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Milli Şef 
Ankaraya 
dOndnler 

Ankara 7 (A.A.) - Reisi. 
olbbur İaaet lnönii, garb vil&-
~etlcırinde icra ettikleri tetkik 
MJ'ahat:İliden buailn saat 12 de 
Aabraya avdet buyul'IDllflu • 
dır. 

'· idare itleri telefonu : 20203 

ırakta 
şiddetli bl~ 
muharebe 
oıaror 

İngiliz ve Irak 
resmi· tebliğleri 

Flab 5 kunq 

çekildi 
Stalla 

Baıvekll 
olda 

< 

Dün Moskovada 

lngilizler petrol borusu 

·-·····waV&if _ .. _ iizeri~:;a/~u7:;akoı Irak harbiye nazm. Naci Şeuket 

Irak 
üç kararname 

neşredildi 
Avam Kamarasın
d~ münakaşalar 

Irak tebliği, İngilizlerin 
11 tayyare kaybettik

lerini bildiriyor 

B~rbire 
Nazırı 

Molotof halk komiser
leri heyeti ikinci 

reisi oldu 

Loyd Corcun suali 

Bot azdan 
geçen 
A.lmaa 

gemileri 

B. Çirçll 
kablDesl 
ltimad 
kazandı 

ordu sa 
1arım 
milJOD 

Mısıra gen! 
kuvvetler 
gönderildi 

, Jlab baniyede 
son vaziyet 

, gellJOI' 
Nazır dün Bağdad

dan Ankaraya_ 
hareket etti 

Stcılm 8"'1yet yiUc.aelt ş4rası 
içtitn4nı.da 

Moskova 'f (A.A.) - Tas .a.tansı 
bu.dirıYQr1 

Sovvetler B1rliA'i yük.sek mec
Zbıt riyu&t divanı, aşalıdaki ka • 
re.rnam.eyi neşretmfıstil": 

ıBlı'incl karamaıne: Molotofun 
'Yui zamanda hem Sovyetler iBir

(I~eHIPI 3 indi 11..,fada) 

Feci bir 
otomobil 
kazası 

B. Çörçilin 
cevabları 

"Türkiye vapurları 
tevkif hakkını haiz 

bulunmamakta idi,, 

İngiliz Başvekili 
Hun Kamarada 

izahat verdi 
"Fırt.na varsın 

kDkresin yeneceğiz., 

"Bu harbi kazanmaz· 
sak harb kabinesinin 
bir azası sıfatile benim 
başım kesilecektir ,, 

B. Ç8rçil, lrakta 26 aiibay .,. 
408 alı..,. e•ir edildiğini 

.öyledi 

iki taraf kuvvetleri 
hazırlıklarla meşgul 

Londra 7 (A.A.) - (Radyo) -
.Awam Kame.ruında hıüktlmete ttl· 
mad takririnin mü.zakeresine bu -
giin devam edilmi!l ve başvekil 
~ lhatiblere cevab ıvererek de
.mittir ki: 

f':»arlamentomuz biir bir patlamen General Wa.weıı 
to, memleketimiz: de hilr bir mem ~ Londra 7 (Radyo) - Avam 

(Devaına 3 Bncilı avfada) Kamaraaında izahat veren bafVekil 

A.tlaatlk 
Çörçil Afrikadak.i vuiyetton bahte
derken domiftir ki: 

General Wavell'in kıımandasında 
pmdi yaTı.m. milyon kadar allker 

bizat dalguı bu bölaeye ptmekte 

Kalb.ire 7 (A.A.) - İngiliz Orta
şark umumı karargahının bu sa
ba'h neşrettiği tebliğ: 

Habbaniyedeki İngiliz hava kuv 
vetleri tesisatı etrafındaki mın - -
takada vaziyet çok daha az .l{er - Suriye Irak hududunun 
gindir. Gece yapılan lnıı?iliz k~if- k l 'td b "ld. .1. 
leri, ya.maçlar civarındaki düşman apa ı ıgı ı ırı ıgor 
mevzilerini gayri meşgul bulmuş. -
laidır. Kampın cenubunda kıiin Nablusta karışıklık 
yaylanın asilerden kurtartldığı k .., d .., .., . 
lbildirilmektediir. Petroi borusu Çl tıgı Ogru degıl 
haıttı üzerinde bir karakolu i#al 
eden Asiler, bir İn~ıliz keşif tay- Bağdad 7 (A.A.) - Irak harbi
yaresinin yak.laştı~ım görünce, ye nazırı Naci .Şevket, Ankarayı zi. 
teslim olmak istediklerini bildir - yaret etmek. üzere Bağdaddan ba -
mek maksadiJ.e beyaz bayraklar rek.et etmiştir. 
sallamışlardır. Bu mevki •bilahare Suriye - lralc hududu 
İngiliz kara kıt'alan tarafından iş· Londra 7 (A.A.) - Beyrut'tar. 

( Devaım 3 üncii sayfada) ( Arlı:a1 tayfa 7 sütun 6 da) 

Anadoluya gitmek istiyenler 

Dün 3 vapur Marmara 
havzasına hareket etti 

------·~-

Haydarpaşadan nakliyata Pazar günü 
başlanacak ve bu nakliyat 7 Hazirana 

kadar devam edecek 

iki talebe öldü, biri 
a§ır yaralandı 

me'daD vıudu, İngiltereden devamh bir teç 

Loyd Jorj b b · · si :ı~'!Ju s1bi Habefiltaode ve Soma. · 

Lond-ra 7 (AA.) - Avam Ka- m11 are e 1- ~ Ü ~yfada) 
maıaıııGda hfildlmote itimad takri ~ ,.. 

Harbiyede dün. 
geceki kaza 

rimn müzakermne buırün Lloyd Vatill<fton 1 (A.A.) - Reut.: ,""'°8....._U_sa_b_ah-g-.8-.(6-R~ha_b_er ..... -18_r,.. 
George \m beyana tile tekrar bat - D\ln Sômaon tuafından eöyle • 
Iamnııtır. nen nutuk b«tön memlekette de - h u· f d d 

Dün gece saat 22,5 da Harbiye· 
de ilı;i gencin 6lümi1e neticelenen 
feci bir otomobil kazası olmu~tur. 
Kaza etrafında gooe geç vakit al
dığımız malumat şudur: 

Lloyd Georııe ezcümle ıöyle de· ıtn alr.iııler uyandırmıttır. Stimson'un uRC say 8 a Jr 
miıtir: (Arkau sayfa 7 llitun 5 ~e) aöııleri artık Amerikanın harbe ld • ~~=~~~=~~:'!:::~-'!!-ı· 

CDevmru. 3 linci 1&7fada) 

Şoför Haııanın idaresinde 1582 
No. lı tak.si aüra.tle Harbi)reye ge
liıtlten fren ,..pamaın.ış, o civarda 
bulunan elektrik direğine ıiddetle 
Çarpmıştır. Bu cana.da direiin önün 
de bulunan Gtizel Sao' atlaT Akade.. 
ltl.İsi talebelerinden 132'9 doium!u 
Maınisalı Ahme<i Fuad Kayman Üe 
1.Yni Akademi t.ıebelerinden Arab
prli Kemal Soymao Ye 2 7 yaııada 
Hulusi otlu lhaan o~e diftk 

(DevlYn& 3 indi ....... ) 

Fedakar bir 
memur 

Bir katar memuru bir 
yolcuyu kurtarırken öldü 
imU.r 7 (Husus!) - Kankuyu 

ebıı>N&irute !nnden düvmek üzere 
O\an .bir JQlcuvu kurtaran katar 
lUıam.u.ru o esnada mctvazeneab1i · 
~erek döimi11t parçalanarak 
ölınüttıUr. 

·--•' 

Diin hareket eden vapurlarda11ı Maf'Ukaz 
(Yuau 4 üncü ..,.&uım 2 n 3 üncü tübmfM1nda) 

Vi_l8yetin Tebliği 
' İ9tanba.l Vilayeti trenle Haydarpaşadan yapılacak meccani nak

liyata aid programın ikinci ve s.on kıMDım dün· fU ıekilde bildirmiş.. 
ı:Jr: 
Sıra H.Pll.fadan ltatarın Yolcu 
No. hareket tarihi Saati adedi İs. lar Bilet No.ları 

9 18/Mayıa/Pazar 12.30 740 Esküehir ) 7520-7731. 
1 O 16/Mayıs/Paıar · 16. 40 625 Küt·hya ) 

4,2 Tav şanlı ) 
2 Demirli ) 7733.7932 
1 Bay~öy ) 
2 Dursunbey ) 

672 
19/MayU/Pazartesi 12.30 3 fhsaniye ) 

601 Afyon ) 
604 

( Devamı sayfa 7 sütun 1 de ) 
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'l'elgrd, Telefon Ve Telsiz llaberleri 
B. Çörçil kabinesi l 

itimad kazandı 
Silah altına çağırılan 

erlerin vekaletnameleri 
1 S)~~ I Dünyanın en I Malrlaep 
AEEMfNOE büyük tayyaresi 

(Baftarafı 1 inci aayf otfa) 
t.kettir. Bazı ahvalde hayati mahi
~te de olabilecek olan emnlaiz 
~üllt vo tehlikelerde dahi par. Ankara 7 (Hususi) - Hazerde iıçin bir şahıs tav:n edebilecekleri 
-.ınento müenesatımızı olduğu gibi ve seferde silah altına çalırılan ve vekaletnamel tinı kıt'a komu-

