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Şamda yen~ açılan bir meydan ,,-·------··-----------... , 
1 ASKERi 

1 :U~!~!ı 
kıtalarının ikinci 
hatlarına girdiler 

ımrede 
Deri 

llarekitı 
ravaşladı 

Hür Fransızların 

Dünkü yarışlar çok 
heyecanlı oldu ve 

alaka ile takib edildi 

Anhra 1; (Hususi) -
Bugün Hipodromda at yarııla
rının altıncı haftası yapıldı. 
Tribünlerde muazzam bir M'. 

· yirci kalıAbahiı vardı. Oiier 
haftalarda gelmiyen aey.İrciler 
bugün bilet almak i°Çin ııite -
lerde büyük bir mü,Jc.ülat ~k. 
tiler. B•.uıun sebebi de bu h'af
ta programda CıPzİ koıuıu -
nun mevcud olmasıdır. 

Birinci koşu baıılarken Mil
li Şef İ3met İnönü Hipodro -
mu §ereflendirdiler ve binler. 
ce halkın coşkun tezahüratile 
karşılandıhr. Çıkıntılar 

izale ediliyor k k d Ş 
Ko~ula r baştan sona kadar 

PB Ya ın a ama ~ok he.yecan~ı .<ıldu ve alaka 
ıle lLkıb edıldı. 

Kudüs 15 (A.A.) - Roy
ter: 

Kudüsteki askeri sozcuııun 
bitdircliğine göre ~uriyede rnüt
tefildere teılim olan veyahud 
müttefiklerin eline geçen Viti 
hükumeti sübayları ve erleri, 
Almanlara kartı antipatilermi 
açıkça bildirmekte, İngilizlere 
karşı hasmana hissi}•at taııma· 
dıldarını ifade etm((kte, fakat 
marepl Peta:n· e karşı sadakat
lerini izhar eylemektedir. 

girmeleri bekleniyor -.-. ---
Haıeb tayyare Uçll pakta 

meydanı şiddetle reni bir 
bombalandı 

Utlhak 

Sumner Weilcs 
Vaşington 15 (...\.A.) - Bah -

riye nezareti tarafından Nevyork 
limanına mayn vaz'ı hazırlığı ya : 
pılacağı bildirilmesi üzerine bahrı· 
ye nezaretının bu işle alakadar ııu· 
besi şu izahatı vermiştir: .. 

Ma)'n dökülecek mıntaka dort 
köşe bir sah:ı teşkil etmekte ve 
Sandyhook fenerinın ıki mil ka~~r 
mesafesinde bir noktl\dl\n her ıstı· 
kamette bin metre genişliğinde bu
lunmaktadır. Maynli saha üstüva. 
ni dört kırmızı pmandıra ile göa. 
tenleıcektir. l\1aynler bugünkü Pa
zar günü ile 30 Eylul arasında ~ö
külecektir. Oolu maynler vazedıl • 
diği zaman maynleşmiş sahada de
vamlı devriyeler gezecektir. 

(Devamı 3 üncü savfada) 

Karadağ tekrar 
müstakil bir 

dev:et oluyor ... 
Budapeşte l S ( A.A.) - P~eşter 

Loyd muhubirinc göre Karadag tek 
rar müstakil bir d~vlet olacak ve 
Karadağ tahtın:ı eski hl\ncdandan 

(Devama 3 üncü sayfada) .................................................... 

ileri hareketi 

t 
Oün bildirildiğine göre, Suri_ 

Jedelt nkerl tia~n ~
i kü ıafhuı, Saydadan Şama ka. 
: dar hattı düzeltmek safhasıdır. 
! (Devama 3 üncü sayfada) 

'-············································_,/ 

Tayyare meydanındcı biiyülı 
bir Alman bom6atdıman tay

yareıi .tahrib edildi 

Kahire, l) (A.A.) - Oıta~ark 
lngiliz umumi karargüh•ntn tebli p 

ı: 

Sur~ede: Müttefik lı:uvvetler 
fimdi bütün cephe boyunca V1fi 
kuvvetlerile temas halinde bulun • 
maktadır. Kıt"alarımızın dünkü te. 

(Devanu 3 üncü sayfada) 

Suriyede harekatt:ı bulunan Fransız müstemleke askerleri ' 

Ordu hizmetinde bilfiil 
~alışacak uonnııo 

bastabakıcılar arasında 
[Dii,tinceler] 

Esmer ekmekten 
şikAyet etmiyelim "Tayyare sübayı bir kardeşim var, şimdi de 
PoetMtan bü,ük bir Urf ıeldi. milletim için kendim hizmete koşuyorum,, 

içinde bir mektub bir de bir ek· Haselti hastahanesinde geniı ve 1 
inekten koparıbuı: büyük bir par· ferah bahçcnm en ucundaki derL 
Sil bulduk. Gönderen: hane olarak kullanılan paviyon 
.- Ekmek esmer, ukııı, pİfme - günlerdenberi en temiz ve asil -~e-

llUf, diyor. yecanların kaynatmasına, tezahu -
Haldı. Gerçekten esmerdir, takı· rüne sahne oluyor. Yurd hizmeti 

aıdır, P~emİJtİr. Fakat cümleyi için sayın bayan İnönünün bayrağı 
Okuyup çabuk geçmiyelim: altında seferber olan Türk kızları' 
E~k tıkısıysa, pİfmerİfle or- ve Türk kadınl~rı iki~ aya yakın bir 

tada bir bata var demektir. Bunu zamandanbsri buray,ı ~l~urup, bo-
aöylemeli, düıeltilmesini ia~emeli • şaltıyorlar. 1 ~ ""_ ., 

yj:L. Fal~:t.t esmerliğindelrı ıikayete Hastaba~ıcı. k!l'f~~ 1 . gönüllü A~ısel OLcayto Meliha AlDgiray 
hakkımız yoldur. hoca yaztf04naıır~ Elkultesı kızları ~ l 

Avnıpanın İstediği kader ek • için ~n de'ftJ~4 ı·· cıillü hasta- ve Fatmalara İ§te gene: &everek, isti-
mek bulan, Blan yiyen tek memle- hakıcıların. lil\ır 1J ttı.Tarihin yerek vazifeye koşuyor. Bu heye. 
ıketine karşı nnnet küfranında bu- imıi ôoündf;•..ı ~. k kadını, can, §UUr ve azim aeferberliği kar. 

• Al har n dak&r Aneler! (Arbaa sayfa 7 sütun 3 te) 

Hırvatistan da 
pakta girdi 

Dün Venedikte bir 
protokol imza edildi 

Venedik, 15 (A.A.)· - Aşağı. 
daki resmi tı:!.Jliii neşredilmiştir: 

Bugün saat l 2 de imza edilen 
bir protolı:ollcı müstakil Hırvat dev 
Jeti 2 7 Eylul 194\l da Almanya, 
ftalya ve Japonya arasında akte • 
dilen Üçlü pakt.ı iltihak etmiştir. 
Hırvatistanın Üçliı pakta iltihakı 
hakkındaki protokol Almanya na. 
mına Ribbentrop, ltalya namına 
kont Ciano, Japonya namına, 
Japonya bü'yiik elçjsı, Hırvatistan 
namına Paveliç, Macaristan namına 
Macar elç'9i, Romanya namına Ro
~nya elçiSI, Bulgaristan namına 
Bulgar elÇ.i•i ve Slovakya namına 
da Slovakya elı;iıi tarafından imza
lanmıttır. -------

iNGiliZLERiN 
SON AKINLARI 
Kolonya endüstri 

mıntakasına bir gece 
hücumu yapıldı 

Tay yareler fİmali F ranıa ve 
Manı ıahilleri üzerinde tara

ma uçufları yaptılar 

Londra, 15 (A.A.) - lngiliz 
hava nezaret.inin tebl:iği: 

Dün aabah erkenden av tayyare
leçimiz mühim knvYetler halinde 
Mant ve fimali Fransa üzerinde ta. 
rama uçuı1arl yapmıt1ardır. 

Bunlara refakat eden bir bom -
bacı teıekkülü Sentomer tayyare 
meydanın~ taarruz etmiı ve mey • 

(Devama 3 indi aay!ada) 

Nedamet getirmiş 
bir dolandırıcının 

hatıraları 

Mahmud Saim 
Hayatını ifşa ediyor 

(Bu menklı yazıyı 5 inci say· 
famızda bulacaksınız.) 

idare itleri telefonu : 20203 

"MalOI de olsak 
vatan için ölmek 

kudretimiz vardır,, 
---

Ankarada toplanan Ordu malOlleri birliği 
kongresi dün mesaisine !!!hayet verdi 
Yeni idare heyeti seçildi, kongre reisi 
Konya meb'usu Osman Şevki UludaQ 

heyecanla bir nutuk söyledi 

Kongreye i§tirak eden azadan bir grup · • •' 
Ankara, 15 (Hususi) - Orduısını yaparak dahili nizamname üze

.maluileri ~irliği kongresi bugün rinde müzakeıelerde bulunmuı n 
Ko~nya meb usu Osman Şevki Ulu. haysiyet divanı raporunu tasvib ey· 
dagın re.iıliğınde 3 üncü toplantı • lemiftir. (Devama 2 nci aayfada) 

lefti uasaft edilmeli mi? 
Aleglıte ve lelıte 
verilen lıükümler 

m1•mmıaı;ı 
''Zekalan işleten . 

içkinin kadrini 
gel de inkar et,, 

msnmr.ı;em 
"Asil kanınıza bir 
damla da olsa alkol 

karıştırmayın,, 

:• Emirgan, Selim Cahid: e /zmir, Güulyalı 51 ne: 
İçki efkarlanma;c, ~;ızmnk, Zal •olıalı 8 numaralı evde Meh ~ 

oğlu Rüstem kesilmek için değil. med Sertkaya: 
hayal ve karıhaya v~s·aı ve lıür. c- 191<inin zararlarını idrak et 
riyet vermek için er: müessir va- miyen insan yu'ittur. Bınacnaleyl • 
sıtadır. bu menhus ipt.ilayt bir yasakia or 

(Devama 2 nci sayfada) (Devamı 2 nci sayfada) 
, 

DUnkU milli küme maçları 

Beşiktaş Feneri bire 
karşı 3 sayile yendi 
Galatasaray da sıkı bir oyundan sonra 

lstanbulsporu 3 - 2 mağlub etti 

Beşiktaş - Fcner'ba1ıçe maçından heyecanlı b:r safhcı 

Milli Kümcnın en mühim karşı. ıBeş]ct:aşın galıbiyclııe b .ten bt· 
la.şması dun Kadıköyd.P. Fen<?ri)ah_ maç şaml?iyon ~ıka~ak takımı ta 
çe ile B~Şiktaı arasında yapıldı. (Arkuı sayfa 7 IÜt\ln t ele~ 

; 



2 Sayfa 

İçki 
aleyh tarlan 

(Ba,tarafı 1 inci sayfada) 
tadan kaldırmalıyız. Bu tedbir çok 
kısa bir zamanda kendtni göste -
rccek, allrole ikarşı duyulan sem
pati zeval bulncaktı:r., 

e Kadıhöy Omıanağa ma • 
haileci ~msitab sokak 4 nu
maralı evde lbrahim Xayliin: 

c- İ9kinin menedilmesi taraf
tarıyım. lçki bir memleketin ,ba.. 
şına af ettir. ['ürk kaduu ve Tıirk 
erkeği; asil kanınıza bir damla ıda 
olsa alkol karı~ırmayın!. .. 

0, her şeyden tehlikelidir. Ne.. 
silleri 'kurutan, yuvalan çö.ıter -
ten, kuı1banlarını mezara veya zin
dana sürükliyen hep içkidir.-

• Beyoğlıı Anadolu han 8 
numarada Emine Sa ilet Talı: 

Resimli :makale: = Mes'ud adamda görülen itidal = 

• 

~'Malul de olSak 
vatan için ölmek 
kudretimiz vardır,, 

(Battanfı 1 iaci sayfada) 
Bu toplantıda )"Cnİ idare heyeti 

ile umumi m~rkez. haysiyet divanl 
ve mürakabe heyeti intihabatı ya
pılarak merke;,ı; idare heyeti Teisli. 
ğİne Malatyl\ r.1eb'uıu l\fahmud Ne
dim .laptçı, reis vekilliğine , Gaz:i.. 
anteb mclb'!l!lu Bekir Kuleli, umu -
mi katibliğe Devlet Dcmiryolların
da Nafiz Sata~ğlu, rnuhaaib aza
lığa hmir bürosunda Lntfi C.ü\•en, 
azahklara da E~7.urum meb'usu Ge
neral Zeki Soydemir. Giresun meb. 
usu Fikret Atlı, \ş Bankası meclisi 
idare azas~ Avın; Akt"ol;ra,Temyiz 
rnahkeme&inde .rapörtör Oaman Er
tu~rul Erul?.ıç ve :Maliye VckA1eti 
Seferberlik Müdürü İsmail Hakkı 
seçilnüşlcTdir. - İçkinın zararların:. tahriba

tını tarif ve izaha ne hacet? ... Ha
pishaneleri. timarlıaucleri doldu • 
ran kurlbanlara bir göz aıttr..ak ka. 
f:iıdü-. Sarhoş çocuğu bcnee şµdırr: 

.Mea'ud adanıla.rda ördi.&ğünaü • ·d . . Umumi ~nerkez hayııiyet clivani 
natın tabiallarına verds.wi aükimd: ıiti ~ ek~rıya kayıusuz bar ha- İyi hasletlerin ölçüsünü bayatın her nimetin~ mazhar olmuı olan. ve münıkehe heyeti Teisliğine Kars 

·-·····-·----·-.......... ! ...... _ .. _!!. celir. lanıı hareketlc-.rirıde değa1, bedbahtlarm bandlett~inde bulabilirsiniz meb'usu Serefcttin Karacan Teis 

C: iktısadl t;tk_Me~ ~---,-·-.. ·r~;; .. ;;ı;;-;;ğf ~lar: · - .. -~. ~;~~:::~::~~ri::~:~~~~,;t; Temelden çürük daha henüz 
doğmadan dalaletin her türlüsüni'" 
varis ve mahkum bir bedbaht." 

Biz esaslı btr miliiyetçil!k da -
wısı güdüyorsu'k, asil ırkım:zı bn 
Metten korumalı ve kurtarmalı -
yız ..• • 

e l.tanbul okuyucalmı .. 
mıulan Ulvi Yanar: 

• Gend Seheteri m'Dhaıebesinde Sa-

Har b ve petrol lstanhulda haçlı ~i~~~E18~=':1~~:~iii. 
, Selami Tolun. 

hayr gv de V • t ·ı A Bu intihab!arın yapılmasin1 mü-· 

"Petroldan mahrum olan ordu, cephanesiz a lll Ver Igl e aş t~a~ıb ~.rdıı maıtıııen birliği kon~re 
•- İçkiden hoşlarunaz. mutaas

stb :rUhhı bir adam değilim.. Fa -
~at allrolün bir hayli zararlarına 
yakinen vôkıf olduğum ıçi.n kal • 

k ı d 
"b 11 uç gundenberi devam ctme.lcte 

a mış Or U gı İ mağlubiyete mahkumdur,, ,--·-··-··-··· .. ····--· .. - .......... --·····-··· 00·~···----··-· ...... , olan mesai.tine Dr. Osman Şevki 

Y H A 
: A l . . , . . k A • ~ Uludağın bir nutlciic nihayet ver-

azan : asan 1 i Ediz : vaııtıırya e çısının maıyetı er anı ıle beraber ve haçlı : miştir. 
B1\.minkü dünya har:bi bıH:} d 

200 
b. . . : bir bayrak açarak lstanbala girmdi hal.lı ara•ında dedi- ~ Kongre reisi nutkunda g çmı·' 

""'b- ..,.. ama- e ıo ıtomobıl vardı Bunun : k J ı1· d J B O l J l · · h · ı ~ c ş 
Az i\iki içenlerin mikil.nn ~de dan az önce. 19'.19 yılın:in, Lon - 22 bini kamyondu. ittifak. devlet- ~ ol a kvetıehnl.kııe ~yand .. ır ..'~ .. unkal. dsmanl '. ~~ etlınınd ma d- ~ o an muzaih~· ~rele:- esnasında kon. beı;i geçmez; diğc:' rnüptelfilar. drada cAlmanyamn galibiyet şans- lerinin emrinde . ak 

40 
bi : vo ma e ı esme uıtugu fe an ete sır ~en er e var ı: greye ukim olan s;ı.miml havaya' 

dınhnasına taraftarım. 

k .. felik 1 k d k f l ~.,. · · Lcre anc n "- • · ede u o uncıya a ar a ayı du- zn::. auu neşrettiği b1r kitabında otoındbil bulunmaktaydı. Bu mik- , .. ·-··---···-······--·····-·-·-········ .. ·-··· .. ••••• .. •••••• ............ _..,ı ı~aret reıt böyle bir toplantıya 
man1arıar... La.JOS ~yıı.:zı. şu~ıan yazmıştı: ıtann ancak yarısı garb cephesine C: "Son Posta mn tarihcisi »azıyor --ı n~ı. etmış o~ırtan duyduğu 

iBen öyle ı.ısanl:ır tanırım ki; ,ö~iilnü~ barl>cle petrolun aynJmıı;b. ıı ·ı ......1 ııerefı iıfade etmiş ve demi§tir ki: 
günde 100 kuruş yev~ye aldık- fev~l~e b!1" ro~ oynıya~ağı §Üf,· . Mütareke aktedildiği esnada ise Avusturya imparatorunw Türk-ınasebetle İstanbulda ihtişam gös- c- Kimimiz Atatürkün emrin. 
!arı, çoluk çocuk sah>bi !bulun - hesız_d~· lstı~alc~. harbı, ınotfü ltiliif devletleıinin 3500, Almanya- lede haıtıe sürüklemek istiyorlar- !ermek hevesine kapıldı sefaret de. ~ede, lrunJınlı bugün 
duhlan halde bu paranın seksen ~arbidir. ~?torlerın hayat usaresı nın ise ancak 45 tankı bulunmak- d'l; Türk elçi~ Ali Bey Viyanaya heyeti yüz elli kişi tutuyordu. R~cii.ırihurumuz olan inönünün !run>şunu !r,kvi<> vermekte bir da- ıse, petroldur.. taydı. gı?lip imparatorlui:>un ınukad _ Bımların .masrafları da üç yüz bin eınnnde lstikliil Harb;nde ''• di.. 
ldka tere<\düd e!mezl~r. • • Fcrdlııand Fri~enslıurg adlı dL Harb başladığı zaman Fransa _ deratını eliııde tutan kardinal florin olarak hesab edildi. Heyeün ğerleriıniz de aynı truretle memle-

llu lş l:Utleye taall~k etti~in - iler bi~ asksrl muharrir ise, daha ıun 132 ta!m'ı:esi vıırpı. Mütareke Klez.elle müzakereye baıtadı. A - başlıca ;ki şahsiyeı:i llerman Çer- ket uğrunda ordu ma!Ullüğü gib~ 
den, :falanca ad:ıb ve erkd.nile içi. 1937 yılında: imzalandığı zaman Fransa _ vusturyalılatm ' eıl-erine ı;:eÇltilş o. ni}l ve Sezar Galli> ıdiler. Aslı :Ma- şe.v.efl.i lbir sakatlık kazandık. Bu. 
yormuş. gibi ist;snai misallerle c~trolldan mahrum olan ordu- nın elinde 12 bin tayyare buJu • ian }(nllilt?'fe baglı ı'baı.ı ·küy1erin cm:: ~olan B~din valjsi Ali Paşa gün devletimizın başında Reisi. 
m'iicadeleyi geciktırınemeliyiz.> lar, silfıhsız ve cephanesiz kalmış :nu~rdu. . . vergilerini civaröaki Türk lkslelt:!- b~nlar~ gayet iyi karŞıladı. Çer - cünmurumuz olan İnönü'yü baş-

• Erzurum ok.ıyucularımu: ortlular ,,.,,, rnağ!Ubl~ :ınah - Hıu1b devamınca iki muhadb rine vermeleri rn<se!es; üzmntle m~e yllz yirmi beş !JorıD gündelik buğumuz olarak biliyoruz. Onun 

d Sal

.h tt" S ı• . kômdurlar. demişti tarafın hava kuvvetlen arasındaki fazla duruluyordu. K!ezelln mua- bagladı, aynca son zamanlarda e- bir tek 4'1reti bizi ~a<atmakta bu' 
an a a ın a Ran. ·n...-

113 
_, b k b ı · ı rd sı· edil · l ·· -h· · · .1 '$, I . . .. . . Bu mUtal .:tarın her <ılkisi de n ..... .ı ; P"lrql kullanan h:ırb n~an unu a u etınıyor a ı. r rmş ~an llÇ mu un şansı - lunan hakiki kavvetlerimizi uvan 1 

. «- ~ fçkıd:e~ıyct ıkbıınyehs!nı A te~1- çok do~..rl-ı·r. Çünkü. takriben iki fıloları arasındıılii nb1ıet ise J/IO Kardinal Fol:gaç eı.rte bil,Uk ve yeti onun §Ori!line aza .. etti. Çer - dınnağa ve kahraman 'Jfük Ôrdu:' 
ncen za a ufUren v le\ ır amı - 5 ... \.4.. d · üllı " bl k · · ibi d d ' · Bel d ldi k d ~;.. MHa<f<aıın m~·;, iorimaô hfr - yı!daııi>e:i devam eden ikinci dün- tL ;;: ım r oz geçırmıı gı e ı nınseks ~k\~\u ~ or;!'':: ~ ı- suıuuı mensu larile D rlılde ve llğin ,dUmeıi hskımından lüz.,nlu ya !ııırlıi, bıı harlıin her ıcyden Geçen Dünya Harbinin · sonla- ' , _ . • . . . sı . e . 

8 

• e~ 1 

:• ın- yan :vruıa yürümemize kiilidir. 1 
bir tedbir olaraktır. Yas:'lk çıkın _ önce bir motör ve ıtayyare harbi :nna doğru, İtilaf orduları motör- - Bu ıwylerın .a}ra~ısı ıhırıstı - d~n da aynı dostluk aıurmeh gor- Asker bir miHetln malul asker •. 
cıva krıdar. ıckinin müthis tahn"ba _ olduğunu hepimize öğretmiş bu - leştiklcri nisbette, bunların petrol yan<?r. Hırı::.1f!an. <l~~nlarınt dü. . . t leci lbiz mallı! de olsak askeriz. Bu tını vııtandaş!arn muhtelif v.asıta- lunuyor. ihtiyacı da süratle artma'ktaydı. vcr.gı vermelerı caız değıldır. Avusturya sefaret heyatmın s. acnç mili 

1
· din . lı. 

