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Basradan 
Irak 

lmvvetlerl 
çıkarıldı 

• 
lngilizler 

hava Üssünü 
işgal ettiler 

Irak hUkOmeti asilerin 
orduya girmelerine 

izin verdi 

Yeni lngiliz kuvvetle~ 
ri Hayfaya çıkarıldı 

•• BIOerlD 
Barllştagda , 
sirledlll 1 

na tak 
Alman Devlet Reisi 

. Turkiyeden de 
bahsetti 

" Türkiye kalkınmak 
için ilk muhteşem 

misali verdi,, 

Alman Devlet Reisinin 
B. Çörçile hücumları 

• Irakta harekcit scıha8ını gösteren harita T k• h kk d lngiliz tayyareleri 1 M ark r··--··---:--·······:·, Ur ıye a ın a 
faaliyete geçti ~ General dıyor kı 1 dostane sözler 

Londra. 4 (AA.) - tngmz Har ma_arebesl Irak meselesi 
bfn Nezaretinin tebli.ıti: beniz A b A ı · 

2 Mayısta, Irkatan Rabbaniye Ve rQ Qıemı 
de muahasamat ba$ladıktan eon- b 1 d 
ra kU<VVetlerimiz Basrada doklar aı a ı ., 
llııntakasını, deniz üssünü ve elek 1 rak mesele9i yeni değil • 
trık santralını işgal etmişlerdir. dir. Geçen Bilyük Harb-
Irak kuvv3'tlP.rinin oralardan <;e - Fr . s la ( rak den sonra, Osmanlı İmpara-
kılışi dahn evvelden muayyen bir an iZ r ı : torluğunun gaıib büyük oov-
hlıÜ:ddet verilerek istenilmiş ve h d • 1 • • !etlere terketmek med>ıuriye-
Yi.iksdk rütbeli bir Irak sübayı bu a ıse arını ıtinde kaldığı büyük arazi par. 
na muvafakat eylemişti. Fakat çalarından birisi de Mezc:>po-
nıezkur mühlet bitti~i halde Irak nasıl go··ru•• yorlar? tomya idi. Şimdiki Irak hükU-kuvvetıerı çekilmek için hİÇbir aneti İ~lliz mandası altında 
tedbır almadıklarından kuvvetleri iŞte !burada kurulmuştu. Mek-

Yazan : H. Emir Erkilet 

~ idare itleri telefonu : 20203 F"ıab ' 1amat 

Teni bii.tce - , . 

Mecliste mnzakerelere 
ayın 20 sinde başlanıyor 

Bütçe encümeni önümüzdeki hafta 
varidat bütçesini tetkik edecek 

Ankara, 4 (Husuıi) - Bü
yült Millet Mecliei bütçe encü-
meni 1941 mali yılı devlet 
bütçe projeeinin masraf k.ısmı 
üa:erinde tetkiklerini tamamla • 
maktadır. Her Vekil kendi 
Vekaletine a.id bütçenin mü • 
zalteresi sırasında encümen 
tıoplıa~ılart)la İft:İrak ederek 
dairesine aid itler hakkında 
genif izahat vermekte, önü -
müzde mali yılda yapılacak 
itleri anlatmaktadır. 

Encümen önümüzdeki haf
ta sonunda varidat bütçe pro

tedcilte baıhyecaktır. 

Vergi kanunlarında yapılacak 
tadillere dair proje de ayni 
zamanda müzakere mevzuu 
olacaktır. Bu proje alakasına 
binaen sıra ile Maliye, Adliye, 
Gümrük ve lnhiıarlar, Ziraat. 
Nafıa ve lktıııad encümenlerin.. 
den geçerek bütçe encümeni -
ne gelmit bulunmaktadıT. 

Mülhak bü~elerin müzake
Teaine baılamı§ bulunan Me~ 
liı umumi heyeti 194 f mali 
yılı devlet bütçe projesile ver. 
gi kanunlarında yapılacak ta -
dillere dair projeyi ancak ayın 
20 sinde müzakere edebilecek
tir. 

Marmara havzasına 
gideceklerin 

nakline başlanıyor 
ilk kafile bugün Trak vapurile Mudan

yaya harekat ediyor 
nı.iz onları oradan tayyare ve top 
Ç'U bombardlmanlan ile tardetmiş "Türkigenin hattı ke Emirl Hüseyin'ln o~lu Fay Hült\ımet veaaitile meccanen A -1 Marmara havzasına gidecek ikin. 
ferdır. sal da !rakın 1lk kralı olın~ nadoluya ııitmek iatiyen vatandaşla- ci parti yolcular da yarın tabah 

Habbanivede iki sahavı kıt'a - hareketi şark muhare- ıtu. nn 5 inci ve 6 ncı kafileleri bugün Trak vapurile ümanımızdan ayrıla.. 
larımız jjrullanmaktadır. Cumarte- Fakat harbden ve lıarb maa fdırimizden hareket edecektir. caklardır. Bilet numaralan 4461 
si sabahı İngiliz bomba tayyareleri besinde kati ehemmi- raflarından bıkmış ve ueanm11 Marmara bav:ı:uına gidecek yol. den 4568 e kadar olan Mudanya ve 
Iraklıları durdurmuştur. Iraklıla- yeti haiz olacaktır ,, olan İngiltere !rakı dainıt bir cuların nakline bugün baılanacaktır. Bursa yolcuları yann bu vapurla 
rın oopçu atesi fasılalı olmuştur. ordu ile iW{al ve idare etmek ille olarak Denizyolları idaresi - gideceklerdir. 

bil masraf ve mes'uliyetini üzeri- T it b .. t o d 
Lon<ira, 4 (A.A.) - Resmen F d (AA ne almakta biday~~ten itiba- :. nin ra vaparu uııun saat a lônci kafile Anad 1 arc1· 

dirildil?'ine ı?Örc İngiliz kıt'aları Clermont erran • 4 · ) - · Q'\, Galata rıhtımından hareket edecek 0 uya v 1 

Irak kuvvetlerini Basradan tardet Ofi ajansı bildiriyor: ren tereddüd etti ve biıWk : B. Hitler ve bilet numaraları 4361 den -4460 a İnebolu, 4 (A.A.) - 1stanbul-
nıişlerdir. Irak hfkiiseleri bugünkü Fran • f~ket·ı~ "mü.k'tetefekk~leridahbu me:ı ~ Berlin .f (A.A.) - D. N. B. a. kadar olan yolcuları. Bursa ile tren dan devlet hesabına Aııadoluya 

Irak topçusu sız •gazetelerinin dikkatini tutmak e ahı ·~er1 1,!1en~ ...... ~- a lmedi- i janaı. bildiriyor: iltisakı bulunaa Mudanya iskelesine ı;teQmek istiyenlerden ikinci ka • 
tadır. Jurnal'da General Duval rece 0 aca~ını ıuu.uı ey - 1 Fiih' R · h "' b ·· L.. "t" kt" fileyı· h~mı·ı bulunan A-1·-

Londra A (A.A.) _ Reuter a • 1 (D 1 . ~ d ) 1 rer eıc etaa ın ugun~u top- go urece ır. tt uAar& va-
"' diyor ki· er. evamı ncı .. ,..a a la d h··L · b A'- d b ·· 18 P d "' b l · l İ•nsının bu sabah salahiyetli kay- · \. ./ ntılln a u~Gmetin eyanatını o- .uu vapuru a ugun aaat uru un uraya ~e mtş ve vo cu-

~aklardan öğrendiğine göre Irak _ ~--(_De_vama ___ 2_ncı_·_ .. _,_fad_•_> ___ ._ .. _ •• _ •• _ .. _ .. _ .. _ .. _ .. _ •• _ •• _ •• __ .. _ .. _ .. _ •• _ •• _ •• _ •• _ .. _ .. _ .. _. _ kwnuıtur. Führer demittir ld: de Zonguldak ve Bartına gidec~k !arını çıkararak tekrar İstanbula 
Cla dünkü Cumartesi günü, bütün !er.atın her..,.. ve a&zlerin de pek yolcuları alarak Galata rıhtımından dönmüştür. Yolcular gerek vapur-

(Devaım 2 nci .. yfada) ' az birtey olduğu bir devrede, aU: hareket edecektir. Karadeniz hattı- da ve ı!erek limanımızda tahliye 
milletimin müntehab mümeuille - na gidecek diğer kafileler 6 ve 9 esnasında f?Ör<IÜkleri kolaylıklar -
rinin önüne :ıarur.i ahval haricinde Mayıs günü Samsuna hareket ede- dan memnuniyetle bahsetmekte -Almanya 

Suriyeye 
yerleşmek 
istiyormntf 

gelmek niyetinde değilim. celderd.ir. dirler. 
Size ilk defa olarak harbin ba • --------------------------

tında aulhe kartı İngiliz - Fransız a·u·nku·· S Q h k tle • 
suikudi Polonya ile yapılmuı mu- p r are e rı 
hak.kak mümkün olabilecek h.~r tür- -

lii anlaıpna teşebbüsünü akim hı • T k • d w ı H •• • 
raktudıtıH=~a~n;:ıtim. e ır ag l useyın 

Amjral Darlan Pariste 
Alman Büyük Elçisi 

ile görüştü 

doa~~~=n~~;::l:ş:ı:a:~!kvuakm~tti~: Mersı·nJı• AhmedJe 
melt hususundaki bütün gayretle -
rim, bi.lbana İngiltere ile gerek kin. 

.... k <~·;'·= =~;· berabere kaldı 
ingiltere 
tlzerinde 

18 tayyare 
dtllfti.rtlldtl 

Londra 4 (A.A.) - Müıtakil 
Fransız ajansı bildiriyor: 

Londra siyasi mahfellerindeki U

mumi mütalealara göre Hitlerin bu 
gün Vichy hükumeti üzerine yapU
ğı tazyik Fransadan Alman aeker
lerNtin geçerek ispanyayı incıl et -
mesinden ziyade Almanyanın Su • 
riyeye yerleşmesini ve burasını 
tark harekabnda bir üs olarak kul • 
!anmasını mümkün kılacak bir Ak. 
deniz iş birliğini, iıtihdaf eylemek
tedir. Binaenaleyh, Almanların a -
rniral Darlan'la yapmakta oldukla
rı müzakerelerde, İspanyaya Alman 
••erlerinin geçmesi meseleıine bü
yük bir ehemmiyet verir gibi ııözUk
rneleri ve bu taleblerinden vazge -
Çerek mukabilinde Suriyede her tUr 

Şimali Afrika harb sa.Juuı.nda bir taamız 

(Devamı 3 üncü .. yfada) 

Tobrala 
lllcam 
darda 

Yeni bir hücum 
bekleniyor 

Ankaraya askeri muşahid Alman tebliği muka-
olarak bir Amerikan bil taarruzları 

dün ötleden 90nra dütmao tar.kla
nnııı topçumuzu.a fiddetli aleti k.ar. 
tıaında aeri çek.llm• Uzerine bü -
cum kat't surette önlenmiftir, Sol -
lum nuntakıumda motörlü kuvv• 
lerlm~ muvaffakiyetle ~tevvilç a.. 
den yeni bir akın yapmlf, dütmana 
kayıblar ltaydettinnit ve etıirler al 
mlftır. 

lngiltere ve Alman
yaya yapılan hava 

akınları Habefistanda Amba - Alagi il -
zerine ilerliyen kıt" alanınız dijeT 
mühim bir noktayı zaptetmiılerdlr. 
Cenub bölııelerinde harek&.t devam Londra, 4 (A.A.) - Almanların 
etmektedir. dön gece İ.n.ciltereye yaptıkları a. 

• L..__ __ t-Lı:.ıı.: kmlar esnasında 18 dilfman tay -
--.... --.. esi do,.ürülmüf oldu~ halde 

Berlin 4 (AA.) - Alman or - f:tliz tay;yaceleri Kolonya. Bre.et, 
duları ba,kumandanlıiının tebliii: Norveç ve diğer yerlere yaptıkları 

Şimali Afrikada T obruk iıtihklm akınlardan kamilen dönmiişlerdir. 
larına giren Afrika Alman heyeti Bomba tayyarelerimiz endüstri 

subayı gönderildi püskürttük diyor ıeferiyesi cüzütamları lngilizler ta- m.ecke'Line binlet'ce ton bomba al-, 
t · • .rafından tanklarla ve toplarla yapı- rnışlardır. Bu bombaların arasın -

Vaşington. 4 (A.A.) - Royter: - " ilan mukabil \taarn.ızlan •rdemrlt- ·• 
Amerikan ordusuna mcnsub Kahire 4 (A.A.) - lngiÜz Or~ !erdir. Son günlerde yapılan bu mu. 

bazı sübaylar Bııjtdad ve Tahrana ta,ark kuvvetleri umumi karargl - harebelerde f 6 düşman tankı tah • ""~~~~~~~~~"-ıı"-ıılllllııı 
aakeri rnüŞahid o1arak ~önderil- hının tebliği: :. ~ :. rib-'"edihaiı ve müteaddid top eliml
nı1$lerdlr. Bir sü.bayın da ayni sı- T~ruk'un harici müdafaalarına ize' düıttnü§tÜr. 2 Mayıeta, Alman ve 
WIA An.karaya "önderildi4i ö~re- kal'fı dilıman hücumunun wkrar tt,lyan stuka filoları bilhaua iyi 
ııilmiıtir. etmeai muhtemel olmakla beraber • " {Denma 2 noi .. Jfa4a) 

Ankarada yapılan Milli Küme maçlarında 
Fener bahçe Harbiyeyi 4 - 1 yendi, 

G ~la tasar ay Maskesporla berabere kaldı 

Teki'1'd4ğh - }ferrinU flÜretiMm ~' bST" sahırıe 
Dün Şeref sahasinda tertib edi- Kumkapıh CelAl İzmirli Mlb-

len serbest J{tireş rnüsa.bakalan bü mudu dört dakikada, Çatalcalı 
yük bir kalabalık önünde yapıl - Receb Ramizli Niyaziyi 12 daki -
IIllitır. • kada, Meriçli Mehmed de Beşik -

Mersinli Ahmed- Tekirda~lı taşlı Fethiyi 16 dakikada yenmiş.. 
Hüseyin maçından evvel "'1 aüret !erdir. 
ler yapııım,tır: (Arbu aayfa 7 ai1bm ı de) 
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s Mayia SON POST_,. Sayfa :t 

Telgra:f, Tele:fon Ve Telsiz Haberleri 
Dlakineye 8. Hitlerin 

Rayhştagda 
söylediği nutuk 

(B~ta.rcıfı 1 i11.Ci sa.yfadcı) 
lier ne pahasına olursa olsun harbi 
iıteınek karannı gizlemeyen ve her 
Uldü Alman anlatma teklifini red -
deden küçük bir zümrenin arzusu 
dolayıaile ak.im kalmıştır. Beheme
hal harbi çıkarmak gibi bu müteas. 
atb ve cehennemi projenin muhar
rik kuvvetleri o zamanlarda Mister 
Çörçil'le cürüm ortakları şimdi İn
giliz hükumetini teşkil eden a -
damlardı. Bu emeller Okyanusun bu 
tarafında ve öte tarafında sözde 
hü:v.ük demokrasiler tarafından ale-

ı Kızılay umnmı merkez ı 
heyeti buonn toplanıyor 
rA.nkara, 4 (Hususi) - Kızılayumumi merkez heyeti yarın ö~

leden .:vıvel toplanmıya davet edilıniştir. Bu toplantıda yeni idare 
!beyeti seçimi yapılacaktır. İdare heyetinin teŞ'kilinde geçen heye
te nisbetle ooaslt değilşikli!klere intizar ed'ihnektedir. 

Irak ordusu 
İngilizleri nazik 

vaziyette 
bırakabilecek mi ? 

İngiliz gazeteleri: 
Verilirken "Hitlerin maksadı 

Türkiyeyi çember 
Irak, lnglllz içine almaktır 

" 
kıfrndür. Fakat, biz de, istikıbalde satıcı olabilirler, fakat alıcı asla .. 
her bomba için 100 bomba atmıya Fakat Almanya, Balkanlarda yal
ve buna ezcümle, İn.$.liz milletinin nız satmamış, fakat aynı zamanda 
bu canide ve onun usullerinden bu mıntakada en mühim ahcı lo-

Fransız ajansının Irak 
ordusu hakkında 
verdiği malumat 

petrol diyarlar 

nen teşvik olundu. ltte harb böyle 
başladı. 

1939 da 

kurtulmasına kadar devam etme- m~tur. Ve Almanya, Balkanlar Berut, 4 
ğ"e daıha az mütemayil değiliz. Ve köylülerinin istihsallerini, sene - (A.A.) - Havas-Ofi 
eğer B. Çörçil zaman zaman ken- bildiriyor. 
di harbinin kuvvetini ve müessir- lerdenbeti krorıik bir baha sukti- · Ir<tk'd.a İngiltereye karşı açılan 
liğı: ni propaganda ile fazlalaştıra _ tu ile temin ohınan hayati bir kıy muJ:ıasama, Irak ordusuna, kat'i 
bileceğini sanıyorsa, biz de aynı mette paralar veya dövizler mu- bir askeri muvaffakiyc.t elde et
yolu tatbi:kle hal"be başlamağa ha kabilinde değil fakat Alman endüs mek değilse bile, acaba İngiliz kıta 
zırız. Bu delinin hempalarına: trisi amele istihsalilc ö<l<.?yen da- !arını tutabilmek ve valnız Irakta 

l · • h ı b' 1 1 t debil fakat aynı zamanda orta 
Bl·r Mayıs münasebetile, Aman ırnı ve ayır ı ır a ıcı o muş ur. ,., 

Şarkta İngiliz kıt'alarının tertibimilletine beni terketmeğe te~vik L Bu suretle, Almanyanın Balkan 
1 ni değiştirebilmek imkanını vere-

Birkaç hafta sonra, bu kundak- çin yaptığı hitab, ancak bir fe Ç devletlerinin en büyük .ticaret iş cek mi? 
çıların emri.le ve maliyecilerin men- hastalığile veya bir sarhoşun deli - ortağı olmasında hayret edilecek Irak ordusunun objektif bir tet 
fe."tlerine hafifmctrebliğe ilk kapı- liğile izah olunabilir. bir şey yoktur. Bu. yalnız Aln:an kika ıtabi tutulm:ısı şu tahminler-
lan devlet mağlub ve münhezim e.. Balkanlar yanın menfaati icabı değil, fakat de ıbulunmayı mümkün ktlar gibi-
dilmişti. Bu şartlar altında, diğer Balkanları bir harekat sahnesine aynı zamanda Balkan milletl<'rinin dir: 
devlet dun adamlannın zeka ve vic inkılab ettirmek kararından da bu menfaati i<:abt idi. Yalnız yahudi Eğer Raşid Ali hükumeti yal -
<lanlanne. tekrar müracaat etmeğe anormal haleti zihniye mes'uldür. demokrasilerinin kapitalist i:ikir- ruz Irak ordusuna güvenec~k ise, 
Alman milletimiz ve bir çok namus- Bir deli gibi, bu adam nerede ise lerinin bakiın olduğu beyinler, ma Irak bir ·kaç sene-denbe>ri askeri sa 

r k · ı d demki bir devlet diğer bir devlete hada ıbüyük gayretlc:-r yapmıştır. 
lu ve ma.um insanlar müvacehe - 5 senedenberi. en u a iştıa ma - d b .. · ·· d k k d 
•inde kendimi mecbur gördüm. 6 desi aramak üzere Avrupa)'l dolaş- makineler veriyor, bu devlet bu 1937 e utçenın yuz e ır ın an 
Teşrinievvel 19 39 Almanyanın İn- maktadır. Maalesef bu enlemasyo. suretle öteki devlete hüküm ey - fazlası ordunun techizatma tah -
ıriltere ve Fransadan biç bir şey is_ nal kundakçıya daima .ı:neml.eket • ler. Diye iddia edebilirler.-. hak- sis olunmuştur. Bu~unla berabe~, 
temedı·gı~' nı', harbe devamın bir çıl- !erinin kapılarını açan ucretlı un - kında böyle bir hakimiyet, ancak / lrat'k orkdusuknun deslıh30a0sı b~e ktc:lçhı-

1 hı k a.d. karşılıklı. olabilir. Çünkü, daima, za ı ço no san ı~. · . 11;1 -~. 0 -
gınt.k olduğunu ve herşeyden ziya- Mlr ar bu nma t ır. yiyecek de ve ıptidai maddelerden metr~ .murabb~ı bır arazıyı muda-
de yeni silahlarla yapılacak ve tat- Ballmn'8r baldaoda -vesikalar . . faa ıçın, Irak ın sulh zamanında 
bik edilir edilmez büyük mıntakala. . d b 

1 
d:1'11a zıyad.e. makınele~den vazge. 40 bin kişilik bir ordusu vardır. 

