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Ankarada bir lı.astabakıcı 
kursu açıldı, Bagan lnönü 

merasimde bulundu 
Dün Yardımsavenler Cemiyetinin 
dikiş atelyesi de faaliyete geçti 

Ankara, 2 (Husuıi) - Yar
dımsevenler Cemiyetinin teşeb
büıüle bugün saat on beşte Ce
becideki askeri hastanede bir 
hastabakıcı kursu açılmıştır. A. 
çılış merasimini Bayan Mevhi
be lnönü huzurlarile şereflen -
dirmişler, hastaneye geliılerinde 
ve ayrılışlarında hastane erk& -
nı., kursa yazılan bayanlar ve 
büyük bir kalabalık tarafından 

lil ve tebarüz ettirmiş ve "urs -
ta ilk dersini vermiştir. 

Kursa 60 kadar bayan ittirak 
etmiştir. 

Bayan Jnönü merasimi mü -
teakıb hastanenin muhtelif pa
viyonlannı gezmiş, hastaların 
hatırlarını sormuş, iltifatta bu -
lunmuştur. 

Dikit atelyeai 

alkışlanmışlardır. Ankara, 2 (Hususi) - Sıh-
MeTasimde Milli Müdafaa hat Enstitüsünün bir salonunda 

Vekaleti sıhhiye dairesi reisi bugün Y ardımsevenler Cemi -
General Mazlum Baysan bir nu- yetinin dikiş atelyeııi faaliyete 

Oiln akpmki Radyo gazetesin _ tuk irad ederek bu teşebbüsün geçmiştir. Burada asker için iç 
den: manasını canh bir surette t&h - çamaşırı dikilecektir. 

Mihver işgali altına giren Bal - \ J 
kan memleketlerinde, müstevliye •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••'••••••••·····-

kar§' pasif bir mukavemet başla - B d . • t 
mıçı:~an patriği, Çolakoğlu tara - a r a c 1 na ye 
fından Atinada kurulan yeni Yunan __ 
hükumetinin yemin mera.iminde 
hazır bulunmıyacağın! bildimıiştir. Az' ı b • · b k ı 

. . ~D'b patriği tevkif edildi ı ı ır sa ı a ı 
Dıger taraftan Almanlar, Yugos-

lav ortodoks patriği Gavrilos
1
u tev- • •• ld •• d •• 

kif etmişlerdir. Hatırlar~adır ki, metresın~ o ur u 
Cavrilos, Yugoslavyanın Üçlü pak• .1. 
ta iltihakıne muhalif bulunmuş ve 
bh beyanname netretmişti. 1 

beyan atı ı 
Bu iki hadise ve diğer bazı ema. JC:atf lı• D 

_ reler, Yugoslav ve Yunanistan haL 
kının müııtevliler~ kartı pasif bir b · •• 

Vaşington 2 (A.A.) - Cordell ~ mukavemet tavrı takınacaklarını UgUD 
. . Hull gazetecilere beyanatta bulu - göstermektedir. k l 

Irak asker!erınden bırkaçı naralc. Amerikadaki bütiln yabancı Lord Beaverbrook Bulgari&tan J'& & &Dm&SI 
Londr a, 2 (A.A.) - Royter in mevduatı bloke etmek üzere tetki. Londra 2 (A.A) - lngiliz ka- Dün akşamki Radyo ~azetesin-

diplomatik muhabirinin ö~endi- katta bulunulduğunu aöylemittiT. binesinde a~daki de~şikliklerin den: bekleniyor 
ihne ı?Öre, Irakta vaziyet, son bir Cordell Hull, mümkün ve fayda- yapıl~ okluğu bildirilmektedir: Sof yadan ~alman haberlere göre 
kaç saat içinde bir miktar gergin- lı olacağına kanaat hasıl edildi~i Havac1lık istihsalatı nazın lord kral Boris, ahiren Bulgarlstana Evve1ki p;ece, Beyoğlunda kıs-
leşmiştir. (Devamı 3 üncü. savfada; (Devamı 3 üncü Yyfada) (Devamı 3 üncU sayfada) kançlık yüzünden bir cinayet iş-

ı9oır:~om:ı::•:,!:l~e Bk~~~·~~b'. -;·:o ...... B ...... R ...... u ...... K .......... ~··· .. 'E .......... ;f s;ik~d~···ı;~~~ r··G··-e·n···e···r···a-, .. ·d···,:·y· .. o· .. r····k···,:·~ ~e~~i ~~r:~:~~~~l~~ ~~:ı; 
anivedeki İn,giliz tayyare mey- J ı h b t • 

1
1 ı0 taı .. !ban<:a ıle yaralıyarak öldurmuş-

danı etrafına çok miktarda asker c tü 
tah~ i etmiştir. İn,giliz hükumeti, SOLL UMDA mu are e erı Almanların yenı· 1 rKatil. bundan beş sene evvel 
Irak makamlarından bu kııt'~ların • J J 1 d ı 1 h lık k dil S 
.Reri çekilmesini rica evleınistir. Şluuef ıen i taarruz hedef ve 1 ırsız (~eva~~diı!~ ,:~~:;:~- Katil Salim 

~~iv!~~::: !~s·~~~:t~ i:~~~~~= V AZ/YET ! istikametleri · ___ .. A;;a ... d_o_l_u_y.a 0g-·ı;t-m .. ek-ı"st'ı.~y ... e .. n ........................ ... 
kamıanna a id oıacaktrr. ::vı:aama- Tayyareler kara harekitma · Yazan : H. Emir Erkı"let er 
fih Irak makamları , şimdiye ka- h d • 
dar bir tedb:r almamış ~ibı gözük- lngilizler mukabil müza erat e iyorlar A lmanyanın Balkan mu lkı•ncı• kaifı•le de du••n 
ınektedir ve binnetice az çok _ger- .a. vaffakiyetlerinden son 
Rin bir vaziyet m~vcud bulunmak- taaarruza geçtiler Bingazi lima:.ına ra du~!111j~a:ak önümüzdeki bir 1 
tadır. kaç gun ıçınde herhalde bir • 

Irak bükmnetinin batlı hareketi Dün .akşamki Radyo gaze- Şiddetli bir akın yerde yeniden şiddetli bir l l 
Birkaç zaman evvel İngiliz sinden: ıharb hareketine girişece~ini b g •tt e 

kıt'alan. tnı?iliL - Irak muahedesi ıLilbyada, Tobruku müdafaa yapıldı zannedenler onun teveccüh ne o uya l l 
eden İngiliz kuvvetleri, iki d etmek ihtimali bulunan yer-

(Devamı 3 uncü•sayfada) ıgündenberi şi detli taarruz- Kahire, 2 (A.A.) - Ortaşark : leri araştırıyorlar. 

Von Papan 
Berlinden 
.Ankara ya 

hareket etti 
.Berlin, 2 (A.A.) - Almanyamn 

Ankara büyfik: elçisi Von Papen 
Varifesi başına d&t'\Illek üzere ~u
radan hareket etmiştir. 

Çan - Kay - Şek 
Moskovaya 

davet edilmiş 
Dün aktamki Radyo gazetesin -

den: 
Beyrut radyosu tarafından veri -

len bir habere göre Sovyet hüku -
illeti, Çin milli lideri mareşal Çan
Kay-Şek.'i Moskovaya davet et.nUt
tfr. 

Bu haberi teyid ôclen bafka ma
'-at aluunanuttır. 

larda bulunan düşmana aitır tımz hava kuvvetlerinı'n tebli~i: ••• C" ·ı · t klar d 
bir darbe indirmişlerdir. ~ orçı yem nu u ın a, 

Filhakika İn~iliz kuvvetleri, n.giliz hava kuvvetleri, Tobruk ! Almanların Tilrkiyeye dönme-
" d f h tl m.ınta'kaısında Acroma civarında ! lert ihtimalinden bahsetmiş, •1 

Tobrukun dış mu a aa a a- düşman nakliye vasıtalarını bom- ! fakat Ukranya zahire alanla- f 
rına girmiş olan düşmanı .bir bardıman etmiş ve mitraly'Öz ate- ! (Arkası sayfa 7 ıtitun 5 te) 1 

(Devamı 3 ilncli sayfada) .şine tutmuştur, iBirçok bombala- \.. I 
(Deva1111. 3 iincü ıayfada) ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••··"' 

Tren yolile Haydarpaşadan yapılacak 
sevkiyat 11 Mayıstan 7 Hazirana kadar 
devam edecek, Mudanya ve Bursaya 

nakliyat Pazartesiye başlıyor 

Sevkiyata aid iki intıba 
Devlet nakil vasıtalarile parasız Ayni kafileden 1422 numaradan 

olarak Anadolunun muhtelif yerle- 182 1 numaraya kadar olan biletle 
riı:ıe gib:Dek iatiyen vatandaılarclan ri h8.mil 250 kifi}ik bir grup da dün 
606 kitilik ilk yolcu kafileüniıı Ka.. saat 14 te Tophaneden kalkan 
radeaiz yolile evvelki aün hareket tıAnk.uaıı vapurile İneboluya hare 
etdiini rzıtnttık. (Aıkw ...,,._ 'J-... 4 te) 
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3 Mayıı SON POST,,{ Sayfa 3 

Telgraı-, Tele Ve Telsiz Haberleri 
Dlakineye 

Verilirken 
ı Türkiye iş Bankasının 
ikramiyesini kazananlar 

ı f ~~ ı ikramiyeli 1928 .tahvillerinin 
keşidesi dün yapıldı 

Irak 
Almanya· 

dan yardım 
istedi 

t-000 liralık ikramiye Bursada 4203 numaralı 
hesab sahibine isabet etti 

e Bu harbin 
hususiyetlerine dair 

Yazan; Selim Ragıp Emet 
B u harbin şayam dikkat 

olan hususiyeti, herkesin 
de maltlmu olduğu Ü3ere, başlıca 

Ankara, 2 (A.A.) - Maliye Ve-ı 10.000 ner lira, l 2.763, 3rl.564 nu
kaleti ve Türkiye Cümhuriyet maralara 5.000 ner lir::ı, ii7.353, 
l'.;lerkez Bankasından bıldiril:r.niş- 110.174, 151.543, 225.462, 262.081, 
tır: 326.620. 384.426 numaralara 1000 

Ankara 2 (AA.) - TüTkiye İş İki yüz ellişer lira kazananlar: An hasımların birbirine karşı kat'i ve 
Bankasının küçük tasarruf hesabla- karada Sezai 24132, Ankarada müessir darbcyı havaleye ımkan 
n arasında tertib eylediği 1941 ik - Sadettin 35963. verecek ve bunun tesirini idame 
ramiye planının Mayıs keşidesi bu- Yüzer lira kazananlar: Zongul -- edebilecek bir kara hududuna ına
gün banka umumi merkezinde ve clakta Behice ı 07, Diyarbakır<la Iik bulunmamalarındadır. Bundan 
Noter huzurunda yapılmıştır. KeşL Fehmi Aydemir 1221, Kadıkö _ dolayıdır ki muharebe! zaman za
dede kazanan talihlilerin isimlerini, yünde İhsan , 102 35 , Kadıköyün- man sürat peyda ediyor ve kuv 
h~ab numa~ala:ı°:ı. ve bulundukla- de Sabiha 3516., Beyoğlunda veti devamlı bir kıt'a muharebe-

Yüzde beş faizli ve ikramiyeli ner lira, 69.840. 158.341 . 182.126. 
192(! tahvillerinin bugün Merkez 195.646, 198.886, 224.943, 266.568, 
Bankası binasında Malive Veka- 276.791, 285.330, 304.163, :n0.178, 
leti, Merkez Bankası ve dii{er ban- 372.28:2, 384.368 numaralara 303 çer 
kalar mümessillcrile noter huzu- lira ve ayrıca 596 aded numara~a 
runda yapılan altıncı ikramiye ve 4-0 ar lira ikramive ve 10.320 nded 
üçüncü amorti kesidesınde: numaraya da amorti isabet etmiş 

237.148, 280.74-0 numaralara tir. 

lrakhlar dün 26 
İngiliz tayyaresi 
tahrib etmişler 

rı merkezlen bıldırıyoruz: Mustafa 2 5 32 7 Ankarada Gü _ sine şimdilik müsaade etmiven İn 
1.000 liralık ikramiye Bursada zin 35412. ' gilterenin harb sahasından i-nuvak 

4203 numaralı hesab sahibi Ahmed kat bir zaman ir·in "ekilmesi ile 
Meclise iki kanun layihası verildi 

Bundan başka muhtelif şubeler- " " M. Naime isabet etmiştir. mücadele dura!<lıvor. ş:mdiye ka 
B~şer yüz lira kazananlar: İzmir- deki yirmi hesab sahibi elli'}er li - dar görül€~len lıarıl:>lerclcn ta

de Şefika 11653, Üsküdarda Turan ra, yetmiş heeab sahibi de yirmişer mamen farklı olarak yalnız hava 

Ankara, 2 (Hususi) - Pasaport kanununun 1 O uncu madde~inin 
tadili hakkında hükumet Meclise bir kanun layihası vermiştir. Layiha 
Dahiliye ve Hariciye encümenlerine havale edilmiştir. 

1350. lira kazanmışlardır. çarpışmaları vuku buluyor. Deniz 
lngili:z motorize kuvvetlerinin lerde kovalamacalar oluyor. Ara-

biı- hudud karakoluna yap • ırakta muhasamat Mecıı·sı·n du··nku·· daki nisbet farkına ra~en şaved 

Ordu sübaylar heyetinin terfiine aid kanunun 3 üncü maddesinin 
E fıkrasının tadili hakkında hazırlanan layiha da Meclise verilmiştir. 
Bu layiha milli müdafaa encümenine havale olunmuştur. 

tıkları taarruzun püskürtül • ender ahvalde bir karşılaşma olur 
Jnmi bildirili"ot b·ıı ··ı b ı d k 1 . sa, o zaman da bir de!1iz harbi ce--- " 1 il aş a 1 muza ere erı reyan ediver. J.o'akat. y!.lkarıda da 

Londra, 3 (A.A.) _ Ofi ajansı kaydettiğimiz ':{ibi aradaki kuvvet 

b·ıd· . Lo d d (Battarafa 1 inei sayfada} Ankara 2 (A.A.) _ Bu··yu"k Mı'l- farkı çok azim olduğu İçin karşı 
ı ırıyor: n ra ra yosunun ahkA ı B k b 

Ar b 
. 1 d 1 k amma tevfi.<an asraya çıka- let Mec1,_. bugün Refet Canıtez'in arşıya ir deniz harbi kaydetmi 

a ca neşrıy~u sırasın a ra rılmış ve bilahare, daima ayni mu- Ulll ye imkan yoktur. Bu rr.uharebe-
balkına şu hiıtabede bulunmuştur: başkanlığmda toplanmış ve celse -

ahede mucibince, hadise:siz olarnk "t k b B'l .k nin en 'büyük deniz karşılaşması 
Dün Irak halkı, şahsi menfaat- baoşka kıt'alar Basraya gelmiştir. nin . açılmıa~ı.ın mu. ea 1 1 ecı. olmak üzere kabul edilen son Ma 

lerı. yu"zu"nden İnttiltere ile 100Z""- mebusu Salih Bozok un vefat ettı · 
f'oo -. Bunun üzerine Irak makamlarının ~· . b'Jdi B k"l k : taban harbinde Italvanların kay-

mak istey-en Raşid Aliyi ve bazı hattı hareketi birdenbire değiş- g:ını 1 ren kaşve a et t~z er~~· ·d'ettikleri zaviaıt b~şlıca üç orta 
askeri şefleri tanıma•.rınız' Bunlar okunmu" ve aya ta beş dakıka su~ k k ·' miştir. Irak makamları, muntazam kA d·ı"' k .1 h h uvvette ruvazÖ!'e inhisar etmiş-
Irakın menfaatlerine ihanet etmiş kıt'aların vürudundan şikayet eıt- ut e ı _me suretıte mer umun atı- tir. Buna mukabil münferid su-
lerd.ir. Raşid Ali ana yasayı ihlal mi.şlerdir. İngiliz hükumeti, mua- rası taz~z olunmuş ur. rette avlanarak ba~mlan torpido 
etmiş ve mesru naibin hayatını hede mucibince mevcud haklarını Meclis bundan sonra ruzname - mu:hriblerin yekunu bir hayli ka-
tehdid etmiştir. Rac;id Ali m'hve- muhafaza eylemek ve başlanılan sH:ıde bulunan mad~elerden Buenos barmıştır. · · 
rin emrile harbi fraka sürükle - Ai t kongr s ka a ları ı ha işe devam etmek tam niyetinde- . res pos a . e 1• r r n - Hasımların birbirinP. mülaki ol 
ıniye \'e memleketi müthiş ıztırab dir. Londrada mevcud malumata vı meselelenn ve mılletlerarası te - mak için bir temas noktası arama 
l&t- i-çinde bırakmıya hazırdır. E- ~öre. Irakta başka yetlerde hiçbir lekominikasyon muka~elesine bağl~ ları giıbi deneme ve teşebbüslerle 
ğer istiyorsanız ı?as)bları memle - inkişaf yoktur. t~lgrAaf ve telef~n zımamnaın~l~n zaman geçtiği ıçin. harbin cereyen 
kEt nı7den kovunuz. , ... , Muhasamat baş1adi mhaı pro~okollarıle ra?~o ko~ı - şekli de inkıtalı oluyor. B•.:nların 

Irak resmi teb.tıgı. . . Dün akşamki Radyo gazetesin - ~asyo~ zrmamna~el~rının ta~ı~le: devamlı olanını ancak Af;ikada, 
Bağdad 3 (A. A.) - Ofi hilc:lı- den: n~.e aıd kax_ıu.n layıhalarını bınncı şarki Afrika ve Habeş Jtalyan 

tiyor: • . •W • • • .w. Londra radyosu tarafından ve - m~z~kerelenru yaparak kabul et - müstemlekelerinin tasfiyesinde gö 
Re .. mı hir teblıgcle bı~dirildıgıne rilen bir habere göre, lngili:z ve Irak mı~r. rebildik. Bu harekatın bir müs-

göre dün akşam Ha.bbanıye mmta- kuvvetleri arasında bu !>abahtan i- temleke harbine inhisar eylemesi 
kasında 5 lngiliz tayyaresi ~ahrib tibaren bilfiil muha&amat başlamış- lngilterede kabine elbette ki esas üzerinde t·am bir 
edilmiştir. Dün tahrib edil~n lngiliz tır. tesir yapmaktan uzak kalıyor. 
t~yyatf"lerini mecmuu 26 dır. İ~gi- Irak kuvvetleri, lngilizlere aid değişikliği Yuıgoslavya ve Yunanistan hare 
liz _motörize birliklerinb Su,.ıye, Habbaniye tayyare meydanına kar (Baftarafı 1 inci sayfada) k5.tmdan sonra ve bu harekatın 
Erdun ve Irak hududunda bir Irak şı top ateşi açmışlardır. Harekat Beaverbrook, devlet nazırlığına buı:!Ün kıt'avi Avrupada filen hi-
karakolunu zaptetmek üzere yap - hakkında henüz tafsilat yoktur. t . d'l · ti' K d ' · h b k tam bulmuş olduğu bir sırada in-t ki "k" .. 1 .. .. ayın e ımış r. en ısı, ar a - . . k .1 . 