J 1 l 

B tl k · araı tanbula gı· · · k d ·· b e ın genç, Ç ve ıman 
nr a an almamız löz,tmdır.• .Motör ve tayyare üstünlüğü Halbuki Avrupa k1t"asında petrol u sure ~-gere ımp t?run _ . n~ 0 ~ana a ar go. bir oııdusu var. Bu 

0 
d 

• 

·• ":. • · · . " lb ı d' ğ · 1tTf ve gerelk. muzakerelerle alakalı rulmemış bır şek1ld.e oldu. Gcre'k r unun yarun-
Tarsus Kvçukmrnare ct?d hangı tarafta lse, harbı kazanmak d u ~nma l~ ına ~azaıa~ l ıka_ ~- devlet adamlarının Quristiyanhk Osmanlı hükumeti gerek o devrin da çoluğu ile çocuğu ıle, genci ile. 

desinde tuhafiyeci Zamir il- ıansı da muhak_kak ki o tarafta - 1 u dın~ azım o anlı;:~~• d aını - damarlarına dokıınmus tahrik et- en mühim ve büy;ik ecnebi devlet !iwcasile aynı hissi taşıyan büyük' 
han: f!!·,J:;u ba~bde.,.:::"'~~ •aı;.ının ~:- t~il=,;ı'E meııı e e er en ge_ miş oluyordu. Liı~Uı k~rdhıal Kle- elçileri <ıuna ehemmiyet verdılfr. Türk nııilleti vardır. ' 

ıı- Ben ' içki .kullanmadı~ım k~ . .. ?.~1 b. eıW~ vele trrd. ınkgazıd.e İşt bilh 
1917 1 

d . . zel lbu itiraza gayet kestirme bir Çavuşbaşının idarsındc sadaret ve 'l'ür1k. ordusunun malfilleri de 
halde. n lko 16n ne müı h ;, bh zehh ." çu ru ır ~ 0 _usu,. en '- e, assa .. !.' . ın. an ıU. cevab verdh saray çavuşları; Fransa, İ ngiltcre. onlru-ın yamnda ve Başbıığlarımıl olduğunu hi<Çok ynkır. mü,.h«le _ sıne lkat knt fa•k Grazıyanı ordu- baren Almanların buyuk hır ener- . F 1 k V d "" scl ti k' emrind~ her vak't b d • l.-rı"me ı"stı"n~ .. c k b l d' sunu mürihasıran mot·o·~ ve tay- ji ile denizaltı harbine baı::lama - - Imparator bile uz.ur~ müddet "be em~?n.; henle Jı.{,; t abrelder; .... a- Maı··.ı ı azır ır. 

,a n o u c ıyorum. , - .. •• w • • • • •• l h d zi d 1·ı· ı:.-~f Türklere vergi vermiştir kö\1Ülc - ti. ve m1ra ur arı 1s arı u an ..,ır \.U de olsak vatan uğrunda. 
Genç nesli bu fıfctin :istilasından yare fuıtunluS'J sayesınde kısa oır arı, er şey en ya e 1 u or - "' k"'L.. tre -t k d ·1ın ..._. ··ı k 1rud · · "- ~ • . . . . dul rı t 1 b km ,. rin vermeleri ni~in caiz olmasın!. ın.ıme o eye a :ır gı ı er; 111r <> me retınıız vardır.:. 
·Kornmamız icah etmektedir. Her. zaman~ rnagluo ctı c ı§tll". Aynı ~ . nı .. pc "r;> suı. ua an. ga - r . ..,. r . aydan fazla zaman evvel Belgrad-
halde men'i mü.ıkir t kanununa lü- misali Girid harbinde de görebi _ yesıru gutmc.it.tey3ı. Neticede ~ıdvatoruk muahedesı d km l f ... h . f . 1 zum va<d "·. liriz. • iBunun neticesi olarak 1917 ''lı- yirmı .. ne müddeti• yenilendi. o a~ çı k iŞ ~ ",;' ı'" are. e~ e mı o- spany o 1 ordu sunun 

Mardin akuyuculaTımız- Motörleyin ha nt usaresi t nın ba;;langıçlar:nda Alınan de _ mua!ıedneln yapılmasındnnbeıi iki "" an arş a 

1 

ar. . , . . e I 
dan NUBrat Gu

····cn: 1 ld c •• Y• .. . .• pe - nizaltı Demitr>r1" vasat~ 01 -r-~- .aıin hükumet tarafından '-'ap:lan Gmle- Halk alayın şehre gır.şını sey - man vra arı 
., ro o uğuna gore buıruJikü har lb - • • uı ın<. ~- - "' re!m.ek · · ll d""k .. l - · I bin seyri ve ınııhie ] ol 

1 
: de bir petrol gemisi batırmakuıy- !er yıltılacalt, alman esirler geri ıç•n >;.:;a • u muF; Madrid, 15 (AA) - San Piedro' 

«- nsanl.ırı gaytitabüliğe sü • hakkında baıı hu_'kümmcler nvcrıecbc ·cırı dılar. Bu keyfiyet bir taraftan mu- verilecek, Tül':kleri:ı kendilerme ~1·· re veakclıu n. ndarlda bbeyaz or • tali.mgfıhında General Franlrnnun 
r-roiyen nlkolJü içkilerin sıiratle or- l - iktard t 1 d . ve-1: vermelenni isted•kle · ·üz tu u yaşın ~a ın ar; eyaz sa. 
tadan kaPırrlme.larına •·r .. ftarım .ı> :me'k için. her "eyden önce iki mu- azzanı m a pe ro un enıze ~ 17' • •• • rı ~ ~--11 tau. kü"l"' 1 'ht• ı . !huzurunda ~rapılmakıta olan Pna-~ ..... .. fi • d">k!ülm · · d.. t ft d - elU sektz koyden altmıc::ı Osmar. :A.<U ı, !\:Ae ve an ı ı .var :ı.r, 

tharib tarafın petrol vaziyetini lyi- 0 

1 
~111 ~;1 a;a. an a su. 

1 
d ı-+·n t"''L· 1 k !k. t • _y ·- ren'k rıen'k ~lbise~ çocukl:ır- görü- dar tümeninin ilkbahar manevra. 

içki taraftarları 
ce bilmemi'ı Jiızı.md rat e peuıu gt:ılwerııun ~:ıb§ı nı ı evJ.Q.ı e a::n o aca ı ı ariilın G li 1 nih t b 

1 
t y...,.J · h f ır. intaç ~yord.U. Halbuki o devirde "l'1lılrab:l;ı.aslarmd~111 muTCkkoo bir lüyordu. e "p geçenler bun1ara ~l aye umuş ur. \.."'-ll a ta 

İngiliz deniz .filosunun kômürden komisyon diğer köylerin vergl me merakla so~rorlaı~~:b =, suren mancvr~l~ra General Rada 

* 
.. fBastn.r~tı l inci sa11fcula> Geçen dünya hat'binde de pet -

Şı~r :re san ata ba?Jı olanların rol, - ord:ularm bugünkü kadar 
dünagı ıcretle cevvaliye~ kazanır ·· :.-· . ~ · motorleşmerrtış olmamalarına Tağ_ 
H~ _ask:r hen; şaır olan Sul - men • bilhassa harbin sonlanna 

itan Selım JŞI'et aleminde coşup dol'1Mı., f-n- ı · d"' ·· h. b" l ika d k" edi . . o· ·- QV,r..n a w mu 11n ır .ro 
• rşısın a ı D mını_n kadehini oynamıştı. Bunu, harbı ı+.alkib eden 

~ıle dol.du1rur~e:ı kar.ıha.'illldan ŞU yıllarda neşredilen birçok v-esika-
rsraı soy emış: larda . tidı:. ı k · 
Bintu-ıı·ne,· :n f k . n ıs <U etme teyız! ... 

u . ı nnı ccm cttı ·~ 
1 

Muharib orduların, geçen Dün-
ı ... a.e. H ...I\." Ayıni derecede nükt,..dan olan ya aııume r.azaran. ne derece mo-

nedimi kadehi di:la b~ ,..,..,1t k törleştiklerini anlıyabilmemiz için, 
P us-- ara D.. Ha bi · ı · 

derhal şu mısraı ywnurtlamış~ geçen unyn r ı e bu_ defakı 
Iskatı cenin oldu, tcM 1,·aldı harbde sa:fedilen petroJ mıktarmı 

. le kısaca mukayese edelim. Fakat 
p:yo · b ka · d ·· Zeklılnrı işleten, dehalara iriki- u mu _yeseyı yapma an once, 

şro veren içkinin şu kudretini gel g~en Dunya Harbinde oto?1obil _ 
de inknr et.> lerm. tanklarm, tayyarelerın bu _ 

• 
Ek. h' s· . . günkü ha:rıbe nazaran devede itu-

. ı ııe ır, ıvrıhı•ar cad- lak olduklannı söz arasında söv-
de.ı 165 IWmarada Tahıin leyiwrelim. ~ 
Atakan: . . , Geçen Dünya Harbinin SQn yılı 

c- İçkıyı menetme.it doğru biT olan 1918 yıt.nda İtilaf devlatleıi
hareket dcg!ld: ••. ~~~r vatandaş • nin yıllık 9etrol ihtiyaa 9 milyon 
ların fazla ıçki y:uzunden muta _ ton; İttifak devletlerinin petrol 
zarrır olmamalarını ıstiyorsak ihtiyacı ise 2,3 milyon tondu. 
b~a tedbirlere tevessü! etmeli _ itilaf devletlerinin fazla petrol 
yız:.. istililfıki, &adeoo bu devletlerin. 

.Inhisarlar idaresi, Sıhhat Ve - daha fazla petrol 'kaynaklarına :ma 
kaletifo sıkı bir iş birliği yaparnk lik oluşların..ian değil. :fakat ayni 
alelfımum i.ckilerin derecelerin za- zamanda, bu devırde İtila! ordu
rarsı~ ~ir ş~kle indirHm<>li~irler. larmın daha fazla motörleşmi~ o1. 
Bu g.i.hi tedbırle!· dutuı k~n, bır l'a- malarmdan iJcrl gelmekteydi. 
sakla içkiyi ortalfan ka1chnnak ;n. Geçen harbin sonl:ırına <loğfu 
safuızlı'k olur doğrusu.... İtilaf deıvloil~riuın garb cephesi~-

mazota geçiş seyri de sürat!~ art. selesini karara bağlıyacak, iki miL - Ne varmış: _ogul. 'kn.ımanda etm.I§~ız<. 12 İspanyol 
tığı için. tngili.ı.lerin petr~l :i'h _ Jetin ticaret emniyetini k<>ruınak .--; Nemse elçısı alayla geçecek- Generali, Alman askeri ataşesı ve 
tiyacı da, bununla bağlı olarak ço. için konsoloslar tayin olunacaktı. mı~ • b _ . w b k Arjantin, Bolivya. Küba, Urugu. 
ğalıyordu. O zamanlar bahriye Fakat pad1~ahm tasd;knamesi ııle 

1 
b ~ ~ ce~\ luze~nc ÇOJU u a- ay mümessilleri manev.ralar-d'a ha. 

lordu bulunmakta olan M ister imparatorun tasdilmamesi nrasın- a ~ ıga a 
1 ıyo u._ .. .. ' zır bulunmuşlardır. 

Çörçil~ itiraf ~ttiği üzere :917 yı- da epyece fark çıktı, erir.si sene, ünde'. mlannda guınuşlu ve al-
Iında Ingiliz öeniz filosunun ma- yani 1616 sene.si :Mayısının birinci tın yaldızlı ttaktmla:-ı - P.~rıl vırıl Amerikada iki muhrib 
zot ihtiyacı 130 bin tondan 330 bin günü yeniden iki taraf murahhas- padıyan. başlarında tuylu şapka. 
tona )'IÜbelmişti. Hariçten petrol lan buluştular; tadilat üzerine ko- ları olduğu hruri~ d~ntel _yakalı. ~1- daha denize indirildi 
gelişi azaldığı için, gemilerin bu nuştular; Tüv'.Kk>r dalın daha bazı sa ve sırmalı c~.ıtetıer, dıhm dılım , t 1 "hf k b l . a·1 . le.mel" k tal t k 1 Boston. lS (A.A.) - 'Forrest ve 
:pet ,r;'l ı ; ya~~;_ :,..nl~fa~ ._};ıev;ud tşeylebr 1 a elu . ~r. ı eilmr. En sonra :~ ... ~. . ı ısa pan Jaono, ...... ouzla ı Fitdh ismindeki yeni torpido muh 
s o~ ann sarııı.r..: p;: <ı ı ~ılcbıl - stan u a çı gonaer esı }taı·ar. ~t'm gıyım san saç rı "' a. ıibl · ,ı.,..,,...; de · · ı:fu-il · f 
mektey'di. laştı. rına dökülen altı genç asılzade ge- erı "':5 ... n . n.ıze ın · mıı; ır. 

<Den.ııu ' üncü sayfada) Avusturya :mıparatoru bu mü.. liyordu.. Onların arkasında sefa - B_u m~~hrıble: ~·r sı:neden ?a~a ~z 
.................... - .............................................................................. - ret.hanenin ayni derecede t>arlak O:>ır ın:ürldat ıç.ınde ınşa edılmıştır'\ elbireli süvııril:eri !bulunuyordu. • •••••• - ......................................... . 

Beşi d'avul ve beşi boru çalan on T A K V 1 M 
iSTER iNAN, 
iSTER iNANMA 1 

Belediye reis muavını Lutfi 
Aksoya, fakir bir adam müracaat 
etmİf, memleketi olan Sürmr,one
ye gideceğini,., falcat yol parası 
bulamadıtuu, kendisine yardım 
edilmesini söylemiş. Adamın ha. 
linden ,üphelenen reis muavini, 
üz.erinin arannuu:ını en-remi,, 
üzerinden l1e çıksa beğenir.iniz. 
Tam 116 nded lira ... 

Buna benzer hadiselerin bir 

kaç defa ~c::kerrür ettij!ini hatır. 
lıyonaz. 

Belediyenln müıJ<üJ vaziyette 
kahmt vatandıulan memleketle
rine gönderdiği malUmdur. An -
cak devam edip giden ozengin 
fakirnlerin rnüracaati kBJltıında 
artık buna imkan bulunabilece -
ğİne, hakı"ki ile anhtenin ayrrd 
edilmesinin nıümkün olabilec~L 
ne: 

iSTER iNAN,'· 
iSTER· lNANMA !. 

HAZİRAN 
kişiyi büyük bir bayrak takib edi
yordu. Evvelkilerin hiç biri hal'iun 
gözüne bu bayrak kadar ~aTpma. 11----.------.-----
mıştı çünkü onun bir tarafında Ru755;e- J 6 Arabi •

3 
u 

Avusturya kartalı öteki tarafında - !!!. •-- H . R1111111i UDll Hı ise tıaç üstünde Hazreti ısanm ge. uıran xır 8 1941 4~ 
nün.iş halini gösteren resim vardı; 
her iki resmi de ta.bli renklere ya. PAZARTESi 
kın şekilde gayet ustaca işlenmiş-
ti. Bu kfı!ir :ılametlerinin halifeler GUI't~ C. Evvel 
şehrinin kalabalık sokaklarında, :>. u. 
muza[ier bir ordunun önünde d:ıl- Cı 28 20 8 

galanır giıbi gv;işi derhal dedı'ko- 8 45 j 6 ~ 
dular yapmağa başladL 1stanbu1a ıı--+-..,,.......:Ôkl'-e...--ıci-ııd_i...,,...A-q-am--=:..-y....ı•ı...ta_r -
şarktan ve gartıclcn ib~rçok sefirle- .:>. o. s. u. s. I &J, 

rin geldikleri görülmüştü; Jakin v. a u. ııı ıG ~ ..u n -46 
böyle bayraltla girHdğii olmamıştı. ı:.. " 82 ~ sa J.7. ...., 

( Arkuı sayfa '7 .Btua S le} 

s. J. 
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16 Haziraa SON P()STA 

Telgrü, Tele:fon Ve Telsiz llaberleri 
Suriye de ileri 1 Amerika müdafaa 1 İngilizlerin 

harekatı yavaşladı tedbirleri ahyor · Akdenizde 
(Battanfı 1 inci sayfada) l8&4taırafı 1 inei ~IJMIA) batırdıkları 

Amerikada mihver 1 

devletlerine karşı 
alman tedbirler raklcisi eYVelki günlere niıbetle da· Los Angeles ve Sııntiago liman- • l 

ha ağtr olmu11a da aerleyio mihvc- larında da müdafaa :tedbirle-ri atı. gemı er Bir takzib ıam oıan huswi aebeblerden ne.; 
rimizin merkezinde yeni bir girit nacağı geçen h:ıfta bu limanda iş.. ıe~tedir. ~iman ve ltalyanların iftiralı 

«tilılm 6iitii11 mali· maaınelM 
lıentrol eJil«elı 

yapıJm.ııtır. liyen_ va~urla<a biUirilmiose de hu Bingazi limanında bir ailiılalı V8 bir düşünce 4 - Sovyet ~uıya budadlannda 
Htir f........_ Ş... ıiriyorlar tedbirlenn 11e olacağı söylenilme. 1. t kr ·· ·· M'd'll' l' ise herbanıi allcer tahtidi hareketi 
Londra 1) (A.A.) - Londra - mittir, B.ahri mahfeller, denizaltı - .care udvazb0!"1 ıb ı ı ı- Yazan: Selim Ragıp Emeç yoktur. Miifah~d~ edilebilen faali.. 

Al 
dala hür Fransız umumi kararııi- lara kartı ağlar lturulaca:ı.ını ima manın a . ., ııam. ot B -'iL.-- _ ... Cirid L __ ...1_~ .. ,-...1 __ yeller, mutad •arnizon hareketle -

VllW)ington. 15 (A.A.) - man. h be ı d - ·· .. t il d ..,._..... ..... _..CIWI' IKWYI • ~ ınaa bugün yan o un uguna go- etmitlerse de bu hususta resmi be· orpı en ı \iman k · önden ibarettw. 
Jmın. u.talyanlarm ve sairlerinin re hu"' r Fransız kuvvetlerinin pf'k b 1 - aonra ~ ıtutının ıen-Ameııika Birl.nnlk devlctle.rindeiti yanatta u unulmamıttır. ain ıeri alındığına dair mab~elif Cenk bu tavzih v• ıerdl bu ._,,_ 

... ~ yakıada Şama gi•meleri beldenebi. ((Ame..hlılara, tebdid telikki et- Londn, 15 (A.A.) - Bahriye kaynaklardan habec-ler ıelmiye bat zihi icab ~İren bununla alikalı 
bübüln alacülarını bloke ~n ka. lir. tikleri ,ö:ı.ler teair yapamazn nezareti tarafuıan neşredilen bir ladı. Halbuki dünya efkarı umumi. nep;ya.t röate~ldedir ki bir ka-
rarname ıha!ckında Beyazsaraydan Halelt tant\re meJdant Vaşington l) (A.A.) _ Ame- tebliğ<le deniliior ki: yesi, Balkan muharebelerinden son. 11m dünya Qfkirı , bu iki deYleti 
fU beyanatı! bnlunul~tur: bombalancll rika hariciy: müste~arı B. Sumne-r Akdenizde düş:n1an deniz müna_ ra mihver kuvvetlerinin Ciridi ve 1 ~e :ba!'be lutupnuf ıörmek 

lBu ıt.edıbir, filiyatta. Alınan ve Kahire. 15 (A.A.) - İngiliz ha- Welles, Robin Moor vapurunun ha. kalatıi:le mlicadele eden denizaltı. diğer bazı :ıdaiarı bireı- atlema taft ~adw. 
!talya.nlann iştirak ettiği bütün va truıvwtleri Ortaşark umumi ka- tırılmaaı hadisesinin bitarafane bir larunız, mes'ud neticeh~r veren ve- gibi kullanarak u"byaya sıçraya _ Alibdar.t.r bu arzuyu yerine 
mali muamelatı hükumetin kontro rargMunın tebliği: tah'Jilin.i yapar ... k şwnları söylemi,_ ni hücumlarda bulundukiarını t,n_ pıklwını umuyorlardı. Alman kı • g~ tekilde harrket ederlet 
lü altına knymaktaıciır. Suri~e İngiliz ve Avustralya tir: dfrmişlerdir. AçıK denizlerde yap- taatıan gerilere alınması ve bun- mı? B~ez. ~akat .ma~Uın oları 

ıMilwe-in alacaklannın kontr<>- lhı;rva kuıv\•etlerine mensub tayya_ Bir Amerıkan ticaret gemısı tıklan hü<cumlat"clan başka, deniz. Ların ı.ru..... Sovyet Rusya hu _ taraf, ,Bndı ık böyle bır nayetle bu. 
Iünü kıolaylaşt!rmait için karama- reler, :k:ı.t'alarmu:Aı ve Suriye sahil ~arble hiçbir alakası olmadığı hal. altılanmız, dü~manı kendi liman- ducUan civarnu sevkedilmeıi IOD lanmacbklarıdı~.. . 
me, kıt'a Avrupasının büıfün -diğer ler:i açıklannda karakol gezen İn- de Adantik. denizinin ortasında ha- }arın.da bile bularnk imha etmiş- zamanlarda bir takım heyecanlı . Bunun .. harıcınde So"~et lavza 
me-mleketlerfrıe de kabili tatbiktir. giliz harb gemilcritı.e rrıüzahcret<' tırılmıştır. içlerinde kadınlarla be- f!'Yİalarln da orlay'l çıkmasına ae- binde. muphem kalan bil' nokta 
Fakat Flinlandiya, Portekiz, İspan devam etmişlerd;r. Haleıb tayyare raber çocuk da bulunan Amerikan le~~hlı bir balıkçı gemisinin beb obrnqtu. Bu P-Yİa1"ra göre Al- var kı 0 da ıudur: •. 

