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ırakta 
muharebe 

devam 
ediyor 

Yerde bulunan 
ingiliz tayyareleri 

tahrib edildi 
20 bin tnglli• 

askeri 
Basrada 

londra, Irak ordusunun 
yalnız bir kısmmm harb 

etmekte olduğunu bildiriyor 

İngilizler Bağdad 
üzerine yürümek 

emrini aldılar 

Yazı itleri tekfODU 20203 

Irak harbi 

Londra 3 (A.A.) - Iraktan Lon 1 
draya gelen haberlere nazaran yer 
de bulunan müteaddid İngiliz tay
yareleri tahrib edilmiştir. İnsanca 
da zayiat olmuştur. 

Habbanive tayyare meydanını 
bombardıman eden birçok Irak 
topları, İngiliz bombardıman tay
yareleri tarafından ıskat edilmiş
lerc!K. Irak hava kuvvetleri Cuma 
RÜnü Habbaniye tayyare meydanı 
ü-zerıne bir akın yapmıya teşebbüs 
etıni.şlcrse de muvaffak olama ı. 
mışlardır. Bu sabah Irak topçıusu 
tekrar aıteş açmıştır. Muharebe 
devam etmektedir. 

İngil'iz kuvvetlerinin Rutbaya 
karşı bir hücum yaptıkları ve hu 
\ticumun püskürtüldüjffi hakkın -
ia lrnklılarm ileri sürdüğü iddia 

(Devamı 3 üncü ıayfada) 

• 

ıtalya 
Sloven 

arazisini 
llbak etti 

Suluana muhtar bir 
teşkilata tabi olacak 

LubiaJıafiaR biT göriln.iı&f 

Roma 3 (AA.) - Stefani: 
Resmi İtalyan gazetesi, İtalya 

,rallıkına ilhak edilen ve Lubiana 
f aletini ~il eden yeni arazide 

(~~_!~ayfada) 

Bu sabah gelen 

Tobrakta 
İligUlzler 

maka vem et 
ediyorlar 

Alman tazyiki 
gevşedi 

Alman tebliği harekAtın 
mevzii mahiyette cereyan 

ettiğini söylüyor 

PAZAR 4 MAYIS 1941 

Bal garlar 
Alman 

işgalinden 
mlştekl 

Almanlardan 
şikayet eden Mir 
gazetesi kapatlldı 
Mir gaute•i •onıyor: 
«Almanlar niçin, elan 
memleketimizde dur -

maktadırlar ?n 

Katil dün akşam 
teslim oldu 

İdare itleri telefonu : 20203 Fıab ' kunıt 

Sümerbank Umum Müdürünün 
C gazetemize_ beyanatı -

mensucat sanauiiınizde 
istihsal DiRiBce arııuor 

1 

Eskiden 1,5 milyon liralık satış yapan 
Yerli Mallar Pazarlarının satışları 

45 milyon lirayı buluyor 

Anadoluya gitmek istiyenlar 

Dördüncü kafile de 
dün yola çıkll 

İlk kafilelere dahil olup ta gitmiyenler iç" n 
sevkiyat programında tadilat yapıldı 

Devlet nakil vasıtalarile ıpara- j dıklan halde aliikadarları haber -
sız olarak Anadoluya gitmek isti-ı dar etmeden seyahatlerini tehir et 
yenlerin sevkine devam edilmek - .tiklerinden dolayı şımdiye kadar 
tedir. icra edilen ilk üç seferde vapur -

İlk yolcu kafilesini Zongulda~a lann muayyen yolcu ıstıabıcırı te
RÖtüren Aksu vapuru. dün sabah min edilememiştir. 

Sal im sevgi I is ini liman~:n:ı.za ~?n~üş ~ve s~at _ıs de B~zı vatand~şların_ :n:azeretleri -
870 kışıHk dorduncu kafıleyı ala- ne bınaen hareK~tlerını geri bırak-

nası l iJ/dllrdÜğÜnÜ rak tekrar Zonguldak hattına ha- mış olmaları ıhtimali gözönünae 
reket etmiştir. Karadeniz mınta - bulundurularak, vapur seferleri 

anlatıyor kası yolcularının son beşinci tka- için viliiyetçe yeni b!r seyahat 
filesi de Pazartesi günü limanımız- pl:inı tertib edilmiştir. Bu teı t be 

Geçen Perşembe ~nü akşamı dan hareket edecektir. göre: 
Beyoğlunda Gardenbarda işlenen Diğer taraftan Devlet Demir - 1 - 5 Mayıs Pazartesi günü 
cinayeti dünkü sayımızda tafsila- yolları idaresi tarafından ayın saat 14 te Bartın istikametine ~i
tile bildirmiştik. Hıidisenln falli o- 11 inden itibaren nakledilecek olan decek olan Tırhan vapuruna bi -
lan bahriyeli Salim, dün de yazdı- yolcular için de Denizyolları ida- necek yolculan, A'ksu \'apuru ay
~ımız f:?ibi Yeşildirekte hırsızlık re.si tarafından Köprüden Haydnr- ni ~n saaıt 18 de götürecektir. 
maksadile evıne ~irdi~ polis Bas- paşaya parasız ilave vapur sefer - 2 - 6 Mayıs ~nü sn at 18 de 
r iyl öldüren Nazımın. sirkat su - leri yapılmasına karar verHmiş - Ankara vapuru ile Samsuna ka -
QUnd·a cürüm orta~ olan Salimdi. tir. dar gidecek olan volcular avni va-

(Arkası aayfa 7 tütun 6 da) Biıwk kimseler beyanname al- (Arkası sayfa 7 sütun 6 da) 

Hastabakıcı kursu 

Y•rdıam•Haaler: Cemiyetinin ı.,.bb\Wle AAU.
rada Cebecic:leki ukert ha.tanede lıılr baatabakıos -
ldı: bnu .. ld11Jnı ve ppJ.n m..uimde Bayan 
Me-.ldb. lnanünb bam ı..-.+ ir11 ,.~.._ ı 

Yukandaki remnde Sayın Bayan lnÖnü ile kuru 
iftirak. ed- baplar. Mdll Müdafaa v ek.aleti sah -
hi)re dainı.i Teİaİ General MazlUm Baysan tarafın -
claa Yerilen ilk dera cliıılerl•ken ıörülinektedirler. 
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~al,.' .Tele~on,--_Ve Telsiz Haberleri 
-ye ~~1 

Verilirken 
arb Olmlnna iltihak edenı ~~~~lingilizıe_r bir m_uhribl 

1 ı k ,, Jt\.fEMfNOE ve hır naklıye 
ingilterede genç 
kızlar hizmete 
çağrılıyorlar lraktaaon 

vulpt 

UBDÇ er aD arada zaıer • lngiliz-ırak ihıuaı, gemisi batırdılar 
anıtına Çele k k dul YuanıSelimRa .. pEmet 

Basrada da şiddetli 
çarpışmalar vuku 
bulduğu bildiriliyor 

lngilizler topçu atetile 
Irak kıt'alannı 

pi:sk :rttüler 
Londra, 4 (A.A.) - B. B. C.: 

Bu ıSEl.balı alınan haberlere ;göre 
Basra mıntakasmda Ingiliz ve I"' 
rak askerleri araSKıda QQ11>l;Şllla 
vukubulmuştur. İnl!ilizler bomba 
ve topçu aıe.,ile Irak k~ 
püskü rtmü şleT'dir. 

Kahireden haber verildiğllte ıö
re Basra ve Bsğda.d nuntakaların
da muhaaamat devam etıneWed!r. 

Cuma ~fi Habbaftiye tayyare 
meydanı ü:ıerinde İngiliz ve Irak 
tayareleri arr.ımda bir muharebe 
cereyan etmitür. Rabbaniye mey
danında bazı İn,filiz tayyart-leri 
tahrib olunmu$1Ur. Bir miktar za-
yıat ıta vardır. , 
Hınd kıt'alarının, Irak 'kuvvet

leri™! teslim olduklarına ciair Al
manlar tarafından ~rilen 'haber
:.rin tamamen asılsız olduğu a:nla
şılmıstır. 

Habbaniye mmta'kasında hare -
katta buhınan Irak kıt'aları nazi te
mayüllü otan h:T klMn 8ağdad oT
dueuna menaubdur. 

l..ondra 4 (A. A.) - B. B. C: 
Royt~ göre, Irak hava kuvvetleri 
80 tıayyaredan mürckkebtir. Ve O.a 
ların de.serisi eAk; model ol11p lnP.. 
liz tmi tayyarelerdir. 

Irak kıt' alnrının 
toplandığı yerler 
-Kahire 4 (A. A.) - B. lıl. C: 

Dun aece öirenildiğisae söre, Irak 
oııdueunun ba."9ca kıt'ala.rı ... , 'JM>k
tada, yani S..... M-ul Ye B.jdad 
da toplanmaktadır. 

İngiltere üzerine 
hava alunları 

n oy ar i :ı~b!~~erd~akbı:r~:k~ 
--------- lık mevcud olduğu lbir müddetten 

Antcara 3 (A.A.) - Al*eti li9e- batlammt. bunu iki ~ H~ bcrı göze çarpmakta idi. Zaman 
Rmea harb okuluna iltibalı: eden linin cotıktııı hitabeleri takfü ey - zaman muhteiif Arab matbuutın
~nçler bugön saat 10 da lnw; lem.iştır. da ıntişar eden yazılar, S<.-bebi 
meydamnda zafer al'Mtına mera - Bu hitabelıerden sonra Harb O- gayri vazrh bir sıkıntının mevcu-
eıimle çelenk k.oymUıf1ardır. lntlu ~ençleri hep bir a,itızdan ..tlyetını russettirıyordu. Iraklıları 

Hatıbiveli j(erlQler önterinde HR'l"b Olvulu InafiTlU söylemişler vazıy~tten menınun bırakmıyan 
Harl> olrulu sanc~ı ve bandoeıu ve törene okul komutanuun ötıiın ne ıd.i? Bu yazılardan bunu anla
slduA'u halde Atatürk bttlvanoı ...J- 1 bi ...... ~~ . il mak mumkı.in değıldı. }~akaıt bu 
.... 1-~ı...-.. b 1 .. · -.:ı- t l.le y.apt an r ~ :resm.ı e SOR k t b . . ıa.uusı• ve u yo t12lenı~ op - 'lmişt' sı ın ı ır va.l(ıa ıdı. 
la.mruş olan kalabalık halk kitle - verı . ır.. . !Bundan bir reüddet evvel ikı 
leri arasından .ıteQereık 1.füıs mev- Hatbıyel.ı ~nçle~. ..~lı~lermde taraf münasebatı hakkında bazı 
danına ~eldtkleri 7.aman bttrada ~~Ru ••t>ı .. oku_la d~lerınde de a1ans haberleri göze çarpmıya baş 
bütün mey,ia•u d&lduran binlerce butün yol uzerındekı halk tara - ladı. Bu mallı.mata gore bazı polı
haJkın sürek;,.\ alkı$1arHe k&r.ş!lan- fından se~ ve takdir ıle takib e- tıka li<lerlcrılc n yabet mrknmı a
ıntflal'dır. T'ôrme İ.tiklAI ına-rtı ile dilmişlerdir. ra::.ında ızalcsi kolay olmıyacağa 

Bir tek bomba ile 
400 Alman 
sobayı ölmüş 
~ 3 (A.A.) - Fransa 

dan Newos Chronicle gazetesine 
Relen haberlere göre Nisan ayın -
da İn,;ciliz hava ktıVvetlerinin 
Breste yapt!k\arı \ııir hücum es -
naaunda aitlan bir t.ek bomba ile 
400 Alman s6bayi öhnü.$tiir. Bu 
:hidise Koatinantal otelinde, lbu 
.rnmtaltada bulunan kocalarını zi
yarete ~iş oıan stibay kanları 
şeı-efine tertib edilen bir balo es
nasında vukubulmu•ur. 

ırakta muharebe 
devam ediyor 

İngiliz kabinesinde 
yapılan tadilat 

etrafında tefsirler 
Gazdel•e 11«• Lonl Bea -
,,.,,,eolı bir neoi ((Jaltili 

cephe lıamaAJcuun olacak 

benzeyen hır gört.4 farkı tebaruz 
edıyor<lu. Bu aıılaşınazhgın esası 
ısc mandater de\ ll't İngıltere ile 
me~ud münasebetlere VE'rilmesı 
icab eyleyen düzen meselesine da
yanıyordu. Vaziyet bu merkezde 
ve hadiseler bu m 'nval üzere ta
bii bir seyir takib eyleyip durur
ktm Irakta ani bir hü kiimet dc,ği-
9ikliği oldu. Eski hükfımet istifa 
etıti. Onun bu istifasile beraber 
naiıb Prens Abdül'ilah Bağdadı 
terkederek alelacele Basraya hare 
ket etti. 

Hüki'tmet tebeddülünde büvük 
Londra 3 (A.A.) - İftfl[iliz Jl8.- bir amil olan bugünkü Basvekıl 

zeteien bbinedek.i tadilat hakkın- Bay Reşıd Ali Geylani de iktıdar 
da mütaln sel'Cletmektedirler. mevkıine geldi. Toplanan meclis 

Lord Beaverbrookun tayyare eski naibi mevkiinden ıskat ede
imalatı nazırhitıooan çekılmesi rek ye!"İ11e Prens ~rifi seçti. Bay 
gueteler iıçin bır sürpriz teşkil et- Reşid Ali Geylaniye de yeni huku
memişıtır. Çünkü son günlerde metı kurmak salahiyeti teyiden 
Lordlar Kamarasında vapılan be- verıldi. o da, bütün azası asker
yanatta Lord Beaverbrookun ken lerden mürekkeb olmak üzere bir 
disine verılen vazifeyi mükemmel kabine teşkil etti. 
suretre ba$ardılh söylenmiş \'e İn- İngıltere hükumeti. bu de/tişik
~ilterıeniın ihtiyat tayyare miktarı lıgı ıyi bır genle ~örmemişti. Çün 

(Bat:ara~ı ı inci ._11.ıda) hakkında nazarı dıkkati celbede - kü Bav Reş d Ali Geylani, öteden 
Londrada d~ru telakki edilme • cek rakamlar zikr~ilmiştir. berı İ~iliz mandasını bertaraf et 
mektedır. Y~karı.da i9Rlı ~eçea Lordun İ~ilterede pek adet ol- rnıye matuf müstakil bir siyasetin 
~yyare meydanında bulunan in _ madı~ı halde devl.:-t nazırlığına mürevviçlcrindcn ,C!örünüyor, Mak 
~ilız tanklarının tahrııb ed,;ldı~ tayin edilmesı ve eskisi ~ bi harb sadına ermek içın de halkın bazı 
hakkında-ki şayia da aaılsızdır. Son kabinesinde kalacak olması ıgazc-1 hıslcrıni tenmiye etmevi faydalı 
günlerde Irak hukumcti Habbani- teler tarafından mRmdar telakki e buluyordu. Bundan dolvıdır kı ye 
ye tayyare meydanı elt fında Irak dilrrıektcd r. 1 nı Reşid Ali hükumeti iktıdar mev 
kıt'alan tahştd etmiş, siperler kaz- Çörçil"" lord Beaverbrook'u mün 'kime ~elır ~elınez İngiliz hüku -
dırmış ve ~yyare meydanına ha _ lıasıran harbin umumi idaresile me~ meti bu mıntakada bazı emniyet 
kim yaylaya da toplar y.erle\ltir - ıul ıörmok »tediği aalaıılmakta - tedb rleri almıya karar verdi. 
miştır. Bu kuvvetlerı.n çekılmesi dır. Çünkü Irakın, İngiltere nazarın-
iç~n yapılan taleb üzerine yesıi - iyi haber alan mahfellere göre da ü.ç türlü eherrımiveti vardı. 
den bazı Irak kuvvetlerinin bura- lıu tayin lordun bir nevi <dahili cep 1 - Arab ülkelerine mücavir 
ya getirildııti j!,orülmüş ve 2 Mayıs he hatk11mandanı•• olaca~ını iŞTab bulunması ve bunl3rın üzc·rinde 
saJbahı ef'kende.n muhasamat baş - etmek:tedir. Bu ınıretle Çörçil har _ müe9Sir bır rol oynamak iddıasın 
lam~tır. Irak topçusu tayyare mey hin idare9' işlerine daha fazla za _ da görünmesi. 
danı üzer ne :ıteş :ıçmıştır. Hab - man tahsis etmek imkanını bulacak 2 - Musul petrollerinin vazı-
banive İn,!?iJi.z hava ku~vv~tl.erinin hr. Lord Bcaverbrooic şimdi Çör - ülvedi bulunması. . 

İki günde 16 tayyare bir talim mericezı oldu~u. ıçın ~- çil'in metgul oldu~ bazı mühim 3 - H nd ~olunda hır kademe 
rada bulunan tavvarelenn ço~u teltnik itleri de tedvir edt"Cektir. teşkıl eylemesı. 

düşürüldü talim tayyareleridir. Tay) arc mey Bu mühim sebeblerden ötürü -
danında müstahdeminin ve Asuri taarnızdan muhafazası için İcab e- dür ki İn,gıltere, Irakla arasında 

~~ag!e~A.1~,ıcilte:~ B. ~~~ as~rlerden mürekkeb küçtlk bır 1 den tedbirler çok evvelden alınmış mevcud olan muıı.h deye isti na -
pılan hava akınları esnaean- kıt'anm bulunduıiu yer müstah - b~lu~maktadır. Bu boruları~ berhan den ve muv~aln yollarının a<;ıl-
da avcı tayyareleri tarafm- kem değıld'ir. Pe'rul kuyularının gı bır luemı.na el konuldugu bak - ması ışıle alakadar olacaklaı ı be-

-ı- ve bütUn tayyare mevdanlarının kında hiç bir haber )"Oktur. yanıle Basraya bır miktar asker 
dan 11 düşman tayylil'Hİ dü-şünı Irak ıruvvetleri tarafından :ş~al e- Burada vaziyetin nOl'mal olduğu çı.kardı. Ve daha evvel bu ihraç 
mu.ştur. Dün ~eoeki akınlacı.n baf-lıca hcdeıfıni ~netl. defa .Menn dild'iliii halkkındaki Irak iddl.ialan bildirilmektedir. isın Iraktan müsanJe ıstedi. Reşid 

nt..inasebetile 'Duraların esasen ö - Son hadiseler Lendradaki Irak Alı hükumeti bu harekete karşı 
bö~1~sıg~k;~J;;1!ti~U mıntakada t.eeenbeıı. Iraklıların elinde bu - elçil.ğlnin vaziyeti üzerinde müeı - açık bir muhaiefct yapmayı mu
du~urulen tayyareleriR sayu;ı 16 luoouğu k ·dedılm0lttedir. Yalnız sir olmam•ttır. vafık g(>rmedı. Muvafakat etti. Fa 
dır. Alman tayyareleri Li·verpul Basra Cl\ arında Ta ba tayyare lnık ordUIUllUll lııir lmma ......,_iyor kat ln,ç!ılızler, iı!< çıkard!kla.rı b.ir
mıntakasına da hikunıda buluna- mevdll'nı t~·ıı.-~e: n ~ali .altın. Zannedikiiiine ıöre lrak ordu _ lıklerın ar~asın~an yenıler1n~ ~
rak buraya bınlerce yan,l(ı.n bom- da bulunmakta ıoı Bur~va J.se bır .un.n yalnız bir kısmı İngilizlere ra5 etmek ıste~ınc.e R~~ıd. Alı hu
ba lardır hÜ"Um yap•khiına daır hı.ç bır karşı barbetmekted" kümetının vazıyetı degışti. Yem 

r.o~:aış 4 (AA.) _ B B. c.: hsber abnmamıştır. • Nevyork 3 (A.~\ _ Irak ._ü _ ıhraçlar ıçin! daha evvel çıkarıl-
! .

