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Barut bugünlerde . 
·düşmek üzere 

Refıicüınburumm lanet İnönünün Pazar IJÜDÜ 
Ankara 1-Ji~lodroinunda yapılan at yanılaiınt f(:ret
lenclirdif.>t'rİnİ ve kopaları dikkat ve alaka . ile takib 
~ulrlarını pmııfbk. Reumlerden biri Milli 

Şefi Gui kofUl'puı kanun hayvanm sahibini telt.. 
rik ederlerken aöttemiekteClir. 

Diğer lf'Iİm kofQDUD bititi esnaıında ..... 
mııtır, 

f-.... -.......................... oao ........ , : Meclisle hararetli bir ·celse 
·r;ti:..!:'.,'!,a=.,,::·;~i~ . ,.;. _. , · ~ ! Yelal · -

bilJiriyor {-'~uriyedeki Fro~rız ye.ıİ kuvvetlerini ~~:ot~~~~:~~:~- •:. I tekald Çiftçi malla:rının 
L ~skerl vazıret ~ maaŞlan . korunmaSı li yihası 

·l Suriye vaziyeti Fransanın İTekaüd kan_u~un~a~iı Lô.yihanın müz_ake_ resi tenkid . ı cetvel tadıl edıldı i 

i. . içinde bulunduğu . i k.,~::·::ü~~ ~~=~"~-~n~.; 1 ~~ar':!ı~c!~:a~':!.aı ra se~e~ ()"' 

mnşkoıatı 'azlala~tırıvor i ~~t~e~ü_d~i~~r~::n~:kk~~·I~ ~;:m~ı~~~~~:~ii ~:~~a:ı~ İl V J • daki layıha encumenlerden ge.. yihasının müzakeresi hararetli o~ 
· - i çerek Mecüs ruznamesine ahn- muştur. Birçok hatibler bu müna. 

k • h :ı.- kt ··ı t ka . t . d • mı~tır. Eski barem kanunlan - ""'betlle so""z ala .. ak la4 yı"hanın he~ Suriye cephesindeki as en a- 'Wl şar a ço mın a sına ıs ına k ""' • 
_.... • • ___ , ı... • ın tesbit ettiği bazı maaş mi • ..,,,,Ü umum1·1. • .,.,;..,'! dall'· mu··,4.alea}a. l't""'+n~t"'~J giaen •iılkiışaı ae,...~ •-• .. ••• ... - .._1 r .:ı ,,... ,,....,,~_ ıı. 

B l lif l ld ~ h f k t. ._ tJ r Atınntnfn c;ıa enı· rını söylemişlerdir. ta:kiibde devam ediyor. u satıra- te . çarpışma ar o U5U u, a a sati hasılı tadil edildiğinden es-
rın yazıld'ığı sırara me\·~ud resmi başlıca mühim bir cephe tahavvü- ki barem kanıınlarnıdaki maaı İlk sözü alan Ziya Gevher E-

. . F b .. yfk: ınah1maıt, Snyda önlerinden Şamın lıü vukubulmadığını göstcrm~kte ve emsallerine göre tertib edil. tili layiıhanın müstaceliyetle mü. 
Sı~nyed .. '3~<~ r:~~z- D~it~ . ıhemen cenu.~lan?a kad_ar dtmiz- i?i. Bir rivayete ~öre Sa~da. İ~g~- mit o~an •cetvelin tadiline lüzum zakeresini teklif etntiş ise de bu 

· ko.m.ıs rı · Gen c • · den ve dağlır.<: bır arazı sahasını lilzler tarafı adan ışgal edılrruş, dı- hasıl ohnuiftur. teklifi kabul edilmemiştir. 
Londra, L6 (A:A.) _ ~ Londranı~ takiıben dahili Suriye yaylasına ğer bir rivayete göre de bu ı.şgal (Arkası ayfa 7 aütun 6 da). Refik İnce Jayih:ı ile takib olu- -. 

salfilıiyet~i ~mah~eıı:ri~d~ .be~an °- kadar uzanıp giden ve oradan da· (Devainı 2 nci ıayfada) \_ ................. _._ ........ __ •• .-/ nan prensipler hakkında izahat is-
lun':ittfilına göre ml_lt~ef:kl~nn. Su- temiş, Kemal Turan encümenin 

~~;L~: .. i~~~;l~~ ş~~:~~:~:~~~;f~: İngilizler Sollumda .Amerika Japonyayı Bir aile . . (Arkau aaYta 7 sütun 4 te) Zir~t Vekili Muhlis Erkmm 

~~~e~a~li:ı~~:z~~;;u~~:~~a:ı~t~~ taarruza geçtiler . . protesto etti laclası ru·· rk anaları 
müıttcfk kıt'aları Şamı muhas~ra · 
etmek üzere şark ve · g3 rba dogru • · • . 
yayılmaktadır. . Habeşıstanda Pralor• Çunkıng bombardıma- K ·· ·ı k.b. • · 

Müttefik kuvvetler ~n~. ~ehi mo tümeninin bakiyesi . n"ında "Ainerikan ocası e ra 1 esının 
rinin şimal lcıT~ilm da ş m 1 ı~g~ · •• ı • k b 
etmiş bulunuyorlar ve Suriyenın generallerile beraber -afaşemilİterJiğİ binası . uzer erıne . ezza 
ln~rkez mıntakasında bulun.an • ld h · .. .., . 1 . - , 
Saassaya doğru sahil istikametm· . teslım . o u asara ugrah mış döken kadın 
de ilerliyorlar. .~ ) 

Erkeklerimiz, gelecek günler için, 
bizim çocuklarımız olan millet 

(Devamı S üncü ıa.11fwa Kahire J 6 (A:A.) - Ortaşark TokyfQ, 16 (A.Ai.) - Amerika 

· iÇin~ gece, gündüz demeden çalı
. şırken biz geri kalmamalı, 

öne geçmeliyiz ! 

· Çi.-ÇUID 
:.Auıeftkali· 
- ıara bltabı 

lngilii ı.ımumt karargahının -tebli- büyük el.Çisi Grew, Çunkingin Ja.. EvVelki ge<:e, Ortaköyde garib \.. 
ii: ·- · .. . . . ~ pon .~YYııteleri tarafından bom- bir vak'a olmuş-, bir kadın kıs- ·------------~---------...,;....,,._, 

Ut:>~da, çoldek.i . .kıt ~tarımı~ baroıman ~udjği sırada bazı ıkan.çıık yüzünden hem kocasını Fazan: Meliha Avni 
SıoRum un. cenub v~ _ce_nub~ ışarkı ıoo.mbalann Tutuna a91Jndaki A- hem de bera~rinde bulunan di. 
~_ı~aka~nda _m~vzt tutmuş olan merikan · topçekerinin pek yakın.. fer bii- ltadııu • ü.Stler!ne kezzab O n aekiz milyonun cınül bai- IÜn yaktığı meşale etrafındayız. · 
dupe.na kar~ı dun taarruz haıe1t~ l ~~oCğü' ·· e ..ı:-"er bir .ta.. aökerek ar ı tır · 
tine giritmiıierdir. Harekat devam anna \.L'"'j u nu v ~ r a a.mıı • .. . 

tm kt clir - - kırri bom/Daların da Amerikan te- (Aricaaı sayfa ! ıutun 4 te) 

ladığı - Türkün kahraman, Bu topJuluk ta hakanlık devirle. 
terefli oğlu .. Jnönünün örnek eti- (Arb.aı sayfa 7 sütun 3 te) 

~ ı-:ab:şia;anda, Soddu mınt~İca - .Oaasınıri bulunduğu emni)'et mın- .......... - .............. - ......................... . 

sında general Pnlormo ile 2.000 takasına attldığıiııo 'öğrenir öğren- [Dii•iİ.DC8l8r] 

"Muttehid olursak 
dayanacak; parçala- : 
n ırsak yenileceğiz,, 

(Devamı 3 ·üncü ae}'fada) (DeVamı 3 üDcii sayfada) T 

Vahdettinin· firarına 
aid · mOhim-iki tarihi 

Londta.' t6 (A.A.) - B. Çörçil ! 

Ame:fkadaki Rochest~ üni~ersi- vesı•ka· . neşr· e· · dı•ıdı• ~ tar8Jfında.n kendisine fahrı hu. - · 
kuk. dolÜoru "pa~s'iıin t~vcHii_ mü- · . _ . 
naseootile ve m~zkur ün_iyersıtc.~re . cİspanya işle~ine __ aa~~i .mfüia.. ı 
teşekküır e~me'ıt maksadıle bugu?' J:1le komitesi> ne Tifrkıye na~1ına 
Aınerikalıl~ra hj;taben radyoda ı.. işt.lrak eden deniz . albayı Safıyet
rad ettiği bir nutukta Ameriıkanın tin Dağad'a. Ce.be~littarık# umu!Jli 
~ndi. şahsına .gösterdiği itimad. valisi General Harington'un· evin
dan lbahsederek ezcümle şöyle de- de kendisine gösterqen, Osmanlı 
mişt.ir: tarihine aid iki ihanet ıv~ikasının 

- (Dt:vamı 3 üncü -ayfada) birer foto;:traflarını rka etmiş ve 

içki yasak 
edilmeli mi? 

umumi vali tarafından bir me'k. 
tuıbla davet . edilerek bu arzusu 

o -i.ln#e~ının son padi-i!S'afe-·-; 

. . . 

En em~ toprak 
Üalya hükıüneti· ltalya toprağın. 

ela Amerika tebMafu aid ne kadar 
mal nna ••İnin ele · müaadere e • 
.....,,. . 8llll'f'lmİf. 

Amerika ~Ôlneb de ayni ka • -
rarın tatlNlôle nlefCUldür. 

Ainirltah milyo.ıer « V all Stn
et>) in uablna verdiği seraüaliii Ve 

• oeclir aabı11erinde edineceii saray
da yatıfbrmayı tuarlarken bu .,., .. 
raya bir gün Romanın haciz koya • 
cğını hiç dütünmecli. · 
, ftaly"1ı garson 20 ar.~e müddet

le Amerikade bir Kabrya esiri gibi 
YllfUDAY• dayanmak aaye&İnde bi. 
riktirdiii parayt Amerika banka11 • 
na korken nna bir ırün Vafingtonun 
el koyacağını haHrına bile ge:ir -
medi. 
- 914 le düpnan tebaasının rna. 
lına el aürmcmeyi ıeret borcu, is. 
t&bal için sermayeye emniyet tel
kin ~en' bir abide· ıayan hükumet. 
ler timdi yerlcrind~ deği~dirler. 

Memnun olma•IJ'•ı~ elen cevablar bugün 
5 inci sayfamızdadfr 
~ 

şahl eUJ.e ıl~:1· ı.ınan bu ıki 
vesi~a;' ur,a# h~i ..... ne su~etle 
ıteşebbüs ~·~; e ... ~u f1rarı 
rnüteakılb de Isttı#l· ış.gal kuv. 
vetleri ~mma~ına ka:şı iz
har edilen minnet ve te3çkkür 

- . . Her inan için en t>nıin toprak 
kendi ,....do. en saiiam banka 
keOdi ~asıdrr. 

Vahdettinin Get.e?"al Hmingtona 
Arkası sayfa 7 5Ütun 6 da) f?ioll4dt~ı ilk mek'fuf> 

Liizitanya ..:_ 1917 de benim batı§ım Amerikayı harbe 1 

•iirüklıerniıti. Ş:mtli senin torpi.llenmen 11.im bilir ne ak•ü-. 
lameUer cloğuı acaf.. ! 

Robirı Mo-.,r - E:t.Jel, lıcırici)·e · miiılt!fQrı bey~atta b .. 
lanclcı. 



2 Sayfa 

Askeri 
vaziyet 

Serbest bırakılacak 
Fransız esirleri 

Kesimli lllak&le: 
= 

;;;;;;;; Hırs insan ömrüne benzer = 
... _ .. -····-

Türkkiıri 

Kahvehaneler 
\ E. Ekrem Tala 

Roami "QO 

1941 

SALI 

C. Evvel 

21 

-Htur 
43 

iMSAK 

s. u. 
8 07 
6 



17 Hulna SOR POST,. 

'l'elgrd, 'l'ele~o11 Ve 'I" lldm llallerleri 
-

•aklne7a 

Verlllrkea 
Orta tedrisat Oğretmeni llel•lllJ•ler wE~~ 
olmak istiyen.Ier İÇİll :=: Amerikenm harbe .... Wr --~-~ 

Berutta Fraasızlann 
100 esir aldıldan 

hazırlanan talımatname ~ ... 1• (T.ı.ıo.lo) - &. dotru 8fltit 8dımtar =:.t:•'::;..::... ~ .:t: 
tediyelet ve bunlara bailı müeeee- clltı ........, talatelhahira.le .-it 

- • .&er ve Belediyeler BaDb. m~ l'._,.t Selim R•P Emet; ..., ......... •• laJJWll• • 
- Ankara, 18 (HUSUJİ) - Orta 1 hdt imdlaıunın ibdai edildlli ta- mu'l'ları tekaiid aandıf, ~liM clir. 8-llll'ıa Mricinde ....... .._ 

tedrisat ~nleri kanununun Tthten sonra mezun ola!ıl:ımı ay. dıai, kanun liyibuı Meclis rum - A mıı:ika, eoa ıW ... Wr ta. - .... kafile1eri illik • .,._ 
yedinci madd- mucibince jmti- ~ k tfhaıU • bu- "'e8İne alJnmıttır. U~a İatanlt11l "- mi!ılafu a-IWrleft al - ..act.rdltı bifiilı tomjda korun 
hanla öifetmen ~ istiy.enler ~I u ım l'Cii "7 :da- ve Ankara Beledi7eleri ha~ 9~ak ............ Bu cümledeG olank .._. ............ ki ......_ mala _ 
be1ı4smdJ Maa,rif Vekaletmce ha. muıırı ver Y sene ~ üzere fimdiye kadar hiçbir tekaüd N9W7oltı ...._ U.arına IDQllW .a. w...tıer sönlmdea ..;_. •
arlaun talimatnamesinin mer'j.. ~,._dört veya t>ef. . .alb sene- teminatına mazhar olmayan beledi- clil&B' 11l!fl•. Saaliyaso.,,. Lot-Aa. ıeç a..,. tanf lwoedeai ...,__ 

1ı::o lınaa V k.'ll H yet: 1ik ~ ollı.ılu di]>ioıNsını yelel'le banlar.ı baifı mu.....etcıi Je1e- linwa'-ında da IMma ........ daa Wr Wltede adııttwa-.... w 
~~~r.: ~:Un enefl'1!: hm llukmmaları, ~etmen o~u çerçeveli içine almaktadır. !:s!:":.:"':'~~al: ..... ~· Gnıf S.-. 
dilmiftir. Talimaıtnamede- orta mezunlarının en az iti Rne ılko- Çö •"• tıl6iı .... ..W,et' ....a. ilta oı-. ~ pmileriaia aldbeli ...... 
tectrtsat öğretmenliği meal~kine Jaııltarda öfretmenlik etmi~ olma. rç1.ın ......... :: 1 --o.::·.. ld Aı ... ..... 
dahi olmak isüyenlerin ne gibi lan eaas tutulmuştur. A .k hl h• b Am. ... Mi.Pik Wr done• •m msıkta ı.aıu.:c.. .,=: ..,,',;.,.,. 
prtlar dahilinde imtihana tabi tu. İmtihanlar, ~rkçe. tari~, coğ. m8fl a ara ıta 1 ~ " -.!esi altı..ta ...._" teclbirlel'i ted.fi-mahİ)'ette ........ 
tulacaldan yazaltdır. Bu şartlara rafya, yurdbilgislı. matematik. ta- Wr --'elseHir. Bu 4-ma ı. ......... hellemelaal hir ta.... 

bildiriliyor gö~; yqlan yirmiden &f8ğı ve bii&'e, musiki, resUn. almanca, (...,_sıfı 1 imi aQflııaia) .._. ~- " kudreti. ~. ail~ intiur ettiii 7 ••• 
~ den yibrı olmamak, tam dev- tran.mca. in«fl~ z~lerinden - Bu itimada liyık olıtıak ııçin d~ t.crii~ ediha.n11Hr. Fa - •• w - etmez. 

Vi.ti 17 (~.~.) - liaı"'We ne. reli liseden ınezun olmak, olgun- •çılacaktır. ıaiiıba çalişacağım. l'aka\ beni en ~= = .::"et ~· ~ a.....darlMt. a..a.. 
laNlillla tıeltliii: n,.- 9'Rehwis edeB ff!1 ara.. Mi _..,. ;, ciGtJ•'ma ~ JllPllldan " ,... • ..,., 
~ ı 1 ~ im m1•kM111 Mnll t•kte ~ l& . wr.da mewcudi~ı hıuettiğtm .J: ı ı.~~- ......_ iala - "7u .nilırl~ ~.... ••h We 

4a Fr~ lu~u W1kaltil ~ Ull8 ~ f k ıl!lfMr v~ laiciit _,_i\ISUdur. - 41"Whn!Aa ......_ __ ........._ • ~ ..._,.. 
.......... '?iieJ ~ clüt lSana öyle geli)'W"ki r~ anda At.; rmz-•11sı11 - rldır. Wr fıra.1rlafmaya mıd.. blntli 
•aa bn«leıi d•~•· .L. mi b.J.I• • ~ da m ' ' ' · -sikılfı, Amu ·4 " ......,. ..... sf •ıA'- Lıte-.. m • H.-.. c1af1 ;te Ce1aelidti~ ._ 1l an a ~IJOf ft1r8158 a lu d8a nUı her ıki ~Uinde bır. MWe ~•na ~ Aaaeri: ...... et.si ~ .... ~.- W:. 
raanclaki mıntakada Fr•l!S!Z zırlak . 11 .. ~- • ctacik den bulunuyorum. Diüıyanm bu bata ... _. ı•flil'11 ı.z. &nwa. ...,..ine ma~ı• olanlc alınn .... 
tit'alıan ile piyad, kıtaatı dlitma!' (.........,. ı iac& ...,,..) dahil b_uhi'anlı ~~resinde ıa~~~- laida Ua.lda Wuuclaiu teclbir'e. ~ .. , .... lııir .cllm h'iıldô 
1ae.nlenmn içine bir hayli ch'nMf Şu cihet hatırlataıır ki, · aZ8'1i 77 mı AtlPMm ~ bttibırlenle ri wak Japon dowtM kartı .._ liW ...._, ....ıı Atim • 
"• lnplzlıerin ifsall altında bulu • derecede insan ha~ ~k ladU§malar ve kalblerimizin ht>p ft A•lan:lır ........, W. icaht ola- tikte ~•''- w... tuanww _ 
•n. müt~clkl ko,lere- 1"icaı ey- D)'l\SU ile biraz alır tiden ltk" Japon Başvekili ve birlikte ça~ası benim için bir nlr itlilaa ~· leliWd ~ - fiil -w~ .... ~-
lemi,lerdir. • . ., baflia!ll'-çtaıı 10nra bu ım.waffaki • cesaret ~ ilham. kayııajı olmak- cloina olar. Bil' ele ... ~ llilll olsıcalı: ,,_,. .t. Wr ..._ 
~ ~IUO sarWe~J dac ~ler elde edilmifür amaral Suetsugunun tadar. Dünya ulvı bir kararın do. ~ Almmn ....... ..,. ..... t..aaı ., ..... -i b-.. 