Dı _arı taar~z pd~s.1 ur.tu mu'd~r. Irak halkına ~yannanıe bi:nesinde aza olarak kalmaktadır. s~nlann ibi.ıyük bir ~era ı e şı_m-

Amerika Mısıra 
süratle malzeme 

gönderiyor 
Nevyork 2 (AA) - Vaşing -

tondan J ournal gazetesine bildiri -
liyor: 

fugilizlerin Yunanistanda harb 
malzemesi kaybetmeleri üzer.ine 
Birleşik Amerika devletleri Hind 
Okyanusu yollarını takiben donan. 
ma karakol gemileri himayesinde 
Kızıldeniz yolile Mısıra süıatle mal
zeme gönderecek.tir. 

Ecnebi mütehassıs 
ve montörl er 

Ankara, 2 (HusuCJi) - Ecnebi 
mütehassıs ve montörlerin istihda -
mı için İktısad Vekaletine ne suret
le müracaat edileceği hakkında mü
racaat formülünü gÖ<ıteren bir tali
matname hazırlanmıştır. 

Tobruk ve SoHumda 
so.1 vaziyet 

uşnıRna zayıat ver ın mış ve uş- Londra radyosu bugu" n Irak hal H I k · tı"h lA t 1 ~ dı ateş nereden başgosterecek dıye 
h d b . k l b k . - ı avacı ı ıs sa a ı nazır ı~ına yar- .. . . .. . .. . 

man sa a a ırço ma zeme ıra - kına hitaben bır beyanname neşret- b M B b · ·ı · · gozlerını dunya harıtası uzerınde (Ba,~tarafı 1 inci ~ayfarla) , . . . ı ay oore ra azon Retırı mıştir. · . . . .. . . 
mıstır. mıştır. Bu beyannamede Raşıd Ali Seyrisefain ve münakalat nazırlığı- gn-dırmelerını mazur .~ormelıyı~: sahada püskürtmüş v~ on bir tank 
Rasid AH'nin Berline gittiği Geylani tarafından kurulan hüku - na Fleathers getirı'lmı', v n'sefa- Mısıra doğru teveccuh eder go- tahrik etmişlerdir. 

- ~ e sev .. 'h ' 'k A 'k şayiaları metin meşru bir hükumet olmadığı, in nazırı Cross, Avustralya ·yüksek nınen mı .. var .• azyı ı, merı a Diğer sahalarda şiddetli çarpış-
Londra 3 (AA.) - Ofi: komşu devletlerin bu hükumeti ta- komiserliğine tayin edilmiştir. nın her g~n bır parca daha Av- malar devam etmektedir. 
Royter ajansına göre, Raşid El nımadıkları ve Geylani'nin Mihve - Batvekil muavmı r_upa har~ın7 .yakınlaş~a hareke- İngiliz kuvvetleri, ayrıca, Sol-

CaylRnİ Almanyadan askeri kıtaat rin teşvikile hareket ettiği bildiril - Vaşington 2 (A.A.) - Ofi: tı. yapacagı ışı son dakıkas~:ıa ka- lum mıntakasında da düşmana a-
istemiqtir. İngiliz radyosu tarafmdan miştir. Va~ington mahfellerinin diişün - ~r l~a.kla~at.ta ~eh~re.t ;os~r~f ~ır zayiat verdirmiş ve bir sahada 
bildirildi~ine nazaran, Raşid Ali Irak ordusunun mevcudü celerine göre, lord Beaverbrook, fü_ r ı~ın ~z 

1
1 t~ ıye_erı . u 

1 
ı'ld ı toplu olarak bulunan dü~mana aid 

tayyare ile Berline hareket etmiştir. Irak ordusunun bugünkü mevcu- len başvekil muavini ve fngilterede mer~ ı gı a an ır.an mevzu ar ır. 300 nakliye vasıtasına karşı mu-
R•tid Ali Radyoda konutacatc dü 50 ila 60 bin kişiden ibarettir. harb istihsalatı diktatörü olmakta - J:Iıtle~.b~ ~:arbı _bu. sene sona vaffakiyetli lıir hareket vaparak, 
, . ._ vd d 3 (A A ) _ R ·Rd Al' 19 38 senesinde lngiltere ile akte d L d B b k' h b _ erdıreceQını soylf'mıstt. Her geçen oag a . . · aşı ı ır. or eaver roo un ar e .. .. "d . 1 b' bunlardan çoqunu ağır hasara uğ-

buı;tün saat 9,30 da radyoda hak dilen muahede eıtnasında Irak or - konomisi meselelerinin umumi ida- ~un musaı .. mevs~m( en kır lydap_;a- ratmışlardır. 
d .. · d L_ k .. t" l" gın daha duşmesı deme o ugu-tniHetine bir hitabede buluna-- "r. usu uç pıya e nr ası, uç mo or u resini deruhde ede-ceği sanılmakta - .. k Jf'k· ., Yunanistandan tahliyP. edilen 

lr_1 .... _ Fi!1!-L!- 'd 1 ·ı· l le 1 2 ·ıA 3 . d rm layında d Ç" ·1 b . 1 k ..ı · • • na gore halk•n mera 1ı cı <ı Lıs.n-
a&UllD w:nuıe gı en ngı tz er 0 ve ı a ıan ::ı. a a n ır. orçı. u suret e encıısını aıı- . · v. . d' · h d ve Habeşistan harekatından st-r-

Kudüs 3 (A.A.) - lraktan gel- mürekkebdi. Bu kuvvetlere son za- keri, bahri ve diplomatik faaliyeti- ~~ ~~zebı~~dg.~~~z en. ıseJ1 v·ı° - best kalan İnS:ıiliz kuvvPtl<.:?rinin 
tnekte olan fngiliz kadın ve çocuk- manlarda bir fırka daha ilave e - ne serbestçe ve tam olarak hasre - ın }r ne_. ıs .u~;unc~sıdne h~·gı ·1 u şimdi Libva <'ephec:ine sevkoluna-
·ı F·ı· . . ı_ .. S . dilmek tı."I mevcud asker 60 d b'l k . B hf il l d mumı selamet. n verın e ısso u-1arı ı 1sttne gıtme~ uzere uuye_ sure e e ı ece tır . azı ;na e er or .. kıs k . k 1 k cakları anla$ılmaktadır. 
den geçmektedirler. hine çıkahlmıştır. Beaverbrook'a tevdi olunan. yeni ~~!:lk~ te 1~1: avgusu o ara 

Yeni İngiliz kuvvetleri devlet nazırlığının ihdasının, tah - . P a ı e me ıvız. ı;; İngiliz tebliği 
Beyrut 2 (AA.) -. o.~: .. min eiilemivecek herhangi bir ae - 5 11fim &a']t.,. l..AHllÇ Kahire 2 (A.A.) - fngiliz Or-
Hayfadan haber verıldıgıııe go_ beble Çörçil'in başvekaleti bırak _ taşark umumi karargahının tebliği: 

re Pazartesi ile _(arşamba günleri a~ ması ihtimalinde lordu muhtemel L•b . ..1 İt } Libyada, dün bütün gün düş -

B. Hitlerin 
önümüzdeki 
manevraları 

Londra. 2 ~A.A.) - Royter a
jansının askeı'i muharrırı gene
ral Sir Hu bert Hcıugh yazıyor: 

Yunanistan harbim en umumi 
hatları üzerinı.le:ı mütalea eder
sek, Yunanista!l.a mümkün olan 
her türlü yardımı yapmakta ta
mamen hakiı olduğumuz görülür 
Manevi cihet mübalal{a edilmeden 
ckat'i. kelime.ile tavsü eclilehılır
se de Alman ordusuna indıı ılen a
ğır darbeler \"e \'erdirilen maddi 
za...,,-iat herhalde gayretimi·.i faz
lasile ödemiştir. Alman kuman
danlığının kuvvetini iyi kullanmı~ 
olduğunu teslim etmek lazımdır. 

Şimdi Hitlerin önümüzdeki ma
nevralarını bekll'mek lazımdır. 
Bu manevralar muhtc·mel olarak 
şunlar olacaktır: 

1 - Mümkiln c,lduğu takdirde 
Libyadaki ordusunu takvive et
mek ve ayni zamanda Trakyada 
Türklere kar:::ı kuvvetli ve tr>plu 
bir hücumda bulunmak surctıle 
Süveyşi zapta teşebbüs eylemek. 

2 ~ Bu teşebbi.isle birlikte batı 
Akdenizindekı İngıliz deniz iıssü
nü ele gecirmek maksadile İspan
ya üzer nden bir gayrette hulun
mak. Bu teşebbüs valnı;:, Ct:belilt
tarıkın muhasarasını dcğı~. ayni 
zamanda Tanca ile İspanvol Fa"ı
nın işgalini de tazammun edecek
tir. 

3 - Buğ<lav depolarını ele ~e
çirmek ve Kafkasya pctrolJa•ına 
doğru 'bir yol acma!<. Ukranynya 
hücum etmek. bu şık bir faraziye
den ziyade bir imkan ve ihtimal
dir. 

Bütün bunlar genis olanlardır, 
fakat Hitlerin elinde iyi tcslih e
dilmiş asker .sürüleri :r.evcuddur. 

Sırb patriği 
tevkıf edildi ispa'lyanın mihvere 

iltihak edeceği 
tekzib olundu 

rasın~a 5 naklıye vapuru Hayfaya halef mevkiine getirmiş olduğu mü- 1 )' a .... a a yan man, Tobruk·un dış miid"faalarına 
gelmış ve karaya esliha, nıühimmat ta!easındadır. kuvvetleri Genel hücuma devam etmiştir. Bu bölge - {Baş.ara.fa 1 inci sayfada) 
ve tayyare dafi topları çıkarınıqtır. • • de, kıt' alarımız o derece muvaffa ~ terkeclilen Dedeağaç, Drama, Ka-
Bu malzemeni-o tekrar vapurlara geri alınması hakkında yaptığı te- Kurmay Reısı hava kiyet1~ mukabil hücumlarda bulun- va_la. ve diğer şc.."'1ıirleri ziyaret et-
yüklenmesi için dün emir v~rilmiş- şebbüsler nazarı itibar:ı alınma- h •• d ••} j ·· muıılardır ki düaman geri püskür -ı mıştır. t . .. .. 

Londra, 3 (Radyo) - İspanya tir. Bu malzemenin Basraya sevke- mıştır. UCUmUn a O U tiilmü$, l l tank kaybetmiş ve in _ ~ulgar gaze.elerı, buyuk Bul-
Hariciye Nazırı Serano Sunner be dileceği söylenmektedir. Abnanya.dan yard1111 istemifler Roma, 2 (A.A.) - Stefanı ajan- b. k . t verm:qtir Diğ .. r . garıslanın artık kurulmuş oldu-
yanatta bulunarak, İspanyanın ya "--1---1-r Londra, 2 (A.A.) _ Ofı: sınıın bıkiıird ig"ine rıöre. Trablus sanca ırço zayıa · · v ki b b b t 

kı d ·· l" kt ·1 ih k d ~ · .,_. .. ,..,_ F. bölgelerde muharebe d~vam etmek- gunkul ydazm~ll~ hedra er, .. u. 0
P .. -

n a uç u pa a ı t a e ecegı- Lo.ndra 2 (A.A.) _ Reuter: İnbiliz radyosu Irak topçusu- üzerine yapılan bir hava hücu- dir Sollum mmtaka'lında ke .. if kol- ra 8: a mı ı va ette? sırııı~ [!UÇ 

ne dair ha'berleri tekzib etmiştir. ·Bu akşam Londrada öğrenildi _ nun Habbanive tavyar~ mevdanı- munda ağır yaral.ınan .(!eneral l · .d f 1. tt bul olacagını kaydetmektedırler. 
N 1 b 'b' • . 1 r rıkaran 1 b ba d k d h arımız yem en aa ıye e unmuş Z t . b b ı t az r, u gı ı vayıa a ~ . ğine göre, rak kıt' alarının Hahha- nı om r ımandan bahseder en Allghiero Mielo 22 Nisan a asta- 1 d < ora> gaze esı u aııse emaa 

demokrasileri şiddetle tenkid etmış- niye' de tahşid edilmiş olması bu Ra$id Ali Geviılnınin iktidar mev- nede ölmüştür. ar ır. ederek, diyor ki: 
ti l l ' l · • Af 'k d Habeşı"standa: Yol iizerindeki Oh · "l" d K d · r. . , • l kuvvetlerle ngilizler arasnda te _ kiini e ıne a dıih zaman In~ilterc- General Mielo. s'.malı rı a a- - rı go un en ara enız 

Su.nner demıştir ki : « Aspanya essüfe şayan çarpışmalara sebebiyet ye karşı koymak üzere Almanya- ki İtalyan kuvvetİcri başkuman- tahribatın tamiri şayanı T?e~nu,nİ- sahillerine kadar uzanan sahadaki 
kendı mukadderatının ye~ne sa- vermiştir. Bu kıt'aların çekilm · h k dan yardım istediğ nı söylem:stir. danlık genel lcurmay reisi id'i. yet bir surette devam etmıqtir. Kıt- bütün Bulgarların b!r idare altın-
hibidir.• kında yapılan tekliflere rağı:.:•n ( _ İngiliz kadın ve çocukları Irak sü - alarımız. binnetice, Ambalagi'yi da toplanması emelı artık tahak-

r skenderiye 
Uzerinde mihver 

tayyareleri 
Kahire, 3 {A.A.) - Tobruktaki 

muharebeler halen bu şehrin mü
dafaa hatları içinde cereyan et -
nıelotedir. Dün düşman tayareleri 
İs.kenderiye üzerinde uçmuşlarsa 
da hiıçbir bomba atmamışlardır. 
Hava dafi topları bu tayyarelere 
şiddetli ateş açmışlardır. 

Yeni ZelAıdahlarm 
Yunenistanrlaki kayıpları 
Vatington 3 ( AA. ) - Yeni 

Zelanda baıvekili, Yeni Zelanda _ 
lalaun Yunanistandaki kayıplarını 

rak kuvvetleri mezkur nuntakadan vari polisinin muhafazmn altında Afr~kada hava muh1re- himaye eden düşman mevzilerine ı kuk etmiştir. Ancak bu topraklar 
çekilmedikten başka dün yeniden Hal:fuaniveve g'ff~irılmis bulunu- b 1 · 'dd 1 d" karşı tazyiklerini artırabilir. Hatla- üzerinde milli vahdeti kurmak i-
takviye kıt'aları almışlar ve bu sa- yordu. Ayni radvova na1artm ~Ü- 0 3rl ŞI et 8Jl 1 rımız, Bahrbar ve Debub'u i~gal et- ı çin, ruhlarda da vahdPt temin et-
bab. erkenden fngiliz askerleri üze- vari polis kuvvetleri fngiliz kıt'a - (Baştarafı z inci sayfada) mislerdir. Cenub mıntakasındn ha - mek lazımdır. Bu vahdet temin 
rine ateş açmışlardır. Kıt'alarımız i- larımn Iraka ihr:ır edilm<>sine ma- rın kamyonlara isabet ettıkleri rekat şayanı memniyet bir tarzda edilmeyip t,e millet arasınd.ı ikilik 
cab eden zaruri mukabele tedbirle. fli olacaklarını tel1did makamında görülmüştür. · devam etmektedir. baş gösterirs~, bu büyük saha el-
rini derhal almıştır. bildirmi~lerrlir. Perşembe "ecesi İnrriliz bom- Berlin 2 (AA ) - Almcın or - den ı?ider. 

Muhft·---~ ----' baıladı' Irak hükômeti.nin teb!ii!i F. F. duları başkumandanlığının tehi iği: Berlin, 2 (A.A.) - D. N. B. bil--uaı. naou ~ bardıman tayyarel€'ri Bingazi li-
İngilter<'nin Irak _ İngiliz mua- Beyrut. 2 . <.~.A.) - Ofi: Bağ - manına vesair askeri hedeflere Simali Afrikada : Alman ve diriyor: 

hed€si hakkındaki noktaı na;rarın- daddan b~ldır.ılıyor: •v hücum etmişlerd!r. Düşman tica- İtalyan savaş tayyarelerinden Alman askerlr~i Ostroe r.cıanas-
da ısrar etme5i ve yeni kıt'aların Başvekıl hır te?lı!{ ~ıeşrederek L ret vapurları üzenne de birçok mürekkeb bir çok teşekkiil - tınnda Sırb tacına aid mücevher-
Basraya ihraç edılmesi üzerine rak hükumetinin lngihz hiikumetile bombalar atılmıs ve bir Yapur ya- ler Tobruk civarında düş - lerin bir kısmını C'le geç rme§;e 
Irak kuvvetlôd Habbanived~ t 'h- ihtilafa dü"'memek ı<;in elindP-n ge -1 kılmıştır. Bir mlıhimmat dl'posun- man istihkamlarını büyük bir mu - muv~ff~k olmı:slardır. Bu mcın~~: 
didkar bir şekilde tecemmü etme- leni yaptığı;u; fakat lng;lizlerin; da infilak vuku bulmuş ve bıiyük vaffakiyetle mütt>addid defalar bom tıra ~ltıca etmı~ _ol::ın .~ı~b _patrıgı 
ye başlamıştır. Bunda•ı maada mevcud muahede h;ikiimlPrile telifi b:r yangın çıkmıştır. bardıman etmi!!lr:rdir. Tam bomha Gavrılo da tevı<·f edıım\::ıtır. 
mahalli Irak kumandan lı.ih Hab- kabil olmıyan ve memleketin hukuk isabetleri ba•aravları harb h.ırici hı Amerikada bntün v~b~ncı 

mevduat b'oke edilecek 
!:>aniye-deki İnı?iliz kuv,·etleri ku- ve emniyetine tecavüz eder mah= - da bir taraftan da soğukkanlılığı ralcmı!l;lar ve Pilastrino kalesinde ve 
mandanına tahrlk edici bir mE'k- yette görülen harek 0 tlere tevessül muhafaza ederek her türW tnhrikat cer:-hane deoolar·nda -;ı;ddetli idi -
tub göndererek Habbanh·ede her ettiklertnİ bildirmiştir. tan çekinmiı;tir. Fakat İngilizler has~ laklar tevlid etmişlerdir. To~pil tay_ 
hangi b'r İn~ili" a~kı:-r! hHrr!r0tine Bu hal Irak hi:kumetini f!'i 11°t ta- mane bir vaziyet alarak tahrikatta yareleri de kara muharebderine (Baştaraf• 1 inci sayfada) 

tö:rle izah etmiştir: 
100 ili. 200 ötü, 

800 kayıb. 

veya hava faalivetıne T"'Üc;aade e- rafından ietf•nih·n ve vaziye in icab bulunmuşlardır. Bunun neticesi o - muvaffakivetle i11tirak etmişler ve bir takdirde bu tedbire tevessül edile
dilemiyece/.tini. aksi takdirde bom- ettirdiği mukadd .. , vazifenin ifası - larak da lrak ve lngiliz kıt' alan a - hava muharebesinde Hurricane ti- ceğini ilave etmiş ve fakat şimdilik 
bardıman emrini vere:-rğ:ni bil- na mecbur etmişti ... lrak hi;kumcıij rasında çarpışmalar olmuştur. pinde 4 av tayyaresini düşürmü~ler bu hususta muhakkak surette bir 

500-600 yarala, dirmişt ' r. tn.~:lter"? elcisinin R;:ıcin memleketin emniyet; l'İ müdafaa i _ Bütün gün süren askeri harekat ve diğer bir tayyareyi de yerd"' tah-jkarar ittihaz edileceği hakkında bir 
Ali ne7.dinde frak kuvvetlerinin çin li.zım gelen tedbirleri almışsa muvaffakiyetle devam etmektedir. rib etmiıılerdir. tef söylememiıtir. 
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( Şehir Baberleri J ,-······ .................. __ .. ____ ._. ......... ""\ . . 
j Olur mu? ~ 
: _ _ : Odaaında ölü bulundu 
i Memur gı·bı· deg"' il : Kasımpaşada oturan 65 yaşların-
ı da İbrahim adında bir ihtiyar, hun-i tezgahtar gibi dan bir hafta evvel hastalanmış, 
j tedavi edilmek üzere Cureba haata-
! çahşmah nesine kaldırılmıştır. 
f B irkaç defa.dır ş:ıhi.d olu- Evvelki gün bu hastaneden ta -

-KÜÇÜK-

iP o L l sf 
L HABERLERi J 

Mayıa 3 

ALO! ALO!.. 
İıtubülda ilk 

Havai Gazino 
denizden 

1200 metre irtifada 
$adırvanlar - Asma çiçek bah-
çeleri - Camlıca tepesinden 
bakış gibi Adaiara ve Marma
raya muhteşem bir nezaret -
2000 kişiük pırıl pınl l§lklarla 

bezen mit havai taraçalar ... 