1
. 'ta ·· ~-: .:ı" • -ce 11.-~ -L.-..;1.- ıa.piia a...ıretleri kimetiain AL -n tıgvı n u" mış askcrlerın Irak toprakların-

ns?l ız yyweı~u uun ""- ~- ~---:· . KIUl yaya yap ı - da l" FT . . 'l 1 

Kahire 3 (A A.) - Ortaşark 
İngilız hava kuvvetleri umumi ka
rargfıhının tebliği: 
t~liz fbombardunan 'Ve a:vcı 

300 bin genç lıızın kayul 
muameleleri tekamül ettirild 

tayyareleri Cuma gıim.i ,garb çö - Londra 3 (A.A.) - Bugün fr 
!ünde düşmanı hırpalamıya devam giheTede 2 1 yaftnl idrak eden gene 
etmiştir. Eladam cıvarında bır kızların kayıd muamelesine başla 
nakliye kafilesıne şiddetle hücum mıştır. Hükumet bu gençleri harl 
edılm~t r. gayretleri için en istifadeli hir te 

Birçok kamyonla< yakılmış, di- k'lde nerelerde kullanabileceğini te 
ğer bazıları da hasara uğratılmış- ık etmektedir. 
tır. Tobruk mıntaka~ında avcı tay 19 Nisanda 20 yaşwıda buluna 
yarel~rı~iz. ikı .. Mesderchmıtd tay- 300 bın genç kız kayıd muamele! 
ya~esı duşunnuşlerdır. rini tekemmül ettirilmişlerdi. Bugiıı 

In.giliz bombardıman tay•are - yazılan ikinci grupa menaub gen 
lerı bır düşman torpido ar.uhrıbine kızların ordudaki kadın hizmetler 
ve hır düşman ticaret vapuruna teşkilatını takviye etmek için t h 
hucum etm~lerdir. Müteakiben sisleri ihtimali vardır. Her ne ..itada 
yapılan keşi{ uçuşları esnasında sanayide de kadın işçilere ihtiyac 
her ıki Jteminm de bat.tığı anla - varsa da lcayıdlan yapılan g<:nç k.r 
şılmı!;tır. lann haıtabak1cılıkta ve çiftlik iş 

30 Nisan gecesi tayyare dafi ba- lerinde vazife görmeleri muhtemel 
taryalarımız Yunkers tıpinde bir dir. 
dü~an tayyaresi düsürmüşlerdır. 
Bütün bu harekata iştirak eden 
tayyarelerimizden yalnız birisi üs
süne dönmemıştır. 

Yunan sularında 
iki ing iliz torpido 

muhribi battı 
Londra 3 (A.A.) - İngiliz bah

riye nezaretinin ıtebPği: 

Almanlar 
1'1idilliye 

asker 
çıkarıyor 

Dqn ak.şamki Radyo ~azetesin 
den: 

Almanlar, Limni ve Semenderr 
adalarının iŞJ?alini müteakıb, şun 
di de Mi'dillinin ş·malindeki li 
manlarına asker çıkarmağa haşl 
rnışlardır. 

Ada. henüz tamamen i$ı'?al edil 
memiştir. 

Emden tekrar 
bombalandı 

Yunan standaki kuvvetlerin tah 
!iyeleri esnasında 1376 tonilatoluk 
Diamond ve 900 tonilatoluk 
Wryneck torpido muhrıbleri Al -
man pike tayyarelerinm hücumla
rına uğramış ve batmışlardır. 24-
22 Nisan gecesi içinde kıtaat bu -
1unan bir naklıve vapuru düşman 
tay-yareleri tarafından hücuma uit 
ramış ve vaJ)'lırda yangın çıkmış- Londra 3 (A.A.) - Hava ne 
tır. Diamond torpıdo muhribi ite- zareti tarafından neşredılen bir teb 
men vapurun imdadına koşmuş - ligde f ng lız bombcırdıman tay) are 
tur. Tayyareler durmadan torpido terinin Hamburg' a yaptıkları ıo 
muhribimize hücum etmelerine i hücumun pek şiddetli olduğu bıl 
rağmen gemimiz 600 kisi kuntar - dırilmektedir. Büyirk hasarlar ol 
mıştır. B.lahare Diamondun yar _ duğu ve doklar civarındaki aana' 
dımına koşan Wrrneck de 100 kışi mvahaf.~e~.ind.~ ~üyük yangınlar ç k 
kıurtarmıştır. Müteakıben Dia - tıgı gorulmuştur. 
mond. gemılerın 'bir mani teşkil l?iğer ~azı ta~yareleri~iz ~m 
etmemesi ve !Şığından düşman tay den e yem.den hucum ettıklerı g l 

l · · · t'" d t . . . Rotterdam da petrol depolarını <1 
yare ennm ıs tıa P c memesı !'Çın b b 1 1 d D · H • . om a anıış ar ır. un o•an 
yan1!1akt~ ~lan naklıve vapurunu sahili açıklarında cem'an 5 hın tc
torpıllemi$11r. hacminde iki düşman nakliye va 

Ertesi sabah Napoha'dan .ha - puru tayyarelerimizin hücumuna ı: 
reket eden iki torpido muhrib ne 'ramıştır. Bunlardan biri tamam· 
hücum edilmış ve batırılmıştır. Ü- batmış, diğeri de pek bı.iyuk ha ar 
çüncü torpido muhribi 500 kişi uğramıştır. 

kurtarmışsa da insanca za\ iatın Bu harekatta 4 tayyaremiz ka) 
fazla olmasından korkulmaktadır. bolmuştur. 

Von Papen 
seyahatini 
tehir etm.i' 
Berne 3 (A.A.) - İyi haber a

lan mahfellerden bildirildiğine 
göre. dün hareke-t etmesi mukar
rer buiunan Atmanyanm Ankara 
büyük elçisi von Papen seyahatini 
birkaç gün tehir etmiştir. 

Amiral Darlan tekraı 
Parise gidiyor 

Vichy 3 (A-t\.) - İyi haber a 
lan Fransız mahfellcrinde oğrcru 
eliğine gore Am ral Darlan b 
hatitanın sonunda veya önürnüz 
deki haftanın başında Parise aıde 
cektir. 

ltalya Sloven arazisini 
ilhak etti Kolaııtne ve Brest lımanlarını iki- Diiın akpınk.i Radyo gazete8Ml- racaat üzerine İngıliz kıt' alanmn ~ mesek~ ..... 1 1ıstıı:ı1n 1 

gcçböı~ı ml , eb7 
•..ı..., ~ d Bagv dad " • .. .. L • • l rınl şart uq•u. ncrı iZ er Y t! lT 

det~ bombardurıan etnu;acıoıT. ea: uzenne yaruma~ emrını a - .. k . . p / --------------=-- l k ani btt 9UTette beynehNıel dıkları zanned'hnekt d' şartla kayıdlanmn. ıstemeyınce o onganın 
Moskovada Klz.I peli~~~ sahasının Öft pılnına g'!Ç - İncilWere 1

.. :.ır.. . Irak hükumeti a.~k,.,ri tc~blrlere 
(Bqtarafı l inci sayfada) 

kanunu esasiyi ilan eden kararna 
menin metnini neşretmektedır. Bl! 
kararnamede bılhassa şöyle denil 
mektedir: 

il . b lu ktac:hr. sore en .. yan . baş vurdu. Bu 'YUT.den de ılk taf- M j ili bayramı 

d f
. b• ~ 0~~~~ hak kuvvetleri araMn d' 1~0nm:a 3 <A~~ ~. ~oyterın silatını öğrendi~ımiz müsademeler 

Or U 4ter8 fft8 lf ~ d t ktedi ıpıvm.atik muhabin bıldiriyor: vuku buldu Polonyanın milli bayramı mü -
y ~ ~~~- ~va~L- ~--mef r. İ~iliz kuvvetlerı ıle açık mu - lngiltere 

0

ile Irakı anlaşmazlı - nasebetile dün Beyoğlunda Saınt-

kb 
- m-~ııe ner 1~1 ,..Ta • Taee- l.---atl t' l 1 kt ı.. · 

k b 1 • . lııirtt' '-. ytiklet v ·~11 a ne ıce enen ra a .. ı ıta düşüren mevzuun mahiyeti sat Louis kılis€6ınde d•ni merasim ya-a U resnn yapt ~ .d ;' n.e mege ça- haceket, şark m~leketlerinde a- hı ve ~eçici bir ,gö~ farkına is- pılmıştır. Polonya orta elçisi ve 
hfma t ı.r ar. . k:' E d~~ olduku veçtııle ıtalebllerdaı tinad etmedi~i için. ihtilafın bir başkonsolosu Karol Bader ıle seh-

Mo.kıova 3 (AA) - Düsı K- ltaktı.lary. m~k ın ıp l mureıkkelb bazı unsurların karış - telifı bcvn suretile vatı5:t:rılması rimizdeki Polonyalılar merasimde 
lin sarayuıda K.ızılordu terefine tMt- hıakkmda bır ~. haber . vennek- JNŞ. o!masına rakmen, sJ.rl bır as- beklenemez. Esasen Reşid Ali hü- hazır bulunmuslardır. 
:rük bir kabul ....i tertib olanmet- te i•ler de. lncıltzle~, _hldaaey~ e ken ısyandır. Irakta askeri un - kumetın ·,, Almanyadan yardım is 
tur. Bu bıb.I "'811\İae Kızıl ~- t.emmiyet vermez ıonaamek iste - llllılar. daima sıyasete karı$11llştır. • dil!ı hakkındaki "'aherler. mese- Bu seneki milli bayram, Polon
dandaki teulWnata iftinık ~-. . .. Irakın .!akın tarihi, hemen yalnı:z lenin sanılab'lerı>ztinden ~k dahn va ana yaısasının ilanının 150 inci 
sruplardan da mömesailler dave:t -: . Irak. hult11mett. hük~~~t 11"~ - ordu .su~yl~rı tarafından Ol1!a~- !!~niş bir sümul pevda edecejtini yıklön\jmüne tesadüf etmektedir. 
dilmiştir. Müdafaa bMk kom••• r y~tlenn~e ~lu an bü un '!_8 1 z - ıe edıl~ bır ~~mplo v~. mukabıl J?österir. Bu şeklilP harb. bazı riiz- Polonya anavasa,ı 3 Mayıs 1791 
mare.-1 Tnn089CJlko ilk kadem S.... lerı vaafdennden .~letmeKC ve komp~ sılsılesıdır. Bu subaylar - garlı havalaroa ı;ınrül~eldiği üze senesinde kral .Stanislas Augcste 
iia.in ve SoyYet Wtfıt6metiain ,_. _ \,-ı-t memleket hancıRe C}l\.anaa- dan ıbirQO,i(u, sıyasi cinayetlere re uzak mesafeler"' kıvılcım 5:ıcra- tarafından ilan edilmiştir. 
fine içmitrlr. Maretal Stdale So.- ia kanr vwmiftir. . . . ttwi>an j{itmiştir. Millet, umumi- tan vanmnlar gi-bi. büyük sahalar 
yet hükUmetinicı aü\lıne llİyaıte&i ~~a ibraç edılen ln~ı~ lun. y~e halim ve kanunlara hürmet - aı::arak Ce7.irctülarabda ur pPvda 
sayeainck So~ lirliji hucl .. cl - vetlenma Batdad umu.,m ı9bkame- kirdır ve yalnız ticareti ve iba - etmiştir. Bu hareketin !na lt,,rı> 
tarının emniyet .ıtıaOa ve memie - tinde ilerlemekte ol®.ltları ha_}>er detile meş~l olmakla serbest bı - ;cin u7.un bovlu bir n.::\r ..... ~ TI'""""l" 
ketin •lh içiRde bcıhı..ıhajunu .ap- nrilmelttedir .. Ba~aya ~aç edilen rakılmasını ister. Fakat ordunun t""kıl ed:o ctm~yece~i hil"r•rmez. 
lemiştiT. u..an lO lMn kitidea ıbuet ekl11- bazı ~an, endişe verici tafra- Fakat rn.ah'im olıın nokta tnhoi-

Halk lıııomiMder- t.e,-eti nui Mo iu zr-• ıiilaı.J..t..lir. turuş büy\üdük iddialarındadır. dine uJ?nısılan v<Pıaın•n siııııi lq{ 
lotof, mareşala ce....f> veTMek ita - ...... _.lain ......liii ~ Harb, Alınan ve İtalyan 'J)ropa- hı'" siravet sahacı• h •labilmis olma-
tlehini Kwlonl. i6e b.and.ai.r Loac:la 3 (A.A) - l~e- ~ılınna vaziyeti istismar ~ ... ~,r 
fel'efine kalchrmattJT. S.alin - ya.. ain lıağdıaci elç.İılİ ConaYYaDi.den a- mek ve İngiliz - Irak muahedesi c m ı:;; 
kın mnai ukada,larilıe birla..e bu haaa Mıbert~ ıröre, Bağdadda ıii- ile İngittereve verılmif olan avan- ..._"J11/lm (/c:' aqı1' Gm.tı~ 
kabul reantade M.r •ııı1._ uı••· k6a bükiim Nlmektıedir. Vaziyet tajlar hakkı.nda alev'tte hissiyatı 
Davetliler ar..ı.nda m· r' 'lo.... - ..,p. olııı.akta d.wm etmekle be- tahrik eylemek hrsatmı vermi$ir. 
fl1of, maretal &a~ol. ......ı rahei fimdiye kadar biç bir hidiııe Maa:mafftı, Iraktaki karpfalıkla -
Bady.- n IC .. .,. .S..,.etl. ... -.ar *7 •'ecir na. ~ .rftnde ancak can 11-
~ Bedia ~ elçili z.ı..l • 0:.- taraftan atr-.'ldiliae ırö - lacı bir hldtle tefk;ll , •. flAi mGna.. 

--~ ........... ·-··•.aw..a.. ~ -~· 

Irak ordusu ne mühimdir, ne de 
hassatan muazzam bir şeydir. Irak 
ordusunun miktan, sulh zamanın
da., 30 bin aslrerden ve 15 bin pc>
lia w jandarmadan mürekkebdi1. 

, .. ·············-·····························, 
6 ayda pratik 

usul ile 

İngilizce 
Ondördüncü ders 
7 inci sayfada 

'--·-··· ·---· ._ •.• _ • ...,! 

cHududları mrebut harıta il 
tahdıd edilmiş olan Slo,·en arazis 
Lubıana ısını altında İtal) a kra 
lığının ayrılmaz bır cüzünü teşk! 
etmektedir. 

Ahalisi tamamile Sloven olar. 
Lubiana eyaletı muhtar hır teşki 
lata .tabi olacaktır. E'i alc·t Slov•r 
işçi ve müstahsil sınıfları a"a ın 
dan seçilecek, 14 müme ~ lrl n m 
rekkeb bir meclisin vardınu il 
bir yüksek komiser tarafından idı 
re edıl.,;>cektır. 

Askeri hizmet Lubiana <'Y ~t 
nin Sloven ahalisi içın mecbur 
değildir. 

İlk mekteblerde Sloven ı:saıu 
nın tedrisi mecburi<! r. Otta 9'" 
yütk.sek mektebl,,.rde İtalyan l•sa 
nının tedrisi ihtıyarid r. B tilf' 
resmi vesikalar her iki lisanda va 
zılacaktır. İtalya hükıimeti J.ub· 
na eyaletı antlsmde halva kral 
lığının kanunu esasisini ve di~ 
kanunlannı neşretmek ve bunla 
nn mahalli kanunlar1a tel fi icfT' 
lazım gelen tedbirleri almak hak 
kına maliktir. 

Bu kararname, nih:ıi tasdiki 1Qlri 
teşrii meclislere tevdi edilecektir. 



( Sehir llaberleri ) ., 
Avukatlar ~u~ çok 1 Sümerbank Umum ..... ~ .... , 

harareth hır M •• d. •• •• •• b ~ : 
içtima yaptılar u urunun eyanatı oıliJYucv ( J 

------ ME1'TUPLARI 
Aidatlarını vermiy.tn aculıaf· 
lal' rrieeelui awn miinalıafG -
lan macib olJa, ((bi% de oa • 
~!» aalai yük.eldi 

Mensucat sanagimiizde istih- Tatil devresind; 
sa/gittikçe artıyor mekteb taksiti 

ahnır mı? 
İstanbul barosu umum! "heyeti (Be,tın·afı 1 inci sayfada) vaziyetleri hakkında yakinen tetkL 

dün saat 14 de Eminönü Halkevi tinde, Sümerbenka bağlı F eeh.ane, katta bulunmak maksadile muay -
salonunda bir toplantı yapmıştır. Merinos, Bünyan, Hereke ve Cem- yen devreler nihayetinde alakadar 

isim ve adresi bizde mahfuz 
okuyuculanmudan biri yaz.dıiı 
mektubda fU fikiyett~ bulun -
maktadır: Toplantıya 1940 mali yılı rapo- 11k Sungipek fabrik.aiarı müdı.irleri - fabrika müdürlerinin de işti~ile 

ru ile mürakf.bler tarafından tan- nin de ittirakile bir toplantı yapıla. toplantılar yap:lması eaas olarak ııBu sene hükumetim:zin cm. 
zim kılınan raponın okunmasile rak bu fabrikaların çalışma vaziyet- ltabul edilmiştrr.- BilhasS<ı 1>u top - ri üzerine, bilumum mektehlerin 
b~lanmJ.tltır. Müteakiben muhte _ Jeri gözden geçirilımiştir. Dört gün- 'lantıların alakadar müe!seselerin 15 Mayısta tatil edileceği ma -
lif azalar söz istemis ve bu mev- denberi fabrika müdürlerinin ve tek- fabrikalarında sıra ile yapılması, top llımdur. Böyle olduğu halde bir-
zu etrafında hararetli münak~a nisyenlerin de jştirakile yapılan bu lantılara i~tirak eden tekniayenlerin kaç yıldanberi Calatada, Sen • 
ve müzakereler ohnuştur. toplantılar neticesinde istihsal va - de diğer müma il fabrikala!daki benua mektebi ücretli talebe • 

tık olar&k söz alan barQnun en ziyetinin muayyen devreler zarhn- tecrübelerinden elde ettikleri tecrü- ainden bulunan oğlum için mez. 
eski azalarından avukat .Belıram da csiruine nisbetle büyük bir te - belerden istifadesini mucib .,ımak - kur mektebin heyeti idaresi Ma-
aıalann sen~c 24 lfra olan taah- :rakki gösterdiği ve her sahada ı.lı - tadır. yıs aylığı ·ile beraber Haziran 
düdlerini yer·nc ~etirmemelerin - nan neticelerin memnuniyet Yencı Bu maksadla ilk toplantı pamuk. aylığını da istemektedir. Hal • 
den dolayı şik~vet etmiş, mali ra- bir tekilde olduğu mü~hede edil - lu müessesesine bağlı Kayseri, E - buki aylıklı ücretler umumiyetle 

Mayıa' 

Devlet Denizyolları işletme Umum 
MUdOrlüau ilanları 

ADALAR - ANADOLU - YALOVA 
hattı ilkbahar tarifesi 

5 MayJS. 941 Pazartesi gününden itlba.ren Adalar - Anadolu _ Yal 
hattında. D.kbahar tarifesi ta.tblk olunacaktır. 

Yeni tarife iısk.elelere asılmıştır. (3442) 

İnhisarlar İstanbul Başmüdürlüğünden : 
İçki ve tiltün aatıcılanııın ellerindeki atııt tezkerelerinin müddeti 31. 

May.s. 941 atµmı sona erecektir. 
satıcıların yeni tezkerelerini kolaylıkla ala.bilmeleri için mıntııka itıba... 

rile &f&ğ:d:ı. gösterilen günlerde dükkana aid konturnt.ı.arı ve eski tezke
releri ve iki aded fotoğrafiarlle Kabat8.ft&kl ba4müdürlüğfuntlıe müracaat 
etmeleri ve 5 Haziran 1941 aıc..ıııamı .saat 17 den sonra yapıla.cak kontrolda 
tezkerelerini alamıyanıar hakkında kanuni muamele yapılacağı aan olu -
nur. (3396) 

15 - 16 - 17 _ 20 MayL'! 941 günleri Blyoğlu, Galata, Pangaltı, ŞıS]i Te 
Ka.sım~ mıntakasındakl bayiler. 

