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Irak ta 
mlblm bir 
çarpışma 

olma dl 
İngiliz tayyareleri 

faaliyetleri ne 
devam ediyorlar 
Habbanigede 
vaziyet nazik 

Irak Başkumand1.~lıtı 
mühimmabn israf 

edilmemesini emretti 

ÇARŞAMBA 7 MAYIS 1941 idare itleri telefonu : 20203 Fiab 5 lı:un11 

Yardım.gevenler Cemiyeti 
İstanbul şubesi 

_dün ilk toplantısını yaptı 
Cephe gerisi hizmetleri için 

mühim kararlar verildi 
·····--·· ..... ··-··-................... , 

I . ' 

i H8riciye Vekili ı 
l Partide 

Hastabakıcl kurslarında ve diğer hizmetlerde 
çalışmak istiyenlerin tesbitin«? başlanıyor 

ıraktaki vaziygt Bertinde 
alaka He takib edifiyor Eden General Dill ile beraber Kahirede 

j izahat verdi 
: Ankara 6 (A.A.) - Hallt 

Irak naibi Emır Abdullah 
• Kahire, 6 (AA.) - İng:iliıı 
Ortaşark umumi karargahının teb -
liği: 

Habbaniye bölgesinde lngiliz tay 
yareleri dün faaliyetlerine devam 
etmişlerdir. Dü~manın topçu ateşi 
fasılalı ve isabetsiz olmuştur. Basra 
k&fezinde s!ilk,unet berdevamdtr. 

lrakldar mühimmat ierafından 
çekiniyorlar 

Tlrklyealn 
dlrlst 

dostlaja 
B. Edenin Avam 
Kamarasında 

dünkü beyanatı 
"Bu harbin ·bidagetin
denheri Türkiye, istiklal 

siyasetile davamıza 
büyük bir hizmette 

bulunmuştur,, 

Tiirkiyenln 
oynadığı 

mühim rol 
. Beyru~ ? . (AA) - D. N. B. Londra 6 (A.A.) - Avam Ka -

aıansı bıldinyor: v ımarasında ıhal'b vaziyeti hakkın ... 
Irak baıtkumand~nhgı lr~k ~ıt - da müzakereyi açan Eden, son M

alan:ıa stokl~rı ye.?ı~em_ek ımkan. • di:şelere ve bilhassa Ortaşarktı\Jti 
sızlıgı sehebıie mul:ummatlarını ıs- zorl\!kla.ra dair Avam Kamarasına 
raf etmemeleri için emir vermi~tıir. izaıhat verirken az çok nazik bir 

(Devamı 3 üncü sayfada) vaziyette l>ulunduğunu kaydetmiş 
~ ve şöyle demiştir: 

Tir kiye 
tavassut 
teklillnde 
balanda 

Londra 6 (A.A.) - Royterin 
dtplomatik muhabiri bildiriyor: 

Türk !hükO.metinin, İngiliz ve 
Irak ihüktl.metleri arasında mu.ta • 
va.ssıt rolıüntle bulunmayı teklif 
etmtş oldu~u .jİindi Londrada te
yid edilmektedir. İngiliz hükftme
ti, Türk hüküm.etinin teklifini 1'l -
hanı eden dostane hissiyattan de
rin suretıte mütehassis kalmakla. 
lberalber, kendisini, herhan.ıli bir 
müzakere için esaslı evvel şartın 
Irak kıt'alarının · Habbc:ı.niyeden 
çekilmesi olduğunu tebarüz ettir
mek medburiyetlnde gömüstür. 

BOL ÇEŞID ve YENi STiL 

MOBIVLA 
almak veya görmek ~t.eyenler 

HARAÇÇI KARDEŞLER 
LİMlİTI'ElD ŞİRKETİ S:ılon.lıırını 
ıbtr defa gezmekle t.atmin eciilırler. 
İ.<Jta.nbul, Finca.ncılar.. Rı7.a Pa.şa 

Çünkıü yalnız değiliz. Bu mü .. 
zakerede söylenen her sözü din -
liyen başkaları da mevcudcjur. 
Söyliyecek çok şeylerim var. Fa • 
kat bunları şimdi mecburi olarak 
söyliye.rniye<)eğim. Zira beyanatı
mı düşmana hiç bir suretle faali -
yetinde yardım etmiyecek şekilde 
yapmak mecburiyetindeyim. 

Almanlariu planı 
Müteakilben Şubatın ilk li(iinle

( Arbaı sayfa 7 aütun 1 de) 

. . . 

i Partisi Meclis grupu bu~ 
.,...._....,......,......,ıııııııııı.ıııııııııı._....,..._,..._,..._"'"'"" : saat 15 de toplanmıştır. Celse 

Allkd .5 Hı r a a açılınca soz a an Hariciye Ve-
~ kili Şükrü Saracoğlu son dün

ya syiasi had1seler1 ve bun -

askeri lar hakkındaki hükftmctimizin 
görilfi şekilleri üzerinde verdi
iti izahatla j{rU'P umumt heyeti •azlyet tenvir edllmiş ve ruznamede 

W başka madde olmadı4ı için ri-
yasetçe saat on altıda oelseye J 

L 
nihayet verilmiştir. : ihyada kum \. .............................. : ............. .,, 

fırtınası harekata 
mani oluyor 

Habeş imparatoru 
Adis-Ababaya girdi 

Harbin 
neticesi 

Amerikalı mütehassıs
ların ileri sürdükleri 

mülahazalar 

"Almanya galib 
gelmiyecek,, 

Dön akşamki Radyo gazetesin
den: 

Askeri vaziyeti tahlil eden A
merikalı mütehassıslar, Almanya
nuı galilb gelemiyeceiti neticesine 
varmakta ve şu mülahazaları ileri 
sürmektedirler: 

1 - Almanya, kendi iaşesini va 
iptıi.dai. madd'eferini münhasıran 
A.ıvru:pa kıt'asından temin ıetmek
ted'ir. Hallbuki İni{ilıtere, Amerika 
da dahil oldu.ı{u halde Jhtiyaçları
nı dünyanın her tarafından teda
rik edebilmek vaziyetindedir. 

Hai!e Selasiye - 1 - Alınan hal"b ve diJ(er sa -
· nayi merkezleri bombardıman tay 

Kahire 6 (A.A.) -._ İngiliz Or- yarelerinin menzili dahilinde bu
taşark umumi karar~a.h.ınm teb .. lunmaktadır. Halbuki İ~iltereye 
liği: hatb malzemesi tedarik eden A -

Tubrukta vaziyette hiç bir de- merika endüstri.si hiç bir teh.like-
~ilc Y.oktur. Sollum böl~esfo • (Devamı 3 üncü scıvfada) 

(Devanu 3 iincü .. yfadal 

Dünkü toplantıdan bir' intıbıı 
Yardıı:rısevenler cemiyeti İstan- yapmıştır. Vali ve belediye reısı 

bul şuıbesi idare heyeti dün saat dokıtor Lıltfi Kırıdarın da hazır bu 
11 de Cumhuriyet Halk Partisi vi- lunduğu bu toplantıda şehrin muh 
llyet merkezinde ilk toplantısını (Devamı 4 üocli sayfada) 

Anadoluya gitmek istiyenler 

Trenlerle meccani 
nakliyat Pazar 
günü başhyor 

Vilayet dün geni sevk planını 
tesbit ve bir tebliğle ilan. etti 

Ha"darpa.şa garından bi1' g(hiirıtıf 
8Ehrim:izden kendi arzularile 

ve hüıkfunet vesaitile Anadoluya 
gt.tmek istiyen vaıtandnşların nak
line dün de devam olunmuştur. 

Marmara havzasına ikinci yolcu 
kafilesi dün sall:>aıh Trak vapurile 
hareket etıni~tir. Bu vapurla Mu
danya ve Bursaya 460 kişi ,gitmesi 
icalb eder'ken ancak 57 yolcu ,l(it -
miştir. 

J Marmara havı.asına ııtide(!ekler 
bundan sonra normal yolcu ıva -
purlanna bineceklerdir. 

Karaıdeniz iskelelerine ıgidecek 
vaıtandaşlardan Samsuna kadar o
lan yolcular 11 Mayıs .ıtünü saat 
18 de Aksa vapurile hareket ede
ceklerdir. 

Evvelce 6, B, 9 ve 11 Mayısta 
hareket1en ilan olunan vatandaş
lar lbu vapura bineceklerdir. 

VİLAYETİN 
TEBLİÖİ 

latanbul Vilayetinden teb -
Iiğ olunmU§'~ur: 

1 - Anadolu;·a meccani 
vapur ve trenlerle gidecek yol
cular hakkında yeni ~evk pla
nı aşağıya çıkarılmLştır. Bilet 
hamillerinin vapurların ve 
trenlerin hareket günlerinde 
Galata Tlhtımt ile Haydarpaşa 
garında bulunmalar •. 

2 - Haydarpa~adan trenle 
dahile gideceklerin Köprüden -ı 
Haydarpaşaya nakilleri de De.. 
nizyollarının muntazam sefer -
leri.le temin olunacaktır. yokuşu No. 59 - 61 - 63 

T .E L E F O N : 22060 
Eritrede Keren şehrinrn zaptından evvel lngiliz ıayya·reciterirnı uerilen talimat: Şehir 

kumlarla tıap, ıaJ k~rlia haritası üzerinde ıayyat•eciiere bombııkyacaklan hedefler 
ve oitıarın.ın 
ulSsteri.lt yor 

Di~er taraftan Karadenizdl' 

l Samsundan sonraki iskelelerle 
(Devamı 3 üncü sayfada) 

(Dev.4011 7 nci sayrada) 

il , . 
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2 Sayfa SON POST_,. 

Hergün Resimli Dlakale ı 

Hem harb için, 
Hem de sulh için 
Hazırlanmıya 
Mecburuz 

'-----1\luhittln Btrı'en 

G özlerimizin önünden sü -
raUe ~eçip giden vukuat. 

sıyasi Ye askeri saRıalaTile o ka
dar heyecan verıci şeyler ki mu
harrirlerımiz bütün dikkatlerini 
bunlara kapt.ırarak önümüzdeki 
iktısad meselelerile füç meşgUl o1-
muyrolar. Halbuki, onümüzde.ki 
mühim, siyasi meseleler derece -
sınde ve belki de onlardan daha 
mühim meseleler var. Bunların 
bazıları harbin sonuna ~öre de.ği
~ .şeylerdir. Bnzılan da bu -
~n için değıl, yarın için ehemmi
yeti :haiz olabilırler. Fakat, bir 
takım meseleler vardır ki bunlar, 
bugün bahis mev-ıuudurlar, ya -
hud da hemen bö le olmak üzere
dirler. Bunları ihmal etmek. bizım 
milli bünyemizi bir takım buhrnn 
mikroblarıha acık i!.ltmak demek 
olur. 

Geçen gün bu rnevzua, birkaç 
kelime ile temas etmiştim; bu,gün 
de ayni bahsi kurcalayacajtım 

* Müstacel meselelerimizden biri 

Tarihten sayfalar 

Zeblr 
zlyaletl 

( ((Son Po•ta» nın tarihi ba -
hialer muhmTiTi y(Uıyor) 

iiat meselesidir. Bir hayli sene -
denberi Türkiyenin muayyen bir 
fiaıt politikasına sahih !bulunması 
lüzumu hakkında ç?k yazı yaz -
dım. Buna rahoen, böyle bir Po
litikanın taldb edildi~ine veya e
dileceğine dair ortada hiç bir ala
met ~ çarpmadı. Bu ;sıe meş
~l olmaları ıcab eden mütehassıs 
lanmızın ne düşünmüş veya dü -
şiinmekte olduklarını bilmiyorum; 
fakat, bu hatb patlamadan evv~
ki devirlerde ihmalinden dolayı 
ancak oüz'i fenalıklar husule f:teti- Cenu'bi İtalya şehirleri Romaya 
rebilecek olan bu halin yeni harb- zorla boyun eltnıişlerdi; zevk ve 
den sonra ihmalinin ancak külli rahatlarını. sulh içinde yaşamayı 
1enalıklar doğuracağı bence mu- pek seven bu halk, ka.ba ve sert 
lıakka.ktır. Geçen gun de söyledi- tabiatli. hakiın tavırlı, harbcu Ho
ğım ı;ııbi, Avnrpanm muayyen bir malılnrdan nefret ediyorlardı. On
fiat tesviyesine do~ ,gittiği artık lara istedi.ide.ti vergileri veriyor
bır vakıadır. Nıtekim, Avrupa ha- lnr, lakin kurtulu.ş içın de fırsat 
ricindeki alemin de bir fiat hare- gözetiyorlardı. 

ATLANTiK 
MEYDAN 

MUHAREBESi 
vazıyet 

geçen harbde 
ne idi,· 

bugün nedir? 
YAZAN-

Hasan Ali Ediz 
Jreti 'Vardır. Bizim fiatlarıanızın Anibal bir kış günü Alplcrin 
ölç'lilerı ise ne birine ve ne dığe- sarp ve karlı tepıelerinden Lom
rine uyuyor. Halbuki, Türkiye da- bardiyanın yeşil ve ılık ovalarına 
bılen m~kil hır pazar dc~ldir. indi~i zaman bütün ~talyada cl-
Fiat hare:ketlerimıze nasıl bir a- sanelerl hatırlatan haberler çal- · - 1 -
henk ve insicam vermemiz lazım kanmıştı. Bu Kartacalı cesur ~e- Almanyanın Norveç, Belç&a 
~eldıği. meselesıni halletmek, bu neral Afrika. İspanya, Golva hal- H~landa ve Fransa sahillerini ~ 
şartlar içınde en ınühim işlerden kına hürriyet vadtediyordu; Ro- galinden fübaren başlıyan, ve bil-
lbıri olmaz mı? mahlan nerede bulursa öldürü- hassa 1941 yılının Mart ayından .. 

§ Bir çoouk lıir memlekettir. 

* yor; onlann esir yaljattığı millet- beri şiddet kesbeden AtlanıUk 
lki~i bir mesele de. Türkıye leri kurtarıyordu. Onun bir fil üs- meydan muharebesi, bütün luzile 

dahilinde hacmi hayli artını olan tünde <la~dan inişi. tıataklard&n devam ediyor. Alman denizaltıları 
para kütlemize ış sahası bulmak- ,geçişi !başlı başına bir mevzudu. Atlan'tik meydan muharebesi cumldrını kar~ılamalarıdır. Karı;ı-ı ha müıhim netice!~ verctbilJr. 

Mayıs 7 

Kıskançlık yüzün
den bir ölümle 

tehdid hadisesi 
Dün, adliyeye meşhud suçlar 

k~nununa tevfUmn bir ölüml telı 
did davaGı inlik ı cıtmiş, Sultan _ 
ahmed 2 nci sulh cezada duruşma
sına ~~lanmıştır. İddiaya naza _ 
ran hadıse sudur: 

Süleyman!yede Fetvaemini yo
lruş~da 41 numaralı evde oturan 
Hal~l adında biri evvelki akşam 
aynı yerde 67 numaralı evde otu
ran arkadaşı .Albdürrabınanın evi
ne mfsafirliıle ı?'ftmiştfr. 

Halil. ev sahibi Abdürrahman 
karısı AYf1e ve kız kardeşi Fnik~ 
ile birlikte bir müddet oturarak 
öteden beriden konuşmab başla .. 
nuşlardır. 

Fakat ibu esnada b\rdenbire oda 
kapısı müthiş bir tekme i]e ardına 
kadar açıJm~. içeriye Salih adın
da biri R!rerek, şaşkın bir halde 
etrafına ibakuıan Halilin üzerjne 
saldırmıştır. 

Halili bir müddet döven Salih 
bir ara elini beline atarak bir sus~ 
ıtalı çakı çıkarmış ve: 

c- Evimi, barkrmı yıkacaksın!. 
Seni öldürmiyeyim de .kimi öldü _ 
reyim?» 

Diye Halili vurmda kalkışmış.. 
tır. 

.Abdürrahınan, Ayşe ve Faika
mn müdahale ve f eryndları :Q:ze -
rine Halil, Salibin elinden kurta
rılmış, vak'a yerine geJen mahal
le ~~eri tara.tından bu mute • 
caviz adam yaltalanmıştır. 

Dün mevcuden mahkemeye ı;ev 
kedilen suçlu Salih, hidisenin se
beblerile vak' Dın cereyanını şu 
şekilde anlatmıştır: 

c- Abdürrahmruıın kız kardeşi 
Faika lbenim on beŞ senelik ka .. 
nın<iır. Bundan dört ay evvel blr 
meseleden dolayı kendisile kavıı(a 
ettik, evimi terkederek ajtabeysi
nln yanına j?lttt. 

Son günlerde Halilin sık, sık 
A'bdürrahmanın evine giderek bu
rada Faika ile buluşup kon\14'1Ilak
ta oldul{unu ö~endim. Ve dıin de 
kendisini takib ettim. 

Uzun müddet evden ~ıkmadıitı
nı jf(irünce, içeriye girdim. Bir de 
baktım lU kanınla oturmuş konu
şnyor ... Kan beynime hücum etti, 
onu dövmek fizcre ustüne atıldım .. 
Ona bıçak çekmedi~m ~ibi, ölüm
le de tehdid etmedim.~ 

!Bundan sonra Abdürrahman, 
Ayşe ve suçlunun karısı Faika şa
htd sııfatile -dinlenmişler, Saliıhin 
elinde sustalı hı.çak oldu~ halde 
odadan içeriye ~iri$ Halilin üze
rine atıldıitını ~dükl!l'ini ooy • 
lemis1erdir. 