h 
.b d k 1 h b' f Charite istasyonun a u unup çı.lmek _çares~ . ~evc.uadur. Öyle Bu ordu, sefer halinde 70 bin ki-

l't ta n e ece o an ar ın .-ca - d 1 "'- \ h 1 k ak l y k .. . k b . 1 E 1•1 n~re i en vesıl'.a arı atır arsınız. .ı ~ ıne erı ıçm yı ece ve ;':P- siye fülağ olunabilir. Her 
YD
1 

m te ra~ .. eyan , et~.. .ki~ u. Bu vesikalarda, daha 19 39 - 1940 tıdaı maddeler alan .taraf, endus- fırka 3 piyade alayından 
939 dak.ı muracaatım g-ıbı l ncı ,_ d B lk 1 b ' A h t · ._.,,,_ __ il · l t ft d h · ·· .. . .• . . . !'.ış ı n a a an arı ır vrupa a - rı ıi:j~llill>(;( erı o ~n ara an a a ve bir topçu alayından mu 

llluracaatim ~.e katı bır ınfıııl~e re~- rekat sahnesi yapmak teşeb?,i~~ü l çok öbürüne bağlıdır. J!ayır, bu teşekkildir. Fakat piyadeni~ .t~
dedildi. lngıliz harb muha.rrıklerıl~ ortaya vurmaktadır. Bu leşebbı·sun meselede ne galıb ne maglub mev hizatı sarih surette gayri kafıaır. 
onl~rın. perde arkasında~ ya.hudı esaslı organizatörlerini o zaman cu<l olmuş, fakat ancak arkadaş- Yalnız aıtla tahrik edılmekte olan 
kap~ta~ıft adamlannm ınsanıyete Çörçil, Oaladye, Halifab, Pol Rey. lık i~te bu kadar. Bu işde "l.e .f{alib topçu da '°k zayıftır . Hava dafi 
~ki htt~bl~~ .Al~a~yanın zayrflı_ no, general Weygand ile general ne de ma,ğlılb .vardır. A.n~ak arka terti'batı, 20 milimctr7lik yalnız 
gı farazıyeBiru ılen surmekten baş. Gamelin te§kil etmişlerdi. Bu ve - d'aşlık mevzuuıe>ahs olaıbilır. Nas - iic bataryadan ibarettır. 
ka beyanat.lan ol~a~~·. Da~a .. o z~- sikalardan anlaşıldığı veçhile cenu- yonal _ Sosyalist inkılabının Al - Irak hava kuvvet~eri ~~ 5~ den 
~anlar, Mısteı,: ÇorçıJ ın buyuk .. hır hu şarki Avrupasının sulhüne kar- man devleti, elverişli bir muam.e- fazla tavvareye malık .degıldır. '!c 
tl:Jm~dla yaptıgı .. k~han~tlerle ~or - şı yapılacak bu su.ikasdin muvaffa.. le orta~ı olrnaRa, . yani dem?~ - bunlardan yalnı~ 2~ .sı _mo?~rndır. 
l~tş ~rveç. ~ukumetı, kend~ ~o~p- k.iyeti takdirinde lngilterenin men- rasilerın kıymets:z kıymetlen ıle Tay:yarelerın ekser_ısı, Ingılız ma
rak~arının İngılız - Fransız ıstılası faatlerine hizmet etmek üzere tak - değil, fakat birinci kalitede mal - mulattdır .. Maan:afıh Irak h~va 
fiknne ü'?'si?"~t pey~a etmcğe ha! - riben yüz fırk.a seferiye edilebilmek !arla öd.emeğe bütün izzeti nef ... kuvvetlennde. ';>ırkac t~ne ~e Ital 

hattını kesti 
İngilizler Almanların 

Iraka havadan yardım 
edemiyeceklerini 

söylüyorlar 
·Ba_ğdad, 5 (A.A.) - Ofi: 
Irak hükumetı tarafın<lan neş

redilen hususi bir teblığde, hüku
met reisınin kararile clrakian 
Petroleum Company-. şirketine a
id tesisatta istihsalatın durdurul
duğu bildirilmeictcdir. Petrolun 
Pipetin~ Yasıta;;ile Hayfaya akıt:l
ması da durdurı.ılmuştur. Bazı tas
fiyehaneler, Irak durumunun ıh
tiyaıçlarını temin etmek üzere Caa
liyetlerine devam edeceklerdir. 

Irak hükumeti •tasarruf tedbiri 
olmak üzere hususi mÜf'SSPselere 
yapılan benzin satışını vesika u
sulüne tabi tutmağa karar ver
miştir. 

Jngili.z.ler diyorlar ki 
Londra. 5 (A.A.) - Ira k hi.iku

meti İngiliz kıt'alarına karşı ko
mak için Almanlardan yardım .ta
lebinde bulunmuştur. !'.1esel?. Al
manların tavyare ile lraka kıt'a
lar taşıyabilip taşıyamıvac·ağ!ıdır. 
Bu iS p,a,-ri mümkün ~ibi gözük
m~ktedir. Çünkü kat0 dilPcek me
safe, nakliye taYvar~lPr' n n vere 
inmeden kate::iebil~,.r· 1eri me~a

fen in azamisini tec~vül eylemek-
tedir. 

Irak hava 
kuvvetlerinin yarısı 

tahrib ed:ldi ladı. Bu ıstila sayesınde Norveç h - . ,A h b d ·ı kt ~d· C çen sini koymustur. yan ve Amerıkan t~y~aı~ı va_r -
m ı İ . d ım.ıı:anı esa e 1 me e • ı. e · " dı Hava kuvvctlerının zafı bıl -
1 

a_n arının ve sveç demır ma en - sene Mayıs ve Haziran ayı inhida - Hitler Balkan Harbinin tarihçe- r. kl ~ d Kahire 5 (A. A.) - Dün neşre~ 
en nı t k · ı· ·· d ' J1 aıssa V"dek parca yo ugun an d 1 • bı· -d d ·ı· k' ın a a1111nın ışga ıne musaa e mından sonra bu projeler yeniden sini yaptıktan ve Yunan ordusunun - · . · I ... i en resmı te ıg e enı ıyor ·ı : 

etmek! Al · h · . ve pılotların antrenmansız ıgın • İ 1 1 . d '" B "d d · e manyanın ım asına yar- uyutuldu. Fakat, daha geçen sene- mukavemetinden bahsettıkten son - ... · (< ngi iz tayyare erı un ag a ct-
dıma im.kan ~ul~aktı. Çörç.il ve nin sonbaharında Çörçil, bunları na ra sözlerine şöyle devam etmiştir. dan do~~ai:dıkuvvetleri varında.ki Muska Raşid tayyare mey 
Reynaud yem surkasdlerın muvaf- zarı dikkate almag" a yenide ba" _ İ . . k d dnnına hücumda bulunarak benzin 
f ki ·- _.ı k d · b' h ı n .., Yunan harekib. ve taıya Irak kuvvetlermın nşısın a .. . d 1 b b d a yetınoen o a ar emm ır a e lamıştır E<>-er bu tesebbüs daha faz- . . . B ih ve ınuhımmat epo arını om nr ı-

. k. h 'f bl'"' . . .. . Çö 'l b d b h b. b.. Ingılız kLt'aları, asraya son raç . l d . s· k . b t 
g.eldıler ı. ya afı ~~ş~e . ıgı. saıka- la güçlükler arzetmemiş ise bunun .. "rçı .~ra a u ar ın. ~~ . u - lardan evvel, Habbaniye . ve Şay- ı man etmıs ~r ~r.. ırço t~n1 ısa e ~ 
~l~ yah.ud da alkollu ıçkılerın te - sebebini; Romanyanın bu memleket y~k. strate1.ı 1ıata~arından bınnı ışle- bab tavvare meydanla mu tutan ler ~ayd~dıl~ı?tır. Asken binalar 
aı.rı . altında olacak, niyetleri artık dahilinde vukua gelmiş olan tebed- mışbr. ln.gılt~rerun Ba!kanlara yer- iki tayyare iilotiİlasından, tayya- I tahnb edılm ... ıştır. Y erd~ bulunan 
gızlı tutmak lüzumunu duymadılar. düller dolayısile lngilterenin pl.an. l~_~mek myetınde oldu~. ~usı.:su~d'! ı·e meydanların! ve yollan muha- tayyareler agır hasara ugratılm ı ştır. 
1 t b ·1t· b l'kl 'd' k' ... şuphe kalmayınca bu muhım hayatı · l hl t b"l k t' Bu akınlar esnasında 22 Irak tayya.. 
i e u ı ı ayın geveze ı en ır ·ı larının artık hesaba k.atılam :ya~agı ki d b B lh • faza eden atı zır ı o omd ı ı a . h .b d'l . . S- d . 1 

Alman hükumetine o devirde Al - suretile Balkanlarda bir değişiklik topral ... ar ad uh l a~ın m~ uz ;;~.- sından ve 2 motörlii bölükten iba resı tf f rk' e lı m~ı\ ı~ emı~.r 
manya aleyhinde. Alman milleti a- vukua gelmiş olması teşkil cvlemiş- nasızAıglına er a a~şı . oybma. d u. rettir. Ekserisi Hind kıt' alarmdan m~va ab.ıyet ehi m ar ı~da~ . ı -
Ieyh' d h 1 ı · 1 ..... · zere manyanın emnne ıca e en .. '~k b l · k taatın mu- mış ve ır zır ı tren gen onmıye 

ın e azır anan P an art ogren- tir Yeni Romahya general Anto - k l . . bb" 1 mureK'. e o an yem ı . . b d·t . . H bb . . 
tniş ve bu harbde belki de en kat'i · k • ·d · d İ ·ı· 1 · ~:V~t erıŞ temın ıçın teşe .. uhs edre vasalatı, İn.gi1terenin bu mm taka ıdc ka_r le kı mıştır .. 

1 
~ adnıye CJVarın~ 

.. l . k . k• . nes onun ı are&ı.n e ngı ız enn gınştım. unu sarahaten mu~a e e d h k t t l n C'Ok büvük n ı ra mevzı enne e taarruz e-
on enıeyı yapma ım anını vermış. h b .. 'dl · · d'kk t l . . . . J a are e vası a arı ı . . . .. 1 k . d b . . .. f . . ar ı.mu erını nazarı ı a e a - etmelıyız ki bu, Yunanıstan a ey - .k t t k . etmiştir. Ayrıca dılmış ve uç ra tayyaresı e ura-
hr. Cunku Norveçe karşı ngılız: su- mayan sırf bir Rumen siyaseti taki. hine müteveccih deg"ildi Dure ben Bm.ı yaska a vıdye Hı"nd Okvaı1osu da tahrib edilmiştir. !rakın bütün 
il: d · h · ·· h · Al ı · · ... asra arşısın a .ı - • 
h .a~ 1 

1Ç ş~r.L esıli zh mk any~ a ey- bıne başlamıştır. den .bu
1
_ işde tek bir tümen ~Jle ist.e- nun tehd'idi de vardır. ha

1
dvaw kuvve.~i 50b tayyaredjn .ıbaret 

ın e . en te 1111.e are et o mu~ - Almanyanin Balkanlarda siyaseti medı. yi mevsim gelince ı u~anıs- Hülasaten denebilir ki, Irak hü- o ugun~ gor~ .u tayyare enn ya-
tur. Bır kaç hafta sonra bu tehlilce tana karşı mücadelenin tam bır mu k" t' .. tle Yemende ve Suudi rısı tahnb edılm.ış bulunmaktadır. 
de bertaraf edilmiş bulunuyordu. ıEıvvela, Almanyanın Balkanlar- vaffakiyetle bitirileceğine kani idi. A~b~~~: müttefikler ibulmaz ı k N •b• b• 

Hitler, Hollanda, Belçika ve daki siyasetinin, derpiş etmiş oldu - Ben de ayni mütaleada idim. Bina- ve bilhassa mihvere ve hassatan ra aı 1 ır 
Fransanın akıbetlerinden bahset • ğum ve varmağa gayret ettiğimiz enaleyh. Alman kuvvetlerinin t:.h - mihverin hava kuvvtelerine mü - b • 
tıkt:n .sonra sözlerine şöyle devam he?eAeri hakkında kısa bir fikir ve- şidi Yunanistana k~r~ı İta.lyaya y~r- racaat etmezse. Irak ordusun~n eyanname neşrettı 
etmı~tır: relım: d ımda bulunmak ıç.ın yapılmamış- İn,e;iliz ibaş kumandanlığını nazık 

1940 da 1 - Almanyamn Balkanlarda, tır. Bilakis bu tedbir İngilizlerin İ · bir vaziyette bırakabileceği sanı - Londra, 5 (A.A.) - Raşıd Ali 

«Fakat Almanya lraka gi:mel. 
için Anadolunun çetin daj, 
maniaları ile kar~ıla~acaktır 
İ§te Almanların Türkiyeniı 
yanından geçmeleri nazari 

si bundan doğmaktadırn 

Londra, 5 (A.A.) - Manclws 
ter Guardıan ~aze.1;.;sı 6nş.ıu:ıkale
sınde dı_yor ki: 

Almanlar Yunan seferiııı bitır
d.iler ve yeni bır te~~bbuse gıriş. 
mek üzere oradaki KU\.'Vctler.nıı 
bir kısmını gerı alarak tensık e<ll 
ceklercıir. Alman taarrul u L,b a 
ya inhisar et mı yeccktir. 11.tlerı . 
Mısıra karşı cc.:arruza hem şarkta 
hem de garıbdan ,ııeçme.,; i n ı b1..kıt: 
~ek lazımdır. Bu yenı hareketler 
Ispanya, Cebelü.ttarık \'e şimal 
garbi Afrikası hakkında 1{1 A ima 
n.yetleri her ne olursa olsun. g 

cikmeden belire:::cktır. $drk da 1 

linde Almz.n olanının ana hatlar 
henüz vüzu.h bulmamıştır. Burnd 
bir sual varid olmaktadır· Hıf 
Türkıyenin bo.) un eğmes. i~ir. te 
didd.e ve taarruzda mı bulunaı a 
yx:>ksa Türkivenin su veya ba su 
retle yanından geçt>rek <l-0ğı1.1 a 
doğruya Sur.yeye m~ gidı cektı 
Tiirkivenin coğr.ıfi vazivctı ned ı 
Almanlar Karadenizi, Bulg-:u stıı 
ve Romanya sahilini koııtrollaı 
altında tutuyorlar. Bura lardat 
ta_vvarelcrini ve hafif ~cn i7 km 
vetlerinı kullanabilirler. Alman 
kıt'aiarı Ti.trkivt!nin .A vru >.ıt ~ ıı 
dud1armda bulunuyorlar. Selaıı · 1 

Kavala ve Limni NazHeriıı dm 
dedir. Hava kuvvtelerile burada• 
Oniki adaya bir a:iımlık mcsaf 
vardır. 

Irak.ta Raşid Alin ·n '.s • anı Hi ' 
!erin şarktaki tert ibatı ile avr 
?amana tesadüf etmek üzere ha 
zırlanmıstır. 

Hitlerin maİ<5adı ht>rha l .:ıp 'T''•r 
kivevi cı>nber ir>i:ıe alma1 -tır. va 
kat Ti.;rkivc A.1.,.,~.,ıP.""a vnl \"',. 
memekteki azimlı kararında ce 
vam ederse - ki b:..i' ün a 5me tle 
böyle olacağını göstPrh or - A' 
manya Anadol•mun cctin da ğ JT :ı 
nialarile karsılac:acaktır. İste AI 
mantarın Türkıyeııin \'anmclaı 
geçmesi nazariyesi buradan do_g 
muştur. Fakat bu da imkansız-in 
Çünkü Atinadan Radosa 260 mi' 
Rados tan Kııbrısa d::ı. 80 mil vardır 
İnı:(Hz filosu bu g;bi seforlen 
mani olabilir. 

Iiğ'er taraftan Suriyc.>nin Mih
ver tarafından bir ils ol arak kul
lanılması Vicıhy hük(ımE'tinin İn· 
giltereye karşı hasmane bir hare
keti olur. 

lngiltere 
tayyare 

üzerinde. 16 
düsürüldü 

' 
(Baftarafı 1 inci saJ•fada) hiç bir zaman, ne arazi menfaatleri talyan - Yunan harbi gürültüleri a- lamaz. tarafından !rakı terke mecbur e-

l Temmuz 194-0 da Alman ne de hodbin siyasi menfaatleıi ol- rasında gizlice Balkanlarda yedP.ş - dilen naib AbduUah. Irak halkına da binlerce yangın ve en kuvvetli 
Reı.clıstag'ını üçüncü defa olarak muştur. Yani Almanya; herhangi bir me teş~bbüsüne mani olmağı istih- Almanya Sur iyeye hitaben bir beyanname neşretmiş iniili:k bombaları da vardı. 
çağırdım. Bu toplantıdan istifade hodbinlik sebeblerile hiç bir suret- daf edıyordu. fngiltere Balkı:ınlara ve Raşid Aliye karşı ayakıanma- Halen Brest'de btflunmakta o-
ed~rek dünvavı :rulh yapmağa da- gizlice yerleşerek Büyük Ha.rbdeki yerle~ mek İSIİyormU~ larını .tavsiye. etmiştir. Beyanna- lan Alman Scharnhorst ve Gneise 

le ne arazi meselelerile, ne de bu Y Y 
vet ettim. Maamaflh, ~dinmiş ol- devletlerin dahili mahiyette Selanik ordusu misalince orada bir (&,tarafı 1 inci sayfada) mede deniliyor ki: nau zırhlılarına :ı.ğır bombalar a-
duğum tocrübelere istinaden bu mese- netice almak ve bundan da bu~ka- cRaşid Alinin ve diğer hempa- tılmı.ş ve Brest tersanes,nde bü -
yoldaki ümıdlenmin çok az ola- lelerile alakadar olmamıştır. ca harb girdabına. yeni kuvvetler sü lü kolaylıkları ~opannak istemeleri larının cürüm ortakları olan bir yük yan,gınlar çıkarılmıştır. İngi-
bileceğınde şüphe bırakmadım. 2 - Fakat Almany~ bu dev - rüklemelc ümidinde idi. pek muhtemeldır. müstebid askeri grup, beni mev- liz bomba tayyareleri Boulgane ve 
Çünkü, har'bi istiyenler bir ideal ıetlerle sıkı ekonomik münasebetler . . . •. Bu imkanlar hakkında ~o:uia~ kiimden attılar. Bu adamların te- Oherbourg doklamıa, Touquet tay 

kurmağa ve bunları derinleştirmP.ğe Türkiye baldanda dostane aozler suallere ~arşı Lon~ranın ııalah~y~tlı siri altında sulhun bize bahşettiği yare meydanına. Roterdam pet _ 
ile hareket etmiyorlardı. Onların çalışmıştır. Ve bunu Alma11yanın Bu ümid bilhassa iki devlete da. ~hfellerı ~unu . soylemek.le . ıkbfa iyiliklerin yerıni şimdi !harbin rol hazinelerine ve keza ccnubı 
arkasında muharrik kuvvet olarak menfaati bakımından değil, fakat yanıyordu: Türkiye ve Yugoslav - e~yorlar ~ı. Sunyeye tehlıkelı ola, - dehşeti işgal etmiş oluyor. Vazife- Norveçteki petrol hazineıeri ıh:: 
tamaınile tabı bulundukları de - ayni zamanda bizzat bu memleket. ya ... Yani, iktidare gekliğimdenbe - bılecek mık.tarda Almanların gel~ min ne olduğunu biliyorum. Bu bir tayyare meydanına da taarı u.ı 
mokratik yahudi sermayesi vardı. lerin menfaati babımından yapmış- ri kendilerile iktısadi mülahazalara meai. Filistin ve !ürk.iye~e. bun.~arı~ vazüe memleketime dönmek ve larda bulunmu~lardır. 
Sulh teklifim bir korku ve ceba- tır. müste~id sıltt bir iş birliği tesisine gelmtş olroası~ı ıcab e~ı_rır. Çunku onun şerefini temizlemektir. Ira- İngiliz bomba tayyareleri Essen 
net eseri suretinde tefsir edildi. Alına d dd ı · çalıştıgım ik.i devlete Almanlar denızden k.afı derecedo kın !bütün hakiki evladlarını bll ve Dusseldorf üzerine de daha ku·· 

·,...ı.;d • nydad, J{lı a ihmt~ e erime bv_e Yugoslavya, çeıld~dedi Sırp ol- vapurla asker getiremezler. Kıbrıs- hainlerı kovmagw g ve sevctili ~em-
1..,. •• aı ma e ere ı:vacı o an ır k 't 'ba il . ,..., bd . d b' I T d . .. .. b 1 d .. . ": • . k •

1
. . cük akınlar yapmışlardır. 

sınai devlettir. Balkan devletleri n:ıa ı .~ r e, Umumı Har e bı- w a ır ~gı .ı~ enız ussu. ~un u - Jeketimizın hurrıyet ve ıstı ~ta mı Alman tebliği 
Bu i:htarlarm B. Çörçil üzerinde sınai istihsallere ihtiyacı olan zi- Hzım .duşmanlanmız arasında idi. gunkdl an ln.gılızl harb ~elılerı Alkan iade etmeğe davet eidyorum. Or- Bertin, 4 (A.A.) - Alman ordu 

hiıQb ı r tesir yapmamış olmasına rai ve iptidai maddeler mıntaka- d aıtta Umumi Harb hareket meb- ~a 1 iye Dv:pur arınıf o ayca ya a.l - dudaki evladlarmızı ve karde.şle- ları başkumandanlığının tebliğı: 
ha..-ret etmedım. Bu adam. dit{er- larıdır. Binnetice. bundan, kar - 'eini Belgradda bulmuştu. Buna ar ar. .ger tara tan tayyare ı e rinizi geri çağırın. Irak askerleri. Yüzlerce ısavaş ta . , .. 
!erinin hayatı ile me~ul olmaz. şılııklı ekonomik münasebetlerin rağmen, intikamcılık bilmiyen Al nakliyat da pek tehlikelidir. Bun - evlerinize dönünüz ve meşru hü- L. l liın yyarfsı aun f{ece 

