
HALKIN 

HAL KIN D 1 L I 

e 
' haberler 
s neu sa b sı a 

Sene 11 - No. 3913 yazı itleri telefoeu ı 20201 CUMARTESi 21 HAZiRAN 1941 idare itleri telefonu : . 20203 flats '...,.. 

n ara a ·ur • ıan 
icare an a ıası i in 
azır ı ar a ı ı ur 

Müzakerelere başlamak üzere 
bir Alman ticaret heyeti 

yakında Ankataya gelecek 

B. Hitlt.'1' 

Dlilll Şef ile 
B. Bitler 
arasında 

telgraflar 
teati edildi 

Dostane telgraf -
ların metinleri 

Hariciye Vekili ile Fon 
Rıbbentrop ara•ında da 

•amimi telgraflar teati 
edilmiıtir 

A.nıkara, 20 (AA.) - Türk
A.Iırnan dostluk muahedesinin 
~kdi münasebetile, Reisicüm.. 

• 

hur İsmet İnönü ile Alman MUU Şef 
Reiic!h'ı Führer Şansölyesi A- Til 
oolf Hitler aı asında aşağıdaki rklre 
telgraflar teait edilmiştir: 

Ekselaıu Adolf Hitler Al 
Ahnan Reich'ı Fuhı:e' Şansölyesi manra 

Berlin 

Türkiye ile Almanya ara- ticaret 
sında samimi ve hakiki bır 

Milli Şef Yalovayı 
şereflendiriyorlar 

• 
Sayın lnönü dün akşam 

Ankaradan ayrıldılar 
Milli Şef hareketlerinden evvel Türk Tarih 
Kurumunda tetkiklerde bulundular ve Türk 

Coğrafya kongresi azalarile görüştüler 

Milli Şef evvelki gün Türk Dil Kuntmmıda Maarif Vekili ile göriişilrler1ccm 
A!l'kara, .20 (A.A.) - Reisicıim- mi,şler ve istasyonda Büyük Millet Partisi Genel Sekreter! b rçok 

hur lsmet Inöı:ıli, bu akşam hususi Meclisi Reisi Abdülhalik Renda, meb'uslar Ankar• Valis.' B l 
tr 1 · il b' k · · ı· h t B k"l •- ' .. 

1 
ve e e. en erı. e, ır aç ,gun Js Jra a aşve ı Do~tor Refik Saydam, diye Reisi. mevki \' k 1

-

t 
... ,_ ·· y 1 lh k t t b~ ·· V k" .. e mer ez ~o-e mt:ı\. uzere a ovaya are e e - utüın e llleı:-, Cümhuriyet Halk (Arkası aayfa 7 sütun 5 le) 

Sarirede 
muharebe 
şiddetlendi 

Muahede 
etrabnda 
telsir ve 
tahliller ••• 

dostluğu temhir eden muahe- h d 1 
denin ımzası münasebetıle. m aa e es Ekselansınız,1 tam merr.nuni- Arlkara, 20 (A.A.) - Büyük 
yetimin ifades .ni bildirmekle Millet Meclisi bugiin Şemsettin 

Fransızlar Şamın 
cenubunda mukabil 

hücuma geçtiler 

Askeri vaziyet 

Fin~andiya ve 
Roman yadaki 
hazırhklar 

Önümüzdeki günler
de siyasi veya a ;keri 

mühim hadiseler 
vukuunu beklemek 

lazımdır 

!bilhassa bahtiyarım. Ankara, 20 (Hususi) - Türk - Günaltayın b~kanlığında toplan-
Ber!in, 20 (A.A.) - Perşembe Alman dostluk muahedesinin tas- (Arkası sayfa 7 sütun 3 te) 

kş k d BugUn, iki memleket'miz ve a amı gazeteler•, pakt hak ·ın a 
1 1 

. . k 
1 

kl b" . . d»kine daa· layihayı hüikumet ,,. ............................................ "'\ 
b mil et erım;z, arşı ı ı :r ıtı-

ırkı;ıç ısütun üzerin:! tefstrlcr neş- mad dev:rcsınc, daima orada Meclise takdim etmıştir. Layiha Ö [ d v • 1 . ? : 
rınde devam etmekte ve nıakale- . . 1 ve me11butu anlac:mn Harici"·e En- Y e egı mı• :. 
ı · t ·· ·· kalmak kat'i azmıl gırıyor ar. 'lt J erını Reisıoümhur Ismet nonu- Bu mes"ud fırsattan hılisti. cümenine haval~ ed:lmıştir. ~ Mercagunda şiddetli 
nun ve Hanı!ıye Vekıli Şı.ikrü Sa- 1 ~ b.. Almanya He akti derpic: "'lunan DJU .: h .. 1 fade • .;ize dost ugumun utün :r ammanın b l l raoogiunun fvtoarafları ile sus e- D 

3 
.. .. f d ) yeni ticaret muahedesı 1·çı·n hazır:~ •• · mu are e er O uyor :. ( evaıru uncu say a a Sur·., ed nsk • .3 1 :ınektedir. lıklara geçilmişti:-. Miizal:erel€r ,~ - 'L.t : 1

' , ':! crı muca..,e e, (Arkaıı sayfa 7 sütun t de) "'----------- (Devamı 3 üncü sayfada) ; .-De..&& arl ~ I ~ahire 20 (A.A.) _ Ortaııark bır gun evvel mukabil Fransız 
.................................................... ~~ : : ngıliz 'kuvvetleri unıumi kararguhı. taarruzunun kırılmış olması 

[D 
·· ·· ler] [ Muahede Milli Şef k l . d J : ~ nın tebliği: şcklindJ göze çarpıyordu . non. UŞUDC8 ' . . . ın a emın e i j Libya-~~ . Haboşi>tnndn. vari - ku vaztY•'t' göre d~, !ng<liılcr, I 

tam tarıf Ve ızahını b }d : ycUe degışıklık yo~tu~. Suriyei:le (Devamı 2 ncı sayfada) 
U U : ( Oevanu 3 uncu .ıay,_:fa=u=a:.:.>_:_'-~===-:=-----~~ 

Hodbin T k Al = ola.ca.ksın ! nr - man muahedesi, i 
Rivayet sokağın kaldırımından ''Samı·mı ve bakı.ki b. !. ki ~~:;a:.:k'::arb1:~.;~~ie~~ ~ 

telefonun teline ıı~ı·adı, ;oruyor - Jf ate, l'ındad : I.r: i İn~llz hav:· tiıo:arının biri ~ 
«Alman • Rus harbi baılamııtır, d ti k h d ıidj. diğeri geliyor. ~ 

de~:~.;;t d~ t:-k~~binden kuvvet os u mua e esı·,, dı·r ki A't!~ h!~ota~İn;~~o: ~ 
aldı. Gazetenin aülunundım ieçerek lere mukabele etmeye fasıla : 
~ diline düıtü. Bugün yan - venniflerdir. i lıttı~, .yarın doğru olabili_r: • Balkan harbinden evvel verilen her söz harb Ha~İ, q iliz bqvekili ! 

Bwm merak edecegımız tek · daha ıeçcn gün M.iyledi: Hava 1: nok~: • . sırasında ve harbden sonra tutulmuştur. Bu ~ faikiyeti el'an Aimanl.ndadır. • 
- Tahakkuk edert:e bız~ haneı h,.. d• • • dd" • " b• . . · O !lalde bu ataletin, bu ses- l 

bakımdan tesir c·deccği sualinde a ısenın cı 1 ve samımı ır ımtıhan safhası sizliğin &ebebi ne? : 
toplanır t k'l tf g"' • nasıl • k" l b·1· ""' Almanların gai1ecekle1·i her i 

İki y;l evvel bir fotoğ of neşr~- eş 1 e 1 ı ın ar O una 1 ır !' büyük hareket arıfesinde bava : 
dilrnifti: Yanıp yıkı!nııı bir Jehirde kuvvetlecini..-ı btrdenoire .. rta - E 
el'an dwna .. lan tüten hir ev, evin içinde ya~adıflımtz ve temas halinde bulu111!uğumu7. böl- dan si"i.1diiderinı tecrübe ile bi. : 
Önünde kimsesiz bir çocuk. gede ıükıi.11, sıılh ve nizam ôm:li olmakta cieuam edeceğiz. J:yoruz ve buna baknl'ak diyo - E 

Bu, yarın bütan dünyanın man Bu vazifeyi yaprnaklığımız için Alman. Türk dostlugı~ rnun rth ki: : ı~ası olacak. b · - Yeni harei<elin hangi is. ': 
insanız. l"e ssür duymanın önü - ne kadar mühim ır mcsn~d oldu~ıı fiipltP. göhirrnez tikamette çıkacagını tch .,,in .-t- ~ 

~~ geçemeyiz. Fakat dünyayı ya - . · · ~ 'Y cızan : Faith Rıfkı Atay mek güç değildir. Mesele Al - : 
~n cehennem at~si "Iİıc Ccrdde .. . • :. l 'h mnn hava kuvntlcrinin nere _ : •~•-'Lih tı·-· . . .

11 1 
. "f 'I1ü:·k•·yr Ct•mhurıc sı ı Fu - Fa'kat bu" 1 a <3'c'erdc r·k"n d ld ki · ~ e ıgırn!ZI ını e. erın vazı e _

1
, 'f t ... "' e o u ar:ını bi mektcdir : 

olar tıklannı öıteriyw: r~r· arasmdı:ı~c;! olunan elgraf. iki tclgr:ıf n b r başk:) hususıveti Ö · 
1 • ~, ~ nerDS m he d -.3 !'le deg"'t

0

l ffll
0 

?. :" •• • " 1 • cı.:p - e 1·aı"\llt' . ltJ Haziran muahcdcsı n . Türk - Alman ci,estluk muahedesinin piyasadaki akialeriı ~----;..;.;.;;..~~:......:...:.::.:.:.:..:.:.:....:.:.:.:::::.::.::::::.li~~_:.:~~~_:_~--~~1_.:_:~~=-===~::::::_~A~l~tu~ı::;d~ü;u~··~o~rl/~::::~_:~'.,::~:_--J 



2 Sayfa 

Askeri 
vaziyet 

Kesimli Dl&kale: ~ En büyük kuvvet kafadadır 

1 

Tarihten 
saJlalar 



il Huina 

Telgrd, TeleW011 Ve 'relsb& 
!Coğrafya kongresi omumıı Makine,. 

heyeti dDD toplan$ nl'lllrllea 

Şamın mukavemeti 
devam ediyor, 

lngiHzler Beruta 
yakl&flyorlar 

Yani pekt11111z va 
umumi tasviblar 



4 Sayfa SON POSTA Haziran 21' 

,~-------------~----~~--~,~~----~ı~----~---~r 
ı Sehi.r Da er eri J Mahkemelerde: 

Kıskançhğın sebeb 
olduğu cinayet 

'-------~~~----------------------------------------~~~,~----------
1 

ı··-··· ... ·-······ ·················· ········~ ilkokul tatil 
bahçeleri Pazartesi 

günü açıhyor 
~·············································"'\. . 
E Çocuklar ba bahçelerde 
5 öğretmenleTin nezareti al
~ tmda iki ay istifadeli bir 
i zaman geçirecekler, çocuk 
: kampları da 30 Haziranda 
; açdacak 
\ ................................................ .) 

Asker ailelerine 
yardım zammının 
tatbikı hazırlıkları 

Vesaiti nakliye ve dühuliye ile girilen yerlerın 
bilet ücretlerine yapılacak zamlarla senede 

1.800.000 lira toplanacağı ümid ediliyor 

~ Keten tohumunun · 
ı 

~ ihraç fiatları 
~ tesbit edildi 
~-: Spekülasyona mani olmak 
i Üzere rJerilen bu karar pi-
~ yaıaJa büyük bir teıir yaptı . . . 
: 
ı 

: 

---------- --
Tophanede, sevdiği kızın evleneceği 
genci bıçaklıyarak öldüren Hacının 

muhakemesine dün başlandı 

Bir müddet evvel Tophanede c- Hayır, evleniyorsur. sen. 
Karah~ mahallesinde Yenihanda Bunu g-Ozlerinden o'ku)orum.ı 

. . . 
Maarif M.üdürlüğu tarafından Asker ailelerme yardım şe'kli da:ha yu·karı beygir kU\·vetinde c- : 

yaz tatilin'.ie ilkokul çocuklarını etrafında Belediye Daimi Encü- lan otomobil sah.blerindcn 2,5 li... 
koruma ma:ks~d!le . hazırlanan meninin kabul ettiği karar dün a- ra yartlını parası alınacaktır. 
programın tatbıK'.ne aıd hazı:.l ı~- la.kadar makamlara tebliğ olun_ Resmi elbiseli sübay ve asker
ıa:. blti:ilmiştir. I~ ~l~ak on~- mtl§tur. Yeni karar birkaç güne Ierle, inzibat .memurlan ve ika... 
ıWzıde~ı Pa'.lart~sı g~nu, . şehrın kadar gazetelerle halka ılan olu- metgatı tezkeresini hamil olan ec.. 
muhtelıf senıtlera~iekı 12 ılk;)kul- na.cak, :lerhal tatb:ikına başlana- nebilerden bu yardım parası alın-

. .. Tıcaret V ek.Aleti, keten to - i§lenen bir cinayetin muhakenıesı- Dedi ve 1.i.Z:ikla§tı. Sonr <: ben 
bunıu ihraç fiatlarını uami 41 ne 1 nci Ağırceza mahkemcs.nde hana girdim. İkinci kattaki kira
kurut olarak tayin etmiştir. Hal- dıün ıbakılm.ıştır. Hadisenın suçlusu cılar buğday öğütıiyorlartlı. Beni 
bula tüccar daha evvel 42-44 bulunan Ahmed Hacı, Saray ıS- yanlarına çağırd!lar. Bu sırada 
kunqa kadar keten tohumu sa M minde biı' kız yüzünden Kasım a. Kasım da ınerdiv0:ıleri tırmanı
tın abnq olduğımdan ihraç fi- <lmda bir genci arkasından ve bel- yordu. Hacı birdenbire arkaSJn. 
atının bu sure;Je tesbit edil • • kemiğinden bıçakltyarak öldür- dan koştu, merdivenleri süratle çı-

da çıocUk bahçele;:ı açılacaktır. Ço- caktır. mıyacaık.tır. 
cuk ba'hçel~~ i'ki ay açık lk:alaca~ Verilen karan göre İstanbulda Bundan ba~•ka, dühuliye He gi-
lburalarda ogrE:trne~erm nezar~tı işliyen ve biletle yolcu taşıyan İs- rilen tiyatro. sinema ve 'konserler
altında her talebeyı me~gul e<l~ tanıbul tramvayları,. tünel, • Üskü- de sarfedilecek biletlerde biltimum 
cek oyun levazımı mecmua ve i•- ·ı d hil 1 k ·· ·· t . . , ' . . . dar ve haval;:;i tramvayları, oto- ver,gı er a o ma uzere muş e-
tab gı,'bı vasıt.al'.arla çocukların b .. ı D · , 11 h·ı ·· ri tarafmdan öd'enen bede11eri Ü-

mİf olması piyasa üzerinde bü- İ 
müştür. dd!aya naznran, Saray karak Kasıma yet'.şti ve e!inde'ki 

yük tesir yapmı}tır. Keteo tu-
h artistJlik ettıi!i sırada Ahmed Jfacı bıçağı ona saplaaı. Ben yer:mden umu fiatJann rn bu §ekilde tes- -
bitine sebeb oiarak, bazı tüc- ile tanışmış ve aralarında müna- fırladım. Hac!Jı yakalıyacaktım. 
caı-ların spei<ülaı.yon ya.pmıı sEfuat teessüs etrr.lşıt.ir. Bu sırada Amma, ben yetışene kadar o kaç
olmıaları eösteril-uf!k~edir. Bu kız Hacıdan ceste ceste 260 lira da tı.> 
kimseler, fiatlann normal had. para çekmiş. fakat sonra kendis!n- Saray, bfr an tevakkuf ett7kten 
den yukarı yiıkselm~sine sebcb den y:üz çevirerek, K:ısımla ~eviş- sonra şunu da ilave etmiştir: 
~mufbrdır. o;g.,.r taraftan m'.ştir. İşte, Ahnıe:i Hacı da bun- c- Gazeteler yazmış. Bu adam 
ıniiııtahsil bunclan fulasile za - dan duyduJu inffa' ve kıskançlık- benim için 260 lira parnrrı yedi, 
rar gönmiftür. Vekal~t bu su- la bu cinayeti işlemiştir. diyormuş. Bunlar hep yalan bay ' 1 · t'f d ı· b. ır us er, enız\o .ırı seva ı ı mu-

neş e i ve ıs ı o e ' ır yaz gcc - · ·nd ·· d · ı..-ı· , . . • tecavire vapurları Haliç ve Şirke- zerı en yuz e on msıx: ınne yar- ~ 
melerı temın olunacaktır. Bahçe- . . ' . .. dım parası alınacaktır -Bu tah61lat 

retle hareket ederek tüc.carın Dünkü celsede vak'anın müseb- reis.> 
~on y.çmasına mini bibi olan S:ıray şahid sıfatile din- Mütea~ıben söz alan Hacı. Sa. • 9 12 ··~ı d tilıaynye vapurları. Sırkecı - Ku- · ler .sabcı.h.an · - ve og e en son- .. d:ğer vergi ve resimlere asla .ka-

ra 16-19 ara.iında faaliyette bulu- ç~kçekm~,c:. v~ Hay~arpa~a - Pen- ~ınlmadan müesseseler tarafm-
akl rd n-- ı n:ı al ı··· a dik banlı:yo ıtrenlE:rı yolcuların- y 

nac a ır. ~nçe e e e .il .- .. .. .. .• dan dogrudan doğruya nihayet on 
Jet.siz muhtelır 0,nınlar, el;şlerı, dan, trenlerde uçuncu mevkiler, b gu·· d B 1 d: , t _,!.-. 1 " - diğ ı rin<l 'kin · k"I !I. • eş n e e e •)eye e:.lim o u-

olmUf{w-. lenm'.ş ve şunları anlatmıştır: rayın smlcrine itiraz etmış ve de. 
Diğer taraf!a.n Vekalet lO c- Maktul Kasım benim nişan_ miştir ki: 

loıruı da fon alacaktır ki bu su. · d b luıı.dı. Seviş;·Jorduk, evlenmeğe c- Kendimi bılmiyor um, u 
retle net ihracat fiatı 31 kuru- " 
fa İnmİf buhmacaktır. !karar verdik. Muamefomiz de ne- suçu işlemişim. Fakat, Saray doğ. 