Aileler için alafranııa alaturka 
servis. 

Dün sabahki yangın 
Ondört yaşında bir çocuk diri diri 
yandı, genç bir kız ağır yaralandı 1 yoruz; müteaddid defa. burcu edilen İbrahimin bütün bir 

: lar da okuyuculanmudan şika _ • ııün evinden çıkmadığı komşulannın "D y&zıt'd 
: yet mektuh'an aldık. Yerli Md. : .azarı dikkatinı celbetfğ'nden key- ~e & 

Mısırçarşısında, Ketenciler ka-ı Iı olduğu aıılaşılmıştır. J Birkaç saniye içinde atelye, d~ i lar Pazarının lıtar.bul §Ubesinde E fiyet zabıtaya bildirilmiştir. «MARMARA» Fiinermısınl!ı\ 
pısında 21 numaralı Sabuncu ha- Diğer taraftan imalathane sa- man ve alev sütunlarifo dQlrrıuş 1 bazı memurlar müfteraere kar- : Bu ihbar üzerine eve gelen ve ih- yeni inşa edilen asnıa 
nında 2 nci katta Kamıle aid krem hibi Kamilin vak'a esnasında ora- bulunuyordu. Gazocağile tutuşan i tı dürü~t davranıyorlar. Bir kı- : tiyarın odasına çık.an memurlar bu taraçalarında 
imalathanesinde dün sabah vukua da olmadığı ve atelyeyi çok küçük kazan kapıya yakm bir me5afede ı·. mn balkın tüzwnundan fula ~ rada, İbrahimin cesedilc karşılaşmlş MARMARA 
~elen bir yangın sonunda bu ima- yaştaki i.)çilerc bırakarak _gittiği olduğundan dışarıya çıkmamız çc•k basma almak ~emesi hazan u- : !ardır. lbrahimin bu ani ölümü et -
lathane ile ard.yesinin tamamen tesb:t edildiğ.ncien, hakkında ted- müşkül ve tehlikeli ıJ?;örünüyordu. f faktefek anlapnamazlıklara se - E r~fında tahlök.at devam. etmekte 
yandığını ve bu arada Dora adın- b:rsizlik suçundan takibaı!.a baş- Bu esnada Ha;;an, şaşırmış: ! bebiyet vermektedir. Ancak, ~ dır. 
da 16 yaşlannda bir kızın a,ğ!r ya- lanmıştır. c- Ne yapacağ:z? Ne yapac:ı• ! mil§terilerin is'afı kabil obnıyan : lıtialden yaralanan İşçi GAZ• NO su 
dmldığını, diğe:r bir işçinin de a- lunan ve bin müşkülatla kendisini ·bakıyordu. Doranm ellen yanmış, ! Bu bir 7.ihniyet mes_l.s dir. Yer-~ Hüseyin oğlu Kadir adında bic a _ 
ralı olarak Ha.seki hastanesine kal Yangın esııas·nda, :ıtclyede bu- ğız> diye şaşkın şaşkın etrafına 1 arz.ulan da nezaketle reddedilir. : Hasköyde, bir fabrikada c;a1ışanl ı 

kıbet:nden henuz hab?r alınama- yanmaktan kur~arabilen yrgane ateş elbısesini sarmak üzere idi. ! li Ma lar Pazarında ça'ışanbr, : mele, dün io'le meşgul olurken, 0 _ 

dı~ını dünkü şehir .tabımızda yaz- i~i, Fatihte Ki::mast; muhallesin- İşte bu sırada; ani bir kararla 1: k~dilerini bir mağa%a t~zgih - : rakta kaynamakta olan bir kazan pek Yakında 
nustık. de Karaca soka~ında Tashanda 24 derhal kapıya koştum ... Alev ve tanndaıa ziyade bir daire me • : iştial etmit. vücudünün müteaddid 

Söndürme ameliyesini mütea- numaralı odada oturan 14 yaşla- dume.nın fazlahRına rağmen ken- İ muru telikki ediyorlv. İt ıühni- E yerJ .. rinden yaralanmıştıT. 1 İstanbul halkma ıı.çılıyot 
kıb yapılan araştırma neticesinde, nnda Zeyneb. bu müessif vak'ayı dimi dışarıya attım. 1 yeti h8'ka ıeydir. Bir memu - ! Yaralı işçi tedavi edilmek üzere '••••••n•••••ll' 
ıFat hte Kirmastı mahallesinde şu suretle anlatmaktadır: D d b . tak'b ıı· 1 nın. bir te.qahtann. bir i§çinin, S!hhat Yurduna kaldırılmıs.. kaza 1I••• Nı"çı"n '.l 

Ta<>handa 26 numaralı odada otur- c- Altı aydanb .... ·.· Kamilin İ- ora a enı 1 e ı amma, • · • b • etl · h • r ., "'"' zavallı Hasan yanmaktan kendini 
1
1 J~IQlll uaa~ erme, av&c•na etrafında tahkikata başlanmııtır. 

duğu ve Hasan isminde 14 :-ı aşla- ma!athanesinde calışıyorduın. Vü- kurtaramadı.> I uyması icab eder. Resmi bir s 1 
rında bir çocuk oldutu teılhit edi- cudunun birçok yerk~i yanan ve müessesenin de müş~e.:s:ni, hu- r K Ü •• k h- b t """' H~rkes 1 M AR M A R A 
ltn bu işçinın ·anmış olarak ce- hastaneye kaldırıl:ın Dora 16 ya- Vak'a etrafındaki müteakıb tah 1 sıusi bir D:ııÜeHele bdu ağır- l ÇU 8 er er ..)-
sedi enkaz arasından çıkarı]mıştır. ,şmda olmasına rağmen yanarak kikata dün öğleden sonra adliyede f lamuı, llll!lfl"'Gl olroa.u liamdır. • sinemasına koşuyor? ... 

Bir çocuR'un ölümü ve ~enç bir ölen Hasanla benim ustamdır. devam edilmistir. Yangının atel-' i ltde, i~i zihniyetini göstermeli - : e Fiat Mürakabe Büroııu tarafın Bugünkü muztarib dilnyanm 
kızın tehlikeii surette yaralan- Bu sabah se'kizde a.telyeı:le i.lcü- yede bulunan gazocağınıl'I -parla- l dir. Y6'i Mallar [,azan gibi, ~ dan piyasada yapılan teftiş1er neti - filmi 

rnasilc neticelenen bu yangın ha- müz çalışıyorduk. Dora havagazi ması ve ateşİl'l krem kazanma si- f ballan iıtifad~i içi, Jrundmuş : ces!nde dün de iki muhtekir adli
ıcli"=es zabıta tarmndan adliyeye ocağın<la krem kazanını kavnatı- raveti yüzünden ve b"r kaza neti- • bir müessesede çal1,anlann nne- E yeye veri1miştir. Bunlar Sirkecide 
bildirilmiş, nöbetçi rnüddeiumu· yor, Hasanla ben ıie krem kutula- ceısinde vukua geldi~ anlaşılmış- ~ me lizımcın olu~!an; kunduf ! kunduracı Cuda ile Sirkecide Kaxa-
mı"i Orhan Tiğ'rak vak'a :verine rını tablalara yerlegtir;vorduk. tır. : rnaksadile bir tezad te~nl eder. : bet Topuzyandır. Her iküi de kun-
ıgıclPrek tahkikata başlamışt'ır. Nasıl oldu pek farkında de~i- Diğer tarafı:an maddi zararın : Olur mu? ! dura çivisi satı§larında ihtikar yap-

MUKADDES 
VAZiFE de 

LIONELL EARRIMOR Müteaddid hissedarlar tarafın- lim. Birdenbire ocak parladı ve t""biti için yangın verinde :ı!ak::ı- 5 : mışlardır. 
elan tasarruf edilmekte olan hanla~ cıkan alevler dt!rhal krem kazanı- darlar tarafından bir de keşif ya- ~ : 8 Dün Rumen bandıralı Karo1 
!Kam Je aid imalathanenin sl~orta- nı tutuşturdu. pılmıştır. .. ........................ 

1 
... k .................... ..- vapurile Romanyadan bir miktar 

Hırsız 1 mı, muhacir ııelmi~tir. 
Garib bir On hin liralık laubalilik mi? ,-, B-an-kas-md-a m-esa-i .-aat-leri 

• Her kalbi titretiyor ..• 
Türkçe sözlüdür. 

Aynca: 

muhakeme m u··cevher çalan ç ı -k- ~ ~::~~~ ~al~y~uş~u::~e: -...., UÇ ~ ar a..aaŞllllO rimi~le Beyazıd, Kadıköy, ÜSküdar a_ 

d elbiselerİnİ hırsızlık janslarımız gl~elerinın 5 Mayıs Pa -} 4/ ka yürekli ka ın, ~ l d d ıartesi gününden itibaren yaz mev-

Çıld1raaıya güldürücü dahi 
komikler 

LOREL - HARDİ 
HAYDUTLAR 

ARASINDA 
kend:.Sine Sarkzntılzk bı·r h zrsız ga '7Q an l ınaksadile alma lğlül Simi münasebetile ıjU ııaatlerde açık "- söyledi amma tevkif olacağını muhllerem nıüşte.rilerimize ~~~~~S~o~n:__g~u~·n~l:_er~~~~!':'. eden gene tevkif bildiririz. 

l f ti · Oİ UlldU . Herrün 9,30 - lS,30 ,.. lıtanbulu gaşyeden 1 
MÜNİR NU.RETT!N'in 

lahuti şarkıları 
SADElTİN KAYNAK'ın 

nefis besteleri 
MÜZEYYEN SE.NAR'ın 
aehhar terennümleri 

O un unca a e l Zabıta dün bir müddet evvel 1 ketle b;r evin duvarına tırmandı- -- Cumartesi pnleri 9,30 - ıt,30 
vuku bulan 10 bin liralık bir mü-1 ğı görülmüştür. Maçkada oturan Suphi isminde 

Dün Sultanahmed 3 ncü sulh cevher hırsızlığının failini mey- Hırsızlık maksadile hareket et- bir tÜ<:car, ticari işleri için Ana- tr.ıııı .. •• Pek yakında 
c za mahkemesinde _garib bir sar- dana çıkararak kendisini yakala- tiği anlaşılan sabıkalı, kısa bir za- doluya gitmiştir. Fakat döndüğü 

, 

kı tılık vak"asmın duruşması ya- mıstır. man sonra bu evin penceresin<len zaman kapıyı anahtar uydurula- ı ÇE MBERL ·ıTAŞ 
P ı nıştır. Hadise şudur: Bundan on beş gün evvel Sul- içeriye giımiş, kendisini kollayan rak, evine girilmiş ve birkaç kat 1 

Saadet lıömınde b,r kadın, Fa- tanahmedde Akbıyıkta oturan Zc- memurlar da lazım ~elen tertibaıtı elbisesi ile bazı eşyasmm çalın- ve FERDi TAYFUR'un 
dillerde dolatan harikulade 

taklidl1rile ikinci hafta 1 
8Ö&teıilen 

tıht Malta çarşısından gecerk~n ki adında bir zatın evine bir gece almıslardır. mış oldu~nu görmüştür. SiNEMASINDA 
S.ımı ısminde bir genç y~ına pencerenin camını elmasla kes- K;sa bir intizardan sonra R:fat, Hadise polise intikal etmiş, tah-
) akıaşarak. kadına bir kol vur- mek sureti le meçhul bir hırsız gi- sırtında bir çuval oldu[!u halde kikat neticesinde bu işin Suphin~n 
mıış ustelık söz de atmı~tır. &ia- k f'k ·d 10 b' ı a K ı d d b' k d t rere , ;e ı ~ına .. aı :n ır pencereden ~rünmii<~. ve çevik ema a ın a ır ar a aşı ara-
d t t bu har:?keti üzerine Samiye kıymetındekı mucevherlcrı çal- hareketlerle ıeyı~ıya doğru inmeğe fından yapıldı~ı anlaşılmıştır. 1 
ac. r b rka" söz söylemiş, bövlece y k 1 · dl' ·ı j 

MARIKA RÖKK 

Bora Terrl 
BiN BIBINCI 

OICE c; " mıştır. başlamıştır. a a anaraK, a ıyeye verı en 
ar .. arında şiddetli bir kavga çık- Bu cüretkar v.e ku.rn.az gec. e hır- ·Bu esnada me ...... urlar, "izlendik- Kemal dün Sultanahmed 1 nci 
n ı~tır. Nihayet hadiseye zabıta k ı t tk k "' - "' h h"k' ı·:ı-.· d ı sızının parma ız erını e ı e- lerı· verlerden rıkarak soka:t.a a- sul ceza a 1m ıı-;ın e yapı an 
m dal.a}e etmiş ve her iki taraf ta k ı f " "' d 
fb rmrlerindcn davacı olarak, ad- ?~n hırsızlı masası m~mur an ~- yak basmak üzere bulunan hırs:zı duruşmasın a: 

ılın maruf ı?ece hırsızlarından Rı- · .. .. hud halinde yakalam·ş- c- Bu hırsızlık sa\.,lmaz ki, 
L eve sevkedilmislerdir. faıt olduğunu tesbit etmişlerdir. fur;umeş ' bay hakim. Suphinin şımdi ayrıl-
buruşmaya bakan Sultanah- o günrlenberi ortalflrda ırörün- ar ır. .. .. .. y.. • . dı~ı bir ıkansı vardır. Halime 8{'1-

mcd 3 ncü sulh ceza mahkemesi meyen Rifatın, vevelki ~ece ~ec . Emnivet Mudurlugune _Jl~tırılen dı, evin de anahtarını vererek: 
n t cede Sam nin suçunu tevkifi vakit Fatih ve civarında dolaştığı Rıfat, suçlarını tamamen ıtıraf et- cGit oradan birkaç kat elobise al 
:n u telzim bularak, tevkifine ka- p~·ne düşen memurlar tarafın- miş. ~~ldığ1 ı:ıü~evherler tamamen da .J?iY> dedi. Ben de bunu yerine 
r. r vc>rmiştir. dan görülmüş kurnaz hırsız gizli- kendısınden ıstıdad olunarak sa- getirdim.> 

Taraflar mahkemeden ç1kmış- "e tara9"'Ucl ed :Jmiştir. hibine iade olunmuştu~. Demiştir. Ancak, ha.kim netice-
lar. fakat pek merhametli bir ka- Bir müddet Kirmasti mahallesi Rifatın bu suretle bırçok hır- de suçlunun tevkifine kaTar ver-
d n olan Saadetin bu yüreğine do- civarındaki S<>iraklarda bir gölge sızlıkların faili olduğu tesbit edH- miştir. 
kunmu.-ıtur. Tekrar mahkeme sa- gibi dolasan Rifatın seri hır ha:.:.r.:.e-_.:m.:..:.....:iş..:.tı_·r_. -----------
lo una dönerek. hakime: 

•- Ah. bay hakim dayanama
d•m. Bu ızenci affedivorum. Tev
k f ne gönlüm razı de~il.• 

Dem ş; hakim de karş11ıklı da
' ~mm ıskaıtına karar vermiştir. 

Konservatuar orkeııtra ve 
korosunun konseri 

Kon•ervatuar ork,.~trııı ve korosu. 
geçe:ı Salı giinü Şehir Tiyatrosunda 
verilen kons'"ri bu ak§am T .. ksim 
Be1ediye gazİl)osunda tekrar ede -
cektir. 

Spor bayramının 
programı hazırlandı 

Beden terbiyesi öğretmenleri 
dün Maarif Müdürii Tevfik Kutun 
reisliğinde bir toplantı yaparak 
19 Mayıs gençlik ve spor şenlikle
rinde yapılaca!t programı tesbit 
etmi~lerdir. 

Şehrimizdeki kız ve erkek Hse 
ve orta okul talebeleri 16 Mayıs 
Cuma .günü saat 10.30 da Taksim 
meydanında umumi bir -prova ya-

Tarihi mezar taşları müzesi pacaklardır. 
Belediye. Maarif Vele.aletinin de Şenlik J(ilnü bütün taleoo 're 

muvafakatile Topkapı mezarlığı - beden terbiyesi mükelleflerinin 
nl , Tarihi mezar ta!tları mü~eshı iştirakile Taksim Cümhuriyet 
hali'le gefrrmeğe karar vermi!ltir. meydanında bir geci;:l resmi ya-

Bt-ledive rei~ muavini L<itfi Ak- pıl~caktır. Öğleden sonra da Fe
eov d;in d:ğer alikadar1arla beraber ne.rbahçe stadında Iutbol maçları 
To,.,l·apıya giderek mezarlığın tan- ve ~·letizm ~ooteri1eri ycq:>ıla
zimi etrafında tetkiklerde bulun - caktır. Be<ien hare~<etleri bu sene 
rnu.:tur. icin oroırrama konulmamıstır. 

Kar haddi konacak 
giyim eşyası 

Fiat Mürakabe Bürosunun ~öm
lek, . şapka ve boyunba~ı . satışla
rındaki fiatlar üzerinde piyasada 
yaptığı tetkikler neticeye bajtlan
mak üzeredir. Komisyon bunlar
dan yalnız J;!ömleklere cinslerine 
~re bir kar haddi tayin etmiştir. 
Şapkalar üzennde yapılan tetkik-
ler neticesinde, şapka fiatlarmın 
son zamanlarda rekabet yüzünden 
% 25, % 30 nisb~tinde düştüğü ve 
'bu yüzden tüccarın ziyan ettiği 
anlaşılmıştır. Fiat Mürakabe Ko
misyonu bu yüzden şapka fiatla-
rına azami fiat koymıyacaktır. Bo
vunbağı fiatları üzerinde yapılan 
tetkikler <le ilerlemektedir. Bun
lara cinslerine ~öre azami bir satış 
fiatı tayin edilecektir. 