21 • 22 - 23 Mayıs 941 günleri S~'"kecı ve Beyazıd mıntaka.sındalci bayıler. 
~ - 26 _ 27 Mayıs 941 günleri Aksar.ay, Fatih, B:ı.lat, Bakırköy IJanta _ 

tasındaki bayiler. 
28 - 29 Ma~ 941 günleri Beşiktıış, Rumeli Boğaziçi ve Anadôlu Boğaziçi 

baynerı. 

30 - 31 Mil.yıl 941 ?e 2 _ 3 Hazirıın 941 günleri Üsküdar Kadıköy, E -
renköy mıntakasındaki 'l)aylllr. ' 

4 _ 6 Haziran 941 günleri Adalardaki bayiler. 

porlarda ı?ÖC!Jteril~ bekayava bu- mi~r. Sümerbank umum müdürü reğli, Nazilli, Bakırköy fabrikaları- l tedılaat devam ederken alındı.. Tok&cl Saib Hulı:ıık Baldmlllinden: 
nun sebeb okiu~nu fsaret ede - dün kendisile görüten bir muhar _ nın 1941 sonesi ilk 3 aylık çah~a- !

1 
ğı halde mektebin tatil zama _ Tokadm Mehmectpaşa mahallesinden Başçavuş o~lu Hüseyin karısı Şa _ 

rek, ezcümle demiştir ki: ririmize Sümerbankı aialtadar eden lannın aeticelerini tetkik etmek ve kıre ve kızı Nuriye aralarında n~üşterek ayni mahallede bulunan sağı ır. 
ı nına rastlıyan bir buçuk r.ylığın 

c- Senede 24 liralık bir taah- itler üzerinde fU beyanatta bulun - İcab eden kararları almak üzere 1 O ! yeniz ve hiç bir halla dayan _ mak aolu Za;m otlu Mehmed, arkası muhacir Hüml, önü yol ile mııhdud 
hüdü jfa edemiyenler b8roda a - muttvr: Nisanda Kayscride yapılmışt•r. 1940 ! mamakta okluğunu ben aibi her 31 ada ve 51 parsel nwnaralı bir havlu, bir mahzen, blr iŞ evJ, bir akıır .su-
vukathk yapamaz. Bu gibileri ihak Yerlı" Malla 1 seneainin ilk üç ayına niabetle pa _ 1 ıu oe.ne. bir !ınn, bir ahır, bir samanlık, orta icatta iki oda, bir sofa, bir 
kında kanun hükümleri dahllin - muklu fabrikalarınrn çok müsbet bir kiler: ii&t katta iki natamam oaa bir &erten ve lblt işiğinde mütenevvı mey. r Pazar arı 

1 
vatandaı da takdir eder kanaa-

+ _, • y li M ıı_ tindeyim. Herhangi bir vatan -de takı'bat yapılmalı. J<J&re mec - •- er a ıu müeHesesinin istikamette yürüdüğü, isfhsal ve vıılı meyvil. aiaçlarmı havi tahminen bir buçuk dönüm bahçeyi müştema 
1 k f li · · b h ld y k da~ın bu gibi yanlışlıklarla mag~.. b isi ise, endi..;ine verilen salahi .. aa yetını, u uıuıta a ıgımız a- randımanını e'hcmmiyetli surette art ı in lira Jr.ıymeti muhammineli hane ve dabakhanede 93 par.sel 55 ada nu 

1 b . ._ ki l · dur edilmemesi için alakadar .: yeti istimal etmiyor.• rar ann tat ıııı;atta · netice cnni gör tıgv ı tesbit olunmu•tur. Kayııerri fab- maralı aatı kah.,.., solu Delibaşoğiu Osman, arkası Koçoğlu Mehmed, ö • 
._ lı: d 1 l bu " makamatın naur.: dı"ltkatfoi.n : <r Buna karşı reis Mekki Hikmet mu ma sa i e stan lda tetkik - rikasının pamuk iplig~i istihsalatını ı nü yol ile mahdud, altlcatta 18 heğden ve 19 lcabukluk ve bir haVU"Z ve üst 

l :ı b ) y ,, 1 ce bini gazetenizden rica ede - :.· Gelenbeğ izah•t vererek: eroe u unuyorum. erü Mal ar % 33 nisbetinde artırmı• olması, pa katı büyiık <hır aerteni mil§temil ve 700 lira kıymeti muhammineli daha" 
T h P la 1 Sü _ı_ - Y ı rim. » : & 

c- aah üdünü ifa etmemekte azar rı evve ce ··meroanka bağ- muk ipliği darlığının mevzuubahs ı. • dük:ü.nı 20/5/ 941 Salı güııü .c;aat 10 da Tokad mahkeme salonunda aatı-
ISl"&r eden avukatlar kanunen lı müeaeseler mamulatının çok cüz'i olduiu ıu zamanda tebarüz ettiril_ , ................................................ ,; lacaiıından taliplerin yüzde yedi buçuk niabetind~ pey akçelerlle bırlikte 
baro levhasından çıkarılırlar. Fa - bfr kı.amını satmakta idi. 1939 se - mey,. deicr. Suraski mağazası- müzayedeye i4tirak etmelerı ve ayni günde bedeli haddi layık görınooiğ; 
kat mali vaziyeti mü~id olm~yan- neainee Yerli Mallar Pazarlarının Fabr'ka müdürlerı'n'ın takdirde on bey gün .sonraya tesadüf eden 5/6/ 941 Pellembe gününe truik 
lar hakkında. ~ene elımizdeki ka- umumi ıatı,ı hemen hemon 1,5 mil- 1 nın mümessill 9 ri edileceğinden ayni gün ve saatte ihale! kat'iyesi icra k.lilınacak ve ikinci 
~ununun koyduğu hükümlere, me yon lira raddesinde idi. Sümerbank toplanltfarı llfı.n yapılınıyacaktır. İhaleyi müteakip pey akçesi yüzde on beşe jb!üğ edL 
tin ve ruhuna na.ıaran bunu ya - fahrikaları mamulltının satışları da tevkif edildiler lecek ve bir hafta r.ar!ında tedel temaınen tesviye ooilm.iş bulunacaktır. 
pamayız.> ha zivade muhtelif tüccar gruoları. «Gene bu maksadla, bu sefer Sultanhamamında Suraeki ku _ Alt.'li halde depo ak~ ibraz knydedUerek tekrar mü-ıayedeye çıkarılarak 

Demiş, bu sırada çok hararet - nın ellerine tevdi ohınmuıtu. Mese- de yünlü kıamı.na bağlı Feshane, iki artırma arasında. hasıl olacak fark birinci mııeteriden aranaca.ktır. ver-,,, M · B H ma.ş mağazasının ihtikar suçundan "9 lenen avukat Behram aya~a kal- ıi NaZ:lli fabrikası bir orupa, Kay- erınos. ünyan, ereke ve Cem- fi, tenvirat, tanu!at gibi mükel!efiyetıer mülk sahibine, pul ve ferağ harcı • ı·1ı: f b ·k J 19 ~ ad !iyeye verildiğini ve yapılan tah-karak: aeri fabrikası diğer bir grupa ve _ 1 a n a arının .., 1 senesinin ilk m!lı,terıye aid bulunduğu ilan olunur. 385/ 393 ·· ) k f l kikat neticesinde suçun sabit gö -
c- O halde ben de vermiyece • Tilmi~i. Yerli Mallar Pazarlarından uç ay ı aa :yetini gözden geçir - ------------------------------

b 1- • I '- !el rüldüği.inü yazm!f-lık. Müddeiumu.. ğim!• a,ka yünlü ve pamuklu müessese mcııı: üzere stanou a yapılan ve 4 "l"k hAd" . y "I 21 • • 
Dem. . B . . .. I . k .. d _ _J 1 1 . mı 1 a ısenın suçluları bulunan eşı ayın ıncı c Ti ) ıştır. aro reısı soz enne mcr ezlerinden ve bazı fabrikalar_ gun evam ~en top antı ar nıhryet .. ' . ' YA TR J LAR 

devamla, şu cevabı vermiştir: dan da aatttlar yapılmakta idi. E. bulmuştur. Bu toplantılara alii.kadar mucssesen~ satış jda.re ~emu~~ 1 d •• •• Ü 
c- Vermiyece~\m diyor. Fakat, reifi ve Blakıritöy fabrikaları bu fabrikaların m,üdürkri iJtirak et _ ŞReyta~ P~nh~s, kanunkt mdumessılı YI On Um Darüliceı.e menfantlne 

arkadaşınuz Behram mali vaziyeti ı sr,~yandadır. Yünlü mensucat mü- miıfü. Toplantıda fabrikaların miis da!a 
0~~vıç •. ve c""fe e ey~- Türit gençliğini , içki ve uyu~tu- 1§·;1 Şehir Tiyatrosu komedi 

nıüsaid olduku halde taahhüdünü CAcseai de daha ziyade piyasa ile ~t faaliyetlerini teabit etmek kabil ıgımız 1 muvazaa ı aatış ve ıh- .kısmında 
yapmazsa., o vakit kendisinin ba- tcmaı edet"ek, merkezden •endi olmuştur. F eshane fabrikası 1941 tiltar l\adisC!inde rolü olan Nihal rucu maddeler iptila.ından kurla - 8 Mayıs Perşembe günü 
ro levhasından çıkarılması iktıza mallarını satıyordu. Yünlü ve pa - yılı için derpiş olunan imalat prog. Suraskiyj Sultanahmcc:l birinci sulh urak, memlekete zinde ve çaho - qa t 21 d 
ed k ·ı__ >/ 7 ceza mahkemesine sevketmiştir '-- bi .1 • . '- • '- a mı saa e 

er.• . mu JU müeaaeeelerinin daha ziyade ramına na~r~n '},. nisbetinde faz- M L '- Mln r nesı yctıftinnea. üzere a.u- 1 - Ferba Talay tarafından viyo _ 
q_ vakit, avukat .B. ehram tekrar teknik iıleri ü--rı"nde faalı·yetlen·nı" la kumaı ıet:ihısal etmi .. tir. Karar - an&eme suçlulardan Reytan Pin- l la b h l b lo - k Ik k k eel '- .,.. ~ 1 b dh I Y has ile Şaya Moskoviçin tevkifleri- ru muı o n u ayır ı müesseee; u nsel r~itali. Piyanoda Madam Hege 

ayaga a m~ ve yu se S e: teuif edebilmeleri iç.İn 1940 senesi aotın an azı le ir erle, dokuma k • • gün 21 inci yaııru idrak etmektedir., 2 - (Jehir Tiyatrosu san'atklrların-
. c- A_ canım.. ben z~nginim de, ~nlarN\a doğru bu müene•eler~ a- kısmına da~a fa~la. ipli~ temin olun ne arar vennqtir. Yirmi bir yıldır çalııan bu cemiyet, dan Bedia, Hazım, Vasfi tarafından 
ôtek lenn hepsı eldah fıkara~n ıd mamulatın yalnız YerJı· ıı."hllar mak suretıle ıtııtihııalın artınlmaaı b .... ı_ b" h . .. a...- ca ti 

? d rn"şt·r p l . "u "mkA ı 1 H uyux ır e emmıyet gosteren har- b" '- 1 w • .,..... - z opere · mı. • e ı ı . azar arı vasıta!'!!:: •hıa arzı ka _ ? an a tına a ınrnıştır. ereke fab • . d h .. . "h . ırç.oa. zaruret ere ragmen, müte - --------------, 
Da'ha birkac aza söz aldıktan rarlaştırıhnıttır. B~ün artık hi bir nkaaı dokuma Juamında 1941 prog 1 man ıçın a a muteca~ıs ve 1 .tıyaca madiyen inkişaf etmil ve onun do- f LAN 

ve rei6 sualler~ ;eva~ verdi'kt~n grup kalmamıştır. Sümerhank ~a - raıruna naurıwı % 16 ve 1940 ac- u.ygun yapagıla.rı . temın edebılme~- iurduğu Y Cl§ilay gençlik ı:,cfkilitı 
sonra, avukat Celal Saıd ve Ml'lih rnulitının mühim bir lnsmı d w nesinin ayni devrceine nazaran 'Y: tır . ~u wretlc 1~l~k ve kumaş kalı - Osmanlı Ba.nkumdan: O.mıanlı 
f)efik yeni rnürakibliklere secil - d.,n doğnıya hallı:a Ye ı· Mnu- 2 7 ni!betinde fazla istihııal olmu,'.: telen hem çok ıyı oJn:ıakt~ .ve hem bu cemiyetin müsbet eserlerinden Bankasının Galııta merke?.ile, Yenica.. 
rnislordir. Pazarlan vasıtasile pe~kende a .:r tur. y cnidcn alınan tedbirler saye. ~~ d,~~ ~ctuzd kumll4 ımalını müm _ biridir. Halen bu gayretler neticesi mi ve Beyoğlu ftlbeleri nznclerıle kL 

~cm olarak ruznamenin ilcin.ci retile aatılmaetadır, - sinde imalatın daha ziyade artırı - ııı;un ıu ma a ır. olarak Anadolunun her köıcıııinde, ırahk kua da releri, 5 Ma.yı..' 1941 Pa~ 
maddesini tc: ... kil eden adli müza - y 1 . f k lacağı ümKi olunmaktadır Bün an ihtiyacı UCUZ8 karşılamak bilhasa l.taobul ve Ankaranın orta zarte.sı gününden itibaren, iş'a.rı ahire 
heret işleri hakkında m~ıakereler en açı an ve açı.aca fahri.itasında iplik imalatı. yük.:ı - • • db' ve yükaek tabıil müesseselerinin =~~:a yulk sa.at.ıe.rde açık 
Y.apıl.m.~ ve toplantıya nıhayet ve- pazar'ıar mi_" dokum.• aana~nde de mu··hun" IÇIO te ırJer 

1 ., ·• hepsinde bir çok azaları bulunmak- Vezne Sa&Uıeri: 8aat 9.30 dan saat 
r1 mıştır. 19 ... 0 19 ... 1 • • . . d mıktarda hır terakki görülmü,tür. Bu toplantılarda aynı" zamanda 

Yangın faciasının 
ikinci kurbanı da 

öldü 

,. - .., acncın tÇCnıMn e yur- 1941 tadır. lJ,30 a kadar - ~ günle.rde. 
dun muhtelif yerlerinde yeniden .. ~r~ra7Aına nazaran •on ay i- fabrikaların imalat programları göz. Yıldöni$nü m~aıd>etile bugün Saat 9,30 de.n saat 11,30 a kadar • 
Y ·J· M il p 1 b 1 · çen-. e mıa at programındaki mik den geçirilerek, halkın ihtiyacını c tes• ~'\-1-,., ı a tır azar an şu e erı a _ tarı oı 24 .. . . 19 y .1 l C::.-h· T' t k d. umar ı &__,ri. 
çılmıttır. Bunlar Ernarum, Trabzon d ıo. u geçmJfb~,. 40 ın ayni daha gcniı mikyasta ve daha ucuz etı aycı ar yç ır ıya rosu omle ı Kiralık kua clairderi: Saat 9,30 dan 
Diyat'ba\.ır, Kayseri ve Ercilidedi; d evr7•nt dnazaran 2sti.b.aal o/o 20 bir şekilde karıılamak imkanını ve. kıamında bir müaamere VCTecek er. sat l4.30 a kadar _ adi günlerde. 
Önümüzdeki ay :içerisinde Gazian ~ en s·~z a ır. . ren bazı tedbirler alınmtftlr. Ayrı- dir. Saat 9,JO dan saa.t 12,SO a ltadar -
teb ve Konyada da birer Yerli Mal- " ~~~a~ ~abnkalannın kam- c.a. dökün.tüt.erin kııtYmetlendirihne- Cımıarteai ıönle.ri. 
lar Pazarı ıubesi açılacaiı ümid e- ~:: ıp}fgıb ·ttıyaçl~rı~ı karşılayan si mevzuu üzerinde de teknik tet - it Bankasında meaai saatleri 
dihnektcdir. Bunlardan bıufı:a An_ t" .!'~ a n a~nın ~tıheal va?ye. kikler yapıhnı,tır. 

Yangına dün hananede ölen 
sen' lıı~ın ıebeb olduğu iddia 

ediliyor 
taltyada da bir ,ubc açılabiJm,.si i. I~ huyuk terakltıl~r ~oıtererek mıa- « 1940 senesi eonlanoa doğru Türkiye İt ....... , A. Ş. tlea: 
çin yakında hazırlıklara ba~lana • 1 ;4~rogra~ı~dakı ı:nılr.tan ~fmı, ve batlanmış olan planlı bakım iflc _ ista.obuı, Ga!ata., Be~lu fubele .. 
calr.tır. Mamulatın mühim b:r kıs _ •encsının .aynı. devresıne na - rinin jatihsal üzerinde çok hayırlı 

Mısı~arşısında, Sabuncu hanın mının yerli MaJlar Pazarları tara - :zaran roı:~.5 lndı~~~.d~ ~azlaf kam- neticeleri görülerek bu ietikametteki rimizle Beyazıd, Kadı.köy, Üatüdar a.. 
da vukua ~len yanJ?ın faciasının hndan atıp çıkarılmaeı üzerine }':ram ıpngı e e oı:aı mıştır. stihsa. meşai fabrika müGürleri tarafından jamla.nınıs glfeleri.Din 6 Ma)"lB Pa -
ıt.ahk.katı miıddeiumumilıkçe bi - 19.f I eencsi içerilinde Yerli Mellar ın kdadha fazla artırılmasına çalıııL alaka ile talı:ib edilecektir .• Günün zarte.si gününden iti.haren yaz mev-
tirilnıiştir. Hadise mahallinde tet- p 1 ma ta ır. ti r.n ha . a· 
kikat yapan ehlivukuf raporunu azar arının saha yelr.Ununun 40 Kö J d fU anna f9za nçten ceıoın. &mi müna.sebetile fU saatle!de açık 
mtidtleiumumiliğc vermiş ve ha - milyona yaklatac.aiı a11la1ılmak.ta • J u 80 alınacak de büyük mütküller doğuran ma - olacaiını muhterem m~ter11Mim.i2.e 
..ı· k ....L..--ı d Do b" dır.ı> a v la kine yedek parçelanntn fabrikala - oildirlriZ. 
~JSe Ul'UIUI arın an ranın JT Umum müdür 1m anda ı"p)ik 9&- y pagı r rım. ı_zda .me. •'YCUd at..,.elerde ima} 
aralık hava,;tazi oca~ının başından lm ı lleqia l,.IO - lJ,30 
ayrılmaSl üzerınc, ocak üzerinde t•şı etrafında muharririnti7in bir .u- Yünlü fabrikalaJ"Jn ihtiyacı olan cttm ~, ıçı~ a ınan ~rlann fay-

PEK YAKINDA 

ÇEMBERLiTAŞ 
SİNEMASINDA 

MARIKA RÔKK 

KORA TERRi 
Fihninde 

kaynıyan ~azli kremin taşıp iş _ aline cevaben demi,tlr ki: yapağılan köylüden mübayaa et _ dalı nehc~len :memaunıyet verecek c~ü~ t,3t - 11,M 

tıale scbcb olduğu ve yan'l{ının . !'- Yeri~ J\falJu Pazarlannın mek malcaa~ile 1940 yılında hare- dere~?cdır. Bunlard·an· ~o~a iş ~--••••••••••••••••••••••••-, 
'-;;..•}CCC rıktıllh kat'i olarak tesbit ıplık Ntlfl fiatlannaa nazım rolünü kete geçmesıni Sümerbank, bu se. ~vk?. UlfaSl, .u~ :'!e JfÇl yetişi• ırme d k 
uv.! " ır;• "fa ~·'----" ,_ d • '- k J n tanzmu, t l Mevaimin en büyük muvalfakiycti ... Sinemada şim İye adar çev-
edilmiştir. Bu vaziyette facianın ı ı~ mauadile hükUıneıt ne. e yem ııı;ır nn mevsiminin geL ı! enm . . ~re 'Ye. pn,!11 ~ - rilen en _.izci müzikli film ... Emmlaiz bir zengiolik... Bütiio Rua 
mes'ulü mevkiine _ıreçen Dora ise tarafından verilen vaı:ift:yi Süıncr _ ~lf olması dolayıaile daha genİf rın. daha ve~~ hır tekle ıfracı u _ •-
vücudünün muhtelif verlerinden ban le mültenwnel bir surette göımek hır mikyasta faaliyete geçnıişrir. zennde de mühim kararlar alınını§- ruhu bir fibnde ... 
ağır surette vanmı olduıundan, tedir.» Mübayaa fiatlan 'YC tcrahi gazeteler 'tır. Bu .se?e ~~eke .fabrikuında. 11s- ZARAH LEANDER ve MARIKA RÖKK 
dün hastanede ölmüştÜT. Bövlece n:;.-han Zihni Sanns, bundan sen le ilin edilerek müstnl- ilin tenvir ta . ve ~lcr ıçın apartmıanlar mşa 
kurbanlar ikiye ~ıkmakta, taVibat ra Siimerban~a ba~I· fa'-.rilrnlaron edilm~e ÇAılıtılacaktır. Doğru _ cdıl~ekbr.» .. .. .. .. 
ortadan kalkmış bulunmaktadır. ç--hşma ve istıhsnl vazive•lerine te - dan dogruya mübıııyaadan mak98d ~er~ank umum .m~u~ Bür-

YanJ?mın s&beb oldu~ zarar zi- mas ed .. rek <lemi>Jtir ki: bir taraftan köylüden deier fiatile h~n 7:~• .5:-0~..'. tehnmud.~lci tet -
yan 16 ıbin lira olarak tesbit edil - •M11hf.elif miieSl'!~cl~rc b11~lı j ?'~lını almak ve ayni zamanda da lcil:!erını ~ıt.ırdıgınden bue_u~ bera. 
m:"tir fabrilı:alann çab•malan y,. isti'-ııal ıatıh!al ve randıman üzerinde çok hem.de Sümerbank umumı ifletme-

. ler müdürü Bülend Büktat ve atel-
yclcr ~fi Ömer Alageyik olduğa 
halde Her~eye hareket edecek ve 
orada Hereke fabrikasının ~alıfll'la· 
lannı yakinen tetltik edecektir. U . 
mum müclür Herckeden Anltaraya 
gidecektir. 