B d ed . tl . • bı'ııı...assa du"saı'd bı'r ı' nkı'",afı ı·mka" _ man •halkı Yu,goslavlara karşı hiç dan başka mühim miktarda nsker, kfuneti kuracak olan beni bekle- rilbrvkea!'rpob.tr atnı::ı-11 saabt embrce \'de tah-
u a anı, m enıye e ve ~arı m ~ bir kin beslememekte idi. silah ve malzeme nakline de müsa- yiniz.-. . . esır e. 0 ar ı~an 

binaları ile me~ul olmaz. Bu a- nı doğuyordu. Eğer İngiliz ve hat Türkiye, Büyük Harb<ie bizim jd değıildir. Binaenaleyh Suriyenin etm~l.er~ır. Jerseyın şark sa:hıLn-
dam. İngiliz ~ehirleri harabelere ta Amerikan mahfilleri bunda Al- n;ıüttefikimizdi. Harbin feci netice iş.gali da~a ev;el .mi;~av.ir memle : M·ıııı Şef 1·n d:ıu .:t;sısatta, doklarda , hub~~at 
dönse pahi kendi harbini yapmak manyanın Balkanlara gayrı mt:şru sınden bu memleket de bizim ketlerdekı vazıyetın ınkışafına bag v k ~ h~~~rınd~l \!e dı~er 
istedı ğini. daıha harbin bidayetin- bir tıulülünü görüyorlarsa, bu ah- kadar müteessir olmuştu. Yeni lıdır. f t >J f ı ~ erı . e . uza ardan go • 
de bildirmiştır. Şimdi, bu harbi makça olduğu kadar küstahca bir Türkiyenin büyük ve dahi yaratıcı Q ogra arı ~ken. b~r~k genı~ ya~ınl~ ~ık-
alıntŞ bulunuyor. Lüzumu takdi - zafere ta.frafuruşluktur. Çünkü sıdır ki taliin terketticri ve katle· Avustralya Ba~vek·ııı· tıgı bildırılmekted?C. Merkezı In • 

her devlM: kendı· ekonomik siv_ ase nn· mu··th;.., inhizama u;rattı<Yı 0 va Y Ankara 4 (A.A.) - Edirne, E - gilterenin gar.b sahılinde diğer mü rinde bir bombaya yüz bomba ile ~ .... "" 
k bel ed ~· · h kkı d k" tini, köksüz yahudi demokrat bir- kitki müttefiklerine kalkınmak Amerikaya gitti reğli, Nevşehir, Ergithan ve Aya,- hinı bir limana da en a,Rır çapta 

mu a e ece~ımız a n a_ı -......., yabancı kapitalist menfaat _ i"in ilk muhteşem misali ver<i'i. dan aldığunız tel.graflar, Milli Şef bo. ~la_rla taarruz .e?ilmişti~. İn-
teminatım, bu adamı, caniyane ha p....,. " (AA) A l 1· l 1 h -hıt k hil d M ddls terine ~öre d'eğil fakat kendi milli Şimdi de, zimamdarlarının rea- Londra 4 . - vustra ya nönünün imza ari e ediye etmiı ,.. ..... erenın şar sa ın e ı · • 
reketlerinde bir defa bile düşün - menfaatlerine ;?Öre inkişaf ettirir. list hattı hareketı sayesinde, Tür- başvekili Menzies Birleşik. Am~ri - oldukları fotoğrafilerin bu vUayet borouı:dh liman mıntakasile endüs-
ıntye sevketmemf~ir. kiy-enin kendi kararlarında istik _ kaya gitmek üzere dün lngiltereden ve kazalarda Parti merkez ve Halk.. tri tesisatına ve İngilternin cenu-

'B. ÇörçU.in harbe bu yolda de- «Almanya bayd alacın lalini muhafaza etmesine mukabil lı.areket etmiıti.r. evleri şeref mevkilerine içten sevgi bunda bir silah fabrikasile 'bir ~ 
vama her zamankinden daha zi- Esasen $(etek İn,ııılitere ~erek Y~slıwya İngiliz entıikalannın Menzies Lizhona varmlfbr. Ora- tezah.üratile ltonulmuı olduiunu bil- ce tayyare meydanına da di~er mü 
pde mütemayil bulunması müm- ·Amerika. bu mıAtaltalarda nihayet ku-rbanı oldu. t!Jevamı var. dan Amerikaya cidecektir. ıôhmÜtedir. essir akınlar yapılmıştır. 

B. Çörçil' e hücwn 



SON POSTA Mayıs ! 

( Şehir Haberleri 
içki. aı~yhtarıarı Dnn Beşiktasta da pasif 
2 l ıncı kuruluş . ~ • 

Bir baba haylaz 
oğlunu dört 

yerinden yaraladı yıllarını kuUuladılar korunma tecrnbesı yapıldı 
Reia ltülcUmetlen içlti relWim
larının a:zalhlmaaını temenni 

etti 

. Y eşilay Kurumu, te§ekkülünün 
2 l inci yıldönümü münasebetile dün 
ıaat 1 ~.3<> da Şehir Tiyatrosunun 
komedi kısmında zeng'İn programlı 
bir müsamere vermittir. Müııame -
rede Örfi idare Komutanı Korge -
neral Ali Rıza Artunkal İstanbul 
Komutanı Korgeneral İshak Avni 
Akdağ, bir çok tanınmış doktorları
mızla kalabalık bir gençlik kütlesi 
hazır bu}unmu~tur. 

Merasime, istiklal marş.ın1 müte. 
akıb doktor İbrahim Zati Öget ta -
rafından içki mücadelesinfo ehem. 
miyet ve ulviyetini tebarüz ettiren 
bir kon~ma ile başlanmı.,tır. 

Müteak ben eöz alan YP-şilay Ku
rumu genel sekreteri profesör F ah -
rettin Kerim Cökay, Y eşilaycıların 
ideal ve faaliyetlerini tebarüz elti -
ren bir 'hitabede bulunarak ezcümle 
demi:tir lci: 

«- Memleketin yarınına büyük 
bir kudretle el koyacak olan Türk 
gençliğile bugün Yeşilayı:ı 2 1 inci 
kuruluş yı!dönümünü kutluluy'oruz. 
Dünyanın bu fevkalade zamanında 
bizlerin burada roplanmas:na fırsat 
veren Ulu Tanrıya hamdobun. Mil. 
!etimizin tarihi hüyüklü~nü şah -
s•nda toplıyan Milli Şefimize ve 
mcımleket mukadderatını kudretli 
omuılannda taşıyan büyük Türk 
ordusur.a sonı-uz şükranlarımızı arz 
ederim. Y eş:lay bundan 2 1 yıl ön
ce memleketin ıztırablı günlerinde 
doğmuştu. Diinün acı günlerinde 
bir evvelki olarak ortaya atılan sa
,•aş bugün mili. bir dava olarak bel 
lenmiştir. ıı 

Pıofeeör Fahrettin Kerim. müte
ıık·h~m M'lli Şefimizin geç,en yıl 
Büy;.ik Millet Mec.liünin açılış me • 
ras:minde irad ettilderi nutukta: 
t<M~mlekette ilim ve fennin teka -
millU.ne hizmet edecek şuurlu bir 
içki mücadelesinin lüzumuna• i§aret 
buyurduğunu ve Maarif Vekili Ha.. 
enn Ali Yücelin bir kaç gün evvel 
talPb e velilerine radyodaki hitabe
sinde ileri sürdüğü filcirleri minnet 
ve ~i.ikranlarını tekrarlıyarak: alko -
lün ferd ve cemiyet üzerindeki fe
ha tesirlerini müşahhas misallerle 
tebarüz ettirmiştir. 

Pro~esör söUcrine devamla içki 
İ!ltihı<" J;n:n devlet uhdesinde bulun· 
mas1nda \i iktl.Badi zaruretlerini ka. 
bul ve izah ettikten sonra Kurum 
namına. hükumetten içki reklamla -
rının asgari hadde indirilmes"ni te. 
mrnni ederek aözlerini bitirmi tir. 

B;Iahare Ôi·etmen Okulu talebe
leri milli oyunlar oynıyarak bazı ıi... 
irle okumu~lndır. 
~ .San'atkar Münir Nurettin t!ll'I son 
rarkılamıı okud\lktan sonra Betik -
ta-; Halkevi temsil kolu tarafından 
HissQi Şayia p ;yesi temsil olunarak 
toı>lantıya nihayet vertlmi~tir. 

Yarın 
r~ıdırellez 

Tecrübeler çok muvaff akiyetli oldu, mefruz 
birçok hadiseler intizamla basbrıldı 

Dünkii tecriibele rdm iki görii1ı~ 

Bedbaht baba, hadiseyi mü
tealıib bir sandalyeye çöhe

rek hüngii hiingü7 ağladı 

19 Nisan Tarihti b:lrnecemizde ! malpaşa eczacı Sezai kızı Saadet. 
kaz~narn okuyııcula:nmızın isimtı?ri 1 Tokat Perviz sokak l inci ~aJ 
~agıdCL yazılıdır. lstanhulda öı..ı. - 20 numarada Mith.at Semğen. 
lu1~an okuyucularımı2ın he~e - 11.1 '-t d it · 
ı · p t · p ı... •• l • 1'(1. un ıra e uı 

Evvelki ak~am Galatada Arab - .~?"mı. azar esı, erşemoı:: gur. en (Son Posta batvalı) 
camisinde Nazifin kahvesinde kanlı ~;Z:._~:n alscrn:r~~ biz::ııt idare~u! - Denizli Sehir Tırasevi 7 numara-
bir aile faciası cereyan etmişti~. Ha- db~ ~au.7' l<l..~dtr .. 1 aşra- da Mehmed Şenol elile Hasan Gök• 
diaenin tafailatı ... ,dur~ a u urum a.rm h<!dı~~elerı podrı 1 Ant l At c k ill: kul ıf 

,.-- ile adreslerine cöııderilir. Bmncj a4 pd, 
7 

aya ıa l~r .
1 

Ho . ku srny 1 Arabcamisinde oturan Ahmed k . . : I e numara ı S'ITlaı a ı ı • 
Tıııy :.-...,de bı"n'nı·n Sabri ad!nda ve ' mcı tkf'am:11ey~ kazanm~ o- t b 1 --L •• 11..c }-l..L -··-· l nl t · k i 1 .. maz, stan u ;ıc>ıremını ı•ıe e&natuıı 
15 ya§'"nda bir çocuğu vardır. Fa - .a. aırk gaz~~ f 01!11 ;;-a' ıı~ere mahallesi Çıngırak sokak 3 nu1118' 
·'at babasının bütün d.kkat ve iti - ıyı çı mış trer otogra1 .armı ver- d S ıaı. -th- y .. melidiTler ra a a iMi ~..... m. 
nasına ve nasihatlerine rab'lllen, söz · K-L __ , _ _ı_ 

B • bii• ~k k OfUllll aıvun 
dinlememekte ve haylaz insanlar~ lT ya ÇOCU romanı (Sen P•t.a baiaa.lı) 
la dolaşmaktadır. Sabri son zaman- Karadeniz Ereğlisi maliye tahsi. Jstanıhul Vefa erk k ı=- • 1_.r. 4 

d d • IA N' . c·· k y 1 e ıuesı s Q.1111 
larda kahveye ve_ ?yuna a aaan- at memuru ıyazı onenç ızı 1 - talebesinden Muhsin Özden.. İstan· 
mı~; babası ken~tnne bu Y?lda de- dız.. bul Kumkapr cwta okulu sınıf 3/D 
vam edene, cvladlıktan readedece. Bır marok"n kaplı muhtrra de Celal Tunca İstanbul 26 ncı ilk
ğini bildirmi,tir. Fakat ço~uk huna de/teri okul sınıf 5 /A' da Hidayet Özler -
da kulak asmamış, gene adına e - Tarsus orta okulu sınıf 3-C de can. 
seni yapmakta devam etmiıtir. 79 numaralı Abdüsselam Atılgan. Boya kalemi 

Evvelki akşam Ahmed Tılıy e - Mürekkebli kalem Ankara Öztürk- m,.halle•i Aksoy 
vine döndüğü za_:nan ~u-~n ge~e (Sen hsb ha~ ·:üı> sol:ak 6 numarada Zamir Koşar, 
ortalarda olmadıgınt gormuş ~e og- Ankara Yenişehir Necatibey cad Manisa Tevfikiye mıı.hane!'Iİ Kuyu 
lunu .. aramaya 5~kdmı~trtN._,~ılıay~t,d ·desi Ekonomi sokak Künç.er apar - sokak l9 numarada Muluırır~ Sön 
Sabnyı Arabcamıııın e auıe aı 5 d c·· K l F h d..>" 

Dün öğleden evvel Betiktaş lı:a- 1 landığı farzedilen vatand~lar deT- 3 numarah kahvede isa.ambil oy - 1 tıma~fı num20a4ra a unedş, MAuhradldı mkıe~~- - ::ny4a genen. d a R~· '"d par .. 
..ı h"lind h la b. l _ ..ı • l l } d c_ . . ~ maru atura numara a me ıuu~ ..... ı numara a uvey e. ıası va ı e ava taarruz nna a teaavı a hna a ınmıı at ır. va. - narlcen yakahmı~ır. Derhal ıçen Ö .. ! .. 

karşı pasif korunma tecrühe9i ve 1 at 1 1 de alarmın bittiği halka bil- girerek. oğlunu lrulağındaıı tu~mnş , /zBgodr. s3t!~bO~I ~~~ oMrtal okulu sınıf Albüm 
.. t ··ı 1 .. d l t tb"k tı d" ·ı . h lk w Lt d km 1 ı e O"I' nzııe e ek 'Son p,,.,h •·~hrnl•l para§u çu er e muea e e a > a m mış, a sıgına.uar an çı ı~ ve doğruca eve dönmesini söy e - K · 

yapılmıftlr. ve normal hayat avdet etmiştir. rniştir. Kahve ortas.ında bu haıck.e. r:rrprn dolma kalem Ceyf.an bakkal Hadi Çetin dile 
T ··.Lı ·1A \.._ Se. lf . 5 B-'- k"" · · . d" . ı w fSonPes~ahatrr:ıft) RaufCetin rr,.~kl••ı. __ ı:._ı....:.cu·· ecruoe er vı ayet ve &aza er - at ı geçe iilUlÇe oy Etı - tı onuruna ye ıreınıyen çocu..-.. ag - . . w ' u~ _...ıı: n::aaAa · •• -

kanından müteşekkil bir hakem he- kametiace Zincirli karakolu civarı- zını bozmuş, üstelik babas:na el de Çorlu Şeyhsınan mahaneııı Ara - ~ey solugı ~3 ~marada Sabahat, 
yeti tarafından ta.kib olunmuştur. na dü~man tayyareleıinin 40 kadar kaldırmıştır. Artık buna tahammül bacıbaŞl &ok.ak l O numarada Mus_ lstanbul Cagaloglıı. erkek orta oku-

T O ı_ • • •W• d · b b b" d b. k 'd' · tafa Şenuçak, Daday, Hakkamzade lu sınıf 2/ B de S ibralı.im 

d h.}j~ınd R;tl 1 da bü~~~:ı- nd~~dt~~al sı paraşütçü ı_n?lnlıgı habf erd alm~ış.l ke emh ıy,en kaSaab ~r. en .. ırt~. entılını kızı Saliha Şimşek, istanbtıl Hay - A . 
a ı n e ou unan tun u uıı. er karakoldakı Jandarma e ra ı derna ay eaere rımn U!I une a - d L" . I b l . d S ih yna 
lA • • • '- d" B .. .. . . . . _L. "d b w k k IAd· arpa~ ısest fa e e erın en em ("-"' p .. _ h t--'·) a arm ı,aretı verm1,ser ır. unun paraşutçuleıısn ındiklen sanaya gı e- mı~ ıçagını çe ere ev a .nı sır - T w ov.- as..,. a ~ 

üzerine bütün nakil vuıtaları mü k "t .. 1 l .. del b tından ve dört yerinden ağtr su - ug. lstanhul 49 uncu ilkokul nmf. 3 
nuab yerlerde du:nlrak yolcuların: 1re plarllJUd çtMı ~-rt e km~ca eye .. a.~ - rette yaralamrştır. Dif lrrçası de t 62 Cemil Korutürk:, lstanl:>ul 

am11 ar ır. uca ıoen paraşutçu - (Son Posta hatıralı) V f k-'- ı· · 1 b · 
çıkarmış, halk en yakın sığınaklara lcre karşı sivil möd fa v t ar Yaralı çocuk, ifade veremiyecek e a er eg ısesı ta e esınd:en 80 
gimwştil\ AlUınMl başlamasından ır.· leri 

9 
had. a ıı:iı· e ~- ;z bir halde Beyoğlu hastanesine kal- . Samsun 19 Mayis mahallesi P.ür- ~ı.ımarah Ba.haettin BayraktaT~lu, 

bir kaç dakika aonra aok.aklarda lcim e.
1 
'P. e ıse ı:• b" 1"~. road.n t- dınlarak tedavi altına aLnmtşllr. nyet sokak 15 numarada Cemil lstanbul Pertevniva\ lisesi sınıi 4/ F 

se kalmamtftlT. n mtt. yarım saat :ır muc e e- Vak' ayı müteakıh hüngür hün _ Ta,demir, Cazianteb Dayıahmeda- talebesinden 141 Kadri Turnaoğju. 
Müteakıben mefruz düşman tay- den sonra paraşü~çiiler. kı~men. inı - gür ağlıyarak bitab bir hald~ bir ğ~ ilk.okul ~ğretmeni Turgud EJ1i]n K.itab 

yarelerinin Beşiktaş üzerinde uça ~ ha, kısmen de eeır edılmJtl~rdır. sandalyeye çöken bedbaht baba da elrle ft:saf, lstanbul Saraçhanebaşı Kayseri İstanbul caddesi 47 .... 
rak muhtelif yerlere hcınlhalar at - Gerek pasif korunma ve gerekse ~akalanara.k, hakkında tahkikata caddesı 12 4 numara.da Sabahat marada Suna. İşhan, Eskişehir Ar--
tıklan lıa'ber verilmif, alakadar e ~ paraşü'-'.1iilerle mücadele tecrübesi başlanmıştır. Çavdaıılı. Di• pat sokak 63 numarada kavaf Ce.. 
kipler derhal faal:yete ceçmiıtir. muvaffalciyetle cereyan etmiştir. y mcıcunrı mil oğlu Bürhan İyiduli. Si'\IM ewı.-

Düşman bombalannııı tenrile 19 1'la, WJS Y ozğad tüccar Hulusi Özbayrak niyet nıi.idürü oğlu Hamdullah o -
malzemei inıaiye deposu ve Aka - Kesik kol bacak c.inayeti J kızı Turkiin Özbayrak, Mustafa.ke- ga.ıı. 
retlC1'de tramvay teli, Beşiktaş tram .uçluluLarı 7 nci IOl'&Q ba, 'V"P&lDl • 
vay clepesunda su borusu tahrib o. hakimliğinde ~ - lngı' liz terbı·ue ve tedrı·s·n· h 1;::uft~:mb=c:tıl~~~re~e;ht:ı~; Beışiktaşta kesik kal bacak d- 19 Mayıs Gençlik ve Spor bay- · 1 1 1 n ru u 
semtlerde mefruz yangınlar çıkmış· nayeti ıfailler. inin Sultanahmed ı ramı hazırlıklarına devıun o~unmak. 
ttt". Ôt"taköy itfaiye ekipi yeni tulum. 2 nci sultı ceza hakimi tarafından tadır. Bayram programını h .. zırla -
balarile derlıal faaliyete gerel'ek bu sorguya ~ekildikten sonra tevkü mak üzere bugün öğleden ~vvel 

k1 ~-ı- Vilayette VaJ; muavint Ahmed Kı.. ya.ngı.nlan söndürmüştür. Tramvay edildi erini yaı.mış~. 
il nığın reisliğinde hir topla,.tı yapı-

(Battanfa 2 nci ..,.lada) ı !erini inkiş.a:f eıttirece'k tedris "" 
~tle karş~l~c- ve ayni zamand~ terbiye ıkolaylıklanuı temir. ~t
n:unakaşa ıçm feykalade kıymetli mektir. Hükumet ebeveynlP-ri. ço
b.ır malzeme teşkıl roerler. cuklannı bazı cins mekteblere te .eri ve diğer tahribat süratle ta- Suçlular '1 ntj so~ hakimli -

mir o)unmu~ur. Gerek yıınaınlarda iine veri~reık haklarında ilk t.a.b
Ve gerekse tahribat eıtnasında yanı- kik:at açılmı.ttır. 

(...._ __ H_a_lk_e_v_i_o_r_k_•_s_t_r_a_s_ın_ı_n_k_o_n_s_e_r_i_J 

lacaktır. Program kz..t'i teklini al -
dıktan sonra ala.kadaı-Lara teb~ o -
lunacaktır. Talca.im meydanı-uda ya. 
pllacak büyüle geç.Ml resmine ~~ti -
nk edecek kı:ı: ve erkek talebeler 
bu baha içinde T alaimde bir prova 
yapacaklardır. 