Salibi yakalıyarak karakola J!C• 
tiren bel«;ilerin dinlenmeleri için 
duruşma ba$ka bir ~üne bırakıl -
nu tır. 

tır. Paramızın hacminin artması Deniliyordu ki: ne demektir? Gerek İngiltere, ~e- lıkl~ olarak bır taraftan Alınnr~ Gene Eliot'un kanaatine gıöre, 
muhtelıf sebcblerden ileri .gelmiş- - Esirler arasından Romalıla- rekse Almanya bu harbe niçin bu denızaltılıırı, Alman tayyarelerı önümüzdeki altı ay, 1nıtiltere için 
tir. Bu arada mühim bir sebeb de n ahkoyuyOT; di~rlerlni, bedel kadar fazla clıemmiyet vedyor- ve Alınan ko-r:wı ştemilerJle, di~e.r hayati ehemmiyeti haiz bir za
mcmleket dahilinde bulunması almaksızın serbest bırakıyormuş! lar?. t~raftan lngtlız tayyareleri, 1mu- mandır. Cünkü Amerika ancak bu 
mutad olan bir iakım sanayi ~tok- . ıBunda biç yalan yoktu. O kış Jn~iltere gerek iptidai madde lız torpidoları ve silAhlı 'bal~ı müddet içinde harb sanayiine aza
larının boşalmas. paranın se-.ı.·bc Italyanın sojtuklarına dayanma- bakımından, gerekse $Cıda madde- ~emilerl arasında cereyan etmek- mi 'bir hız vermiş bulunacak ve kalmasıdır. Bu surcUc seııbest yan filler ölmüştü; Afrikalı asker- leci bakımından. harice, denizaşı- te ol~ cAtlantik meytlan muha- hal1b sanayii istihsalattı, azami Piyango bugün çekiliyor 
kalan para, lüı.umsuz yere mülk ler arasında da birçok ölümler ol- n memleketlere muhtaç olan bir rebesııı. baharla beraber en hfıd randmanını vermiş olacaktır. Sa- Milli Piyangonun "hıncı tertib 
ve arazi lo}'ll'Iletlerini artırıyor, al- mu tu; ıfakat bunlar Anıbalin şöiı. adadır. İngiltere deitil harb şerai- bir saiihasına ~rmiş .bulunuyor. yed Almanya bu zaman 7arimda, birinci çdk.ilişi bugün Anknrada Ser 
tını manasız had1ere yükseltiyor retini ve kudr~tini azaltmış değil- tinde, fakat normal zamanlarda Gerek İ~ilız, f(erek Alman ln.gil!z muvasala yollarını kesme- gievinde yapılacaktır. Çekili~ 16,SO 
da gene kendisıne f'mniyctle otu- di. bile. kolonilerinden ve diğer de- menabiinden gelen haberlere na- l(e muvaffak olabilirse. İngiltere- de başlayacak ve 17,30 da nihayet 
racak bir iktısadi köşe bulamıyor. 1 .Anibal Roma ordularını üstfis- nizaşırı memleketlerden ~da mad- zaran, İngilizler olsun, Almanlar nfn müdafaası imkansız bir bal bulacaktır. Çekilişin bütün safahatı 
Bu parayı., memleket içinde ve te mağlub ediyordu. Kan ovasın- delerile iptidai maddelP.r ithal et- olsun. bu harbin neticesine büyük alıruış olur. Scr;ievinden naklen Ankara radyo. 
müsmir iş üzerinde mütemadiyen da Seksen hin Romnhdan yetmiş meden yaşayamaz.?. Büyük Bri- bir ümid bağlıyorlar. HaıtU J{eçcn- Bu vaziyete nazaran bizzat 1n- su vuıtasilc neırolunacaktır. Büyük 
hareket et1irmeği düşunmek la -J b.ni öldürülmuştii. H~metlft ve tanya adalarında kurulmuş olan !erde İngiliz başvekili Çörr;il, irad ~iltercnin müdafaası, sıkı 4iıkıya o- ikramıiye 20.000 liradır. Tevzi ecli
zrmchr. Eğer işsiz kalan bu pa - , mağrur Roma hiçbir zaman böyle ağır ve hafü sanayi, çalı$2bil - ettiği nutuklardan birinde dfu't nun muvasala yollarına bn,ğlı bir lecek ikramiye yek\ınu 360.000 li -
raya bu suretle bir hareket sahası korkunc bir felaket fl,eçirmemişti. mek için. iptidai madde bakımın- meydan muharobesinden bahset- keyfiyettir. Binaenaley'h Alınan- raya baliğ olmaktadır. 
bulamazsak iktısndi hayatımıza ı Muhasara aletleri olmayan Ani- dan ~ pazarlara balhdır. mişti. Bu dört meydan m~arehe- lar İ~ltereyi i~al etmek ~ibi 
birçok fenalıklar yap:ı.bilir. B;lhas- bal Roma üzerine rürüyor; Roma- ~liz adalarının sulh zama- sinden biri, İngiliz adalarını 1$gal güç b ir işi başarmak için, her fiCY- ç. E. Kurumunun tefekkürü 
sa, memleket mahsullerınin fiat ya düşman olan cenub şehirlerine nında deniza'ırı memleketlere 0 _ için yapılan harb, di~erl Atlantik den önce İn,lliliz müdafaasını za- ç . E. Kunımu t.tanbul Merlı.e • 
seviyeleri yüks .. ~rı o '"R • ,._ 1 doğru ilerliyordu. Uzaktan Kapua lan bu ba"lı1 • .7.., harb .,eraı·tinde ıı..-...ıı... rf1 k ib · ı b" ·· · uh lif eh · " .. d" H Ik ib "' ....,..,, ., meydan muvi, Oçüncüsü şimali L atma mec uriyetindedirler. zinden. 
mm n uyumesı m te · tarzda ş n gorun u. a , aşların<ia büSbüıtil."n artar ve "---· .. tlen"- da h h --ı1· "d-~ f · -r.ıı..-.ı 
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- 1 ır er 3 • S!Un en • u uca """'e er e, ndan it!ıali zaruıi olan ba-zı mad- >H b 1 \U<U ,,_ ıune ehenuniyet kesbeden mesele- çeşid çeşid ve kıymetli hediyelerle d 
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1
,..,.,.. ,,.

1
. b" la.n meydan harbidir. Mister Cör- dece,.. .. har eva~!matının: Bilhas- çıa~z tarafından ao. Galatasaray 

lenmizin başındadır. bu kurtarıcı orduyu karşılamaya helenal ~e B me ı.........,t l<li ıyemİez·ıte-ır çil, bu meydan muharebelerinden s~ tayyare, .top. tufek ve mermile- liseSi sekiZincl amıf talebeainden 1464 * çıkın~. Baleann meşhur ok°Çu a . ır. u vazıye se, nj(ı bilbassa ilk ikisinin; . yani İn~ilte- rın. Rellşine mftni olmak, bunları, numaralı bay Aykut n~hıil tarafından 
Daha pek çok misali ve mesele- ve sapancılaı,:ı, kenarlan al le- renın ~erek deniz: _!(.erebıe kara reyi iŞj(al i(in yapılan harbin ve İngıltereye varmadan yarı yolda ıoo, Boğaziçi lisesi dörd.ftneü aınıf tn-

yi ileri sürmek kabildir. İlmi bir meli elbiseler giym~ olan fspan- v.e ıha::a kuvvetlerı 1:1zerinde ıtesi- A.tiantik meydan harbinin hayatt batırmak demektir. lebesinden bay Erol Behlll tan.fından 
makale yaunakta olmadı~mız yol cen,gaverleri, yarı çılapk ve rıni ~ekte ~~ıtıı:ez. ehemmiYeti haiz olduğunu ilave Almanlann da bunu c<>k iyi tak- 100 Maliye mUrett~i bay Suad Ba<1ar 
için bunlardan bahsetmeae imkan uzun bıyıklı, tolı?alı, kocaman kı- İşte bugun, t~ılızlerın. kazanıl- etmişti. dir ettikleri birçok delillerden an- tar~ıı..n 50 ki cem'an 200 lira ~ve 
yoktur. Sade şunu söylemek iste - lıçlı Golıva kahramanları, u~acak ~asın~ feVkalade ehemı:nıyet ver- Amerika askeri muharrirlerin- laşılınaktadır. Son za~anlarda Al- Bey-Oilu Akşam Kız Ban'at mektebi 
rim ki, bu defakı harbin ikt sadi kadar çevik ve dinç J?Örünen Nü- diklerı ve ~dına -:Atıa?ti:k meydan den Fildi~ Eliotun noktaı nazarı- rt_lan askeri mahfl~len, aı;nn lbir t.alebesi de birçok giyim eşyası t.eber
meselelerini ~eçen harbin mese _ midya süvarileri, Romalılardan ~uhare'besı> ~edUtlen harb, İn- _ Al ba k.u d nlıkt şıddetle, tahtelbahır harbmden ve rüde oulunmU§tur. FHirlere knr§1 
lelerile kıyas ederek anlamak yan- aldıkları silahlarla Romalılar ~ıbi gılteren~n denızaşırı memleketler- ~:inı:ıl~Jıte~3fıe A!er~~n a:asın- bu~unb ehlaemmi1 yrdetindNe~ ki?abset- gösterdikleri bu candan allkaya ale. 
lış olur. Bu dfaki muharebelerde kuşanmış olan Afrikalı esmer de- den ~ıı:me~e calı$blı ..v.da mad- daki irtibatı kesmek bizzat lnnil- me,..e aş mış a ır. ıte m Al- ni teşekk11rluttni3in lbi'ldirllmesinl sa.
askerlik kaideleri nasıl tamamen likanlılar, birbirinden hey.betli delerıle ı~i.dai mad~elerın İngi.1- ""' man deniz kuvvetleri başkuınan- yın pıeteniZ delruetlnden riCa ede. 
dekişmiş görunüyorsa iktısadi ha- bir yürüyüşle ;l{eçtiler. tereye Relişine ı_n!nı olmak i~n tere~ 1-al etme~te~ ~k dah.a danı amiral Reder, geçenlerde irad riz. 
diselerin seyirlerine ve ink~afla- Kimsenin burnu kanamıyordu; Alınanların denızal.tı. deniz üstü ~üitnm fmlş, F. Elıot a ~ore, İn$tı- etti~i bir nutukı!a: cBız İ~iliz ................................................... . 
rma hakim olan unsurlarda da bü- Anibal h:lİkı heyecanla · selAmlı- ve hava kuvvetlerile ~iz . va- ~z ~uvasala yolla!"'.nı k~mek, ~e- deniz kudretini imha etmek mec- T A K V 1 M 
yük de~işiklikkr vardır. Cihan yordu. İki taraf ta çabucak bir- P_Urlanna saldırmaları, iİıJ{llızle- ticesı meşklık İn~lız adalarınıı lŞ- buriyetindeyizh demiştir. Reder, 
Harhi, altın harbi idı; bu defaki birlerine ısındılar Bağlar ve h h- ;,ı.~ .. ?.; .. ~~} .. 'Y.~~.1.'!!.~~ .. ~~ .. ~~: •. !~} .. ~!~.~~~~~.~~ .. ~!!!:!'..~!~! .. ~.!.~!!: nutkunun bir yerinde, Almanla- M A y I S 
harb ise .kütlelerin iktısadi huzur çeler ortasında. dünyanın en gü- nn. İngilizlerin denizl~rdeki lkud- ıı-----.--------ı----
ve emniyetleri harbidir. Ötekinde zel nimetlerini ve en l{Üzel illrnbı- 1. STER i NAN 

1 
ret ve hakimiyetlerini asla istih- Rami 1eue 7 Arabi Mııe 

1860 
amil olan nazariyeler ve kuvvet- nı yetiştiren Kapua şehri taşkın faf etmediklerini de ifade etmişti. 1367 

)erle bu defakinde htlkim ahın na- bir zevk ve şehvet hayatına baş.. • - -
zariyeler ve kuvvetler çok de~iş- lam~ı. Ziyafetler, düAünler, o- 1 S T ER 1 NA N M A 1 * Ni••

0 Reıımt •ne Hızır rniştir. Bu de,1t1şme, hadiselere yal- yunlar. ,günlerce süren icki 6lem- 1940 yılının Tmmuzuna kadar ıı---~-• _ _.__1_Q_4_1_ ...... __ ~ __ 
nız Almanya tarafından baktı~ - leri Aniballn askerlerini buraya Son 24 saat içinde latanbul Bu hadisenin küçük bir hadi- İn~iltere, Almanların deniz kuv- Ç mız zaman 'böyle oldu,ltu _gi'bi onun r;iviliyor; yumuşatıyor, tembel ve şehrinde küçük bir zabıta vak'a- ac olduğunu söyledik, fakat yaşlı vctlerine zerre kadar ehemmiyet U--'!'!"'~-r--A_RŞ~A_M_B_A""l!"'!~--
!lasımlannı teşkil eden Anglo- yorı~un düşürüyordu. Bu hayat ta- aı oldu. Gazeteler bu vak' ayı bir eazetecinin iddiasına bakıla.. vermiyordu. Çünkü İngiliilerin G01'EŞ Ah 
Sakson aleminden baktı.ıtımız za _ marn on ü~ sene sürdü. Bir ~n şöyle kaydettiler: cak olursa bu hküçük had

1
iac ıeh- ittihaz ettiği tedbirler, o tarihe s. D. R. ır 

man Qrı böyledir. Romalılar ansızın şehri muhasnra - «Seyyar aatı~ı bir yahudi rlmizin zabıta ayatında 6 sene kadar Almanlara esaslı bir deniz- 6 sı 
Denebilir ki, slvas1 ve askeri ettiler; Anföal onları muhıısara- meyhaneci bir yahudiyi 1.f ye - içinde ille. defa olarak vukua gel- altı faaliyeti imkanını vermiyor- 1 O 

vukuatın kesafetle kaynaşmakta dan v~.eÇirmek için Romıı üze- rinden yaraladı.» mittir. du. g 

42 

oldu~ bir.zamanda iktısadi rtıese- rine yürüdil; lAkin bunun fa •dası iSTER iNAN, Fakat Alınan ordulaTının Nor- ~ l!!!__A_lc~a-m-ıı--~-ıı 
leleri birinci plana almıya imk!n olmadı. Halk on üç senenin bütiin veçi, Danimal'kayı, Holandayı, .:ı. D. ~ 1 ·ı,.,· u. 

~!~~~~nmJ;:ı~u~~~ec:~m~~ ~~;eb~/t~~~:l~~!~~e ~~~:~r~~ iSTER iNANMA ! ~~~);~Te~ :nr~~~~i~et5:~~~~:~ V, 
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SON POSTA 

Telgrd, Telef'on Ve Telsiz llaberleri 
Amerikada şiddet 1 

taraf darları 
gittikçe artıyor 

• 
lngiliz hava 

kufJfJetlerinin 
akınları 

Cenub kutbunda 
Almanlar ve 

Japonlar faaliyette 

1 ~J~e1:f.)- 1 B. Hitlerin 
At::EMINDE nutku etrafında 

tahliller 
Vaşington 6 (A.A.) - Demok - M h . F 

rat senatörlerden Çlaude Pepper an eım Ye rankf Ort 
Boston 6 (A.A.) - K~k Ame

rikadan Amerikan Birleşik dev -
Jetlerine dönen Amiral Byrd ce -
nub kutub heyeti azaları. Alınan 
ve Japonların cenub kutıbunda bu
lunmuş olduklarını ve İngılız kll'V
vetlerınin Deception koyunda ba
lina avı vapurlannın tamirine 
tahsıs edilmiş bır Norveç atelye 
gemisini berhava ettiklerini bil
dirmektedir. Byrd heyetı sübay -
lan Deception adası civarında Al
man harekatı &avialarını başka 
bahrıyelilerden duymuş oldukla -
rını söylemektedir. Byrd heyuti
ne aid North Star ~emisinin kap -
tanı da. bu ~eminin cenub kut -
bundan aynlmasından evvel sahil 
açıklarında bir Japon balina avı 
gemisinin manevralarda bulundu
ğunu ,R'Ördüğünü bildirmiştir. 

• Muammaalii.d 
bir yardım 

.Yazan: Selim Ragıp Emet 
A vrupa kara muharebeleri-

Dün ak.şamkı Radyo gazetesin -
den: 

bugün senatoda Büyük Bıitanya b b d d·ıd· 
lehinde çok şiddetli bir nutuk söy om ar ıman e 1 1 

nin şimdiye kadar hep Al
manyaya musaid ,gitmekte olduğu
nu gormekteyız. Bunun aks ni ıd
dıa edebılmek için bir insanın bu 
hakıkatlerı görmek istememe.sı la
zımdır. Maamafih kıt'avt Avrupa 
harfuını kazanmak demek, nıhai 
zaf.erı elde etmiş olmak de~ildır. 
Bu da ıbır başka hakikattir. Nihai 
zaferın elde edılebılmesı diğer ıki 
mucadele samasında da hakimiyet 
terrun eylemekle kabildir. Bu sah
nel~n bıri Atlanıtik, diğeri biz
zat Ingıliz a ' !arının kendıs'<Hr. 

Alman devlet reisi Hitlerın nut
kunu tahlıl eden İngLl z ·.·e Arne -
rikan gazeteleri, bılhassa şu nok
talar uzerınde durmaktactırlar: 

lem.iştir. 
Pepper demiştır ki: 
Birleşik Amerikanın ~ok şıd -

detti bir haıttı hareket ittihaz et
mesi için zaman gelmıştir. 

Hatib, Ruzve!t·n fevkalade va -
ziyet ilim etmesini ve Avrupa, As
ya ve Afr ka mahreçlerınin Ame
rika kıt'asına karşı mümkün bir 
taarruz için kapamaltı derpiş ev -
lemesini tekl:f ve bunun için <le 
Birleşjk Amerikanın Büyük Bri
tanya ile birlikte Groenlandı. İz-
18.ndayı ve diğer stratejik nokta -
ları i~l etmesini tavsıve eyle -
iniştir. 

Senatör Pepper sözlerine şöyle 
devam etmiştir: 

Bunun di~er bır hedefi de Bii
yük Britanya için deniz yollarını 
açık tutmak ve Hitlerin bu mev
kileri İ:Ştlal ı~in yapacajb her türlü 
teşebbüsü akim bırakmaktır. 

Keza Japon filosunu kabu~n -
ela hapsetmek için Birleşik Ame -
rika ve Büyük Britanya donan -
malan arasında irtibat tesisin: tek 
lif ederim, zira Japon donanması
nın bizi arkadan hançerlemek için 
fırsat beklediğini bilivoruz. 

Hırvatlar 

Londra 6 (A.A.) - Merkezi 
Rlbin mıntakasına bu gece yapılan 
hava akını hakkında neşredilen 
teblii'de başlıca hedef ;ıtihaz edi
len Manheim &elırine pek cok yük
sek infilak ve yan.'Cln bombcıs atıl
dığı bildirilme-ktedir. Bu akın es
nasında Main nclın üzerinde kain 
Francfort Şehrine de hücum Hiil
rniş ve ~erek burada, gerek Man
heim'da yan~ınlar çıktığı _görül -
müştür. 

Fransız $ahillerinde Boulo~e 
ve Cherbour~ doklarına da bom -
balar M:ılmıştır. 
~ ~ndüz İ~liz tRyyareleri 

dü~an sahil gemilerini aramağa 
devam ederek birçok yük vapu -
runa hücum etmişlerdır. Sahil ser 
visine mensub tayyarelerimiz bu 
~ Sainto-Nazaıre lımanına hii
cum etmişlerdir. Diker bazı tay
yareler de Norveçte kain Staa -
va1l9!ere bomba atmısl9rdır. Bom -
baların ha~an1aı;-ın tam üstüne 
isabet etti~ ve ya~ınlar çıktı~ı 
~riilmü,tür. 

Bütün tavya~lerimiz «e~ bir 
sahada yapılan bu hare.ki.ttan üs
lerine dönmüslerdir. 

