timdi o ela 
~·l~. 

Mer'kez mıntakasında~ İngiliz yetle barelca:.ıı elverişli olma. ı 
kuvıvetıeri Nabatıyeyj tutmakta <o..- 2 .a aQW•> harb gemilerine BUkreşi yalumla 

<O..- 3 anca •JUda> \. ............. ·-·-··· .. ···-···-·'' Fevkalade ahval 

Beden terbiyesi mükellefleri 
Eminönü kazası dahilindeki kadın mükel

lefler dun Gülbane parkında toplandılar 

kanunu tatbik ediliyor bombalar abldı terkedecekmiş 
Vaşlnaton. H (A.A.) - Ameri- Londra, 14 (AA.) - İngilız Sofya, H (A.A.) - Ofi: 

ka bahriye nezareti Nevyork ıı. bontbardıınan tayyarelerin<ieıı mü Utro g3Zetesi, Sovyetler BirH-
manının aşağı koyuna maynler t*keb kuvvetli filolar tarafından . . . . . . _ .. 
yerleştirilmesi için hazırlıklar 1._ Breat üzer.ne bu gece yapılan hü. ğ~~. Roman~ :ı_ elçı~ı, onu.'1luz~ 
pılm.a!k:ta olduğunu bugün bildir- cum esnaımda .br.\çok bom~ ır kı gunlerde Bükreşı terkedecı.Ji
miştir. Limana daha ziyade dolu tıldı#ı öjreniimJıp_ir. Stiıarnhorst ni, yakında Moskovadan gelecek 
maynler konulacak o~ bel'~ w Gnei..ftnau zıriılı~le Hipper bir maslah•tgilzarm elçinın gay
be;ı' manevra maynlt-ri de yerleşti- aımfından bir kra..wazor Breste sı- ld>eti esnasında elçilik lf~riai 
~- Bu yapılaıcaic olan bir PunıflarJar. tedvtr eyli,,,._,."ln •wt elçinin 
hareketin hakiki bır emniyet ted- Dün gece Ruhr üzerine yapılan . JÇ>,.~ ' ~ •• 

bıri mi teşkil edeceği yoksa sadece hücum hakkında alınan ilk rapor- hareketı .. sebeb~le gaybubetının ne 
bir talim mahiyetinde mi kalacağı iar Sohwert<? sanayı mıntikasın- kadar ~ıtrecefı hakkında h çbır 
tasrih edilmemiştir. da pek ~o..1< hasaır olduğunu gös. sarıh malUmat m.evcud olmadılı-

(Deftml 3 iindi sayfada) termektedir. nı bildir!llektedir. 



Askeri 
vaziyet 
(e.,t.afı 1 inci •.Jfada) 

Jlıll Fransız kuvvctlerinın muka
vemetlerinin de inzimamı ile ha
rekiıtın ağır inkişafmn St>ıbeb ol
maktadır. Buna rağm Kcielvun 
w Lidbaytı varmış olan kuvvetler 
biri şimali garb~ di~en şiır.al: şar
ki istikametinde iki koldan ileı:le. 
mdkı~er. Şam istikametinde :i
rerliyen kuvvetlerse ş.-hre hakim 
mevzileri ~şgal ctm~lerinc rağmen 
bir müdd~t için ileri harekattan 
s.arfınazar etm1ş.lerdir. 

Resimli Dla.kale: = Görünmiyen miknatis 
.. 

• 'l • • 

~zir~n ıs 

kuvvetleri= 

-···--
Radyomuz 
Ve milli musiki 

"'-----• S. Ekrem Tal• --
1

, B adyo aboneleri derd1erini 
Radyo Müdürlüğün~ din. 

letemiyorlar clacak ki bizlere ıbaş r vurmağa lüzum görmüşler. Dün, 
1 idarehancde namum ~.elmiş üç 
ı ıtane melktub buldum: Uçtl de ay· 

ni ımealde .. 
Demek istiyorlar ki: 
- cScn bumlan bir müddet ev .. 

vel Ankara radyosunun yeni ida
resini ve onun yapmış olduğu ye. 
nilikleri ballandıra baland1lra 

3:ngili2'ler askeri hıtrekatı <lm
durarak Suriyeyi siyasi teşebbüs
le.de ellerine geç.irmeğe karar ver-
mi§ g.ilb1 göriiıı~tedirler. !ngi. met'hettin. Biz do? sana inandık. 
~n acele etmemcl-erine birkaç Hallbuki yenileşti.riJen program bi-
sebeb daha ı.•ardır: ziın zevkimize pE"'k uymuyor. Bil. 

Evveli Almanyanın Suriye jşi- hassa alaturka musikiden hemen 
ne müdahaıe etrniyeceği anlaşıl- hemen mahrum kaldık. Bu ise bi-
mıştır. lkinci 6Cb~b de Vişi hülW- - -- zi.m !kendi ıa.dyoınuzun neşriya. 
metinin Suriyeyi oradaki kuvvet- PİyllJIConun aevindirdiği talihlilıo rin isimleri iizerinde durunuz. bü- Servette, muvaffnkiyette, saadette bir milmati.J. buıuı vardır, bir tında bize en mums gele11 şeydi. 
terle müldafaa ctmesldir. Bu suret. ytiik ekseriyeti esasen talibin liıtfüıı e daha evvel mazhar olmut olan- defa bafladı mı, kendine benzerleri çekip aetirir, maharet ilkini te. Hele Mes'ud Cem:lin himmetilc 
le İngilizler Vişiye tabı kuvveUe- lar arumda bulummoz. min edebilmektir. mük.enunelleştırilınış olan küme 
.ri i.lcııa yolile ele geçirmeğc çalış- ··-······-··-·· .. -·······················-··----···· .. ···-··--..... - ..................................... - ............................................. _ ..... ____ , .. __.. ........ __.......... !aslına adeta doyamıyorduk. ş;m-

m*tadır. Suriyedcn yeni gelen L Sıhhi bahisler ::J di biz, TürJC dinleyıcilere sun•Jlan 
haberlere görç hür Fransız kıt'a- D milli ımusw i.adımıı.k bıle değ~. 

hırı bir cller.ındc silah yerine Fr<.ın eg"' .-şen Da .. uya .. lzaıı·a Akşamın en lıiçims·z saatinde şöy. 
sız bayrağı, diğer ellerinde beyaz IW& lece, ibeş on dalt~knlı'K blr fa~11 ya-
bayrak ile i:et'lemeğ·~ çahşmakta. pılıyor. Sonra, g.?lsın alnfranga! 

dırlar. Böyl'e ılcrliycn kuvvtıerin aıatiznıa Bu al:ı'franga müziğin asla a.. 
Şam kapıla:ına kadar geldiği an· ro le)'tıinde değiliz. Onda da bizım 
laşılmıştır. Diğer bir habere göre H b d • k • • 1 • • ki san'aıt.karlarımı.z Allah için mu-
Suıriycdeki Arab makamlan da İn- ar ve ı t·ator u er («Son Poita1> nm doktoru vaffak oluY'Qrlar. ille ve lakin~ 
gilizler ve hür Fransızlarla anlaş- )"GZl)'OT) hancı istacunnlann bir çogunda, 
malt tara1itarıdırlar. Bu yolda mü- JJ J 

zakere de yapılmaktadır. Maama- fstanbul hiç ıüphesiz birçok ma- bu işi onlar kadar ve onlardan ıyi 
fih bu müzakerelerin müsbet biT B arb niz:ı:ninln Tefah ve sü- YAZAN ~ lik olan ve ana prensipleri hürriyete hallelerinde Tomatizmaya büyük becerenler var. Alafranga merak-

kun devrelerine aid nizam Ah U • dayanan bir rejim olacaktır. Bu re- bir istidad uyandırmaktadır. Boğaz 1ılan, meraklarını bu sure\le pek 
neüc~ vardığı bakkın:ıa haber olduğunu, lngilterenin aon. aaular med namdz jim istih,.1 ve mübadele münase - sahillerinde ve şehr:ıı diğer mün - kolay tatmin ed·~bilirler. 
gclmerrrlştir. tarihi de bize göstermektedır. Da- betlerini cemiyetin kontrolu altına bat ve rütubetli yerlerinde Torna - Fakat biz ne yapalım? Bız ki, 

Ecneıbi kaynaklardan verilen ha on sekizind asrın ornılarında B koymıya, tC%3d~atı Leıık.inleşmiyen 
1- - İn ı· le s . . aşar ~ tizma arazı çekenler çcıktur.Bun1a- bü'tün ze:v:kimiz, ak<'c\m YO'T"DUn ar-

haber~e gor~ gı ız r urıyeyı mı"llı" ·•anayüni himaye içı"n Hindis~ ve içinde tasfiye edilen bir cemiyet ı ( ı ·ı Y -ı:-
ff k • rın hemen hepsi şiddet i ma sa 1 - gın evlerimize gcli.,ce, keııdı nd-

bar.ış yoli1e eld\! etmeye muva a tandan aclen pamuklu kumaşların yaratmıya ve btı bakımlardan hür- 1 f k d ,. ""mk" ı c d h tihabları ve. ateş ie re ... a·at .. e ~n yomtı2Un neşrettiği kcndı mıısi. 
· f 'k k k 1 b ı E- a yoma r.na an eg ' u kimizi dinlemketen ibarettir. olaca'.ld'arıd'ır. Bu mu un oma- ithalini, hatta .istimalini men.e. e .. n,gıibi bilakis ~öklere kuvvet verir, vejriy_et m .. cfhumu_n. a .y.eni,veç .. e v.«:r- h"d ti d el il m zmın 

sayıdı bugüne kadar mtitte ı uv. İngiltere, k~ndı .-efah ve ıu ..ın tezadı kes}inle~tirir. Bu sefer de nuye uzum gormu~ oıa ı ır .. ger B 
vetlerin Şama girmelerine askeri ıartlarını kurduktan ıonra her ba- yeni şartlar eskiyi tasfiyeye mec • bu §artlar ve tahdıdler cemıyete romatizmadaıl ıikayet ederler. un. Bundan •?'\'vel, bu nC'şry!ata ay· 
bakımdan hiçbir mani yoktu. Çü'h- kımdiın geni, bir hürriyet tesisine bur eder. ' yeni bir aüklin "·~ refah devresi te- la__rda dai~a b::ı~ak, bel, ve mafs~l"nlan müddet ile, o m.:şriya:tın ya .. 

· b ki p 1 b ı · ı· · · · ....... ;. ] h"' · t agrılan hıç eksık olmaz. Senelerın ld ~ tl ek d~ ~: Şanıı mu"dafa"" cdcıı m~ziler imkfın u u. azar ar> o•. ge 1.n nu yazılarımızda birkar defa nun e ... ~ o uru urrıye ana prt'n- ,, b ·· pı ıgı .saa er P U'l'gun uıı:.. ~u "' ;, :o " ve yaşın ilerlcmesiu: me s\Jtan mu· .. .. J . • r 
ellerindedit". Iraktan Frrat nronni aonıuz ve işi tıkırında oıa" bir ttııl- iekrarladığıttıız üze1e, harbler, ih- sibi ).'aııy:(>r demektır. tenasib .olarak ağrılar artar ve oy· muştu. Acaba ~unu ceğş tıı:~k 
ıtakib ed~ Haleb istikametınde letin hürriyet, ve aerbe_s~ nizamında tilaller ve buhranlaT ~eklinde ken~ 1-lülas~ n~ it:refah v~ \ilklJI:!. ne nak .t-~rde müzmin ıomatiıma- ve lru;altmaktaki rnaksad ned!r ... > 

l.,_r~:y,..., "'Uvvetlerd'"·ıı hı'rbir ha- tann .• in. c. n büyük _zafennı kv.aruna.!lı d.in_i .gösteren bu tasfiye hareketle _ de bir buhran ve intikal devıi ebedi 3~• ,_~ 
n: ·.ı.ı ._... "" " :ı .o 1 d l B h h ı· ·doı ti d"k nın •uic:ekil uyandırarı, husule gcti - •. Bu üç okuyucunun ~i.ıwy_ et. ve 

ber alın """"• ak•.adır, İngı·ı;., tebıı·,,_ tabu ıdı. •ou vazıy.C'ilte o mıyan .. ı - nnı ınsanlaı: maalesef akıl ve guur- o amaz. u r,uı a ı §ı ae en ı - 0 
,. .- ~ 'L. ak 

...... - 11 6 ll 1 k .11 l d h li d -d·k·t t" )"k' k tl · b h ren tagayyürall da ilerler,durur oıle.ırıerme ben de şaıısan ııştır 
] 'nd d b"" t" ıh ekAt sa ğer mi et er tnaı şart atı a ı n e la yapamlyorlar; ve icrasını tnbia- çe ı a or u .er uvve enır; n. -erı e sa ece u un ar a - h • b · k k · b' ·· Hastalar oldukça muztari\Xtirler. e'l.•1ed"ğim içm, şur~cıkta :Kendile~ . . inkişaflarını, atta u ınızama arşı tin ölüm kanunlarına, yani hadis'!- ran geçere yeru ır muvazeneye .; 
flasın<I.~ yenı tera~kıler ka!~edıl~ mukavemet tertibatı :alarak yapa - lerin tabii şekilde cereyanına hıra~ ulaşan cemiyette yeni §artlar alt•n· İş bu §ekli alınca şüphesiz tedavi rlne t~cüman olmaktan nefsimi 
diği SO!lenmektedit. B~ _ıübarl.a bildiler. Almanya himayeciliği ka - kıyarlar. lruıal'laun cemiyet ve ta- da bir hürriy~t ~e~eııi ~ıajlar: İn- me~elesi mevz1lubahs olur. Bu gi- alık.o ·amadım. 
ıvazıy<?tın aydınlrınma&ı ıçın bır bul etmemis tam bir liberalizme rih telakkisinde ebediliğine inana- sanlarJn kendılennı şef ıdnresı ve Bner ne gibi teaa\'i :tniliik etmeli;: Sörledwerıne a;)Tlca ibır şey 
müddet beklemek lazım gelme1\:- girmiş olsa;dı inkişaf edemezdi. rak saplandık~aıı bir 'talcım e&as- onun emri altınd<J hıcakan, buhran dirleri" kaıtacak değilim. Biliyorum ki Ye-
ted:Z.. Bir memleketin siyasi hüv:iyeti, prensipleri vardır. Bunların heyeti ~~~.iseleridir. Şef bir ınlôlapçı ro- Evvela bulunduklan muhiti ve dad Nedim 'l'ör makul in aflı ve 

hürriyet ve ıerbr..sti nizamından u- mecmuası §tıurumuzu ve benliği - )unu alarak. adeta fırtınalı zaman- mahalleyi terketmek za~eti .var - hakkı teslim eden bir ~attır. , 

Fransada Yahudi• zakla~ması §Mtslarından :ziyade ha miri tqkil ediyor. da maha.r':tle dümen. kul~annn bir dır. Denizden uzak ,~e murtcfı bol " 
diseler ve tarihi •artların malıdır. B 1 

1 
1 d""'' ca1 kaptan gıbı her an dıreluıiyon de • gu .. n,..,li yerleri intihab etmek lazım- Bun .. dan ~yle pro~a.mlarını o .. 

'S • Un ar n çerçeVC.C lgl l\ em Ve v• • le • • ı· b• 1. -y ı~ tih ·Ad""'"ğın kuvvetle 

1 ht 1 >J Bugün birrok memleketlerde oton- t 'h 1 1~1-k· · h k.k t 1 d.. gışlırere CeJllıyetı sa un ır "enar;'I dır. Oturdukları meskenin vaziyeti na gore ı-cr '°" """'..? l a ey ar 1 nı ... .. arı eıa~ ısı a l a o an un - . . . b. .. :J ter rejimler çıkmış ise ve bu re1ım- yadır; bunu:-ı d!şlndaki her hare - retirır ve y~r:· kır muv~;n~y.e ·! de son derecede ehemmiyeti ha- umanın. 
Jer bir kts:m milletlerin m~nfaatle- ket baksızitk, fenalık Ve kötülüktür. aştı.rırsa tarı e arşl Va7J esını 1 a izdir. En muvafık mesken sabah VC c; ek. ~ lu 

Yichy t.4 ~~ A.) - Yahudi iş: rine uymuyorsa yapılacak i~ bey - işte asll'larc:ı j~aanları birbirlerine et~ış. ol~r .. Bu~u yapamaz ve. ce- ak.§aın güneşini bol bol alan şarklı • 11•m a 
len umumı katıbı Vallnt Cumartesı hude •ekilde 0 ren""leri oıtadan d.. .. d' k 1 b .. k .. nuyetı hadıselerın ulaşUrması lazım bh · t•kam ttekı· evlerdir Daima .. .. "ki k • y ,_.. ,,. uşuren ın avga arı, ve ugun u 1 d b k l _ .. gar ıs ı e · 
•unu uzun ı anunun resmı gaze- kaldırma'K irin 1'.an clökmek de~l. h b y . b' rLı· l'b ge en yer en ali :ı yer ere gotür - b . u"k tt , . evleri herkes tercılı Du-nkü" ya1'alama vak'aları d ed'• , W• biltl' . tir'.Btı .. ar .•• em :r ı;..ıı wı ı manzara~ k • . kıJ•b k d' . u ı.s ame ~' 
~e e leş~ ııb~~gınıh ~·ı ınn~\k bdhran halini ortadan kaldırmak - si veren bu kavga dahi tarihin di- mer ıste~se onu ın a ın en ısı etmelidir. 

d
anun rı.~ an ıbn lya u kı t:r a h'~n- lır. Bugün Fransnı Umumi Harb - ğer kavgalan gibi ezeli olan bu ka- tas .,1'!,ell el er.h rb. b' d.k .. 

1
.. Mesken ve muhit meselesinden 

n mer ıyette u t•nan anun u - den sonraki buhran dcvrı:lerinde .d d . ,,, l v • l ) ını et er a ı ne ır ı tatoı· u- h h k'k" . b k'. l . . "k 11 . ı e en, ms .. n ı~tn cemıyet can ı ı- v.. k ld l d sonra astanln ızzat ıet ·ı ·ı ıca 

d~m eknnıd.genDııı.~ mı kyasta ıduınuF en- kendine yaktşan otoriter b:~ re1~m ğını ve hare!tctliliğini kavrnm•ya hgufn a ~r! ması, ne le oFnukn mbu - eden idrar tahlili, kan tahlil\ mu -
ırme te ır. ıger anun a ran- ~uramadığı içi:ı felakete ugradıgf. . kt d. . 'k d. • a azası ıçın yapamaz ar. a at u- hakk' k l I d T . 

ısada yaııyan bütün yahudilerin teS- nı anlıyan memlekettir. f ~yn ~u e ~ m;-tı dve ını .. ~~r- nun .için harbedildiğini söylerlerse .. 
1 

.. 
1 
a eli~~ptıB mt 1

d ır. ..a~yob.u 
çilıne aiddir. Birincı kanun ya~ıudi. Egv er Fransa 

0 
%aman buhrım k~~kel 1 el ykogudru uıun an mu •m asıl sebeblerini söyliyemiyorlnr de- 0 çu mk ır. un arı.. :ı m.us 1

1 
:ı~ 

1 . b k 1 • b l k . o er a ma ta ır. ku· ç·· 1_.. .. d'.k • . b h şey yo sa o znman nasta, a sa ıs. at 
crın an acı ııc, orsacı ı , aımsar. içinde olduğun.u anla.sa idi ve buh- . .. • . me r. un~u gor u ıcı u ran d'. d b T .. kk 
lık radyoculuk gazetecilik ve film- d . k .. . t• Bır refah ve sükun devresı te - halinde olan bir dünva hürriyet ni o su ve u ı acın muşta ntı ınv-

' ' ran evresıne ya ııan TeJıme ın 1• dl k · .. J ~ • ~unur Bundan sonra ·yıtd te 
cilik gibi meslekleti intisabını me- bak etseydi demek iyi yapmış ola- za . ~:~nl d~er~re .. ce~fet ı;;uvbz~- zamına kavuııamaz. Şu halde dün- ;ye.~ h. kk k b"k a·i l"d' -
nelmtkte "e bttkııloreaşını veren caktı. Bugün Ciahi buhran re}ımı nesız ı~~ . uıt 1 mu br,•l ora a diku . yadaki l>uln:\n sebebleri mevcud • Dahıı -ı;'1ul a . a ~~~ 1~ d ı jel ır. 
yahudi talebelerden üniversitelne şarttarı.na geçrrmemi, olduklnl'\ın _ ~~n1 .. r:r~ı ~rt a{1 aşa~: vkC:. ta.. ken diktatörlükler kalkamaz. Gene da .a. ıder e~'} .§: ı e;ın1 e atın t~
gireceklerin adedini tahclid etmek. dan dolayı yarın qztırab çekecek lor uB er:ın ·ulu maaı. muh unk o - gördük ki düny:ı biı n!fah ve 11ükıin d;ısı T b~ l ıyı betıceder .verhl7 -
tedir. milletlerin bulunması çok muhte li~l:~. ~ bevrdc ~r cemıyedt 1 alre det 1- devresine gelince diktatörlükler ya- le ır. ı ı o an u le avı §e ın· 

idi H ttA d b ·ı · · d k ıgl ıca ı, aıma tezn ar a o u şıyamaz; ~ halde .diktatörlükleıı den sonra bir d .. sıhhi tedavı arzı 
Habeşİslandakİ 5000 ~~· r. d b\ ~ ; ~ 1·~~ 0~

1 ~rh olduğu i~n hükümleri ebedile~iş varken cemiyet yeni bir aük.Wı dev- vardır .Bunl4rdan başhcası kaplı. 