Pezer Ola He.san Bev Diyor ki: 

tarafından emsalsiz bir tarı.ıda yaratılan 

Bu hafta SUMER Sinemasında 
Binlerce seyirci tarafından takdirle alluılanan 

UNUTULMAZ BiR BALO GECESİ 
filmini .iz de mutlaka görünüz. Suareler için yerlerinizi eTVelden 

• aldırınız. Buııün saat 1 1 de tenzilatlı matine 

BUGÜN 

MELEK 
RICHARD GREEN-BRENDA JOYCE 

GLADIES GEORGE - RICHARD oix 
Sioemaaı 

Şahane 
gıôi 4 büyük sinema yıldızını 

bimırette yarattıkları barikulade güzel •e müeear aahnelerle dohı 
- Hasa:ı ht"y Fiat 

Mürakabe Komisyonu 
aiyilecck eşya üzerinde 
)'aptıiJ. •• 

Tetkiklerden son
:ra ıu neticeye 'YaJ"ıaıı: 
fjatında ihtikar yapıl -
mıyan yqaue ~ecck 
eşyası şapka imif., 

... Acaba bu şap -
kacılarıD doğruluğun 
dan nuchr, dersin? 

Hasan bey - Hayır, 
ltü,fıh giydirenler yal -
mz ppkaCllar de~l de 
ondandır. Rekabet faz- ... 
lal 

KiRiK TUVA. 
Nefie bir ,.t.eser takdim ediyor. s..- ••t 1 1 4le tenzilatlı matine. 
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, Resmi Tebliğler :ıl 
Şiddetli bir 
hava akını 
Londra 3 (A.A.) - Hava ne7..a -
~lnin tebli~: 
~u ıtece İ~iliz avcılan tardın

dan iki. hava dafi bataryaları taT'a
fından bir Alman bombardıman 
liyyares1 düşiiriHmüştür. Ba~ka 