• Sovyetler Bir liginin 
geni komiserler 
heyeti başkanı 

-.ı..fazaya muvaffak. olduk. -Al - muvazzaf ve ihtiyat erlerin ken - tanlan ıhuzurunda tanzim edebil~ Yazan: Selim Ragıp Eme" 
~ar •. Bugün hükümetin üzerinde dilerinin hususi va resmi her nevi cekleri ve bu vekaletnameler.n de ,, 
~an yük nev"inden bir yükü ~lerini idare, icabında leh ve a - her turliı rusumdan muaf olarağı W ıbmdıye kadar resmi vazife 

antıi bir kimsenin kaldıracağını leyhlerindeki davalaraa kendile - Y aşına gelmekten uzak 
llannetmiyorum. Ti ki, Avam Ka - rini temsil ve bu haklarını istimal hakkındaki layiha yakında Mec - kalmayı tercııı cylıyen maruf Sov-
lllara91n1n ve milletin kuvvetli mü- eylemek üzere başkalarını tevkil liste müzakere edılecektır. yet lıcıerı ve ku.ııun • .st. partisi u _ 
lalıeretine nail olaun. Bu yıikümü mumı katıbı .bay ~talin evvelki 

~~ ;:;~ı::!':ü:ru: boi~:\:,: lrakta şiddetli bir Kazaya uğrayan ~~~:r1~:ba~~e~vy~~a~:ı~~~~ 

Londra 7 (A.A.) - İngiliz ga -
zetelerı, bugun dı.inyaıun en bü -
yük tayyaresi ol::ın muazzam 
b-619 bombardıına!l tayyaresinın 
fotoğraflarını neşretmektedır. 
Douglas f abrıkası tarafından ya -
pılan bu tavyarc, 82 ton sıkletin -
dedir. Bu tayyare saatte 430 kılo
metre süratle, N~yorktan 13 ton 
bomba hamu1e3 in Ber1 in~ gelebi -
lecek, bombalarını Alman huki'.ı
met merkezi üzt>rıne atabilecek 
ve bilahare hiç yere ınmed<>n A -
merikaya dönebilecekti:". 

!"!: r:ir!:t~~İe ~i~n;:e;=a= muharebe oluyor yen·ı evrakı nakdiye de~~~ ~~ı:;;ışaf~~;~n~a~~at~~usa ıran terteauz bulunmasıdır. daır verd.klerı maıurnattnn da an- Sovyetlerbirliğind 1 
Balkanlar h"dı"sesı· ce.,· tarafı ı İıılcİ IQfada) Ankara 7 (Hususi) - İngılte - laşıldıgı veçhııe komıserler heyetı 

a pl edilmiştır. rede tabedilerek memleketımıze başkanı Bay Molot<Jf'un vazife a- deg"" ı·şı·kıı·k 
~ Irak tebliii getirilmek üu:re yola r:ıkarılan •e Jl.rlıgı muna:seb .ılc defaa lla ılerı 

Hore Beliaha Ye diğer bazı Pire limanın1ia b.r ka7.a nctıcesin- surmüş oıougu ıı.u cıo ~eı.:> ~..ııer na- (D--6--L 1 :....: .. ~ ... -) Dleb"ualar harb zamanında hadise - Berut 7 (A.A.) - Ofi: ..._._...... .._ 7•-
~ ve dÜflnanın mak.adları hak - Irak genel kurmayı aıalıdaki de ziyaa uğpıyan yarımkdvc 100 lı - h~ıldıklkate a!.na.a~ bu tebeddül liAi halk komiserler heyeti reisl"~ı 
"lllda tam ve aarib malümata ma. tE!bliği neşretmiştir: ralık yem cwrakı na ' ıyemizden ası o muş ve B Y Molotof hari- vazifesini, hem ıhariciye halk ko -
lik bulunulmuındak.i ehemmiyet - Gari>de topçu ve tayyareler Hab- birkaçının Çeşme kazasında surül- ck.ynde kon11,,kerı kama la b raber miserliği vazifesini görmes"nin 
._ LL -· haniye kampını .. iddetle bomıbar mek 11;tenıldı~ın n haber al ·nması ·e ı.sıne om .ser er heyeti baş- kendisi ı"in ... ;,. oldux.u hakkında 
- uaıı.eıtileı". Balkanl.rın itCtila.ı " ·· · - üzerine hükumet laz m 2el~n ted- kan muavınlı;tı de tevcih olun - "' "y" "' 
la.hainde mutua.ver teYlerden taf dıman e~lerdir. Muhımmat ve birleri almış ve henüz tedavül muştur. yatığı mükerrer talebi nazan dik-
llltile b~erdar edildik petrol depolan ciddi hasara u~a- kate alınarak Mol'>tofun bu tale-

İtalyan diktatörü Yunanistanı t~lmışt!r. ~~rde iki tayyare eah _ mevkiine çıkarılmamış ve aııtık Bay Stalınin bu~ne kadar rea- binin is'af .!dilmesi ve Sovyetler 
ı ... ı. ,.. rıb ed 1 t r çıkarıllnıyacak olan bu evrakı nak mi bır vame almamış olması ve Birı::<.ı· halk komiserleri h-eti reiı 
•ml etmek ve Alman dıktatörü ı mış ı · diyenin sahildeki ve dahildeki vi- b~n komşu ve dost devletin ida- .,,. ~ .. 
de onun imdıadına koşmak suretile ~an hava kuvvetleri iki d~ liyetlerimizde sürümi.ıne mani ol- re mekanı:nnasının başına ~eçmesi li~inden affolunması. 

vel'lllrken 
Almanya ile Fransa 
arasında yapılan 

anlaşma 
Vişi, 8 (A.A.) - Am·ral Darlar. 

ile Alman askeri makamları ara 
sında yapılan muzakereler netıce 
sinde şu anlaşmaya varılm1şt1r: 

1 - Hudud hattı tıcaret eşv 
ve kıymetlere açık olacakt•r. At ı 
hastalıklar veya yakın akrabalıar 
dan bırisınin ôlumu takdırınde hu 
susi e$.1 as i~l altında bulunar 
ve bulunmıyan böl,gelerde seyaha 
edebilecektir. 

2 - İşgal masraflar nın tenzı 
hUBusunda da bır muzakere yap 
mıştır. Yapılacak olan ilk tenzili 
3 milyar frankt r. 

Irak ve Afrikada 
tayyare hucumları 

lunanistanı ve Yu205lavyayı kan fa Raşıd kampını bombardıman et- mak üzere ali.kalı makamlara li.- elbette ki hususi bir ehemmiyeti lkinci kararname: Sovyetler 
'· b k k kmakJ haki mi• ve kamp ve tavyare meydanı Birli:<.i halk komiserle:-i tıeyeti Kahire 8 (A. A) - Hava Lu--" ır ~e ~ so a, - " ..., . : • zım «elen tebli.(atta bulunmuş - haiıxiır. Ahvalin ~termekte ol - /C. ~ .. -
katte bu harbin tarihi tamamlan- uzerıne yanRin ve ınfi!ak bomba- ah ll reisliAine Jozef Visarionovıç Sta - vetleri karargahı tarafından netre-
dıkı zaman hatta askeri bakımdan lan atm-.tır. Hasar fazla mühim tur. dulu t avvti er karşıs~nda, Sov- linin tayin edilmesi. dilen dünkü tebliide, lngiliz tay 
bir avantaj mı kazandıklarının, d.elildir. Tayyar~ler ve hava da- 1 •k d yetler BiTli~nin dış ve iç liyase - Üıçüncü kararname: Sovyetler yarelerinin Iraktaki Mosk.a • Raı:C. 
11>ksa bir kavı.ha mı u~adıldarı- fı bataryaları mil~ea~d~:l ~mbar- At antı mey an tinde Ş11T1diye kadar şahsi tesir ve Birnği halk ko:rm;e'fleri heveti tayyare meydanını bombaladı~ 
ıun bilinmesi kalı~"Ol'. dıman tayyarelerı dU$Urmutler - nü.Munun şümul ve ehemmiyeti ikinci reisli~ine Viacıslav Mihay- lan bildirilmektedir. Bir bangar tıa 

H!.o,l_Jm• ~ dir. muharebes·ı her zaman kaydedilmiş bulunan loviç Molotofun tavin edilmesi. mamen tıahrib ediL-=-tir. Bir ha~ __.. ~ bu zatın bundan sonra bu tesir ve ...... 
Hıtlerin fütuhatını Napolyonun Cenuıbda bir düşman tayyaresi nüfuzu bilavasıta ve daha kuv _ Japonlara söre bombardıman tayyaresi ber'ıav 

lltuhatile mukayese ediyorlar. İs- dün ö~leve dojtru, Basra önünde c~.-afı ı lnei •Yf"4a) vetle kullanaca~ı şilphesizdir. Bun Tokyo 7 (A.A.) - Reuter: edilmiı ve cüierleri de ciddi suret 
O.Ova ıle Rusyanın bu mukavewe bulunan kıt'aları bombardıman et rip sinniyeceii meseleainin değil; dan, 'komşu matbuatın kaydetti~i Stali~'in batv~ka!ete gJelmesi ~ü te ba~ra uiratılmıttır. İngiliz tay 
lbevzuuna veni fasılalar katması nıiş ve birçok bomba. .at.m. ııtır. ne zaman harbe mreceiı meselesinin ..a..· ... ır. sıyas t • ,L "ı·· naaebetile Domeı ~Janaı aoon 11 • yarelen hemen hemen hi~ bir mu 