ınüzik, rond, müsamere:?, ziyaret, er e .. e ı · . cı mev 1 er ıarıç nacalktır. 

.aezintiler ve okuma mevzuları et- ohna!k. uzere yolcu başına beher G k , .1 ~ t 1 k "'·····••••• .. ••• ............................... ,r 
b . • • • k .1 ere naın va-.ı a arı, gere se 
rafında faali·ret gösterilecekta- sefer ıçın bırer kuruş as er al e- d""hul" 1 .. 1 1 d 1 

ticelenmiş gii:>iyai. Vak'a günü nü- ruyu söylemiyor. O gün Yenihana 
fus dairesinde son kayıdları da ibeni ken-lic;i davet etm:~t!. Gel <ie, 
çı'kartmış, eve dönüyordum. Hacı 260 lira borcumu sana ıade ede-- · . k ıu ıye . e g•rı en yer er· en cı ı.. 

14 TemnıuZda da bir ay devam lerıne yardım parası almaca tır. ~n- b 1 .. 'ht. t 
k 2 f dd nacc:vn. me ;.1 ı~ ı ıyacı amamen 

et.mek üzere talebe tatil kut'slan Abomnan artları 5 se er a e. k 1 d - ~ t ı . .J· d . .J ~oo · b k h • ·ıı · arşı ama ıgı a M.lff e ayua ~ 
açılacaık, çocuklar•n zayıf ders dılerek u artın amı erınaen 1. d r 1 k 1 . · - 52 k . t kt. ıra an aaz a az~ncı o an zengın-
ırumresinıden ı:ıdks:ınları tamamla. aynca . uruş 15 e_nece 1~· . lerden doğrudan doğruya merk~z.. 
nacalk:tır. Kurslar her çocuk bah- Nakil vasıtaları 1darelerı b 1let- den ve Daiıni Encümence takc:ür 
çesinde üç seviye üzerine tertib ler üzerinden ~olcnlardan alacak.. usulile yardı.n parası lı::es?lecektir. 

Mahkeme huzurun
da ellerini bağ h yan 

hırsız bekçi 

90kaı'kta yolumu kesti ve bana: yim! > demışti. 
c- Kız, sen evleniyormuşsun, Mahkeme bundan sonra Yeni-

öyle mi?, han sekenesind;m bazı 1'ımseleri 
Dedi. Ceva? verdim: daıha şahid olarak dinlemiş ve di-
c- Evlenirim evlenmem, bun- ğer şahidlerin celbi i~in duruşma. 

dan sana ne,,. yı talik etmiştir. 
. edilecektir. . lan paralan nihayet ~rtesi .. ~yın Nalkil vasıtaları ve temaşa yer-

Çocul k kk,am.plb. arbı cukda 30 Hadzı:~ haftklas~a ~adar .. dB~letdıyele .odtıy~- !erinde yardım paraS1nın _Beledi. Dülianın ka.aıını soyduktan iki otomobil kazası 1 Aslı erlih işleri: 
da açı aca ır u_ ay e'1' c~ e~ r. umu __ , e zar ını:ıa a - yece verılen tahmat dairesmde is- . • .... 
edecektir. s~ ed'ıle~ me-balı!?. Bel~ıye~re te- otüa edilip edilmediği Belediye B~nra .ellerıt~ı bagl~y~ak Dün şehrimizde iki otomobil I I 

Ankaralı talebenin bir 
nııı: ~ıyen ve:>aıtı nak,Iıye ı~are- mUfettişleri ve hesab işler~ mura- pphelerı Jagıtmak ıstıyen ıkazası olmuş, neticecl~ iki kşi ya- 337 doğum u arın 
leahrıı:ıı~ muhl aksıb mes ul~erın.det~ 'k.ıbları tarafınd::ın kontrol edile. suçlu, bu mariletini mahke- ralanmıştır. Şoför Ahmedin idare_ yOKlan1alarl 

müracaatı t sı ı emva anununa gore. ıs ı_ cektir. sinideki 1598 numaralı otomobil l - 337 doğumlular ve bu doğum-
AnkaTada.k.i yüksek mekteb ta - fası kararlaştırılmıştır. Yeni kabul edilen esaslarla as- mede de gösterdi dün Si:r1keci c::ı-:ides'.nden geçerken, ıuıarla muayeneye tabi kısa hinnet .1 

ldbelerinin bir mümessili dün Vali Hususi otomobillerden de tabi ker ailelerı için senede 1 mılyo:ı F:rdes adında b!r kadına çarparak iller ve sıhhi ıhaller.nden dolayı er -
ve Belediye Reisi Lutfi l KıTdara oldulkJar1 aylık resm.n rlörtte biri 800 bin lira temin edileceği tah- Bir mü~ldet. evvel Su.ıtanhaı;ıa- muı.'ı.telif yerkriııden yaralanması- tesı seneye terkediı.mı~ o.an diğ.:r do. 
müracaatla tatil ayl.ı.rınd.a stanbul_a ni5betiınıde yardım parası alma. min ollunmakta<lır. Bu suretle ;.htL rnında gan? btr ~!.rs!zlı,g: v~'k a~ı na scıbeıbiyct vermiş.tir. ğumluların son yokl~ms..larl 1 Tem • 
gelecek olan Ankara yuksek tah_sıl caktır. ıf. k 1 kt ı·ıe molll§ltu. BU' manıraturacı dı.tkka- mm:/S4J. de ıbaşlıyac&.k ve her ayın 

1 d yaç amamen arş! anaca ır. - . . _ .. . . y 1 .:ı tedavı· altına alın 
talebelerinin tramvay ar a tenzı - . k . 1 11 d rı'de a"'ke.· aı·ı.,.ı~r·ne yardıma ı·h~ nında bekçılık. yapan Huseym ıs.. ara ı ı<aıı'n, . - tek günlerınde devam etmek i.ızere 
]• 1 "f ·ı -L t tınelerın· e f3eyıgır 'll'VVetı - ,5 arasın a .., . " ı;_ - k 1 k h kk' r da 
al ı tan e ı e seyana e 1 · d b " magrazamn demir "ek rnış, ~för ya a ananı a ut 31/Ağuıst.os/ 941 gününde nihayete e. 

mu··aaade olunmasını 11·ca etmı"ctir. olan otomobillerden ayda bir lira, tiyaç kalmadığı zamar. bu zam ar ımın e ır! :s - ~ 
~ ~ · · k ra·ı:: 660 lira para cal takibata başlanrruştır. recektir. 

Mu··nakala" t Veka· leti, bu talebelere 12-19,5 olanlardan 1,5 lira 20 ve kaldırılaca!<tı-:. mecesını ıra t · ~ - -

b k t Galatada Nccatibey caddesiıı<le Yoklama aşağıdaki şekilde yapıl:.ı"' Denizyolları vapurlarında tenzilatlı - mı~, sonra da suçun aş ası ara-
bilet veTilmesıirri emrettiğinden be - Tecrübeleri yapı~an Bu yıl başarılacak iından işlendiği zannını vermek oturan 12 yaşla!"ında Şantoyen JS- ca~~ 1/Temmuz/ 941 ila 17 Tem., 
Jediye de bu talebi .kabul edecek - •• • • • • için kendi t:ller· nı gene kendisi minde bir çocuk ta Tozkoparan mın/941 Em..nönü JC.azr.,;;ı. 
tir. ekmek 0UffiU081&rl lmar faallyefl bir iple bağlamıştı. Fakat, bu ted- caddesinden geçerken, şoför Şük- B - 19/Temmuzhıll ila 31,Tem -

Fi.at konulacak deriler Belediye dün 475 ve 950 ıg_ ra~ ! Be. lediye l:>u yıl iç!~dc 941 büt- birine ra~en ertlesı g~n~ tiş :.nla_ rünün idaresindeki 2300 numaralı muz/ 941 Fatih kaza.sı. 
yu•varla'k ve uzun ekmek ımalı çesınden ayrıl:ın tah51sal1a yapıla- şılarak, ) aıı::ayı e e vermış ı. otomobilin saclmesine uğr::umştır. c - l/Ağustosn4ı ı1a l!J /Ağus • 

Fiat MiiT.a.kabe BiiTosunun sığır s 1 d A.. r 4 .. b too/ 941 Eyüb kazası. 
derilerine koyınuı olduğu azami için bir tecrübe yapmış ve tecrübe cak imar işlcr_ini b ir programa uç unun .. uruşması. 5 ıye un Bu çarpma neticesinde aşın- D - 21/Ağustos/941 ın 2!l Ağus -
fiatın çok isabetli bir karar ol • neticesinde hazırlanan ekmekleri bağlam.J§tır. lmar laaJiyeti bu cü cezada ?un ya~ı~mı.ş'. s:ıçunu dan yaralanan Şantoycn, tedavi tns/ 941 bütün kısa hizmetlr!erle er .. 
duğu söylenmektedır. Sığır deri - taıhHl olunmak üzere kimyahane- ~rogramdaki sı~~yı tEakib1 r:.edş~c~k- i-tiraf ede~~e~, demşı t!lr kkJ :t b" ed'ilımek uzc~'e hastaneye kaldırıL tesi seneye terkedilnı:ş olanlaı. 
ı · ·· ..:.,.de herhaıuri bir ihtikara .tıınnder·mı'<::tir K mvahanen'n tır. Programa gore: vve i.t ı~ııa~ c- O gun meme et en 'r ..... ....t1r. 2 - HaJ.en bl.r okula devam eden en u:z.e.... ...... ye ,,,~ 'J • • ed Az bk U k G . · . . k ··1 u~· 
yol a~ılmaması tcınin edilmiş b~- gönd.ereceğt rapora göre 475 gram- n .. e~ .. a ap:, - ~~-. apanı, a~ı h:mşen ge~m1ştı ... ~a~a, arın o -

1 
okurların fotoğraflı va pul.sut mek -

lundugundan bunun yapılması du- ıı•- km ,_ . 1 cı·ı· 1.1 . koprusunden Lfilelıyc ve Lalelı- du, 5 çocugunu oksü~ bıraktı, de- [ R A D y O teb vesika.laa-ını beraber getirmeleri 
•• • • • • •. IK ~ . e .... ıma e ı ıp ec ı memesı 1 y d'ikul k d • 1 k .. .. . ı· •unulen ha~k tıpı ayakkabılar uze - 'h <l b" 1 .1 kt· den e eye a aı yam aca di Ben de teessurumden •ı•tıın azmıdır. 

v w ususun a ır <:arar ven ece 1r. .. • . • • · '$ • • ·"" ' • d d ı rinde müsbet tesırler yapacagı zan. 1 bulvarın guzerg~~ tan~ım oh.ımı- Sarhoş olmuş, sonra da bu işleri 3 - Ahvali s~y~.crin en o eyı 
nedilrnektedir. Diğer taraftan sana- · .cak, ımüteakıbı>:ı lTsküdar meyıda- yapmışım.> CUMARTESİ ZlıG 'l:J.tl ertesi seneye terkedııenler raporla. 
yi birliğinde t<ıplanan deri fahri - Ku··çuk çocuklara :nı ve Kad~köy Osmanağa camisi H~n. · ~ m ·t . '7.30: Saat ayarı, 1.33: Hafif müzl.k rmı !beraber getP"ecek.leıdir. 
le rl d · h l"f ..:ı • ] 1 · • ·· ..,.,ım ~or: us ur. l 8 H f ' f " Y.o'•'ft-a hergu··n saıt 8 30 da at-0 arı a mu te ı ~en mese e - 1 önündeki saha ımar planma gore . - . . f,Pl .), 7.45: Aja!l haber er:, : a ı "' - ........._... · 

leri üzerinde görüşı.ıüşler ve b~ a- francala verı·ıecek 1 muntazam bir hal:? getirile:ce1<tir. c- Pekı, eller mı nasıl bağla.. müzik (PlJ, a..ı5 : Ev;n saatı, 13.30: baŞıyacak ve saat 18,5 a kadar de-
ra. da t_uzlu ve hava ~~ıu~u. derile - Bundan baska Bebek - 131.inye dın.> Saat a.uarı, l" .33·. Türkçe p:aklar. vam ed~cektir. 

fi l b t t b ~ J " 5 - Dk yoklama.;;ını yaptırmamış nn at arının teıı ı t ı<;ın eQe - 1 · t tamamlanacak c- Bağbdım işte.> 
büse girişilmesine karar veımi~ler- Myo ~knudn ıAnşl aa ıt. . • ' B d 13.45: .Ajans hlberleri, 14: Riyaseti_ olanların her iki yoklaması birden 
el• B . . Ol' I l a.,. a an rnre ıer~ men aar sa- c- ura a da bağlıyabrnr mL cwn" ·h' .... bando.su, 14.45 : Tiirkçe plak- yapııaca.ktı.r. 

ır. unun ıçm 18 ranca a ha genişletilerek güzergi.hı ıtan- sin? - 6 - Yoklamasını Temmuz 'Ve A ,, 

C "" f l ·ı "k bar, 15.30: Dans müziği (Pl.), 18: Saat Küçük Haberler l ırın anna verı en un m: • zim olunacaktır. Suçlu: ğustos ayCarında ynptırmrmı~ olan -
... _____________ ,.) farını 40 ıruoala ırıkarttı Bu işler ikmal e<lildikten sonra B ~ 1 . m ayarı ıa.o3 : Piyasa şarkıları, 18·30: ınr As. K. nun 85 inci maddesine ta. 