. . İ yıdıa .. ff k" vatandaşları vapurun hukuku dü - manya Sovvet Ru~.vaya L._1 YL · <cAbnan kıtaabnln bı:ıce maliam 
Ya. lav"*"'. Sovye !er Birlıöol ve s.. m.e nı u'Zerını:? muva a ıyetli ı k 1 l refaket1"nde ı"kı" vapurdan mu"rek ' . ., ~., ....... , . ~y • . , • b" •• • h h .. um yapılmıştır. Bü- ve aide erine n beynelmi ei ah- • kında hücuma hazırlanmaktadır. b~i sebebl~cfc.n dolayı tabfİd 
vir;reJ'l wnumı lisans.arJa mustes- ıb~~ ~a uc u _ laki ve insani düşüncelere mugayir kel> bır kafile görülmüş ve her üç Bunan için de hudud üzerine mu- edilmekte buklnd~k~mı ~ 
na tutmak için tedtıtrler ahnmış yük hU: Aln:tan bom.bardıman tay- hir surette bAtıcılması üzerine- kü. gemi de top ateşile oatmlrr:ışt.r. az.zam kıt'alar vaiıw.J<tadır. Bu p- Bu, olsa ~l1a bı~ oate ~rureü ol
bulunınıildtadır. Bu isüsnaiyet, yares~n hır. taıl". ısa betle tahrib çük tahlisiye sandallarına iltica D ğer bir oıenızaltı 8000 ton.:Hitoluk yialarıa çıklli• kaynaklara göre, mak gerektir. Celllf a~az!Ye yaytl -
tıu altı memleket hükumetinin, bu edil~ ~ hır av-çtlar grupunun etmek mecbunyetindc kalm!şlar _ bir petrol gemisini torpiJlernıştir. Alman talafid:ıtile müvazi obnak mıt ve u&aklan aerpılmaı lntuıtln 
umumi Hsanslar'\n kendileri veya. çok büı)"il1k hasara maruz kaldığı dır. Bu geminm battığı mlihakkatır. .. So et R d h dudla nakil vasıtıuı v.lığınc!an ötürü geri 
buıd tebaaları tarafındıan kararna. samlmaktadır. Toz dumanları ha- Amerikanın alacağı vaziyet hak. Baska ıbir denizaltımız tarafından :rer:ertib"?; 1 u~ a i:.z 1 rın- alırunaları gayri makul bir 'ey de
me hedefleri aleyhine kullanılrnı- sarm .genişliğinı tam ımanasile tes. kında malumat vermesi nca edilin- torp'" illenen 5000 ıtonılfıtoluk Strom büa .. •1.m , ., vke edıbr .•1nan ğildir. Çünkü Fransada bulunan 

· • · l d B Su "'' il h.d. 1 k CQIDU on ıyc•>ı ecl' t ar ere '--'··L L--1 ' b k d Mak. ı· 
'VAragv ı vadini ihtiva eden kafi .te- pn __ e ınanı o _muşsa. a, pılotlarımız ce, . mn~r w e e.!I· a ıse ıa - bo ismindeKi İtal.van sarnıç 'aen1i. L------•-L- ..ı s R il ıu-ı uca emf'I( aı a ır. me 1 .~- t--~·:id d..ı__. L._.ı "- 1 l l d ~ ~VlSDlll&ftl.alr. ovyet usya e •- l . li ld b 
minat ita etmelet"'.r p.rtile verıle. mu~ şı IA"l.lı yangınların çık '"~•. muras:ıa ma uı:nat ama an sinin büyük hasara uC.rıyarak İs- Almanyanın bugünden yarına tu • birv~ı .... "yatake ven, lyo .an .'!'4b~ 
_ı.... · tıgyını görmü...:lerclir Bvmbardır-."'n «n.İharn mahıyett'! bır beyanatta ta..JL...·l "tt•v• 1• ı" ·t B" ..... -.&.lan . ı... ed ,. . mın aya yer etmıı vu:ı mı• çaa..~ır. ~ · ,._ b ı._ _ _.ı kt . t. k. f h . uvu a gı ıgı an aşı nıış ır. ır ~~ nı ııra~ er, bat:• hıs- d 1 • tm . d. _1_ L 

tayyarelerimiz Hü Fr k uruı•ıııa -ın ıs ın a mec unye - . k • Akd . d . . J b h • dd. b' or u an ıate e e'lU\ ne ernea o 

1 
r ansız uv- tinde olduğu u _ 1 . t" denızaltımız mer cz1 enız e setürir orta 1\ er angı ma ı ır duğu, ancak bu itlP. meırul olanlar 

·ıngı·ıı·z Kra inin v~tlerine de müzaheret e.tmişler- Bertinde ynapıi:: b:;a~~t hak - İtalyanlara aid Lam.pcdusa adasın delil _bulunmadı~ı .için bu pyiaların değit, bir parçaçık muhakemesi o. 
ıdlir. Atıılan oombalar seçılen he. kında da 8 Sumn w· il .. 1 dıa aynı ismi taşıyan limanda tam hanga esaslara ı&tinad etmekte oL '--'Lr d-L: --tarlar. <i rı .. . d"" .. .. . er e es foy e d y ak d k "d' S ~ iLDi .... • y an e er ~zenne uşmuştur. demiıtir: yüklü lbir taşe vat>Uruna hücum ugu mu .'!y.an 1~ ta 1 ı . . ~~- Bunun hancinde zilmi lcuttala • 

mesajına un Kahıre. 15 (A.A.) - Sa!Ahiyet- Amerikalılara, t~hdid telakki et- etmiş ve 1000 tonilatoluık bu vapur yet Rmya bukum~~~ın e~lkı ~n yan tu nokta kalıyor: 

b 
t~r asken mahfellere ~öre, fasılalı t.ilderi eözler hiçbir tesir yapamaz. bir torpil _.sabeti ile baılmıştır. ~ b~ nevct.ıgı tavzıh v.any_e- Mademki büyüL Alman lut'alart 

Kralının ceva 1 ~ır mukave?ıetle•W~e >:_0l~ardaki tah Gazeteleri. mütaLeeları Başka lbir denizaltımız Bingazi li- tin ~ilik ayd•nl.•mnas.'~ imkin • sebebleri yüıünden geri ahD-
nbatın teşkıl ettııp manıalarla \tar. Nevyork 15 (AA) R b' d b 1 ·1· hl b" İtaL v~. Bu • tavzıfı aaribta. Ez - mı-•.-....1ır. Bu takdird .. mihver dn-

1 
la .. fk k 

1 
. S . , . . - o ın manm a u unan sı a ı ır cümle dayor kı· ~ .. 

Londra 15 (A.A.} - Ele-nler fi d şan muue ı u;ve~ ~n, it ur.ı - M.oor v~unun batırılması üze. yan ticaret kruva1.örünü torpille- 1 İki buk. t dak. letleri Akdeniı:.de bu mcvJİm için 
balı Jorj, lr.siliz kralının Yuna • ~c e yav.:! t:v;.' • erh.l are Setine rine Amerikada hasıl olan tesir miştir. Deııizalttlarımız. Ege deni- İatmaya bo k u~ ~~aaınbeb 1 

:- herhangi bir hareketten vaz mı 
laMtanda ve Giriddee Y11nan mille- de~am Le e e '~ ved abı.:nl ay k- Lusitania vapurunun .:r.""en harb zinde ~~"'man işgali altında bulu- .. _ DDa •ÇUi ır se 7 - g~İr? 

v •• • a nın aemen yaa.ının a u unma e.-y '"'~ · ..,... Büyük Alma ka eti ' • Biııl-
tinin kahramanlıııını o~~n metaJl - tadır. de lbatınlması i~ hUMJle gelen te- nan Midilli limanında iki yelkenlı 2 - Bu çayialM iki tarafın diit-

0 
T ~ enrun 

~ ver~~. cevabd• eu.wmle tunları Vichy, 15 (A.A.) _ Buıgünkü sire müşabih bul~nmakta1'ır. ile iljiiyük bir ia~ gambotunu ba. manı olan kaynaklardan çıkmakta. ~-:.. ';jh~:ı :h~a~ ...İ: 
eoyll~tu~e imparatorluk kıt'ala _ Frar.;ız ~liği Sayd:ı'nın İngiliz_ Nevy.or~ Taymıs ga~tesi bu tınnışlardır. clar. verilecek cevab: 
rizung muhtetcm c~r"tini, hepimiz lıer tarafınao. işgalini.biki'ı:rme'kte- hususta şıoyle deme'k~edır: . ki 3 - Filvaki Almanların budud <1Ev~ıı :>lmak lazım ıeliyor. 
iyi bitiyorduk. Yunanistan muhare .. d.ir. VaplLrlarımlZl tesliıh et..melc ve ı·ng·ııtere Irak ·ıst·ı a· mıntakalarında kıtaat yığdıkları c , . m ı:;; 
besinde ve Epir mücadelesinin Gi- don.anmamızın himayes: altına • dojnadur, fakat bu, bizce de ma • ....J61ı.m Uta9t1"' G1H4p 
riddeki nihai safhaıında, majeate - Askeri harekAt koymak za.manı çoktan gelmiştir. ıı·ne rı·ayet ~decek .. 
lerinizin lcıt'alari, kudret ve ıeh • Cl Herald Trlpune gazetesi cKor- {; 
tetlerinin ~e~~ine ç_•k.mıtlar ve sal- CBatbınıh t inci uyf.da) sanlık> başlıgı altında şunları ya- Bağdad. 15 (A.A.) _ İngiltere-
tanat d~vnnızm tarilunde altın harf Bundan dolayı, diier kollar çıkıntı yor: A • Harici~ Nazırı B. Eden, Irak Ha.. 
lerle danna. yazılı kalacak ıecaat ve ları izale ederken, aaruldeki kol bun «AJikir ~ konanhk . rici~ Nezaretine bir mesaj gön-
cesaret hankaları yaratmıılardır. :ıarı beklemek maksadile yerinde Bu vapur, hır Alman denızaltı- deret"Elkı İngilterenln !rakın :ıstikla 

.:unau milletinin zafere kadar durmaktadır. Ki.svc'nın şarkında sı ~rafı.ndan hü.viyeti tamamile line riayet niyetin~ olduğu haıc:
mucade'leye devama ~ararına, ya- Burak'ı cenubu iarkiye doğru çe. malum olduğu halde _b~tır~_mıştır. kında ıteminat verıı.ı.\ş ve !rakın 
hancı memleketlerdekı Yunan ce - . h h ı.:.t . · -..ı Sağ kalanlardan 11 kışı gunlerce ref-L t · ed b le k b ·ı·· 

1 
. . d"d .. 

1 
vıren oena arelUL ı netwesıııue . cmımı eının _ e ı <'-t' u un 

maat erı tım ı en tercuman o mut .. . . . . suların oen;yanına tabi olarak de. . 
bulunmaltt dı 1. muttefik kuvvetler, Vış.ı kıt aları. '7.de lba Lm ı· 35 . 1 k tedbirlerm alınması ve yabancı 

a r ar. nın ikinci müdafaa hatıtına girmiş- ~l tı~ııt~·~· .: /
0 ~ ::- bir mütecavize karşı Irakm müda. 

Ç• d J ı !erdir ve halen Adliye' ye doğru ~l vke 1ı 
0 m~1ur.t u,_b Y faa edilmesi hususl:mnd.1· İngiltere 

ın e apon ar Herlemelotedir. :ı:u~ı e v~n~ı\a.rın :~ a kft6\~t l ~ nin iŞbirliği yapmağ:ı hazır oldu-
A.silreri sözcü mukavemetin, da- h m_!~t'-lr_ aHşı~;r hırb orstaankı ğunu. bildlirmiştir. 

harekete geçtiler eh.ilde, e~e Şam etrafında da. art:ıM: ıuıı. C1U1se ar mın . a.. 
ha !lruvvetli olıd:uğunu kaydetmiş. ları dışında olmuştur. Almanıar Japon donanması yeni bir 

T k -tS (AA ) _ ç d _ tir dıeni'Zlerdie yarattıkları anarşıyı h 
llizle~n>J:ki Japo~ 0

filosu k~~ane - 0Vlrllıy, 15 (AA.) - D. N. B.: gıiya bir nizam altına almak jçin areklta haz:rlamyor 
danlığıntn tebliği: Fransız a.sıtıeı:i. mahfillerinde bu- hlraları harb mıntakası ve harb Çunlting 15 (A.A.) - Reuter 

Donanmıaya menıub tayyareler, gün öğle ü.zeı:i. beyan olunduğurıa harici diye bir taıkım1 kısımlara ajansının bildir~iğin~ ~?re. ~ü1de~ 
Çunking' e kar11ı tekrar tiddetli bir göre, düşmanın Cumartesi günkü ayıırm.ışlF~ w-. B:.a. vak a, . deruz~e: f~zla. Japon har!3 gem ısı Şekıang vı 
hücum yapmıştır. M1thim askeri he .t--1.", ti" , • d d lm t rin serbestısı hakkındaki tarıhı !ayeti açıklarında bulunmakta ve 
Ü .1.44rtye man u o u ur . . . N . ta.h . b h rb ·ı d b" k 
...1 eflere .isabetler vaki olm~-' ~e 1 .. 0 in.giliz Herleyişi ~r tarafta dur • .Amerikan pr~nsıpınınd, vazı . raıtı- ub ad vge~; er1m e~ J~ açı ce -
oan fazla büyük yangın çıdlgl go- •·-·u•·kıt h tt• ht l"f ki ile nasıl lııçe sayıl ıgını ısp nu a ogr:.ı ı er eme te ır. 
riifm.. .. u"Ullu.IUIU an ve a a mu e ı k da ·ı1· 

uttur. ta.kalarda İ T k tler· etmekWdir. Bu no ta mı ı e.m. K d .., k k•J 
Tokyo 15 (AA.) - Domel a- ~aığın ld kt ngıiız T u~ve 1 

niyetimizin en esaslı menfaatleri ara ag te rar mUsta 1 
j.ansının Ha.nkeu'dan bildirdiğine v 1 ~ ~nr~ .~1 ız um~": ile-karşılaş.-nış oluyoruz. Milli em.. bir devlet oluyor .. 
tröre, hava ltuvvetlerinin müzaha. d'atrhgı dlinku gunu k.u~vetler.nı . · · · lakadar eden deniz yol 
l'etite hareket eden Japon kıt'alan tekrar toplamakla ve yem hareket ru~tiınlizı ~ 

1 
. . h re'ket (8.attarafı 1 inci sayfada) 

Çarşamba günü Hore e-yaletinde nokıtalacı elde etmekle geçirmiş ola lannın temız enır~ı 11çın la 13 .. e bir prens getirilecektir. 
Va.nja~ dağlarındaki Çin mevzi. cakıtır. FilhakiKa ci'ün !bütün gün ~k artı~ zarurı 0 1!1ukş ur .• oy Roma 15 (A.A.) - İtalyanın 
!erine hücum et;nişlerdir. düşmanın münferH hareketleri le bır tecavuz her nevı anunı ve Karadağ fevkalade komiseri kont 

kayıdıedilmi.şt.ir BUı münferid hare- ahlaki tedbirlerin ahnmasmı meş- Mazzolini, eski Karadağ ordusu sü 
ketl~r bilhas~ Merca un mınta- ru kılmaktadır. . .. baylanndan müreklteb t.ir heyeti ltalyaya 70 hava 

akını yapıldı 
Boma. 15 (A.A..) - Nafıa Nazı.. 

n B. Gorla tarafın.dan neşredilen 
tnr rapora nazaı-an birinci harb 
senesi zarfınıfa İta1yada. 844 hava 
teh].i'.kıesi işareti V'e'rilmiş ve İbly~ 
d:a ~telif yıerler, 70 hava ve 3 
demz ~anına Dlal'uz kal. 
mı.ştır. Bombaroım.anların sebebL 
yet verdiği zararlar, 112 milyon 
li'ret raddesinde tahmin edilmek-
tıem-. 

Ankarada bir otomobil 
kazası oldu 

Ankara 15 (Hususi) - .Bu •a
bah YenifehiTde Sarıkötk cıvarın -
da bir otomobil kazaal olmuttur. 
Kınacı Şakir...ıı kızı Nebahat ve yen 
cesi Hatice bir taksi ile gelirken kar 
tılarına birdenbire bir çöp kamyo. 
nu çıkmış, iki araba fiddetle çar ~ 
pışmıflardır. Tak.ai ters .dönmüş, 
Nebahat hafifçe, Hatice de ehem -
pıiyetlice yaralanmı"lar, derhal N:i
mune hastanesine kaldınlmıılardır. 
Yaralıların vazıycti iyidh, toförle
re bir fCJ' olmamlftlr. 

n--nd ı l y Nev\N\rk Post aazetesı de şoyle kabul ederek İtalya kralının harb 
~ a o mu~ ur. J - "' b v •• k 1 K d v da 

Her teYd~n evvel Fran!IİZ hava demektedlir: . bayra~nınl m~sta 1 
•• 1ara. a.gın 

kuvvet'lerinin bütiin mıntakalarda Robin Mnor'un batırılması tarı- ayragı 0 acagını soy em.Jıtır. 

ve bilhaua Lübnan sahili boyunca ıhi:mi7Jdle baıib kabusunu bir kere ============== 
İngiliz harb gemilerine karşı yapı- daka, bariz hatlarla teressüm ettir. 
lan bareketle~deki muvaffaltiyetle- mişth·. 
rine işa~et ed~lmektedir. Uzun dıen\:r. yolları bizi doğru.. 

Şiddetli mula~beler dan dbğroy:a har!>e götürecektir. 
Berut'tan llltnan hır habere cö _ De . t~·n L~-t · .. d"'ı·ma Ame. . d 1 .. b h.l nıza:-ıı ser~ ısı .. 

re 14 Hazıran a -"' nan sa ı mln ika af d b"" "''k bir ci<L 
it d dan.ı şidrletli muhare-be. rı ıt.ar ın an en uy~ • 

~ as!_'._1_ .. ~. Dün de lngiliz filoau d~yetle telakki edilmiştır. Azamı 
ıcr onn~ur. .. ti h k . 1· ınd r 
Sayda mıntakuını bombardımana ~~ ~~ elt etme~tk azı da1. 
devam et~ir. . nıza tıları gı tı çc a 

13 Haziran akşamı zırhlı fngi - 'Zıy~ yaklaşıyorlar. Korsanlı~ 
liz kuvvetleri Sayda'yı müdafaa ~- h~e'kıetleri artık kapılarımızın dı
den Fransız kuvvetlerine taarruz ey hınde yapılmaktadır. Bugün ıtat
lemişlerdir. Fakat oldukça kolay - bik edilecek yeglııl'I? siyaset sert ve 
lıltla tard~ümişlerdir. lngilizler 14 ~1.ı.rane siyas"tı ir 
Ha2iran öğleden sonra taarruzla - --------
nnı teltrarlamJşlar1 fakat bir <".V - lngilterq üzerinde 
verlti gün olduğu gibi bu taarruz 
da tardolunmuttur. düşürülen tayyareler 