9 --d k t J - K_,ı IU e ;.cıwı&VVU U manası -• ··--L"dl • • So ti B" L~ lbümkündiir. Bununla beraber Kıt'alanmız .Dilltn• a ı neı ız or- me"YZUubaha olduöunu söMermekte- k k ~L- · oo· k d b ya.. mu.,...ı enmn vve er ır - auavemete maruz kalmamıılardır . . _. N..... • .- çı arma -.-~ır. ne a ar u 1.... . . a·nc1 b" d •. "kl'L ol- t 
"1rasını hatITlamak l&zı.mdır ki dusuna hücum etmı01 .. ır. ""ıcesı dir. siyaset üzerinde müessiriyeüni is- ıgınm !1yue e ır e1P!'. uı;. ~ilız tayyareleri şimali Afri-
?fapolyon orduları Fransız ihül&.: henüz maltlm olmıvan çok şiddetli • Söylendiğine göre nutuk. Ameri- bat eylemiş olan Bav Stalinin ba- mıyacag:nı beyan ettikleranı yaz • kada, Benina, Deme, Bardia VE 

Unın kurtarıcı ve müsavatw:ı ru - bir muharebe vukubulmuştur. kan donanma.sının Alman yanın he dema hükUnıet işlerini daha :o; akın maktadır. di4er düşman tayyare meydanla 
hunu da birlikte ~türüyotlardı. Düşman tayyareleri Ruba üze - zimetini temin için Atlantik muha - bir dikkat ve allka ile takib ve Tokyo 7 (A.A.) - Bütün Ja - rını da bombardıman etrnıslerdir 
llitıer jmparatorlulunun arkasın- rinde uçmuş ve hedeften çok uzak rebelioe atılacaiını ih.u etmekte- idare edeceAi manasına alınmak pon ~azeteleri Stahnin Sovyet ko - Buralarda infilAklar ve yanJlınla-
da ıse ırkı hod~mlıkla casusluk, mesafeye dü.$en bircok bombalar dir. lazım ~elen bir tebeddül karşl8 n- miaerler he~eti reisliğini ~izzat el~ - husule -eelmistir. 
ntma ve izlllden ve Prusya çiz- atmıştır. A.,....._ t.pekiliaia '-7anab da bulunulduiu nazarı dikkate a- nıhde etmi1 olması munaaebetıle Evvelki rece de Rodosta Kalatr 
lhesınden baska b!r seY yoktur. Nakliye tavya:-eleri Hadisa'va N~oTk 7 (AA.) - Clipper lınırsa bundan, Sovvetler Birli~- Sovyetler Birliği lelıınde makaleler tayyare meydanına hücum edil-
l'fapoJvon öldii. Britanya miJleti - inmele teşebbüs Ptmiştir. Irak tayyaresile Nevyork• muvasalat e.. nın mutlak olarak müstefid olaca- neşrediyoı'J•. mistir. Burarfa biivük vanjfln}ar 
hın Avam Kamarası del&letae kıt'aları ıbunlann üzerine ateş aç- den Avuatralya bapekili Menziea lt muhakkak addolunmak thım Nip Niti 1rrı:ete9i, ikinci bir Le - çıkmıştır. Bütün bu hareklt esna 
Uade edilen sert. m~stemir ve~;- lllQ ve bunlard!ln bir tanesini yak- demittiT ki: gelir. ninin iktidar mevki"ne geçtiii mü _ sında 5 tayyare kaylbedilmi-ir. 
llhnaz arzu ve azım kudretının mıştır. Amerikan milleti fngilterenin At Bay Stalin, dürbinliği, diraveti, taleaaında bulunuyor. 
kurtarıc:ı va.z!fesinı bir kere daha Altı Mayısta düsman. 9 u bombar lantik muharebeaini kazanması için dilmez azmi. Jli)rüşünün isabeti Aşahi gazeksİ. KıDlordıanun, Tobrugw a yapılan 
IÖreceihne ıtıma.dım. vardır. dıman ve ikisi nakliye olmak Ü- büyük dehaaını kullanmalıdır. A - ile temayüz etmiş devirlerin ender Sovyet hükumetinın ve komünist 

B T-:.~ kenctiai . zere 11 tayyare kavbetmi(ltir. Av- merika, inaniyete büyük bir hizmet yetiştirebildiki kudretli simalar - partisinin artık bir kül tetkil ettik - tazy,·k gevşedı• 
•~-ıı Ho~'- 1r dillean. _nı nca be4 tayyare de hasara ulra - ifa edebilir. Tayyare imal edebilir, dan biridir. Bövle bir insanın fiili lerini yazıyor . 
._ ı ~-- m.~-- fU~~ 90'T tılımttır. bilinmeli icab eden nokta. azami ia surette memleketin:n mukadderatı _.;.. _____ _ 
lemeklıiime ~nnaade ~tm,:-m rica H-ı ~ .. ...... tihal elde etmek &zere nuıl bir ile meaırul olması kadar o mem- Wavell ordusu Sidney, 8 (A.A.) - Avustralya 
~enm. Halih~r~aki a~r ta:k Berut 7 (A.A.) _ Ofi: lıüratle itleri yola koyacağınızdır. lekete emniyet verici hiç bir hüc- harbiye nazırı Spender şu beya-
lftlalltı.mız kendıanm harhıye t•~. - Irak hükumeti hususi otomo _ Dünya bunu bekliyor. Sizden hayır r.et olamaz. •ı natta bulunmuştur: 
!'etinden ayrıld~!~-~ zabmİn ~ billere el koymak kararını almış- perverlik yapmaklığınız beklenmi - c ~ . m ı:;; yarım mı yon cOrtaşarktaki Avustralya kuv-
ordu~a m~ U UftMl actr tır )"Or. Sizden İ~enilen kendi alemini. ....J•t.İ,,, l/C.49-1-f" c._.,.11149 Vetlerf başkuman.janı ~eneral Be 
t..lr. miktan luadarcbr ve bu aene · 1 zi müdafaa etmenizdiT lngiliz mil- Cllutarafl ı laci qyf11daı lamiden bir mesaj aldım. Bu m 
hitamından evvel imalatımız l.ali • NeyYork 1 (A.A.) - D. N. B: ı ti" d b · "b b h b" ...:..-n ı. d sa1da Avustralya ku·•vetler!llır ı._ • ._ ·L v _ L . ed Aile . ed p e e, enam cı ı, u ar ın - Ha b lideki dütman mu&avemeti e yı - " 
QQlrda imal edılen tan& mı&tannın "'411ır en ocıat reea a • de barbiniz olduğuna inanmakta - m Urg& kılmak üzere olduğund.rn bütün o- Tobruiiu mudafaava muktedir bu 
iki mıaline çıkacakbr. Bu. h.cubda jaaına gelen bir habere RÖre, Irak- d·r. idd li bir Tadaki kıt'aların müatemic bir suret- lunduklan temın edilmektedir ... 
Amerikanın muaaam iMih•latı taki 1n1riliz kuvvetleri Habbaniye ttalpa n Alman ......... b1mir ' et te timalde tahtidi mümki:n bulun - Nazır, Yunanistandan Mısıra 
clabil deiildiT. • , tayyare meydanını çeYİrmekte olan _ ediliyor · maktadır. Hakikatte bu t.ıhaHiıd bir Aıvustralya kıtaatının küçuk 

lrat.ID ...,._ müdafaa hatlarını yararak petrol Vatinston 7 (A.A.) - Bahriye &klD yapıldı kaç haftadanberi aüratle devam et- Jll'Uı>lar halinde gelmekte devam 
L_.B. Çörçil Ira~~ .m..Mrebeden ban.unun kontrolünü yeniden ele komisyonu erkanının bHdirdikle - mektedir ve general Smuta mükeın- ettiğini söylemiştir. 
-.naederek demittir im _ seçirmitlerdir rine ..;ı.re, hilen Amerikan sahil mu Londra 7 (A.A.) - İn<riliz bom-

1 
b Af ,L___ d , ._ Kahire, 8 (A.A.) -Askeri mah-

G bi eb. ..L_ ""' ,... me cenu r11U1S1 or uauna ,_ - f il d T...ı. k ·· · 1 eçen yaz. r ecn ı ... .,.,. ma- hafaza memurlarının •nezareti• al- bardıman tayyareleri, evvelkı ~~ d . it . ek . . . e er e uuru uzerme yap ar. 
llakale hatlan~ın ~f~ ~in ve t~.zafer .oıa.caktır. (Alkış~ar). bnda buhanan 28 balyan ve 2 Al- ce muazzam fılolar halin~e Alman ~m~ ıyıaına gıtm ıçm emır ver- İ~lyan - Alm~~ t ~yıkin"n ııe~ 
~a krt:aa~ ~ndı:rıln:ı~~ı ~emış- Çörçil Atlantik muha~besm - man npuru, msliye nezaretinin ta.. yanın şımali .li(arbıs ini bombardı - DUftır. •. .. mışe benzedı~ ~orlenmektedır 
ti, fakat elimizdeki bütun kıt al&Tın den bahsederken Amerikanın yar- lebi üzerine tamir edilmek üzere de- man etmışler ve Hant>ur~ başlıca Faka! hatı .. ~~ndh v~yah~t.~ Kaleye zaptetmek ıçın t(eçen haf 
~ vadi.ine ııitmeei icab ediyordu. dımlarını ilerı sürmüş ve demie • niz teqiblanna eevokedilınittir. hedefi teşkıl etmiştir. •rı çevıren çol enn er. angı .mn- ta dj.işman tarRfından yapılan Le 
kıtaat meYCUd olmayınc:.a da ıa • tir ki: Neşredilen bir teblii, havan•n de hıt:~ .. anca~ tam teçhızatlı nıab~ şebbüs h~ir netice vermemiştir 
~- Almanlar plinlan mucibince Aıtlis cmeydan muharebesi· Feci bir ottmobil kazası gayri müsaıd olduJ(unu ve bu iü- ten. ~uçu~. kıt al~r .. tarafı?dan YllPl - Düşman birçok müşkülatla karşı 
hu'a erittikleri zaman herweyi ha- nin kazanıldıiını sôylemek bır ha- • • barla elde edilen neticeleıin mü _ labılır. Çolde bu~k kıt ala~ kulla- }aşmaktadır. Bunların i4şeei tay 
ar bUIWKlunnak olan Ratid Alinin tadır. Bu husustaki nüküm verme (~ 1 lıDCI _,fada) sailedesi mumkün olmadı~ını bil • nılmaaı ancak felaketle nehcelene - yareler tarafından yapılmaktadır 
Mihver lehindeki entrikalarına kar- tarzımız, limanlarımıza varan ton aruında kalarak aiu IW'ette yara- dirmektedır. Maamafih buvük yan bilir. itte ltalyaoana baflDa bu fe - -
il koymak mütküldil. ların adedine dayanmaktadır. Ha- lamnıtlardu. gınlar çıkını& olduğu ~riılmüştür. llket 1relmiftir. E eden·ız·ındek·ı 

