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Alman tayyareleri 
Suriyeye indi 

lngilizler Surigedeki 
Alman taggarelerine 

karşı harekete 
geçiyorlar 

B.Edenin 
beyanatı 

lonclra 1 S (A.A.) - -~Un 
Avam amarasıncfa 'R'"üdo1f~ __. 
lnııltereye muvasalat haberinin ne.. Parla 1 S (A.A.) - D. N. B. 

Landra 1 S (A A.) - Re. 
uterı 

den Hess'in melekatı aldiyesine bildiriyor: 
iahib olmadığını beyan eden Al • Vichy siyasi mahfelleri, 8. Hit. 
inan tebliğinden evvel verilmediği ler'le amiral Darlan arasında Berch-

Salibiyettar 'bir kaynaktan 
öirenildiğine göre, Suriyedeki 
Fransız makamlan, Almanla. 
nn, Irak üzerinde uçuılar için 
Suriye tayyare meydanlarını 
kullanmalarına müsaade etmek. 
tedir. Bunun üzerine, lngiliz hü
kumeti, Suriye tayyare mey • 

8. Çôrçil' den sorulmuştur. tesgaden'de yapılan ve 4 saat aU -
B. Çôrçil demiştir ki: ren görüşmenin birinci derecede 
İstihbarat nezaretinin bul\U yap. ehemmiyetini kaydetmektcclirler. 

(Devamı 3 üncü sayfada) Tebarüz ettirildiğine göre, bunun 
neticeleri, çok cesaret vericidir. Ba. 
hla mevzuu edilen mevzular bir 

(Devama 3 iinc6 aa1facla) 
(Devamı 3 ilncü sayfada) 

Tasarruf 
bonoları 

ihrac 
ediliyor 

· Yeni kanun layihası · ~ 
Meclis umumi 

heyetine sevkedildi 
Ankara 15 (Hususi) - Tasar • 

J'Uf bonoları ihracına dair kanun 
layihası umumi heyete sevkolun -
Jnuştur. Bütçe encümeni rnazba -

(Arba sayfa 7 aütun 2 de) 

Y alnu: Türk apor tarihi -
nin değil, dünya apor 

tarihinin de efaiz 
yıldu:llU'ından biri 

Cihan Pehlivanı 

u u 
Dünyaya "Türk 

gibi kuvvetli,, 
dedirten adam 

Sur.i.yedeki haı•a meydanlarından iki görü:ıüı 

Sarıreıı 
glnlllller 

lrakta •• 

AOantlk 
merdm 

mabarellesl 
Alman tayyareleri "Biz bu muharebeyi 

lraka vardılar kazanacağız,, 
Irak hülıiımcti Amman Emiri- Hindiatan nazırı Aılantilı 
ni proteato etti, Naci Şevket meydan muharebesinden ve 

Tahrana gidiyor Balkanlardan bahıediyor 

Kahire 15 (AA.) - Ortaşark Londra 15 (AA.) - Dun akşam 
İngılız umumi karargahının teb - Coventry'de bır nutuk ira1 eden 
ıği: Hındistan nazırı Amery Atlant~k 

r -··-----··-------·-···-·-, 
Milli Şef 

Reisicümhur Yunan 
Devlet Nazınnı ve 
Irak Harbiye Vezirini 

kabul ettiler 

.A.-. 15 (A.A.) - Reisi. 
dimla• lmMll lnöaii. husün 
~ kötldwinde ..-
15.45 de, Yunan devlet num 
elael;• ArsiroPulo.'u, Yunan 
L::....:.:L L.:..! ~- D-L.. il uuy._ e...,- __ . ,,. nanae e 
lııSYde ·.-e saat l 6,30 da Irak 
harbiye veziri elaelana Naci 
Şevketi, Irak elçİIİ -.-... Ki. 
mil Cö:rt-i ile birlikte, kabul 
~. 

Bu miilikatlanla, Hariciye 
vekili ~ Saracoila bur '"''' ., ...... . 

"-.. ............................................ .-/ 

Seksenlik 
lllr lbtlrar 
askerlik 
,alleılade 
Vatan hududlanna 

bir tecavüz vukuunda 
gönüllü olarak cep· 
heye gitmek istiyor 

idare itleri telefonu : 20203 

Gençliğin elinde 
SamsundanAnkaraya 

getirilen bayrak 
Ebedi Şef in Samsuna ayak 

basışının · gıldönümünde 
tertib edilen yarış başladı 

Bayrak dün Samsunlu gençlerin elinde mera
simle Samsundan aynldı, koşu gece gündüz 

devam edecek ve bayrak 19 Mayıs günü 
11 de Ankara ya varmış olacak 

~ 
Ankara 

Yarışın merhareleri ve bu merhalelere varış tarihıerı 
Samsun 15 (A.A.) - Ebedi tarafından tertib edilen büyük ba1-

Şef Atatürkün, Türk yurdunu kur. rak yanıma bugün saat 16 da bat
tannak üzere Samsuna ayak basta- )anacaktır. Bir heyet vapurla, va • 
ğının yıldönürnü münaaebetile Be - purların demirli bulunduğu yerden 
den Terbiyesi Genel Direktörlüğü (Arkaaa sayfa 7 sütun 2 de) 

Üniversitenin yerinde bir teşebbüsü 

T ıh fakültesindeki kız 
talebe hastabakıcı 

olarak yetiştirilecek 
87 1/Gfındaki Mu.rad Tu.nau B bb-:- k .. h • --1 bb• ı· 
Nazilli < Hususi) _ Kasaba _ u teşe ust~n ç~ mute . assıs o an b ı~e ı 

mızda 87 yaflnda bir arabacı var. kızlarımız tatıl munasebetile memleket(erıne 
dır. Turan mahalleainin Sakarya • k •ı 
caddeainde 88 numaralı evde otu- gıtme ten vazgeçti er 
ran ve aslen (Tulca) muhacirlerin-
den olan (Mahmud oğlu Murad Üniversite idaresi, Tıb Fakül- tarafından hazırlanmasına başlan
Tunay) eeki pehlivanlardandır. tesi kız talebelerinin birkaç ders mıştır. Dün Tıh Fakültesinde bu -
Yerli güreı müaabakalannda ha .. gösterilecek ameli kursları mü - lunan 14-0 kız talebe fakülte de -
kemler arasında bulunur. Kendisi teakib, hastabakıcı olarak yetiş - kanı Kemal Atayın reıslığınde 
l 2 70 tevellüdlü olmaaına rağmen tirilmeleri hususunda mühim bir toplanarak yapılacak işler etra -
hala dinç ve kuvvetlidir. Günde 6 teşe}jbüste bulunmaktadır. fında bazı -görüşmelerde bulun -
saatlik yolu hiç dinlenmeden yü .. Kundarda takib edılecek müf - muşlardır. Al&kadarlar tarafl)l -

(Arbaa _,fa 7 aütun 4 te ) redat p~ramlannın profesörler (Arbaa aayfa 7 sütun l de) 

Hava şehidlerimizin aziz 
hatıraları dün bütün gurdda 
hürmet ve heyecanla anıldı , 

Nasıl yetişti, nasıl 
yaşadı, neler yaptı ? 

Reşid Alınin Mihver dostları meydan muharebesinden şu suret- 1 ta b z..l-'-' 'm.c:W b' k · ftbca 
nezdind kı mül)tacel •alcblerı üze- le bahsetmiştırı ' n u ~merası n ır ac m Pek yakında "Son 

Posta., sütunlarında 
rin~ b'ı1 ı Alınan tavyaresı tB;z bu muharcbeyı kazanaca - Dün ... t l .f te Fatih paıkındakil lhtifalde, Parti müfettiti Repdl ve kalabalık bir halk lcütleei hazar 
mıdı lraktı\ p.unmaktad•r Bu jtız. Tayyare abidui &tünde tehid ba. Mimaroılu, Vali muavini Ahmed bulunmu§tur. İhtifal, saat 14 te la. 

ta;vya:re er n tahrikat~ıla- Amery, ~eçe4 sonbaharda ibirın- vaoılanmazm aziz ruhlan hui.n m• Kıaık, T.t~nbul MerkeE Komuta - auıbul Merkes Komutanı tarafın -
- a 7 *- l .. , ruimle tebcil edilmittin ıu, Vila,et. Beledi7e. Pani -- ( Aliml ..... 7 1iiı11a 1 '9) 
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Mayg SON POSTA 

e graf', Tele Ve Telsiz Haberleri 
akineye 
Ver.lirken 

Amarlka 
Fraasara 
ihtarda 

balanda 
"Birleşik Amerika, 
Fransız-Alman anlaş
masından dolayı şid
detli te birler almak 
mecburiyeti:ıdedir,, 
Londra, 16 (A.A.) - B. B. C.: 

Boston radyosu, dun Fransız bal
kıca şu ihtarda bulunmuştur: 

Fransız m lletıne hususi bir me 
Aj 1i(bnderiyoruz. Aşagıdakı res
nıi tebliğ Vaşı~tonda neşredil
ııu.t.ir: Son llÜnleıöe vukubulan 
ve mareşal Petenın nutuku Uc te
~d edilen nadisat Amer"ka Bırle
lik hükumetini taciz etmekıtedir. 

Amerikan zimamdarları Fran
llZlara şu suali soruyorlar: Alman 
ınütecaviai mi, yoksa Bırleş k A
IDerika dostlu~unu mu tercih edi
Jorsunuz? 

Bu tebli~i ~şrettikten sonra 
radyo şunla.rı :lave etmiştir: 

Birleşiık Amerıka hükUrncti $id
detli tedbirler almak mecburiye
tindedir. 

Vifide bir mHlik•• 
Vişi. 16 (A.A.) - Birleşik Ame

rika elçisi dün maresal Peten ile 
uzun müddet ll?Örüşmüştür. 

larlpde 
harekat 
ba,ıadt 

.Jngiliz tayyareleri 
ceuubi Suriyedeki 

meıdanlarda birçok 
Alman tayyaresi 

tahfib eltiler 
Londra, 16 (A.A) - B. B. C.: 

Cenu.bi Surıyedc-L tayyare mey
danlarına kar.şı hare\at dün baş
lamıştır. llırcok Alman tayyaresi
ne hücuu. edilmiş. bunlardan bir 
bmı tahr.iıb olunmuş, bır kı5lllı 
da hasara ui!ratılmıstır. 

..... pzetelerinin Mfl'İ)'ah 
Londra, 16 (AA.) - Bu tün 

Lontlra matbuatı Edcn:n Surdye 
hadıseleri hakk ndaki ıfşaatı hak
kında mütaıealar serdetmektedir. 
İnııli2 ga?.eetı~rı Vişi hüktinıe-
tlnin tarzı hareket hakkında infi
aller"n.i izhar ediyorlar. 

İngiliz tayyareleri 
12 adalara hucum 

ettiler 
Kahire, 16 (A.A.) - Dünkü ha

va tebliğine göre, İngiliz hava 
kuvvetleri 12-13 Mayıs l{eces;nde 
Bi~azi limanına hücum etır."şler
d"r. Askeri kara&l{ah, +.ukumet ıbi
naları hasara u~rat1lm.ş, büyük 
yangınlar ç karılmıştır 

EV\ elki 2ece İngılız tavyareleri. 
12 adalardan Varıça ve Kaletoya 
hücum ederek. bu ndalarda bulu
nan tayyare meydanlarına bom
balar atmışlar, verde bulunan tav
yareler"n bir kısmını tahrib et
m· 1 r. bir kısmım da hasara u~
r~'fr o19leI'dır. 

Irakta da tayyare mevd1nları 
ve Bddad demiryolu bomobardı
man edilmiştir. -------

Spoleto Doku 
Hırvatistana 
kral oluyor 

Roma 16 (A.A.) - Dün res.. 
taen teyid edildiğine göre, Hırva. 
tiatana bir kral bulmak için ltalya 
Ue Hırvatistan arasında konuıma -
far devam etmektedir. ' 

Resmen beyaa olunduiuna ıöre, 
Dik d' AcıtJte'in kardeşi Spoldo 
4iıkü Hınatiltaa kralhitna setiri
lecektir. 

JYunan ve Yugoslav( 
harbinin neticeleri 

Bal•ar · bafoelıili, bu harbin 
rne•'ad bir aurelte neticelen -
me•i bizim için Bulgar top • 

ralılarının kurtarılması 
demelıtir, diyor 

Hess hakkında 
B. Çörçile 

sorulan sualler 
( 8q tarafı 1 inci aayfada) 

maması bellu de daha iyı olmuştur. 
Çünkü Hesa'ın melekatı ak liyesine 
sahib olmadığı iddıası bizzat Al • 
manlar tarafından birbirini tutmı -

Sofya 1 5 (A.A.) - Bulgar a. yan izahlarla tekzib edilmiştir. 
janaı bildiriyor: Bu hususta Avam Kamarasına 

Meclia dün toplanmııtır. kat'i mahiyette malumat vermek 
Başvekıl Filof söz alarak Yu - hususunda ılk fırsattan istifade e. 

goslavyaya ve Yunanistan& kartı dilip cdilmiyeceği sualine de Çör
Mihver devletlerinin arzularına rai, çil fU cevab verm"ştir: 
men tahmıl edilmit olan harb bak.' «Ev~. bu malumatı vereceğim. 
kında beyanalta bulunmuıtur. Fakat fırsatı intihab ederken umu. 

Fılof ezcumle demiştir ki: mi menfaatleri gözönünde tutaca _ 

Muva ıJat haberi 
8. Çörçil, Hessin muvasalat ha

berinin bildirilmesindeki taahhüre 

Bu harbin mes' ud bir surette ne- ğım. 
ticelenmesi bizim için Ege sahille • 
rindekı ve Makedonyadakı Bulgar 
topraldarile earb hududumuz bo -
yundaki Bulgu topraklarının kur. 
tulması demektir. Bu topraklar ıim 

aid ilk suale avdet ederek demiştir 
ki: 

diye kadar Yunan ve S:ıb boyun -
duruğu altında bulunuyordu. Ada. 
letin ve hakkaniyetin Mihver dev -
le~lerinin idaresi altında nıhayet bJ& 
yeni Avrupa camiası bölgesinde de 
muzaffer olmasından dolayı bütün 
Bulgar milleti bahtiyardır. Bulgar 
milleti Bulgar111tan birliğini tabak • 
kuk etti~miş olan Mihver devletle
rine \'e bu devletlerin şefleri olan 
Adolf Hıtlerle Benito Muasolini'ye 
ebediyen minnettar kalacaktır. 

icra Vekilleri 
Heyeti toplandı 

Ankara 15 (A.A.) - İcra Ve • 
killerı Hevetı bu5{Un Başvekalette 
Başvekıl Dr. Refik Saydamın ri -
yaset.nde haftalık toplantısını yap 
mı.stır. 