YAKINDA 
SON POSTA'da 
Sizi merakla sürük

leyecek bir es• 

Gônüllii 
f cıhl şe.l0r 
~~~YAZAN~~~ 

I Nusret Safa Coşkun 1 
Franaız deniz ve hava kuvvetle

ri İngiliz fil:osuıı<\ karşı müessir bir 
tatDrtım• hareketinde bulunmuşlar. 
dır. 

Londra 1 j (A.A.) - Bugün şa_ 
fakla biten hafta İçinde lngilterenin 
üzerinde ve :;iva n nda 7 si evvel - 1941 İn en 
ki akşam olmak üzere 14 düıman Mercayun mlntakaıında diişman 

mühim hava kuvvetleri kullanmış • 
lardtr. 

Berut h~ lf~Ct! hava taarr11zlan
na uğrarn•ktil.dır. 

tayyaresi düşünilmüotür. Ayni müd şayanı dikkat 
det zarfında iııgilt<".re iizerinde yal romanı olacakhr 
mz bir İngiliz tayyaresi kaylalomu1-1 ============== tur. ı, 

İngilizlerin son 
akınları 

(&,tarafı 1 inci uyfada) 
dandaki binalar:ı tam isabetler 
~ydellmİftir. Avcılanmız muhare. 
belerde 3 düıman avcı tayyaresi 
düıürmüolerdir. 

Dün başka bir tayyare filomuz 
Man!} üzerind! bir Alman devriye 
gemisine hücum etmİ:J ve Şer'Lurg 
civarında diğer bir tayyare meyda
nını bombardıman etmişlerdir. 

Bir bombardıman tayyaremiz 
dönmemiotir. Dün gece bombardı. 
man tayyarele:-jmiz yeniden garbi 
Almanya üzerinde uçarak Kolonya 
mıneakaaında endüstri hedeflerine 
taarruz etmişle•dir. Yangınlar çl -
karılmıı ve '.llçalc bulutlar taarru -
zun tam neticelerinin müphedesini 
imkansıı; hırakmıştır. Bu hareket 
te hiçbir tayyaremiz zayi olmamış -
tır. 

Sabahtan Sabaha: 

''Diz çökerek 
yaşamaktansa .. ,, 

Amerika maliye nazırı derhal 
karar verilmesini İ•Iİyor 
Amhent ı S (AA ) - Ameri. 

ka maliye nazırı B. Morgenthau, 
Amherst Kolteji talebeleri tarafın. 
dan verifen ziyafette bir nutuk aöy. 
liyerek demiştir ki: 

Amerikan •nilleti, hüni:yetini mu 
dafaa etme'k için harbe ha21r ol · 
mazsa hürriyetini muhafaza ede ~ 
mez. Hariçte geni lemekte olan zul 
mü ezmek İÇİi\ şimdiden harekete
gec;mek liğimiz rahatımızı ve icab 
ederse hayatımızı feda etmekliği -
miz lazımdır. Derhal harı-kete geç
mezsek kıymı-tli hümyetimizi kay_ 
betrnelc: tehlikesine maruz kalırız 
Diz çökerek yapmaktansa ayakta 
ölmeğe tercih ediyorsak karar ver. 
mekliğimiz ve derhal karar vermek 
liğimiz icab etmektedir. 

Makine lüks değildir 
Benzin tasarrufu mabadile n koordinuyon heyeti karan'le 

hususi otomobili~ sekiz aydımberi garajlara çekilmiılerdir. Bu 
aw-etle lstanbulda sekiz yüz, Aakarada bir o kadar, diğer tehir ft 
kasabalarda bu yekiaou doldwacak &fAiı yuke!"I iki binden fala 
motör sekn aydıanberi faaliyeUen kaJnuttır. Taksi otomobillerinin 
tek ve çift olarak numaralarına göre gün ıqın İflemelerinden bek
lenen hemin tasarrufu belediyelerin tuttuklerı heaıa.ba göre unm
lan neticeyi vermemiflir. Bu da pek tabiidir. Ç&;nkü adedin azal -
muı seferin artmasına ıebeb olm...,, eelöden cünde iki ~eneke bea. 
zin harcayan otomobil bugiin dört teneke barcam•ya baflanuflll'. 
Bu tasarruf temin edilemedi;i halde halk acele i41erinde miifkile 
clüflllİİI uzak yerlerde oturanlar da imteclikleri zaman nakil vaaıta.ı 
bulamlyacak .w hale IWnİflerdir. Bu bir hakikattir. 

Hususi otomobillerJ! ıelince garajlara çekile11 bu makineler -
mania olduklara yerde çürümiye mabkUmdur1ar. Bakımsız ve ban
k.etsiz kalan her makine gibi otomobil de olduğu yerde pulanu 
Birçok parçaları kullanılmaz bale gelir bu da bir hakikattir. Netiıı:ıe 
tud•: 

TumTaf kaypaile yüksek :rtlcim mtan bir ~rv~t kendi kendine 
~ir. Motör a:ibi memlekette yapamadığımı?; bir luyme~i ile
le bir tasarruf davasına temel tutarak tahn"b etme'< iktisadi bir led· 
bir 1ayıl8?'u· Kaldı ki bunlan da takailer gibi h :k YP. çift günlere 
ayvarak ıı~m·* pekala mümkün olabilir. F-ier bir kasım vatan -
datı mahrumiyete alı,hrmak iıteniyona bu da vnrid olamaz. Çüa. 
kü bu buıuıi nakil vaıulftlarına aalu"b olanların çoğu bunları itleri 
nİn kolaylığı için kullannlar. Gezmek iatiyenlet" için taksiden İltifa. 
de etmek le pek taLi•dir. Olduklan yerlerde cürüyen bu motörlerim 
memleket müdafaası için de bir kayme~ olduklarmı düfiinmenaia 
lizımclar. Bu hakikatlere göre muayyen l'iinlerde olsun basuıi o. 
tomıoıbillere sefer müsaadesi verilse kanaatimr.e istifadeli olac:alı
tır. Herhalde &elöz ayhk tecrübenin vercliii netice koodinuyon be,
etine de bir kanaat ffl'IDİttİr. 
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--------------------------------------~--~------~-----~ ( Şehir Baberleri J 
Veni et narkı 1500 beden terbiyesi l Talebe kursları 

dun tatbik •• k il f• d .. l d bir ay sonra 
edilmiye başlandı mu e e ı u~ top an ı faaliyete geçiyor 

Haziran 16 

31 Mayıs tarihli 
bilmecemizde kazananlar 

Karaman 55, dağlıç ve luoır· 
cılı 60, ktı~a da 65 karufian 

satılacak 

Gülhane parkında mükellefler gruplara 
ayrıldı, talimler bu hafta başlıyor 

ikmale kolan talebeyi yeli$.lir 31 Mayıs tarihli bi~m ·cemiıde ' da Hikmet Can, Malatya Abbas 
mek Ü~Te açılan kurslar bir kazanan okuyııcutarımızııı isimlerıll oğlu sok.ak ,68 ouf!larada mütekaid 

ay sürecek aşağıda yazılıdır . • İstanbulda. bu. - Şükrü oğlu Şerd Önal; BuTSa Ka. 

l lunan okuyucularımızm hed1:ye - raağaç mahal!e<i. Çukur aralık so-
Belediye nark komi!lyonunun k~ Şehrimizdeki gençlik klüLlerinin 19 dakikada birinci, Taksim Genç- Bütünleıneye kalan talebeler i - lerini Pazartesi, Perşembe gfüı1eri kak 31 numarada Vedia Şen. 

ıarile şehrimizdeki koyun etlen teşkilarlandırılma i-şlerine başlanıl- lik klübünden V.uuı ikinci, Bey - çin tatil aylarında Maarif Vekal~ti öğteden soura. bizzat idarehane - Muhtıra Jelleri 
dünden itAbar"n eski narktan beş dığtnl ve kadın mükelleflerin ev - koz kundura fabrikası mükellefle tarafından l<T~lebı! kurslarııı açı - ntizden almalar, lJ...."'ımdır. T(IŞ1'a-
'-uru'" ekai~gı"lc satılmağa baılanmlf- velki gün CüMtane parkında topla- rinden Halil Şaşmaz üçüncü gel • el . ıla bulunanların h •di.,elcri pvııta <Son Posta hatıralı) 
.. " narak talim gruplanna aynldıkla • nrişlerdir, Birincide~ altıncıya ka. lacağını ve bu ::ıebebb Nta te n - · · ·· 1.: "'· • • • • Giresun doktor Hicabi Deniz el~ 
t •• t m·· 0 leri~e ba~gh öC.retmen- ıle adreslerıne qondcrthr. Bırıncı k 

1 ır.Bu sure~b bi.-. ıııiiddettenberi lü- rını dün yazmıştık. dar derece alanlara birer gümü<> sa uesse~e . "' ve ikinc· ikramiyeyı kazanmış o- le Nejad D~nizmaıı. Mardin ilko u 
• - E.minön;.i kazasl dahiJlı,dP- bu - " lerin 15 Temmuzda, vazife {(Ör - ı . ' .. öğretmeni Muammer ıkardeşi K e • 

7:Umsuz tereffüler gösteren "t fiat- O madalya verilmiştir. .. . l 1.. lanUı.r gazeteye konulmak u:ere ô 
ları normal b'.r haddP. indirilmiştir. lunan l 5 ila 35 ya, ar&sındaki 1 5 O duklen okullaı;_da bulun~~ ~rı .•. u: iyi çıkmış birer fotoğraflannı ver- mal zkan, Kırıkkale ilkokul tale.. 

kil kadar erkek mükellef de dün sa· D 1 f O • 'I zıtmu•nun Veı!aletçe bildmldıgın ı melı'd' z · besinden 673 numaıalı Nazan Ak.-Perakende olarak karamanın . o- 8V e emırJO arının ır er 
60 k at 14,30 da gerı~ Gülhone parkın- 1 evvelce yazmıştık. Maarif Vek:ıle. 

8
·. J b l doğan. ıu 55. dağlıç ve kıvırcık , ·uzu f t 

eti de 65 .kuruş olarak tesbit edil- da toplanm'.~ ve alakadar talim öğ tenzilatlı \arifesi dün tince neşredilen h"r tamime göre, İt b ıı\" " .. ~. oplk.ak l sınıf Kokulu sabun 
retmenleri ~arafından gruplara ay- talebe tatil kursları 16 Temmuz "/ As adn Fu · k., Öuncu 1 0 u (Son Posta hatı:-:ıh) 

miqtir. Et fiaı1ıuı geçen senenin bu k il fi b 1 tb"k b 1 d "' a 
1 d ı; L rılmışlardır. Erkı·k mü e e er u a ' a a~ an r Çarşamba günü açılacak ve 23 A. B?nı • zker. l lstanbul Fatih 13 üncü okul ta. aylarına nazaran kj o a - "UTU!;i haftadan ı't:ı"baren Beden Terbiy~i y "' C . .. .. - lT a.ı~e o onya 

k · d b f ros umartesı gunu sona ere ı: lebesinden S::ı.lahanin Uğuz, lstan. fazlalık gö<ıterme t~ ısc e u. az· b ı w f d · d"l Devlet D·mı"ryol1al'ı idaresi, e•. gus . B 
1 

h. . İstanbul lnönü kız wesi aınıf J/B 
1 b · · d aşkan ı-gı tara 10 an tayın e 1 en ~ ..- cektır. u sJret a JT ayı mı.teca- al b . d K" .

1 
l k" bul Cibali kız orta okulu sınıf 2/ A lalığ•n halihazı .. r.ar vazıyetın en ögwretmenlerin nezareti altında ta. - yayi ticariye v~ her türlü havayici t e esın en amı e s ıt. f 

n,.ı _1 tt" ''" 'l · su'"ru'"lmektedil' vız" tedn's fa.ali"etind~ bulunacak • <la Semiha Gökhan, stanbul 2 7 n.. 
teveır.ı.'P e ıı,.rı 1 

en - · }imlere başlıyac:aklardır. zarurıy' enin memlr:ke: dahilinde ko 
1 

le J • .'k 
1 

, .k 
1 

t l h Bır maruhen kaplı muhtıra 
Maamafih evveh:e de yazdığımız d ·a ma,.. a an a e e ci ilkokul sınıf 3 de Feyzi Gezer. 

Talimlerdt": mükel1efler arasın a !aylıkla nakl'hi temin için yeni bu 0 an uıs aı-cı 1 
• • J f · Reşimli albüm 

g:ibi Fiat J\ıIÜ!~lcabı: Bürnsu bazı müşterdcen yapılacak beden hare- lenziiath nakliy:- tarifesi haz/ırla - ler öğretmenlerinin ir,ad ve n('za- e ferı 
celeb'lerin et fiatlarını artırmak le- ketlerinden başka her mükellef reti altılnd" bütünleme imtihanla - Vezirköprü Gazi ilkokulu sınıf 
-bbu··slen" r.tr:ıfındaki tahkikatına ı ml~ ve dünden itibaren istasyon h '- k · k• l l k 4 de 5 5 numaralı Abdullah Beşer. 

Eski Foça sorgu hakimi kardeşi 
Nesteren, Denizli Kayalık mahalle
si cami önünde 4 numaralı evde Ri
fat Oral, Eski~«"hir Iııılclar mahalle
si Kurultay sokak ;3 numarada Nec.
det Erden, İ9İtenderun gümrük mü 
dürlüğü katibleriode:ı Esad kızi 
Suna. 

~ · kendi bünye ve kabi iyetine uy~n merkezlerinde tatbikına başlanmış- rını .t.zlrnlma ım antnı )U aca -
d~vam etmektedir. Alakadarlarcıt sporlardan birisi üzerinde mecbu - lardır. Kursfor her okulda ihtiyaca Miirekkebli kalem 
b h ı • cl"I 1· at~ tır. Evvelce ... ·alnı~ perakendP. nak- lı t ı) u u.susta eıne e 1 en ma um ·• rt olarak çahşacaktır. J göre edebiye..!. türkçe, felsefe, ta - (Son Posta a ıra 1 

1 d ) fi } liyat için tal bik edilen tenzilat yeni na:ı:aran bir müa et evve et ata- Diğer taraftan bütün mükellef - tarife ile he;- türl4 hamuleye teşmil rih, coğrafy.ı, yurd bilgis~, matema- İstanbul Vefa ~rkek lisesinden 
rlnda g örülen anj yüks~IMer tama- 1 d "'d f L ' • • b d n b 84 12 C d t j t b 1 S"I manı·ye " ere yur mu a aas 1çın ıca e e edilmiştir. tik, tabiiye; fizi1~; kimya ve ya an- ç ev e , s an u u ey 
mı.le yersı"z ,•e f~·ht" oldugwu anla - b"' '" _ı. h · · b"l · k t k 1 f 2 C d H · n· ~ ., utun ce~ıe ve cep e gensı ı gı. el dil dersle_rini ihtiva edecektir. ız or a o u •ı sını e 11s ı-
ştlmaktadır. Kasablar cemiyeti mev len esaslı bir ,ekilde öğretilecek - Bu suretle ana hattın herhangi I b h ye Özkan, L.tanbul Fatih 49 uncu 
s?ı icabı oiara;c kuzu bulunaml- . bir istasyonundan tahmil edilen ha Kurslara devam edecek ta e e er okufdan Sadık SönnJez, lstanbul 

b tir • 1 H d d ders için okulun öğretmen karlrNıı yacağını tleri 11ürmekte İse de u Beden terbiveııi mükelleflerine mu eı f!J.Y arpa~aya, ora an gene Cihangir Asma!ımescid sokak No. 

Ayna 
<Son Posta. hatıralı) 

iddia alakadarlarca varid z~ri.ilnıe- I l J v Münakal~t \'ekaleci teşkilatı me • na göre muayyen gruplara ayrıla - l 6 da Leyla. aynca havacı ık bi gi eri de ögre - caklardılJ'. 
mjştir. tilmesi kararlaşı ırılmıştır. Bu mak- yanında bu!unan Devlet Denizyol - B I d h b" . .. Kurıun dolma kcılem 

lstanbul Samatya Çeşme sokak: 
6 numarada C ı;:tin, İstanbul f<' um
kapl orta ok!!.!,u talebesinde 8 l O 

Samatyada bir ev 
tamamen yandı 

sad1a şehrimizin muhtelif semtle - ları idaresi vasıta11ile ayni tenzilZ.t. .. u gruy ar aıı er ınne mum - (Son :Posta bA.tır:ıh) 
rinde pardşütle atlama kuleleri in- la Trakya hatlar na nakledilecek . kun oldugu kadat az talt:be ayrıl. İ 

1
. . numıarab Reha Tezcan, lstanbul 

ti·r. Bilmuk.:ıbeb Trakyadan da A k til d ı d A st..nbul Haydarpaşa ısesmden şa edilecektir. ma sure e ersıer en azamı ran· l 71 l N İ b I B ·kt 20 
Haydarpaşa lisecindeı:ı l '609 Ali 
Erturk. d l l ı k usr~t. sıc..n u eşı aş 

Beden Lerbiyesi lstanbul bölı:te. nadoluya naJdedilec.ek eşya ıçm ıman a tnmasına ça ışı aca tır. 1 nci okul talebesinden 499 1 ahs"n, 

Evvelki ak~am Samatyada Ha -
cl'kadın caddesind'! Ümmühan is. 
:minde bir kadıncı aid 76.78 numa
ralı evin üst kat •ndan yangın zuh\ır 
etmiş, ateş süratle büyi;yerek bü -
tün evi sarmıştır. N~ticede eşyanın 
bir klsmı İrur!anlabilnıekle bera -
her, yangın ev tamamen yandıktan 
sonra itfaiyentn gayretile civar bi
nalara siraff'l etm~den söndürül -
müştür. Ateşin üst katta yakrlan bir 

si bisiklet ajanlığının beden terbi- de ayni na vlu~ tarifesi ahkamından . T ~]ebenin kursl.8:.ra de~amı ih - İstanbul kız orta okulundan 639 
yesi mükellefleri arasında tertib istifade edil~~ılecektir. Bu sureı le tıyarı olacak ve dıger şehirlerde o- Nebahat, İstanbul Emirgfm 28 inci 
etti~ ilk teşvik yarışı dün sabah evvelce Anadolu, Marmara denUi kuyan talebelerden tatili geçirmek okul talebesinden İhsan Yılmaz. 
Mecidİyeköyü ilı- Hac?osmanbayırı ve Trakya hatlcırl olmak üzere üç- üzere memleketlerine gitmiş olan - Dif lırçtUı 

Albüm 
(Son Posta lıahrah) 

Eskişehir Cümhur,t.let rooahallesi 
Başkan sok.ık 29 numarada Ali Rı.. 
za Gökçe!'l, Deni.zli Orman mes'ul 
muhasibi Rcısim 1'ızı Saime Sönmez, 
L.tanbul Bebek tramvay durağı 280 
numarada Necdet Andıç. 

arasında ve iki grup halinde yapll- mmtaka üzerinde cari bulunan n~v lar da bulunduklaı t yerlerd.-ki ta - (Son Posta hat.ıralı) 
mıştır. Netict"ıle T opkapl klübü lun tarifesi ve bundan mütevellid lebe_ kurslanna devam edebilecek- Çorum posta te1graf memuru Ali 
mükelleflerind\!ll Sabri Doğrudağ güçlükler izale edilmiştir. lerdır. Gökeşme oğlu Radi Göke;;me, Ho-

mangaldan ıııç,reyan bir kıvılcımla 
çıktığı anlatılmıştır. Fakat, binanın 
&İgortmh olduğu öğrı-nildiğinderı 
tahkik.ata eh~mmiyetle devam edil
mektedir. 

* Galatada Ne-:a•".~ev cadd~sinde 
Salıpazarı yokuşunda Ali isminde 
birine aid .:1hırda devrilen gl\z Iam
basınln tes.irile tutuşan samanlar yan 
gına sebebiyt":t vermİ"!•e de yetişen 
itfaiye tarafından fazla büyüme -
den söndürülmüştür. 

Bir işçi üzerine düşen 
balya ile y2 ra!andı 

Mahkemelerde: 

Bir dilenciyi doyurmak 
istiyen vicdanlı marangoz 

l:lava Kurumuna teberrüde 
bulunan vatandaşla~ımız 

Hava Kurumuna yapı lan yardım 
lara devam ohınmaktadır. Gect>::ı 

hafta iç.inde 10.035 liralık teberrü
atta bulunan hamiyetli vatandaş -
!arın isimlerini yazıyoruz: 

Fevzi Samlı l 500, ismini tildiı
mek istemiy~n bir zat tarafından 

Bir lokanta sahibi ile dilenciye parası 
çorba vermediği için kavga etti ve 

adamcağızı kolundan yaraladı 

ile 1000, mukavva kağıd l td. Şti. 5 jO, 
Çeturi birad~rl~r 500, lbrahim Bas 
macı 500_. Lf r.sky,\ Ticaret Ltd. 5ti. 
500, Sava Alefteriyadi•, ~00, Lok-
man Kuriş SOO, Salamon F..skinazi 
350, Mişel Boro~tyn 350, Ni,im 

Sarlhoşluk yüzünden vukua ge. Demiştir. Bu teklif ME.'hmedi Amram ve Gülüzaıi 300. Hğıdrı-
len gar.iıb bir yarula:na hadisesi hi<lk:letlendir.ıWş: Iık ve matbaacıl:k T. A. Ş. 500, 
düıı adliyeye intikal etmiştir. Ha- c- Para.;;ile dı:;ğiJ mi Burada Jak Kohen 300, Alp Karddavud 
disenin tafsilatı ~udur; yiyecek..~ v l l' v1 300 A t.A :r 300. ıısi r,urto~.J , . ;vl . 

Mahmudpaşad:ı Arife aid tuha - Em.irgan.da oturan Mchmed T:ı- Diye ısrara ba§laıruş, böyle<:e Fahri 250, İz:ak Saban 250, Koco 
fiyeci dükkanında dışarıdan gelen ki isminde bir maraııgoz evvelki araların.da ?iddeıUi bir kavga çık- Va&ilyadiı 250. Yorgi Yani Dimit
ma11ar iple yukau kata nl'lkledHir- gün öğle vakti ·...ıfak tertib kafayı ~ştır. Bu esnada hiddeti ~-n h~d- riyadis 200, Münir Şahin 200, Jak 
.ken ip kopmu, ve bir eşya balye. ~-ektikten sonra İstanbulda'.ici blr d:ı fbıulan Meh~d aşçının uzerıne Dekalo 200, Kemal Alf"mdar 100, 
ai müstahdeminden Llonun üstü - işi i-çin vapıuria Köprüye gelmiş.. atılmış ve yanında bulunan maran M. Sadık Afitab 150, Mehmed Ka. 
ne düşmüştür. . tir. Bogaıv 'çi ıskelesimfu vapurdan ,goz t.esteresile Neziri kolundan M 1 ı D 35 Al A 

V d h ı f 1 · d sım 150, i lai imo 1 , i "-.. ucu unun nıu tt· ı yer erın t"n çıkan marangoz, üstü bası perişan yaralamıştır. İ 
- tt. 1 L. E f ) • 1 gar Ha temi t 00, Mustafa f :ıhri • ~gır sur.e e yadra a1nank ıon ta dilenen bir museıvi k&dmına rast Bu suçtan dolavı dün adliyeye pek 100, Ha"an Ba ... n· IQO. 