Tahrib edilen tayyareler 

Barbusan 
sürecek 

Iri~lız adalarının istilası bu
,:;ounkti şartlar içinde vapılab;lir 
mı? Bu hususta nıuavyen bir kıy
meti haiz velev tahmine müstenid 
bır mütalea serdedebilmek ıçın 
bizce meQhul bir takım unsurlar·n 
bilinmesi lazımdır. Bunlar malum 
olmayın<:a, ceffelkalem evet veya 

Amerihn yardımları halılrua
Ja B.ünde hiiJıiim aiiren 

lıanaot 

hayır demenin hiçbir manası yok
tur. Fakat böyle bir tasavvurun 
planlı bır sekle k9lbolunabilmesi 
hiç olmazsa Amerikan yardımının 
li'esafet peyda etmemesinden ev
vel tahakkuk ettiril':l'c-k lazımdır 

Berlın 6 (AA.) - Stefani 
jansından. 

a - kı bu vapılmav•nca. bir:nd ş?kkın 
yanı Atla!ltık mücadelesin:n daha 
mfüıaid bir safhava isa.line ~alış
ma.1c icab eder. Bu ise A-

1 - Hıtl~r. Alman umumi ef -
karını uzun bır hat•be hazırlamak 
istem~tır. Halbukı bundan evvel. 
Hiıtler, harbın 1941 senesinde bi
teceğim soylemiştı. 

2 - Hıtler nutkunda, Almanya
nın bir dah<ı. 1918 dek vazıyete 
düşmiyecegıne daır millete temı -
nat vermektedır. 

Malumdur ki, 1918 de aktedılen 
mütarekeden sonra VPr.say mua -
hedesi imzalanmıştır. 

Almanyanın her tarafta ı.?alıb 
g€ldiı{i bir :.ırada, Hıtlerın, 1918 
deki vaziyete tekrar dtişmiyecdiz 
demek suretile verdıJCı teminat, 
mağlub olab•leceğı endışesinden 
ileri ı.?elmekted•r. 

Kolombia radyosu, Hıtlerin nut 
ku hakkında aynen şunları söyle -
miştir: 

Vaşingtondaki sıyasi mahfeller. 
Hitlerin nutkunun dahıli piyasaya 
arzedil:rniş olduğu kanaatındedir -
ler. 

Resmi Amerikan mahfelleri ise. 
nutukta, Amerıka alevhine sav -
rulmuş olan tehdidlere hiç bir e
hemmiyet vermemekted rler. 

Londra 6 (A.A.) - lnJiliz av-

me'l'nD 1ID cı tayyaTelerinin bu gece lngiltere 
üzerinde düşürdüklt>ri bildirilen tay 

Salatıiyettar bir membadan bil
dirildikine göre Hitler, nutkunda 
tahminlerde bulunmaktan ictinab 
etmiş, yalnız harbin 1942 senesine 
kadar uzaması ihtimali bulundu -
ğunu söylemiştir. Burada tebarüz 
ettirildı~ine ji?Örc bu mütalea, A
merikanın İn~iltercye yaotıi(ı yar 
dımların neticesi ile aliık~ar J.?Ö
rünmektedir. Çünkü bu yardımlar. 
harbin neticesi ti7.erinde müassir 
olmamakla beraber uzamasına 
medar olabilir. 

menkan yardım•na mini ol- ırakta muhı·m bı·r 
mak. İ~ılterenin tıer su -
retle iaşesini imkansız kıl- r d 
mak ve bu ada etrafırıda maddi çarpışma o ma 1 d XwlJ yarelerden baıka bir tayyare daha 

815 & c:lüıürdükleri tahaltku\ etmiştir. Bu ve ma~i wkertici bir abluka te-

Ortaprkta bir mahalden bildiri- au'l'etle bu gece. tah~~ edilen düt
liyor: 6 (A.A.) _ Yuıoalavyadan man tayyarelen aeluzı bulmuştur. 

sıs eylemekten ıbarettir. ( Baştarafı l 1ncı sayfada) 
Atlantik harb! cereyan ederken Habb.niye'de yazİyet auik 

Ak<l('nız mücadelesin;n bir tarafa Kah;.re 6 (A.A.) - .Royter: 
selen haberlere gÖTe yeni nizama 
taraftar Hırvatlar aruında büyük 
bir memn*iyetdzlik banö.termiı
tir. Bunun sebebini bütün Hırvatia
taaın müstakil bir cümhuriyet ola -
caiı ballındaki vidlere rağmen 
ltalya ile MM:arilltanın Hırvatistan 
topraklanndan senit kı•ımlannı ııu 
bctmiı olmalarıdır, 

Sisam adası da 
lşgal edildi mi ? 

Dün ~ Radyo ~azetesin -
den: 

Sisam adasının da Aln'\&Jllar ta
rafından ~al edildıi?ine dair bir 
haber verilmişse de bu haber te -
eyyüd etmemiştir. -------

lrlanda 
üzerinde 

Alman - Fransız 
görüşme!eri 

----
Afrikada askeri 

vaziyet 

bırakılması elbette mevzuubahs Iraktakı vaıı::, C!.ıt!n bahsedt!n as 
olarr.az. Esasen bu mücadele, bi- keri mahfeller, Alman tayyarele
zat hı ayrı hır hususiyeti haiz ol- rınin veyahud Alman subaylaıı -
dugu ıçın Atlantik harbi kadar de- nın Iraka ~elmı~ olduğuna daır e
ğılse de ona vakın bir eheınmiyetı mareler mevcud olmadı~ıııı bıldır
olduğu inkar E:dileınez. Bir cümle mektedır. 
ile bunun ehemmiyeıtini izah Askeri sözcü. Irak hava kuv -
etmek ıcab eylese, Aıvru - vetlerıne men::.ub tayyareler mec
pa kara harbi nihai za - muunun bütün n•odelkrden 120 

(Bq~arafı l inci aayfada) ıforın hır çeyre~i ise. Akde- ye varmakta bulunduJ,!u ve bun -
de, şiddetlı bir kum fırtrnası kara mz haı1bıni onun dön~t" üçü telak- !ardan pek azının modern maki -

Victıy 6 (A.A) - Amiral Dar- ve hava kuvvetl~rımizm faal.iye - kı etmekte hi\olbır mahzur yoktur. neler olduğu tahminlerınde bu -
lan, dün akşam yeniden Panse tini ciddi surette z:orlaşt rmıştır. Cebeluttarık.n kapanAı~nı. Sti- lunmaktadır. 

Almanlar tekliflerini 
tahriri olarak 

bildirdiler 

hareket etmiştir. Halbeşüatında: Dessien n ,ş.'ima- veyşın tıkandı~ını ve Mısırın M·h- Baidad - Hayfıa yolu 
Amiralin bırdenbire Parise ha- lindekı kuvvet:erım . .t tarafından ver tarafından istıla edild ğini Basra ve Habbanıyede bulunan 

reketi dolayısile Cumartesı gunti .Aarlbala~i etraCındaki İtalyan ıbır an ı~ın tasavvur edecek olur- askerlerden ba~ ta İngıl•zlenn. an 
telhir edilmiş olan nazırlar heyeti mevzıınin j:(erısindt! yeni terak - sak, bu fe il.ketlerin İngiltere ve cak. Ruı•badan geçen Ba dnd-Hay
toplantısı, Amiralin Paristcn do- kiler elde edilmıstir. Nc~'ll:dPn bınnetıce harbin seyri rüzer:nde fa yolu üzerinde çalışan hır mık -
nüşünde Vıchy'deki kısa ıkamet ilerlıyen klt'a~ar:rnız, Adolaya nasıl bır tesır husule J?etireb.lece- tar in.saat ekıpi mevi:ud b:.ılunu -
müddeti esnasında iotimaa çağı - hakim bir m~vzıi tutmakta olan R·nı kolaylıkla düşünebiliriz. Be- yordu. 
rılmarnı.ştır. · kuvvetlı oir düşman tesekktihimi r le t vers n k:. burarla ileri sürü- Berlin 6 (A.A.) - Yarı resmi 

Amiral Darlan, yalnız Mareşaı ağır zayiat v~r<l•rerek tardetınış - len şeyler bir takım farazi)eler- bır kaynaktan bildırıhyor: 
Petain ile görüşmüştür. Alman terdir. den ııbar.ettır ve İng ltere, henüz Iraktaki vaziyetın ;nkışafı Ber
noktai nazarının b.r tahriri vesi - Diğer bölgı>,et·cle, ileri hııreketi- o vazıyete yakla~mış olmaktan u- lin<le styasi mahfellerdc çok bil -
kada tesbiıt edilmıs bulunduğu ve miz devam etmr-ktedir. zakt r yük bır alab ile takib cdilınekte-
amiral tarafından Mareşal Petai- imparator Adclia-Ababa'da Ahval bu manzarayı iktisab eıt- dir. Irak kuvvetlcrın!n cesurane 
ne tervdi edildıği söyleniyor. Ma - Adısababa 6 (A.A.) - Habe - mış olunca, İıU?ı t r,, itin yapıla- <lifvüşerek muvaHakıyetleır elde 
reşal Petain de tahriri bir ccvab şistan ımparato•·u Haile Scl[ısiye cak şev. bu akıbetten tevakki e- etmekte olduklarına Berl nde bıl-

İspanyollar 
Fası, Cezayiri 

istiyorlar 
Madrid sokaklarına 

beyannameler 
yapışhrıldı 

Londra 6 (A.A.> - In~ıhz mat 
buatı Ir3k ve lspanyol F .. &ın a 
vaziyete dair bırç).< 'ıaberl r n 
retrnektedır. Buna göre .MadrJ 
sokaklarına birer Fransı.t şdırı 
lan Kazablank;\, Cezayfr, Ora 
Fasın İspan·ıa\ a \•er lmesını la 
leıb eden beyanname er yapıştı 
rılmıştır. 
Dı~r taraftan Fas.n ve Kazab 

lankanın Frans9d.ın alınmasını ıa 
tiyen bir kitab hakkında büyük 
reklam yapılmaktadır. Tan<:ad 
ise Alınan nü! uzu ~ıttıkçe artma) 
tadır. 

iskenderi yeye 
şiddedi bir hava 

akını yaplldı 
İskenderıye 6 (A.A.) - Bu ııe

ce düşman tayyarelen liman mın 
takası üzerbde uQmuşlar ve CC'I 
şiddetli bır b.ırai atesi ılc karşı 
la~ışlardır. İskenderlve şımdıy 
kadar bu kadHr kcsıf ve kuvv<'tl 
bir baraj at!!şi ~ôrmemiştır. lm~ 
liz ve Yunan harb ızemıler le 
hil batary-<1lartı ıfaaliyıete geçere 
fasılasız tam 60 dak·ka mPrm -.a 
dınmşlardır. Alarm bir buçuk s.a 
sürmüştür. -------
Japonya, Alman 

tekliflerini 
reddetmiş 

Nevyork 6 (A.A ) - Nevvor 
Herald Trıbune gnz~teı:.n.n Tok 
yo muhabirının h loııd n SlOre 
Matsuokanın Berlin zı aretı es 
nasıı.nda Hıtlerle arasında ıhtı 
çı'kmıştlr. Hıtler Jaı><>nyan•n İn 
gıltereye karşı oerhal harbe ı:: r 
mesini teklıf etm ş ve bu teki 
Matsuoka tarafından red ed lınc 
kızm ştır. 

Avni muhahır Japanvan n M 
suokanın a:-kasın:ı n Tokyoy 
ı.?elen sekiz kisıllk .r Alman h 
tinin talebler.ne ırıttıkç~ aı •an b 
mukavemet göstermekt"' olciuğ'un 
ila'Ve etmektedtr. 

Milli Şefin 
fotoğraf·leri 

IBelfast 6 (A.A.) - $imali İr -
landa umumi emniyet nezareti ve 
eimali İrlanda \n ıtUiz hava kuv -
vetleri umumi karardhının müe
terek teibliği: 

verdiği i~in Alman - Fransız ko- Adisababava gi:-mrnt;r. decek tedbiri-eri alma1<tır ki bun- nassa ısaret ed ıı~or. 
nuşmalarmın kat'i bir mahıyct ar Muha1-ebenin siklet merkezi lann ba ında Amerikanın yardımı Masır baıvekilinin sözleri Ankara 6 (A.A.) _ Bugun al 
zettıl?ini tahmın ettıriyor. Londra 5 (A.A.) - Buof!Un bu- meselesi gelir. Kahire 6 (A.A.) - Mısır baş - dığımız telgraflar, Trabzon, Antak 

Küçük bir dii$nan bombardı -
man tayyarelerı teşekkülü ibu sa
bah erken, Belfasta ve şimali İrlan 
danın dj(er :nmtakalarına hücum 
etmiştir. Zayiatın fazla olmadığı 
sanılmaktadır. Bir düşman bom -
bardıman tayyaresi, alevler içinde 
denıze düşürülmü~ür. 

Irak, Almanya ile 
yeniden münasebat 

tesis ediyor 

Teklifler hakkında bırçok tah- rada b:ldirıldı~in° _!?Öre, Hah şis- Atvustra ya naıırlarmdan biri- vekili, dün akşam bir beyanatta bu ya, Çorum, Çankırı ve Safranbol 
minler ileriye sünıln ustu: jşgal tandakı muharebenin slklPt mer - nin bu uı?urda İne;ilı•ereden Ame- lunmuı ve ezcümle demiştır kı~ 1 vılayet ve kaza merkez P rtı 
altındaki ve serbest Fransız top - kezı şımdi Agman - Adisababa rıkava hareket etmiş oldu~ dil- Irak makamları bılhassa bu na - Halkevlerı için Reısı umhur lame 
raklannın yeni bir hududunun yolu üzerinde Ambala~i cıvarına şiın lurse ıbu bahiste daha pek çok zik prtlar içınde kendılerine duşen İrıöniınun hediye etmı~ olduklu 
tesbiti mevzuubahs c>dilmi~. Fran- intikal etmistir. Ceııubd ın gr]en vapa-cak evlerin ~~du~ anlaşılı~. ağır meı'uliyctı şüphesi'ı ıdrak ede- fotoğrafilerin merasımle şeref mev 
sız esirlerinin serbest bırakılması, kıt'alar halen Dessıenin 140 kilo- Km ne · vlerse sovles·n: Amerı- ceklerdir. Samimi surette ümidimız, kılerme konulduğurıu "e bu m na 
Alınan ~al ordusunun masrafla- metre şimalmriı> Koram vakınla- ka yardımı buı?iinkü şeklile mu- iki tarafın, bugünkü anlaşmazlıkta, sebetle yapılan toplantılarda Mıll 
rının tensiki ve ılh .. · rında bulunmaktıuhr. Sımalien ge am:maôlud hır mahivettroir. Ve lrakta aulhü ve ıuki'ınu yeniden te - Şefe karşı duyulan sonsuz ve sar 

Bununla beraber müzakerat es- len kuvvctl?l" ise Debub'a varmış .harblerin muammalarla idare ve ıis edecek müsaid bir hal suretine s:lmaz sevgi ve aıı} gı duygularına 
na.c; nda iki tarafın biı ibirlcrine bulunuYorlaı·. Bu !lurc-tle impara- intaç edilemedi~ hE>rkesin maltı- varacakları ve harbin dunyanın bu bir defa daha izhar ve teyıd edıldı. 
yaptıklan teklifler hakkında hiç torluk kuvvetlerinın iki grupu mu olan bir keyfiyettir. parçasına yayılmıyaca~ıdır. ğini bıldırmektedir. 
bir şevin sızmadı~ı muhakkaktır. biribirinden anca!C !'iO kilometrelik S . 

1 

fD __ . ı:;; Londra 6 (AA) _ Bütün J 
ve bu müzakerelerdPn esa~n ya - bir mesafe ile ayrılmıs bulunmak 11[1.,,, V~f6 <._.,,,..9 rakta husule getirilen gergin ve müı Harbı·n netı•CP.SI. 
kın neticeler b<'klPnmeme tedir. tad rlar. kül vaziyet hakkında tefsiratta bu- -

Mareta!A.A P~ 1 p ltalyan tebliii y d lunan Times gaıetesinin diplomatik ( 11 _ _. __ c. 1 mc" 

1 
...... fa...1-) 

Berut 6 (A.A.) - Irak hükume- Vicllv 6 ( .ı - .vıareşa e - J '-- or- unan onanması .._......... ~ u. 
tinin Almanya ile diplomatık mü- tain villasında birkaç f(iln ıstira- Roma 6 (A.A.) - taı7an muharriri yazıyor: ye maruz değıldır. 
nasebetleri yeniden tesise karar hat 'etmek üzere dün aksam saM; duları umu':'!~ kararıihının 335 nu- Nisanda nazi teşvik.ile baıvekil 3 - Alman harb endustrisı en 
vermiş olduiu söylenmektedir. 18 50 de Canne· yakin·nde, Ville- maralı tebliği: . ·ıskenderı·yede ~zif~~ wüstimal etmiı ola? R~ yüksek verım sc\·ıyes ne vaımıe 

N~LrVe-Louıbet'v: hareket etmiş _ İngil~zlerin Tobı~k:un etrafındaki tici Alinın Alman yardımını ıstedı- bulunmaktadır. Amerıka harb en-

i . . f çemben zorlamak ıçın yapmış ol. ğine dair olan haberler teeyyüd et- dustrısı ıse heauz ınkısaf etrnek-
ngılterenın ır. Berlin ae diyor? dukları yeni bir teşebbüs de halyan Hanya 6 {A.A) - Yunan filosu mediği gibi Alman filolarının Suri- tedır. ' 

Y l f• . B li 6 (AA) _ Yarı resmi ve Alman kıtaatının derhal multa- hakkın.da .aş.a~daki resmt tebliğ yıeden g~tiğj ha~ı~daki haberler 4 .- Haı"b. Avrupa kıt'asında de 
ugos avya se ırı bir :e.:badan .biİdiriliyor: b~leye giritm~leri üz~ne a~amet~ neşrectilmıştir. de teeyyud etmemıştır. Almanların ğıl, lnj!ılız adalar le Aıtlantıkte bı-

Kalhire 6 (A.A.) _ Öı?renildi _ Berlinde Fransız _ Alman müza- ugramış ve duıman agır zayıata ug Yunan denizaltıları fskenderi - iktidar mevkiine adamlarını geçir - tecektır. 
iine göre, halen K~hirede bulun • kereleri cereyan ettiği hakkında ya- ratılmıthr. . .. yeye f{lderek İngiliz filosuna ilti - dikten sonra, iıe katılmadan önce 5 _ Amerıka denız k \ tlen. 
makta olan sabık Ingiliz .Biikret hancı bir kaynaktan verilen bir ha- Sollum ceph~sınde duımanın hak etrnışle7dir. . .. .. askeri vaziy~tin nasıl inkı af edece- Atlantık mulrnrobesmı kazanma-
~#· g· o,.,. ald H Ort l Al h t k k ı .. k" t''lm"'ıtu··r On muhnbımızden u.cu . . batmış- aini görmek arzusanc!a oldukları aa kafıdır. ~ıri ır ... ~ın oare, a - bere dair sorulan stm e man a- an a ın arı pus ur u u . İs • ,.. 
ıarkta bir mahalde bulunan Yu - riciye nezaretinden, salahiyetli Fran ltalyan ve Alman hava filoları, ıtır 13 torp;domuzdan ıkısı ken- hakkında Berlinden h ıbrrler gel - 6 - Amenka, Hım m na ıle btr 
t?OSlav hükumetı krnliyesi ne2'din- sız şahsiyetlerinin Berlinde bulun - müteaddid defalar f obruk"taki mev derıyeye vasıl olmuştur. miştir. Raşid Ali suıatlc ınağlub e- endüstrı memleketıdır 

t .._. ef . d'l 1 1 T b k 1 b b dildiği takdirde Alman ı:tr k<-nd•~jle 7 - Amerık" hava klıv t rı. de ~i·~erenin s ırı tayın e ı - dukları hakkında hiç bir ma umat zi eri ve o ru imanını om ar - ,,. ............................................. ..,_ hiçbir alakaları olmadığını iddia e- bnn:ünkü va.,ıve .. te dah \Alman 
nı..iştir. olmadığı cevabı verilmiştir. dıman etmişlerdir. Tonajı yüksek \ ......., 