Çörçil burada .özlerine i8ôlmalı len münakalitımrzı dır ı:aviat ı>a- Yaralılar deri.al ha.taneye kal • Frise adaları açıklarında düş - ftd tarafm lııll r Wda11 g 
l.ir eda vererek tö:rle devam etmif.. hasına idame ediyoruz. Bu zayiatı, dınlmıtlana~a talebelerden Ah - manm 5100 tonluk bir nakliye Kahire 7 (A.A.) - Reuter'in d 1 t ı 
tir: yeni vapurlar inşa, ha.c;ara ub'ı - med Fuad 1'!8aal~ Ke~al Soy İ lfemi.sine isabetli endahtlar yapıl - sarb çölündeki hueual muhabiri biL a a ar paraş•i ÇÜ er 

Alıialm ......, yan vapurları tamir ve vapıırlann man vefat etmıılerd':'. ~gır yar~ ı mıştı. Bu ~emiye ıtamamilP mah - diriyor: • 
Buna binaen fena malGmat almıı hareket ve muvJ.ısalatları arasın - buluna~ lhaan ted9:TI ~·~ekted'!. wlmuş nazarıle bakılmaktadır. Mısırda bugünkü vaziyetin bariz ·ıe ışgal edı.ldı· 

\'e ihmalkar Britanya nük\imeti bu daki zamanı kısaltmak ııuretile kar • Hldweye aCSbetçi nıüdde1umu~~ Dün "6ndüzün bombardı:nan vaafı tudur: Gerek Mihver kuvvet- 1 
lllikaade takaddüm etmiıtir. K11v - şılamda cahsıvoru-ı. ~ütün bu sa • ~ .. ~~~:f''· ~a~alanan ~ tayyareleri, Hollnda ve Alman sa- leri serek müttefik kuvvetleri, dur- Be Un 8 (A A) _ E.g d..m. 
fttli. 1nsi)iz müfreuleri karaya çık- halarda büvi"k terakk•ler elde et- :ıe k~ 1 eli J.:.e pnç ~nn J!osno kal hilleri açıklarında mütemadiyen madan takviye lut'alan 1retirm~kte deki r d la . j· Alına e parqüt-
lla&t ve Buranın ıarlunda feyltalMle tik, fakat vat>·lııcak dahR ~ok it e 1~"•1 9:~n a 11 lflP - düfman gemilerini aramışlar ve ve her iki taraf da ketifler yaparak . .a a nn. •fCa 1 ı1 .r. Al 
.. erıtmi,etli bir köprü batUlla kea.. vardır. B"rlesik Amerika tarafın- dıklarinı aoylem .. r. bir karakol llem"sint batımnslar ve hatlaruu düzelterek ve kuvvet. r;ıeb vdaı~aale 7~~~ mııt·~:tçü. u:: 
'-olunu eline almltlardır. dan bize «elen devamlı vardım niha•et v-••ti"r: ve diter birinde yanjl1n çıkarmıs- lendirerek biri diierinin t.Uviye 1 r u a..x~ rabarb P:'~~ . ın· dar" _ 

B ___. hı.... ··- . -~:.ı d ,_ ·ı t"•t sı· zarfında ~ ,, --- l d ar ve ,...er maUA:mea& unmua "" şu..,..estZ uzun unıu- al!J':ası ı e ~ senf' _..1 Fraua meydan muD.rebesinden ar ır. kıt'alan alaıMına m&ııi olmaia ça- ·.1 rdir 
elet ve Qetin bir surette dövüsmek aıaslı asıaıi müna1<alatı idame~~ beri v -.L b" : .. · Bü"tön bu harekat netıcemnde '·--Ltadır nu,.e :__ ......... ____ _ 
-.ecıbunyetinde kalacatız. Raşid h ld. 1942 yılı a .. cı 7-arı ır aeoe ıreçm.,.ır. ·· ta k bd u,u--. • 1 
Ali ~i~ece~iz.kmAu te~: dır. nam O zanan bizi bekliyen frrt-na " uç vvare avı r . ........,,. l Wilkie ngı•ltereye 

sıddetli USllllere müracaat et - ııçın, Bırleıı me~Ka a m~a . tehlikeler hakkında pek az ft'Y bi. d Nairobi 7 (A.A.) - mparator. 
lftiıtır. Günle:-ce bu yerlerdeki va- vapur inşa~ına ~v;nece~~z· .. kBı~- liyorduk ve Fransanın t•m teali - Bir batın a luk kuvvetleri kararcahının tebli - gı"den gemilerin 
~t hakkında buyu" k end•-ıer 1 "k A nkadan b1•ım bu~'U ın ._ eşı me • '. ' . . miyerini gördüğü zaman Hitler de ii: 
ieinde kaldık. Dün Habbaniye ııar şaat pl'QJlI"am~~ı~ı: . lave. ed lınce pek az fey bili;rordu ve birkaç haf- 3 ÇOCUk Habetiatanda. fimal cephee"nde himayesini istedi 
Bizonu bır çıkış ~j'aparak muha - bizi bu seneyı ıvı bır e~ılde ~e - ta zarfında Avrupaya, birkaç vıl Dessie"den ilerliyen kıt"alarımız Ko 
h~~~~i~ ~r;r~~ ~7!-;:r'!; çirecek olan muazzam tıc~rt>~.;a- zarfında da dünv!lya hakim olaca. Ankara 7 (Hususi) -- Do~um ram'ı ittıal etmişlerdir. Buraaı Am.. bi:~~l::Cira: e~~~ İnRil~!~~~ 
4ı08 esır edildi. Düşmanın zav:atı puru inşaatı hakkınd:ı • stm ~~~ ğını umuyordu. Fakat r>n ay ı.aonra evinde Bayburdlu Paşa kızı Gül- ba-Alqi'nin 50 kilometre cenubun yapılan ıharb .:nalzemesi nakliyatı
bin kışı olarak tahmın edilmekte- teminat alm~ bulunuvo~um. ağır mihaet görmüş Alman milleti- han üıç çocuk dok'mnuştur. Cocuk da kain oha ltaJ anların Addi -A. nın emniyet altına alınmasını ta
dır Be' ... ı· de Almanlar b·.·z ıs· yanı vılının, ~er narb o ta[Lhe kadar ne 1942 hazırla maııı için J.ıitl'l b~a ların ıkısı kız b ·rı erkektir. Co - b b ·ı ~ a Y raaındak.i aon inu leib etmiştir. Wılk e demi..+: .. ki: 

ı& devam ederse. d~l-ıa koıırv mP"'"' - bulunmak mecburi_..._, L •15._.....:..._ cuklar sıhhattedirlPT. Gülhanın La a 1 et _:r . aic:I. Alı . 1 q-.. 
batırmadan varacaklar ve bu 1 1 · ·· k- h _, __ .. " -............. -,. ~eveme meJll;ezı ı. nan eıur er c- Bu emniyeti temin etmek 
takdırde işimiz daha zorlasacak - e er ı~:ıetmesı mum un ve rr u - tir. k?Cas~ camdamdbaz HasCan ı~m~e fa - aruıncla bir seneral da vardır. için her vasıtaya baş vurmalıyız. 
tır Beıı...: d . 'L-- dl" b teme ır. • • Geri dönerek yendifimiz tehli - kir bır a ır. ocu rıeme Kafı"le ıı&· temini veyabud ta-,ryare 

• :uu e ısyan wı ı ır fe - •• ...W b_.•.k» Leler üzerine bir naz~r atf~t..:x:m Kurumu ~k!ara maa.; ballıya- ~ 
bc:le vukubulmuttur. Iraklıları ~ "' - "•' J • •ı A t• 300 b• devriye sistemini, yahud herh .. 
IDimküD olur olmaz Raşid AlidPn 8. ÇöTÇil aizlpine ıöyle devam ve iyi. g~en teyler .. tribı fena seçen caktır. zmır Vl aye 1 ID ıi bir usulü ~atbik etmeliyiz ... 
- askeri dilr.t.atörlükten kurtar _ etmift:ir: teYlen de hatırladıgım uman fırtı- Ôcl • • k . ı• } k • ti•k 
mAk niJVt;indeyix. - Bu bad>i kazaamazaak. harb nadan korkmaia mahal olmadıpaa emııte bır atil ıra ı ıs raz yapıyor Roıranyada ilk pptlaa 