~ ~ ag aı ı > .,. .;~a.a't takvı·ın·ı V"' c""ı·"k mahsulleri e Varı muavini Ahmed Kınık Rumeli ve .\nadoluh"sarlarındaki c- ·. . . ,_...,. ~ ' "" bi tutulacaklardır. Bu i!im davet ma-
d A k · · · V li -ıı..ıe:aıib b'nJlaı· ı"st'ımla'k olunacak. Demiş ve hakıkaten kend:sme borsası, 18.40: Radyo caz orkestrası, hl'Yetindedir. ün n araya gıtl1lıştır. a mu. ee1....1:.:..e Toprak Mahsulleri 1 aaı~ k l lık 
avını bir nafta scmra şehrimize """"""' buralardaki sahaların açılmasına verilen bir ip~e ve ~a~et . o ay - 19: Konuşnıa, l~ 15: Radyo caz or- * 
dönecektir. Ofisine müracaatla küçük ço. başlanacaktır. la ellerini baglıyabılmıştır. kest.rası, 19.30: Saat ayarı ve ajans Beıikla§ Askerlik Şubesinden: 

e Macaristand.an şehrimize 1 !iO cukların ihtiyacı için francala Malhlkeme huzurunda yapılan ha.'ber~r, 19.45: Büyük hsıl, ~o 15: 1337 doğumlular ve bunlarla mua. 
'bin liralık mal geir.ıiştir. Bunların fırınlarına yeniden 20 çuval Karagöz hakkına konferans bu tatbikatı müteakııb, bazı şahid- Radyo ga.1Jetesi, 20 . .{.5: Sılo şarkıiar, meleye taıbi bütün cıı.erin son yokla-
mu:kab!linde tiftik gönderilecektir. francııala unu verllmesini iste- Sarı•- H-11-evinden.· lerin celil: için duru~a talık eoıl- 21 : Memleket J>05tası, 21.10 Dinleyic: ınalarma l/Temmuz/ 941 gününde baş 

• D .. 1-·· ih 31 O b" "~ aaa lanacak ve 30/Ağustos/941 tarihinde 
un&.u racatımız ın mİflir. Ofis eünde 20 çuval da- B .. 15 el E · • ı miştir. istekieri, 21.4!>: Konuşma, 21.55: Rad_ 

liray1 bulmuştur. Bu arada Roınan- ugun saat e vunu. sa ~ .................................................... hitam verilecektir. Yoklamaya gele • 
Y'lYa küllliyetli miktuda pam-.ık. ha un verecek, bu suretle fran- nunda sayın profe3Ör Bay lsmaıl N . s d e t. yo salon orkestrası, 22.30: Saat ayarı, cekler ellerin<le bulun:ın nü!u:, hü -
Alınanyaya yumurta ve susanı; fs- cala imalatına t.a!Ws olunan un Hakkı Baltacıoğlu tarafından {Ka.. 8Clp er eng Ç 1 ajans haberleri, borsa, 22.4.5: Radyo viyet cüooanı vesıa.ıı- vesikalarile ccu_ 
veçe ve İtalyaya koyun derisi, Ro- miktan 40 çuvalı bulmut ola - ragözün kaTakter ve ~stetiği) mev. İÇİn Mevlut salon orJresbra.sı. 23.15: Dans müzıği ma.rtesi, Pazar) harlç d'lğer günlerde 
manyaya külçe pik demir gönde _ c:aıktır. Bwwn 8 çuvah hastane. zuu üzerinde bfr konfecan3 venle - (Pl.) öğleden evvel Beşikta:j §ube bina -
rilmişt'ir. Jere, ıeri ban klanı da hal - cek ve konferanetan sonra meşhur Kırk gün tvvel toprağa t.evdl etti- sına müracaat.lan. 

e Dün sebze ve meyva haline kın francala iıti7acına t•hsis ka?.ılgözcü yorgancı Bay Mehmed ğ~ i.stanibw uınumi meclisi birinci "" lstanbuf borsası Hariç şube mınta.kasında olanlar 
iJ1' ehna mahsulü gelmiş ve kilosu olım•caktır. tarahın<lan. (Karikıadim) bir kara- reis vekili Necib serdengeçtinin rubu_ da bu.'.undukları mahal askerlik şu _ 
16 kuruıtan 50 kiloluk küfe hemen J gö:z. oyunu göaterilecektir. Herke5 na ithaf edilmek fızere 23 Baz.lran - ····- belerrne müracaat:-:ırı ve bu zaman -
eatı)mı.ştıı-. .... gelebilir. 1941 pa.:z.artesi güniı öğle na:;ıazını 20/6/1941 açılış _ kllpanıf :fiatları farda yokhımayQ gelmiyenler yokla _ 

müteakıb Beyazın camiişcı·ifınde mer_ ma kaçağı addedilecek, hakkında AB. 
numun aiJesi tar.lfmdan Mevl&di Ne- ÇEKLER kanunwmn mahsus maddeleri mucl• 
beYi ok.utul6caktır. Necib Berdenge1r- ~ılıf '" k.'\?a 11" bince ~landırı:l.acakian ehemmi • Pazar Ola Hasan Bey Diyor ki : 

- Hasan bey bil -
mem dikkat ediyor mu
•UD. 

• . • Küçük' çocuklar 
90J.:.a~ta karemela sata
rak «Yeni hayat.. . Bir 
kwuşa ... ıı diye bağın. 
yOTJar •• , 

• • • Bu isim biraz m~ .. 
aalı <leiil mi?, 

tiyi tanıyan ve sevenlerin ve arzu yetle il.an olunur. 
Lımıdr• ı Bterlln 5.22 

edenJ«in gelmeleri rica ecli!:mekte - New-Yort 100 Dolar 

~ / dil". 

~{, ;(-.-~-, ( ' __ Y_e,_n_i -n-eş-r-iy_a_t-.._) 
' ?~ ·------

TİYATRO - İs:m.all Hakkı B:ı.lta-

Cenctv'• JOO İni?. Pr. 
Madrni ıoo Peçeı.a 
Yokohama 100 Yen 
Stok.halın 100 ineç l'r, 

Altın 

24 lı.~ltk bir gram 
külçe altın 

Eabıam ve Tabvilil 

İkramiyeli % 5 938 
ikramii,yeli % 5 933 
El'p.ni A B O 

129.20 
29.90 
12.89 
31.0175 
30 6275 
25.60 

322 

1925 

19.60! 

Hasan bey - Ne de
mek istediğini anladım. 
fak.at hayat Avrupada 
metelik bHe etmiyor 
yal ••• 

eıoğ:lu, küçük hacimli fak.at muhte
vası ıtıı.barilc ciddden özel bir eser 
neşret.mi.ştAr .. Üstadı.:ı. Tiyatro tam1.ni 
verdiği bu kl1ıa.ıbda adından da anıa
ştlaCa.ğı veçhi1e tiya.t.ro nedir? Sorgu
.suna ga.yet veciz bir ~kad~ cevab ver 
~· Okuyucularımıza ba.rareU.e 
~ ~~ ~~ ........... · ............................ .,,. 

( TİYATROLAR ) 
Rqid Rtu Tiyatrosu 

24 Haziranda y:ı.zı· '{ tem.sille re başlıyor 
Her Salı Üsküdtır Doğancılar 
Her Çarşamba Uskjdar Bağlarbaş 
Her Perşembe Kadıköy Süreyya 
Her Cuma Ş~nyol _ Qıııardibı 

BW-hanettiı1 Tepsi Tiyatrosu 
Bu gece Cuğalo~lu Çifte~ar~ylar 

bahçeııindo 

BABA ~~)JIZ 
Piyes 4 perde 



21 Haziran SON POSTA 

1 Yeni bilmecemiz 
Ev nerede? 

1 Lorelle Hardi bulaşıkçı ı ___ Res_imli_Hik_aye _I 
Bisiklet satası 

Lorelle Hardinın karınları çok ı - İıyi ya Hardi, veresiye yeriz. 
açtı. İlki gündür midelerine yemek - Bize vcrNİJı18 yermezler. Söy 
namına hiç l.:ıir şey gu·memişti. Yü. liyeceğim şu. Y~ği yerjz. !karnı. 
rüıriken açhktan sallanıyorlardı. mız dbymuş :>lılr, ondan sonra pa
Bir llokantanın önüne .geldikleri ramız yok deriz. 

A'v.cı ava çıkmış, vuracak av zaman her ikisi de yutkuna yut'ku- - Dayağı yeriz. 
hayıvaru arıyor, fa'kat ~ulamı.yor. na camekandaki yemlklere baktı.. - Karnımız da doymuş olur ya 
Bari siz ona ~dı~ edın de buL ıar· Lorel lokantanın kapısına ö'oğ - Fena fikir değil Hardi. 
sun. Resme dü:kathce bakınca av ru 'yuru·· .. dü Hardi seslendi: 

w .. re ' hayvanının nerede oldugunu go - _ Nereye gidiyorsun Lorel? 
ceksiniz. Görürsen~z resmi gaıete- .. .. . 
d k · · b ı dugwıı yere bir - Gormuyor musun Hardt, lo.. en esınız, u un · d · 
işaret koyup bize gönderiniz, doğ- kantaya gı tyoruın. 
ru bilenlerden birniciye bir fut.. - Lokantada ne yapacaksın? 
bol topu, ikinciye bir şişe kolony~, - Sen ap~rn Har~~· lokanta. 
üçüncüıye bir muhtıra defteri, ~- da ne yapılır bılır~.ez mısı~? 
ğer 30 kişiye muhtelif güzel bed:ı.. - Dayak mı yıyeceksın? .. 
Yeler verilecektir. - Dayıı.ık evde karıdan y~~ilır 

Hardi. Lokantada yemek yenılır. 

Oyunlar, eğlenceler - Lcıkantaaa. ustüne dayak ye-
meden yem3k yemek için insanda 

A dan Y ye kadar bütün harf
ler yukarıdaki şekilde mevcuddur, 
Arayınız, ıeker teker hepsini !bu
lacaksınız. Hatta bunu arkajaşla
rınızla bir arada kim çabuk bula

cak tarzında bir müsabaka yapa. 
rak ta arasanız, hoş vakit geçirir-
siniz, 

······················-···-·-..... .. ,,,.............. ' 
• Geçen bilmecemizde 

kazananlar 
Geçen biJmecemizde .k~.a .7 

nanların isimleri Pazaıtesı gunu 
çıkacak sayımızda ilan edile -
cektir. Hediye kazananla.rdan 
lstanbulda bulunanlar, hediye -
lerini Pazartesi ve Perşembe 
günleri idarehanemizden ala -
bilirler. Taşrada bulunanla.rın 
hediyeleri posta ile adreslerıne 
ııöndcrilir. I 

\ .................. ---························· 

para o'llnah. 
- Sahi Ha1·di, ben bunu hiç dü

dıü.şüınmemişim, iştahmı karnımın 

içinde kaldı. 
- Ne olur şu lokantaya girsek 

te ıöır yemek yesek. 
- Yiyecektik amma, sen söy. 

!edin parasız olmuyor. 
- Lokantada parayı peşin iste 

mezler ki ... 
Lorelie Hardi lokantaya girdi -

Ier, yemek yediler. Karmlan doy. 

muştu. Garson hesabı getirdi, ba
kıştılar. 

- Paramız yok, şimdi ne vere. 
ceğiz? 

- Selam veririz. 
Garsona selam verdiler. Garson 

selamlarına karşılık verdi. Bir ke· 
re daha selam verdiler. Nıhaye:t 
bunlarda para olmadığı anla~ıld1. 
Garson Iokantamn sahibine habe1 
verdi. Lokanta sahibi çok hiddet
lenmişti. Loırelle Hardiyi dövecek. 
ti, fakat o esnada bulaşıkçının 
basta olduğunu duydu. Bu ikisine 
bulaşık yıkatırdı. Lorelle Hardi, 
mutfağa konuldular. 

- Burada ne yapacağız 'ki Har
di? 

- Anlanıa.dın mı Lorel, bula -
şikları yıkıyacağız. 

- Ne kadar d:t çok tabak var. 
Biz bunları nasıl yıkarız. 

- Ben yıkarım Lorel 
- Ben san.1.ci yıkamaz mıyım 

Hareli? 
- Haydi başla göreyun seni. 
Lorel üstüste yığılı tabaklara 

bir tekme vurdu. Tabaklar sağa 
sola dağıldılar. İçlerinde bir tek 
sağlam kalmamıştı. 

- Yaptın mı yapacağını Lore1? 
- Ne var k~ Hardı. Yıkarım, 

dedim; yıktım. 
- Öyle değU, tabak yığınını 

yıkacak değil, yıkıyacaktm. 

- Onu hiç akhma getirmedim . 
Şimdi ne olacak? 

- Ne olacak var nu, bu sefer 
adamakıllı dayaık yiyeceğiıi Bak 
ayak sesleri geliyor. 

Kapı açıldı, içeri lo'kantanın 
saıhibi yanında bir adamla ,birlikte 
girdi. Lorelle Hardi çok 'korkmuş.. 
!ardı. Fakat talihleri varmış. Lo
kantanın sahibinin yanındaki a -
dam ~'eliydi. Meğer hıçkırığı 
tutmuş, geçmiyormuş. Tabakların 

t&rt.ılarınıı duyunca korkmuş. 

- Ağabey bisikletle gezmi ~ 
ye giderken beni de beraber a1-
san olmaz mı? 

- Bisikletim iki kişilik değil 
ki. 

- Fakat çaresıni buldum. 

- Bisikletim iki kişilik oldu. 

:lık.i kardeş bisikletle gezip 
eğlendiler. 

h1çkı.nğı geçmiş. Çok zenginmiş de 
tabalkların ve Lor-elle Hardinin 
yediği yemeklerin parasını ela ver 
m.iş. Üstelik Lorelle Harcüyi oto~ 
mobiline alıp gczmıye götürmek 
için mutfağa girmi~ .•• 

** 

Sayf~ S 

icBi uasaB edilmeli mi? 
Mektub gönderme 
müddetini uzattık, 
siz de cevab verin 

"Vazifemiz yeni nesli 
içki af etinden koru
mıya çalışmakhr,, 

e Konya okuyucularımız • e Siird okuyuculmunızdan 
dan Ali: Muammer: 

c- İç'kinin zararından çok fay- Ben babamı sarhoş görmek is. 
dası vardır. Fakat idareli ve şuur- temiYQrum. 
lu bir şek:ifüe alınırsa ... > Ne olursa ol:>un içki ona ne ka... 

e Orhangazi S. Uz.unoğlu: dar zevtk verirse versjn onun yu
c- 18 senedenberi içki ıçerim, varladığı her kadehle yuvarlandı

fakat şimdiye kaöar en ufak bir ğmı, müptezelleştiğini görmek is.-
zararını görmedim. Bilakis, içki temiyorum. Eğer çocııltlarına sağ
dünyadaki zevklerin yarısı <leme'k.. lam bir teI1biye vermek istiyorsa, 
tir. eğer çıocuklannı namuslu ve fazi. 

Evvelce de rnüteadclid defalar letli yetiştirmek istiyorsa ,.e bize 
müskirat menedilmış. fakat uzun örnek olacaksa içmeyi o da iste • 
sürmeden bu yasa!t refolunmuş - memelidir. 
tur. İllk defa eve sarhoş geldiği gün 

Çünkü, içtki mıiiıptelıl1arı, bu mu. bütün sevgime rağmen onu çok 
kaddes mayii, yer:n dıbindc: de zavallı ve !!filün" bul1um. Bu be. 
olsa gene bubp içeceklerdir.> nim tanıdığım v~ hürmet ettiğim 

e Ankara Sanayi caddesi babam değildi. Ona günlerce ba-
Konlor apartıman 15 numa • kamadım, baktıkç.ı gulJüm. Fakat 
Tada Celal Kundan: ben babama gülmek istemıyorum. 

c- İçkiler az ve çok alkollü Akşamları ananım yanı yerine 
olarak iki kısma ayrılmış bulun. rakı masasına koşmasma taham -
masma ve anket •niı.ı::le bu cihet mül edemiyorum, evimizin tadı
tefrik edilmeden yasağın bilumum nın lkaçmasını, babamm alçalması. 
iQkilere teşmil edılmi~ bulunduğu. nı ve onun raKı ıçnıcslni istemiyo. 
na göre, bu husustaki noktai na- rum. Mes'ud 0~:11a~t ıstiyorum, yu. 
zarımıı şu suretle hülasa edebili- vamızın babasız kalmasını istemi. 
rim. yormn ve !>enim gibi bütün ço -

Her türlü sert içkilerin uzviyet cuklar için. anam gibi b\.Uün ka-
(Arka$I sayfa 7 sütun 4 le) (Arkası sayfa 7 sütun 4 le) 

mnn Piuanuo oauiliüi 
En kolar ve en verimli 

kazanç yoludur. 
HeT defumda en ata "'ı 10 liralık bilet almak ve Türk 

vatandaıı olmak prtile herkes Piyango bileti bayii ola-

bilir· 
Piyango bayiliği ıenede yüzde yüz yirmi bir gelir ge-

tirir. 
Her çekiliıin komisyonu bayilere pefin olarak verilir. 
Bayilik ruhıatnameleri Ankara ve lstanhulda Milli Pi

yango Bfö·olarmda, diğer yerlerd"e Ziraat Bankalarında 
veya P.. T. T. İdarelerinden temin olunabilir. 
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(Memleket lla b erleri] •SonP~·~•elril<au·a: 

Bartın belediyesinin yeni Şika.yetıer KOCAMUSU f Çorluda 
Traktör ve harman 
makineleri faaliyete . 

geçıyor 

çalışma programı ~~~~,.::,~,~r Yusuf galib 
mahaule zarar veren Aliço, Çopuru yenmek Üzere iken mey· Belediye meclisi şehrin mühim ihtiyaçlarından 

19 unun bu sene içinde izalesini kararlaşhrdı vaziyeti izale etmeliyiz. dana bir çingene karısı çıkmış, kulağına Çorh.ı (Husus?) - Öğrendiğime 
göre Ziraat Vekilimizin Trak • 
yada yaptığı gcz.i üzeıine, ziraat 
kombineleri emrindeki traktör ve Bartın (Husus.i) Belediye 16 - Pazar yerinin genişlet.il • . 
makinelerden 15 tanesi Trakyada Meclisi, 4 Haziran Çıır§amba günü mesi. 