·~ ~da dahi taarruzi ha - Tllııtm" ... Yr .,._... ki iaJmuna şahit! oluyor. Bu karann olmak "- plir. 8- ...+aY at ı! win-Aendir. Al9erilra ...._ 
rekete ~r •e f&Y~~ı ~ayıd ~ .,. _.._... lllltu an ne olacatı hususunda hiç ıüphem d ?eJıilir ki Amıeri\can~n Alman-~ sis....-... Fabt .. !lrie ... -
IDunffaki.retler elde etnUtleTdw. Lonctra ti (AA~ B lıah - ,ottQr. Befl"rıyetin mukadderata ,.. ......... ~· denDclea sele. • WMtle ............... . 
~We. dtrnan kol~ Sa/ıdamn ~ 'Şaawı &eeUml ~ S:Wt- 'f~, 16 (AA.) - BafvSil maddi bir takım hesablarla tayin hilHlk, ......... INr .teblibcl.,. kor 5.LU,, ,, I]) .f(i; 

;t!.~~'-t'~ecie .,:;-ız Wikler ":enııa 12 mil nauaftde 1't •Millt. ~ler J>iıiiii• adın- edi:lemeL .._ vrmeı. FiMlri A......,... ~16 ~ 
fntliat Eei:UhtrhU ~uvaffaki;:~ buhmıınlikta~t. Müttefik kuvvet- d'Mi ~ . ı.lll PreiW ~~ Gözlerimizin önünde efsane\ti ingi• ı• 1 s llu d A ik • 
.. bonıa..sdımail flhniıtir. l6 Hab- ıerin ... r hareketi, ~.ı ~r biri•ti.: me'*~ ~~. bir tarl:h ~vü~ edı~r. Bunı.tn iZ er o m a 1 merı adakı Alman 
-.... Ainlii IMl a kuv'Ntlerl ve Bentrin Sa)rda4aıı PJi fek!~- ~ ~ C9•!•••~. ~d --·~· naml b~nı bıleineyiz. Fakat 
... ~ ..... ~iz oisütaıa • .. olmı ... circl'8WW .ı,e ~bir nütukta l>eyıı~lm'1el vaz~m Ati~ denizinin her ikt kı~a taarruza g~·tiJer konsA'osluklan 
ia~i~ ~m 8'niitle/diT. ~r .-~ tmcfafinı &ôstermettedir. .,.,.,_ etialmcl9 siadliıi. sıme hepimiz, tekrar ediyorum laepfmiZ vy UI 
ailr •rette h ... r, uiramıttır Ak· Bu eıinada bafka kollat -şanı daha m,..de bıııfmakta oldutunu hisaediyoruz ki bugihı bizim istik- k bldt 
~ •eo .akit pmÜlin bl1l .;._....._ ~ bb: ~~ ·~ 8Öjkmlf w fUD~ ilhe- etm~r: b9:Imide daha birçok noi~h la- ( ....... t - ..... , apa 
~ ,_.. ~ı .w..-e edil-. il9ÇfnDele cleWam etmekte ve~ .AMufa Mtlt! ..... ,.ttrenif. lilmali mücadele memıudur. ~. itaftaa -*eri te.1im olmattur. Göl . 
~:L~ .. -ribde de... re Alı yolu ne girilmesi için ya. li~. 1'ü1ılin dinyallHl gayet b6. fi!!' camiasının mılmtakbel karak- ler muharebe.mden son• seneral . V8flnıgtıon, 16 (AA.) - Ame.L :t ~r;.ıa ı.ı; ~ p1on müzakerelerin neticesini ıoük lıiı- 1ıa,_1ığa atılmuı her terinin alacağımız kararlar ve ya- PnJonno, ıüm..U.fo bakiyeoile dai ka Birleşik devletlen Ameriluıclo.. .._.. ~ =•~rl emeldedır. Fakat ayni~ aman mümkündür. Buhranlı~- raf:acaimm menluıbeJıerle taayyün laı. bçmJı.,,. 0 ~nberi Ha ki bö.tün Alman konsoloslukları.. 
.,..,,. el& .. IMi • da ~ mum.ra. altına -1mma-= :;.ı:: ;':re'-:::= :~ ~ :::r gl>i fJÖrilnen bet ':8tanpenerlen tarafınd~ mii ::.O~:Sı:m::-~ v;:. 

Cladyatlr tipinde fiç lnciliz ••el d" J ..,ıntn timdi pek yalan~~ _ h=h'rn '""---M ..,. .. ......., .-......... n~ ı...ta111ı61 . !6~ Wbu..._l ~~~= kTi!alamJlJaen.::\!!•Y0~ til~adekt ~irtebm•pnan Myw 
tan-reli aaulı•kkelr Mll'ette .liiti • 1ıaWaıw bir PransıS b,.~ ....,. ---·. u::uu• •-.J'.:>9 - ya -..,.- 1 gesın.-......-, u- ""'; ... - ni mıenıebnar • 
~. Bic cliiw tAnarMIİn dü- lamdan verilen haberden ~ unda. uhtesine difeıiı iflıe metıul 1111,or. Kenunlar ve M.eüer kırıt. m ttur. .. . -------
firiilımüt olmut iMlhudur. den llbııh ga?leteler.ı, Şannn bu 24 otmaı J&zımdır. IDlft idalet yuvasından kovulınlJI, Lond .. 16 (A.A:) - ÖvrenıL Amerika Japonyayı 

Prı ı rd• ıeo .- •' ,.,. mrfında düşecelilli söylem.ek- Prens Konoyeden sonra birlik zayıflann hakları çiğnenmiş ve B. diline söre Pmalt Afrikada Sol • • 
Ben.it 17 (A.A.J - Bu sabak 'tedir. Teetıhüriin sebebi. Fransa-~ msi ami:ra1 Sue~ ~a bu. ~eltin o ~~~r ~~iç ~ir ~ IDllltak~nd~ yapılan cma~ proflsla itti 

9elen - undialete nazaran K~ nın SofJa elçisi B. Blondel ile ~ l'lnkli vaztyetın vaha~t~ kay- l~a ~s~t,.ığı azır; hüır~yet ıs. i1en hardltetı» Nal ordueu.nun ilen (...._,. • 
111Dette ıwidakıanda Fraw kuv rüşme kive Şamın teslimi içiın müt. detmif \le Japon gençlennııı daha tihfafla zmcıre YUJ"Ulınuş. ınsanh- müfrezeleri laıahndan ;cra edilıiıiı h . · stez!ret inci ~~ 
llNl&teri t..dadaaei--'•ilen telrru.._ ~ .... -......:n ;ıeri .,:,...ı:UR~ -rtıan iyi bir tamia yetiftirilmesi nokta.. im bültün azamet;, dehuı. baprı- t' c::.:,_.J:...e lracl b . Lt mez ancıye n . ın~ gı m..,-ır. 
L-'- ., r ~~' ....... """... r:- _,.. b" nl'Nrr t htı d nıak" ır. ~ aı ansı no-. aya B Grew Amenka harıcıye neza. 
... Aı:tleri zıeticeimio4e ı• f!9ir ve kendiBiae bildirmek üzere Türki.. mnda mar etmiftır. Ql.l1r9 ır r·"D.am ' n a ı- ldıiı dlll deiilee d ·1e. • ' . - . 
lldllUm iliktarda Ui'b m.1-nesi . . lan al DeL Amiral, Çin işine bir nihayet nelıeftirilmiş. barbarlı.kla teşldlit.. van . m • e 1 n retindeıı talnnaw; b!le beklemeden 
...... t. l8 11aziraa ölJeden ~~ ~vukubula- ~Japonya iÇtn en müSta- laııdmhlf bir tethiş sistemi tara. bereketin .umumı ~lmayıp mevait treyıfiye•; protesto etmiştir. 
llOftra ._... .ı.a..ı..li muharebeler :.._,_ be,_,__ 'd" oel m•lelel'den biri olduğunu fından hurdahaş edilmiş bulun- olduiuna ıpret edılmektedar. N~ork. t8 (A.A.) - Çw\kuı1-
~ ,,_...... ~ arzusunun .. .-mesı lf, . .,J;, ·'- 13 1 ... H • . D- d" • . . la ı-
~ ve J'rauız kıtaatı Vidıy l8 (AA.) _ Franaı.z de-~ sonra söıderıne rYflf: maktar:tır. - .. azıran ıeceaı IHlr ıa aın den .Amerikan a3ans rına ge-
~u istirdad eyJemiıler - niz ta~leriain \idahalesi aa. dewmı etmiftir. . Şimcl. ihti~a~ ~· yavnıla. 60 kioıqette bcia:- sa~cle GarD* haberlere göre. 27 Japon tayyare.. 
dir. ~ tncnız donanma Suriye tl'çli ~ milletin arzulanna n&e beraber ~l~~cu silihlar tqa... but mtakuından lnsilm bvvel. sinin Çunlting üzerin° yaptığı çok 

.... - ..... '-"'.... mtlletiudeın uzaldaştııılmettır· ~roüman olmak mabadile imZ8 yan ve nemudı ıle kudurıDUfÇU11' ı.ı bir it.ıran uldiye koluna bu- şiddetli bir hava hücumu esnasın.. 
. . • rndritı .. Şam:laki Fransız kuvvetleri iiç edilmlftir. Bu palrıt dünyada ~·eni na aakaran .wcılara . tek ~ lr.ın ,.panık 12 nakil ...at• tal.. da Amerikan TUtufla topçettert 

V• 1'1 (A.A.) - Hava ma.W ndı'tıei!if iltibmetten taamxa bir nizam kuru(m881nda hayati m~ e~~· rib etmit'lerdir. hafif haara uğnıruş ve AmerL 
~ &'l!ll ınl Beqferet Suriye ve geçm:Şlerdlır. d~ allkadar bulunan devlet. ~an. facu~nın ~ır kere daha Lond.ra 16 (AA) _ !.piz • kan atı ı :uıilıterliji bi'1&a tama-
~ndlllQ Framaz hava- kuvv~ HaWt '"'' ıali mi? leri bir araya topbyan bir m~e. tekemır edecetin• u~ ediyor. leria So._ ... .-.ıncla ... var müe ~mıştır. ltal~ bü)'\ik eı-
llri ~ k~~lılına ı_aym v~. 16 (A.A.) - D. N. B. dedir. Bu itibarla pakt. bodbın~ ~t hayır bu, tarih~ IODU de- bir ilerleyif elde ettikleri &treniL çil~ de isabet olmuş ve hMar 
dbif oldYlu. bildinhnekteciir. ajansı bilfiriyoc: mütalealar veya he911l1lar ibtıva jildır. . . . • • . . . 

Fraa...._ ~ Ofi a.jansu~ın Beruttan 1>ildir. etmemebedlr. Eler Amerika Bir. .. Nuru hiniyet o kadar Jııolay UJİIÖT· Tahilit beklemJOr. b)'dedikniştır. _ 
Vifi 11 (A.A.J - fngıliz ıta~~ ~ne &öre fnıilizlerin Halebi ~ lepk dıeıvlıetler. Awµpa harbfne aonemerı. Fakat vakit azdn:. Geçen 
~n Su.riye arazisı üzeru~de viren!ık Akdenbe indikleri bak- girecek olurlarsa Japonya da hay- her ay, katetmek mecburıyetincle s.Mldea ..... ; 
~ tay,.areleri ile harb_e ıı • kındaki haberle:- hakikate tetabuk S:yet w terefini korumak iıçkıı bar- 01~ yolU uzatmakta ve.tela- Hı b • •k 
...-., oWukian haklı:lndaki ha • . ....... t>e ..ıııııc.....-ı1ı.ıı.. ham bulunıMbcbr llaeılerini artttrmalttactı.r. Kiltte. ar pısı O"U ._,ut•· etle tekciıb edilmekte- etmemektedir. Bll ha;m-ıler ~ a-~ . hki olur8llk dayanacak, parçala- ., 
Clir. l7 önce 13 ve 15 Haziranda da tekzib j .. 1. f nırsat Jelileceliz. Birlik olmaz-

İngilirı filoaunun ve Alman ta1- eclilmlfti. o günıerdenberi ise Fi· nQI iZ V8 ranSIZ sak dül'ıyayı yeniden zulmet ıtap
)'areaini" hücumuna maruz bu. rat mıntalwnnda düşman hücuma 

1
.
1
-
1 

bl byacakbr. Birle§Dli1 olarak hare-
kınduiu haklunda bu. iki hareke. geçmeıniftir. 1 o arı çarpış ar 1aet edeneit d~nyayı kurtarmağa 
tin tamamile ayn bulunduiu tas- Şam cinrl_.. ve ona yol g6stermeğe muvaffak 
riı edibektedir, Kudüs 16 (A.A.) - Reuter: Berat 16 (A.A) - Qii ajan - olacabz. 

PlwnW Maw.,w'• sirdiler Ordu umumi karargllıımn söa. el bilcliıiıort -
Londra 17 (A.A.) - B. B: C: cmü hareklt hakkında f'I tafmi - Bu aaLah p.fakla beraber harb Avrupa •ııe tren 
Dün bıir aakerl eözcli Fıansız latı 

1

vermittir: aemı1erimiz Benıt açtklarında iki 
kuvvetı.n.in Meree,un •rp anın • Müttefik kuvvetler, bir ileri hii- kruvuör ve torpidoclu aaürekkeb k IAt 
takasında hücuma ~ oldukla- cum hareketile, Kiave"nin tim•li tar bir lDsiliz kuvvetine karp harbe muna a a 1 
din bilclinuiftir. iki L1siliz kotu a. üiade .e Şama takriben 16 kilo- tutuemutlardır. Hiçbir hldiae olına 
nandan seçen f nbaız btaatı Mer- metre me..E.le Mabta'yı itsal et • mıttlr. Bir miiddetteaberi .. lmmizde 
c.,un fdırine ırfrmitlerdir. mlflerdil'. Kine de zaptedilmit bu- ~ ,. Prwıs fjl i lili mi\ı bulunaa Nafia Vekili Ali Fuad 
~ Fransızların hücumu her ae b- halllDKtadır. . BeTlia 16 (A.A.) - Yarı re&. Cebe.oy dün alr.pm Ankarqa ha· 
dar müteaddid tanklarla tak~e e.. Bir müttefik kolu, Kine"nia 1,? mi bir kaynaktAD bildiriliyor: reket etmiftir, Vekil hareketmden 
clilmit i.e de bu bnetlerin mQ - 'lilometre kadar tark1ada, çöl ke- Düa Alauın bOmba tanareleri evvel f'I beyanatta bulunmupr: 
lııiaı mibarda olrMdıkları •••l • nannda Adli:fe'ain .. rkında iler - tdn Suriye aalüli açıldanada •Muk.. - Trakyada ya~ım. 8el'ah~t.. 
JMkta4ır, . lemeie batlanupır. ~ ku'netli bir lngiliz filoeuna JaP- lerde bilhaua yol faaliy~ tetkik 

KUVTetferimiz wmua seçen dı- Saydaıun tarıu.d2 Lübnan tepe- tıldarı e.rnaaa Fransız kuYTetle- ettim. yUlllZ Trakyada delil. ~. 
iu bir Franaız kolile temasa seç • terinde Jezü tehrinln müttefikler rQe itl>irliiinia bir ifadesi olarak leketia her tar.aftncla ... ı. bir F0 

111"ılndir. (qi!iz kuvyet!eri ~.bil tarafından zaptı, buiada barekett~ telakki edilip .,a~~~ .dair ~ yar~ır. ._ __ L • endi. 
.......Ualar'1cla mnzılerme ıyace bulunan kolu; sahil t..,uaca Be ., ıaatderin ... ,... 8-liaın ~ - .Avrupa ile 1•1--:- .~ 
,__.. bulwunaktadır. Bu kuv- ruta doiru ilerliyea kolun 1'iza•u el m.w.a.tade '* cevab yerilmq. fer ~ka'l:Un~n ~e~ JÇJD ta -
yeder hat.n 3aydaam öteaiade bu - etinnİftİr. tir: mir ~ köprülenn m~~U ya -
.._.lııtadtrlar 1 l kt ki lnsiliz kuYYetlerinin Su «.Bu ~rM lngilt~e ~fil p &ında bitecek v~ trenler .11liyecek -

• - · • · era. hak hududuadan 80 k:lo • pı~ o'- mücadelenin bir ~.f- tir. Bu itlerle Münakalat Veklleti 

Lib d ha akal ny - "nd D b,.adır. Aliha6n han kunetLmnm ..._al olmak•dır. V8 1 f ~ ~etr~ meNfede Fırat ~erı e ey ukm bede&. aliaee 1ııa dli biı ctluırlaınakta olduiıantuz bü -
I mor u aptetmıt olduiu doiru d.,_ meaeledit. Alman badciJe ..-ate. xük su projea& etüdleri bitmiftir. E

ii!cl.ir. · tinde ı;.;..n olund;luna iite Al • lektrik itleri de au itleri ııibi VekL 
kıt'alU d.- rakvii'"e edi'en tnsı~ ibH , Fm.-. ~ tehrt8'.o t.le tndkat etmiftir. Küta1ıyada biL 

)' \:.:.ti ! -~ !WIWl, ~-Aoee. twf•,a -...•ısıi W MlıtkM+I MııWr M' •••••" ,. elektrik Wliıhalı ........._ 
1ilılat•' ~.-..--.illılll'fl4ııı6ıiılııi•llmir ı .. ı *-• .. r •• •· ·....u.-..' 