Riıç bir zaman kan. lÖZ yqı, kal>inesinin bir azası 'ldatil• benim kanaat getiriyorum. Fırtma Yanın .d ed·ıd· Ankara 7 (Huusi) - İzmir vi- •• 
al ve terden baeka bir eeY vl- baıım keaıileeektir. Ve .sminim ki kübeein. tahribabnı yau91n. Kal'Pl- 1 am 1 1 llyeti huswrl idaresınse milli ban- dewizaHı gellllll 
detmedlm. Simdi bunlanı tııltalar pulomentu mlanadon «>iu da(i>a. ye_.jiz. -Uma "" ,ıd- hmir 1 (~I - Ödemlete blardm ~Llcalt 300 Wn liralık l!Gk,.. 7 (A.A.) _ R-..ı. 
noban1ar ve inkbıarlardald tam Hümerin kurbam olacaklarına 1M - detli alkıtlar- . 30 lirumı almak ıçin Yusufu bo- i8tikr8za tiazinenın kefalet etme _ nsnJaa ilk denia.lb cS. I • dlln Ca-
laimenald dlve edecelim. BOtfin nim yan11nda bahmmaiı tercila • - Çörçil"ia nutlumdaa IOftta mec-~ CSld4ren Kadir hakk~!e- ..ı- .ı-:- il-&- Mealta ruzname_ laa t-..ıe.iadea cleniu- indiril_ 
-..ıu 40k mun bir zamau devam chıeeld-tlir. lia ida.d talain.i) ...,e bqı .f47 rilen idam karan bu Mbah vue • - ~· 7P:Mi --

-..ınr w lMuaclaa IOm'Ml aJllll & Clt"1 •ls+s .. dllll.rnle bhial ..,...,.. · miste tnfu edUdL mllıtir• 
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Tramvayda 1.600 

lirayı aşıran 
Anado~uya gilmek istiy3nler Şehirde yeni 

yankesici tutuldu D •• -3· - M--- sığınaklar yapılması 

r············································, ~·· ············································• . .\ 

un vapur armara kararlaştirıldı 
havzasına hareke etti 

Milli piyango dün 
Ankarada çekildi 

20 bin lira 37.723 nÜmarah tam 
biletle ista11bula isabet etti 

Bir muttvi tüccarın Suacli- : 
ye h.amvoymJa 1600 lir~ ~ 
sını aı ıran ıtıbıkalı yaka • i 
lan~a ci.irmünii inAôra i 
kalkıftı ise de, paralar par- E 

desüsiinün ililr yerlerinden f 

Haydarpaşadan nakliyata Pazar günü 
başlanacak ve bu nakliyat 7 Hazirana 

kadar devam edecek 

15-60 yaı araftm/aki e'I" • 

kelıler ıçın yeni lturslar 
açılacaA, evlerde alınacak : 
tedbiTler için bir broıür : 

' neın...Jildi r . . 
' -'··············································'' 

· Kazanan diğer numaralarıll_l~~sini naşrediyoruz 
Milli Pu·an® idaresinın tertib 

etti~i 6 ncı tertib 'Planın ilk ccki
lisi dün Anlr.arada Sergievi billa
sında yapılroı$tır. 

Kalabalık bir halk kütlesinin 
takib ettiği ke:>ideye saat 16 ı 50 
l?eçe İstiklal marsile başlanmıstır. 

lkrami.ve kawnan numaraları 
str.asile ~a.f:.d<\ b"1 lacaksı.nı:ı;: 

let himili de beşer yü:ı; lira kaza 
mısla.rdır. 

Gene son dört rakamı (8314) 
(5085). (0799} ve (2827) ile n.iba 
yetlencn yüz yirmi bilet de (.i50 
şer lira kazanmı..qt,ır. çıkarıldı ~ ' ............... , .... , ......................... .; Vilayet seferberlik müdilrlilkij 

Zab tn dün. bir tüccarın cebin
den 1600 lirayı büyük bir meha -

Şehrimizden !hükumet veşaitile Marakaz. Mersın vapurlarile Jima- şehirde mubte!if yeni sığmnklar 
meccanen An.tdoluya ı?iden vatan- nımızdan ayrılacaklardır. vikuda :Retmlmeslı:ıi kararJMt.r _ 
daşların nakli bine devam olun - D!ker taraftan vilayet Haydar- rnıştır. Evlc.rdekı pasif korunma 
rn.aktach.r. Dün Ma:ı:mara havza - paşadan trenle Anadoluya ~idecek tedbirlerine aid nokı>anlar da ik; 20 bi ı lira kazanan 

Son üç rakanu (309) la nihaye 
O:>ulan üç yüz bilet- hfünili cıoo~ Ji 
ı:a ikrami.ve alacaktır. 

retl~ aşırmah 
muvaffak ulan 
vaman bir van· 
kesıclyi vaka -
lam ıştır. 

Tahta k a
Jedc, Sabuı;ıcu
larda kağt<i ti-
c<.tre~i vap:m ve 
Kad~köyünde o-
turan A'vram a
d. o.da b r ıvc -
Ci.t • evvelki .[?Ün 

~·anında ailes.l eirad\ ol • 
dl.U{u ha ~ bir ifamva..vla 
Suadiycye giderken, cebinde bu -
lunan 1600 lirasının meçhul bir 
."a.nkes.icı taro~l\dan aşırıldı~ın1 
ha vret ve tela l:ı ~örmüştür. 

Avrarr.ın müra.,ııati üzerine yan 
kc.'s· ellik etrafında icab ede.r. tet -
kıklere b~Iıyan zabıta, bu vaman 
)'ank-esici.nin maruf sabıkalılardan 
Ar& Abdürrnhmnn oldu.fcunu tes
bit etm~tir. 

KJsa bır takibi müteakib Arab 
Abdurrahman dün Galatada ya -
kalaonuş. emn"yet müdürlüiüne 
ıtc·tırılmi tir. 

Sabıkalı vaokesici Avra.mla mü 
':ıWıe edilmes•ne rokroen bu suç
la a akast olmadığ nda ısrar et -
miss de. pard ·üsünün ilik yer -
kri muayene edilin~e çaldılh ı>a -
?ala.n büyük bir itina ve illtimam. 
ln burnlnra dikhf?i eörülrr.üştür. 

Bu vazivet karşısında Abdür -
rahman cürmünü itiraf etmiş, ı>eşi 
ne düştül?ü Avramın c~binden bu 
parayı tramvayda ne suretle aşır
dığım tafsilfltile anlatmıştır. 

1600 lira sahibine tamamen ia -
de edilmiştir. 

Yardım sevenler 
Ceıniyetinin bugün 
yapacağı toplantdar 

sıodaki iskelelere üç vapur :hare. lerin listesini de dün bir tebliğle mal e~lmektedir. 
ket etmiştir. alakadarlara bildirmiştir. Bu su - Sahırde 15-60 yaş arasındaki ~t- 37.723 

r o bin lira r<azananlar 
281543 125508 

5 hin Hra kazananlar 

Marakaz vapuru 4569 numara - retle 15 nfsan:ı k:clar beyanname kekler 30 saat ders almağa m~bur 
<lan ~86 numaraya kadar olan vermiş olan vatandıışJarın hangi ı oldukları halde yapılan tetkikler-
lbilet !hamillerini Mudanyaya, A- vasıtalarla ve ne vakit hareket e- tie bunlaf'dan hır kısmının kurs!~ 
nafarta vapuru 5245 numaradan decckleri tamamen ıtesbit edilmiş ra iştirak etmediği anlaşılmıştır. 
5«9 numarav.a kadar olan bilet bulunmaktadır. Nakliyat bu prog- Bunlar içi'tı venıden•kurslar açt _ 
'hamillerini Baodırmaya. Bursa va ramlnra göre yapılacakt!r. Muh _ lacakbr Evlerde bir hava taarruz
puru 4299-43()7 ve 4308-4326 nu • telif iskelelere vaourlarl:ı nakli _ !ar.na karşı korunma fimiri seçi - 176449 219229 219433 271873 
maralı bilet hamillerini Bürhaniye yat 16 May s akşamına kadar, Hay lecek ve evin pasif korunmıyn aid Son dört rakanu (4845) le n;h.a
ve Ayvahi!a J?Öt!.irmiiştür. darpaşadan An3dolu merkeı..lcrine noksanlarından bu korunma amiri yet bulan otuz bilet han~ili (2) ~r 
BMdırmaya l!idenler. ondan trenle naklivst da 7 Haz.ıran ak . mes~uı tutulacaktır. bin lira ile.rami.ve kazanmışlardır. 

trenle muhtelli i.Stasyon.hıra haxe- şa?lllna kadar tamamlanmış ola • Ev ve aparhmımlarda sakinlere Gene son dört rakamı: (7122) 
ket edeceklerdir. caktır. irtibat ve ı?Özetleme eri, yan)!ın e- ıle nilıavetlenen otuz bılet 

Bı.ı:gün de Mudanva. Canakka- Havdarpaşadan ilk kafile Pa _ kibı. hast.~akıC'ı vazifeleri veri - (1000) lira alaca!du-. 
le, Armudlu, Gcmlık yolcuları zar günü hareket edecektir. lecek. lüzumlu ıtedavi vasıtalan Son dört rakamları ('9~), 
--........ ----~-------~~ ......... -------------- bulundurulacaktır. (7246) ile nihayet bulan altmı,ş Li-

Bundan başka ı?ene son ü~ ra 
kamları (828) ve (785) ile nihaye 
bulan altı yü~ bilet de (50) ser Ji 
ra kazanmışlardır. 

Son iki rakamı (76) ile nihayet· 
l~nen üç bin bilet hamili rn lira 
ikramiye alacaktır. 