Pazar Ola Hasan Bey Diyor ki: 

ingiliz profesörünün 
dün akşamki 
konferansı 

Dün akşam Eminönü Halkevin· I 
de. şehrimizde bulunan İn~liz 
profesörlerinden Hamley, cİn~iliz 
terbiyesinin ruhu> mevzulu mü
him bir konferans vermiştir. Kon
feransı, kalabahk ve . j?(izide bir 
halk kütlesi alaka He takib etmiş
tir. PrÖfesör bu konferansında İn
giliz terbiyesinin ruhunu tahlil et
mekle beraber, bir cocu~un do
ğuşt&n 18 yaşına kadar geçirdi~ 
rutıi tekamülü de anlatmıştır. Kon 
ferans, İrfan Konur tarafından 
türkçeye çevrilmiştir. 

Profesör. son konferaMml bu 
<ılrt::ıım verecekı~ir. 

Bir 

Ç. E. K. menfaatine 
6 MAYIS 1941 SALI günü 
AKŞAMI SAAT 9 da 

M 0 N 1 R 
NURETTiN 

ÇEMBERLlT AŞ 
sinemM1.0da. 

KONSER verecektir. Bi-
letler sinema gi.ŞeSinıde 

sa.tılma.ktadır. 

Filminde 11, --'~ 
,_BU AKŞAM==~ 
Şebir Tlyatros11 

IMmıH Alemdar 1 da 
Ancak bir kaç gün daha 

ııösterilecektir. 
KOMED1 KISMINDA Aynca: 

İSmAIL DUMHULLÜ Seyredenleri heyecandan don~ 
TEMStıJ duran meşhur polis ~afiyeai 

HAMİ'YE"!" YÜCESES J ŞAR~I ŞAN ın 
:.:n:.::.:KONSERİ '-•KATIL KİM?-~ 

Daima en büyük dramatik macera filmlerini gösteren 

T AKSiM SiNEMASI 
Bu hafta: JACKIE COOPER ve FREDDIE BARTHOLOMEW 

taTafından calibi dikkat bir tarzda yaratılan 

KARA Alllft RlUCADELESI 
Filmi gösterilmektedir. Müthi~ bir tema§a ... Ateş gölü için müca
dele .•• Ateşler arasındaki adatY'.~. Yanan topraiın memleketi ... 

Büyük ve heyecanlı bir mevzu ..• 
hiveten: MUSiKİLl VARYETE 2 kısımlık büyiik komedi 

Bugün saat 1 de tenzilatlı matine 

SARAY Sinemasında-.. 
emsalsiz bir muvaffalı:iyetle gösterilmekte olan 

ÖLÜM AGACI 
filmini görünüz. Baş TOlünü oynayan 

LIONELL BARRYiWORE 
Sinemacılı'k hayatındaki en büyük ve en güzel filmi olduğunu biL
zat beyan ediyor. Hayatın hislerini ve ölümün büyüklüğünü tasdi~< 

ve tasvir eden bir filmdir. 
İlaveten: FOKS JURNAL son dünya haberleri 

Bu~ün saat 1 de tenzilatlı matine Aillllllliiiil ________________________ maı ____________ ~ 

- Hasan bey gaze
telerde gördüm. 

Ziraat Vekaleti 
üzüm mevaimi gelince. 

Bağlarda bir Ü -
züm bayramı yapılma. 
sını k.ararleştırmış. Bu 
bayram neden bailar-

da yapılıyor acaba~ 

Hasan bey - O .. 
züm manavlan gittik
ten aonra gülüp eğlen
mek değil, oturup ağ
lamak lizım geliyor da 
ondan olmahl 

BUGÜN 

.i PE·K 
Sinemasında 

ROBERT MONTGOMERY - ROSALIND RUSSEL 
azi 2 saat eğlendirecek, güldürecek merak ve heyecanla saracak 

nefis bir filmde 

KARANLIK KUYU . (Kocam Polis ) 
Hafiyasi 

Bugün saat 1 de tenzilatlı matine ••••••••-••••• 
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CSan'at lleminde::J 
•• 
Uç hadise 

Yeni bir operet, Ve :lad O rfinin temsili ve 
Konservatuarın son konseri 

[ Resimli hikaye 
~---..... ..-....- -------- MONOLOG: _ . f 

LA.f aras:andaı 
Oyuntar eğlenceler 1 Ceçeiilerde. Cemal Sahir jilb lesi ı Bu teıruilck, hakkında o zaman 

münasebetik ynzdığım bır yazıda. edindiğımi.% intıbalamnızı değiıti -
fstanbtılda derlı toplu hir operete j rec& bir vaZ.:yeı göreme-dik. Ve
olan ihtiyaçtan bahsetmiştim. Mem~ dad Ütfi. muhakkak. k.i sahne tek. 

Öfkenin zararı 

Kolonyacı, bir valize birçok 
'1şe kolonya doldurur, berber 
benbcr dolaştınp kolonyaları 
"Rosterir. methederdi. 

Alma.tlatsa öfltelenir, valıti
.ni hı=la kapa)'ıp seı.am verme -
den Çıkıp giderdi. Gene bir gün 
hır berber ondan kolony·a almn
Ynıta öfkelenmişti, valizini ka -
Jlarken bir yandan da söyleni -
:Yordu. Berberin köpe,Uinin kuy
ruğunu valize kı~ttrdı/tını far -
kedemedi. 

Köpek can acısile koşıfiıya 
başladı. Valızı de surükhhor -
du. Nihavet ku rui?u valızden 
kurtuldu amma. 

Laf arasında neler sbylemeyiz1 

sanki cevher yumurtluyörrnuştı:z 
gibi arada sırada ıtekrarladıkimız 
meşhur !!'birleri biraz de-şsek ne 
gülünç olduklarını anlarız. 
Adamın canı sıkılıt değil nıi, 

can uu sıkılmaz mı? Canının sıkıl
dığını arkadaşlarına anlatırikcn: 

- Sıkıntıdan patladım: 
Der. Böyle bir sözü 1$iten tabii 

ka~ılar, takat hiç de tabii katşı
lanacak söz değil. 

Sıkıntıdan patladım diyen ada -
mın her adam ı;?rbi kolu, bacağı. 
kellE!Si kulağı yerinde duruyor -
du:r. 

Affedetsitılz ~unu merakôt
tim. sıkıntıdan patladımz da, son
radan ~alarınızı kim birleşti -
tip sizi eski halinize J{Ctirdi? 

Diye sorma& lcab etmez mi? 
Bazılarının huvlarıdır, b trile 

konu$urken ona p~k yakın soku -
!urlar. Bazılarının da huylı:ırıdır. 
Bu tarzda sokulup konuŞ3nlnrdan 
hoşlanmazlar. H:ıtta kendilerini 
tutamaz: 

- Be adam burnuma mı J(ire -
ceksin? 

Derler. Daha ne kadar sokula
caksın tarzında sözler 8Gyleseler 
doğru olur amma, burnuma mı ai-

} 

receksin ne tabirdir. gözöniinc ,;e· 
tirin. Bir adam diğer adamın bur. 
nundan içeri ~riyor. Burun mu 

Kolonyacı \•alizi eline aldıj(ı bu, yaksa kale kapısı mı? 
2anıan kolonyalar her tarafın- Paralı, emlak sahibi tanınmış 
<!an akıyordu. Valizde kırılma - kimseler vardır. Zenırinin malı zü-

•• ~ık tek bir şise kalmamıştı. ,ğÜrdün çenesini yorarmış. Böyle -

c··v·e·n·ı···bı·ımeçemı·z"'.'.]'' 
Birle bin arasında öyle bir ;ra-ı kişiye bir kilo nefis şekerleme, b ir 

~arn bulacaksınız ki. hem rakam, kişiye bır aylık Son Posta abonesi, 
11em de insanın boyundan vuka - bir kişiye maroken kaplı ve fe\'
tı kısmwıda bulunan b~r şeyin ismi kalide ka~ıdlı bir muhtıra defteri: 
olacak. Bu rakama insanın bilek- ve dil{er otuz kişiye de ayrı ayrı 
ten aşaJh olan kısmını ilave edip ~ü.:ıel ve kıymetli hediyeler vere
&onuna da bir cLi,. eklerseniz, ,ilk ceğiz. Bu lbilmccenin cevabı en ~eç 
bulduğunuz raka~ a 'ilk bulduJ;ı- 23 Mayıs Cuma _gününe kadar ga
tıuzun yansını eklemi$ olursunuz. zetemize ~nderilmiş olmalıdır. 
Su rakam nedir biliniı. Bilmece cevabım bize l?<>nderdi -

BiUrseniz bilmece)-1 R8Zeteden R'iniı urfın üzerine <Bilmece:. ke
k!Siniz, 'hallini aIDna yazıp bize limcııini ve bilmecenin R~ede 
.l?'önô~rinfı. Do~ bil~nlerd~n bir cıktı~ tarihi yazınız. 

•Son Potlai> mıa telrlcua: 3& 

- Bo~larımı nasıl öderfm! ... , se inanmaz... Bittim, bHtim! ... 
Elimde hl~ bir şey kalmadı!. .. Be- Cüzdanı ben simdi nerede bula -
rıı mahk meye veroc{?kler ••• Ben yım ... Bitıti, bitti! ..• 
hltrhkemede ne derim?... Diye dövün•iyordu. Temel: 

Bu lnıMi Apustolôan :zuhur et • - Bana arkadaşlar parayı yok-
l'rıışti. Sarhoşluktan ayılan, acı sa sen mi çaldın derlerse ne de -
hayata avdet 2den Apustoldan. rim?... Çek. vur!... On beş sene 

Gayri şuuti tidımlnrla. Temel, yat!. .. EJden reislik de ıırider, na
Şeıvan, Apustol bu üç !elektede - mus da ~ider! ... Bitti, bitti, her 
lcr, felôketli fel.1.ketliyi ccıbeder şey bitti! ... Kim bilir cüzdan ne -
ltaidcsini ileri siir~m hükme tilmi- relerde!... Gel de bul... Bittim ... 
Verek tabi olarak birleşmişlerdi. bittim! ••. 
F'akat her biri Kendi derdinin na- Diye saçını, başını yoluyordu. 
tında yanıyordu. Şetvan: Apustol: 

- Otuz beş senelik kar ~ibi he- - Bo~lar ne olacak? . .. Bun -
Vaz, doğruluk ve namus içerisinde lan kim ödiyecek1... Bu y~tan 
J?~ n vazife hayatım mahvoldu! .. sonra hapislerde mi çürü~ece -
llaranın cebimden çalındığına kim ~? ••. 

Jetinden her yerde bahsedilir. 
- Adam öyle tenı?ln kl... 
BU kadar 5öz0 zctı~inhğınf cın -

latmak i(oin az bulutlar, iJa~ c cı -
derler: 

•. . Topla yıkılmaz. Gözönüne 
,getirin. Bir adam sokakta ytlrU -
yor, m-kasrndan top atıyorlar, h<!ın 
!tittıoJ topu, tenis topu. kumaş to
pu ~1ıbi toplar zannetmeyin, kırl: 
ikilik top. Adam, ya birazıcık sc.1-
lanıyor, yahud da s'"Ilanmıyor bi
le. elini kolunu sallıya sallıya yo
luna devam ediyor. 

.Biraz sert, biraz aksi bakımlar 
için: 

- Adama öyle bakar ki, karşı • 

.· 
sındaki yıldırımla vurulrnuşa dö
ner. 

Ne blıkışmı$ bu ... Gözünden vıl 
dırım çıkıyor. MübatelUeki ~z 
değil, sanki bulut adamı ~ôzönünc 
getiriynr mınfunuz. yandan bakın 
ha ... Sakın karşısına ~cçeyim de· 
meyin, yanar kül olursunuz. 

ÖVünmekten, kendilerini met -
hetmektcn hoşlananlar pek fazla ... 
dır. Herkesi kendilerinden küçük 
görürler. $u methedildiği zaman 
dudak bükerler. 

- Bir .şey mi sanki, ben onun 
stfüi yüz tanesini cebimden çıka ... 
rırım. 

Mü'barektcki cep mi, yoksa han 
mı elini sokacak, paı:vnaklatmın 
u~rile orada bulunanlardan bir
kaçını bir aradn tutup (ekip çıka
racak. 
~te böyle baylar, havanlar laf 

arasında kullandığımız tabirleri e
şelersek. ne ,garib iddialarda bu -
lundu~umuz anlaşılır. * * 

YAZAN : EKREM REŞiD 
Diye etli, yağlı J?ôğsünü yum -

rukluyordu. 
'Eemel nihayet bir sureti hal 

bulmuştu .. 
- İyisi mi kendimı öldürP.yim! .. 
Bu fikri Şetvan famamile tas -

vib etti. 
- Doğru, dedi, iyi fikir ... Bak 

bu biç nklıma gelmcmişt!! .•• 
Temel bir intihar arkadaşı bul

duğuna· son derece hem memnun, 
hem mütehassıs olmuştu. Acıklı, 
ayni zamanda merhamet dolu 'bir 
eda ile Set vana sordu: 

- Sen de mi canına kıyacak
sın? ... 

Şetvan artık dünyadan elini, e
teğini çekmişti. Temelin sualine 

Kimvurdu oyunu 
()yun ltalabalıR arasında oyna - nuniyetle öğrenmiş bulıınuyoru2 ki, n1ğini iyJ humetmi'fy bu itin ica'b ~t 

nı~. Oyun~ bil~n .. l:Hri, oyunu bıl - bu hususta ciddi bir adım atılmalt tırdiği fitlıliği yalnı:ı mizansende 
nuyen birıle yuzu koyun yan~ana Üzeredir. Ben kendi heSAbıma bu göıleren bir ıan'alkAr.. MizanHn 
yere yatacaklardır. O tarzda~ı b!- ciddi kelimesinde yanılnıamak. jste• titb.liğitıi kendLod için değil. etza( Ye 
ri.nin basının olduğu ~rafa ote>.kı- ıinı. Müteşebbislerin bu iıi baıni eaerin sahnc3f1! konuluıu bakımıh. 
~ın .aya~an '!elecekt~. "BE'nların duecede ehemmıyetle ele almal:ın dan mevıu1.1 bahıediyorum. 0, bir 
lizenne bır .batta~iye ortülur. Ve hem lstanbulun bir operet kazan - rejisöre dü4en vazifeyj yapmıştı. f 4 

anl~rın:ı bır terlık konu r, oyu- maııı hem de kendilerinin bir kere kat arkada,.lıuındıın pf'.k çoğu bir 
tıu bıl.mıyenc ~u tarzda anlat;rlar. daha sukutu hdyale uğramamalan san'atkaıa düte:ı 'Vıu:ifeyj yaprnalr.ta 

- ~~afı~ıuia todplanan bik~fz- balumından çok luzumlu olacaktır. ihmal gösterdıttr. 
den bın terlığl yer en al.p m • O zaman operetin bir kere daha K dl·.. d s ı S d · · 
den birine vurac~ız ve yere bıra· k" ld w 'dd" h' h' . . a ın ro un •.:. e ma ua ı ısti· 
kaca~ız. kime vurC!uksa arkadaş ~and?r. 0d uguh nku ıb lıaya ıç ıryımı~ dadlı, lakin çok mübalağalı, Halle. 

ı:.. • k' aen ımız e ;ı • u amayız. cm h • · ·ı · k •· .. ı K vurdular diyecek yanındaki ilI1 1 1 ~ b H lk. ~ sa nesının sevı mı' n toru o an e 
vurdu? dive sora~ak, o zaman Jü. ope.r~t . top u ugu~u,.. aıta 11 

• nan Cükri, Mnhmudun mu-vaffak. 
·~ 1 b tt . . kal peretının kalbur udu gelen tan at • bir koyesi buldu:c Dadı fena değll-

me vuryu arsa 0 a anıyeyı url klrlarile Halide, ••hnemizdıe ıürat.. d" Uki · chı 
dırıp etrafına bakacak ve kefnd li bir atİama yaparak nazarı dikkati Şı. nt zal?1an_~!'?ank~l'\'~tıyor f. 
vuranı bulacak. Bulursa ver ne o lb d Ved d d'W b' k urasını es ım croeum ı, ou rayı 
yatar. bulamazsa J<tCne kendi ya-ta· ce • e Ü 

1 
8 ;,j ıgerk ;.'j0 kaclro ile Vedad Ürfi İstanbul hal-

eakıır. L.n t~ı h •Sü t~ 1 
C l~;n;~. te. ır A~: kına iyi bir ııece ya!iatmı.ştır. 

Bu iznhattan ~onra iki arkadaş S~t 0
. ak d rul rı! e ad ubıunl • d ı ... 

vatarlar. Orunu biltniYcne • urun .. ar eş ~ıın başın a u un u-
yere - . . h gu yenı operclın kadrosunu :.ı:ayıf Salı günü akıaımı Şehir Tiyatro. 
dı$8rıdan. bıç kımse vurmaz. ep bulmamız kabil değildir. İyi bit re-- su komedi l:tsmıncla Kon.servatvar 
yanıtıdakı nrk~d.aşı v_ur~r. Oyunu pertuar, ciddi l:m çalrtma Ye bilhat orkestra ve koroıunu dinledik. Mu
bHmiyen kendısile l:mlıkte yerde ııa aakedikte olduğu kadar lüzumlu hittin Sadak:ıtı idare etti~ bu· kon
vatandan h.iç ~~l)helcnmiv.eccği bir disiplin ;yeni beypti kulayca 1tıU ser ıüphe yolc ki çok ınuvaffakiyetli 
Jçh1 vurdu dıve sıo.ıereccklcrı el • vaffa.lciyete götürehilit. Kendilerin- oldu. Yalnıı biı kendi he9abımıaa 
taCtaı buhınanlaroır. Ovı.mun so - den çok ıey1er bekliyor Ye muvaf. orlı:esttanın r~rtuarını çok yU}d6, 
nuna kadar böyle R;ider. Oyunu fakiyetleıini temenni ed~oruz. koronunkini is~ pek hafif . bulduk. 

bilen arada sıTadn kendine de vur- * Koro bize yalnız Brahms'ırı N.i.\.-
rnAfıdır ki. O\'Unu bilmı.y~n sill)he· Amerikada, AVTupada ve Mısır. Nl~ai ile. Hayd'in La TemJNato'ııı • 
lffime~in. Hatta ovunu bilen kt?n· da uzun zaman tilm iıleıilc uğraş• nı dinletti. İki parça da ıyi setilrniı 
ôi kendine vurdu2u taman, e~raf- tıklan sonra memlekete dönen ve ve uzun olmakla beraber koroyu 
tatt bitini ~ooterirse b~miş ıtibi Samsun Hal~evin: mütekamil bit dinlemiye gelenleri tatmin etmedi. 
telakki edilmeli ve o değigrnelidir. sahne ve kadr.J kazandıran ıan·at- Eskiden koro konserlerinde hizim 
Ovunu bilmfyen bundan c~ret kar Vedad Ürfi geçen akşam, Şehir tenbel kompo:z..itörlerin de bazı ~ser 
alarak oyundan V3Zl!Cçrtt~. vura- Tiyatrosu komedi kısmında. k--ndi !erini dinlerdik. Bu ıene bu zevkten 

da arkadaşı gibi' bulacajtınl eseri olan (Kan\ isimli üç perdelik de mahrum kal::lı:C. 
~ fd eder. bit piyes temsil etri. Eseri kuvvet· (Ten bel kompozitörler} bahıine 
um siz bulmak mümkiin olmadığı gibi. tekıar gelme.lıı isterim. Konservatu. 