nastıınesıne k;.l ırı ara tedavj al. ·ı · k d . • ~ 
l ,~ • lamıştır. Mehmed dı encı a . ının verılen MehmC'd SultanahJTl€d 

b,.a • u·'llmlıJtlr. . k k ·rı·ı ~ · d ı •• · 

Cibalide bir camının tarihi 
kiymeti görülmedi 

tıalıne acımış, ça ·ır eyı ı ıgın e 3 üncu Sulh Caza mahkeıne::;mde 
tesirile büsbütün merhamete gele. ya..P.ılan muiın>cenıesiııd.e kadiseyi 
relk: itiraf edere'k demiştiı· ki: 

ilkokul öğretmenlerinin 
sicil cüzdanları 

- Bana bak, sen.in aç taksir oc- A.sa.biyete kapıldım, bil: i§-
Cibali tütün fabrikası civarında dolaşmana t::.hammtll edemem. tir oldu bay Jıikitn. Biraz da iç- . Haber aldığımız« göre Maarif 

harab bir halde bulunan Ali Kaça- Vi'Cdanım senin karnını <loyurma- miştim. belki ~nun <la tesiri var. Vekaleti bu seneden itibaren m:;o. 
vi camisinin yıktırılarak yeıinin ye- mı emrediyor, y:Urü!> Fakat, ~r şeye yanmryornm bi- kul öğretmenlerine muntazam si -
§it saha haline getirilmesi hakkında Dem:Ş ve yarJ sevinç, yarı hay- zim patırdı aras•nda <lüenci kadın cil cüzdanlan vermeği muvafık ~ör 
Evkaf Umum MüdUdüğü tarafın • ret içerisinde şaşkına nönen dilen. korkup, sıvıştı. Gene aç kaldı bi- müştür. 
dan Mu.'zeler ldaresinı'n mÜlaleası - s· ·ı " J 1 1 ~ v l 1 ciyi Köprüde Nezirin lokantasına çare •. > ıcı cuz:ıan ar"" ogre mene -
na müracaat ediimiştir. · "f mesleg"''ne o· dı'klerı' ta sokmuştur. Aynı zamanda lokanta Hakim: nn maan 1 ,..ır -

Maarif Vekiıletinin emrile mü - 1 ihııen itibaren buhmdukJarı vazi-
cıya şu emri vermşitir: ~- Paki güııdüz ne diye içki 

tehusısJar tarafından yapılan tet - K 1 bir feleri, aldı klan takdir, taltif ve ce-
,L,Lat netic-·ı"nde camın· ı"n tarı'hı" -a - Şu 'kadıncağı:ı:a o K<ı ı içtin? Doğru mu yaptığın diye ı k d cliJ k . Öv 
ıu~ ...... • ~ p · b d l · :ıı..lar sırasiıe ay e · ece tır. g -
mimari bir ktvn\eti haiz olamdıaı çorba ver. arası en ('n.> sormuş, suçu şu cevabı vermıştir: la 

. .,... ... h• b ih · b h• rf"tmenler, cüzdan rını ·~aima yan. anlaşrld ığı:ıdan eski escrleTi koru- Nezir ise. kadının .kıyafeti pek c- Bu, ru ı ır · tıyaç ay a-
h R .. ıı.. 'hl" k ] lannda bulunduıacak ve amirleri ma encümenince de binanın yıktı- pis olduğund-ın milşterHeri ra at. kim. uıuun ı ıyacına arışı -

tarafından taleb ediJdiği zaman rılmasında hir mahzur ~örülmemi'! sız etmek endi~sile: m.az.t 
' d .1 k t b' N t'--.:ı hı.. ""b't gösterecek.lerdir. Sicil cüzdanlu;öla tir. Keyfıy' et Evk'lf Umum Müd:ir. c- Bura a 'veremem, ıa a ır e .K.~e, ma Aeme suçu ..... ! 

1 1 
. 

T k . '>n l ilk bakışta hami i o an öğretmemn lüğüne bildirildiğinden caminin yık tepsiye koyayım da, dışarıdcı bir olan emed a ıyi JO.ı ıra para 
tınhnaııına yakmda başl.ınacalc.tır. kenarda yesin.• cezasma mah'kum etmiştir. bütün mesleld ,,aziyetile hal tercü

mesini anlamak mümkün olacak -

Paxar Ola Hasan Bey Diyor ki: 

- Ha~an bey ~ak 
aaocı bir fey söyl':'yim .• 

Y efiıköyde bir 
meyva ıslah istasyonu 
vardı. 

Ha::ıer aldığımı
za göre burada faali -
yet daha genişletile • 
cek.mış. 

Hasa!'l bey - Nt: o, 
manavları da mı 1.ıu. 
nya alayodar? 

tır. Cüzdanlar maliyet Fiatı üzerin
den öğretmenlere tevzi edilecek ·· 
tir. 

Bir otomobil biT kadına çarptJ 
Beyıoğ\unda Yeniçar§ıda Sentan 

hıvan apartımanında oturan Mu -
rad kızı Agavni isminde bir kadın 
fstildel caddes;nden karşıdan kar -
şıya geçerken şoför 1-lüse:v;nin ida
r!'sindeki 2221 numaralı otomobil 
kendisine dırpınıstır. Vu~udunun 
bazı yerlermden hafifçe yaralanan 
kadın Beyoğlu hastanesine kaldı -
Yılmış, kazav1 yapan şoför yaka -
lanmr~tır. 

zat bakkal Mustafa Alp elile Tekin 
Alp, Kayseri F ord bayii Mehmed 
Alemdar oğ1u Zeki Alemdar. 

Di11 macunu 
Ankara I hmamönü Gündoğdu 

mahalles.i, Fidan sokak 1 

Kitab 
Alaşehir B~ Eylul mahallesi 5 6 

numarada Feriha. Kütahya Küçük 
çarşıda içki bayii Abdullah Yürür 
kızı Fethiye Yürür, Bozüyük tarakçı 
Davud elile edad Biricik. 

İktısadi tetkikler 
(&.tarafı 2 nci sayfada) 

Denizaltı harbi şiddelinı artır. 
dığı niSbette, İtilaf devletleri -
nin petrol sıkıntısı d~ artma'.ktay
dı. 1917 yıJınm sonlarına doğru, 
kafi <iiereoe petrol gelmeyişi yü -
zünden İngiliz - Iı'ın<:sız kumanda 
heyeti çok mü~kül bir vazıydc düş 
tü. 

grafı ağır ağır iki defa okudu. Ve 
bana iade .3derek: Ne yapmak ka. 
bilşe yapılacaktır, dedi. Ben tf!bii 
fiat mesele.sini hiç bahis mevzuu 
etmedim., 

Gene. 1917 yılın<la ltilM <!evlet.. 
lerinih çektikleri peı~rol sıkıntısı

na en iyŞ. misal, 15/XJ.r,"917 tar! -
hinde Fransız başvekili Klemanso 

O d!ervirde ·Jünya petrol istih- nun o zamanki Amerika cümhur • 
salatı da, bugünküne nazaran çok 
mahdoodu. Mesela cenubi Ameri_ reisi Mist.er Vtloona gönde:cl.iği 
kada eld edilen petrol çok azdı. mektubdur. Klemamo bu tarihi 
Ven.e2JUellada, ancak 1917 yılında mektuhunda aynen şunlan y<ız • 
ilk defa olarak petrol iStihsala.tına maktaydı: 
başlanmıştı. Koiombiya i:se henüz c •.. Amerikaaan benzin gel -
petrol jstihsal.itma b3ilaınam1§tı meyişi., ordumu~un ani olarak feL 
bile .. Yakınşark memleketlerin _ ce uğramasını Ye b:zim, çok !~na 
den ancak İranda petrol is~ihsal c. şartlar alıtında hır mütareke Y'.'IP
dilrnekteydi. Bin!ienalcyh kala ka- mamızı intac edebilir. Fransız or
la yalnız Birl~şık Amerıka. bir dusunun aylık hen:zin sarfiyat! 35 
petrol .kaynağı olarak kalma'Jday- bi.n tondur. Bu miktarn karşılık ay 
dL İşt~, İngiliz - Frans1z bloku, lık benzin ihtiyatımız mulıaıkkak 
petrol ihtiyaçlarını karşılamak 44 bin ton olmak mecburiyetinde. 
için, baş vurul:ıcak tek kapı ola - dir. Halbuki bu.gün bizim benzin 
rak Amerikayı buimaktaydılar, iht.i~·atımız 2a t:ı1n .tona düşmüş bu-

0 devirde Büyük Britanyanın A.. lunmaktadır... Şaycd 'İtilaf dev • 
ınerika sefiri Lod Nortklif~, İn. letleri hari>i kazanm~ı azmetmiş 
giltere v-e Frans:m~n 

1 
~n . zıyadc bulunuyorlar..;a, P.Jmanların mu -

petrol sıkıntısı çektik.en ~ır sıra. az:zam ~vvaU~rle 'Frans::ıda bar-
da sefir Lord Baliuroan çok müs- ruza geçtikleri şu sırnda, Fransa -
tacel bir telgraf ald!. B~1 telgraf ta. k d r la muhtar> bulundu-k .. .. d 1 T .fl run an an ıaz ~ 
petrolsu~_ıu_kyub~ntehe~kngı ız ı o- ğu benzin s:kıntm \ekmesine mü-
sunun buyu ır 1t ey·~ maruz d dil clid:r 

v • saa e e mem • .• 
bul'Ulldugu y::ızrnvdı. Lord Nortk- . • 
l .f h t t d b" -1 · "vl Amerkia bu cncalara~ layık ol. 
ı a ıra ın a, u me.,=e-yı şo_ e w • • • , w Y" zlcrce 

kaydediyor: ch.ığu ehemmıycı.ı veı . ku ili 
Tel f l l ·· t··- Amerika petrol vapuru, uvve 

c gra ı a ır a m.az, onu us u.,_ ... ..:ı _ k 1 ha 
b . bimave al ... nu.». onvoy ar -te ıb'rkac defa okm.fom. Ve derhal ır - _,_ ·· ı· d Atl s Okyanusunu a=r-. Standard Oil kampanyasının di • ın e a ·. . . . -r;- ·A 

rektörünü z.iyaret~ koştum. Fev _ '.azım olan benzı.nı ge~ırdı: fabıı 
kalide mahrrm oluşuna rağme_n 

1 

It~ ~letlenrun vazı~ı derhal 
tlgrafı 'kendisine okutmakta hır deg:ştı. • . . 
mahzur görmedim. Direktör. tel- Htmtn .4.lı Ed·tz 

Nafia Vek&letin.den 
21/6/941 ta.rihtnde münaıca.sa.sının 'J81)ılacaP lli!l edihm F:lfnığ - . \Tan 

hattının 71 mci ~tresll.e 106 kJcmetresi arnsındski etüt ame..ıys.U 
görülen lüzum üzerine münuasadan kaldırılınıştl'l'. (32'9'?_4722) 

Üniversite Rektörtüğünden 
Türk inkiıl8.bı Wibi derslerinden movallak cıilamayaıı tıa.lebenin bi

rinci ikmal imtihanları Haziranın 23 üncü ~i günü saat 9 da kon.. 
ferans salonmıda ya.pılacaktır. 

Alaka.d&rlann buhuıın.ası. •4510. ı 

= 



11 Hukaa 

( Resmt Tebliğler jl 
l•gtltereye 
hava alanı 
Lon4N. 11 (A.A.) - Dahili em 

niyet nezaretinin dün akpmki ttl::S 
)iği 

~ e-nelld tebliifn netrtn
ae.n aonr• öğreaiklığiıw göre Cu
martesi ll'kpmı, İngitterenin deDU. 
bu garbiainde Oir noktaya 0omk
lar atılmlftır. Bu bombalar, az 
nütarda .iDHn za~aıaıa Nbeb ol. 
IDUflW-. 

Tabii 
sade bir 

relt 

S'Olt 1'p1TA 

Bahar için örgü 
güzel bir bluz 

••• s 

Sivil generaller .. 
YUll: Ce"'8il Altlipl 'Çeviren: Jbrahim Hoıi 



• 

izmirde 
Enternasyonal Fuara 

1 ngiltere bu yıl 
iştirak ediyor 

Hazıraa lr 

Trakyada yeni yı- nenızude KOC.t\::;!f .. USU F. 
Bir baba oglunu K k ) 

mahsulü çok bereketli d:;;ü~~~e ır pınar gureş erı 
------- Yusuf Kırkpınara geldiği zaman herkes 

lzmir (Huwın - İngiltere h:i- Yazlık olarak ekilen arpa, fasulye, pancar, .Denizli (Husust) - Vilayetimiz onun heybetli görünüşüne bakarak 
kUıneti, bu seneki fuara iıtirak ede. }" e ve yetı•şme vazı·yetlerı· Sarayköy kazasının merkezi olan 

mısırın ge ışm C!~ • ..ı... ·· k b h I'- d c_ 'f bı"rbı"rlerı"ne soruyordu·. "Kı"m bu?,, ceğini resmen bildirm~tir. Geçen ~ra,,-..oy asa ası a ı.;ın an ~rı 
9eneki fuarda İngiltere pnyo - çok Ümid vericidir Ali Ünlü namında bır ı:ıhıa 13 -
yonunda Hindıatan ve dominyon - l 4 yaşlarında bulunan oğlu Meh.. Bir gün; pehlivanın birisi kızmış Aliço bacana~! Karagöz Ali, f"a.. 
ların muhtelif mahsulat ve mamu- Edime (Hususi) - Trakyanin panear mah•ulünü iflemelt üzere med Ünlüyü her nedense kızarak Aliçonun odasına gelerek: libeli Kara Ahme.::i hasımlarındaa 
latı, lnıiliz kumaşları, fiJdıti ma - birçok ye~~eri~d~~i a~~a mah~ulü. hazırhklara baılamıttır. ~elecelt a.. :e~~d Ü~~~l~~z ::n~: ıı::qe~ - Usta bel Sebze yiye, liye, ahir ömründe intikam alacaklardı. 
ınulitı veeaire tqhir edilnüı. halkın ne orak dutınuttur. Dundenberı her yan ortasından sonra fabnkanın fa- .. K ii k Meh d Ü j.. hepten kötüledık bel Kızanlara da Türk pehlİViıtnlığının eski adet-
J>üyük alikası ile karıılanmıştı . yerde orak baılamııtır. Yeni yıl• ~ •· la 1 -Lt d tur. aza 0 tonı me n u- et bırak bel !erinden okiuğu veçhile Yusufun ve 
8 ıh bu 'b' ı_ •• .. • a11ydte geçecegı an fi ma& a ır. nün dayaktan vefat ettig"ine rapor Al ı. la ._ 

i a•a gı ı etyanın aat~ı. pCll. mahsulümuz çok. ıyı ve çok bere - B l r L d '- ı_ tl' . D . l' 1 L h Deyince; iço _..a~ rını çatara .. kendilerinin Kırkpınara gelecek -
b .. ,,L b' ·ı · · · d 1 • . • • ... • u yı ra .. ya a oere .. e l şe • vermış ve enız ı mem ea.et aıta~ k bel . l I 1 
tir
·u.ywr. ır ı gı arın •' cereyan e mıı- ki etlid.ir. V~ktınded'~~gan dyag~ut.r - k}lde ye_Liıen mahsullerin biçilmesi nesinde yapılan otopsi neticetinde mu a e etm.ı .. : erini kimseye bi ciirmemiş erdi. 

ann topraııa ver ıgı tav an ıs ı - . l d d'lı: k I - Olen susak ağızlılar .. • çjnge- Kırkpf.narda başpehlivanlık. gü-
Bu aene İngilizlerin, daha geni~ fade eden Trakya köylüsü kışlık ve vaktin~e ha~man Vedkıl~1re~ ka 1: e rapor taı 1 ı ınmııtır. ne beygirlerine aaman buldunuz da, reı.leri baılıyalı bir hafta olmu1tu. 

tekilde İzmir fuarınn iıtirak edecek- mezruat noksanını çok fazla mik - dırılmul ıç.ı.n Zınat . e a etı, ordaır. arpa mı yedirmek istersiniz?. Eti, Desteye, küçük ortaya, ortaya. 
leri anlaıılmalttadır. ta~da yazlık t.kmek auretıle telafi ve hannan makınelenle yardım a Bandırmada bir kamyon tatlıyı pehlivan yer bel büyük ortaya, başaltına yapılan vıız 

Ayrıca lngiliz ticaret birliii de etrnif bulunmaktadır. bulunmak üzere tedbirler .almıı " kazasmda bir genç öldü Diyerek zavallı adamlara tahkir lerce pehlivanlannın güreıleri ayırd 
fuara iıtirak edecek ve hususi pav. Yazlık ol.ırak ekilen arpa, su • tıc. etmişti. Halbuki; bu talebde bulu- edilmişti. 
)'on yaptıracaktır. sam, fasulye, pancar, mısır ve boa- Hayvanların lc.ışlık. yiyeceğini Bandırma, (Hususi) _ Band!r- nanlar da birer baıpehlivandı. f.e. Nihayet; başpehlivan müsabaka.. 

Fuar miınas'!heti?e belediye ta. tanların geli~e ve yetişme vazi • kar§lhyacak olan otlar da biçile - ma ortaokul son sınıf talebeleıın - kat Aliço; dinlemezdi. ları olacağı gün gelip dayanmııtı. 
• tarafından ınnhtelif hazırlıklara yetleri ümıdbahştır. Hele pancarlar rek balya yapılmak.tadır. Hayvan den Mustafa isminde bir genç tay- .. Aliço; gırtlağına clüşkündü. Üç Zaten; başpehlivanlık güreıleri 
devam edilmf"ktedi:-. Fuar aahasın- çok iyidir. yiyeceği olan yulaf ve yonca gibi yare meydanında kendisine iı a - dort okka külbaauyı bir oturuıta de iki gün sürerdi. 
daki yollar beton olarak jnıa edıl- Alpullu ııeker fabrikası yeni yıl hububat da fazh miktarda ekilidir. ramalı: Jçin g:dcrke.1 bindiği kam. yerdi. Yusuf; Kırkpınara, başpehlıvan-
ıni,t.ir. Birço~ yollar da yaptırıl - yon devrllm!7, zavallı genç kamyo. Aliço, 2arab içmekle beraber eğ. lık güreşinin başlıyacağı gün geldi. 
ınaktadır. Oteller, lokantalar sıkı Denizlide damızlık lzmı"tte bı"r tu"tun kaçakcısı nun altında kalarak feci bir tekilde lencesine de düşkün adamdı. Sui - Yusufun yanında, Şumnu beyle,. 
~ontrole başlanmiftır. ölmüıtür. istimali vardı. Orada, burada dur- rinden bazıları vardı. Karagöz Ali 

Babn"babı parkı boga l8YZİİ yakalandı Kamyonda bulunan diğer arka- maz çapkın.lık ~~er~i. ~öyl'! alduğu ile Filibeli Ka-:a Ahmea de beıa -
Belediye Bahribabn parkinın tarı kal daşları hafifçe yaralanmışlardır. halde, derrur gıbı bır vuc.udu vardı. berlerindc idi. 

zimi için yem ve güzel bir plan Denizli (Hususi) - Köy lzmit, (Hususi) - Evvelki gün Şoför tevkif edilmiştir tahkikat de- Sonra; bıçıı~ı belinde bir adamdı. Kırkpınarı dolduran seyirciler• 
bazırlanmııtu. Be plana göre park- k.1.n~ala~ına yardım ... etmek ve lnhiea~r muhafaza memurtarın ..c vam etmektedir. ' Şakaya gelmezdi. Pehlivanların he- bir öküz ar.ıbasının geldiğini gö : 
taki çocuk bahçelcıı tevsi edilec~k koylu elind~ bulunan sıgtr hayvana. dan Kazım Devrim iki jandarma - ••••••••• ........................................... men hepsi Aliçodan çekinirdi. Aksi, rünce: iç.inde bulunanlara göz attı. 
lıiirço\ yerlerde çocukların tf'miz tını ıslah o:ylemek üzere köy büt - mızın da iıtirakite mühim bir ka • Hı• KA"' YE lanet bir insandı. İçinden filibeli, Karagöz Ali, bir 
fekitde oynamlalannı, eğlenmdf'ri- çelerine konulan ve vilayet bütçe. çakçıyı •uç vuıtalarile yakalamağa Koca Yuıufa gelince; Yusuf, A- iki Şumnu beyi ile. çok uzun boylu, 
ni temin için lcurr havuzlan vücude sinden de vcri!en tahsisatla geçen muvaffak. olm~ıtur. (Batlarafı S inci sayfada) liço?un büıtbü~ü:ı. aksine. bir ıahsi. geniş omuzlu. iri enseli bir pehliva-
getirilecektir. Yollar yeniden Y"P'- (60) b d (40) b c··1 ··ıı: L Ea'-'f h d' ah yettı. Kahve bile ıçmezdi. nın da çıktığını gördüler. Herkes 
J ._ d k .. ··1c h h sene ve u sene e o- o cu r..a:dasının ıu er a ıye r atsız etınesenize .. , y fu 1ı:·· ı··ı . .. l . 
acall[ ve mevcu . uçu avuz ay. ... . . .. .. .., . . oo·ndu··m, uau n oyu.en fOY e rıvayet merakla birbirine ıoruyordu : 
ı.z bazı çocuklar tarafından müte- ga alınarak ınek kesafetı bıılunan k.oyunde Calec Kocaagl ısmınde ederler: · _Yahu; bu kim) 
madiyen taş ve kum atılma auretile köylere ( 40) .ineğe hlr boğa hesa- bir kaçakçı, 11 denk ve 2 küfe tü.. - Keyfiniz mj bozuldu bayım'!. - Yusuf evlendikten sonra: a - Kimse bilmiyordıı. Yakışıklı gü.. 
autarl k.irletiMiğencien kaldırılacak, bile tevzi edilmi, ve o köyleıde bu tün, havan vCAİre yakalanarak a. dedun. nası, gelininin ve oğlunun odalarını zel bir gençti. Pehlivan olduğu bel-
yerinde tarhlnr yapılacaktır. lunan adi cins boğalar enettirilmiı· dalete tealıim •>lunınuttur. Bu ka • - Evet ... diye cevab verdi. ayırmııtı. kendisi ., iki odanın or- li idi. Ve başpehlıvanlık gün·şi gü~ 

c:_ _ _.•n dolabı Adam. iri 'kıyım ku··stah bakışlı ta·ında bulunan sofada yatar ve ya ·· F'1'b 1' K ·· \l' · ı 1 -r-:,. tir Bu boğa tevziatına her sene de· çakçıdan yakRlanan tütünlerin mec ' ""' . nu, ın e 1 ve aragoz • 1 1 e ge • 
eğ{~~~e;t~e :;~:!~ fş:;ı::ı...::,1:~: va.m edilecek.tir. muu 48 l kiloya baliğ olmak.tadır. biri6i~ . ::;: da bır kalın sopa bulundu - ~tke k nazaKr~nd~aşa gbür,eşeceği mu-

••••••••••••••••••···--.. ·•••••••··--·····-·--···· .... ····-·· ... ··-··-··-·····--··--- Ok y.ayd.ln çrkmıştı. Devam et. . a a tı. ım ı aca a, 
adlı çok güzel b:r ,.ileru::r: vaaıtaaı tim: Eğer, gece Yusuf. yüz numaraya Herkes, çadıTlarının önüne çıkb. 
ilive etmiştir. Nevyork dünya Se"- c Mazhar Osmanın Samsundaki konferansı) - o halde ooden y~rinizi de - k~lkarsa, anası ~e olur n~ olmaz Çocuklar öküz arabasının geldiği 