Suriyeli gönUllüler 
Irak ta .• 

Her halde bu taahhiır fena ol -
mamıştır, c~asen bu teahhürün ö. 
nüne ,ıreçmek t 0 mümkün değ ldi. 
Cünku her şevden evvel paı aslitle 
inen Alman tavyareci:>inin hüvi -
vetini tesbit etmek lazımdı. Bu 
hususta mü!ı•m dclıller vardı Fa
kat hari>ın havret vericı mahivetı
ne bınaen delill"r kaf' l!Öri lmedi. 
Zanned'erim ki Pazar P,iin idi bunu 
haber ald·~ım vakıt inanmadım. 
Fakat Hess'i tanıvan ve onunla 
"yi almanca k'>nıışarak bir menıu
ru derlıal 1(0111 .... -ı :n. Bu esnada 
da Hess'in dtt>lilili ve İskoçvaya 
uctuiru halclcınr!''<. All'l"an tebl"ği 
çıktı. Bınaenal,,.vh bir faraıiv0 ve
ya ihtimal tnlak'ki edilen kat'i bir 
mahiyet aımts oldu 

Heu'in IÖyledilderl 
Londra 15 (A.A.) Rudolf 

Hess, indiiti mınt:ıkadaki çiftçiler
le konuşurken Almanyada katla -
nılan mahrumiyetleri kaydetmiş 
ve İn~ilız hava kuvvetlerinin boın
bard:manları yüzünden Alınan 
milletimn büvük bır ncvmid: ve 

(Bq.ayafı 1 inci aayfada) tel~ içinde bulunduğunu söyle -
rını, prop~:lndacılarını ve mü - miştir Anlaşıldu~ına göre H~ 
masil mute~assıslarmı getirmiş - dıik Hamılton:::ı cok mühım hır me
leniir. Bası-a ve Habban ve m.n _ sajı hamil bulundu~unu ve dük 
takalannda vazıyet sakmdir. Hamiltonu. Marki Dou~las of 

5-Veli si iUüw Clydesdale bulundul{u zamandan 
Berut 15 (A A. J - Surı:ve .O - iyi tanıcblmı ve İskoQ'Yava doıtru 

nültülerınden murekkeb ilk kafı- Hanultonun malikinesıne .nmek 
leler Iraka ~arek •t etmişlerdir. üzere u~tu~ınu ve düke bildıre -

Nacı· Cl-.1.-a T-L--- -!.1---•-or;"-.- ._ •""'ca:a ce,ği mühim haberJPri olrluğunu 
Bağdad 15 (A.A ) - Ofı Fran- ilave etmıştir. Hess bu hab rlerin 

sız aiansı: İngiltere icın büyük istifadeyi haız 
Fevkalade b:r vazife He Hicaz bulunduğunu ve 1ngı1izlerin ş1m

kralı İbnıssuudun nezdint! gönde- di Almanvada,a'kim olan istibda
rılen Irak .:nall\'e nazın bu~n 
Bddada donecektir. dı devirmesin yardım edecej(inı 

Öğrenıldı~ıne göre halen An - söylemiştir. 
karada bulunan Irak harbıy~ na - Alman milleti harbclen INkmlf 
zırı Nacı Şev~~t Tahrana ~ide - Hessın yolunu tayin ıçin kullan 
cektir. d ğı harıta üzerinde cizilen ciaire -

Amman Emirini protello lerin hepsi. uçuş istikametirı1n dü-
Bakdad 15 (AA) - Ofi: kün malıkinesi olduğuna delalet 
Irak hükumeti. bazı Amınan etmekıtedır. Hedefinin bu kadar 

yakınında yere inmesı, Kessin ma 
bir bır pilot oldu~nu da "öster
mektedir. • 

kUV"Vetlerinin hududdaki faaliye -
tini Amman Emirı nezdinde pro -
testo etmiş v~ hadiselere n 'ha yet 
vermek üzen'? icalbıntla müstacel 
ve şi<idetl tedb"rl r almağa mec - Hess, Alman mllletinin harb -
bur kalaca""ını bıldirmiştir. den bıktıtını da sôylemıştır. 

Vasıng o~ l 'l (A.A.) - Harici-- tı.; ...._ miitlalealar 
ve nezaretı vi1ks"k memurların - Londra 15 (A A.J - Bu~un hal-
dan bırın n bı!:iir H! ne ~öre Arne- kın ve "azetelerin dikkatleri j!ene 
rikanın İnllılız - lra:k ıhtilafınm Hess'in harikulade macerası etra
halli çın tavassut teklıfınde bu - fmda toplan:-nıştır. Efkarı umumi
lunduı?u hakkındaki haber asılsız- yenin bir kısmı Hess'ın Alman -
dır lnri'iz lm'alan ........ıala lraklal.r yadan ka<:ı-sınd.ı Alman makinesi-

Bıığdad ıs (A.A.) _ Resmi nın ıntıılalı alametıni ~örmekte -
bir teblığe göre, lngilız kıt' alan a _ dır. Datıa mutedil müşahidler bu 
raaındald Iraklılardan birçoğu kaç. kadar ilen gitmiyorlar. Bunlar, 
mıştır. Firar lerin miktan mütema.. Cwflartesi Jlilnkü had:~yi Alman 
d yen artmaktadır. hükumet erkanı ar1sında hır no'k-

lrak hükumeti., hill düınıan bt. tai nazar ihtilafı otdulunul! ala -
alan araaanda bulunan Iraklılara metı ve Alm~n itıbarına indırılcn 
bugünden itibaren bir hafta müh _ mühim bir darbe addetmekle be
let vermiştir. Bu müddet bittikten raber hemen bir netice çıkarmak
sonra bunlar vatan haini telakki e. tan uzak bulunuyorlar. Hess'in 
dilerek o suretle muamele görecek.. beklenme<bk zıyaretıni iza'h ıçin 
lerdir. Haklarında idam cezası tat. birçok fikirler ıleri sürülm\?kte -
bik olunabileceği gibi malları da dir. Bazıları Hess'in AJmanvadaki 
müaader~acaktır. vaziyetinin tehlikede b.ulundulıı -

Pan•ste S bı·n yabancı nu ve Jrestaponun kendısin! bita
raf bir memlekette bulaca~ını ve 

Yahudi• tevkif edildi emnıyette bulunmıyaca~.nı d~-ü.
nerek İllJti!tergye ıltica etti~ini 

Paris 15 (A.A.) - O. N. B. tahmin edıvorlar. Bu te&.rle 
ajansı bildiriyor: Hess'ın İn,qılterenin ma~lıib ol -

Sabah gazeteleri Pariate mukim mak i.ıhtımalını varid ~örme:iı(t: ne 
5~00 yabancı yahudinin tevkif e- ticesıne varılmaktadır. Çünku ak
dilerek bir temerküz kampına na - si takdirde H.?ss'ın akibetı özeni • 
killerinin Vichy hükümetinin tqeb- lecek bır akıbt>t olamaz. 
büsile alınmıt bir tedbir olduiunu Mitlere brp MWrascl hazirlanmq 
yazıyorlar. Bu tedbir bazı tartlar Dı~r bazıları Hitlerı hamıl bu
dahilinde yabancı yahudilerin tev- lunan bır tren n yoldan ~·kar l -
hidini derpif eden Te,rinievvel ta. ması sur~ile Hit1er:n hayatına 
rihli kanunun bükümleri daireainde karşı hazırlanan suikac;dıfl muvaf
alınmıftar. Bu kanun mucibince hl- fak olamaması üz rin~ Hn 'in a
len 20 bin yııhudi ilfftal altında bu.. lelacele kaçtılı. di~ r cürüm or -
lunrgıyan mıntakadaki geniş temer taklannın ıse vakalandıkları hak
ldiz kampaada mnkaf bulunmakta kında santı mal\'\mata sahib ol -
a. duklarını iddia ediyorlar. 

1 P~~ 1 Suriyede harekit 1 
AEEMINOE başlıyor 

Moskovada 
pasif korunma 

talimleri yapıhyor Cllattarafı 1 inci aayfada) 
danlarına Alman tayyarelerine kar
fi harekatta bulunulmasına tam sa. 

e Harbin bir 
meçhulüne dair 

Yazanı Selim Raaıp Emet 
lahiyet vermiftir. Öğrenildığine gö - . 

Al t ı . S . sız a1ansı: 
re. mand alyyare eb~ı, urıye tay - Bu alcşam, Moskova mıntaka 

tlf al.kan cephcsının bir müd- yare mey an arını ır merhale o - d 28 bö"l d 'f k 
~ det evvel tasfıye e·,.lmıc: 1 '- k il ,_ d 1 sın a g~ e pası or nma u ~ ara11. u anma11.ta ır ar. t 1 l · ı..ft~ı kt T 1 

bulunmasını, Akdenız hakmuye- Eclen'in beyaaab la ~m erme ~anackal· ır. aüdJm 
tı ı"m cereyanı mukadder olan L d 15 (AA) H . . erm mevzuu. :.oprıı arın m a ,.. on ra . . - arıcıye f · · d ·ı · ·1 h lk 
haııbın bırmcı sanı.ası sayanlar B Ed b .. A K aası ıçın or u ı e sıvı a ın 

k Al nazın · en, • ugun vam a : birh~i yapmasıdır. Talimleri M 
ço tur. manyanın neticeye var- maraaında yaptıgı be>:anatta Sun- kova mıntakası kurmayı ile o, 
ma.k; ıçm ıtk planı ln.l(ılız adaları- y~de A_lman tayyarelenne karşı İn- 90aviaktıım CPm vcvtin·n 
na saldır •• .ıktı. Bu, böyle söylen- !'11teren.ın. ha~e~ete geçmekte oldu- korunma teşkilatı erkanı idare 
di ve herkesçe <ie boyle kabul e- gunu bıldırmıştır: . . deceklerdir. 
aildı. Teşebbusün zorluğu ve bir B. ~-den .. demıotı.r _kı: ·-· Düşman tarafından para..:~ ı 
çok haıllerın meydana çıkması yü 1 liz b k.!".- t ld t · "'" ngı u _wııe mın. e c e tıgı inme ıtesebbüslerme karşı müca 
zunden belki teh r edılen ve bel- mufa11al malumat Stırıye makama. deleye hususi bir ehemmiyet ve
kı de ebedıv n terku'unan bu ta- tının ~iman tayyarelerine fraka uç.. rilmektedir. 
savvura mukabtl A manva, harıci mak uzere Suriye tayyare meydan. --------
rab •alarmı keserek İn~ Ltereyı larından merhale olarak istifade et- Al F 
abluka ıçıne :ılmak ve aç b rc.k- melerine müsaade eylediklerini gös man - ransız 
mak teşebbüslerine başvurdu. Bu termektedir. Binaenaleyh Büyük 
sebebledır ki Alman hava ve de- Britanya hükumeti Suriye tayyare ı•şbı·rı·ıgw •ı gen•ışı·ıyor 
nız kuvvet erinın bir haylı zaman meydanlarında bu Alman tayyare. 
darıı'berı İnjlıltere etrafında ,gir ştik l · k h erıne artı arekette bulunulması (.......,. t ind sayfada) 
lerı mücadeleyi, şımali Afrikada ıç" in tam salahiyet vermiştı"r. Fran -
G 1 R 1 k 1 · miktar muayyen meseleye inhiaa enera omme uvvet erının sız hükumeti, bu vaziyetı"n mes'u. 
Yapı klar h k •t ·ı k b" etmi, Qlmakla beraber, Alman 

ı ı arc a ı e ya ın ır su liyetinden kendini kurtaramaz. Al _ 
rette alakadar RÖrmemek mÜTJlkün 1 1 F ran•z müzakerelerinin vard iı 
d ld man arın emir eri üzenne Fransa pratik tedbirler, Avrupada tm·lilM~ 
eJ(Fakır. N 1 hükumetinin hu uçuşlara müsaade Franaanın tam hükümranlık ve İl 

at ı crdusunu maltlılb e- etmek suretile yaptıg" ı hareket mü. 
~f 7n~ ~ıı!~~a~.rl~~kvE>ko~~;e;~r:~= tareke şartlarına aCJtkça mugayir _ :::~1\~:~l:a:ı:~~~~~:f i e~:n ni .. 
memektedir. Bunun höyle olduğu dir. Ve Franaız hükumetinin giri"' zun vadeli bir siyaset içınde '1 
da vazıvetın şimoilık J,?Österdi~i miş olduiu taahhüdlerle telif gö • almaktadır. Franaız siyasetinin bıİI 
ı~tikrar ile sab"ttir. Halbuki Ce- türmez. Suallere cevablar istikametinin istikbal için geni~ u • 
beluttarığa hakim olabilecek b";r 1 fuklar a.-tığı ilave edilmejtedir. 
kuvvetın, Mısıra karsı yapacaıtı tçi meb'us ~ockf ıu suali sor - Mm.kerelere duam 

muatur: V h 5 A Sal taarruz tec:ebbiisü, elbette k• bir ic y l (A. . ) - ihiyet 
çok bakımlardan kolaylaşmış ola- Viti hükumeti Milletler Cemiye. tar bir kaynaktan öğrenildiğine 
caktır tinden çekilmit olduğundan Suri - re, ba,vekalet muavinliği genel 

Hari>ın, 8de~a bir dönüm n<>kta ye üzerindeki mandaaının da niha reler muavini Benoiat Mechin, F 
sı addedilebilecek olan bu safha- ~~~ bulmuı olması lizım gelmez sız • Alman müzakerelerine deva 
sında İspanyaya da mühim bir rol etmek üzere Pariae hareket etmıt 
teretWb edece~i bedıhidir. Şımdi- B. Eden cevaben demiştir ki: tir. 

d h Bu suale cevab vermek için ev. u-~-• Peten'in hitabesi 
ye ka ar mi verın buna aid arzu- velden haberdar edilmek isterim. ....~~ 
larına m'U'Vaffllki:,etie karşı kov - Maamafih, Cockf'in yaptıg"ı telmih Vichv 15 (A.A.ı - Fransız 
du~u ıddıa olunan bu memleket. h ajansı bildırivor: 
ahıren bir Cebeliittar k taarruz iç tüph~siz kıymetlidir. Mareşal Pet.ain bu akşam ra 
teşebbüsü için muvafakatini b:l - Milli liberal meb'us Morris Jonı yoda aşajtıdaki deklarasyonu yap.o 
dırmıştır. Ecnebı ajanslarının bir Vişi hükömetinin keyfiyetten ha - mıştır: 
kaç j!un evvel haber verdıklerı bu berdar edilmiş olup olmadığını sor Fransızlar; 
h · d Ibet k d · d b ·· mu•tur. Amiral Darlıının Alman'" ada -a se. e te ı un en ugune 8. Eden demi,tir ki: " ~"'' 
va1ziyett~ e~aslı1 bir değişiklık bu- Bu hususta'-ı· vazı"yetı"mızı· . Va" •ı" çenlerde Hıtlerle 11?örüstiıliınu 61 

n t yo 11. .. rendiniz. Bu mülakatı esas it su e ,,.e ırmış o u r. h""k· t' L•J• b"I" d 1 b d b" ""dd u ume 1 pe~a a ı ıyor u ve biz. le tasvıb etmi$•im. Bu veni J(O 
ırpanyanın un an ır mu et 1 zat kendi taahhüdleri, vecibeleri rüşme bıze istikbaJın volunu ay-

evve~ Tanı ctat;~ynelmıl_;~,_1~tentaklıa hakkında kafi bir işaret.•, dınlatmak ve- Alman hükumet 
8UU JH• e 'Al nazarı t.UAAa a - 30 Aln.n la • • 
ruraa mezkur memlekete atfolu- Kahire 15 (A A~SSeçtil. h. . ~r:şılen müzakerelere devam et 
nan son kararın imkansız bir şey ~ J - - • a a ıvetlı mek imkanını vermektedır. İyt 

l adlı · "T" Bu t1 Ce mahfellenn mu•aıeasına ı:!Öre Su- mal\ımat almadığı için end eey 
~1:.:ıtt~rık~:r:e~~b sa~~~~i eelin; ri_yeden R~en Alman tavyar~leri- düşen efkarı umumiye için art 
alan İspanya İngilter,, için H'nd nın sayısı 3o kadardır. Tavyare - buj(iln şanslarımızı tartmak, tl"h 
yolunda Hk ~erhal.:.y· -teşkıl eden ~erde Al!11~n ışartf.:i yoktu Pra:ısız lıkeleri ölçmek v~ hareketlerim 
Septe bo~azının karş sında mevki ışaretlerını taşıdıkları sanılmakta- muhaıkeme otmek mevzuubahs 