Biletler!nin son tek ra"knmı (7) 
ile nihayetlenen otuz bin b "lct 2 
şer li:ra amorti kazanmı~tır. 

20 bin liralık ibüyük ikranıi.yeyi 
kazanan billt tam olarak İstanbul· 
da, birinci on bin Ural.ık ikraıı:ı.i .. 
yeyi kazanan bilet de gene töm o
larak ~im.izde satılmışlard r. 

Düter muhtelif ikramiyeler de 
!stanbul, Ceı::keş, Isparta. M.al.atya, 
Bursa ve Bafraya isabet etı.njştjr. 

Ofilunu yarahyan 
baba tevkif adildi ı 

lht• kilr vak'aları Seferberlik müdürlül!ü ıpasif 
korunma esasları hakkında veni Üniversitede eleme Bir aile faciasının gittikçe azalıyor broşürler hnzırlıyarak halka da • 
ğıtnıağa 1baslamı tı.r. Her ni~ lbu İmtihanlarının meydana Çlkan 

•broşürde vazıh esaslar dairesinde 
:ıla-:aPı. tedıh"rleri kısa ı"bir zaman- neticeleri içyüzü 
da ikm,al edilecek ve. bu tedbirl,,ri Hukuk ve İktısad Fakültelerin- Fatihte Hiisaın rnahaıiesinde 
mahallin "RQJ.is amirine kaydetti - de yapılan ~leme irutihanJar.mın Meliha isminde bir kadının bı~a.It· 

Ba.ba, mahkemede hiidiıenin ŞimJiki halde yalnız bavul ve 
iatincul etm4kte olduğu limon liallarııtda yük•eklilt 

•eiHhleri G11lattı müf'l}ıede ediliyor 
rccektir. neticeleri belli olınu~tur. la kocasıru yaraladığını dünkü sa-

Galatada, Arabcaxntsinde otu - Piyruiada muhte.llf maddel~ ü- Bu neticelere nazaran. Hukuk yı.mızda yazmıştık. Bu ihadıse et • 
ran Ahmed Tılıy isminde birin.in, zerinde yapılan sıkı kontrollar ne~ 42 ilkokul Fakültesi ikinci sınıfından 196. ü- rafında zabıta ve adliyece yapılan 
sözünü dinlemiyen ve uy1{Unsuz ticesinde. ihtikar vak'alarının a _ çüncü sınıfından 197. dördüne.Ü sı- tahkikat neticesinde cıu neticeye 
hareketler yapan Sabri ismı.ndeki za.l<lıjtı aWtadarlar tarafından bil- \J t • b' dördüncü suııiından 129. İltusad varılmıştır: 
oğlunu bıçakla eP,ır sureUe yara - dirilmektedir. Şimdi niyBAada yal~ o··gre menı ırer • Fakültesi ikhıci SJ.Oıfmdan 99, Ü -

k B · "' d 6 d.. ·· Melihanm kocası Kemal son ladığını eıvıvelce yazmıştı • u aı- ruz mahdud bazı maddeler üzerin- çüncü slllJfın an IJ, ciör uncu sı-
le faciası etrafında ıabıtaca yallı - de fiat yükseklikleri 2örülmekte- derece terf ,· etıı·ıer nıfından ise 14 talebe muıvaUak zamanlarda 5S yaşında bir kadınla 
lan tahkikat n<>ticelenmiş ve ha- dir. Bunlar bavul ve limon satış - olmuştur. münasebet peyda etmiş. bu yüz. -
dise dün adliyeye ıntikal etın.i.ştlı". larında ~örü.len ihtikar hareketle-

42 
Elemelerde muvatfak ol&nların den karısı ile de araları açılmıstır. 

Carih !baba, Sultanahmed ı in- ~dir. Ba-vul iiatları üzc'.inde şim~ ~:~ !:aş~~ll~~:ı terfi sözlü imtihanlarına dilnden it)ba- Bu. !hiıcii$e üzerine karı koca ay-
cı. suu .. ceza mahkem...,inde 'L·apı - dıye kadar yapılan tctkıkler neti k ren başlanmış bulunmaktadır. Heı: rı yaşama_ğa başlamışlardır. Ke -

1111 ....... I · • • • • • • • • - anununa tevfikan 'birer deıece iki fakültenin de birinci sınıf ele-
lan so~sunda vnk'ayı kJsa bir ~~~:!~~~~s~e~~~~re:'~1;!1:lr~ zam yapıld~~l M~.ırif Vekilliğı t~: me imtihanları neticeleri bu~n mal evvelki l?Ün eve gelmiş veba· 
kaç cümle ile ~yle nakletmiştir: dan bavul satışlru·ınm kac elden r~ın~~ dun _aıak:ıda~~ra teblıg talebeye ilan edilecektir. İmtihan- basından kendisine mi..ras kalan 

c- Bu çocuk sö~ümü dinlemi - tiğ" . <b 1 1 esna- edilmıştır. Hazırandnn ıtıbaren ye- !ar ayın 16 sında bitecektir. 400 lira parayı •bankadan alın.ak 
'."" rdu, ftaaıtsizdi, 4tahvelere da - geç mı ve u mua.me e er nJ terıı derecelerine göre maaş a.. için, kadının vedinde bulunan ve-
·1" sında fiat farklarının neden iba - ( Kü ·· k h b 1 ) t' danmıştı. Bir RÜn ~ne kahvede ret oldukunu sormuştur. Gelecek lacak. öb"etmnel~in li~ şudur: ÇU a er ar saiki istemıştır. Karısına: 
yakaladım. ~e dönmesini söy~e- etıvaba .göre fiat mürakabc komis- 1~ ~.:20 .. lina7a terii ~91ıler · .. .. . .. .. •- Muameleyi yapalım, para • 
diın. cScn benim babam d~i!!lsı?.; vonu bavullara az.ami satış fiatı Silivrı Gumuşpınar yar öğııet • e Önwnuzdekı Pazıır ıunu, aa- nm 200 lirasını da sana 'Verece • 
seninle ~~ememl:. demesın m~. ıtesbit edecektir. meni Hüseyin Onur. at 1 O da Kndıköyde hava taarruı-. ği.m!:. 
tŞt~ bay .haklın, sonra da bu mu- Son Rilrıler ~arfında limon fiat- 20, tin.dan 25 liraya ~~_edenler l~rına. kal'.ll .. Pa.~if koı~:°1a tecrübe- Demiştir. Fakat, Meliha buna 
essıf hadıse oldu.:. . . ları üzerinde de ihtikar yapıldığı .ıı aıtıın :>S mcı OKul ogretmeni •ı ve para.,tsulerle muc.adele tat - razı oJ:ınadlğından crala_r.mda şid--
Hıı.~ı.- Aı ... tevküiııe ka ahk k b 1 Hiıseyin 1•amer, Büyükada oku _ bikat.ı yapılacaktır. d tl b" k .L • b ____ J;. 

ıuuuı. su'<-'un\,U. - RÖrülerek t i a.ta aş an~tır. !undan Sitare Akçıl, Çatalca Kum • Fiat Mürakabe Bürosu, piya.. ~ l ll'. a.~~a çuı.mış; u su-_ 

rar vermi tir. L1mon fiatlarının yükselmesine buıwız köyü ögrotmeni SelAıni sada yaptığı tcf ti~ler neticesinde, e~ıne ~J~ bıça~la kadını telı--
Hava Kurumunun hazırladığı az miktarda mahsul .ıı;&ldijti sebeb Su~ur. Eyü.b 46 ncı oku! ö~et - Asm.ultında, Cemali handa, 76 did e.tm:k ıstiyen Kemal kaıaen 

olarak ıgösterılm~ktedir. Peı·aken- meni Mela.hat Tütmer, Beşiktaş numarada kağıdcı Nesim Bahan, a~ kend.isinı yaralamıştır. 
Yardımsevenler cc.miyeti İstan- filmler de olarak limonun tanesi 10-15 ku- 39 uncu okul ()A'retmtni Şükrü fiş .kağıdını fahiı, fiatla ııattığında~ Tahkikatın vardı/tı bu netice ü-

ibul şubesi idare heyet~ tarafı_ndan Türk Hava Kurumu taraflndaa mş arasuıdadır. Maamafih roınta- Bayraç, Beşikta;ı 5U nci okul ö~ _ dolayı adliyeye verilmi§tİr. zerine 11idisede bir suçu olmadıl'l 
vcrılen ~.:ı~rın ta~ık şekh e~. - çektirilen, Eıimes'ud ve lnönü kamp kalarında limon mahsulün.ün bol retmeni Nesime Aktı!, Neriman e Belediye buz aatı§ınln bir tele: anlaşılan Meliha serbest bırakıl • 