gisinde bu ~kilde 120 ki'i taşlyan _ - ğiştir m.iyorsunuz~ dıye hemen y~tagından elınde •opa yere doğru lcoııuttu. Anlamak i.ıi-
bir ~-ytan dolabı vardı. l:nnir be- fırlardı) 1 d-~ - Neden değiştireyim? Hoşu - yor ar ı 
lediyesinin yaptırdığı 85 kiıiliktir. ·ıs· d' ., Gelin ile, oğlunun bir araya ıeL Nih ' d h d L•L 
Her-yı· tamamlanmı.,.ır Ku··ıtu··T - nuza gı ın ıyc mı. . y f ı ı· d .d. ayet; ara an eı on all[ııt• 

.. - Y' H . . h , meaı usu un anas ntn e tn e ı ı. -.: d' ._, ld .. 
yar~tn çok kalabalık &Önlerinde - ayır sızm oşunuza gıtsin Ve bu da kaide ile olurdu. Ei~r, ya g~..,.. .. ya geçme 1' ıum 0 up 
c_ t d ı b · ı ·ı ._ d' diye .. . y f .. anlaııldı • ..r=Y an o a ı ıt etı meıı;te ı:-. · gureı. zamanı ıse; zaten usu gu· . . . . " 

Müıteriler bindikten sonra dolab, - Amm:ı da ukala şey be!.. reılere çıktığı ic;in evde bulunmaz- On binlerce, seym:mın agzlında 
Şeytani denilecek bir ıüratle dön. Söyliyen sanki değil dı. Ve tamsmile bakir bir kız gibi ıu cümleler dola9tyordu. 
mekte ve inıana ürpertiler geçirt. Dinime dahleden bari hıristiyan dolaşırdı. - Kavalalı Yusuf pehlivan imif. 
uıektedir. Bu seneki fuarın en güzel olsaı... Yusuf da gaddar ve; lı::ırıcı idi. ihtiyarlar e&ki!eri hatıruyarak 
eğlenceterinden biri Şeytan dolabı. İri !kıyım herif gözlerini devir. Lakin; Aliço gibi hain değildi. Ar- ıunları fısı ldaııyorlardi: 
dır. di: kadaşlarının hukuk.una tecavüz et- - Anlaıtldı. Karagöz Ali ile F'ı.-

Edirnede gizli falcıhk 
yapan iki kişi . 

Edirne (Hususi) - Polisimi?1 
Edirnede Ötedenberi gizli bir ıu • 
rette falcılık yaean 2 kifiyi suçüstü 
ya~a~amııtır. 

Bunlaroan biri Emi;a Dede a • 
dında bir kadınla Meriç ve Tunca 
nehirleri arasında seyyar köftecilik 
oden Mehnıedd:r. 

- Çaıttrk .. Kapa gaganı be!... mezeli. libeli Kara Ahmed intikamlarını al-
Ben de ışı azıttım: Yusuf; bütün Deliorman pehli - malt üzere yer.i yetiıen Yusufu, A.. 

Ç "- l ı B d.. vanlarının yaptığı gibı idman ya - liçoya getirnıi•lerdir, - Ol\. <> uyorsun.... una u. -s 
pedülz diktatörlük derler... Çe - pardı. O da, Ali~o gi.bi, ko,ar, aıç- Ahali birbirine girdi. Bu hali cö. 
~n pırtını ve canın cehenneme!.. t11.ı: taı at~r, duvar ıdmanı yapar, ren Aliço: olduğu yerden hiç kıpır, 
dedim. .. Tam bu sırada birahane yaglı masaı yaptırı rdı. damamıı lakayid tavırlarla yanıa
saıMbi damladı. Yusu.f. da ~.ı ~.eh~~ yerdi. Ete, dak'.ilerle konuıuyordu. Belki de ne 

hamur ıııne duşkundu. olduğunun ve kim geldiğinin farkın., 
- Artık yeter, şamatayı kes. .... da değildi. 

yoksa buradan defolup git .. dedi. 
Ben de, p-ekali diye mırıldanıp Yusufun Kırkpınara geleceği Me,lıur çingene Çopur pehlivan. 

Samsun (Hu.usi) - Üniversite vapurla l.tanbuta dön~ profesö- büt\.i.nı dünyaya, hiç bir zaman h~ malum değildL Aliço; Şumnuda iyi işi anlam!§ ve babası olan (aırad 
P

rofesörlerimizden Mazhar Osman rümiiz Samsun gençli<h ve tatil mü. ..~ • k , 'b' bir pehl:ivan türediğini hllber al- geldiği zaman Aliçonun neden çia-
•· zur ~ SU·i.<.ım.'l avu.şa.."'118.mak gı 1 mııtı. Lakin, görmemiıti. gene '"'-purun babaai oldugu" nda• 

Her ikisi de cürmü me-Lud mah UZlllan. e1Keyı'f veren içlcilt•r, koka- naaebdile burada balunan Üniver- b. taı:ı...~ l"kl 00:-....:ı v • • """ 

'" ır ··~1z l e 5u.U{;'Uffi ıçın Adalı, Alicodan baıpehlivanlı::.O bahsedeceg"iın) Alıçoya ko-ralC lcemesine •ıerilditcr. in, eroin, esrar ve bunların vücud .1. LL t - • h n_ t f d k d .. " dd k • ... :r-
-~ tarcveı.c:rı ve aıa. ara ıın an en ırne 90ve sove ca eye çı • almıya aavasıyoıdu. Elü bt-:ı y--•n- geldi ve heyecanla: 

üzerinde yaptığı tahribkar teıirlern .ı.... v • • y t v • ..,. 

KA D. ..... ft I • p iakeleye kadar teni edilmiı ve u- tım. uugru eve gt..tım. a aga da olan Kırkpınarın yjrıni yedi .... - Usta h. el Kı·m geldı' bı'lı'r .... .:... Zlm lr"''" te ,· ~ erı mevzulu ik.ineı ltonferanıınl azar .. .._.. •:t y .. . d d . B iurlıanmıttır. girdim. Ne .fersinİ7., saatlerce har- nelik kurdunu genç ve tuvana vti- sin) Yu1Uf bel. 
günu Halkevı salonun a ver ı. u , be d · · 1 ·· ••tt"..... 1 · ) 

Edirne (Hususi) - Bölge vila- her iki konferans ta, baıta ıayın va. Konferanslar muhitte ~üeasir bir aır. n~~a~~y~ .er. ) 'uru ugum cudile ortadan ai mıye ça lflyordu. Alic;o; r.hemmiyetsiz bir t11rzdaı 
)'etlerinde teftiıte bulunan U. Mü- bnıiz Ethem Aykud ve memleket alaka uyandırm11tır. Resım Mazhar halde bir turlu ışın ı~ınde~ çıka - Fakat; ihtiyar kurdu bir türlil - Kim o, Yusuf bel 
fettiş General K. Diril: Ec!irneye av- büyüklen de olmak üzere bin üç 0.manı valimiz Ethem Aykutla mü- madun. Kaıbahat benım. mı?.... yenemiyordu. !ıte; Koca Yusuf bu - Hani şu Kavalah kızancazl 
det etmiıtir. yüz yurddaı hazır buhındu. Dün aafaha<la gösteriyor. lbra1mn. Hnyı sıralarda Kırkpınarıı çıkageldi: (Aril:UI var) 

- Canım. sen.in cardia, sf•n:n oldu ... Ne oldu Temelimi?... Me~meni duymakta olduğu 
yürek!... Üç gün sonra Melpomeni ayni azabın ıtesirile cllerinı, kollarım 

- Ha!... Neden kalbimi beni suali soruyordu. Fakat şimdi ke • bliküyordu. 

«Son Po.t .. am telılkw: 80 

haberdar et.m.dei diye soruyor - deri. elemi som.uz olmuştu. Bu üç L'amour!. .. Temelüki'm.o!. •. Sa. 
sun?... gün zarfında Temel yeni tarz ha. de kan koca mı olmalı!. .. 

- Evet! yatı mudbinoe harekete devam et. - Tabii değil mi? ... Günah ~ 
- Bılmeın? ..• Kalbim... mi§ti. Eski Temeli ihya etmeılt için liyece'k değiliz ya ... 
- Adı!... Anladım... Kalbin zavallı Melpomeni her çareye baş - Amma ben evlıyim galiba .•• 

YAZAN • EKREM RE~ID hasta!... vurmuştu.. Fakat beyıhude emek! Evet ... Apustolla eskıden evlen -
• ~ - Yok efendim. yok!... Temel, sırtuıda geaeliği, başında mi.ştik. Niçin evlenmıştik bilmi • 

Hayatının en büyük heyecan-1 Malıimatıfuruşiuk eden muhar-1 oeğirn. ;tıyacağım, ağlıyaca.ğım.; _ Ah Temel, Temelaki, 'l'eme. takkesi, minderin köşesinde mu - yorum amma evlendik işte! . •. 
larıru şLmdi ebced hesabında we rir gayretile Melpomenı yabancı ağlıyacagun.!. · • la'kıimo sende bır şey vaı-!. .. Sana si!k:ile meşgul olmaktaydı. Bir ak - - Ondan ayrılırsan seninle ~ .. 
wzinalt makamında bulmaktaydı. ta.birler, yani terimler sıralıyordu. İstiıklbalde ağlıyacağını dü~üne. bir ~y oldıu!... şam. ~~l~me~inin rakı .. içmek lenirim! .. ._ 
Kapı yerinden fırladı, ibir çığlık ~ak.at (tion) la biten kelimelerin rek Meipoılleni şimdı ağlıyordu. Me-Jpomeni, istemiyerek. bilmi. teklifını şıddet1e reddetmıştı. - Pek ıyi . . . Amma Ap ıstol ı. 
koptu: sağanağı biroenbire kesildi. - Melpomeni, güızel başın üze- yer.ek. Temelin: en hassas noktası. :- Rakı mi? ... Nauzübilllah ..• temiyecek, niçin ısin içinde para 

- Temeliınu!... - A ... Mo.ı a.mour, ne oldu?.. rine yemin ediyorum ki hasta de- na tıemas ~ti. Sana bir şey ol- Üç gecedir Melpomeni kendisi - meselesi var ... Apustol beni .bıra.. 
Mıelpomeni içeri girmişti. Koş.. Hastasın? .. Ni)in gecelığinle otu- ğilim!... . . .. . • du, deme'klıe Temelın en der;n, en ne tahsis edilmiş olan odada da - kırsa sermayesinin yarısını da bt-

tu Temelin boynuna atıldı. ruyordun?... IHagta.sın?... Evet, . - PS: ıyı oyleyse nıçın geceli. gi2li ıztı.rablarını uyandırmıştı. Bu ~kadan dakikaya artan bi~ asa • raıkıaca'k ... O zaman ne olacatc?" 
- Temclimu! .. Mon Dieu cest evet biliyorum. hastasın! ... Bunu ğinle otıuruyorsun?.. sötlerıi işitince Temel sanki bir ya- bıyetle Temelı, saatler geçtikçe de A'pustol mahvolacak? .. . Amma h'. 

fou!. . . Nasıl oldu gene kavuştuk!.. cardiamu anladı!. .. Ah ne oldu?.. - Biline.mi .. Oturuyordum iş - rasına dbirunara:C canını acıtan ol- Temelden kat'ı ümid.den sonra bir liyoruım Apustol çok kurnazdır. 
QU€'lle sensation1 .. Teımelimu, Te. Nedir hastalığın? ..• Niçin hasta - re,tbir az me~uldüm! •. Evde bu ml.19 gibi irkHii ve heyecanla sor- türlü ğ!öıiine girmek istemtyen hem çok kurnaz. hem çok paragöz 
melikimu-... Sus, sus konuşma .. sın? Ah Melpvmen:, ah kaymeni! .. kıyafeti tereih edıyorum ... Daha du: uykuyu beklentiştı. Dördüncü gü. dür. Beni dünyada bırakmaz!. .. 
Böyle sarılanmış kalalım... Sus, Temel, beyhure yere endişcle. rahat!... _Bana bir şey mi olc!u? ... Ne nü son -bir teşebbüste bulundu. - Ne çare!. .. 
sus!.. rini .i:zaıleye çalışıyordu: - N.için evde oturuyorsun?.. oldu? ... Söyle!. .. Söylesene!... - Temelimo, sen artık beni sev Melpome..,i Eschyle veya So-

Temel b ir şey söylememişti. O - Yok, ruhu revanım, yok has. - Nereye gideyim?... - Ne bileyım ... Sen 'böyle de • miyorsun!... phoclesin facialaı-mın bir ka!ırama 
derece ~ırmıştı ki ve kapının b ir ta değilim, ı.i.züime, endişeye ma - - Sen evde oturamazdın' ••• E- ğildın! ... Evde oturmazdın, gece. - Ne cromek o? ... Sevme"L olur nı olmuştu. Bulunduğu. mevk.ie an. 
denbire açılmasmdan o kadar kcrk hal yok!. vet, evet hastasın!... lik giymezdin, sonra... muıyıum! ... Bunu nereden çı!kan - cak kadim Yunan facıalarmda te. 
muştu ki 00? söylemeğe :::nuktedir Fakat Melpomeni fikrinde mu- - Ybkı canım!. .• Yok ... Bü - Devam et.m.ek için sesine fazla- yorsun nuruaynım .•. Seni sevmez sadüf e<lilebilirdi. Ne yazık ki kı-
değildi ... Diğ~r taraftan Melpome sıniı: wn mukaddesatım üzerine yemin si'le ıtatlılık veret·ek kırıttı: olur muyum? ... Seni o derece se - yafeti vaziye~i!P- mütenasib değil .. 
ninin kolları aras•M sıkıştırılmış _ Evet. evet, bfüyorum. has _ Ederim ki hasta değilıml... _ Sonra senın Melpomen!yi viyorum ki tahtı ni'kfilııma alma- di. Sırtında, şu son moda ropdö • 
olan boğazın.dan nefes bile güç tasın... Saklama, niçin saklıyor _ - Peki. niçin beni karşılamağa göındiü~ zaman daha çok ateş ğa amadeymi!... şambr yerine Phidias ve dığer eski 
geçiyordu. o derece ki bir aralık sun?. .. Hastasın!... YüzfüıdEn gelmedin?.. gösterdin!. Beni par p-01itesse ya. - Pek iyi niçin hiç... Yunan heyckeltraşlarının mermer 
boğulmak tehlikesi baş göstermiş.. bel1?!... Hastasuı, öleoeksin!... - Ne zam~ geleceğini~ bilmi _ landan öptün! ... Eskiden olsa böy. - Sus ... T?vbe!... Ağzında:ı üzer:inre. ~i~~ştirdikleri şeılle 
ti. Ah, ben ne yapacağ:m o uıman! ••. yordum ki!... le mi ye.pardın?... ne a<:ayib k~lam. zu~~~ edece~tı. s~ları gıı?,ı ~ok~len uzun elbısele-

- Quelle sensation, quelle en.. Siyah elb:seler ıgiyeceğim, yüzü - - Nilçin aenin petit cceuır 8Öy- Ve gene ağlama.ğa başlıyarak BiliyQrsun ki evlı degılım ... Nı - rın, ağırort:ılerın bulunması 11 • 
8"tion. quelle adoı-ation, quelle me siyah örtüler koyacaiJm, her- lemı!ldi? deınm. etti. kMı olalım... zımdı. 
juıbilation!... p ..m mezarına ti98k cetire - - O dıa kim.?. - llvet. bili.yonun. aana bir ~ey - Olamam.! ••• Olamam!. •• (Arkua nr) 
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1 Son Posta 1 S. P O ·a Ordu hizmetinde biUnl çalıŞacakl Tarihten sayfalar 

B ·kt F · b. go" n u" llu·· hastabakıcılar arasında (Ba,tarah 
2 

nci sayfada) siyordu; neredeyse mfülüman a.. 
eşı aş enen ıre . - sağ~:raa::ı:J~;: ~~ç~ake~:rıi1~~ ~~leb;;ır~~~~~aaho~~c:::ı~ı~ 

k 3 
•ı d• (Battarafı 1 İDci aqfacla) dah ve sobonlu suyla yıkanır.» gidip oonmüş olan Osmanlı elçisi reket versin ki şı.a-ada burada olan 

arşı Sayı e Yen 1 şısında gurur duymamak, ta yürek- Biı batkaaı söze kanştı: müteferrika AJuncd ağa, solunda münierid vak'alar<lan başka bir 
ten derin J>ir saadetJe aaraıJmamak ~ Fakat sari hastalıklarda çavuşbaşı, h.E!'PSmden muhteşem at hadise görülmedi. Zira tedbirler 
imkansız. bö}1e değildir. O vakit, yatağın e- lar üzerinde ilerliyorlardı. Daha pek sıkıydı; padişah bile bostan -

(Bularafı 1 - ...,.fads} 
yi• etmiş oıdu. ,,,--· Milft kümede .... , 

8efikta§ 29 Haziranda Galata- ' 
sarayla son 'llaçıru yapacak ve bu takımların vaziyeti 
maçı kaybetse .bile şampiyon ola. o. G. B. M. A. Y. 1'. 

caMlr. BeşıiiktaŞ 17 H 3 - 50 ~ 48 
Dün bu maçtan evvel Fener- o.sa.ray ıa :> 2 2 33 ıs 33 

bahçe ve Mi.ili -tadumın eski sağ F.BahÇe 13 8 2 3 30 ıs 31 
açJiı Niyazinin hafta içinde vf?'fat .AıtaıY 16 7 1 8 26 30 Sli 
edeı babası için bir dakikalık İ.Spor ı 'l 5 3 9 34 4!> 30 
merasim yapıldı. A.ordu 18 5 3 8 32 47 29 

1 
D..8poır 16 4 3 g 27 36 27 

Galatasaray 3 - . Spor 2 H.aııbiye 14 s 12 1 21 26 2s 
htanbulspor :ıiizıgirla beraber o.Birliği 16 4 1 11 22 32 25 

oyuna ba§ladığı için. Galatasaxay • M.Bpor Hı l 8 6 29 37 24 

miid.a:faasın.a karşı devamlı hü<.:um ~ ............................................. ..41 
lar yapıyordu. Sekizinci dakikada 1 İ. Spor: Fikret - Sefer, Rüş
Mustafa Galatasaraya güzel ve ilk 1 tü _ Hayrı, Tar;.ic, Faruk 
sayıyı kazandırdı. Galatasaray ikin Fahri Süleyma.n, Mükerrem Ka-
ci gol için gelişigüzel bir oyunla dir t~et. ' 
mfrca<l'ele cd.erken Enverin yaptığı Ualkem: Şazi Tezcan. 
bir firikikten İstanıbıulspor Tarığm Betiklaf 3 - Fenerbabçe ı 
iyi bir şiitile !beraberlik sayısını ilk maçta olduğu gibi bu karp-
18 inci dakik.ıdn yaptı. Rüzgarın ı.a,maaa da riizgac çok. fena esi -
büyük ıtazyikile mücadele eden Ga yordu. B~;ktaş rüz.gar altında idi. 
latasaray !mutlak beraberliği en Birinci deHeyi atlatmak için yap • 
kısa b"r zamand.a ıbozacak kadar tıkları ilk tedbir de müdafaa oldu. 
çalışkan oynadılh için, İstanbul- Fenerbahçe bu ciddi avantajdan 
spor her an miı~ül vaziyette idi. istifac:le etme~e, Beşiktaş da .bu var 
Salamattinin ortalayışmdan istifa- tayı atlat~~~ı~ . cehdeden bır gay. 
de eden Mehmed Al· 22 nci öaki. ret sarfettıgı ıçın, esasen beklenen 

kada -.;;,k m 1 b. 
1 

··tl Galata. heyecan azami dereced·~ idi. Kü • 
....... ; em e ır şu e 'ük F.k t. k ·· ·d b. . . . İ ç ı re Jn ço musaı ır za ~ 

sa.rayın ıkıncı sayısını yaptı. s- ___ .ı Y hv L 't hır' li bi h"' - · f rnanaa ap g e VJte r ucu-
tanlbulspor Gt1laıtasarav mu.:ıa aa- ınu Be .. ı'kta· sol mua .. H'· . 

~ " ~ du • '$ 1 vını uııeyın, 
sını sarsacak kad~ agır ıbasıyor . • rakibinin pantalonunıı yakalamak 

Galatasarav hucum hattının hıç suretile ve .Ptk gülünç bit şek.ilde 
bir suretle afferUlmiyecek kadar durdurdu. 
bo.zu'k oyunu, Galatasaray kalesini Her fırsatta hücuma geçen F e -
ciı:ıima müşkül vaziYf"tte bıraktı. nerbahçe, bil~ıasn Naeiııfo şahsi 
İstanbulgpora.n kısa bir zaman oyunu yüzünden bellibaşlı fınatlar 
i'(,·ind"" ~k mukemm!'l bir anlaşma kaçırdı. Beşikta, hakikaten çok 
SJ netice6inde Süleyman feYkala. müşkül vaziyette kaldı. Hakkı ve 
de bir sükunetle 35 in<:i dakikada Şerefe varıncıya kad•u m;~dafaaya 
;ı.· 'ak·m, 'Pkrar berabere vaziyete yapılan yardım Fenerbalıçe hücuın 
getirdi. Rüzgardan azami ;bir şekil larmı uzun zaman kesemedi 
r'e istifade ptmek >ı:ıtyen IstanbıuL Fenerbahçe devam eden bu . tazı. 

4-.akim bir oyundan sonra en yik.ini kuvv~tiiıde:ı ziyade' :'izgar .• 
büyi.ik avantajı kaç:rarak devreyi dan a~ıyordı~. Hesa~sıı: ve ı3abetsu. 
2-2 b -> berf> bitirdi. şütlerle va.kit Y,"çıren F enerbahçe 

tk. r~ d - . ·ık :ı.. ;ı, üstüste hücum yaparak Beşiktaş! 
·noı evrenın ı on 1ueş 'Ua- b 1 B ·k k t • · d k .. d G 

1 
tas b" una ttı. eşı taş a esmın arma-

•• <>,<:ı ıç:n e a a araya .'.r• dağtnık oıduğu 3 7 nci dakikada 
tfaı;hulspora 7 a.vut olud. Bu mud' bü~ Fel,ıerbahçe muhacimler~nin 
N "'arfmda Gaıııtasaray pek ita- keçırdığı topu, Niya:ci Beşiktaş k<ı
t ii olarak çok hakimdi. Galalasa- lesine soıktu. İki dakikalık bir teza
:-ı • ıı-ücıım ha~tının bu kat'i haki- hürat henüz sönmemişti ki B~-;iktaş 

, fyd iç:nde nctic» oiamanuısı faz. parlıyan bir hücumla beraberlik sa 
... nazlı oynama.sıncan ileri gelL ymnı Şakirin vurnı:ile yaptı. Be -

1
'0r.J:U. ciktaş bu bera.berliğ~ razı olmadı-

23 dakrk:ı deıvam eden Galata- ğını isbat ı::de:ı bir oyunla 2 daki.. 
sar;ıym tazyikı ~fakın ~ütile be
raber'i·ğ; bozarak Galatasarayı 3.2 
gaJ,"lb vaziye~e sokta. MütemadL 
yen istanbıılspor kalesi önünde 
oynayan Galalasaray muhaıeimlcri 
bu tek kalelik oyun arasında bek
lenen hünerlerini gösteremediler. 
İstan\bıu1spor ı•ek mükemmel müda 
faa ile, rüz.gôrfa beraber oynayan 
bir takımı nasıl du.rdur:mak müm
kıiin olacağını ispa': ctmf'1dR giıç. 
lü.k çekmı~i" İ!kinci devrede bir 
avut ve bir go1 i1c bütün zaman!
nı öldliren Gn1aıtıısarav hücum hat 
tı için maçın bu neticesi tenkid 
edilm~ğe dle~er bir noktadır. 

Garib b;r hakimiyetten sonra 