1 l E C b l··ıt dır. lamaz. Sız Frans•ılar ıç n buıu a mış o uyor. sasen e e u ar- Gene san ld x. •• b 
x. k Al t f d b" 1 ıKıns ızore, u tav- mevzuu.bahs ol:ın şey mılli te Ka arşı manya ara ın an ır yareler nakl Y t 1 1 · r h k · 1 k 1 ~ ayyare rı o ma - ve milli menfaat yolunda 

bı~tı aiht arel etlı adya'!.ı marn f. u~a yıp yalnız muttıol ass sları ve sıvil- gizli fikırler beslemeks"zin tak~ 
ır . ıma ~. m 1K n: n~ ız ~ leri hamil bulunu d .ıı. ....... 

vekılı bır muddet evvel kaydeıttı- R---'· :ı,tefcr _::!i_~ etmektir .. EKer cerevan etmeA"" 
ğ' b İtal tb t d ... ,,. • ..- m ancn olan müzakereler, efkar. u:num 

1 ~ı ı, yan ma ua ı a ~man. Londra 15 (A.A.) - Royter a - yemizin sıkı in? batı ıcınrle ~t 
zaman bundan bahsetmek ıtıya - jansı bildiriyor: celendırebılo~ek olursak. Fransa 
dındadır. Lo dr . . • ed b ı 

Son Vi$i anlaşmalarının bu me- n anı'? ıy~. malumat alan maRhib vetinı iktiham e ece 
·k d ld mahfellerının rnutaleasına Röre ve dfrnvadaki büyük Avrupa v 

sele ıle ne derece ala a ar 0 u- hariciye naz,rı Edenın bum•n A' mu""stemleke devleti mevkııni 
~ malilm detild r Fakat vaziyet ..... - ı 
ispanyanın uzak olmıyan bir atıde v~ Kamarasmd~ yaptıJtı beyanat hafaza evliv bilecekı·r. 
.. . "h , . . Surıye tayyare meydanlarının Al- İşte azız dostları:n buJl(ün s z -
~lu .Pak~a 11!1 u etmesının ~a~- manlar tarafından kullanılması Jere söyliyeceı?im bundan bare&-
rı mumkun bır şe!r· olmadıtını J{OS meselesı"nd i ,.ı·ı; h ku . . 
t · ·ı.. ·d· Bu t k · d · ı l e n,,. .z u metının tır. 
erır 2ıuı ır. a aır e ış~a a - hattı hareketini bütün vuzuhu 
tın?akı Fransa:ia mevcu~ Alman ile aydınlatmıstı'". 
kı~. alarmın cenubu garbı Avrupa Bu bevanM llÔSter yor kı A! -
munt~hasına d_o~ru. harekete .2ec:- manlar denizden Trablus v~lu ıle 
melerı artık bır ~n .meselesı ~l- hiç bir mümanaata maruz Kalmak
mak _Jktız~ ed.er. Şımdıye kad~r ık sızın Libyada yaptıkları yardımaa 
tısadı vazıyetın fenalığı~d.an aola- olduiu j(ibi "ızlıce Iraka 2eçeb"l
yı ancak muhar0 be harıcınde ka- miş olmaları var d değil lir 
labı!en ve ~u uyede İn~ilterenin Almanlara brp harekit 
ma~. cenubı Amer ka mem!ekc}- Suriye vaı:ıyetimn teh ıktleri u-
lerınden ~zılar~nın da gıdaı mu- zun zamandanberi belli idı ve 
zaheretlerıne naıl olan İspanyanın v1· ..ı.y•nın· Al t "k ı. 
b. k ah · tl ah ~u man aı.vı ı !\.arşısın
ırço. ~cı m rumıye er P . asın~ daki hattı harekeli çok vakından 

kendını nasıl harbe a.t~bılece~ı. takib ediliyordu. İstikbalde vazı _ 
~u. bakımdan c_ayl sua~dır. Fakat yetin nasıl inkişaf edece~inı der • 
fıkır b;ra~rlı~ı. PQhtıka hesabı, piş eylemek mümkün delbldir. Fa
çok mum'kündur kı bu bedahete kat Fransız - İnlliliz münasebet -
rağmen İspanyayı bueünkü vazi- leri daha zıyade bozulacak olursa, 
yetinden ayırsın ve İnj!iltc>reve kar bunu Vichy hükılmtei istemış ola
sı mevzi aldırsın. B!! takdirde Ce- caktır. 
belüttar1c kumandanlı~ına Lol'd Şu cihet ehemmiyetle kaydedi
Gort'un ~etirilmes"ndeki hikmet liyor ki, Büyük Britanya hükfı • 
daha ziyade vuzuh kesbetmis ol- meti Edenin bevanatında bildirdi
lur. Cüıikü fnlliltere için Mısırı ği harekete te\'essül etmekle Al -
kavıbetmekle earbi Akdeniz"n 'li- man kuvvetlerine her nerede te -
ris. cıkış kontrolundan mahrum ol sadüf ederse orada taar:uz etmek 
mak arasında pek büyük bir fark yohında mükerreren beyan ettıli 
voktur. siyaseti ta~ıden bqka bir şey 

5"/;,,, & a9ı,- C,,,,.9 

Amerikan -Sovyet 
görüşmeleri 

Vaşington 15 (A.A.) - Sov. 
yetler Birliği büyük elç_isi Umansld 
dün hariciye nazırı Hull ile bir sa
at süren bir mülakat yapmııtır. 

Sumner W ellea de mülikatta 
bazır bulunmuttur. 

yapmıyor. 

F...-nm YU:iyeti 
Alman tayyarelerinin Suriyeve 

inmiş olmaları gösterivor kı, 
Vıdıy hükQ.meti manda ahında bu 
lunan bu toprakların mutareke 
şartlarını muhil olarak Mihverin 
askeri ~ayeleri uılurunda kulla -
nılmasına mani olacak iktidarı 
hai,ı değildir. Fransızlar, İnJ(llız 
kıt'alarını Fransanın müdafaas n
da iyi karşılanuşlardı. Büvük Bri
tanya yanında hür Fransız kuvvet 
leri oldutu halde hep ayni müca
delededir. 

v-.p•de .....-ecLlea teblii 
Vichy 15 (A.A.) - Nazari 

meclwnin dünkü içtimaından son 
mühim kararların tebliğ eda 
bekleniyordu. Nazırlar mecliaind 
aonra neıredılen resmi teblii 
büyük kararlar bekliyenlerın unu 
lerini tamamile tatmin etmemıftiı 
ittihaz <'d imiş bulunan ve yak ncla 
ilin edilecek olan tedbirler ara 
da esası evvelce de haber verildill 
g"bj ifgal masraflarının tenzilı bu e1 

lunmuı muhtemeldir. 
iki mıntaka arasandaki hududda 

hissedilir derecede tadilat yapıla 
cağı ve yeniden bir miktar FranalS 
esirlerinin serbeat ltırakılacafı 
söylenmektedir. 

Yeni..........._ 
Amiral Darlan'm tekrar side 

Von Ribbentrop'la sörüteceii te 
min ediliyor. 

Oiieı taraftan Fransız • A 
müzakerelerinin yeniden batlama. 
sile allkadar olarak nezareti 
bazı değişiklikler yapılacaiı hak 
kındaki şayialar fimdi hakikate 
ha yakın addedilmektedir. 
Sigorta firket.leri ar.-da ........ 

Vichy 15 (A.A.) - Ofi F 
11z ajansı bildiriliyor: 

Alman ve Fransız aigorta lift 
leri bir anlaıma yapmışlardır. Ta 
mamen korporatif olan ve fa 
resmi F ranaız 'Ve Alman kontrol 
ıekkülleri tarafından tasdik edil 
mit bulunan bu mukavele hükünd 
rine söre, endiiatri ve bilha11a ps 
yasa imkanları hududunu g 
yansın rizikoları ikici taraflar a 
sında taksim edilecektir. Bu aur 
İngiliz aigortacılan piyasadan ber 
taraf ed:.lmi,!erdir. 



SON POSTA 

['--_s_ .. _e_h_i r __ ll_a_b_e_r_l._e_r_i _J 
rw:~~;;:ı 1~~,i~ra ı Bir göz işaretinin sebeb ~ ................ ih;~~ ............... ~ 
eden muhtekir olduğu cinayet maddelerimize 

r ........................ ._,_... ~ 

1 F iat miirolıabe lromi•,.onu 
i dünkü toplantı•ında ko • 
i yan etlen-ine a.aami •«l&f 
f liatı le.bit ~ti ue bir nnıh-
1 telıiri Je tıdliyeye verJi 
\__ .......................... ~ ................ ~ 

Fiat Mürakabc Komisyonu, dün 
ltü toplantısında koyun etlerine a 
zamj satış fıatı tesbh etmıştir. Ye 
ni fıata .(.!Öre; karnman GO 'e kıvır 
cık eti de 65 kuruşa sat lacakür. 
Komisyon dunkü toplant·sında 
ayrı<:a, kuzu eti fia.tları üzerinde 
görüşmelerde l>ulnmuştur. Ancak 
bu huBUsta tetkıkat henüz ikmal 
edilmediğinden kuzu etine hamt 
satış fıatı konmamıştır. Bu«üne 
kadar yapılan tetkiklere naz.aran, 
kuzu eti muhtelif semtlerde 50 
kuruşla 80 kuruş arasın -
da sa1ıhnaktad•r. Komi~on 
tetkfkkrini ikmal ett kten 
10nra ktızu etine de b.ami s:ttış fi 
atı koyacaktır. 

Komisyon, bundan başka Mah
mudpaşada kumaş mağazası sabi· 
bı ~ Karakaşı da kumaş satışla 
rında ihtikar ysptığındıın dolayı 
adlivey vermiştir. Osep Karakasın 
ihtikar yaptıi?ını haber alan fiat 
mürakahe bürosu. majtazaya bir 
memurunu ~önd<'rPr<'k cürmüm~ 
hud yapt.mruşttr. Karakaş suç ine 
r·nde vakalandı~•nı ;:?Örünce Jı:ur
tulma'k maksad le fiat mürakab.:"! 
kontrolörüne 120 lira rüşvet tek
lif etmistir. Osep !<ar;ık.ıs hakkın 
da avrıca rüşvet ~eklif Ptmek su
~ndan da takibat yapılacaktır. 

Garib bir kitab 
ihtikarı iddiası 

Kilo ile .atılan e•ki edebiyat 
kitablarını 25 kuruıtan 

•almıı! 

"Yanındakiler kim!,, manasına gelen bir 
göz işaretine içerliycn sabıkalı bir 

garsonu bıçaklıyarak öldürdü 
Evvelki ıtece. Galaitada bir ci -

mıyet i.1}endı~ıni, bir sabtkalının 
Kadir adında bir ızarsonu bıçakla 
yaralıyarak. öldürdüğünü dünkü 
şehir tabtmızda yazmıştık. 

Cinaveti müteakıb vak'a ına -
hallinden kaçan. k:ıtıl ıdün saat on
da emniyet mtidürlü~ti cinavet 
masası memurJan t.arafınd8n, A -
rabcamisi ealil11er nde-1<i motör -
lerden birinin içinde yakalanmış -1 
br. 

Katil. müteaddid hırsızlık ve 
kaça~ıhk suçlarından mahk1'\mi -
~ti. sab~ası bulunan 28 vaşlarm
da ve P ol"takal nnmil .. maruf Hü
~vin oi°'lu SaJihr"r. 

Zabıta tahk kat na nazaran, ci
naveıtin mahiyeti Ye cerf'van tarzı 
sudur: 

Galatada Necatibev caddeeinde 
bir ~ dükkanında {!arson
Juk yapan Kadir e~lki ıtün iz nli 
okiuiundan bera~ıne Şükrü is
minde bir de ukarlaşını alarak o 
civarda ıezmei?e ~ıkmıştır. 

Bu havalideki mcvhaneladen 
birinci€ uzun miiddet oturan ve 
kafaları bir havli tijtsül\iyen iki 
arkadaş akşam ~('Ç vakit mE>vha -
neden çıkarak Do~ruyol c ... ddcc;ln
de bir aşa~ bir vukarı dolnsma~a 
başlanuşlaroır. Kadirle. Şükriinün 
bu ızezintisi '?ecenin J((!'Ç saatleri
ne kadar devam etmiş. bu esnada 
Portakal Salihle üç arkadaşına 
rastla~lardır. Bu telak"vi mü -
teakib, K.adir evvelden tanıdıil• ve 
b"r rne;eleden dolayı darı n bu • 
lundu,inı Portakal Salihe ımalı hır 
~öz işareti '1tarak, vanındaki J?enç~ 
!erin kim olduklarım sormus. o da 
bu manalı sonışa hiddetlenerek: 

Kcıtil Salih 

kınca bu defa iş bir arbede halini 
alıtrak beş kişi biribirlerıne ı:tirnıiş 
!erdir. Bu eBnada Portakal Salih 
bıçağını Qekerek Kadrin üzerme 
atılmı.ş ve kuvvetli bir darbe ıle 
garsonu kasıj!ındnn yaralıyarak 
kanlar içinde yere sermi~tir. • 

Kadirin bu akibetini .(.!bren di -
ğer kavıgacılnrla ikatil siiratle 
vak'a yerinden uzaklaıarak kac -
mış1ardır. 

Garson aldıitı bu bıçak varası
nın tes.rile ifade veremedP.n öl -
müştür. 

Cinayetten hıtberdar ~:ıen em
niyet miıdürlükü memurları der • 
hal faaliyete j?e-çe.rek, kavızacılar -
dan Muzafferle arkadaşı Tatati Ga 
latada .(.!izlendikleri bir ahırda, 
Poritakal Salih1e arkadaşı Alivi de 
Araıbcamisinde saklandıklan bir 
mavnanın içinde vakalamışlardır. 

Emniyet müdürlüğüne ~ctirilen 

i taleb fazla ! 
i ! Bu yüul en •tokları azalan 
J bazı maddelerin liatları 
j arttı, lcuulye ihracı için 
1 li•an• verliecek 
! Hariçten ihraç maddeleri -
J mize yapılan taleblerin son za-
1 n;an1arda arttığı görülmekte - t 
i dır. Taleblerin ~o,ğalması. pi - c 

1 yasada bazı maddeler üzerinde : 
ı fıat teref!ülerine sebeb olmuş- $ 

I• tur. İhraç stokları azalmış i 
olduğundan, veni sene mahsu- i 

1 lünün ihracına kadar f at yük- : 
i sekliğiniıı devam edecc~i zan- : 
• nedilmektedir. Yapılan tetkik- i 
~ lere göre yükselmeler bilhassa İ 
: ya~lı tdhumlarla. b:ız h t1 b bat : 
: maddeleri üzerinde olmuştur. ı 
i Susam 31 kuruştan 35 kurusa. 
: ketnetdhumu 31 kuruştan 36 
i Gcuruşa. kusvemi de 7 kuruştan 

9 kuruşa ytikselmistir. 
Dı,ğer taraftan fasulye iiat

Iar nda da tcreffu vardır. Hü
kıimet bu malın beklemekte 
ol<lu~nu ve stok vaziyetini: 
~zöntinde bulundurarak, ya
kında ihracı ~çin lisans vere -
cektir. Fasulyeden başka no -
ihud ve baklada da hissedilir 
der~e yükselmeler icayde -
dilmiştir. AlakAdarların ifa -
desine ~re; fasulye fiatlannın 
vükselmcsi yaklaşmakta olan 
yeni sene fasulve mahsulüne 
de tes:r edecektir. Bunlar iyi 
fiatlarla hiraç edildiği ıtakdir
de. müstahsil de para kazana
caRından önümüzdeki piyasa -
nın iyi fiatlarla açılacajtı tah -: 
min olunrnııktadır. i 

\.. .............................................. / 
Koyun ve keçi 

derisi yükseliyor 

Fıat mürakabe komisyonuna 
çok ~arib bır ıhtıkar vnk'ası ıh
bar edilmiştir. İddia ~udur: 

c- Bunlar senin bildı~ n ı~nç
lcden değil... Saita, sola sataşma
dan adam g :bi yoluna eit ... , 

Cevabını vermiştir. 
Portakal n bu cevabını hazme

demiyen Kadir, ekim olurlarsa ol
sunlar!,. diye bu .grupun uz.erine 
vürümüş, onlar da mukabeleye kal 

katil. suçunu itiraf etmiş, aleti ka- MlllTın •ıiu Jeri•i ihracını 
ti1 o1an bıçağ"ı, Galatada Beroer - menetme.i ba maJJMin de 
ler .s<>kaj?ı kösesindeki çöplü~e at- .. L __ ,_ • • ·L old 

Tan nmış edebiyat hocaların -
dan biri tarafından yazılarak bilA
harc satıştan kaldırılan bir kitab. 
müellıfi tarafından 600 adedi kilo 
f atına 5,5 liraya b "r kitabcıya sa
tılm şt. r Bu kitahları alan zat 
bıla~are bunları 25 kuruştıın sat
ma~a başlamıştır. Kitebın müeıli
fi bu vaziyet üzerıne kom syor.a 
mtiracaat ederek ken<lıs'nin ı.atı .. a 
arzetmıyerek, an ak kılo fiatına 
satmağa razı olduğu bir kitab ü
zer ndc ih-tıkar vamlc} ıtrnı iddia 
etm ştir. Komisyon bu idd ayı tct-

tı~mı M>yle-mistll'. yu~canı macı.,. u 

k etmcktedır. 