Lise bitirme 
imtihanları 

MUha.faaakarlık ve terakki'per- göndermek hususunda cebretmez 
verli~ arasındaki karşılıklı tesjr- fa.kat onlarm iyi yetiştlrilmrş aı: 
ler hiihasaa son Sllnelerde hususi duklarmı ı.{ôrmı:!.~ icbar eder. :t
mekteıbl~rle devlet mektcbleri a- ğ'er ~bevevn çocuklarını kendi 
:r~ndaki müt~a~il . ~lı..şveriııte secti"kleri bir mektooe _(!Önrlf'rnıe-k 
mukemmelen gorulebilli. Otuz isterse oırıu vermejte mukteCf:lerse 
yahud kırk ·sene evvel, hükumet ve huSllSi meıctebierden bir şey 
orta mekteblerinin çoğ::thnağa bekliyorlıır-.;a bunu yapma·kta ser
başladığı sırada, terakkiperver ~ttir. Aksi takdtrde ebeve-ç-n ~
te.rbiyeciler tarafından bu mck- cuk}arını devletin elleril1e teslim 
tebler}n Publ'c ~ci!1oo~s denilen eder ve inanmz ki Ç'(lcu~ . alaka 
hususı mekıteblerr taklıd hatasına ve kabiliyetlerine uygun bir ter-

15 gündenberi devam etmekte o. düşmemeleri lazım ~eldiğind~ ıs. bi.ve a Ja<:ak ve <:etinı bir dünvanın 
lan lise bitirme. imtihanları yarın ne rar olunuvordu. An'ane kendileri- güçTüklerile karş1 Iaştlğı zaman 
ticclenecdttir. imtihanlarda muvaf- ne hail clınayacam ve bu suretle kendi.sine yardım c.<lecek bir seei
fak olan talebeden yük.sek tahııil - yeni mevzu ve mctodlan takib et- ye sahibi olaeaktrr. 
erine devam etmek iltiyenlf!rİn dev mekttı> rakfölerinrlen daha ~PT"Oest 
let olgounhık imtihanlarına 9 Mayıs olacaklan cihetle bu yeni mekteb
Cuma günü ha,lanacaktır. Cuma gü }erin, eski rr.\~İ<toole-rin karşısına 
nü edebiyat ve fen kolunun türkçe tam :ııdları olarak dikilmeleri be-k. 
kompo:ıisyOfl imtihan:r yapılacak _ leniyordu. Bir müddet tamamen 
br. farklı bir. şeyler inkişaf ediyor gibi 

Hukuk "ft lkhsad Faköltele
ı(nde imtihan 

Yarın Hıdırellezdir. Bu münase -
betle Haliç vapurlan muvakkat iş. 
lctru~ idaresi yann KağuUuneye 
doğru seferler tertib etmeii karar
laştumı§tn. Ayrıca Köprii - Eyüb 
h"\ttına da ilave aef erler k.onulacak-
h~ J 

Devlet olgun-hak im.hanlenr111t göründü. Fakat yava$ y&vaş anla
ı ı sualleri Maarif Vekaleti tarafından sıldı ki hU6usi me-kteblerimize ba
gönderilecektir. İmtihanlar saat 9 yat vermiş olan karakter ve aydın 
da başlıyac:.ak, 1 3, t .S te bitecektir. zeka idealleri hususi bir sınıfa 

Ortaokulların sözlü imtitaanlarile hasredilemez ve yeni roekteblcri 
ı ı devlet olgunluk imtihan.lan ı 4 Ma- harekete ~etirmiş olan yü·ksck 

Üniversite Hukuk ve İktısad 
Fakültelerinde yazılı e~me imti
hanlarının neticeleri talelbeve tet>
liğ olunmaktadır. İktısad Fakül -
tesi imtihan neticeleri talebelere 
lbildiri.b:niştir. Hukuk Fakültesin
de de ~tk.eler yann ibildirilece -
ektir. 

Tramvaydan alhyan hir 
yolcu yaralandı 

Alı:sil•ayda otu.ran Muatafa eğhı 
T ev.Pik Ya ray .iaminde biri V aliee 
camisi civarında Yedi.kule tramva
yından atlarken düşmü, ve vücu _ 
dür ün m•telif yerlerinden a,"1r ıu 
tdte yarala.nmıJhr. 

Yaralı Cerrahpqa hastanesine 
lıaldırıluak, tedaTi altına alınmış
tır. 

yısta nihayet bulacaktır. cüreıtkarhk ve yenilik ruhu yalmz 
Emta•ııü Ha&ni ..l:eettuı, düa idi Men •n' atkan.r a.llatlanmış - onlara mahsus d~lciir. VelhasJJ 

saat 17 de, tef Cemil Tiirlcannantn lanhr. 1 L A ı son zamanlarda iki ~kt.eb ti-pi 
idareaiade eenellİn 90ll konar.rini Konsere, henüz l 7 yatında bir N }).iıoiblıine da:ha ıi yade yaklaşmak-
vermif*ir. Konserden eTTel, Halke- ean'atkir olan Bayan Feyha Talay Oı;m.anlı Ban.kaemdan: QsmanJ1 11 tadırlar. Onlar. "Diı'birlerile aoık 
vi azaaından muharrir arkaclatımız da viyolonsel ile iştirak etmiş, Wag- B::ı.nka.sının Galıata merkez.ile, Yeniea_ IronferansLa.rda karşılaşırlar ve 
Nusret Safa Co~kan "Haikevlcn ve ner, Servais ve 5aen.s' den \iç solo mi ve BeJIOilu şubeleri yeanelerile kL kendi mevzu ve metod1armı mih-
Giiz:el San'adacıı mcVU&lu bir 1'o - çalmıftı.r. ıralık kasa. dairelerl, 5 Maıyı..ÇlHl Pa.- nakaşa ederler. Birbirlerinin ku-
nufJlla yapmıo. bu arada HaHtevi zart.esi gününden it.ı"bıuen, if'an ahire surları hakkında tenlddkar bir 
nin bir yıllık ınutU.ki faaliyetini an. Geııç sa.n'atki.rın çaldığı bütün kadar aşağıda Yazılı saatiel'de a~ık vukuf sahib.i oldukla.-ı. ni.sbette iyi 
latmı,tır. Çok k.alabı.lık ve güzide parçalar takdirle karıılanmıştu. bula.nacaktır: va&flan hakkında ela k:ıdirşinas 
bir halk kütleaiain takib ettiği kon- Resimde Halltevi or&eslraslının Vezae Saa&leri: Saat. t.3D dan au.t bir taıkdir hissine sahibdirler. i 
ser, haftan 90lla kadar muvaffaki - bir klSftlı ile tef Cemil TürkannM. 13,3(1 a kadar - &di gi:alerde. Tedris ve- tıel1biye sisteminin, a-1 
ye~ aeçmif. tef ve or1'estrayl teş · ıtörünmektedir. S&&t 9,3() tiıırı. •:U 11,30 a kadar _ na hatlarını çiz<li$1iın bu ıkiliğine ' 

Bugün Kadıköy 

OPERA 
Sinemaa.nda 

MAVi 
KUŞ 

ŞIRLEV TEMPLE'nin 
Son şaheseri ve 

Pszar Ola Hasan Bev Diyor ki : 
Cıım&rtesi Pnleri. karışı serdedilen bir itiraz vardır 1 

Iinlıık kasa clainılıerl: Saat 9,3-0 dan ki bu sistem.lıı, birçpk memleket.k
saat 14.~ a. ktİıda.r - adi ıtmıerde. rin irzale etmeğe çalıştıkları sınıf KİM ÖLECEK? 

- Hasan bey gaze
telerde gördüm .•• 

... lta}yanlu muka.. 
vemet etmiyen bazı 

l.üçtlk Yunan adalan-
a.ı ••• 

Tayyarelerden 
indirdikleri paraJUt

çülerle zaptediyorlar • 
mlf••• 

Hasan bey - Eh iş. 
te .. Havadan. kaı:anılan 
yegiae zaferi. 

Sıınt 9-,30 dan sa.t 13,30 a. Jca.dar - ayrılığını idame edece_ğiDi iddia c-
CUmartesi rünle:rt der. Bu kuvvetli b !r itirazdır. Fa

KİM DÖNECEK? 
Vahşi ormanlar içerisinde 
inaarı bılllet ve ~ragatin

den müheyyiç sahneler. 
5'/5./941 akşamı verilecek olaa 

ı ı PEK YAKINDA 

ÇEMBERli'rAŞ 
SiNEMASINDA 

MARIKA RÖKK 

KORA TERRi 
1'i1minde 

MUM SÖNDÜ 

kat şu da ~ur ki Illi!ktebler 
memleketin trur:ıl.usunu, . tbü~yesi- J 
ni sadece a-kseUirrrtt-r. hıe şuph€
siz bu harb d~ birçok deITTşfklik.1er 
get:irec~ir. fakat ümid ederim k; I 
biz, son tahtilde nihayet biT sınıf- , 
tan yahıud herhanıti içtimai b ir ay·- tenıııili Say Hazım Kömrükçü-
nlıktan müstakil olan tet"biye ve nün devam e.den ıaha.tsulığı 
tedris ideallerimizi muhafaza ede- hasebile 1 2./)/941 Paurt.esi 
ceğiz. İnW.ln hükumeti to&rafından akşamına tehir . edilmi§tir • 
yapılabilecek en iyi şey 0lduğu T emsife saat 20 ele 
düısünr"6ile kabul ediliiniş olan başl.anac.aktır. 
vazife, hoeTkesP. faydalı ola~ak. ~ '9~•••••••K~ü'T.1'·E!l'n!lt:l!!~;:,;;;::.:11 
cuğun zeka, ihtiyaç ve kabiliyet-
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" İngiltere 
harbin en nazik 

devresinde,, BikAye 
-

lngiliz Bahriye 
Nazırının bir nutku 

Londra, 4 (AA.) - Bahriye 
nazırı Aleksandre buJ?{in bir nu
tU'k söyliyerek demiştir ki: 

~unani:stan harekatından evvel 
bunkerque hadisesinin askeri ta
rihin en büyük tahliye hareketi 
okluj!u neticesine varılmıştı. Fa
kat Yunanistanda yapılan tahliye 
harekatı esnasında donanma, pike 
borrlbardıman tayyarelerine karşı 
hemen hemen hımayesiz bulunan 
45 bin kişilik b 'r kuvvet kurtar
nı.ıştır. Yunanistandaki kuvvetler 
ta'hlive edilırken yalnız iki torpi
do muhnbi kaybetmiş olmaklığı
nı.ızı b:r muc ze telakki ederim. 
Şimdi İngiltere harbın en nazik 

bir d!"Vresini ldrak etmiş bulunu
Yor. Cünkü Atlantikte, Akdeniz
de, hatta Basra körfezinde .bir<:ok 
nı.escleler karşlSında bulunmakta
dır Amerikan varö• mının artması 
n hru nE;"f.iceye olan imanımızı 
kuvvetlendirmekted=r. İcab eder
&:> Amerikanın bü.t:.i.n sıkletile rr.ii
cadeleye '3b]acağı z'.lmnnın yaklaş
tığını ~österen alametler vardır. 
Ortada bunu ima eden sağlam sc
bebl<'r mPvcuddur. 

Roma matbuatı 
Lubliananın italyaya 
iltihakını selamlty!lr 

Roma, 4 (A.A.) - D. N. B. a
jansı bildiriyor: 

W.rtün akşam ~eteleri LubUa
na vilaveti.nin İuılyaya ilhakını 
~Hirnlama'ktadırlar. 

Giornale d'İtnlfa j!azctesi şun
ları vazııyor: 

Sloven topraklarının mühim 
b r kısmı bu mıntakanm mNkezi 
lıubY:ana sehri ile beraber- bul{lin
d~n fübaren İtah"<.ın kralhğınm ay 
rılmaz bir parçası haline ge1mek
dir. Mezkur mmtakanın Alman 
hars ve nü:fuzunun dnha zivade 
ha1<im ol<lui!u kısmı da Almany;,ı. 
·a ilhak edilecektir. 
. Bu gazete Slovenler meselesi

n·n bu surMle halledilmesinin 2a
Y:t talh' i ve zaruri oldul:runu da 
ılave etmc-kitcdir: Slovenler ı-emıh 
Slavlarını teşkil eden dört millet
ten lisan ve an'ane itibarile ayrıl
makta-dırlar. Bu sc-beble bunlar 
Slavlarla birl ı:>ımezlPrdL Kezalik 
veni Hırvat dev!etil,, de birkşme
lf'rine imkan voktu: Esasen bu ye
ni dc:-vl"'t ırk bakımından müteca
n is h'T kütlP.ve da''at•rra uı tercih 
etll'ektedir. Slovenln nüfosca p<>k 
az. ve toprakca pek küci.ik bir 
rneml<>T<et teccJ'.-<il -..tfikl .. ri irin bun
lıı.rrn tam.amil e müs'akil bir dev
lC' kı.ırmaları '?levzuubahs b:lc o
hnrıa"dı. Bundan TPaada bövle b;r 
df'Vletin ;ktısadi bünvesi c:o'k za
vıf nl::t~'.k ve ''il<ra"l"a.~nı lmkans z 
bir h~le ı?f"tİT'e('ekt:i. Dii! r taraf
fan 8}4, lf>?\o ~·:rbl~rr arasında
ki ıgecimsi71tkl,,,:-in Ö'lÜn" ~ecile
tnive<:'Pk kadar şiddetli oldu~u an
la<"lll'l'ı~ır. 

Sabık Romanya Kralı 
Havanaya gitti 

Li:z.bon, 4 (A.A.) - Eski Ro
manya kralı Karol ve Bayan Lu
pesko Cuma akşamı Exambion A
merikan vapuru ile Lızbondan 
Havanaya mütenekldren tıareket 
etmişlerdir. VaPUr kalkıncaya ka
dar eski kralın hareketi «izli tu
tıulmu~tur. 
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Bütün bir yaz 
Çeviren: ismet HulOsi 

L'iseyi bitirdiğim seneydi. Ya
zın Büyükadaya göç etmiştik. Her 
yaz bir ba$ka tarafa gidenler bu
nu iyi bilirler. İnsan ilk ~nlerdc 
bir mektebden, dii?er bir mektebe 
nakledilmiş tale?.>elerc benzer. 
Yollarda, bahcclerde, sokaklarda 
gördükleri hep yabancıdır. Onlar 
ona sokulmazlar, o onlara sokul
mak ister amma bir türlü cesaret 
edemez. 

T~ıntlıj!ımızm ilk akşamı idi. 
Kendi kendime b iraz doloşmış, 
böyle dolaşmaktan zevk duyma
yınca da eve dönmü~. balkona çık
mıştım . Niyetim civar ıköşkleri 
bir ilrnlaçan .etmekti. 

Y'Ola baktım. balkonlara, pen
cerelere baktım, bahCt>lere bak
tım. Karşı köskün bahçes'inde bir 
~enç kız ~özüme Histi. Gilzel ol-

Mumun yamşrndaki tezahürler 
Mumun yanma hadisesini ancak 4 küsur 

asır evvel meşhur İtalyan ressamı ve alimi 
Leonardo do Vinçi meydana çıkarınışbr 

Eski zamanlarda yap.yan insan- mek lazımdı. Yanma hadisesini iza! 
lar için gündüz, güne§İn doğuşile etmeden önce hiçbir şey yapılama 
başlar ve batışjle biterdi. Fabrika- dL 
larda gece iıi yoktu. Bütün sanayi Ancak bu iş halledildikten aonre 
mamulatı, ~naatkarlar tarafından dır ki jyi ve mütekamil lambala 
imalathanelerde yapılırdı. Halk er- meydana çıkmıya başladı. 
kcn yatar ve erken kalkardı. Umu. Yanmakta olan bir mumu bir k 
miyetle ııığa, lamba ve fenere faz_ vanozun içine koyar ve bu kava 
la ihtiyaç yoktu. nozun ağzını bir kapakla örterse 

Fakat, sanayi inki§af edip de mumun bir an için dnbn parlak yaı 
büyük imalathanelere toplu el tez. dığını görürüz. Fakat birkaç saniy 
gahları, daha ıonra fabrikalar mey- sonra alev azalmıya başlar ve niha 
dana gelince vaziyet tamamen, de- yet büsbütün söner. 
ğişti. Şehirlerin hay..a.U bambaıka bir Mumu tekrar yakar ve gene ayn 
renk aldı. kavanozun iç.İne korsak bu def 

Fabrikaların ortaya çıkııı ile be- derhal söndüğünü gÖrürüz. 

duğu yeknazarda belli oluvorciu. akşam eve dönerken tesadüf etti- .rmşlardı. Yazık; veda bile cdeme
Ak:şa.rrun renkten ~e ftiren ışığı ğim zaman kısaca hal hatır sor- dik. 
onun saçların~ da renkten renge duktan sonra yanyana yürüdük. 
boyayord.u._ Gah buğd_av başa.klan- Atlada RÖrdü,ılüm j?enç kızların 

raber gece hayatı da başladı. Çün.. Kavanozda eskisi gibi gene havı 
kü bir defa harekete geçen fabrika vardır. Fakat mumun yanmasını tc 
gece, gündüz iılemek mecburiyetin min eden maddelerden birinde llir 
de idi. Halk eskisinden çok daha noksanlık, bir kifayetsiz.lik c.lduğı 
erken kalkmıya ve daha geç yatmı- muhakltakur. 
ya başladı. Günler uzadı, geceler lcı İşte bu noksanlık, havanın bl 
saldı; güneş, bir zaman m.:fhumu parçasına aiddir. Noksan olan b 

nın re!1,gını alıvor, ~ah gur~b za- hiç Qjrine ben<P-miyordu. Mahcub, 
manı Ist:ı:bulda~ k~lkan 'al:lu.r- çek:ns!en halile herkesten uzak 
fardan gorur~en Üskudar evlerımn 1 kalıyordu. Bahçede okuyor, yahtıd 
camların-1..akı parlak kızıllı.~ı. an- da bir şeyler ~örüyordu. Günden 
dırıyor, gah ko~la .. ~ıyor~ :goz~n~e ı?Üne daha sıkı dost oluvorduk. 0-
vapur du:.nanı J?0 7;luk, g~neşl~ bır na aid hazı şeyler öğrenmiştim. 
yerden ~o~eye g r~"l .. hır kımse Babası bir tüccarmış. Samsunda 
ecsamı ne renkte Rorurse o renk işleri olduğu için ,gelemiyormuş. 
oluyordu. D d ·ı b' likt k .. k" .. d Yüzü ~zel, -.rücudu J!iizel, tav- a ısı e ır e os un uç o a.sı-
rı j?iizeldi. Elinde bir kitab vardı. ~a taşınf!'"!lar, ~onfor noksanlı
İkide bir sayfaları çevirivordu. o ı!ında!1 şıkayetcı amma ne . ol~a 
kadar susmuş, o kadar ondan bcış- yaz diye katlanıv?rla~ış.. L:s~~ ın 
ka şeylerden ruhan ayrılmıştım son sın~f~na _geçmış. Lı~eyı bıtınn
ki... Sayfaları çevirirken. 1'.)armak cc ~line Avrupa.da devam ede
larının kağıda temasını duyuyor cekmış. · · 
ı:?ibi idim. Sanki .n~fes alışı hisse- Ne kadar nazlı ne kadar ev kı-
diliyordu. zı bü~tülm~s .. :ne§;eT. 0.n~ bisik-

Ne kadar zaman ~eçti bHmiyo- ?ete ·bınmevı oıtretınek ıçm çok 
rum. İçeriden: zorluk ıQC"ktim. Bir j?\in: 

- Nahide. - Ben de bisiklete binmek is-
Dive bir ses duyuldu. Gen<: kız terim amma dü~rim dıye cesaret 

ayağa kalktı: edemiyorum. 
- Geliyorum dadı. Demişti. Öğreteceğimi, düşür-
Scs!; su ses"ni. bülbül sesını, miyeceğiıni vadetmiştim. Ya sa

hayır hayır hiç bir•nc benzetilmcz babın çıok erken saatınde, Iahud 
bu onun sesivdi. Onun sesinden da akşam J?iln kararırken oturduk
a.henklt ses ola:mmıch. lan kö<:"kün arkasındaki tenha yol-

Kırk yaşında bir adam böyle da bisi.'klete binmovi ö~tivor

* olarak ortadan kalktı. maddeye uOksijen» derler. Bir 
Ayni senenin kışıydı. O zaman Bütün bunlar içinse lambalara, fe mum yandığı zaman oksijen aarfe 

.Beyoğlunda epey e~ıcn.ce yeri nerJere bir kelime ile ucuz ve bol ışı der. · 
mevcuddu. Ben de bir .gece bun- ğa ihtiyaç vardı. Acaba bu oksijeni nereden alır? 
lardan birine gıtmiştim. Kala:ba- Bu ihtiyacı kaI'fllamak üzere hum Ortada havadan başka bir şe~ 
lıktı. Ortada ı:>i9t vardı. Birçok nu- malı bir faaliyet batladı. Keşifler, bulunmadığına nazarana hcrhaldl 
maralar seyrett;k. Bır aralık nu- icadlar birbirini takib ett.i. Bütün havadan almış olması icab eder. 
maralara fasıla erildi. Pistin iki b ı un ar, eninde, aonund:ı insanlığı Fakat bu keyfiyet bize fcyanm 
~en~rTa s~npayf ben~r t~h~l~ petrola ve elektrik llmbalarına gö- hadisesi» nin ne demek olcluğunı 

oy. u arİk •. !-1\:ar ara sı 1 sbı. ı atgl- türdü. Tabii bu birdenbire olmadı. tamamen izah etmez. 
la<lılar. ısının arasına ır c N ı k.i wl h' l · d o d ·· b l 

d·ı z·ı l .:ı Y" .. .. .. ası orta çag ann 1e n erı e rta a goze atan ıun ar var 
ger ı er. ı ça muı. uzu ~zu b' . b .. L .. b- .. k fab ·ı_ h' K k b' .. •. .. .. .. .. 
b 1 b . Kl k -uo k mayo ızım ugun~u uyu n~a fC ır- os oca ır mum gozumuzun onun 

•wa 1• ır avn C:O ~"' • • 1 · h ı· I · · d k b 1 · k B d k . ·ş b" genç kızı el'nden tuta- erı a ı~e ge memıştı. e ay o up gıtme te. u a IH 
~'lll~~r çıkardı. Gen~ kız orada E~~kmk lambalannm çok uzun ge]miyonnuş gibi havadaki oksijeı 
bu1unanlan ~ıe.-ek selamladı. ma1:1sı vardır. de lcaybohnaktadır. 
Peşin alkışlara öpücükler ~önde- Mumun esrarengiz bir . Bu esra~e~giz lcaybolu,lan nas 
rirken tanıdım.. o idi Adadaı...; rev- . tzah etmelıdır'? 
~!im; mayoyla birk~ ki.sinin içi- Ş8ktlde Ortadan JOk Of UŞU Fakat işin aslına dikkatle baka 
ne çıkmaktan utandılh için denize . . . . . .. ca'k olursak mumun ortadan kaybo 

. . .. el ahM.ıb kız Mucıdler, Öncelen kandılı ve yag luşu sadece bizim gözlerimiz içiı 
gırmıyen. o l?UZ m • la b 1 lah ._;.. çal tıl ..J, · l k d y Sirk ıışaklarınd:ın biri bir b;- m • a.n?ı ~· we··:-Tc ıı ar. ~,,..! oma ta ır. ani burada :i~iı 
siklet ~etirdi. ~ne; kız çekirl!e ~i- Fakat,. ıyı. hır Y~~ lnmbaııı meyda- ~ınde bizim birdenbire anlayamad 
bi sehpanın üzerine sıçradı. Bir e- na getJ~ebılmek_. ıçın her ıeyden ev- gımız bazı esrarengiz hadiseler ce 
lile bisikleti yukarı aldı. Gerili v~l •. wy~g yandıgı zaman n~~~r. ol~p reyan etmektedir. 
t"1in üzerinde gi 1onu bile tutma- bıttıgru, neler cereyan ettigını bıl. (Devamı 7 nci Hyfada) 
dan .J!iıt'ti geldi. kostu geri koştu . 
Meğer ben bütün bir yaz onun 

PiTlencesi olmu~um. 