1 
ı ıa. e .etik~ ırılz .~ ı a~ dı~ bırl u 1= kanun1ar, prensiplcrl~ cemiyet ida- resine geçemez. Ba vaziyete göre calardlr. Hakikaten kaplıcalar için. 

S
• "} t 1 ran ve ın s aevresın _ uunu I y . L··ı d \ • 
IVl a yan duğu bu milletlerce Earkedilmiş ve re ? unamaz. ,enı ve CSKısı e teza yapılacak §CY hastalığın .cilddeki deki gayet cüz i miktar kıikürt ve-

Sütlücede oturan ve amelehk ya 
pan İsmail ve. i\.lustafa adlarında 
iki arkadat dün Lir alacctk mese-
l~inden dolayı kavgaya tutuşmuı 
lar, bunlardan Jsmail sopa ile Mus 
tafayı başından tehlikeli surette ya. 
ralamıştır. 

Yaralı amele tedavi altına alın· 
mış, lamail y.ıkalanmıştır. 

Beşik:taıta Ihlamurda oturan 
Ahmed adında biri de ayni yer an. 
kinlerinden Rıza ile bir kadın me .. 
selesinden kavga etmişler, h~r iki
si de birbirlerini sopa ile yarala • 
mıılardır. 

Kavgacılar, tedavi altına alınmi'ı, 
hadise etrafında tahkikata başlan .. İngilizlere iltica etti o devrenin .bundan evvelki yazJm- halinde_ prensıpler ortay~ . çıkar. tezahür1eri d~mek olan diktatörlük- saireden ZİY~- haiz oldukları (rad 

d d .. ı d':'" .. d'" Fakat msanlu buhran reıımı ıart- fer veya hürriyetin tesisi irin hatb o aktivite) aaycs"ndcı birçok defa 
Saı-~-- (C uh" l a a soy.e ıgım uzerc - ayu un~ l d h'I . k d .1 . .,. mı§tır . 

.ı.:ııuvUt'J <."11 l Brezı Y?), ya görüıü, ayrı rejimi olduğu anla- a~ını a e 1 eştirme.ye, u sı eştır- etmek değil, fakat hastalığın ne ol- iyi neticelec vermektedir. Hastalara 

Haata lara tuzsuz ekmek 14 (A.A.) -: B~~~·ckıl B. Huggıns §Jlmlş olsaydı, bu harb bile yapıl _ mıye ve onları ~b~?.ıleştirmiyc kalk du~nu anlıyarak: .bütü;ı dünyayft tavsiye olunur .. Fakat bazan bundan 
Hakşıstnnnan ıltıca eden 5000 1- maz insanlar vemületler böyle mamalıdırlaT. Çunku hunlar da ta- halas verecek yenı §artları t<-sistir. da.- parlak netıccler alınamamakta
ta1yan köylusünc mnsuniyet hakkı har;anmazdı. rihin bir inkılah devrcsind': y~1yan Eğer harb bir müvazenesiz.liği tas- dır. Son aenelerde deniz kenarında- Belediye, hastalar için Galatada 
verildığm! Lugün ıparlamentoya Tarihin biri refah ve sükun, di- prtlar&n. mah~ulüdür:. lnkıl5b, he:- fiye ve ~eni f!lttları .!esis. i~in yap!- ki ylajlarda sıcak kumlar .içine has- ki francala fırınının tuzsuz ekmek 
bildirmiş ve bu İtalyanların hiına- ğeri buhran ve intıka! devrelerin _ rek~t halınde ıken .. ~ustakbcl ~,~._ hyorsa ıns.anl~rı.n gozlenru kapla- talan sevketmek auretile güne§ ya. çıkarmasını kararla~ttrmlştır. Di. 
ye edılmek üzere Habeş.ı6tandan den ibaret ve birbirile tezad halin. yeti.n, re~ah \•e b:ikua dcvresını~ mi§ olan ~~ ıf tı.ra.s ve T?en~aat .. bu- ni ültraviyole ve gene kumların içi- ğer taraftan bazı kimsl·lerin Tapor
tahliye eıdHci'ıklerinı iHh·e etm* de iki alemden müteşekkil olilu~- yenı t~arı;I b b.mı1a ~~lı~tr .. ~~- lu~larını 81 T e erını, rak.ilctı gor k ne güneıten geçeıek hapsedilen ül- la belediyeye müracaat ettikleri ve 
tir. D'ğcr :Y.hlılelcr de Mi""~ ~- nu ..Oylemistik". Bu, t!cmes değildir ~aeı"a· d af J u ' 8

.". t~! 1k en k ı- jıyek vİ· an dmıyB ça. ı~a ann~ b~ tra~(yole vuaına maruz bıra'karak francala i9tedikleti görülmüştÜT. 
ğustos sonuna ka<iar gelmış bulu- ki ber refah dev.rinin her memle .. ger erİ~kt7} ~ g~·c~ b bth te~ em~ ~~ım ır. u ıntızar ço su- çok parlak neticeleı· elde edilmek- Rapor getirenlere francala verilme 
nacaklar ~e mülteciler hnrb esiri kette ve her tariht-:: ayni kavunları re '?a~ ir er. eiye~n u u r!'n rece mık. L • tedir. Hastalar gündüz saat on bir- si hakkında bir mecburiyet olma • 
muamelesi görmıyeccklerdir ve ilmi, ve her buhran devrinin de ~lab ed ~:nan ~rın .~n :aok:a ın- un~ ltkke ~~tirem] ez;f . fakat den sonra kumların çok ısınd ğı za dıeından be!ediye bu müracaatle. 

. ayni kanun ve<ilin:ıleri vardır. dl ı tecefı~ı yeıtu re1.ım esl ı le • şul mubah ~-:ktır .ıı..ı mi aa esi e kınsad~- manlar hergün tr.üddeti tedricen ar ri reddetmektedir. 

B 1 K ] n.... l L b" . .h. za ar as ıye e.mı•, ınıan arın ve arJn u aK• ati an ama ati en ı- • 
U gar ra 1n1n l .vun a1'hın l~~t ldırı .. aynd tan 1 13

1 
rt- milletlerin kendi a:Zulaıile kabul lerine çok pahalıva :nal olacaktır. tınlmak suretile kum banyosuna gL ................................................... . 

f arın ma su u o ugun an, ara a - d ı.ı · · ı·k l k I Ah ~ H d" B Terler Tabii bir taraftan ela 8Ünec:in T A K V 1 M 
taıyada Zl·yaretlerı· d - -''- h 1 1 e ece" erı '13 ı ıar ı anun ara ma- mecı am ı aıar . ,. rın a muşter~ ana at ar o mail- .......................................................................................................... cidden hayatb hş tesirleri de inzı -

Livourne 14 (A.A) _ ftah a na rağmen, birbirinden farklı ı:ey - marn .ederek az zamanda umumi 
kralı Victor Emmanuel ile Bu ı-y ferdir. İnsanlar, .kendilerine refah ı· S 'T" ER ı• NAN, ·y tlerinde büyük .sala" h t · 

'ö"' ··ı.· · · 1 "l . b' ' I ' vazı e emın 
kralı Boriı büyük bir aun'i mayi ve suıı;un g~ı~mı§ 0 0 ı.ı emın ı- edilmektedic. Şüphesiz bütün bu Rumi 1eııe 
mahruk fabrikasını ziyaret etmiş - dayette ne )tıbı tczadl 1 ,.e fenalık- 1 STER İNAN M A f tav•iyeler tatbik olunacağı znman 131>7 
lerdir. Bu fabrikn makine yağı ve lar ynpacagından haberdar olmı)"n· . . 
parafin istihsalı için son ~amanfar- ralc o devzeye aid ilimleri. v.c reji- Dün bir arkadi\~ g:ızctelerde na mukabil hemen her gece de- hastalar nıle doktorlann'n noktai 
da tevsi edilmiş bulunmaktaClır. min ana pr•nsiplcrini ebedi ve b..:>. harb tebl'"lerini okuduktan so:ı. naz:ıriarı~ı alhuık, katarların_ı ve 

---- zulmaz elle ve t bia• ka 1 .... niz kenarında bulunan bir Alman nasihatlcnnı dınlemek mecburıyc • 
n • nun an ra yan,ınd.ı bulıı·nnl":ra dönerek J · d d' lct ç- k" 1 lngilterede haftahk peynir şeklinde mütale.'l ederler. Bir kere ıunlan söyledi: yabud ngiliz fehri bomba yağ- tınh el ır • , un ·u ya nız mrvzuu 

bu kanaat ve imana sııplanıldı mı, - «Dikkat ~ttim, bir aydon muruna tutulınaktadıl". Ben bu ba so ;'n ~ıizmio romatlzma değil 
ve tereyağ tayım insanlar cemiyetin kendi akıcı ve fazla oluyor ki Alman tayyare1e- vaziyete bakarak iki tarafın baı umumı vazıyctlcrde de doktorların 

Loııdra, 14 (A.A.) __ ingıltere. deği 'ci k.arakten icabı .şaıtların de.. ri Lohdra üzerin~ akın yapma- Jdıirleırini bom.halamamak içi.n fi.kri sorulmadan yapılan güneş ban 
de ha'fitahk p<ıynfr tayını 30 Haz!. Çişmeıini bir fenalık. bir günah dıkları gibi Jngili:ı tayyareleri de zımni bir anlaşma yapmıı obna. yolanndan birçok akçiğer afetleri 

d 38 d 58 k ac!.deder ve bu şarıl.ır ı uynn ve bu Berlini ziyarete ci:mediler. Bu • Janna hükmediyorum.» meydana gelmektedir. 
ra~ ak gram an ' grama çı a- suretle ebedi ve j?ahi nizarnln dışı- BiVlassa de.niz mevsimi yaklaş· 
rı nca • tereyaP,ı ta~ını ~ 1!5 na çıkan u:ı:ııv)arınt lo,sfiyeyc ba~ · 1 STER İNAN ı ~iı bu_günler~c bu ciheti bir daha 
gramdan 50 grama ındirilecektır. larlar. Fakat bu ·.reni uzuvhm yara- iSTER lNA'NMA mUhterem karilerlmiz';! arzetmeği 
1!-eçel tayl~l ~ğqft9stz aylı~ ,yarJm ratan hadisler, olduğu gibi kalı "Gel· bir vazne''bilaık. 
libreden bır libreye ç1'kar1lacaKtır, bu iaafiyeler alaçların .budanır.ası · • •-· •· • ••· ' ' 1. z. ö. 
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· ıs Halnn SON POSTA s.,.f. s 

Telgrd, Telefon Ve Telsiz Baberleri 
Bakin eye 

Verilirken -------
1 B~sm Birliği. A~.kara mmtakası 1 r Milli şeı 

kongresi dun toplandı Dün maçları takib 
buyurdular 

' ~ . . .. 

: : . ... . : ; ·: .. ··./:fi~ 

Şam da 
mukavemet 

kuvvetli 

~aıra, H (A.A.) - Türk Ba. Mıntaka kongrelerinden umumi 
sın B'frliığf. Ankau mıntakası kon- kongreye gönderilecek n:urahhas 
gresi bugün saat 11 de Ankara ellide bir esasından değil, onda 
HaJ.k.evinde top!anm1ş ve fasıla-sız bir esasından seçilmesinin ve 'bu 
olarak saat 15,~0 a ka<iar devam suretle temsilin temin edilmesinin 
e~ir. Mıntaka idare heyeti re- lbir dilek halinde ımerkez ıheyetine 
isi Rize meb'usu Kemalettin Kamo lhildirilmesi. 

lngilterenin başı İntaç edebilir~e b.arbiıı sonunu bel-
.Anlk:ara 14 (Hususi) - Milli k 1 b • ki getirmİJ o!m.t:ı::. Halbuki .evvt-la 

Şef ismet İnönü bu.gün 19 Ma. V8 a 1 Süveyfİn istili.:11 . bir defa Mihver 

Y 
bakımından Akdenizin emniyeti 

yıs stadma teşdf ederek, fut_ . azanı Sellin Ragıp Emet demektir. Sonra hem Hind yolu -
bol maçlarını ı:akib buyurmuş- B arbm" net"ır·eaı· uz·· enn' de ·· nun t _ _:1tere ı"çı·n son derece U"'" · mu - u:qıu - • 
!ardır. Halk, Reisicümhuru essir olabilecek esaslı askeri ması, hem de Irak ve İran petrol-
ooşlrun tezahüratla karşılamış. harekat bepİmi.:.'.iaı malumumuz ol - lanının artık İngiltereye aevkolu -
tır. • duğu veçhile tbndilik bir fasıla ge- n.maması demektir. t,te bu aebeb. 

Sahil mıntakasında 
Vişi askerlerinin 

mukavemeti azaldı 

'kongreyi açtıktan sonra riyaset Basın kartı nizamnamesinin bir 
divanı seçi.mi yapılmış ve reisliğe an evvel iıntacı ve tatbik mev'idinc 
ittifakla Anacfolu ajansı Umum konulması. 

\...._ _____________ _,~ çirmekledir. Bu da, bu fasılanın ge- ferden dolayıd'ir ki bugünkü fastla, _.s d rek İngiltere ve gerek Almanya i · ı herhangi bir bedefte.1 ziyade ter • 

Müdürü Muvaffak Menemencioğ- Basın Birliği kanununun icaba • 
lu, i!k:i:nci reisliğe Ulus gazetesi tından olarak müesseselerle mes -
sekre1eri Samih Tiryakioğlu ve lektaşlar arasında tanzimi lazım 
katilblikl~re de U1us muharri".'le- gelen mukavelelerin si.ıratle ikma -
rinden Keom~t Zeki Gençosman li. 

uriye e askeri çin nasıl yeni bh- hamlenin ba~lan- cihan Süveyşe karıı yapılacak bir 
gıcı olabileceğini haklı olarak sor. hareketin mebdei ve erifui olnr<\k 

h k "t dunnaktadır, HarLi biran evvel ne- kabul edilebilir. are a ticelendirmeyi daha 1iyade Alman- Maamafih Süveyşin bir muva -
yanın iltizam ettiği nazarı dikkate sala geçidi olarak ehf'mmİyet de • 
alınırsa. yeni fuıhyı takib edecek recesi ~ilidiı-. Çünkü bu harbdcn 
yeni hamlenin de tercihan onun ta. evvel lngilterenin Hindistan ve U
rafından yapılması beklenir ve bek- zalqarkla. olan ruıkliyahnın anca" 
lemn.ekt.ediı-. Harbi kısaltabilecek yüzde onundBn biraz fa:rlası bu 
ve vaziyete ka~'i bir vüzuh vere _ yoldan istifade etnı~kte idi. Şu 
bilecek ortada ancak iki istikamet halde: 

Esir edilen Fransız 
sübay ve askerleri 
neler söylüyorlar ? 

ve Son Telgraf muhabh-i Adil se. Seçim neticesind-! idare heyı~ti -
çilmişl-erdiır. Bundan sonra ida~ ne Ulus gazetesi yazı işleri müdürü 

h • · · 1·!.-; se :ıelı'1,,. faalı'yeıı·n· · Mümtaz Faik F t-nil~. Anadolu A -
ıey~"ının """" . . .. ' ı. 

zah eden raponı okunmuş ve bL jansı muharrir!erinden Şerif Arzık, 
lllus muharrirlerinden Naşid Uluğ, 

ıMıare dilek ve hesabları tetkik Cümhuriyet gazP.tesi muharriri Mek 

( Bqtarafı 1 inci sayfada) 
ve Mercıyurmm şimalinde İngiliz 
tayyarel€ri.'.1in kuvvetli muzahere
t.Le Vichy kollarile temas halin. 
d'edir. 

en""'meTıleıi seçilmistir. k' s 'd y . s b h h b' . s· "'" .. . • ı aı ve P.nt a a mu a ırı ı-

Kudüs 15 (AA.) - B. B. C.: Dilek encumenınc Nazlı Tek- lal Akba intihab edilmişlerdir. 
ASkıeı-i sozcunun beyanatııla taş, Me<:di Sayman ve Sabahattin Haysiyet divanına Nurettin Ar. 

Sahile cfoha yakın mıntaka<la, 
İngilizler Suveyd~ı yakınında bazı 
muıkaıvemetle karşıla~ıınışlardır. 

Londn, H lA.A.J - Vi.chy 
/kuvvetlerinin Şama 30 kilometre 
kadar bir mesafede bulunan K:s
veyi tahliye ettikleri resmen bil
dir!lmek t.ed; r. 

göre, İnıgilizl-er tarafından esir ~ Sönmez. tam, Fazıl Kurtif, Sabahattin Söı-.-
lman Vidhy kuvvetlerin•! mensub Hesabla:rı tetkik e1:1.cümerıine de mez, Cemil Ökten, Re~ad Nuri ve 
aülbay ve aslrerler Almanlara duş- Em:ne Berpe. Cemil Okt~n ve Saf_ Ekrem T ekt3.ş seçilmişlenlir. 
nıanlıık: hisleri bcsledilderin-:! mu - fet Gürol intihab o1unrr.u~tur. Umumi kongre murahhaslığına 
kabil, İngilizlere karşı hiç bir ga- Bundan sonra idare h~yetinin da Mecdi Sayman ve Semih Tir -
raz hissetmediklerın1 söylemekte- raporu münasebet:le ·müzakere a# yakoğlu se~il~iştir. 

Vichy 14 (AA.) - D. N, B, 

d.'lır Sahil mıntakasındakı mütte • Ç"ılm.ış. gaz:etecilık mesleğini ala- Kong~e .Jttıfakla v_e alkışlar ar~-
d. "--da --> ht lif 1 .. sın-da Mıllı Şde tazım ve Meclıs 

Fransız donanmasının Tulondan 
ayrıldığı hakkındakı haber resmen 
t~kzib edilmektedir 

fikler kolu yavaş ilerlemekte ır. ll\..d r ~en mu .e mese eler u. R . . B k'I p r k 
n-;ınkü di"""r kollara yolları açmak ı;erinde hararetli kcmu~ar 01- t-ı.sıne. a~vet 1

1 e vf~e arkı .1se r~: 
Göğüs göğüs-e muharebe 

Londra, H (A.A.r - R0yter a. 
jıansmın, şimdi Mercayun'un şırr.a -
lindıe ilerliyen İngiliz kuvvetleri 
nezdi.ndeki muhabiri bildıriyor: 

Y'"' o- . . ·· tenne $lygı e gra ıarı çe 1 meS'lnt 
la m: şguldür. . . muş ve n~tıcede ıdare heyeti ra- kararlaştlrdıktan sonra nihayete er· 

Şamd.a Fransız mukavemetını? po.rn. tasvıb ve heyet ibra edil- miştir. 
ktııvıretli olmasına rağmen sahıl mııştıx. Kongre azası müzak-:ratın hita
tnıntakasında Vich)' askerlerinin Bu müzakereler ~nasında biJ_ mından sonra gar lokantasında ha
mu.k:avemeti gittikç~ azalmakta ~ hassa aşağıdaki fikirI.er ıtebarüz e- :zııı'lanmış olan öğle yemeğini biT-
dır. derek karar:ı bağlanmı,::tır. "tikte yem.i,lerdir. 

Kan cKvkülmemesi için İngiliz· 
?er tarafından sarlediJ€n bütün 
hayretlere rağmen, Salı günü Me. 
tuna böl.ges•nde Fransızların mu-

Akdenizde hatırdan 
mihver gemilert 

Alman ceb Nevyork limanına kavemetile karşılaştık. Fransızla-
rın çalbuk teslim olacaklarını ümid 

Zırhlısı bu••yu••k maynle" do··ku .. lu .. yor ederek harekata başlıyan Avus-
t tralya piyade;;~. şimdi oldukça 

h 
..., d (8aftanlı 1 . • fad ) mühim bir düşman karşısında bu-

o~:t;~; n~~~ı!nbi~·t!1i~~ asara ugra 1 Vari~n, 14 (A.M
1

~~. R~z. l~~aktad.:ı-. Klair istihkamınd~-
l d 1 ı Akd · d ·-lıt, A.mıeri.kadakı bütün Alman kı nut:a.lyoz ve havan topu yuv.a. 

ııöre ngiliz t:~iza.~ı arı . emz e Londra 14 (A.A.) - Londra- v-.. İ al 
1 

b . .1 A d lan hala mukavemet etmektedır. 
7.000 tonluk bır du~man tJcaret ge- d d" a1c • h -''l k t ve t yan mat u atı le vrupa a K . !'""-'bkA . .3, ı· . d . . . 