Op9ratör M. Koma! 
bugün ayrı;ış 

dersini verecek 
Gtilhane askeri tatbıkat mek -

teıbı hastanesi birinci harıciye 
kim ~ı profesoni albay doktor ve 
operaı.ör M. Kemal Öke tahdıdi 
aın do!ayıı;ıle bu~un ordu hizme -
tlndc n aynlmaktadır. 

Profcsöı·.in bu ayrılışı miinasc
bet le bı.ıınin so.at 17 dE' Gülhane 
hastanesinde bir veda töreni ya
pılaca'ktır. 

Gülhane profesörler;lc. meslek
daşlarının iştirak edecekleri bu 
toplantıda kıymctlı operatörümüz, 
eon dersini verecek. müteakıben 
yakın arkadaşları tarafından ken
dısinin mesleki hususivetleri hak 
k nda 'konuşmalar yapılacaktır. 

Hilil klübünün konırui 
Hilil Spor Kliibii:nd.ı: 
Ekseriyet hiıı) 0Jamasna11 yüzün

den 4 5 11941 Pazar aünü yapıla. 
mıyan adi kongremiz l 8/5/1941 
Pazar günü saat 10,30 da yapılaca 
iından sayın azanın Hitfen teırif • 
leri r"ca olunur. 

(Arkası sayfa 1 sütun 5 te) 

N:cib Serdengeçtinin cenazesi 
dün merasimle kaldır.ld1 

·-~~' 

Cmaze muwim:nden bir intiba 
Vefatını teessürle haber verdi-ı M'üteailtiben cenaze. önde Şdıir 

ıimiz. İaıtanbul u:numt meclisi bi- bandosu olduğu halde 50 d~n fazla 
rinci reis vekilı Neci.b Serden~eç- ı:elenk, polis ve itfaiye kıt'aları -
tinin cenazesi, dün meras"mle kal- nın iştirllkile Bcyazıd camisine ~e 
dırılm~ ve B&kırköyündeki aile tirilmiştir. Namazı :nüteAkib ce -
mezarl~a defnolunmuştur. naze otomobılle Bakırköyüne Ji!Ö -

Cenaze saat ıı.ao da, büviik bir tlirülmüş ve J1:ÖZ yaşları arasında 
kalabalı.im i,ftirakile Bevoilu be- e'bedi medfenine tevdı olunmuş -
lediye hMtaneslnden alınarak o - tur. 
tomob!He belediye binası önüne Cenaze merasiminde başta vali 
ı!riit lmiştir. Merhumun cenaze.si ve beledive rem doktor Lfttfi Kır
burada otomobilden indirilmis ve dar olduğu halde, Parti idare he
belediye önünde bnş d:ık'ka duru- yeti reisi Resad Mlmaro/tlu, umu
larak 15 yıldanberi hizmet etti~i mi me<:Hs ve daimi encümen aza
bına önünde merhuma k ... rşı höy- ları, vilayet, parti. belediye er -
lece bir hürmet vakfesi 'apılmıs - kanı, şirke Pr mümessH1eri ve 
tır. binlerce dostu hazır bulumnuştar. 

~azar Ola Hasan Bev Diyor ki: 

- Geçmiı olc.ın Ha 
aan Beyciğim, ne oldu 
ana böyle) 

... Bir ik.i cüııdür ne 
hir teY yiy•BUn ne de 
içiyonun) . 

• . . Raı..taız mııın, 
yokta bir fe)"e mi üzüL 
dün) 

Ha-.n Bey - Yok 
canım, aazetelerde aı
da maddelerimizin tah. 
lillerinin neticelerini o. 
kuduml 

Koyun ve keçi derisi piyasa -
sında yükselişı devam etmekte ~ 
dir. Buna .sebeb bu derilere il>raç 
lisansının verilmis olmasıdır. Ha -
!'içten talebler arttığından her iki 
deri fiatı üzeri!lde yükselmeler 
kaydedilmiştir. 

DiRer taraftan yerli sı~ır deri -
}erinin fiatları da yükselmektedir. 
Buna sebeb olarak Mısırın sıJ(ır 
derisi ilıracını menetmiş olması 
Rösterilmektedir. Malum oldujtu 
üzere. Mısırdan memleketimize 
külliyetli mikıtarda sı~ır derısi it
hal edilmekte idi. Mıs•rdan memle 
ketimize <leri 1thal edilememesi ü
zerine fıatlarda tabii olarak yük
ıtelmeler olmuştur. Sı~r derileri -
nin fiatlannda.ki bu yükselmenin 
kösele fiatlanna da tesh· edeceği 
zanncdılmektedir. 

Bir idam mahkOmunun 
nakzen görülen 

muhakemesi 
Bu.n<lan birkaç sene evvel Ça -

takada feci bır cinayet iflenmiş, 
Şevket isminde bir köylü kendi -
sıle kaçmak :i.stemıyen le'V~ilisi 
Zülfiyeyi ve kızın imdadına ko • 
şan babasıru bıçakla vurarak öt • 
dü~tlir. Bu çifte cinayetin fai
li bilahare akarcezada muhakeme 
ve netıcede idama mahkW:n edil -
mişti. 
M~kemei temyiz bazı cihetler

den bu kararı bozmuş; yeniden 
başlanan muha lceme dün netice .. 
lenerek, mütaleasını serdedt>n 
mtiddeıumumi Ziya Ya2'Jjtan bu de
fa maznunun ceza kanununun 69 
ve ~ inci maddelerine göre tec
ziyesini istemıŞtir. 

Dava, karara kalmıttır. 

Harbiye f aciaıı hakkında bir 
taV%İb 

Bir mü<ldet evvel, Harbiyede 
vukubulan ve iki Akademi talebe
sinin ölümile neticelenen feci oto • 
mobil kazası münaaebetile, ölen 
gençlerden Fuad Taymanın baba -
11 Kemal T aymandan bir tavzih 
mektubu aldık. Mumaileyh, bu mek 
tubda, oğlunun otomobil içinde bu 
lunmadığını ve earhoı olmadığmı 
yazmaktadır. Esasen bu cihet Müd 
deiumun~lik tarafundan da tav:ı,ih 
edilmitt.i. Kemal Taymanın arzu -
sunu yerine getirmek için bir kere 
daha bu ciheti kaydediyoruz. 

Mayıs 16 

Mahkemelerde: 

Paşazade dolandırıcının 
yeni marifetleri 
--------------

60 yaşındaki bir kadının, "Seni tedavi ettirece 
ğimf,,diye, iki Anadolulu gencin de işlerini gör 
mek bahanesile hayli paralarını dolandırmış 

Meşhur ıabıkahlardan Remzipa. 
pzade Şevket, gene sahneye çık -
mış, üç dolandırcıhk vak'asının fa. 
ili olarak dün adliyeye verilmiştir. 
Suçlu, aleyhindeki iddiaya na:ta -
ran, bu sefer de Gülizar ıımindc 60 
ya§ında bir kadının tedavi ettir -
mek bahanesile 40 lirasını, iki A • 
nadolulu .gencin de işlerini hallede. 
ceğini söyliyerek, paralarını dolan
dırmıştır. Dün asliye 4 Üncü cezada 
duru!lrnBl!lı yapılan bu hadise, mah. 
kemede çok enteresan safhalar ar. 
zetmiş, bu son dolandıncılığı Şev
ketin bütün öbür suçlarını bastır • 
mıştır. 

Kendi halinde, ihtiyar bir kadın 
olan Gülizar başına gelenleri mah
ltemecle şöyle anlatmıştır : 

(<- Ne siz sorun, ne de ben an-
latayım bay hakim. Bu adamın ba. t' 
nl\ ettikleri anlatmakla bitmez ki .. , 
T ~~vi içi,n Gureba hastanesine git- ı zı. ~l.~adL A Etfal hastanesinde tcda. 
mıştım. ) anımızda <;alı~n Ali de vıın JÇUl, ta paşa babam zamanın • 
benimle beraberdi. Bu ıırada, Şev- danbcri tanıdığım bir büyük r!ok. 
ket yanmıa geldi ve bana <·burada 1 tora mektub yazdun.» 
hutalara iyi bakmıyorlar, seni Et_ Yaıılı kadın gene söze karı"mak 
fal hastanesine göndereyim. Orada istemif, hildm kendisine ihtar e _ 
bütün doktorları tanırım!» dedi dince: 
«Sen kim.sin, oğullıı dive sordum. ıı- Aman bay h.ikim. Bu adam 
Miralay olduğunu söyledi. A. ıloğ. patlatacak beni .. :t 
rusu emniyet geldi bana. Dediğine 
uydum. Derken hav hakim, Etfal 
hastanesinde büyük bir doktora be 
nim ıçın me1<tub vazdı. Tavqiye 
mektubu. «Hay, A11ah senden ra
zı 0)9un, Hızır gibi yetiştin, varol 
evlid ! ,, dedim. Mektubu alıp, doğ. 
ruca hastaneye gittim. Doktor o • 

Demi tir. Neticede suçlu gerek 
bu suçunu, gerekse Ali ve Mehmed 
isimlerinde iki genci dolandırdıiı 
nı tc'vil ve inkar ctmi tir. 

Fakat, hakim Şevketin tevkifine 
karar vererek, şahidlerin celbi için 
duruımayı talik etmiştir. 

rada yoktu. ~rt~si gi~nü_ ~u Se.vk"t A.fl'f.erlik işleri: 
evvelce adresımı aldıgı ıçın, Nısan-
ta"ındaki evime geldi. B1&na hat -1 -·- -
tane ile görüştüğünü ve ilaç parası 312-332 doğumlu acemi erat 
olarak 1 O lira lazım olduğunu söy. .evkediliyor 
ledi. Aklıma fenalık gelir mi? Ver- Beyoila Yerli Askerlil Şubesin-
dim. Bir gitn sonra gene geldi, bu den: 

d.;fn .d~ 20 liramı aldı:. '?.itti ... Üçün 1 _ 312 (dahil) 332 (dahil) 
cu günu baktım gene gorundu, ııPa ll""d)" · I '" k 

·ı.. · · k .. f' 1 d' 1 O ı· d tcve u u acenu s1am erat sev c. ra ı aç ıçın a ı ge mc ı, ıra a. d') kti 
ha vereceksinlıı dedi. Onu da al-

1 eıce rT. I .... 
22 

M 
d S b. d h - ·· d' M - op anma gunu ı ayıs 

ı, onra ır a a gorunme ı. e- 941 p b ·· "d'· '- d"' ·· k h . erşcm e gunu ur. ra.-a uştum, te rar astaneye gı. 3 l t ·ı ı d h 1 
d

. k w - s enı en er a a evve gc.. 
ıp, o do toru aradım, Adamcagrz ı k lb' ) · · ) b')" 1 

• • • w ıere e ı!le erını a a ı ır er. 
haatayrnı,. oradan adresını ogre - 4 v kt' d ı . 1 • . . • . B l 1 . - a ın e ge mıyen erın ... 
nıp evıne gıttım. aşıma ge en r:rı k l"k '- 90 dd · 

J ··1d·· Se . ı..ı l er ı Kanununun ncı ma em an atınca gu u « nı a Qatmış ar, "b' .. w• .... d'l' 
k ı_ l .. 

1 
d d' 1 muCJ ınce ceza gorecegı ı :ın c 1 ır. 

araKo a muracaat et 11 c ı . "te * · 
bay hakim, hepai bu ~adar. ~en bu Sariyer Askerlik Şubesinden: 
nun dolandıncı <>ldugunu bılsı>v - Mıntaka ı h lk d 1 312 
d. h' . . d" .. a· m z a in an o an • 
ım. ıç para vcrır mıy ım r ır 332 I' b · 'h · d h t"' b 1 f' b . D·· yer 1 ve ya ancı acemı 1 tıyat 
a a ~1, ov c ~r ov eıı.. un • erlerin doğum cüzdanları ve vanıa 

yada kimselere manmam. Ama - aııkcri vesikalarile birlikte 18 Ma
nm, hafltll8 bu gclr.nlerden somu yııı 941 ta--ihinde ıubeye behemehal 

Bundan ıonra hakim Paıazııde miimcaat etmeleri. 
Şevkete dönmüş ve kendisine ıor -
muştur: 

cc- Mahkumiyetlerinin adedi o 
ltıt<:lar çok ki. yeni bir auç İşlediğin 
ve ıabit olduğu zaman, mahkeme • 
ler sana verecekleri cezayı hesabla. 
makta izharı aczediyorlar. Anlat 
bakalım, gene ne yaptın?» 

Suçlu cevaben, demiştir ki: 
«- İşin evveliyatını bilseniz, ba 

na hak verirsiniz. Bu işdc zerrece 
kabahatim yok. Bu kadını hastane 
de gördüm. Hastaymış, kanını tah
lil etmiılcr, fakat neticeyi öğrene -
mem.İf. Alman dolctorja, alm,anca 
k<>nu,arak, tahlil sonunda ne ne • 
ticeye vardıklarını kendisinden ıot 
dum. Meğer, frengi deiil miymiş; 
hem de zaid dört.» 

lhtiyar kadın, burada dayana -
mıyarak IÖze kaflflllıttrr: 

«- A, üatüme iyilik, aailık ... 
Bak, neler de konduruyor. Bu yaı 
tan sonra ... ıı> 

Suçlu, sözüne devamla: 
«- Kadını tedavi içfo bir dis. 

pan1Cre sevkedcceklermiı. Bu ya~lı 
bir kadın. Orada fahişelerle bcra _ 
her tedavi edilmesine vicdanım ra-

Oskndar meydanının tanzjmi 
Belediye rciı muavini LUtfi Ak. 

soy, bugün bele liye, imar, fen i~ 
leri ve emlak müdürlerilc birlikte 
Üsküdara giderek Üsküdar meyda
nının tanzimi işi etrafında tetkik • 
lerde bulunacaktır. Meydanın tan. 
zimine bugünlerde baılanacaktır. 