Konyada gürbüz 
çocuk müsabakası 

temsili de t~m manasile muvaffak arımız iyi ~al~ı;yo:-, fakat çalıştıiını 
addetmek te kabıl değ"ldir. Ancak az gösetriyor. Konserleri keyfiyet 
heyeti umumiye itibarile \'erebilec.e ve kernmiyet itibarile az buluyoru:t. 
ğirtrlz hüküm: «lyiıl dir. nunu ifade ctmekb &on konserin 

Vedad Orf(yi Şehzadeh:ışında muvaffakiyetini aslıi unutmuı- olmu 
Ra§id Rıza t;yatt°'ur-dald nDemir. yorum. Konservatuan Muhıttin Sa
hane MüdÜTii» ndcn sonra hiç gör. dakı, .Solist Ali Setin"i talebeleri 
memiştik.. ~ğ, yukan sekiz on se• rebrik ederi-z. 
ne... Nasrct Safa Coşkun 

t 

Karakter ayrılığı 
--~-----

Bir erkek okuyucum hülasaten rübe etmesini tavsiye ederim. lste-
§Öyle diyor: dıği neticeyi alamadığı veya tecrü. 

- cTahmin ediyorum ki, bu beyi bıktırıcı, yorgunluk verici ma
genç kız.ı seveceğim, fazla güzel, hiyette gördüğü takdirde ise mace
faua zeki, fazla ca:ıib değil, fakat rayı başlamadan bırakmak müree.. 
beni tatmin edecek, maddi '\·a:z..iyeti cahttr. 
de menfaatlerime uygun, iyi bir yu· Ge l"k ·· ilik f t. h tt"' 

ı_,l d b"li · y l d"' Ü nç ı . guze , zara e a a 
- va t~f~ e e ~-rı~ a nız u n. menfaat uygunlu ':"U· :taınnnla deii 

&:onyada ;rapı.lan fiirbb çocuıc mil. celenmız yekdıgerıne tamamen zıd . . g .. ~ 
sabakasuıda birincllill bııanan dok. Benim siyah 1rördüğümü o, beyaz cek, ehemmıyetı sırasına gore aza· 
tor Akif kızı Tanju Arcan görüyor, onun beyaz gördüğü ise be lıp eksilecelt: vasıflardandır .. Yu•a.. 
.................................................... nim eözümde kapkara .. » da ..... olan karakter uygunluğu -

Geçen bilmecemizde 
kazananrar 

Geçen bilmeccmizde le.aza -
nanlann isimleri Pazartesi günü 
çıkacak sayımızda ilan edile -
cektir. Hediyr. kazananlardan 
lsranbulda bulunnnlat, hediye -
)erini Pazarte!i Ye Perşembe 
günleri idarehanemizden ala -
bilirler. T afnıda bolunanlann 
hediyeleri posta ile adre'&leıine 
aönderilir. 

cevab veren maddi cismi deiHI. ru
huydu. 

- Ne çare! .•• Lekeli yaşamak • 
tansa! ••• 

Dedi, Şetvanın ruhu. Fakaıt bu 
manevi sadayı Apustolun maddi 
sesi takib etti: 

ti- - •• ı·· 1 Öl - .LJQ.!!I°U soy uvorsunuz.... -
mek hayırlı! ... Aranıza beni de a
lın!. .. 

Demek oluyordu ki ıne!Clcnin 
~sı knrarlastırılmı,stı; tef errüa -
tını tesblt etmek kalını tı. Bu hu
susta üç karabaht arkadaş· l!Örü
şcceklerdi. Fakat buna mahal kal
madı. Sahnenin perdeleri avrıldı. 
Şevtani bir kahkaha kontu. Kah -
kaha su sözlerle neticelendi: 

- Gü7.el! ... Cok aüzel bir l'U -
maral ... Daha şimdive kadar dün
vada ı;ıörülmemis! ... Uç intihar 
birden sa;ı.me fitıtijnde!. .. 

Bu şc:ıı·tan.i gülüş, bu bıçak ~ibi 
soğuk ve keskin ses Davidin gülü
şü ve sesiydi. David bir sıçrayışta 
sahneden indi, iki üç sıçı-ayışla 
da intihara namzedlerin arasına 
düştü. Ayni gülüşle, ayni sesl• sö
züne devam ediyordu. 

Bazı kimıeler vardır ki 11tezad dur. Eğer bu §art mevcud ise ha
Eikriıı hastalığına müptelad;rlar. Ak yat yolunda hiç sendelemeden yü. 
si fikirde oldukları için değil, sırf rümekte devam cdebilininiz. Saiı
muhatablarını üzüp kıu:hrmak için ntzda, solunuzda ve önünüzde gö. 
onunkine z.ıd bir mütalea dermeyan receğiniz hep çiçek bahçesidir. Ak· 
ederler, ve bu mütaleanın üzerinde si halde ise hayatınız cehennem o
ehemmiyetle dururlar. Hastalığı keş lur. 
fcttiseniz ilacı bulunmu~ demektir, * 
derhal hakikatte benimsediiiniz filı: Bayan ,,u. A"» ya ı 
rin aksini müdafaa ediniz. muhata- - Hayatım ıevıiye yabancı ~ 
hınız hemen aizj memnun edecek larak geçti, diyoraunuz. O halde ai
fikre gelir. Bu vaziyette o da müs- ze acıdım. Hiç yapmamıpmız, de
terihtir, siz de. Yalnız bu tabiye u.. meltir. Sevgiye yabancı kalarak ~ 
sulünü gayet mahirane kullanmak mür sürmektense, sevip bedbaht ol-
lizımdır. mak elbette müraccahtı. 

Oltuyucuma bir defa ba yolu tec TEYZE 

- Bu işi yarın akşam üçünüz 
birden $U sahnenin üstünde ya -
parsanız ... 

Her zaman, her yerde kazanç 
fikri besliyen Kayserli Apustol a
tıldı: 

- Ne verirsin? ... 
Bu sual Davide pek tabit ,Qt5 

ründü. Bir Mıniye tcredd\id etme
den: 

- İki.şer yüz lira ... 
Decti. Şetvan. boynunu bükmüş 

kurbanlık koyuna benziyordu. Her 
teklifi kabule nazırdı. Solmus du
daklanndan şu sözler süzüldU: 

- PekMft. o1du olacak su işi 
sahnede yapalım ... 

Fakat Uıer şeye itiraz etmefü bir 
kaidı> C'dinmis olan Temel bu se
fer de itirar. eW: 

- Ne dedin.,... Ne dedin? ... 
İki vü., lir:ı tf\ı? ... 

Damd haff~c E!Ülümı:edi. 
- fstersPniz ikic:er bin l:ra ol -

sun!... dedi. tki nıebHi;!ın rır;ıc:ın
da ki fark $etvanı havr~te dü!)11r • 
mü~tit . 

- Ne de ~abuk fırladı! .•• 
Demekten kend:ni afamadl. İki 

bin liraya Temel de razı görünü -
ordu. Mesele halledilmiş addolu

nll'bilirken ticaret z!hniyeti sahibi 
Apustol bir &ual daha sordu: 

- Peki!... Paraları ne zaman 
verec~ksin? ... 

David, kanunun bir maddesini 
zikreden bir hakim kat'iyet ve cid
diyetile: 

- Adetimiz mucibince ... Nu -
mara yapılır, biter ... Sonra ... de
di. 

Temel son bir voli vurmak mak 
sadile: 

- Arkadaş ... Beşer bin veriyor 
musun? ... 

Diye sordu. ·Bu hususta daha 
söyliyeceklerf vardı . Fakat A p9to1 
sözünü kesti. 

- Dur. acele etme ... 
Sonra Davide hita':J ccle>rf'k: 
- Biz numarn·mzı vaptık c:ah

nede kendimizi vurduk. öldük ... 
Sen paralan mezarlar1mıza l'nt ya
tıracaksın? ... 

Apustolun bu sö.,kri $(>tvanın 
dima~ında bi'rçok ufukfar nt"nuş -
tı . .r 

(Arb'St v~r) 



6 Sayfa SON POSTA: 

(Memleket Haberleri) 
~:~~::::: 1 lzmirde ı milyok kilo 
hergü:r~~:; daha tntnn yetiştiren bir köy 

Mayu~ 

Tarihten sayfalar 

Karasuda yol ve köprO 
faaliyeti 

Karasu Hatk odas1Ada 
konferanslar 

lzmit (Husuııi) - Karasu Halk 
odası bir seri ltonfentnslar tertib 
etmi~r: Şim<l(ye kadar hük6met ta 
bibi Dr. Vuıf YokUiı: (Sudan ge -
çen sari haetahldar Ye çoculc bakı-

(.___ ___ A_n_t_a_k_y_a __ H_a_l_k_ev_i __ f_a_a_liy_e_t_i ____ )_ 

{Bqtarafı 2 nci sayfada) 
Kuyu~u Murad Paşanın yanında 
rahaıtı kalble yaşamanın imkansız

~ehrin güzelleştirilmesi lığını bildiği için saraya mektub-
y~ lar yazmıştı; her zaman hedive _ 

Dörtyolda dırmazdı. Dünya. halinden ve bif 
.r;ün onun sadrazam olabileccı?iJ11 
dü.şünmeksizin: · 

- Böyle adamdan ne memul • 
dür! için bir cemiyet lerle gönüllerini kazanmış olduğu 

kızlar ağası Mustafa Ağa, padişa- Demiş, iltifaıt etmemişti. Bel • 
.ıuada vanlcbğı sırada Murad pa
şanın bir adamı sadrazam f.brahifll 
Paşanın bir emrini ,getirmiş. par' 
istemişti. O zaman da paralar ke
sesinden çıkacakmış gıbi adamca· 
kızı :tdeta azarlamıştı: 

kuru/ du hın hocası. hatta vali<lc sultan mu-
hakkak bu arzusunu yapacaklardı. 

. 17 Birinciteşrinde bir çavuş, pa
dışahın fermanını getirdi. Bunda 
deniliyordu ki: 

<Rumeli valiliJ!ini ıstedi,ğin kim 
seve ver, defterdar Ahmed Paşayı 
İstarlbula Rı..fnder. Sen ordu ile 
Erzurumda kalıp baharda İran ü

- Sizin paşanızdan dünya çolı:· 
tan bezdi. Paşalık z~ürd isi de
~ldir. Müflis paşaları hazit'~detl 
mi gözetmelidir? , zerine yürüme:Usin!> 

Ekmekçizarle geniş ı,'W! rahat bir 
nefes aldı. doğrusu İstanbul1Jn ılık 
ve güzel havasını, ı?eniş ve işle _ 
melerle dolu olan zengin ve rahat 
konağının ihtişamını özlemişti. Bü 
tün kış Erzurumun bir iki adam 
boyu kalınlı:tınriakı dondurucu 
karları altında, i~roti odalarda t?e
oirmek, beş altı av sipahi hayatı 
sürmek onun .karı değildi. 

Kuyucu Murad Pasa scbeb ~
tererek Erzurumda kalmadı: İs -
tanbula geldi. Huzurda padişah 
vezirlere: 

- Baki Paşayı Y edikuJeve ı?ön
derami: Ahmed Pasa J!ene defter
dar olsun, Ba'kivi teftiş eylesin. 
Canboladoğlunun malını ne yaptı 
görelim!:. 

Dedi. Bu suretle Ekmekçizade 
gene Osmanlı imparatorluğunun 
bütün maliye işlerine, bütün ge
lirine el koymuş oldu. O sırada 
birinci Ahmed: on dokuz yaşında 
olmakla beraber tamamile vaUde 
sultanın, kızlarağasının, müftü 
efendin in tesirleri altında bulu -
nuyor<iu; onlar ise Ahmed Paşa 
tarafından değerli hediyeler, her 
türlü hizmet arzeden mektublarla 
'lde edilmiş bulunuyorlardı. Ek
::ıekçizade ise bu r.üfuzunu kulla
narak başkalarından. daha büyük 
hediyeler, keseler dolusu altınlar 
çekiyorou. Hatta Gazi Girayın ö
lümü üzerine 1stanbuldan ~elecek 
emri beklemeden Kırım tahtına çı 
kan Toktamışı yerinde tutmak kin 
d'e uğrasmı.s. lakin her nasılsa 
bunda muvaffak olamamıştı. 

Anadolu eşkiyasını temizliycn 
Murad Paşa şimdi eskiden ve ye -

Dört} ti Karınakan şeftet r.k~r ni<len intikam hisleri beslediği a
halli " Tidat membaları mahdud bir damları .gözüne kestirmc~e haşla
kaza i~n bu paranın yabana atıla- m~tı. Bunların arasında Ekmek -
cak bir yeldin ohnadığında şüphe ci.~ade Ahmed Paşa da vardı. Cün
yoktur. ileride birkaç miıılı artmasl kü Sultan Mehmed zamanında ka
kuvvetle memul bulunan bu para !1İ~e seferinde i~en Kuyucu Murad 
ile kazamızın umumi ihtiyaçlann- ıkı senedenberı hudU;ddan a1T1. -
d b" k ,_ı 1 •. d Jarnamıştı; bevlerbeylığ'ı olan Dı -
.~n ır ıamının g1<1~n. ecegın e yarbakırdan para J,?ecikiyordu. 

Lakin neden sonra Murad Paş.9 
sadrazam tayin olunup da Tun' 
boyundan İstanbula doğru yol• 
çıktıkı zaman vaktıle vaptıl!ı gafı 
hatırlamış; gafın büyüklüJ!üne ıcı· 
yas edilecek kadar kıymetli ve ibOI 
hediyelerle yeni sadrazamı Edir • 
nede karşılamıştı. Murad Pasa Elt· 
mekçizadenin ne kurnaz bir adat11 
olduğunu, her yerden dört ayak Ü· 
7.erine düştüğünü biliyordu: bu • 
nun için intikamını başka ve mii· 
nasib zamana bırakmıştı. 

İşte o münasib zaman geliP 
çatmıştı. 

Murad Paşa Üsküdardaki çadı• 
rında Yusuf Paşaya bir kahvaltı 
ikram etmis: sofra başında bo~ • 
durmuştu. Ekmckçizadeye de bö)'• 
le bir kahvaltı hazırladı. Lfiki!I 
kurnaz defterdar her an her ıhti· 
mali gözönünde tuıtuvor, ona göre 
davranıyordu: s:ıdrazamın iç ol! • 
lanlarından beş delikanlıyı cıde 
etmiş; onun niyet ve hareketleri 
hakkında haber vermek şartile he!' 
birine günde birer altın veriyordll· 

Murad Paşa İstanbula, :Ekmek· 
çizadeye .çavuş göndererek ordO 
ihtiyaçlan hakkında f?Örüşmck ü· 
zere çağırdı. Ahmed Paşa bir ka
yığa bindi ve Üsküdara yollan• 
clı, iskeleye yaklaştıJ!ı sırada aW 
kürekli bir kayık karşı taraftaı> 
gelerek hızla yanından geçti. Ora· 
da adamlarından biri vardı: bit 
hizaya gclindi~i sırada mühür1'1 
bir tezkere havaya fırladı; dcftel"' 
darın kayığına :iüştü. Ahmed Paşl 
onu aldı. mP.rak ve hevecanla acıı: 
okudu ve gözl~ri dehşetle büyüdü· 
Bunda: 

- Sultanım, sana dahi Yıısııf 
Paşava olduğu ı!ibi bir kahvnltı 
hazırlanmıştır. Sakın yemiyesin: 
idamına kanır verılmist i r! 

Denilivordu. Ekmekcizade birat 
ötede, avak bastığı takdirde anrıı~ 
bir saatlik ömrii kalo<'a'lt olan f'rc. 
küdar t<JPrağına baktı; hemrJ1 
kü rerkcil ere: 

- Tiz. ı?eri dönün! ouphe yoktur, En zengırunden en Sadrazam tbrahim Pasa onun sı -
fakirine kadaı: bütün kaza halkı bu kıntısını biliyordu. Ekmekçızade
çok hayırlı ve faydalı ıfİ en derin ye: 

Dedi. Son hızla lstanbu) vakası· 
na ,;eldi; konağına glrcii. 

bir memnuniyet ve şükranla kartı _ - Murad Paşayı arasıra ~zet! (Sonu var) 
Kadircıın Knflı lamıı ve aza yekunu ümidin fev\One Dediği halde Ahmed Paşa al -

çıkmıştır. ----------------------------
8.000 lira Dörtyola mahM.u bir 

rakamdır. Şayet bunu büyük vfüıyet 
ve kazzdarımız için hcaablıyacak o
lursak ne yüksek bir yekunla br§lla 
~cağlmlZda §Üphe yoktur. Ayda 
beş kuruı gibi hiçbir ehemmireti ol
mıyan bir parayı en fakir ve hatta 

Devlet Demiryoll~rı işletme U. M. den : 
Vagonların tahmil ve tahliye müddetleri hakkında. tat.ili edeva.t tarife.. 

sine yeni bir zeyil yapılmıştır. 

dilenen bir kimsenin dahi seve seve 
Antakya ( HaMDi ) - Hatey,Uil iilküaıü uğrunda büyük batarı - vereceğinde fiiphe yoktur. Böyle 

Halltevlerinin mücadek ve ulusal lara varmıştır. Bu arada sosyal yar- hayırlı cemiyete zenginlerimizin bü
l(a asuda e . lb. park dava ~rinde gördükleri hizmet 1 dıma' okutmıya ve köy gezilerine yük mikyasta yardımda buiunacak-

r y m :r ..,~ oynadıkJarı ro!: ?.aki~~ten tak.- luısusi bir ehem.nWet verilm.l!!i!· lartnda ve zamanla tebcrrular kayde 

mı), Maarif memUTU Oğuz Koçman · 
(Çocuk T erbiyc;si), Ziraat racmuru 
Numan Aslan ( Meyyacılık ve fidan 
yetİfrimw:), Tapu mMRW'U Sadi 
,(Tapunun faydaltın) aev:ıulut ot
raftnda konfcranalar vermişkıdw. 

Bıı zeyil mucib\nce senenin bütün aylarında ve her istasyonda sarnıçlı 
v~onla.rm tahmil ve tahliye müddetleri c6• ve diğer vagonların tahmil 
müddetleri c5n ve tahliye müddet.ıerl a4.o saat olarak tesbit edUmiştir. 

Bu saatlerde araya giren öğle tatilleri d1Lhil ve ambarların kapalı kal -
dJtı muayyen gece saatleri ve rem:ni tatil günleri hariÇtir. 

Bu tarife zeyli 1.6.1941 tarihinde mer'iyete girecektir. Bu tarihten ltiba -
ren 3.10.1938 tarihinden muteber tarife zeyli lağvedilecektir. 

Basma.hane 'le Alsancak !:ı.mbarlarına vürud eden tam hamuleli vncon.. 
l&rın, evvelce ilft.n edilen şartlar dahilillde, idarece tahliyelerine 1.6.1941 t,a.. 

rihine kadar devam edilecektir. 
Yapıldı dıre Ji.yrktır. Bu kultur mucsaeselen; Hakn temail Ve konferans mevzu - dilecegı·"nd d k"ld .. h 

nda 'd · · h tü I" t "k e e aynı fC ı e şup e 
lz:mit (Husuei) _ Karaeu Bele- ma .. kı bare~nun ğer r u.