···sü;·~;b;~·k···ty;~·;··· 
düşünür, böyle görür, böyle ~ı- dum. Başlanı:ıçta seleve oturuvor. Müdürünün tetkikleri 
tirse bir tuhaf olur amma. ben o ben :gidondan tutarak bisikleti i- . .. b . --L . • d 
zaman henüz yirmi yaşımda idim. lerletıyoroum. Ne kadar !korku- ~ır kaç gunden en ~.nmız e 
Bövle düşünmek. bövle S?Örmek, yordu . Tekerlek b!rnz yana kayar Jetkikler ~a~~~kt~. olan ~m~rbank 
b.. l i 't k t b'' b' h ld' 'b' ı t •.-.· t"' · b · tutu umum muduru Burhan Zihnı Sa - ... _1 ____ ı_ oy e şı me a u ır a ı. gı ı o sa lı ar .. ,nyor, enı - d.. b b . d 5.. b k ~ Bay cH. D .• ye: ledi ailenizin evine döndünüz fim-

Ayaaa kalkmıştı. PürüzsÜ1: bir vordu. Böyle zıtmanlarda saçlan: nus, • un. l etra leenn e ~'~~~r Ba~) nud. - «Bu genç kıza talih olacağım, di y
1 

aptıgı" nızdan pM.....anaıruz.. 'vazı' 
Fo " •• d W.J'~' l ro hatta ınumı ıı eme r muuuru u e -y•-• -

endam. Kavıdstzca bizden .tarafa nın vuzume e~uı,.ı o u 11• • B''Lt t 1 1 fi Öm Al fa&at talebimi yapmadan once lca.. yetin nasıl tuhih edilebileceğini dü-
.. .. .. ? H h ld · f d .. ·· ·· ·· deamı"-- u~ aı. a e ye er fe c:r age- b 1 dil w • h '-k d hi d .. 'l baktı. Beni ,ı,?ordu mu . er a e bır se er e vuzu vuzume .... .,-- ' k ld .. h ld H ek har k t u e ecegı ar> ın a ç egı ıe şünıüyorsunuz. 

fakat 'fi!Ördüğünü o kadar hissettir- ti. Bunlar ne unutulmal zevkler. yıt •
0

ti. u~" a be ._er eye. .~du~- yüzde yetmiş bir ihtimalle fikir e - Düıu .. ndu''gu""nuz·· -klı' '--"enm • . o..a.. 1 'd kS e m14 r . .xımer anır> umumı mu d' -'- 'nd . v- ueg e 
medi ki... cma sonra arı j?ı onu ona - .. H ek f b 'k d t tk-kl de ınmca; zarureti eyım, ne yapma- dmn. Bu gibi meselderd ortaya 

lim ediyor ben sclenm ark.asın- ru er e a .. n asın a e ı er lıyım hı b. c . * d tut ' :1 F k t tama mile J.>ulunacak,• muteakıben Ankaraya ... . ır mutavassıt koymaya lü _ 
O «ece balkondan içeri j!Üç gi- an . uyor um. a ~ .. .. · 

1 
~decektir. Ok~umun 'b.ahRttıgı zarure - zum yoktur. Mutavassıtlar eğer ger-

debil<lim. Gözlerimi pencerelerin- kendıne bıraknuıma b:r turlu raz tin ne gibi bir dü~nceden doğmuş çekten itimada 13yan ve becerik.lı 
den ayıramadım. olamıyordu. Bırakaca~ımı anla- Çok zengin bir ihtiyar o~a~ilece~ni a.nlıya~adım, fakat hu , değil iseler hadiseyi büsbütün jçin. 

Ertesi gün erkenden balkona yınca: • • •• •• b } d gıbı vazıyctlerdc bınlcrce seneden- den çıkılmaz bir §ekle korlar. Müm-
çıktı~ım 2ı1aman ~ene bahçedeydi. - Bırakmavın, korkuyorum; evınde O U U Un U beri tatbik edilen çok kla!ik bir u - kün olduğu kadar tabii olmak •e 
Ciçeltler arasındn dolaşıyordu. Ba- dü.şe<:ıel{im diye bııaınrdı. Kasımpa~ada Samancı meyda - ıul vardır: Alakadar erkek endirdc tabii yolda yürümek lazımdır. Tav-
zan bir çice~in önünde duruvor. Adada herkes den\ze giriyordu. Jıında 35 .numaralı evde tek başına muhaverelerle genç kızın temayülü siyem §u: 
Dikkatli dikkatl bakıyor, koklu- De~i7.e .~rmi~e? yalnız ~ var~ı ·oturan İbrahim iınninde. 6.S yaııın- h~~lunda. sarih .b~r ~i~ edi~eme - Bir sabah mutaddan erken kal_ 
yor, bazılarının yapraklarına ok- d:n.ılo'bıhr. N çın dc~ze ııru!"edl- da bir 8:damın bir kaç gündcnberi d~gı takdude ıkı aile~ı~ nıu§terek kınız, giyinip doğruca evinize gidi
şar gı"bi dokunuyordu. ğını 9?rmuştum. Denız~ . ~ırme~ evden hıç çıkmama.at komşuların na bır dostunu bulur,. zemı~ ~oklam~- niz ve yaptığmızdan pişman oldu_ 

Ah onunla bir konuşabilsem, o- is'termıs. Fakat m3vovla bırt0k kı- zarı dikkatini celbetmişı.ir. Vaziyet yı ona bırakır, ınetıce musaıd çıktıgı ğı.muzu kocanıza açıkça .. 1 •• 
nu yanımda yanı başımda ~örebil- sinin iç.ine ~ıkmaktan utamyord~. polise ihbar ed.ilmi~ kapı açılarak takdirde §ahsan müracaatini yapar ve hemen seyahatte evi so~.~yı~ 
sem. Bir kere b ;rlikte plaja ~tmek }Çl~ içeri girildiği zaman' lbrahimin ya _ akıi takdirde kendisi tarafından bir kadın gibi har k t d~ · onmuş 

Sayfiye yerlerinde köşk kom- cd.c ısrar ettim. Fakat bir turlu tak odasının zemininde ölü olarak, herhatıKi oir teşebbüs yapılmamış Sabahları insanl:r e ek.eı~ız. di _ 
şularile -eabuk dostluk peyda olur. ikna edemivordum. tattığı görülmü~ür. ~Iduğu ~eti~ !amahfn IAkati, ya- lenmiı ve sakin olurlar. Ü;;id e:e-
Ben de !bahçeye çıkmı~ım. Bir a- * Hadise adliyeye de intikal ede - ancı vaZJyetinı mu a aza e er. rim ki iyi bir netice ahrıtnız. 
ralık bizim tarafa baktığını sezin- Sonbahar ~elm~ti. Ben üniver- rdı: cescd Morga kaldırılmıştır. Za- * * 
ce, bütün cesaretimi toplayıp se- sitey-c ,l(irmek için icab eden mua- bıta ve adliye ç.oku zengin !llduğu Bayan «B. A.n ya: Bay oC. C.» ye: 
lamla<iım. Ertesi ,;in bonjı.ır, di mel evi yaptı!'LYOrrlum. İki ,gece Söylenen ihtiyarın bir cinayete kur- - Kocanızla kavga ettiniz. e - Fotoğraf tahlillerine fimdilik fa. 
ycbildim. Daha ertesi ,gün o'kudu- istanbulda kalmam icab f'tti. Ada- han gitme&i ihtimali etrafında tah - vinden ayrılmaya karar verdiniz. aıla verdik. Bu bahiste eize müfid 
l!ıı kitabın ismini soTdum ve bir va döndüjtüm zaman onlar taşın- ~ikata başlanmıştır. o da bu telr.lile muvafakatini aöy - olamayız. TEYZE 

yük bir k~rle yalnız başına ote
le avdet etmişti. Bur:ıda müdür, 
S!arsonlar, hizmetçiler onu zengin 
bir dul zannediyorlardı. Pek ya
nılmıyorlardı. Çünkü Melpomeni 
Şetıvanın parası saye:.inde zenJ?in, 
Rikardo Aranzanaresin ölUmün
<len dolayı duldu. 

Melpomeni a~lıyordu. Temelin 
YAZAN : EKREM REŞiD kayıbı ona İtalvan kontun ~Ö<,'Üp 

di; kerdni cFakır deliıkanlının 
romanb ndaki kahramana benze-
tiyor v~ bundan haz duyuyordu. 
Arasıra Mclpomeninin ona karşı 
kalbinde bir zaf <i:.ıyduğıu da olu
yordu. Bunu. 

Fakat bu hesabın sarahati Apus ı rından uzak bulundukları 'bir sı
tolun iız.en:ne hiçbir tesir yapma - rada 
mıştı. Gülerek: . - Haydi benimle Reliniz ... 

- Sen iki yüı;ü al da öptükten Konturat yapar imzalarız!... Ka
.onra başına koy... Bize lolo o- ra topraklar altında yatacağımıza 
lnr mu hiç!.-· Merak etme 2ene güzel dünyanın zevkını çıkara<:a
kardasın!. .• Haydi şu pusulaları kız!. .• 

~i~ıinden. Rikardonun canavar 
akşamındanberi bu otelden, hatıti pençesi altında parçalanmasından 
bu odadan üç dört kereden başka çoık acı ~elmişti. Bir aralık bir 
çıkmamıştı. Buna izini kaybettir- manastıra Qekilmeği düşündü. Bu 
mek arzusu kadar. kalbindeki ya· fikir onu bir müddet ovalamıştı. 
ra sebe'bdi. Çünkü Melpomeni a- Uzun siyah elbiseler, uzun siyah 
sıktı. Dcl!ce, divanece, çılgınca örtüler. kolalı bcvaz takkeler her 
aşıktı. :Melpomeni Temele aşıktL halde kendisine çok vakışacaktı. 
fakat son derece bedbahttı. Zira Fakat ma-nastır havatı kenıd.:sine 
Gardenva bardaki ~ecedenbeıi pek haşin, çetin, sıkıntılı ~öründü. 
görmemişti Ye görmesine de im· :Manastıra l?itmekten vazgeçti. Sa
kan yoktu. Kim bilir Temel ne ol- dece uzun siyah elhiselcr givdi. 
muştu, nerelere _gitmişti... Ba"ma da uzun si vah örtülı>r ört-

Dürrüye hiddetlenmiyor dej!ıldi, 
fakat ziyareti bıraz gecikince yok
luğunu hissediyordu; zira Dürrü 
dışarının, şehrin. dünyanın, haya
tın haberlerini ~etirmekle kalma
yıp Melpomeninin alışverişini ya
pıyordu. Bu sebebled\r ki Beyof{
lunun en meshur kadın terz'Jeri
ne, kunduracı1arına, ıtriyat ma~a
uılanna aşağı yukan her~n :t?i
rip çıkardı. Bu mübayaat, Melpo. 
rnen~in mük~llef bir otelde bir 
yatak odası, bir hususi salon. bir 
şahsi banyo dairesi işgal etmesi 
hiç şüphesiz ki mühim bir masrafı 
mucibdi. Bu masrafı eden Melpo
meninin nruhakkak surette biıwk 
parası vardı. Ba! tutan parmak 
yalnr derler. Bu sözün doğru ol
madı~ına Dürıii canlı b;r delil 
teşkil edivordu. Melpomeninin 
verdiği "Paraları d('rbal verilme-si 
icab eden terziye, kunduracıva 
vesaireye kendisin~ hiçbir hisse 
etkarmadan verivordu. Gün olu
yordu ki ce'binde birkaç yüz lira 
oldl.lfW halde lokant.aya ıRir"p kar
nını <ioYuracak narası voktu. 

- Zavallı küçük mnymunakil •. 
Deyip. zorla el ;ne beş veya on 

lira sıkıştırmakla izhar ediyordu. 
Bu uf aık hediyenin kendine mah
sus merasimi vardı. Melpomeni 
parayı uzatırdı, Dürrü reddederdi. 

- Melpomenl ne yapıyorsun? .. 
Kalbimi kırmak. izzetinefsimi ren 
cide etmekten cekinmiyor mu
sun!... Unutuyorsun ki ben ... 

imzala... Dedi Ve son olarak da 
David bir misli daha zayıfla - - Artık bundan sonra benim -

1 . . ' mış, küçülmüş, büzülmüştü. çini sınız .... 
çekerek n<:>rayı aldı, hesabları im- Diye bağırarak ikisiai birden a 
.ıaladı, A;ıstoıa 'erdi. Ne Temcl lıp «ötilı'dü. 
ne Şetvan bütün bu olup bitenle-- * 

-4-den bir şey anlamamışlardı. Yall 
yana, hareketsiz, dalgın. şaşkın 
duruyorlardı. Apustol ortalarına 
geçti. her lbirinirr koluna ~irereJc 
dışarı sürükledi. Davidin kulakla.-

Melpomeni ağlıyordu. Parkote
lin denize nazır biT odasında .Kız
kulesini, Üsküdarı. Modayı seyre
derek ağlıyordu. ldeŞhur sirkat 

Melpomeni birkac; akşam, Gü- tü ve odasından cıkmaz oldu. 
rnüşsuvu caddesinden Gazhaneye Ye~fuıe misafiri Dürrü idi. Dür
kadlır inmişti. Temelle teati ettik- rü .hergi.in ı?elip hatırını sonıvor. 
leri ilk bakışa, ilk söze şahid olan 
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bir arzusu olup olmadıi'hnı öl!reni
fene.rin altında uzun zaman dur- vor. bir müddet sessizce bir köse
muştu. Faıkat her sefer daha bü- de otıunıJ> ~diyordu. Melpomeni Dürrü bu hnlde_n :nüşteki dcl?il-

Burada Melpomeni ~ülerek sö
zünü keserdi: 

- Evet, biliyorum, ~ beni .e
viyorsun! ... Amma zarar yok sen 
al bunu. çok rica yapanm al, beni 
seviyorsan al ... 

Dürrü de çarnaçar ,,arayı alır, 
cebine atar ve acaklı bir eda ile: 

- Ah Mclpomenim! .. Senin aş
kın hamı neler yaptırmaz.!. .. 

(Arkası var) 



SON POSTA 

(Memleket Daberleril 
.J 

tzmirde 
Umumz hapisanede 
açılan kurslar iyi 

neticeler verdi 

1 Hatayda hususi 
muhasebe çalışmaları 

Samsunda 
H alkevi verimli 

bir şekilde 
çalışıyor 

lzmfr (Hu.wıt) - lzmir Halkevi 
kurslar k.omftesi tarafından umumi 
hapishanede açılan ve beş aydanbe.. 
ri devam oden A ve B kur&larında 
dersler aona ennit ve bir heyet Ö-

1-00.000 lira ile teşekkül eden imar birliğinin 
Hatayın ümranında büyük rol 
oynıyacağında şüphe yoktur 

Samsun, (Hususi) - Samsun 
Halkevinin çalışmaları hakkında 
geçenlerde .vazdıi?ım rr.ektubda 
bahset.miş ve temsil komitesinin 
.Mavi Yıldırım piyesini hM:ırla<lı
kını bildirmiştim. Piyes 27 Nisan 
akşamı Samsunun münevverlerini 
ve gençliğini temsil eden altı yü
zü mfi.tecaviz halk huzurunda ve
rildi . Saıh.nenin reJisörü Dr. Ad
nan Serter, Osman Şensoy, Nee
mi. H~e. Bch ice, ve diğer ar
kadaşlar rollerini büyük bir mu
vıat'fakiyetle yaptılar. Temsilden 
evvel reis 09m:ın Cudi Gürsoy 
gii-zel san'atlar v~ Halkcvleri hak
kında faydalı bir konuşma vapmtŞ 
ve ilaveten monolORlar yapılmış 
filimler ~ömerilmiştir. 

nünde imdhanlara batlannufhT. 
KurslaTa mahkumlardftn 90 kiti 
muntamman devam etmiştn.lmti -
lıe.n heycd, müddaumumi muavin -
lerinden Kemal Berltarda, hap;.ba
ne mcıdOrli İbrahim Hddmoğlu, 
Halk.evi namına bıaşmııa.1llınıeorden 
Ziya Sumer, Gaffar Güneri ve Ek
rem Edgüen:len mütetekkildir. 

Oenııleri Tınaztepe okulu öireL 
meni Emin Se.ğtÜTk vermiştir. 

lmtihltft neticesinde kursa devam 
edenlerin umumiyet itibarile ıalahı 
bal etmit vaziyette olduklan gibi 
ım1liyet duygusu Ye vatandaıı sev -
rnek noktalanncl.n çok iyi yeôftiril-
dikleri görülmüftiir. 