BikAye 

Mavi elbise 

1 

o 

Mumun tarihi 
~~~~~~~~~-

Eski zamanlarda mumların saat 
gerine kullandıklarını bilir misini~? 

bir düşman bombardıman tayya - Yazan : Muazzez tahsin Berkand 
resi de ~e avcıluı tarafından Eaki 1Ambala1' esaa itibarile üç par !parçalarla kapanırdı. Tabii bu Tazi 
ıırnali Fra.nsadaki hava meydan - KardCfİm Nahid; çadan mürekkcbdi: Yai, fitil ve yet mumun yanmasına mini olaT-
larından biri iUerinde düfüriilmilf . Saaa hiç bekl~mediğin ~ir hahe- bunları koymap maL.u. bp. Fakat du. 
~bu suretle :tahrib edilen Alınan nm var; Evl~myor~ ~~aç ay bunların içinde en mühimmi yağ ve Mum-Saat tayyarelerinin adedi dörde baiil evve~ akl~ hiç eetırm_edıi'lm hal- fitilclir. Kabın rolu ik.incı derecede 
olmuştur, de ~oy~ hır. ~.r~~ verclım. • kalır. Bunun için, kap olmadan da Eski zamanlarda aat hç} _ [)i 

B -- Lıcl . _ Şimdı em goruyorum: Aırzından lamba olabilir. ye eorulduguw zaman, aaate d.....o.il, 
u ~ ~rsey uu ~ıne ~- • d'" . '- . d:.ı-~ B 1 1 Ka im -.. Oılan bir taarruz ~detli olnnıs ve ~fllllyen yapra~ ..pruıoı .,..... • u nua o ur~. P o azsa Y•- muma bak.arak cevab verirlerdi. Bu 

hl k aat - üstü eimdiye auı araaına sıkııtırarak 90l'Uyor.un' ğı, fitıü nereye konur} vaziyet tabii, dalgınlıktan ileri pl-
k r aıı: surm :· - Ne Takifl Kiminle) Telif etmeyin. canım!. Bu it bu mezdi. Fakat. 0 devirde mumlar yal 

adar gelen rakamlar om ve ya - ltte cenbı... Hem de uzun bir kadar mühim değildir. Hatti zan- nız 00 tenvir Taaıtaeı olarak dejil, 
!!:\~ktalnbil~ın ~k~~e h'::~ın J.ikiye... / I.~ nedildiğinden de daha buittir. fakat bir zaman ölçü.ü olarak da 
.. ~u.ıwn o a ece""nı ~erm e- Bu :yaz: Feneryoluna sitm'ıtim- lj Kapsız limba elde etmek içirı kullanılırdı. 
dır. lbtiyu annemle birlikte minimini ~ fitili kayıuunıt yağın içine ~1~ bo- Anlattıklarına göre, Şarllu:nt'in 

Sark ıe1ıirle-ı-inden birin-de ~ bir .kö,kte oturuyorduk. Bitifikte ~~~ % yunca .okup çıkarmak kafidir. O saat kulesinde, aiyah ifaretlerle 2-i 
bir baskın v r • c:: birçok e'\"~ biraz fazla eekimit, y1kılmıya bat - ~ ~ zaman bütün fitil. battan <bap yağ kısma aynlmı' büyük bir mum yan 
hasara uj?ramışlır. Az mılrtaroa la~ bir kö~ Tardı. lk:i ev arasın. ~~ içmif olacaktır. itte bu fitil aoiudu- makta imiş. Bu jpretleıin her biri 
%ayjat vardır. da da oldukça geq bir bahçe ... Ni- /j ğu zaman. üzerinde ve içindeki bir saate delalet edermi§. Bu işe tah 

Birbirinden uzak diğer nokta - yetim tam iki ay latanbula inmeden yağlar donarak bildiiimiz mum mey sis edilmiş husuai hademeler her 
lar üzerine de bmnbelar atılmıs ise dinlenmek, aayfiyeden haltkile isti- d,ana celecek.tir. çizgi bapnda mumun kaç.ta kaçının 
de pek az hasar ft nisanca pek az fade etmekti. Bunun için beni Bey- • itte eski devirlerde de böyle ya. yandığını bağırarak ilan ederler-
Ulyiat vardır. oiluna beğlıyan bütün macera bağ. par1ardı. miş. 

Alıma tehlili larını koparmıı. eerbm kalrnI.tUm. 1 lar yavat yaYat beni cidden •rmıya, VüriidüleT. SeeleT kesildi. Ben ol- Bir eopanın ucuna hağlaıımıt o- Bu mum pek büriikmüş. Öyle kj,, 
B rl' 3 (A A ) _ RCMni teb _ He~ sabail deniu giriyor, ~ndall~ düşü.ndürmiye başlamı§tı. du~ yer~e doomu~ . kalm.lfUm. lan on, o? ~eş t~ne fitil ~irden , sı- tam yimi dört saat dayantmııt. 

li•. e ın · · g~nyor, velıasd tam maauıle bır . Bır gün sokakta ~artılattık. Ma- Cıddı ve a~ır ba~lı hır ınsana ya - ~~k ve enmış yag dolu ~1~ k.aza~ı~ Yü ' k 1 kt 
Jg . köy hayali YaflYOrdum. 'Vt eevabına beyaz bir yaka takmlf, kışuuyan bır harekette bulllıllmu~ - lçıne daldınl:p çlkarılabilırdı. Fıtı- z yı aran t a 

Düpnan ~c.ret •apurlarJaa lcar- Bir gÜn yanımı:zdalci viran lr.öt - büsbütün güzelletmifti. Biraz kıd -ı tum. Bu hareketim büyük bir cü , lin etrafındaki yağ tabüaııının ela- M l I . it d·n • 
ti Yap· lan mücadele Nitan ayı icin- kün bahçe.inde genç bir kız gör - tah ve mağnı1' bir bakı,la beni eüz. rümdü: Taze bir kızın ı;~,·imli nei e- ha kalın olmasını temin etmek içfo l e.şa d=· an 1 er.ın -.İ mL 
de perlak bir muvaffakiyet hali11i düm. Kıvırcık aan .. çlan günetin dükten eonra . yürüdu ~eçti. İ~d.e ,sini söndüren bir cürüm. Kendimi fitilleri birkıtç defa ya~ın jçine so- 1arın ıcab l n .. kolnral ikı~f nar .Y11 .. L Alm h d · d 1 d 1 · - 1 • • ' .._ . b" L d ~d U k ._ f • 1. d ff d _ _ı· ı_ k l d arca u cı ız ııı ara ı ti a etti er. ••m111tır. an ava, enız ve e.. a t!ft a par ıyor, mavı goz erı neJ ej vantt ır nınç Of; 11 . za tan &en- son ııe es!Dle AA ar a e eıne"'°ım. s;up çı arır ar ı.. • , lh 
rriıaltı kuvvetleri cem'an L000.211 ile gütüyordu. Bu kı~n iyi tefdtkül disine hürmetle bağlandıiam bir lr..a- * Bu çCf,İd mumlara «Daldırma Bu ıpklar baükaten pe< zava 
tonilatoluk lngiliz vapuru veya yar- etmit zarif bir ..-ücudü, uzun müte- dtnın beni böyle ezip gt:Çmeııi kib - Aradan eünler, haftalar geçti. mumıı denilirdi. idiler. .. . 
dırnç vapu1' batınnışlardır. Bun ~ na~ .bacakl~r.ı, ?eli~I~ aya~hbı - rime dokundu'. ondan intikam alı:nı- ~ir ak~am .. eene bahçede idim. Me:- Umumiyetle ~u ~a!zda "?unı yap .. ~andil .ve mumlar ~utema~ 
lar~ 450 OOO t ·ı·t Yunan 1arı ıçsnde b;çunlı gorunen ınce u.. ya karar verdım. NaııH Bunu bıl - lıha tesadufen yalunımdan Keçtı. mak kolay oldugu ıçın. eaki z.a.man.. tutuyor, hiç durmadan 11 nqredi -
... 1 an d b. t 1 ::.nı a 

0

0'~.. 2 5 O z:un ayaklan vardı. F aaltat her !CY- miyordum. Elbette elime bir fır•t Büyük bir c.eşaretle seslendim: Jarda her ev kendi mumunu, dıta· yor!ardı. Bunlann nqrettiKi pis ko-
-.. arın a a ın mı,,~r. ıg .. r d l f • . . k d d • b -• l en evve onda yatemaktan mem - ceçecekti. - Af ederıı.ınaz hanımefendi, Sl% rıdan ~tın almaz. kendiai yapardL u an, cızırtı an ınsantn llJI •Stt-
:apıB da ayr: h~~ak ugratı rıı' ' nun olan sıhhatli, ne~'eli bir hal Çok beklemedim. Bir aqam üştü den bir fCY rica edeceiim. Sonralan, mumları, nıuayyen maması mümkün değildi . .:1m: Y=rikn b~kıl•~~~a H.:v; v-:rm ki i~ saniyede nazarı dikkati- onun .~vi ma~t .. en~~ isini. bah. Terbiyeli bir mekt~~li iibi yak: kapları.~ içine dökmek uaulile yap. . Elde -~~ kandillcrd~ ~m. ~ 

ş. . •. mı celbetb: çedeki ıpe ..tıtıını gordum. B!rden. laştı. O zaman kendısme mcsele)'l mayı Öirendıler. Bu usulle yapılan rıne delıkli bır takım madem lav -
";. denız: lcuvvetlen tanıfmıfan do • Sarışın kız etnfına bakıyordu. bire içimde bir isyan doğdu: anlaUJm ve af diledim. llkin hid - mumlar, hiç fÜphe yok .ki •Daldır- nalar kullanırlardL ltak. bu delikler 
İtulen maynl-e çarparalt hat"" va- Beni gördü. Ehemmiyet venneden - Yann .eabah bunu ütüliyecek det1e kı.ıardığıru gördüm: fak.at be.. ma mumlarıı dan her baiu:mdaıı da- den dışarı aızarch. O devirde henüz 
J>u'"1ar bu yekGn" dahil değHdirler. bapnı ç.evirdL Bilmiyorum n~den ve yeni bir eırvab aiyrni~ gibi mem- nim leeseürüm !Umbilir yüzüme na- ha güzeldiler.. sok.ak fenerleri icad edilmemi2ti. 

iyi rüyet ~artlanndan istifade e- yOzUınüa öfke jle kızardığını huset- nun randevusuna gidecek. ııJ bir mana vermiş olacak. ki bikA- Mumları yalnız yağdan değil la Şayed zaman zaman ay tşığı eo-
den Alman hava 'kuvvetleri dün ge- tim; o vakte kadar hiç bir kadın Bu düfiince beni ınüteelıllir ett~ ye~ •~>nurıa celdiiim vakit onun kat balmumunda.n da yaparl~rdı. kakları aydınlabnasa, solaklarda 
~a Mersey mı;l'ı\kas:nı bomb~rdı - bana böyle ~d~mi tenezzülte mua - öm~ümde ille defa ?]arak fena hır net eli bu kah~ a.ttığını. duydum. Balmumundan yapılmlf r:ıumlar geceleri yürümek bile mümkün ola-

n etmı,lerdır. Uverpoo1 limanı mele etınemıtti. proıe hazırladım. Biraz eonra, . ~· -.- Ço~ korruk bir .v~k a bu .•• yağdan yapılmış mumlara nazaran mazdı. 
teeiAtnula 4ic:klıetli infilaklar :vuku- O akşam yemekten sorıra. bahçe. ~rJn ~emekte ?~lunduklarını bıldı: dedı. Elbı.en:den ne ı.tJyordunuz) çok daha pahalı idiler. Halbuki 0 devirde çok :fazla ıo
lıuM"iiu ve lrüyiik yangınlu çıktı - ~~ ~u"d·uş~d.: _Karjnl~k bb g~ce ~m 'Dır aaatte kkİb?ahçe arası~daki . kBu skall.e Jİ~ _gelen cevabı ve- Balmumundan yapılmıt mumları k.ak fenerlerine ihtiyaç vardı. Çün
iı haher verilmektedir. f g"lterenin ) ı. en .Y°kl dUfUnCel en~~ ra • uvarı • -fım, kla ım Çarpa~~!( d 1:~: ~-111/" e ~me e?D'! tar~lyor, onu yalnız kiliec}erde kullanırlardı. kü O zamanlar sokaklarda kaldırım 
cenuh "Ye cenubu gaıbi .. hillerinde mııtıbm . . '",!~_ !n ie ~n İkı.r lı:ondu§- mak~r lıpıne ~a lL~~ı~ ~: ,. ı~ de 1 udr . utmdomıye,Y ıneıtmemıye'lkea~~t Krallar bile balmumunda yapıl- yoktu. Her taraf yamru yumru TC 
a.sk~ı1 h d fi l: k I ma enı aıa~aaar ettı, ı a ın ma as a mavı e ı:n-.yı iKi yerm en e ı.,•or um. avat yavat. ı daıo- mı, .mumlan ancak meraeimlerde çamurlu idi. 
pılm•tıt e c"' ere ar'1k1a lndar 3v0a00- eeC idi:. tamir edilemiyecek bir eurette kes- ltalıırdaki va:hfiliğinin YOK olduğu - kullanabiürlerdi. Suyu·· ""k. merasim - Dar sokakların ortasından rirkef 

ır. romer açı ann a M · elb" __ ı.. •· 1 ld · ·· J • · J"k ·ıe d" ı · " 
tonilatoluk bir ticaret vapuru imha V -:-;: aw ıaem ~ ıu:1e 0 u tımM. J ' L . .. k • k bu, l eodz. enmı l ada a 1 10 enuye lerde kral earayının salonları, yüz- sulan akardı. Ahali yürürken miiaı 
Pdilmi8 tir. ecme. . • . . e.1-. erte91 g~n 80 _ap J~ıı .. ma.: u • 1~1 an a ıın. lerce balmumundan yapıimıı mum- kün mertebe evlere yakın olaralt 

O.. L- L J • •• - O ne dedı? Besendı mı? dı. İkı elin onu gurmedam. Uçuncu O gunden eonra doet olmllfluk. la aydınlanırdı. geç.rniye çalJ.fırlardı. Fakat bu da 
11fma., na•• ,.;uvvet -rı dun se- - Çok hoıuna ıitti : uBütün öm. giinü b ahçeye çıktıiı zaman ondaki Hemen hemen bütün srünlerimi bah- . . • - · b" d · ·ıd· ç·~ k '" 

Ce garbi Almanvada muhte,if -, .. r .. . b ta . ·ı .. k . d - · "HW ha . N • ı · .. --..> ba-L--- . . d k s· Maamafih JÇVagında.n yapılmıf emm ır vasıta egı ı. ur: u ev-
lere infilak ve yangtn bombaları a; ;;mce senıdedu. en n ı e gorme ı•- ~gıfl .__lflte hyrl~t ethahm. d.,, e'lı yu-k ~e; . .,._,. geçmyor u . ., mumlar da pek ~cuz değildi. }erin üat katından sokaklara ve ge-

yon.ım .ıı ı. zu soımu-., a M\e sta em eee gun: n 1 . b . k f lan 
tnrslardır. Hembu1'g

0 un eilenc• ma - Biraz mübaliaa etmemiş mi bir gev~klik gehnifti. Bu fevk.alide Mavi enrablannızı J.:eatiğim Bun~an birkaç Y~~ sene _önce, d~ı/İJ~~ .. erın k aıı~. çır t' su 
hallelerinde. Bre:men'in YBru ların - dersin Meliha) tebeddülün benim yüzümden oldu. pek iy1 oldu. Sokağa çıkamlTorsu _ ekser atleler. i?ecelc:_rım ~nc~k bır t~~ 0 u _uıu ~o va 1 ~· • • , 

da ve.air bazı no'ktalHda maddi ha - Hayır. Ben de karar verdim. ğunu aklzna bile 1ıetirmedim. nuz., benimle oturmıya mecbur olu. mumla . geçıfnr'ıer;a. ~sa~r ~e.ld~~ ~ık~ ~evıb. ~~habrle~~en. ~ 
.. r vukubuhmrttur. SWil halk ara - Bu yaz ıokaia hep bu mavi dbiee - Acaba nesi var> Hasta mıdır} yoraunuL dedim. Güze} mavi eöz - zaman ısek ·

1 
daz aBan ° ~ratt), dıkı, huç leaer en~ entm ıkntnd~ . u naG ıseyı r'

6
': 

·ı ı • d d' lerini yu'"zu" k ld d mum ya ı ır ı. u vazıvet er e er e tasvır e e e ır. « ece, zı rı 1tnda öl· ve yar 11 d G ı e çı ;taeaıım. e ım me a ır ı: k l k B f ,_,_ lr. u a var ır. ~e ev- · . . A tık k w k k . . kes o tarafın çok t'1klı olduğunu aran ı tı. en etra ımı youayara 
cılanmız Te tayyare dafi batıırya - Neieli kahlahalarla u:zald.,tı - Ne kadar yarulmıtıml O gece ı,ıt- - r ao ap çı ma ıstemı - .. 1 d" vürüvordum Tam yolun ortasına 
lar h" d 

3 
1 .

1
. lar tiğim bir mükaleme bana j,lediğim yorum. soy er ı. l • • k.' 1 d b' • . 

mız ucum e1nasın a ı;aaı ız E . .. k d it'" b "" .. k .. .. ah' t' .. . tti Bu cevabı bütün itiraflardan da- Bugün bize bu biraz komik ~örü ge mıştım ı ev el' en ınnın pence 
tayyaresi düşürmüılerdir. ··1c ~eaı gan ~mtu a ~drlfm u .- Guyu bcuhrmudn km ılıyke ını oçe . ha kıymetli :d. nür Üç mumun aydınlattığı bir o - resinden ba§ırndan aşağı bir au dök 

..._.___ • , çu nanımın ar,.• ında cı den zanf ene a çe e aran ta oturmu~ : . 1 1
' · • ·- · • . . - •• •• tüler. Suyun kokmaeındf1n, dokı.ilen 

~ t.eWiii bir marltizet esvab cördüm. Geniş hım. eene ciuvarın ark.uından iki . İtte bu 'hafta aonra onunla evle- ~ad~ :ans~dıl~ıgıru l ~ul un~n~zl. ıeyin bir lazımlık. olduğunu istid .. 
Roma 3 (AA.) - İtalyan or - eteltleri bir temeiye gibi açıldıkça ses ıeldi: ruyorum Nahid. Düğünde bulun - .ugun ~ ~1 mum u t.m a arı lal ettim 

dulan umumf karlll'gahının 332 onun yiirüyütüne bir kuı hafifl;ği - itte böyle Vecihe, .. na bile mak için buraya gelmez müin} Bu bıle .. az coruy~r, salonla.r;.ımızda, en · . .. _ 
:rıumarah teblili; veriyordu. l1111inin Meliha olduğunu bugüne kadar bu hakikati .c>yieme- veeile j}e_ eaadetin bir inan ÜZt'rin- r~ı kırk, ellı Hum}uk ıambalar b.u - ((ÇB~ ber~a.d bı1'. h;!e du,!11~! -

Si~nailrte Tobmk müstahkem öğre1tdiğim komttım yanımdan geç- mittim. Babamın mali vaziyeti ait- d,. vaptığı büyüle ve mucizeli değL dun_ .lurub~okruz.1_ abtta ç~k defa. hır t~m. - ıt~' an ~ınk gten okndmer u • 
• b bak d • • d 'd k"'f"I • bu b .:Ll'k1 · d - - 1 egı ır aç am a ya .. ıyonız. şunmuş um. ra a, ar a at arımm 

l'tıevkıinde düıman istihkamlarına tı, ana am an yun.iyor u. gı e o u eflYOr, sene ana an- .,... ı en e gormuş o urtun. • b . 1 I 1 decekl •. d" 
karşJ tnnn"muz ve kes, if kollarımız Randevusuna &ittiğini ,,nladım . içi- cak bir tek entari yapabildi. o da Gözlerinden öperim kardetim. Biz, yağdan yapılmıt mumlara .~mek bae~ •ay e . cnm u-
"'' ~r.-- me bir hanet dü,..ü. Bu taze kuı alelade bir marlizetten. Ben bunun. C-d nazaran çok daha iyi ıstearin mum- ıuner u. n _an vaZgeçtim>. 
vü 'iık b "r faaliyet ~östermişlerdir. .,... ..... O d ı b b' f 

. _ bekliyen erkek olımadığıma •<"~dım . la mes'uddum. Şimdi. nasıl olduğu- ·-·····-·-··-.. •••••-•oa•••••••••oa•••••• larile bile oturmağa razı değiliz!. . evnn ınsan an u gı ı ~ 
2 Mayıs gecesı dU$Jllan tayya - Onun earı açlarını.o rüzgarda uç - nu anlamadıiım bir kaza neticeain- D- Halbuki dedelerimiz. İstearin mum vaZJyetlere meydan vermemek !ÇID 

relerj Bin~azi ~zerine . ~ir_ ak!!1 t1,1ğunu, mavi 1ıözlerinin günefte par- de artık onu giyemiyeceğirn. Geçen uqİktaıta hava denemesi lanna nazaran çok daha fena olan beraberlerinde eli fenerli bttcr upk 
Yaprmşlardır. Bırkaç kışı olmuş lad ıfını yaltK1dan görmek ne büyüle seneden kalan eevablanmı da an • . Kazalarda yapılmasına karar ve- iç yaiından yapılrnıı mumlarla ik- tatrrlardı. 
Ve yaralanmıstır. Bir miktar ha - bir saadet olurdu! nem kardqime vermİftİ. Görüyor _ nlen have taarruzları denemelerine tifa ediyorlardı. ••••••n••••••-•••n•oa•-••· .... --.. ···-
sar vardır. Bir İnRiliz bombardı - Aradan bir ay geçmişti. Meliha sun ya. artık .okaia çıkmak benim de'V'!lm edilmektedir. İçyağından yapılınıı mumların Bir tayin 
l'tıan tayya~ fayynre dafi batar- haftada bir\aç gün, mavi elbisesite için imlc.inıız . Bugiin saat 1 O da Beıiktaı k.a - en kötü tarafı tütmea ve kokmuı.. Ankara Polia Enstitüsü müdür 
~?larımız tarafından düşürülmüt- sokağa çıloyordu. Evde bulunduğu -tOnu görmiyeceiin için lizü)ü.. zıaııncia pasif korunma denemesi dır. Fakat bu mumun en kötü ta- muavini Sebati Ataman terfian Ik.. 
tur. ıünlerde bana ehemmiyet vermiye. yorsun değil m.H yapılacalttır. Deneme Vali muavini rafı, ikide bir yanmıı olan fitil k.o- tıaad Vekaleti Patent Müaürlüğüoe 

Sarki A:fr"kada Ambala.21 ml1) _ cek kadar ltendi havasında yaııyor- - Hayır, eeuea onunla aramız- Ahmed Kınık. viliyet 8eferberlilt parmak, ve etrafına akan emnış teyin edihni§tir. 
takasında düsmanın şiddetli bir du. Halbuki onun tazeliği. neı' eııi, da ciddi bir münuehet olamıyaca - müdüTü Ekrem Gönen ve diğer a - mumlan, çekip ayırmak mecburiye- Değerli bir hukukçumuz olan ~ 
hüoumunu ·dtır zayiatla tudet _ ev if}erini görürken, kitab okurken, ğını anlamıı n kendi.ine eöylemİf • li.kadarlar tarafından takih ve mü- tidir. Bu sonuncusu yapılm.adığı bati Atamana yeni vazifesinde ele 
nı~]Prdir. dikit dikerken aldığı sevimli tavır- tim amma... raltab~ edilecektir. takdirde mum ba~tan aşağı bu akan muvaffakiyetler dileriz. 