... ,,. SON POSTA HNiraa 17 

( Şehir Haberleri ) 1 

Şişli He ı~ak 1 Gazi bulvarı ve Beyazıd ırn..-;.btil 
al'8Slnda yenı yol . meJdanı nasıl olacak? . istatistik umum mü-

Malıkemelerde : 

Bir ko&a çocuğunu düşüren 
kansmı mahkemeye verdi 

-------------- -
Bu suretle Maslaktaki _ __ dürlüğji radyo sahib-
vesai~ nakliye k~la- Bulvann Unkapanı ile Bozdoğankemeri lerinden bazı sualler 

Koca ·mahkemede şöyle dedi: "Beni bu kadın 
nur topu gibi bir evlidclan mahrum etti ... 

nnın onilne geçılecek arasındaki lasmı bu yıl yapılacak, Beyazıdda 
___________ ......_ 

... .!:'u.!!. u-- Kadın çociJlun kazaen dltllilll 
J~İ açılan ıaha tanzim ediliyor Belediıye, Şışli ne Sanyer ara.. 

81ıftda Maslak yo)unda sık sık ve-
saiti nakliye kanları vukua gel- Be~ l'en işim M~dürlüjü, 1500 metre uzunluğunda olan bu 
dilini ponündc bulur.durarak Gazi ~ına aid' yol lll§aa.tına bulvarın bu sen~ yapılacak kısma, 
bu yola mü.iazi ikinei br yol :fn- başlamak uzere bu sabanın imar için bütçede 50 bm rra tahsisat 

ı.-- 1.,.,.. t Şi .. 1 .d plinmı İmar Müdürlüğünden iste-ıa.._.ı ..... .,t .• r &.ı sene ınakadam sın.. psını -ar.-,ı?nnli ır. :iA. en . J ... ~ • ...---

Maslap kadar mevcud: yolun .sağ nı:· . sesi ikmal edilecek olan kısmın 
tarafmda uzunlujn 7 kilometreyi mar.:ı~~~;: alınır al= ın- asfaltı ve kevaıtı.warları seıec:ek t 
bulan yeni y.>Jun İ.nfô'Sına yakın.. ~ta aı u~~ yaptın ~e yıl yapılacaktır. 

ı kt B ı ..Ml .ı--... w ay eonr• faahye\e ıeç.lecektır. F +-i . Mu...Mt.rı ·ğ·· B d da baş anaca ır. u yı .., .... un '""'Y- Bu . d bul U en "91Hl uuu u u eyazı 
rak teırv:t~ı. ~riprü ve menfezleri 'lr ....... ~. seilne ~~ -'-vann, n- meydanında İnk1lib Müzesi etra-

,, - • --t-A... e ~··-enıen ara-
yapılacalr.tır. smda istimWt ifleri ikmal olunan flıdi. t>ordw, tretuvar ve duvar-

Bugünk'ü yolun sol tarafındui 500 metrelik kısmının toprak tes- 18J'ln inşaatını münakasaya çıbr
süvari binicıHk ok~u~a aid yol ~t; bMt_lirleri ve asfaltın te- ~· Bu duvarların ~~ınua .a~-ı 
trynıen kalacaktır. Şişliden Sarı)'!- melim tefkil ~ea ır.akadam şose yen yapılacaktır. Bu mflat ıçın 

re ctt~kte olan nakil vasıtaları inşaatı iıkmal edilecektir. ~ meb'e rıca biı' umumf heli ve bekleme 
gidlfte ,.eni yapı~ak yolu, .iönüt- genifHJinde ''e Aksanya kadar 30 bin lira ayrılm1Ş4ır. 

Mi•iil-°lüji.i, ka7ICI llliiı'cleti i - -
gillde bulandaiumm HuinD Bir koca, çocuiunu dütUren ka.. detinde aleylaiacleki iddiıayr tiddet• 

ı ıfaını mahkemeye vermiı, adliyede le ıeclııled...-, ...... 1d: 
194 &JI ıonuna kadar ik- . ..ı_ 1 b .b d N - b ..._ L•L· mai edit..eli iham selen WillD epne enoın:T ru anan u pn a.. 4l- e munaae et uay ••ıum. 
nıc17oı... haldancla bir anket ! vanıa dunapnuı.na 8;81iye 6 ncı ce- Çocuiu?'u diltünnek aklımdan bile 
llÇllllftlr B. .-. hir ...ı za malakemaenGe du bakıhnııt:r. l~L Nuu o&.. babea ı..kmı • 
...._, doldundmalc ...aile ..._ Hadisenin auçlu.u. Sıdıka iami11- yaeal olduktan eonıa pp rap. ... 

ftllt ~. Rad>olar ~ de ~~ençd bir ~dınd~ •. ~~~t.bir dlı;ri·· ~m.':~dbenL b~ au~~e,?llt 
poela idare!eriae lllİİncMl • ev..u an manrum -bSI IGID flaa - - -.aııdn ıaım 
den umelere .... aka' d... yetçi oian ılOCUı Ahmedin iclclia- tutmuı, HQCllanmııtım, Sancıyı 
birer bine .~- .::n- •IAa ve tahkikat evrakına nazaran durdurmak için konyak aldım. Son
clolduralduktan id.::...e ~ bidiaenin ı.fr.li.tı tuduı: ra da 'bu badi.~ ba .... MWİ- ya.. 
lim edilclidea ::....chr ki rad- Sıdıka binnci çocuiundan aon. ni tosun gibi evladım daha bea 

10
...,. aeaolik Nllllİ hamak ra baıka çocuk yapmak istememif, yüzünü aörmedu dütt\i.• 

ta Te -ld -us 1 ~ .L fakat buna rağmen ha-mile kalmıı - Mahkemece diolenen piudler de 
m 'dadır. Bu ~ pp tı~ ..• Bun~ farkeder e~ez çocagu iskati cenin .klcliuıaı teyid ederek: 
jı yukarı ...aUer ..ı. .,._ duıunnege karar vemııt, tanıdık • •- Sıdıka ha.talanmıı dediler. 

a.d;yo ~ ..; ..... •la.. lannın taniyeaile fazla miktarda Yoklamıya gittik.. Meier çocuk dü.. 

te de asfalt caddeyi takiben sey
rü.ıer yapac3'klirdıt. Bu 'dırf'ILl'e 

Tireli. t.ı.il clenced, ~ ~ k~y~ içnU,tir. fllbalcilu. çoc':* "!.rmÜf!'lÜt- Hatıl dü,en çocuiu - ••••ili• ....... : _ ~upıUfo kadın de aıe~uı. t=rm•t- bU ~iiıd. nrmııl•rdL Pazo aöe • 
Bir PananNr Yerdımsevenler .. ,.,,. ~ "-' :r8f'n.i.nt w _ tır. Buma duy.uı k~ qu terdiler. 04 

.._puruna haciz ,__ Jlk •.,a kiçüls ohq, olmachk. •- Yay sen benı nur topu gil>i Demitlerdir. bu yokla sık ,;ık vukua seıen kaza
WtD &iülle ıeçılmif olaca1dtr. 

A ~kar ailelerine 
yaptlan yardım 

..... '-"'miyetinin -..., .... ,,...,.oma~ 11m. nlicld .. ~ı.runa ettiaıı ha> Ben Bi'l&bare tuçha w tabu .öz 
k 1 fa 1 t• ı Wr old ... _..... hansi d8I- mne. tr6-tenram.ıt . almıı ve: 

OnU Uy&r 8 Ly& 1 ..._. -.ıiı ıl• ~ •. ekk. DıyCl'ek, bu ~e!k ıitmif, iti c...:. Çocuğu iatiyerek d\;fiirme. 
Panama bandıralı IOO tunluk YaJdımsevenler Cmli)-eti faa- bik _..,.... ,,.,.. Ulriimila- ~~ıta,a ~bu etmiftir. _!'ar~ koca dim. Fakat, düttiiiii belki de iyi 

Rozita vapurUDi hacı.z konuldu- liyetine :hararetle? devam etmek- tire ifleyip itlenwcliii •• Anka- dib?ylecF_c:_ nuah.lc~meye.b dupnf uıler h- oldu. Zira ben ça)ıpn bir kadunm. 
J'QI maa dalsa 6-Wea hp r. -.at, ı21n gan tara ı ma - Kocanı kafi deTec~e eve bakmaz, 

juDdan va.pur limanmuza gelır tedir. a1snwlıt1. • k~ede hutm olan hrı koca ttr.ne çalııır, iatMnizi temin ederim. Bu 
pbnez gpm\ye sefer mU!aadesi Bu cümleden obnak üzere, ce- a. ..ıı..n laaYI r....ı fit birlikte otunnalari ve eMi hayat • yüzden bir tano olan yavnamuza bi· 
verilmemesi alakadar <!enız ma- miyet birçok kimeesiz çocukları clolcLınLluktan sonradır ki larına dev~ etmeleridir. Gelelim le iyi bakamıyoru:ı.> 

Asıl yardım yapabile- kamlanna emredilmiştir. Paııoıma himayesine almış, hasta ve tedavL radyo uo.. w.l1eri kabul mub.kemenın •fabatına: Dava, diğer bazı pbidJCl'ita cel-

k 
• tt I 1 bandıralı olan Rozıta vapuru bar- ye muhtaç olanlan prevantoryom- oluamütadır. S~ zevce. mahkemedeki ifa. bi için talik edilmittir. 

ce vazıye e o an ar bin Akdenıze ya~ üzenne lara yatırmıştır. u 
mükellefiyet harici mi Türkiye jfo Xaradt>nızdeki bazı Yardıımsevenler Cemiyetinin te ' .. 1 .... Dş ...... t .. e .. _rı·s··· .... n ... ı·n"'"-10·0-o···' skodar Partı• merkezı·nde 

limanlar ara!:ında seferler yap- şeblbüsHe geçen hafta şehrımizin 

kahyorıar? :1:~1 !~~:~:ın::~n b:~ ~~:naç.~~~i1ueş~~~a~~~~~ek~: lirasın __ ı aşıran.. yapılan 'aydalı bı·r toplantı 
A*ere ::f.denlerın muhtaç aile- nakliyatçı yapmaktadır. Vapura larmdan ikincisinde de dünden k J ı 

Jerine yapılan yardımın cüz'l oldu- bir hamule metelesınden dt>llyı ıtibaren kayda başlanmıştır. Bun.. açı goz şof or • 
ju, teşkil"ıtır. nc0ksan bulundı:_ğu acenta il~ tüccar arasında çıkan lar da mütea.ddıd has~ar.elere ıev- . . . Evvelki gün, tl'sküdar Parü bi- ı i 
ve asıl yardım yapabilecek tuc- ihtilif üzerin~ ticaret mahkemesi zi edil~ hastabakıcılık kumla.. . llvvelık.i geca, Saecıde garıb nasında Beled·ye Reis Muavini ve 
carların nıuı:ıvenetine müracaat o- tarafından bac;z konulduğu ar.la- rına jftink edec:eklerdir. ~ ~cu!tJk . ~ak'uı olmuı, Üsküdar Par:~ bqkanı Lfltfi ~ 
lunmadığ. hak~ında Dahıhye Ve- şılmaktadır. Diğel' taraftan birliğin halkı ~ toılör: '?1uşterıaının sarho~lr soyun ri~tiilıde 'Üsküdar ımer-
kiletine ba·.:ı ihbar ve ı:kayetler tenvir ve irşad maksadile Halkeıv- &Wtdan •hfade ederek 1000 lira.. kez. Kısıklı, Beylerbeyi nahiyele-
yapılmı§tır. Kahve tevziatı Jetinde tert!~ ettilt konferans se.. amı ~~- . . rini tefkil eden bütün Parti ocak 

Dahili!.? Vekiletı but husu.;ta . .. . risin~n olmak üzere. d'ün Emin~ dilm a memmıycUe t~ ~ heyetlerinin. ifürakile bir toplana 
villyete b~: emir gö:!ıderc~k Be- Viliyet kahve tevzıatı etraf m- nü Halkev!ndc .Bayan Rebia Tev. . ıck1~ olan w h~ h~ yaptlrn.ıştıt'. Toplantı.da Parti ocak 
lediye D~ın:ı Enciimem tarafın· dakl lıazıcl.'klara devam etmekte. r:ıı.. taraf nd Tür' k k , nl ~ sı aya nazaran iU swetle cere- mıntak:aların•n yol su. Jfık ;ve 

•• • • .. " • .M. ı a:ı c ..t<iJ ı5ının yan etmi§tir: .. .. . · ' . 
dan asker aıleıerme yapılacak yar dir. Gumruğ~ gelen kahveler~ çek- içtimai vazifeleri. mevzulu bir Küçük d Fil kufwı.. Jııültür ihüyaçlan, Parb faaliyeti 
dım hakkır.d ı tesbıt edilen nısbct- ~-üzere bir mutemed tayın edil. konferans verılmiş ve kalabalık da, 32 nwn:r ~ oı::an ve ve aza mc:_v~dumm artmlmuı et. 
terden nıo«san olarak ymhm pa.. ~r. .. .. . bir halk küUesi tarafından dınlen- ticaretle meşgul olan Rahmi adın- rafında goruşm~ler yapümq, ,eni 
rası tahsicı edilrnı~ olup 'Olmadığı- Viltyet mw-acaatlara gore bır mijtir. cııa bir zat evvelki gece beraberin- kararlar verilmiştir. Bu arada 
nm ve bi lıa!=sı Mıl yar~ım y~pa. t~~~ ~e~ hazırlıracaktır. Tev- • • • de bir de arkad'aŞıL olkiuğu halde ~~yı ~ütübhaneslnin zen-
büecek ı:!ccarıann _:nuke11e11yet zıat ıçın vııayet emrme ıaea çuvaı Kartal cınayetının Sirkeciye gelmiş, buradaki içkjli ~eştınımesı muıvatık tartllınOt-
tıarici bı.rak.ııv bıraıulmad;ğınm blwe "YeTilmi'1ir. İstanbul dahi • • lokantalaroan bırinde oturarak tür. 
ebermniyetJ.? uahk:k olw:ınasını lind!ki bütün askeri birliklerin ih· fallı meçhul kapanma saatine kadar içki içmif- Ocak heyetlerinin ilen sürdilk-
bi:ldinnişt r, ,V;lPyet bu mesele et- ~y~ ol.an kah~e erdu milfettl§- Kartalda, Başıbüyük köyünde ür. Çakır keyif bir vaz:yeUe gazi. leri ihüya~l.ırdaıı ~ mühlmleriııl 
ra!ında tct <'klere başlamıştır. Bu li~ .~. everılece~ ve bun~an Sü.reyya pa;a köşkü civarında ıel nodan kalkah _Rahmi. beraber.nde yol ve mekteb t~l etmektedir. 
tetk$tlerin neticesi ~g:ır.lede kuçu.k birliklere tevzı olunacaktır. ile boğulmuş ve yarı beli.ne kaöar arkadaşı oldUi:11 halde caddeye Beylerbeyı ve Vanikoyde birer or-
U>ahiliye Vt::k&letinc bılamlet.clt- toprağa gömülmüş bir cesed bu. ~ış ve bir taksi~e binmek ~te- ta .okul. açılması yol .ve . .ışık temın Lfl:fi Akaofl , 
Ur. p • f • ti 1.~uı... maktıüü kN-'IP-n 1 mı.ştır. Bu maksadla Sirkecideki edilmesi temennı edilmiştir. l' '-.S:. .-z,1.• 'toı da ,_ 1• eynlr la arı '" .... ""5 ... ve n ~ .. n ço- ....... ~·ı rd b' . b. n-ı.. • ,.. lan ..ı ... _~·· 1un ıra, _,y...u UI[ una ..,., U'a 

ban M d ld ğ 1 ıd.:ı. .... _.... e en ırme men .n.cmıımı, .Lop tı.~ıı ~ı. o an ihti. avnı.......,,•..+ır . i ı ura o u u an AŞI "6ını f .. ·· .. ı· k 1 ,___ 'd ilm . h ~··•·u·-y- · Fuarda okullar aerpa dünkü 7.d tık ve> orun mumanaa tnc maruz a • Y.Ç.lillol.lll gı er esı ususunda a- H .. evinfn köı1c'filük pbesı a-

M 'f n•ıçı•n yoksetiyor? sayımı a yazmış • ID'l§tı.r. liıkadar makamlar nezd!nde le- .. ak Haber aldıiımı2a göre; a~r· • Bu feci cmayetle alikalı olarak ~.. .. t . . . ··ru· k . §e'Qbüsl. ·ı ..1.tir zalan yaktnd& koylere çıkar ' 
V-L~ • b 20 A~·-tosta ....-- m.uş eı'lSmı go r.me lE- er.! geçı e<:g,, · ~lül l f d l k mal ~etı u aene "il... bazı kimseler ve bu arada Şükrü · b .. de · ~3- er e ay a 1 onuş ar ya-
açı~ olan ı.,.mir enternasyonal Bundan bir iki •J öace Pi• ism:ııde biri zannaJtma alınmı~ rteınemıalarındşa, muu .. yakuz an ~kınmıt ile a- . ~sküda~.ı Halkevin'n muhtelif pacak ve kitab. ilaç dağıtacaklar-
fuarında bir «Okullar seraish> aç_ ded.en peynir ıtltJntisı, son • . . . .. Y- n aş ç. 1§ U'. i.htıyaçlanıtuan başka 941 ıbütçe- dır 'O'sküJar Halkeıvinin faydalı 

L • • .......... k•dioi •i ıHiıılli • da, hadısenin esrarı henu.z çozule- Gene iddiaya nazaran bu müna- .-:.....ı- ar koluna 500 l" .. t L6 .. 1:... ....... 1 uh' bO-"k bir 
meia "JLaraT vennı,tir. ___.. clerecıed ort..a.. kalk me~ir. ır ...... b. . ; k kı .. aıuuc . ıra, gos er .. Ç~·- an m ıtte 3 .. 