Ruhi ıddak ter\1iyesine der91erdo Antakya bükm.et bb.. •e miiteLa- Ydmu ~ 
büyük eh~yet nrilmljtir. Hatay muhabirimiz yazıyor: 23/Maamafih. 432.520 lira üzerinden 

H~Jkevı, .lc~rs!a.r• devam eden . t~ T cmmuz 19 39 tarihi.ade ife bqlı • te.bit edilmiş bulunlın yeni bütçenin 
leben_ın. her türUi der• malzememnı yan huwm muhasebe ilk olarak do- n.ridat ve tah.ilat kamında fazla 
vc~ .. ttiT. • • • kuz ay için '471.084 liralık. bir büt- bir aÇlok k.aydedilmiyeeeii muh.alt-

ç>iger taraftan tcltn:nıı: hapteh-a- çe hazırlarnl!fttr. Bu bütç.eAin; kak telakki edilmektedir. 
ncaınde b.ılunan mahkumlarc:Lan ek- 114 200 li.....ı naf_,.., 167.693 li- H .. bü•--.-' tı A h sebe 
ilerisi bu la.uataki kanun hükümle- ratN •maarife 141 466 lira•ı muhtelif L-'laer uçnd-..r.. ~~tn. ~ l~a a 
• d · ·L~- -~ k d J b ' · nıısn rı .. , Yetm.it utn rraya ya-nn en i9Öll90C eoere ev et ve e- ve ınü..t«ek .;..}erle ve hwıusi muha.. '---- b' · L • li" · · · l led' ... h' l ind • r .,.. a;m ır pare. IIIV'T DiT gı ıçm ayn -
l ıye k~e :km~l Buınta~ta aebe ve umumi mec::l:ia h.izmetlCTine. mıt ve beın1caya yatı~ılmıfttr.Hatay 
~ ı'ja da ıathf'f th er. ma - 28,2 75 lrraa sthhat ve hayrr itleri. vilayetinin ümranma vakfı gayret 

m ar ~\~ •'je l veyak: para ne ve 19.650 liruı da ziraat ve v&- ve mc.i edecek. olan bu birliğin aer 
huk~ınİ . d . 'f odan ard b'H~un teriner işıerine taheie edilmittir. mayesine vilayette meYcud dokuz 

Bu 
um e~ Le_n .~:~ a_ ~e k'c ,_e 1 r 

1
er. Elde geçmite aid hiç bir ~ bu- belediye de iıtiri\: eylemektedir. 

suretae ıwıpıımaneoe ı a;UVTet e- lınmıadan yapılan bu bütçenın tah.. S · · b 1 .. bin 1i 'b-
rin atıl vaziyette YC .İstifade9iz kal. silit kısmı vl'kıa dü~k 1\etice ver- AeWrma)'e91nl u ~ı yaz raya 
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muı yeri-Ae onlardan istifade etrnelc . . F L t • L,_ ti d lig ederek. faalıyete geçecek olan 
oıJfbr. a&.a , umumı mzme eT en H . birl'W' ·ıa · 

mümkün olacaktır. Kanun mucibia. hiç Oirinin ak•dıiı kaydedilmit « • ~hta~ ~~r ıg;ı~ TI yhetan ~u-
~e mahk6mlar hu cibi hizmetlerde de'"'klir, 939 bütçesi 515.940 liTa mı 1 tıy-ramıı temtne ça pcac; Ve 
imrum.iyet 1kib.rile çalıpnak iste - ü~ne hazırı..m.ı olup bunun· Çe.hımala.rına yahıız bir tohir ve 
mektf'dirl~r. 207. ı 88 lirası maarife, 1 32. 790 li~ kasabayı değil batiin köyleri hedef 

Alakadarlann, bapisltanede iyi rası nafiaya, 12 7. 762 lirut husu• ittihaz eyliyerck denm edecek.tir. 
tanınmıt. halleri~i ı8lah etmit mah- muiıaaebeye; 24.930 liraaı sıhhat Vilayetin bu t~ebbüsü ~ub!t ve a.. 
~lerı. hu tekilde çalı§tlnnalart, ve 1'ayrr i,leTine: 23.260 lwaaı da lika.darlar nezdınde deno hır mem-
çolc yennde olur. ziraat ve veterinet" itlerine tM.iı e- cıunıyet uyandırmıfttt, 

dilmiştir. Vilayeti teşkil eyliyen yedi kaza-
Mil't Şefin portreleri S1Yas 

Halkevine de ası'dı 
94 l bütQeei, her ne kadar bir tec- da da huaıai mııha&ebe t~kilatı ku

rübe malMulii olmak ve hakikate rulmut ve idareler tam kadro ile it 
tevafuk ettirilmek arzusile hazırlan- görrnİye batlamqtır. Bu şubede mü-

Tckad. (Hususf) - Milli Şef m.- da hrr buçuk yılh.lc bir tecrii· tehusıs ve muvaffalc bir elemanımız 
f.mnet İnl>nünün .şehrimiz HaHteıvi benin bunu makU. fdcilde mümkün olan Yılmaz Ookuzoğuzun yeni ba-
'Vle Partbrine hediye ettikleri por- blamıyaeağı-nda fiiphe yok.tur. ~nlara nracağıncla ıüphe yoktur. 
treleM törenle asılmıştır. Törene 
ba:rktan yt}zlerce lı:işi iştirak et
miş, Halkevi reısi Hıılllsi Yetişkin 
bu münasebetle kısa bir söylev 
ve~tir. 

Çorln Halkevine de Milli Şe!in 
retimleri taBk edildi 

Çorlu (Hususi) - Cümhur Re
fsbnız İsmet İnönil·nün kaza idare 
heyetine hediye ettikleri büyüle 
laıt'adaki loto~rafileri Parti ve 
Hıal:keıvindeki ınevkilne meraaim
lc talik edilmiştir. ---------

c Akhisar Halkevindeki merasim ) 

Bir a\1şam sonra da sporcular 
şeref'ine y\.i'Z elli kişilik bir çay 
ziyafeti tertib edilmiş, bu .toplan
tıda Giresunlu, Sivaslı, Çankırılı, 
Samsunlu sporcular tarafından 
millt oyunlar yapılmış, temsil ko
mitesi kukla ~termiştir. 

Hafta içinde Emin Hek~il. 
Dr. Kenan Aker, başöğretmen Jı'a
ruk Tugay, Hal.k.evi reisi Gürsoy 
tarafından konferanslar verilmiş
tir. Ankaradan gelen pe.razitolo~ 
Nenad ÖZ'dilek parazitlerin haya
tiyeti hakkındaki k<mferans ta bü
yük bir alaka ile takib edilmiştir. 

Ckne Halk~inin kövcüler ko
mitesi Alanos köyüne b!r seyahat 
tcrtib etmiş, köyde temsil veril
miş, bandonun htirakile bir bay
ram yaşatılmı.ştH'. Köylü hastalar 
doktorlar tarafından muayene e
dilmekte, ilaçları parasız veril
mekıte. asker ailelerine yardım ya
pıı.larak mektublan yazılmaktadır. 

Halkevi yaz mevsimi dolayısile 
hazırladı~ zen.,!?in ~mını ha
raretle taıtlbik etmekte ve muhite 
çok faydalı olmaktadır. 

Halkevinin «avretli reisi Cudi 
Gürsov baeta olduğu halde bütün 
ı?eneler içli bir alô.ka ile ve hızlı 
bir mesai cahşrnaktadırlar. 

Bartmba bir orman yangmı 
Z.Onıguldakıtan yazılıyor: Bar -

tının kuzey batısında 5 k.m. mesa 
saf ede Çırçır deıvlet ormanında 
7 Nisan tariıhinde bir yangın ol -
mu.ştur. Koruma ~rupu komutanı 
ve erleri ve müteakiben bölge şe
fi ve jandarma bölük komutanı 
yangın yerine .(!elerek derhal sön
dürme faaliyetine girişmişlerdir. 

Rüzgann sert esmesi vüzün<len 
hemen onune ~eçilememişse de 
bö~e şefinin aldığı fenni tertibat 
la aıtcşin etrafa sirayet etmemesi 
için orm.an karşılıklı yalalrnak 

Ed:rnede Çocuk Esirgeme sureuıe o J?iln saat 10.20 de sön
düııme nilhayeıt bulml1$tur. 300 

Kurumu top'anllsı köylü bu faaliyete iştirak etmis ve 
Edirne, (Hususi) - Çocuk Esir- qok fedakarlık göstermiştir. 

Reme Kınumu bugün Süleyman Tarla açmak kasdile yapılan bu 
Kıyıcının başkanlı~nda topla.na- yangın netkesinde 120 hektorl1k 
rak Mayı.sın 9, 10 ve ıı ci llÜnle- Alchicı&T (Husu.;) - Milli Şefi- milletinin güven aenıbolüdür. En bir parça kül olmuştur.· Suçlular 
rinde Sarayiçinde yapıla.calını mi2: laınet lnönünün Parti ve Halk çetin günlerde iatildll ve ,erefimiz adliyeye verilmistir. 
bildirdı~ Kır1tpınar ~reşlerine ev~erinc hediye ettikleri .imzalı ~~- için muzafferane mücadelelerle piş-
nezaret etmek üzere beş ~en tıogra~arı bw-aya. gelmış ve dun mit ve bu milleti birçok tercf, aaa - Çorluda nUfUS İŞieri 
miırekkeb bir hakem heyetini ...,,,._ meruımle ıeref yeRne lconulmuıtur. d t t Lı-' h t • l _.... B .. .. b .1 H Ik . e ve era&..U.ye maz ar e mıt o an '""-rlu ('tL·s i) ç l .. 
:miştir u tören munaae etı e a evı ta- T Şefimi b .. d ba d vv IO"U us - or u ı?OÇ -

Sc<;i1en hllkemler fU arkad~lar k>nlan bqtan bata halk.la dolmuı ıevgı ~ z uaun e tımız ~- men iSkAnı çok, nüfus ve muame--
da1' ' baretıtir· ve parti evine hava kurumu muha. dır. Bız onun etrafında ııarsılmaz bir leleri türlü ve kalabalık bir kaza 

Mlmemüs .Fuad Aydemir. Su- sibi Ahmed Ünal bir nutuk irad kütle halinde topla.onuf bulunuyo - merkezimizdir. 
:volcu Mefuned pehlivan, İstanbul ederek ezcümle tuniarı aöyle - ruz.» Buna rağmen iki faal nüfus me 
Ştşe fabrikasında Fuad ~livan. mittir: cılnönünde ordular ye.nen, Bu sözler h.araretle alkıılanmış - muru her gün nüfus dairesi kapı 
Ekrem Demiray, Sa~i Kıvanç. Lo7.a.nda bütün bir huaumet cihanını tır. Müteakiben İatik.Jal martı çalı- sı önünde biriken yüzlerce müra-

Kurı.ım hergün toplanarak J?Ü- mağlftb eden k11mandan, )'llmıyan, narak fotoğrafjJe,. Parti ve Halkevi cat sılhfüini hiçbir sızılıtıya mey -
reeler etrafmda fay-dalı kararlar lrorltmıyan ve ietiklil uğrunda hiç ealonlannın şeref yerlerine aııılmıt- dan veruneden işlerini intizam ve 
W!nru•ktedir. biT fedakarlıktan Çf'Jtinmiyen TüTk tır. sürat d~Uin<ie üa etmektedirler. 

c8oD PM&a. Dlll Wriba: 102 Diye tekrarladL - Ba·hçeye çıkm~tınız, değil 

lstanbul Levazım Amirliğinden Verilen 
Harici Askeri Kıtaatı ilanları 

. 450,000 kilo sığır veya keçi eti kapalı za.rnn eksiltmeye JrorunUI 
Thalesi l~/5/941 Cuma. günü saat 11 de An.kat'ada Lv. Amirilği satın 
komisyonunda yapılaca.ktır. Ev.saf ve şartnamesi komisyonda göriilür. 
teminatı 9575 Urod.ır. Ta.llplerın ihale saatinden bir saat evvel ka.J"unl 
sikala.rile teklif mektubla.rını komisyona vermeleri. (2328-2308) .. .. 
Aşaiıda yazılı Ine9adm pazarlıkla eksiitrneleri 8/ 51941 Perşembe 

saat 11 de Konya.da askeri satın alına. kom.Jsyonund3 ya.pıla.caktır. J'S 
zarhktıan sonra tak.a.rrür edecek fiat ilrerinden % 15 teminat alınaca~ 
Taliplerin belli va.k.ıtte komiSyona gel ı:neleri. Şartn~ .1tom:=onda g6 
rültir. _,, 

Aded 

18,000 5,SX15 Perçin çivisi, 
28,000 6Xl2 Perçin çivisi. 
46,000 Büyük perçın pulu. 

4,000 Üç köşeli halka. 
26,000 Köprülü, memeli, çengelli toka. 
9.000 Kopriilü memeli toka. 

110,000 2. Santimlik tek dilli çıkırıklı tob.. 
7,000 1,5 sa.nUmlik tek dilsiz toka. 

14,000 Çanta dip çengeli. 
14.000 -eıxs perçin pulu. 
42,000 Madeni düğme. (dört delikli) 
14,000 Kesme kanca. 
ı.~.000 Orta. perçin pulu. 
14,000 Köprülü &ürgü. 
1',000 Köprüsüz sürgü. 

* * 
(2354..3473) 

Beher metresine tahmin edilen !iatı 309 kuruş 50 sant.em olan 50 ()Ol 
metre k.ış1ı.k elbiselik kuma.ş pazarlıkla. satın alınaeaıctır. ~.ooo metredell 
aşalı olmama.it üzere ayn ayn teklifler de kabul edaır. İhale.sl 715/ 1141 
Çarşamba günü saat 11 de Ankarnda M. M. V. Satın alma komiqonu~ 
yapılacaktır. Evsaf ve şartnamesi 774 kuruşa ~ondan alınır. Talib~ 
rin teklif edecekleri mlktar üzerinden kanun! kat'l tem;na~arile belli n,.-
lcit.tıe kx>mis,ona. gelmelert. (2348_342()) 

... * Ket'f bedeli 54,507 lira. 36 turuş olan bir anbar ın.,a.sı ta.palı zarfla ek.sil~ 
meye konmuştur. İhale& 16/ 5/ 941 Cuma. günü saat 15 de An.tara.da M. ıı. 
V. Satm alma konlı!yonun'tla ya.pılaca.ktı.r. hk teminatı 3975 lin. 37 ko
tilştur. Keşif ve Ş&Tt.naJT12& 273 kuruşa. ılrom.isyondan alınır. TalipleriD 
ihale sa.atl.nıden bit aaat evvel kanuni ?e&kalarile teklif m.ekt.uplannı Jc4. 
miByona vermeleri. C.23S4) (S347) 

• * 140 ton Mobiloil veya. Kutirol veyahud Şel muta ve bunların benzer-
lerinden yazlık motör yağı ile 65 ton va.lvalin, 40 ton gres yağı, 40 ton gas 
yatı pazarlıkla. . .satın alınacaktır. Tahmin bedeli 150,600 lira kat1 teminatı 
2'l,a90 liradır. !halesi 9/5/1941 cumıı günü saa.t 15 de Antarad.a M. M. v. 
Satın alın& ~yonunda yapılacaktır. Taliplerin belli va.kitte komisyona 
gelmeleri. c2sao-sı~2> 

* * Mızıka k1P8stt>da. ilAve ka.t in.ıı,a$ı ya.pıtınlacaktır. Keşif bed~li 3'1.842 
llra. 53 kur'l.14, ilk temin.atı 2838 lira 19 kuruştur. Kapalı zarfla eksiltmesi 
21/6/ 9'411 Ça.rf8.Jllba glinü saat. 15 de A.nk&rada M. M. V. Satın alma lı:o _ 
tnis,Tônunda. yapılacaktır. Şartnamesi 390 kuruşa tomisiondan alınır.· T&
liplerin ka.nunl ve&kalarae teklif melc:tuplarmı lliale .saatinden bir aaa& 
eTiel komisy'ona yemıeleri. (2324-32.86} 

* * Keşif bedeli 54,190 lira olan ikı anbar ~ tapalı zarfla eksiltmeye 
konm.U§tur. ihalesi 8/5/~1 Perşembe günü sa.at 11 de Ankarada M. M v. 
•tıın alma komlsyonwıda yapılacaktır. İlk temınııtı 3959 lıra 50 kuruştur. 
Şa.rt.nam~i 271 kuruşa komi.!yondan alınır. Talipierın ta.nunt veslkalarıte 
teklif mekt.ublarını ihale saatinden bir aaat erıeı koml.syona verme -
leli. (229ı3-3071J 

.. * Beher a.dedine tahmin edilen fiatı bir bıruş olan 10,000.000 aded nal 
mıhı ko.palı za.rfla ek.1at.meye konmu$ur. İhale& 8/5/941 Perşeın!>e gü -
nü saat 11 de Anka.rada M. M. V. Sıı.tmııhna Komlsyonundo. yapıla -
ca.ktır. İstekiilerin 6250 liralık ilk temioo.tlarile teklif mektu.blarına 
ihale saat<nden bir sa.at evvel komiıJYona "t'ermeleri. Şa.rtn.a.ıııe&i 5 lıraya 

Komisyondan e.l.ınır. 12152.2185• 

* * 5000 - 6000 ~ gem demiri alıııaeaktu. Paz:ı.rlık.1'8. elı:.slltmea 9/5/ 94.J. 
CU.ma günU saat 16 da Ankarada M. M . V. satmalma Komisyonunda ya -
pılacaktn-. Tahmin bedeli 16,000 lira Jcat1 t.eminatı 2400 lira.dır. TaJlblerın 
belii vakitte komisyona. gelmA!leri. (2344 _ 3381l> 

Devlet Demiryolları işletme U. M. den : 
Muhammen ~llerile miktar ve vasıflan a1a.ğıda yazılı iki gurup maı-

7.em.e her gurup ayrı ayrı ihale edllmek üzere (9 :ı.IH.l) Cuma günü hisa.. 
larınıda yazıll saatlerde Ha.yda.rpa.şada P,t' bin.ası dahilindeki ltomlsyoa 
tararında.n t:a.palı zarf u.sulile aatın alınacaktır. 

Bu i.IC girmek i.c;tiyenlerin her gurııbun b.lzasın1a. yazılı muft.kkat te.. 
mJ.na.t ve kan.unun tayin ettiği Yesaikle blrli.k.te te~ı!lerıni muhtevi ka
palı zarflarını eksiltme aaatlerlnden bll'el' sa.at e-vvellno kadar kom.isyoıı 
rei.sUğme vermelerı lanndır. 

Bu iŞe a.ki ıartnameler komi.!yondan pen.&n olarak datıtılmalı:tadır. 

ı - Mubt.e.U eb\ltt.a 7f'IOOO aded Amerikan 8al'ğı, muhammen bedeli 
(12000) lira :nuvaklrat teminatı (900> lira olup elc&'.tnıe.si saat < 15 > on 
beşte yapıl9.caktır. 

2 - Muhtelif eb'atta 4-0000 aded gaz h,ydrotil muhammen bedelı (S4-0IJ 
Un, muvakkat teminatl (255) lira olup eksiltmesi sa.at (1!>.30ı on ~ blL 
çukta yapı.l.aeaktır. \3176> 

Dehkanlı bağırdı: 
Kırmızı kaşları takallüs etti. 

Dt.u-,run ıbir tavırla Amerikalıya 
baktı. Fakat ona btr sual soracak 
laldar zam.an olmamı$U ki Stephen 
daha evvel atıldı ve: 

nri Garrison? 
- Evet. 
- Ne yapmak için? 
- Mis Dean'in Vikontla bera-

- Kızmayınız. mösyö. Ben böy
le cesur bir hareket görmedi~imi 
itiraf ederim. 

gınlık ~rmeden. tatlı bir se6le 
konuşuyordu. 

Genç kız, ıbabasına peki der ~
bi baışile işaret etti ve ~özlerini 
Steıfıene doitru çevirmeden dı~ 
Ç'ıktL 

Dunoaıı M;eri j{'irdi. 0-
aa Dw~t'i çdırt"RUını ve he
men od.aya aetırm.e.sini söyledi. 

XXXII 

Y ma: V alcntiıa Willianu 
~DQ kız babasının, Jdend·i.sine 

yakla.şm3\Sını bekledi, ve hiıc SE'si
ni çıkarmadan ona cüzdanı uzattı. 

Kısa bir zaman içinde şatonun 
sa'hibimn sükfuıeti kayboldu; göz
lerinde bir parlaklık belirdi ve he-

Torray mwtad sülı::6net! ve Yeka yecandan titriyen bir sesle bağır
n ile içeri ~rmişti ve hareketle- dı: 
ande. BeQ(in kendisinı ziyaret et - Ah, dernek siz onu buldu-
ıiJ?ı akşamki mera~ kat'iyen yok- mu:? 
ta. Flora, Garrı.son'a, babasının Genç kız tasdik edet' mahivette 
Wraz ra'baiau oldu~unu söylemiş- bir işaret yaptı, cüzdanı açtı' ve 
ti ve onun için de kendisini ıör- oe'Y'ab verdi: 
menin mümkün olamıyacai{ını na - Bu f'otöyün arkasına scıklan
- etı~. Kendi evinde çözüle - lllJttı. Onu Mis Dean. ~i. fa
o.k olan bU dnm.ın en yük.sek nok kat içi boftu, 
tMma vatı.etıkça, Torray, git - Deci. 
~. mtıtad va'&ivetten da - Şato sahibi yeis ft hayııet :için-
laa sakin oluyor ve v\1zilnclen il: 
lııfııQIMr ifade okuDIM,.ordu. - Bot mu idi.t 

- Bu cüzdanı herhalde biri o
raya saklamı.ş olacak. Fakat bu a
dam ~ benim, ne de V~ritv'd1r. 

Dedt. 
Torrav bir kızına. bir de Garri

lılOna bakarak sordu: 
- Bilardo salonu-nda olanları 

biliyorsunuz, de!nl mi? 
Garrison basını <''llladı: 
- Evet. Fakat bu adamların 

Verity'ye karşı olan ithamları çok 
gülü111Ç şeyler. 

Dedi. 
Şato sahibi tlrnak!arile oynu

yordu. 
LAka'(Jıd bir ta'nl"la: 
- Hel' ne olursa olcnın, dos'tu

mızun, bu vazi \"et k~ısında rr.az
nun ol.du,iunu düşiinüyonmı. 

Dedi. 
Stephen Ol'NDlulm kaldırdı. 

Cevab vermedi. 
Torray aöderi.D.e clıwam .ut: 

ber olup olmadı~ını anlamak isti
yordum. 

- Niçin bu husuŞta Ber~e ha
kikati söylemediniz? 

- Çünkü Mis Dean'in. kendisi
ne karşı bu kadar adi bir düşün
cede olduğumu bilmemesini isti
yordum da ondan. 

Flora hararetli bir şekilde öne 
atıldı ve onun sözünü kesti: 

- Bu. doğru değil, dedi. Mösyö 
Gamson hiçbir ~Y sövlcmedi, 
cünkü bana ihanet etmek istemi
yordu. Beni Vikontun odasından 
ç.tkarken ~ördü: Ben de ora va cüz
danı aramak için ~irmiştim. 

Kızına bakmakta olan sato sa
hibinin ,!?Özlerinde bir hiddet dal
gası parlavn> ~eçti: 

- Siz Vikontun odaı:ıma mı llit
tiniz? dıedi. Fakat bövle bir tehli
keye k()flll.8.k sizin elinizde de~l
dtr ve ben buna mMıal bırakma
malı tdtm. 

Dedi. 
Flora hemen gaelik lehcesile u

zun uzadıya konuşmağa ve ellerile 
de hareketler yapmağa başladı. 
Babası onu durgun bir tavırla din
lıY'Qrdu. Başı önüne dnğru küskün 
bir şekilde düş:nüştü. Fakat ,gözle
rile de Amerikalıyı takibden ge
cikmiyordu. 

Arada sırada ııcnç kıza bazı su
aller de soruyordu. 