8 
OOO 1 lr. b. 1 a un şam ız ar eaı en anaa e . aım un' arr..ı· şımuıı. e ımız e 

en.ışını, . tonu ır pctro ge- .. \) B f rt b b dıman ışgal altına alınmtş bulunan nıem- · 1 . 
misini, bir müseHıllı ticaret kruva - gore u. . eau ~ . om ~r le!lretlere aid :\lacakların derhal buJwınnak~~dır. Fakat. ka e:ıız: al. 
z"rü ü ve diğer 9 küçük düşman tayyaresının attıiı bu torpılle ya. bloık ed'lmesini emretmiştir Bu tına tesad•ıf eden Kaım ıkoyuııde 
t:kn:sini battnnışlardır. 5.000 ton ralanan Al lmtn kceb. zlı~h~aıl ~~k ted'b7ri i{an eden yeni karar~ame göğüs göğüs~ muharebe olmakta-
luk bir düşman petrol gemisi mühim mB uhte~~ 0 ar~~ dşımlda. 1 ~ ~-h e rei.sicü!mihura bu hususta lıudud- dır. 
b v 

1 
tl isma~ ın yennı o urma uzere • . • Avustralyalılar miıtralvöz ve 

asara ugram ş .~·. . , yola çıkmı~ bulunuyordu. Bu ge _ suz salMuyetlet" veren fevkalade · . 
Bu bareketlerının bazısında lngı- . L b k 0 hla d -~rvaı ıkanununa ı'stınaden çıkarıl- hcwıan toplannm devamlı ateşı al-

ı · d . 1, l d.. ~ 1 mı ya utzov -sa ı eutec n - cuı d d t . l kl 
•z eruzan:ı an u~man nman a~ın~ ' h d Ad . l Sch 'd'r mı~ır. Beyaz sarav ·cab edıen kon- tm a mey .anı (;.IJUZ eme e meş-
• k 1 le d b 1 emılen veya u tn.Uil er 1 

• '1" .ı 1 1ıci' •• 

1 I ·ı· t kö' ·· 
b

o u aral dora a u unan g Hava nezareti istinbarat tervisi - trol tOOlbirlerimn maliye neza!'eti gux urt~r. ngı ;.z opçusu yun 
atırınıı ar tr · h · 'nıd ~ l d.. · · nin tasrih ettiği.ne göre, ~orpJ), zı ~ tarafından alınacağmı bildirmiştir. ger:ıs~ .~ :. ~ unan uşman mevzı-

lngilizler Bingazi ve 
T rab1usa şiddetli 

bir hücum yaptllar 
Kahire 15 (A.A.) - B. B. C.: 
t>u.n nıeşredil€ıı resmi tebliğe 

ıgöre, Pıerşemibe gecesi Bingazi li
nı.anı ağır surette bomuaraıman e
dil:mşitir. Üçer bin tonluk iki ge
lniye ta:m. isabetler kaydedilmiş
tir. Şi...dd.ıetil iıı!.'ilaklar olmuş 'Ve 
çıok mülhim hasar ika edilm;ıştir. 

Tralblus limanına da ağır bir hü. 
cum yapı.lmışt1r. Şehrn şark ve 
gaıııb kısımlarındaki binalarda bü
yüık yanıgınlar çıkarılm1ştır. 

Mühim bir ihtikar 
şebekesi meydana 

çıkarıldı 
Şebeke vilayetlerden 

topladığı telleri 
fahiş fiatlerle 
satıyormuş 

Haber aldığımıza göre fiat mü· 
rakabe bürosu ~ehrimizde tel ihti
karı yapmak.ta o~n n~ühim bir ıe
bekeyi meydana çıkarmııtır. 

Bir müddettenberi fc.ın'ıyette bu. 
lunduğu anlaş; lan şebeke, Anado
luya adamlar göndererek vilayet -
lerden fahiş fiathrla ve mühim ınik 
tarda tel toplattırarak şehrimizde 
büyük bir stok yapmıştır. Mühim 
bir yckune baliğ olan bu teller ayru 
tebeke tarafından borsaya sevkedi
lerek çok yük.sek fıatlarla sa.tılığa 
çıkanhnıştır. 

Fiat mürakabe bürosu şebekenin 
ıeh:rimizdeki d~poeunu bulmıu~ ve 
11uçluların isimlerini tesbit etmi4tir. 
Bunların haklarınd<ı kanuni takiba.· 
lll 'başla.nıınıtıl'. 

lının orta.sına ısabe:: e~ış ve bı • Esasen bu hususla alakadar bir lerııru .doıvu:r:or. • 
raz sonra ikinci bir l~~ılız bombar- servis öted.enberi faaliye.te geçmiş Suriyedekı Fr:.anıtz kuvvetlen 
dıman tayyare~i gemıyı saran du · b 1 kt · d Lond.ra, 14 (A.A.) - General 

·k· · b' tor u unına a ır. ~- G il ,.. k b k man bulutl;sn arasına J ıncı ır - • • u<t: au e un urmay aş anı ge. 
pil yollamı9tır. Ay~ vapurları sili.hlandırıJac~k neral Peıtit, bir mülakat esnasında, 

Hava nezareti sôzcüsü, zırhlıya 8,şıngton 14 (A.A.) - Robın SUıriyede İngifü ve hür Fraruız 
yapılan hasarın çok büyük oldu - ~~r un torp.il'lenmesi ı.İ7t-rine ha· kuvvetlerinin karşısında bulunan 
gvunu kaydetmi~tir. Filhakika bu nc1ye nezareti tarafından Alman - . . . . . ı· 

~ ı o d M d 1 d" k ·ı k Vıcl"ıy kuvvettcrınt 30 hını yer ı gemi sabah saat a 1 an a a- yaya lcv ııne ar H verı ece pro- , ...... ftn. .. . , 4ı:: b. k' . 
çıklarında görüldüğü zaman, yal - testo notasının muhteviyatl ne o - Ouw•~ uzere cem an " ın ışı 

SO mil mesafe katetmiş bulu - olursa olsun kongrenin büyük bir tahmm etm·ş ve bu kuvveıtlere AL 
:~~ordu. Halbuki bu tipten bir gc- ekseriyeti tar:ı.fından tasvib edile- manyada bir üsera ~aı_npınd~ ik:n 
minin normal sürati, takriben 26 ceği bugün aşikar oluak anlaşıl - Almaınıyay=t karşı hıçbır yerçı.e !ılı 
ıniklir. maktadır. hareıkıette bulunmamak şart!le 

Paırlamento mahfeUerinde git _ serbest bıra1{ıtan general Verlillac 
tikçe hakim olem hisse nazaran de- ile diğer 'bazı generallerin kuman
nizalh ve tayyare hücumlarından ko da ettikler:ni söylemiştir. 
runm,aları için Amerikan ticaret General Petit. müttefiklerin hiç 
vapurlaı\ıının eilahlandırılması muh bir suretle ne Franstzlarla, ne de 
temeldir. Aynen buna benzer bir Suriyelilerle dövüş.mek arzusunda 
tedbirin 1917 de cien.izaltı hücum- ohn.adıklarına işaret ederek de
larına karşı müteveffa reisicümhur mi~tir ki: 

Vişi hükOmetinin 
lisanile radyoları 
arasındaki fark 

Londra 14 (A.A.) - Suriye 
hakkında Vichy' •1in verdiği ikinci 
nota hakkında elde edilen son ına. 
lUmat, Vichy'nin pr:ıtestolarına üL 
timıatom mahiyeti vermekten çe -
k.indii"i hiseini teyid etmektedir. Fil 
hakika, Fra"·uıız efkarı umumiyesi -
nin vaziyeti, hakn lııgiliz - Franeız 
münasebetlerini daha ziyade fe -
nalaştlrmağa müsaade eylememek. 
tedir. Frans:ır radyoLarile protesto 
nota1arının tonu ara&!ndaki tayanı 
kayıd farkın sebebi normal ı-uret. 
te anlaşıhn.aktdod ır. Rctımi Fransız 
radyoları, efkarı alevlemeğe çalı · 
şarak çok sert bir dil kullanmakta, 
fakat protesto notaları ise, olduk -
ça yumuşak bir dille, müttefik 
kuvvetlerin Surıyeye duhulünden 
evvelki statükoy:ı avdet lüzumu ü
z~inde l!lrar etmekti? ve Suıiyı!<le 
Alman kıt':llarlnl11 ve düşman mai 
ze~nin hulunmadığL hakkında -
ki resmi tebiblerl fngnterenin ka -
bul etmemesi hakkında tebdidkar 
olmak.tan ziya<lP. muteessir bir ifa
de ile tee88üflerini bildirmektedir. 

Bir Alman vapuru 
daha batırıldı 

Vilson tarafıncla.n ütiha.z. ed.ildiği Suriyıe-ieki Almanları kovmalk 
hatırlatılmaktadır. Bahrıye tıcaret ve yenilerinin gelrı·csine mani ol
v'apudarının silahlandınlması ihtJ- mak için S'.lriy~yi' istilaya karar 
malini gözönünd.? tutarak Amerika verdik. Yalnn Almanlarla harbe
top taleblerini karşılamalı: üzere ay- diYQruz ve n ihai zafere kadlar ne. 
lardanberi haztrlanmı'> bulunmak - rede Alm:rn bulabilirsek orada on. 
tadır. Halen imal ediİmekte olan 
toplardan baıtka geçen harbden ka- larla ha~ devam edeceğjz. 
lan birçok top da bahriye ambar- Bir elde silah, diğer elde 
lannda mevcuddur. beyıu: bayrak 

B ir dolıtorun 
Kızı/aya teberr üü 

Ankara 14 · (A.A.) - Türkiye 
Kızılay Cemi)•eri umumi merkezin
den bildirilmi,tir: 

Sıhhat ve içtimai Muavenet Ve
kaleti propaganda ve neşriyat şu
besi mütehassıslarından Dr. Rem -
zi Cönenç, Adanada Bürücek mev
kiinde sahibi bulunduğu 9190 met 
re murabbaı arsa dahilinde mut -
fak, banyo ve depodan ibaret müş.. 
temifatite birüktP. karg'ir binasını,. 
çocuk kampl itt~hu edilrof!k üzere, 
Kı7.t~Y Cemiyetine teberrü eyle -
miştir. Bu yüksek İnsani hareketin
den dolayı hayırsever yllrddaşımı
za teşekkür edeı~. 

Suriyedek.i F.rans.ız asker1erin-
den bir çoğ'J b r ellerinde Fransız 
bayrağı, diP,er ellerinde de beyaz 
bay:rak oMu~u halde bfae şimdi. 
den iltihak etmişlerdir. Fakat ge
neral Vedillacın errırile hareket 
eden yıerli kıt'alar bize iltihak e
dıenlere arkadan ateş etmişlerdir. 

İngiliz v hüer Fransız 'kuvvet
forinin Suriyeye girmesi Fransada 
ve şimali Afrikad<>. çok büyük a. 
k.isler yapacaktır. 

Fransız donanması 

Londra 14 (AA.} - Bahriye :vapurların :mhasına devam edil -
nezaretinden bildiradiğine göre, mektedir. Altmcı olmak üzere bir 
Biamarlt'm iqesine memUT edilen vapur daha batırılmt§tLC. 

Weyıgarıoın ise müıtareke şart. 
lan gerçeveı:;·ni aşan bir hareket
te ıbulunm~yarağı tahmin edilmek
tedir. Am;Nl Darlan, Fram:ız do
lna.nmasınd~:ı müzaheret göremi
yec.eğini bıliyor. Çünkü donanma 
müıreitebahru n yüzde altm~ 
Bretagne'!ıd:r. Bretagne'lılar da 
ise milli his kuıvvetli ve Almanla. 
ra karşı duyulan kin derin<ıir. · 

vardır. Cehelüttarıkı istiliy:l haı:et k.al-
1 - İngiliz adaları madan Süvey!in zaptı İngiltereye 
2 - Süveyş kanalı. Akderıizin kt>ntro1una mal olacağı 
V aktile de söylenmiş olduğu v-ç gibi müs:ac.el ahvald'.? bütün İmpa.. 

hile Britanya adalan ingillerenin ra.torluğu en kısa mepfede birlet
i>afı obnak Üzerct tavsif edilmişti. tiren en ke:itİrme yold11J1 da mab· 
Süveyt kanalı:ıa da bu iwparator. nun edecek demektir. Bu kayıb i
l.uğun k.a.lbi adını verdiler. rak, İran petroiunun kayıbıdır da. 

Şu vaziyete göre Almanya kıAa Ayni zamanda birçok harekat sa
zamanda kat'i bir netice almak is- ha.sına İngı1tere için bundan sonra 
terse ya adalara, ya Süveyıe taar- her zaman g~ç ula,maya mahklım 
nız ebnelidir. olmak demektÜ'. 

Adalar, ötedenberi muhtelif ih.. Bütün bu sebehlerdeııı ötüriidür 
timaller ileri sürülmek sureti)~ muh- ki Süveyt Mihver İçin hususi cazi
telif tetkiklere mevzu t~kil etmiş- besi olan bir hedeftir. İnSJiltcre i -
tir. Süveyye gelince; gerek Ciridin çin de ne Norveç. ne fU ve ne de 
~tilisı ve bu istilinm icrası sıra • buna benzetilebilell bir m~vzi de -
aında yapılan tecrübeler, gerek ğildir. Orası, onu, kalbidir. Sonu
İmparatorluk yolları ve petrol ıev- na kadar müdalaasına mecbur bu.. 
kiyah üzerinde haiz bulunduğu te- lunması bundandrr Süveyfİn ka -
s.İr ve ehemmiyet ve gerek bu sa _ yıbı, ayni zamanda harbin de yÜz 
yede bilhassa cenubi Avrupa,ya de Yer.mit l:Jeş kaybedilrntf olması 
karJI tatbikına imkin verdiği kon- demektıir. Son bombardıman,arJn 
troldan dolıııyı ,imdilik birinci de _ husule getirdiği aksülameller bep 
re(:ede dikkati üzerine çeken bir bu cfiitüncelerdP.n ve bu tehlike -
mevzi ohnuftuır. Bunun haricinde lerden ileri gelmektedir. 
fU da düşiiılülebi'ir ki İngiliz ada. C , la.rının istilası İngiJterenin mahvını .....J11l1-m. &a9ı.1"' CHı.•9 

Bir tayyare filosunun 
m uvaffaki yeti 

(Battaraft 1 inci sayfada) 
Bt.ııgün öğleden sonra Avustral

ya tayyaı·eleri Surıye sahili civa. 
rır:;da ü.ç lane Yünker 88 düşür
muşler ve başka tııyyareleri de 
hasara uğratmışlardır. Bu Avus
tralyalı avcılar Suvey<ianın üç 
mil açıklarında bul~nan İngiliz fi_ 
Losuna ta::ırruz etmek ıstiyen ve 
açık.ça İtalyan işaretlerini taşıyan 
Yünker <J8 tip.i.n<le 8-9 tayyareye 
hücuım etmişlerdir. Düpn:ın tay
yarelerinden dörd'Ü pike hücumı. 
le bombalar ~,tmışlarsa da diğer 
tayyaııeler bombalannı :rasgele 
boşaltarak alelacele uza'klaşmış
lardıor. Avustralya"i.ı avcılar 4 
Yünker dü~ürmüşlet" ve başkaları
nı da ciddi hasara uğratmı~lardır 
Bir tanesi kanadlarınıd;m biri alev. 
Ler içinde olduğu halde uzaklaş
rru.ştır. Avu~tralyalılar ne hasar 
ne de insanca zayiata '.lğramamış. 
lardır. 

Sabahtan Sabaha: 

j lrakta son hadise 
mes'ullerine karşı 
tedbirler alınıyor 
Bağdad 14 (A.A.) - Radyoda 

millete hitaben bir rı.tuk irad eden 
yeni Irak l,aşvekilt B. Seyyid. Ce -
mal Madfa geçen ay zuhur eden 
hadiselerden mes'ul olan canilere 
karşı şiddetli tedbirler alınacağını 
söylem.iştir. 

Hayfa tekrar 
bombalandı 

Kudüs 14 (AA.) - Salahiyetli 
malıfellerden öğrenildiğine gört-, 
bugün düşm;,n tayyareleri Hayfaya 
yaklaşım.ıştır. Dafi bataryaları ateo 
açmışlardır. Birkaç bomba atılmış... 

sa da hasar ve insanca zayiat yok
tur, Bilahare ikinci bir alarm işare
ti verilmi;ıse de bir hadise olma
mıştır, 

Tahakkuk memuru 
Ka.rumlarınnz mütehassıs ellerde buırlanır. u~un, derin incele. 

nir. Nihayet ta~bik işi hükumet tıetkilit111a bırakıi.ır. Bu tefk.ilatıa 
halk ile ten'as ederek ilk muameleyi yapmıya 11alihiyettar olan kıs
mı küçük memur sınıfıdır. Meseli mali mükellenyetleı- kanununun 
tatbik hareketi evveli tahakkuk memunmdan b8flar. 1 ahakkuk fU -
beterinin huırladıkları notlar vergi gibi balkı ve hükumeti doğru
dan doğnıya alakadar eden bir hakkın sabit ol.maşına esastır. Ta
haldtuk memurun.un yapacağı yanlıı halkın olduğu kadar büku • 
metin de zararınadır. Gerçi memur ötedenberi idare İ§lerinde bir 
kiyaset olarak telakki ~dilm neC'i hazine gayreti gÜderek ferdin a -

leybin.e büküm yürütmiye meyyal İse de kadt"lneli itirazı ve müda
faa hakkım elinde tutan ferd de çalıfU', çabalar, kanunsuz .nuame
leyi durdurabilir. Fakat bu kıuplddı mücadel-a de gene hem fudin 
hem hükUmet!n aleyhinedir. Çünkü ferd beyhude yere umanım 
kaybeder. itiraz heyetleri, komisyonlar da beyhude yere itral edil. 
mit olur. Eğer kanunu tatblkle mükellef olan memur itL ~ğlarn 
tutar ve hem ferdi hem hükumeti uğra§tıracak sakal muameleden 
kaçınırsa bu karş:lıklı mücadeleye lüzum kalmaz. 

Maliye ~eıkilatımızın zahirde küçük fak•t hakikatte Maliye Ve-
kilinden daha salahiyetli azasa biç fiiphe yok tahakkuk memW" ve 
amiridir. Onlann karar ve kanaati, onların dürföt veya baştan sav
ma hareketi bu teıkilatı halka kartı sempatik veya ürkek yapar. 
Umwniyell~ vaziyetin sempatik olduğunu iddia edemeyiz~ Edeme 
diğimiz içindir ki hu sınıf memurlarunızın hem temsil ettikleri ka -
mınun kudsiyetinr., hem de d<'rubde ettikleri vazifenin ehemmiyeti. 
ne uygun tekilde i~ baılamalari ve bütün f P.,kitatı ağırla,tıracak, 
balla uğraştıracak tetkiksiz, laiibali ve üstünkörü mo.ı;sr. 1elelerden 
kaçınmalarını isteriz. 



SON POST:A. 

( Şehir. Haberleri J 
Basra ve Suriye Basın ko e . d .. 

yolile nakliyat ngr Si . un r .. , 

başlıyor mu? meSaİSİnİ bitirdi il Of( ucv · 1 
~·········································--····~ . . 
~ Bu haber tahakkuk ettiği ~ 
: talul:.rde ihracat ve ithala- : . 
: tımız için genia inlrifal : 

Çok münakaşalı geçen toplanhyı müteakıb, 
yeni idare heyeti, haysiyet divanı, Ankaraya 

gidecek murahhaslar seçildi 
• imkanları hasıl olacak i 
\ ; .................................. _........ BaBın Birliği istanl>ul :tıiıntaka ı nazarını iZah etmıiı;,, şiddetli mü. 

Pek yakında Basra ve Suriye kongresinin son toplantısı dün öğ- nak.aşalar olın.u}tur. Bundan sonra 
yull.l!Ilun açılacağı bildirillll€kte- leden sonra Eminön~~ Halkevinde as.kıere gidenierin vaziyetıle y€ni 
dir. Bu yolun açılması ile ihracat yapılmrştır. . idare heyetinın ve Ankaraya g.'.de
vazi~timi7'1.ie büyü!{ inkışaflar o- C.e1se açıldıKta.n sonra geçen cek murahhasların meşgul olma. 
Jacağı muhakkaktıx. Se:n ayla. 11.0plantıya aid zabıt okunmuş, mü- ları ve bir formül bulunması ka
zarfında tek pazar haline gelen te~~ . ruznamedc.1<i madd elere rarlaştınlınıştu·. 
Avrupanın muayyL•n bazı mınta- ıgeç.ı:laniştir •. Bu s~acla ~ala: tara- Müteakıben ıdare l•eyeti ı hay. 
kalarmdan h~ka yerler~ ihracat i:ından ve::Jlen hır tak~ır ı.:,zer1:ıe siyet diıvanı v~ Ankaraya g:dece!k 
yapılaım.ama:,.~a .i<lı. B ll ise ihraca. kong.ı:-e _ _m~n3se~.'tıle Mı~li ::,;>ef Is- murahhasların seçilıU€s in~ geçil
tınuzm daha zıyade mhadud bir ~~t In~mune, ~:ıyu~ Mıl.ıe~ Mec- t miştir. 
saıhaya inh i~ar na sebeb olmu<:tu lısı Reısi Al:xh.ı lhalık Rendaya, Seç. d 'd h ı· 

3 • B kil Dr R . ım sonun a ı :ırc eye ı as. 
Bu iti.barla Basra yolunun te.1trar aşv.e · ,ef,k _Sayıcl a~ ve 1 li azalıkJarına Hakkı Tarık Us, 
açılması hem ilıraıcatınıızda ve Pa:tı Genel Seı:ffetrın~:. tazım ve ı Bürhan Felek, R<'~ad Feyzı Do-
hem de ithalafıınızcfa müh im bir baglılılk te1graflar! çekılmesi ka.. - N ..J: N'T aif '\. s ı ' ~...ı ]. 

. MEKTU·P~~ 
Garib hırsızhklar 

olan bir gazino 
isim ve adre3İ bizde mahfuz 

bir okuyucumt:z, geçenlerde 
Sandıkbumıında gene sab.ıöi .. 
nin hüviyeti bizce mazbut bir 
gazinoya gitmiştir. 

8Q okuyucumuz ayaklamu 
akan pabuçlannı hir ara aya. 
ğından çıkararak oturduğu ma
sanın altına koymuş ve az son- : 
ra da bu pabuçların yerinde i 
yeller ea.ti,.öini gönnütlür. ! 

Bir anda sırra kadem basan 
pabuçlartn nereye gidebileceği.. 

• nİ hayretle aratUran okuyucu -
ımuz pek ~hii olar<\lc evvela 
gazino sııb=bini çağırml§ ve 
kendisine v'.aziyeti anlabnlJtır. 