( TiYATROLAR) 
18 Mayıa Hl Pa~ günü aqamı 

saat 21 de Şehir Tıyatrosu komedi 
kısmında C.Aaım Baba) Jübilesi 

Münir Nurettin konseri 
HALK OPERETİ 

Naşid ?e Halide Pişkin 
Oıte bergün açıktır 

Osmanlı Bankası, 
spor bayramı 

08lun1ı BankMuıdan: Gençlik ve 
Spor Bayramı dalay1.Slle, Osma:nb 
Ba.ntasının oaıatt. merkezile Yenica· 
mi w ~u tubeleri 19 Mayıa lMl 
Pazarteei günü tapalı bulunacaktır. 

BUGÜN MATiNELERDEN iTiBAREN ' 

TAKSiM SiNEMASINDA 
Dans • Şark - Net' e ve macera dolu hareketli bir 

1 - l.tanbulda ilk defa olaHk 
program 

Tehlikeli Seyahat 
TOM BROWN ve PEGGY MORAN 

tarafından oynanmış büyük macera filmi 

2 - Yıldız Sultan 
N E C AT ve ABD Ü L G AN l 
tarafından oynanmıt türkçe aöılü ve arabca ,ark.ılı 
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6 Sayfa 

Davasta 
Kasaba bütün ha/kile 
beraber gene Batpaza 
rına göçe hazırlanıyor 

SON POST~ 

Sözün kısa 
(a..t-rafı 2 nci 

pahasına çıktı. Kör de~ilim. 
la hiç. Baktım. $[Ördüm ve 
iti hükfunet bizım jlibilerı 
direceiim. rahat ettirecel'.Jll 
dül\,V&run zorlu~unu celuyor 
alay kuru kalabalıiız. Hü 
başından dörtte birimiz 
~t&e. kömürden. benzinden. 
triktıen, erza'ktan hayli tıı 
lacak. Fazla olarak insan Oj}l\I 
tak oldu mu ister istemez 
du Y81)ıvor: yapmasa da d 
duya kulak veriyor: farkınd 
madan başkasının llfiannı 
yor. cHazır yol paramızı ver 
eşyamızı bedavadan taşıyara 
tel~ te kendi isteitimize bır 
rak bir Anadolu seyahati, bir 
va ıtebdilr fırsat ve imkanını 
dem veriyorlar, ı( delim ı. 
kalktık. "eldik i.ştel İvi de 
Cocukl• muhit de~ıştirdi 
memleket gördüler .. iştihalart 
çıldı; yüzlerine renk ~ldi. 
bütün a(ln bahçe ile uJra 
nrm.. kadın evde kıslı k tarh 
eri$le hazırlıyor. O~lanlar n 
de sabahtan SLkşama kadar kı 
baitfa, bayırda. Ben nPrede 
lurdum bu nimeti. kendi ke 
me?. Allah razı olsun has 
kilerden!. -------

Sıhhi bahisler 

Edirnede bir köyluyı 
yıldırım çarptı 

efendi, ona inanmayınız. Tıpkı ba- _ Mösyö, llel'ede o? runa dönük olarak devam etti: bulanıklık içinde hortlaklara 
na yaptıiı Ribi sizin ~zünüı.e de Torray elile merdiveni i.faret e- - Oda bombof. Garrisonun o- ziyordu. Her ağaç sisin ıçınde 
kül serpiyol'. derek: dasında da kimse yok. Şatonun ID!i gJbı iai ve sabah havası 

Sert bir ses onu susturdu: - Yukarıda, bemm odaDlda. yan tarafına "iden kalJl da anah- kokusile metbu idi. 
- Evet, hakikat bu. Öldüren a- Dedi. tarla ıkilidlenınit. Geliniz. bizzat -~~-~~tkeçısı kagıbi koıkanşan Fl 

damın kendi el yazıs•le yazdılı i- Be~ homurdandı ve merdiveni kendiniz ıörünüz. y_....u-.i bara ya c tirafları benim elimdedır. üıçer ~r atlıyarak yukarı doAru Todd sual soran •baluşlarla sato yolu tırm:ınıyordu. Fakat yol 
Dedi. tırmandı; Mansard ve Boldini de sahibine baktı. sonra her ikısi de yarısma ~eldi~i zaman iki 

Yamı Valr•IÜI Willi 111 Torray mutad sük\1..eti ve katı peşinden yürüdüler. Galeriden. a- merdivene doJtru yürüdüler. kalıyı ~ördü ve onları bekle 
Size bütün isbatlan ~e- Pori-Phadric'de olduiunu l&Al)'O- yüreklili~ni muhafaza ederek dımlarının sest ~eliyordu. Flora onların pefinden ~ıtme- ~in biraz durdu. 

fim, notlar aldım ve her '9Yi bir' rum. merdivenin ba11nda !(Öründü. Verity gözlerini tato sahibine di; «eri' döndü ve koridonın bo- . Kendisine sual sorulmasına bır kaydettim. Verity oevab verdi: Polis memuru onu aörünce va- döndürdü ve onu fevkalade sert yunea koşarak sofada kayWldu. kit bırakmadan yol!" beraber C 
Pol~~ .. memuru (ev:kalide .-.ar- _ Dol'ru. Yalnız Mösyö Berır, ziyet aldı. gördü. Ü'ç adamın meııiıvene dojt- lkı Amerikalı birbirine bakıştık- malarını işaret ettı, sonra 

mış !?°nı?uvordu. Suratlı ko!un.u Mis Mac Reay'in mevcudiyetın- Şato sihibi onun selamını la- ru ~asına takılan bakışların- tan sonra bakışlarile onu takib et- lippe'e dojtru dönerek ~rdu: . Bergın elmden kurtardı, reamı bır den kendini unutacak kadar ileri kayıd blir şekilde iade ederken: da tuhaf bir tecessüs okunuyordu. tiler. Sonra onun -peşinden yürü- - Siz. bu sab3h a.d~ 1.le sahil tavır takındı, sonra. otomatik bır '(itti. Mös1') Ga1Tiaonu üzen de bu - Ah, siz misiniz Todd? Bir saniye sonra. hiddeUen kıp. düler. rasındaki yolu ~tı~ 
hareketle, ceketin'n dütmelerın.i oldu. M&yö Garrıson belkı onu Dedi. kırmızı olmuş yüzıle Be~ merdi- Ka1>1da beJiven iki 1>0lis memu- araba ne oldu? 
oö dü ve iç cebinden, iri bir not eezalanchnnak ~ Reç harekete ,Aiır abr merdivenden ;ndi. E- venin sahanlıJtında Röründü. tu ile yüz vi.ize «eldiler. Büyük Verity: de~eri çıkardı. «eçt!. Fakat Mösyö Be~n. hıd- linde bir zarf tutuyordu. Ba~a baiıra: dış kapı ardına kadar açıktı. A- - Gitti. diye cevab verdi. 

Bu anda Verity, ikisinin arasına detten kendinı kaybetmeaıne mü- Zarfı polis memuruna uz.ttı ve -·Bize oyun oynadı bay polis, ~ yolda kimse yoktu, fakat bacı beklemek. i*..emedi. 
-1rdi ve: saade etmiv~inize eminim. Ka- sözlerine devam etti: dedı, yukarıda hiç kimse yok. bahçeye duvarhk yapan parmaklı- bunun tehlikeli olacaıuu söyl 

- İşte Mösyö Stephen Garrison, tıl itiraflarını yaptıktan 80lll'&, - Katil bu iUrafnamevi hazır Şato sahibi ornuzlannı kald1r- ım kapısı aralıktı. Stephen ve ve- Deniz cezir halınde iken bu 
bay polis. dedi, Sizin motörünüz Vikont D'Arenne'm ölümünde ar- ladL, siz «eldiıd\ız zaman da u. dı. Tabakasından bir tutam tütün ritv oradan ~ller. tam kendisıni araması idn 
ile birljjr.te «öle l(iren Ariel yatı- tık h~ir sır kalmamıttır. O da, liın edilmesini söyledi. Onu teıv- aldı ve cevab verdi. Dailardan apJı doıra sis bu- cı oÇOCUia tembih etti. nın sahibi. Mösyö Garrisonun yatının kuman- kif etmeden &nce bu sayfalar tı- - Birka~ dakika önce yUltarıda lutları :vuvarlantvordu Satonun ~ kız içini ~kti. Cok 

Polis memlll'U milteeair ıörü- danı kaptan Mac Kenziedir. _.ine ıbir p atmanız hayırlı o- idi. Bu obaylar da buna enhiddirler. duvarlan. 1tu\eled. burçlan bah- ~ ~ilyordu; sonra, . 
DÜYO'i'du: ~ balınP ça~ta bqla .. ı.caktır. Dedi ve el\le de iki Amerikalı- ~yi kaplıyan ketff bir sis kılM bndine 9Bylelllyormuıs ıfbı 

- Evet, tiyle, d.dl. Yat bizim clı: Todd. zarftan bir talıcl cıkara- yı j(Ö&teJ'di. ıi)mülüyordu. dandı. 
mammtan aeldL Uç aün iııacıl - Yma lifJApnaaus. ~ rak IOl'd\ı; Be-. Jizf1 daima 1»0li• memu- Bahcedeki 181ak Mykeller. 1Kı 



Mayıs SON POSTA Sayı •• 1 

Atlanfik meydan 
muharebesi 

T~sarruf ~~noları Ha!a şehidlerimi~in Seksen~ik birih_tiyar Niçin-Nerede-Nasıl? 
ıhrac edıhyor azız hatf raları dun askerlik şubesınde 

<aa.ta.ra.fı l l9d 8"fada> (&,taralı 1 inci sayfada) b""t•• dd (Baıtarafı 1 inci sayfada) . . . (8aftarafı 5 in~ aayfa~a) ret şuaları n~e~~yi~ de. ya~ 
I! ·- .. -ı.. ·-..ı- .. 1 .. ) d ilm k u un yur a .. ,_ "d b"l kt d" cısım uter kocaman hır demır ol ııık verselerdı bugu-nku tenvuat ... 

~
4Jrgi1tere hava meydan .mu.u~ - r..-.c.u'U.Cl ezcum e şoy e en e - ruyere& gı e ı me e ır. k d h d . . uhak . . . . 

' l ·· .. ln t...,:ı~ h 1 ld B d ihti" - .. ·· b"' sun- lfl tan maa a araret e neŞ- temımız. m kak ki flIJlclikindea . nin, Hıt etin :muclaıaaSlz - çU.1..1 : u yur sever yar omrunu u- d k d h 
~er::re girerek bu topraklan çi~ Bütün dünyayı yayılma teh eyecan a anı 1 tün harblerde gönül!V asker olarak re er. . . ço B a .. ak1:cuza m~l olurdu. . • 
-=lElk ihususundaki hülyasını na- likesi altında bulunduran harbin • • geçirmjştir. 1293 senesinde Gazi Işık elde etmek ısterll<en, meyda. . ugun u tenvuat şebekesıım 
'1 S"Uya düşürmi.ış olduğunu ha - henüz iharb harici kalan mHletle- (Baş tarafı 1 ~ ~) . Osman pa~ ordusile gönüllü ola. na gelen harareti yok edebilmek brze çok:pa~ahya mal oluşu, sade. 
iıl-lattılrtan sonra şöy}~ devam et- rin iktı.sadi ve mali vaziyetleri ü- dan açılın~ ve v~nlen «ti» ı~r~ti rak «Plevne muharebesine)) iştirak bi~m, tenvirat işinde hakiki bir in ~e elekt_nk. lambalarının . pahalılı • 
~ir: zerinde yaptığı ıtesirler J?İttik<;e a- üzerine kıt.al~r, aubay.lar .ve butun etmiştir. kılab yapmamız lazırngelir: Yani gın~.an ılen gelmemektedı~. Fakat 

Bü.vü-k Britanyayı •e onım At- ğırl~a'ktadır. Hassatan milli mü sivil halk ihtiram vazıyeti almııtır. T 914 Cihan Harbinde «46 ncı fU veya hu .cismi ~dırmadan, na- bugun mevcud. olan ele~!~ santr~ 
ltntikle olan muvasala yollarını dafaa tıazırlıklarmın istilzam et • ~ anda ~ey~, Gala~ k.ulele- fırkarun J 44 üncü alayının 2 nci n beyza halin~. i'.~tırmeden ııığı el. ~~rı da, umumı.ye~.le henuz. ı~ab etti 
taran ikinci hava ve denizaltı tiği parayı normal varidatla te _ lennde. Tesmı daıre ve muessese • taburunun 7 nci bölüğünden 38 ay de etmek usulunu bulmak.. gı kadar tekemmul etmemıştır. 
ltıe:vdan muh~rebesi de şimdi ce- min etmek jm\:ansız b:r hale ~el- lerde ve limand9:. me~ud gemiler- gönüllü olarak hizmet etmiştir. Hararet neşreden şualarla mü - Fena kurulu, yüzünden, gerel: 
~.Yan etmektedir. Bu muharebe - ıniştir. deki bayraklar agı;. ~gır ya~ıya ka- 1920 İstiklal Savaşında Kuvayl cadele etmeli miyiz) bu~r ka:anlannda, gerek buhar 
)~ karşı kopbilmek için bütün e- Bu suretle har'b iktısadi rejimi- ~ar indi~~~ş ve. ~utun gemıler, fab Milliye kuvvetlerine iltihak ederek Elektrik lambasının nepettiği ha makinelennd~, g:rebe e~~ktrik ~ 
'erji ve maiharetimizi kullanma - ne ~rmiş bütün devlet maJiyele - rikalar duduldennı çalmı.ş!a~dır.. .. Aydın cephesinde (Demircinin ma raret, hiç de bizi rahatsız edecek tralları~da hir yıgın enerJı boşa git 
tuz lazıın<lır. Biz bu muhMebeyİ rin<!e ta1ıbi'k edilmekte olan ıve Müteakıben Tayyare a.~ıde~ o. iyetinde) bilfiil çalışmıştır. kadar değildir. O halde, varsın e _ mektedır. 
~ kazanacağız. Atlan-tik muhare emis:ıronlara mt:hmaemkan manı nünde ordu namı.na ~ava usttegme. Memieke.'t.in istiklaline dolırnnuL Iektrik lambası biraz da hararet Elektrik santra1larında istihsal 
ilesi ne kadar •.ızarsa uzasın, .Hitler olması dolayısile iiat tereffiilerini ni Adil Kartal bir hı~a~ed~ bulun- duğu anda gönüllü olarak çalışmak neıretain, ne çıkar~. edilen elektrik enerjisinin ancak 
~line, altı ay evvel birinci İn- önlemekte faydası bulunan tasar- muş ve ezcümle .. deT?t~r .. ki: .: için Nazilli askerlik şubesine baı _ Faltat iş hiç de bunda d~...ıir. beşte biri lambaya kadar gelebil. 
~tere me""."·dan muharebesinden ruf bonoları usulünün memleketi- «- Bugün guneJJ.n, Turk ıı0 •• k - VUl'mu .. tur. cxnu meltedir. Sonra, lambaya gelen bu 
l ·' d l h b 1 y Bizi burada alakadar eden cihet, b b 
a...a~eçmck meoburiye-trnde ~al t- mizıde de tat'bi~. bir ~araf.!a~ ban~ terini. he~. böy .e .t~~· ep. 0 !. ~ Vücudunu ömrünün sonuna k.a. ıtık elde ederken, dolayıaile hara. e~te ir c~reyandan da ancak % 
~ zamana nazaran. daha zıyade kalara tevdi edı~memış .küçuk ta~ lekesız gorm~ ı~ .. olenl~ .~ok.. dar milJet hizmetine ha.aretmeğe ve 1 1 l~1Ak ~alıne tahavvül etmektediY. 
>aklaşmış olmıyacakbr. sarruflann hazmeye ıntikali ile lerden ışı1c gıbı gon~llere duştukle- bu uğurda canını da feda eylemeğe ret nqreden fualar elde edilmesi, Me.ela hız elektrik istihsali için kö.. 