Sonra, S:?ene daima Stephene 
bakarak, Floraya ingil zce olarak: 

- Bizi yalmz bırakırsanız çok 
iyi olacak, çocıt.ı~uru. 

Dedi. 
Ve illve etti: 
- Zira Mösyö Garrison ile yalnız 

konuşmak istiyorum Havdi, Mös
yö Veritv'yi arayıp bulunuz ve he
men buraya bizim yanımıza gel
meeini söyleyiniz. 

Dedi. 
Şato uhiıW. limdi. hiçbir kız-

Torray tabakasından bir tutam 
tütün aldı; her zamanki sakin hali 
a~t etmişti ve sakin görünüyor
du. 

Milyonere dönerek: 
- Aziz dostum, dedi. Kızımın 

bu ıted.birsiz kaçamağı hakkında 

sükut etti~iniz icin çok a..cril bir ha
rekette bulunmus oldunuz ve beıı 
de, kendi hesabıma. Mösyö V~ 
rity'nin kibrit kutusunu aldıJh za
man, Berıti kandırmak için her 
şeyi oldu~ gib! söylememesini 
çok .akıllıca buluyorum. 

Garrison sert bir tavırlaı 
- Niıçin böyle hareket ettim%! 
Diye sordu. 
Ev sahibi 11?ömle.ğ'inin ~öf?süne 

bir fiske vurdu ve oradaki tozlan 
silktikte.n sonra cevab verdi: 

(Arba yar) 
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1 N için-N ered n Posta s o 
General 
diyor ki 
<Butarıüı 1 inci aaytacla) (Baştarafı 5 İnci sayfada) ızun içinden boşal -ı' ı.:abildir. 

Bununla beraber Musulda zen- Acaba hakikaten bu böyıe mı! Şayed biz kn • ndcki 
gi.n ıbir petrol cı.aınan vardı. Bun- Şayed mumun alevi üzerine be - haınızı karbon g ı e ya-

DDnkO spor hareketleri 

Tekirdağlı Hüseyin 
Mersinli Ahmedle 

berabere kaldı· 

dan ıbaşka lrak, Mısırla .l:t~Jlistın _ yaz bir tabak tutacak olursanız ta- .nan bir mumu g ne bu ~avanozun 
den Basraya gıden en kısa kara ve bağın hem karardığını, hem de su içine sokacak olur {, u de a mum, 
hava yolu üzerinde bulunuyordu. damlacıklarile bezen.diğini görecek. kavanoz tekrar hamızı karbon ga-

Onun için lngiltere, İngiliz mü ffi.niz. zile d<>luncaya ktıd '• yann.cı ktJ. de. 
hen<ilsi Willqıcx'un harbden evYel Demek ki, mumun yanı§ı esna - vam eder. Fakat v kta ki ı avanoz 
ki masraflı imar \ e sulama pro- sında su hasıl olmaktadır. hamızı karbon gazi! dola.-, 0 za _ 
jelerini 'bir tarafa bırakarak sade- Fakat, gözümüzle gördüğümüz man mum tek.ra öner. 
ce .tııiıusu1 petrollarıle. lrakın as _ sudan maada hamızı karbon gazı Mum:.n yanışı zamanında obi -
keri vaziyetile me~ olmayı ter- da meydana gelmektedir. jen kaybolmaz, fakat hamızı kar -
elli ettı. Azami miktarda petrol Bilmem haarınızda mıdır~ Hani bon gazile au buharı.na tahavvül 
istihsal etmek için icab eden tesi- bir ye.na.n bir mumw bir kavanozun eder. 
sat Fransızlarla müştereken yapı- iç.ine koymuş ve neticede kavano - Eskiden .inaanlar bunu bilmezler. 
lırken iham petrolu denizin kena- zun dibinde hamızı karbon gazi di. 
rma kadar akıtmak için Irak ile hasıl olduğunu görmüştük. Sonra, Ancak bundan dört küsur asn 
Maverayı Şeria (Transyordan) tekra.r _yanan bir mumu bu kayano- önce ya;ı'!a.n ~ir_ tek insan,y yan1Şın, 
ve Fıl!'1in topraklarını geçerek, zun ıçı.n: koy.un.ca, . ~umım, tıykı yanma hadısesvıın ne oldugunu an
pek mukemrnel bir surette insa auyun lÇHlde ımış g hı yanmadı gıru la:nı~tı. 
olunan; Hayfa limanına varan de- da müşahade etmiştik. Bu adam., me~ur ltalyan ressa
mir ıoorular ferşedildi. Bu demir Kavanozun içindeki hamızı kar. mı, alimi,. mühendisi Leonardo do 

... flırafı 1 inci .nada} ıİkinıci deıvre 1 inci dakikada gelcı::t biııikl.ç.ilerinin i,tirak ettik. boru Yolundan bir şube, Irak ıtop- bon gazini. bpkı bir ıru ~ibi kavano- Vinçi idi. 
Dinarlı ~il Gönenli Hamdi- F~ner Küçük Fikret ayabzıdan ilk leri bu koşu çok muntazam ve o nis raklarında ayrılarak Fransız man- -- -- -- -

~. Lüleburgailı Ahmed Manisalı golü kazandı. bette de heyecanlı geçmiştir. dası altıooaki Suriyenlıı Şam 
!!alile, Molla lıfehmed de Milli - 13 üncü dakikada Harbiye ibu Eslcicıehir K eli b "} 1 ~ · Trablusu li.manına ,götürülmüşttl 
time ıpes etmişlerdir. .an}e n.>n<>ltıdan mukabele ederek b" "kl t-s ·ıe . ve docka "k -" 

0 
geken Evvelkisi. İngilizlerin ve ikin<:isl 

r<.r..--:. ,.~ ~ ısı e c;ı n aon a ı naa Çl an Fr l · 
"7WJÜ.n en mühim maca elan bir "'Ol ka:umdı. .. .1 .ı -ı .1 . tir" k . ansız arın petrol hıs<;elerini de-

~ ,.. maru er uo ayısı e yanşa ış a l - · · l ed' d · 
D.1ersinli Afımed, TekiTda/tlı Hü - ~ üncü dakikada Ali Rıza u- . lı . . 1 . 1 di mze ısa ıvor u. Her ilci akıtma 
Beyin arasında idi. zaktan çekti~ bir şiltle Feneri t:ta çın şe nmıze ge emem~ ~r r'. yerinde tasfiyehane!er yapılmış -

Tekird'ağlı Hüseyinden otuz ki- Ub vılZiyeıte ~etirdi. Bu yar~~a ~nkara bolgesınd~~ b. Bir iki R:iin evvel Şam Trablu-
)o noban olan Mersinli Ahmed, Bu devre:ain de nıühim bir Jı:ıs 1, Bursa bolgesınden 4, lstaobul bol sundaki petrol limanında vuku bu 
bu mflsabakada pek cesur bir ,se- mını hakim ~eçiren Fenerl:ler 23 gesinden 5 olmak üzere 1 O bisik ~ lan bir iştial neticesinde tasfive
kilde ~reşmeğe muvaffak olmuş- ve 41 inci dakikalarda Nadnin at- letçi i~irak etmiJtir. hane ile beraber buradaki tesisat 
tur. tııı iki ~ile mü!abakayı 4-1 l(alilı Umumi tasnif itibarile btanbul büyfık ziyanlara uğramıştır. 

O'.ç deıvıdrı kıdt beş dak1ka o- :t>iıtirdiler. bölge.in.den Halik Oflaz 5 •aat .. 3 Aynı zamanda Irakta intibah 
larak yapılan mnsabaka. ~aman ~stanıbul takımlarmın karıısın- dakikada hirinei, 13 dakika fırrk.la 'Ve istiklal arzuları kendini ziyade 
2ılmıtn ~k çetin cereyan etmjştir. da Ankarada en iyi net!ceyi 2 be- Bursa bölgcıünden Hikmd Altın - sile hissettiriyordu. İngi1tered.e da 

Mersinli Ahmed, 'bazı müşkül raberlikle Maskeliler almış oldu- taş ikinci, İstanbul bölgesinden Sab hi Iraka iıStiklal verilmek yolun
-.aziyetlerden 'birkaç d~fa köprü }ar. ıi Doğudağı üçüncü gelı:nişleTdir. da şiddetli ternayilller ~rülüyor 
kurmak suretile kurtuldu. Galatasaray maçının hakemi lstanbul bö}g,.si itibarile Topka.. ve bu babda matbuatta ehemmi -

Tekirctailı Hüseyin, ba yaman Ylliuf, di~erinin Re!üc idi. pı klübünden Halid Oflaz birinci, y~li ya~ar gör~lüyordu, Onun 
l'a'k~bini yenmek icin bütün kuv- Oç ~ehir atletızm maçı ayni klübden Sabri Doğudağı ikinci, ıçın İnı_gıltere, 192? d!?, Irakla bir 
-.etile Mersinli Ahmedi ezmeğe Y . klübd M ff G.id' . dostluk muahedesı aktederek, ev-
teşebbüs etti. her türlü oyıınu tat Şehirleraıası atletizm müsabaka - !~e ~ynj la dn uza er ıcı velce mukarrer oldu_ğu üzere 1925 
bika ~alıstı. fakat bir «iTlü fa'zla lan dün Fenerbah<;e stadında kala.. uçuncu 0 mu-ş r lr. de değil fakat, 1932 de Irak Kral-
lbir muvafiakiyet kazanamadı. halik bir seyirci önünde yapıldı. Hususi maçlar lığının hükümranlık haklarını ta-
Gö,ğüs ~ğii.se kırk beş dakika de Ankara, İ•tanbul ve Balıkesir at - !llılllağı kabul etti. Aynı zam.anda 
\'am eden çekişmeden sonra mü- letleri arasındaki bu müsabakalarda Dün Şeref sahasında Beşikta,, İ. In,giltere Irakın Milletler Cemiye-
ıa•baka berabere bitti. İzmirli atletler yer almamıştı. Sporla hususi bir ekzersiz yaptı. Ne tine kabul edilmesine yardım ede-

'.I'ekirdağlı karşısında büyük bir Müsabalcaların heyeti umumiye- ticede 1-0 İıtanbulapor galib geldi. cekıti. 
tehlike e;eçirmiyen Mersinli Ah- sinde dereceler diifijktü ve bekle - Beşiktaş takımı nolc9an<lı. Mukavele mucibince Irak 1932 
Jtıed lbüyük kilo farkı dolayı.sile nen heyecan görünmedi. · Taksim Gençlik takımı da LO de istiklfiline kavuştu. Ve fn~ilte-
dana par1.ak bir netice alamadı. MeYrim batı, bu derecelerin dü.. Beyoğlu Gençlik takımını yendi. re ona petrol istihsalfıtmdan ehem 
Fakat -pek ('Ok takdir edildi. §Üklüiünde büyük bir amil olmak- lzm:rdeki Milli Kuma miyetli bir hisse verdiği için :ma-
Milii Küme maçları la beraber, atletlerimiz arasında da livesini düzeltti. Ji'akat İıı,ı..riltere, 

rekabet doğuracak bir müsavat gö. maçları petrol sahalarının işletme idaresi-
Ankara. (Hususi) - Milli Kü- rünmediği dikkat edilecek bir nolı:· ni kat'i ve sarih b·r mahiyette o-

ıne maçlarına b~ . 19 .. ~Yl6 tadır. !zmir, ~ (Hususi) Bugün larak. elinde tuttu_ğu gibi Irak hü 
Sta<lmda ~5.?00 , kişının <ınunde Muzaffer henüz aüratini bulama.. Alsancak stadında Milli küme kumetinin askeri ve dış siyaset 
deva:n ~ldi. _ mış, Rıza Maksud ise uzun bir mev- maçlarına devam edilmiştir. Jrnntrolunu da eli altında bulun -

'Mıllı ııtum! n:açlanndan once simi düşünerek kuvvetinden fazla Altay _ Demirspor maçını 4-1 <lurdu. Bunun için Bağdad'ın. Mu 
Ankı:ı:ra tekaud.lerıle 9aıat~a.y tasarrufa lüzum gören yanşlar yap- Altay kazanmıştır. Altınordu - sulun ve Basranın . yakınlarında, 
tekaudlen arasında, eglencel~ bır mıttır. . Gençleııbirlii{i maçını da 1-0 Altm İn,giliz uçakları ve I~iliz asker le 
kAnkarqılaş.ma yapıldı_ ve d.ilnetıcede Sayılı atletler arasında en dü - ordu kazanmı.ş1:ır. dolu ibirer uça~ üssü tesis etti. 

araWar 2-1 galib .gel er. fille vaziyette olan mania koşucuw Bu suretle İnglltere en az masraf. 
G. aray 4 - Maskespor 4 Faiktir. en az fedaıkarhk ve en az yorgun-

. • .. . .. .. . 1 1 o metreyi 16 saniyede kaza- r . ~ luk mukalbilinde !rakı hem elinde 
Mıllı kümem~ bugunku ılk ma nan Faik 400 mamada 62 küeur sa- Bir doktorun güıllUk 1 tutuyor ve hem de ondan en bü-

çı Galatasaray ıle. Maskespor ara- niye gibi bir derece ile ık.inci ola - yfrk ölçü.leme istifadeler temin e-
ıında cereyan ettı.. bildi notlarmran divordu. 
ıru3akımlar şu şekılde yer alınış • A~letU:m eldpi bugi:inkü kad1osi. Bu istifadelerin iktısadi temel 

Gı:ıat ıe bu me'\"Sİm oldukça zayıftır. Varisler: 1 ıerini ıra'kın petroıu ne 'Pamuğu 
a asar ay· Saim - Adnan, ...... 'lr rd 

Faruk _ Mus~, l!:nver, Halil _ Al:ıınan d~eJer ~unlardır: Muhtelif se.bebl~rden ileri ge_ tç~il ediyc u. Bidayette Irakb-
Salfilıattin, Ariİ Salim, Bülend, 1{)0 m~t:Te: 1 - Muzaffer 11,3, lir. EvTeıa. ötedtmber1 kaıbul edi- büt~.' eski zamanlarda oldu,ğu ~ i 
Mdhmed Ali. ' 2 - Cezmi 11,5, 3 - Sami. len .san'at ve meıs.lıek sebebidir. yük mikyasta .>ulama tertibatı 

MaSkespor: Rifat _ Melih, Nec 200 nıetr.e: 1 - Muzaffer ~2,6, Hakikaten çok ayakta durmak yaparak burasını dünyanın en bü-
det - Osman Reşat İbrahim - 2 - CC'Ztnı 23,3, 3 - Samı. mecburiyetinde olanlarda bazı a- vük buğday ambarı haline gctir-
Ömer. Celil, 'Mehm~d, Ahined, 400 metTe: l - Aiımed. 53,9, meleler, işçiler, tez.gahta.rlar, ham .mek düşünülüyordu: Fakat oiinya 
Kenan. 2 -Ancıos 54,8, 3 - Gabıs. mallar ge™' ayakta dura.rak çulı§ ve biıtıassa Kanada buğday i:stihsa 

Oyun rü2>J(8.rı arkalarına alan 800 metre: 1 - ~ıza Maksud ma.k mecburiyetinde oan bazı latı o kadar yükselmişti ki, Irak 
Maskooporluların seri ve tehlike- 2,02 6/1 O, 2 - Galib 2,03, 3 - teknisyenıerde yavaş yava.ş baldır- da bu mahsulün ekimini artınnak 
1i bir akınile başladı. Ahmed. la.rdf. ve l>ae&ktaki mavi ~amar- pek faydalı olmıyacakıtı. Onun 

Galatasaray müdafaası bu teh- 1500 metre: 1 - .Rıza ~akıud; la.rın şiştili ve bunun &it ,rıde art- için bu proje bırakılmışU. 
ilkeleri ıbertaraf edemeden 6n~ı 4,27 5 / 10, 2 - Velı Demn, 3 - tığı görülür. Aqa.ınları bacaklar. Iraktan askeri bakımından i9ti-
dakikada Mask~sporlular soliçll - Sabahattin. d.a ağrıla.r artar ve geceleri uyu- fade ise, bu memleketi. Mısır ve 
ri Bilal vasıtasile ilk gollerini ka- 5000 metre: t - Mustafa 16,06, Juncaya bar bu airıla.r deVm Filistin ile Basra k:örfezi ve Hin-

Türkiye Cümhuriyeti 

ZiRAAT BANKASI 
Kurulllf tarihi: 1888 

100.000.000 Türk Lirası 
labt Te ajans &.dedi: 2a 

ilin! ft ticari her nevi banka muameleleri 

-
PARA BiRiKTiRENLERE 28.BOJ 

LiRA iKRAMiYE VERiYOil 
Zina' Bankasında ltumba.ra.Jl ve ihbaraız tasarruf hes&blarmda 

~60 lirası bulunanlara aenede • defa çekilecek kur'a ile aoaiı -
daki plA.na göre ikramiye aatıt.ıı.aca.ktır. 

4 Adet 
4 

" 4 • 
40 " 

" 100 
120 " 
160 " 

1JOOO 
600 
250 
100 
50 
40 
20 

Lirahk 

" 
" 
" .. 
• 
" 

4,000 
2,000 
1,00C> 
4,000 
S,000 
4,800 
3,200 

Lira 

" 
" Dikkat: Bt>sabla.rmdaki paraıa.r bir sene J9inde 50 liratla.n aşalı 

diifı:niyenlere ikramlj'e çıttı~ı takdirde cı. 20 fazla.sile veraeeeır:tir. 
Kur'alar senede 4 defa, 11 Mart, 11 Haziran, 11 EyUU, 11 Birin

ci Kanun tarihlerinde çekilecekt~. 

zan<lılar. 2 _ Artan 16,32 .. 3 _ Eşref. . w ıl t ... ~n H d'istan arasında bir köorü olarak mek mecburiyetinde kalmışlardı., 
N.er. Ağr ar iki~ ı; dvs dir. as ,_ 11 w •• b tt' · _.....:ı Bu . · · d ·'- · ,... .-. .-. - .-. ~ .- - .-. .-. - - ~ 

GalatQ"'"ray bu nole 24 üncü da 11 O metre m. inıah: 1 - F. aılı: .ıı:u anmagı ı~a e ırıvvı. uu. - Aynı zamanda Fıhstın e, za"ıren ___.,._._.,_ --~--
'79l r. 16 2 V fi 16 3 H talar sa.'b&hlaz'ı QOk ra.bat kalkar- nun i<;in de Irakta ucuş me~an- y-:ı..-. .:ı . l 'nden dolayı şid S El AN 1 K 8 AN KAS 1 

kr.kada A -ı·f vasıtası'lc cevab "ere- · - as · • - ayn. 1ar o" ~ı-"- b ı te if mıuu'l mcse csı . . . ' -
rı..ı ' ~on • · ı ı R 'd 59 7 · 6 cuçfi sonra aynı a - lan tesis etmek, Fıratı muhtel' d l' b' · h+ııa-ı patlamış bildi 30 unıcu dakikad.a Salim Ga- "' u tnama 1: - aşı • 1 k~ eder. San'&t ve meslekten eıt 1 ır ısyan ve ı • 

la~ra.vın ıl<inci s:?Olünü vaptı. 5 2 - Faik 62,3, 3 - Ferid. verlerinde. sedler vasıtasilc sişire ve 1936 dan 1939 yılına kadar sür-_, ~xı 00 h k 1 1 'L--1 ıba.şlta. 'Yal'i8lıer ltıazı hastalıkların rek, su uçaklarına inis yer1eri te- ....,,;;..,.ı.;;. 
dakika sonra Maskespor penaltı- "' ayra : - •tanDU netice.si olal1Wt vaki oı~bilir. MeSe B .uıu~., .... 