Gazinocunun verdiği cevab 

Haziran 15 

Fransız elçisinin cenazesi 
dün şehrimize getirildi 

] l 
.:ı gan au.ı, .ıuv :ı.r- una . Y'--u.El'A 

hareket olarak karşılanacaktır. rar aştın mıştır. Bun\...an başka 1 ı.Jı·l C"""' ıatı· s -k h t" d. -
1 

a.za ~ aııı,ıa ""'"a ,... .•. n ar.acog-
Biltıa!>Sa birçok ihracat mad.d.E>leri- mer ~ ey'"' ın~ :'P. :~ r mm a- lu Feridun Osman, I•'uad Duyar 
mizin toplanma ve sevk za."'llanla. kala~ ıdare heyetmc. de ~aygı ve K~zım Şinasi , Nuretti n Orya~ 
tının yakınlaşmış old;ı~ bir s.1:-a- sev~ı te-lgrafl:rı çekılmesı karar ı haysi)"e't -d1vanı asli azalıklanna 
da bu yolun tekrar tican naklıya- altıMn~talakmı.bmış-ır.a.zal t f d , Enis Tahsin, Ömer Rmı Doğrul, 
ta açılm:ş olması mem1eketimiz i- .. u e . en, ar ara ın an , Refik .Ahm~ Seıvengil, yecle'k aza-

flldır· 
· «-· Gazinonun alt kısmı de- • j 
l'k olduğundan papuçlarrnızı • 
bir sandalcı bu delikten elini 
u-.zatarak çalmq.tır. ıı 

çin çok istifad'<·li olacaktır. verili?n bır tak_rl:."Cle! askere gıden · ıııklanna Muharrem Fey1.ı, Eşref 
Basra yolund:m başka prati'<c ankadaşların aı lelerın~ yardım e_ <:::n,F;.ı,. n:~ .. h Cah; ..l nillTT ' 1 

- ...>ı;1 • h ~ , akk · ~....,,..., .D'U. an -u ~e~.ı.;ş er-
kolay'lık!lar ar:zettiği takdirde Sü~ ~llme:" U3U~u h 1.nda ~ongre- dir. 
veyış yolile de nakliyat yapılacak- nın bır karar vermes.ı teklıf olu~ Selami İzzet, Bürhan Felek, 
tır. muş, /bu meıvzu. etrafında hararetlı ,...... d ba . S f •1• 

m.;;,,.,.akaşalar CPr·~van e"~~ştı·.,. ...,iıha Ba n, Peyarru a a, Va a 
Emin bir sahayı ilıtiva eden bu .wu · °'"J • ı..ııu -· N. · s '<l K ·l N · S 

Söz 1 l. dr 'I' h.ı::' D ureıttın, aı es er, acı a. 
yotlardan ya.püacak nakliyatın A a an aza <H"C "'n a ~ın e-- dıullah A.nk d ı n 
mer:b Birleştk devletleri ile tica: miray. Nusret Safa Coşkun~ Re. ko . ta . hlara a 1 topkan~ca~ 

· şad E'ı- K N b s ı • n;gre~ mura ıao; o ara ıntı-
rl münaseba~ı kuvvetlendıreceği !IU~m oçu, er e.am. . 'i.!l:mi . . .. 
ümid ohınma.ktadır. Dig~er taraf- Gavsi Ozan.;oy, Eşref Sef:k, Fi.ıad hah .~ .. ~leıaır. 

D Rıüo· ·· N · S d 11 h R Dunkü tophntıd:ı A~kara<la 
tan Basra yolunun naklivata açıl- uyar, ~ ,u, acı a u a • e.. . . d1ıtnas ln ·n ·t · şad Fey.&i bu mevzu etrafmdaki yapılacak ıwngreden sonra hır ay 

Bu garı1> cevab üzerine bu • 
lunduğu yerin z~minini gözden 
ge iı:-en okuyucunuı:ı, bakika -
ten bura.sının delik olduğallU 
gömıü..tiir. Gazinonun deliğini 
detiğini mütten1er tamir etti -
remiyeceklerind<!n okuyucwnuz, 
pek haklı ol_.-ak gazinocuyu 
muhaılab ttıtmuf ve çalınma hi.. 
disesinin mes'uliyetini C\nun ih
maJkAr}ıgında bulmuştur. Bu 
kanaatle l(azino sahibini muha
tah addeden okuyucumuza 
vak'ayı hayret1e müıahede e -
den bazı kitT\seler de fllDU söy-~;....> d 1v·'ı·ab.ızlh 1 .ra~athalvAatzıye- mütalealarını bildirmişler ve as- için~ İstanbul Mm.talka .kor..gıle-

uuu:oue egı , 1 assa 1 a va- . . ~- t . k 1 
• ....h ....... d b'" .. · d v · 'klikl .Jı::ere cridenlerin ailelerine çalıstık sının teiArar OJ>tanm.a•.ı arar .. aş- • 

zıyo .. nut; e uywc. egışı er ı>:. 1 • - tı t yapacaktır. Çün"kü gerek hükfünet lan m~essese.er tarafından yar_ n~ ı~. . .. 

Jıe.mqlerdir: 

ıı- Bu hırsızlık hadisesi sa-

ve gerekse diğer müesseselerin A· ~ ~lırn.~ noklasınd~ ısrar et~ . ~en.ı ıd.ırc heyetı dun _akşam 
merikaya yaptıktan siparj-şler 'bu ~erdir. Cdare heyetı namın~ ılk ıçt.maını ya.F:ş v~ . rıyasete 
yoklan geıtirtilecckt;r. soz alan Hakkı Tarık Us ta nokta.ı Hakkı Tarık Usu S('çmıştır. 

Herkese 100 gram 
kahve dağıtılacak 

Üç bacaksızın 
mezarlıkta ki 
marifetleri 

l Cebinde 116 lirası 
olan fakir 

de sizin b~ınıza gelmif değiL 
dir. Gün geçmez ki ayni tarzda 
burada birçok kimselerin. c;a~ 
biları, yemek?eri) batta caket -
leri çalınmasın ... > 

Okuyucamuz. bu hususta a. 
likadarlann nazan dikkatini 
ctllbetmeır&i iaı::emektedir. 

\-. ............................................... J. 

Fransanın Ankara büyük elçisi nnın göndermi~ oldukları çelenk-
1 ~~a .ruıes Henry•nin cena- ler ile birlikte Fıansız bayrağına 
~ı dun. ~ah~ .Ankaradan şehri- sarıJıınış olan tabut Maltepe vap11-
mıre ıgetirılmıştır. runa komnuş ve Tophan~ rıhtı-

An!kara ekspresi ile de madam anımda kara}'a çıkarılmıştır. Bu
Julles Henry ve F.ransanın Ankara rada ıbir polis müfrzesi cenazeyi 
elçilik erkanı gelm.:.Şlerdir. Cena- sel.Amlamış \-e tabı..:t Fransız bü
ze, vagondan indirilirken, bir müf_ yii!k elçiliğindeki Saint lou ı s des 

reze polis selam resmini ifa eıtmiş- Français kilise'.iine naklediimişt1r. 
tir. İstasyonda Vali namına Vali Kilisede saat 11,51.1 de hır elini a
Muavini Ahmed Kınık, PoUs Mü- yin yapılmış, b~ aymcie Vali ve 
dür Vekili Salihattın Kor'kud, Belediye Reıs:, Örfi ! .:fare Komu-
Fransız ataşemiiiteri, j stanbuldaıki ıtanı, Merk2z Komutanı, Emnıyet 
FraJ)SJIZ kolonı.;;i ~ konsolos1uık 

1 
Müdürii, Jandarma Komutanı, 

erkanı cenazeyi. karşılamışlardır. konso.lıoslar heyeti, Fransız ko1o. 
Bir polis müfrezesi de resmı sela- nisı hazır bulunmı.:ş, Fran:;;:z mas
mı ifa etmiştir. laıhatgüzarnıa b'"°yanı taz· yct olun-

Reisicümhurluğun, Büyük Mil- IDU§±ur. Ayinden sonrct cenaze Fe
let Mıeclisi Hariciy-t! Encümeni... riköyündeki Fran:m me1.ar!ığında 

nin. Hariciye Vekaletinin, kordip- !hazırlanan muvakkat kabre dcfno

lJamaıtiğin ve müıteveffanın dostla- lunmuştur. 

"'C.r." • H s lim . . Dün Beleıiiyt!' Reis Muavini Halkın yazı ı·yı· ..a.ıu5eyın, asan v~ e ısım- LL"-tf" . . 
ıa,,..,.t emrine verilen kahvelerin 1 :_..> .. b ·~· Bebek.l R u ı Aksoya kıyafer::ı çok perışan c 

J"'" er.ıaıue uç acaA~ız e u. b' d .. · K H ' ( fiatlannı tesbit ıçin yann bir top- melihisarı arasınc!ak.i hıristiyan l ~r a am muracaat etmış ve ._Bele. • • • • .., __ iı_· ç_ü_k __ a_h_e_r_I_e_r_,.,J .... __ Y_e_n_i __ n_e_ş_r_iy ..... a_~_- _ _,) 
ilanıtı yapılacaktı1. Hazırlanan e- mezarlığına g~de~ek, mezarların ! diye tar~~ında? ~c~ne.n Su:m.e- geçırmesı ıçın - -

Traret Vc-kak:ti tarafından vi-

sas1ara göre askeıi birliklere veri- üıstündeki pu fları taşlam-ığa baş.. ~e. ~d~rılmesmı :sterruşta. alınan tedbı·rıer • Dünlü ihracclt;m,z, yarım Ticaret mektuhlan - Tahsin A. 
lecek !kahveler askeri maka~:ıra, la.nuşlar, 30nra d.ı me:larlığın ka.. llb~ı~ ısmın~_e olan. bu. adam:n gün olmasına rağmen 258.381 li- Cök.şin.gôl ta.rafından hazırlanan bu 
gazeteleır ıçın Basın Bırlıgıne, ıpısına 'uıi\'kleırım:c:leırciir Kapının ıvazıyetınden şuphelenılmıış ve u- b '- .c.. B d l . eser, ticaret TI? san'atla uğraşan hn • • • • J·~ ·-s • · d . rayı unnuş.ur. u ara a sv;çreye _ . 
'halk ıçm de kurukahvecılere venl. ıs· tinad ettigvi mezarlık duvarı eski zerın e yapılan arama-da 116 11ra f d k b ki k h kese luzumlu ıbir kıtabdır. Mundeı·i-- · B l d. wl l · d ın ı a a susam eten to u 
mek suretilc tevzıat yapılacaktır. olduğundan tazyik karşısında bir- para ıbulurı:nuştur. lbrahim h~k- e e ıJleCe eg ence yer erın eı . ' ' ' .... - catı.: .. 
Tewiat adam ıb~ına 100 gramlık deı.nıbire kapı ile birlikte ve boy- kında :resmı makamlara yalan soy- hal~ın. aldatılmasına meydan ~.u. Slo~a~yaya da kuru uzum !>ır~rler - Hizm:t teklifleri -
paketler halin:le olacak, fazla dan boya yıkılmışt1r. lem.ek suçundan talkibata başlan. verzlmıyecek, sayliyclerde bol ı gonderilmışur. ~camlar ~rasında munasebet le.si -
kahve verilmiyecektir. Suıç!J.u 'k.üçü~lıe-r yetqen bekçiler mıştır. ekmeh ve yiyecek bulunacak, e Devl-et Limanları işletmesi s. ::.._ .. ~edı mek.tı.;bları - Borsaya. 

1 
. , . h t I • ı· w .. .. .. .... • • • • I mwı.o;:ua.r emırnameler - Kom1J8Yon_ 

kı aylık kahve taraifl'nıdan yaıcalan.arak, adlıyeye er ma ta temız ıge ve Umum Mudurlugu liman 1şçılen culara verilen muhtelif mektnblar-

T
. t V k· ı t' 

1 
k tt bu teslim edilrni~lerdir. Yaşlan 14 ve Saçma ile yaralandı ucuzluğa riayet edilecek kadrosunu geni~'etmektedir. Alı - Çekler ve poliçeıe· _ Knmbıvo mu 

ıcare e a <! ı, mem e e e . · · - . • 
lunan kahv.: stoklarını her vila . 15 arasında olan suçlulai" Aslıye Sirkecide, Bolu ot,.linde oturan nacak işçılerden tertib edil~cek bir amele!eri - Konsinyasyonla.r - Nak 
yetin ihtiyacına röre t~ksirn etmiş~ 6 ncı ceza mahkemesinde yapıJan Ahmed adında biri. dün Yenikapı- ıBe'lecli~ halkın iyi ib'.ir yaz ge- grup İskenderun limanına gönderi- liye işleri - ~·gortalar ve avarya -
tir. Bu kahveler 2 aylık ihtiyac.a duruşmalarıntl:ı.: da Ahdullanın dükkanında saçma çirmesini ·~emin maks&dile bir 1. - ktı" lar - Umumı muameli-ler. Fiatı 75 . ııec::e r. ır..~ ......... 

lLarşılık tutulmuştur. lstanbul için c- .Biz nişan talimi yapıyoı-. tüfeğile nişa~ atarkP.n, namludan program hazu·lamıştır. Bu progra- . . • .. . .. """"!' ""1"'':"· . 
1350 çuval ayrılmı, olduğu Fiat putlara n~an alıyordu\:. Başka bjr çıkan saçma -> sırıda di;:er biT müş ma göre; Belerliye tarifeler.in hal- • Beledıye daımı encumenı dun Ink~ab Kıt~bevi. 
Mikrakahe Komi."'yonun:ı bıldiıii • şey yapmış değiliz k!.> teriy~ 8 :Jah doldurmakla meşgul 0 _ kı aldatmıyaca.k bir şekilde tatbı- Kasımpaşa - Ha:.cıoğlu yolile Sah- . ~kitekt (Mımar~ - Bu ~yl~ der-
miştir. Tevzi i~i yakında başlıya • n.,.,....,;~ı rdir lan Yusufun başına İs'.'lbet ederek ı...~, ~ ı·· ' t· akl" çekapı Ycnipostan ... Demirkapı g~~ 121 

-
122 ncı sayıları ınt.:şar et ktı ~ e • ~....., z P aJ, V€saı ı n ıve ve • •• ' mı.ş.tir. 

ca r. Mahlkeme, karar tefhlmı için yarıalarer,asına sebebiyet vermiş - sayfiye yerlerinde bol ekm~k ve-IDivanyolu ve Ayasofya yolunun --------------... 

Ş• d• d talik ed.ilmışti.r. tir. Yarah tt.:davi ahına alınmış, yiyecek temini hususunda derhal ı tretuar, İnönü g~zgi,;ir.in dahili yol A k /ik • / i 
ım 1 e süpürge _.. dikkatMz Nşancı yahlanuak bak. faaliyete getec.ıctir. Programın a. inşaatını ihale. ctmoşti<. S er lŞ er : 

f
• ti k ı• Mevcud mala yok denir mi? kında takib.ttıı batlanmıştır. na 'hatları bütün kaymakamlıkla- Sakat 'eratın muayenesi 
ıa arı yü seııyor Ria't Müraknbe memurları dün ra ve emniyet amirlerine <tebliğ o- TAZlYE Tı:SEKKORO 

b 
Sıg"ır et

1
• niçin az">. lunnınııc:, ayrıca ..ıu"n Emniy'et al- ~, Bakırköy Askeriik Şubesinden: 

.. bir pil ihtikar! vak'ası tes it et - ·~··~ u 
Son gunl..:rde supu.rge fiat1an mişlerclir. Bey oğlunda bir mağaza, Sığır eti son günlerde bazı ka - tıncı şu.be mü.dürü v~ kaymakam.. Henüz pek genç yaşında iken ara_ v Şubemizde kay1dlı 312 

-
3 ?~ ~o ' 

üzcrinoe b:r yi.i'ı<lıelme göri.ıhr .. i.:ş- kendinde pı) olduğu halde müşte- sah dükkanlar:ncla bulunmaz ol _ lann iştirakile Belediyede bir top mızıdan kaYob&l.tiğlıni1. kocamız, oğlu- 1 g~mlu ~kat eratı:ı grup. tesbıu 1 

-

tür. Evvelce 20, 25 kuruşa satılan 1
1 
riye satmak istemerd~ ve bunun 1 t ı t B 1 muz ve kard.aşımi" yol müt 'ahh'dle ı çın yenıden muayenf'len yaptın la muştur. Y aptığ;mız tetkikler ne'ti· an ı yaı>ı mış ır. u tplantıda 1 - ~ c 

1 

- v d l • ıl • 
sü.pürgE.Aler fiO, 60 kuruşa kadar • üzerine zabıt tutularak hakk!nda ~~k't ı , rinden (NATIK EESENER) in cena- cagın an grup ar, ayr marn ş sa -

k b 1 
. C cesinde piy.:ı.s!!dcl aığır eti daıhğı ~ı O unan bazı esar;lar da ala., . . el k 1 . katların rapor nüfus hüviyet cüz -

çılcm1ş ve bu vaziyet bazı kmı.se- ta i ata geçi nııştir. ene ayni ~e · ka<i ı • 'ld" ·ı . . ze merasımmc g ere çe enk gonder · 
leT tarafından Fi at l\fürakıabe Ko- kilde bir ihtikar vak' a51 da Mah - veya herhangi bir ihtikar mest" lesi ar ar~ oı v ırı.unıştır. . mek ve gerekse bizmt gelmelı:. sure: danl3:rı. ve ikijer aded fotoğraflaıi· 
m.h;)'(>ntma bildirilmiştir. mu<:lpaşada Büyükçorapçı hanında mevzuubah, değildir. Yaz müna - Be~ıye <•gleııc~ yerler.inde Ik"· ı tfie i.ştira.k '!tnıı, olan bih1mum e _ le bırlikte hemen şubeye mül'acaat • 

olmuş ve .kuma'; ticareti yapan biri sehetile sığı:- etlerinin sürümünün t~. lşl~ri Müdürlüğün.ün :tasdik!vidrla. ve abbabiamnızn. ?e kcnd.l.>illl.'1 etmeleri ilan olunur. 

Eminönü Halkevi.nde 
konferans 

Eminönü Halk.evinden: 
16.6. 1941 Pazartesi günü saat 

( 1 7 .30) da E,, imiz salonunda Yar
dımsevenler Cemiyeti namına ba -
yan Rebia f evfık Başkurt tarafın -
dan (Vatan yarışında kalb birli -
ği) mevzulu bjr konferans verile -
c.ektir. 