Nazillid::n yazılıyor: Bu yıl 
Öa geçen sene gibi Nazillinin 
bir kısım ova köylerinde (Ka. 
rasuluk) denilen yaşanlığın 
devam ctti.ği ve zarar verdi
ği senelerden biri olmuştur. 

bir şeyler fısıldamışb 

Çopur da, Yusuf da, Kırkpınar- Zavallı Çopura o kadar kntı n 
lfieomyc k.onacaktır. Bunlaı-dan 5 öğleden evvel ve sonra fevkalfıde 19 - Havvan pazarının tel içine 
tanesınin bu seneki mahsulü pek olarak toplanmış ve kaymakamlık alınması. 
berek.edi olan Çorluya taheis edil tan iade olunan bütçeyi yeniden Maden mükellefiyeti 
mi .. , ve eyrıc.ı bir de biçer bağlar mu·· .. ~kere t~tmhı, tarifeleri de:..1.,.tir- d t k 11 fiy · "' b ..... ~ .,.,.. Ma ende çn ışma mü e e etı 
ciöver. harman makinesinden ir m:.., yenı· yıl çah.,ma programını tan 1 k d .,.. "' kanununa göre, Zongu da ma en 
tanesinin tahıı.i.s edildiğ: muhitimiz. zı'm etmı"ştı·r. lstı'fa eden Mahmud kl b" oca · anna amele sevki ıııı ıraı. 
de m.emnuniyetle karııılann.ış ve Bankog~lunun yeıfoe Mehmed Rüs- k müşkül devrel•!r geçirdi ten sonra 
sevinç uynndırmıştlr. temoğlu alınmıştır. 

BuıUardo.ıı başb k.aymakamlığııı Belediyenin, mali yılı çalışma nihayet nibeten y.>luna konmuştur. 
,_.b -"" ı O L·· •• • h Kazamızd:ı mükellefiyete dahil teşee> Üsı.ıe &.oyun mıınevı şa - programı ~u:ılaf'dlr: 

siyetine orak. makineleri ıatın alın 1 _ Mezbahaya su için elektrik ) 71 köy vardı:-; mülı.ellefiyete 130 7 
mıştır. Bu makineler mahsulü çok motörü alınması. den 1340 doğuma kadar olanlar 
olanlarla, asker ailelerinin orak i~- 2 - itfaiye iç.in yeniden hortum dahildir Kövtüler ocaklara nöbet
lerinden ba~kn, halkın da işlcrin:Je alınması. . . le gönderilı~ektecür, bir ay ocağa 
c;alıştırılacak. oralt ve haıman ış- 3 - Paz~r yerme kadın ve er- 'd b" d k"" ·· d 1 k 
leri bu suretle sürat ve intizamla kekler iç.in ht"la yaptı rılınası gıden Oır ~y .a o~unk e çalışma • 

ı__J_ im I -'- · ta ır. caga gıtmeyıp açan ar ma-
J.OllHUKUrı ıı o ac~tır. 4 - Jki büyük. yangın deposu l ilk ......... mahıulü · ba.lli mahkemeye, ocaktan kaçan ar --r- ınşas~ . 

Çorhı zahire bor.sasına yeni se- 5 _ iskeleye hela y.apılmasi. da ora mabkemesinr verilmcktedır. 
Dorun ilk arpa mahsulünü Çorlunun 6 - Gazhane yolunun yapılma. Ameleler, ay başlarında kendi-
Kema1ettin mahallesinden Aziz O. al. 1 · t b. •8 edilen ot"lbüsl~rle Kv. 
~k ~~~t(6v)t- k..u/OO kt ilodan tiıbl ar

1
el 7 - Bozuk -kaldırımlarin ta- :ar:~ :U:vonuna aevkedilmekte -

lilU nut..OMU. ru§ an sa m ş- • . • 
tır. mm. . .. dir. Baflllemur Seyfi Güven bu teş-

Çodaa • latanbal otobüs ıbferi 8 - Cazhnnenın teva~. kilatı 1'uvaHaklyett; idare etmekte. 
tarifesi 9 - Gazha.ne bahçemı!ıı yapıl- dir. 

Çorlu - İstanbul arasında sefeı maaı, Kokak.suda amele için bekleme 
)'a.pa.n yolc;.ı otobüslerinin yaz ta- 1 O - Santral k..a:ann_ıı.n tamiri. kulübeleri istenilmi~. Bunıt aid tah 
ri:fesi ve hareket saatleri 7, 8 / 5, 11 - Santral ıç.ın fılı!re alın- Jk d V k"I tı' k b • - aı.sat tısa e ·a e nce a u. e-
10/5, 14, 16, 16 ve 19 olarak ması. dil.mitti i la b sene bs~lanEt.. 
tesbit edttmiş ve bu suretle ıehit 12 - Karanlık. muaHekrin ay- alt r. nşaa u 
ıuıküya.tı bir intizarr..ı tanuneye kon dın<latt\m.ası. c tır. 

snuıtur. 13 - Uğınitar i§inin ııaUoıun • Smdırgıda bir muhtekir 
Çorluda belediyenin ma;~ _ Belediye yanındaki anıa- Sındırgı (Hususi) - Tuza ko. 
muhtelif yardımları nın i9timlakile yol açılması. nu .. n müdafaa vergisinden kurtul-

15 - Mevcud umumi helaların mak için bakkal Bekir hıoca oğlu 
Ç}Jrlu (Hususi) - Çorlu bele- ıslahı. - Ali Ocakçı 31 çuvalda 3100 kilo 

diyıesı geçen mali yıl içinde fukara 16 - Çeıımetere gelen su yolu. tuz eak.tamış ve beyanname verdik
ıve ace?ıe edviye.si i,çin 424 lira has.. nun esaslı .urette ıslahı. ten sonra İnhisar l<lareaince sakla~ 
ta nakliyesi için '74 lira, z~rarh 17 - Kasabanın yol kenarlari- nılan yeme tuzlar buhınmuştur, 
hayva.nl:ar itlafı için 37 hra, ölen ne. ve müıaid. yerlerine aiaç dik.il- Bunle~a ~ef miali ceza kesilerek 
fakirlerin ıtedfin ve techizi- meal 186 lıra alınmıştır. 
~ 170 lira ve fakirlerin iaşe ve 
sevlk:Leri masraffarı için de l 968 li
ra lharcamıştLr. 

IIYğer taraftan belediyemiz as. 
Rre giıdenlerin. ailelerine, ve ha • 
kacak kimsesi olmı:ranlara her niL 
fus başına bir aylık yemeklik ol • 
mak üııere her ay ınuntamm.an 10 
kilo uın vermeğe başlamıştır. 

Bandırma Halkavi 
çahşmaları 

( lzmit akşam kız san'at okulunun yeni mezunları ) 

Kışın fazla yağmurlu git. 
mesi neticesi yağan yağmur
ları tıoprağın içmez oluşu bu 
köylerde tarla ve bahçelerin 
daimi su içinde kalmasını, yer 
evlerin tabanJndan su çıkma
sını mucib olmaktadır. Kara. 
suluk denilen bu hayret verici 
vaziyetin hüküm sürdüğü köy 
lerde bahçeler arası irimler
den, sokak kıyılarından sular 
fışkırıyor ve bu akıntı ve aı. 
zıntılar ~a bugünlere kadar de
vam ediyor, köylünün vaktile 
tav olup da sürüp ekeceği yer 
lerin suları bir türlü kuruma
ması odan o yer ekilemiyor, 
verimsiz kalıyor. 

Gene bu yerlerde toprağtn 
yüzünde veya bir karış derin. 
liğindeki sulaı kara çamur ha
line gelerek ağaçların kökleri
ni zehirliyor ve kurutuyor. Bu 
devamlı yaşlık yüzünden bu 
sene (Güzelköy, Duraaıllı) 
köylerinde birçok incir bah
çeleri, asmahklar ve diğer cins 
eğaçlıkhr kurumuş, bahçe ha 
!inden otlak haline gelmi~ler
dir. Bu yaşınlık bulunduğu 
yerdeki hl"r türlü ağaca te!lir 
ederek 1'.urutmaktadır. Ev. 
velce bu bahcelerin ürünü ile 
geçimini temin eden köylüler 
yılın bu afeti yü:tünden gelir
lerinden mahrum kalarak müş 
kül.ata dü:1mektedirler. Bu va
ziyet alakadarlar tarafın<ian 
tetltika değer zirai bir derddir, 
Tedbir ahnması lazımdır. 

da kozlannı ilk defa olarak paylaş. zorlu boyunduıuklar vurdu ki: bir 
mağa gelmişlerdi. aralık ağzıooan köpükler gelmeje 

Çünkü, o da senclcıdenberi Alı- başlad'ı, 
çodan bıkmıştı. Genç ve yeni yeti- Çopurun anası: oğlunu bu halde 
şen pehlivanlau saha vermek isti- gördükçe için, iç.in aı1lanıvor, cara
yordu. rını kendi bilip, kendi yarattığı bu. 

Çopur ihtiyar Aliçoyu yent-rsc, baba oğul m•JBaraası onun yüreğini 
Adalıya, Yu3uf ve Çopura meydan dağlıyıordu. Oğlu, köpük kusuyoP-
nçılacaktı. du. 

Adalının tutuştu~u Karagöz Ali Bir amlık, Çopur gözlerine k.a-
de bela idi. çan yağları m..:ndille silmek ıçın, 

Seyirciler, daha ziyade Yusufa anasının yanına geldi. Anası tük.
ve Çopura bakıyorlard~ Yusuf, ada. rüklediği mendille oğlunun kan .a 
fi ve mevzun gövdesile, çevik ve yağ bürümüş olan gözlerini siler. 
çalak bir pe9re"!: yaptı. ken aordu: 

Hanço: Yusula nazaran, daha - Oğlum: Ne haldesin, istenee 
kısa, ve okkaca da bir parça ha • seni ayırayım) .. 
fifti. Çopur, cevab verdi: 

Daha; ilk tutuşta, Yusuf hasmını - Yok nnnel .. Daha boğuşacak 
toparladı. 1:.ek çaprazla sürdü. vaktim var ... 
Hanço; ne t>lduğuna şaşırmıştı. Be- - Nasıl buldun ihtiyar Aliço-
reket versin ustalığı sayeııinde has- yu) .. 
minin elinden kolaylıkla kurtuldu. - Cidden zorlu bir peblivan .._ 

Görülüyordu ki: Yusuf fırsatlar. nel •.. 
dan istifade edebilecek derecede Aliço; meydan yeıinde, ellerial 
zeki bir pehlivandı. Kar~ısında kalçaya koynrn~ hem Çopuru bek.. 
kat'iyen; açık vermeğe gelmezdi. liyor, hem de Yusufla Hançonua 

Hanço: to;>ıulırndl. Daha toplu güreşini seyrediyordu. O da Cazpr 
güre&neğe ba~ladı. Osman pehlivan gibi bir an içinde 

Y~sufun kolları da uzundu. Bir hükmünü verm!,ti. 
eli hasmının ensesinde dururken, - Yusuf pehli.-andır ... Hanc;o. 
öbür eli paçası hizasında duruyor- yenemez onu ... 
du. B~ vaziyet daima tehlikeli idi. Doğru idi. Hanço, hasmına ha,. 
istediği zaman. hasmının paç.atını le yapmaktan çekiniyor, mütemadi. 
eline geçirebilirdi. yen müdafaa güreşi yapıyordu. 

Nitekim; Yusuf, ikinci hamlede Adalı :ile Karagö.ı: birbirini yiyi-
h.asmının tek pı:.c;asınt kolaylıkla yordu. Adalı hasmına bir kurt ha. 
parmaklarına geçirdi. HanÇo: kuv- panı geçirmi~, koca gövdesile üzeft. 
vetli bir budama ile paçasını kur- ne yiı"ldeniyor ve sağ elini gırtlağl
tard1. Bu hueket üzerine, Hanço; na çengelleyerck boğuyordu . 
daha ziyade t.:>pİu, ve açık gürepne. Kavasoğlu ile, Pamuk.çunlunua 
ğe başladı. güreşi sade idi. Her :iki taraf ta bQ.. 

Cazgır Osman pehlivan, Yusufu birine denk güreşi!rordu. 
takib ediyordu. Daha, beş on da- Cüre~ere başlanalı iki saat ol
klkahk güreıle anlamıttı ki; Yusuf; muttu. Aliço: hasmıni durmada• 

Biga Halkavi yeni açılan Hançoya hakimdir. Bir mucize oL boğuyordu. Her daldıkça boyunda. 
• • • • • madıkça Hanço, Yusufu öyle gıcırı ruk.la boğulan Çopur, yılmıyor n 

bmada ilk femsıh Verdi bükme yeneımez ... Ve, Yusuf Han- gene dalıyordu. 
. , . çoyu bir tarafından kaparsa kolay· Fakat; Çopurda hayir kalmamıt-

·B~ga (Huslsl) - Hazıramn ye_ ca yenebilecekti. tı. Nitek!m; Aliço: en son, boyua-
dinci Cumartesi günü akŞamı şeh. Usta ve kaşarlanmış Osman peh duruk tek paça bastırdı. Yenecekti. 
rim.iz Hal9revi yeni açılan bina _ Üvantn hükmü doğru idi. Güreş üs- Bu hali gören, Çopurun aa.-1 

tadı Hanço; daha ilkelde Yusufa meydana ;ürüdü. Aliçonon yanıaa; 
sında gıOOterit kolu gençleri tara - güreş uyduramadığı görülüyordu. gelerekı 
fından biır müsamere verilerek Cazgır; Yusuf üzerinde hüküm- - Dur Aliçom; yenme bırak.. 
c Yaşı.yan ölü. piyıesi. temsil edil _ leTini kıat'iyetle verdikten 11onr~ göz Diye bağırdt. 

)erini Çopura çevirdi. Al.iço; kartısına dikilen çinıeM' 
miş, sonunda da bfr perdelik cSöz 
anl1Yan beri geslint komedist oy-
nanmıştt.r. 

!Bu t.emsil, halk tarafından pek 
beğenilmiş olmakla vaki olan ar
m üzerine Uç defa umumCJJ tekrar
lanmış, ~ çok alkış.lanmıştır. 

Zavallı Çopur: babasına durma.. karıeı.na bakarak: 
dan salıyordu. Çapraz, alıyor, çi!t - T e 1 Hey 1 Baka, baka be,.L 
paça dalıyor, elense, tırpan çekı- Avradın ne iJi var m-:ydanda bef_ 
yordu. Diye teslendi. Aliço: Pembe,t 

Aliço; bu genç ve zorlu çingene tanıma.mlftı. Lakin çingene karı.i 
çocuğunun hamlelerine: :r.oglu bo- durur mu) Şöyle batını eğdi. Kasa 
yunduruklarile mukabele ediyordu. dUdakların.ı Altçonun kulağına ua 

Aliçonun keyfi vardı. İkide bir- tara.it ıun'ları fısıldadı: 

Bandmna (Hususi) - Bandır
ma Halloevi köycülük şubesi :ge : 
çıen Pazar günü köylere bfr seya.. 
bat tertib ~erek Ömerköy ve E
rikh köylerine g~mşilerdir. Yan. 
lannda Halkevinin bandosu da ol. 
duğu halde köylülere güzel bfr 
gün yaşatmtş ve ayni zamandıı 
köyllülerin derdlerilc de me~ 1 
olmuşlardır. Bu meyanda sıhlli 
durumlarile de aliıkad3r olunmuş, 
her iki kö~e 70 kadar hasta mua
~ne -edilmiş ve reçeteleri veril -
miştir. 

fzrrut (HıMUsİ) - Şduimizde ınından m~• oiuuattur. TemSitde rol alanlardan tahri -
çok alaka ve sevgi toplayan munf. Cönderdiği."ll resim, İzmit Ak - rat katibi Feyzi Süreyya ile loo -
fak bir sergi açtıklarını yazıdığ.ım pm Kız San'at Ok.uluııun ilk. me - me<fide cDayı bey~ rolünü yapan 

de ha.smmdan kurtulduğu zaman - &.lamm, beni tanımadın JDlf 
meydanda çırpınarak: - • Sen kimsin bel · 

- Haydi bel Çingene kızanı!.. - Pembe, Pembel.. Sünbül&a 
Diye nara atıyordu. Aliçonun, kızı, Pembe! .. 

Akşam Kız San'at oliulu bu sene zuınlarını ve ~metle müdürlC'l'i . Ci.h d Oz .
1 

f.f..,ı,.;... t 
ilk me:zunl:ırınt v~m1iıtir. 36 dikiı, Bayan Hayriye Onan't gösterınt-k- şaıır a angı muıva ........... ,e 

Çopuru ayakta; boyundurukla, tır. Aliço, Çopura, sarmayı ııeçinnit. 
pan ve el ense1erle czı'!tek bastıııp kündeye el atmış duruyordu. 