45 5 2 A k 46 4 3 B min etmek kafi 11:elecekti. u su- Bekır' Sıtkı 1937 de katledilmiş daıı ~raıberllJi temin etti. • ı - n ara • • - a- ıa. flepit denilen siyaa k.ın dama~ retle İnıp;iltere _ Mısır _ Irak - Hin 
37 nci dakikada SQltilattin Ga- hkesir. :rının iltihab neticesi bacak çok 1 . fakat onun cira.k Iraklılarındrr.> 

Teala tarihi: 1181 

• tdare Mernm: 1BTANBOL (OALM'J.'~ 

latooarayın ~allbiyet ~olünü yap. '4X'400 bayrak: t - Ankara, fiŞer. Hastalık .,...,.tikten .ıt0nra 
0 

d~tan etrateFi< hava yo u emnı - parolası, anlaşılan Irak millivet-
tı ve ıbiru sonra rla devre Galata- 2 ~ lstanbul. (Bu mü..balcaya Ba- tııa.oalraki ~;,'; M ka.lu- ve vetle islivecekti. perverlerine bir program olarak TürlıiyeJeki Şabeleriı 
sarayın 34 nalibiveti ile nihayet- lılı:m i,tirak etmedi). İngiliz dostu olmakla /beraber kalmıştı 
lendi. ,., J Gülle attna: 1 - Atet 13, 19, böyleee varis tefeıkkii1 etmLt bulu- akıl ve tedbir sahibi olan' ~~ 1WJ5 de, Faysalın oğlu ,genç İSTANBUl.., Galata Ye Yenicand 

İkinci deıvre başlar başlamaz 2 - Mchmed 11,6 1, 3 - Bakı. nur. Baca.kta. olan bu siyah kan Faysalın vefa.tından sonra, aa a zı Kral Gazi ile tbnisouud arasında MERSİN, ADANA Büro.su 
U.man nti.bMtı yani fi.epıL lohu- yade Arab vasfını halz bulunan kd 1 Ma.'Msporlular sajt i~ler:i vasıta- Disk atma: 1 - Ateş }6,59, 2- sala.rda, bazı ameliytlrı ınütea.. Irak hü'kılmetile lrakın A- tedafüi bir ittifak a o unmuş ve 

sile gene beraberliKe yükseldiler. Yavru 3.ıf.1. 3 - Balcı. Jnb 'Y'C bir de bazı ıntanı hastalık.. 1 raıb olm.ıyan ve bilhassa Türk 1937 d~ Irak Sadabad ıpaktile Tür Yanani..tanJalıi Şubeleri: 
35 in<:i daktkada bir l('Ol daha Cirid atma: 1 - Kemal 52,93, olan da"'lı halkı arasında kiye ve İranla ittifak etmişti. 

k M k l 1 ı.b · k 5 0 70 3 R ~' ların (Mesela tef o libi hastalıkla- "" ·ı k ı· nanan AS espor u ar ~a ı "\•azı 2 - Şev et , , - eşaa. L>;pey dahı'li ve siıt:.ıı..ı1 ih _ Gaızi bir otomobı azası ne ı-
. Gal ı wl'b 1 B k 33 .. 2 rın) llitila.tı neticesi vukua gelir. " iıC.U uh l'f ...ı. • yete p;eçmce, a~asaray ımag u Çekiç atma: - a ı ,,, - tilaflar çılonış ve her iki taraftan cesinde öhn~ ve m te ı a~Aen 

cılmamırk X:in bütün kuvvetile İzzet 30, 73, 3 - Ateş. Devam edeeetm. B d lba hl.iıkftmetler ikide bir ikıti<lan ele 
Anı ~ b l d ve iıtekı·m bu y L ı. ı N d' 1 70 2 t Z. ö çok kan alonış.tı. un an t- · · · B" ·· h".ı...!'. t de,,,ı· ......,ışmaga aşa ı n - ü&seııı;: - a ı . ' - ka, 1935: 36 yıllarında, İn~ltere- R.eç1;I'ID~ı. utün U-Aume ı,; -

SELAN1x _ ATİHA 

• aer nevı 1lanka muart"rlıı'ni 

Kirallt baalar Jem.t nun semeresini 3 dakfka sonra Sa Mehmed 1, 70, 3 - Turan. CeT&b isıi,..en okuyu~nlant'Aln nin ve onun tahrikile Mılletler şıkliklennde hemen d~ill'!a Irakı 
lirnin yaptığı beraberlik ~ile Uzun atlama: 1 - Ömer 6,5.ıf, ..- pala Jelkamalarıaı rtea e- birliA'inin sarih muhalefet ve tak tstiltlA!e kavuşturf'.\ak ıdıdıası <la-~~ 
gördü. Çaroğlu 6,3'1,5; 3 - Haliç. ~ ü9i taıuıtrt.e iltoklt:rl bihlerine raJtmen, faşist İtalyanın vanın esasını teşkıl edıyordu. Bu 

Ve oyun 4-4 ben.bere neticelen Üç adım: 1 - Yavru 13,55; ınakalte'fıaliıı kalır. Habeşistan seferini 0 zamana ka- sebeble ve muhakk~k. zannol':mur 
di. 2 - Ömer 12, 9, 3 - Cemal. i .... lıneıru.. bir muvaffaltiyet ki. Reşid Ali El~eylanı de ·vakıt ve 

Galatasaray bul{iin yer~un ve Sırık.la atlama: 1 - Halid 3,22, ~ea~:~ilmi.ş olması yakın şarkta hali til!hassa i.~tn~lal d~va:ının ta-
du~ndu. Dünküne nisDetle cok 2 - Celal 2 ;90. İngilizlerin mevki ve nüfuzunu bakkukuna musaıdv telakkı ~lde~ık 
bo'zuk oyn&dı. MaS'kegporlular baş Mü.alı.akalar sonunda lstan'bul • ehemmiyetli surette sarsmış ve bir ay. eıvvel y~ptı~ ~arbe ı e -
tan sona kadar nefesli ve i'Üratli takımı 148; Ankara l 00; Balıke - Dif Tabibi milli Araıb hareketlerinin canfa- kfuneti ele ~eçırmıştır •.. 
idiler. • ıir 18 puvan almışlardır. K A B A K C I y A N nıp lruvvetlenIDec;ini mucit olmU$ Onun !bidayette İn~ılızlere u -F enerbahçe - 4 Harbıye 1 Müııabakal&Tda derece alan at # ıtu. yar ~bi ,görünmesi herhalde m~-

Günün ikinci oyunu . Fenerle Jetlere miikafatlar dağıtılmı~tır; Hergün h~t.a.larmı kabul eder İşte bunların neticesi olarak kiiııi takviye ve hazırlıklarını ~or 
Hal"biye -ara&mda cereyan etti. Ömef. Besan Gedlkpa.şa c:ıctdesi No. 77 1936 yılının Sonbaharında, _genel meık için vakit kazanmıya matuf-

mJ~~er saha<la şu ~lde yer al DUn yapılan bisiklet yarış' 1 ~t~~~Yn bh~;ahhk;::ı~~na~a!!{~ ~~::a~!~~~ı~;a~: ~:~;.i;e sı:i~ 
Cihad - IAbM>, Cemal - Fmıd, İatanbul bölgesi bisiklet ajanlığı . • i.ktkları ele geçirdi/ti ·görüldü. Bu ti:ıımiye lb~layınca Reşid Ali mas-

,,_, el Küçük J'ikr f d b ı k 1 z ,. O 7at ırkan Türktü ve !rakı tam bir keyi attı ve .harekete ı;ı;eçti. Her 
Ali Rısa, ......,.,,.n - . et, tara ın a!1 ~erti o unan seri _yarıı- ;IJl8 ÜO tor . ~,)fil gl ic:tikJalf' nail etmeyi istiy<ırdu. halde Irakın In!!ilizlarle su anda 
Öm•, Nl~ Rebil, Naci. ların 'be~mcı ve ıonancuıu dün sa- , • h _n • ....;.· ha ... 1..- kal·kı~aları İncriJizler için 

Bitinci dene Jl'eD~ ~ hah Tepbpı ile Silivri kaaabuı a - Belediye ~dakl muayeoe. Bekir Sıtkmm istiltlal are-.l'C'Ll ay ı•JJC "''u " . t 
tanb•- htkim 

0
..,...1 masuua rai· ~aınO.." UO &i*'netrelik. .bq m.e... han4Nltl.MM 6tleden ~a ~- ,,1 zamanda diğer Arab memleket- aıtır bir hadise teşkil etler. Bıt a-

_.. ,.. f d hiBn<l ı • lerine de uzan1Yordu. bi İt'l.lrllizler, Irakı tedib ~n elle-
man ~sayı yapmadan sıfır sa e a . e yapı mıştır. ~ ıarıııı kabul eder. +-c,.;ı:-ıer u·-ıra da ~tiklil ver rinden her geleni yapacaklardır. 
aırfıra benl>ere biti.rdl. Ankara, Buna ve 1.tuıhul höl • ın,.. • .uıı. ıv_u., 

Nitekim üç bin İn)i(iliz a.skerimıı 
Hay.faya çık.tJkı veyahud Basraya 
gitmek il;in betekrar vapura !bin
dirildikleri haber verilmiştir. Fa-. 
kat İngilizler iıçin Irak hareketi
nin en valıim ciheti, bunun Arab 
alemine sirayet ihtimali veyahud 
İbnissuudun müdahale imkfumıın 
tatibikat sahasına intikalidir. Uııut 
mamalıclır ki İbnissuud biil'Ük 
blr Arab devleti veyahud bir Al'ab 
devletleri birli~ kurmak emelini 
taşımaktadır. 



SON POSTA 

Bizim bilmediğimiz 
garib yemekler 

1 
(Ba,tarah 2 nci aayfada) 

lar, etler ••. Bunlara aklımızın al
mıyacajtı miktarda baharat ilave 
edilir. 

Maymun beyni 
Maymun beyni dahi çok lüks 

milli Çin vemeklerınden biridir. 
Maymun beyni ekseriya düğün 

sofralarında yenir. 
Bu maymun beyni yenmesi tar

zı vah.şidfr. Düğün halkı büyük 
sofraya oturur. Sofranın ortasına 
ufak bir kafes içinde küçük bir 

Sabah, Ôgle ve 
Yemekten Sonra 
Niçin Fırçalamak 

Akşam Her 
Dişleri 

lazımdır? 

maymun ı:?ctirilir. Hayvancaı'tız Çünkü cecelert atız raddelerbıin Jellleklerden IOIU'a. n her halde ... 
başına ı:?elecek akıbetten bihaber lfraaa.tae ditl• " diş e&leri dolmllf _ bol .«RADYOl.J:Nıı ile tırı:a•am•k -
k.M.ee iıçin~e sıçrayıp du~a~adı:. tar; çünkü ,....ekler, sicara ye bh.e t.em«'emek ~. .. .,.. ... 
Hane sahıb veya saıhıbesının ~ır sene &yni tesiri 1ap~. Bıır.ena - leıin ü atan 4a aallıtı .. ~ 
işareti üzerine mayn_ı:u~. ~~esın- .leyh tlJşleri heqüa s kere billlau& tıtı; ~ pn.ııti e4iJmit .... 
den çıkarılır, hemen oldurulur ve " 
bey~i sıcak 9lcak ve çiy olarak Sabah, Ogle ve Ak,am Her Yemekteı Son~ 
yenır. 

KÖYLÜ ve ÇiFTÇiLERiN NAZARI DIKKA TiNE 

Hmuz elektrik ceryanı mevcut olmiyan küçüle kasaba ve 

köylerin baJlcı ve bilbasaa çiftc;ilerın, Ankara radyosu yem 

Ziraat eerviai aeırıyatsndan ıatıfade etmeleri için, 

$unu ilave edelim ki bu may
mun beyni ziyafeti artık moda ol
maktan çıkmıştır. 
Twtd batlaınuı ve brtıl kıurtmaai 

Cinden Hindistanın cenubunda 
balunan Seylan adasına ~eçıelim: 

Seylan adası yerlilerinin birçok 
yemekleri vardır. Bunlar bildiITT
miz vemeklere benzemektedir. Fa
kat yerliler yemeklerine çok mik
tarda b~arat katarlar. 

Seylan yerlilerinin hoşlandıkla
n bir yemek vardır. O da bazı cins 
palmiyeler üzerinde bulunan tır- ,ıa•••••••••••••••••••••••••llıırıı 
tıllardır. Bu tırtıllar büyüktür. 
Bunları çiy, haşlanmış veya kızar
tılmı~ olarak yerler. 

140- TIP RADYO BATARYALI 
tavaiye etmekle babtiyarıı. Bu r1dyo her üç daJra aabumda 
pyet iyi randamaa vermekle beraber at ceryan urfiyath, 
atlam ve mükemmel bir radyotlur. 

Meraklılar tırtılları çiy olarak 
ve bunlar ovnaı-ken. kıvranırken 
yerler. Bu ıtırttl yemeğinin çok 
faydalı oldu~mu iddia eder1~r. 

o. T1.LQT1'1 

···················································· 
,.,,. .. 11"8 ftll; ISTANllUL: 8ULTAN HAMAM. HAMDI •• 91lÇIDI No. 48 ... 1 RAYDO 1 

1 

1-Iarb okuluna havacı sübay yetiştirilmek 
üzere sivil liseden mezun olanların kayıt 

...... 

ve kabul şartları. 
ı - Lise olgu'nlu.t imtihanını Termit bulunmak. 
2 - Aldıt.l&rı mezuniyet dı)llomnl&rmdaki kanaat notu iyi veya çok iyi 

bulunmak. 
s - OJsunluk diploma tarihinden bir eeneden far.la müddet geçmemiş 

bulunmak. 
4 - S&tlık durumu pilotluk hizmetine müsaid olmak. 
5 - Y&fla,n en yukarı 21 olmak. 
Not: 

BUUıare hava muayene heyeti tarafından yapılacak mu&yenede 
atlık durumlan pilotluk sınıfına müaa.id ıörülmiyenler isterler_ 
ae Harb Okulunun difer sınıflarına verilmek gibi hiç bir mecbu
riyete ti.bl tutulmazlar. Tam serbesttirler. Kendilerinin arzulanııa 

göre muameleye i.Abl tutulurlar. 
O.kul tedrı.satı 15/Mayıs/941 de bqlıyacatından talib olanlann, 
bulundukları askerlik şubclerlne müracaat edeceklerdir. Askerlik 

4ubeleri, yaptıracakları aıhh1 muayenede müsbet netice alanlar 
evr&kları ile Harb Okuluna sevk edileoeklerdır. c2822• 

lstanbul Belediyesi İlan lan 1 
Passif korunma aıhhl teşekltilllerl iÇin yaptın1acat 390 &ded gaz elb~l 

açık eksiltmeye konulmuştur. Mecmuunun tahmin bedeli 438'7 lira 50 ku
rut ve ilk teminatı 329 Ura & kuruıtur. Şartname zabıt ve muameııı.t mü • 
düriütii kaleminde görülebilir. 

iiha.ıe &/5/Ml l'ertembe günü aut ıt de Daiml Encümende yapılacat.. 
w. Taliplerin at tıemlnat makbuz veya mektupları ve 941 yılına aid tica
ret. oda8l ~ikıaıla.rfle ihale günü muanen .saatte daimi encümende bu. 
lwımalan llzlnwlır. (3175) 

Sümer Bank Umumi Müdürlüğün;!en: 
Anltarada Merkez kadrosunda çalı.ttırılmak mere l"ranısucadan Türk _ 

te,e w TlrkQeden P'raruucaya iyi tercüme yapmak iktidarını haız maki
nede gayet aerı yuabilen bayan bir mütercım daktilo alınacaktır. Ayrıca 
ingilızce bilen tercih olunacaktır. Ehliyet.ne ıöre 150 liraya kadar ucret 
ftfilecektir. Tallblerin 10.5 941 tarihine tad&r Ankarada umumi müdürlük 
personel aervialne, i.atanbulda. fUbe tnüchirlütüne miırııca.alla b:ılebname 
._lamaları ve 10.5.941 günü saat 15 de Ankarada umwnl müdürlükte ve 
i.tanbuld& ıubede ayni zamanda yapılacak olan lmtıhana ıot.&rak etme-
lwi ıuzumu illn olunur. (3436) 

DOYÇE ORIENT BANK 
Dreıdner Bank Şubt'ıİ 

Mer'<ezl · BerUıı 

Türlıiy• tubeleriı 

Galata _ latanbul - İmı!r 

Depogu: tat. Tiltil.n OümrüfQ 

* Her tiiTlii banlıa iıi * 

PAZARTESİ 515/941 
8: Seat ayarı, 8.03 : Ajans haberlen, 

8.18: Hafif müzik (P'l.l, 8.4.5: Ev ka
dını, 1~ 3-0: Saat e.ya.n, 12.33: Bera_ 
ber ve tek şarlola.r, 12.:;o: AjaN bıa
beıleri, 13.05: Şe.rk.ıla.r, 13.20: K&rı.şılt 
müzık (PU, 18: Saat ayarı, 18.03 : 
Rad.yQ ce.z orkestra.ısı, 18.40: Radyo 
~nce saz heyeti, 19.15: Ha.vaiyen par_ 
çalar CPU, 19.30: Saat aya.rı ve ajans 
hıa.ber!eri, 19.45: Ziraat takvimi, 19.50: 
Karış:k şe.rkı ve türküler, 20.15: Rad_ 
yo gazetesi, 20.45: Bestekar simaları, 

21: Dlnleyici istekleri. 21 30: Konuş.. 

me., 21.45: Radyo orkestrası, 22.30 : 
Saat aya.r.ı, ajans haberleri; borsa, 
22.~: cazband (Pl.l. 

, GÖZ DOKTORU 
Nuri Fehmi Ayberk 

Haydarpaşa Numune hastane&! 
goı mütehassısı 

iaıanbal Belediye karşuu. Sa:ıt 
(3) ten sonra. Tel. ı3'?12 

Doktor Hafız Cemal 
(Lokman Hekinı) 

Oivanyolunda 1 04 No. da herııün 
hasta kabul eder, 

Telefon: 2 1044-7.33<)8 

Birçok Genç Kızlar 

Ve Genç Kadınlar 
Gençliklerine matrur olarak güzelliklerınln temadi.9ini 
aıümltilıı kılacak olan yüs tuvaletine bigane ta.lmışl&rdır. 
Ka.dı.nla.rca ditk&t ec1ame.ai pek mühim ola.n notta: Clldill 
incelik ve ta.ra.vetini ebedıyen muhafazadır 
8e'neler, binbir vazife içınde 9fl.1ışan ve yorulan genç ita -
danlann ôiAman düıtmanıdırta.r. Bedeni ve dima!ll yor -
runiultl&rın netice& guddeler elAsttkıyetlni kaybederler 
ve cildde (Leke> diye tav.sif edilen avariZl (RüzgAr ve gil.
netin de te.alrilel husule getirirler. işte bu gibi ha.tatta 't'8 
bu gibi &Tarize kaqı Krem Perte't'; t.ıerkiblni.n lı:un« n 
kudreti sayesinde cildı be.sler ve har&biden kurtarır. 

Yiis bln.lerce lwlının &ecröbe etilli Ye seTdild.ertne t.acıTiyeden ba. 
U lı;aJma4JJı l[rem Pertey tle pnde yapdaca.k S • S dakikalık hir 
ınuajın ne ıihi tıa.rlk..ala.r 1uattıtııu pek kasa thr zamanda ı.is de 
muterif olacalmnız. Jlrem PerteT'hı yanın astrlık beynelmilel töh-
1'9'i udsa detUcllr. Ondan btlfade edinis. • 

KIZILAY CEMiYETi 
Umumt Merkezlndenı 

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

MUHASEBE KONTROL SERViSiNE BiR Ş~F 
alınacaktır. Talihlerin •taiıda yazılı evaafı haiz olmaaı 
lazımdır· 

A - Yüksek mekteb mezunu olmak, 
8 Askerlikle İli!iii bulunmamak, 
C - Devlet devair veya müesaeaatında veya banka

larda uzun müddet muhasebe ve muamelat ser-
vislerinde ıeflik veya müdürlük gibi vuifeler 
iJÖrmüş olmak, 

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

teb diploması, çalııtıkları yerlerden aldıklan bonser
visleri ve vesaiki müıbiteleri ve iki kıt'a fotografileri ve 
Mr nüsha tercümeihal varakalarite birlikte, 10 Mayıs 
1941 tarihine kaJar, Ankarada Kızılay Cemiyeti Mer
kezi sicil müdürlüğüne müracaat etmeleri ve müracaat 
mektubunda kendi haklarında malumat verebilecek ta
mnmıt üç zatın isim ve muvazzah adreılerini dere eyle
meleri lazımdır. 

Tahsil dereceleri nazarı dikkate alınarak, evıafı mat
lubeyi haiz oldukları anla§ılan taliblerin taaddüdü ha
linde aralarında bir müaabaka açılacaktır. 

Transit Yolu Erzurum Mıntaka 
Müdürlüğünden 

1. - Transit yolunun Erzurum ile Kopdağı arasındaki 252 + 961 -
254 + 000 ve 294 + 611 - 311 + 000 mevkılerındckı 18 kilornMn
llk şo.-;e e.sasıı tam rı tamiratı tapalı zarf usulu ıle eksiltmeye konulmut
tur. 

Mezkür ınşaatııı kCŞif bedeli 68'"138 lira. 26 kur~tur. 
2. - Bu ~ aid evrak şunlardır: 
&. - Eksiltme ~artnnmesi 
b. - Mu:ta v~ı.P.nam·~ proJe.'li 
c . - Bayındırlık işlt:ri genel fartnamesi 
d. - Hususi ve fenni şartname. . 
e. - Nafıa Vekfllet: şose tnşaa.tına &id umumi fenni tartname. 
f. - Keşif huıAsa cetveli. 
g . - Ta.IJ. kum ve su grafı~ı. 
İsteyenler hergiin bu evrakı tN.ıl.Sit yolu Erzurwn nııntak& müdürlütiln. 

de görebüirler. 
3. - Ek&iltmr. 9/Mayıs/941 Cuma günü aaat on beşte Erzurumda tnn

&t yolu m.ınt·.ı.b. mildürlüğtıı;de müteşekkil komisyonda yapılaclktır. 

4. - Ek8iltmiyıı? girt'bilmek için isteklilerin c4687• liralık munkkat ._ 
minatı Erzurum mal sandığına yatırdıklarına daf:r makbuz ft;r& p7am 
kabul teminat mektublarlle ıhnle gunünden en :ız üç gün enel tranal' 
yolu Erzurwn mmtaka müdürlüğüne mfuna&li tooe inşaatını bir defada 
başardıklarına dair rereranslarile birlikte mtıra.cut ederek ehliyetleri n._ 
bul edlkliği takairde verilecek ehliyet ftSit'aslnı '° 1Hl 7ılına aid &icare& 
odası vesikAsını ibraz etmeleri llzımdır. 

5. - Teklif nıektublarının iç ve d:ş za.rfiannın 2490 .!!:\ytlı kanunun La.. 
ritıerlne uyıun olarak tanzimi gerekli olup PQ3tad'l vakl geçikmeler kabal 
edilmez. c3136· .................... ·······-· ···-·-······--------------···--

Son Poıta M11tbaa11: N~at M üdiirü: Selim Ragıp Em~ 
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