Bu konfer.msa bütün yındd~la 
ı-m gelmeleri rjca olunur. 

dükkanındcl basm.ı olduğu halde az olduğu ve bunun yıetice.si ola- ettıgı tarıfelerden fazla para alın- genç iŞ ackadaşların:-ı ve son nd·~ -
müşteriye salmamış, hakkında ta- rak bazı lcasab dükkanlarında bu_ maması hususunda. kaymakamlar, isine kadar ya.nıucfa bulunarak !en - Kumaı ihtikarı yapıyormuf 
kibata geçilmi,tir. lunmadığı an:aşılm1ştır. nahiye mfu:lür1~ri ve emniyet tEŞ- 1~ yapm.a.sıru icab ettırd:ği böt5n Fiat Mürakabe Komisyonu, dün 

r. 
• , k:ilatı mensı.ıbhrı mıntakalannda illtıimamı son derece~e kada~ ifa e - bir kumaş ihtikarı vak' asına el koy-

1 
1 bi ko den Keme.r'burg:u dıspanserı hekımı S 1 h d S ı 

hracln8 başlanan 
1 

sııkı r ntrol yapacaklardJr. Eğ- D M: ....... A • h • . muştur. ut.sn emamın a a amon 

R A D Y O 1 
r. ....,.,.,.la. ve Aıman as.anesı E d d L" ·· · • 

lence yerlerinde temizliae azami _._...._~, . rgaz a ın a ır tuccar rnetresını 

hs 11 
• • . . o . J YUa.UUuaı'mdan Harunza en kalbı te- 5 60 kuruşa satması lazım gelen ku-

ma U &rlffilZ -----------.....1 derecede ıtına olunacak. beledıye Ş6kkür ve minneUcı-:m. iıin ılyrı ayrı 850 k t t N J PAZAR , ' maşı uruçı.ı. sa mı~ ır. orma 
Yeniden bazı mabsullerimi • 15.6.1941 tabibleri de bu işle meşgul olacak- iblf$na acımız imkan veremed!~in- kar nisheti o/o 25 olduğu halde 

zin ihracına bqlanmıth. Snn 8.30 ~am ve memleket, saat a- !ardır. Tarifeıe~· büyü'k ve sabit den bu. hususta: gaz.etenizin tavassu . bu vaziyette o/oS 1 kar yapmak i~ ; 
:zamanda arpa mabwlÜnden bir yarı, 8-.:tl Müzik: HaM program (Pl) yaZJlarla görülecek yere asılacak, tunu rıca eder:z. tediği anla~1mış ve Müddciumu. , 
miktar ihracat yapılmııtır. Bun- 18.45 A1ail6 haıberle;i, 9.00 Müzik: Ha_ bu şeki!lde ,• a:cı!elerini a!::m.ıyan. Kansı 1''üru:ıan -ve aUc efradı miliğe verilmiştir. 
dan batka balmumu ibrac:.b da ! fil musiki ve marşlar (P!.), 9.30-9.45 lan d" kka 1 k ı Evin saati, 12.30 Program ve memle_ n u n an apatılacakur. çoialmı,tır. Son zamanlarda en r - .,,...._...ıı.1 ..ıı,m•••••••••••••••••••••••••••ZLlıııı. 
fazb taleb edilen maddeler • ı ıret, saaıt ayırı, 12.33 Müzk: Şarkılı .c..ıuıııcA erin daha p~şk.in VE gü- ır ' 
d 

L~..!- d o-.mn havaları, 12.4.5 Aj"ns '--"-·ler• zel bir .. ~ı,ilde ima.ı.i içın alıi.katlar_ En büyük reV:<i, en yüksek heyecanı. en güzel fi~m!. görmek i.stiyenler 

K dk d Sö
v dl en uınai e yeni kırkım mev- ,, w .. !lillo1=' ... ~ 

a 1 öyün ~. ""gü ü~eşme 113.00 Müzik: Zeybe.': havaları ve .stt- lara icab etlen tali.mat verilm;ştir. Bugu··n L A L E'ye koşun 
caddesinde oturan Cevdet adında ..-nmın haılaması dolayfs~ •~'"- 1 L-.\ 

Otomobil çarpb 

k-i loJı oL..ıak' .. dır. Maama~.'·ı... ıııu ..... r, 13.3{) 1<cmuşm:\ (Dereden ·- Plajlar ve deni'! hamamlarına 
hir zabn oğlu 8 yaşl:ırında Rama- -... "" - f lll 1' vuwı l 13 45 · 1 E M • L z o L A 2 G 1 8 

d
. henüz bu"viik p·.rtı.de ··L--··at e)"oo .... en ' . - 1430 Muzik Radyo temizligev itina edilip edilmedıg'vl - 1 - e arışalım 

:ıan dün Kuıı iıi civarında oynıır - " - ora~ Jx:ı k t (V ol ıs ı. o'---·.ıır. Bu maddelerden sa n or es xası 1 on t Necrb ~- sıkı bir ""kilde kontrol • ·11"lecek-
~en. Muh:ıinin idr~ııindeki otomo_ unıuıur '< ı Flr · t r t:"U 

b 1 1 
kunı bakla üzerinden pjy---.J. ın). · anz Lrs z : Macar raspo - ı· Otob .. · · d · P A U J, M li N İ GARY GRANr - iRENE DlTJ'ıı"NE 

; in çarpmaıııi e vucudunun nıuh. _ ~.. d.isi, No. 2, 2. Müller: La Bal.oma ır. usıeı-ın uraK harici yer-
t ) 'f ~ · d h · 1' muamele devam etmektedir. Bu 1 -..l d · · t db' 1 e ı yerıerın en e emmıyet ı su . ı;Fantazi), 3. Vnlter: Riiya (Keman eııue urımaması ıçın e ır er a-

Bu filmlerile ölmiyen bir 1afer Bu eseri!~ sinem:ı. düny:ısnıda 
ebedi bır şöhret kazandı 

Seanslar: :,30 _ 5,55 - V,20 tt ı arada İ&viçreyc 1000 ton kn - 1 t rr · l te e yara anmıştır. çin solo ı, 4.. M.a. ın.zer.:. Viy .. ıuı.2••· k. ız:a- mınış ır. .~aymaLG>m a;.- mm taka. 
Y il k t d · dü k .. dar bakla ••lıfmutır. ara çoeu ~ avı e me u- ..... n, 5. Velde. Gonlumun tmkusü, tı. lannda yapacakları teftiş ve kon- Bugün saat 11 

abidesi kurdular 
Bea..Yl.Siar: 1 - 4,20 _ 'l,t5 

de tenzilatlı matine. 
~---~-fil_e_N_~~·m~u_n_e~h~~-t_a_n_~_i_n_e_n_a_hl_o_lu_n_-ı~~~=======~===~~ ~~:~dillbÇ~,7.~~=~~h~~h~~~~~ ~ a .. ft ~~~~~~~~LA.~.-~~..ı...; ~~~..::.ı~-===:ı~ ... ------1111111111•11111• ........................ , 



!15 Haziran 

Resmi Tebliğler 

Tobrukta 
vaziyet 

SON ~051" A Sayf" 5 

["Son Posta,, nın lisan dersleri] 
6 ayda pratik usulle 
• 

Kahire, H (A.A.) - Ortaşark :lu.gilizce İngiliz km·vetleri umumi karar- • 

gahının tebliği: lh • • 
HAZIRLAYANLAR: 

Prof. A. R. Thompson ve irfan Konur 

31 inci ders 
Lfüyada: 12/13 gecesı Tobrnk- llVSfln ınt•k ta yapılan m~'ud hare'kaıt neti. 1 a m 1 

cesindıe dış istihkamlarda düşman 

elinde bulunan ve köşe teşkil eden y G b • 1 V 11 d 
bu mevzilere esaslı surett-e nüfoız azan : a rıe a an Çeviren : ismet Hulusi 
edilmiştir ve vaziyetimi.z; ıslah e. Amcanın adı Bernartl, yeğenı-
dilrniştir. Solltım mıntakasında ve nin adı Bemırd'dı. (Hangisi fazla 
Tdbruıkta seyyar devriye müfreze- kurnazdı bil;:?meyiz, yaınız şu 

}erimiz oir d~şman nakliye kolu- var ki _yeğ.:nuı adı kumazlık 
na raslarnış!ar ve 12 nakliye vas1• timsali mahluk ed.dedUen tilkinin 
tası tahri.b etmi-şlerdir. adıydı) Am.c:ı ve yeğen (tesadüf 

Lesson Thirty - one J street wre not safe. 
Ex~i'sıes from lesson Thirty~ 5. 'Illıe sons of the owner have 
E.xercise: ı _ May, will. if keli. burns on tıhcir arms and legs. and 

Habeşisıtanda: Gomi mıntaka- ·?'1 O'luır ya) bir gen.; kıza deli<:e 
sınıda bir Belcik~ müfrezesinin 8§ık olmuşlardı. Genç kız!n ~a a
y.aıptığı lıa!'ekat ile Jirnma bölge. dını söy,le;neden g~yelım ••• 
sinde irnparatorlu!t kuvvetlerinin Fortne idi (M~ası: Sorv~t> ..... 

• . . Amca ve yegen kıza hoş gorun-

melerinin konuşu: are in a hospital. 
1. li I have a rest, I will not be Vocabulary: 

tired attempt (etEmpt) - Teşebbüs 

2. I will have fear only if ı am aıttention (etEnşn) - vi~kat 
ı in danger. care (k.Ear) - İhtimam 

3. A man who is quite safe may copy (kOpi) - Kopye, sureıt 
hareka t~ n:~mnunıyet v~ren bır mek i.çin ellerinden gelen Mr şeyi · 
taırztlaI aktırı.kışa~ et~~e~~r. ya.pıyor lardı. y ~ğeninden b:ışka 

ıhave fear. error (Erar) -- Yanlış, hata 

r a \7aztyet sa ınaır. varisi olmıyan amca bütün serve. 
Alınaıi tebliii tini orıtava koymaktan çeJtinmi. 

4. If you put your hand in a ink (ink) ·- Mürekap 
buoket of water, it wHl get wet. learning (lÖrnin) - Öğrenme, 

Berlin, 14 (A.A) - Resmi teb. yorou. ~ğeıı ise bu ~e~ete muka 
liğ: 'bil gençliğini, zarafetı~: ort~~~ ~o 

5. A baby wiıtih a pain in his tahsil 
stomach may be very m. paper (pEypar) - Kağı<l 

6. lf you make a brigh!; fırt?, the pen (pen) -- Yazı kalemi, lta. 
Ahnan hava kuvvetleri TaymiEı yuyorouı. Fe>rtti~nel ise ~.ozell~~~lunbur 

..:a.. d İ .,. . b yıeg&oe serve o an guz<' ıgı e u j 
rnan.sct11.1ın a ve n.gı.a"erenın cenu • k d' t ~d-d d.. .. me !hazırlayıp notere bırakmış ol 1 b" sah · · a·· 

room will not be dark. lem tııeu 
teachin.g (tİçin) - Öğretme, 

• .,,,.,.,t,; h .
1
, . d k· 

1
1-.. t ı_ iki aşı arasın a eeıu u e uşu- ~ .. .. . . - mUJ · 11' C'llrCuna nesıne on-

ve 'i"'4"" sa ı .enn e 1 uı.an. es. Y9r, hangisine gitse doğru -haııoket dugunu oldukıen sonra öğrendi- nıüştü. Büyük kız Pergüaıtten Öze Exercise. Il - By, on, of. in, tedris 
•bla-c'kboa~ (blEk.board) - Ka

ratahta . 
satım ·bombardıman ve bırçok edeceğini bir türlü kestiremiyor- ler. · nin ölümü saimesinl tek başına frooı kelimclerıni!l konuşu: 
tayyare meydanlarına ve bu me- du. . - Eyvah. olanlar '>ld'u. Serveti- oynarlren, oğlan gi gi keman ça- 1 • .Afta- t:he almost complete 
yanda şar1'J İngilteredeki tayyare ,Fortınıe, hırs ve hıs yoli1e hal. nı mutıalkka~ bir hayır müessese- lıyor, ~k kız d!n dun piyanoda destruction of the house by fire, Grammar: 
meydanlaw:ıa hi'ı.cum etmişlerdir. ledemediği meseleyi mantık yolile sine bırakmıştır. :ıskala yapıyordu. Mahalleli bu gü ıtlıe owner was vecy sad. 
Şimal ve 1\fanş denızleri üzerinde ha11etm:ıye muvaffak olmuştu. Ma Vasiyetname, yegane varisi Re. rültiiılü komşudım şıkayct ettiier. 2. 'lb.is is a p:ctur.: af the <la. 

1 - What kelımesi İngi1. zce:ie 
sual sormak için kullanılır. Türk
çedeki cBu ne?> sorgusu İngiliz
cede cWhat is this?, şeklinde kul. 
lanılır ki kelime kelime tercümesi 
cNedir bu?• dur. 

cereyan eden hava muharebele- dem 'ki Be!lar~t Bemard'ın yegane nanJfın huzu!"Uilda açıldı. Noter o~ Malhalleden çıkanlmalarmı istedi. m.age. 
rinde üç İngiJzi tayyaresi dı.işürül- varisidir. Ve madem ki Benard "kudu. ler. Komiserin evi de bitişikti. 3. '.Iıhe house-s on the other side 
nriiştüs. çok ~ç, Bernard çok ihtiyardır. c Yegane kanuni varisim Re- M~allelinin şikayeti derhal naza. of tile street were in danger from 
·~nız havzasında .Alman BenarÇla eıvl~nirse hem genç bir nard'dır. n clikka~ alındı. Renard ailesinin ~ fire. 

tayyare filcıforı Tobruk ve Hayfa koca saıhi:bi olur. Hem de tabii ola-. Renard morardı, kızardL sarar- eşyası günün birind~ sokağa dö. 4. The other houses in the 
liman tesisatlna kar~ı muvaffaki.. r* evvel ölmsi icab eden Bernard j dı, acaba amca:;ı ikinci cümlede küldü. 

( Arluaaı sayfa S aihm 1 de) 

.. ..,... t· k d"l k ı ne buyurmuştu? tr h"' 
1 

~lardır AL. oı-un-ce. serve l en l erme a ır. · · · Şehir haricinde bir ev almak-
ye 1 uc~m ar yap · (Benard'ı genç yaşmd;ı ölüvere- cServetimi... tan başka çare buJamıyan aile şe-
man ve ltalyan ıtopçusu Tobruku cek zannedıeceksiniz Hayr bu ka Renard'ın kalb! duracak gibi ol- hir haricindeki evde de rahat ola. 
m:~->-.eaa eden in.a-iliz bataryaları- ' . ~, · ' . - d maıdıl ...... 

•U'l.UU • ·-r.· .• " . riar kısa hıkayc olma?.. Zromeıttı. u. ~ . 
nı muvafhkiyeth? G>vmuşlerdır. ğinizden daha başka fCYler olmuş- cRenard'a bırakıyorum' Şe-hir hanc.indeiki ~ çocuk.. 

Dü"'m"n tayyareler1· dün gece t" .... ) Renard rahat bir nefes alabildi. 1 al b"ld:.ı..1 . Okuyucularıma cevablarım r··" ..... ar a r »A erme çalışabilirlerdi. 
garbi Almanya-da ·bazı y~rler üze- Fortune ıle Benarct cıv:endıler. cFakaıt şu şartla.·.> Fakat Fortune'nrn kulağı oraya ta-
r!ne infilak ve yangın bombaları Ve .ith.tiyar BernarJ kala kal'!ı. Ye- Ren~'m gene kalbj çarptL şmdıikannın haftasında sagıv r ol-~..:~ · Yegwenı·mı·n bu··".::ı. kızı TraJ'edı' Bayan «Aliye» ye: rurlar, yahud da bunun aksi, tama. 
a-t...n•.,lardır. Sivil halk arasında ö- m:..nine Küskünciü. Mılyona. yakın « •

1UA du "''""'.!l 0~ rt"st• 1 ı t • t' ·ı kti Ow • - İkisinin arasında mütereddid men güzelle~tirerek gösterirler. Siz 
lüler ve yarahlaı· vardır. Hiçbir servetinden met~lik olsun yegweni a 1 1 0 ara;c ye ış ırı ece r. g- Rena...::ı çoc··ıklann gu··r;;ıti-ıle ... ı·- o· d k 

1 
~- lu · · w ek ıu - " ... kaldım. Hangisini seçeyim~ ıyor- unutma ığınıza göre bu i inci du-

yeroe as'k~ri hasar oMuğu görül- için feda edemiyordu. Yeni cvlı. u 11\.em.an, zı pıyano ogrenec • ni du;yan tek insan olarak kalmış. sunuz. rumda bulunuyorsunuz. Fakat ya-
ımemiş,tir. Milli müdafaa hesabına lıer b• h~lden hoşnud olmadılaı;sa !erdir.> tı. Karısı: Asıl alakadar karar veremezse nılmıyor musunuz? 
çalı§Sn müesseı;elere de isabet va. da teselli yolunu bulmakta gecık.. . Renard memnundu .. Bunlar san - Olı oh mtrası haked\yoruz. elinde bulunan üç beı ıatırhk ma. Aradan geçen zaman zarfında 
'ki olmamıştır. Tayyare dafi ha medil~: ki olmı~a:k şeyler mı. .eti&SeJl ço.. Dedilaçe sinit!endi. karısı satır lOmata baıl&arak bu iti büabütün ya- birbirinizi görmediniz. ayn •)'11 ,e-

. . .. • _ Iıhtiyarın bir ayağı çukurda. cukları ın.ce ruhlı.ı mahlUklar, am. olduktan bir hafta soma da bir hancı biri naaıl yapsın? birlerde yatıyorsunuz, birbirinizin. 
taryaları ıkı duş.ınan tc.y·yaresi l 1s ··"L..·· • ·· •. 1 k canın istediği gibi olmalan i§den sıd>ah onu .....l--·nda Yalnız dikkat ediyorum: sizde vaziyetleri hakkında malUınat alma-

.. .. .. . nası: o a yarın ouur gun o ece - . ~ : wşurmu.şlerdır. tir. Serreti bize kalır. . !bile değil. cOh oh minlB• bu iki erkekten hiçbinne kıuıı yer dınız. Meçhuller içinde yaıadınız, 

Almanyanın iktısadı 
prensipleri 

Viyana, 14 (A.A., - Stefani: 
İktısaıd nazırı ve Reiahsbank 

re:.Si B. Funk bıırada irad ettiği 
b!r nuıtukta Almanyamn ayn 
prensiplere dayanan bir iktısadi 

faaliyet öah :Jıi diğer memleket-
1exle işbirli~i yapmıyacağı hak
kındaki id'diaları tekzib etmişti!"'. 
Bugünıkü AJmanya hakiki altın e
sasına dayanarı paralara karşı has. 
mane vaziyet asla almamıştır. 

n.. d Tı' ' • ] dü J..:-'- •-· •-ft etmiı bir sevgi yoktur. Vaziyeti görmeniz ve öğrenmeniz icab eder. 
(İhtiyar servetini bir vasiyet- .uu ara a ~ ortun~ nın ne e!' • c~~r ..._ ~• f f . . d tkik Siz ı· 

name il
,,. hayı.r """""'"';,,...,..lenn· den ı::iindüğünü de anlamak gerek. M:ısralanndan m·· kkeb ··ft aır men aat zavıyeaın en te ~ e tek ıfi derhal unutunuz diye-
... .,... ...... .,..... y- . bestıes· k d" ure. . gu e. diyoraunuz. Mütereddid kalmam - mem. Fakat bet sene evvel neden 

birine ter1keder ve ~ğenine bir Fortune, !ooct1:;ı kadar pek mem 81 ve ;. ı en ıne aıd bJr şarkı zın sebebi budur. redsetmişlerdi, fimdi hangi mücbir 
ıey- bırakmıyabilirdi. Bu hikayv~ nun görünmüyordu. O eğer ye. ya ay uydurup dansederken bul * sebebin tesiri altmda olarak kabul 
de Wyıle bite"'1i; amma hayır, böy ğenle evleneceği ~rd_e . a~ayla dular. Bir türlü bu dansa ni'hayet Bay ccB. C» ye: ediyorlar. Tetkik etmek icab eder. 
:ıe de olrna.dı.) evle~ olsıiyJ~. şımdı zengın ser. v~~ği için çıldırdığına hükme - •Bet sene evvel teklif ettim, * 
~~ .. ay~~ çukurda ihtiyar: bir b~t -~kadın oıac~ı. Kocalı zen. dildi. t~aryane-y~ koydular. razı. 01?1adı. şimdi ih!a& ediliyor ki, Ba «Sa. a: 

türlu obDi.yordu. Seneler geçıyur, gın ~ ~lu evlı kadın ol~k- Peki, amcanın mirası ne oldu, yenı hır taleb serdedecek. olursam s;; ... Y . . • 
fakat 

0 
gene '-ra§o-ıvw<iu. Bu zaman tan öteki daha hoştc amma talı ... onu çocuklar aralarında taksi.rr. mi kabul edilecektir. e ~u-~~- olmak ıs~rdım: f~kat 

" • · · Re rd · cıt h ·· k"' ı · - B k k · · d }' mazur gorunuz bu bahiste hiç ib • zarfı·nda Renarct•ıa, Fortune'krun . . na. vastı'( nakme uabu· ~ e- ettiler? MaatreeS1f o da mümkün b" tu, geyül~~ ızad arşFı ıkçımt be e aınl tisasım yok. Hem manevi mes'uli.. 
iki kızlan bir oğulları olmuş. ız- nnı yerme ge ırm.e rrı:e rıye- olamadı. Çünkü · konservatuvara u ema v~r ır .. a a .. eş Y • d k bü ··k 
!arının büyüğü on dört yaşına gel- tinde idi. Büyiik kızını konservatu deıvam eden büyük kızın siması bir ao~a kabu! .. ~len ~~ teklifin ~ana yeti e pe yu • 

.mişti. Her rk1 kız arasında doğa'l ara vero~. Oğht için bir keman, trajedi artisti olmasına müsaid d~ pldıpsmı· dbe L1Jbr~~~enm.» l . d B * K 

k
. -~~ ondan kü k'üçüJk kızı ;Çin de bir iyano ea.. .J..,.;;.;u: .. .... ıyonunuz. a~ go;runuu. zmır e ayan • aıt ya: 

erkE!k on J ı ~11ı.ua.. • 1h . • , • . P \4~&AM. Oglan keman ogreneme- iki aima arama giren uzun sene.. Mektubların kopyelerini bana 
çük 'k:ıız da on bırınde !dı. ~· tıyar tın aldı. ~ıyan~, aynı zamanda da mişti. Küç~k kız piyanoda tuşları ler bir tül teeiri yaparlar. Ya gönderin.iz. Eski yazı ile- olmıuıımn 
dünyaya t.em~~. k~~ac~.t de~!) ya ... keman ~ılen bır hoca tuttu. seri basıyor, fak.alt hep yanlış ba- çok sık.urlar. Karıı tarafta kalan ehemmiyeti yoktur. 
Nihayet o da oldu. Bu vasıyetna- Evelrı artık ev olmaktan çık- (Arkaa sayfa 8 siitun 2 de) simayı karanlıkta bırakarak unutt~- TEYZE 

-27- 1 
Muiısiıı Çelebi, yaz ve kış, ha. • 

va aÇ1k oldukça, sabah kahvaltı
Bıru ıbahçede içerdi. Hicri 1143 yıJ; 
hnın bu 15 Rebiüleıvvel Perşembe 
günü sabahı da, güııel çingene kı-

llgs11 istanbal 
1 
da hırıltılı sesinin bütün kuvvet.ile 
bağırdı: 

- Davayı şer"iıniz vardır!.. Um 
meti Muhanunedden olan dük.kan
larını' kapayıp bayrak altına gel. 
. ' 

2.ı Ba'lden, bir dilber Hmdli köle 
yaptıktan son::.-a, bahçeye çıktı. 
Sırtında çuha harmant ayağında 
sad'efli nalın, çiçeklerinin arasında 
dolaşınağa başladı. Bir sed üstün-

YAZAN : REŞ.W EKREM 

sın ... 
Muhsin Çelebı, ·göz:terini genç 

uşağa çevirdi. Delikanlının bakış.. 
lan da değişmişti. Sürmenelı Ali, 
elindeki tepsiyi ayağının dibme 
bıraktı. Hiçbir şey söylemeden içe 

de olan beh.çesi, Beylerbeyi sırtla-
1 

rından Marmara ufll'klanııa kadar 
Sarayfbı.ıırnunu. ve liman ağzım a. 
yak altmna görilrdil. 