Sergiye. memleketimizdeki bU - 7-1' - ......,.. :r ara if.ış P · a şmaya dö- koluna 250 lıra, apor :koluna 300 menmmıiyet t>)'andırmaktadır 
tö
"n 

0
•• öretmen o'-ullan, ortaoLullaı illlf iMJem...@,taciw. Ancak pey. ÜSküdac müddeiumumiliği tah· külmiif ve bu esnada §Oför. Rah- • · 

ve ~ enatitüleıi talebelerinin & ae • m .atıflara aon IÜDlerde bam- ki.kata ehemmıyetle de\lam etmek. minin içincl<? 1000 lira bulunan 
lialb. bir~ s&te•nwk:.... ~. Wızdamm ılPl'~tU'. Tel ihtiklrı Kız kaçırma 

çen ders yılına aid resim, elişleri 
ve muvaffak olunmu~ el yazıları •· Bil u:aıı· •• % 20 ile ~in vuku.bulan. müracaatı hidisesinin içyQzU cezası 
konulacaktır. 

15--fliiWiiide ,. ~ ye. M ... ı... ... _LI di- .üzeıWe ao(ö.r y~~ hadise 
.. ......... , ......... ~. ~ etresiiı~ ~ a ... _.a!'':~-"''-ika ~-L .rıaı mrakabe memurlarnnn Küçükpazarda, Bedriye isminde 

( ) 
M"eler 1ıııia .-.a'imcte 540 - '560 Calatac1a, ~nfer ...... Lag,..ında 10 etr'aw~ ı. Wflar=nftli'• ı L, 

1
""" .. ~ KUçUk haberler kunta ~ edileht"Jen .,_ ı::.ı -~ " e ııroY'Jlu$ oldukları çelik te.ı ihti- bir kızı evine kaçıran ve bir müd. 

_ . t---•--
1

_111. _';_~-L, L.....:--
9

•75 nuJll~ralı Q.de _ otu~•n ~afel .dm· Garib bir dolandırtcıftk kan lneW'les1 ı.vazzuh etmi§tir. det -nında alıkovan Enver hak-
- .._., pcynll' _...,... da bir kadı~ dun bır meseleden do ,,_ " 

• Belediye, bymakamhklara 
6ir taminı söndererek yanaın yer -
krinde inta ohuıacak bınalera aid 
müsaadeleri."\ temellerin yol aevi -
7eaine uşgu;.ı olduiu anlatıldıktan 
eonra verilme.ini bildirmiftir. Bwa
dan ba,ka temelden çakan topnık 
ve molozlar beJediyenin ıı&terece
ii hariç bir mahalle kaldırılmadık
ça inpat yapılamı,.acakur. 

e Düakü ihraıeatımıa. Si .OO'; 
lirayı buhnuıtur. Bu arada lniı;re
ye upa. fuaclık; Macariatana bar
~ Romaayv• bAhk aöaderilmif.. 
tir. 

e Dün Taptlan fiat ~rabbe 
Komi9)ooaa içtimamda, bazı deri 
IKiıleııi clinlenm;, ve deri &atla • 
rıaJn .on 11ünlerde pyritabii b:r 
,.Yıle ~ ....... n;:a Mbebleri ü.. 
...We kon....ıma.tur. Den fiatla.. 
..... ha )'lben-. ... tipi • -
7Uıbbı .. rıa imal ma..ra•nm da 
•ta sn blıkımmdan a1'1'lca lıir 
.. ';at bzaam17 'bahmmakta -
dır. 

ile 10.IO arulDcla aatı!ınalda - layı bir müddettenberi bir arada z~ evvelki gün mahalle a· Kütahya tüccarl:ınndan Ahmed kındaki durupna 2 Dcİ aiıreezada 
dır. Halbuki bu peynirler ıe. yqadıJdan Niyui ile kavgaya tu • ralarında doiaşarık bazı k.ımaele- Arcar adınd·t bir zat, orada elde dün bitmiıtir. 
çen aenen~ a.,,-lit..mden daha tutmuı, bu esnad:ı N~;azi bıçakla rı <iolanchrmağa kalkışan bır a- e~ş olduğu .15:~ çelık havJi ha~ Mahkeme r.ıçu sabit olan Ea•e
,...pdlr. D""1a •uİyeti dola - Rateti vucudunun Jlluhtelif yerle • Çllkıö2Ü yakal5.11Ufbı'. Bu adam, telıni satilma.t uzere, ~orhon~nı ri 6 ay mijddetle hapee mahklm 
~ıaile Trakyacb ve Edirne mlD· rinden bı.çakl:ı yaralamtıtır. Sırkedde Bolu otelınde yatıp ık.al- ~d:ında b!t' tanıdığına gond~rmış- etmiftir. 
,.......,. peynir imalittnın e • Ra--' d . lt hn ,..,. itan Hasau adında bıridir tır. Matunudıye caddlesinde tıcaret 
peıyce aza"mı, bulunması ve .-, te sva a ına a mıı. ,,.. .. · . ------------
brtılrk olaralc da Anadolud• yazl yakalanarak hakkında takiba Hasan, en·ellu gun Beyoğluna yapan Horhorl.Jl. de, bu tellerı A- N ( K A H 
Pnderilen malların kiS cehne- ta ba,tanmıp. çııkırnı§. kapı kapı dolaşarak: gdb adında b'ri vasıtasile satılığa 
IDNİ bana aebeb olanık röıte _ - c- Beni kocanız gönderdi. Üstü ç~tır. Fakat Agob, kilosıJnu Tire orta oilul·ı tarih colrafya GI· 
rilmekteclir. Diler taraftan ba. KonCftJO davet ba§ı bir ka-za neticesinde kır lendi, 70. 75 kul'uşa sattığı bu tellere, ~ımenı Macide Akman ile Çorum or_ 
m kiımelerin eDerinde fazla Kul~ tılcokulı., yoma Ço. çamaflr ve elbise istiyor!:a. diye- ekendi malım değ'ldir!:t diyerek ta okulu dlrektörti ~Y Zlıfanın nitlh 
_.,. topfllChld.rı '" hnları c:aldara Yardım Celni7et--· rek, öteberi almaja kalkıpnı§tır. fatura vermemiştir. Fiat Muraka- meruimlerı Pat.lh evlenme memur -
71'"t ,.,,.., sinllk aonnal ila- u_ • it d.d • Hasanm b11 hareketi sivil zabı. be Bül'()SUJ1a bu vazi~ ihbar ediL hıtmıd& lc?"S tııınmıtıır . .._,ud çtft.. ti.rllCf L-·• aaılc --1.ıı..1- ı-.ıu;amnamenm a ıncı ma eu -la :ı.ı..- • • J~• 

. --TW -.., ,.,.. uııır ·"L! • • • h ta JDellllJ· rınm nazarı d'™tını mi6 w memurla:- Borsa kmıatha- len ııaadetler diJerlL 
"8-,a 8iraek fifttmı ~ük • mucıwnce cemıyetımız wnumı e - celıbettijiırlen az sonra d.irıDi- . . .. . . 
..... leri iddia eııfi\ıııektedir. )9et topiantıaını Haziranın )irmi bi- __.....,. h 1 d kal tır nesınde bır curmuJ11Jehud yapa- O 

~- a lD e ya aJ1JIU§ • ak bu t t b't t . l d. T Eş EK K R Madara saMUednio kıs • rinci Cumartea cünü aaat IS te ce.. Bu aıretl~ bıı'kaç evden buı r . sa ış: es 1 e __ mış er ır. t 
_, atolr ysıpttkları ichlia ecli - miyetin mukezi oba Kaa~ıköy C..iim eşyalar aldtlı tesbit olunan aç&. Dığer taraftan. Kuta~yadan 8: ~ b}'tettitımb baıba-
ı. ha ıiM W.uılen .....;. huriyet HaHt PartiM binasrnde -- an.~ adliye'-·~ teslim edılınıatir. tanbula !elen ve tellenn nhıbı Ali Rna Sel'in cenuestne ıeımet, 
11b ' inin; 1r1- de ....,_ ,,_ •- J w• ,,. DılnJtıl lllA• r ,, l,i ol • pdacaflndan 'Ye cemiyet merku bulunan Ahmed, bunlan mahtdıf,.osıe ,..,. mettabla kslJ8de bahm • 
- .w., a .,.,.. 

711
,

0 
k- ve tube idar~ beyet-lerile l>ütiin a • Askerllll lf lerl: yt!!'lerde"'l ve b:rçok masraf f'<le-

1
ma.t aamııe duJdutu?.'lus •C1Ja if&l-

._ ......_ Jt ı'•iaia ..,nir zuının topl•ntıda hazır bulunma • -- rek topla.iığını. ayrıca İstanbula rat ~ftlnda ba~n dQltlanmm. 
Aııı4' ••• >• r 1rı r • ie _..... tarı rica ojpnur. Sakatların mua1enleri cöndermek içhı bir hayli de nakli- en del'in tetektirlerıılllsl bDdlrtrtL 
• 1s1L1 ..... lsri ild\ ıl te. San,.~ Şubnbc:lea: yat masrafı yaptığını söylemiştir. 1 

Niyaa Sel ve ailell 
tlir • ._,_ 1stıılar..,. ...._ O O ~ U M v ~ D&amUb J 12 • 3.32 do- Fiat Müraiabo~ Komisyonu telle-
....., dol ........... ol.o .. jum)u ibttyat aabtln tebar mua. . 1. t ı· tı fi ·· ( ı ) ~......, ' •••de- ~arl bö~ük_ tamandanlarından yene ~de:ı ıubeye miira- nn.ma ıye ıa. ve masra an u- TıYATRu R 
._ eılrnii' • w fP •ı., ZiJtıt.v Otboelin k erkek 90CUlu dün.. caaUa butuaeı,e söndeıi:menıif 0_ .zerinde meşgul olmaktadır. Fıaı '~-.---...-..--------Jr 
4i1. 7'1f& ~ u MetlD ~ ~rı~ lmtluıa _.., Wt m letojr.fla ı.... M!abit edıldik.tea sonra ortada ih· Jllrlı8D~n ~ ,_ f4!MlBltl 

e Maarif V ekiietiJc teG>aalar. 
da bulunmak üzere birkaç aüa ev
... Anb~a g:den M..nf Müdü.. 
tl T .. X , dii. .,..._; .. a.,dea 
,, 'ıtir. -~-------.... .;..;,--~ 

De11eyıılni tebrit edeı' Ja.~ dr4' rabew vele tuNY• .ın-amat et • üsar me\·:.ııultıaln olap olamıyaca- BeJler'blı,f:n:Se Peqembe sbi attamı 
Ye muıı 6auirler dllem. J!Deleri. jı anla~ 'ıoı.-.: "lraktır. Baba Ramız <Piyu 4 pel'd j 
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17 Hıar.ran SON 1'0STA 

Bik&ye 

Av ışığında 
Yazan: Muazzez Tahsin Berlland 

icBi uasaB edilmeli mı? 
Gelen cevablar 
gittikçe artıyor 

m1ım.mıaı;ı 1 

"İnsanı bedenen ve 
ruban şifayab eden 
içki nasıl menol ur?" 

• 
içki aleybtarlan 

"Devlete varidat mı? 
Ona haricde pazar 

arayalım!,, 

t 
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[M eml e k et BaberleriJ i(QCA~usu 
Sivasta. Memlekette yeni mahsul Edremidd.; • hKı 

ilkbahar at yarışları b ı b k tı•d• Bir genç kızı kaçıran lht• hJ• 
sona erdi o ve ere e 1 ır dôrt mütecaviz agır ıyar pe ıvan 

hapse mahkum oldular -----------Sivas (Hususi) - Yükaek yanı •m1• 
ve ıslah encüm~ninin tertib ettiği Çorluda. her türlü toprak mahsul Ü ven 1 Edremid (Huııusi) _ Bundan 

at yarıılarmln ilkbahar kısmının yeti·şı·yor, Bı·gada da oraklar biçilmiye başlandı bir müddet evvel Ayvalığın Alttn
eon hafta.at <la Pazar günü büyük 

ova nahiyesinde bir kız kp.çırma bir seyirci kütleli önünde Aygır de-

Aliço elli alb yaşına geldiği halde, hala 27 
senedir elinde tuttuğu başpehlivanlığı bir 

türlü başkalarına vermek istemiyordu 
poau civarındaki sahada yapılmıı· Çonu (Hususi) - Bol ve fay. l>aifar da ıi.ındiJik çok iyidir. Bağcı vak'as.ı ?lmuştuhall: • d B h . 

d h . ~ l .. ın ,_ h .. . '-I .. "-L Selmıiye ma esım en a nye b d b .. 1 v L d bl · .. b' bli •r. a mevsım yagmur an goren m • ıar, ergu.o soma" arı goztaıı mıuı- d. da b" k .. dik d""rt _ Ne yapacalı:mı, ura a er · cugu ÇOK ar ı ve ıyı ır pe vu 
. Birinci~ lioşu .. Sivas vila>:eti dah.ia'. t.akamızda, toprak mahsullerinden tulile ilaçlamakta ve kükürt tozu bf:da.r, 

1k_1~~~aç~~;: ku:~ v:r. _ Güre~ gelmiş usta! · • hatta: Adalıdan aaha usta diyor • 
lin.de dogmu§ uç yaıındaki aaf. k. n ba,ka! ~iaç ~'1sulü d: b~l ve .. be- serpmek suret.ile baj'larınt tımar et- inişler, bir gece dördü de bir olup _Tel Het Kimle güreıek be"> lardı. Okkasl da yüz yirmi. okka 
arab ve erkek taylar arasında ıdı. reketlidir. Ço!'u§ıu çocugu ıle gune~ k edi M ~ l k.iıeç kızın evine hücum etmişler, Bahri- - Seninle usta bel vudı. 

Mesafeai 1200 metre olan bu ko~ §İ1:l doğuşundan batışına kadar; y1l- me t r. ' eyva agaç arı, . .. _ Baka, baka beyi. Hepten İçinden; AUablna. niyaz ediyor. 
-·..J b" . cil·w· ,., __ .I E d T r" :_ ·..ı d 1 ı ı ter,:n.i ka..,.....,,.!(.:L kamilen bııdanalanmı.. yeyı alıp kaçmışlardır. Bu dort aer.- b d .....,.a ınn l&'1 .....eınJ ryu un a ma.aan, usanma an, a n n n .-- J "-lP"" •y • 1 _ _ , ._, • ...._ ..ı·_ melı:teb mi açtık e} u: 

ı__ d _,, "'- l ı..t k d an l b". '-l .mh _..ı!l:m" ti" sen ın.aşwn ııtı~l nanıye cıva1111KJA .. .. A 'lah b . t d zıam llUlzan ı. 11Ue, ıaıe ça ışmaa. an zev uy ve zararı oce" er ı a cw. ış r. b" .. t.. k d k d. . Çopur Aliçonun bu son sozune - ru lm enı u ar. ırma. fa 
İlcinci ko~u: DöTt ve dllha yu- çiftçi, cömert toprağının, kucağında Erken yeti,en ıebzelcr bollan • ır. Y~~~ g~_.uldreret ora at ~nl Jsınd.: dayanam;yark içten ge!en eski in- ahir zamannnda şu çoluk çocuğa 

k L' f L b t k • I h l""ne al ıem OU' şe-..ı e aarruz e nu; er ı . • b eli _1 l 
arı yaıtaıu sa ~an ara a Ye ~ sara~ıya oaş ıyan ~a. su u ' - mıı ise de rrıüatehlilı. çok olduğu Fa.kat hadise zabıta tarafından du- tikamın hınci\e ceva ver ; . rezu ey eme .. 

ra.klara mahsus olan bu koşunun da tın yıgınına bakar gıbı bakmakta, • . hal I ktad ___ .... .. . J • d"" d .. d _ Tel Bel c;.;rürsün ınektebı Diyordu. Yirmi yedi senedir. 
2000 tr l~ f · b" · T ·· ··ı f rahlılt re bu manzara ıçın pa ıca satıma ır. ,-u.ıunca mutecavrz erın or u e be alrtı yere gelmiyen ihti""'r Aliço p. 
W • • D~~ edd. mG~~- ~n ~cıf. ~- gon~. e .. ~. h tave fn l b: - yaka·lanm1ş ,,e adliyeye verilmiştir. usta 1 k . K 1 d w .,, "-tl 
eını Oil.Doil.C ın o.ıı;aeun .....,_,, iSi, yl yuzunun er ra ına yayı an ır Edremı"dde korkunç bı"r E ]L' •• B"" h . v - Susak ağızll ne görece nu - :.ırmı~tı. o ay egt. sır yere ge-
.!!l_! __ ;ı:~ K . c··L' . p _,ı._ •• l t '-t d" vve l!J gun UI' aruye agır ce- .l:i ıı t_ b" t" d 
a.ım.; .. •~· enm o-"1tenenn aya. tcuesaum e seyre me~ e ır. ..ı_ la h k -•· şİin be) rse, maaza arı asa ıye ın en mey-

.. .. ··ı· · W·· M Ç ti' c_ H d l . ld w ak zasınu.a yapı n mu a eme n.,..ıce- '- 1 H·· d . ..ı ··ı·· d .. A d l d zası, uçuncu ugu tu.sa ene n uc- asa zamanı ge mlf o ugun - c" a et"n Uh emesı" . d l d K· Ç l ,_ _ Gel göres:n a.ızancazt • u- an yenncıe o ur u. ra a s ra. a 
• L J d ~ t_• 1. h k . ın y 1 m sın C maznun ar an azım ay at> 1 .~ b fi! d • • • k L 

nemı a.azanmış ar ır. aan oıçme...., amı.an yapma ve 8 17 1 
O .. L •t"f 3 aeyin dayının buğasına benzer bet e u etme en ıçınt çe ere-.: 

Üçüncü kotu: Dört ve daha yu. dövmek ~bi muhtelif iılerde çahş. Ed!remid' (Hususi) _Mart ay:ı. sene,H ay, zg~n~ki a ı L sek. Aliço· kızmı•tt Kırantalaşrruş bı • -·Hey gidi ihtiyarlık hey •.• di-
,_ k. f k b l l ,_ k il l k .. • - neye, a21m ve aıın ı şer ouçu • ,.. · d d l d -.an yaşta t aa an ara ve yanız tırı aca-.. ve u amaca , motor ve ınm ilk haftasında kazaınızm Al- Al° R" .. b uk yıklannı parmakları arasına alarak ye üş-öncelere a ıyor u. 
le lda'. n4 l b k ud ek h ' .. teh ik b"Yn seneye, 1 ıza uç uç seneye ·ki fa b '- d · V t Karagöz Ali, geldi. Aüço, baca-~srb . . r ·ü?.sıc il 'l En d op_ .. a g~r se l'a ayvan~ ru t arr . ili:ı u . ıtınoluk nahiycsln.d~ bir cinayet iş. mahkllın okuşlardır. l . tara ü~üştür u, e aert, eeT .. k t .. t ek. 