•Soa Postu - telrikaa: 37 lalım ... Paramız yok... Kalma - paraları kaybett.niz ... Sizin ol - Temel. hayretine rağmen· 
dı •.• Soyulduk dedik ya... ~Y~ ~raları ... Bııc emniyet e _ Razı olınam da ne ede;im ••• 

YAZAN : EKREJI REŞiD 
- A . . . Sahi!. . . Bak bunu dü-ı vatmı pahalıya satmaiia karar veri - Gidebilirsiniz. yalnız Jutfen 

şünmemiştik!... Ml.$ti . Pazarlıidarda kullanılan ta- :ŞWllan tesviye edin de öyle ... 
Diye bağırdıktan sonra, Davide bir ve hilelere müracaat etti Temelle Şetvan ldğıdlara hay-

atfen: • - Sen bi~i~! ... Ne yapalım. retle bakıyorlardı. Da~din ne de-
- Vay habis!... ış olmadı . . . Gtdıvorum... mek isted ğini anlamamışlardı. 
Diye mırıldannıakta:ı kendini . ~van t.~lun.d?~ -bu ~bili ~u Şaşkınlıkları ka~ısında David tza 

mened~medi. Temel de Davidin hıtı bavası ıcerısmde, denıı:e du - hat vermeyi faydalı «i>rdü· 
hılesinı anlamıştı . şen yılana sarılır sözüne tevfikan Dü k' h bl · 

- Sahi be! . .. dedi... Sonra Da- Temele karşı bir nevi yakınlık . ~ - n 11~~ ıl k eısa . arı~ız ... 
vide: hissetmekte, fikirlerini paylq _ Bın !1lz e _ ı 

1 
lıra 1 • • • Dığerı yüz 

- Hişt. numaT'acı"!... Paraları maktaydı. etmış ~ık.··· 
p ~in verir mısın?... • _ Öyle ya ... dedi. .. Hiç olmaz- Denl€k oluyordu ki buradan (ı'k 

Sualinde bir t ehdid edası vardı. sa iatc<iiğimiz yerde ölürüz ... Hn mak kabil olrnı.vacaktı. Setvan bu 
'Maamafih David bundan rnütees - di ~idelim... nu bütün acılı'1le beraber anla -
sir olmadı. Kuvvet.le: Fakat Davidin şeytani çehresin- eh. Eli ayab kesilmı~'ti. Bir jskem 

- Kabil deı?il ... dedi. de korkunç bir tebessüm belll'miş- leye .çöküverdL Nerede ise hıçlrı-
istanbula b ir alım satım mua - ti. Elini cebine ~ötürdü. İki ka - ra hıçkıra ağlıyacaktı. 

rnelesi i~in _gelmiş olan Temel ha- ğıd çıkardı ve bun.lan u zatarak: - Ayol bu parayı nereden bu-

Daha kim bilür ne derdlcr ya- dilmı' oıaz; para~arı . • : _B?u para - Ne para kaldı .ııe haysiyet! ... 
nacaktı. Davidin ztrhlı bir kasa lar nerede . ... Kım bilır.... Bu - Di I\..' • 

kadar sokuk ve sıkı sıkı kapalı nu siz de bilmiyorsunuz?... Dün yeıuildı. .Arkadaşından cea-
kalbini yumu.şatma.b. aı·maaa uJt- akşam nerelerdeydıniz?.. Kimler- ret 8 lan $etvan da: 
raşara'k, ne acıklı, ne tesırli sözler le bulundunuz? ... Bundan acaba - Al benden d·~ o kdar . . . 
bulacaktı... Fakat Apuatolun bir haberiniz var mı'!... Sözlerini ilav~ etti. 
oomba gibi birdenbi:e patlamas' Şetvanla Temel•n bir abzdan: Her ne kadar müflis. parasız 
buna mimi oldu. _ Hayır-.. ise de Apustolun ~izli bir tarafın-

- Buldum! .. Buldum!... Demeleri üzerıne devam ettl: da saklı birkaç ;üz lira ihtiyat ak 
Apustolun yüzii, J!ÖZÜ, hali, tav z b ·· k ,...,,..; olarak bulunmakta.·...:.ıı. Bu .ıa.._ 

n dekişmiştL Yı.kılmıı vücudu ye - a ıtaya muracaat etme .. ~. .ru .ı:n 
niden canlandı. Her tarafından faydasız olur... Elinizde niçbır ı1.iyatlı tedbir babasından, büyük 
ümıd, neşe. hayat fı.ekırıyordu. ipucu yok!. . . Size sorulan sualle- babasından, dedesinden, ecdndm
Cıldırdığına hükmederek, Teme- re cevab verem'lyeceksiniz!... Za- dan kalmış, tabiat haline Rirmil 
lin: bıta ne yapsın? ... Sizin dün ak • bir adetti. Kendisi canland.~ 

şam n~relerde dolaştığınızı nasıl ..... 
De~:a~z'!~!~~!.~tvan sabık keşfetsin!... Bunu blldi~iz için kuvvetleştik~ kuşısmda küçüleıa 

müzayede rakibine sı~ınmak lüzu ölmiyc razısınız... Davide iki yüz lira uzatb. 
munu hissetti: Temelle Setvan başlarının bir - Al şunu!. .. Hesablarm be--

- Aman deliden pek korka- işaretile bu sözleri tasdik ediyor- deli ••• Hesabları imzala da ver ba 
nm!... lardı. Apustol da devamla: nal ... 

Simdi yanyana durmakta olan O halde ~lün! .. Evet! .. Ölün!.. Da~id itiraz edecek oldu, fakat 
Tmeelle Şetvana bakarak Apus • Evet ölecek siniz... Temel öle - gevşekçe, çekinerek, korkarak: 
tol. bir t:tigm ~i abuk sabuk söz- cek! ... Şetvan ölecek! .. . Fakat iki _ Yüz elli yüz yetmiş beş da. 
lerl baiıra bağıra snrfediyordu: niz de yaşayacaksınız!... Zengin 

- İkiniz de öhniye razısınız de ve meşhur olacaksıD>Z.. .. Razı mı- ha ü~ yüz yirmi b e eder •.• 
ğil m i? ... Evet razısınız çünkü auıız?... (Arkua var) 

, 



Mayii 

[me·mıeket Ba b erleri] ingiliz terbiye vetedrisinin ruh 
Çorluda 

Bir köy katibi / ena 
halde dövülerek 

öldürüldii 

don Po.taB na Wıııaı: .. : 101 

Yeniden kadehini doklurdtt ye: 
- İILianın tMl iletimde kıymeti 

bilinmes~ iıçin nauhak&ak bir deniz 
bşu olmalı ... 

Diye homu.rdand'ı. 
Sonra,.muhatabı tekrar bir ka

c:Wt i-<;ki ~eyi r~ "")bi ba
fırd.ı: 

· - Boş W! Ni~ jnsana UJJMl
yorsunuz? 31.z de Gerri.tıon ~bi 
hep sahtııe hareket ediywsunuı. 

Verity, binbQm.m, ancak ~ 
tok vi&ti içti~ zaman sarhoş olan 
basan !ardan oldu~mu döştiDdü. 
Sabahtanberi muhakkak ki bir 
.. yli de içm?şü. Fak.3t buna r~ -
aaen hareketlıerinde hiç bir aksM
llk jtörii:nmüyoniu. 

E~er k~ ~nmek isteme
•Ydi. suiıof old:alu ~ belli ol-

1 Halayda geniş mikyasta 
bir ziraı kalkın~! başladı 

YaG1111 ı V alcmtiıe Willianu 
mıyıacaktı. İki panna~ile içki ka -
deh.ini aldı, zarif ·bir tebessümle 
hırvaya kaıdl.rdı. 

Her ikisi de kadehlerini içtiler .. 
Sol'll'a Veritv lt.ıkayd bir tavırla 

piposunu doldurarak: 
- Tahmin ediY'Orllm ki. d'Aren-

1\e, eğer bir fid'yei necat ödemez
se oğlunu teslim edeceğini Tor -
ray'ye söyttiyords, dılil mi? 

Dedi. 
Fakat Mansare'in ~ -

tı .aıahdud idi: 
- Böyle sansarlar kendi işleri

ai kendl yaparlar ve kinı:seye bil' 
,ey çıtlıatmadar . 

Diye ~ ~dı. 
V&ity, bnndan sonra, artık 

'kendtıaini alAkalandıraA menua 
~DY~ 

Binbaşı, yeni baştan, d'Aren " 
ne'e sövüp saymtya başladı. ıBun
dan memnun j(örünüyorou. Berg 
ve arkadaşlarının bir centHmen 
tarabndan J;!Örüşü.lemiyecek, ka -
dar adi insanlar oldu.J!unu, fakat 
Vicont d' Arenne'in müstesna ol
du.Runu söyledi. 

Sonra yüksek seste: 
- d' Arenne'in nasıl bir adam 

olduğunu size ~rmek için size 
onun kansından bahsedeceğim. 
Omı o kadar sevivorou ki kendisi 
kin 'her türlü fedakarlığı yapmak 
tan çekinmivordu. ZiTa babası, 
~ajtı sınıftan bir kadınla evlen -
di~i için kendisine yardım olarak 
~nderdi/!'i liralan kesmisti. Ha -
kikatte ise ti'Arenne Fransanın 
cenub sahillerinde idi ve Ronnie 
Mac Rıeoy'in :iostu olan za-va.Jlı 
Christine'e rastladığı zaman Mon
te Carlo'va olan borcunu ödeye " 
cek: vaz:iıyetıte idi. d'Arenne. onu 
bll'kaı; bin frank biriktirmis ~ö
rerek onunla evlendt, ve parasını 
viyfJ> bitird.Mden sonra. onu Mar
si1ya'da bir ııile nansiyonunda bı
raktı 911e f{mall Afribya ~ı: bal 

Ceyhanda 
7 3 koyun tren 
altında kalarak 

buki bedbaht kadın ondan bir ço-. 
cuğa .geibe kalmıştı. 

- Şimdi ne oldu? 
Binbaşı donuk bir tavurla: 
- O da öldü, çocuk da. 
Diye cevaıb verdi. 
- Ben bttnu, aradan çok za -

man ·ı?eı$ikten sonra, 'birkaç ay 
sonra ö~endim. 

Başını ~C'Virdi btr yudum jçki 
içi.ti ve sözlerine devam etti: 

- Lannes'da onunla beraber 
birltaıç ay kaldı. Bfa iyi arkadaş 
olmuştuk; ~enç kadını daima yal
nız bırakır ve ben onu gezmeğe 
alıp götürürdüm. Kadının da ba
na sempatisi oldu~nu ve benim 
vaziyetimi değiştireceğini umdu -
R"unu satııYorUm... KadJnlann ru
hunu pek iyi bilirsiniz ... Bu çok 
şık bir kız idi ve ben d'Anne'in 
onu bırakıp sıvışaca~nı biliyor -
dum ... 

Birdenbire sustu. Titreyen bir 
el He .kadehini aldı 

- Çok tuhaf idi, fakat bu oda
da ~ördüğüm kü~lc .kız bana he
men onu hatırlattı: Aynı siyah 
saçlar, aynı beyaz ten. · 

Bu çok tuhaf bir şey idi. Fakat 
adı da Christine ıdi. 

- Genç kız İngiliz mi idi.? 
Diye Veriıty sordu. 
Binba.sı başım salladı: 
- Hayır, Kanadalı idi. 
- d'Arenne ile evlenmeden ön 

ce adı ne idi? 
Mausaed yeniden başını hayır 

der gibi salladı: . . 
- Bilmiyorum. Çok zengın bır 

dul kadın olan ve Monte Carlo'da 
bir villası bulunan ihtiyar bir ley 
dinin Invernan'ın yanında okuyu
cu idi Christine' i Kanadadan ~ 
tir~· ve hemen yanma evlB.dlık 
<>larak alım$tı, f!kat Raoul ile ~aç 
masını h4>i:r zaman affetmedı. -. 
Fakat bütün bunlan söylemek ne
ye yarar! 

Mazıyi hicbir zamaı;ı . h~tı:ıa -
mayınız. kötü şevler sız,. hıçb.ır za 
man iizmez. İşte benim prenst'Ph;1· 

Binbaşı biraz titredi. Ayaga 
kalktı ve homurdandı: 

_ Ne fena! İnsan buraria so -
ğuktan donacak. Haydi holP {!ide
lim de bir ba~ka şişe icki bulalım 
mı? 

PAZAR 415/ 941 
9: Saat ayarı, 9 03: Ajans haberleri. 

9.18: Karışık ve hafif parçalar, 0.45: • 
l!!v kadını, ı~.30: Saat ayarı, 12.33 : 
Ddıınlı.t fasıl heyeti, 12.50 : Ajanl 
haberleri, 13.05: Kadınlar fasıl he;~~ 
13.25: Radyo salon orkestrası, 18: Sa.. 
at ayarı, 18.03: Radyo caz orkestrası. 
18.60: Fasıl heyeti, 19.30: Saat aya.fi 
ve e.ja.ns habeıieri, 19.45: Ziraat ~ 
vimi., 19.50: Beraber şarkılar, 2().05 : 
Türküler, 2015: Kona.şma, 20 30: SolıO 
§8.I'kıla.r, 21: Meşhur operalar (Pl.), 
22.30: Saat ayarı, ajans h aberleri V'4I 
ajans spor serv~i. 22.50 : Dans müzial 

lstanbul borsası 

ÇEKLER 
AçıJ.ıt 

Londra 1 Sterlin 
New-Yorlr 100 Dolar 
Cenewe ıoo İsviç. Fr. 
Atina 100 ürahml 
Madrid 100 P~I.& 
Yokohama 100 Yeıı 
Stokholm 100 İs..-e9 Fr. 
Al:tım 

ve boaoış 

5.24: 
132.20 

30.70 
0.9975 

12 9375 
31.1375 
31.01>75 
28.40 

Eaham ve Tahvilat 

Fakat Verity onun bu sözlerini 
işitmem.iş p,öründü. Piposu sön -
müştü ve ona dikkaıtle bakıyordu. 

Uzakta ·bir gayda sesi işitildi 
Mausard yeniden titredi: 

- işte, cenaze marşını elinle -
yiniz. 

Dedi ve sonra da ilave etti: 
- Bu menhus harabe &inirleri

me dokunuyor. Havdi, gelin:is. 
Kendilerile bera~r içrr.ek için al'

kadaşlan arayalım. 
Amerikalı sıçradı ve yavaş bir 

sesle: 
- Hayır, teşekkür, binba111-

Siz isterseniz, gidiniz. Burada bi
raz daha kalmak isti~·orum. 

Dedi. 
Mansard omuzlarını kaldırdı 'N 

cevab verdi: 
- Nasıl isterseni~. 
Sonra ~ıkııp gitti. 
Amerikalı, valnız başına kaldı. 
İhtiyar Berinin ça ldılh melo -

eliyi hatırladı: Bu, biricik o~l 
i~in yapılan beste idi. caı.~ son• 
erdi~i zaman Ph!ippe karar ver -
m~ bir halde ayah kalktı. zflill 
ipini çekti. ( Arbu •> 



T obrukta İngilizler Bardaki cinayet 

1 
mukavemet {Ba..c:tarqjı l incı sayfada) 

~.~~mı.eı•i 
aziyet 

["Son Posta,, nın lisan dersleri] 
• 

6 t 11 Evvelki gece SX>.etresini öld.ırd~ 
l~. (Baştarafı linci sayfada) ay a pr usu e A ten sonra firar eden ve yakala .. 
~illt ile İngiltere arasında baş- • nkara ve ,·zmı·rde edı·yorlar ırıamıy:an katil, dün Reç vahit müd-
an bu silfilılı ihtilafın ciddi bır • de.iwnu.miliğe .Relerek. teslim ol -

be kadar ileri Ridip )Ctidemiye- g'a C ya I M·ıı- K·· 8 (Başta.rıı.h ı inci sa,ffıula) muştur. ııu bilemiyor.uz. bumlan başka pı an 1 1 um k:un müdafaa hattı üzerinde de - &.lim ıKurdderc dün saat 18 su-
lcilılı -ihttlBfm hakiki iç .se - rinliğine nüfuz etmiş1eroiı·. ::Su ha farında adliyeye gelm.iş ve ikinci 
e .ınah.iyetleri de pek ~ ve maçları :rekat mev:z.ii mahıyette cerevan kata çıkarak, dot!ruca müd.deiu -
değildir, Bizce inRilizlerin HAZIRLA YANLAR : etmiştir. Alınan kıt'aları lbn-°'~k mum bürosuna girmiştir. ~'uç.. 

t Ya yeıı.iden asker çıkarmak blokhauslar zaptetmişler ve :yüz.. lu nöbetçı müdceiumumisi Ekrem 
ı~~elcrın<ien ve Irak hükUme - Prof. A. R. Thomps n ve irfan Konur Fener Ma.Jre•porla, A. Ordu lerce esir almı.şlnrdır. Onurn selfun ·verdıkte.n sonra: 
ı nı daha en-el cıkanlan İngıliz Demirsporla bera'bera lıaldı. . Yarma teJCbbüaü ~- İki :'?~e __ evvel B~yo_ğlunda 
~tleri Iraktan transit olarak a•• ne •• Galaıa.ara, Hıırbiye,_ye S·Z Knhire 3 (A.A.) - Askeri söz- ~kerremı <>ldiircn Salim benim. 

lltı lihnediit-çe, y.mi dışarı r,;ı1ta - lih oü harekiıt hakkında ışu ;ızahatı S~ teslim olnızj'ta .ı:?eldim. Tev -
~ı~~dık~a ~~ .kuv.vetl~n .çıka: ga vermiştir kif mi edeceksiniz, ne yapacaksa. 
nıiü'~na musaade edemıyeeej?iru 'l'.obrukita düşmanın plfuıı. seri nız buyurun.> 
rıltı~!tnıesinden doğan ihtilif za - Lesson .rourteeo P.aııtalonunuz uzundur. 2\nkara 3 (Hususi) - Bugün bir ymmn yapmaktır. Fakat bun- Demi~. :M:ü.ddeiumwru ııböyle 

ilt~ir. Hakikatte lise, Jrnk ıle İn- Tı 8 - İ have on short trousers. burada 19 foyıs stadında mılli da muvaffak olmnması. herJıa~ garilJ bır şekilde kendini teslim e-
l ~~ arasındaki ihtililfm rebdb- E;ıerciae /rom Leuon thir- · · 1-dime maçlarına devam edilmiştir. bir .şeyin istenildiği ınbi yürüme- den Salimi tesellüm e1tı1rten soıı-

ı~ı:f• .Ir~ın mutlak .surette iBtikla- Kısa pantalon ~ıynıış bulunmak ~ijl"l 10 bin kişi takib etmiştir.. miş oldu,ITTınu :gösterir ~redir. Tob ra. derhal kanuni mnameleve geo-
"e ıstıb<iaf oetmck Jf..bi pek derin teen: tay~~ On my 'feet are b1aclt boots İlk oyun :;neı:.,bah5: .:ılcÇMkaske1. - ruka hücum edenlerin ekseriyeti- mis ve suçlunun ifadesini alınıştn-. 

ıesa.slı. ~ör.ünmek.tedir. Bo§luklaruı dolduroluşu ·~ı... • l . spor nrnsıııua oımu ..... ur. o. çe ın ni İtalyanlar teşkil etmektedir. Müteakiben katili Sultanalımed 
ı l'eni Irak istiklal hareketinin 1: 1 'bıte 'tbe oran;;ıe. Ayakls:nmda sı,AU çızme er :devam ıeden bu 'l'n~ç her 00 tara- Fek muhtemel olarak tmık cüzü - 2 ncl sulh ceza hakimi Celfilin hu-

t"aj~l_izlerin hnber ~erdikleri gibi: 2: M?' mouth is shut and your v~.O - You have white socks and ~~şt~ ayı bydile S.:3 berabere tamlarmdan mürekkcb olarak ba- zuruna çıknrtnuştır. Salim.. mah-
lta~lar tarafından ne dereceye mouth ıs open. brown Ehoes on your 'feet. 1 

,..,_,_ 
1~'- G il t il "U'- zı Alınan :unsurlan da vardır. kemede YüPılan sor,f;?llSUllda \·ak'a-

tlb dar. teşvik ve tahrik edildiğini '8: 'My ıhands ~~ not ıtogether. ıt:K.ın.cı maç a a asaray e ,Mlr- CenubA Afrika ~ yı t ıramen itiraf eı:ierekı, - le 
taile.nuyonız; fak.at lraklılamn ıçok- ~: You tike a.ır m ıtbroulth yom Ayak:: b~y:ız 'kıs~ ~nı.~ ~iye 1dmanyurdu nrasınğa oynan- Kap 3 (A~} _ Cenubi Afrika anlatmıştır ~Y. 

nben tam istiklıillerini elde et- nose. lal' ve e ~ iskarpiuler Y mıŞtıl\ Galat~l.ılar rakı"ble - bJrliki başvekili General Smuts •- Müken-ernle 12 senedenberi. 
llıek istedi.Jcleri ve hatta diA'er A- You take a breat1ı. mişsiniz. rine ıgore daha fuakim oyna.m.şlar cenubi Afrika hükumetinin, Ha - metrs hayan yzsıyord.U . Bu mü,. 
~ ınemleketlerinin de istiklfil '5: nıe '01"8~ Hl ~ 'from D1Y EzerciM: ve ma~ 5-ll i.:azanmış.lardır. beş.istan harcltfıtında kullanmala - nasebatın neticcsı olar.ak bir de kı 
1._~~nde öncü rolü IQ}"Iladık- mouth ;to ~ :thr.oat and from m_y Translate into Turldsh: lzmirdeki maçlar rma lüzum kalmayınca cenubi zımız dünyaya ,geldi İsmi Mü -
;'11 malumdur:. Bir ay evvel .Re- throat ıt will ~o to my stomach. ıA eal OUI Afn'lta !kıtaatmm Liby.aya ~önde- beccel. şiımii 11 1·a.şında bulunu-r- Ali Elı!aylininin 1nüfrlt mil - ~: 1 iio ıwork wi1lı my .museles İmı:ır (Hususi) - Buraaa Al- rihncsine müsaade ettiğini beyan y.or • .Bu 12 .sene zarfında Müker -

1 fy.etçı b zı y&ksek riitbeli 'Siibay - J do woıic wi.tb .my br.aııı.. The weather is warm. ! wffi sanca'k ~asında milli kiline kar- etmşilir. General Smuts cenubi remle aramızda birço'lt kavgalar 
~n YRrôımile blışaroığı .Bagdad fl.; The iblood ım the ıheart :ıs ed. take my meal out. "llhe ıfood: is :rea- l\Şllaşmnlarına devam Eılilmi$ir. Afrika hava kuvvetlerin in büyü'k oldu. Zira, genÇ"lerle -'düşüp kalk,. 

• ~met <darbesi 'Detieesinde 'ik _ ~: :5mne !ıairs on my -head are dy ıon a ay ıİ will put .it .in ilk oo_ywı Altınordu ıile .Eskişehir bir kıısmının $imditlen Mısır yo - ma,ğa çok müteı:nayildi. Ve düşüp, 
b r mevltiini e1e ~eçirmesi de ıwhı.te. a bag :Qt' box, l ıPUt .it in e. ~- Dem.irspor araô.lll.da o1nıuş, netice- lunda bukmduklan.nı iliıve etmişi kalla. or d •.. Bunun için, çocuğu 
, ~ ~kın istiklal 'Pl'<>.m-ammı ra- . 2: Blaıok and white are oppo- 1 ltake or~ and a bottle ıof mille de 2-2 beraberlikle btımişl.ir. İkin :ve demiştir ki~ kendisinden birkaç defa gerek 
t kal bır surette fiiliyata çıkarmak ~ 'iOOloms. and soıne bread. itn this vessıe1 ci olarak Altay Ankara Gençler- x;.1taattmızı Mı.sır 'urre'kfıf:mda kendim,~~ mlaıdaşlamn va-