_ Benim canım Muhsin Çele. 
biciğian... Kulaklarımm delili ııe 
oJacak?! .• 

ri .girdi. Biraz sonra, tekrar gö.. 
ründü. O da sırtına ]atasını atmış
tı. Ayağına kundurasını · giym.Jt, 
kuşağına da bir yatağan sokmut-.OavaYı Şer'imiz vardır 

Mt.iısin Çelebi. cHind kölesi> Sşı.kdaşlılt eder gibi konuştuğunu Hırvat bahç.ivan, küfli bir tJr. tu. Hırınt bahçıvandan farklı ola-

_ Hindliler küpe takarlar .. Se. 
nin dıe kulaklarına birer altın hal
tta ıtakanz ..• 

Bc-nim güzel Çelebiciğim .. 
Beni sahi.bi devlet efendimize esah 
tan nu satarsın? 

- Bre Ballı kız! •. Hiç Çeriba
flnın ·kızı esir diye satılır mı?. Sa
hibi dev'let efıend!mize §Öyle bir 
k~ -gün Hind kölesi hizmeti g& 
n.ıraün.. Sonı-a gene benim hizme. 
timde olursunL 

- ~im kara saçlanmı kestin 
amma!! 

- Altı ay<la uzar... Topuğuna 
\'anr! .. 

- Benim es:rciba~ı ağacığım!.. 
- Ne var; Ballı kız, 
- Hiç ... liani. .. Ben seni göre 

ıneZ5t'1Y1 ••• 
~llYı Çe_~i t>rk~ esvabı gi 

olan kız:n gözlerine dikkiitle 

baktı. Balın, iri kirpiklerinin ucun 
da . .göoz yaşı damlacrkları var.~ı. 
Eıiıırcibqı kendisini tutamadı, gul
dil: 

- ~ı;! ne oluyor? .• 
Çeribafl kızı, gözleri yaşlı, du-

daldan müıtebesaiınr 
- Ne bileyi::n ben 
_ Ne ağhrsm ya1::' 
_ Sen ağlatrr~ın beni Muhs~n 

<;ıelel>iciğ'iıll ... 
_ Ben mi ağlatırım? .. 
_ Senin güzc?l yüzün ... Karaca 

karaca gö'Llerin.:. ?aytan 'bıyık
ların ağlatır bem a~acığım ..• 

Muhsin Çelebi 'bu sefer bir kah. 

kaha attı: 
- Kız! .. Bana abayı mı yaktın 

yoksa!? .. 
Bal, laü.bali: 
_ Sen gül... Te b:ı k ben de gü. 

leri.m!. Sana 2.bayı da çaktun_ 
çefgeyi d~... tf 

nın. k...,a_ saçların·ı okşadı·, bah~ı· ·· ·· cı+ Muh · ç 1 b" A.ı. ı-......._. . akl .1 rak:, efendisinin yanına gelerek: .....u. r-- gorunce şaşırıru~.ı. sın .e e ı mı6• ~.,en ıri parm arı e Efen . be . . . 
e~raftan gö1i.ınmezdi, b:raz ileride ona da akhrış etmedi; birıız ileride sakalını kazıdı. Gözlerinı yere. ça.. • - dı Y~· · · Öpeyım eh. 
kı Hırvat ~ahçıvana da ehemmi- duraklaını~ olan uşağa: murlu ayakl~ına indirelıak.. g4Ce, nı.:·. ~akkı~ı helal et. Tuzunu ek-
yet ~~ı. Balın yaşlı gözlerin. - Ali! .. Gı?J o~lum ... Gei!.. kahvede ed>erlettikleri söıle!'i megını yedık! •. 
den optu. Bu küçük çingene k:ızı-J Diye selendi. Ancak 0 zaman, Jllll"dıd:anarak tekrarladı: . ~i. Sonra, çingene kızı Balın 
na takıldı: . uşağın elirv.ten kahvesini alırken, - Davayı şer'imiz vardır! Um.. bılegı~~~- tuta..'<l~: 

- Te se~ benı ~z evvel harın~- Muhsin Çelebi gözlerini karşı sa. :meti MUhammedden olan dükkin - Yuru ulan çıngene •.. Davayı 
cıların çerıbaşı oglwıa be112etmiş. . , . . . fl!l"imiz vardır' 
. A be sen'nle leni be hıllerde ve .ımanda gezdirdi. Ga. lanm kapayıp bayrak alima gel- ·· 

tın.: k 
1 

• ev rız rib şey!. Bu güzıel sonbahar saba- sin!. Dedi. Fakat, kız. şimşek gibi bir 
çerıbaşı lZıl,. f_ b 1 - ıu· d b' w h 1-~· •• d UL--1·-•-ül be ·mı. Sen k. hında .ıstan u u;ı. us n e .ır &.gır Dedi;. Muhsin Çelebi, bir an are.ıı.cue Sürmeneli eUAAJ.ı.u.&&U& 

ı - ~n g A. yı ;......,.,.
11

.,.., ~. hk vardı. Koca lunanda btr tek için ihtiyar Hırvatm üstüne atıl- pen~ !curtuluı> konağa~ 
en beyım ı mma .... ~. sozun 1 .. . .. d d Uşak · saaı; ···

1 
kayık bi e goriınmuyor u. Muhsin mak istdei. Fakat, adamın vah§i ru knfınağa başla ı. Alı onu 

ne rast ar.·· ç 1 ~ı..i ı· d ki k-ı... f" edi Aks. Bu sırad b h enin taş döşe- en:ou • e ın e cı.:ııve ıncanını :bakışlarından çekindi. Bahçıvan, takl> etm • .. ı tarafa koşarak 
mel-erinde ::r :a;rtı işitildi. U- daha ağzına götürmemişti. İstan- yıııtıık poturunun üstündeki kuşa. balııçrılvanın çıktıgı kapıdan soka
zun boylu, ter bıyıklı ibir uşak, e- bu.l ıtarafından silah sesleri geli- ğını düzeltti. Bir gül fidanının di- ta fırladı. Muhsin Çelehi. ... 
linde .gümüş tepsi, fağfur fincan yordu. Sil3..1ı seslerini esircihaşı bindeki ]atasım o11J11zuna attı. Bir kakta onun da L~n bağıra uzak 
ile beyin sab!lb kahvesini getir- ile . beraber .~ingene kızı, Sürme. gül kopanp, sapını küWıınm. ~L laştıtını gördür 
mişti. Tertemiz çıplak ayakla.dle nelı ~ Ali, ve Hırvat bahçıvan tına dank kulatı kenarına ılış- _Davayı şer'imiz var!. fimme
taşlarda, boğuk br şapırtı çıkara. da işitmişlerdi. Muhsin Çelebi. tirdi. Sonra, hiçbir şey söyleme- Mıuıtıammedden olan dükkanlarını 
ra•k yüriiyortlu Efendisinin bir çın kahveyi bir ytidumdan fazla içe. den ağır ağır bah9f!'kapısına kadar kapaysp bayrak altına gelsin!. .• 
gene .ile, böyle burun ~runaı medi- Fincanı Ali uNa uzattı. pti. sıoµğa çıktı. Çıkar çıkma ( Aıba 'ftll') 
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F samsunda. Sivasta da dokumacılık nnekıer KOCA; 1USU 
Halk7ı:/:~:i;;;ıarına kursları açılıvor :bıtiya.clar Aliçonun hayati 

Edirnede bir kız 
Tuncaya dÜ'91"ek boğuldu 

J İzmirde francala 
ihtiyacı tanzim 
olunmalıdır 

Aliço midesine çok düşkündü, sebze 
yemezdi, mütemadiyen şarab içer ve 

yalınız et yemekleri yerdi 

cSoa POllla• - W.' ; 79 didinıY')rou. det ettiğinde her yerin Melpome- ıD.uştu. Müıstakbel 8.şıklan bıribiri. 
Melpomeni ise Temeli <lüşünü.. ninin açılmış ç:.antalarile üstüste ne tanıtan ve sevdiren, her zamu 

yordu. Her gün, her saat., her da- atılıruf elbıselerı tarafından iwgal onları hmlaye eden tesadüf. Mel. 
lrika z"iıni Temelle meşguldü. Sa- edilmiş okiuğ.unu görerek hayrete porneniye de yardım etm.ijti. Şô)'
matyada. Madam Haygano~n kü. düşmüştü. Gene kim bilir Melpo- le ki o ıgünü Ofa uğrayan bir gıe
çüsk evinde. Aynspaşadaki mükel- meni ne gibi bir ~ılgınlık yapma. Ini lstanbuldan hareket ediyordu. 
lef otelin ihtişamlı dairesinde ya- ğa hazırlanıyordu. Sordu: Melpomeni, bir kas1rga süratile 
şadığı gibı yaşamağa başlamı§tı. - Ne dir? .. Ne oluyor.. çantalarını bir taksıyc attırdı, bin-

YAZAN • EKREll RESJD Şu fal'kla ki burada Düırü yoktu. - Gidiyorum!.. di. koşturdu, indi, bilet ald~. Ham 
• Bınaenaleyh junank kadın cilve- - Nereye?.. mal bu1ıdu, eşyalarını kamarasına 

Gıtmeliydi, her duvarında, ha-1 adamakıllı aklını kaçırmışsın! .. ' I yağındaki yemenileri pklatarak Jerine katlanacak mwe bulaını- _ Of!.. yerleştirdi. gene koştu. son daJd. 
bpıısında, her penceresinde, bü. Cemiyete hesabı sen mı verecek- kiöyde satıltk kayık. ağ vesaire o- )'IOniu. Bu, sebebden dolayı çok - Of ne demok canım!.. Of di- kada bir şey unutmuştu., gitti, al-
tün şe~~nda bir hatıra ilişik~·~'? ~? ••• Kodese sen mi girecek. lıııp ohnadığını tahkik. etmekteydi. geçmeden yas elbiRlel"ini, elemli yeCeğine nereye gitmeyi kurduğu- dı, peşinde lÜ2J\.lm5Uz ve ~kın o-
bu otelı bır an evvel terketmelıyaı. sın? •.. Sana haber vereyım ben Çok geçmeden m~ ettı, savu-r- bakı .. 1....... kederr . be- nu söyle... hu-* dblaşan Apustolu bırkaç de. 

- Efendi?... Antalyaya gıtmem!.. duğu küfürler, kahvede oynanan ~&&·•· 1 sunasını, 
• . . yaz anım çıçeklcrini, siyah zam- - Söyledim .•• Of... fa telulit' etti. 

- Ne var?"• - O halde, söyle, nereye gider- k.ağıd 0~_1arın~~ hünerı, ba. baıkları ıbir tarafa atıp Temeli bul. An~ tuluat komiklerine ya- Nihayet kampana çalmıştı .• Yol 
- Başunızın çaresini düşüne- sen oraya gidehm. hemen gide- lıkç1lıkta pterdığ;. ceearet ve ma- manın çarelerinl düşünmğ.? başla- kışac* bu sulıtefehbüm bir hayli cuları teşyie gelenlerle beraber 

cek zaman geldi. Burada kalaca~ lim... Elimi~ üç bet kuruşu riıfetı, rakı ilem.lennde zerre ka- dı. uzadı Nihayet Apustol Melpome- Apustol vapuru terkederek nhta. 
değilız ya... otele veririsek bır hafta son~~ ne dar mü~ir olmadan . dev1rdiği Hav.ayı Cıvadan ayıran menhl.18 ninin Ofa gi.tti~i ~~endi ve or~- ~a indi: Bir müddet orada beklll. 

- Niçin? ..• Pekala oturuy'Oruz yaparız? ..• Bak, iste~ Üsküdar. kad~lerın adedi sayesınde, Şet- k:i.m9elenien biri olan 0 korkunç ya Temel içın gıttığnı anladı. Hıç dı. Ne ıse vapur yavaş yavaş • 
lfte!... da b1r ev tv.takm. kiralar ucu.z- van, Aınadolu Feneri balıkıçıları herif mutlak 'l'emeli Ofa götür- bir nevi itiraza hakkı olmadığı için reket. etti. 

- Yok! ... Yok! •.. Gidelim... dur... _ arasında nam. ıtiıbar ve muhabbet ımiştü! .. Bu kanatl ed'imiiJQt-en son sustu. Hatta Mel~meninin g.~t- 1tst, .güverteden, Mel~ 
!Burada her an bir felaket zu_ - Üsküdarda mı? .. Yok d?ye- kazanmıştı. ra Metpomenl telgrafhaneye koş- mesinden memnun bıle oldu; Çun pümeş e: . 

hur edebilirdi. Otel müstahdemi- cek yok, sen büsbütün zırvalıyor- * tu re cevablı bir telgraf çekti. kü Melpomeninin cambazhanede - Adio! Adıo! · • • . 
ni. müşterll"rl, koridorlar, merdi- sun! .. Üsküdara gidilir mi hiç!.. Apustolun fikrince sebebi meç- Telgrafta şuı kelimeler vardı: kıendisile ortak olması dol~}'Mlile . Di~ bağırarak yeşıl eldivellll 
ven, <>dalar, l1erkes her ı§CY bir ÜSküdarda neyle geçiniriz?... hul ve oldukça esrarlı olan bu cTemel ~is Of geleyim mi sigortadan alınacak tazmınat>n elıni sallamaktaydı. 
tehlıke arzediyordu. En ufak bir Ben onma nasıl çalışırım da ne yangının kendisıne üç yüz ıbin li- Melpomeni. yarısına sahih çıkmağa hakkı var. * 
~z Şebvana hakikati öğretebirrdi. kazanırım??... ra sigorta tazmın~ı temin etmesi İki gün sonra cevab geldi. Tle- dı. Ofa gitmesi kim bilir nasıl ne- Temel, bermutad. odasında, .. 
K:aç senelik iffeti, namusu bir mü- 'Üç gün ı;onra Boğazın medha. lilzımdı. Fakat ıcra ooılen tahJti. grafhanede yazılmış olan kAğıdı ti<.-ele~kti. Dü~vanın bin .türlü ~ min~eri üzennd~ ot~uş k• 
aase'betsizi.n devirebileceği çamın linde bulunan Anaddlu Fenerjnde katta yangının kasdi olmadığı te- Mlel'pomeni öptü, öptü, gene öp. hali varoır. Belki ~elpomcnı ora- di ?8en ola~ ve nakar~tı. 
altında ezilip çamurlara batabilir. ufak bir eve yerle~lerdl Dida- bariiz ebmş bul'l.lnrnasına rağmen tü. kalbinin üzerıne koydu, onun- da kalocakl~, belkı Teme~e _eıvl~ Bitmez, sonmcz, dmme.e ~ 
eli. Evet, evet buradan hemen git- rın getjrmlş olduğu elb"selel'i bir şirket bu yüksek meblağı tedıye la ya.nağını okşadı, üzerindeki ncekti. belkı ... Akla her turlu dü- rital-
mek lıizund~. tarafa atatak Şctvan ayağına ge- de henüz tereddud gösterıne-kıtc binkaç lkelim~yi kah gulerek 1tfıh şünce ıgleir, here Apustolun aklı- Mısrafle başlayan blr tarlDJI 

- EVet ... GıdeUm ... Çünkü .•. nış bir pantalon .geçınniş. beline ve bu tereddüdü birço'k müşktilat ağlıyarak okudu. Temelin telgrafı: na .. · bestelemekteydi. Bir müddetteDo 
Çünkü paramız yok . Burası pa- uzun vıe enli kırmızı bfr le.uşak çıkannak suretile setretmekte,ydi. cGel g\i7.elim bu9eler 4en iba. Hummalı bir faalıyetten son. beri fiil' w musıklye merak eUW. 
1. .. 1. .. ... ı"'"..... .,,;..:ı .. u ... ,_ ~_. ._ ..... ...a. ..... ....s.-....--.··ö..1ıı..::.··u..._ı .... ..._..ı._1..-~------------1L1uıc-1..-..ıı.n..aa.ı:.w...cA.b.aJıı.a...u.ma...eııını.&..J.M.-----------.....;.-------' 
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SPOR içki aleyhtarları Amerikada 
tedbirler 

(B..ftarafı 1 İllcİ sayfada) daşı.m. ocağını, i~etini bir ak-

Bugun ml.lh kUmenı·n ki1ıde dle temi.n olunur. ıam ımr man tıaşınc1.n kaybetti. .. CBaıt.ah ı inci -~c1aL 
~ıphesiz mamleketimiade bu- Bir diğen; rakının beyaz du- . Huk6met m«k~ınde katı 111...-

(Baatllnıfı 1 inci ..,fada) 1 - Ya kızlu~ . - uh· 1 na ım*t.ezi ham madde yetiftirmi manlan arasında istikbaiini, ~ere- dq>lomatik ı:~bUste ~ulm~ 
Meddah Kazım yerden bir temen- - Merdivenlemı karanlıkları a- m ım maç arı ye miilsaid yerler (bilhas11a Ege fini kararıttı. Netıce malum, hüs- adınaı· ve,.d•b. l ~oyalıya ._ ı'1 e? ...: 
... >"le• ras1nda itilip kakıııyorlar. h ) rd y M . et ı le ır e:-Jn a nm ... ı na ın .. • 
- • ... ___ ..;r.el tesadüf bq Beni kolumdan tuttu. Şehzade : yapılıyor avzas~ "':- ır: . u ~uzun. ta- ~n ~ J"P1an~tk amma ne çare zar edilinek\edir. HükUınet mesele.. 

- .MDJA1• ne ·-- d""f 1 "k N ld ğundan hala bU gu2'ellildttinı ze~1 • ni~re" ~ ki; ~ gelmı~or..... . yj büyük bir ehem'lliyetle tetkik et. 
-1endi hazretleri; ne güzel teaa u " batına ge dı · e 

0 
u bu yetlıetden 'başka teki.a.e de ı~tı.. Şair F.§ref ıçkjyı ıu beyitler .. mcktedir. Guetele: j.se Amerika. 

dedi. Bu hanımların bu cece son bihaherdiıJı... * fade edebiliriz. le tasvir ediyor: nın geç.en umumi harbe girmesüü 
derece bir merakhn vardı. (Med- z btjyek Bu maçlar kümenin İçkiye müpreLi bir fasana za. Mey~ intwAT etmek demek_ .İntaç eden Lusitania'nın torpillen .. 
dab KizımJn kelimelerini aynen Üç dört cün 

900
rah a d a~ı- ranndan balı.Setler ve kendisine tiT ""rçi bittedri-" · hadisesini h.ıodatma'ktadır 

eöy1üyorum .. ) bendeniz de her ne ımda Şefik papntn ~zurun ay .. z. şampiyon olacak ·- ~ meeı 
kadar ehlivukuftan is~ de; yalnız P.,.: bir beya~ menqpe aabnlı ~· ne .gibi bir zevk du~duğunu sora- Vere111 olmaktan evl&lı7'J diler- lar. 
hafUJla harumlımn ccinlünj yapa · teneke parçalarıle mak at oncu - takımını meydana cak oftlnanız, beyan edeceği ilk sen it!.. uTopçu ateti» 
ınıyacağıma müteeasirdim.. S1zi )arını bana göste!ere : ah } <liye k k ımitalea ya kederini avutmak 'e- Fakdt ~tte kuıurun olma. Meb'uean meclisi ordu ~ncüme. 
~rmelde bu it hallolundu. _ Bunlar nedi:- be Y u l · Çl araca yahud da biraz neş'e içindir. Bu- tın 1tiç! .. ni rei.i B. May şu beyanatta bu • 

Ben genç kızları görünce billih- aordu. İki dakib aonra: kız arı ve nun ne de:reeeyf; Jçadıı.r doğru ola- Şimdi mey a~ytı'l'e 'beıtte1' 1fG"e Junmu§tur: 
•L..ar verimdeo ka}kum. Onların a. bacıyı çaiırdılar. M"11 kümenin pmpiyon ofaeak caO.. ıbilinmemekle ber:ıher d'üşii dôn.mil§tür.ı> Harb gemilerimiz. ticaret vapuT • 
.. ~ .1 be · örünce• c· 
raana sirerek caddede cereyana Bacı nı • eden . «İs- takımıııı meydana çıkaracak maç nürsek buluruz ki insanların bedii ~ile mücadele etmek bir vı:.- lanmıza refakat etme.Jidir. «TOP.fi 
kapılıp yüıümiye baıla<lık. Kazım; - Ha, pafll hazr · Jfle bugün Kadıköyde fenerbahçe ile zevkleri sadece içkiye münb.1sır tan t>orcudur kanaatind~im ... > -te§İ» baılamıılardıt. ilk atanın mi 

l.anımlara hitaben: tavrid» kadım b1!· lad M .. Bep.ktq arasında yap1lacakt1r. değildir. • K.amkapı Cömadler 90- daha iyi attığ1111 ıörelim. 
_ Beyef~di hem evkafı hüma- Mueleyi fimdih an 1 ım. ~ger Şimdiye kadar yapılan maçlar İ:ıhe bir ~~ane köşesinde ke. kağıntla 6 numarada A. Yıırl· A~andan B. Vannu~a, vap~ 

)Un bapnlifettip; hem 4e. Beyler - meddah .~izım d;;'1ba~i:dı~un-_ hiçbir suretle milli kümede pmpi - rahate dalan bir kimse .ki 0 ıhti- l battıgı zaman bulundugu mevkie 
beyinde latavroz kadıaıdır... cevherlen?1 d:ayni tc~ldc ~e içi yon. çıtktacadk w!lad~ımı tayin edecek mal !bir aile reısidir- orada duydu- aıc t...ıı.: ferdlnrı· oldu"u kadar ~~r~ dhidiseldni~ eh~.et -~ladcajJ 

Seviııçlerinde.n fıkır fıkır kay - man; cebın . b k d l va:aye e egı ı _ . h ed · - ~ ... 6 uAnn e o ugumı aoyu,yerc:A e • 
-ıv.n ü.. •·· ·- etrafımı aldıler ... teneke perçalarıle oncu 0 u İlk. d fa ı:- -b h ·ı b"l"h _ gu zevki yuvasınil asr ~e şup- mil,_ .. , _ _, de relaket ve harabiye · t' ki· _ ,,_, _,, .....- d -· . . Ş eti e ene. a çe ı c, ı a a . d.. .. h k t etnu olur K:ua-1 mıJ ır • 
Birbirlerine: mendil ile. eiiit~~nC} .. u Tur ·k e re lstanbulsporia eerahere kalan n.ı:s1z .. uru~t are. e bad ş · sürü.k'lu. Onun vereceği zevke, Eğer vapur tehlikeli sularda ya-

- Aman ne güzel t~düf .. A - mücevherlen derc-1 etmış. bene e Beşiktaş yaptığl bütün maçları ka. çünlıü ~-·b r ba ır ve 0 temin edeceği ·neş'eye lanet ol- ni harb mıntakasınd:ı veya harb 
man ne güzel tesadüf.. diyorlardı .. ve boncukk parça Tr1•1(1~ . acının zanmağa doğra giderken, aeçen uğurda sarfettıgı parada ve duy. sun ... Nasreddin hocanın dediği mıntakastna civar bir yCTde buhı -
bu İ1 bu akf4Dl muhakkak oiacak .. çantuına oymuş.nl aı eı nıealiyad .~n hafta Ankari\da Maskesporla bera- duğu zeYk1ıe yuv~ı uzuvl.&nnm <la mbi c() bizi ku.sı benzeteceğine, nuyordu ise lüzumunda:ı (azla ett-

~'- d 'l 1 clfuı .. Lfirük zarar yapa arın eze u~ b k- ld h-11,,.,.. -......ı b. :ç- d. Lf·;;,ı; • h-' .._.._.. 
araa mura ınııq naı o up, ,. , I K d hjlk t' l"ff ere cuul. -~ v~"ır. • . . biz onu kuşa benzetmeliyiz• ıte etmeıı; ı1pmıze ma 111 yoıı; ..... 
yayı bu ak~am göreceii:.z? ?1anj'ic"1if a ~ b~ 1d_ eb a •. 