• r:::ı:a.li~. Ael~ıA ryu unS uz- ~~aa~_:_atın~~ b~.'~~keb~e~-- esı len.mişti Bu nahiyeden Mustafa muk.abüele etti: '- .. l '- '~~fM trı.eza e gos erer ay•ia 
guı, ı .... ncı gı . ' rpaclnln una- ıçın mı.-.ımı:uıa uyu lT ııaz;Jr - ~ı N ' s lı s'k.. b" h - e· da" ld - len susaı agız ı, nepten çı- AAJJtml!f ı. 
ıı, üçüncülüğü Ibrahimin Emini ka- lanma ve çallfma hareketi göz.e ~ :uı .~1 oma ' e 1 ır usu ıga panayırı QI 1 kın meydana bel .. Ka~öz, da~3: .. k~?ük oldu~ 
zal)dtlar. çarpmaktadtr. Bu sene mısır, ayç:ı... met yuzunden araları aç.ık olan Biga (Hususi) _ Her sene Ha- Yusuf ve arkadaşlarıni Şümnu ıçm. ihtiyarın ebru optu. . . 

Dördüncü k~~ Dört ve daha çeği, kavun, karpuz ve emsali şey- HaXiıl oğlu Be..lıçeti köyüıı tenha zıi.ranın sekizinde kurulmakta olan beyleri kar~ıladılar, çadırlarına bu- HQI'kes, Karagöz:le, Aliçonu& 
yukarı yaftald ıaf kan ar.ah at ve ler de geli~li v~ verimlidir. bir yeııinde pusuya. dü~mıli'Ş ve Biga panayırı bu yıl gene ayni köy. yur ediyorlardı. . ~~sına., ve konuşmalarına 
ktsraJdara. maha~s olan bu. ko~~ - • İzm~e . • . . bıçaılda hanç..;-resin.i keserek feci de Biga çayının karşı yakasında Gümülcüne; Serez, Sela~ıık, Ma- goz v_e kulak açmışll. • 
D~~ .2."00 metrelık. ~esafenın bı~n- I~ (Husust). - Vılaye~~z bi!r ş.e'k:ilde öldürmüştü. Katil iki beleciiye tarafından aattn alınan ar- nastır, Filibe ilah ... Beyl~n de Yu- Atiço, hoş beşten sonra, aordu: 
dıguu Mehmed Alı Ôzcanın Do - dahande bu seneki yazlık zer ıya- gün nra yakalannuş ve geçen sada kurulmuş ve üç gün devam et. ınıfun gelıişine merak etmı1lerdi. - q.eç kaldınız bef 
neri, üdru::iftğ:i Sabri Yertultanın tın çok berelcetH ve iyi kalitede ol- so , . t tikten aonra dağılmıştır. Yuııuf: Kırkpınara gelıneden ev- - Öyle oldu ustab et 
Ktlıçasianı, açüncülüğü 7Jya Yılma. duğu. anla§llmı~tır. Yazlık zer'iyat.. ~ da. nıu~~e-mesı olmuş ur. Panayİr devam ettiği müddetçe vel gıyaben epeyce nanı almıştı. O- - K.i~n!e geldin be) 
zın, Yıldızı kazanmıılardır. tan bılhassa mısır, arpa ve patates Katil haıfı!letıcı sebbele.rden dıola- ora• elektrik cereyani veıihn:iş, nun meziyetlerini orada burada aöy - Fılıbelı Kara Ahmedle Yu • 

Kotul~ ~~yük b.ir intnam ve mebzul bir ıurette yeti~miıtir. J"l! 12 sene ağır hapse mahk.iım ol- Karşı yakaya geçmek için bir köp- lüyorlardı. ıruf u~ta be~. . . , ..•.. 
beyecan ıçemıod~ sona ermiştir. Bigada mU!ftu,r. ?'Ü yaptınlmı,, çok hızh devam e- Karagöz Ali: çadırda bfr parça Al:iço; Fıltbelmm ısmını ışıtınce: 

Biga (HYıusi) - Şu aralık şeh. den bu panayirdf'! muhtelif birçok oturduktan aonr-ı: Aliçoyu yanında - Tef Heyi .• , O, çingenecazı 
lzmirde Uç kız kaçırma rinıiu:le çok faydalı yağmurlar yağ- Denı·zıı·de Yardımsevenler e,ya aaulmış, 80.000 liraya yakın kilerden birine sordu: gene mi getirdin Kuagöz bel. .. 

k
' makta, buuda11 aehze ve bostan tar. hayvan ahıveıişi yaptlmıotıı'. Pana- - Bura da mı bizim Aliço be) Kmp dökütükten ıonra, doğrula .. 

va ası ıa~~n .. ~~t iıtüa~e etmeltted.1r. Cemiyeti faaliyette rmn ziyar~t~.ıeri ~o.ooo kişiyi but • :-- Burada b;~ıer durur daha bildi mi ber 
lzmir (H auai) _ Son gü ler- Koylulemnız umunuyetle orak bıç- muş aon gımu şehir pazarına rastla. hala meydan yerını... Diye a1ay etti. Karagöz; Aliço -

d 1.. • • u · 1c·· 1 · dn .. aniye başlamışlıırdtr. Bu yıl, her Denizll (Hususi) - Halkevi sa. dığı için, çar,,ıiar, caddeler çok ka- - Kimler var, bat güreşe bel nun bu alayına diğer bir a\ayla 11111-
e ,ennmız ve cıvar oy erın e uç .. _,., h b ba L -ile .... ii ··1 L d ,, __ . o N . r k lab hk im K "f b" h ,L p __ ,_ l H Ad lı 1.-bele . 

ktz bçnma vak" ast olmuştur. Bun- td~~u eku fu UA ~b lnkyuzun gud- ~~un a vaıımız. sı;nti~nd utn le e. l .a G o uştur. esı ~L aı&. küt Ka- ~ am
1 

u.&.Ac
1
.un uç, anço, . a , .,,. etti: 

ta 1 a%J m. urec eyz ve ere et mevc.u - untn eşının nyaae n e op anan esa, Önen panayırına ııKın etmiş.. vasog u, ıço, opur. - Kırılıp, dökühn.iyen var utta 
T N Y hl0

;' k": ·· · 1 d T dur. Bazı lölylülier mahsulden aç memleket:L-ı. aydın bayanları bir tir. - E biz d' geldik bel... bel ~ 
ar er oyu cıvar n a razca h bil d.. .. 1 hi Y d '- C . . 1....!il~ . . ......... ·--···-·• .. •••••••·•-••••-••••• Öyl t d""~;ı,. d le O d ,_.__ 1 b ' köyÜDde Ahmed oğlu İnnail Kıv - bannlhı~nı . e. ,ovmd. uş er, za reee ar lrnsev~nrer hep:ny~d teı'? ": • "' la-,_ d ey~ 'anı u.,.._. ttne - a ıam o uyormut er 

rak, yanına aldıi: Mehmed Doğan- o ga ~rı~şıer ır. ne karar yererek eyeti ı are ıntı· HiKAYE o ca,.; esentzer - Kavalalı Yusuf be( 
la birlikte nişanlısı Mustafa kı 21 24 İleride bir samyeli esip de kav- babını yapmtşbr ve brhal işe ~ Öyle olacak bet . _ Hepten bu meydanı, çoluk 
yaşında Hayriyeyi tütün tarlaıından nılmad1ğı takdirde meyvalar ve başlamı~lardrr. (0.,t.nh s inci sayfada)' Diye !ah ke~. ?turduğu yer- çocuk ruvasi yaptınız bel. 
en.işt.eti ile ..:vine dönerken zorla ka. ğildim artık, yedi sene evvelki, on den kafkarak Fıhbeli Kara Abme- _ Yok u.tta bel. Yuauf çolıdr.: 
çırmıştır. Suçlular jandanra tara - Erzurum kız san'at okulunun sergı·sı· sek.iz y---...la kızdlm Bir A~ac•:a de hitaben: b 1 ·- çocuk çieiil bel. 
fı d tut l dl. ·ı . ~..., -.. ' - Ahmed b'"' 1... Ayı o ur, gı Ali . . l . d Bir ·ı.! d n an u muı a ıye~ ven 1'l1ll- atkaıına gizlennüı Müeyyedin yü. d . AF ka-d b I ço: aınır enıyor u. ııu a-
tir. .. .. .. .. .d ,T k b ki eyım. şu ıçoya ar e •. • ha Karagöze çattı 

Sa . le 1 . __ ,_ •. d Jb zunu goruyor l!m. ip ı u gece - Gitme Karagöz bet Abulc . 
'l"nılln ıs c esı mevK:ıın e ra- "'-' w d 1 ... A ıld l ·· b 1 -1- •• 

1ımı wlu H saı·h . Jr gro.ı, ay ıııgın a sapsarı o muş, ge- aabuk konuşmak olur bel yr 1 ar ... gureı aı am~ uııe 
, og' d Fasan: a attın lzı l 6 ·~ ne ıbu ate.ak sesi.le S~mraya ilanl aşk _ Olmaz be ustal. .. lhtivardır re idi. Ortalıltta, deh~tli bir dedi. 

yaşrarın a evzıye namında hlr kı- " ediyordu. b l be Ah dl ~ k lrodu hUk.üm sürüyordu. Baı!ılaıt 
rı, Bayraklıda Tak.sim solcağında 1 . d k "b b" d .... 'kJik ayı luo ubr me ••• aııa. §Öyle diyordu• 
Hakkı oğlu Nihad da Müınin kızı çan e ço garı ll" egışı ta o r e! ' 
17 ıncl c. ··ı ·· .. k l akiu. Yedi senedç..'lheri sevdiğim - Sen bilırsin • Karagözl. - Artık, Aliçonun aoQ günil 

yaş a u sum".l açırmış ar - b d .. l . 1c·· .. k.. .. H 1_ d y fu geldi o .. _,, Ad lı di B le d k 1 u a amın soz enne oru otune - em mera.: e er Q usu . ~un o.ıu ya, a yener, .. ~; .... ~~--~ .... ~ .. :~ .. ~ .. ~~~:!.:1.~:......... inan.aoağımt ve hayatımı severek bel 
1 

veyalı.ud da Yusuf ••• 

( Küçük Haberleı: ) 
* İnegöl belediye$inde bir aene 

içinde 1 14 çiftin evlenmeleri yapıl
mıştır. * Bigad:ı ıenelerdenheri tahri
rat katibliğini yapmakta olan Ah -
dullah Emre, Yeniı;,e kazasına hAğ
b Hamdihey nahiyesi müdiirlüğü -

• ne tayin edilmiştir. Hamdi~y na.. 
biyea.i müdürü Şevket FıTat da Bay 
ramiç kazıı.:ıın:ı bağlt Gölcük nahi
~i müdürlüğüne tay.in olunmu1 
ve gidip yeni vazifesine ha§lamJJ. 
tir. 

«Son Post .. mn tefrikul: 81 

ona vereceğimi zaıuu-ttiğim halde. Dedi ve lafı burada buakti. Ali- Bazıları da fÖ'Y(e anla.tıyoTdaı 
~denbir~ irademi ve muhakeme.. çonun oturduğu yere doğru yürü • - Zavallı Ali~o, hiç gürctmeM 
mı bul~um. Bu manzara. ba'!a~ kar- nıeğe başladı. daha iyi eder ... imkan yok bugiia 
tımdaki adamın yemınlen nn ne Aliço. Karagöz Alinin uzalttan •· · çı'-- Gidi ·· ı 
kad b k -""--- ı ld w • gtlJ'Cfl ıı;aramaz... p •oy eme. ar oş ewne er o ugunu an- kendine dogwru getdigıW"ni görmiiıtü .., •· • 
l - • 11 gureşrn.eaın. •~ 
attı. Yenındak.i arkadaşla.rile konUfU .. 

O, bendeki tebeddülü anlama - yordu amma; bir yandan da bu lıe- (Arkut yar) 
mlştt, ısrar ediyor, yalvarJyordu: riflerte kozunu nuıl pay edeceğini 1 

- Cevab ver Neri, Nericiğim, mülahaza ediyordu. R A D Y O 1 
benim karım olmak isti.vor musun} Kar91sında bir sürü pehlivan yir- · 

EH.erimi ellerinden kurtardım, tni yedi senelik acıyı çıkannak. için ____________ _.. 

başımı eğdim: fınat bekliyorlardı. Ne de olaa SALI 17 /6/941 
Erzurum Akpm Kız San"at okulu der• yili .onu münasebetile hır - Hayır! gençWc kuvv~ti kahnamıı§U.. Yaı, 7..SO: 8aa.t ay:ın, 7.33; Hal.il miilit 

aerg:i açmıştır. Sergi davetliler tarafından çok beğemlmiş, kızlarımız Dedim ve onun cevabtni bekle- elli beş, elli altı idi. (Pl.), ~.45: :'Jans haberleri, 8: . Haftl 
taltd.ir edilıniperd.ir. Resim bu muvaffak aergideu bir köşeyi gösteri- meclen yerimden kalktım, ağır a. Adalının, belası yetişmez ikon senfonik muzfic {Pi.), 8.30: Evı~ .._ 
yOT. dımlarla köşke döndüm. l!mdi bir de Yusuf çıkmıştı. Bu ço- a.~. 12.30: Saa.t ayarı, 12.33: Tilr_. 

plA.ldar, 12.!5: Ajans haberleri, ıs : 
- Sana öıyle geliyor Melpomeni, tıeessir olmuştu. Ka1Jbi parçalaru • Kanpk m.üz,t CPl.l. 13.15: Türkçe 

göZ'i.ine inanma ... Ben bir adamın yordu. ptWac, 13.30: Karışık müzik CPL>. 
yarısıyım ... Öbür yarunı isterim!. - Ah yazık bana, ~k yazık! ... 18: sa.aıt a.y:ırı, 18.03: · Fuıl saaU,, · 

- Tu.m.el. .. Sen deli oldun! ... Mon Diıeu! •.• Ne olacak şimdil ... 16.30: Zira.a.t ta.kıvimi ve topn.t ~ 
Ah pauıvre Melpomeni!... Ben yarım adam ne yapacağım! ... su.nea barsa.'ıı, 18.4<>:. Dam. nrüzill. 

- Yok, güzelim ... Aklun henüz Ben yarım adam istemem!... (Pl), 19: (Yuva. saatt) 19.15. Ra<IJılf 
~rinde galiba... Iı'akat ne edeylm ıMelpomeni, ah kaymenil... Ba- salon orkestrası. 21.15: Rac!Jo gar.ete,. 

k . !ben b" şma ı ld" ı.J' 1 - .. sl 20.45: Rad.yo salon orkestraa. 
, ı . ır yanınını ... , · ~er ge ı. .. ;1,ası dU'Ştun 2İ: Memleket postası, 2ı.ıo: Keme:a 

ı YAZAN : EKREM RESID - Ne des.:'1 haklısın .... Zarar ~urrada .... Comme cest drama - solola.rı, 21.30: K.r.mşma, 21.45: Kil-
~··· Say, sov. .. tiq:ue'·:· Conıme c'est pathetique.H 8lk program, 22.30: SaM ayarı, aJan1 

Buna. rağme.n Melpomenij Hayır. haytr... Temel kadimjkıarşı !biraz iefkatli olman lizım... _ Helas! ... Helas!... ,Şmı<l!l ne yapacaksın?... haherlerl; 'l>oc&a 22.45 : Dana müzill 
Pari~ Ccm:ooie ~an~de sey- Yıunaın. fa.c~~ı~ ırol alın.ağa Ben zayıf, aciz bir ~lUkum... _Yok canım, ben kendime ağ- Temel, Melpomeninin bu şef • CPl.). ' 
retmiş oldugu klasik tra3edyal&.r- lllUktedir degıldi. Kalb fırtınıala • Ben .•• !Ben .•. Melpomenı... lı~rum... Aman bırak şu elini. kat eseri karşısında duyduğu ıztı.:. 
datki meşhur san'atkarlarm tavır rına. ruh kasırgalarına ıtahtaku - Temel ağlamak üzereydi. Elile sallama bÖyle. Yanınıı yoklama rabı köşe&i.nd:. büzülerek izhar e _ 
ve harke~l~ni. ıı:ıtırlıyarak. ~ar - ııusunıdlan bahisle mukabele .edi. - dur~d.a.n yanında bir şe~ arıyor. böyle... .. ekiyordu. Fak:t omın bu hali her ı ' lstanbul borsası 
nuha genl!mış gıbı kollarını ıkı ya_ Yl?rd.ıu. Mıelpomeni kollanıu . ındiı·- du. Mlel~~. ın:ru edı:p sordu. _ Ben elimi mi sallıyoruım?... nedense Melpomeninin asabına 
na aç~ başını '.11"kaya a1:~ı ve en eli, .tıpkı ~.na~an kırılan bnr kuş - ~ın tlini bö~le sallıyo~un? Ben yanımı• mı yokluyorum?... aksi b.i!I" tesir hAsıl ettı. Biraz k.en- .18/6/1941 açtuf - kapa.ruıı fia.tlıan 
derunı, kaim bır sesle soı.e baş - gibı. &r türlu heyecanı, galeyanı - ıBilmem... Bır şey e'ksık!... H" fad!lnda d ğilim d'inli unUıtu.p 'l'emeli düşüneceği tah 

-···---
ladı. sönmüştü. Demin üzerine kon.muş Yanımda bir 1boş1Uk hissediyorum. JÇ • ~ f r'" ka . min ed:ilir K.at'iven Ge.,,.i 

- Mad~m.ki Temel aramızda ldıuv ,..._ ·d· h h · b' N ıI bo l k., · Melpıomıenınm az a mu ve • ·" · J • • • -y-o gu ıoııı ıas veyS; er angı ır - as ş u ı hwve . kal~ V k' Melpomeni kendim~ acıyarak <i)k. 
bu kadar bü.yük ... Nasıl derler ... e.ski Yıwıa~ ~~at~ının hey~: - Anlatılmat. bir his ••• .Melpo. mete . tı _ . 