4 moda ve 18 •alebe de çiçek kıs- tedir. ptert1llİ9le!'dir. yenmek istediği anlaşılıyordu. (Arkası nr) 

aSon Post .. mn tefrik.aa: 85 i'kinıci kaptanı, genç ve yakışıklı laması lazundıı. Melpoıneııi hazır no giytli, kanapcnin üzerine uza.o
bir adam, Melpomeniyi meşgul bulunmadık-sa paraları alannya - dı, ıbir sigara yaktı; sonra düşün.
etti. Yolculuk bir iki gün fazla cağını diişünere.~. Apustol bır hay. meğe başladı. Zihni, kalbi, ruha 
silı"müş olsaydı hiç şüphesiz ki li telaş etmişti. Karısmı telgı afla roştu. Kimseyı ısten:;yorda. 
Me'lpoıneni yeni bir aşk macerası- çağırmak aklından geçmemiş de • Kimsey€ karşı ne aşk besli.. 
na ıkapılacaktı. ğı.ldi; ia'kat Meipomeniyı iyi ta • yordu, ne şefkat. Kimseye karşı ne 

Galata rıhtımına indiği vakit rudığı için davetine foabet etmiye- gayzı vardı, ne kinı ... Yalnız az.iıa 
nereye gidecğein~ bilmiyordu. Ote. ceğini pekalil. bilıyordu. Şimdı ise !bir ıboşlu'k ... Belki marb olmak .•• 

y AZAN : EKREM RESID le. inımcği karar~aştırdı, .. r~~at bin- ~pusi~l ~ah at etmiş.ti. Gülerek en.. Gözlerini kapadı... • 
• . . . . . mış oldu~ tabının şoforune Sa - dişelcrını anlatıyordu: ~ 

Ancak muhakkak . hır nok-1 ~i!ı~da D~rn~uş kapta?.. r:ıslığe 1 va~. Martı olmak ıçm denıze malyaıda.'ki 1\-Iadam Hayganoşun - Neyse, geldiu, mesele yok!. .• 
ta var.;a o da sızlere na.. ıntihab edıldı. Hasmı Şukrü reıs atlaanak. çak su, hem de tuzlu su adresini verdi. Seni g~ yüzünde ararken yerde 
fi .. olamamam.dır. .B!naen~lerh ve onun a~n.esi ~ile rcy~eri.?i ~r içmeık, denizin ta cfi.bme inmek la- _ Hah!. .. Geldin mi? ... İyi ki buldum. Hıytli hemen gidip şu 
musaade ed·3rsenız reısl.ikien ıstı - muşa vermışlerdı. Temc.ı, uzerın- zımdı. Uzun iş. Zaten hava da buna geldin Mekpoıneni! ... Sana şi<ki€tle anescleyi halledelim. Paraları a.. 
fa edeceğim. Yalnız sizlerden .. a~ - den ağır bir .Y~k atmış gibi ev;ne müs~id d_~ii~. Sisli~ hafi~ ya~n~~ ihtiyacımız var-... lalım.. 
ru~mad~n .~~zlerf:! karşı h ~~elll~~m :~ .. v~ neş eh adı~~;' İl~tarak lu .... ~ır. günd~ ~I~lpomen•yi uşut- Apustol Melp()meniyi bu sözler- - lmpo5'Siblc! 

ımı~n.eı •""'~ ·ran
1 

vekn:ut a. et Bı~-
1 

u. + .... ~rabrın1 ı vhermkı:l.ı. d. vkat.- ~~k!."~ıtretm1 ıçın ıslanmak f i'lc.. le lk~ılamıştı. Halbuki Melpo • _Ne demek 0 ; •. 
.erııru ı.uıuar e mo ıs enm. ır pur a .ı...ı.cın u a are et e ece ı. rı cuı ge me!tteyd.ı. Kamarasına meni Eminönünden Samalyaya ka. - Ka:bili yok!... Bugun çok 
mıiih~11lll var, ~bunu kabul bu- * ~tu • . t~r ~oyunu.p daha sıcak dar Apustolun kolları arasına na- işim var ... Evvela coiff~ura gide. 
~gunuz ta~dırde so~ derece _ 8 _ bıı- eDbıse gıy'<iı. sıl yaralı bir kuş gibi atılacağını, ceğim... Manucure, ~;dıcure ... 
~lu.d ve hahtıyar .01~cagım. Be- Me}pomenl denizde boğulanla _ Vapurda dolaşıp yokuları tet. başını adamın göğsüne dayıyarak - Canım ~on:a gıaersın ... 
n~~1 aynlmamla reısl~ .. ma~~mı rm martı olduklarını bir yerde o- ~. e~ek ~elki eiemli dü*üncele- nasıl ağlııyacağmı, alelumum er - -:- ~eniz .~·ıT<garı yedi saç~_a.:ım.. 
munhal oluıyor ... Hcpınızın hur - kumuştu. Kendisini Oftan istan • rını, bır muddet içın olsun, defo- Jcelklerin ve bılhassa Temelin ve- Benı dırcktor bu saçlarla .gorurse 
metini ve muhabbetinı kazanmış bula getfren .vapurda insanların debiltııt"eğini tahm:n ederl!k kama- fasız1tk'l.arı.ndan nasıl bahsedeceği.. ne söyler? ... 
wan. z:>w:muş kaptanı inti.~a~. ~~ - bu maııtiye tahavvülünü hatırladı. rasurdan çıkı~ sal~n~ gitti. He! - ni düşünmüş, hazırlamıştı. F'akat - Hiç bir şey söylemez! .•• Se-
~;nı~ sizJ.~re faydalı gorduğüm Martı olmak hiç te fena değ:Idi. hat, ~azan. dıkkat·~ı c~lbedeb!le- Aıpustolun bu sözleri 'karşısında nin saçlarından ona ne? ... 
ıç.m rıca edıyorum. Bu son arzumu Güzel. te:niz, beyaz bir martı... cek krmse yoktu. Bır koşede şış - çizmiş olduğu programı tadil ede- Aman şu Apustol ne kaba he -
ye~·nc gıetireceğiııizc şüphem yo~. Mıı:vi suların, berrak semaların or- man ıbir adam, ellerini gObcğinin rek, hissiz, ruhsuz bir iş adamı, rifti. Kabalığı her türlü hüsnü nL 
Azız ankadaşl_arım. hakkınızı h:lal tasında bir martı... Her halde üz.erine kavuştummş, uyumıl§tu. daha dbğ!rusu bir iş kadını gilbi yeti, muhabbeti kıracak mahiyet
edi~. Bunu :bilhassa ikalblerını ıs - martılar insanlardan bahtiyardı; Bir ihtiyar kl)ltuğun içine gömül- heyecaınsı:z, hatta soğuk bir sesle: teyıdıi. Ona doğru, Melpoınen~ fır. 
temiye~ kırmış olduklarımdan Hele lkendisiniden! ... Kamarasına müş uyuklıyarak kitab okuyor<lu. - Ne var? ... Bana ne ıhtiyaç tınadan kaçıp fanana sığınan bir 
tka ediyorum. Elveda. dostlarım b:ııştu. Beyaz bir esvab giydi. M;ır. Bir iki de kadın vardı. Fakat Mel- var?... gemi gibi gelmişti. Fakat liman 
elveda! .. · tının sarı gagası ve :.yaklarını tak. pomeni bun!ar.1 ba.krrulğa bile Jü. Diye sordu: rakamlarla dolmuştu, !ıis:;ıyata 

Temelin bu sözleri ve herkesin lid için san eldivenler giydi, boy- zum göronemişti. Dışan fırladı. Sigorta şirketi nihayet tediyat- yer yOktu. Zavallı Apustol! ... 
elini ayrı ayrı srktıktan sonra nuna sarıı bir afltı sardt. Melpome- Böyle yolcu taşıyan vapurda seya- ta bwuıunağa itrr.Meydi. Fakat - İmpossihle dedim, İmpossib-
meclisi ~etmesi büyük bir tesir ni kararını vermişt!. Martı olac<ık- bat etmektense martı olmak Jıa - camba:tlhanede ortaklığı dolayısile le! ... İşte bu kadar! ... 
Uıyandır.m!fiı. Deraka.b yapılan in- tı. Fakat SO'l'l dakikada bu fikırdcn yırhydı. Bereket versin iC?ninin Melpomcniııin de senecilerı imza • Melpomeni soyundu~ blr kin.o. 

Dürrü gözlerini açtı. Karşıam. \ 
da Na9rneyi görünce sinirlendi. 
Biııknç gündür Naime evvelce a. 
de bir bahane olan dans derslerini 
ciddiye almıştı. Günde iki saat 
Dürünün karşısında dans hareket.. 
leri yapı~rdu. Bu müddet zarfın
da Dürrü, vaktile Sülünün zernide 
uzandığı diıvana uzanıyor, Naime
ye hatalarını söylüyor, arada da 
uyukluyordu. Köşed-: gramofon 
çalmaktayd'ı. Naime, sırtında bir 
spor fanilası, ayağında kısa bır b.. 
ten pantalon, dansed iyordu. Gra
mof.ondaki plak bitince durdu. 
Tam o sırada Dürü göz.lcrını aç
m~ı. Naime nefes nefeseydi. Güç 
lWtlc ıgülumsiyebildi. 

- Nasıl cicim? ••• 
- Olmadı, olmad4 hiç olmadll. 
- A ... Niçin cicim? ... 
Naime ağlamak üzereydi. Buna 

rağmen, belki de bilhassa buma 
için,, Dürrü, en zehirli edaWe c:ıe.t 
vab verdi: 

(Arkul ftl' ) . 



il HaiiraD S Otf P'O'S TA 

Muahede etrahnda tefsir ve tahliller... i~~r~~!~) Milli Şef ~~ıovayı 
• üzerinde birçok mazarratlan ol - şereflendırıyorlar 

SPOR 
(Baata.rajı 1 inci sayfada) litika alem.inde büyük bir sürpri~ detmit, fakat bu 8ehebde.P AlmaA- makla beraber, bıra §<lrab ve em- . . 

IB. Saracoğlunun beyanat:, en yarattığını anlattıktan sonra lı Y~ ile ~~~t~~ur .• T~rkiye,AJbu- sali pi halli ıçkilerin sıhhat üze- mu•--t-~BatEt-;.:y!t ~~=-~·e Bugün yapılacak 
mutena roc neşredil'mektcclir. yeni do9Uuğun Fransarun vazJye- gun vu:'Yctini eaJıt c:.mı§ v«< . - rinde t~ar bir şekılde zarraı ·~ ~.ı, · 

. • ye k; hakkında Roma, tini takvjye edeceği mütaleasında n_ıa.nya ~~ Umuıni H~rb~c kendı - olmad•'" hatta bazan faydası dahi ~ger .bır.çok z.cvat tarafından teş-
Bılfıhare, pa. t aını tabu olan me~ezr ımparator- -o·, .. " . yı edı~lerdır. m·ııı k•• 1 
Sofya. Budaoeıte. Stokholm. Nev- bulunmaktadır. ',lukia y!an d vketm• bulu olduğu gorulmektedır. Anc:ıtk, T k . d 1 ume maç arı 
york ve Tok;•odan gelmiş olan tel- Macar radyosu bugün g~e mu- ta~: an· a:.:; do.tluk it baila~.: nonnal haddi ,eçirmemek şart'le. Ur T arıh Kurumun a . . .. • 
graflar gelmektedir. BlfüaS'a 1!'- atıededen bah:>etm\ş., Macarı:rt~nm y_enilemişıir. • Sert i~erin haddı zatında irum- Ankara, 20 (A.A.) _ Türlt •ra- Millı .. kume deplasman maçları.. 
merfkan tefsirleri tebarüz ettml- ayni ırka meruaub ?.l~kla iftıhar Alımım hükumetinin cok zaman- na her türlü 2.iyan vermesi ve bir riı Kurumunun hami reisi Milli na bugun Şeref sahasında Galata.. 
mekte ve Alman d!plomatik nıu- ettiği 'Iürkiye il~ bü~k dostu Al- danberi teklif ettiii bu anlapnaya takım bastalııkların zuhfu- etme- Şef İsniet İnömi ha.gün Tarjh-DH sarayla Altay, Fer.erbahçe Uc AL. 
ıva:tfakiyeti belirtıl~~~tedir. manyanın .. e~~le ve;mıJ olmaların- ~~v~fak~t etmekle 11111~ İnönü ve sin~ saik .. olması gibi zararlar ik~ ve Coğrafya Fakültc~ı binasında. t~du a~·asmda devam edile-

Bundan bafka, bütun .gazetel~r, dan en. b~yu:k sevıncı duyduğunu hu~~m~ti, yukarıd~ ~ :zn.evzuu ~ttığine ~he yo~tur. Mesele. içkı ki Tüırk Tarih Kurumunu yfıksck ce~ır ... 
Tüıidy-e hakkında makaleler ıle bildirmırtır. .. ı=~~~ız bu r~alUrrun yem bir ıçen her ınsanın ıfrat derecede iç- huzurları ile ~reflendtrmişler ve lzminn Altay ve Altmordu ta-
ekooomik Imkanlnr V€ milbadc1e- Analmhlara aore burhanını vermıştir. tiye müptela olmaması şahsi ıra • Kurumun fahri reisi Maarif ve_ k.ımları ~ugün Şerefte, yarın Ka.. 
Jerin müsta!tbel i~işafı hakkında Ne'Y)'odt 20 (A.A) -. ReuteTı İtalyada deeine ve .nefsine hakim bulunma- kili Hasan Ali Yücel, reis Bolu dıköyde o:;-myacaklar ve bu suret. 
QZUn etüdl~r neşretme'ktedir. Nevyoık .!nna wazete9ı bh'd'a - Roma, 20 .. (A.A.) - Corriere sıdır. Her 1ıÜriÜ fçkinın yasa'k e.. mro'usu Hasan Cemil Çambcl ıle le milli kümLnin soıı maçını 11-

clnanii •.AJnian)arrn kalbini kalesinde. Turk - tlman h:u~ e e .- Del!a Sera, Türk - ~an Dlı:1abe- dilmesile husule gelecek mahzur- tKurum azası ıtarafından istıkbal tanbultla yı:pnıış olacaklardır. 
fetbetmİftİr» sinin )ngılıterjye s·alltno at.ttan zı- des:nden bahsederek <ııyor Ju: larm da p.önünde tutulması la- edilmi~lerdiT' Milli Şef Kurumun İzmir takımları, mevsim maçJa-

Nad.ıtausgabe diyor ki: ~e Sovye~ er kt . e m ı:ıvneri .. iMihverln siyaseti ~ bir olduğu zım gelir. kütüttıanesi~-Je topJan~n umumi rmda baıı sürprizler yapmış ol-
Londra, b!gane gözükmeğe ça- ~~~iU ~dyoaı m~:birlerinin ıçın B. Von Papen Türk : Alman Ezıcümle: heyete lutfen riyaSt?t buyurmuş.- makla bc:-abcr. diğer senelerden 

h§lyor. Halbuki bahıs mevz~u o: -:.. da ay~i fikirdcdir?cr. pa~tını İtal~a namına d~ ımza eı.. 1 - İçki kaçakçıılıjı meydana lar ve bu sırada re1s Hasan Cemil d~ha yüks~c ?erece almış bir vL 
lan, birinci derecede che~.ıyeth ç ifU Maeariatanda tefsirler mış demektı:-. İtalya Tür~iy~ ~~~ gelecek, muayene ve kontr-ola tabi 1 tarafmıbn ruzn~medeki zı.yette degıldirler. HattA o kadar 
bir diplomati ıkvesikadır. Türk - Budapefle 20 (A.A.) - Ofi: 1928. de. yanı anlayış v~. ışbırlıgı olmıyan ve sıhhate muzır olan bir ~1 ha-kkında arzolunan iza- kı ıbu mevsı:n maçlarmda İzmir ta.. 
Alman birli~inin bilhassa ekono- Tü~ • Alman itilafının imz.nsı zilh~ı?e.tı ıle başhya:ı munasebct- tak.ım ecnebi maddelerle mnlılut ~~ ~~ bi laka ile takib bu- lkımlarını daha zayıf bile bulduk. 
mfil< 1ıalhad!l man:ısı vardır. ismet ve A1nıanların ,irna'ı.; Afrikada el - lerını ıhya etmek arzusundadır. kaçak :iıçlkilerj her ne pahasına 0 _ a ı ..... ı d .rHa C mil Çam- :lı.mirlilcr ar:ı~mda be1H başlı 

·· ·· bu ak • ff k" t So t R ·ada yunn~ar ır. asan e l ak - ı ba İnönü, an'anelere donm~ş '\·e de etb1deri a .~ muv• a 1!e. ga- vr,e U) . . lursa oLsun m.Uptelftları :fçecE'k ve bel Milli -. fimiztn en son defa 0 ar goze ~!ln oyuncu arın 
suretle Almanların kalbı11i fe~het: zetelerin en muhun hoberlenm teş- Moskova, .. o (A.A.~ - Ofı. binnetice de alkol tahribatını daha Tfuk T .. ·• ı:;;eK ş •rcf ver- şında Altınorauann Saıd ve H~ 
miştir. Türk mtıkt!n!n ckserıyetı W1 ebnektedir. . . . • .. Sov,yet. rı.asını, '!ürk - Alm.an mühlik bir şekilde tcs!rinı göste- di'kleri a~.~d"'n~~~~~u~un muh di ile Altayda .Basri vardır. 
t af dan da muhakkak surette Akıam gazetelen bu ıtılafın Tur mua'hed~ınm metnıni ve Berlın.. recek ve i'*:ye knMIJ inhimak şid- . gıu - . 1 Said arbk çoktan bu sahadan 
ar ın . Alma dak: an'a 1 Ank d ı· i ün ~ -r ' telıf sahalardakı çalışma arı ve . . . 

tasvib olunacaktır. . k.\ye ve ~ nya ara-1n •• ' . - e . ara a!asın a ıc:ar m ase- detle artacak ve bel-ki de içki a_ ; . . • d. ektii- uzaklaşacak vazıycte gelmıştır. 
Gazete, bundan sonra, fngilız nevi dost~ugu -~~~ ve katı hu su- betlerm inkışafı haldonda teati e- Ieylılarlan bile bir işn bira bul- K~a verd.klerı .ılmı . ı~v ;e Hamdi, henüz eski oyununu 

aiyaslitinin 'hedeflerinde~ b~bse.~ ~~~f i~tt e~g_y~r~yz:ıa:~ıı~d~k~ ~.len notaları hi~ir. mütalea "'· malt için hayli düş!nete"Klerdır ... ~e;~f'~~~:e~!ı!:~~~a~~~~~ ay- muıha.fa~ etmektedir. • . 
ınelkte ve Aknan:> an:n Turkıyenın J .~ b t~ .: de mitnasib bir su- rutmeden neş;et~ıştır, .. (Cidali ınfD1miz egnasında 'mer'i - rı a izahat arwtMiştir Bu sıra- Basrı ıse, Fene:::-bahçeaekı oyU
Balkanlardaki rolünü tanımakta :1~~ıuhsHin~r~eehil edecek ve bil • Yabancı mu§.ahıdler'..Tii~ - ~L yette bulunan men'i müskirat ka. da ~ın ef. azadan da ·ayrı ayp nunu bir hayli kaybeuruştir. ~~j 
olduğunu hatırlatmaktadır. .::._ iki memleket aruındaki :iktı- man muabe?e~~ın Türkıye ı~e nununun ta~!ki sırasmd.a bu gibi mesaile-i Şhakkında izahat almış.. kalan oyu~culann hemen hcpı;ı bir 

ElrODOL .. ~ d' .. L '-rın· yeniden açıl • Sovyetler Bırlıği aruındnki mu- ahval rnk muşahede edilmiştir.) arada yen~ oyuncular sayılacak 
T" k lijl ı muza~ereıe sebe 1 . b b·ı ğ' . :r lardır . . 