1 Yaptığı maçların li:yük bif' k1a- B~ ıkjınsele-:- hcrlıangı bır ıçkı Her: türlü alkollü ig'kilerln oı+..a- Fakat pyed vapur bu mıntakaiar. 
Neye uiramıştı.İn ~ Bu hanımlar 4 4 u ~l, im n it ~ dm t~_oz mını galib!yetle bitiren Beşikta~, aleminde biı:çolc dost 'katandıkla. dan bld 1 ası lazımdır da bulunmuyordu uıc vaziyet dab:a 

kimdi}. MeralttaTl ne idi). ~~· ?.9'nakeela 
0limd r 1 nayfl ı:;; pefini kovahyan Galatasaray ve rını söY!erler. Şuhu itiraf ede!:m • E ~1; mL' d 

1 
·• 

0 
ç$ vahlimdir. ' 

!>unlara hangi dün1ayl göıterdeci-.~ u~ ız ka :c.d:'K:ıen y~ - Fcneıbahçedea uncaW. üç puan iter- ki cbit he!' ~me ıcaıamlır içki •ııınfhmenı~Je U~~!~•l m - Ayandan B Johnaon de!Wtllr 
tim~. Kızın biri bir .kolwna; 1 en mJ yapar• m .. h 1 ~in il - dedir. . aleminin dostluğu sonunda düş.. lıi.niati 11. aı RURCI : ki: 
'bir koluma girdi; üçüncüsü de a~e- lu?lemaıınad ve ~~~-ıer e~~L tbam~- Bugün Fcnerbahçe ile, iki hafta marılıga- kalbolur: çu·nkil· kendl!ii c- İçki hangi neviden olursa Herke.in -L.-L .eaJe hah.etmek 

_.._ . 'b' olumu k•sı - ıru mey ana ,....._ na 111m7e oı- d G ) 1 k 1---cak • d lMi Şahsa ~ 
ta _ .... ma gırer gı 1 

y dum. o kadar aıkı fıkı olduk ki; ıonra a. a ataa.nay ::l arşı~ hayat düfınan.d:r. olsun vncu a zarar ır. . istediği. vaz)yeti doğuracak hadi .. 
Yordu. . . Ra 1 ruh ti k d c::..ı.. olan Be,ikta,, bu kadar sıkı maç - Adli 'st.ıtistiJtler!ıı tetki- mazarratı dokun.an alkol, cemıyet aenin bu olmadıi•nı ümid eduim. 

Fesubhanaltah ... Hele hır tanesı dm~n d . aye re b a ar .~af·· ları aon haftalara kaldığı için mut- kj d i ld ğ na göre ye-r için de teiıliah bir iptiladır. Bir 1 .__ da B \\h J "'""I 
1 
~ 

feytan mı ,eyt.nl k zaldea:ııH al n~r gil: ana mı~ır laka çok rahat11z olacaktır. :~;_~ a~ .. ~!!, ı ı l ve vakitler ben de beş sene :içki kul- l~aıı n • ee er _..ar --
- Müeaade buyvnmanız: arth \ seb.. .. ~· ·ı_ e .e ac' aramız s. ltiraf ve .kabul etmek. lazımdır !Y'IU.4.Ul\ıe ı.....,.....~ .su.çarın ""h' l d Bu müddet zarllnda şNı- M . r:ah le af 1 .. 

\u 1t bütün merak.larımız R - utun ı.vucştı. ki f bah bugünkü bal"le. Be bilhaza aiJıe iacuılarmın mu mı an mı. . .. . iıd a tal tar arınca zeıaa • ldla:.:k1 değil mi efendim!. ~ı.i - Ah «lıtav~d:t ltadı.1 .. ~iy~r- tikt.;n;:,nec:: bir un t.re' deiiL bir kısmı bu alemlerin mahsulü- san bir. 'haylı A zararlar goz:i'iHcten cü.gıh~runA ~izi harbe •.o~~ak ~ 
tıfirünce mal bulınuı magnbiye du~ .. ~ fena hır ada~ _ değilsın:. dir ve hatta böyle ~ir pfibiyet he§ dür. . başka NCe felaketlere şahıd ol- a~adıgı badı~elerd.~n. bırının .bu ha-
döndük. degılaın amma.. o n.tneı fücur hen. senedenberi milti 1'.üme ıampiyon - Keza ıtahaöetin ınüşahedesıne durn. dıse ohnad1gın. umıd edenm. 

Benim adeta nıut~tutulmuıtu fe uydun.··. Sakın hır daha ~y.~aaa luğunu kovalıyan ve bugün çok jyj göre dimağ 'nastalıklarımn e'kserl- Muhterem meb0 1!sumuz Bayan Nihayet ayandan B. Smith de 
Oç genç kızın ar-..ında 7alnız ka • uyma, e mı? <;a~nç .kızları gorunc~ bir Taziyette olan Beşiktaş için bü. si maalesef bu iptilanın eseridir. Türlt.an çok isaıbetli dÜfÜmDÜftÜI'· demiştir ki: . . 
famı ıraiıyordum. tahal\ he!v~'.'. gıbı. erı>:?n~ .. va~lahı yük bir talihıizh"k acidedi1mek il • 1Çlcl aı1e ve hayat dü~nıanıdır. Bu~ bir an evvel tahakku. Robin Moor un_ bir de~ı~altı ta· 

- Olur efendim.. ' .lur .. olur ... b~ defa ıki uç vkı:.ı.: tıostenr aenı de ıımdır. Bi k yuvalarm bu yüzden yıkıl- kamı dilerim.• rafından batınJdıgUlı hancıye ne-
Amma ne olur'?. Ben (olur .. 0 • mınareden a,agı atu ha... Oönip d°'4fıp talu"hitJl)IZ bir ~ığ:abugün beşer şahadet ediyor. zaretinin bildiğini zannetmiyorum. 

IJur .. ) ded.ikç«: gelJIC. kızlar ·hana \ (Arkua nl') nokta etra~ıa~~ toplanm~ğa mec. - AJlwlik ibir baba çocuğuna .karan- AlllıeıWaa '-.rrai•aa ilk atıı 
büabütün tokuluyorlar; cadde eıa- B d t b• • buruz. ~ueu!'ku maç da nı~yet hır 1 ık bir istikbal hazırlamıştır • .çwı Nevy.ork, J4 (A.A.) _ Nevyork 
•n adım atamıyacak derecede ka- e en er ıyesı futb~.tdur. E~et~.~ ta1'.h b!r ~ara - Jtii - rrıı•: f.erbiyeyi ebevey. DOYÇE ORIENT BANK Times gaıetesr, Robin Moor j~ 
labalı'k.. üç 1eııç ktz•n arasında l:l- fa gufecek, hu!;'\'un . en ıyl ''azıyette .

00
çocugunla ~ J)fı~-, '.J İn'lri ıı_ miııdelki Amerikan vapurunun ~,.,,. 

d k 'l . b'r ' k 11 fi 'J t k • • • · a ' f J nı en a Cal:)ı IDii umuur, ..,_ucn .,.111 • detb ayaklarım yer en esı mış l mu e e erı lan a ım, ı~ın ıçm en za ere <;1- • b" di -d h f"rl"' Dresclner Bank Şnbni p.il.lmmesic.den bahsederek eliyor 
laaJd~ k.airwı aürük}eniyo,1lum... kacaktir. ' ' ~e ır . mag an • er ~ u ) e- ki. 

Keıke 0 gece hiç sabah olma • t--L 1 IDCI' • •• da Son !haftalardaki oyunlara naza- nılıkkr. b~~en1r . s~m bı: k~fa l(er:uıd· Blrllıı · 
•ydıl. Yahud ömrümün sonuna ak t(~ ~ ~ .. t -,~ J ıan Bepkta•ın bugünltli m~ta ıa. hter ~yı diirust düşıınen b•r u~v- tAmerikan hükiımetini ve miL 
kadar 0 üç zıd tazyik arasın4a sı· ~l~ ım gun MU es 1

• e e- lih gelmesi, l-~enerbahçenin ise ye- dur. ' . . . L!-- 6eleri Jetini tatmin etmek için Naziler a-
kıt•P kaleaydam .. kısın birS.i kula- , ' .. , .. llilme.i _.,rttır. Pelk çok kit1'8e'ler bilirım. (ç::ılıt rar,..,,... ,. l caba hadiseyi nasıl )zah edebJle. 
iıma fııı1C:4ayarak: Er.ke~ mı.urellef!,er de bugun Fakat; iki kör tütün, Betiktatın maktan ~f.m patladı ıbir ıki ıtek ceklerıdir? Bu hldise göstermif~'J' 

_ Artık dünyayı hu akıwn gö~ saat 14 tle gene Gülhane parkında i.flahını keseceği de heaab ed~ atalım) derler. Onlara sorarım: a.Jata - t.t.aabal - imalr ki, denizaltı muharebelerinde ria-
-· d ""ıl mı efendim~..,. diyor. top'Lınarak mükellefiyet mesele- futbolun, yeriııe ııöre;. eı, tabü bir :U-imisien harlÇ zamaııiıaı evi- J)eposu: tat. TÜtilıı Oümrüt\\ yet edilmesı· kab eden hususlar 

Tecegız.. eg • } · .. • ele t l" , ak} ,.J _-' .l!- ~- ;t.. ı-
8 -.. erı ıu.zerm a ıma~ a.ıac aruır. cilv~. • mi7Jde ~.açık bir .hav- ~aJ.49 hsk:kın.daki muahedeye hünnet e-
e~ Evet.. bütün dünyayı .. Han. • • Galata~r8>:. - lstanb~or ~açı rnıZ1 d'irıliyerek geçiremez miyiz? deceğıne dair Alman hilkümeıtinhı 

yayı ... Konyayı ... Hatta Mavenvı ıçkı taraftarları a;tık, buguJnkukprtb' lar Kınlde ~e- 'Ben ne bunun aleıyht2n bir. ce: * H• tiiTlii ban•cs İfİ * Teşrinisaııi 1936 da vaptığı vadin 
nnde duru aca ır maç ~ maKlan fyet mensubuyum. ne de ıçkı ., 

•rztB~rcket versin meddah Kazım (D-... --L 1 • • -'ada) eoktan çıktı. Galatasaray, llala kuv :_.lelin AA.ımoenıJlDL Sadece iç.. hiçbir kıymeti yoktur . .B. Bitler 
~11&• ına aa7ı vetli 1:m ftmid1e şampiyonluk pe • ·r·: -..,...- . . Amerikan bayrağına ilk ateşi aÇ-

beni ikaz ı:tti: ıçıne ·~ır,. koyınağı unutmamış- . _ı_ lstanbulspor i.e hir olmazsa klnın zararlanna ve fecı akıbctle--
- a ı e en ı azre en; • lardır. Bence topyekWı bir dört eenedenl>eri olduiu ~bi dÖI'- rine ':i!'"'""J\& OJ.01Uf it" nmt. DS-K d f d' h tl • dedi· fınqc, "' ~ıa.:wı - b' lilSlı t- =============== mıştır. Ticaret vapurlanmızı si: 

hu hanımların mNakları minareye yasakla işe ba~lıyacağınm:a, va • .!ii,.,cülüiü lstıanbulda bırakmağa kinin kalkması her türlü hayat la'hlandırmak ve donanmamızın 
çıkmaktır ... Bakınız: Mahyalar ku- ta;xlaşlara içk:nın nasıl iÇleceği. çaiıpnaktac:lır. · sahamızda bize istiiadı:! temin ede- YAK ı N DA ihimax,.esi <>Jt1nda i~letmek zamanı 
nalmuı; müsaade buyurursanız; ıu ni ;w;.,....tmeli • .tz. Bu iki takım arasındaki antren. cektıir.> gelmiştir. 
Şehzade camiıinde 'bu hanımları "1:>4- J• lu k T • --'· • . 

Den.izde bo"ulma vak'a1arı o - man ve- uvvet farkının :iae C.la - • JloJa Le.,lek aolıak 12 s o N pos A' d Berline ıöre hidıse aaaerJ vazayette minareye çıkarsak... o k ld <l 10 w ki . .. .., a 
Ben genç kızların araıında; bila ~r diye, denizi asta.dan ~. 1~· ta~y a o uguna mserun fup- nantaTaıla MehıneJ Ayhan: Berlin 14 (A.A.) - Remıi men 

ihtiyar cevab veriyorum: mak De kadar uıanası.zsa, ;nuskı- heısı de yoktur. ""m,.T Besim c- Ben şah11tı .alkolü. kullan- balardan ecnebi gazetec.iJere yapı.. 
- Hay hay efendim hay bay .. ratı lbir kanun_~ .. Yasai_ 8 baglamak G v madıgyım it-in. isterim ki bü.!ün lan beyanata göre Almanya için 

-ı .... ,.. ül kupası nuırı~lan -;ı- sı•zİ merakla sürük- Robin Moor vapunınun batırılma. Minareye de çıkarız . Yangın kule- da o derece gu u."'lı"'ur. y . . ..--Y ~nıç vatandaJianm da benim .gibi 
· d k h A M "h ı D"' ·· " bir kere· Bogazı~ın- f ~ J k b• 11 keyfiyeti siyasi değil, fakat aad .. aıne e çı arız · atta erı yı - uşmun . : b Ik stanbul atletizm ajanlığı tara - 1ıareket etsın er .. · eyece lr eser ce askeri bir mahiyet arzetmekte-
dızına da çıkarız .. Aroıilahiye ka- dieki yalılardan lbı~~n ~onu~. fından hazırlanan Gül kupaaı maç. İ9ki sılıhaıte ve cemiyete muzır. dir. Binaenaleyh Almanya bu me-
dar çıkanz efendım. dasınız. Kerahet v 1 ge ş:. ~u- lannın finali bugün Kolkj aaha - dır. Bunu böylece 'kabul etmek ia. seleyi münakaşadan utinkaf etmek 

Ben ta,kınlıkla Aboyun.~ 5'~'.yor- neş yavaş yavaş .~f':_k~an suz:ı~- aında yapılacaktır. ,zını.dır. Fakat, <likkat ediymum: G~oo~ 'Ü]~ lıı" 
dum ... Meddah Kazım sozumu ke- mektıe ... Beyaz ortulu tert~z Müsabakalara ..aat 14, 30 da Lq 1,..t,; leh.darı.;;. yı:ınanları.n ekseri- tedir. Robin Moor kaçak eşyayai 

k k nd z K ~ Llfr _. hamil bulunuyor ve lngiltereye ai . 
aere : . . bir m,:ıs~nın a~ısı. asım • u- lanaca'lttır. yetini yaşlılar teşkil etmektedfr. ~ h diyordu. Bu aeb.!ble mezkur va -

. --:- Efendım.. mınar~e . kadar für küfür ~sen .. bı~bır kokulu ~- Be~ikla~ klültünün Biz onlan itiyadlarile ba!fbaşa bı- ' ı 
gıdelım .. Bacı çıkmak ıstemıyor ... rin bir ~ ruz~arı. yorguJ') 'ıu- y y karak ~nçlerl kurtarmalıyız.> :;::a' ıQn ~-r pur, ayni "ui,yette bulunan diğer 
Yalnız bu haınml~rla biz ~ılianz .. cudunuzu tatlı bir nüvazişle ol<şa. te~Akk0r0 ra e u-ı. ·(E lıi Kiitah)IG ~ ~'1 "°' herhangi bir vapur eibi batırılmı,.. 
!Minareye çıkıp dunyayl tepeden maktadır. \ . 'r' . .. . , ~, . • tJr. Almanya kaçak e§Ya götüıen 
eeyretmek istiyorlar.. Sanki uf.kun pemıbe iltimaatmı ~at Jımnari Klü~ e.ı, • M.e6 ..-ı) lsmail Tomaaoğlu: YAZAN her vapuru, milüyeti ne olu"- ol-

(Olmaz) Vdt mı~ Öyle de hir ta ' ir d .bi kehlib:ı renkli kanltauwlan: Çok kı.y~~t.~ ~~~da· c- Aıklt selim sahilleri 1Çkinm J Nus~ Safa co~kun 1 sun batırmaia karor vermiı bwun-
deıf kapıldık böylede. . nz e e__r gı , . : . . şımız merhum Şerefın olumunun 8 maddi ve .nunvi bif\'Ok zararlar - . J 1 maktadır. 
hat~a ~~e;z:~:lerc.'leu dayak ta yiye• bır .Kırk~a~ ka~~u dıl\~. dılım .inci yıldönü:niı ıniJna1eberile me .• ir81 ettiğinde ıtt:fak .ederler. 
cek olsak bu üç g•·nç kızın araaında kesılrek, J§Lme~. b .trltahagatkon- z.arı baııncla yapılan top~ntıyal Jt· İçki 'bir ~k hanümanların ~n- 1941 İn en @OktOr 1. Zatı" 091 
"hn k d"' k yok muş, olgun tenı ça a ınızıo ema. tırak eden savın aporcu arudq ara ' h • "sh 

1 
. d 1m kka 0 ıZır1t v:~CS:;:1e"klı bir incir çe- sını bekliyor. ve çelenk gönderen bölgemiz baı- mesind~, apı . a?e erın ° .asın- f8Y8Dl di t 

ltirdeii dolrturmaz derler amma i~ı- Buzlu kova~a s~, ~ğuk ter- k~nhğ10a ve Alemd~T G~n~l!k ~lü- da_ yegane :ı~ıldır. ~sa~ bırkaç romanı olacakhr ııa:. ~!8'!n:: 
nıizde en •luHı afAl> bacı olmRlı lcr döken mını~ Jninj ikrıstal kara- bu,,ne candan tetekku~~nmlZ'1n ı~ : m~~~ ı .. ayded~.~:. "-:555555555555= 
ki: fakiyi alı:yor, mücella kadehinizin ~gına ~yın garetcnızın deliletmı '.Mulh.ttının t~~uhı.ınu. kazan. ": l&rJD1 kabul eder. 

_O .. ben deli miyim). Hiç ır.i.. içine abesti', aneste boıa~tlyor ve rJC4l edenz. · m::ış~1i:sa~y=ı=la;n:;;';'e;:s;ev;~:;:~::ı:;:b:1r=a=rk=a:..=~=============~===:~=::=;==:====,-
nareye çıkar mıyım ) diyordu: buğulanan bu ba::teler badcs;ni çıL J 

Minare ka?ıl~rl e~seriya. açıktı: gın bir arzu· ve ıstiha ile <lu<lakları- bulundular ki: her yerde ve her ( Madam Buttarfly operası odan 1·ntıbalar Selazade camısının nunarelerıne ııeı nıza öptürilyorsunuz... zaman istenilen alkol eskisinden 
cUk. ,. Ağzının pasını ~kem:becirtin çok mebzul o~arak e.~cie-edildi .. Ha: . 

1 
, 

1 
, 

Meddah Kazım: çorlbasile gideren, saz benizli sar. tırımda kal.chgına gore, anahıyetı 
. - Yalnız Hazreti Nu~un bi~ v~- hoşlara sözüm yok ... Fakat yuka • .gayr) malum maddelerden yapılan 

91)"etnamesi v,udır. Mlllıım ya, ım- rıda tasvir ett1ğim şekilde içenlere kaçak rakınrn. okknsı 800 kuruşa 
narey~ elmR!; altın gib~. şe~l~r~e ne .buyurulur? .•. > satıldı. 
çıkılmaz. Hanımlar: kupelerınızı; Mazhar (J Rakı smhate rarar verir, nes. 
yü:züklerjni:ai, bücziklerinizi çıka - • Samsan Z· le müe.ssir olurmuş ... Bunlar lifü. 
np bacıya teslim ediniz! dedi. mert: güzaftan ibarettir. 