B.Jkanlar milli müdafaanın fevkalade mas - ri gündür. Nemli gozlerde onların ha:ırır bulunduğunu 8öylemektedir. bize fevkalade pahalıya mal olmak. müre 5 00 kuruş verirsek, bu he§ 
Balkanlardan bahseden Amery raflarından bir kısmını emisyona hayali, titreyen dudaltlar:mızda on Resmini gönderdiğim bu kahra- tadır. yüz kuru~ ancak biT kuruşu l§ığa 

Belediye alb ayda '( 
bir milyon 800 bin lira 
istimlak parası verdi 

"-ınları söylemiştır: gidibneden karşılamak 're djj~er ların adı, atan kalblerimızde onla. man ihtiyar yurd müdafaası ıçın Şayed birim lambalarımız hara - gitmektedir. 
Bi-ç beklenm:ven Balkan muha~ taraftan bu tasarruf sahiblerhıe rın kanlarlildan sönmez bir ateş canlarını fedaya hazır milyonlarca 

~inı·n Almanvava tahmil ettiği ellerinde atıl duran servetlerden var. Bu atq hiç sönmiyecek.. Ulu Türkten bir örnektir 
- kazanç temin etmelerine imkan Önder Atanın ya1ctığı bu kıvılcım · 

laYfetl'er Hitlerin Türkiyeye doğ- vermek ve nihayet bu vatandaş - İnönünden doğarak. koca bir gü -
l\ı lllU'Zatferane bir yürüyüş hak-lı ların asıl matlub olan uzun vadeli neş <>ldu.)) 
labnQalri 'Projelerini altüst etmiş 0 - devlet istikrazlarına alıştırmak _gi- Genç havacıınızdan sonra Hava 

ilir. bi hayırlı neticeler vereceği an - Kurumu namına söz alan Meliha 
Balkan muharebesinin Alman - laşıldıwndan layiıia esas itibarile Avni Sözen de, karada ve denizde 

hnın münakale yolları ile iaşe b llı.e?'ılbaları üzerınde yapacağı te- encümenimizce de ka ul edilmiş- har&alu yaTatan Türk aühayının 
~ı l ,_ · ed"l tir. icab ederse havalara <la kahraman-
.. , erin altı nvdan evve rııss ı - Liyibam'a esaslaı1 lık me Lıbeleri yazabileceğini teba.. 
Ilı.emesi mümkündür. ıa L.....ı .... _ --~ Layiha esaslarına göre tasarruf rüz ettirdikten ııoma derni.Jtir ki: 

ınuLUl .,, ..... .7..... bonoları ihracına dair kanunla «-Vatan uğrunda kahramanca 
haktan hahaeden Ameıy bu kurulmuş olan amortisman sandığı mücadele eclerk.~ düşenlere bu ye

"etnleltette çok tehlikeli bir vazi - tedavüldeki !Iliktan 2E milyon li- niden başlıyan ebedt hayattrr. 
)etin tahaddüsüne ramak kalm~ ravı gıec:;memek üzere hazine ke:fa- Türk havalarının yılmaz çocuklan, 
olduğunu söylemii! ve ıunları ilave Ietile hamillerine muharrer kısa ~erefli hava si.ibaylan ve aziz şe -
~~tir: va.deli tasarruf boooları ihracına hidlerimiz gönlümde sevgi. ellerim. 

Biı Rqid Ali ile aveneııini oyun- mezun olacaktır. de bütün bir milletin size olan aş • 

Milli Şefin 
fotoğraf !arı 

Ankara 15 (AA.) - Bugiin 
aldığımız haberler MilJi Şef ismet 
İnönünün hediye etmif oldukları 
fotoğrafların Afyon, Bayburt, Ye
ruce, Beypazarı ve Şiran'da Parti 
ve Halkevlerinde şeref mevkileri _ 
ne merasimle konulduğunu ve bu 
münasebetle yap~lan toplan1.'llarda. 
Mj))i Şefe karşı en içten sevgi ve 
bağlılık duyguluı izhar edildiği 
bildirilmektedir. 

Belediye son altı ay içinde şeh
rin muhtelif semtlerinde )'aptığı. 
istimlak için 1 milyon 800 bin lira 
istimlak parası vermiştir. 

Bu ar®a Beşikıta.şta Barbaros 
tünbesi yanındaki bıçak fabrikası 
78 bin liraya istimlak olunmuştur 
Kadıköy Altıyol ağzında açılacak 
saha için şimdiye kadar 150 bin li
raya yakın istimlak parası öden
miştir. Buradaki istimlak işi henüz 
ikmal edilmemiştir. Firuzağa ca
misi cİVar~aki istimla~'deır .i-çin 

Küçük haberler ) 

e Dahiliye Vekaleti, Vilayete 
bir tamim göndererek bazı maaşlı 
ve ücretli memurların hususi müe. 
seselerde vazife aldıklarını, memu.. 
nn kanununa göre buna imk~n o. 
lamıyacağını bildirmiştir. Hususi 
müesseselerde vazife aldıkları ta -
hakkulc eden memurların resmi it
lerine nihayet verilecektir. 

~tını açık oynamağa mecbur et - Tasarruf bonolarının hasılatı kını taşıyan bir demet çiçekle kar
tik. Onlar da Alman yardımının amortisman sandığınca hazineye şınıza geldim. Rahat uyuyunuz, 
~~ktinde yetişeceği ümidile istedi - devredilecek, bu hasılat hazinc<:e b~zıler ayaktayız, mlisterilı olunuz. 
R:lrniz gibi yapmak zaruretinde kaL milli müdafaa hizmetleTine mü - Dayandığımız birli~rİ.ıiz, beraberlL 
d.lar. Biz bu suretle tam zamanın. teallik fevkalade tahsisata karsı - ~miz. istiklal ve hürriyet aşkımız -

• de şimdyie kadar 52 bin lira sar-i talya K 1 folunmuştur. 

e Dünkü ihracatımız 200 bin 
liradır. Muhtelif memleketlere gön
derilen maddeler arasında, Almaı.ı -
yaya tütün: ausam; Romanya ya ha. 
lık, Çelcyaya kuru fındık, kayaa:ı, 
Filistine ve Bulgaristana taze tuzhı 
balık vardır. Bundan başka Dani _ 
markaya da kuru yemişler gönde -
rümiştir. 

da hareket etmi§ olduk. İttihaz et • lıtıt: olmak üz~re irad kaydoluna dır. 11 

~tniz hattı harelcette !rakın iıtik - caktrr. BilahaT"" sehiT namına $ehir Mec 
ıcılıne zarar verebilecek hiçbir ni - 35 milyon lirahk İlılİkru ]isinden Halid Yaşaroğlu ve yük -
>'ttimiz yoktu. Biz Irakm, serbestçe Diya~kır istasyonundan Irak sele olculla.r namına da genç bir ta.. 
il.it.dettiği ittifakın hükümlerine ria- ve İran hududlarına kadar yapı - lehe birer veciz hitabe irad etmiş.. 
.l'~t etmesinden ba,ka bir şey iıte.. laıcak demiryolların :n ikmali için ]erdir. 
lnıyoruz. Irak bu ittifakı keneli em. 1stik:raz akdine dair kanını layihası Hitabelerden sonra mızıka ma -
~İyetirıin müessir ve yegane garan- ala'kadar encümenlerden geçere'k tem ma~tnı çalmış ve bir manga 
tiai olarak kabul etmiştir. umumi heyete sevkolunmuştur. asker havaya üç el ateş etmistir. 

Uyilha ~saslanna s,?Öre has• lı Bundan sonra daTetliler parltın 
Diyarbakır istasyonundan Irak ve tramvay cihetindeki tretuarına ge • 
İran hududlarma kadar uzatılacak l"erek mı-Ta .. im vedcHni takib etmi,_ 
demiryollarının inşasını tamamla- ler ve a.J..id.-v ... beledive. C. H. Par
mağa tahsis edilmek ve sc>nelik tisi ve Türk Hava Kurumu n&mlna 
fa"z ve ikramiye tutarı yüzde yedi çel~nkler konularak ihtifale nihayet 

UniverEitenin yerin
de bir teşebbüsü 

( Ba.ttarafı 1 inci sayfada) 

dan tesbit edılen kun programına 

olmak ve itibari kıymeti her sene 
k verilmiştir. 

on lbeş milyon li!'ayı geçmeme 
ve yirmişer senede itfa eanme« Ankarada 

ra 1 Yerebatan müz-esi civarınd::ı ya-

yanyada pılan istimlaklere aid muameleler 
yakında ikmal edilecek ve bura -

Roma 15 (A.A.) _ İtalya kralı, daki binaların yıkılmasına başla -
dün Ellbasanı ziyaret ettikten son- nacaktır. 
ra Yanyaya _goelmiştir. Diğer taraftan, istimlak işleri 

- hakkında yeni bir karar verilmiş -
Bazı yapağı tüccar- tir. Belediye şimdiye kadar ıbazı 

1 yerlerde binaları telt tek is1imJak 
arının endişeleri ~mekte, bu sırada istimlak sa -
Yapağı kırk!m mevsimi ,geldi _ hasına dahil bulunan diğer bina

ğinden, memleketin muhtelif mın- ların kıymeti artmakta idi. Bele -
takalarrnda fabrika eksperleri ta _ diye bundan sonra istimlak saha -
ı:ıatmdan mi.i.tbayaata başlanılmış- larmdaki binaları toptan istunlak 
tır. Eksperler umumiyetle Trakya- ·etmeğ'i kararlaştırmıştır. 

lngilizler Singapura yeni 
kuvvetler gönderdiler 

Singapur 15 (A.A.) - Resmen 

• Bakırköyünde Cevizlikte Ca
mi aokağında 1 3 numaralı evde o. 
turan ve hamalLk yapan Mehmed 
adı:.nda biri, dün istasyondaki va • 
gonlardan birinden hurda demir 
naklederken, bu demiTlerden biri 
ayağına düşmüş. yaralanmasına ae.. 
beb olmuştur. 

Yaralı hamal, tedavi edilmek Ü.. 
zere Cenahpaşa hutanesine kal .. 
dırılmıf. kaza etrafında tahkikata 
başlanmıştır. 

e Zindankapıda fahi, fiatla sa.. 
hş yapan Kosti isminde bir yağ ve 
ıabun tüccarı ihtikar su~unclan as • 
liye 2 nci ceza hakiminin kararile 
dün tevkif edilmift,ir. 

ırıazaran fakültenin son sınıf ta • 
~heleri 5 saat, dördüncü ve be -
~ıtıci sıruflar müştereken ve ikinci 
sıııu da ayn bir grup halinde ol
l'rıak üzere 20 şe.r saat ders ~e -
C~klerdir. 

~rtÜe otuz bes milV'on liralık ha
miline muhsrrer tahvi1 ihracı su
retile istikraz ak:iine Malive Ve -
kili rrıezan olmakta ve bu istikraa 
tahvillerini halin icabına _göre yal
nız faizli olank ve azami senelik 
faiz nısbeti vüz<le vedi nlmak ü
~r'l mrac hususunda Mali~ Ve
kili salahivetli bulunmaktadır. 

da. Kı.ritlareli, Lüleburgaz ve E -
dirnc mıntakalarında mübayaatta 
bulunmaktadırlar. Mıntakalann -
dan ahnan malfımata nazaran, di
ğer mahallerdeki ve bilhassa Ça
nakkale. Gelibolu ve Tekirdağ ha

Ankan 15 (AA.) - Bugün valisindeki tüccarlar malını sa.ta
yurdun her tarafında yapılan ihti.. madığınd.ım ve kendi mıntakala
fallene hava şehi<Uerimizin hatıra.. nna eksperlerin gelmediğinden şi
lan taziz edilmiştir. kayet etmektedir. Mübayaat tayin 

bil~cüğine göre, Çarpmba gü - 1 R A D Y O 1 
nü lngilt.ereden Singapur' a büyük 1 
k.ıtaat &elmiştir. Bunlar, İngiliz de- 1--------------ı 

!Iastabakıcllık kursları Cerrah
l>aşa hastanesinde ve profesörlerin 
~ezareti altında olarak yapılacak
tı'. 

. Ifaber aldığımıza l{öre, Üniver-
81~e idaresinin bu yennde teşeb -
h1 tısünden mütehassıs olan birço.k 

1hbiyeU kızlanmız bu ~e tatil 
llıünasebetile memleketlerine ,~t -
ln~ten sarfı nazar etm*erdir. 

Yardımsevenler 
Cemiyetinin toplanbsı 
Yardımsevenler cemiyeti iaal 

tolu bugün saat 15 de Eminönü 
~alkevinde bir toplantı yapacak-
ır. Bu -toplantıda yakında faalıye
~ R~-ecek olan gönüllü hastaba -
k.~cı kurslarına aid hazırl!klar ~ö
l'ti.şti 1 ece kt ir. 

Gön:öllü h~'ia.bak•cı kurslarına 
~~d talimatname, Kızılay hastaba
"1~ m~eibi talimatnamesine uy
~ bir şekilde hazırlanmıştır. 

Orta. lise ve yüksek tahsilli ba
}'anlarnan başka ilk tahsil!i ba -
~lar da kurslara ahnaeaklar<iır. 

Gençliğin elinde Samsun"an 
~nkaraya getirilen bayrak 

(8aftarah l i~ sayfada) 
bayrağı i8keleye getirerek ba.yraiı 
valiye Tnecek.tir. Bir numaralı at -
let bayrao validen tesellüm ede • 
cektir. 

Kotu gece ıründüZ' fawlasız ola
rak devam edecdtrir. Samwn böL 
gesi atletleri bayrağı yar'ln sabah 
saat 9. 30 da Amuyahlara, Amas -
yahlar ayni gün saat 20.40 da Ço • 
rumlulara, Çorumlular 18 Mayıs ea 
at 5 de Çankrrılara, onlar da &yııü 
gün te.at 14,30 da Aakenlılan tes 
lim edeceklerdir. Bayrak 19 Mayıı 
Pazartesi giinü saat 1 l de 19 Ma
yıs etadyomwıa gelecektir. 

5.JnMID - Ankaıa araaı tayin c
dikn wüzergih üz.erinden 484 ki -
lometTeclir. Bu mesafe.de 242 atlet 
ko.-.caktır. 