1 
a .a - tüğü göz yaşlarını dindirdi. Fakat 

Uçurtmalar ... 'iok söyle ·nedir? ... l!ine tahsis erttı.ği kaideden mdı. meni lbeni iyi dirue sözlerimı· an- nın ~tı, fecaatı altındla ezıl • T li tes ,1. . . ...ı-v·ı 't.•-1.: • · En b ..• ..:~ıı.. f lak ti· ...ı _ emıe e.ı l tÇln w.:gı .. . ~ 
- !Hangisi ~zel.~? .. . Yok. j'Q'k, 'remel alelade bir mah.. lam.ağa çalış... .Melıwmen.i. ben ~· u~........ e e ' en ~- seıvıgilisiıni böyle miskin, aciz gör-

- Nastl ki duş.erler ... Pos - luktıt.L Daha doğrusu böyle olmuş- artık lbi.r bütiin değilim! Ben ar- rm 121tırabıı ~ze almıştı. Son bir mek, ona. karın kalbinde büjü.k bir 
fıoloni? ... Uçu .. . Uçurt. tu. Kendisile facia · sahasında kar- tıık yarını adamım!... feryad 'kopar ı. hiddet 1Uıyand~rm.ıştL. Mümkün ol-

- Evet ..• Uçurum... şılaşaca.k k:udretıtP., kuvvette değil. Bu itiıra.fı o derece acıklı bir - Temel:. n7 'll~u sana?... sa Temeli didik didik didkiliye -
- Madlemki Temel, aranuz.da dıi. P!h~, And'romaque, Antigo~ mıretJte yapmıştı ki Melpomeni g3y - IBa!kı v ~~yhyeyım. · · Ben artık cek, parça parça parçalıyacaktt. 

bu kadar bi.i.yük uçurum açtkJı ... ne :vesaıre olmaktansa sadece Mel- ri ihtiyari kendisine karşı bir mer. Teırrel dlegılun ..• Ben aırtık bura. Böyle ıbir adama_ Temele hala bu 
Ben karar verdim. gidiyorum! ... pometıi olmak hayırl'ıydı. Bu se - haınet dludyu. da ballb;ıların arasında yaşıya .. sııfat .i.ıza:fe edllelbilix miydi? _ 
Evet Temel! ... Ben burada dur .. beble ~elpomeni sö~ne kendi sesi _ Vaıh zavallı •.. Temel... maım ... Ben H~aymı, ben Civa- Böyle 1bfr adama ancak hakaret 
ıruya:cakı:m!... ve edasile devam etti: _ Evet ben artık yar un ada • yı.m.. lbıen H~va-Cıvanın yarısıyım.. edilirdi Melpomeninin göz.len kin 

- Niçin?... - Uyumuyorum nıiçin sinirli .. mım. .• Daha doğrusu bir adamın Nerede benım yarım? ..• Yanımda ve ha.kıaretle doldu. 
- Nasıl bılmiyorsun? ... Gece- yi.m! ... Niçin sen yoksun yanım • yıarısı:yun... büıyıük il* boşluk var ... Ben artık - Temel ... Sen istersen yürü, 

!eri uyumuyorum... dıa!... · - Bu ne saçma laflar! ... Ben iıJç bir .işe yaramam ... Tek ayaJc? istersen uç. karışmam! ... Ne ya-
- Neden? ... Acaba tahta'kuru- - ıMelpomeni tçimli paralıyor.: seni ~rum. Sen tamamsuı! yürür müı. tek karı.adlı uçar mı? .•• parsanı yapL .. Ben gid:i.y<>J'Um ... 

w mu var?... · 91.m!... ıBu ·derece merhametsiz. Bir ~n. 1btr gövden. lkiı ko~ Me1(>orrierıj ağlLy-ordu. Hiingür - Nereye? .•• 
- Yok vire! ... Ti tahtakuru.!... •• bu: bdlr tnsalilZ olma... Baaa iki. baıc.ağııı.ıı. iki ayağın \."'&l'.,, h1ngüır aığhyorda; Son derece mü. · - · - · . ( A.rb.e nr) 

CEKi.ER 
Aoıbl .,. 

lAmd:ra 1 Smlln 
ıt.w-'!'ort ıoo Dolar 
CeMne 100 lmt. l'r. 
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Yotobama 100 Yeıı 
stokbolm 100 İ.s"9 n. 
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Türk anaları ("Son Posta nın lisan dersleri] 
" Mecliste hararetli bir oelse 

1 
<Ba.staraiı 1 inci sayfadG.J 

1 6 · d • - 'I 'le rinden bu a:ıa !.tadar ya§aml§ ve ay a, pra tık U S"ILL& Yll.şzyaıl Türk bdınla:ıı~ et olan (Bular~ 1 inci SQfad~} Kıymetli mesailerinden oolayı 
ı d,uygulannı anlatıyor, 'Veyıa hükiımetın bu husustaki 1L kendilerin~ teşc'.Kkür ederim. 

1 • T ehtike gehned~n, atq bacamı- .kirlerini sormuştur. Azmi Doğan layihada çiftçi 

:111.g - ~e zı sarmadan, alev dünnmızı ce • Kürsilye gelen Ziraat Vekili jı. malµrım tarif eden gayri men-
.., henneme döndürmeden yurdun llu zahat vererek ezcümle demiştir ku'ller tabirine köylüniln hayvanı-

' 

yanmı dolaşan, her gör)ü aydınla- ki: wn da.bil olup olmadığı sormuştur. 
t~n bu ııık }am 'bir tuımııı, mali - Kanun maksad ve gayesını Ziraat Vekili: cDahildir!> cevabı. 

HAZIRLA y ANLAR : bır K:v;:~ıgt:ıs~adhn~ ismi ile üzer!nde taşıyor. Arka~ nı vermiştir. 
( fan K nur B ~ g .. ge e daşlarını sitediler, kısaca arzede- Kanal Turan, Emin Aşkan, Prof. A. R. Thompson ve r o mek oguşmayt goze alınca yere şer- ceğim. Yüksek ıtasvibinirze arzol~ Nevzad Ayas, mütalealarını beyan 

32 Del.
• d e rs s' .. '~ . nan layiba çiftçinin beklediği ve ettikten sonra Refik ince demıştir 

.. avaş. gunrerınde zafer f81'klhtrı .. ıın-~·,m bir kanun neticesidir. Biz.. ı.:: 
soyleyehiJ.m k · · ba d.. ~"~ ıu 
ğün iç.inde,~ sul~e s~ı:; ~le u: zat ir~den bi~çok. ~r~~~~l~ 0

- - Hepimizin esrısb surette iyi 
-- rinde tehlikelerı görmek, tehlikele- nun u;zum v~·~k c~ıl ~~ a. ın- b:tt- e.seı: olarak çıkmasını intizar 

'leSSOR Th'ırty • TWO 1 el haıve something on my plate>; ri .lrnnuşrnak, tehlikelere 1'aııı.1 ha- da n.azarı lı . aıdtı bcc fikt~ışl~:· ett;p-..; ....... z bu. layiha ifadeye mec. 
. CT·-:k~mm.o'"' bir _,,,. vırik, mu - ı " p rt kon'""" enn e u ır mu "5·" ... .., 

-o-- ... -s-.1 .J~ ZlT anmak lazımdır. a 1 . ,.,, •. t t b' ok 
1 

- bu:rum ki beni su.kutu hayale uğ-
Ezeroises ·.from Lcsson 'J.'hirty - kabilinde: Gökyüzünü yer, yer l:aplıyan him lbır Y..f u m.~ş, ı'r~ yer er. ntm:ıştıır. Bu layihayı hazırlıyan 

ane: el ÖD not bave a:nything on rrry müthiş, kork.unç, kaTa bulutlar hi- den V~ e:e rn~:.caa~r olm~.ş, arkadaışlar acaba bu memleketin 
Exerciu. l: plate> ıdBUz. 2'ın ışıklı. mes'ud, güzel' dünya - bi~ zıı; tc-ş h' ils~:frn7·ı· ısİ~: zirai hayab il~ asla alakadar ol. 
L l will n<:>t ma'ke erros in my tBil' misal daha: mızı karartır bizi kan ve ateş içi- hatta bu uzum tsse t ı.ş ır. 1 mayan, münhasıran okudukları ki 

wor&. M\isbert: I put somethlng on tne ne salarsa, Türkün zafer tacıııa a- esasta toplıyab ~lirim. Birisi ve tablamı kara saı'.rrlarmdan ve bil-
2. A sdıool is a placıe fo:r teaclifug fı·r.. lışık, bu taca layık başı gene gök- başta geleni çifitçi mallarını koru- a·~ı . 1• l b ' .. -ı: ek "' "- ·· n· b b' k, ·· ı k ·1 · · . d 1·,.. en ma nmat a ıze yem wr -

& .. 

Vahdettin1n firarına 
aid mühim iki tarihi 

vesika neşredildi 
(Ba,tarah 1 inçi aavtada) 

hislerini bildumektedir. 
Bu teşebbüsün altıncı Mehmed 

tarafm<llan Har.ingtona yazılan bir 
mektulbla yapıldığı evYelce de bi.. 
linzyor, fakat mE..ktuö muMeviya.. 
tJ. malfun bulunmuyordu. Malta. 
dan ya.7.lllan teşekküt mektubu ise 
tamamen nıeçhuldü. Bu vcs.:'."Kala
nn ele geçmesile firar hadısesi 
daha iyi aydınlanmış bulunma!k:. 
tadcr. 

(Halüei Müslimin) sıfatı altına 

imzasını koyan Altıncı Mehmed 
(Mabeyni hümayı.mu melükane, 
sıerlrurnalık dairesi) başlıklı ve 
16 Teşrinisani 922 tarihli. b izzalf. 
yazdığı bir tezkere ile, İstanbul 
işgal orduları b&.şkumand:ını Ge.. 
neral Haringtondan cİstanbuldan and lbaming: Menfi: I de not put anything on ıcre yükselecek, bu şere ı aş ır ma zararı on eme , ı t'.ıncısı e :#'!-- ...A.. d.,.,.1 clı ? d' 

~ d h b ı ·· ı k k" ı h h · b · · tuıeı veren a.nı.a ~ar mı r. ı. 
3. l do writnig w\th a pen and the fire. er{ t a .. a : t~c ~ sua:n:e l~önii zakArart va ı o_.unca t er bean./S 1~ Şt- ye endişeye dü§türn. maıhalli ahara> naklini: taleb eyle. 

ink. 2 _ Some. any. J e..' orne.. ıı;..a .. ı~. .. Y.~ ay: ve mu~~ca~ .ı . . em . en . . , • . miştir. Bu tezkere aynen şudur: 
4. Do your work with care and n· y r bir dexsimizde so bu anı ve boyJ-: gunu duşunerek .e. hatta zarar gorenın JSteyıp ıste.. Refik Ince, layiha hazırlanır~ rı.- d t . , _,3 l· ba<::.... 

ıge c J'lle> lind 1 . 1ı.. • • h . kıe .:......: - tilmed·w· . c.ı..~rsea e ışga. o~u arı :r 
attention. kefuneSinin cb.iraz, bazl> manala - e meşa es1 ınepamıze ~z ven - mediğine bakn,ıadaı:ı bu işe el koy. n, u.ı.:;ıearnın goze ıgını, kımandanı General Harington ee.. 

5 I ma-ke a cop·v on mv paper ge:ıtııgı·V·ru söylemiı:tik M ı· yor. mak zarar;a taalluk eden işleri bu bakımdan yaza!llaıa, sıfır ver. abla. . 
• J 'J nna :r • ese a : G 1 .. 1 .. • , ek • 1. _. . k c1 • n ı ına . ' · 

of what is on the blackboard: 1 I have :some' sugar, Y\)U bave so _ . aye ıvatan ° unca 0 çu aonsuz mümikıün 0J41:1ğu kadar süratle ~ . lazım ge ecegını ay etmış.. istanıbulda h~ahmı tehlikede 
6. Give cerre and attention ~o n::ı.e mı~. ~ğ:r -ı:benıfu şeker yoJt .. denıyor,.. .~ .. _ h~lletmek, zarar ve: eni m':lmkün tir. . . gördüğümd~n •İngilt~cre devleti :fa 

wıhwt you do and your woırk ' \tjjl gibi :.n.eiifı bı.r maı1a üade etm k Aşk olçusuz °'uyo.. suratle ~ey:dana . ~ık,armak ve za- ıBu.odan sonra bır~~k hati~ler lıi.inesine ııtıca ve bır an evvel İs. 
be '.goOd ' 4 istiyıqrsak: e * rar görenin zarar'ifu i:ia ayni sürat.'.. daha sıöz alm:ış!ar, net:"C'ede muz~- tanıbuJdan mahalli -aham naklimi 

7. J.f yt>u h:tve errors in yoor el d'ıo not have sıcmı.e ~ Barışa tapım. le ödıemek v~ ,&iettirmekt1r,' En~ kere kafi g6riilmü~ ve ~ddelerm taleb ederim efendim. 16 Teşrini.. 
"Al\'.:>~ make another attempt. • meyiz. sugar, • Cengi düğün yapan milletin ka- cümenlerin bu hususları teklif e. mü~:resin<' ~çılmes)~e karar sani 922, Halifoi Mü.slimin Meh.. 

Exeı-ci•e 11 - Tranılate ın· ı dlo nıot lıave any su ar: d . dınlarıl derken birçok vaziyetler üzı?rinde v-erilmi~f-:: .Maddele~ ge ~k top. med Vahdettin .) 
fo Englisl:: Burada görülüyor k. g kenı· z. Ey Tü:rk analanl arkadaşlar günlerC?e 'durmuşlardır. lımtıda mu.zakere edtle~ktır. Vaıhdettin Maltaya muvasalatı-

ı any e ı - Gelecek günler için, ·· akı <>5 T · · · 1922 
1. Open the aoor. d' • mesi tıpkı anyt .. 1.ing gibi menfi Bizim çocukbnmız olan millet 1 f m ih~~tde fi~' ... etşrınısantı 
~. Youı may do seme rea ıne. bir fiille kullanılır 13 1 be B • • ' • tar ın e rarınn avass~ eden 
3. Do not go °'1t. raber 'aı:zy kelimesi. che~~t bir~ iç.inHer adımı, her karı§l evladlaTl- ır aı e acıası G:neral Hıı~on:ı m.:i~ğ.ıdaki' 
4. Giıve attention to what you man.asma da gelir. Mese-la: cAny mızın kanlarile, ömürlerile yoğu - n:ı_ınned t ~t. tcş r uounu 

do. ma.n - heriıa a · b'- ad rulmuş toprak için gece, gündüz de. gon ermı.ş ır: 
5. Do nat 'sm~. T, n.gı . r a~>, meden çahşıyor erkeklerimiz. (Baştarafı 1 inci sayfada.) f Vak'a mahalline gelen zabıta (İngiltere deı>!et.i faJıimesir.in şark 
6 

t have another exl and lran&l.atıon: Biz geri kalmamalı, bjz öne geç..; Ortaköyd'il, Gelinler sokağında mıemıuı:Iarı yaralan . tehlikeli olan kuvvetleri l>a.5b.ı.nıandanı a~aı 0 thl 
book. You may no . . I have ~metıl_ıing .in my :right meliyiz! oturan Osman adında bfr ~ahıs, Osmania. Nuraru hastaneye 'kaL _General Haringl<Y'l ccnablanna 

? I . ~er be1p in wri _ hana, anıdı somethıng ın my left Anaaı koTkak. cm seneden.beri Zehra isminde bir ciı.rmışlar, Zehrayı yakalamışlar- Muhıterem General, . . •. 
n ...... : €'lW my han-el (.sağ elimde bir şey var ve Kızı ağlaT, • kadınla evli. bulunmaktadır. dır. .Der.ieadetten hini ınfikakımde 
-~· • • sol elimdle bil' şey). Karıaı ya.,amak. nefes almak i· ' Fakat son' zamanlarda Osman Zehra suçunu tamamen itiraf sabk~n tcshil:it ve ibr:ı.z huyu.. 