GaJatasaray maçı 3-2 kazandı. 

Galatasaray: Osman -- Farulk, 
Arirıan - Mıı:;a, Enver. Salım -
Salıl:hattin. Mustafa. Cemil, Eşfak. 
M. Ali. 

- 28-
Muhsin Çelebi, uşak Alinin ar

kas:ndan kapıya gittı. Sokakta, 
Hırvat bahçıvan ve Sürmeneli Ali 
giıbi birçok adamlar koşuşuyordu. 
Esircibaşı. kapıuı,1 kocaman demir 
kolaru11J1 dayadı. Sonra, konağa 
koştu. Konağın haremind~ <iört ca
riye ile bir kahya 'kad~n vardı. 
H~. şaşk.Ul, ç.ı:pmıp aglaşıyorlar 
Çin.gene kızı Bal rla, ortalarıntla 

ka sonra Hakk:nın sürüklediği hli. 
cumdan İbrahimin şütile ikinci go
lü yaparak galib vaziyete geçti. 
Futbol<la eneriinin oynadığı rolü 
pek güzel anl~tan Beşiktaş mağlfı. 
biy,.tt,.n, ~aHbiyere geçerek devre
yi 2-1 galib olarak bitirdi. 

ikinci devred~ F enerbahçe ilk teh 
lilCeyi beşincı dakika<la atlattı. Hak 
kının frikikte:1 verdiği pası, Şeref 
heba etımeseydi, F enerbahçe cok 
müşkül bir vazivette kalırdı. Be -
!'ikta'i oyunu gevşettiği için, Fener 
bahçe daha mii~sJ<İr 0Jm3~a ba<>la. 
dı. Niyazi o;ol açığa, Rebii !!oHçe 
gelmek suretil~ yapılan yer değiş.. 
tirme Fenerbahçl!nİn riizg5.r altın
da iyi oynam{lslna vt-sile oldu. 

Fenerbahçe hakim oynadığı Lu 
müddet zarfında beraberliği temin 
edecek mühim pozSwonlara girdi. 
Fakat kimse doğM dürüst topa vu
ramamıştı. 

Devrenin sonlarına kadar boca-

Bu saadeti b~r müddet evvel ııö- tüve gitmem ~ınıdır. Anlad.nız sonra Nem.~ sefaretinin diğer a- cılan alarak geceleri koı geziyor; 
nüllü hoca olarak kızlarımızın ara.. mı"> Bu itler · öyle .zannettiKiniz ka- daml~, kahbler. kavasl.u-; uşak- her tarafı göı:den geçiriyordu. 
Jlnda yaşamış, müphadelerimi Son dar basit ve kolay deiiJdir.>ı lar gıelıyorlartl'ı. Bununla beraber Lakin !::>u hal uzun sünncöi· l'i
Posta okuyucu\anna nakletmiştim. Gönüllü hr.moirelerden yük.len - ~ı hükumeti de ihtişamdan vayelterin hep uydurma ve t~liş 
Sekreterimin dtin bana verdiği va- d~kleri bu kudısi vazife kart~stnc1a .. zıyadie dehşet salmak için ne la- eseri olduğu anıaşıldı; ortaJık ya. 
z.ife ayni ~evincin içine _bir daha kı duygularını sordu~. Demm aa - zımısa yapmJştı: Teşhir edilenler t~tı; Avusturya elçisi Çernin ser
lı:arışmama, ayni gururu bir daha hırsız davraoara~ soze atılan MP.- arasında o sırada harb halinde o- bes't b k ld . · .. di aıh 
duymama \•esile oldu. liha ~ir~y. hislt:rini fÖy}e )\ula- lan İranWardan iki bin maktulün t aıf -~~- ı ' :~.~l.ynı1ugundu pHa ~:.. * aa ettr: İ . ar ıı1ut1n ı.t;ı.uou o n . e.r~•-

B İ ·1d·1 ı· . . başları, ranhlardan alınmış uç ten otuz üç 'kişiıye hil'at .giydırlL 
Bu sefer ordu hizmetinde bilfiil k ıc- u b-?e .. sb İÜt 1.s~tm8n orta baYTak ve yedi takım mızıka bu- di· lakin ayni seref İran hudu 

çalışacak ~önüPü hastabakıcıla,r a- . ı~m~1.. dıtırdı~. ışını ayan lunuyordu. Bu başları şı::rk h'.ıdu- cru' ~- k _:1. b., 1 t" -
d D h · d·~· Jnonunun avctıne koşmak oldu. .. . .. .. n'l..lldn e:)ll\. aş an ge ıren on 

rasın ay)m. ers aneyf! gıı ıgıın T b"· d ~·ı . . dundan Macar donmesı Tekeli non "k' ,....: . ...J ·ıa· b h l A sırada der• h\tm;. ordunun müs _ a 11 egı mı, ınsan vatanı JÇın d . ti N 1 . ·. ö ı. ı ruışıye ue verı ı ve u a -
. ·-:· b"l · v h ermış . emse e çısı ve maıye - t l · · , kt . · takbel hemştrelerı aralarmda tatlı c.anını .. 1 e v_enr: ~ta? te - . . .. · VUS ury~ e .Çlstnın can nı sı ı. Zl-

b
. .. k d l ı d B' likeye duşerae şımdı hepmuz gö - tmde'kıler bu manzarayı ı) ı karşı- ra kendılerı de onlarla bır tutul~ 
ır muna a11B.ya a mış ar ı. naz ' ] ...:ı 1 ı·k· b · · ~ " 

evvel hocan;n anlattıkları üzerinde nüJlüyüz. Varolsun, Bayan İnönü.> amauı ar; a ın u hıslermi açıga yor demekti. Bununla beraber hiç 
konuşuyor, anlamadıklan yerleri Orta yaşlı bir baya~ olan fevki. elli vuramazlardı; es~n buna hcık- ses çıkarmadı. 
birbirlerine soruyor, eksiklerini ta- ye Alpay, heyeca~ınl ıfadede genç ları ?a yolotu. Hatta ba:r~_rak me - Saraydaki kabul merasiminde 
mamlıyorlardı. Hepsi de m~s'uddu, arkadaşından gen .. kalma~ı: selesıı az zamanda .ortalıg:ı ~ ~a : pad~ah ona elini uzattı; ark~daşı 
hepsinin de gözlerind~ hazıtlandik- . •- Tayyare . subayı ~lr karde- dar dehşet ve it:?laş vermıştı kı Sezar Gallo da padişahm elirıi sık. 
ları . mukaddP.s vazifenin ışığı ve şı!11 ~ar. On~ m~llet~ h~~ıye ettı~n. b~şka 'her şey unutuldu. Zıra bir mak şerefine erdi; bununla b.?ra-
alevı vardı Şımdı de asıl mılletım ıçın kendım rıva"·et dnl:ı::l'mtd•ı be l _..:ı l d .1 t • · 

• L! t ko or J · ~ 'J · - • r mua lt::"Ue vapı an ~\: e eıç• -
K d. . t k . b mzıne e Quy um » F 1 k ' bd' ~ en 1mı tam ara·, zJy.ıret se e- D d. S ~ · ., · 1 . d J d 1 - a an ıta. a ne yazılıymış !erine sad,.azam konağında verilen 

bimi anlattım. O vakit etraflmı sar- el kL onra .. ~oz er~.kl.? u . . 0 u, biliyor musun? resmi uy;fet esirı:ro?ndi· çünki'i da-
d 1 k d"l · i bli " mem. e et ~evııısı.e yu · u tıtuyen N n , . ı ar ve . e~ ı erıne nantrtlŞ' tun b' l r '·ı • • ı - e yazılıytmş? ha bazı ihtilaflar vard'ı. 
ınsanlar gıbı cesaretle: ır sese ı ave ettı. İ ' .. • . . 

«_Sorunuz. isterseniz bizi im- «- O, _yanilfu dakikada yur. ··ıd··~~tadn.ou~da h~çl~ b~~r~k ~- Bu had.ıse ge_rek. elçı~erc, ge~ 
tihan ediniz. Hepsim öğrendik. Ya- dun h~v~kıa~ını ekbliyen kardeşim ru 

1 
u!1n ~ne aman ıd .. ev ekıı ~ • Osmanlı ıd:recılerı~c Iıbret ol ; 

pacağ1mız bütün vazifeleri biliyo- J>C'.k. kü~u ya§la abasız kalmıştı. VQ m ıte 1' es.u~e. uşe~e mış!_ bir daha setirlcrin ,uayrak açma • 
ruz.» Dıkış dıkerek, çalışarak onu yetiş- Bu konuşma gıttıkçe uaha telaş lan yasak edildi. 

tirdim ve ctskerlik mesleğine sok - uyancbnyordu. Sonra yeni riva - Kadi1·can Kaflı 
Dediler. içlerinden biri, belki en 

küçüğü, fakat en aabıraı zı atıldı: 
«- Meseia bugün pratik lıasta

bakıcılığı ta!iıni yaptık.Yatak yapıl 
dı, yatak bozuldu.» 

Biraz şaşkın ve mütehayyir sor
dum: 

«- Affedersiniz, anlryıamadım. 
Yapılıp, bozulan yatak ta nc;ı ıı 

«- Canım, y<.rahnln yatağı.» 
«- Ya, bir vak·a mı oldu:> Ya

ralanan falan mı var;ı •ı 

«- Yok canım . mesela siz va
tan müdaf<ıası mevzuu bahsolduğu 
zaman harbe gitmiyecek misiniz~ 
Farzed'iniz:. L::j, yaralandınız, tabii 
sizi bir hastaneye kaldıracaklar, bir 

v ' \ ' j ' • tı İ iL' ı yataga yatırac.\K ar. şte yataıc: ya-
pılıp bozuln1a'sı 'bu'· deriı~kriı. Siz 
iyileşip kalkt:ktan sonra yatak so. 

lıyan Beş!_ktaş yeniden ağır basma· 
ğa başladı. Bir. iki dakika içinde 
Fenerbahçe kalesinı saran B~ .. ,;ktn~ 
35 inci dakikada İbrahimin şütile 
3 üncü golü J~ yaptı. Artık kafi 
hakimiyeti Beşiktaı1a hı rakan F e • 
nerbahçe hiçbır suretle mukabele
ye lüzum görnıedi ve maçı da 3-1 
kaybetti. 

Fenerhahçc: Cihad - l.ehib, Mu
rad - Ömer, Zeyrel, Aynın - K. 
Fikret, Naci, Ali Rıza, .'liyaLİ, Re-
b .. u. 

Beşiktaş: :\1. Ali _ Yavuz, Hüs. 
nü - Rifat, Halil, Hüseyin _ Şakir, 
Hakkı, İbrahim. Şe1·ef. ~iikrü, 

Hakem: Samih (!Spor). 
Ömer Besim 

Dün yapılan g · reş teşvik 
müsabakalar1 

İstanbul Güre, Aj..ınlığı tarafın
dan tertib edilen güreş te§vik mü -
sabakalarına dün Fatih Güreş klü
bünde devam edilmi~tir. T ekııik ne 
ticeler şunla'rd ı r: 

56 kiloda: ! - Emin (Altın • 
tuğ), 2 - Muzaffer (Güreş). 

61 kiloda: 1 r--" Halil, (Güıeş), 
2 - İsmet (Altıntuğ}. 

66 kiloda: 1 - Hüseyin (Gü
reş), 2 - Panayot (Kurtuluş Genç 
lik). 

t\ım. Bütün ömrümde yalnız bu yetler çıkıyordu: 
memleket için çalıştım, bugün de - Kiliseler ve manastırlar si • 
burada bunun iç.in bulunuyorum. lahla <lbluymuş! 
Yur~uma her şey feda olıtun.» _ Hıristiyanlann evleri cie bi-

Bır genç. kız, /\ys~! Olcayto: rer silah amb!ln olmuş! Rumlar 
,,_ Benım de r!edı, babam as - l l · k kl 

k H d d b '-1' a· k bun ar a ısyan çı araca armış; 
er. u u u e.ıı. ıyor. ız as er . · 

dot:.muş b" ·ıı t. K d k , ansızın ş~n ele geçıreceıklermış. 
~ ır mı e ız. a ın, er e.it · · 1 

vatan istiklali !çin, seferberiz.» Isya.nı da Cıı;v1t papaz aı:ı hazırh -
Kursa dev:ım edenleT arasında yorlarmış. Kazak!:ır yenıden Ka -

memlekete yeni gelmiş, Bulgaristan radeniz kıyılarına inmişler! _ 
h jki genç kız da varriı. , İstanbul Boğazına da gire-!ek. 

Senelerce yurdun taşına toprağı_ lermiş! 
na hasre! ç~ktikle.rinj söyliyerek: Korku yalnız halkı değH, padi. 

"--:- Şı~dı dedıler, bu r:rıübarek şahı da sarmı!}tı; hemen lazım ge
topragı mudafaa cdeceklerın arka- len tedbirlere baş vuruldu; Nemse 
sın.dayız. Onlar korkmasınlar, ya- elçisi nezaret altına alındı. Ciz _ 
ralanırlarsa yaralarını biz saraca - · ,_ · • 1 T 1 
ğız.l> vıttt:nn umumı ve,c : o an papaz 

denize atıldı; diğer dört papaz Ye
Gavıi Ozansoy dikuleye hapsolundu. Çavuşlar, 

72 kiloda: 1 - Faik (Güre§), kaymakam ve yem.çeri ağası biz. 
2 - Ahmed. zat şehri dola.:ıarak hıf'istiyeın ev

79 k.iloda: 1 - Hüseyin (Altın
tuğ), Rızık (Ahın tuğ). 

lerini. kilise ve muıastırları arad1-
Jar. Şehird'e dehşetli bir hava e • 

lzmitte önümüzdeki ders 
yılmda kız enstitüsü açıhyor 

İzmit (Hususi) - Şehrimizde 
önümüzdeki den yılından itibaren 
kız eı-.stitüsünün açılması takarriir 
etmiştir. Akçakoca ılkokulu k1z 
enstitüsü olacaktır. Mutii müdü -
rümüz Bedrettin Ahıskali bu mak
ııadla Ankarada bulunmaktadır. 

Bu müjde §ehrin her tarafında 
büyük alaka ile karşılanmıştır. 

Yurdda atletizm faaliyeti 
Efazığ 15 (A'.A) - Bugün E

lazığ atletizm birinciliklerile yeni 
sene atletizm faaliyet programınin 
tatbiklna başlanmlş, gelecek hafta 
Seyhan, İçel, Hatay, Malatya, Di
yarbakır, Anteb bölgeleri ara -
stnda yapılacak Türkiye grup bi -
rinciliklerinde Ela:zığt temsil ede -
cek takım aeçihniıtir. 

87 kilo: ~ustafa - Adnan arasın 
da yapılması icab eden güreş Ad- ( Ankara Basın Birliği kongresi ) 
nanın kolunun sakat olmasl dola • 
yı.sıile :ıfapı1ar:ıadı, birinci Muatafa 
Çakmak, ikinı:i Adnan oldu. 

Ağn<la birinci Çoban Mehmed 
ikinci Samsunlu Ahmed. ' 

Gül kupası mUsabakalari 
Atletizm Ajanlığının t'~rtib etti

ği Gül kupnııl maçları <l,ün Kollej 
sahasında yapı~ı. 

Alınan derP.celer şunlardır: _ 
200 - Muzaffer 23, Cezmi 

23.1. 
400 - Muz.ııffer 51.7, Rıza. 

1500 - Eşref -4.26.5, Ali. 
1500 - Eşref 16.39.4, Ali. -
4X200 Galatasaıay 1.38.8, Fe. 

nerbahçe 1.39.9 
Gülle - Veysi 1235, Mehmed. 
Cirid - Kemal 5'.:ı'2, Varan. 
Yüksek - Selim 1.65, Haluk. 
Uzun - Muzaffer 6.5 6, Çar • 

oğlu. 

Üç adım 
Yavru 13.24. 

Akpınar 13.39, 

J] 

•• 

j 
An.kara. Basın Birliği kongresi evvelki gıün toplanmış ve heyetler 

seçimini yaparak -dağilnuştır. Resim birlik azalarını kongred€n 
sonra !bir arad;ı göstermektedir. 

YAZAN : REŞ.W EKREM 

aşağı inerken arkasından bir çığ
lık <la1gası koptu. 

Ah:Lrda boş at vardı.. Muhsin 
Çelebi i'k.i çıpla!C at çekti. Çingene 
kızile beraber hayvanların üzeri • 
ne atlamışlardı ki aşçı Durmuş 
ağa ,göründü. İhtiyar, ağlayarak 
efendi zadesine bir çift dolu ta. 
banca uzattı: 

- Şunlar yanınızda bulunsun 
bey oğlum! .. 

dUrrnayıp bağırıyordu: 

Esircinin konağındaki telaş 
Dedi. Durmuş ağa, oğlu gibi 

tutup hizmı:?t cttıği Muhsin Çelebi
ye ömründe iHc defa olarak oğ 
lınn> diye hitah ediyordu. Çinge. 
ne Bala da: 

Bal: 

- Bre karılar çırpınıp durma
yın ... Bre tiz beyimize bir kat es
ki liıl'Vat ve Ar:ıavud uşak esva
bı.·. Bre Uz b;r yırtık pabuç.·· 
Karıl.ar durmayın! .. 
. ?e.nıç çingene kızı Muhsin Çele

bıyı ~rıü:r görmez: 

larının ~iy7ti verilmiş olan çekme.
1 
kapının açık · kanadım.. dayamı~,, --: Konakta başka kim vaı-?!. . - Benim oğlum... Velin ime. 

D:.Y~":;h~~:çeel~~fr?! ceyi getırdi. Yere •boşalttı. Bu çek sessiz. ağlıyo!"dU .. Muhsın Çelebı, Dıye sorc.ıu. Aşçı, ba§tle k.:.mse tım evvel allah sonra sana ema-
k . , c ı, biraz e\'- mece<le, esirciha~ınm Cihangirde- yerd'e kalan mücevherlerden üç (kalmadığını anlattı. net! .• 

. -1'.BeYirn d"..ırma ... Canım Muh
sı.~ 9-e_I_ebiciğiın durma .. Ana baba 
gur;;;.~:!.. 'l'iz soyun!. 

ı, ve csircibaşıyı bPkleme. 
den sırtından hı:ırmanivi çekıp at
tı. İ-pekli ınintan•nı p;ırçahyarak 
çı~ardı. Muh~i:-ı Çelebinin sırt ~~ 
kiıhya ka.d'ıntn ağlavarak getırdıgı 
bezden ibir ırgoıa mintanı glY,~\;di. 
Esird~ı, ,a.Y,:ağtna da bir eski po
tur çeki~ nalçalı bir irgad kundu-

\'el~ çin~en:, ız . ~lı~ uzun kirpik- ki konağında bulunan .~~cevher- parça yakut s~ti. İhtiyara yakla- - Torla'k Ahmed?. Dedi. Sonra, koşup konağın .. bü-
lerındeki goz ~aş ~rını.. h:ııtır~adı. leri ve nakdı vardı. Kuçuk Bal, şarak: - Gitti. yük bahçesini açtı. Sokağı şoyle 
Yüziindıe acı b:r tcbessum bi:!lırdi; 1 rastgele. üç avu~ mücevher Muh- - Durmuş ağa .. Dedi •. Sen ba. - Kıüçük Ali'l bir gözden geçır<iikkn sorıra: 
Balın iki o~uz başından tutup sin Çelebinin kuş::ı.ğına, üç avuç na baba yadi.gansın ... Bunlar da - Gitti. - Varın selamcıtle ... 
göz ibd!Jeklerı~; ~kt~: . . ınii~r de kendi kuşağına attı. benim ya.<lib'arım olsun... Kona- - Ayrvaz? Dedi. İki atlı sokağa çıktılar. 

_ Ballı k_ı~ .. : edı'. ~s·.rc ' başı Geri kalnı için de: ğı sana emanet eder:m. .. Şu ka- - Gitti. Durnıll§ ağ:ı, kapı yanında duran 
Muhsin Çeleoının hazınesını kal: - ~ağma edin karılar!.. dınlan da ı;ana emanet ederim... - Ahırda at var mı?. bir kova suyu arkalarından döke-
dıramaz.sın .. : ... Yatak . od.~sın.?akı Deıdlı. . ~ Durnmş ağc. Muhsin Çe. - Vallahi bilemem bey~m ... rek: 
çekmeceyi gotur.. Senı omrunce . ~u saıhı:enin yegane er"ıwk şa- lebını.n ayaklarına :kapandı ve rııç- Seyisler bu ge~e hıç gelmediler... - Seni Alla.ha emanet c.>derim 
Y.aşatır!., . . , : ·r 'tr , ' hı<lı, MUıhs!n. Çe~ebinin ihtiyar sa- kıra . hıçkıra . ~ğl~maga ''b~laf:)ı. Muhsin ÇelePi~ velinimetim.. Efendim! •. 

Kız ceva:b verın.ed1• .x ?fak oda- dık aşçısı ;dı. Adam, korka korka Mıulhsin Çelebı ıhUyan kolundan - Ha}"(ll a\lah~ısmarladık!. Dedi. 
sına gidip, biraz ewel ıçın<I~ saç hareme kadar #mitti. Uaşım bir tutup kaldırdı: Diyerek çingene kız.le beraber (Aıba ' ...-) 
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8 Sayfa 

Leyli Tıb Ta!ebe Yurdunun Tabib ve Eczacı 
kısımları için alınacak talebenin kabul şartları 

ı _ Bu yıl Leyli Tıp Talebe Yurduna. Tıp talebesile biTlıkte Eczacı ta. 
l.ebe dahi alınacaktır. Eczacılar mezun oldukta.o sonra ~ sene me:cburi 
hizmeUe mükellef tut\llacaklardır. 

2 - İsteklilerin a.ş:ı.ğıda yazılı veSika.ları tamamlamış olduklıırı hal_ 
ide, ve Tıp ve Ecucı kısmından hangisine gi.rmek tstedıklerınt bildırmek 
prtile doğrudan doğruya Sıhha.t ve İçtanai Muavenet Vekaletıne mü
nııcaat etmeleri, ve dilekçelerinde sabıt ve sarih aıdrt!$ verme:eri lizım. 
d M". (ıO.lekçe ve ıvesiKtlların Vekületçe alındığı t.n.lıblerin adresler ine bll-

dtrileceği gibi kabul edilip edUmediği de yıne adreslerine a.yrıca yazıla. 
caktır. Miı.rooo.a.t lmdrodıın fazla. olursa gazetelerle aa.n olıınacaktıı·.) 

3 - Kabul mun.meıesi, dilekçenin gönderi.ldıği t.aırihe gore değa, vesıka
'ların tama.mı-andığı tarihe göre yapılacakttr, NG!ı:.san evrak ila müracaat 

_ eıı:lUriler, vesık:al\U'UU tamamlnyacakları tarihe kaclac mumcaa.t. ot.memiŞ 
ayılırlar, ve haklarında hiç bir ·muamele yaptlrna.z. 

4 - H.angi kıstm için olursa olsun pekiyi dereceli Lise me . .mnları ter. 
cıtıa.tı. kabul edileookLü. Bunlardan sonı-a, vesilaıJAriı tam.aınla.nınış ola
rak yn.pılnuş müracaat sırasına göre iyi dereceliler, ve yine kadroda yer 
kalırsa. a.yni sıra gozctilmek şartile ve en küçük sınıfla.rd:ı.n başlanmak 
üzere Fakülteye devam eden müracaat. ~hıblerı ahooca.ittır. 

SON POSTA: 

Küçük Sıhhat Memurları Mekteblerine 
Talebe Kabul Şartları 

1 - Türkıye Ciımnuriye~i tebaasınoon olmak ve ya.şı 18 den aşağı ve 
26 dan yuknrı bulunmamak (20 den yu.ktı.n o:ıanıarın askerlikle ilişiği 
kalnın.mış olacaktır.> 

2 - Orta melDt.dxlen pekiyi ve iyi derece mezun olmak (Lise sınıfla
rında bir veya iki sene fazla okumuş olanlar tercih edilecektir. Bunlarla 
kadro dolmadığı takdirde orta derecelıler de alınır). 

3 - İstekliler, bütün evrakını tamamlanıı.ş olduğu hıakie, dılekçelerinl 
l5 Eylıil 1941 ta.rihine tndar Leyli kısmı için Sıhha.t. ve İçtimııi Mua. 
venet Vekll.letine, nehari kısmı için İstaıı.bul Sıhhat ve içtimai Muavenet 
müdurlüğü vasıtasile mekteb müdürlüğüne gönderecekler<lir. Kabul mu