.M>endausgabe gaze~.es·, lll' i. masına meydan v«ecektir. Maca n~ ten oza ı ece ını za~ne_L 2 - Bil(imum içkiler de\'let in- ~elce hAmi reisin bilhassa kadar genç ve tecrübesizdır. lf*e 
Alm~ ekonomik ınunasebetler ristanın iyi haber alan mabfelleri m;yorlar. Muahedede her ik~ .h~- hisarında bulunduğundan hazine- t tkilri . . b yurmuş oldukl~ gere'k Altayuı ve gerekse AltıJ1<lf-
Uze.rinıde müt:aJealar neşretmekte TüT.k - Alman itilafının imzıuı mü- ltılmet tarafmdan evvelce gırışıl- nin i~ilerden temin ettiği vari<!at e Se~ e::;ıı~h. ~.Osmanlı tarihi- dunun bugünkü haH budur. 
'f'e Almanyanın, geçici suitefe~- naac'betile Nevoyork"da ve bilhassa miş taahhüdler hakkında Jhtiyatl azalacak bira ve c.aırab fabrikala _ rı. lifr•dı 1

• el . ı'etkilc et- .Bu bakımdan. Galatasarayın 
.. k. daı h-----ı- 1 --'- k ·· k dl dd 1'ü'...,.,. ·ı ' r- nın mutıte evır P.rını . bQmlere rağ.rnen. Tu'f ıyeye - Moskovada ~ ge e~ a su - ayı ar mevcu ur. n~ıye ı e rınds.ki kıymetli tesisat muattal ak , tmek icin olsun, Fenerbahçenın olsun bugün 

ına ftimad etmls ve Türk do~tl~t- limelleri büyilk bir a)lka ile bek - Sovyetler Birliği arasında bir ade- bir halde kalacak ve bu &uretle de mElr, ya~· 1 v~~~Ş f a zedil- ve yann yapacakları maçların bil. 
luna inanmış olduğunu tebaruz lemekted.~ler. Onlarm noktai ~a . mi teca~~z ve bitaraflnk paktı ol- dolayısile gene hazine mutazarrır al~n~ t ır er ı e e r yük bir ei'ıenımiyetlc .karşılanaca-
ettirmek.tedir. • • zarı~a gore, ~~k~anın vazıy~tı duğu gıbı 25 Mart 1941 de ~~ olacaktır. miştır. Hafrİ7 lar ğını sanmak çok gü.çtür. lzmır ta. 

Pllkba diiınYad•~İ .Jüa}orı v~ttle ı:rııkar~:~~rıA1nka~:!n n~a= 'kova ile Ank~ra ara~ır~da bir aek- Ndt'tal nazarlarımı teyid ıçm Diğer taraftan ·~u sene Alaca- lnmla111nın lig fikstürünu parlak 
Deutsohe AJ14temc•ne Zei~~g ~ır. 0 d ~osk-.!. ... ısı k n<I it larasyon teatı edilmı~ır. şu noktayı da ilave etmek fayda- höyük Çankırıkapt KaTaoğlan bir netice ile kapamalar! ancak 

ıuetesi, ~aka~~inde, i p~~~ ::na e mechu;v~~caiıa ~uk:ne : Alma~ya !le Romany?nın Sov. dan bili değild;r. Amerikada he: Hacı~, Konya, OOndartepe v~ ~yük bir fev'kalad~lik sayılmak 
düiıyadaki akislennı b3iı s b t .. _..; ele 

0 
suretk bir tesir ya- yetler Bırliğinden metalıbatta bu- nevi :iski yasak olduğu zaman içkı Bit:... mın .. -'-a•arında b-.ı~lanmış lazımdır!. ô.~er Bc.~m 

e'.i' B'lh~ ya ancı ra uz ...... n 1 d ~ } kk d b ıem 111\. ..._,. -s T • b .. J b" . • 
zuu etmekt ı.r. 1 ları üze- pacaktıT. BU zaviyeden tetkik edildi un ugu ıa ın a ya. a~cı n ıa: 1 ıtaça~ı şebe4teleri zaman .geçtikçe olan ve bu sene de devam edilme- Urkıye ISlk et ırıRCI· 
matbuatın bazı manevra . deki ği vakit Türltiye s.iyas~tindek.i cep- l~etı:rde doln~n şayıa ar, so çoğalmış ve kaçakçılığın önüne sine karar verilmis bulunan hafri- • • d 
rinde duru1!11akta ve İ~~lt~re he tebed<lüJilnün. Bdt.anya siyaseti ~ıye'JJ. mahfeıl:~r taraftndan ~e~- geçmek için h-iikumet ço'k büyü:k Uarla bu hafniatıardan simdi- hklerı Hatay a yapılacak 
akisler. teLlttk IJ~unrnak~· :~habiıi, i~ Yakınşatkta haıb s~hasını ge- ~~b edılmekte.dlr. Sovyetler ~ırlı- külfetler ibt!y~t etmi~ 'Ve hatta ;: kadar alınnn neticeler "hakkın· Hataym 'kurtuluşu münascbctj-

Aynı gazelenm Rom A k d nışlelm~ naktaSınclan litr muvaffa_ gınden metalıbatta .bulundugupa ha1ik.ı kaçak o1an muz.ıt ~91tiler - d tıafr•yat dlre'ktöded Hamid le 24 Haziranda Hatayda TüTkıye 
Mu1110lini' nin nutk,?nun b'lcl~ ar_aLta kiye~zlilc teflil edeceii ve Alman. dair de ortaaa bh· alamet ~ktur. den korumak için ltızım Aclcn her Ka Rı · Qllitız Arık ve <lok. bisiklet birı·;ıciliklcr: yapılacnktır 
901 • • kar 1)and1g1nt 1 ırmea e f ela. .. d f d.I kt EtJd b' d L.ı:..- f • ~ 5 0c:av, emzı 5 1 • • ' • 
_ ,~1~- tüv>ik elçiıtmin B. Sara- yal tara 1 ~ .n mu ~ ~ah 1~ 

1 rnfe 0 B U 20ır (AostA.,,.)w• za eBn 
1
. • tüTKi tedbirlerı almış ve ekseri - to/ C-ket Aziz Kansu taraimdan Dokuz mınta.lrnnın iştirak e::icceği 

.. e na.,. .. n ; - . . b o an yem ruzamln ı.s .. sa ıne ev • • er n . . - er ının l d · l ~ i ı· tt b , "F".. d' 1 · ·· • · k ı· b ı coilu ·1e yaptığı göru~meyı te a. k 1• d .. h. t d d k k . 1 L k 1 yete eruz er<ıe aa ıye c uıu - verilen izah ah alaka ile ın cmı§- bu musaoakalnra gırece stan u 
röz ~mnektedir. halva. Türkiye a .. ~ e lmul un wret e yar un e e- eAn ç~ o unMa?ıı ga,zetcsı o _a~ do at nan i~l ·kaçakçılarmı harb gemi- !erdir takımı Halıd Tüccarbaşmm riya_ 

tl d f cegı an a~J ır. nzeıger, a ı ıet er aras111<1a oe - . _n.'b hdid t ek · . H h k t • 
ile iyi münaaebe. er c men aattar- B ..... il\Dwfa Nk» haılıklı -maıaıleajnde diyor ki: lerıle t.-ı v:ı te e m n_ıcc- 34 ellll' setı altında ataya are et c mı§: 
dır. Çünkü Tüduye, lta!yantn aer- Sofya 20 (A.A.) _o. N. B. Aiman milleti Tnrlt miDetife 'b\Jli~ kainupıt. Ve en n~ha- Bu.aıclan aonra aon zamanlarda ler<lir. İstıanbuı 'takımım Nıyazı, 
bMtisi i,.;n mücadele ett1Ai 

1 
Akdk Türk _ Alman dostluk paktının dostluğundan de~ l\ttette :rnem _ ,yet içıki yasağwın devamını gerek Kurumca telif, tercen:e ve nepedil- Bekir, Sabri ve Halid tC§kıl et. 

n.izin bir kaptaına mal.ik b~ u?ma. imzası Bu-ar efkarı umumiyeai Ü- nun olacaktır. Çünklı biz hiç bir kaça~lhk ve g~rekse şair bir\'Ok mit ve e<lihn.esi yeniden ka'rarlat- melktedir. 
tacin. h~l~. bu"un iç.-. ~u~k~I: ki zerinde ~~n bir t~ır ya~ı~tır. zaman, TiirkleTle ailAh arkadaşhiı. seboble~en matızur~u . ~mü~ler mıı ~- 34 eeer hakkında Milli :Bütün bisikletçiler 23 Haziran.. 
le aulb ı9byor ve hu~·~ :çın Haber, diin altşam geç vakıt Sof - mızı ve Umumi Harbi unutmadık. ve yasagı evvelA hafıf ıçkıler uze- Şefe izahat arzohmmuştur. da Hatayda yapılacak gcçid resır.ıi.. 
1928 ilkbabannda_ Mı!ano da M~~- yada yıldırım aüratile yayılmtştır. Pakt; Tür1dyenin lngil~ siste - rinden, sonra dn umumundan ref Alacahö~e köyl~ı~: tarafın • ne iştirak edecelderoir. 
eonni ile Türk vckıllerı arasında I ır Mu.ahede, BerlirJe A.Nc.ara arasın- minde mekanik bir çark olduğunu etmilf}lerdir. Bu müliı•hazalarımız, dan çorap, ülim ve dıger ev. etY•- 'Jlürkiye birincıHkleri 120 kıl&
aörÜfllle ?.~~tur. Bu dost~ulc. ~1; ~aki. mün~bet~cri kayded~n .iti • aanan herkea için bir sürpriz ola - i~i yasağının iyi neticeler vermi- Sl t~at~da kullanılan yüzlerce metre olara~ yapılacaktır. Bu ya_ 
met lnönu nun Romay.1 z,yareh laf aya-tinın bu muvaffak.ıyetı o - caktır. Almanye için. palrt .. tecru _ yeceğine delalet ettiğinden hakkı motiften murek'keb olarak hazır - ı t • b 29 lI · d An.. 
ta\,,jye edilmiştir. . la11dt hararetle aelamlanmaktadır. beler ,geçirmiı eski bir doathığun t kd·ri de anket:niıre v~rlleı:ek lanmıı olan renkli alb~m Milli Şe- ~ adn 111ll1'00e~ ıre~·~ranb. a 

Türk ftaly.,. münasebatı R~ada f ·cı· a ı , -. fi bilha.a tablidenna kazanmıı - 'Aara a ome ı ır yan§ 
C t -. Türk • İtahan müna- Bükreı 20 (A.A.) - Türlt - za en ır. Türtôyenin N>lü . ceıviıl>lan ~etldk .edecek olan gil ~ tı; Mifti etnoğrafya ve kültür ta• yapılacak•.ıt. Hataya giden bi.ıtün 

-.,betjze. e~, uZUfl bir tarifıçesini Alm• muahedesinın imzası siyasi Bu tehıirler ve Alrııan -· ... ele - zide heyetın reyın~ b:rakıyorum.> _-ı..·:~- mühim malzemelerinden elöplet 'tHı 'Ytırıia gireceklerdir. 
ennııı 1 . . .. 1 .. --- ..... ~ k 11 k . 

1Jıptıktan .anra maka e1m1 IOY e mahfellerde derin hır teair yap - rin 'bu tefsirleri sayfalımnda irae o.. • k 1 h 1 birini tetki} eden bu o e wyonun 
bitirmelı:tediı: . mit ve efkarı umunuy~ tarafından cJi .. leri tarzı fUntJ,:rÖs tcrmeie kl - iÇ i a ey tar arı butırılm.-ını em.ir buyurmutlat -

Muıısolini'nin nutku şunu ısbat temhü.ratla kal"fl&anmıınr. Efkarı fidir ~i Almlıll'\yada, biçhit. zaman. dır. 
ediyor ki Türkiye ile anlatn:ak hu- umumiye Balkanların sükunetini ih bir muahede böyle bir heyecan u- (•-----&. S • · f d ) RcıiRcümhur, eldelu işlerin bir an 

t. 1 daıma ay ı~ı ek . . 1 'Uz d d -r--• ınc:ı aaJ • a . . K ._undaki Kayan arzu~u - wu ebn ~ ~' .. ~ropa&an. a. - yan ırmamıı ve hu cleıece tam bir dmlarm aaadotf için babamın. ba- evvel neticelendiril.nıesını, urum 
nidir. şınıın teıebbu.lennı ıstınad eltırdi - tasvl>le l:arsılanmamtttı. Sabit ol. . . , az.uına emretmişler ve Kurumun 

Berliner Börsen Zcitun8: gazete - ği son temel taıının ortadan kaldı- mutıtuT lti Tüfttiye qUn. büyük balann :::ıı ~~esım ıstcm~~um. ,mıcliye ka<:lar gösterd~ faaliyet -

Timurlengin 
lahdi 

bulundu 
ai, Ankara muhabirinin ~ö~tence • rıldıiı kanaatindedir. a.nlıt dün• 1'acn:..,lerinde. !;irinci Onl~rı ı u m~orum. a ve- ten dolayı yüksek takdir ve mem-
dcn Ankaraya seyaha~i ıntıbal~:ını «.TüriüJe ~ bir d...-leb derecede bir Tol, au•perver bir rol ~mıyor~ yalnı~ evet. yahu~ a~ı- oqniyetlerini izhar buyunnu,&ar - Semerlund, 20 (A:A.) - 19 Ha.. 
basma\alc olarak netretıne~te tr. Beriin 20 (AA) Alman .oynamaktadır. yorum. emıyc ,sıemıyc, or a dır. ziranda da Gouremirdeki e9ki me-

M h b" .. mle diyor kı: th Ti'rk Alma hed · korka babama da acıyorum. Ye C.-%.-.L •• k-~=-.ııe 
Ti~ k~ ır ezAcu pa ile Asya ara - mah_ 1.kuadtı bu - lı ~- ml ual esı Orfl "da daha ben .aenrliğime raım. .. n alçalmak- . ..~-T ...... ~-- .. zarJa:ın açılmas:ıa devam ed·lmif, 

ur ıyt", vru h .. ldl -. ın a eyecan ına~a cer yaz.. I n &lb ay 1:1 • .., &··- Tarih Kuıwnundao ayrılan Mıtlı 18.hdın altında ışlenreemi!; ta§Uııı 
•ı11da bir köprüdür. ft:"knra u .. · makta devam ediyor. ~ IEıorkuyor. onlara acım~ak Sefimiz. ayni binada toplanmaları. . • :ı 
met merkezi olaırak bu aemboldur. Almaınyanm bu muahedeyi bü uzabldl ıçın babamın babalann rakı ıçme- Bi · · T'" k c ~ fy ~apılllll§ beş le~a bulunmuştur. 
~ara iki kıt'a arasında nöbd vük bir bidiH olarak telakki etti= fB . . _3 _) lerini istemiyo

1 

nım. Ben babamı nkı yap~.· nnıcı·ı ur·· "o~al a Bunl'ar yanyana sıralanmış bir 
• . • Tür\ le 1 J utnrah 1 ınca •ıd- o~ea9Ul aza arı e K.:>ru~muş eT', s. ıw ~-~""'edil . ı· M T 

b .. tliyen bir Tür~uycnm a • ği intibaı g;tcide artıralr.tadır. Ve ınıcQ 'Ve cel . 1 "tea saıtq gömıek istemiyorum.> kc>n.are umumi heyetinde ınüzakc - uıaıue ıu:~ mış.ı!'. crmer lih-
'-. ~· h h .. 1 • d ,, senın açı masını mu - - . a· . . d t ht , b. t b t b «>ıaw. . • Atman mat uatının tı:za ur erı e 1kıb İstan.b· 1. Edf K ki el' • OJemit Hii'lıiimet cadde- re edilen meaelc.leri birer biler sor- ın ıçın e a aaan Jr a U U-

lnönii tiyıneti. bir su~h srvasetı : şimdiye kadar vukubulan tezahür - Tak' u rne. ır ~r 4 • • V--_ı .. mutlu llcr mcacle hakkında ilgili. lunm~c;tur. Tabutun Ü?.crinde ya-
d.ir. Tümye, bu siyasetmAlman aı. lerin üstündedir. Alman siyaset i- ırda~, Çanakk_ale., K~caelı vi- 81 Sarin ~ar. . terden' izahat i&temi~leı ve larzim zılar ve tezyinat il işlcnmış ve 
Yasetine muhalif buhınmamasınd•n leminin tezahüratı lnönü ve Sarac. rlyetlennde 23 İkıncıteşr.n 940 ta. c -&n lçkıden nefret ederım. dile 1 d ha ıl ı 1 t t . lın kıymetli b" önü 
\.'e Almanya tarafından tasvib edil- oğPu"nun aiyuetlerine karşı ittifak- rihinde 1lln ve Büyük Millet :Mec.. Fakat bununla beraber içkinin bir ~& ;.:r- ar an r z ar ~ l - rengı sıo uş .. ..