Şehrimizde Ulus meydanında ya edilen fiatlar üzerinden yapılmak
pılan ihtifale başta Büyük Millet la ibcr~ber ellerinde mal bulunan
Meclisi Reisi Abdülhalik Renda ve lar eksperlerin ,gecikmesi yüzün
Buvekil Dr. Refik Saydam olduğu den endişe duymaktadır. Yapağı 
halde Vekiller, Parti müstakil grup müstahsilleri, eksperlerin vaktin
rew vekili Rana Tarhan, Cümhuri- de yetişemedikleri mıntakalarda 
yet Halk Partisi genel sekreteri 1 mülbayaata Ziraat Bankalarının 
Fikri Tuzer ve Pa~ti umumi idare tevkil edi1me}.erini arzu etmekte, 
heyeti azaları, meb uslar, Hava Ku- b~ sureıtle mubavaatın daha kısa 
ruT.:'lu baskanı Şülcrü Koçak, Genel bır zamanda yaptlacağını ve ma
Kunnay, Milli Müdafaa Vekaleti lın ellerinde durmıyaca_ğını söy -
ve diğer Vekaletler erkan ve rüe • lemektedirler. 
S••t. Ankara Vali ve Beledrve Re- --------
~ Tandoian, milli müess~;ler ve Tiftik ihracatçılannın 
teşekküller direktör ve mümessi1 - toplantıın 
Jeri, Hava Kurumu eTkanı, Merkez Tiftik jh.racatçı]an birliğinde dün 
Komutanı, Emniyet Direktörü, Ha- bir toplantı yapılmlştır. Toplantı
va Kurumuna merwıb aübaylar, si- da son zamanlarda İngiltere ve Al
vil pilotlar. Harb Okulunda tah!!iL manyaya satılan mallardan sonra 
de bulunan hava sınıfı talebelerile elde kalmış olan ıtoldarın ihracı 
Hava Kurumu gedikli talebeleri ve hakkında Vekalete sorulan bazı 
çok kalabalık bir halk kütlea hazır ın<>ktalar \;"l'crinde görü~lmü,tür. 
bulumnu~T. Satış taahhüdlerinden sonra elde 

tbtinm ııiikUtu kalmış olan bu stoldarm ihracına 
Bütün dairder Ye müesse9eleT1e hükumet müsaade edecektir. Bu ti1 

te1"ekküller tııntfından hava ,ehid. tikler serbest dövizle veyahud mal 
}erimizin kabirlerine konulmak ö - mübadelesi şeklinde ihraç edilecek.. 
zere gönclerilmis olan yüze va~ın tir. BiTlik bu maksadla son zama.n
çelenk zafer anıtını c;evrelerP"f,te larda haneden yapılan talehleri de 
idi. Merasime Terilen bir i,aret i:i - gözden ıreçirmiştir. 

niz, hava ve kara takviye kıt' aları... 
dır. 

Bir göz işaretinin sebeb 
olduğu cinayet 

(Batt-afı 4 üacü sapada) 
Atıldığı yerde bulunan bu bı -

çağı P<:ırtakal SaHhin., Galatada 
kôftecılik yapan Abdullah adında 
bir şahıstan aldıih tesbit edilerek 
hu adam celbedilmiş ve sonnıya 
çe kilıniştir. 

KöLteci, bu bıçağın kendine aid 
olduğunu ve Salih tarafından ha ,. 
beri olmadan evvelki ,gün dük ,. 
kandan aşmldığmı çıraklarının 
kendisine söylemiş olduklar:ını 
ifade etmiştir. 

Cina~t tahkikatını mü<ldeiu -
mum.i muavinlerınden Kemal Öz
çoban idare etmektedir. Dün zabı
tada sor~usu yapılan katil: 

c- Evvelki Ji(ece çok sarh<>ştum. 

CU!\tA 16/5/ 1941 

8: Saat ayarı, 8.00: Ajans haber
leri, 8.18: Hafif müzik (PU. 9: Ev ka.. 
dını, 12.00: Saat aya.rı, 12.33: Muhte-
lif şarkılar, 12.50: Ajans haberleri. 
13.05: Türtiiler, 14: Karı..,ık müzik 

<PU, 18: Saa.t ayarı, 18.03: Mfizik, 
18.30: Meydan faslı 19.30: Saat ayan, 
ve a)am haberleri, 19.45: Ziraat tak.. 
vimi, 19.50, Beçilmiış şarkı ve \.ürkii
ler, 2'US: Radyo gazet.e.si, 20.45: Tem 
sil, 21.30: Kon~. 21.40: Radyo 
orlı:estra.'51, 22.30: Saat a.yarı, aja.na 
haberleri, borsa, 22.45: Raıdyo s:..!OD 
orkestrası, 23: Dans müziği (P}) 

lstanbul borsası 
15/ 5/ 1941 açıll}} _ ~anış flat.ıarı 

ÇEKLER 

Açıl]f 

Land:ra 1 Sterı.in 
New.Yorlı: 100 Dol&r 
Cenent J 00 İni~. ll'r. 
Atina 100 I>rahml 
lıladl"id JOO PeçeLa 
Yokobama 100 Yen 
Stokbotm 100 iaveo l"r. 

H nnanış 

6.22 
132.20 
!0.-

0.995 
12 89 
31.0175 
30.6275 

Robert kollej mezunları ) 7"!rİne yanılan ve 5 rlakika sGren 
ihtiram ıükutu ile başlanmış, askl'!r 
Te jandarma kıt' al arı reıımi selamı 
ifa eylemiııtir. Bu esnada bütün res. 
mi 'Ye hu 0 uat l,;nıı la ulak; bayraklar 
varıya mrHrildiiZi cril,i vollardl\ hu -
llll'lan halk ve hali harekette bulu~ 
na-ıt bütün nakil vasıtaları bu ihti. 
ram vakfesinin devamı miiddetin
ce bulunduklan yerde durmak sn.. 
Tetile ihtifale iştirak eylemi~lerdir. 

Bir katilin tecziyesi. istendi 

Arkad~lanmla beraber geziyor -
dum. Bir ara bu Kadire rastladı -
ğ'ımızı ve bana bir işaret çaktığım 
hatırlıyorum. Sonra bir kav~a ol
du. Ben ayırmak maksadile ara • 
larına girdim. F&kat bunlardan 
Kadir bana mü~hiş hır tekme sa
vurdu. Ben de bıça~ çekerek ara
ya karıştım amma ... ne cJdu bil
miyorum!> de::rıi$t!r. 

Eahtam v-e Tahvilit 

. Robert Kollejin kızlar hımını ikmal eden mezunlara dün mera. 
tltnle diploma lan verilmiıtiT. Resim .d.e yeni mczunlu bir arada görül 
ltıektedirls. 

Bundan sonra bando matem ba
va"I calmıs ve hir manıı:-a a_cıker ta
rafından havaya iiç el ihtiram l'ltı~t 
vaptlmış ve bunu bir kutmav sübay 
la di~er batiblerin 1'zİZ ~ehidlerimi.. 
zin hatıralan-nı canlandıran ve on. 

Ortaköyde. Kemal jıminde bir 
gençle münaıebatta bulunan met -
resi Haceri bıçak.lıyara1c öldüren tü 
tün amel esinden F aikin muhakeme 
sine 1 inci a,ğırcezada dün de de. 
vam edilmiJtir. 

Dünkü celsede müddeiumumi 
Ziya Yazgan mütaleasını ~rdetmit 
ve suçu sabit olan Faikin hadisede
ki tahrik sebeblcrini de nazara alı
narak., ceza kanununun 448 inci 
maddesine göre tecziyesini istemiş. 
tir. 

Dava, müdafaaya kalmı~hr. 

lara karst bütün milletçe duvulan cilerden mürekkeh bir heyet $ehid
en iyi hisJ,..re tercüman o\an hita - üie ıiderek hava kurbanlarımızın 
heleri takib evlemİqtlr. MeTamme mezarlannı ziyaret eylem.itler ve 
.,\hayet verilirken Başvekil doktor çelenkler koymuılardır. 
R.erik Saydam asker ve jandarma İnegölde 
;btiram lııt'alarile TtiTk Hava Ku- İnegöl l 5 (Hususi) - Bugün 
"llmu gediklilerini teftiş eylemit • yüzlerce halkın iştlıakile yapılan 
tir. hava şehidleri ihtifali çok canlı ol -

Ulu!! meydanlndaki 'bu mer-i - muş, 'büy\ik. ıehiclleı vecd iç.inde ._ 
mi talcihen a•lteri ve siyjJ tayyare. nılmı,br. 

Muamele olmam~tır. 
Katille, arkadaşları bugün ad - ... 

liyeye teslim edileceklerdir. ......_ ____________ ~ 

1 
Devlet Danizyolları işletme Umum 

MUdO'rlOGU llAnları _____ ____. 
Muntazam posta. seferleri yolcu ve yüt navlun tarifeleri değişmiştir. 

Yeni tarifeler 1 Haziran 941 tarihin den it.ibaren tatbik edil.meğe başla
nacaktır. 

Alakadarlar yirmi beşer kurut bed el mukabilinde a.oentalarnnızdan te_ 
da.rik edebilirler. (3739) 

Karacabey Merinos yetiştirme 
müdürlüğünden: 

çiftliği 

Müessesemiz ka,unlanndan istil1a.a.l olunan 5 bin kilo yarımka.n meri • 
oos yapağı 15 gün müddetle ve kapalı zart ı.ısulile a.rttırmaya 9ı.k3.rılmış... 

tır. Art.tırma 23.5 941 tarihine tesadüf eden Cuma günü saat 15 de çiftlik 
müdürlük binasında. yapılacakt.ı.r. Muvakkat teminat 563 lira.dır. Bu işe aid 
şartname Bursa Merinos yetiŞtirme m üfett..,ıiğHe Çiftlik muhasebesinde 
bergün görülebılir. İ.stelüilerin ayni gün Te .saau.. ~t.lik m.erteı&nde bu-
lmrma}VL tlS.l~)) 



8 Sayfa 
• 

POKER 
Traş bıçaklarile Traş 

olmak bir zevktir 
Tra!tan sonra cilde yanık
lık vermez. Yüzü yumuıatar. 

Her yenle ISl'lll'la Poker Trq 

lnçaldarını isteyin.iz. 

SON POSTA IJ. Mayıı ~ 

HİKAYE 
(BaJtarafı 5 inci sayfada) 

- Sözlerine inanıyorum; zira 
şimdi bir hükümdar olmuş kadar 
mes'udum. Bana bu bıarlak talihi 
lutfettiğinden dolayı ·'düyük ma
bud Zeus'e şükranlarımı bildir
mek i~in acele etmeliyım! 

Aradan ,günler f!eÇti. Gordiyas 
ı bir gün !(ene Telesosa ~eliyordu · 
şehir kenarında oturan ~er{ç kız~ 
hediyeler götürdü. O sırada şehir
de uğultular ve ~rültüler vardı; 

l~~----~---!~!'!lm----~--------------~ 
Sümer uanB umum DlüdUrlüüünden: 

Yeni kırkını. dolayısı1e mevsım iQ.ln cari olmak üzere İktısad ve Ticaret Vekô.letleriııce müştereken tayin ve 
1?,/ 4/194:1. t-arıhinde .mm edilen esas fıatıan nazaran tesbit edilen mıntaka mubayaa fiatlarunız ı numarada 
gooı.eı:11m~:ir .. Bu !ıatlar normal yapağı fiaUarı olduğu cihetle normalin fevkinde keçe, çııkıldak, pıtrak, ıtoÇ 
ve sa.ıreyı ıhtıva eden mallann mubayaasında taıt.bik olwıacalt tenzillt nlsbeUeri de II nunuıra.da ~yiD 
olunmuşlardır. 

Bu esaslar ~bilinde mubayaaya başlamış olduğumuzu, mevsim inklfatına göre ekiplerimizin tırtıın 

, sokaklarda kavgalar oluyordu· de-"•••••••lill••••••••••••••••" likanh bunlarla meş$11 .değildi. O 
~~tta coşkun aşkının aydınlığı 

mıntak:alarına gonderileceğlni ve halen elı:iplerlınizin Mersin ve Diyarbakır mıntakalarında faaliyete geçınif 
olduklarını alAlcadarla:ın nazarı dikkatin~ ~zeder, daha fazla malfı.ma!t almak isteyenlerin İstanbuldll 
Ka.tırc:oğıu hanında Sumerbank Bırl~ik Yun I,plifi ve Dokuma ve Sunğipek fabrilta.ları mü~esi merkezi
ne muracaatlal"l lüzumu bildirilir. 

YAPAÖI CİNSLERİ 

Maarif Vekilliğinden 
ı - 2259 saylli kanunun ta.tbiklne dair olan tali.maıtnameye göre bir 

alfabe kitabı ile ilk: okulların 4. ve 5 inei sınına.rı için b:r yurt bUgisı ki.. 
tabı yazılması ayrı ayn müsabakaya konulmu.ştur. 

2 - Ylll"t bilgisi kitapları mtis:ı.ba ka.sı müddeti 1 Haziran 941 ta.ri.hln
de baflamak ve 31 İkinclkA.nun 942 Cumartesi günü sa.at 13 de bitmek 
üzere sekiz ay'liır. 

3 - Alfabe ltito.bı müsabakası mü dd.ett ı Haziran 1941 tarihinden baş_ 
lama.le ve 29 İk.incite.şri.n 1941 Cuma.r t.eıs.i saat 13 dıe bitmek üzere alt:ı 
aydır. 

4 - Yurt bilgisi kitapları roüsaba kıunna iştirake lı:arar verenler 31 
Birincite.şrin 1941 Cuma günü akşam ma ve alfabe ki:tabı müsabakasına 
i.ştiralı:e karar verenler de 30 Ağwıtos 1941 Cumartesi günü saat 13 e ka
dar bir dilekçe Ue Mannf Vekilliğine müracaa.t ederek ibu müsaba.kalara 
girecekler defterine Lslmlerini yazdırarak Otı· numara alacaklardır. 

5 - Müsabakada birlncUiği kazana ca.1c k.i'tapla.r üç yıl müddetle okuL 
larda okutulacak ve her det's yılı için yurt bilgisi kitaplarına biner ve al
fabe için de -b~ yüzer lira telif hakkı verilecektir. 

İkinc4 ç~k kitapları yazanlara bı.r defaya ma.bsus olmak ürere bL 
:rincinin müellifine verilenin bir yıllığı, üçüncü, dördüncü ve ıbe.şillcl tıı
kacak.larıı da birer defaya mahsus olmak üzere kitap başına ikişer yüz 
lira mükafat verilecektir. 

6 - Müsabakaya glrecekleri.n eser !erini üç nüsha olmak üzere makine 
ile ve klğıdların yalnız birer ta.rafına ~lmı.ş altırak Maarif Vekilliğıne 
makbın: mukabilinde vermeleri veya göndermeleri lfızı.mdır. Kitaba k<\.. 
nulacak rooim, şekil, grafik vesairenin asıllarının yalnız bu nüsh:ı.lardan 
birinde ve yerlerine konulmuş olarak bulunması kilidir. Müsabakaya ba_ 
sılmış bir kitapla. girenler de kitabın üç nüshasını verecek veya gönde_ 
receklerdir. 

'1 - Müsbaka.ya girenlerin eser mil sved<ielerile birlikte, eserleri kabul 
edildiği takdirde eserlerini ilı\n edilen telif hakkı mukabilinde ve her 
Oürlü tasarruf hakkından va.zgeçere k Maa.rif Vekilliğine üç yıllık bir 
devre içln urkettiklerini 'Ye kitabın o devre içindeki her basılışının son 
tashihlerinin kencL1eri nya kendi m esulıyetıerı altında tayin edecekleri 
diğer bir a:aıt tarafından yapılacağını gösterir noterlikten tasdikli bir ta
ahhüd senedi vermeleri de 11zımdır. 

8 - Kitaplarda bulunması lllzım selen pedağoJik ve ıteknik vasıflan 
gösteren şartnamelerle no~rliğe tas dik ettirilecek tnahhüd senedinin 
formülü Maarif Vekilliği Neşriyat Müdürlüğünden alına.bilir. Mektubln. 
isteyenlerin 6 kuruşluk bir po.sta. pu l~~ da birlikUı gönderm~eri la_ 
zımdır. c2178 - 3034, 

Toprak Mahsulleri Ofisinden 
Bugüne kadar yapılan mübayaalarda satan alınmıya

rak sahiblerine iade edilmit olan Y oğurulmuı ve mağ -
§Uf afyonların toprak mahsulleri ofisi tarafından 5atın 
alınmasına karar verilmiş olduğundan müstahsil ve
ya mutavassıt ellerinde bu gibi afyonları olanlar aıağı
daki hususatı ehemmiyetle nazarı dikkate alarak bu 
nevi afyonlarını ofis'e satabileceklerdir. 