Pra!ı'!da . 1;orı.ışulm~k _uıder~. buJtüt n larındaki canlı havacılık hareketle • olduğu ve yakında piyasaya kafi Ziyadeoğlu, Sarıyer B üncü okul müteahhid ta"'fından idare edilmo-- mıştır. 
artı vı • t mer czuı e uc vT> - . . österen sesli filmler lsta.nbulda miktarda f{elecejti bildidlmekte - öğretmeni Kadriye Yetkin, üs _ aıru kararlaştınnıttır. Müteahhid -~;:;::::;::::;::::;;==::=:=====:;;;,;;;:::::;.;:-

lantı yapılacaktır. nırıı g •. •. hl 1 b · dir. Mürakaıbe bürosu limon sa - küdar 19 uncu okuldan Cevriye kendi kontrolu altında her kazada ( TIY~TROLAR ) Bl'n"ncı" toplantıda .no··n=~ıu~ ı..,,5_ mevcud bütun m. ek.te. er ta e esıne 1__ 1 1_.ed. 
"" l.4liı.ı ..... ı_:.... H K bıslartnı 11o.1.1ntro etmeM ı.r. Ekşioğlu, Beykoz 36 ncı okuldan bir bayi tC§ldlatı vücude gctir~e.k .. tabakıcı kurs)annın yerleri tes - ~amamen göaten~·U. ~va u - A·lr....:: 

bit olunacaktır. Saat 11 de ::raı>ı _ nımuna yapılan yımiıuun 1fade et - Kemal ~~n. Beykoz 40 mcı o- bir kilo buz 1 00 paraya aatılacak. Da.rülAcezc menfaatlM 
"h b" hel" BancılaJ·lar kullanılmag"' a kuldan Mihriye Öz.lp, Anadolute- ttr. ~; lacak ikinci. toplantıda babalan tiği manayı san ır surette ır - neri öJ:tretmeni Mustafa Enıoy, ö.. e Emniyet 6 ncı tube memur lan Şehir Tiyatrosu komedi 

askere f{iden. anneleri de c:alısan ten ayni filmlerin tehirdeki mul\te- haılandı merliköy öi{retmeni Lem.an Derin." dün de tehrin muhtelif •~mtlerindc- h•nJ!Ga. 
çocukl.ara kamp tesısi isi gö~ - lif sinemalarda sayın halkımıza da Evvelce gümrükle.re gelmiş olan Büyükçekmece okulundan Nuriye k.i 'konıtrollanna devam otmioler - ~.a Bu akşam saat 21 de 
lec k~~r. . göııterihnesi karar}aşmı§ttr. Filmler 50 bandaj Elektrik, Tramvey ve Sayı?• Şile merkez okulu (iğre~ - dir. 

1 
_ ~ Talay tara.tından vcyo • 

~uncü toplantı da saat 13 .de evvela Bcyoilu sin~alannda gös.- Tünel idaresi tarafından çıkarılmış roenı ~:rz:uka On~an, tmrendere Eininönünde bozuk gıda madde. !on.sel resital" Piyanoda. Madam Hep 
apılacak, vnrdımsevenler CeD\j - tcrilecck ve rnütcakıben diğer si - ve t'ramvay arabalarına konulmuı - okulu o,gretmeni Kamile Yetiş, si sattıkları teabit olunan üç dük - 2 - Şehit' ~iyatrasu san'atkfırla.rm

yeti şu~tnz ~aşl1ı oıa;ak k~\~~ul- ncmnlarn verilecektir. Vatandaşların tur. Bu suretle 20 tramvay arabeıt11 Zcke yatı okulu <mretmeni Feta· kan 91lhibi hakkında ceza zaptı tan- dan Bedia Hazım Vasfi tarafındaıı 
rn~sıt kkalrlar aşdın ank l fışı 1 en son zamanlarda Hava Kurumuna nın uzun müddet seferler• devamı tı1 at.Sattmnloğl.u.SeYa.lova ksaıc.Güney oku- zim edilmiştir. Saz _ ,,ft_ '

0
"""'..,..••.' 

mu se var ımcı o un aa ı - .. d.,_1 . ~t. le 1.k .1 · ~"" • 1 r..nr f A l y M 'L ı f ~, __ t • ı ~ ... - ... ıu t" h kk d k l rll k karşı goster ııı;. erı yu11.ac • a a ı e ımKt~nı temın o unmu~ur. U """ e enı rı e y ı, u unte j ııeyru-..er n12am anna _ 
~~- 1 

a ın a arar ar ve ece • memleket müdafaa9l bakımın-dan karı K-ocadere ~itretllleni Llıtfi muhalefetlerinden dolayı 12 ıoför Be~lu HALK sineması ~ '"' 
ifa eyledikleri hizmetkr alakadar Hava Klft"Umuna teberrliier 0;~~~ 

3 
• • de pan cezasına çarptırılm1Jlar - Bugün matine ı de. Gece 8 de 

Almanlara satılacak makamlar tarnfından takdir ve tük- Hava Kurumuna teberriiler de - • . o. ~a. tefti edenler dıT. • ı - Çöl Kızı Cemile 
ranla lr.arıılanmaktadır. varu etmektedir Dü de t k K J;jeycglu 35 mel okuldtn Ne.ıa - e Calatada, Berberler cadıdeıım- 2 _ Kala Dev 

maddeler hen Te ortaklar; 35ÔO H;: 
0 

- ıhat O~k, Terkos köy o.kulu öğ- de l 12 numaralı dükkanda kahve- 3 -Kan Davası. 
Eski anlaşmaya göre Almanyaya Dükkinı soyduktan sonra mahdumu 1900. l\ı1otdo ~e ~z.d ~e~menı ~et Ayteltin, ~atih 50 c~lik yapan ~~ııan. dün civ~r _dük- ------------

.atılacak 1.000.000 kilo yağh to _ k ... blk Mizrah" l 500 il K k hal fi ın.:.- okul ogreımeni Şevkiye Yıızt- Unlardan bmne çay götürurken Ookt 1 zat· o l 
bumun satı, fiatlan üzerindeki gö - ya maga mış 1000 N . Aİ- H ya -·~~o0o. z ek. cıoğlu, Beyoğlu 44 üncü okuldan ayağı bir tap takılarak yere dü, ~ r: or . 1 ge 
rÜ§meler neticclenmittir. Almanlar 8ir müddet evvel . ~küdard.a KtS~.r 600. F ~rh:d:':dc Atı~ h:; Hat.ııçe Meç~k, Beşik~ 26 n~ı ().. müı. elindeki bardaklar kın~mıf!ır. Belcdj,ye tarşı.ıındald ınuayene-
500 ton keten tohumu, SOO ten -.. Çar11 hoyunna Hasan ısmmne ~ır 5-00 M Al d:i SOO M ; kuldan Pe~W'ıan Arıç, Uskud.ar Bu suretle cam parçalarının uzenne hane&lnde ötlıeden sonra hasta-
aam alacaklardır. genç, yanında. çalıştığı bakkal Dı. Vik;or 

0

ke:hen g s°"oÔ. Se7 ;i ~:: ~udullu koy okul~~~.an .. Faik U~ ~ü~eJı Hasan .yüzünden yaralandı - .. ıannı kabul edeı: 
Susnmın satış fiatı 40, keten to.. yamondinin ~ekm~.c~ini 11oymuş, -400. Kerope G1tlalyan 400• Abdül- tun. Re~diy~ kQyu. oğretmenı gından tedavı altına alınm~tır. • _ 

humunun da 41 kurugtan te~it f'<iil !lonra suçun e.mare.~erı~ı ortadan kal vahid 300, B~smacJlar 300. Sür _ H~ Ba .. ar~n, ~zhan,e yatl oku· ,_ ______________ ,.. ___________ .. 

miştir. dırmak ga)'esıle dükkanı da yakma yano Hnnanel 300. Ali Tansever lu ~re~~ ~~h~:b BaşkU7t· &. Devlet Demıryolları şletme u. M. den; 
Diğer taraftan Macarlarla yapı - ğa kalkışmıştı . Bu h&.di~enin 1 inci 300, Yah•b Yusuf Yarar 300 LL kub l Kiy. B 1 •0~~t~.e~ı ~ak. l · • ı · b kl ~ hk • d ı ı . . 1 • u e pman, a~ır.....,y uçuncu o-a·~- ~at~~- an a~~~ıdn ımzl\I ası . e e agıl rceza hmka e~ed~~ e y~pı ma ~talR'M~; Tr~51ıdııı 250: sak Saban 250: kul öğretmeni Afife lJgaz, Silivri 

nırnıl:'1> ~:ıır. • ııı,rnu a acanstana o an mu a eme.sı un netı ·eye var- unır afra ve ortakforı 200 · Mus- F k"" ·· .. y et · Ası ç 
aat •lacak maddeler iizerinde de fa - mıı ve suçlu 3 ay 15 gün hapse mahl ta fa Aykaç 75 lira td>errüde' bulun k enerç ~~ .. 0f~ ~enı k"" ~ .. y oşe1.
aliyct gö.z.e çarpmaktadır. kum edilmiftir, muoılardır un •. IaI :da ttisanVwel oyuçoli!rl • 
------ıı;ı:=ıı-------------=----..=----===-==-=· -=c::ııı;:o=-=-=z=:m..ı:ıızı:== menı aou c ·n o ga. ataca Terkos ,gölü okulu öğretmeni Yu-Pe.zsr Ola Hasan Bev Diyor ki: suf G~iç. 

30 liradaQ 35 liraya terfi edenler 
Fatih 24 üncü okul ~ ..... ;;.~etme. 

c;::l>~-..Aıı,-~c;..,,.,,.- ~· 
ni Nuri Tosun, Beyo~lu 11 inci o.. 

- Haıan hey ge~en .. 
lerdo pıceteler yazıyor .. 
du .. 

••• Proat lat.ınbulun 
meşhur bir semtinin 
pliauu yapmış .• 

. •• Fakat imar mi\ • 
dürlüğü hunu reddet .. 
mif,. 

Hasan hc:y - De • 
mck bu .aemtin yıku • 
maııına ru.ı olmadılar. 

kul öuetmeni Arif Vardarb, Be -
şi.lıitaş 34 üncü okul öğretmeni Nj.. 
had füıginbaş, licykoz 34 üncü o
kul öğretmeni İzzet Atalay. Ya -
lova Güı:ı.ev okulu başöğretmeni 
Hulılsi Koç. 
35 liradan 40 liraya terfi edenler 
B~kt~ 1 inci yatı baş~~tme

ni Salfıhattin Altuğ'. 
Beyk,QZ 39 unc:.ı Ql.tul haşökret

meni isnıail Hakkt da 6Q linya 
terfi etmiştir. 