Sir Hoare hemen vazifesine baş Seriinin salahiyettar mahfdlerin- bir gemiye isabet vaki olmuıtur. 6 ayda pratik deceklerdir. • ıhava kuvvetlerını ma~lüb edecek 
1 k Almanlarm bedeflera seviveded r . 
ıyaca tır. den öğrenildiğine g3re büyük elçi Dü§l11an, Sirenaik'in bazı nokta.. l il tt 

Abetz birkaç gün enci Berline gel- lan üzerinde hava akınları vapmı- USU e A~manlann ~ralct~ i. mı.idahal~ - 8 - İn_gıliz mıllctı bozı?uncu bır 
F . ı ,. lennın aebeblerı sarıhtır: lngıltere mıllet de_ğilı:iır. H rb n vapa<"a~ 

ransamn yeni nllftir. Bu seyahatin Alman harici- tır. 'ı • ı• için Irak Ortaşarkta ve şimali Af - her türlü tesırlere ı! u gerebılır. 
M k l • • ye nezareti tarafından tebib edi - Ece denirinde ... edilen adalar ngı ızce rikadaki müttefik kuvvetlerin iate- Almanla1' içın aynı varid de-

os OVa e ÇlSl len tayialann yabancı . memleket .... : Ege denizinde Amargos. Anafi. leri için başlıca benzin kaynağıdır. ihldir. 
Moa\ova 6 (A.A.) - Sovyetler l~e. zu~uruna k adbebıyet verdıgı Joı, Santorisa, Nakıos ve Paros a- Keza Irak Mı11rın ve Hindistanın 

Birliği reisi Katinin bugün yeni Fraa ta mın ° unma ta ır. dalaranı İfgal ettik. Bu adalar, Sik- o b • • d mahreçlerini müdafaa ~den başlıca 
eız büyük elçisi Bergery"yi kabul et- A d 1 ·ı k . ı· 1 lad grupuna menaub adalardan - n eşıncı ers bulvardır ve Türkiye İçin bir iıti -
mittir. Bergery bu !tabul euıaaanda 08 0 UJI gı m8 IS IJ80 &r dır. • • nad üuü tetkil eylemektedir. Al -
itimadnamesini vermiıtir. (Battarafa t inci sayfada) Şarkt Afn"kada Aınba - Aladji 7 ıncı sayfada manlar lrakı ele gcçi!'meğe çahı -

Yeni Fransız büyük elçisi dün Haydar-paşadan muhtelif istasyon- mıntakuında düpnanın lutaatımız i 1 maltla petrolu ele ıcçirmek ve Tür. 
Alman büyük elçiıi Voa Scbu&e - lara yapılacak nakliyat J{ilnleri de tarafından t.müf edilmekte olan \..__ ~ ldye)'i çevirmeie denoı etmek ar-
l>erg'i ziyaret' etmiftir. te&bit o1Ullllluft1u', taqiki dnam etmektedir. _.......... ,.__ ~dadırlar. 

Siviller C ebelüttank
tan çıkarılıyorlar 

Cebelüttarık 6 (A.A.) - Res • 
men bildirıldiğint> ®re, pek va -
kında Cebelüttanktan yeni sıvil 
tahliyeleri yapılacaktır. 
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Mahl'At ı Yardımsevenler Cemiyeti 

r~~-~!_!~.~-~--~ lstanbnl şubesi dnn ilk 

Dikltat: Beklenen bir f evkalidelik .... - - ---.. 

SARAY SiNEMASI 
Yarınki Pertembe matineler'den itiba~: 

Basra rola 
kapandı 

,~·••••e ••••••• ••M•••••••• .............. -•••t·~ 

Etiket ltoymaılan mahlllt 

:~ve ,.:a~~ar t.~':~~~; toplantısını yaptı 
kanununa muhalefetten 

cıaaal•wlanl..,,.ilar 

lralıtaki vaziyet Amerika
- ya ihracah ue bu mentle 
i kttten yapılan ilhaliitı 

. . 

. . . 
'-., ..... -..... -............................. -" 

· dwdurdu 
(Ba,ıarafı 1 inc.i .. yfada) ması işini ele almış vı:- çalı~a yer- \ 

t~lif ~tıerinde açılacak gönüllü lsrini tesbite başlamıştır. ······--·--··-···---··--"' 
hastabakreılık kursları ile lstan - Bundan başka bir harb vukuun- Basra yolile yapılan nakliyat, 
bul kadınların.n cephe 2erısındc da askere g idecek vatandaşların Iraktaki son vaziy et üzerine ta -
göreoekleri hizmetler hususunda belediye, devlet daireleri, fabrika mamen durmuştur. Bwıdan başka 
yeni kararlar verHmıştir. ticarethane ve diğer hususi mü - Basraya «et.irılıuiş olan ithalat eş. 

Senenin en büyük muvaffakiyeti olan ve 

NELSON EDDV - iLONA MASSEY 
tarafından fevkalade bir tarzda yaratılan 

BALA LAYKA 
jfe yine büyillc bir süper film olan Ye 

CESAR ROMERO ve MAHJORIE WEAWEN 
nın emsalsiz tem9ilkri bulunan 

MADENLE R ŞEYTANI 
filmlerini birden aöeterecektir. 

Seanslar • BALALAYKA: 3.20-6.20-9.20 
• MADENLER SEYT ANI 2-S-8 

Belediye iktısad işleri müdüır
luğimün piyasada yaptıiı tetkik -
ler sonunda birçok kimselerin malı 
lüt kahve satıtıkları 1esbit olun -
muştur. 
Hıfzıss~ kanununa ıtöre, 

mahlut 'kahve sat~ı., ancak kah -
veye yüzde kaç nisbetinde ve 
ba~i madde karıştırıldılıru il!ÖS
teren bir anket konulmak sure -
tile yapılabilecektir. Halbuki bazı 

Verilen kararlara göce, okul sa- esseselerdeki vazüelerinde calıtı - yası da Basrada kalm~r. Son 
!onları. Parti, Halkcvi ve halk o- mak istiyen k<ldınlı!.rın şimdiden ,,_•••••••••••••~•••••••••••• .. :ı. ı lm aylar ~erisinde bilhassa Am"ri - • daları merkezlerinde npılacak tesuit olunması karar :ıştın ış - . ~ 
toplantılarda ~önullü ıhastabakıcı- tır. Askere S?idenlerin evde bırak- kaya Basra yolile mühim miktar- Bugün matinelerden itibaren 
Jık kursları ve diğer hizmetlerde tı.kları hasta ve ihti ·arlara da yar- da ihracat yapılmakta idi. Ameri-

kimselerin bu ctıketi koymadan 
kanştınJmamış k.ılıve :sattıkları 
p-ülmüştür. 

çalı$mak istiyenlerin tesbiti isine dımsevenler cemiyeti İstanbul ŞU- kaya sipariş edilmiş ve bu yol va- y 1 L ı ı z s ı· n E R1 As 1 
det.hal başlanacaktır. Fatih ve E- besi taJKıfmdan vardun yapılacak- sıtasile beklenen birçdt it.halit 
mınonu mıntakalar mla dünden tır. Bu .ıtibiler şimd~den tesbit o - eşyaın da bu meyandadır. Va~e-
itibaren bu hususta faaliyete ge- lunacaktıı. 
çilm~r. Cemivet şubesi babaları askere tin ink~afına kadar Basra yolile 

Gerek belediye iktısad ~leri 
müfettışleri, gerekse fiat müra -
kabe bürosu memurları bu busus
ta piyasada sıkı kontrollar yap -
maılftadrlar. Etiketsiz mahlut 

kahve satan bazı kimse1er mahke
meye verilmişlerctir. Bu J(ibıler 
hem ibtikir suçundan., hem de 
hıfzıss;ıh,ha kanununa aykırı ha -
re.k~rinden oolayı eezalandın
lacaklardır. ----

B:r kadın çorab 
parası vermediği 

için kocasını vurdu 
Dün Fatihte 2arib bir yarala -

ma vak'ası olmuş, bir kadın k~n
disinc para vermiyen kocasını bı · 
çakla müteadclid yerlerinden vur
muştur. 

Faıtilhte Hüsambey mahallesin
de, Karaman ook!~ nda 46 numa -
ralı evde oturan Kemal, dün işine 
jlitmek üzere evden çıkarken, ka
rısı Meliha çorab almak üzere 
kendisinden bir m :ktar para iste

Parti, Halkevlerı ve halk oda- ~den, anneleri de çah!'an ro=uklar yapılan nakliyat ke.sUecektir. 
lannda yapılacak her toplantıdan icin kamolar tesis ve bunların Diğer taraftan ö~renildi,ğine RÖ
evvel halkı İstanbul kadmhlı na- yerlerinin f..esbitini kararlaştımr $- re, Bası'a yolile memleketimıze 2e
mma tenvir ve ir1ad edecek ma - tır. Bu yerlerin tesbiti için yann tiril~kte olan "kahvelerin ıthali 

s~uıt 11 de Parti merkezinde Co -
hiyette kısa konf'!ranslar verHe - cuk Esir~eme KurJmU. Yoksul ço- için rt.etebbüslel'e ıeçılecektir. Bu 
cektir. Kaymakamlar, Parti ve cuklara yardım birliji ve Yardını- kaıhvelerin mühim bir kısmı ti -
Halkevlerine llu hususta icab eden sevenler cemiveti mümessilleriJe caret ofisi ıarafından sipariş edil -
tebl~ yapılmıştır. maari.f müdürünün iştiralcıle bir mıştır. 

Gönüllü hastabakıcı k'.Jrsları a- toplantı yapılacaktır. 
çılması tıususunia ~rüı:i.ıimek Ü- YatYl tnsovenler cemiyeti İstan
zere yarın saat 9.~0 da Parti vila- bul vilayet hududları dahilindeki 
yet merker.n-1° bir toplantı vapı- çalışmalarda yardımcı vaüfesini 
laıcalrtır. Gurcba, Gülhane hasta- ~nnek üzere 7 kisilik bir komite 
neleri baştabibl.,rile. iJniversite teşkilini muvafık ,!!Örmüc:tür. Bu 
Tıb FakültE'si dekanı. İstanbul ko- iş için de vann saat 13 de bir t.op
mutanlığı srhhiye reisi. vilayet ve lantı yapılacaktır. 

Almanlarla 
inyilizlerirt satın 
alacakları mallar 

belediye sılbhat müdürlerirıin ı s - Basın birliğine mensub bayan-
H .. ak edece-leleri bu ıtol)1anh•::l3 lar cemivetin neşri vat kolil ~ b 0

- Almanlarla yapılan son anlaş -
kurs vt>rlerl tesbit olunacaktTr. raber çalışmak hususunda m'.ira- ma hükümlerine ~re, satılacak 

Yardımsf'\'<>nler cemiveti şubesi caatta bulunmuşlardır. Basın Bir- maddeler üzerinde ıörüşrnelere 
t~ta .. lbul kumandanh~ı ile temas- liCri kad; n azalan Cuma ~nü ce- başlanmı.ftır. Bu münasebetle Al
larda bulunarak herhanl!i bir va- miyetin neşriyat koluna mensub man ticaret eksperleri alalkadar-
7•vet karşısmd::ı hastrıhtıkıcı, ça - bayanlarla bir toplanı!.ı yaparak larla temaslarda buıunarak sa.tın 
...,~,,. karanHna ' ' P dH! ,.,. jcl<>r ıc·n b:r calısma pr~amı hazırhya - alacakları maddeler ü1.erinde tek
ne J.?iıhi evsafta ve kaç kadınq 1h - caklardır. liflerde bulunmaktadırlar. Alman
tivaç oldui?tınu soracaktır. Bu ka" Varıiım~•<>nler cemiveti İstan- lar ilk olarak mühim miktarda ye
<lınlar te~it edilecek vcrle:-de bul şubesi idare h~veti önümüzde- ni sene mahsulünden tiftik alacak 
derhal staj ,1!6r.neie ba-=lıyacak - ki Cumartesi günü Partide tekrar !ardır. Aynca 1,5 milyon liralıf.ıc 
lardır. tıonlanarak. verilPn !kararların yağlı tohum da satın al~aklan 

Ce'Tlive'l $Ub<>-=i l•+mbıılt•n hı - tatbiki etrafında görüsmelerde bu- madıdeler arasındadır. Alman ti-
susivet1erine ~re sanı ha_zır_la_n_-_lu_n_acaktır. caret eksperleri İzmire de Jtidnek 

m?ştir. 

Kemal, parası oımadılından Gıda ma -\delerinin Yardımdan istifade 
ba'hsederek bu. arzusunu yerine ~e 

tüccarlarla temaslarda buluna -
caklardır. 

Diğer taraftan :ln.,rilizlere satı -
lan 4 milyon kilo üzüm ve kuru 
yemişin teslimi için hazırlıklara 
başlarumştir. Müfbayaat işi için 
İ7.r1lirde .temaslarda bulunan İn -
~iz ticaret korpo,.asyonu mümcs 
sillerinden Kra.bb şehrimize avdet 
etmiştir. İngili7Jerin y~ni sene 
mahsulüntlen mühim m;ktarda 
tiftik alacaklarını bilcfumişler<lir. 
Bu suretle bu seneki tiftik mahsu
lünün hemen hemen dörtte üçü 
İn 11iliz ve Almanlara satılmış ola
caktır. 

tiremiyecdini söylemişse de, ka- bulunduğu mahaller edecekler 
dm kocasının bu sözlerini d:nıe - Hıfznaıhha kanununa göre gıda A~er ailelerine yapılmakta olan 
mem~ onunla kavga etmeğe baş- maddelerini ihzar, imal ve muha - yardımdan §imdiye kadar yalnız 
lamıştır. faza eden mahallerle hunları nak - askere gidenin ana, b:lba. kardeş ve 

Karı koca IU'as•nda ka~ıklı leden vasıtaların sıhhi şartlan haiz öz çocukları istifade etmekte idi. 
küfürlerle devam eden bu kavıra olması lazım gelmektedir. B~lcdiye Belediye daimi encümeni aıı~ere 
esnasında Meliha birdenbire mut- müfettifleri tarafından yapılan tef_ gidenin refikasının daha evvelkı ko 
fajta koşmUlli, eline ~cçi:F<li~i k~- tişler sonunda nakliyat ambarların- cuından olan ve mahkeme karari
kin bir b~akla ~oca.'i!.nı!' uzerıne da ııda maddelerinin kabili n.üfuz le aile nüfusuna evlidhk olarak tea.. 
saldırarak ~nu vucudünun m.uh - veya açık ambalajlar içerisinde, de- çil edilen çocukların da yardımdan 
telif yerlennden ehemnuyet1ı su- ri. yapağı. tiftik, paçavra gibi mad.

1 
iatifade etmelerini kararlaıtırmlt. 

rette _yaralamıştır. delerle bir arada bulunduruld•Jklan keyfiyeti alakadarlara bildirmiş -
Kemalin feryadına koşan kom - ıörülmüştür. Bu nakliyat ambarları 1 tir. 

sular, zavallı kocayı ı?ilclükle Me- haklunda takibata başlanmıttır. Be-ı Dört yangın baılangıcı 
) ohanın elinden kurtara. bilmişler - lediye, bu hususta alakadarlara bir Atlatılan kaza 

1 k 
t d it Dün şehrin muhtelif semt1

f' .. inde 

l 

' 
1 

Beyoğlunda ilk defa: Altın serisinin 2 nci süper filmi 

E.&1"LI 
BALALAYKA 

Bütiia illtipnüle Çarı.it Ruayuında geçJ'IÜf ve ainemanın en güzel 
kadınluınıa iftirakile çevıihnit bir uk ve ihtiras romaıu. Göz ka
matt1ran lüks aahneleri ..• Şultı. . . Daas... Musiki... Mondial 
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fi)m tarafın<Jan takdim edilen emsalaiz bir taheeer. 