• r:ıaksad ve gayesile vaki olduğu 10: The mdn of my face is w.ith a coYer on it is some su}.?al' birliği ile karşıl~mıştır. Çetin bir kullanaea<nz ve bu mu'harebeye :s.ıtasile istedim. vermedi. Vak'a .. 
. 85y}-.-ir:H. .w.... İ fr 1h t Th 1 ,.... :ı.: •-1--- ~·..,u~... Lı.ı:: come om e wcs . e sun çekişmeden sonra Altay 1-0 ga l!b elimi:ıxie bulunan bütün memba - dnn iA.i gün e\-vel ,ı.c::ıu·ar .müracaat 

BaRdad hükümet dat'beSi 'Üze _ 11 You ttake a white ıOair :from is up. İt is in the east.. 'You come ge'lırüŞtir. lardan istifade edere.k Jştirak .ede- el'Jerek, ~cu,ğ'un iadesini laleb et-
tıne kral naibi ne fngiliz siyaseti- Y ı4ıead. from fhe norlh ana you and l ıgo M • ı · Ah d 1 ccğiz. üm. Gene reddetti. Nıhayet vak'a 
~--~ati ve mülayim ro1an -eski i'ıü- Vecabu111J to tile souttı together. Yoa have ersın • me 8 gecesi, yani Perşembe ~nü nk ~ 
d"''1ıeı rkanı ısasrnya açmışınr _ . on ıo.l'li2 brown trousers ana a Tek·ırdağ 1 uu··58 • •ng·ııı·z Irak badisesinift şamı Besim isminde bir arkada -

1• İllJtilizler de bu inkılabdan bir boot (bUut) - Cwne. White Shir.t. Your shoes are black. ıil!I yın 1 • şımla birlikte Beyoi{lunda Gar -
~alık kuşkulanmışlardı. Fakat ;ye- green (grin) - yeşiL Over your bead 'is a red umbrella. bugün karşılaşıyor Londraaa akisleri denbar dans salonuna gittik. Ba1c-

hükfiınet 1Ir.ak - ıİ:nı?iliz muahe- hat (het) - şapka i bave on short white trousers and · tım. Mükerrem de orada. Gene 
d ·ne sadık ka:laca:?mı beynn et- long (lon,tt) - uzun -Cft pek a J!r.een shirt, and a White nat Bugün Şeref sabnsındn nıaruf ('Baştarafı 1 inci sayfada) ge~ bir çocukla beraber. 
~~,'V'e ~lizlerin .17 ve 18 Nisan hafif. o.kUJ?:acaktır.) _ wi.f.'h ım-een under it. Not every anıator gÜ'reşçııniz Mersınli Ah - jik ehemmiyetini tebarüz ettirmek- Masasına Besimi gönderdim, 
b'l!llerinde .Basra7Yll ççıknrdıkları irt C~rO -: Göm~ek. hat is wnite. nıedic -profesyone:i ırehttvmıiarı - tediT. tekrar coouku istettim. Sonra biz-
li azı .Hindli iaburlnm .kar~ .rnua- .shoe (.şu) - ıSkarpın Your hat is brovm. My ıl.eet mıman T.ekir<iağlı Hüseyin karşı- Times .eliyor ki: zat k-endim de giderek, müna'ka • 
~ edeve mutabık dürüst bir '.hare- short {şort) - kıs!i are in brown boots and brown }aşacaklardır. Güreş muhitmde Yeni Irak hü'kiı:metmin Mihver- şaya iştirak ettim. Mükerrem blr-

t:t iakib '6!ti-~ için Jngilizlerin a- sock (sokJ - kısa çorap, (er- stockin~. büyük bir dedikoduya sebebiyet le i~ birliği ya!'1"1ııkta "Od~ğu~n denbire ayağa kal~, beni itti e h ktrın a~ıjfa muhalefet ve müda _ kek ıçorabı) Here is some shade. 'İ will ~et veren bu müsabakanın -çok 'heye- artık. fiiphe edilemez. ~ngilteremn üstelik tırnaklarile de ~öğ.sümden 
alesine uğramamıştı. stocking (sto"kin) - .uzun ~ap ~ iood out and 'yOU ana t w U caniı olaca,i?ını tahmin etmek .güç ln1k · hüık.Cimctin2n auiniyctine ee .. yara!.adı. Bu da yeüşmiyormuı; 
Ancak 1ngilızlerin durup du _ (kadın çorabı) have it. 1put my hand in "the ~ tleğildır... .. . . ~ü.f ıı:ı;mekıe~ :zafe~ Arab ıistikJali ıgıbi. ağzını bozarak: w 

l'urken Basraya Hindli asker cı _ rt:rmısers (tııAuzez) - ~talan and take out the bottlc of rnılk. Amatör ~ minderinde $G11C- ıçın brr tek umıd bile bırakmıyacak - Sana benim taktır.dıı:;un boy 
ltal'rnalarının mfrtcadtlid sebeb1eri (İn,Etilizeede bu kelime dauna ce- The bcftt1e is ::brQken. M:v hand · !erce ~k.1y-clten .muvafiaki- olaın d.i1ctat6rlerJe .iş lmlii':i yapınak- nuzlar kafi delil. dur bakalun, da-
a:asında her hnlde yeni Irak hü _ .mi şeklinde kullanılır.) cırt. 'Ilhe blood wi ll got on my yete .koşan Mcrsmli .Ahm.ediıı, .ih- taki müsaraabna şaşmaktan ve ha sana kızın da tnktırncah de • 
kunt'1ine tam bir itimnd hasıl ol- Gr.ammer: s:hirt. 1 put my hand to my li"ps ttv~r ·bir profesyonel kurd ıolan Iraktaki haklarını ve stratejik men- mesin mi, İşte, o vakit tahammü-
lllarr bulunması sebebi de olmak Foot kelimesinin cem'i eet Qn1y the -skin is .cut. The :i~ :is Jl'eıkird~lı Hiiseyin karşısında bü- faatlerin'i, mümkün olan bütün şl(i- 'üm kalmadı. Yanımda bulunan 
Rerektir. Belki de bu sebeb başta (fi~) Clir. not cut to the bowe. ~k ~ nuıvaffakiyet . k~cağı detlev miidafan etmekten ba....\ao ya- brovn~ tabanca.smı ~~ ve ... a -
ıtelınektedir. cttakta mümlkale I ihave on - ,dymiş bulun - t tıave iSome ead. My throat l$1Il nalarınca takdir edilmek • pacagı yokttır. teş ettım. Kendıme r..akım dejil -
Yolların1 açrmtk> ma'hadile Bas _ ma1dayım. is dry. i will take a drink of milk. :tedir. Daily T elegraph diyor lci~ d im bay 11181'.tim. Sonr.a oradan !kaç 

• ~~va a~k:r çıkarmak müsaadesini 'Ycnı have on - gıymmışsınsz. You ~ave on . or.an~e. . Y'Ou ıtake 'Jl~dnğ'lı Hü:ıe'~in, en. çetin iR~şid . Ali'n1n bir Alma~ ajanı t1m. Koşa :!toşa Gazi k~e 
·f.k hukCımctir.den dilerken. tn - Text and lr.anslation· the lfddn of;f. 'Wl.tı..lı your fıngers and T~kıhı ,olan Mersınli Ahmedin acı oldugu hır kaç zamandanben "mft - vard1m. Silrun <;radan .denıze at -

~~ 1 ~ hii~ ti, 21 Hnz·ran 1940 ta- • ~e the oran.ge a bite. Your iteeth llruvv. tini yakinen bilmesi, :bu mü- ıu.mdu. Fakat, Irak e.Acarınm mü - tım. B.laılrnre D~vudpaşa eh~ .. 
~.?Iı İngılız - Irnk muahedesinin ı _ My socks are blaelı:, and are White and sharp. Your eyes .sahakayı ıpek heyecanlı ıbır şekle hnn unsur1an kendısme mulıasım nnda tarlalar.a r.idcre~ b~ne 

Drdüncii m addesine dayanıyor - your s1oc'.kin-gs are white. are brown. 'You have blac.k hair. sokacaktır. ,Şimdiye kadar scı.pıl - bulunduğundan, gayri meşru gamb- kadar oralarda saklandım.> 
~· B11 nıadtle Irak !kralına -cbir 'Benim (kısa) çorabım siyah, The colour of ımy b.air nnd eyes is DlL$ olan danışıklı müsabakalara lan devirmesini 'tn~eb sureti:lc 1n _ Hakim, sorguyu mü tcakib Sa -

&!!:> Urloiiniliie :uey.ahud yakm 'bir sizin (uzun) çor.abınız :beyazdır. br-0wn. tam bir 'fred Qekecek olan bu mü- giliz Tadyorunun Irak milletine yap limin tevkifine 1karar 'Vermistir. 
:nl"b tehl esi ~'k.uunda İnJ?'liz 2 _ Socks are short and thestoe After the meal 1 take a b?ok .sa~. ıbiu T~~aklı Hüse~ tığı hitab~ ~~ercler vereceğine i.. 
ı..1',.alı.na Ira~ ~ısı~e. denıh'yol- kin~ are long. ~ my ıbaJ? mıd do some~ding. hnkıki ik.ıymetinı tam manasıle nanmalc ıçm l)'l ~bebler "Vat'dlr. Bulgarlar J\ '.)man 

'4.1 ının •. ,şebırlerm, §ımanlnrın, tnv- Soklar ltı we stockings'ler 11• ı ~o .t'~is sort of work wıth ı:ıny ımeydan~. koymuş olacaktır. Stnitejik 'b~da!1 trnkm H 
:Yarelerın ~ münnkale vasıtaları- zundur. brain. I do the Yv'ork of a cook Bn musabukaya saat 16 da bas- ehemrnfyeti 

~ın kullanılması da dahil olmak 3 _ Your shoes are brown. and wit'h my hands. My mnscl~ mıd ianacnktır. Ömer Besim Daily Telegraph bundan soma t•ş aı·ınden mu··ştekı• 
lt ~re. elinde bulunan büıtün ko- q 'lınve black boots. my beart do work in :mv body. lra'kın ehemmiyetini tebayiiz etti -
Vhkla:ı ~ .vnrch~ ırösternı~. 1s1rnrpin1eciniz kahve renl?idir Mv ıbrain . ıiı: -:ny head. .My heaTi Tıemsi1 ve bisiklet Terek .azlerine şöyle d~vam edi - tarafı ı . . fada) 

rec~urrvetinı tahmıl etmekiedır. ve benim siyah cizmelerim var. is at fue left sıde of my body over, yor: (Bal :ancı .say 
dRıl ıder işte bu maddeye istinn- 4 _ ıOn your tıend you have a mv omaclı. ihave hones nnd tr..,fisabakaları Strnteiik bakımdan !rakın e'hem Bulgaristanın en eski gazet • o-
li en 17 ve 18 Nisanda ~nsray~ ~~d green hat. · ınuscles nnd blood in evf-'q{ ıpart miyeti, hiç bir zama11 l>ugiinl:ü :ka. lan .uMinı Alman · alinden ~iku " 
t a. er -çıkarmak musnadesmı JS· ıBaşımzda ~l bir sapka var. of my body. Saıi1er .Halkevinden: dar ıbüyük o]mgmışttt. <Çünkü l _ ~et ettiğinden dolayı, hükumet ta-
lternlŞier, almışlu ve ibra~ hııre - 5 _ :Your hat :will ,give your Y.ruı J?et un~ your umbrella 1-.3 M:ayıs i941 Cumartesi gü- rak. Suri;y.c ve Türkiye ile hcmiıu - ntfmdan üç gün müCidetle knpatı> 
.et•n.i hadisesiz y.apmıslardı. Hıı.t- heı;ıd shade. !rom the 6UD. and '!hm~ a T.eSt. Your eyes aııe nü saat 21 de Ev.imiz salonunda duddar ve bu 'ki memleket hakkın- m~ır. ·-· _ 

ta Hindli kıt'alann Basr~va 2el - ıŞapl..-nnız basmıza ıgüneşten s~ut. Yoın mouth is o.pen. You lbir temsil v: rilet:ektir. Davetiye - de.kıi :nazi ıniyetleri, petrol btiyaç _ Bu gazete nCFettıgı hı: ;maka • 
İne}erj lrak hükQmetile Jngillz)er (ıgiineşc 'kaTŞl) J?Ölı:(e verecek, take ·n braet..lı throU:ı!h 'VOUT \erin Evimizden alınması. Jarı .ae Cedar 8C~ -O bdar sarih. lede, Alman . ]tuvvetlcnnın uzan 
a:asnıda tatmin cdio.i :resmi teza- 6 _ Mv !Shirt is shart. TTI::ıırt!ı. T.be south ~vind is warm. 2 - 4 MaYJS 1941 Pazar f.?ÜnÜ tir. müddet Bulgarısta~Cla kalmalnnnın 
htırlere bil~ :resile vermişti. Gömle~ kumdır. My ~es ere ıtired. İ wnı ilave .a -saat (9) da Bü:;"iikdere jle Yıeni- Dai)y Mail diyor ~i: ~leketin iktısaaı~atma zararh o.. 
le iF-nkat biliilıare lngilizler mü - 7 _ Your trousers ne long. rest at wur side. köy arasında b1siklet teşvik ar.ısı Vaziyet, en büyük. vahamettir. laca.gını ~azmış ve ı:ga! ku'.:vctle "' 
t nu:n.im Y~ kııt'aln~. f!~tirm.efi is- yapılacaktır. ~!:Her tanlfınchm 'Çlnnlan hak rin~n ~ m~ere de. ~udahElle 
eYlnoc yenı ılı.ak 1ıukumetı asıl Kazalardaki ıinşaata Itd sabıkalı arasında Yanşa 'J!ir.mek isti.~c.rl.12 Evi- .ıeyanı, muktedir olduğuımız .bii - ettik1ennden şıkayet etnnştir. 
~syonalist. ~phesini ~ös:te~~.ve miz spor şu'besine müracaatları. tün kuvvele ez.i~clidir. Gazete ezcümle demişt~r ki: 
Jt·~k - İnJ?ılız muahedesınm :hu • ayrJlan tahsisat kanh bir dövüş Amerikalllara eöre - Ahnanlar. cenubn gıtmek il· 
l Unılerine uy,ııun bulmad~ı yeni İnşaat talinıatnamesinde Nevyorlc 3 (A.A.) - Irak ha - zere memek.etirnizden geçeceklerdi. 
tl.ı:~liz taleblerine karşı kat'i .bir Şehrinıizae yapıla~k ~nr ve Evvdki gece, Galata~a .iki aabı- diseler.i hakkında tefsiratta bulu- Simdi ccnubda işler bitmiştir ve aa-
l'azıyet .ahnıştı . .Irak hükU.meti bu in at i~lerine sar'.fechlme'k a~er~ be kalı arasında kanlı bir yarcılamn tadilat nan Nevyork nmes gazetesi d i - kerlerimiz bize aid topraklan işga'l 
habda yaptıltı beyanata ı?öre, in - Jed\ye tarahnclan kazaları~ ihtiy.aç- vak.' tıl olruuştUT. . Harb vaziyeti dolayıs1le bh çok yor ki: etmiş bulunuyorlar. 
~ ltereni.n muahede .mucibince larına tekabül eden tRhsısat mık- Galatadtı. oturan ve -o avar?a inşaat malzemesinin lemin edileme- Çok :mu.i?l~ olan bu mücadele- Binaenaleyh A1manlnr, oiçin el. 
Iraktan ancak transit suretile as- tarları t.csbit edilmi~tir. köftecilik ;yo;pan sabıkalılardan fa- diği gözönünde bulundurularak be- de .HiUer .hiç bir !F-V ya"pmakta an menl!eketimizde durmaktadır " 
ker geçirebilmek hnkkyu tasdik Bu cümlede.o olarak, Fatih. 'Üs - :z_ıl. evvelki gcee bir müddettenbe • lediye tarafından ıehir İnşaat işleri tcn.>ddüd etmiyecek, hatta "elin - lar.> 
~lmekıte l'e bu sebeble Ing"bzlerin k..üdat, .Eminönü ltaz.alan i.Çin 15 er n arası açık bulun<luğu ayai yer talimatnamesinde bazı tadilat ya.. den ı?elirse dini ihtirasları dahi is-
~elce çıkaı:dık1an kuvvetler biıı: Kadıköy ve Beyoğlu kazaları - aakinlerjndcn 'Sünniye okakta te- pılm~r. tismar edecektir. Seyri hakkında ,1. adoluya gitmeK isfiyenl&r 
l~ak tqpraklarmdan geçip ,gitme- na 25 er bin : Sarıyer: Beykoz: A - sadüf ederek kavgaya tutupuı - Bu cümleden olarn.k badema ıch ~ldeı hiç bir sev söv!enemive- RR 
dıkçe yen1lerini ,getirmelerini ab- dalar .Ba.brköy. Eyüb kazalanna tur. Bir .ımüddet ıillc ~ru:k de - rimizde .inşa cclilecek :resmi ve gay- oek ohm bu harbin t?arib bir tezad (Bq'tarafı ! inci sayfada) 
~ muj!ayır ~'ördüğü ınôi memle- d hi dile · nta.t rnaerafı olarak vam ıeacn u 4övüşme csnasnıda ri resmi bilumum binalar belediye arzet1iti ifk defa vakı ~.Jdir. purla 8 Mayıs Perşembe günü saat 
keti.n. is~1tla1 ve emnyeti neı de l~ ; :: lira~ tahaint aynlınııur. F~l .~~~ .ol~.u~ rbı_çajı _çek.erek tarafında.n kontrol edilecek.tir. Bi. 1'8 <le gideceklerdir. .. 
tahılı telıf bulmamak't.adır. h . . JJ •• d. . t Sürunyı '1Vtıcudunun muhtelif yerle- nanm '!birinci katının yapılış tarz ve 3 - 9 Mayıs 941 Cuma J?~ 

L-·1· l · '1 ıı. h"'k" ti · Bı.mlar anc:mae nriitrıma ı tamrra • d ehq"--~~ l 
U!1;:1 ız ~r ıse, raA u ume nın lla hsub de bütün hzaler rcı en t ıao.ıcu :surette yara aTDlf • kullanılan malz.emeain kaliteli hak-~ ısant 18 de Tırhan vapuru .gene 

~uhalefetıne ramnen Bnsraya ye- . ~ lıml sa L. mıj' ah . dil "..hr tır. kında mütehassısıar tarafından in - s ELAN 1 K BAN K As 1 Samsuna hareket ettirilecektir. 
ll.i kuvvetler J?etirdiklcrmdcn Irak ıçın ı;ım l1'll t aıa c mır~· Sürmi. 1ba_ygın bir halde IBeyoj - ımat talimatnamesi ahkamına uy 
bükiimeti ae silaha sarılmıstır. 1ş- ıu hastanesine na1t1editmiş., vak'ayı gun rapor ventmedikçe >kinci ~a r Yeni neşriyat ) 
te yeni çıkan hı!k • fuJ?iliZ siUihiı yon nlifusa {O aa yansı bedevJ) mütcakıb ~ .ca.rih., .hu :müddet tın in~ına geçilmiyeccictir. Tftda tulhl: l88S \.. .. _____________ ,,, 
ihtiln'fmın şimdilik hik.aye.5i bu- :iBtinaden çıkarabileeeln azami ı4 aonra yak.ali.narak hakkında tak.iba. · • ""' 
dur. 'Görünüre nazaran na 'bu 'Si - tümenlik (50-60 bin kişilik) askeri ıta \>aşlanmı~ır. A.:::. ta: d"' ki tda:e lıılMUsl: İSTANBUL <OALATA> 
lah1ı ihtilaf bir ııratbe adar ileri kuvvete muka'hil İn~lizlerin bı1a- ~aç n UfCD çocu ar 
~o'bilecekttir. Bu takfilrde lr.ik - hare büjük kuTVetler ,getİrnleleri Mareşal 'Badcg'ionun o""glu Suitanılhmedde Kaba..ak.al med- -rar-L.!.....-.ıl-~ ~__ı-1,.,.:: 
lılar, İngilizlerin Dalkcm1larda, 'Lib ~ Irakı yeni baştan zap1etmeleri 

1 
rceesinde 2' numara~a ~ra~ Ah- ı , -r-~ -?Vveı ..... • 

Yada "Ve umumiyeUe Yakmdoğuda de .kabild: lrak kanıh biy · maRf Ul düŞIU basın 11 yaşlanndakı oglu Kemal, ilsTANBUL, oaıata •e Yenicull 
dü:çar '01duklan darbelen dik'kn'te . bu ı....ır. t erl ı.. balr esı- Lo d ıı (AA) .:a. 1 d dün medrese du-..ar1nda h~lunan .e-
l nm .. ..,sUS' a nası ıJE'~a nr vap- n ra :.ı • • - t-. man ra - 'k w k k ·· · · 

~.arnk on1ara .karşı :zay~ o'ldu"kl:ırı tığını :ve kimlere ne dereceye ka - yosu, İtalyan orduları sabık genel k n;;c~ ~1 
.. at' .. en, ı,:'~=:n~°; 

MKRSİN, ADANA Büroa 

ır zamanda 1stildal mucadelesme ~- .. di:r.· . .b·ı ed · :ı. · . . . kwmay başkanı maie-ıal Badoglio- ayb e uşmuş. ş gı 
D'ft,;....,;... bu1unu'<Yr\t1ar demektir !UALT .ı:uven r;ını : m ı~ım:.z Jçın w 1 n . • . suTette yaralanmıştrr. Y :.... d JL• Ş ıı. 1 • 
~h'.':'~6 ·'a ikin.... ır ~ bu bııb:la ~mdi1ik ı<la~a iazla b:r nun oglu Pao o oadoglıo nun şıına- K 1 ted . cc1·1:m k -· b ananU>ıan aRı ave erı-: 

lK1 ~unu arasın a "11.v.VVet -:ıfll' •• ~1i · ~ V ele lb" li Afrikada bir hava muharebesin- eme. ' avı 1 e tiz.ere tı.s 
lan, Iraklıların lehinde olara'k ışim 'St!:Y sot; yaruy:ec z. e .ac ır 'de "ld" w- .. bi1d' kt d' taneye ik 1d11'\lm1ş, llraz.a etrafında 
dilik büyffit'tür. Bu s beb1,.. !lra'klı- hükümde lbu:hmmamnk j~n. ıra - 0 ugunu 1 ırme e ır. tahkikata baş1anmı><tır. 
lamı ük e1de Imk'tnki ~n~üiz ~~9K k:ın .acele etti~ini de beyan ıetmiyc- ,.. Dok tor 1 Zati Oget Ha1ıcıoğhında ~6 numaralı ev -
lne danlanm ıele ~eçınnelen ve celtiz, • de ohlran Ahmedın 1 5 yaşlannda-
Basradan maada yer1erde1d pek n ~~~ - 1 Belediye .tarşısırulaki mu.v.ene- ,I ki oğlu 'Kenan da diin evlcnnin bnb 
~n İn,l?ili,; eskederini Jrak!tan .çt- ~ ~ ~· ha n~inde 'ötle::len 'S01lra tıasts-1 çesindc;ki ağıı~taın düşmüş ve vü -
karmft aırı ım'kiindiiT. fl- t, .• ~~ n- _ ' MM larını kabul eder. • cudünun muhtelif yetleıiııden ya • 

Anc:ıt Irakın cem'an 3-4 mil - ..- ., ralanmıştır. 

G:LiNİK _ ATİNA 

o 
Ber nm bıırın mu" -"'•'•:i 

!Draiık b;mhT ~ 

Deniz - Her ay ıreşredflmekte olan 
bu denbellik mecmnas:ının Mayıs a.. 
yısı .a'ihnr sayısı. o1ara'k inttşaı- et
miiİ41'. İçinde bir' çot altı.kah yazılar; 
bulunmaktadır. 

Yurd ~ DüllJ'a - Bu san'at m~ 
muasının Mayıs sı.yısı çıkmıştır. 

• G·öz DOKTORU"' 
Nuri Fehmi Ayberk 

Baydarpa.şa Nüm une hastane.31 
göz mütehassl1ı 

lstanbw Belediye karşısı. Samt 
(3) ten son1'L Tel. !3n2 
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Türkiye Cümhuriyeti 

ZiRAAT ANKA Si 
KUrulUf tarihi: 1881 