1
r 

tneainden mf'mnundur. Matbu~tın la yapılan bir tehc.ıl mahiyetinde - lislnin kararlarile fiçer ay temdid yasakla tamamen ortadan kaldırıl- dır. Kongr::~e :ı:a~;;"a h:kk~n8;; bul~m~ştur. ~tm, gumu~. \'~ 5~.r
ham harı"!\: eri. hiçbir uman Tur - dir. Türkiyenin büyü:c bir devlet edilmiş olan örfi idarenin hıtamın- mış ola.bileceğine kani dcğılim. takdirlerini ifade Duyurduktan son- ma ıle ı~enmış _olan bu ortunun 
ltiveni" Almanyanln dü.,anı ol - eıfatile haiz olduiu ehemmiyetin dan itibaren altl ay daha uzatıl- En muvafık mücadele şekli, bu ra coirafya mevzuunda nasıl ça - tPrs tara~ı~da 0~. yazıl~ v~rdır. 
~ •. ~ mana ;-ı tın.ama::.ı•ı et"".e. - canlı bir delilidir. masına müsaade olunması bakk1n- işle propaganda yolile meşgul al- lııılmutnl arzu ettiklerini söyJemi~ Tabutun. ıçındPkıvıskcletın Tımur
?1.ittir. Tür~ ~i1Jeti. . darmaTü~=- Franatır ~ıntn ınüta1ee1arı dakj Başvekalet tezkeresi okun- maktır. Bilhassa geneler arasında lcr. azaya bu huauaıa kıymetli di - le.~ge .. aıd . oldu~u anlnşılm~~tır. 
lfln ttml)ah sr~enmş "!e . hak' _ Clermont Ferrand 20 (AA.) - muş ve ittifakla kabul edihn;ştir. yapılaca'k devamlı telkinnt fay _ rek.tüler vermitlerdir. Çünkü bu .&keletm .~ğ bacagının 
:rnamdar~rı danna vaj~yeh 1 

•• Havas Ofi ajeınaı l>ilairiyor: Meclis bund:ın sonra çifte;! mal- dalı neticeler verecektir.:ı. Bundan 90nra ıayın Reisicüm • diz lµ.pağında !kemığm ka:ı,,ıaştı. 
~~ .bu ıııur~t~ r·ka ·~e etm~ Petjt Journal gazetflliİ. Tiirk _ lannın konınmasına aid kanunun • Sam H erı· hal burumuz, Tarih Kururn·ı ve kongre juu pteren emareler olduğu gi- • 
q:_ ~r. Y Mu ıııt u ' unllf'l par Alman l'D\lahed.inin akdi hakkın- müzalreresine ~mif ve k:ınunun • • .an anç r ma • azalan tarafından t~yi edilerek re- bi bu kalçanın alt kısmı da kısa.. • 
lak bir bürlıanlchr. . da yazdıiı bir makalede diyor ki: bir lkısım maddelerinin müzaker~ laı Yenılt~am so'al 18 1111• f~a~rinde Maari~ Vekili Hasan dır. Büwn bunlar 15 inci asır mü-

[Dün ak.pmlti Radyo aazet.ee.in. Ahnan,.a ile Türk.iye arasında sini rbitirmiotir. maraJa Alı Sevlilr: .. Ati Yuc~I de oldu~~ halele, akşam :verrillerinden ibni Arab Şah'ın 
dftll .. akdolunan maebedede bizi hayre - Meclis gelecek tnpJııntısını Pa- •- Fer:dle_: ve ~Y.~ .. uzer~n- •~ vak.it hılt~e hınıutndan ayrıl- Timurlengin sağ ayağından topal 

.. Alman radyOiun~n m.~ruf ~ te düşürecek. h~ir 7C?' Y.Mtur: Bu, ıartesi günii yapacaktır. d.elk~ tahrıbkarl.ktan oturu milf- mışlardır. oldufu hakkında verdiği mnluma-
°'derinden b!ri bugun !ilhrkkk- Adı. bi~l~ktund~ .. ~?"atıın >nlu~fı~ .da nt ~ areı~~tarhıyı~.h n ı . v _._ ta U)1fnndur. Timurun \cafalası iyi 
man d<>ıstluk muaheclesı , a ın a r ı te gotunnuf o an ı;a~ıyetın ın- Hastane eıue .. apıs a e.eroe .e vermıc:a istiyorsak içkiyi yasalı: et- mutıaf 

1 
. • : . 

§ayanı dikkat bir konferans v<'r- kitafından dofan mantıkı hidiae - Kral B orls tımartıanelerdekı z.11val1'1arm bır meliyiz.~ . a. ~ edılmem~r. Çilnk& 
ıni~tir. dir. S l h d istatistiğini çıkarsak görürüz ki, e Alyo11 Köprübaf111Ja Or- tMıdın. ıçıne su sızm1ştl~'. İlmi he-

Konieransçıva göre muahede B. Saracoilu, çok büyük diplo - ova ga a bunlaTın ek<;Pr'sini içki yüzünden han Ôzteltin: yet Timurun kemiklerıni tetkike 
hatıa dünya ~tbuatınm sımasına matik hasletlere malik olduğunu is- Preı;bourg 20 (AA.) - Bulaar bu akı"bete düşmüş biçareler teşlil •- İçki bihassa gen"'İk :İ"İn bir devam etmektedir. 
hakimdir. bat etmifti~. . ~· Sarac.oil~ .. ıar~in kralı ~oris dü.n saat 15,30 da PreS- etmektedir. '.r" ~ 

~- 'b t Sa acolilunun bütün reaıamiaı prkın butun ın - bourg a gelmış ve derhal Slovakya Görüyoruz, enerjik insanlara afe11tir. Bu.., nesneyı 'kendim kuL Trabzonda Basın 
.ı.sveç ma ... ua ı r 0 ı·~· ih · ..ı_~ l w·ı d' d vl t •. T· . d · !anmamakla beraber ta dk v Fo p . . . bü- ce ı111 ve hya~r ıvı e mezce ıp e e reJSı MO yu Nrayın a P - k yan bu mPn:-ıus afetle elbette , nı ı ve 
~ n a~~nm mevsımı~t ~~ uzlaştınnaunı bi.lmijtir. O tarzda yaret ederek ııörüıınüıtür. 1

ücadel ede~ği.. arkadaşlanm arasında müptelfıla- Birliği kongres_İ 
flanıasyonunu yara 1 arını hareket edebilmittir ki komtuların m e - · . rın düştüıkleti elim vaziyeti tces _ . 

Yazma'ktadır. . dan hiçbirisini gayri memnun hı - Cebelüttarıkta Meyhanererde. gaı.ınolarda a - süfle müşahede etmekteyim. Trabz.on 20 (~.A.) -. Sınoh. 
Japon. matfüuntında barız lbir ıakmamıı ve her detuınde kazan· . .., .. ğızlarını şapıı1Cbta. şapırdata ra~ı ~in bu gibi deje:ıer~ tirya- S~sun, Ordu, Gırcsun, Rı~e! fa -

ırıemnunıyet vardır. mlttır. Eleezıre, .. O (A.A.) - Dün g<:ce içen sarhoşlar, maalesef ~ençlık u. k1leriıı' bu ci!"'tt~ tecrid t k zıncan: Erzurum ve Kan vılayet • 
Arner!ka matbtıntı Hıtlerin ye- Dolt)uk maalted.ıeri saat 2..3 te Cebelüttanktan ğır zerinde iyi tesirler bırakmıyor ... imkin ıh eh n yok ~b7:u. lerini ihtiva eden basın birliği Trah 

ni bir siyasi m1Jvaffaki;Yet kazan- Tü&iyeoin. lranıa, :Yuaaniatanla, çapta toplantı. ateşine benziyen Bu gibiileri örnek tutan birçok 
1 

emen emen • gı . • zon m1ntaka kcmcrcli duo Halkevi 
d.lğını yaz:na'ldadır. 1 Bultran.tanla ve Sovyetle: Birliii - sesler gelml7Ur. Sebebi: 11.nlqıla.. delikanltJarı· ne yazık ki yakinen Şu halde yapllacak yegane ış; •lÖnunda Kural.ya anel»'Olıu s.dri 

"Bü~ bir sürprİzıı le do•ıhık ımual\edeleıi 'V••~ı.·lfür4 roıyan .büyiiJl alev .aütwılan )'il'IC.: tllllllll.1f bltlunu.yorum. ıBhu.eha _ bu~ bir pırşf~. bırakarak yeni Eıt..U bafkalJıit•da vil&yetley -
v · i tb tı he<f • 0 ~ L~. k 'lt iJe b' h de it l ;..,.ı.• • beSli 1JU 'iefiird~::t lti)r\lmağa Çalış- deki gazete sahih ve muharrirJe • 

1.§ ma ua mua eıını po.. ...,.~e, na:ı e11e ır mua e a • se m..,.,.~ır. leyb bu manuralara bir nihayet maktu.> Dnio ittirakile toplanmıttrr. 



Büvük Fransız ve İngiliz edibleri 
(Bqtaralı 2 nci sayfada) unutulmamak icab eder. Türklük 

resine aıd e:;~rlerini kaydederek bakımından da onun b·ze karşı o. 
geçelım: lan tı.issiyatmı meskut geçmek ve 

cTasso.nun (4) şekvaları. Mar i. ırkımıza, dinımıı~ aij ınfıallerden 
no FaJ.!cro, Werner, cİki Foscair- azade kalmak vakar ile daha müte. 
ler (5)> kabilınden ekseri tarihi vafıık .bir fütüvvet hareketidir. Eız 
olan facıalar. Bu meyanda türkçe- her vakit böyle yapm19ızaır ve za
ye çevrılnuş olan Sardanapau~ (6) manla sabit olmuştur 'ki C'hak yük. 
işaret edılmeiidir. cGök ve Arz• selir ve niç bir şey onun Üı;tüne 
kasıdeısı. Mı.iuckkıdler şaırin en çı.'k.maz ... 

zayıf eserte~!~ın .. ı:_maşaya. aıd _o- İşte oöylecc hayatın<ian artık 
!anlarıdır hu;c'lıunu vc~:ı~.ışlerdır. bü:>büt.iin U:..3UÇ geldıği ve ona bır 
<?.nun. başlıca hasletı duşuncı; ve hamaset hamles;l·~ t.azc b"r revnak 
r.ülbabı heyecandı~. Sahneye lazım vermek çaresını aradığı sırada Yu 
olan harek~t, va~ al~rın safahatın- nanistanm İstiklal savaşı zuhıır e
da ta'havvul ve .. ı~sıcam, . merakı diyordu. Hemen buna iştirak ct
son~na kacıar g~turecck b·r _tertıb mek için k'>ştu, fakat daha ilk mcr 
~bılındmı kab ~ıy~tlere ~~l;k de. halelerde karşısuıda b:rçok garaz, 
gıldı. Onun _eserterınde .ha~ı~ olan hased erbabı ile çarpışmak, türlü 
tek bır secıye vardı kı butun t~- müşkülatla pençeleşmel: lazım gel 
ferruatı etrafında topl~r ve bera. di. Bir müddet azim bir a..:m ıle 
her suru~lerdı •. ~u scctye de. yal- ı:ığarştı, didindı. Ve bu cenk onu 
nız kendısınmkı ıdı. Halkett·g• te- büsbütün hırpalaaı nihayet otuz 
masılın i:.mi Cain, Monfrecl, ~a. - y~ını ancak geç~•şk<>n huyata 
rold, Lar:., D?n J~~an olsu~ butu:n gözlerini yumdu. o da, fıtı at 1tj_ 

~u sımalar bırcr ıgretı nıkabdan barile kendisine !Jenziyen Keats 
ibaret kalır_ \'C bu~l~r~.n altmda ve Shelley g"bi pek gençk<.:n, ma
hep !k:endı. sıması gorulur. ceralarla, garabetlerle dolu bır 

Eserleı-ının. en sonu~cı.ısu Don liay.attan avr~ln~ Qluyor<lu. 
J .uan (7) kas.desı tcşkıl eder. En • 

d · t h d hlt.ı- Byron.urı dost11 olan şaır Moo-
zıya e ış ı :ır e en ve a UA mcv- . 1. d d .>.. 1 b k 

b 
rc.m e ın e on an ~a an rço 

%Ulanmn en çok dış na çıkan u .. . dd l • 1 ki r me?ktub _ 
eserı vefatından sonra intisnr et- mu'S\ e e t:r, tas a a • 
mıştır. Bunda gene .asıl 'ke~dı !ha- la~. hatıralar. \·ardı; bu~laı da~ 

t t ed Ch.ld H ld çogu onıı ahlaf nazarında -0aha zı-
ya ını asvır er. ı - aro k h" tt ı 
nasıl bızzat şairin kcnd:sı idiyse yade itlhaın edece !11a ıyc e cı -
bu esernidc de Don J uan gene 0 _ duğunda? bt:nları mıha edcrt>'k 

d B t "d k 1 t yalnız hır takım mcktublarla ha-ur. eşerıye e aı anun arı ez- . b 1 
yif cd • kk ·· t h · tıraları muhafaza ettı, ve un :ırı en muna ır, mus e zı, rev- . 
b• · k" "ff..J. h 1 · · ı · cLord Byroıı. un hatıralan nam -
ı, mun ır, ı ta s crını, ya ruz . · d k , 

t ....... ·ı ı hs . t 1 le neşrettı. Imha e ılen ısımıar ..... 'tiı ız ere ma ·us ısme saygı a ~ . . h · h" 
d ~ "L b t"" 'h · . , t' içın tarıh b:ı dostun. ·ç şup 

ruu milegı hlu~ı~n .cstı "hafnfınsant.)he ~-l yok hülCısu niyetten rnütcvP!lıd 
ne şa a CU\.l ı ı a ve e zı . . · .. ~.1 b 
d B 

ı k 1 kl .1 harekctını mazur gorm€r. e era-
cn yron o.anca taş ın ı arı e f h ~ 

Küçük tasarruf hesapları .1941 iKRAMiYE PLANI 
Keşide:er: 4 Şubat, 2 M:ıyıs, ı Ağustıoı3, 3 İklnr.iteşrin 

tarihlerinde y39ıılll'. 