MARMARA' da 
KÜÇÜK ŞlRLEYin 

<lünyayı Jieyec::ana vere• 
lll1ı u ti filmi : 

""' DAGLARIN 
KIZI 
Bugün Matinelerden 

itibarea aynca: 

• 1 
1 

1 

1 

1 
1 

ı 

DiKKAT! 
Bütün lstanhulun heyecanla 

beklediği 

GRET A GARBO'aun 
Son abidesi 

Gillmerea 
Badm 

l 
1 1 Alemdar Hımıl 

CLARK GABLE ve JOAN sinemalarında bugünden iti -
baren başladı. Ayrıca : CRAVFORD'un 

harikalaıtık han Dahi poÜs hafiyesi l MahkUml~. 
GemıSt 

' 
ŞARLI ŞAN'ı rı 

Caniler Peşinde 

Baylar; önümüzdeki Cuma akıamı 

ŞARK SİNEMASINDA 
ıö.ıerilecek 

OPERA BALOSU 
için hususi localannızı temin ediniz. Ziza sayaıaız 

muna maruz Jcalacak.sınız. 
&Özlerin hUc:u-dir. Yara ı o~a C avı a' na a - tamim göndererek g ıda maddeleri 1 Edinıelı:apı _ Cibanair hattına iı- 4 k' 1 t 

lınmış. kadın Y~Aalarunıştır. bulundurulan mahallerin hakiki bir liyen tofbr Mehmed Cevadın ida- yca·ngb 
1ı?dva0dası ? Lmluş .ur. k w d 

1_ · 1.::ı ı_ 1 J~ı · · b"ld" · r an e unıs&e esı so agın a 

Şüpheli bir ölüm ş~ıo u.e aı;ontro eUJ mC91nı ı ımuı- ~lıindeki 315 numara~ı otobüs i. - l O numaralı Ahmcdc aid üç katlı ~-~--~~--~----~~~~~~~~~~~~~'!' 
t.lr. çınde 20 yolcuııu ~ldugu 1-al~e Sif- ah~ab evden yangın c;tkmıı, bu e - 1 b• Ha ( 

Beyaz.ıdda Okçularbapnda 27 hane yolcuJundan ınerken, bırden - vin taraçası yandıktan sonra itfai- Df&SI ıten )'O r TIY ATROLAR ) 
tr0maralı evin bir odasınds y~lnı.z ~~dıreller ya~url~ geçti bire fire~i kmlm~ftı1': . ye tarafından ııöndürülmüştür. Nafıa müdürlüğü tarafından 940 - Y.ENİ BALK OPERETİ -
ı..,ına oturan lstanbul poatanesa ha ~ H~dır~l!ez.di. Haliç '::apar - Bu am_ve tehhkeli .. ~za)'e~ karşı - Bundan baıka, Küçükpazarda bÜtçesinden a)llrılan tahsisatla İn§ll 
._ıe memurlaTından Hayret adında lan ıdareM ~acı~h.a~eye dogru Ta- sınd~ ~for Ceva.d buy';I~ bıy kaza- Zeyrek caddesinde cami nltfındarı edilmekte olan yollum bir luaııu (~:~işıdN) 
.... .._ d d _lü l L bul n pur seferlen tertıb1111 kararlaıtırmış nın onune geçebıhnek ıçın, bu es - buluran Hüseyine aid 159 numa _ bitirilmiat; .. , vrr zat o asın a o o ara-. u - . .1 ı_ d L_ 1 · ı_ ı d L _ • k 1 bi _.. ~--'a -n: ltadl'olarlle ..... .., ve bır çok aa e-1er e ~r ara gıtmc& na a yo&u,tan mme le 0 an r 1ı kahveden; Alemdarda Hüse - ..,.__... ,,_ .1-

mn~r... fı d için hazırlıklar yapmqlardı. Fakat tramvay arabasına otobüsü bindir - ;~nağa mahallesinde C'..anü sokağın- Bu arada, Küçükçekmece - Flor- tem.sWerine Oqhyor. 
Hultumet doktoru tara n an dün sabahtan akşama kadar fasıla- miştir. da .$ükrüye aid l S numaralı evden ya arasındaki makadam fO•eııi, Kü. c y • • ) 

muayene edilen cesed, Morga ~.al- 1ı bir su.?:tte yağmur y~ğdıiınd~n Bu tedbir sayesi~d.~ o~.obüs d~rw ve Galatada Araboğlan sokağında çükköy - Alibey ve Davudpa~a • enı neşrıya~ 
dırılmııtır. Hayretin ne suretle ol - halk Kacıdhane ve dıeer mesıre muş, faetat otobusun on kısmılf! 2 numaralı Daniıe aid demir hurda Metrieçiftrıi:i yollannın inpatı ta - blanbul BeleiiJe ~ - Be -
düğü tahkik edibnektedir. yerlerine Eidememiftir. tramvayın arka tamponu hasara ui- depoaundan yanaın çıkml§aa da, it- mamlanmııtır. lediye mecmuasının lS.7 ve 188 unma-

ramıştır. faiye tarafından büyümeden bastı. Kağıdhane, Ayazaia yolu ela ya.. 1 ralı ayısı '1engin yazılar 'Ye ~k giL 

Sarhotlukla balkondan düttü Ç. E. K.. vilayet kongresi Hldiae etrafında tahkikat c&evam nlmı~lardır. kında ikmal edilecektir. zel bir tertcbl.e intife,r etmiftir . 
etmektedir. 

w • • Ç. E. K. 1......,.1 Merkniaden: 
Beyoglunda, Asmahmes~ıdde Mı Viliyetııimiz yıllık kongreei 24 

nare sokağında 15 numaralı evde Mayıs 1941 Cumartesi günü saat Ö L Ü M 
oturan 30 yaşlannda Angiligi adın- 14 te merkezimiz salonunda yapı - Em 1 t iki . be üdil · · · ı,eı · . ahh.aslan- n ye ncı şu m r muavını 
da. ~ir kadın dün aaıhot wbır halde lacalr.tıT', Su. . ennuz mar Tevfik Dolanın tarde.'1, İzmir De _ 
nınm taraçasından sokası 9Cyre - ~ • .!:ı:'!f!!irwaı::~.::.~?r·ı.mıw11 m.,,. miryolları bagaj memuru Abidın Do -

elerken müvuenemıi aaybederek Yenı· Sabah refikı"mı·z ğanın bir müddettenberi ıedavi aııın_ 
ca<ldeye dü'1llüt. bqn.c:&.n tel\likeli da bulundutu Büyükada sana.toeyıo -
9U1'ette yaralanmtftır. Angiligi te - « Yeni Sabah ıı refikimiz dün munda vefat etp~ni dün teessürle 
davi edihnek üzere 1-etaneye kal - dört yaşına bumışttr. ArlcadnşımL h4l.ber aldtk Ölüye Tanndan rahmet 
dınbnış, kaza etrafında tahkikata za tebrik eder, daima muvaffak ol- diler, k.ede.rdide ailesine tazifetlerimi-
hatlanmıştır. masanı dileriz. zi beyan ederiz. 

Pazar O la Ha.san Bey D iyo r ki: 

Hasan bey de -
min yanımızdan ıeçen 
adam yok mu~ ••• 

... Eskiden buna se
lam bile vermezlerdi 
Fakat timdi birdenbire 
işler ne deiiıti gör -
sen ••• 

Adeta mahalle -
nin en muteber, en 
zengin adamı oldu. Gö
renler yarun saatlik 
yoldan selama duru -
yorlar. 

Hasan bey - Sebe
bini anlamadın mı, a -
damın Erenköyünd e 
babadan kalma tek 
katlı bir evi varl. 

Bugün Matineler dan 
itibaren ÇENBEBLIT q Sinemasında 
Daıaa Kraliçesi. •• Şarkı Yıldızı... Emaal.iz Artiat.-

0/ o 100 seksap el kadın 

MARiKA RÖKK'ün ... .:r::o1 .. 
KOR.& T ERRT 

fi1minde göz.lerinizi tamaftırac:aktır. Bütün harikalar filmi 

lliveten: K A R ç 1 L G 1 N L 1 K L A R 1 muazzam danalı .. rerifü fHm 

LALE Şahane programlarına devam ediyor 
Yarın matinelerden itibaren 
2 harika birden 

1 - EBEDi MELODi 
Dünyanın en zengin miiziğini en büyük aşkını 

yaşatan qısiz film 

Baş rolde: Altın ses.li CONCHIT A MONTENECRO 

2 - Avcı B ö!üiü "Türkçe,, 
Ame.rikanın yeni Nelson Edisi DİK FORı::N'in 
yaTattığı çılgın bir cesaret, büyük bir knhra-

manlık menkıbesi 



lürkiye - İran 
hudud 

mukavelesi 
lı..ııkara 6 (A.A.) - Türle ve 

.hudud emniyet ve a~ayişinin 
~ ?esi maksadile 8 Kanunuev
~tiıı 940 tarihnide Hoy·da iki dev
l\s sal&hiyettar murahhasları a
!'iş llld~ imzalanan protokolda cer
~ ~ılen tedbirlerin iki akid 1ıü
\tıı ~ tasviıb edilmi~ olmasına 
~en, 4 Mayıs 9.U tarihinde Tah 
~ .~.'lür:kive d.imhuriyeti büyük 
'ra ilıRı ile İran hariciye vezareti 
~da nota teatisi suretile, bu 
1-eb;ı. ler mezkıir tarihten itibaren 
~ m.evkiin~ konulmuştur. 

-Son P«>*• mn tefwlEMa: 40 

, - Haydi, hay& hiç açma .... Ya 
)···. K.ötk.ütıük olmuştu... iyi ki 
~~~tim de seni bir mühim kepa
ll len kurtardun ... Hem de ca-
~lll bu meseleyi çok görüştük ... 

ki bir dava ... Çoktan hallett?k.ae - Etmedik... Hiç ıte değıl... 
)il ll fena bir adamsın... Benim 

tek ... 
- Melpomeni!. .• 

'i - Haydi, sus! ... Beni sevJ:?ilisi
..., il Yanından aldın, bir odaya ka
llli:tdını 

liıd'in~~~et... Kendine malik de-

ttıcÜi ~e için olmıyacağım ... Evet 
ktım ... 

- Fazla içmiştin! ••• 

. __, 

- Yok, fazla dekil... Bi.r :par-
ça, böyle ... A1ı lr:ale... $imdi ne 
olacak? ... Ben Temelimo nerede 
bulacağım, Melpomeni, ah kayme-

SOK POSTA 

BikA7e 

Çeviren : Halid Fahri Ozansoy 

malan ~i zevzeklikten ibaret ol
ma~ bir vazifenin if.asıtuian baş
ka bir şey olmadı~nı kaydetmek 
}izwndır.. • Evet madam Hayeano
şun Seınatyadaki e'\rinde. herkes
ten uzak, her ~zden, her kulak
tan saklı olarak Temelle $etvan 
Apustolun ida~i altında çalışı
yorlardı. 

Y AZAll : EKREM ll.ESID Ölümün esrarlı, meçıhul karan-
- Tencre denmez, kazan de- lıklanndan hayata avdet eden bu 

nir!... zevat doğruca madam Hay~ano-
- Ben tencere diyeceiım... fSUD. evine J(elınişlerdi. Burada A

Sen karışına ... Ben artık aerOei;t pustol söz al.arak demiştir ki: 
., m .... 

- Sıus ... A~lama ... 

akium!... - Kardeşlerim! .. Siz şimdi öl-
Beni de ıBu Dlıl'1avere . .-fak tefek tadıi- dünüz!. Siz ölüsünüz!... Şetvan, 

latla h~ tekrar edilinii. Temel ölmüştür. Bunu iyice bil-
ağlatacaksın! ... Jıl. meniz lizınıdır!- Buna herkesin 

- Ağlıyacağım... Sen de aila, 
patla ... •Bana .ne! ... 

- Melpomeni beıni 
musun? ... 

Panıoeıeidıe Melpomeni ile Dür- inanması. lhımdır. Simdi ben sizi 
rü arasındaki muhnerenbı her- başka kimseler yapıyorum .•. Te

sevmiyor .mı U!trar edildi~ ı;t>i İstanbu- mel senin adın Hava olacak ..• Se
lun ıta öbü.ı: u.cu.nda, Samatyada nin ismin de Civa olacak Setvan.
madam lia)1WanOŞWl ~inde Te- İş bununla kalmıyoı-.. . İsim de
me!, Şetvan ve Apustol araıuad.- ğiştirmek kafi de~il. Cliiii.m de de
ki ayni sahne tekrar edtmdi.. Yal- ğ~!... Bundan böyle 

- aı..i!... Sevmiyorum... Ben 
Temelimo seviyoruı:n... Ah Mon 
Dieu! ... Şimdi ne olacak! •.. ktan-
bul bir tencere ben ... Nasıl m- ruz bı üç iel8ket arkaUelarm le-H~ isminde iki yapışık 
ler ... Ben Ur: ... Bir kepçe ... Te- Wne olarak tekerrür eden lllhM kardeş oilaealaıınız!. .. Halk~n kar
melimo arayacağım!... Me}ıpoil'9Jli ile Dürrünün konı~ şısına böyle olarak çıkacaksınız 

ilk aydınlahlan şebir Paristir ve Londranın 
tenviri için bu tarihin üstünden 20 sene 

daha geçmesi lazımgelmiştir 

t 

Eski bir hikaye 

ve bu sayede milyon kazanacaksı- Perde açılınca dibden gireceksi
nız... niz ... Ta sahnenin önüne kadar 

İlk tesadüflerindenberi birbiri- ilerliyeceksiniz, selim Ve!'eCNsİ
ne husumet beslemekte~ Te- Biz ... 
melle Şetvanın kardeş, hem de Temel itiraz ediyordu: 
yapl.Şlk kardeş olmak ınect.ıwiye- - iner veririm, ister vermem. 
tinde kalmaları talibin acı bir en- Orası benim bileceğim işi ... 
vesinden ~a ne olabilir-.•. HET Şetvan mesele çıkmaması için 
ilcisi de bu yeni hüviyetlerini ka- Temeli teskine çalışırdı: , 
bul ettiler. Mernnuniyetı.e mi?.. - Olur mu canını ... Ne çare ... 
Orası meQllllıl Fakat kabul etme- Bir kere olanlar oldu ... Artık ses 
yip ne yapabilirlerdi? Apustol on- .çıkarmak nankörlük olur... Ne 
ları hınsı"Zlık lekesinde..'1, ölümden yap derlerse yapacağız işte ... 
kuntarmakla kalmayıp servet va- Fakat Temel Şetvan kadar 
dediyordu. Böyle bir adama nasıl filozof olmadığı kin isyanında de
tabi olunmazdı. Her dedi~ne bo- vam ederek diyOTdu ki: 
yun eğmekten, bas sallamaktan - Baksana karşında ltim var 
başka ne edilirdi? ... Maamafih a- biliyor muswı? ... Oflu :meşhur Te
rasıra ufak.tefek isyan aliimi J!.Ö- mel re.is! ... 
rünmüyor değildi. Bir av munta- J3u söze Şet\'an: 
zam çalıııtma neticesinde hazırla- - Hayır!... Oilu n:ı~ıur Te-
nan numara henüz layıkile ifa e- mel reis öldü, uçtu, • kayboldu ... 
dilm.iyordu. Apustol provalarda Karşımda biri ben olduğum ya:pı
büyük bir sabır 2östennekle bera- şık kardeşlerin diğeri var ... 
her bazı Temelin inadı veya Şet- Diyerek cevab verirdi. Fa.kat 
vanın beceriksizli,ili kar.şısmda Temel. adeti veçhile. her ~ı~ıya 
çı,ffından çıktıiı oiıuyordu. s:?eldik{-e takmdı,ltı saflık tavnle: 

- Çocuklar hala ~irişiniz iste- - Ne dedin!... N,, dedin? ... 
eliğim ·~i olmuyor... Dikkat... (Arba nr) 



SON POSTK 

(memleket Da.berleri) TETKiKLER 
Slvasta 

Azılı bir cani asılarak 
cinayetlerinin 
cezasını gördü 

Mersinde bir katil asılacak 
Mersin (Hususi) - Bundan bir 

müddet evvel Tarsusun AUfakil 
köyünde bir cinayet olmus. 28 
yaşlarında Ali Rıza isminde biri 
Durm~ kızı Dursunu taammü -
den öldürmüştü. Mersin ~ız ~
sında ~r.tilen davanın neticesinde 
katil ölüm cezastDa çarptırılm1$ 
temyiz de lbu kararı tasdik etm~ 
tir. Önümüzdeki ı?iinlerde Ali R~ 
uı idam olunacaktır. 

e8oD "-&a• Dlll ~: 104 

St.eJ)hen ona ~nlılda baktı 
ve ba~rdı : 

- Beni ~k hayrete dfrşürüyor-
sunuz. lbütfuı bunların kaplan Mac 
Kenzıeye ne tnıltıku okiu~unu an
l<ımıyorum. 

Sonra kendi maksadım iıah et
ti: 

- Ben şim<fı hemen keodi«ile 
görüşmek istiv.,rum. Kendiaine. 
bana bu kfbrit kutusu hakkında 
bir malfunQt verebilır nu diye so
raca~nn. 

Dedi. 
Sonra da şunları il.ive etti.: 
- Dwidht, ongn bu sabah beni 

flÖrme~e ~ldlıini söyledi. o za
man ben <hsan çıkmıştım. O da 
burada piposunu Uitt6rmlt. 

Adıyamana ·iyi su 
teminine çalışılıyor 

Muşta 

A.me:rik.alı. aWca ile ~özlerilU aoonda ne hayrete~ ne de nceli ~yleri d.e bir aı11 evvel din-
Rldırdı: pek taıbit kaqalamiştı. liyelirn. 

- Siz ı8erıee veya onwı adam- O 'Ke~ evvel.ki fikrinde ısrv e- Dedi. 
larına nu kinaye yapmak istİYOt'- diyordu. GaITison cüzdanı ıııöeterd'i ve 
llllllUZ? Bu üç adaınu12 bırbirlerin- - On.Jaman hanpaini itAam e- eordti: 
den nefr~ ettiklerini aiz de pe.k diyorsunuz, _ Evvela bunu ortadan yok e-
iyi bilıyW11unuz, Torrav, onlardan Dıye sordu. delim mi? 

Y ~: V al.ntin Wdliaıru birinın katil oJ.duku meydana mı Steılhen omuzlannı kaldırdı: Şato sahibi başını salladL 
çıkarsa? - Bunu size söylem.em aayrl StePben ısrar etti: 

Şato sahibi düşünceli hır tavır Diye sordu. mümkün, dedi. Ben ilk ~eldi.itimJz _Bu. tehlikeli bir şey. 
aldı : $ato sahibi: ~p.m, sofrada D'Arcnne ile Bol-

- İşte bizi Aricle dogru :Rötü~ - Fakat Ri~li pasajı nasıl bul- dinınin birbirlerile hiç konuşma- Torray cüzdanı cebine koyarak: 
ren yenı lbir mesele daha, dedi. dular? dıklannı farkettim. Gene mcydmı- - Olabilir, fakat :nhiayet bir 

- Galiba öyle. Dedı. da idi ki Mansa.-dın Fransıza 'ba- delil. lbir vemkadrr. 
- Tabı.i cuzdan me8Clesi de Garnson. $&to sahibini 'knlun- kışları pek tezytfkar idi. Berl{in Dedi. 

meydanda. dan yakaladı., oldu.k.ca heyecanh k&badayılık iddialarına rağmen Sonra da: 
Gaırison Jıiil~ başladı: ~riinüyordu: onlardan her biri öbürünü, katil - Gamoon, evimde kan dökül-
- ODU muhterem kaptanım. - Far.zedelim ki, oğlunuz da olmakla, bi~irlerine ihanet et- dü, bu cinayotln intlkaıru alı.oma-

Phil Vmty'd@O daha iyi saklıya- bu ~çidi biliyordu ve hundan mekle ve evrakı yok etmekle U- hdır. 
bilir. BuM! söylememe mıisaade e- D'Arenne'e bahsetmişti; dedi. Ve ham ediyor R'f.bl idi. Diye ilave etti. 
diniz. ~ fnrzedelim ki D'Arenne de Torray bu sözler karşısında la- Amerikalı, alAka ile: 

Muhtıtll:ıt 1Nodiıli:ıw .yzun uzmı bw-aknnı R'<>rme:k icin oraya ~ kayıd ıı?<>rıüınmtiyordu: n....~. et, onu. kim isi~. 
baktı: m~ir ve kum izleı-i ne kibrıt ~ - Bu farazi v-eniz büsbütün boş 1A'.'Ul 

- Her kisi He birlikte konu~- Wtri ele onun taratmdan etrafa aa.- de~ dedi. Mac Reav de tekrarladı· 
m6k Weri:m., Z'in.. onlardan biri ~ır. Bunden sonra katil. <>- Sonra saatine baktı ve sözleri- - Evet. onu kim İ$lemişse. 
,.,.a ö4ıekiai.. a1z bu~ danın kaı-ından. yani ımm ~ ne ciımam etti~ FakM bu sözleri söyledikten 
bir 7.&manda bu oda1'8 ~' ol- riden i~ ~ w kendisini öl- - Dostumn V&ity'nin ~ime- aıonra, ~özlerinden bir keder bu
~ blze peCill ~. ttlrmüstür. Buna ne dıetsin.id... ~ ~ ıidtı> biz onu araya. kıtu l[eÇÜ. 
~ Sato 88h.ibi bu muhakeme kar- bm ft Mec ICenDenifı bize aö~ (Arba wır) 

çıkmış bulunuyorlar. Bugün~ 
man denizaltı gemileri, 8'• 
nizlere çıkabilmek ıçın, hiç ıe 
lcrce mil mesafe katetmek. 
ğın mayn tarlala.."'1.ndan ~ 
mecburiyetinde değillerdir. 
Almanlar, Norveç, Belçika, 
da sahillerinde bir yığın deJl 
üsleri ıtcssi ettikleri ~ıbi 1' 
sahillerinde de, Atlantık de 
açılmaRa müsaid birçok üsler 
etmiş bulunuyorlar. Bütün b 
ziyetler İ~ilizlerin münakale 
!arını himaye etmek ışını f 
la.de ~çle.ştirmektedir. 

Di~er taraftan İngilızlerın 
telif cephelerd"' harbetınek 
retleri, ordulannı en seri bit 
kilde bir cepheden dıj?er ce 
nakletmek moburıvetleı:i, bU 
nakale VQlların•n ehcmmiv-t?t1 

bunların himayesi işıni bır 
daha artırmaktadır. 

Şimdi bütün şiddetile 
etmekte olan bu Atlantik rne 
muıharebesine Almanlar ta 
dan sevkedilen k 
haıt> cüzü tamları ~ıe 
İ~lizler bu meydan 
harebesini kazanine.k ic:;io 
yapıyorlar?. Nasıl ve ne l?':h1 

larla rniicadele edivorlar?. /\. 
kalılann bu ıınhad:ıki rolü ıı 
Bu meydan muharebesini 
tarafın kazanmak ihtimali v 

Bütün bu suallerin cevab 
ıteteoek yazımızdıı tetki!_c. 
li-z-. Hasan Alı g 

Bigadiçte bir köy1U 
tarlasmda öldUrUldd 

Son Posta 

Quetemizde çıkan yazı 'ff 
resimlerin bütün haltlatl 
mahfırı; ve gazetemize atddlt· 

ABONE FIATLARI 
1 6 ~ f 

Sen@ Ay Ay A1 
Kr. Kr. Kr. Kr· 

1400 75U 4UU 6ıJ 
Türkiye 2340 1220 710 210 
Yunan ı1ou 14UU 800 öı.111 
Ecneb' 

Abone bedeli peşindir. Adr83 
değiştirmek 25 kuruttur. 

Celen evrak seri verilmes. 
binlardan ~es'uliyet alınn.as. 

cevab içın mektubJara ıo 

kuruşluk Pul 1lbesl llzımdır. 

Potta kutu.su : 741 İstanbul 
TlfP"Clf • Son Poata 
Telefon : 201.03 
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Turkiyenin dürüst 
dostluğu 

r (&,tarafı 1 inci aaybda) 
~ ve hükümete ilkbahar bidaye-

• E Alınan kampanyasının planı 
~ Rôrilnen vaziyeti hatırlatan 
tft: r sözlerine şöyle devam etmiş 

ela O .~da Alınanların Romanya-
buyuk miktarda askeri ınev -

~~ ve Bul~rislana nüfuz baş
ıı il'! lf bulunnuyordu. Bul,ı?ar hava 

~Ydanlarınş Alman sivilleri yer
~rdu ve hedefin merhale mer
,!!L Balkanları istila etmek, Bul
)""'.ıtrranda yerleşerek Yugoslav -
•n çevirmek. Yunnnistam bo -

1 

[''Son Posla,, nın lisan dersleri] 
G a~da prati~ usulle 1 

1 

• 
:in -1.ZCC 

HAZIRLAYANLAR: 

Prof. A. R. Thompson ve irfan Konur 

15inci ders 
~k altına almak, Türkiyeyi Lesson Fifleen Müstesnası: 
~etsfa hale koymak ve bir tek Bu kaideye göre (ilan) kelimesi-
~.~ atmadan .kazanıla.cak .. olan bu lnsiliz av.besine ve ı.laffazuaa Din (heyv) okunmaaı lazım a.elirken 
~Yet say esmde eıının uslertlen dair lata bir rebl>er: aşaiıdaki 2 numarada aösterılcn ıe-
ti ket ederek Akdenizdeld va - Birçok talebelerimizden aldığı - kilde (hev} suretinde okı:nur. 
"1.bnize esas darbeyi indirmek mız mektubhlrda İngiliz. alfabesinin 2 - «Aı> harfi iki 9CSSiz haTf, 

il Viliyetin Tebliği 
(BAŞTARAFI 1 iNCi SAYFADA) 

3 - Haydarpaşadan 12. 30 da kalkacak trenin yolcuları Köprüden saat 9 da kalkan vapurla ve 
Haydarpatadan •aat 16,40 da kalkacak trenin yolcuları da Köprüden 12,30 da kalkan vapurla nak.Je.. 

ı : dilecekrir. 

istanbul - Bursa 
Muntazam vapurlarla Galata nhhmından 

Vaptmın 
tarifı:i 

7/ 5/941 
8/5/941 
9/5/941 

10/5/941 

lstanbuldan Kalkıı Vapunm Yolcııı Bilet 
&finil .. ati ıarm adedi numarası 

Çarıamba 16 Marakas 464 4569-4686 
Perşembe 16 Maralcas -460 %86-48 J 2 
Cuma 16 Marakıu 461 .f813-492.f 
Cumartesi 14 Sus 490 4925-5043 

fstanbul -Bandırma 
7 /5/9-41 Çarpmba 20 Anafarta 747 5245-5449 

Cideceii 
iakde 

Mudanya 
lt ,, 
~ 

Tren 
iltiaakı 

Bana 
:t 

» , 

~nu ıarıh bir surette ıı;örü - tamamını vermemiz ietenmekt~ir. ,yMıud kelimenin aonunda olmak ü-
dı.ık,. Şiindiye ltadaT bu anulannı yeTıne zere biT aeaaiz harf tarafından takib 9 / 5 / 941 Cuma 

ftrinei ..,.e getiremedik. Bunun acbebi alfabeyi I ediliyorsa o zaman türk.çedeki e 10/5/ 941 Cumartesi 
8.15 Sus 659 5450-5627 

Bandırma Muhtelif ia.. 
taayonlara 

» » 
» ':ı :bu planda pek aşikAt' olarak ve ınömkün olduğu utlar her har- harfi aibi okunur. 

11Ci bir J{aye vardı ki o de Ar- fin aetıini vaktinden eV"Yel vermenin Mi.laller: 
~Udlukta -pek iyi bir vaziyette kendilerine büyült bir fayda temin Hand (hend) 
)' 'lun.nuyan İıtalvan .m~ttcliklere etmiyeceii dü~nceai olmuştur, Den Apple (epl) 
;:.:;ımda bulunmaktı . Hıtler O za· !erimizi di.Uatle takib etmiş olanlar Back (bek) 
~ İtalvanların iyi ~a~iler art*. biliyorlar ~ bazı İngiliz harf- Cat (ket) 
~~~etmekte oldulunu soyJuyor, 1 !erinin müreaddid ve muhtelif oku- Bad (bed) 
~anlan Yunanistaru ~ıflat . - nufları vardır. Bu sebeble biz, bu Bag (bq) 