Sermayesi: 100.000.000 TUrk Lirası 
lubt " ajana adedi: 2U 

liıı'al " ticU1 bel' nnt baDka muameıeıers 

SON POSTA 

KIZILAY CEMiYETi 
Umumt Merkezlndenı 

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

MUHASEBE KONTROL SERViSiNE BiR ŞEF 
alınacakhr. Talihlerin aıağıda yazılı evsafı haiz olması 
lazımdır-

A - Yükaek mekteb mezunu olmak, 
B Askerlikle ilİ§iği bulunmamak, 
C - Devlet devair veya müesseıatında veya banka

Ba.9, Di,, Nezle, Grip, Romatizma 
Nevralji, Kınkhk Ye Bütün Ağrılanom Oerba.l Keeer 
icabında ıruncıe 3 kaşe alınabilir T AKt ITI.ERINOE.N SAKININIZ 

HER YERDE PULLU KUTU! ARI tSR ARLA iSTEYiNiZ 
.. -.: ~ 1 ,,._ • • .... " 

~ 

,. ...;. "I • •R:• ~ • • O • .,r r ' .,,. 

(Balast Alınacak) larda uzun müddtt muhasebe ve muamelat ser
vislerinde ıeflik veya müdürlük gibi vazifeler 
görmüş olmak, 

Ç - Sıhhati tam olmak. 

D. D. Yolları 8 inci işletme Komisyonun da 

1 
Muhammen bedeli (26.250) lira olan İzmir - Manisa hattınd:ı Em 

lem ile Muradiye arasından §artnamesı veçhile ihzar edilecek ll5.00 
M3 . .kırm.a ve toplama balast işi 13/5/941. tarihinde saat: 16. da ko.P 

Zirsaı Bankuıncia kumbaralı n ihb&rm ta.sarruf hesabıannd.a 
en&; 50 lirUı bulunanlara .-nede 4 defa çekilecek kW''& il• l.f&tl • 
clati pllna l'Öl"• lkram.il'e datıı~caktır. 

4 Adet 
4 
4 

40 
100 
120 
\60 

" 
" 
" 
" 
" 
" 

1,000 Lirahk 
500 
250 
100 
50 
40 
20 

" 
" 
" 
" • 
H 

4,000 
2,000 
1,000 
4,000 
5,0~J 

4,8JJ 
3,2J~ 

Lira 
fi 

" • .. 
H 

" Dikkat: Beaabla.nndaki paralar bir .ene içinde 50 liradan &f&lı 
dtifmiyenlere ikraıniye çıktılı takdirde " 20 taılasUe verilecelttir. 

Kur'alar senede 4 defa, 11 Mart, 11 Hauan, 11 Ji:ylül, 11 Birlıı.. 
ci Klnun Larlhlerinde çekılecekt «". 

Ka;~~~ 
Kayseri şei:ır.nin meskun kısmının 1/5000 mikyasında ve meskün ile 

gayrı meskft:ı sahaları mecmuu olan 950 bekt.arlık kısn:ının 1/1000, 112000 
ve 1/5000 mıkyaslarındl tesvıye münhanilli muntazam harıtalarının ye. 
niden alımı :.şi kapalı ".ad usulile eksilt.meye çıkarılmıştır. 

Eksiltme 23/Ma.yıs/041 Cuma günü saa.t 15 de Kayserı beledıyesinde top.. 
la.nacak olan be!ediye encümeni tara tından yrı.pılııca.ktır. 

Muvakkat temina:. 1206 lıradır. 
Şa.r.t.rumelcr bedelsiz olarak Kayseri beleclıye nıühend~lğınden veya 

Anka.rada belediyeler imar heyeti fen şeflığinden alınnbilır. 
Taliplerın toplu olarak meskun ve gayri me.skün mecmuu en az 500 hek. 

ta:rlık bir şehir harıl.ası yaptığına dllir Nafıa Vekii.l~.nden alınmış vesika 
ile ıha.le gününden iki gun eneı belediyeler ımar heyeti fen şeflı~ine mü.. 
racn.at ed~ek iotlrlık vesikası almaları lhımdır. 

H.al"\'tanın kısme:ı tcrslmi iç,n 065X055 eb'ndında v.:ı I mllnnetre kalınlı
tında 54 pafta ve aynı eb'adda 3/4 milımetre kalınlı~ınca 49 ııded pafta 
ki cem'an 1.03 pafta alımyonlu vatman kağıdı :ılıııarak 3eledıy<'ler imCır 
heyetilldc mahfuzdur. Bu kağıdların bedelı, bedeli ihaleye mııhsub edıle-
cektir. ,3ııaı 

Gümrük muhafaza Genel Komutanlığından 
Gümruk muba!o.7.a teşk.UMmda ve Ur!D. mınt.akasında istıhdam edilmek 

üzere a~ılı: bulunan 17a llr:ı. ücretli m.o.halle formalı veya sıvil olarak 
binbaşı ve daha. aşağı rütbede emekli ve mustafti. tab blerden veyahud si
vıl tabiblerden istekli olanlar bulundukları hızmeUere nıd ibraz ede~k
lcrı vesıkalara göre 1,eSblt edilecek ücretle tayin edılınek üzere vesika
larını dılekçelerinc bağhyarak Ankarada gümrük muhafaza genel ko -
111ut.aı.lığına milı'raoaa.t etmeleri ve dılekçelerıne emeklilerin sıcli ve si. 
'\·iller.n dıploma numarnlarile doğum ı.a.rihlerınl ve doğum yerlerini yaz-
maları ilan olunur. (23C>4) (3299> 

2 - Talib olacaklarm; bir mektubla, mevcud mck
teb diploması, çalıştıkları yerlerden aldıklan bonser
visleri ve vesaiki müıbiteleri ve iki kıt'a fotografileri ve 
bir nüsha terı;ümei hal varakalarile birlikte, 10 Mayıs 
1941 tarihine kadar, Ankarada Kızılay Cemiyeti Mer
kezi sicil müdürlüğüne müracaat etmeleri ve müracaat 
mektubunda kendi haklarında malumat verebilecek ta
nınmıı üç zatın isim ve muvazzah adreslerini dere eyle
meleri lazımdır. 

Tahsil dereceleri nazarı dikkate alınarak, evsafı mat
hibeyi haiz oldukları anla§ılan talihlerin taaddüdü ha- ı 
linde aralarında bir müsabaka açılacaktır. 

~ ~ 

Devlet Demiryolları işletme U. M. den : 
Muhammen bedeli (1324> lira (88) kuruş olan muhtelif eb'atta 1465 a.. 

ded kaynak işlerinde kullanılan Forma kömürü (16/5/941) Cuma günü saat 
(10.30> on buçukta Haydarpaşada Gar binası dahilindeki komisyon 
tarafından nçık eksiltme u.susile satıı:ı alınacaktır. 

Bu iŞe girmek iStlyenlerin (99) lıra. (37> kuruşluk muvakkat teminat ve 
kanunun tayin ettiği ve.saikle birlikte eksiltme günü sa.atine kadar komis
yona mi.ıracaaua.rı lizımdır. 

Bu işe a<d şa.rtnameler komisyondan parasız olarak dağıtılmaktadır. 
(3360) 

Hava gedikli namzetlerine 
Gedikli nanuıed.Jerinden 15_18 yaşında olup muayenede ko.zanmış ve ev. 

rakla.rı tamamlanmış olanlar 5 Mayıs 1941 Pa.zartıesı sevk.edileceklerinden 
bunJann Pazartesi saat 6 da kurumda bulunmala.rı ao.n olunur. (3400) 

Bl&'a icra Memu.rlı&tu.nda.n: 
Dimetok.ada NaZlfe Kemiksize müterakim nafaka.d&n borçlu Dimetoka. _ 

da Halil'e aid mahcuz olup paraya çevrilmesine karar verılen Biğa ta
pusunwı 1.2151929 gün ve 12 No.sında kayıdlı Dimetokanın O:ta. Göbekler 
mevkünde .şarka.n. Sak.sağan dere&, ga.rben ark, şima.len ManolkAbya, 
cenuben Harmandar oğlu tarlasıle çevrilı 120 dönum mesaha.da bu~unan 
tarlanın 3 hisse ıtibarile 2 hissesi açık a.rtınna. suretile paraya çevrilecektir. 
Muhammen kıymetı: Tamamı 800 lıra, 

Evsafı : Nahıyeye çeyrek saat ıb lr mesafede umumıyet ittbarlle layır 
bir mevkide olup toprağı kepırlı ve kısmen <le ta.şlıdıır. Her nevi zira.ate 
elver~li ve kuvvei inbatıyesi orLa derecedir. 
Satış açık artınna suretile yapılacağından ve sat1J} bedeli de peşin oldu. 

ğundan satışa iŞtırak edeceklerin muhammen lcııymctın hisse itibarile % 
7 buçuğu nisbetınde pey akçesl Yermeleri veya mılli bır bankanın teınL 
nat mektubu getirmeleri icab eder. Muterakım vergi !borcu borçluya aid 
olup satı.ş bedelinden tenza olunur. 

1 illci açık artmnn: 23151941 tarıhine ra.stlıynn Cum::ı. günü saat b dan 
ıı re kadar yapılacak olan blrinci açık artırma sonunda gayrimenkul mu. 
hnmmen kaymetin % 75 şini bulduğu t.akdırde ihale edilecek, aksi halde 
satış ikinci artırmaya te.liken 10 gün temdid olunacaktır. 

2 ci açık artırına: 2/6/il41 Larıhine rastlıyan Pazartesi günü saat 9 aan 
11 c kadar yapılacıak olan ıkınci açık artıırma sonunda gayrimenkul en 
fazla artıra.na ihale edilecektir. 

2004 sayılı icra ve iflAs kanunu ile mezkür kanunun bazı maddelerini 
değiştiren 3890 sayılı kanunwı 1'26 mcı maddesı mucıbınce irtifak hakkı 

sahlbierile ipotekli alacakltlllrla d;ğer alakndarlann gayrimenkul üzerinde. 
ki haklarını hususile faız ve masrafa. dair olan ıddialarmı evrakı müsbite. 
lerüe 15 gün içinde Biğa icra daiıesine bildirmelerı nksi takdirde hakları ta 
pu sleilile sabıt olmıyan alacaklıların satış bedelı payla.şınnsından harıç 
kalacakları ve daha !azla izahat almak iStiyenierin 1/5/941 ta.rıhinden iti.. 
baren dairede asılı bulunacak ı;.çık artırma. şartnamesıle 941/157 sayılı 
dosyadn. mevcud vaziyet ve takdirı kıymet, zarut varakasını gbrup anlıya -
cakılan ilan olunur. 941/157 

. . . 
IOARESlNI 81lEN 1$ 8A"KASINOA 
İKRAMİYEl..i HESAP AÇAR 

fKTISADt HAV ACAZI OCAK -
LARINI TERCiH EDİNiZ. 

GALA TA SEN PİYER HAN 

•= T. iŞ BANKASI -
Küçük tasarruf hesapları 
1941 iKRAMiYE PLANI 

____________________ ...., __________________________________ _, 

Ketidelcır: ' Ş.INı&, Z l\la!lft, l A. 
tua&o&. a h.i.ıae•&etr• Uıri&I_. 

7&PUI'· 

1941 ikramiyeleri 
ı adet 2000 liralık - 20'10.- liıa 
a , ıooo , - ıooo.- , 
2 • 750 • - 1508.- • 
' • 500 • - 2000.- • 
a • 250 • - noı.- • 

.. • 100 • - lfM>O.- • 
80 • .. • - "'811.- • 

100 ı • 11 - fOll.- • 

Ankara Valiliğinden: 
ı - Ankıua - L'anbul yolunun 27 +s00-32+soo üncü kilometreleri 

arasında. cl>o Km. şasenın esaslı sure t.te tamiri ;.,i 1Z.5.3H tarihine tesa • 
duf eden Pa.zartesı günu saat 15 de viliyet daı.nıi encümenınde ihalesi 
yapılmak üzer.? kapalı znrf usulile eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Keşi! bedelı 1225380 lira, mu vak kat teminatı t:11)90• lira c35. ku -
ruştur. 

3 - TaHbll}!"fn teminat mektub ~ey a makbuzları, ticaret odası ve.sika.:;ı 

ve ihale gününden en az üç gün evvel vilô.yete Jstıd::ı. ile müracaat ederek 
bu iş ıçin a.ıacaklnrı fenni ehlıyeL ve.>i kalarile birlıkte yukarıdıı adı geçen 
günde saat 14 de kadar teklif mektub !arını da&mi encümen rıyasetlne ver. 
mclerı. 

4 - Bu Lşe a.id keşif ve ~rtnameyi hergün A.nkua. nafia müdürlüğünde 
görebılecekleri i!A.n olunur. (22'79-3220> ....... ······-····· ....................................... -........ -..-... -····-· .... -· .. ·--

Son Posta Matbaası: Nf!fl'İyat M:idiirü: Selim Ragıp Emeç 

SAHillLER!s S. Ras1P EMEc. A. Ekr .. UŞAKUG!L 

DOYÇE ORIENT BANK 
Dresöner Bank Şubesi 

Betlin 

Türkiye rubeleri: 

Galata _ İstanbul _ İzmir 

Deposu: bt. Tütün Gümrilğil 

* Her türlü banka İfi * 

zart usulile İzmir _ Alsancakta işletme• binasında kom~yonumuzca ı 
le edilecektir. 

Bu işe iStekll olanların (1969> liralık M. teminat makbuzlarile kanun 
tayın ettiği vesika.lan ve teklif mektublarıru aynı gün saat: 15. e kil 
kom~on reislığlne vermeleri lazımdır. 
Şartnamesı 0.32) lira mukabilinde ldıı.remıZin Ankara, Hayd.arp 

İzmir veznelerinden satın alınabilir. (1486 - 3170) 

lstanbul Levazım Amirliğinden Verilen 
Harici Askeri · Kıtaat. ilanları 

90 ton buğday unu kapalı ıarfla eksiltmeye konmuştur. Tahmin bed 
21,600 lira., teminatı 1620 liradır. Evsafı k~yonda görillı.a-. İhalesi 13/ 
941 salı günü saat 10 da Trabzonda askeri sa.tın alma komisyonunda. ya 
pılaca.ktır. Tulıplerlı1 kanuni vcsikalarne teklif mck:ıubla11nı ihllle saat" 
den bir saat evv~l kom~yona vermelerl (2308) (3202) 

.. * 
Keşi! bedeli 54,507 lira 36 kuruş olanBa.ndırmada bir inşaat '.{apalı za.r 

eksiltmeye konm~ur. İhalesl 14/5/941 Çar§am.ba günü saat 11 de An 
karada M. M. V. Satın alnıa. kom~nunda )'3Pılaoaktır. Taliplerin 4 
lira 6 kuruş ilk t.emina.t ve tekli! mektuplarını ihale sa.at\nden btr sa.a 
evvel komisyona vermeleri. Keşif ve şartname& 273 ku~a komisyonda.O 
alınır. (2342) (3356) 

.. * 
Keşif bedeli 78,722 lira 51 kuruş olan muhtelif i.nş'.lat ve LadilAt kapaJJ 

zarna eksiltmeye konmuı}tur. İlk t~minatı 5186 ıırnaır. Keşif ve projeleıi 
4 liraya komiSyondan alınır. İhalesi 12/5/ 941 Pa.zaı tesi günü saat 15 dl 
~kişehll'de askeri satın alına komisyon~ yapılacaktır. Talıplerin ka
nuni vesikahrlle teklif m~ktublarını ihale .sa.a.tinden bir saat evvel komi!. 

. yona vermeleri. .2300. 13144• 

Ankara Valiliğinden : 
1 - Ankara _ Kırşehir yolunun 26 + 000-28 + 000 incı kilometrelerin -

de yapılacak şose ve menfez inşaa&ı 12 5.941 tarih.ine tesadüf eden Pa " 
zartesı günü '!iaat 15 de vıl1yet daıml encümenı.nde '1'.ale.:;l yapılmak uzae 
kapalı zar! usutae eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Keşif bedeli •41418• lira .ıo. kurll§ ve muvakkat tcnıinlltı 11235ü• 
lira c36ı kuruştur. 

3 - Taliblerın temınat mektub veya makbuzları, tıcaret odası vesıkas& 
ve ihale gününden en az üç gun evvel vllll.yete bır ıst da ıle mıiracaaı 
ederek bu iŞ için al;ıc:ıklıırı fenni ehlıyet vesikalarile bırl.:Cte yukarıda adı 
geçen günde saat 14 de kadar teklıf meı.-tublarını daimi encümen rıyiı e
tine tevdi etmeleri. 

4 - Bu işe aıd keşıf ve şartn meyi bergün nafrı müdürlüğünde gorebi.. 
lecekleri ilin olunur. t2277-3218J 

Tokat icra l\Iemurluğundan: Bir borçtan dolayı ma.hçuz olup paraya 
çevrilmesıne kıı.rar verücn Tokadın Beyba,., mahallesi Katmerkaya mev .. 
kiınde tapunun Ka.nunusanJ 19U tarih ve 112 cild 27 numaralı sicülnde 
değil"lllen olarak kayıdlı fabrikanın nısfı kırk s<ıh.im ittbarile 14 sehmı ve 
Ma.hmudpaşa mahallesi Kalhana mevkiinde 97 ada 4 parsel ve l numa
ralı bahçeli evin tamamı 4-0 hlSse itibarile 14 hissesi açık artırmaya çıka-
rılmıştır. • 

ı _ Tapu sicilınde değirmen olrırak kayıdlı bulunan işbu gayrımenkulftn 
hududu: canibı yeminı köprn Yes:ırı Cebel, arkası Cebel ccphesı ırmak 
ve tarik ile mahdO.d olup fabr kn şeklındeki evsafı berveçhl A.ticUr: 
Bına kısmı bir çatı altında 75 numar:ılı kapıdan gırildlkte it katta bır 

taş ık! cins ve lki çizgıli tabır olunan kırma ve öğiitmc makinesı ayrıca. 
dört arçadan müte"ekkıl bır yıka.mil ve fırça tesisatı mevcuddur Ayrıca 
demirbaş bir baskul ve tamıratta kullanılır altı parça çekiç makas men.. 
gene vesal.r aletler vardır Üst katta ikamete mansus ikı oda olup altları 
kümes ve ahır olarak ırnııanılmaktadır. Gene üstkattn beş elek tc.o;isatı 
vardır; fabrıkada muharrık kuvvet olarak kullanılan su ırmaktan mun
tazam bır kanalla ve ıkı saç olukla kenarları ağnç ve kanatları demlr 
saçtan m:ımul cerhe gelmekte.1ir. Bu gayrimenkulün bltış:.ğındeki dıV.er 
kısınma 79/A numaralı beşıne l.ıir kapıdan girildikte bu kısımda bir aded 
mchlep kırına v<ı elek tesısatı fabrikan n tc wı ım tem n ve d ğırme -
nln muharrik kuvveti Ue çnlışt rlan tip S. S. i. AP 5. Volt 220 enjineer:t 
Gaseow marknh bir dinamo bulunmakta.dır TesiS:ı.t basit bır k:ı.blo ve 
volt metre ile idare ve nııkı1 edilmekt<ıdir. Bina kı mı tamam~~ ahşap w 
frl.eri yerli kiremidlidir. Ta.putta s:ıhei sathıyesi 68.84 metre murabbaı olup 
yazılı hudud içinde eıu ıt:ıdnr kavak ağacını havi bir bahçe de mcvcuddur. 
Değirmen tam çalış ığı zaman günde 3000 kilo un çıkarmaktadır. Bu 
gayrimenkultin heyeti umumiyeısine bulunduğu mevk ve ıstlhsal kab ıı.. 
yeti nnznra alınarak tamamınıı 5.500 lira kıymet takdir edılmıtir S:ıtıla· 
cak 14 hissenin tahmini kıymeti 962,50 lıradır. 

2 _ Bahçelı evin heyı?ti umumıyesı 3005 metre murnbb:ıı saha üz0 r nde 
olup ev kısmı 1 bir nwnarah kapıdandan girlldikte nltkat bır hayat bir 
fırın ve iş evi ve bir hela bir çeşme, samanlık ve bırı biıyük ıki a.hır ort.a 
katta iki oda blr sofa, ust katta bir sofa taban tahtasız ve sıvasız lkı oda 
ve bir taslak oda, kiler ve koşk vardır. Bına kısmından hayat ve ahırdan 
ve ayrıca sokaktan bahçeye kapı vnrdır. Akar suyu mevcuddur. Elcktrık 
tesısntı yoktur, bina esaslı ta.mire muhtaç ve ahşaptır. Bnhçe kısmı 30 
illi. 40 kc.dar yemiş ağacı bir kııyu, su yolu muattal bır §adırvan vardır. Bu 
gayrimenkulfin tamamına ehli vukuf tarafından 1500 lira kıymet takdir 
edilip satılacak 14 hissenın tak.diri kıymeti 552 liradır. 
işbu gayrimenkullerin .şartnameleri 6/5/941 tarihınden itıbaren herke.sın 

görebilme.<ıi için dairemizde açıktır. Artırmıya lşti.rlı.k etmek için kıymete 
mubam.minelerinin % 7,5 111..sbetinde pey akçesi veya milli bir bankanın 
t.eminat mektUl> veya tahvilli~ verames& lbımdır. Blrincı açık artırma 
26/5/94.l Pazartesi günü saat 14-16 da Tokad icra dairesınde yapılllcnktır. 
o gün gayri menkul hisseleri ayrı, ayn saat tam on altıda üç defa ba
ğırıldıktan sonra en çok artırana ihale edilecektir. 

Ancak en çok artırma bedeli hisselere takdir edilen kıymetlerin ~ 75 şi 
bulmadığı t.ınkdirde en çok artıranların taahhüdleri baki kalmak li'zere -.. 
tış on gün temdid olunarak 5 6 941 Perşembe günü ayni yerde ve saat 
tam 12 de yapılacak. ikinci açık artırmada en çok artır.anlara .hale yapı· 
lacnktır. Satış peşin para iledir. vaziyete göre yirmi gün kadar mühle' 
verileoblllr. th:ıle pulu dellatiye, tapu harcı müşterıye a.iddir. Müterakim 
vergi, tenvirat ve t.anzifcıt satış bedelinden ödenecektir. 
İpotek sahibi alacaklılarla diğer nıa kadarı arın bu gayrimenkuller G11e -

rinde bir hakla.rı hususi !aiZ ve masrafa müteallik iddiası olanJann Uln 
tarihinden itibaren 15 gün içinde evrakı müsbiteleri tıe icraya müracaat
ları aai halde hakları tapu sicai ile aablt olmıyanlann satı.t bedeli P6J -
Jıa.şuı.a.S:ndan hariÇ kalacakları ve daba fa211a ma1ürnat alınalı: i.stlyen.. 
lerin Hl/58 dos)'a numarası ile memuTiyetlmlze m.üraeaatl&n illa oluns. 