Voca,hular)'. büf"n The lbit of chalk is for writing ç.ı"n her hakareti arar bir millet evine kaı·şı lakayı.d kalm.ağa, hatta etmiş: rulan büyük nezaketinizden son 
&il (~l) -;--- hep,h rlı u : oın tlıe lblackboard. That is its use. kansızdır, bazı geceler de eve gelmemeğe baş c- On senelı1t yuvamı dağıt. derece memnun ve mütehassis oı.. 
any (Eni) - e angı bir, lıi.ç but it is not th·~ only use ot chalk. Böyle bir miUet imanalzdır. '· lIDnıştır. · . mağa çalıian bu kad>nın üzerine dum. Samimi teşekküratımın k~-

btx. . . (On·1;tn '-·llanılınası .fa·...lası- bu- Erkeğin kinde onu yetiştiren n.. -ı...- .u · ı .. el . b. ı ...... ı b,.,.ı.:~,.....-.. n'ca ederını..· Derseade" 
fb (lb t) P.,.-:ıı "'"'"' J'"' kuvvet oh.rak" ı-..dın vatdJr. Ka- .uu. ı~u e on<: e:rı ır mana 'l'>AJ ony.a serp~ck değildim ;·a. de- .... ıu....... ~ 

!t 1 -) .... )'-·1 dur, fakat o tepeşif!n f!g~ne kül- · l\,JI. L verem.iyen ':1'~. ~eiıleroet;ım':.' m.iştir!.. '' • · kt.lfVavı bahriye k'ın1andam ami.. 
how (hAV - nası • l tı., .. d - ·ı,.1; ) aın erkeKtn Clamarr~af'-i :bn, ru. ~·:r . - . . .r" Ak.ib >.J v 

. rest (İnterest) alaka, anıı~ egı ""-lr • hundaki im:ındir. : casının bu. v~ı .. ı.yet\Iliiı sebeomı Zehra b4.kkındu ta'kiba.ta baş.. ral cenaiblarrrun ve ra oıuugu. 
ıınie f • ,. .. With the bit of clotlı I get th Kadını hiç olan bir millet !ava- gizlice ar~iırmış, onun Nuran a- la.nnuştıır. muz cMalava. harb sefinesi ku-

nııt>r..!aaıt, alz. halk ~ ih ı..ı kbo d (n:_ b dı d b' k d l . t • _ .. _, __ md .. t a·ı. 
letter (lEtar) ~ harf, mektup. c ?ıı. e wac ar . o.ı::·. ~z sarnaz.; dwgusuz, biJg?~z. imamıız n a genç lr a ın a gezıp OZ- mandanının hi:UUU a . gos er .. ı~ 
little cutr, _ a!, küçük. ~ı.e kara taıhıtad'.an tc-peşırı sı- bir kadının erkeği tek bir dağ ot makta olduğuna tiğrenmjştır. Ankarada fakülteye leri hürmet ve . nezak~ti~n mut~-
rna.rk (m.u·k).. _ işaoot. m&rka. ~erım). sun aşamaz. Bu vazıyet karşısında büyük hassı.t memn.umyet}enmın kcnd1 .. . 

damga. That is t'Pl~ use o.t the cloth. Öğünaüğiimü.z llaha, bir asabiyete< kapılan Zehra, ev- f d }er.ine iblağına de~~let buyur:ıı~a. 
mudı (maç) - çok. That is how I get the chalk o!f. Yetiştirdiğimil' oğul, vclki gün ~raberine ann~sini de aarruz e en sını asalet~ mus~lle~~lcrı:ıocn 
~ (.µEye) _ sahife. (Teıbeış!lri sfüşım böyledir). Cüvendiğimrz kardeş, alarak kocası Osmanın peşine düş. • h k · • iıntizar eylcahrımd. 2? )'l('..şrınısanı 33~ 

( k 11 f d B. ' ..:"'· . J - ~~ gencın mu a emesı Mehmed V ettm · , ııse yuz) - u anma. ay a. The l!etter at the left side of meş .. gımız eşe, ~~· k"t · · ., M,.h ,>rl Vah<lettin ' 
wriföut book 'rA f b 'k) _ A(fını ta~ımakla, soynn(fan ~J.. Evvelki akşam geç v~ 1 ışıb~- · .m __ 
~ - ' Y ın- u - ı!he lblaoklboaı'<f is A (Ey). Yau maıtcb _ !leref. aldrğrmlz Tü-rke, ~e. d!en çrkan Osman, btt ıtaJüb<len ı... Ai:ikara, 16 (Hususf) - Dil, Ta- (Yücel) den 

dcltor. have your finger ona pa.ge of your ref venn~ yo~unoa. tarlada, h eT haber Ortaköye gelmiş ve Nuranı rih vıe Coğrafya Fakiiltesı hadise-
Grammar: wrİtİrııg - book. The mark on the bir işde ve n udud boyların~• b~a- bularalc onwıla sokak aralarında sin.in maznunu hnıitlı Sadcttinm 
1 Somethin~ (sAmıtin), page is not a letter. You have ~t her ça.bşe.cağu., bu çalı"n:ıa ile İ :?'- kol kola dob.şmağa başlamıştır. nıuıhakemesinp bugün devam edil-

~ythin:g (Enitin). Bu iki kelime- any ıetters on tfıe page. (Sahüe küt" zafb~' :~kıh~ emsalsk, e~ı gu - Kocasile Nuranın o civa~da. b~ ıp.4ştlr-: Evvela istinabe suretile i-
nı.n de ıtürkçedeki mukabili ~bir üzerinde harfleriniz yok). ze · en uyu ır taşı ta aı:ag z. müddet d~am ed~n bu .gezmtılerı fada-leli ~n şahidlenn mütale.. 

1 

Yeni tekaüd 
maaşları 

fe'Y> dir. Mesela: The bottle of ink is on its side. Maksadımlz, sır~sında Lıehra hır ara eczaneye aları dinlenmiş, bilahare adli abt . 
.. ı have sometıhi~ in my haııd> (MürekkSb ı.işesi endi tarafında- Gayemiz: , giderek bir ştışe kezzab almış ve . <Başta:rafı 1 inci sa.~ 
d~_· : ·- z.arnan .. elimde bir . .z.r) . Atatürkten <!manet aldı~ımi:ı hu t J"1. 'kl t hın raporu okunmuştur. Raporda !Layihada barem • deTe1..-eleune 

--...rg;.ıIUL. \.Pi .. man osunun a ı. ına sa amış ır. ah.b ld y k .. ..ı 1 
~ var> demiş 1Jlunı.z. Eğer nıcn1ı Mum ink is on the floor. Little güzel vetan,1, topraklann en. aych.. . . maznunun şuuruna s 1 o ugu, göte teshil '>lunan yeni te auo. ma· 
bir ~ söylemek. yanı. · .. elimde ink is in t1he bottle. Any wÖr'k. uou nı, en medeni'!i en futünü olarak Ma~dı bu mayıle kocas ıle ya- akli vaziyetinde gayri. tabiilik bu- a larını bildu)yorum: 

r-J -'· b " · rundakı kadmı yaralamak olan ş . . . 1 - .ı ı· ·k· · 
bir şey )'()K> demek ısters~ . u do with interest will be good yarına götürmek.. ebede götürmek. Zeh bir • k k.- ind . 1 lunmıadığı, az veya çok ceza ver- Bırıocı derece. '.>., 1ra, 1 ıncı 
t.,,ı,..~,J\... b . şey m.ukabılınde ~..;ı. (Al" ti ra Sıı>Ka oşes e .gız e. - . . . • b . duece· 135 li.J. üçüncü derece: 
~uıı:: c. ır > - • • Wu.ı.a. fu ile yaptığınız h er r. nerek onları gözle::neğe v~ kolla- megı ıcab e!tıreu bır se ebın mev:· : a dördüoch derece 100 li~ 
~e .anythlng.1 kelunEsım hangi bir iş ıyi bir iş olacakt?.r). Bu gayede, bu sevgide hep bfriz, magy a ıknyulmuştu- cud olmadıgı beyan ecMrrıckteydi. 1 16 _ liı. ı . d . 88 lira altıncı 
kullanarak: E • Ayni gaye peşinde, •· M k • dl" t b "b' ra, l:ieşıncı erece. ' -67 

•1 ..l- ..,,..t have anything in my • xercue. il: -- Tran.late iBir möddet sonra Osmanla Nu- aznucı_. a~ a.ı, .a . 1
. a 1 ın. bu derece 80 lira, yedinci derere: 

~ 1J1J ......, T- '- - L Ayni mahad uğrunda, l k _ b d r." ımıev2u uzerınde sa!ahıyet ve ihtL r kizi . d . 55 liıa· do. 
ha.nd> ~inde bir cüımle Y.apmak ınto unu~: Ayni hız ve inanla yoldayız, a - ran kol ko a so agın başıln ad 6 _0- I sa&ı bulunınadığmı söyliyerek kra, se dncı ~e5ce0 . ı· a o~uncu 

di nu mısa1den You have much interest ,hı rea- yak tayız, scfCTheri:z h.-nnn· ız" • .. ;;...ıer Z$ranıı;ı. • u un' ugu' "'-~'1..11.·lini· kr . uzuncu erece. ıır • 
ınıecburiyetin eyız. .o . . . . . . -.. nınm""j"', ~ .. .. .. d . muıvt:'JW\-1 u te ar muayenesı- d erece: 4 6 Hra, on birinci derece: 
~ ıkaiQ'eyi r;ıkarabiliriz: dirıg. but lıttie ınıterest ın ~rıtmg. Meliha Avni tarafa abgru yurumu.şler ır. , ni i~ir. Mahkeme bu ' teklifi 40 lira, on ikinci derece~ 36 lira·• 

.Eğn....r 'kullanmakta olduğumuz Some boys haı•c no.t any ınterest Tam bu sırada Zeh:a bu~unau~ eddei-miıc;fu Müteakıben Fakülte on üçüncü d erece: ~5 lira, on d?r-
fiil i.cabl bıx' ·f ı·:·ı"e cyanı' m Üsbetse> in an)'thing at sdioo. ı. but al~ boys parım. ğu. k<i§ede11 fırlıyarak kocasıle ra- r ---:ıı...; ll h d . 1 nmes· 1 düncü derece 3 3 Iua, o~ beşın-

... ~ı... : .... g 4 Taba~ ·· türid · ·- · ~K,i nıuuu a m ın e 1 " • 30 li ltı ı d o ıam.an türkçede}<j c:b ir . şey> ma- h~ an ~est m oon:e1..u..ı.u • - gmm us e az şe -~ Nuı:anın uze~lerı~~ .~blm~ş ~... . l cı derece: ra, on a ne ere.. 
ııamna .ifairna csomething., kulla - Exercıae. Ill: ker vardır. y • ve e-lındekı ke-aab 'Ştşesını ustlerı_ çin Ba:ftına talimat yazı masına, ce 2 7 lira, on yedinci derece .2 ·f 
llıirız; -eğer kulbndığımv. fül men- iİ.n.giliııx:eye ıtercüme- ediniz: 5 - Tabagıruzda hıç pır~ç ne :furlaıtm~şfır. , - . yaralanan beık:çi Mur~a maınu~: lira. ·on sekizinci derece ~O ~ra, 
a ise carııyth ing .. .kullanırız:: 1U _ ı _ Masanın üstüne bir şey yoknın'. .. .. . 1 Neye ugradtkJarını jaşmm tOs- Ban Şiıkiyeti nat1k ıstfda v~rdig? on dokuzuncu derece 17 hra, yn -
6aller: koyarım. ·6 _ Kitaıbm us tunde bır damga manla, Nura_tt biı 'tecavüz :netice .. için ib~m davet olunmasına ve minci de!'~e 14 lira, yirmi birinci 

'l\iırkçe ctabağımd~ .bir_ . şey 2 _ Ağ7..Jtnda b ir şey yoktUT. vardır. " ' ~nde vıiioud~armm muntelif yerle--r~uıhalremenfn ~e ~O .H azirana talL derece 12 1i.ra, yirmi ikinci derece:. 
var> cümlesinı~ mukabıl ıngill'Zce: 3 - Ben onu böyle (how) ya - 7 - Mektubu masadan alınız. r inden yara!anrr..1şlardır. kıne karar vc;-ilmıŞtır. 1 f lira. 

oıı iiÇ Yıldır ben de ettim ·rii. 
zaTet, 

J31J1~(1 e.tıkaf yaptım. ettim aka
Tet, 

~ lJU(lh' hana ounca. hakcr. -
' .- - .._ - •- TE:t, 
"'-'~rtl4! ÜtQÜğUfJ\B ağ"kuımt:-



8 Sayla 

içki aleyhtarları Merakh bahisler 
(Bqtarafı :> mci sayfada) (8aftarafı 2 nci sayfada) 

nahından ıturtulmalarını tavsiye. sal<hr. Burnunu sıkmalarına, ku
den başka yol gc~terilemez. lakla.mu çekmelerine, başını ka -

Zevki. saadt!ti bu menhııS mad- şımalarına ses çıkarmaz. 1''akat ez
delerin uy~tıurucu. miıhvedki te~ kaza ev halkından olmıyan birisi 
si.rinde aramaktan kurtulan bahtL serçe parmağını uzatacak olsa, 
yarların arasma her vatandaşın derhal o korkunç yüzü lıüsbü.tün 
katılması bize ülkeler kazandır - vahşileşir, Ye gevrek gevrek hır
maktan daha ziyade memnuniyet lar. 
~erici bir şey olmaz mı? Bir ev köpeği ol'.mak bakımın
. Her ılarafı güzelliklerle dolu şi- dan, bütün diğer köpeklerden üs
tin yurdumuzun en basit köşesini tün bir hassaya maliktir. Kapı e.şL 
6eyrc dalmak lezzeti hangi içkide ğini:zde kıvrılıp yattığı gibi bır 
~ır acaba? Bu güzellikler bize motör gezin.tisi veya bir balık a -
i9itiyi O;eff.l, ondan nefrett telkin vmda da bir knu kadar sessiz o-
etmeli!. ' tunnasını bilir. 

ıBu dnıısusun temini için söyle .. Buldok köpeğinin kavgacı. ta • 
necek her 'SÖZÜn yazılacak her sa- biati yoktur. Hiç yoktan yere dı -
tınn niıü'Sbct net'.cesi istikbaldeki rıltı çıkarmaz. Fakat bir tehlike 
gençliğin damari.arına zerke<iıle - ile karşılaşır veya karşısındnki o
Oke hayat verici ·bir seromun ica - na kül yutturm;ya lkalkı~\rsa. o 
dindarı daha müess r olur. hiç istifini bozmadan il!k önce va. 

e Buua F cvziçakmak cad- ziyeti <l!.ıklkatle kollar, itidalini mu
deai 13 numarada Selami Ak- hafaza ederek bekler. Eğer hadi -
kutlular: seler maddi bir müaahııleyi ıcab 

c- Içki cemiyet için zararlı bir ettirec:k bir ş~kil alncak ?lursa o 
iptiladır. Bazı meşhur garb ve csulhç1.h ~uldo:~ :ı.rtık yerındc ~u
tıaıık eıci1iıb ve san'sıtkiırlan içkiye ramaz ve ışe gırışır .. Galebe'. enın
lbayıhrlarmış diye bızinı de onlan de, sonuaıda, muhakknk ki onda 
takUd ctmenuz icab etmez. kalacaktır. . . 

Iradeleri kemir"t:!n. ocakları sön- Buldoklara daır ıı.ızun tet'kıklerı 
düren ıal!koL tedricen ve manevi olan bir muharrir, bu hayvanların 
tesir ve telkinlerle ortadan ikal _ huyla.rmı belirten oldukça da hoş 
dan}malıdır. 'bir tavsiyede bulunuyor, ve di -

:MüSkirat · imali devlete bir va. yor ki': • 
ridat temin ettiğine göre. ikıtısadi . ~- ÇO::kıa:ı~ıza sopa Ç('km7k 
ba'lnmdan istihsale fazla ehemmi- ıktıza ettığı taKdtrde, sakın bu ışi 
~t vererek sürümü, dahili istih - bulook köpeğiniz.in önünde yap -
JMrte değil. harici pazarlarda ara - mıya :kalkışmayınız!. .. > •• 
ma:mız laztmdır.• Buılabkları be~lemek. g~ye. ~~ -

• Dö- ld M t I E laytlır. Hiç bir kuHete ıhtıyaç go.s-
.. rtyo a ua a a r • te~z. Buldoğu temizlemek de 

gul: işden bile deqildir. Islak bir bezle 
c- !Çiti ~santn ne d!mağında tüylerini oğuştura oğuştura sildi. 

selamet, ru:. de vü.cudunda kuvvet niz mi. tıayvan pınl pırıl parlar. 
ıbiraJru... Ustelik i-ştihayı keser, Buld6kda en ~ikkat edile<:ek şey 
tabii ömrü azaUır. tırnaklarının muntazaman kesil -

Saı1hoşla deli arasında bence mcsidir. Epeyce aryır vücudunun 
hiç lbir fark yoktur. On.un ~ç1ndir bütün ağLI"lığını çeken kısa ayak.. 
kır het-gün vukua gelen fa.cıa1aırm ları, tırnaklan 'kesilmediği ıtaktlir
sar'hoş1uktan tevcllüd' ettiğini dı.ıy- de hayvana çok ~ziyct çektirir. 
maktayız. Bu vaziyet karşısında Buiklokların ~ahib ol<lukları ze
içki ile mücadeleye şidclctle ta - ki '1'c bedeni ktıı\'Vct derecesi ha
rartarım. Yeşılay cemiyetin!:' her rikuladedir. 
hususta yardım etmeliyiz. Beın bir buldok gördüğüm za -

Azalarının mül:ıim bir kısmını man -dalına Tcddy Rooscveltin şu 
db'ktorlann ve diner münevverle- meşhur söılt.:rini hatırlarım! 
r.in teşkil ettiği bu cemiyet esaslı c- Bir buldoğa rastladığınız 
propagandalarla !aaliy-et ine ehem zaman. elinizl! h<'men bir sopa alı-
miyet vermelidir.• nız ve yavaş sesle ko111.1şunuz .. 

Enis Yedek 

TETKİKLER 
(Baıtarafı 2 nci sayfada)· 

maSkelemek için hususi motörize 
bırlı.kler kullanmaktadırlar. Sı.tn'i 
duman, bu nı.otörız~ L:rJiklcr tara
.Undan infilak cttırileıı hususi bir 
cms mermiler tarafından vücuda 
getırılm.ekteddir. 