1941 ikramiyeleri 
ı aded 200i> liralık: - 2000.- liri\ 

1 
S aded 250 liralık - 2000.- lira. 

3 • 1000 • - 3000.- .. 35 • 100 • - 3.500.- • 
2 • 750 • - 150i.).- • ı: • 50 • - 400<.ı.- • 

- 2000-- • • 20 • - 6000.- • · ı f k t w·ı·· 1 · ber esefle karşılar. maama 1 nc~-goru ur. a a un eser erır.ın . "b f t 
b k t t fi ff tt . ,_ t redılen ua:-calarda da o garı ı - -------------------------=---u sa a ara arını a e ırt~n .• ııa - -. . . , 
t . k · h ·ı h · t rat sahibım lı('m şaır hem aoam sı-a az ~ musama a ı e oş go,, e. . 1 k . . k k 5 · 
ren şıırınin bır füsunu, lisan ve fatılc an anı~ ıçı~ pe ço • ve 1

-

san'atının bir s"hri yardU" ıki hu- kalara tesaduf edıl•r. 
susıle son esl!rınde bol bol taşar. H. Z. Vşakl.g't 

Şaır bu ~,.erinde her §eye güler, 
h h 1 if d h (1) KahrJ.man'ıl:laril' mUştehir b'r er şeyı te zı ve tezy e er. at- ta 
ta kend sinden ayrılmış olan zev. eski s.cılya kral~nın namını şıyan 

· · · bu eser cdei>lya.• ülcınlnde pek çok 
cesıne ve onun aılcsıne knrşı za- ~ . munakaşılo.r;ı scbcb ol:muştur. Bunu 
lım h~uml ~·da b~lunur; telmıh- Goethe-nın :r.e.jhur Faust es rınden 
~er ve ıstihzalnrla m~ikam alma'k alınmış olduğunu ıddıa edenlere kar_,ı 
ıster Bu ~s~rcl~ en zıyade ?ı~kate bızzat Alman ş iri müdah:ı.c ederek 
çaı-pan hıcvı bır şetaret, lat•fe c- İngiliz şairinin böyle bır isnada mu -
den, saraka yapan hır f kir ile tabak olaımyacağını soylemlş ve btL 
gayet vakur bir teessürün, pek nun üzerine muııakaşa hıtam bul· 
y.uksek bir hayal ve tasvirın mil- muştur. 
tevalı tenavübüdür; onda çirkmlc (2) Leman _ Chıllon goliıııde bır 
güzel, ulvi ile gülünç her sayfodtı kasrın ismldır ki mahpes olarak kul_ 
çarpışır. Bezmış, usanın ş olduğu ıanılırdı. Geneveli vatanpener Boıu
mu:şevveş b"r hayata karşı bu ka- vard orada mahpus idi. Byron bu e
sidc Byron içın isW•kar ett'ği ce- seri onun namım il~ lçın yaz~JŞtı. 
.miyete fırlatılmı~ tezyifktır bir ve. (3) Swift meşhur IngilıZ edlbı. O -
da kaihkahası m<?Sabesindc idi. nun hakkında bır makale yazılacak-

Da.ha bu neviden bır ıhezel dere. tır(4) İtalyanın mC!Jhur şairi ki cKur
kesn e ınmiş olursa onun hasta tanımış olMl Kudüs• namındakı bu. 
oWuguna ve sbnnıek üzere bulun- yük manzum knsidenın sahlbld r. Bu 
dugwıa hukmet.melıdır. O da bunu kasıde Ehlisalıb muharebelerin n blr 
anlamış gıbıd.r. San.ha pınar.nı muteassıb is.?vi şair tarafından ya
böy.le teLvıs etttkten sonra bir bü- zılmış menk.be: id:r. Bu eser edebi -
yuk tşeebbüs hamlesilc sılk nmek yat i'ı.lemlnde pek nefis sayılır, fakat 
lazım gelet-eğme hükmetti. İsliı.m hakkında keskin bir husumet 

O zaman Yunanıstan Ist:kliıl mahsulüdtır. 
savaş.na ıgırışnıişti. Bu savaşın bir (5) .Poscari - ~n yedinci .:ı-sırda 
taıafında dın rabıtalarından başka Venedık dukası kı Mılano dukasae 
eski Yunan medeniyetlnc, san'atı. m~aherebe etmişti. Venedik tarihine 
na, edebıyatına meftun olan Av- muracaat. • 
rupa; d ger tarafında da daima (6~ Sard:ınap.~l') -- . Efsane~ı bil" 

h-·•·ı k~ d'il b"" t" l ·ı · .şdns•yet ki Asur.;.er üzeı ınde mılôddan 
<lil\ rın ın ar e en u un arı ıı- k 1 ?t t " m··ş d:uo • k . se ız asır evve sa ana sur u .,,-

!lın ?a.şaası ~amu1rlcı sıvdanma :ç n farzolunur. Hivayet olunur ki ahlak. 
Isevı alemın asır arca cvam et - tan pek miıtecerrıd muhannes bir a
mış gayrı;: ıne maru~ kaJan lurk dam olan ou hükumdar gene efsa -

•ve muslım cıhanı v.ıırtlı. Byron-da nevi bir şahsiyet. obrait 1Şfhar eden 
zaman nın bu tün kalem ve f.kir semiramıs -ıhfadının sonuncusudur. 
sah b crı gıbı bıı cihanın karşısın- C7J Don ~uan zengin, çapkın, ah -
da ve dığer tarafın ynnında mcv- lf\k kaygula.rındnn uzak, kadın nrka
kı almakta tPre<idiıd etmedı. ve sında gezen, mağrur, ve sevda ~mı -
bunu fıtratın n esas vasfı olan çıl. nınde muzafferı)etlerile müıjtchir bir 
gınlvkla, ta'lkınl•kla yaotı. MesC>le- enmuzeç olarak tasavvur edilmiş bir 
n.n ne esasına gıri§menin. ne şaıri şahsiyettır ki bırcok vesilelerle sahne 
bu ba"ıeınıda:ı muhakeme ctmen·n eserlerine kahraman olmuştur. Bun_ 

b d. ğ'ld" B k 1 de W.r arasında Molıcre-in bir mudhike-
ycrı uras. e ı ır. u ma a e • d dl . 

d f f' t tk'k tt k gj, Mozart.ın şahe'ierı aa e len bır 
onu a am sı ~ ı.~ e ı e : ve operası, ve Byron-un da bahis mev -
anbttıık kı o, achası cınnetın ~tra- zu'ı olan kaslı:lesi zlkrolunmalıdır. 
fında doıapn bır hastadır; şıı r sı-

fatıle bakı.~ınc:ı bü=til~ dünya il~ ZAYİ _ 328 senesinde, Beyoğlu 
?erabcr hıuKımetmek ıcab eder ~ı yabancı askerllk ş~be.si vasıtaslle R!
ınsanlık ıçınde emsalı pek nadır ze askeı11ik: §ubesınden ahnış olduğum 
yetışen bır şahsiyettir. Onun hak. askeri te1'his vesika.mı zayi ettim. Ye
kında hükum verirkerı adam sıfa- nisini çıkaracağımdan eskisinin hük. 
tını şa•r sıfat.ınclan ayırmak lazun .. mü olmadığını llAn ederim. 
d r, fakat ayırırken bu iki sıfatın Ali oilu Abdulla h &lıri Kanbur 
birbırıni tefuir ve izah ettiği de Riu 320 

Emniyet Umum müdürlüğünden 
zabııta memurları için azı 2400, çoğu 2000 a.dM gri renle kaput 30/6/94.1 

t r hınc musadif Paza.rtesi günü saa.t 15 de kapalı mrt usulile satın alı
nacaktLr. 
Bır adedıne c-2(b yirmi lira fiJ'a.t ıtnhmin edilen lalput;ıarın nUmune 

ve şart.nrunesını gormek isteyenlerin Umum Müdürlük saJtı.n alma. komJs. 
yonuna muracaatıan. 

Mun:a.kasaya. gireOOkleırin 3&50 liralık muvakkat ıtemi.na.t makbuz veya. 
IY.ı. k.:ı mektubıle be'r:U.ler 2400 ayılı ika.mmun f üneu maddesillde y~ılı 

Nafia Vekaletinden 
2116 941 tarihinde mUnakasa.sının yapılacağı ilan edilen Elazığ - \Tan 

hattının 71 mel kllomet.resile 106 kılometresi arasındaki etüt nme~iyatı 
görülen luzum uzerlne mı.irıakasadan kaldırılmıştır. (329'2-4722) 

Askeri Fabrikalar Umum Müdür1üğünden: 
KırıkkaJlede yevm'ıre ile i.stihdam edilmek UZere frezeci, tornacı, pu _ 

lanyacı. tesvlyec., kazancı, demirci, boyacı, sara.ç ve sucu ustası alma. -
caktır. 

Talip olanlarnı istida ile Kırıkkale gurup mudurlüi;lıM müracaat • 
tarı. (4775l 

Türkiye Cümhuriyeti 

ZiRAAT BANKA Si 
ICurulUf tal"ihJ: 1881 

100.000.000 Türk Lirası 
Oubt n ajana adedi: Hl 

Zirai ft ticari her DHi b&nk& IDU&melelmf 

PARA BiRiKTiRENLERE 28.800 
LiRA iKRAMiYE VERiYOR 
~ Ba.nkaamda Jtu.mbanl& ft lbb&nUI ıu&mll bMablanDd.& 

IDU IO Mraa bulunanlara •necı. t defa ~k tllr'a ile ap.tı -
~pli.na IÖl'9 itrami1e daiıuıacütu. 

4 Adet 1,000 Lirahk 
4 " 600 " 4 " 250 " 40 " 100 " 100 " 50 " 120 " 40 " 160 " 20 " 

4,000 
2.000 
1,000 
4,000 
5,000 
4,800 
3,200 

Lira 

" 
" 
" 
" 
" 
" Dikkat : Beaablanndati paralar llir eene t~de &O liradan aoa1J 

dtifmi1enlere itra.ı:niJe ~ıktllı' takdir.de " 20 fulaaile verilecektir. 

l 
Kur'alar senede f defa, ıı Mart, ıı BaZira.n. 11 EyUU, 11 Birin

ci Klnun tarihlerinde çekilecekt t. 
.-w .......................... ·-·-·-··················...... . ....................................... _ 

S011 Poata Mat\.auaı ~at M iidiirii: Sellin Ragıp Emeo . 

SANiN Diş Macunu ile 
Sabah, öğle ve akşam her yemekten· 

sonra günde 3 

defa dişlerinizi 

fırçalayınız 

Yemelderin kırınt ı ları, salyıınlD 
ifraz etjtiği mil..roblar, dııandan 
alınan muzır n.evad karJ1sında 
elitler ve di, etleri eğer müte
madiyen temizlenme zse b~zulmı -
ya, çürümeğe mıthkUmdur. Çü. 

l!!!!!...:~J!!!!!!!!!!J rük difler, mid ;, ve Dan.ak ihtilat. 
larından -ıatürril'ye kad sr ~er ne'" 

hastalığa yol rı.çabilir. 

DiŞ MACUNU 
Muhakkak sabah, öğle ve akpm ve 

sonra günde 3 defa fırçalamak 

iLE 
her yemekte n 
ııırtiyle 

Kayseri Belediye Riyasetinden: 
1 - Mezbahanın 3!>,379 lira. 16 kuru.ş keşif bedelli su, elektrik l/e şişir

me tesisatı 4/7/911 Cuma günü saııt 16 da yapıhn teklif haddı lfıyık gö. 
riiıldilğü takdirde ıhalesi yapılmak uz.ere kapalı zarf u.sulilc eksfltmjye 
lronulmu.ştur. 

2 - Muvakkat teminat 2,653 lira 44 kuruş olup kat'i ttmınatı bunun 
lki m~idir. 

3 - Taliplerin bu tesi<:atları yaptıklarına veya yapabileceklerine dair 
ilgfli makamlardan alacakları vesikaları ticaret odasmd kayıdh olduk. 
lnrını havi vesika. ve muvakkat teminat makbuzl:ırll~ l490 sayılı kanu • 
nun 32 inci maddesi tarıfatı dalreJlnde ihzar edilecer. tcklıf mektubtarına 
koymaları lfı.z;undı:-. 

4 - Keşif, şart.'1ame ve projeler Ankarada Naf'la VPkileti yapı ve 
hnar işleri reisliğinde, İstanbulda beledıye fen müdurluğunde mevcud o. 
lup taliplerın bu m:ıkamlara müracaat ederek muhlı~.:ı. etmeleri ve 17'1 
kuruş muka.blllnde suret almak isi yenlerin Kay.3eri b ··edlyc mühen _ 
diS:iğ.ne müracantıarı. 

5 - Teklıf mcktubları ek.~ııtmeyl açma saatinden btr saa~ evveline 
yani saat 00 beşe kadar fnakbUZ muka.b.llfnde .t>Cledıye rlyaBPttne teVdl 
edilecek ve p:>stldıı. vaki gcclltmcler nazara alınmıyacaktır. {4806) 

1 İstanbul Belediyesi Hanları 1 
Yıllık kirası İ!k Tem. 

3-0,00 2,2:5 S-ımatyada Huseyinağa mahat:esinde 2 numar&h 
Ferruhağa mektebi binası. 

50,00 3,75 Ha.sekide .Nak.şıdü sokağıntl:ı 2 nwnaralı İbra • 
himpa,şa me ktehı bina.>ı. 

119.2 00 H,40 Cağaloğ;lund a Cezrikasım nuıhal!esiı~iıı Hil!llab-
mer sokağındaki Hadım Has m paşa medre.se.sL 

Yıllık kira bedeli muhammınlerile ilk teminat miktarı.an yukarıda ya
zılı gayri menkuller birer sene müddet.le koraya vcrılmek tlzcre ayn ayn 
açık artınnav.ı konulmuştur. Şa.rtnamel&i Zabıt \'e MuamclfLt MlidUr • 
Jtiğu kaleminde gorülcbilir. İhale 217/941 Çarşamba günü saat 14 de Dai
mi Encümende yapılacaktır. Talıblerin ilk teminat, makbuz veya melt -
tubla.rlle ihale günti muayyen saatte Daimi Eııcumende bulunnıa.ları ll.. 
zundır. (4801) 

** Belediye doıre ve şube!erile müessesatının yıllık lh~ö;acı içın alınacat 
67600 kilo mangal kömürU açık: eksiltmeye konulmuştur. Beher kilosunun 
ta:hmln bedeli 6 5 kuruş ve ilk tc:nin:ıtı 280 lira 80 kuruştu.·. Şartname 
zabıt ve muam'e:nt müdurlüğü kaleminde gorulebil ... İhale 3 7 9U Per
şembe günı.i saat 14 de Daıml Enctimende yapı!ac.ıkır. Taliblerin ılk te
minat makbuz vey:ı. mektubları ve 941 yılına ıı.ıd 1'"raret od:ı.sı vesıkL 
ıarile 'ihale gUnıi munyyen saatte Dalıni Encümende bu!unnıaları (4832) 

Devlet CJenizyolları 

MUdürlü~U 

lşle ~ma Umum 
ilanla rı 

.. 

ı - Faıbrlk:ı havu?Jlar .!!'abasında 31 Mayıs 1941 t.arıhii1e "cldar ma -
rangozluıc atolyesınden peyderpey çıkacak ta.krıben yuz ton biçl(i 
talaşınıu kaldınlmn.sı açık artırma ile taHbıne vr.nlecekt1r 

2 - Yuz tonun muh:ımmcn beciel1 cl68o lira olup muvakkat temira\ 
d2.60» Uradır. • 

3 - Artırma 23 Hazıraa 19411 Paz:ırteSi günü saa~ 15 de idare merke -
zinde nıüteşe:kkll :ı.lım satım loomiSyonunda yapılacıı.ktU'. Şart _ 
n:ımesı komi$yond.:ı gC>rüleb.llr. 

4 - isteklllerın yazılı gün ve saatte kom.syona gelmeleri. (.2437) 

Üniversite Rektörlüğünde:l : 
Üniversitede, her sene olduğu gibı bu taUl devresinde de ta.le-besine n 

hariçten arnu edenlere yabancı dll kursları açılacaktır. 23.6.941 Pazar
tesi günü saat 9 da r-0.alıyete geçecek ola.o bu kurslara ışLırnk etmek isti
yenler, Paıart.e.5i ve Perşembe günleri Edebiyat F'aki.ıltcsınde y.abancı 
diller okuluna nı üracaat ederek ~i~nlerini kaydettırmellö u·ıer. l 495.J) 

Kocaeli Defterdarlığından 
Adet 

1550 
10000 

81 
10 
1 

182 
1700 

Cinsi 

Boş y:ı.ğ tenekesi beherine 
Çift kundura eski beher çifti 
çift çizme eskı heher çifti 
Köhne bıdon beherme 
Balıkçı müşO'.\mbası müstamel 
Konnc semer be:herıne 
Köhne çuval bel•erıne 

Ta.hmin lunan fatı 
Lira K. 

1 
1 
1 
1 

25 
30 
00 
00 
00 
U3 
10 

Tutan 
Lira K. 

387 50 
00 
00 
00 
00 
00 

:rnoo 
81 
10 
1 

Hs2 
ıvo oo 

:!831 50 
Yukarıda cıns ve adetleri yazılı bulunan eşyanın hizalarında gösterL 

len fintlar üzerinden muzaycdeye (ıkurılmış ve ıha.c gumı de 3 7' 941 
tu.rihıne tesaduf eden Perşembe guııiı saat 14 de karn,.ln tıı:ılmış olju -
ğunt'la.n tnlib o!anl rtn )Cwmı mez.kürda C1. 7,5 nı....!>el n<lcıct tcmına~ ma~ 
buzlaTı ile defterdarlıkla miltcşekkU konUG~ müracaa.- ey9emeler1 