1 - Yoğurulmuş ve mağ§Uf afyonlar, sandıkla olarak 
lstanbulda ve Afyonkarahisarındaki ofis şubeleri tara -
fından satın alınacaktır. İstanbul ve Afyonkarahisarın
da mala olanlar bir sandığı dolduracak kadar afyonları 
bulunmadığı takdirde sandıksız olarak asgari hadlerde 
dahi teslimat yapabilecekleri gibi, birle§erek araların -
dan birisini mutemed tayin etmek ıuretile dahi teslimat 
yapabilirler. Bu takdirde teslimat san.dıkh olarak ya -
pılacaktır. Ofis bu mutemedi mal sahibi addeder. 

2 - lstanbul ve Af yonka"rahisarı haricindeki mahal
lerde sak;n olup ellerinde mağşu§ veya yoğurulmuf af
yonu olan mutavassıt veya müstahsiller bu mallarını 
bizzat veya bir mutemed marifeti le of isin yukarıda 
bildirilen iki ıubesinden birine nakil veya irsal ederek 
bu iki ıubede sandıklı olarak malları teslim edecek -
lerdir. 

3 - Bu kabil afyonlar en geç 10 Haziran 1941 Sah 
günü akıamına kadar İstanbul veya Afyonkarnhisarın -
da ofis §Ubesine teslim edilmi§ bulunmalıdır. Bu tarih -
ten sonra yapılacak teslimat kabul edilmiyeceği gibi bu 
yolda serdedilecek hiç bir mazeret dahi kabul edilmi -
yecektir. 

4 - Afyonlar İstanbul ve Afyonkarahisarında ofisin 
muvazzaf eksperleri tarafından muayene edilerek ma
hiyetleri tayin ve mağşuılardan tenzil edilecek diğer ec
nebi maddeler nisbeti teshil olunacakhr. 

5 - Yoğurulmuş afyonların ince toplanmış olanlarına 
beher morfin derecesi için 50 kuruf, kaba toplanmış o -
lanlarına beher morfin derecesi için 37,5 kuru§ ve mağ
§U§ afyonların da kıymetsiz olarak ayrılıp ofise bırakıl
mıf olanlarından gayri•İne §Amil olmak üzere, beher 
morfin derecesine 25 kuru§ fiat tesbit P.dilmi!tir. 

6 - Bu karar afyonların temiz ve ince toplanması 
uğrunda yapılan propaganda ve teıviklere ve bu mak -
sadla ofisce alınan ve alınacak olan tedbirlere zerre ka
dar halel getirmiyeceği gibi mağ!U§ afyon sahiblerine 
ilerdeki mahsuller için cesaret verecek mahiyette olma -
yap, sahibinin hatası yüzünden bu kabil afyona bağla 
sermayenin seyyaliyetini temine ve hassaten memleket 
servetinden addettiğimiz yoğurulmuş ve mağşuş af -
yonlann da bir defaya mahsus olmak üzere kıymetlen • 
dirilmesine fırsat verilmesi maksadına matuftur. 

7 - 941 Mübayaasında mağşu§ afyonlar sureti kat -
iyede mübayna edilmiyeceği gibi yoğurulmu~ afyonlar 
dahi mübayaa harici bırakılacaktır. 

8 - Fazla tafsilat mahalli vilayet ve kaymakamlıklar 
vasıtasile köylere kadar temin edilmit olmakla beraber 
alakadarlar bu tafsilatı ekim mıntakalarındaki en ya -
kın Zrd-aat Bankası sube ve ajanslarile ofis şube ve a -
janslarından da alabilirler. «3671 ı> 

" 
, 

ıçmde krallık hü!~'asının bile sili-
nip ~bttiğini anlıyordu. Gene Zeus 

ı mabedine gidiyordu. Bu sefer ken-
disine krallık ümid~ değil bu ka-
dar gii'Zel, zeki ve iyi kaLbli bir 
S0Vıı?ili verdilti için şükranlarını 
arzedecekti. 

Şehrin meydanına .giriyordu; 
karşıda mabed, mermer mediven
leri, mermer sütunları ve oymalı 
çatılarile ihtişam içinde yükseli
yordu. Birdenbire yan tarafta bir 
kalabahk )?öründü. · Sakallı. iY.i kı
yafetli. silfıhh. silahsız bir kala
balı:k ona do~ru koşu yordu: 

- İşte ... İşte kral! ... 
Diyorlardı. Onun yolunu kesti

ler: etrafını sardılar ve yerlere 
kadar e~lerek selamladılar. 

- Yasasın kral! .. 
Diye bağırchlar. Kahine ~itmis

ler, bu karı:taşalıl'(a son vermek i
çin bir nasihat istemişlerdi. Yere 
bir takım tuhaf çizı:ıilcr çi:mıiş; 
havada daireler çizmiş; o daireler 
içinden gelip geoen kuşlara bak
mış; günlük yakmış: en sonra de
mişti ki: 

- Kendinize bir kral seçiniz! 
- Kimi seoelim? 
Diye sordukları zaman da su 

cevabı almı5lardı: 

- Bugün Zeus mabedine ilk o
larak kimin ıtittiğini görürseniz!.. 

Gordiyas, kartal hadisesini, sev
l?ilisinin sözlerini haıtırladı; fazla 
hayret etmedi; güler yüzle halkın 
selamına ve alkışlarına karşılık 
verdi; sonra mabedde, büyük. en 
büyük mabud Zeusun huzurunda 
e~ildi; mabed derin ve ağır, isvan
lara süıkıinet veren bir uğultu ile 
inliyordu: buhurdanlardan yayı
lan tatlı sert kokular ruhları e!
sunluyordu. 

İstan.bulda. teslim fiatıarı Kil 
Mubayaa. mahallerinde teslim fiatları 0 

1) Edfrl'le, Uzunköprü, Lüleburgaz, 
Kırkla.reli, Çorlu, Babaeski, Te_ 
kird.ağ ve civarı 

2) Bursa, Bandırma, Balıkesir, Ka
racabey, Kemalpaşa, Yen..şehir, 

Manyas, ~önen, Biga, Bergama 
3> Mani.sa, b:mtr, Aydın ve clvarı 
~) Mersrn, Seyhan ve cıvarı 
5ı Afyon, E.sk~hir, Kütahya, Bol -

vadin, Akşehir, İsparta, Burduı 
ve civarı 

6> Konya, Karaman, Kadınhan, E
reğli ve civan 

7) Kayseri, Aksar.ay ve civarı 
81 Urfa, Mardin, Diyarbakır ve ci. 

van 
9> Kars, Bingöl, Erzurum, 

ve civan 
1()) Van 
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Mubayaa edilecek olan mallarda parça, deri, keçe koç, pıtnk, güveli mallar ile çakıldak ve yabancı mad
de toleransı.an ve rutubet m(ktarı aşağıda tasrih edilmişlr: 

1) Parça.: % 8 ni&betine kadar esas mal ae birlikte kabul olunur Bu nisbetten fazlası esas mal ııatı.. 
nın % 25 noksanile alınır. ' 

2> De.ri: Esas mal Ue birlılcte gelen deriler bu mal fiatının % 5 noksar?ae alınır. 
3) Keç~: % 3 e kadar esas mal ile biriikte kabul edilir ve fa.uası için kiloda 8 kurW} tenzllö.t yapılır. 
41 Koç. % 3 e kadar es:ıs mal ne birlikte alınır. 
sı Pıtırdaklı: % 3 e kadar sıvama pıtıraklı mal kabul edilir. Bu nisbetten faila sıvama pıtıraklıl!lr 

için klle>Su 10 kuruş noksanUe tediye edllir. _ 
6> Güveli mal: Alınmaz. 
7> Çakıldak: % 3 e kadar mal ile birlik!te kabul olunur. Bu nisbetten fazlası tenzil edilir. 
81 Diğer yabancı maddeler: Azamı % ı e kadar kabul edilir. Fazlası tenzil olunur. 
!>> Rutubet: Normal olacaktı!". 

10) Çuval: Çuvallı mubayaada dara % 2,5 nı.sbetini a..'l'lllıyacaktır. (3731) Gordiyas büyük bir aiavla genç 
kızın evine uğradı. onu da araba
sına aldı: saraya ı:ıitti, düğün ya- -pıldı; içildi. emcnietli ve bir gün r-------_J,~---"-----~~~~~------------~~,-~ ..... ----ı 
evvellki kar~aşalığın verjni tam , J~~ ~ 
bir sulh havası aldı. ~ ".::::;:::; 

Genç kral ve kralice memleketi 
de kendileri kadar mes'ud etmek 
için her şeyi yaptılar. 

Gordiyas nrabasını Zeus mabe
r dine koydu: bovunduruğu övle sı
k"'l ve yaman hlr dül!ümlc bağladı 

1 ki senelerden sonra kahin: 
- Bunu kim çözebilirse Asya

ya hfıkim olacaktır! 
Dedi. İşte 1skenderin cözemeyip 

te kılıçla kesip att.ğ~ Gordivon 
düğümü budur. Kadircan Krıflt 

Osm.a.neli Asliye Hukuk :uahkeme
slnden: OSmanelinin Camiikcbır ma_ 
haUCS:nden Ahmed Hulü.ı:ıi Ünver ta-
rofından karısı Zarife Ünver aleyhı_ 
ne açılan terke müstenid boşanma •- T iŞ BANKA Si =t davasının Asliye IIukuk davalarını - • 

da. gönneğe salahiyetli Osmaneli Sulh Küçük tasarruf hesapları 
Hukuk mahkemesinde yapılmakta o-

la~a~1:e::C::~::~etgfthı meçhul o_ 1941 iKRAMiYE PLANI 
Keşideler: ' Şuba&, ! MaJ,.., 1 &.. 

tıYtoll, 3 WncJtefrin w.riGlenud• 
1apu.r. 

1941 ikrami1 eleri 
ı adet 2000 liralık - 2000.- lira 
1 • 1000 • - 3000.- • 
1 • '150 • - 1500.- • 
' • 500 • - 2000.- • 
8 ı 250 • - llOOO.- • 

H • 100 • - 3500.- • 
80 • &O • - (000.- • 

;sOO • 20 • - fOOO.- ı 

lan müddeinin karısı Zarife Ünvere 
ilftncn tebligat yapılmı.ş olduğu hal
de gelmemiş ve lbir vekil de gönder_ 
memi.ş oldu~undan hakkında gıyap 

kararı verildığinden mahkemenin 27 / 
5/941 tarihine müs:ıdif Sah günü sa
at 16 ya tahkine karar verilmiştir. 
Müddeialeyh Zarife ünveri.n muay_ 
yen günde mahkemeye gelmediği, bir 
vekil göndermediği veya mazeretini 
bildirmedıği takdırde gıyabında mah
keme yapılacağı ve şahid dınlcneceği 
ınn.llımu olmak üzere gıyab kararı 

makamına kaim olmak üzere ilanen 
tebliğ olunur. (941.4 ı : 394J 11=====-ıııı::z:===--=--==zz=d 

KUŞ TÜYÜNDEN--~ 
YASTIK, YORGAN, YATAK kullanmak hem keseni'ıe ve hem de 

sdıhatinae BiR KUSTOYO YASTIK LIRADIR 
layaatıdır. , 

Yastık, yor~ıınları dn ·pek ucuzdur. Adres: İstanbul Çakmakçılar, Ömer 
Balıoğlu Kuş Tüyü fabrikası. Telefon: 23027 

Sinop C. Müddei umumiliğinden 
Sinop umumi ceza evındekı mahkum ve mevkuflnra 941 mali yılı ~i.n

de verilecek 182500 illı. 292000 nded ekmek 10.5.941 günunden itibaren yır_ 
mi giııı muddetle ve kapalı zarf u ulıle eksiltmeye çıkarllmıştır. 
Yevmıye 500 ülı. 800 ekmek verilecektır. 
Bedelı muhammen 87142 !ıra 40 kuru.ş olup temi.nntı muvn.kka.te 278G 

liradır. 
İlıo.le 30 5.!Ml Cuma gunü saat on dörtte Sınop C. Muddeiumumiliğlnde 

ya.pılaoaktır. 
Şartname tatil günlerinden manda hergüıı Sinop Müddciuınumiliği ka-

leminde gOO-ülebilcceğinden taliblerin müraooatıarı ilan ouııur •303211 

···························-·-·-··················----·· ... ··-····-··· ... ···-·······-.. -··· .. -· .. 
Son Posta M~tbaası: NeıriYat Müdürü: Selim Ragıp Emeç 

SAHİBLERİ: S. Ra~p E.MEC. A. Ekrem UŞAK'.LICİL 

ioARnİNİ siuN is eANKAsıNoA 
İKRAMİYELİ HESAP AÇAR 

1 Devle!_!>errı ryolları _ şle:tme U. M. den: 1 
Muhammen bedeli (5500} !ıra olan 10000 metre döşeme işleri için bır 

metre eninde ktınavlçe (4.6.1941) Ça rş..ımba gıinü saat (151 on beşte Hay
darp~ada Gar binası dahılindeki komisyon tarafından kapalı zarf usuli.. 
le satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isUıyenlerin (4121 1 ra (50) kuruşluk muvakkat teminat, 
ktınunun tayin ettiği vesikalarla tek lı!lcrıni muh evı zarflarıııı ay:ıi gün 
saat. t14l on dörde kadar komisyon reisliğine vermeleri lfı.zımdır. 

Bu iŞe aid şartnameler komisyondan parasız olarn.k dağıtılmaktadır. 
l3797) 

* * Muhammen bedeli 14.500 ıOn dört bin beş yüz> lira olnn 2 a.ded kom_ 
presör ve bir aded hava vinci ~7/5/941 Salı günü saat 15 de kapalı za.rf 
usulü ile Ankarnda İdare binasında satın alınacaktır. 

Bu iŞe girmek istlyenlerL.ı 1087,50 <Bin seksen yedi lira elli kuruşl ll
ralık muvakkat teminat ile kn.nunun tayin ettiği vesikaları ve tek.lıflerin1 
ayni gün saat 14 de kadar iComiSyon Reisliğine vermeleri lA.zım.dır. 

Şart.."Ulmeler paramz olarak Anknrada Malzeme dairesındeıı, Haydar_ 
p~adn 1eselllim ve Sevk Ş.'!fliğinden da~ıtılııcaktır. (3579> ...... 

Muhammen bedeli 5878 <Beş bin sekiz yüz yetmiş sekiz) lira olan 14 
kalem porselen yemek t.ak.ımları 2616/ 1941 Perşembe gilnü saat 15 de 
kapalı zarf usulü ile Ankara.da İdare bi.nasında satın alınacaktır. 

Bu aşe girmek lstiyenlerın 440,85 (Dört yüz kırk lira seksen beş ku -
ruş> liralık muvakkat t.eınınat ıle kanunun tayi.n ebtiği vesikaları ve tek.. • 
liflerini ayni gün snat H de kadar Komisyon Reisliğine vermeleri ili -

zımdır. 
Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme dairesinden, Ha.ydar _ 

paşada Tesellüm ve Sevk Şefllğınden dağıtılacaktır. (3638) 

İstanbul elektrik, tramvay ve tünel işletme-
le ti umum müdürlüğünden: 

ı - Muhammen bedelı 4978,50 dorı bın dokuz yüz yetmiş sekiz lira elli 
kuruş tutan Silô.htnr 3 numaralı kazan dairesi binasında yapıla_ 
cak tadilat işlcrt açık cksıl ır eye konulmuştur. 

2 - Eksıltıne 26.5.194ıl Pııznrw~ı g nu sa.at 10 da Metro hanının 5 ınci 
katında ynpüacaktır. 

3 - Muvakkat teminat 374 lırndır. 
4 - Isteklilerin parasız olarak ver ... mekte olan şartnameleri levazımdan 

nlmaları ve kanum vesikaları ve mu'V<ıkkat tcmlnntları ile ilin 
edılen gün ve saat.Hı komıSyon da hazır bulunmaları. •3643• 

... 