20 Çanakkale 596 5107-5244 

istan bul - İzmir 
11/5/ 941 Pazar 11 lzınir 664 5628-5845 l:mıir » 
15/5/941 Perşembe 18 Kadeş 894 5846-611 Z > » 

İstanbul· Karadeniz yola iskeleleri 
Hususi VA'PUR ,..,, Olduiundan dolayı t~ik edı- mevzu nz:ri~dc . m~tehassı~. ola:alt Bu kaidenin de . bir .~üstesnası 

c'1 • • Oksford uruversıtesı profesoTleqn - vardır lci table kelımesıdır. T ebl J 6/ 5 /941 Cuma 
~ mil:ronu. ~y:fla.~n ~5 mıl • den Bazell" e müracaat ederek tale- teklinde okumak lazımken {teybi) 

18 ı\nhra 369 2898-3001 
300-2-3291 
3292-3334 
3336.3439 
3440-3445 
'446-
3447_3755 
3756-3818 
3815-3823 
3824-4152 
415 3-4194 
4195.4196 
4197-4254 

Ordu 

d > heııh~ bır m~ltefi~ b~- belerimi% için İngiliz alfabesinin bü- teklinde okunur. 
1:r1 daha h~karetamız bır tuım tün harflerini ve bazılarının mütead 3 - «A» harfi bir r harfinin ö.. 
~Z'edemezd~m. ..A1kışla1:>•. Arn~- did n muhtelif olan telaffuz ıekil- nünde (ki bu r harfi okunmaz) u-
1-l luk harbı ha~kında bızım mu- lerini gö.terir bir liste hazırlamasını zun bir türkçe a teklinde okunur. 
fı...eamız şudur kı, bu kadat" çok rica ettic Bu listede profeaör İngi - M" J1 • 
~lfla:Q bu kadar az askere lıiç bfr liz alfab~inia bütün harflerini türk. ısa A~ (aam) 
~ bu kad~r . çok esir: ve mal- çe aeslerle aöıtermekte ve türkçe - Part (paat) y verme;:nı:tır . . «~lkışlar> . de bulunmıyuı bazı sesleri de ona Shal'J) (ıaap) 

8 unan ~~n ncıüd" yakın lıarflerin aeslerile tesbit et • Are (an) 
lı'l .$~bat ~arihınde Yunan ~u~u- mektedir. Profesör Bazell bu liste- Garden (gaadn) 
\. etının bır Alman teca.vuzune . 1__ ı L~ ı ~ L 1 · · • A • K Af k ı · · · · :ı Gı-ş ırl< t etm k j i yı na;;r;lr ar.ııııcn ta oue enmızın aşına eza: ter e ımesının ıçinae 
ı..... :d med ave~e f .

1
; ,.. .. ~~ n oldukları mqbur .kelimeleri misal Aafta şeklinde okunur. 

t~Yl en noı.o~1 n ., ız :uuıı.unıe- 1 ,_ alm A k ·1 · · 
~ 1mi ti AM- ,.., B o ara&. 1,tır. 4 - VTl Cft uvvet ven mesı ı-

ı. ge ş r . c u .. ı..,.ar>. u no- A in 'li . !tL h ri" ı b b d"k . h • bi "" ... ......._ . b" rrl b l l « » gı z:cenın JtlL a ı o an u ca etme ı çe, yanı ususı r va. 
a. .. ·•e ~....,ı ır ya ırnın u unu a- ha_.1.:. • • E d " y · ·· . ~ k "d 1 d k k L ."l.lf!cef; ve bunu han,ıU sartlar da- m~. ısmı (( yn ı~. . erme aore zıyet, uu 81 c oma ı r.a ç~ ... ıs~ 
~ lllde ya-pab leceltlmirl soru'\ror - verdıgı sea.ler m~hteliftır: . o'kunur. A, ~n, and da oldugu. gıbı. 
<l y h "' k A t ' · b · t 1 - Bır aeılı harften veya hır Bazan da hlç okunmaz, aank1 o -1 
.., • un an u ume ının u no a- _l... d ı ı b" d b" ı· h f ok "b' 'k" 
" 1 hır imdada da\~cıt de~ıldi cal - vsu~maz ~ .. ~.n evve g~ en ır ra ~ ır ses ~ .•~ Y ~UJ gı ı ı ı 
1t hır>. Yunanistamn vaziyt"b hnk ns•z harfin onunde ey ,Umde o - •essız hvarf bırbmn~ ba~lanır \Vov -
~da bir bevanat idi , vazıyet;mi- kunu~: ~8? (gum."?) kelimesınc:lc oldııgu 
~ı hildirmekh vmiz icin yapılan Misal!eT: gıbı. Bu munasebetlc şunu hatırla _ 
bır taleb idi Bu şerait altında hü- Baain (bey•n) talım ki hazan bütün sesli harfler 
kril'llrte evve.lce almış oldujtu 'ta _ Potato (pteytou) böyle ayrı bir sesle, adeta yok gibi 

» 
» 

• 
J) 

» 
)} 

» 
» 
» 

16/ 5/ 941 
16/5/ 941 

7/ 5/ 941 
7/5 / 941 
8/ 5/ 941 

6 15/941 
8/ 5/941 
9/ 5/ 941 
9/ 5/941 
9/5/941 

10/ 5 / 941 

• • 
> 
)) 

)) 

» 
» 

Cuma 
Cuma 

• » 918 
» » l40 
J) » 338 
• » 22 
» , 2 
» J) 1095 
» • 20~ 
lt )) 34 
» )) 1191 
)il » 177 
1 8 An'kara 1 2 
18 Ankara 105 

İs tan bul - Marmara 
Ça1'§8mba 
Çarşamba 
PCTtcmbe 

J5 
15 
9 

Perşembe 1-6 
Perşembe 16 
Cuma 19 
Cuma 19 
Cuma 19 
Cumartesi 15 

Bursa 
Bursa 
Mersin 

Marakas 
Marn kas 
Seyyar 
Seyyar 
Seyyar 
Saadet 

31 
59 
64 

20 
184 

3 
13 
97 

103 

Giresun 
Tize bolu 
Görele 
Vakfıkebir 
Akçaabad 
Trabzon 
Sürmene 
Of 
Rize 
Pazar 
Arhavi 
Hopa 

havzası ~ 
Büıfıarıiye) Si rkec::i.. 
Ayvalık ) den. t 
Çanakkale) Topha -

neden · 

4299-43()7 
4308-4323 
4255.4274 

4355-4360 .6.nnudlu) Galata-
5044.5090 Gemlik ) dan. 
4324- Marmara adası 
4325-4327 Erdek ) Topha.. 
4~8.A35·5 Kambiga) neden 
!42 75-4298 Edremid) Sirkeciden tarı, yani çölde Bingazideki iler _ Taıke (teyk) okunu~lar. ~iz bunlara (atıl sesli -

levişi durdurmw kararını tatbik Plate (pleyt) ler) d1yecl'!gız. 
l'ttnıs ve Yunan~tana ~önderile - Facc (feya) S - «An harfi hazan, fakat pek İstanbl - Eskişehir yolu tren 
~k kuvvetleri hazırlamıştır. Bu Shade (şeycl) nadir olarak, uzun ve açık bir O 

11 ltarar hüklımPt ve başlıca müşa _ A harfinin diier harflerle terki- harfi gibi okunur: Bu da L harfin- Sefet" Haydarpaşadan katarın 
'irleti ıtarafmdan verilmiştir. Yu- binden meydana gelen tekilleri de den evvel ve W harfinden sonra No. hareket ta_r_ihi_·------~-

Yolcu adedi Saati 

l'ıanh;tana yardımda bulundu~u _ ey •uretinde okunur. Mt..ıkrı ıreldiği zamanlardadır. 
J)ıtrz takdirde. bu yardımın bü- Ai - Train (treyn) Misaller: 

' ~k süratle olması ve tatb"k edi- Wait (ueyt) All (ol) 
l~ilmiş olrrıası el?ı!mdi. Rain (reyııt) Salt (solt) 

Müzakereler Aiıfı - Straight (streyt) Water (uota) 
'YUıgOSlavvanın vazi:Yeti. Tür ,. Ay - Play (pley) Warm (uom) 

~eye plinlarımıı hakkında ma - Tray (trey) (Devam edet'el<) 
lfıırnırt verilmesi lüzumu vesaire 
~l birçok meseleler müzakt-re e- topraklarını müdafH edeceiini il&- yişine mfını olamamı$tır. Tahmin-
<lihneıi idi. Hüldimet en isabetli ve etmitrir. (AUuılıu). lerde bulunmak belki faydalı de - 2 
~iri doirudan doj{ruya müza - Bu müzakereler esnasında Alman ğildir, fakat hükumet darbesin -
~ereıere ~ebbüs etmek olacağı • planlarından haberdar olduiumu - den evvelki hükumeıt de YU$>6lav 
l'lı anlamış ve bu vazifeyi ımpara- zu Yunan hükumetine bildirdik. ln- yanın hakikt menfaatim Simoviç 
lorluk fı!enel kurmay başkanı ile giliz - Yunan kuvvetlerinin H"'liak- k.adar anlamış olsa idi, bi.itün ta -ı 
bana tewi etmiştir. mon hattında yerlef11\elerinin, anu - nh bamba k:ı olabilecekti. Bunun
f Ne arkadattm, ne de ben vazi - da ne bİT mukavemet ıö.terildiği tak la beralbcr bu ol np bitenle..'"'Clen hiç 
LtQıizde tam bir muvnHa\:iyet bek- dırde, Alman ilerleyi~inin durdurul- b'iri YU$Slav miilPtinin aldı~ı ka

r ;:ıtıiyorduk. Alman plir.larınm ço'k ması için makul bir imkan temin e- rarın cesaretini küçültemez. Yu -
"e\'ieıniı oıduiunu biliyorduk. Fa - deceii neticesine vardık. Bu karar ~slavyaya istiklalini iade etmdi 

e ~t hala da öyle düıünüyonım ld, büyük •Üratle ve iki m~mı.ketin mü ta~Mıfui ettik ve bu taahhüd ifa 
~ tqırbbüaü yapma.saydık takbihe tavirlerinin tam muvnfaltatile alın_ edilecektir (alkışlar). 
ltlJık olurduk. mııtır. Türtü:Jenin diiriiııt siyaseti 

Fransaaan çökmesi üzerine YacoJavya ile sörütmeler Ortaşarkta bulunduAwnuz mW:l-
l· F~nsamn. ~ö.k?1esi üzerine, .!ür- Eden müteakiben Ytı.(oslavya _ detçe T\U"k devlet adaıniarile mü-

3 
4 
\5 
6 
7 

,1Y-cının teçhi:ı.ı ıçın olan taahhudle- dan bahsederek de.miş~ir ki: tevali gorilşmelerde bulunmak fır-
"'1 ifuı ve Yunanistıma verilen ıa- Yu~slavyaya karşı b.r Alman satı zuhur etmiştir. Müttefik sı - 8 

~ııtinin tatbiki münhasıran omuz • taarruzuna mukavemet edıleceği fatile Türk hükumeti Yunanistan 
d :ıınıza yüklenmiıtir. Kahireye var hakkında birçok teminat almıştık. hakkındaki planı:ırımızdan baber-
l1itınıız zaman, üç başku~an<la~ı Fakat bu Jtafı değildi. Lazım olan dar edilmiştir. Bütün bu konuş -
~ .<>ndrada tasavvur ve derpıf etb - şey, bu taarruz vukubuldu~u tak- .malar esnasında kendilerile ~ô -

1 
~llniz siyasetle tamamen mutabık. dlıde buna birlikte karşı koymak rüşmek fırsatında bulundujtum bil 
• ıı~uk. Bunların 1muhınebe!~ . gön- için en iyi imkanlara malik bu _ tün Türk devlet adamlarının dil
~ enlecek kara kıt alan tetkılını da- lunmak üzere müşterek blr piamn rüst dostlukları ve bu zevat ile 

ı ı 1/5/941 

12/5/941 

13/5/941 
14/ 5/ 941 
15/5/ 941 
16/5/941 
17/5/941 

17/5/9~1 

Pazar 

P.azart\esi 

Salı 
Çaışamba 
Perşembe 
Cuma 
Cumartcai 

Cumart.G 

J 2,30 

12,30 

12,30 

12.30 
12,30 
12,30 
12,30 

16,40 

104 
38 
27 
13 
18 
14 

472 

H6 
117 

18 
529 

664 
676 
617 
676 
683 
13 

462 
:5 3 
27 
74 
25 

654 
229 

.37 
261 

7 
5 

212 

751 
Trenlere aid hareket ırünleri yanll a,,nca biklirilecektir. 

Jstasyonlar 

Gebze 
Thvşancıl 
Herekc 
Tütün çifitlik 
Derince 
BüyükdCTbcnd 
İzmit 

Sapanca 
Arifiye 
Adapazarı 

Adapazarı 
AdapaZan 
Adapazarı 
Adapazarı 
Doğançay 
Geyve 
Pamukova 
Mekece 
Osmaneli 
Vezir han 

Bilecik 
Karaköy 
Boı.öyük 
İnönü 
Çukurhisar 
E.ki,elıir 

) 
) 
) 

) 
) 
) 
) 

) 
} 
) 

) 

) 
) 
) 
) 
) 

) 
} 
} 
) 

) 
) 

) 

Bilet No. 