11
:1zdys ı lan üzerinde fazla durulmaktadır. yoktur, Şu halde, ne hükumete, ne 

ve mura a cane ra men nu ı a- T·· '- ._ ı ı • b. d · 
diycai kasabanın ortasındaki açık. k L l d ·· .. b' ur1'. ır.oaao os ugu ınasın a yapı. de mahalli teşekküllere fazla yük _. . vayı a:ıanma11. yo un a uetun ır I d"IA .,. l I h .. 1 .. l&~ı~ları bpatmıftır. Buradakı ca. feragat ve fedaltiıırlılda faa)jyette . 8~ ta 1 at ve uave er e .. er tur u olmadan birçok güzel i~ler başarı-
mının etrafı da tahta parmakhk.lılt bulunrn\lf ve gayeyi teminde uhde- rhtıyaca cevab verecek mukemme- lacak ve o şehir veya kasaba mo. 
çcvriltilerek giizd bir park haline if- terine dÜ§eni muvaffakiyetle yap _ l.iyette ?ir yapıya kavuşan tchrirniz dern ve medeni tesislere k.aVUJa-
rai edilmifrit". Karasud. tek tip ek- mışlardır. Halkevınden bun<laon böyle daha bilecektir, .. 
meiin imaline batlanm11tır. Yalnız Bu sahada en ağır yükün Antak- parlak muvaff~er beklemekte Şevket Elcerin bu güzel buluıu
bu ekmeğin kilosu 14, 5 kuruştan ya HaHtevine düttüğiinde şüphe yok hakh olduğumuzda fiiphe yoktur. nu bütün idarecilerimize sam.imi _ 
aanlmakta<hr. Buna ecbcb nakhye tur. Fakat bu müesseeemi:r. hem o Resim Halkevi temsil kolu azalarını yet ve hareretle tav.iye etmek iste-
itidir. lmdsal vezifeyi başarmış; hem de gösteriyor. riz. 

İzntirde cAlsa.ncak, Kemer ve Basmaha.ne. tam vagon muıunelesine tabi 
haınulelerin tahmil ve tahllyelerine dair olan D. D/509 No. lu tarire 1.1. 
194.l den itibaren tatbik mevklinden ka.ldınlacnktır. 

Fazla. taf3UA.t iÇin ıstasyonlara müracaat edilebilir. (238J-3418) 

Hava gedikli namzetlerine 
Gedikli nam2Je(llerinden ıs.ıs yaşında olup muayenede kazanını~ ve ef

ıalda.n tamamlanm11 olanlar 5 Mayıs 1941 PazarOesl sevkedileceklerınden 
bunların Pazartesi saat 6 da kurumda bulunmalan U!n olunur. (3409> 

c8oa re.ta. nm ......._: 100 - Mükemmel! Niçin bunu ken- - Bunu şato sahibine söyleme- hayat tarzları üzerinde fazla na - - Meksika istiklali sıralarında. 
diniz Garri'SOna söylemiyorsunuz? miştiniz. zik değillerdir. Riff'de. Türklerle böyle sıcak ir 

Diye sordu. Mansardl ~öz kırptı: Amerikalı ısrar etti: lere giri.şmiştiın, dedi. Fakat be , 
Binbaşı homurdandı: - Bunu söylemememin bir se- - Onun asıl mesleği ne idi? nim, memleketıme ihanet etti/{itll 
- Sizin milyoner beni itimad e- bebi vardı, dedi. Zira istifa ett~im Diye sordu. hiç bir zaman mevzuubahs olamaz. 

drlecek bir adam bulmuyor. Gör- zaman bazı şeylere canım sıkıl - Mansaro fısıldıyarak: - Sizi lbu işe teşvik ettiğini mi 
mediniz mi, bu sabah, valizlerini ıruştı w ismimi dekiştirmiştim.. - İkinci bürodan bahsedikiiği- söylemek istiyorsunuz? 

Yasan: Valentüa Williımu karıştırnm1 olduğum için beni hır- Bunun hiıç·bir ehemmiyeti yok. ni hiç işitmediniz mi? Verity bu sözleri, muhatabma 
sız yerine koydu? Sonra bana, Ben olmadığım şekilde görün - Dedi. inanmaz ~örünerek söylemişti. 

ıBu söc Verity'Riıı biraz lrieyti- diye yalıvardı. Garrison gibi zen- centilmen<:e hareket etmedi~imi mekten hoşlanan bir adam deği - - Hayır. Aldığı cevab şu oldu: 
ni kaçırdl. fakat o da: gin bir adam için on yedi bin li- de söyledi. limdir. Ben tesadüfen askerlik - Bu, Fransa aleyhine casusluk - Evet. 

- Sıhhatini~ ra nedir? Hatta on ~ bin veya _Buna ehemmiyet vermeyiniz. rnesl~ne intisab etmiş bir ada - teşkilatına karşı çalışan bir ~ki- - Fakat nerede? Ne vakit? 
DedJ. on iki bin? Garrison kendi eşyalarının karl.i- mım. Muharo'be etmedi~ zaman !attır. , - Malta adasında. Hem deni..-
Mausard k.adchiıtt koydu, men- Verity'nin koluna manalı bir tırılmasına çok kızar. iskambil oynarım, fakat şimdi gö- - D Arenne de oaun hesabına altı gemilerinde, hem de havact--

dlli ile bıyıklarını s\ldi ve Ph>ıil>- şekilde vurdu ve: o··b .. kü" k 1 ,_,_ d . rülecek bazı kötü işlerim var. mı çal~yordu? 1 kıt E"' ki b" · .. 
pe'in yaruna oturdu. . ur ı:ogın lA..L&l evam. ettı: - Şüphesiz d'Arenneden bah - M .rd . ~u.. il ··ıd·· ı a. ,,.er sır sa ıyan ır msan 

- Ber.g manttki herek.et eder, - Hiç kimse .beni tahkir ede - ansa, ısrnıza e ~ u.: samz size 'bazı şeyler söyliyece -
Sonra: bilirsiniz. dedi Be b setmek istiyorsunu? - Oh. Hayır. Bu. onun içın çok ~.... Be dd ·~ 
- Niein dosturu1Z Garr:ieGn'wı, .. Dedi. mez, · n u Berı? denilen !Binıbaşı omuzlarını kaldırdı. tehlikeli geliyordu. O sadcec ta- ,,. ...... : n onu re e~~ı,....m zaman 

Beııge tazminat ~eğe t~iık P!ıilipıpe gillıneie başladı. adamla çene yarıştıracak imkana kadehini içti ve cevM> verdi: raftar topluyordu. Yani bu işde dostu ~enç Mac Re~y.1 kafese koy-
etmiyonnmurl - Maalmemnuniye buAa ina _ malik değilim. Fakat ben, ayni - Nasıl isterseniz öyle düşü- ı cak ve casusıu:ı1.a kabiliyetli du ve bu casusluk ışıne karıştırdı. ça ışa ~ . n·-l,.~~· . k' . . - ·...ı-.. 

Diye ı;onitı. nırııxı. zamanda sizin Garrisonunuz ka - nün insanları arayıp buluyordu. Beni h~ vıs ı şışesıırı ~nı\.llCP 
Verity ~rasımtt dwuann:u ha- Maw;ard' bir ywdum içki daha dar ve o mel'un Torray kadar da - İtiraf deilmez bazı şeyler de tuzağa düşürmek istedi. kendi- kadehıne. ':><>salttı ve sonra ı~ 

vaya dokrtı. savurdu. ve lak.,U bir içti ve: centilmenim. var, ~~1 mi? sini merdivenden aşaıtı attım. Bol tutarak, ıçınde ne kadar kalnut 
t.vırla. - F.l!eı" Berj{ ile kon~ ve Sonra muhatabının yüzüne ba- Binbaşı., viski ş.işesini yenid~ dini bizi böyle dalaşırken ~ördü ve olduğuna baktı. 

- Niçin? ~ aalMıiyeti bende o1'ıay - karak: Verity&ye ~erdi ve, sanki kar- bunun için . mütemadiyen, d'Aren- Sonra yanındakının sakin y8 · 
Dedi. dı, kendiltni oıı bin lira ve aeya- - Benim İn,qiJ.%1. ordusunda sii- şsındaki içme~ reddetmiş gibi, ne'i benim öldürdü~mü söylü - rune bakarak sözlerinin hiıç de ~ 
Fakat mabatabl. elitle Olllıl sus - bat maara11ann& aulh ederdim. bay oıdo.Aumu bOlJorımluz. delil yalnız kendi kadehine viski dol - yor... hemmiyetle karf!lanmadılıru ıl51" 

tunll.ı: Dedi m17 durdu ve: Suştu. kadehini içti ve sonra dü. 
- Gene avcaya b&sl..,IJl'I= PIDUppeı Di)Je IOl'Gu. - Onan llibt adamlar, kendi mırıldandı: (Arlııw .-) 

................. , ........ ____________________________ ~~~~~~~~~ 



SON POSTA Sayfa' 

- SPOR General 
diyor ki 

(Resmi T ebfığler) 

Ekz-antrik 
Yazan: Clement Vautel Çeviren: Halid Fahri Ozansoy 

Bu hafta yapllacak 
hususi maçlar 

(Ba,r.afı 1 İDcİ .. y1.-) 
rile Kafkasyanın petrol kuyu
larına teveccüh etmek iatedik 
ieri hakkında alametler bulun 

ingiltereye 
akınlar 

duRunu aöylemiiti. Çörçtl ba Londra. 2 CA.A.) - ~iliz~ 
ffadelerile Türkiyeyi ikaz ve va ve dahfli emnitet nezanıtleri-

Paar aüıN. Şeref saha.ı.ada Be - Ruyal'J tahrik nıell5aWm 1a- Din tebtiji.:: 
tiktat. l.Spor, Beyoğlu ve Tak.sim kib etülti gibi ~amim.i kanaa~ Gece. diişı:Jıanın esaslı bava lifi-
GeDçlik takımlan araaıada huausi lerini de ~rm~ olabıliE. cumu. Kersey nehri kıyılarına 
maçlar yapılacaktır. Şimdi de !n.giliz propagandası - tC'Vcilı edilmiştir. Fakat bu hüCUlll 

Kendiae. ıöre bir el.cmmiyet ta- na ~ AJmaaJarm ..._. ıc.. ...-m eın. ı ve um lilme
şımakta olan maçlar fU .-Jütde ya. gedeki .Yunan adalarmı sıçrama- miştir. Alınan haber!cr ölü ve ya. 

Madam Filippon 'un Madam Ba- pılw:aktır. larla birer birer alarak Canakka- ulı mı'\.tarmuı fazla olmaciıfını 
laa'ın salonuna girişi, hani parla- l St>M - ~eğlo GQflik. Mal le boğazına yakl~ak. 'nirkiye- IÖiıler•Jekiedie 
Jnerıto habrelerinde parantez için- 10. Ha.kem: Şazi Tezcan yi tazyik ft hatta> lı1J memlell:ete ~n ban nuntalalr.w ela bom"' 
dııt (sürekli heyecan) kaydı yok Betiktaf - Taksim Ge.çlik saat hücum edebilmek:. i.ein wvkulceış balar atrhta$W: Fılat hasar ha-
ın.:fur, işte o şekılde izah edile .. ll. hakem: s.-ih bakımı.odan ehemmiyetf atın yer fiftir ve insanca zayfat yüksek de-
biltcek bir coşkunluk uyandırdı. E k • a. • • ..:r ktA • lni ns>tftmek. İtalymları• elin- ~iMir. 

Erkek davetliler; S nm ulrLft1i11 rarl deki 12 a.taıut. irtiHt iesili .e Gece avcı ta~ bil' .._ 
- Al... Basün •at T6 da Taluıiıa Dai- belki de Suri'Jle yoM1ia ~ede- ınan bombardıman tayyaresini 
Ded;Ier. cıhk llübünde leta11h.sl eRrim M- rek Türkiye3fi armaldu. ~i•?I tahriıb ~ 
Kadın davetliler: rincilil:feri yapılacaktır. - ,...,.,t ....... MHMw i'M Al 1 8 3 
- O!... • • ..,. ayırarak yalnız bırakmak, sonra B 1' 2 (AA) _ Alman Ol!' 
1>eduer:.. Sıpahı ocagmda yapllan • e~re.k ırak~ yürümek, belki .tuı.~ 

1

b.,"~nd.aııtınm ıebli.; 
air stenORI"af - mösyöler tara - ... ~a....t... 4e Türkıye yohle. ~akın tark ile Yunanilıtanda: AJman ordu• -. 

tı.ila - alçak sesle bildirilen eu dü- IB&s-illilr Mısın za)Mtmek ıçın.. --'-k"lleri M • · i 1.!.....• ~· !--&. 
liaeleri tesbit edebilirdi: Bazı ciddi İn«iliz haber kaynak ...,. .u oranın _.

11111 ıt .. .__ 
lıtiyar general: Sipahi Ocaiı tarafından tertiL e- mile bitaraf matbuat. Almanla _ ludu. Yanan. !oprakı.r.da ınuha • 

Muht k d Bm
. ·net dilea maaia. ve d~ ıniisabaialan nn Ballwılardan --- CIA-..e-ı.... rib hiçbir ln~ıliz kalmamlft1r. Motao 

- eşem a ın... b"-..:~ im hlabalak önüıa.cie vanıL A-1--1·· tt k t ~~ı.. ~vd ,~ nın cenuh limanlarmda, k8<9'ftakll 
daııtcede omuz! l&JI- ı-• ~ u an a evecıu.ll e erea __.____ t......:ı.:- L.-..L:- 1 . 1 La_ 

l'arlak çenebaz: mlfbL Akdeniz meselesini bir kil! hatfn- - ......,. -.e en vapu~ ara ~ 
- Ne heykel! Böyla Tikua Çok- h«11NCUh his teiilde c.ere - • halletmek isUJwcell.rllli a n.emed.aı tu.tu!'!1°ıtu~ v~ cm edil!. 

IQdk olan her şeye CÜM edebilir. ,,.a eden müabakalaı: neôce.&ııde kuvvetli t>iT itıtimat olaralr iftt ~~ ;r: .. ddlli~t.lJ = 
Akad~ azası: . B.,,an MıelihM. (Sahap) ile biı:inıci. airüyorlar. O halde Almanlann K....t ur:. : _ad" n a nal&. 
- Hey bdın teni, ideal alçı, ~~~~ aley'aialleı . tulun ·r • hb' Jwı, ne uzun n.. K.aa.l (Doiaa) * ikiDCi. muui varmak istedit?cri !ıeılftofteri. do- liy ~b t ı.:rı Uf111an ~:%o-

h- haribt w ~~.YW ar: taıır Hdf ıedler. bir parça ellld futltolca Nilwl (Efekm) ilıe iifün- ladaa batı,. dobıı e()ylece dize.o e ge~ı91n1 a.ı~ 'ar v~ '"".;-
Müstemldellr .A~ JO, 9ll1*eaız'. ·~ lııir aaman dantel 'Ye ......... lıir Eşarp. .. cia •-tl-d•. bilirir bil nakbye .gemısını teslim •m ... 
_Bu. Ahikanm ort8SJ11111a l1iJ _ vaı°bli .kadınların telini oynam• Genç ve d.zel btr Vedam Adelöl Drilıaj aiiubakwad& ilıer Sa - ı. ~a· JwıWıW ~• ~ nmcbur.elmıitfe.5r. _ 

tlllrı d&olıle.laften 9i:n. Ham ,;,. la ~an cWnıyacaklu!.... Ye maa- tasavvur edimi. YD11d cllier • 7 _ R...- lıaiıdnci. ~.ımıl ,.. ita- .ıanı, ~~hnye- !°PJ.rr A~u&d~. d~· 
~te ~ ~f .mafilı. her~i bir ..U}'Wtlen biri-. lfec!.,.1'Wppoa ~da- ben ikinci olllıutlascür. 2. Kaft:M -,ebollan,. (Yaai S.v İqiliz torpıl tayyareMm diFTIIW9" 
~it delikanlı. ~~ ~ korkuları yok; en mretkarue ha fnla ctıbmtrib olımtwtm; Wl- f ıa la --t:fde • )lltt Rusya} lerc&t =t:.. . .,. ........ bir kostüm bile, hiıç şüplıesi:ıı. llıen- tün bu t.acMm ..an dekolteler u JIS '""" n 3. Mu..ı ve Irak 9Rtro1Jan Silahlı ke,if tayyareleri~ Jqil. 
lliyü.k beykeltrae: "' dilerine, bu azametli ve ~nç ortasında heJeca ~- 19 Ma --1..tr __ u _ 4. Suriye w fllilılia. f11 i · . reaia c~~ ~ Ww .-~ 

'.Ben .,_ · • · · Madam i"Uic>poa kadar, beid de Kadınlar mhyedn ki. bu defa • )'19ta Y"'!"'• . .. ..,,..... ~ ~elen ~rtiyeJ .-nı bı--..n \lr 1116 boıa i ıyuıını Y9'MMfta9l. Cllldan Ji,a.de rakı•abllir:! da, gene o helmDi bubrıııq:br. mme beden teT~ıJ'est ın~ellefler9- 5. SüveYi, balamışlar ·ve biT ticaret g~ 
_ed;e ~re :ıessamı: * 7.aierı tMMıliD eneklerin JIÖE}eri CI& den .1ta1.bahk bit- Sf'llP it~ e.ie- • Cet .,. .. Plp.Hth, c•n"h"Rde behppıtJv • 

ı.; Bir ay senra. Madam BaDast, ela.. Madaı :nlippmt ~ te - c~ktir. Bir talnn- reımd eıw- .ile. 'Bunlar laeıp birer ehemmiyeta dır. 
61 davetli: • evinde, mevsimin ikinci sıüv•e - sirdeD emindi ve- Urikulide bil bır tabur k.dm ve ~ ~ ~~ hedeftir ve bu itibarl'll Almanlar Danaın.aaın ..._ r•ftl top. 
i.~~a~~~ sini veriyor. orijinalite olarô da boyannumut de atlet luhiil~ reçıd -remmıe ifö· imkan buldukca bunlaı:ın eüınlleı- lan DouTie1 aÇJklarında vapurlara 
a •• !nJiD 1 ...... &s:dtBu aıme yni ba- olan dadair1anma üat&nden ımı - rak edecel-feıdir. sini takib etmek istiyebilirler. teımft im lltef açmıttır. 