Alm.ıanlar. sun'i duman usulü
nü. Polonya, Belçika; Fransa ve 
Y.u:go.slavya harekatında b!iyük 
bir uı.;talıkla kullanmışlardır. 

Sun'i duman perdesı, bilhassa 
düşman ordu..;unun taarruzu esna
sında tatlbi.k edilmektedir. 

·Yeni tip lngiliz tankları 
İngi1!az mccmtıalarının verdik

leri .malumata nazaran, İngilızler, 

içki taftararları 
(Baıtarah 5 inci sayfada) 

İJıtiyarlaroan Sofusu iki tara -
fına sendeliyerek şu cevabı verdi: 

c- Ne yapacaklar kumandan 
bey ... oldukları yerde sızarlar., ... 

e Mardin Ekrem Şatana: 
c- İç..~i çok alınmadığı takdır -

de vücudumuz için faydalıdır. İn
sanı bedenen ve ruhan şifayab e
den mil'skiratın kaldırılmasına hiç 
bf r zaman !araftaı değilim.~ 

e Mardin, Hamid Oğuz: 
c- Hayat ummanının tabii se

f'..r ve manzarasını bir yıldız nu. 
rile ış:ldııtan. insan uzviyetine 
şovık ve cevvaliyet veren içkinin 
ka1d1nlması manasızdır ... 

tan ıbarekat:nda, Lıbyada tecrübe · 

M. M. Vekaletinden 
Konya askeri orta okuluna talebe alınıyor 

1 - l/EylQ.l/9tl de baş!ıyaca.k 941-94.2 ders yılı iç~ Konya Askeri Or -
taokulunun her üc, sınıfına da 1.alebe alma.caktı:r. 

2 - İstekli t:alebcnın Türk ırkından olma.<>ı kendi.sinin v" ailesinin kö
tü ~ ve şöhret. saıhibi olmaması, sıhhi ma.a.yenede sağlam çıkması ve 
yaıpıla.cak ~me sınavında da katanma.sı şarttır. 

3 - Her ne sebeble olursa ol.swı tahsili tıerılcedenler, yaşım büyült.mi.iş 
veya Jci.ıçültmü.ş oıanru. kendi okullarında. sınıf geçme sınavların.da ip -
ka veya. bütünlemeye kalanlar, yaşları, boyları ve ağırhk!arı askeri ııse
ler ve ortaokullar t.a.limatındaki haıdlere uygun olıri.ıye.ıılar kabul oluna
maz. 

4 - İstekıaerin 1oıuazlranl941 don itibaren bulundukları yerlerde as
kerlik fübelerinden diğer ıcaydi kabw şartlariie müra.ca.a.t yollarını öğren
melerini ve ouna göre de k:aydi kabul kağu:Llaruu en geç 10/ı\ğustos/941 
tarihlıı.e kadar aakerlilt şubeleri yolile Koıtıyadaki Ask.eri Ortaokul mü -
dw-lüğüne gondernıelen Whı otıinur. c4435~ 

NAFTiL = NAFT ALiN . 
yerme 1tullanı1Lr. Ta.hlll edilerek NAFTALİN ayarında otduCU tesbıt 
edil~ir. 
Na!tt1ı fia.h: İstanbul Fiat Mürakabe Komi..;yonunca. tesbit edılmlştır. 

T.>ptan kilosu 4f1 kuruştur. 

Umunıl satış d~posu: Tahıt.aka.l~ No. 66/68 

~-------- 'fclefon: 22269 ________ ... ,. 

Teknik Okulu Satın alma Komisyonu 
Başkanlığından ' 

Cinsi Mıktarı kilô Tahmin be
0

delı Lira 

Sadeyağı 7500 10875 --
Ekmek 70000 0025 

Tavuk> 3000 2250) 
Hindi) 2000 12i>CU 

3450 
Yoğuırıt, (Silivri) 600() 1560 
Yoturt CKase> 6000 450 

Süt 5000 950 
Kayma it 1~ 171 
Tereyağ · 300 480 

3611 
Od.un 75000 • 1020 

Yıldl2da bult.ınan Teknik Okulunun 1941 mali yılı ihtiyacı olan yuka
nda cins ve mlktarile tahmin bedelleri yazılı 5 kalem iaşe ihtiyacı 5 ay_ 
n şartnamelerine göre 30.6.941 tarihine rasUaya.n Pa'lartesi günü, sa
deyağ saat. (15> de, ~km.ek saa.t (15,30> da tavuk ve hindi eti saa.t Cl6> 
da. yoğurt v~ire saat 116,15> de odun 89.at (16,30) de. sadeyağ ve ek.. 
mek kapall 7.nrf usullle ve diğerlerı açık ek.silt.me ile lh9.leleri yapılmak 
üzere Yuksek Mühendis mektebi muhasıebeainde topkuıacak olan ko

~~Uill1uııda ~}.meye tonulrnuşlardır. Sadeynğı.n ilk teminatı (815) 
Uta (631 .kuruş, ~kfüe~in C669) lira (381 küflış1 tıtvuk ile hindinin (25S) 
lira (75) kuru.,, süt ve müştakka.tının (270> Ura (83) kuru4 ve odunun ıse 
{76) lira. (50) kuruştur. ~teklilerin §Utnamel-e.ri görmek ve ilk teminat 
yatırmak üzere eksiltmeden bir gün e!Y;Vellıne kadar Beşiktaş Ylldızda. 

bulunan okuJwnuza ve eksiltme günü de Glımii.şsuyuııda Yük.sek Mühen. 
dis mektebi muhasebesine gelmeler~Teklif mekublarının eksiltmeden bir 
saat evveline kadar makbuz mukabilinde verilmiş bulunması lazımdır. 

Pootada vaki olacak gecikmeler kabul edilmez. (4.-i-'17) 

Devlet Demiryolları işletme U. M. dan: 
Ankara. hastahane ihtiyacı için yaptırılacak pollkllnık binası ile Fişek.. 

hane ist.ıısyon binası iı~ntı kapalı zıir! usutille ve vahit fiat üzerinden 
eksıLtme,ve konmuştur. İnşaatta d~eme ve 1~nool:ı.r tçın muktazl raylar 

idare ta:rafmdan vcrılccektlr. 
ı - Bu işin muhammen bedeli '10 000 lirıı.dır. 
2 - hleklil~r bu l§e aid .şartname ve.sair evrakı Devlet Demlryoll:ırı 

Ankara ve Sirke.::l veznelerinden 350 kuıruş Jnuknbaın.de alabilirler. 
3 - Eksi!ıtme 417/9U tarihinde Cuma giınü saat lG da Ankarada Devlet 

Demlıryolları yoi daire.sinde metke'L birinci koıni.>yonunca yapllac:ı.ktır. 

4 _ Eks;ıtmeyc girebilmek için isV!klileri:n teklif mektubları ile birlikte 
aşağıda yazılı temltıat ve vesaıki ayni gün sa.at 15 şe kadar komisyon 

re.lslitine vermeleri lazımdır. 1 

A - 2490 sarılı kanun ahkamına uygun 4750 liralık muvakkat teminat. 

B - Bu kanunun tayin ettiği vesilc.llar. 
c _ Bu ~e mahst'is o:mak üzere Mün:ı.kabıi.t Vekıl~~tinden alınını~ eh.. 

llyet • vesikası. 
Ehlzyet vesikası Içln ihale tarihinden en az sekiz gün ~vvel iblr istida 

ne Müna.ka.lit Veklletine müracaat olı.mması. (3283-46821 

ZAYi 

25 tonluk fcvkaıade mükemmel ye , ' 

ni bir tank yapmışlardır. Habeşis- ı DIPLOMAll ECZACI 1 
odlilen bu tankların, Fransa hare. iş aramaktadır. Arzu eden~r. -
katında kullanı..lan ve Fransanın rin Sirkecide Mudnnyu oteline ist. ith. GilmrüAünden tescil e~- / 
tahliyesi esnnsıqda orada İngiliz- llam•ü,ra•c•n•tı.•tlİlar•ı•tl•c•a•oliı.u•n•u•r. _ _.. diğitn 4/61940 giinlü 166 ~ayıLı beyan
lrc ıtam{ından terkedilen tanklar- nameye aid ıınD,33 kuruşluk 5758 
dan çok ~aha mukavim oldukları ============= sa.yılı ma1tbuıu zayi ettim yeniSlnl çı
anlaşılmıştır. taniklar, hususi bir terti:batla bıl- karaca.ğmıdan eak.l.sinin hükmü yok.. 

~· 

Bu 25 tonluk yeni tip İngiliz Jıassa 9;)1 harckiltma çok iyi geJ- tur. 
tanklarının en büyük hususiyetle- mektedirler. Gra.ziyani ordusuna Nazim Candur ve kardeıleri 
ri: Süratlcr•; zırhlarının kalınlı- en esaslı darbey! indiren bu ıtank- Vekili Zeki Bilmen ve Mehinct Akıl 
ğı ve si.lfilılaı:ınm yenıl~ğidfr. Bu lar olmuştur. Adapazarı <ıulh hukuk hakimli • 

ğinden: 

1 1 
Adapaza.rının f\kyazı n biyeSlnın 

M P E T R O L O F S N D E N : 211 Sukenarı ıcoyünden kavas İsmail 
tro& Şlr.ketlerinhı İsta.nbulda lı:Mn ve tııtaiben 900 ton sıkle _ ~lu MehJet Yulınazın müddeaJeyh 
de olan taııkbr:nın bulundukları mahallerden sdkü'erek Ana. L.--tartbuldıı .Fa.tlhte Malta Nimet apar 

dol.uda. gbsterileoek mahallerde ktirUlması i~ vııhld fiatı. hesabL tımanmda ltnam sok:ık 22 numarada 
te ve kapım n::-! usulile 28.6 lfKl tarihine müs:ıdlt Cumark>si gü_ otura.n tütün tüccarı Mehmed o~lu 
nü saı.t 10 da talibine ihale edilmek üzere münakasaya konmll.§- Halü ve ıt:ırde}ı Hamdi Ulvl aleyhle~ 
tur. rine ikame eylediği 250 lira alacak! •= T iŞ BANKASI 

2 ...-Talı..'>lerın münakASaya iştira~ edebilmek için bu işi yapacak fen.. davasının yapılmakta olan muhak:e. • 
nl ehl~yeti haiz olt!uklarm\ müsbi.t vesaikl PeLroı Ofisine ibraz et- me<W müddeialeyhlerln ikametgah - Küçük tasarruf hesapları 
meleı:ı ve yapacakları işin vahid fia.t teklifi üzerinden tutarı olan ları meçhul kaldığından d:ıvetıyenln 
meıhınem % 7,5 u nJ.sbetindcki teminat akç<'!lerlnl veya devlet 25 Mayıs 941 tarihinde İs~ııbulda 1941 (KRAMIYE PLANJ 
1nhviilerıru or~ kasasına teVd1 ettı4klerinl mübeyyın mnkıbuzu neşredilen Son Posta ga.l.etesıle neş~ 
veyl\hud banka mektubunu teklif zlirflanruı. raptetmeleri l!zını _ redildiği haloo muhakemenin muaı ~ Kefidelu: 6 ŞW)at. 1 MaJ""9 ı "-
dır. lli.k bulunduğu 10/ 6/941 tarihinde 1...._ a hincüepba ·~ 

S.-Tallbl.er bu tşe aid ıartnameyi Kozluca hanındaki Ofis merkezin- mahkemeye gelmemiş Olduklarından 
de ı;örebillrler. 

1 
h.a.klarındıı. ıtıya:p kararı verllmiş olup 

4. - Petrol or.ıı ihnleyt 'icrada serbestıtir. mnl)kemcnin bıra1uld ığı 11 /7 /941 ta. 

'-•••••••••••••••••••ııill•••••mııl~ rlhin.de Adapazarı sulh hu\culc mah

Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğünden: 
kemesine gelmedikleri takdlrde hak.. 
farında.ki mullıakemenln gljyaıpların
da devam edllecdi ilan olunur. (4766> ···················································· Kırıkkallede yevmiye ile i.>tihdaın edUmek üzere !rezeci, tornacı, pu • Son Posta M~tbaası: 

lnnya.eı, tesv!yec:, kazancı, demirrJ, boyacı, saraç ve sucu ustası alına -
Mktır. Neşriyat Müdurii: Belım ' Ragıp EO:ıeç 

Tali.p olnnlann Jst.J.da ile Kırıkkrue gur(JJ) mUdürlü"Oıfl) 11üracaat • SAHiBLBRİ: B. Rag1p EMEÇ 
Lan. (4.775) ~ Ekrem UŞAKLIGİL 

J&pWlfo 

1941 ikramiyeleri 
ı adet 2000 llrauk - 20\JO.- lira 
• • 1000 • - 3000.- • 
1 • 'JIO • - 1500.- • 
• • 000 • - 2000.- • 
1 • 2~ • - ~OQD.- • 

15 • 100 • - HOO.- • 
80 • 60 • - .ooo.- • 
~oo , ~ , - tooo.- • 

Haziraa 17 

Türkiye Cümhuriyeti 

ZiRAAT BANKASI 
Kurulut tarihi: 1181 

Sermayesi: 100.000.000 Türk Lirası 
Şubt n &Jana adedi: Hl 

Zirai n ıtcarl her ıutTi banka auwneıeı.t 

m 
PARA BiRiKTiRENLERE 28.800 

liRA 'iKRAMiYE VERiYOR 
Lrsa' Ba.nkaaınd& kumbaralı n ibJi&rm tua.rruı be11b'ınnda 

enaa iO lira.sı bulunanlara ltll8de t defa tekilece~ kur'& ile at&al • 
dalti pllna ıöre ikramiye d&tıtııacü\lr. 

4 Adet 

4 " 
4 " 

40 " 
\00 " 
120 " 
\60 " 

1.000 Lirahk 
500 
250 
100 
50 
40 
20 

" .. 
" .. .. .. 

4,000 
2.000 
1,000 
4,000 
5,000 
4,SOJ 
3,200 

Lira 
.. 
" 
" .. .. 
" Dikkat: He.,.blanndaki paralar bir .een• lç&nde 50 liradan ap.aı 

dGfmiYenlere ikramiye oı.1ttıt1 ıüdll'<le tı, 20 ıuıuae nrılecekı&' • .. 
Kur'alar senede 4 defa, 11 Mart. 11 HaZil'an, 11 i:yhll, 11 Bırın

Ci Kanun tarihlerinde çekllecekt ~. 

İnşa.at ilanı 
Sümer Bank Umumi Müdürlüğünden : 

ı - Sıvas çimento fabrikası motemmim inşaatmdım torbin ve 
kazan binalarile soğutnuı kulesi beton imala.tı vahit fiat esasiye 
ve kapalı zarf usulile eksiltmeye kon~lmuşlur. . 
lşbu inşıltltın muhammen keşif bedeli 346063. 13 lmıdan ibarettir. 
2 _ Eksiltme evrakı 20 Ura mukabilinde SUmerbank muamelat 

şubesinden alınabilir. . . . 
3 _ Eksiltme 28 - Haziran - 94 ı tarıhine mOsadıf Cumartesi gOnQ 

saat tı.de Ankarada Sumerbank Umumi MUdUrlUğUnde yapı-

lacaktır. 
4 - Muvakkat teminat 19600 liradır. 
5 _ tsteklller teklif evrakı meytımnda şlmdlye kadar yapmıı 
oldukları bu kabil işlere ve bunların bedellerine, firmanın teknik 
teşkilatının kimlerden teşekkül ettiğine ve hangi bankalarla 
muamelede bulunduklarına dalr ves.kaları koyııcakltırdır. 

6 _ Teklif mektuplarını havi zarrıar kapalı olarak ihale ii!UnQ 
saat 10 a kadar makbuz mukabilinde Anl<arada Somerbank 
umumt klltipIHtine teslim edilecektir. . 

7 _ Posta ile gönderilecek teklifler nihayet ihale saatınden 
bir ıaııt evveline kadar g~lmiş ve zarfın ktınunr şekilde kapatıl· 
mış olmf\sı lllzımdır. Postada vaki olabilecek gecikmeler nazan 

itibare alınmıya-.:aktır. 
s - Banka ihaleyi icrada serbesttir. '572 

İDARtsiMi BİUll İ5 BAIUCASINOA 
f KRAMiYEl..İ tiESAP AÇ~R 

M. M. Vekaletinden: .. 
1 KırıkkaJ:e s:ın'at oedikl!, Ankara. Musiki Oedıkli, Merzifon Gedikli · 

Ort~kullarının yalnız bırinci sınıflarına ve Kııy.sori Gedikli Ort.a<>kulu. -
nun her üç sınıfına 941 EylUlünde başlıya.cak 9.U - 942 ders yılı ıç.n 
talebe alınacaktır. ·•~·' kbta 

2 _ lıtckllleriıı Türk ırkınoon olması, kendıSinin ·ıc a.....;.nın 
hnl ve şohret sa.'hibı olnıa.m:ısı. aıhhl muayenede sağlam çıkması ve ya -
pılaeak seçme sınnmnda muvaffak olması şarttır. _ 

s _ Tahsillerini ıkl seneden fazla. terket.mL!l olanlar, YMını ~üyültnıüt 
veya küçültmüş olanlar, ya.şiarı, boyları ve nğırlıkları askeri lise ve Ot"

taokulla.r tıi.1imatındakı hadlere uygun olmıyanla.ı' 'kabul olunmaz. 
4 _ ht.ek.lilerin 10/Hazırnn/941 den itibaren bulundukları yerlerde_ u

. kerlik .şubclerınıden di'1,er k&.ydi kabul şartla~le mürncn.at yollarını ol -
renme!erini ve buna göre de kaydi kabul kfı.ğıdlarmııı en geç 10/Ail"': 
tooL941 tarihine kadar a.'>ke~hk şu':>elerı yolıl.e gırmek ist.edllden okulla 

• rın müd!irliiklerıne goiıdeımeler. illn oluuuıt. tli-«4i> 