6113-62% 

6297-94n 

6474-6643 
6644-6820 
6821 .6992 
6993-71,5 

7162-7325 

t . 

I a evvelden kararla1tırm11 olduk - mevcud olmasıydı. Bunu elde et- Türk milletinın hakımiyetlerme .... 
._tını ve bunların tahıridi için ha - mek için bütün gayretlerimizi ı;ar- karşı yapıl8{:ak herhangi bir teh- ~----------------------------------------'-' 
'1rlıldarın yapılmakta bulunduğunu fettik .fakat bu "ayreıtler hıiku _ d ide veya hak ve :nenfaatlerine 
tordult. imparatorluk &renel kur - met darbesı vukubuluncıya kadar ka~ı yapılacak herhangi bir te - J, 11 kla'1ndan mahrum etmesi için hiç ı aam•t tatil edildiği zaman, Brjtan ~ çok .urette ve bir çok sahalarda bu 
~Y rei.i, harbiye nımrı ve batltu- akim kalmıştır. Gorüşmelerimiz _ cavüze ka~.ı S"ddetle . m~aven:et bir sebeh görmemiştir. Muahede - ya lrukümeti muaheclelerden mütc yük yardımlarda bulunmaktadır. Bu 
;--ndanlar ara.m~• anlaJ111azlık dıe, Yu,ıOS'lav ordu.sunun seferber hususunda ızhar ettıklf>rı azım den mütevcllid bu haklan evveli. vellid olan ve her hal ve takdirde yardımın Aayada, Afrikada "Ye A.,,-
tı e~c?d olnıuı !'ldugu hakkında ba.. edilıınlş oldul'u bi;ıe müteaddid ve- b.ende derin bir tesir hasıl etmi.s- kabul, fak.at IOnra Teddetmiı olan li<lametıine azmetmiı olduğu halda- rupadaki muharebe meyda~ 
'- ıblısanc haberler y~yılma1!1ıı ~l • silelerle ihsas edilmiştir. Çok _geç tır. T=~ • olü Irak askeri §eflerinin hareketini hiç.. rının tatbik şartlarını münak.aıaya gelmesi ne kadar •eri oluna lıaTbin 
ı...!dı bunu b

0

utada ~öylemege lü - kalınmış olacaj?ı hakkında endişe- ....... ,.eru~ r . . bir ~y mazur gösteremez. Büyük lmade bulunacaktır. müddeti o k.O.r kıa olacakhT, Bi-
'"11'1 gönnezdım. Bo hııberlerde doğ ler iztharında ısrar ettiğ :miz za - _B~ h~rtb_in . b~dayet; ndenberı 1' Britanya Arab milletile ve her teY- Alm.nya Ye l~ı,. . naenaleyh Birlepk Amerikanın Şap 
~ olan bir kelime yoktur. (Alkıı _ man bize verilen cevab daima ~u Türkıye, ıst ı klal sıyaseiıle dava- d 1 1 k.t 1 l 1 . B. Eden şunları ilave etmiıtır. d · · · gCMwl k k ftlfle 
~-r) . Sirenaikte bırak?lacak kuvvet- OlmUııitUr: mıu büyük bir hir.mette bulun • den ~:'~c .. rka a 0 an m~mb.e e erın Hitler geçen Pazar günkü nut - yepn;~:n!::1ı.m iler~':e l ~ 
~~ her tür1ü tehdide ltarıı koymak .Sefeiberli~imizi yapıyoruz ve muştur. Ortaşarkta veni bir teca- .8 yuzu?u. ızartmıyac&1' ır ma • kunda Balkanlarda alakalı bir se - a . "' ~ eyı. aıem 
lçı k f dd c1·1 · · vüze karşı bir kale teşkil etmek zıye malıktır. «Alkıflarıı . Modern L . . ld " .. l _ı, R .. . • numyetle karşılıyorum. Bırlefik 'A.. n a i a e ı mıştır. en fena ihtimal dahilinde dahi ba- . )'lrcı o ugunu aoy ew. eıımı as 'k. d 1 b'l v· . 

M...._ meydan ""-:herebe.i ZU'lığımı2 tam olacaktır>. Haki - suretile oynadıjtı rolün ehemmi • nkın ietiklilini tem.in eden biziz. leri kudrete ve gutaponun kudre- me~ a an a a ı ece-gımız yardım aa 
_. .Kısa bir müddet sonra 'hepimiz katte ise bu seferberlik kafi dere- yeti aşikardır. İnj(iltere ile itti - Kendisine yardım eden ve laer hu - tine dayaDan 'bir seyirci. Bütün A - yeande Avrupa mil1erleri için ken
""~ınaya gittneie kanlt verdik. Hepi cede süratlt yaµ1hnamış ve nncak fakına hllisane b~r surette sadık ta kendisine karf} özünü tutan rab memleketleri tunu bilmelidirler di arzularma ıröre sulh ve huzur i • 
~1~ diyorum, fakat .amiral Cunnina-- hükiiınet darbesınaen sonradır ki k~lma~? ,?er ~al'?an oldu,ğu ~ibi ~~. Vaziyetimizi dünyaya ltaTJl lci, Mia•er rejiminin yaldaşmaM b~ çinde ve halihazrrda kabus hatilli 

1 
arn•ı hariç tutmaklığım lô.zım ge - v eni hükumet ordularını hazırla- Türk hukumetı sıvasMınfn t~e- sarih bir ıurette izah arzuıundayım. kanç hir surette muhafaza ettikleri almıı olan tedhişten nihayet k1111a. 

ır, zira amiral o Cflnada kaçak düş- mak )(in hakiki ve> seri bir j!ayre t li?i teşkil .~~mckte devam edece • T......t teldin.i "Ye bizimle ittifak halinde bugün un~ rılmış olarak yaşamak hakkını ka-
ranla teaadüfi bir randevuda kar~ı- sarfetmiştir. Fakat o zaman cia or- tlmden emmıın . ,__, . . Diyet alhnda bulunan hürriyetleri - zanmak imtiya:zttnız olacaktır . 
._,lftır: Mataban meydan muha - duyu en ivi arzuya ral!men sPfer- Irak meseıeaı Tavassut tekhflerınden dolayı nin 90DU demektir. • 
t•ben. ber etmek ve k!t.'aları bize müza - B. Eden handan •onra lrak me - Türk ve Mısır hükumetlerine çok n Ed tk -_ı 1 b' M""uzakere devam edıyor 

1 
. · ·· 1 d · · 'D. en nu unu fU sozıCT e ı -

Yunani.tanin kararı h eret edebilecekleri yerde topla- 9C esın~ geç~~ş ve ~ye ~ıvtır: minnettarız. Bu husustaki vaziyeti- tirmİJıtir: Londra 6 (AA.)_ - Avam Ka-
'' E.1enler kralı ve Yur.an bawekili mak iQin çok geç kalınmıs bulunu- Racııd Alinın kanunu esasıye mu- miz ıudın· N ed 1 l Al marasında B. Eden in nutkundan 
r ll • 1 1 .. .. d hatif olan 'hareket1 kendisinin daha . . . • er e o urn o sun ne man- b 1 .. '- ..ı ~-l nanıstanın ta yan tecavuzune yor U. l d "lt "d d dü v beb lık şart Hab'banıyedeki Irak kıt_ ya De de İtalya bir kerecik 0~ •onra aı ayan mua&.ete ~am et. 

l ~rıı yapt1ğ1 gibi. Alman tecavü - Bu suretlt>dir ki. Ynt?'f)Slavlann cVVl!l e Dl tih ar alı ?J_fnln'dege s• k' alannln ıerj çelUlnıeai ve haktaki ta~hbüdlerine ri~yet etmemişleT<lir. ınektedir. 
Une karşı da mukavemet etmek az bu harbde de gecen harbdeki ka - o muştu. a a sonra :m ar nı.v ._ L dla Ka .ı _ d ba 

1'11' d :ı h 1 - 1 l b~ H '~ 'L • • k l · d ·-· B · Britaoya kuvvetlerine kartı nuıha - Tarbik ettikleri zecri tedbir lun - or ~ m&ra91Dua a te-
ın e' olduğunu <ıt'r a ve müker - dar mıukemme O an utun 11.:.ln - ını te T~r e e ~eçlT ıgt .:ra~an, n- • . l · k.i]de müakere açUmı1 'Ye ne~ 

~tten söylemi•lerd:r. Hatta Yunan ramanlı~ınn t'3~t'n. Yu.,..,~slav or tanya hukftnıeh bu h~dıııenııt .eya ıamahn tatili. Bu fart ta~akkalı: et- •ettir. , iıırdlırt .. . . . ~ 
1 

-.Vekili Yun8fti•anıa anıı:.Jt 1&e11di dusu Manastır ~dilint! kadar ce- lrakta herhangi dtğer bir hld.i9eftin! tirildiği ve bunun neticem N&rak Amerikanln yani Kamara b~~ itimacl 1akıilİIİİ 
1111••uıa kaldığı takdfrde dahi milli mibi Sırbistandaki Aiman ilerle - kendisini muallededen lftilteftllW !müttefik 1ainlıder ara•ında muha • im rih "••rik• ..._._ ._ kabul eylcaııttiL 
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Niçin-Nerede-Nası : 
(Bqtarafı 5 inci sayfada) 

yepyeni bir takım 90kak fenerleri 
lrullanılmrya bati.andı. Bu fenerle 
x-in bütün tm.u.İyederi, J:tığı abet
tıirme ~ede.tdi:r. Bu fenet"ler; 
eskilerinin aksine olarak yağ yak -
makta:dnlar. Halbuki eski fenerler. 
m.wnıu feneıleTdi. 

,. 
1 

Bir doktorun gUnlllk 
notlanntlan 

.HİKAYE 
(Battarafı 5 İnci sayfada) 

veya korkunç manzaralann karşı
şında müteessir, yavaşça erkekle
rin kollarına Yıl.3lanarak. daha kö
pekler karınlarını doyurup bitir
meden, birer ikişer hiyabanlara 
çekiliyodu. 

~ı "SELANIK BANKASI 
lstanbul Levazım Amirliğinden Verile 

Harici Askeri Kltaab ilanları 

Bugün hile ziyayı aMettirme bds.. 
saaını haiz (re6ek.tÖTlli) petrol lam
balıa.n meıveuddur. 
· Paridc; 1 7 6 5 yılından ıidbaren 
kullanılmıya be.şlıyttn bu yeni fo -
nerler yıl1ııuıca Paris .obıklannı ve 
caddelerini aydınlattılar. Hatta bun 
latdan Vanııeri caddeaile Grev mey 
Clanının k.öşesinde ıbuluna.n bir fe -
ııer, Büyüle Franaa İnlula.bında bü
yük bir şöhret kazanınlfb. Pam iın
blibç.ılan: hu fenerde kral tanfta
ırı birçok mürteci astılar ;gene böyle 
bu fenerin üzeıinde aaılmtya götü.. 
rülen mürteci bir papaa: 
· - Beni aMnıya götüriiyOT8UD11Z; 
demiş; iyi; hOf amma; heni a31rulkla 
bu fener clıalıa iyi ıtık verecek. değil 
ki'?. 

Bu sözler pek beğenildiği için 
papas yakayı kurtarmıf. 

Paıistıen erka.k yinui yıl ao11ra 
Londranın sok.a'klanna fenerler kon 
muştur. Açıkgöz ve icad lc.abiliyeli 
.kuvvetli Edvard Geming isminde 
ıbir Londralı; muayyen ve cüz'i bir 
para mukabilinde sokaldara her on 
ev a!Jırı ıb:Tr fener koym.,,a talib ol 
İnu~tur •.• 

Yalnız Edv.ard Geming; karanlık 
gecelerde, kışın, ve ancak akşarntn 
altısından gece yar191 on ikiye kadar 
lamba Y'llkmak mecburiyetinde idi. 

Varisler: 2 
itte •böYlece biHAsaten arzetti

tb.lz sebet»er te.sir&ılde t~ül 
eden va.riSleri.n t.edaviıfi hAkilca~n 
bims güçtür. bveıB. muhalcbk 
iD*lııı varsa bu gibi kimBeler 
mesJıeideNıi deiiştirmek vwahud 
ieırlı;rı aa.n'at ~ tMJ eW:nek 
Z81"9l"Otindedirler. Bu ha.kikaten 
ıw,tt müşk.fil bir i§tir, fa.ka.t za_ 
~. Hastaıar çok ayakta dur
JIMMNl.lıdırlar, bundan .;;onra mev
clld ~ §işk.inliğinin. teda.viSi 
için lastik çıonıb veyayud. lA.stilc 
·bN>dlaır i&wfyıe edilir. Bunların 

-~ VM'i.sler Uedemediğl gıbi 
me.eud olan va.zt~ te çok: salih 
1ııı.!ıbeıdebitir. ~Jeri Ya.tarken 
ıbiı.Dl&r çıka.nlma.lldaiar. 

Varisler bayat. için pek. mühlik 
aıdıd«liteın~.se de nadir oimıak 

ii!ıeft pek k&lın~n damarların 
gWıWı btricnOO pa.t.lam&a ve dahili 
blr kan ~yama sebebiyet verdiği 

görillrıı.üştür. O zaman hayat teh.. 
di.U,ıe gil'Cbilir. Ve derhal müda
halei coc.rahi~~ meobtıriyet ha-
sll olur. Varislerin ıçine itinin 
meta.n zerketm.k suretüe koru_ 
tWtıası da mümkündür. Hatta. 
.bıa.zan böy~ hasta kımmlan kal -
~ suretile ameiiye.t ta yapılır. 
Varisin Olm:amll$lna 'Ye olursa er -
Jren iken tedavisine çalışmak la _ 
nındır. Çünkü hem sıhhi bakım
daın hem de bilhas3a genç kadın -
liııd.a estetik bakmıdan çok: miiz'iç 
lbir ~talık:tır. i. Z. ö. 

IBu .V'Or~unluk günü · zarfında 
b~tün halsiz düşen madam Dö
vansel barona hitaben· 

- İster misiniz, azi.cim, dedi, 
sizinle parkta ufak bir Rezinti ya
palım?. 

Di~eri. ceıva;b vermeksizin, · tit
rek ve haVl!ın. onu sürükledi, gö
türdü. Dernal kucaklaştılar. 
· Ayın ziyalarını süzen, hemen 

hemen çıplak ciall:mn altında kü
çük adımlarla yürüyorlardı. 

Borular artık ötmüvordu. Kuv
vetleri kesilmis olan kö-oekler u
facık lrulübelerinde uvİ:ıklamağa 
başlamışlardı. Genç kadın: 

- İ<,oeri ı?irelim! 
Dedi. Geri döndüler. 
Sonra, şatonun önüne geldikle

ri vakit. ölen bir sesle rnmld~ndı: 
- O kadar yottgtmum ki hemen 

yatacağım., dostum!• 
Baron, son bir öpüşle ona tek

rar sarılmak için kollarını a('mış
tı. Fakat beriki derhal kaçtı ve 
sanki !bir veda bibi şu sözleri fır
lattı: 

- Hayır.. uyuvacağım.. beni 
seven takib etsin! . .. • 

Bütün şato ölü hır uvkuya var
mıstı. Bir saaıt sonra h<ı,ron, fare 
yürüyüşü ile odasından cıkarak 
seıvıgilisinin kapl9mı kurcalama{!a 
geldi. tıçeriden cevab verilmedi. 
Açma~ çahştı. Sürgü çekilme-Fakat 1buna rağmen Geming'in 

teldifıi büyük bir allica ile karşılan
dı. Ona herkes dahi de.mi,-e başladı. 
Gazeteler Ceming h.aıkkında ,öyle 
medihli yaZ1lar yazm1ya baş.ladılar: 

Ce"Yab istiıen okttyucıılarımın mişti. 

....- palu yolfa.malarııtı rloa e- Madam Dövan3el pencereye da
«*im. ..\ksi takdirde istekkrl yanmış, dfüıünüyord.u. Baron genç 
Dlıllbbelelriz kaltr, katlının ayaklanna kapanarak çıl-

\ J ınnea gecelik gömleğini öomc{?e 
"Kapkare-nhk geceleri aydınlık 

birer gün haline ifrağ eden Ge -. 
m:iııg'in har~eti karş1&1nda diğer 
mueidlerin icadları solda sıfır kalır.» 

~-------------- başladı. O, ince. narin parmaklan

Rusyada, Potonyada, Batkan -
laTda ve Avropanın diğer memk -
ketlerinde aokaklann aydtnlatılma
•ı iti.: Parla ve Londradan, aooak 
yÜz. k.üeur sene sonra vuk.ua gdmit
tir. 

Hergün 
(Batt-aft 2 qci sayfada) 

~bi harb için, diğer taraftan da 
hiç harl>o.Lmıyacakmı.ş gibi sullh 
için hazırlanmıya mecbur olduğu
muz bir .devirde yaştyoruz. Onu 
da, ötekini de düşünmeğe me<:ıbu-

Mesela Rusyada, Petretıburi ıeh- ruz. 
rinde hun.dan yüz Yll önce caddele- ~uf,i.tllH t!lJiaallH 
rln nuıl bir manzara uzettiklerini T 
Rua mtdıarıirlerind.cn Goeoı· ün ••••••••··--··••• .. ••••••••••••••••••••••••••••••••• 
((Eva ca'°desi• adlı hikayesiıt<le o
fcumaktayız. Gogol; kendine haı 
san' atkir bir üslubla geceleyin Pet
reabug ca<ldelerini şöyle tasvir et-

Sivasa yeniden kehve 
getiri iyor 

mektedİT: Sivas (Hususi) - Evvelce vilıi.. 
«... Karanlıklar caddelerin ve yetimize gönderilen 1 O çuval kahve 

evlerin üzerine çököıp de hMtra bü- ticaret odası tarafından memur ve 
~iinmüş bekçi. feneri yakmak için barka tevzi edihniş olduğundan ye
merdivenden tırmanı-nea, Eva cad- niden, ihtiyacı kar~lamalc üzere vi
desi tekrar canlanır ve lamba u~ık- layetçe Ticaret V~ltaleti nezdinde 
larının her ~ye cazib Ye harikula - yeni kahve celbi için icab eden te
de bir manzara verdikleri o esra- şebbüslere geçilmiştir. 
rengiz an ç,atıp gelir. 