Gil'iiı.e-il ~' yanlar!~ h~Mi o~- aeJlr ~ir zaffer tair ~ aıecmekte! Bisildll Jlr.şları Yalnı.z" a.lar.ın miDasib --.. s.,,.. _rayyaE~ teş~eri aiia Abt · 'ımin ~: . dekolte ~$Ier kı ~ae a.tibı IÜVaft emamda ceJr • mekan mer1ıalelerlne avnhiıll' bir ~ ,.eniden ı.n-p..ı -.ıe ima. 
_ BıeaJet 1111? PtmalMk blıil delil. As ftJ'I çok zantrib erkeklerin bütün tltifat. 1 1 !ıal Bölse.i a;.wı.. .Ajml • program takib etü11.eriae inaD. - wıa i.Eilik ,,.. y-gın bombalan at 
'Mfrt-olelreti bı:llll: wrnıeri anmnn lı6tla TÜaldlar, lannı. bldmlarm - lriitiin nef - r+nı mak iktıza eder. --1ar.ıır. Şelirie ve limanda .. -
_ .Ayrb dab'UWll hemen Mmen Jre1left bemer k~- r~erilll celbedeeekti;. Hiç eüPhe- 1 _ ,Se,j Weiktet ~ıııbınma 1ııe- ~. Almanl.aw Dc.ı yıl İılci!-- keri elıem.miyetteki bedefl~rde bil-
Artilıtm bns: ~ iıci•ıııılm_ ~.,_. Dbık sız Madmn l'Utppon un etrafında tinci ve sonuncu. 4151 •94 ı tan. tereyi mallUıb etmek kolay bır yuit yan1ı1nlu çıl:mıı ?e mfi1'6hıs-
- °Bay•Dht! resimlerle sUsJii olmt ~ l'Hl&; pek te16rla dolasan _pek ~.koca- hine ıniiudif Pazar ..-. -- şey olmadı~ \ç,i.Ja. bunu yaparken plmuştur. . 
W Gurja:Ya bclUI: a.sa~a a kadar ha bitıyw ki, lar bnlaruun su BOzlenm iıfi'te - Toplapı. _ Silivri yohı ii•e-Wie -.e meseli Rmva. ile bir Jı.ar~ ç,ıkı:r- lngı1te.r~n1n cenul>unda ve unu-: 
_ Bana mür+ etli1lılaı!ıeli ~ yubnda ~ beflam.amışa celler: . . . . . 150 kilometrelik bir mesafe dahi.- mamağa dikkat edeceklerdır .. Ciiıı l>u ~ gınfnsınde limanfara, end'htıi 

idi. benzıyorlar. - .Azizmı. bu cms SlZlD bosu • lind 1 kt kli bel' şeydeıı evvel omın bilbas- teımat111.a ve tıayvare meydanlarlna 
ihtiyar kadın· Nma~p ~n defa ~bi. Ma - nuza Jddiyor mu? .. Siz ettekler ne 

2 
e ya~ aca ır. -

8 30 
d ~a 'ba:n kı.nrveileri. avrı ayri b it'er d'a "başl:aca taarruzlar tevcil'l ohm.. 

_ Ba ~- ltıtlilnb M ola- dam Filippon saat on buçula doi- acayib zevke malibiniz! He~ ba- - arı,a tam ... t ' a büyük harb olan İnı?iliz ve Sov- muştur. 
cak? ru m~ydat?-a çıkıyor. km IU yosmaya'... Simdi de sah- başlanacalctır. . . yet Rus lıa.-rblerini bir anda yap- Scanaflow üesii ü~erinde iki ba.. 

Hakikaten, Madam Filippin, ne (Sureklı heye_ean). te azizeliRe ka?tışmış ... Anlaşı - ic,-!\r~1j .8b~ ~~r nuva ktfavet et.mbıeceklerdir. raj l>a1onu düşürülrnü,tür. 
kadar kıibibe o kadarf dekolte idi. Brktı -.etliler. lıtn ku~l~~tndan •• .. F~~ ~- :V-~ak c;aedecekıe.:cil.r" etçı en e O 1ıalde İngiliz harbi bir emri- ıı.aa tehliii • 
Mermer ıtbi riıctHlil bir kemel'i - . -· dolmn ki. bizler~ henuz, sızın dı - lf - vaki Rus harbi. de 'henüz muhte- Roma 2 (AA) JaL... 
aıd bir k rsajın •içinden fış _ Kadın dnetlilert bıtini:ıi (ekmek için bö~ 'nSlta- 4 - Kotuya i,ıtirak edecek bi - meı'~ ıülre.. Almanların • -.- •7aıı •· 
L... ırand vft~,;: r--:-'-le ~-lü - or... lara bat vurmajtı istiyen ka<lm]ar- ailcletc;.ilerin ıha:ınrlanmıı olduklan ılMı yılında +--=tizleri mal'ılyb et· ~ -·= ........... 31• --
.ınyor u. ~ 1:311UL~.ı. a~ B" st • _. - :'- tara d d.-J:.·u.- ~~ kil" 1 b' h ld ~-.. -' Ti k ~ ..LlJe1 JY mar.., 1eu:..::.:.. 
tir nevi tül, bu vücudü orijinal ır eno.uiıU - mosyVH:r - an q:;ım; ... vu?l namu~.~ ıT a e yarış ... onuen e•v~ . op .a: mek ve 19+2 de Sovvet :Rus tıirlt- T "T . M 1 da V le 
L.: k lde fa1-lat _._,w..i.. surette fında - alçak sesle bildiJ'i1en $U kadına ~yacak sun ılıkler ptda hauı Wuamaları ve ıe1mlerinı "'mr =* ilteoıdai --Ur- .,,_ ayyar;_ e~d: a ra • a t1a •r şe l ı n ..... nr...,. d.. .. l · t -ı...·t d b·ı· eli 1 L_.__ '-- · '--·..J-.....!____ı · '" ,.., +mı .. .. nmanmr uomuar nnan etmııfenlir. 
-ık RÖ6tererek örtüyordu. .u~~yea:r1 ~:e e ı ır : vardır. ;:d ..... 7 ... ane ..,.,..._."__...._ - b;atine ve .mantığına uvJnın ~oru- Alman av tayyareleri Malta iizerin-

Hiç şüphesiz Madam Fili,,,an Bel "kür "L:- _ * r~ kalaalar .. ak al nür. de cereyan ederr muharebeler ema. 
·r •c9kzal'Xtr.ilb tir ve mull•ka - e '° • ~ uu •v- Gelecek av ic;in Madam Ballast, --=-; yar._ il'lr e- İngilizleri maıtlub etmek için, _..J_ u~--=.. tı' ·_..J .. 

ı--~- ~ t.; 1.......af_. ...__ -::-.ıı= - - - ~ '--b l . hazırlı medet n11.-.--...a nwL n.ı.&llJ_aae pıaue uç ta'J')JllM eize çarpmak arzueu bee.....-.--. a=... J• -..;, ""•··· .uıuıHı Jll'A._.. UıÇ\lncu ·uır - u gecem • • Almaniann Atlas vA.JGmR>am:.ı2t d" ·· • dlı. 
•r Erkeklerin hayranlığı ile ka-~ m.nmvnımtP yor, ~ ile, acaba bu sefer n• ft~dd'etli bir muharebe ve ~ UŞ::ı; e: L.!L d S H t 

. Parlak çenebaz: . l.acak d.iy k a· ke d' u A dol ·1m k ~, .r-vx.a a o um mm. -Anların c~i"11u11ıl..,., anan naza - - Nie ,..;...nn .•.. ffi" .,..o;nJı .. ~z t..fr o e e~ l n. Oıme sor - na uya gı e leye giriştikl~ri malumdur. Pahi kasında Armaa • İtalyan mıiiheze • 
zında bf!'Mrini tamalnbya. Hd ~._.. ... ~~ .. """' "' yonun. Hafol Fahn zansov Süveyş w Cebelfrttank fstr~ Terinin Alm t 1 . . fa 
•uvafrakiyettir. Za~n o. 9'ınmn~ kadında 'blöyle vücud oluna. bii- lerinde yem Almln - hır~an ~ aliyeti ;~riilmü~~ür.a~:ret:~:~ıer: 
lir lahzada elde edıvor ve mu - ~~l:.Iere baş ..ırmaktan vaz - f RAY D O 1 iSliJ8nl8r ruzlan. Atlas muharebesıne_ bır düpnanuı mmörlii vesaitini. ı.ıt·a 
•tfer bir tebessüm ıcnnm dıulıak- - - mani olmıyacajtr ~ fn1Eris 1'u tahfidatıaa ve. bataryalarını alçak -
lıarının üstünden Jleçiyor. Akadıllni UUl: Ui111~•afı ı iDı:i ...ıada) mücadeleyi şi<ldetlendmr. YM'lı tan. uçarak. Lomlaard.ıman etmitl-.. * -.. Üsliıb! Y~lnı.z üslubı vanhF. ClJMAILTUi S/l/lHl ket ebuiıftir. Bu >'olculnd.n iç A _ A'kdeniztn nrk ve ıaı"'b lnrı>tlan- d.ir. 

Takdimler, :t>ayaılil~. l~ Müstemlekeli: 8: 8aa ayan. s•: Ajana ll&bcrleı\ o.a.hı tebia .,,. k.aabalanna &.ide - nı ~izlerin elinden almak on- ftalyan ve Alman ayyareleri Tob 
taY lledehlrn. aiprUıır. br)ç. . . -. ~ bir Hotobanai ka - 8.18: Hatif müalt (Pl.), 9: ~ tadım. celi: eJaıdu, •klan ialaelalerden 1~ Atlas savaşmda doıtnıdan "''1( ; .. tifıkiml,nnı şicldetle bombar-

J'akat inam\mıyacak ~Y. brlli bilesi ~inde sanıyordum .. ~ İşte lUO: Saat qan, 1!.3S: 'l"U.rtçe plll aene tlev._ ~ nakledaecek. • dogruya mutaz::ırnr etmezse de dmıana devam etmitlerdir. B..da 
~ dalQ,ın oyuncul.arı b:r yere nihay~t m~en~ bir kadı!1• ~ni de- lal', 13.50: Ajans llalaerlen, H.95: ladir. m~~yafi'annı. şiddetle kınr V: tazyiftiıniz §iddetini gittikçe artır -
tıGpluyor ... Biraz. sonra kut~~~. ~!- met :sterım ti iyi Jdyımwt bfr T'Orl:çe pllllar, ıu.: JliJll ali ı ellw Oiimr tuahma. ayıa 11 iDden i- Hırid'istanla İn.ıvltere arasıncfa~ı maktadır. A.Jmaa av ta,ıyaııelıeri, 
den bırakılmıştır. Ve r.e ıorulu- kadın. bandosu, 15: Oeretıerden seçme par. tibaren AnadolnB•Jt •ubtelif mm- kısa yol el'den . çıknn! oltl'l". ~ d.üıımanın .f a.Y tayyaresini dütür • 
Y•? Bu mösyöler Madam F'ilfp : ltü.Çft deDtanh: çaılar oıu. ıuıt: Kmıaı. ı&; ~ '•hl.uına tren yolile yapılacak nak dan başka_ İn~ıltere!1ın . Ak~enız miitferdir. 
1>an'uft etraf:mda bir )ar ~u ._.. - f... aıan, 18.GI: RMb'o cu o.~keatra.sı. liyat ıünleri de V11&yetçe dün ..W. ~etleri uzermdeld tesirl'en z~- Dütman Deme ..-e Binpzj üzıe. 
kil etmişler ... KendHııerini. muka- J3üyük heyteltıraş: - 1&40: Bale ~. 11: D?Ulllll•· ..-iıdtıki feljlde tealııit eclifaittir: il ola~ak bunl~rın Almanya ile ıs rine fıava al:ınlan yapmıttır. Haea-
\remetleri hariıcillde. ek~t.il ta- - San•at. muhıyyile-,t uyan la.ti: Bas eellllri, 19.IO: 8a9t, lllUlıo lzmil °" Ad.aazua mınmbılan.. b~ ~· ~ l~a:vbiklil. ~ rat hafiftir. Niifuaça zayiat yoTttar. 
rafından eembedibnit Drveıi•Jer 7 ctmnattan n.aıetttrt '9 ajana haberleri, 19.45: Konuşma, na ıidecek iJkT.file 11 Mayıeta• vak; _halım• ı?elır~}~.~!.J~ı~ Şnii Afrihda kayda deier mü.. 
ltt. Madam J'ilippen hlıkkmdeki Moda olan Jtertre ttMamr. 19..50: Fasıl MJeit. ıe.ı.: :&.a4Jo p... H Mayı• k.adaı. Vemı.n. Eakip- re ııem.. Ak~l:l: ~.~.7"""181 -~ lüm birteT" olinamııtır. 
Utifatkm mr bQb. lıbQem Be- Bi ~ ~ h __ _. ..,. .....,, -....-: __ ..._ ... ı5 • L!_ J(" ı..._ ıı..r... L4::...:d· B _ betmenın bırrok buvuk ve ehem.-

' l jbı ile ltar$ 1- - r Aumll$D? uı~u"a t!r za- -· ..,,..,, ~f ,,__,.., .. ~. . DiT ata...,.-. ,,.J"aa, ...._.. ır, ur ynf eCftj B yf ~ V. ı..ttS i.k::- H 
k~:: ::~~se alı~m 1..; ınan lbir derinin reanini yapmak- &n--. 2uı: ~ ..ıeıa '1lW- dm.. Aktdm ~e Konyay~ gidecek- tıs:dt mah~rlan vardır: 'tmnm ergÜn 
J'et' •• • ? , __ ~ ,__

11
. _1 _ tan hoştur. bu&,. :JG; 8u.t a~ ~ haber. Is aJllD 17 emden Z? eme ladar._-+ a.-.._. __ . .s.. • '8 4 _. 2 nci aori ... ). 

ham fU madam.ı.auu ,,_.us l uuıD lılli bora, 2UO· Da ilSil1 <PI' ıı M itib de Menıinı. llMJ~ .n.nu-·- ...... _. ~ - ..... 
hitfdeli deı .m 

1 
, cıok ~ ulem Adi davetli: • · na m · Ad ayıfran . 8 'M.a. Ela dan ftıata ve ablukası da tamamile ınüııftki linlerde bu harbin eJl 

canı da sıkılacak. - Cazib kadın! Cuibt Calibl ana, evzıp..., . _ Y1I. - su,.. _._]de •eftmlch!· . ~!n -ve et ımü~ bir micallıll&-
Bazan, endişeye yahud v!.cdan Kedınlar tarafında: lsfanbuf borsası ~ ~=ır,~:;.: v: Onun icin İn(CII.~ere. Suvevş ıle- mım. .fi:-ali ~frikada cereyan e-

azab ufrayan bir· ı.oca Dıa _ Generaliıı kanlı:. n~n ~ ye ne yo Cebdiömnkı bt'r,.t 'ft ııidıdeüe deceiimiı taftımn etımkte cı>k az 
ma ıeliyo t>O, hani! Bir - Ba, ım meyGım oımy-.1 ~ kafildui ~,_rpepdan hare müdafaaya a:mrıetıaiştir. HatU Sü. if;abetmzliık ikimalt vardır. 

nm yanma . ' ' Ak ~~. . '--- 215/19'1 açıllf - kapalllf fiatlatı ut edeceklerdir. vnı.i b1'ıttmıek ~en. f1ıo,. -====-==-==--==-==::ıı=-=--
l6lnaeıt! ve lt1Ç ıwm'"Une kaquın- ~-ı~ n b;18'k dm b , Tren 701ile yapılacal 1111ll1af 7 J,abil.,,k bircek ..a-:rı.n aı. bu yıl Afmaalar İn2iltereyi mal-
mıyor: "lla:~st ~-kul~şak nd 1

; a u . CEKLER "lam... C1111wılti4 ......... ka - lemek iclrı "Banya ..uri Jwy. _ 1Wıb etae1er de,. etmeseler de har-
Az;.,;...,. bu cıns· sı'zı'n hoşu---- .lft'U em.ft:' e ı a ın. .ı.- .ı_ __., _L·. ~:- ~-· = ....ı '- -ı - -.y.... ..... -Bir bb•khkt ~"' boa -r _... cııaoı-· vetlıer dabi ~ buMıı•Mt~ia- wı ucwm e va :vece. ,. 

aa. .ıfdlyor ma? ... Siz erketift de - Londra ı SterIDl s.H ları•a haYlllllll dw. llelhıaW~ İ•i\tere- Akdıtsme ~ &w .. ~a~~ a-.s 
ne acayfb zevb malfksirml ... Ca- ~tinl:~hk• lfew-Tort ncr Dolm ın.• •.r -"-• yalr;m d.,_. w~k ebem;miyet... ~!i8 ~ pe,.:.nkü~Aıündur. U.. 
nım. insan böyle ınahlllca :u.ı 11- c._... llO ın... ft a• gJu8Cmu8r ler vermekte ve bunun için Akde- ı.a ~ • .,...uJlUUlya. ~ 
14l:a duylfbffir?' ..• S-m tf!'lftfll etle- Sllf ktjwea bdm: Atin& niziD, artasında bunca siddetli Al- ha dört beş ~ne devam edebile-
rim ıki ben anlıyaıruyorum. · • - Gene bizi husufa v~t:rnek 180 

IJrahml 0.99'15 Puaıhıli ~· a .a.. itibaren Maw man ve İıtalyan hava taarruzları- cei . oian bır harbcle.. bir A-
- Fakat, seıvımm... • 19tiyM? ~=~: ;:-ı.a ~:~~! :ımJW ...... imkeLt ıine p!ecek na rabno MaltaYt bankın...._ 111!rilıa - ~iten!' - Jaya. toalis 
- Biı- Pazar ieperlası ... Ya ite- ltıUyar kllt'bn: Stotbolm rer ı..,.. Pr. yolıc.ulaıı.. hıaı:eketıeri hakkın.la ~ tadır~ Bu aef>eblerle /Jmanlann yon~_ ile kar$1Iaşmalıan kor-

le tu kostüm! ... Her ne fle, '8yff - ~ as1rdavız! •.M Jiyet-.• qajldaii tel>lii verifmittir: Atlas Otyanosu mücacfelesfDde bbilir. Ona için- & )nail. 
vaıı.f bdınlardan ~lamyona - Hakikaten Madll'ln FiliJıtıon, a- Ea11f1m ve Tala-vilat t - Mudaaya lurftr iSele..., ia. kullanamadı.Al kuvvetlerle. bu se- Me'J'İ ve ~'.?'I' ~eılde" Y'Jb-
aız... şaiı yukarı JN dairi~~ - raqonla:Nm giıılecd lıeya-.maeye ne dolu ve batr .Akdenizde İn~- Hk ,.,..ya ile- mü~ ~-

- Müsaade buyurun, l:ıc>n... miştir. Dekoltesi. namushı lbtr hı ... .,, DWan1 tabi yc:ıılıınıhma huelıııel p.ler~ .. lizlere hücum etmeleri cfo~ı:rdur. mz Amftika ile u~k i91ı!r. 
- ıtaım;leı, si%ia hoıunuza ıf(ii- burjuva kadmn'lJn dııekol\eti kadar ~ !i 1813 a..D5 aüeri ve ~aaaamedeki vetıib aıa- Fakat Sollumda bulumm A'lmmrJa HaıtJin aslreri ,.. siyalt ....... 