amelesi, tam evrak ile müracaa~ sırasına göre yapılır. Evrakı eksik o. 
J.anJQ.r, tamıı.tWadııfclaırı tarihe kadar mücacaaıt. etmem~ sayılır ,,~ hak. 

. larınd:ı mua.m.e.ıe yapılmaz. 
Gönde.rlleoelt ve&kalar -4unl:ardır: 

a>. Nüfu.s hüv.yet cü2d.lnı aslı veya ta.sdi.kH sureti, 
bl. Orıta mek:teb Jehadetnamesi asll (da.ha fazla ok'umu~ olanfarın 

şehadetname ile birliktf' tie.hsil mü<ldetıerini tasdik eden re!;mi vesika), 

5 - Y14la.:n 22 yi geçkin buluna.nlar ae Yurdda okumaya ve ileride 
mecburi hametlerini yapmaya engel olacak bir ~ı veya arııası 1

' 

olanl&r ve evliler kabul edilmezler. 

el- Basılmı.ş örneğine uygun ve ii.9tünde tasdikli l'ooografı bulun:ın bir 
sıhhat. raporu (bu ra..x>ru Has+~me Baştabibleri oz:arflıyarak J5thnü .mu_ 
hürliyecek ve isi.ekli taı-a!ından miihürlü za.rr halinde olarak gönderi
lecek.tir.> 

Mu:ıye~ler A'l\k:ara, Sl"3s, Erzurum, Diya.rbıı.k.tr, Haydarpaşa, Nümune 
hasta.ne uile İstanbu1 Çocuk Haı."taneande ve İzmir, Bursa , K<ınya, 
Adan a, Samsun, Bahkesir, Aydın l\lemleket hastanelerinde yapılacak ve 
Jstekliler bu ha.'>f.a.rıe.Lerin bulunduğu vilfı.yet.lerin Sthha.t ve İçtimai Mu
a venet rnüdürlüklerın~ bizzat müracaat edeceklerdir. 

6 - a.L F . K. B. sıuırı için: Tam devreli L~erden veya Lise dereoe
ısen~ olduğu Maarif Vekuletıııce tasdik edilmi.ş mekteblel'd&n pekiyi V'!. 

1'& iyi d-erece ae mezun olmuş, olgunluk imtiha<runı vcımıtş olmak; 
ıbl- Diğer sınıflar içın: Bulunduğu sınıfı iyi derece ile geçmiş, yabancı 

dil ve a&kerlık imtihaıılannı vermış olmak (Tıp Fakiiltesi 3 üncü .sömes. 
tri için F. K. B. sınıfını iyi derece ile bltôrmiş ve viulerini iyi derece 
De vermiş olmak) lhundır. 

7 - Oönde:rileoek vesikalar şunlardır: 
1L)- Türkiye Cümhurıyetr tebaası olduğunu bildiren niHu.s hüviyet. 

Cüzdanının asıı veya fôtograflı ve tasdıkll sureti, 
b>. Lise bı~rme v~ olgunluk §eh:ıdeLnnmelermm asılları Cimıt.ilr.ınl:l

nnı tamamen bıUrdıkleri lialde şeh:ıdetnamelerıııin tasdik muamelesi 
geci~ olanlar mekLcb m'üdürlü1ıünün _ ıcyni_ zamanda bıtırme ve ol
gunluk dereccleriıli de gösteren - fotograflı bir vesikasını gônderecek. 
lerdır LiSCden btr sene ve daha evvel mezun olanlar bu müddeti ne-

rede ve ne sureUc geçırdiklerini büdirmeğc ve tevslk.e mecburdurlar.) 
er_ Tıp Fakültesi oırinci sınıfı içın F. K. :B. imtihan notlarını ve üçün

cü sömestri için F K. B. sınıfı ile vize notlo,rını bıldıren D~knnlık vesiknsı, 

el. Okudukları m~kteblerden veya mahalli Emnıyet idaıesınden alın
nll.ş h iı.sn iiluı.I ıvarok (1Sı, 

e)_ B31Sllmış örneğinde ya.7.llı ve üstünde tasdildi :foliograrı bulınrnn 

bir sıtlhat raporu (Hastane Baştabibleri bu raporu mfihürle kapatılmış 
zarf.lı o?ara.k isteklileı e verecektir.) 

Muayeneler Ankara, Diy:ırba.kır, Erzurum, Hay~a.. Sıvas, Nümu
n.e Hasta.nelerlle İstanbul Çocuk Hastanesinde ve Ada.n a, Aydın , Balı. 
kesir, Bursa, İmıir, Konya, S:ım. un !\>l emleket Hastanelerinrlt" yapıla
caktır. Muayene için istelc!Jer, bu ha.stı:ınelerin bulunduğu vllA.yetlerrtı 
Sıb!hat ve İç.t'1'nai Maavenet Müdürlüklerine bir dilekçe ılc biı.zat mür~
caat edecelderdir. 

ıt, _ 4.5 x 6 boyunda altı tane rotogre.f (cepheden aJınmı.ş ve ince kağı

da. basılmlŞ o:l.aeaktır.) 

8 - Kabul edildikleri kendilerine tebliğ oluna.nla.r, Yurda iltihak eder_ 
ken, ömeği aşağıda yazılı ve Nc.terlikçe tasdikli blr Uınhhild senedini 
birlıkte aötürmeğe mecburdurlar. Taahnüd senedsi1: veya örneğine uy
mıyım ıtaa'Hhüd senedıle Yurdıı müracaat edenlerin len.bul muamelesi 
y:ı.ptlmaz. (Bu .sened istekli tarafından aynen tanz.nı ve imz:ı. edilecek; 
t,•e alt. 'kısmı örneğinde görüldüğü gibi kefili ta.rafından keza aynen ve 
tamamen yaınıarak i.mzıılanacıaktır.) 

'J'.\AHJIUD st;NEDİ ÖRNF.Öİ 
Leyli Tıp Talebe Yurduna kabul edilerek her hangi oi;- Tıp Fakı.itte. 

sinden tabı"b olarak çıktığımda 2000 sayılı kanun mu<:ibinc? Yurdda ge
çardığını uıma.nın (tatıt.er de dahil) üçte ikisi kadar 'bir nıüddeUe [*] 
Sfuhat ve İçtıınai Muavenet Vekaletinin lüzum göreceğı mahallerde hiz
met ;fasını kabul etmediğim veya. muayyen müddeti bttirıneden hizmeti 

terke~ediği.m takdirde Yurddıı. ~nim için sarfolunan parnnın iki katını 
ödemeği; ve tıp ta.hsilınl terkettl.ğim veya sıhhi seıbebler dışın.d:ı. Fa';:•ılte

den daimi ola.rak çıkarıldığım, yahud Yurdda bir senede.ı nz bir müddet 
k:ılarak Yurdu tericevl~ığlm takdirde benim için sarfedilmiş olan pa .. 
rayı tamamen ödemeği; ve bu taahhüd senedi mucibınce benden iste-
necek par~ıı.r iQin 5demek mecburiyetinde olduğum tarıhten itibaren 
% :ı farz yürüt.ülmesin: ve 2000 sayılı kanunun dığer cezai hukümlerinin 
de 'hakkımda. ta.t.bıkini kabul ve taahhüd eyler'1'n 

İmza ve sarih lkametı;ah adresi 
Yukarıda n4res ve hüviyeti yazılı olan nın bu ta_ 

ahudıt:ıme mueibtnce ödemek mecl>uriyetıinde bulunduğu her ders yılı 

için üç yüz ltra olma'- üzere bütün tahsil müddetı için ceman 1800 f"'"'] 
lırn.yı; ve iki katını 6demek mecburlyett h:ısıl okiuğu takdirde 360Q f*( *l 
!ıraya kadar parıı.yı, f .ıtzile beraber borçlu ile bir
lilcte müteseısa kefil v:ı müşterek müteselsil borçlu sıfat.ile ödeyece~im 

Kefil in mesleği ve sarih ndrt'si 

f•l Ecza<'.jlnnn Wl7.•lll edecekleri senedler (Leyli Tıp Ta:ebe Yurduna 
ktık•tl edılerek Devlet hesabına okuyup Ecı?:..1.ôl çıkt.ığınıdl 39&9 s:ı}•ılq 

kanun mucibince üç sene müddetle Sıhhat ve İçt.ımai Muavenet Veka_ 
r;.,unan .................. Uii.h) şcld1nde yazılnoaltt.tt. 

f**l Eczacılar için 1200 lirn. 
f**"'] Eczacılar için 2400 1lra. (444R) 

Ankara Valiliğinden 
Ankara - İst:ı.nbul yolunun 27 +soı - 32 + 300 iı.ncü k'!ln.?erl arasın. 

da 5 k.'ilometre şosenin esaslı bir surette tamiri işi 31'71941 tarihine tesa-
diıf eden Perşemh:ı güntl saat 15.3C da Hıalcs! y.apılmr.k üzere kapalı 
zarf usullle :ıksıltmeye konulmu41tur. 

Keşıf bedeli .22538• ı:ra muvakkat teminatı 1690 lirıı 35 kuruştur. 
Tal.plcrin teminrı.t mektub veya mııkbuzları, tic:ı.ı·p,t odnsı vc·slkaları ve 

lh:ı.le gününden en az üç gun evvel vllayet.te istida ile mürncııat ederek 
bu ı.ş için alacakları fenni ehlıyet vesikalarle bh'lık~ yukarıda adı ge_ 

çen günde s:ıat 14 30 za kada:r teklif mektublarınt daimi encümeı1 riya
setıne vermeleri. BJ işe nJd keşi! ve şartnameyi hergun nafıa müdürlü. 
~unde gorebllecek!eri. c3268, cı4680• 

Emniyet Umum müdürlüğünden 
Z!.\bıta memurları için azı 2400, çoğu 2600 a.ded gri renk kaput 30/6 i941 

tarıhıne müsadif Paza.rtesi günü saat 15 de kaıpalı zarf usulıle satın alı
ııac:.ıktır. 

Bll' adedine cı20o yirmi lira fi;rat ıtn'hmin edUen kaput:ınrm nümme 
\re şut.namesini görmek isteyenlerin Umum Müdi.ırlük satın alma komıs.. 
yonuno. mliracantııı.rı. 

Mı.i.nakasayo. gır.ccek!erin 3850 liralık muvakkat teminat makbuz veya. 
banka mektubile bera;Jer 24.00 sayılı knnunun 4 üncü maddesinde yazılı 
belgelerle bırlıkte zıırrınnm munakııs:ı günü sao.t. 14 de ıtadar komisyo-
na vermelerı. a31151> cı437h 

A skeri Liseler Müfettişliğinden: 
Askeri li.S~lere knydi k:ı.bul için liSeler müfettişlığine bir çok mür:ıca. 

a·~ar vaki -0lma.ktadır. Askeri liselcrtn knydi ka·bul işlerıne 1. Teşrin 
9411 de ba.şhnac:ıktır. Kaydi kabul şar.tanrı -zamanında gazetelerle ny
rıc:ı. atin e::ı.tccckLır. Bu husust-n ~iwd.i:dcn miinı.cao.tta. bulunulnna.m:uıı 
ilan olwıur. (63) l4703J 

dl- Çıkt.J:ka.rı mettebden veya mahalli poliSinden alınını., hii3nüruı.I 
ltfı.ğıdı, 

eı- 4.5 X 6 boyunda üç tane totograf tcephOO.en alınmış ve ince kA
ğıda basılmış olacaktır.) 

4 - Leyli mmına kabul edUdiğ: kendılerine tebliğ olunanlar mekte
be ütııhak ederken, ö.ne~i n.şagıda yazilL 'Ye Noterlik en ta~lkli !bir 
ta.ahlııid senedını birlikte göt.iinnefe .medburdµ:rla.r. Taıahhüd sened.siz 
v.cyn örneğine uyml)"an senedle müracant edecekler kabuı olunamazlar. 

TAAHil(JD SE.VEDİ ORNEÖİ 

Leyli Küçük Sıhhat Menıurlan mektebine alına.ra.k talı.<:il edip mezun 
oldu~umda, Sıhhat \'~ · ;Liınai Muavenet Vekô.leı.inin tayın edeceğı va
zifede be.ş y'ıl hizmet kabul etmedlğım veya kabul edip te mu:ıyyen müd
deti bıtirmedtn bıraktığım ve sıhhi sebebler dı.şında mektebden dai:ni o 
larak çıkıı;rıldığım takdirde 'be-nlın içın sarfedilmiş otan parayı tama
men ödemeği; ve bu taaıı nüd senedı mueibmce benden ist.er.ecck para 
için, Wcmek ııned:>uriyet~nde olduğum tarıht.en itiba.ren % 9 faiz yiirü
tülmesıni kabul ve t.aahhüd eylerım. 

İmza ve sarih lkamet:ı-ih adresi 
YukaMda ·adres ve hüviyeti yazılı olan nın bu ta-

aWhüdname mucibince ödemek mecburıyet.inde lbulunQuğ•ı her ders yılı 
için iki yüz lira olmak üzere btltün tahsil muddeti için cem'an 40U lira
ya kadar parayı, faizile beraber borçlu ile blrllkte 
müteselsil kefil ve miişterek müteselsil borçlu sıfa.t.ile ödeyeceğim. 

Keram me<;leği ve sarib adresi 
(H49) 

Ankara Valiliğinden 
1 - Ankara - K. Ham:ım Gerede ~ıunun 119 + 970 -- 124+607 ine! 

ldm.lerl a.rıısında yapılacak .~ + G37ıı kim. tuhindeki tesviyei türab!yc ve 
ÇO&e inşaatı 31'7/0U tarih:'le rastlıyan Pe.t~~ ~üııU saat 16 da vilayet 
do.imi encünıenınde ıiıaıesı yapılma~ uzere kıı.p~lı zarf u.;ulıle eksiltmeye 
konulmuştur. 

2 - Keşıf bedelı cı70327» lira .. Jh kuruş muva'.tklll. teıninııt.ı «4.7660 lira 
ıı37ıı kuruştur. 

3 - TaıY.:pliler: 

a. - Muvakkat temlnııt veyıı makbuzlnn 
b - T1c:ı..ret od~.~ı Vl}Sikalarını 

c - En az c71) 000• liralık bu kabil şose inşaat işini yapmış olduklarını 

iSbat edtcek 11P.si'm.nrın1 ve tallb, mühendis veya fen memuru olmadığı 

tıa.kdirde blr ren adamı ile bu işlıı nihayetine kadar tcşrıkl mesııi ede. 
ceklerine dair n"terlik~en musad1ak vesikalarını bir istld!lyn rapten vl.
lfı.yete mürac.ı:ı.t. ederek bu vesika istinaden a.1acak1ıırı fenni ehliyet 
veslknlarmı teklif mektubları ille birlikte ihale günii snat cıl5• de vilayet 
duiml encümenine tevdi eylemeleri ve bu işe aid k'!4if ve şaı tnameyi 
hergün nafıa M.lhıe görebJecek1eri. u32G9 - 4681» 

Sinop C. Müddei Umumiliğinden: 
İhale.si 30.5.941 sününde &Saat 14 de takarrür eden Sinop umumi ce. 

za evındeki mahküm ve mekvuflara 941 mail yılı içinde verilecek 1R2500 

'aa 292000 aded ekmek yevmi mezkürcla ş:ırtm::ıınesine uygun talıb çık

madığ"cdru1 2.6.941 ıta.rlhin<len itibaren yirmi gün müddetle ve kapalı 

zarf usulile yenıd~n eksiltmeye çıkarılmıştır. 

Yevınıye 500 ılfı 800 ekmek verilecekUr. 
Bedelı muhammen 37142 lira 40 kuruş olup teminatı muvakkate 2786 

liradır. 

İhale 23.6.941 Pazartesi günü sa:ıt 14 de Srııop C. Müddeiumumiliği 

dairesinde yıı.pılaca ktır. 

Şartı~ame tatil ~ü1t1lerinden maada hergun Sinop C. Müddr)umumill~i 

kaleminde e,örulebileceğ. ilan olunur. (4286) 

1 RADYO 1 
PAZARl'E.SI 16.6 .1941 

7.30 Saat ayarı, 7.33 Hatır müzik 
CPL>, 7.4.5 Ajans haberleri, 8.00 Ha • 
fif müzik CPıl, 8.30 - 8.45 Evin saati. 

12.30 Saat ayarı. 12.33 Şarkı ve tür 
küler, 12.45 Ajaus haberler., 13.00 Ka 
rışık muzlk (Pl.l, 13.15 Şarkı ve tür. 
küler, 13.30 - 14 00 Kurı~ık muzlk 
tPl.> 

18.00 Saat ayarı, 18.03 .fasıl s:ızı, 

18 30 Zlrıı.o.t takvimi ve Toprak l\hb... 

sullerl &ırsa.sı, lU.40 Mızra blı saz!ar
dan saz eserleı·l, 19.00 Konuşma, 19.15 
Bando 1)a!'Çallrı (Pl.J, ır. 30 Memle. 
ket, saat ayt~rı ve Ajans haber~l'rl, 
19.45 Rady:> caı.; orkest.rası, 20.15 
Radyo gazete>i, ro.45 MÜ1>.ık: Bir hai:t 
türkusü öğreniyoruz, 21.0C Memleket 
postası, 21.10 Sclo ş;ırkıfar, 21.25 (Hoş 
beş), 21.45 Rady'l senfonı orkC3trası 1 

22,30 Saat 1\yarı, Ajans haberleri, 
~t>rSa, 22.45 t:ıı:ıband (Pl.) 

• : T. iŞ BANKASI 
Küçük tasarruf hesapları 
1 941 iKRAMiYE PLANl 
K~elu: ' Şuba\ ı J\l&J1'f\ 1 &.. 

tuat.. a b.inctW41'1D $ana1enwte 

J&P~· 

k · l'k 1941 ikramijeleri 
, Çok a.cele satıh çıft 1 ' 1 ade~ 2000 lirailk - 20(İQ.- lira 

Antaiyadn şehre, çok yakın a , ıooo • - aooo.- • 
bulunn•ı Kepez altındaki mezru 
arazisı ve mahsuldar zeyt1nllğ1 2 11 160 11 

- ışoo.- • 
' .. iOO • - 2000.- • 

•bulwııı.n nuacı ~,ftliği ~ok acele 
8 

• ıso 11 _ 2000.- • 
sa.tııncağmuan talipierin Feni~ S5 , 100 , _ 3500.- 11 

ke telgraf muhabere memuru 
80 11 60 11 _ (-000.- • 

Bay cevdçt Doğa.un müracaat- ı ıaoo 
11 20 , _ fOOO.- 11 

tarı. • , -===========:m 
ı t 

Haziran 16 

Sabah, öğle ve akşam her yemekten sonra 
dişleri niçin temizlemek lazımdır? 
Çünkü; unutmayınız ki: 

Bakımsızlıktan çürüyen dişle.. 
rin difteri, b ademcik, lcızamılc, 

enfloenza, ve hatta za türrieye 
yol açtıklan, .iltiha b yapan diş 

ctlerile .köklerinde mide h um -

ması, apandisit, nevrasteni, sıt -
ma ve romatizma yaptığı fen -
nen anla§ılmıştır. Temiz ağ:z ve 
sağlam dişler umumi vücud aağ. 

lığının e~ birinci şartı olmuştur. 
8\naenaleyh dişlerinizi her gün 
kabil olduğu kadar fazla _ laakal 

3 defa - (SANIN) diş macuni
le fırçalıyara.k .sıhhatinizi g~ranti 
e~ebilirsiniz ve etmelisiniz. Bu 
suretle mıkrobları imha ederek 
dişlerlniz.i korumuş olursunuz. 

Eütün tehlikelere karşı sıhhatinizi korur. 
Sabah, öğle ve ak~ am her yen.ektt n sonra 

- 3 defa diş lerin izi fırça1aym ız. 

1 İstanbul Hanları 

Hasta nakliye servislerlnde kulkırulm'lk üzere a.şagıd.1 yazılı şartları 
haiz otomobil alınacaktır. 

Ellerinde bu şartlaı:ı. uygu:ı otomobil bulunup da sntma.k isttyenlerin 
20 Haziran 1941 ~arihlne kadar bir istida ile belcdıye re.sli:;i makamına 
teklifler.ni yapmıılnrı ilün olunur. 

Karoseri.siz yenı motör ve şasi veya içinde L2 ..;edyc ve 1-2 ilstra.ponten 
ve ufak bir lavabo ve ılaç dol:ı.t>ı konabtlecek veyıı .ıave edilebilecek ka 
ro.serili yenı kamyonet veya otonıobU, (457?> 

** Eminönü meydıı.r.ın Yenlcami arkasındaki kısmı yollarının inşası açık: 
ekSi!tmeye konulmuştur. Keşi! bedeli 2953 liro. 67 kuruş ve ılk teminatı 221 
lira 53 kuruştur. K~if ve şartnattte zabıt ve muamelat müdürlüi!,u kale
minde görulebilır. İhale 20 ' 61941 CLma günü sa.a:. u. de dn . .mr encunıen_ 
de yapılacaktır. Talıplerin llk teminat makbuz veya mektubları, ıhnle 

tarıhinden 8 gün evvel Bc1ed'.ye fen işleri mUdür!ıiı;uııe ınlıracaııtıa ala
cakla.rı fenni ehliyet \ 'C 9-1:1 yılına ai::I t.caret odası vcslkalarile ıhale eü. 
nü muayyen saatte daımi encümende bulunmaları. (4323J 

** Ortaköy me;wrlık yolunun Makadam şo..~e olarnk inşa ı, Derenin tat-
hir ve ta.hkııni ve köprü inşası kapalı zar.f usulile eksilt.meye ıkoolulmu.ş_ 

tur. K~if bedeli 15017 lıta 26 kuruş ve ilk tem.Illlt ı 1126 lira 30 kuruş
tur Mukave:e ekSiltme, bayındırlık ı.,Ierl genel, hususi ve fenni şıırtnıı.. 

meler!, proje .keşif huliısasile buna müteferrı dığer e\•rak 76 kuruş mu
kıı.bltinde belec:llye fen işleri müdiirlü~ünden verilecektir. İhale 1916/ 94.1 
Perşembe günü saat 15 de daimi enciımende yapılacaktır. T:ı.lıpleriıı ilk 
teminaıt. makbuz veya mektubları, ihale tarihinden 8 gi.in evvel be!edtye 
fen işleri mudiırlüğGnc müracaatla alacnldarı fenni ehliyet, 9-!ll yılına 
ııid ticaret odası vesıkaları. imzalı şartname vesaire ile 2490 numaralı 

kanunun tarlfa ~ ı çevreslnrle hazırlıyııcaklnrı teklıf mı>ktu!blıırını ıhale 
günü &Saat 14 de kadıır daimi encümene vernu:.le:ı !ii.zımdır. 14188) 

Tünel 
Müdürlüğünden: 

ı - Muhtel!! evsa!tıı yağlar mektubln teklif istemek suretile Eatın 
alınacaktır. 

2 - Muvakk.ı~ teminat. 1950 llra<lır. 1 
3 - Tekllflerin ıevazımdan parasız ted::ı.rik edi1eceıc .prtnnmesindcld 

tnrıfata uygun olı1rnk 25 71941 Cumn günü saat 17 ye kadar Metro ha
nının 4 ünc:.i katıno:ık i lev:ı.zıın müdürluğune mak!b\t:ı: mulmbıliııde ve. 
rllmiş olması lazımdır. t 4460) 

İstanbul Elektrik, 
İşletmeleri Umnm 

. 
İDARUIHI BİLEN IS BANICASINDA 
iKRAMİYEl..İ H E SAP AÇAR 

Tramvay ve Tünel 
Müdürlüğünden: 

ı _ K~lf bedeli 1200 Ura olan Topkapıda Beyazıdağa ~ıah:ılleslnin 
Aks!ll'ay caddesinde ıblr bab hane nçık nrtımıa u3ulu ile yıktırı. 
lacaktı::. 

2 _ Artırma 24/ 11 ' 941 Salı günü s.•uıt ıo da Metro hanının 5 ıncl kıı-
tındn yapılacnktu.·. 

3 - Muvu~ck:ıt teminat 90 Uradır. 

4 _ İstekll!er:n parasız olarak verilmekte olan şartnııınelerı levazım. 
dan almaları ve kn:ıu:ıi vesikaları ..,.e muvukkat. ~eminntlıı.rı ile ilan edı.. 
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