Bu (bacıya teslim ediniz .. } sözü •- 1~nin çoğu zararsa, an da 
üç genç kadında hı'ç bir .iiphe u- el . Jı 1 b Ben 35 senedir her akşam Al--·- yarar ... Bu giiz mayıın u a ,.e 1...._ --.J· n __ ..::ı. 
Y•ndımıadı. Bilit.tereddüd neleri d ...J an ne ~ı:uıse içerım ••. .;Dej ÇU&;..,.. 

eı1kanile deımlenild" ği t:ık iıue bab 13 ..] "•r, neleri yoksa rıkardılar. asıyım.. yaşın .. ıa bfr oğlum 
Ş " herkese heltıl olduğuna kaniim. H 1 ' ·1 55 · u meddah Kazım hakikaten in- var. a en .r.ı ()<)U • ıtır. 

sandır. Hemen cebinden k:ocaman • Ü•lrüdar, Biirhanıye Ko- Diğer yavrularını <la yaşlarım 
~~az bir :nendil çıkardı. Kızların cacami mahallesi Haliz Ah- göre aslan gibidir!er. Bana gel:n
muccvherlerini mendile koyarııak ba. med Kan: ce şeytan kulağına kurşun öm
cının çantasına yerleştirdi. c- Gene ' aynı t erane .. .İçkiyi rümde doktor nedir bilmem .• Ge-

Beni: bacı ile; kenardaki par - menetme'k .. Buna asla imkan ta- çnelerde .be~ gün rakı içmedim de 
IDllklıldarın '>nünde bırakarak kız- v a. ı b sav>vur edemh-unım. b~t: ağrısını aspirinle gidcrme~e r a erabcr çıkmıya .; .,. 

.Bundaı}. eyvelkf meiı'im1ls1drat çalı~tım .. . 
Geçen ~ AılGra Devlet XonservaıbWı ctpera kumu iaıebeslnm c:Mada..-n .Butt.erlly, <-.r .. ra~ 

· · küu.i ijmlıı<Je 111'lv.aifakinUe ~il etti& 
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8 Sayfa 

" .Son Posta ,, nın 
[ isan dersleri 
(&.,tarafı 5 inci sayfada) 

What 3ynı zamanda bır ~zafi 
za.mır olup who ve which kelime. 
lermın kategorisine mensubdur. 
MEGela: 

el do not sce what you have in 
)lOUr hand. dediğinıız zaman cEli
iıiz-Oekı şeyı görmÜYQrum> de-mış 
oluruz. Bunun kelime kelime ter. 
cümesi cgörmüyorum ne siz malik 
sintz elinizde> dır. Keza: 

el malce a picturc of what I 
sec. cümlcsı eGördüğüm şeyin 
resmim yapıyorrunl.> demdctir. 

Q - May - Son derste may ke
lime.inin şuphe ve imkan :ifade 
ettiğmı söylemiştik. Bazı ycrlrcde 
de musaatlc, ızin ifade eder. Bu su
retloe cyou may go now.. dediği
mız zaman eşimdi gitmcğc müsaa. 
de.nrz var .. demektir. cyou may 
not go out .. dedığimiz zaman cgit
ınck ııçiın şımdı izin yoktur> yani 
cgi<lemezsiniz> demek istiyorruz. 

3 - Emir sıgası: Geçmiş ders
lerdeı1 birinde söyledığımiz v<.-ç
hile İngiliZCL>de emir sigası gayet 
basıttır. Bir em;r vermek istediği
mız zaman şahsi zamır kullanıııak. 
sazın sadece fıili söyleriz. Bu su. 
.retle: 

cOpen tfte wind'ow> cümk~i 
cpen.cereyi açınız!> yani csize em.. 
rediyonun pencereyi açınız., de
mektir. 

eGo out. cçıkmız, size çık
.manl.ıZl emrediyorum, demektir. 
Menfi bir emir vermek istediğimiz 
zaman fıildea evvel cdo nob ke
limelerini k"Ullanm:r.. cDo not 
oome. cgelıneyiniz!.,demcktir. cDo 
not smile!• cgUlmeyiniz• yahud 
cBize gülmemne!zi eni~d;yorum> 

manasım ifade eder. 

T exf and traıulatıon: 
The work boys de at school is 

leamitıg. The woıic: men do at 
sohool is teaclıing. 1 do teaching in 
a sdhool. I give boyı; and girls help 
in learnıng reading and writing. 
You hıwe soıne paper and a botle 
of ink on Y'>Ur table an.el a pl'n 
ın your hand. 

I take some chalk anj make a 
copy on ıthe blakbrıard of what 
i6 in my boo!c. (Biraz tebeşir alır 
ve lk tabımdakinln kara tahta üze. 
rine bir kopyesini yaparım.) 

Give atı~entıon to what I do. 
(Yaptığ~m şeye di~t ediniz edik. 
kat ver>) 

Make a copy on your paper of 
what is on the blackboard. 

Do not makc the copy with a 
pencr~. (Kopyeyi esurefü 'bir kur. 
şun kalemle yapmayınız.) 

Do it wit'h a pen and ink. 
If you mak~ on error, do the 

work aga.in. \Eğ~r yanlış yaparsa
nız işi tekraı- yauınız.) 

You will not make errors, if 
you do the worik wirth care. If you 
do not give attention. you will 
make enıors, and then I may give 
you a punıshnıent. Now I will let 
you ihave a rest. 

You may have a rest. (İstirahat 
edehifrsiniz.ı 

Exerci•e• 
Exercise 1 - Make the9e com

plete.: BUnları tamalayınız: 
1. I will make -- in my 

wotk. 
2 A soohol ıs a pl:tee for --

aoo --
3. I do writıng with a 

aoo--
4 Do your v:.:ırk wirth 

and--
5. I ma!<:c a copy ı)n my papcr 

of -- is on the blacbord. 
6. Give care -- to 

you do and your work w·n be gool. 
7. lf you have errors in your 

woı1k. make anofüer -
Exercise: 1l -- İngilizce tercü. 

me edın:z: 
1 - Ka9ıyı açınız. 
2 - Biraz okuma yapabilirs!nlz. 
3 - Çıkmayınız. 
4 - Yapt ğınız şeye dikkat e

diniz. 
5 - Sigal'a ıçmeyin 1z. 
6 - Ba[ilka bir kL~ab alamım;ı. 

nız. 

7 - Yazmada kız kardeşime 
yardım ederim tyardım veririm) 

• GÔZ DOKTORU~ 
Nuri Fehmi Ayberk 

Haydarpa.,a Nümune hastane.si 
göz mütehassısı 

btanltal Belediye ka~ Saal 
(3) ten BOnra. Tel. !3%1! 

~---.... 
Niçin 
yeni 

T okalon Pudrasını 
kufi anıyorum 

-~#~~ 

f ~ 
PRENSES Alll 
TROUBE TSK OY diyor : 

Sotı M.-ia W• ..... _ bir eoll * re11lıterı "ard" ' 
* THıdıtı• butüo' pudrolordu 

daha halıl .,. daha •-dtr 

.. Halulu c•c«-\ılenn nafi• koku· ...tt pereıtiı edıyonııa 
Botun giıa Hbıt lr.ld•t••• pr• '* düın 811 '" yani ·K re111a ki· 
putiı· hl( bu pudrada r•kt11r. 
R11ıı.ıi• tt yatmurda bıl• l•al * tez• aermın we ıı•Jot , .. 
.; .. ıı nıuhafau eder 
Bundan daha ıyt padre .ı .... * dıtıaa ~t ı~eo eınıeıa. 

HİKAYE 
( 8aftarafı 5 İnçi sayfada) 

sıyordu. Büyük kız, çapkın bir er. 
kcğe gönül \•erdi. Erkek onu aldı. 
Fakat bir ay sonr:ı ortadan kay. 
boldu. Kız trajedi ı.rtisti olan:adan 
trajedi mevzuu oldu. Oğlan kema. 
nını bir gece bır arkadaşının l<a
fasın<:la kırdı, Hapse girdı. Küçük 

kız ıgene en talihli imiş. yanlış da 
olsa tl.l§ta seri vurması yüzünden 
daktilolar arasındrı. yapılan bir im 

ti:handa muvaffak oldu. Ve bır ban 
kaya girdi. 

Aımca, yeğeninden intikamını 

almıştı. Şimd~ki halde yalnız kü. 
çük kızdan haber verebil riz. c ... > 

Bankasının imla yanlışı dolu mek. 

tuıblarını hep o yazar. 

SELANIK BANKASJ 
Test& tarihi: 1888 

• 
tdare Merkezi: İSTANBOL (GALATA) 

Tiirkivedelıi Subeleri: 

tsTANBUL. Galata n Yenicamı 

MERSİN, ADANA Bürosu 

Yananiıfandalri $abeleriı 

sELANiK _ ATİNA 

• Her nevi banka muıı ... ft•~·""I 
K!ralılı: ta.salar aervtaı 

SON POSTA 

Ziraat san'atları enstlttlstlne 
bir asistan alınacak 

Yüksek Ziraat Enstitüsü Rektörlüğünden: 
Zıraat 8an'atiar:. Fakültesi Zira.at San'atla.rı En.'>iblüsüne 35 lira asll 

maaşla ikincı ;;;ınıf bir asistan alınacaktır. Bu mevki içın. isteklilerin 
~ağıdakı fal'tları harz olıııaları lazımdır. 

1 - Zinat Fakültesinden asgari iyi derece ile dLp!oma almış bulun;nak 
2 - Bı.r CC!le!>i dili iyice bilmek. 
3 - Mecburi askerl hizmetini yapnu.ş olma.k ve azami 30 yaşını geç. 

meıniş bulunmak. 
4 - Zlraa.t ~kHatın.da en ~agı bir .;ene çalışmu olmak. 
Bu şartl.ıırı haiz isteldılcr Zırnat San'atl.arı sahnsile bir ecnebi dilin -

den imtı!hab.a tabl tut~acaklardır. İmıt.ihan 28.6 91ıl Cumartesi saat 10 
da Ziraat San'atlan En.stıtusi.mde yapılacaıctır. 

Taliblertn nntıhandan evvel tercüıneihalleri ve liğeı· müsait evrakla_ 
rile Yüksek Ziraat Enstltusü Rektörluğiıne murac:ı.atları ve imtihan saa-
t.inde Enst4tüde f.sbati vücud etıne!er.l ilii.ıı olunur. (4681> 

inşaat ilanı 
Sümer Bank Umumi Müdürlüğünden: 

1 - Sıvas çimerıtô fabrikası mütemmim inşaatından torbin ve 
kazan binslariJe soğutma ku~esl beton imalatı vahıt fiat esssiye 
ve kııpa.ı zart usulile eksitlmeye konulmuştur . 
işbu inşaatın mulıammen keş.f bedeii 346063. 13 liredan Jbareltlr. 
2 - Eksiltme evrakı 20 lira mukabilinde sumerbank muamelat 
şubesinden alınabilir. 
3 - Eksiltme 28 • Haziran • 941 tarihloe mOsadif Cumartesi gOnO 

saat ı l de Ankarada Snmerbaok Umunıt MQdUrlUğOnde yapı

lacakhr . 
4 - Muvakkat teminat 19600 liradır. 
5 - istekliler teklif evrakı meyninnda şimdiye kadar yapmış 

oldukları bu kabil işlere ve bunların bede,ıerine, firmanın teknik 
teşkilatuıın kimlerden teşekkOl ettığme ve hangi bankalarla 
muamelede bulunduklarma dair ves.ksları koy1acaklardır. 
6 - Teklif mektuplarmı havi zarflar kapalı olarak ihale güntl 

saat ıo a kadar makb.uı mukabilinde Ankarada Snmerbank 
Umumt kAUpllğine teslim edilecektir. 
7 - Posta ile gOnderileoek teklifler nihayet ihale saatinden 

bir ıaat evveline kadar galmlş ve ıRrfın kanant şekilde kapatıl· 

mış olmRsı lAzımdır. Postada vaki olabilecek gecikmeler nazarı 
ltibare aıırunıya~aktır. 
8 - Banka lhaleyt icrada serbesttir. 4572 

.ELEKTRiK· MüHENDiSi ARANIYOR 
Kayseri va Civarı Elektrik T. A. 

Şirketinden: 
Şirketimiz elektrik mühendisliği münhaldir. 300 lira ücret veri. 

lecektir. İstekülerin mühendislik diploması şuretile tercümei halle
rini ve ıimdiye kadar çalıştıkları yerleri gösterir ve ikalarile bir 
kıt'a Fotoğraflarını göndermek suretile Şirket Müdüriyetine mü.. 
racaatta bulunmaian ilin olunur. 

Parke kaldırımı yaptırılacak 
Siirtte Kurtalan yolu kontrol amirliğinden 

ı. - Silnt - Kurtalan yl.llunun Sıırt mebdeinden it.ibaren 600 metrelik 
kısmın par;ce kaldırım i114aatı 30/6 1941 tuıhıne müsMif Pazarte.sı günü 
sU.t cl2• de K•ırtalan y1lu kı>ntrol fımirlığınde muteşekkil komiSyon ta. 
ra.fından iha\c.'>i yapılmak tlzere kapalı zart ~luae eksiltmeye konul.. 
mu,ıtıur. 

2. - Keşif bed1!i 20088 lira ve mııvakkat temınatı 1506 lira 60 kuruştur. 
3. - Talihlerin teminat mektub veya makbuzlarını ve :haledc.n en az 

3 gün evvel Sılrt vilfıyet.irıe müracaat ederek bu ;, iÇi!l alacakları fenni 
ehliyet Ve8ikaların1 hamilen 2'1!10 No lu kanun hükümlerine tevfıkan 

hazırlıya.ca:tlırı teltlıf mekLublannı ıhale gıinü ~aat on bıre kadar kon
trol amı.rliğine tevdı etmeleri. 

4. - Bu .şa aı<i keşif ve şartnameyi hergun Diyarbakır- Nafia Müdür. 
liJğünde ve Siirtte kontrol Amırliğ;11Je görebileeeklerdir. 11303311 •430711 

.--• Satılık --~ 
Pııris Sımguet Mar..:ııLı 

Tacheometre 
Bursa - Fevzi Çakmlik Cad. 

No. 69 Sıtkı ---

KaradH;z Ernliai Sulh Hukuk 
Hakimliğinden: 
Muddeı Ercğlldc tuccardan İsın~ 

Balıkçı tara~an ıhuddeaaleyh vnn 
gumrük kolcusu Sırrı Özke>~ ,ıcyhi_ 

ne ikame et+ığl bakkaliye bedel nden 
53 lira 96 kuruş alacak davasından 
dolayı ıcra kılınan muhakemede i -

knmetgihının me()lıul bulunması ha 
sebile m liddeaa.le;m na mı na yazılan 

~~\PARA 
\ \ HAY.\.T TAIUŞINIS _ 

DİREKSİYONU DUR/ 

davetıiyenin bilA.teblı2 iade küınmış' •= T iŞ BANKASI 
olmasından dotııyı müddeinin taleb· • 

VCQhlle ilanen tebligat ifaaına mah - Küçük tasarruf hesapları 
kemece karar verılmiŞ ve mahkeme_ 
de 8171941 tarıhine ~nllsadif Balı gu- 1941 iKRAMiYE PLANl 
nü saat 11 c bırıı..kılmUJ oldu3undan 
mtiddeaaleyhin yevmi mezkıirda bl'ı ... 
zat gelmediği veyahud ktmuni bir 
veka göndermedığl takdirde hakkın

K.eticleler: ' fllba&, 1 llılaJ"' l .... 

• .... 1 lıı.iDci&etria ~ ,. ..... 
~ da muamelei gıyabtye yapılacağı teb 1941 ikramiyeleri. 
••••••••••••- llğ makamına ltaım -Olmak üzere key_ 

Doktor Hafız Cemal 
(Lokman Hekim) 

Oivanyolunda 1 0-4 No. da hersün 
basta kabul eder. 

fiyet ilô.n olunur 941/22 

DIPLOMALI ECZACI 
iş araml\ktadır. Arzu edeni'! -
rin Sirkeci<fe MUd;.nyca oteiine 
mdraca \tlcU1 rica olunur. 

ı adet 2000 lirauk - 20ıJO.- lira 
• • 1000 • - 3000.- • 
ı • no • - ısoo.- • 
' • M>O .. - 2000.- • 
8 • 260 • - ıooo.- • 

sa • ıoo • - 3şoo.- .. 
80 • 60 • - "'°'·- • 

~ ııoo .. • .• - eooo.- • 

Haıiraa ıs 

Türkiye Cümhuriyeti 

ZiRAAT BANKASI 
Kurultlf tarihi: 1881 

Sermayesi: 100.000.000 Türk Liralı 
eutıc .. ajana adedi: 2tl 

F.ira1 n \icarl ber ue"fi banka muameıeı.rt 

. ,,.., .,. 

~~ 

PARA BiRiKTiRENLERE 28.800 
liRA iKRAMiYE VER1YOJ{ 

• 
&ina' Bank.a.sında kumbaralı " lbbar.aa '8.l&rtUf bel&blann4a 

enu 50 liraaı bulunanlara .ecede 4 defa çekilecek kur'a ile &f&IP • 
d&t.i plAna ıöre !kramiye datılılacalı:.ur. 

4 Adat 

4 " 
4 • 

1,000 
500 
250 

Lirahk 4,000 
2.000 
1,000 
4,00J 
5,000 

Lira 

40 " 100 " 
\20 " 
680 " 

100 
50 
40 
20 

" 
" 
" .. 
" 
" · 

4~80J 
3,200 

.. .. 
" 
" .. 
" Dikil•*= Bl'aablanndaki paralar I* eene 19iDde 50 liradan •talı 

4ÜflD.i1enlere i.lcram.iye cıkblı ~· ~ 20 !ulaaile yerilecekıia'. 
( Kur'alar senede f defa, 11 Mart, 11 Haziran. 11 EyJiil, 11 Birin.. 
l. ci KAnun tazlhlerlode çekilecetı c. 

Belgrad Devlet orman işletmesi revir 
amirliğinden 

ı. - İşletmemızin Bahçeköy deposunda le$.lim edilmek üwrc 7500 lten
~l kestane odunu 8/ô/9!1 tarıhinden itibaren on gün müddeUe açık ar
~ınnaya çıkarılmıştır. 

2 - İşt u 1175000 kental odunun her bir e:2500» kentallik partisinin ar -
tırması ayrı ayrı olmak üzere yapılacaktı:r. 

3. - Beher kento.lın muhammen fia.t.'l .. ~. kuıruş olup her bir c2500• 
kental için % 7,5 muvakkat teminat ayn ayrı olmak üzere her biri içıu 
86 lira 25 kuruştur. 

4i. - Muvakkat teminat artırmadan evıvel revlr veznesine yatırılııc 
5. - Artırmalar bırblr ni müteak:b 18/6/94'1 tarihine müsadit Çar ;.ını 

ba günu saat 15 de Buyiıkdere Revır Am'1"llği binasında yapılacaktır. 
114339. 

Devlet Demiryolları işletme U. M. dan: 
Muhammen bedeli {13250J liıa olan muhtelif cb'adda 75000 aded sargı 

amerikan (24.6.1941) Sah günü saat (15,30> on beş buçu!Dta Ha.ydaıpa

şada. Gar ıbin~ı dahilindek.ı komisyon tarafm•fan kapalı zarf ~uWe 
sa.tın alınacaktır. 

Bu işe girmek. ;.-,teyenlerln l993) lira (75) kuruşluk muvakkat teminat 
ve kanunun tayin ettiği vesikalarla. teklafl~rirti muıhtevı zarna.rını ayni 
gün saat (14,30) on dört ()tuza kadar Komisyon Reisliğıne ve~letı 11.. 
zımdır. 

Bu iŞe aid şartnameleı komisyondan parasız olarak da~ttılma.!Qtadır. 
(4388>-

ioA2niNi sitn is eANKAsıNoA 
İKRAMİYEL.İ HESAP AÇAR 

Tokat Nafia Müdürlüğünden 
Tokat - Nıtt3ar yolundaki ·Nibar Hamidıye köprüsünün 14986 lı:-a 11 

kuruş bedeli keşifli ve tahsisatı Na.fil Vekaleti bütçesinden vera~ek ~
re yaptırılacak olan ta.mira.'111 4/6/941 tarihinden itibaren yirmı glll\ müd
detle kapalı T.arf usulile eksıltmeyc lronulmu.ştur. 

İhalesi 24/6 941 Salı günü saat. on beşte Toka.t· Nafia dairesinde yap1.. 

l~ak!tır. 
bteklılerin ihale tarihinden bir saat evveline kadar teklif melı:Lubla-

rile kanunen verilmesi icnıb eden ehlıyet vesikal:ırı ve 1123 lıra 89 kurüf& 
aid muvakkat teminat makbu~u ibraz edeceklerdir. 

Bu hususa. ald proje ve ke~fi gönnek. ve 'oa.şkaca malumatı almak 
isteyenl~rin Tokat Na.fıa daı:-e.;ine müracaatJarı \IA.n olunur. (4.3Mt 

·································-·················· ..... ·-··-····-·-·-············---···--
Soa Posta Matb••11: N.,.....t Müdprii; Selim RaalP Em~ 

~"1-,.U::RI= S. Rant EMEC. A. Ekreuı UŞAKLICll. 