mek ;c;n ekza.rıt:rk olmak. ı&zım ..• ka-palı; kolları ancak dirse~me ka- llius - Brmram I 19.38 mmalan. iltecekleıi ift.al~ ve ieluıo rın Süvene hücum için Türkiye bunu fab eftiTi,_.. 
- Siz... dar çıpfat... yoniaı apğsda yazıfmlffm yolunu secmele b~cUlırnne Görillüyw ki 1mRl sünıı:ek olm 
- Fakat ~ namllıllhı ve iyi •- bul M ak Lim R . ı·~~- Pazartesi sini' .n ı• er. c.ı... ihtimal vermek ancak bir hesab bu harbin l»twlz yan untal'llM 

t.erbiye-~ş bir k.admım: tim- ısfan Jnt 8 80 eıs lgn•UCD br nhrrmJMlen ~et edacek. .la• saşbnhl'lndım Beri ~ehı~ ~ ~ -~ ve ae-
~ k.Miıar lnıiaın iQ.ndıııı ııasU ai - u-.._ ııa tına bemill. 2ıQ 1oı:ı muot ve 4 ton p.ı 5151941 tarı'hinde Trak vapurit. DiMıa ..,....Y.a. .gibi Süveyşi alabilecek olan Al- tıce şımdıden tamamile t:lıilllda 
)'indim ve nasıl hareket etıiin:uıe __ , • ._.., .. ıı1r1.a. müaapa edilu l'MIMı t..,.iD ..a w tll.s 4361 deo 4460 ak.dar olaa yolca manlar için !rak ı>etroltann. ~olun ı,.ak ...._. -* btı-lwn-
..,M. ..,,_ dııtvam edeceiim- Han:ı- ın. tin ıı ._ ~ - · ar; Bursa ite tr.en ilisah Loluııaa d8D. eıı kısa ve en kolay istikam!t maktadır. 
ııl ' ı....:- dn"'"' -=-ı . ...":-:....: Wllliiti wıahlM~ ft MI• 2 bel ~t-- Wlfli malır ---~- ı..ı...1-:....,_ ._.. ~ a- ,_ .as anctz "eDU"E.. J__ _...., ... ,.. ~ ~ 
s,pz, .... ~- llU.Aerm r.....,.~. ""1IMD a. tMYli ...... Qela*ed• ııntmı iiııei'inde tsw. •'»'411~ .,..___,,_ ~-... ._ ...... - , - \RO ... ow.ıuı .a:11 • .:..~ ~ 

elde -etmek ı~ın tahtadan kadiA - 1lm&1ı re'd'ttr'e • 1 t ,,.~ ~ °" .!ftf. ilt\ııea'e~ ~ ~ n1....,..ı.Yet • b r~ieaıve Suriye Zeıind'e'tl ~ ~ ~· 
~r haline ,ıeleceklerden detilizr . ~ liAa oa..r. ._,. '1 v 1 • ...... 9'W.Jılr dtn olabilir. • • . _. 1 iz 

ıBu 'DlAdamlar, aralarıuda, mo - _. 7a •• Bunaya MY'~dir. iNveke de ~ 'WIM~ -



8 Sarfa 

....... ' . . ').' 
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Saf, Dff, lfoale, Grip, Romatizma 
Nnnlji. Kanklak " Batla Ağnlarmm Derhal lteeer 

.......... ..... 1 - .... lııtllr. TAUtn.İltNO!N SAllNDCIZ. 
HD ~EROi PUU.U 1Cl1TULAR1 1SRARU ISTHlflffZ 

TüRK TiCARET BANKASI A. Ş. 
IST ANBUL SUBESINDEN: 

1 lılafll lM1 ...... en ..,_ 1'I ilJ'ara kadar .. nbnm Aeltırl 
......... ~ ...-.tlerde ttevamı. olarak açık ~uulacaldll'. 

.&eli &'ünler: t.31 ... 13.M • luMlal' 
c-ne.t • : t.31 daa ıut a 1w1v 

lıleuucat F abrikuı T. A. Ş. 

BAHÇEKAPIDAKI 
Bi,alr .. j'azuaada en zengin yerli 

Kumaş Çeşitlerini 
Mutlaka görUnUz va Türk mahyle övununuz. 

Toptan ve Perakende 
Eskişehir Tayyare Fabrikaları Genel 

Direktörlüğünden 

Tornacı, Tesviyeci ve Elek
trikçi Alınacak. 

~ - Eskişehir Tayyare Fabrikasına imtihanla birinci sınıf tornacı; tes • 
vıyecl ve elektrikçi alınacaktır. 

2 - lıntihan Eskişehir Tayyare Fabrikasında yapılacaktır. 
3 - Verilecek yevmıye kabiliyet ve muvaffakıyet derecesine {(ôre takdir 

edilir. B~ !ıraya kadar yevmiye verilecektir. 
4 - Talib olanların birer dilekçe lle ve nüfus hüviyet cfiulanı, nskerlik 

vesikası ve bonservıSlerile Fabrika Genel Dırektörluğüne b.zzat 
muracaatları. 

5 - Muamelenin daha kısa zamanda tekemmülü için h!ırıçten gelecekle
rın, mahalli Emniyet Müdürluklerinden ta.sdiklı birer husnühal ka -

• ğıdı getirmeler, lAzımdır. • 
6 - Yabancı kadınla evli olanlara iş verilemez. (3435) 

lstanbul Vakıflar Direktörlüğü ilAnları 
Kııyrnetl Pey akçe.si 

L . K. L. K. 

533 88 4-0 00 Şehremininde Deniza.ptal mahallesinde eski Kolbaşı, 
yeni Başvekil sokağında 168,46 metre murabbaın _ 
daki arsanın tamamı 10514. 

99 27 7 şC> Büyükçarşıda Bodurum hanı alt katında 48, 49 NoJu 
16 metre murabbaında !bulunan arsanın tamamı. 
7239. 

520 52 4-0 00 Büyükçarşıda Çadırcılar caddesinde üstünde odası 
olan 50 No. lu dükkanın tamamı. 3969. 

825 08 62 00 Büyiikçarşıda Varakçı .han sokağında 14., 16 No. ıu 
dükkanın tıamamı 2768. 

:217 10 17 00 Büyukçar~ıda Sıra odaları hanı ust katında (4) No. 
lu odanın tamamı 7249. 

1563 84 117 30 B!iyukçarşıda Takkeciler sokağında. 103, 105, 107 No. 
lu dükkft.nın t"mamı 5777. 

363 68 27 4-0 Btiyükçarşıda Zincirli han üst katında 7 No. lu oda-
nın tamamı 7244. 

203 4ı2 16 00 Büyükça.rfl :Mütevelli aokaltnda 17 No. ıu dükkAnın 
tamamı 4827. 

1256 84 19 50 Bilyükçarşı Em 11'fllh sakatında 11 No. hı dükkA.nın 
tamamı 4131. 

260 26 20 00 BUyükçarşJda Parçacllar aotatında 17 No. ıu dükkJ.-
nın tamamı 4222. 

• iM 1'1 00 Biıyükc;ıarşı Koltuk Kazazlar sokağında 14 No. ıu 
dükkanın tamamı 5735. 

383 G8 21 00 Büyükçarşı Tenibaşı sokatında 311 No. lu dükklnın 
tamamı 7240. 

<fl'r1 H 32 50 Büyükçarşı Zincirli han tist katta 10, ıı No. lu oda. 
nın tamamı 7176. 

413 e8 32 00 Çemberlitaş Molla.fenari ma.hallesinde Vezir hanı 
üst katta 35 No. lu odanın tamamı 7224. 

11S5 00 90 00 Hocapaş~ mah:;ıllesinde Hocapa.şa sokağında 41 esti, 
45 yeni No. lu 97,50 metre murabbaında bulunan ah

şab baraka halindeki dükkanın tam3m1 7027. 
YHa.rıda yazılı e!!llAk satılmak üzere on beş gün müddetle açık arttır _ 

maya çılcarılm11ttır. Ihalesi 15/ 5/ 941 Perşembe günü sa.at 15 te icra edılece
finden ıst.ıeklılerfn Çemberlıtaşta Vakınar başmüdftrluğii Mahlülı\t kale 
mine müracaat.lan. (3320! • 

Sıhhat memuru aranıyor 
Tüıic ban. kurumu havıcılık da.iresi iÇin aşağıdakı şarUan haiz olnıak 

Uile!'e 75 lira ücretle bir sıhhat memuru alınacaktır. 
Talıpl6Nlen İsta.nbulda bulunanların Türk hava kurumunda havacılık 

mömessllliğine ve dığer mahallerde bulunanların da Ankarada havacılık 
~ genel dırektörlti~üne müracaatları illn olunur. 

ı - Sıhhıye mektebi mezunu olmalc. 
2 - Yaşı 40 dan yukarı bulunmamak w faal hizmete elverişlı olduğuna 

dair ıtabıb ra.poru bulunmak. 
3 - Ş"ımdiye kadar c;alışınış oldufu yerlerden Wl'ilınif iyi hal kAlıdlan • 

Din bulunmaaı. • 
4 - Kabul edilecek olan aıhbat memuru İnönö Jı:ampmda istihdam 

edıiJıecekt il'. (.3313) ......................................... -......... ·--·--····-·--···-····-·---···--·-
Soe P°* Matbu.ı Nı+it .. llüdürih Selim Raaıp E.nuıt 
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SON POSTA 

HATIRALAR 
( 8attarah 2 ncl aayfada) 

tim. Bay İlyas hesab işlerile meş
guldü. Kendisine hemen: 

- Bir resim buldum, diye müj-
deledim. · 

Başını hesablan arasından kal
dırarak cevab verdi: 

- ~iz de bulduk du ••. Bugün 
klişesini yaptıracai!ım. 

- Ya! .•. Öyle mi? Nasıl re -

()NCI 
• ? 
sım .•.. 

- Ressam Rafael'in kendi res-
mi. .. 

- Ressam Rafael"in mi? 
- Evet .•. 
Hayretimden önce donakaldım, 

sonra bayılacak gibi oldum. Bizim 
sayın kitabcı ,öhretini eski türk
cP tercümelerile kırk senedir !bil
diği roman Rafael'in bu isimde
ki k~ramanını ressam Raf ael'le 
karı<:tırıvordu: Ya maazallah. vak
tinde yetişmeseydim de o kapak 
ba~ılıp ortava çıksavdı kitabcı ca
mekanlarında nasıl bir komedi 
oynamış olacakttk? 

cNedim• in kapak hikhesine 
~elince. bu o. kadar uzun bir ma
cera de~l. . Eser. $ehir Tiyatro -
sunda oynandıktan sonra cServe
tifünun. da tefrk;a etrn?ş, sonra 
kendi hesabıma kitab halincie has
t ırmıştım. Fakat son forma bası -
lıp b!ıttikten sonra İnkılab Kitabe
vi sahibi Bav Garbis bana biitür 
kita.bları satın almaitı teklif etti. 

1 Ben de fazla icardan vaıı:?eçerek 
bu teklifi memnuniyetle kArşıla -
dım. Çünkü kitabların zamanla sa 
•ı •nı temin için ne tı7un uzadıya 
uğraşma~a. ne de hesablarını tut
rruığa vaktim vardı. İşte resimli 
kapak meselesi de bu esnada or -
taya çıktı. 

Kitabcı bana bir resim bulma -
mı ~yledi. Güzel bir resim olur
sa kapağa basacaktı . Ben de, der
hal, ressam MüniCin bir tablosunu 
haıtırladım. Çerçeveletip yazı o -ı 
damda duvara astığım bu kara 
kalem resmi, san'atkar dostum, ba •::.~~:r... 
na, bilhassa yapıp hediye etmişti. 

Hemen o resmi çercevesile be -
raber kitabcıya ~ötürdüm. 

Bir hafta sonra kitab ortaya 
çıktı. Bir de ne göreyim? Münifin 
karakalem resmine bizim kitabcı 
boya ilavesinı düşünmüş, bu ~i <ie 
bir ressama ha1..·ale etmış, ressam 
da o canım levhayı b rbad edip 
bir boya yığını hali ne getirmi~. 

Yazık ki olan olrnuc:t u . Münifin 

Birinci oekili' 7 Mayıs 1941 
İkramiye İkramiye fkramıye 

adedi m .arı tutan 

t 20000 20.000 
2 10000 20.000 
4 5.000 20.000 

30 2000 60 000 
30 t 000 30 000 
60 500 10. o 

120 250 .;0 o o 
300 100 3()00 
600 54) 30.()00 

3000 10 30 000 
30.000 2 600 o . 
34.147 YekUn 360 000 

------

o harikulade güzel t ablosunu val
nız evimde ben s"vrcd bil ccktim, 
boyalısı ve barb::ıd ı ise ellerde f!C -
ZF>cekti. Bugün b :ln sa•1'at":ôr dos
tuma kar~ı bu tcec:sürümü bildir
mekte 'bir t esell' buluyorum. 

III B 1 R H AK 1 KAT 1 Sayın müıterilerimizin nazan dikkatine: 

Kapaksız ı<Zakkumn 
Kitabların yalnız kapak hika -

yeleri olmaz va, hazan kapaksızlık 
hıkayeleri de olur. 
~ağı yukarı yirmi beş yıl ön -

ce, sonradan cGülüstanlar. hara -
beler• cildi içine koydu~um bazı 
şiirlerimi cZakkum. ismi altında 
toplıyarak 'bir kitabcıva satmıştım . 
Bir ,gün farkına \ardım ki, kitabcı 
o zaman işin ucuzuna ıı:!İdeyim di
ye düşünmüs ve iki formalık kita
bı kapaksız nlarak pivasaya da -
ğıtmış! Ne diyeyim, bu da o kita
bın ~ilesi! Zira surası muh: kkP.k 
ki. eşyanın ve bu mevanda kitab
ların da iyi veva kötü birer talihi 
var. Hanıti yıldız altında do~a -
cnklarını iTı c!ln """'C'l\n'1°n kesti
remiyor! Hart Fahri Ozansou 

Pırlantalı ve elmaslı saat demek, bir kelime ile S t N G B K S A A T t demektir. Çftııktl: 
Pırlantalı ve elmaslı saaUerin bütün hakiki evsafı meşhuru llem olan SİNGEB saatlerinde toplanm14tnr. 

Bunun içln: Saat alacağınız zaman, tereddüdsüz SİNGER saati almalısınız. Ve saatin üzerindeki SİNGEB 
markasına, muessesemizin adresine dikkat etmeniz lhımdır. 
Modayı takıb eden her asri kadın için kıymetli taşlarlle ve nefis işlemesile hakikaten nazan dikkati celbe

den böyle bir harikulAde SINGER saatine sahib olmak Adeta bir saadettir. 

si N GER SAATİ m~~t~ı ~:e::kg::eı H ED i YEL i KTi R 
No. iZ - A !Ol ELMAS VE 11 PIRLANTALI 500 LİRA, EMSALLERi GIBi 15 SENi: GARANTİLiDİ&. 

Dikkat: Singer saaUeri İstanbulda yalnız Eminönü merkezindeki mağazamızda satılır _ İstanbulda şubemı.ı 

yoktur. Adres: SİNGEE SAAT MatazalarL İstanbul, Eminönü. No. 8 

KIZILAY CEMjYETi 
Umumi Merkezinden: 

1 - Azami (250) liraya kadar aylık ücret ve aynca 
mesken tazmtnatı verilmek üzere, Kızılay Cemiyeti U
mumi Merkezi 

MUHASEBE KONTROL SERViSiNE BiR ŞEF 
alınacaktır. T aliblerin apğıda yazılı evaaf ı haiz olması 
lazımdır. 

A - Yükaek mekteb mezunu olmak, 
B - Askerlikle iliıiii bulunmamak, 
C - Devlet devair veya müeaaeaatında "eya banka

lat'da uzun müddet muhaaebe ve muamelat aer-
vialerinde ıeflik veya müdürlük ılbi vazifeler 
görmüş -olmak, 

Ç - Sıhhati tam olmak. 
2 - Tatib olacakların; bir mektubla, mevcud mek

teb diploması, çahttıkları yerlerden aldıkları bonser
visleri ve vesaiki müsbiteleri ve iki kıt'a fotografileri ve 
lir nüsha ter-!Ümei hal varakalaril'e birlikte, 10 MayH 
1941 tarihine kaJar, Ankarada Kızılay Cemiyeti Mer
kezi aicil müdürlüğüne nıüracaat etmeleri ve müracaat 
mektubunda kendi haklarında malumat verebilecek ta
nınmıt üç zatın iaim ve muyazzah adrealerini dere eyle
meleri lazımdır. 

Tahail dereceleri nazarı dikkate alınarak, evaafı mat
liibeJi haiz oldukları anlatılan taltblerin taaddüdü ha
linde aralann4a bir mlaabab açılacakbi'. 

lstanbul Levazım Amirliğinden Verilen 
Harici Askerf Kıtaat. ilanları 

Beher metre.sine tahmin edilen fiatı 308 kurut 50 santim olan 50,000-
metre kı§lık elbieellk .!wmq pazarlıkla sa.tın alınacaktır. 20.000 metredeıı 
aşalı olmamak üzere ayrı ayn teklifler de kabul edilir. İhale.ti 7/6/INl 
Çarşamba günü saat 11 de Ankarada M. M. V. Satın alına komisyonunda 
yapılacaktır. Evsaf ve şartnamesi 774 kuruşa koım.iByondan alınır. Talible
rin teklif edecekleri miktar üzerinden ta.nunl kat1 teminatlo.rlle belli n-
kitte ~yona gelmeleri. (2348_3420) 

+ * 32 ton benzin. 2 ton valcum. 600 kilo 'Nlvalin. 600 kilo gres yağları pa-
zarlıkla satın alınacaktır. Taliblerin 5/ 5/941 Pazartesi günü saat 10 da 
Sirkecide Demlrkapıda &&kerl konakta binbaşı Bay Fuada müracaaUarL 

(2350- 3422) ... ... 
Beher metresine tahmiiı edilen fıatı 85 kuruş olan 25,000 metre harb pa. 

keti sarmak için bez 5/ 5/ 941 Pazartesi günü saat 11 de Ankarada M. M. V. 
Satın alma komLsyonunda pazarlıkla satın alınacaktır. Taliplerin 2125 
liralık kat'i teminatlarile belli vakıtte komiSyona gelmeleri. (2340) (3353) 

... * 60,000 kilo sı~ır eti kap:ılı ıarna eksl-ltmeye konmuştur. İhalesi 5/5/ 
941 Pazartesi gfmf.ı saat 11 de EskiŞehirde askeri satın alma komiSyonun.. 
da yapılacaktır. Tahmin bedeli 24,009 lıra ilk teminatı 1800 liradır. Talb
lerin kanuni vesikalaril-:ı teklif mektublarmı ihale saa'inden bır saat ey. 
veı komisyonll. vermeleri. c2290 - 3020. 

Sümer Bank Umumi Müdürlüğünden: 
Ankara.da Merk~ kadrosunda çalı.ştırılmak üzere Fransızcadan Tl1rt • 

çeye ve Türkçeden Fransızcaya iyi t.ercüme yapmak iktidarını baız maki
nede gayet seri yuabılen bayan bir m üterctm daktilo alınacaktır. Avrıca 
ingil zce btlen tercih olunacaktır. Ehliyetine göre 150 !ıraya kadar ücrf't 
verilecektir. Taliblerin 10.5 941 tarıhine tadar Ankarada umuml müdiırlOt 
personel aervieine, İstanbulda şube müdlirlutllne muraC'antla t..,l r b r. ' e 
imzalamaları ve 10.5.941 günü saat 15 df Antarada umumi mödlll'lö.kte " 
fatanbulda tubede ayDi umanda Jap·lacak olan im.ta.ana l4Cirak ~ 
ı.t Unumu Mil •••· '3al) • 