Üniversitede imtihanlar ııUzun gölgeıer: duvarlarda ve 
kaldırımlarda oynar,arak uçlan ne -
rede ise Politseyski köprüMine ka- Üniversitenin bütün fak.ültelerin-
dar varır. de imtitıanlara devam edilmektedir. 

<<... Fakat uzakla,ınız. Allah at- lktıead F akülteei eleme imtihanları~ 
kına EeneTler<len uzak durunuz!.. nın neticeleri dün talebeye ilan e -
Hem fenerlenn yanından geçerken dilmiştir. Muvaffa'k olanların sözlü 
ne kadar kabilı1e 0 kadar çabuk ge- imtihanlarına bu sabahtan itibaren 
çinizf. Fen~rin, Mk cekdinize bir iki başlanılacaktır. 
damla pıis 'kokulu yağ damlatmasile H~uk Fakültesi eleme iıntihan
kurtulur!anız. gene kendinizi bahti- !arını kazanan talebenin listesi bu -
yar addetmelisinizl. •> gün ilan edilecektir. 

r K .... k \.. .uçu Haberler ) l __ R_A_D_Y_O __ 
e C. H. Partisi vilayet idare he ÇARŞAMRA 7/ 5/941 

yeti reisi ve Parti müfettişi Re!!ad 8: Saat ayarı, 8.03: Ajans haberleri, 
Mimaroğlu dün Ankanıya gitmiştir. ,8.18: Hafif program (Pl.), 8.45 Ev ka. 
Parti müfettişi Ankarerla tema~lar- dıru, 12.30: saat ayarı, 12.33 : Hafif 
da bul•ınduktan sonrıı. yarın şehri- şarkı ~ türküler, 12.50: Ajans ha -
mize dönecektir. berlleri, 13.05: Şarln ve türküler, 13.20: 

• Şehrin muhtelif sc-mtkrinde Radyo sal<m oı:kestn.sl, 18: Saat aya-. 
pazarlıksız satış kanunu na aykırı rı, 18.03: Konçerto (PU, 18.30: Ko -
hareket eden l 9 kişive belediyece nu~. 18.46: Çocuk saati, 19.3-0: Sa
para cezaJJı kesilmiştir. at a.yıı.rı, ve ajans ıha:berleri, l!U5: Zi-

raat takvimi, 195-0: Fa&l heye~i. 20.15 : 
• Belediye ~ıhhi Ttı:ıyene ko - Rad;yo gaııeteıSi, 20.45: Mu.htelıt şarkı 

misyonu son bir ay io:inde, muaye- Te tü.r.lciiler, 21.lQ: Ko~a.. 21.25: 
neye tabi 360 işçiyi muayene etmiş- Eski İstan'bul türkü ve ltant.olan, 
t'ir. Bunlardan 160 ı şoför, 35 o kap %1.45: RiyMeti(:üımhur ban.dosu, 22.30 : 
tan, 48 i aandalcı ve c4iğr.rleri de S&at a.yarı, aJuı.<ı OObl.rleri; bor.sa., 
kapıcı, hamal, oto'biis biletçi~idir. 22 45: Ca:ııbııl.nd (Pl.). 

Muayeneleri yapılan-farın içinde 
l>a~nnıo çalışamıyacalc val!iyette 
oldukları tesbit olurmllş, bcnle.r fa
aliyetten meftedilmMptİr. 

lstanbul borsa31 

• Belediye bazı tek~rci~tin kul S/6/lMl açılış - k:aparuş fiatlan 
land"ılclan boyaların gayri s1hhi ol -
duğunu tesbit etm~tir. Bunun üze
rine bütün büyük küçük şeker ima
lit1hane ve sattı yerlt'rinden hem 
mamul teker, hem de kutlanılan bo
yalardan nümuneler alınmıı. tah _ 
lilhaneye gönderilmi~tir. 

Gayri sıhhi boya lc.u\lanan telcer
ciler malı kemey-e verilecektir. 

ÇEKLER 
AçılJ,f 

Lonclra 1 BterUD 
New. Yorlt 100 Do!M 
Ceııffr• 100 İniç. l'r. 
Atilla 100 br&hml 
~d 100 ~:.a 

•• lu :);l ıı • 
5.2025 

132.20 
30.-

0.99 

nı. okşavaraktan baronun sac;larına 
~rnmfuş, hicbir şev sövlE>mivmdu. 

Birdenbire, büvük bir karar 
vermi.s .gibi verinden f·rlıyarak. 
cesur, fakat hafif bir sesle: 

- Simdi gelirim, diye mırıldan
dı, bek1evin beni. .. • 

Karanlıkta u?arımıs obn nıır
mağı odanın ni·havetindeki rrıüte
bessim ve beyFıı bir yata~ı ~östc
riyordu. 

O va.kit bat"on. el vordarru ile, 
şaşkın ve elleri titrek, ('arçabuk 
soyundu, muattar şiltelerin İ<'ine 
ıtö.mül<iü, hareketten kalan vücu
dunda serin kumasın bu nüvazişı 
zevkini o kadar okg::ıd1 ki se-vgili
sini bıüSbüıtün unutarak büvük bir 
hazla uzamverdi. 

Galilba aşıkım daha ziyade u
yuşturmak icin beriki de hala 4:?el
miyordu. Baron. harikıılarle dtrin 
bir saadet içinde !?Özlerini kapıvor 
ve o kadar arzu efüi'!i tatlı dakika
yı bekliyerek sessizce bekliyordu. 
lakin vavas yavaş azası ıuyustu, u
yuştu." dimaiı ağırlaştı, uüphem 
bir dalga halinr. geldi. Nihayet 
uvkunun kudret.ine galebe çala
madı: uyumuştu! 

Bu suretle. tahaınmülün fev
kinde yoru1m'.lS olan avcıların a
ğır ve yenilmez uykusuna dal_gın, 
saba!ha kadar uyumakta devam 
etti. 

Eir aralık, açık pencereden, ya-
kındaki bir ağaca konmus olaı~ 
bir horozun sesi ı;?eldi. Bu ahenklı 
nağmeye hayret eden baron der
hal gözlerini actı. Göğsüne karşı 
bir kadın vücudu hi~ti. Hi ç ta
nıımadığı bir yata.kta idi. Gittikçe 
artan ·bir hayret icinde h!cbir seY 
hatırlamıyordu. Nihayet ilk uya
nıklığın şaşkınlığı ile: 

- A.. bu ne?.. Neredeyim? .. 
Ne var? .. 

Dive kekdedi. 
O zaman, bütün gece hic uvu

mamı$ olan gene kadın, hu, sal'Ja
rı kanşık. ~özleri kızarınıs. kalın 
duıda.klı adamA bakm·ak, kocasına 
ka~ı kullandığı rnağrur sesle: 

_ Bir sev değil.. dive ıeevab 
verdi. Bir horıw öttü. 'rekrar uyıu
yunuz, mOOvö. bundan size ne? 

Halfrl Fahri Oza1ısoy 

Tarihten sayfalar 
(Battanfı 2 nci IA)'fada) ı 

maktan b~ka çare göremedi. 
Reis kararını vereli. Ertesi ,lflin 

teslim işi bitecek, Romalılar şeh
re ,girecekleı.'tli. O a!tşam büyük 
bir ziyafet verdi; bütün d-Ostlarını 
ça~ırd.ı. Ziyafetin sonlarında aya
ğa kalktı. Uşaklardan birine, ııa
~ keskin bir zehir getirmesini 
Söyledi; sonra: 

• Bir müddet evvel Gülhane 
parkı arkaundaki boMltnlardan bi
rinin miisteciri bulunan Mustafenın 
paltosunu çaldığından dolayı mev
kufen duruşmasına 5ultanahmed bi
rind sulh ceza mahkemesinde ba -
'kılan salnkah hırsızlardan T urgud. 
hu suçundan dola}'l 9 ay m~detle 
hapse mahkum edilmqtir. 

Yokob.ama lDO Yen 
Stokholm 100 isv.t 1'I. 
Altın 

12.845 
30.915 
30.WS 
28.10 

- Hür yaşadık, insan .ı;!ibi va
~adık. Esir olaca~ız ve hawan ha
vatı baıslıyacak. Ben, hür ve insan 
olarak ölecejfün. Allaha J&marla
dtk! 

1 

Dedi. Zehiri ~ti. ötekilt'T aya-
ğa kalktılar: , 

E.bam ve Tabvilit - Biz de hür olarak ölmek is-
--------------ı tivoruz; bize de zl!lhir ver! 

Ergani "' 5 ikra- Getirileın z.enir dolu bal'dakla-
~Ii l9S8 19·- \'ı son damlalarına kadar \<:tiler. 
Ergani % 5 ik.ra_ Yaşamaı:;mı bildikleri ·~ibi ölmesi-
mfyell ~ ıuo N. de WldHer. 

Tesb tarihi: 1888 

• ldare Merkezi: İSTANBOL <GALATA) 

Türkiyedeki Şabeleriı 

tBTANBUL, Galata Te Yenicaml 
MERSİN, ADANA BW-oau 

Yananidandaki Şubeleri: 

BELANİK - ATİNA 

• Her nevi banlı:a mıı<> .... -' .. 'nti 
Kiralık tasalar servlsl 

Dişlerinizi mnhafe.za etmeJc ıs~ 
niz, saba.h ve gece yatarken R i D A 
diş suyu mahl ülü il~ dişlerinizi. fırça-

!aymız, a.kabinde garga.ra.sıru yapınız. 

DOYÇE ORIENT BANK 
Dresdner Bank Şuheıi 

Be.h.ıı 

Türkiye tubeL?ri: 

. Galata _ İstanbul - İzmir 

Deposu: i.st. Tütün Günırüt\l 

* Her türlü banka İfİ * 

,., GÖZ DOKTORU" 
Nuri Fehmi Ayberk 

Haydarpaşa Nümune hastane.si 
göz mütehassısı 

İstanbul Belediye karşısı. Saat 
(1) ten sonra. Tel 2321% 

nci . 
ncı 

ncü 
ncü 

Tek sütun santimi ...... __ .............. _ 
maktu. 500 
•ahile 400 
•ahile 250 
•ah ile 
sahile 
sahile 
sah'fe 

200 
100 
60 
50 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

Muayyen bir müddet zarlında 
fazlaca miktarda illln yaptıra
caklar ayrıca tenzll!\tlı tarife

ıstlfade edeceklerdir. 
Tam. yarını ve çeyrek sayfa 
UA.nlar için ayrı bir tarife der
piş edUmtştlr. 

Son Postanın ticari llAnlarına 
aid işler icin IJU adrese müra_ 
caat edltmp1idlr. 

ilancılık Kollektlf Şirketi 

~~\PARA ~ \ HAYA. T Y A.RIŞIN'll'f 
DİREKSİYONUOUR/; 

..--... 

•= T. iŞ BANKASI 
KUçUk tasarruf hesapları 
1941 iKRAMiYE PlANI 
K~: & Şuba\ 1 MaJ r~ l &

t--. 1 İliDel&epba ~ ,..,..... 
1041 ikramiyeleri 

ı adet 2000 liralık - 2000.- lira 

1 11 1000 • - IOOO.- • 
t • 'llO Jı - 1500.- • 
' • 600 • - 2000.- • 
• • - • - 2000.- • 

• • 100 • - S500.- • 
.. • 60 • -~ • 

aoo • 20 • - eeoe.- • 

Beher met.resine ta.hmi.n edilen fla tı 98 kuruş 50 santim olan 
metre yazlık elb.i.selik be-L pazarlı.tla satın a4ıne.cakt.ır. İhalesi 
Cuma günü saat 11,30 da An.karada M. M. v. satın alma ıcomısyon 
yapılacaktır. Kat'i teminatı 4053 lira.dır. Bvsıa.f w şartnamesi 136 kU 
komisyondan alınır. TaJ!ıbleriıı kanuni veıısilı:a!aril.e belli vı>Jk:iU-e koıniS 
çelmeleri. «2358 - 3493> 

JI.. * 500 ton ıbuğda.y ötüttürillooekti.r. Pa.zarhlda. eksiltme& 20/5/941 SaJl 
nü saa.t 10 da Erzinca.nda askeri satın alma komısyonunda yapllac8 
Ta.ıbmin bedeli 16,000 lira ilk teminatı "1>0 liradır. Şartnamesi komiS1 
görülür. Taliblerin belli vak.itte .komisyona gelmeleri. · c2364 - 3522• .... 

130,000 kilo stğır eti alm~ak:.tır. Pazarlıkla eksilt.mest 12/5/Ml günil 
at 14 de Hadmık.ö)'de askeri sat.in alma &omis)'Ollunda ya.pJiacaJttır. 

sat ve .şartname& kom.isyQı:ıda görülür. T.a.ka.rrür edecek: fiat üzerı 

% 15 k:a.t'i teJnina.t a.lına.caltLır. Talıblıerin belli wtitbe komisyona g 
leri. c.2362 _ 3520• 

... * Ba.ndırmada. bir inşa.at yaptırılacaktır. Keşi! bedeli 48,114 lira 82 kil 

tur. İhale.si pazarlıkla 9/5/941 Cuma günü sa.at 15 de Anka.rada M. Jl 
Batın aJma koroi.sy'onunda yapılaca.ktır. Keşif evrakı 241 kucuşa ko 
yonda.n alınır. Talıp~erin belli vakitte ~a. gelme~ri. (2310) ( 

* * 5000 - 6000 aded. gem demici alı.ııaca.ttır. Pazarlıkla eksiltıne& 9/5 
Cuma günü saat 16 da Ankarada M. M. v. Satınalm.a Komisy'Onunda 
pılacaktır. Tahmin bedeli 16,000 lira kat't ~ina.tı 2400 liradır. Talibl 
belli vakitte lromisyona gelmeleri. (2344 ~ 338{)! 

• • Keşif bedeli 308,368 lira olan benzin tan.tıan kapalı zarfla eksilttnt: 
konmuştur. İhalesi 23/ 5/941 Cuma. günü saat 15 de ~nkarada M. M· 
Sa.tın alm'l. k~mô.c;yonunda yapılacaktır. İlk teminat1 1~,03-t lıra 72 ku 
tur. Şartruıme.sı 155() kııru,şa komisyondan alınır. Talıbleıin kanuni 
kalarile teklif mektublarını Lhale s:utlnden bir .saa~ evve: komisyona 1' 
meleri. (2336_33!9} 

Eskişehir Tayyare . Fabrikaları Genel 
Direktörlüğünden 

Tornacı, Tesviyeci ve Elek
trikçi Alınacak. 

ı - Eskişehir Tayyare Fabrikasına imtihanla b\rınci smıf t.ornacı; teJ 
viyeci ve elektrikçi alınacaktır. 

2 - İmtihan Eski.şehir T&yyare Fabrik861Dd.a yapılacaktır. 
3 - Verilecek yevmi~ kabiliyet ve muva.tfa.k.i;yet derece.sine göre ta.Jcd• 

edilir. ~ liraya kadar yevmiye verilecektir. 
1 

4 - Talib olanların birer dilekçe ne ve nö!us hüviyet cüzdanı, 'askerl1 

vesibsı ve bonservislerae Fabrika ~el Direktörlüğüne ~ 
müracaa.tıarL 

5 - Muamelenin daha iı:ıaa zamanda temnınfilü için hariçten gelece~t' 
rin m.a.halli Em.niyet Müdürlüklerinden tasdikli birer hüsnühal .d' 

1 

jtıdı getirmeleri lfı.ztmdır. 
6 - Yabancı kadınla P-Vli olanlara if veıile.ınez. (3435) 

Kamyon alınacak 

Itlaliye Vekaletinden 
Resmi ıbir daire için alınacak iki kamyon veya kamyonet lle bir otob~ 
~ ü<; hasta otomobili için eksiltme günü ola.rak tayin olunan 3.5.941 gı.ı
nü bu vesaiti vermeğe talib zuhur etmediğinden pazarhk 9.5.941 cU10' 
günü oo.at on lbi.re OOJ.1k otwımuştur. c24ô8» «35341 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~--~~~~~-..-/ı-

K araca bey Merinos yetiştirme çiftliği 

müdürlüğünden: 
Müessesemiz koyunları.ndıa.n istihsal olunan 5 bin kilo yarımkan meri

nos yapağı 15 gün müddetle ve kapalı zarf usulile arttırmaya. çıka.nlnılt' 
tll'. Arttı.rnın 23.5.941 tarihine te.sadüf eden Cuma günü sa.-'lt 15 de çHtıiJ 
müdürlük binasında yıa.pılacaktı.r. Muvakkat temınat 563 lira.dır. Bu işe aid 
şartname Bursa Merinos yetiştirme m ü.fetıti.şliğile çiftlik muhaset>esind~ 
hergün görüleb1lir. isteklilerin ayni gün ve saatte çıftli.k merke7.illde l>ll' 
lunmaları. (3!110) 

Ada.pazarı Sulh Hukut: Bikimlilinden: • 
Ada.pazarı ka-zasının Büyük Söğütlü köyünde Kıremit ocağı mevk1inde 

şark.an Aref, garben Hakkı, şima.en Arif, oenuben Setır Ali tar.lasile mall
dud 50 lira değer~nıdek:i beş dönüm tarlasının namına. tn.ıp11ya t.escili di"' 
lekçesıle Büyük Söğüt.lü köyünden Mustafa oğlu Meluned Oeyve.ntn açtııı 
tapu tesçll davasının yapılan muhakemesinde tescili i.9tenen arazid' 
ha.k ve alakaları olanlar varsa müd hi'li dava sıfa.tı'le Ada.pazarı Sulh aı.ı... 

kuk ma.hk.emesinde 13.6.941 tru:ihinden evvel mü.raca.atları il:1.n olunur. 
c350S• 

ioARniNi siLE11 is sAftKAsrNoA 
İKRAMİYEU HESAP AÇAR 

İstanbul elektrik, tramvay ve tünel işlet
meleri umum müdürlüğünden: 

ı - Muhtelif cins kesici ve yağlı Disjonktörler mektubJ.a teklif istemek , 
suretile satın abnacaktır. 

2 - Muvakkat teminat 2333 liradır. 

3 - Tekllflerill levazı.mdan paro.S'lZ t,edarik edilecek 

tarifata uygun olarak 24.7.941 Perşembe gtinü saat 17 ye ta.dar 
Metro J:ıe..nının 4 üncü katındaki levazım ınüdü.rlüğ~ imza mu-

kabilinde verilmiş olması lazıı dır. (3395> 

........................... -... ·-·-······ ........... -.... ··-····-· ..... ···-···· .. ·---···---~ 
Soo ·Posta MatbaaS&: Nf!fl'İyat Müdürü: Seüın Ragıp EmeQ 
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