Mu}'ıa.;ırın.ıeo bedeli <l32tı lil"a (88) k,Ul'Uf olan muhtelif eb'atta 1465 a.. 
ded kaynak işlerinde kullan:.lan Fomıa kömürü (16/ 5/ 941) Cuma ııilnii .saa' 
00,30) on buçukta. Haydıµ-p.a.§a.da. Gar binaa dahilindeki tonı..l.syoa 
\aratı.ndQn a.çık etailtme uswıile satııı a.llnaA:akt.ır. 

Bu i§e girmek istiyenlerln {99) lıra. <37> kuruşluk uıuva.kltat teminat .,. 
kanunwı tayin ettiği vc:şaikle biı'.likte eksiltme günü _.tine kadar toınıa.. 
yona. müracaat.ıarı lAzımdır. 

Bu ite aiti f'Lrinaınele.r lwmislandan Ml'a.Sta olarak datıtılmak\aöır. 
(33*) 

Kayseri Belediye Riyasetinden: 
Meıb:ıha.nm ll:IM6 Ura 90 kuruş ke§if bedelli şl~irmc ve elektrik tesisatı 

Ue 192()1 lira keşit"tedelli tulumba ve depo tesisatı, boru te\'Ziatı ve te
fwrüatı, pis au t.c&sa.tı ye efüazları 28.4.9U Pazartesi saat lG da !'hale 
edilmek üzere kapıµı zart wıuıaı=: eksiltmeye vazedilnı6şse de tayin edilen 
saate kadar bir t.ekllf nki olrnadığırıd.an 2490 sa.yılı .kanunun 40 cı mad
di!si mucibince 23.U41 tari.hindt"O itil);u:eu bir ay müddetle pazar.lığa ko. 
nuklu&ıı ci.heUe tallblerin An.karada Nafja Vekaleti yapı. ve irrUlr işleri re. ... 
iSliği ile İst.a.nbuldıı. Belediye Fen Miidütlüğünde bulunan proJe ve keşif .. 
leri tetkik ederek 28.5 941 Çarşamba i:ÜilÜ. ~t 16 ya. ud::ır Kayserı llele. 
diye Encilnleni riy.as&.tJ.ne ~tıracıatıuı. aa.ıı olunur. 413Slb 



SON POS1'A. 

1 ( Resml Tebliğler) 
İngil tereye 1 
hava akını 

BikA7e 

Annem ve ben Havagazinin icadı dünyada bpkı radyo, 
yahud tayyarenin ortaya konulduğu 

günlerdeki hayreti, heyecanı yaratmışh 

Kavpd. parmaklan koptu 
Şişlide• M~et naahalle.&nde 

tııhıT•a Cemal adında bir plue; tlün 
Valikoaaiı aa.d<Jeai.u.dcki Yayla a. -
l>&rbma1111tdan e,ya. nalr.k*erken i 
'-•p1e1 l~mı. \avs•Ja tMt.uııeıus
hn- - r-"'1: 

İm müGGetı ck:vuı eden bu ka..; .. 
ea eenwnda tb~ ...-akJ.rı 
•pamman kapı.. s*ıterk k.., .. 
l'ftU~T. 

h>rahinı, teclıni a1öfta alr..nıt. 
Cfmlat yakatanarll: helık - takilN 
ta f,apnmıtur. 

•Son Po.l:a• am teıftR ı 41 

YAZAN : EK.REM R~ID 
8u ue :ttila.rdrr? ... H~ ..,. •-ı Fakat Temel ne bffiyıeına MM o-1 - Orasını ~ aoraıa ... 
la.şılıruyOt'... kuraab devam ediyordu: Diyordu. O sırada Apı.ıs\ol ~ 

Derdj. Bu 91rada ~ 9Niai - Keyfım ne istene enu yapa.- ni. bir emir verlıdj: 
l'Übelterel; nıa... - Haydir .•. Selh\! •.. 

- Haydi! ... be!'leoyin Mbhm!. Bu set.r Şei:van d* ilılri «icMr Bu selam kat'!yen lAvW.le üa 
Tramı;ıete çaldı ... $iMdi ~ ~k kıulai'ına fısıldadı.: edilmezdi. BuDG. da seDeb ~ 
YQk amma zamanr ~dilinde m- - Ayol binder, hafuııiai 'UltU~ Temeldi. Apu.stol her tu.rlü sU.r 
hınacakL .. Ortadan çıktı.a.ıı. iler- tun mu? ... Bir ..,, de.til AlJustıol :Jiiin ievkiode bir sabırla: 
ledıniz sa2'ınenin önüne AeldiniL. .. fuıacak .. itimiZi. wden kal>l d..,arı - Haydi .•• Selaııu tekrar •.•. 
Haydi -~füıL.. edece«. Düşün 9i?' lcte ~ okuuı. Derdi. Fa.kat TUIMll bu aeter 

KoSkoca Oflu Temel reis b>r A- ne ederi%:?... Haydi Allah rızaaı $8hlanmlı: 
DUQ.olun s.öıünU d.uler mi l:ıiıç? ••• için yürü... - Etmiyeceğim... Etmiyecer 

- GelmıY,eccıımt... Teme-l ni1ıa~ Sctvannı. kavve:t- tim ..• 5en ne bi(im aerüs>a be? .•. 
~ne Setv-an arkac?a1ıru, hJW. li mantıkuıa ma~llUh olarak :yü.. Kaı:şma bizi aldı.o da ırıaymuııı ai.. 

•iııi yQ!a Jtetırme~e Qth$?rdr~ rüNil. faka~ mmklaıwıak: 'bii mi oyııat.anksınl... .llerbıısim 
- Canım ohır mu? ... Ayol 'l"ll'P- - 'Nivbe. tövtleı ~ ..• 1'rre- imetinefısiı 'TW ••• 

ına, etme ... 13aı:;a 1telen c;ekiJıiT, M tren düştük bUT&!Va?... Tekrar Sen-an SÖ'ze karışırdı: 
~!... Setvan da içini çekerek: - Malum, malum mirim am-

ma ... Ne edelm ••• Elden ne J(clir Bu sözler Şetvanı korkuturdu Apustolun bu sözleri ani bir te-
cepler bocalınca!. •• Apwıtolu Juz.d.ırmak. aradaki mu- i -L '-•t kal 

- Yahu beni aerkes Temel I4r kan.leyi bozmak Clenwkti. Arada- s r ;raı::a-..tan mt mıiidı. 'h-
is. Oflu ~ur Temel r~is diJ& ki mukawleyi oozmAk ise dolan- mel derhal yumuşar ve saf t&\'l'UU 

bilir •.• Ya benı bu halde RÖrm, dırıcılık damgasüe damfltllanma- takınarak.: 
tanıyan olursa ben D.!! derim?... la, hapislerde çürüm~e v~:va öl- - Ne dedin? ... Ne dedin? ..• 

- Ya ben ••• Ya ben?... Otuz me~e bedeldi. Maamafih seJ!mın Di~ sorardı. Apu5tolnn cevabı 
~ senelik... iyi ifa edilmftneaini. kab9hati ıt&b- hazırdı: 
Şetvamn bu söıleri mutlak su- lif maksadile. Temelin .Wııiyetin- - Ne diyecdim!... Sana fim-

rette Temel .tarafından kesilirdi !Hn delil de livakats\z.Hj;Dden ıle- diye kadar sarfetti~im paralaıı 
- Anladık. anladık •.. Yüz kere ri 4(eldi~.ini ~Ö61erm~e çP.h.sır: "'8"! ••• 

si>y~dint. .. - Canım öyla ıtuç bir ee değil N ? - e paran .•.• 
Münakaşanın uıayac~ını bilen ki... Bak işte... Bir kere ben Y~ _ Ne parası olacak... :Bardald 

~ustol \ekrar vazifeye davet e- payım da ö~en ... Bak ... İste ... 
de'l'di: Derdi... Fakat lı."i<;'b3' vakit bu yüz Y~i$ ~ liralık ~bın ..• 

- Haydi ~ocu.klar ... Vakit ae-- 9ö.zl.erini taı.bikat takib etmezdi. Sonra üm. baş. berber parası, yf-
riyor ... Gayri bekle.miyec~:m... çünkü Temel: yecek, ~e<:ek. oda kiı:ası. ceb baro-

Şetvaıı da iOll kozunu şu andı - Baksana bana. el"min tersile lığın ..• Daha ne bileyim •.• 
ederek oynardı: bir tane indirirsem kafıs ıl.3 kürek Temel, söylediğia:n ifası °'alııl 

_ Kuzum. canuı:ı.. sevdiklerinin rem~ y1.1nue balı~ na döne.rsi.n!... olmadıiını -pelllla bildiii halde, 
beti >cin şu selamı veri... T~d;di.ni savul'U!'d ı. 

Temel, valan yanlış \lir salam Aı>nstol son ~ir sabır ızavrcıt.i. yüksekıten at&rak: . . 
~di. Ancak APUStolu memnun sarf ederek selamın tekrar eclilme- .. - :Me_ııılelete ıldeyun, µaraaı 
edt'meıdi. AJi>G.1tolun: siııi ister. Temel de: gondetirim.. •• 

- Olmadı, olmadı..... - Se13.m. vermiyece~m i$te... Der ve fU ~blıı .k31\lllası;dı: 
Demesi üıerim~ lur.a.r. bağırırdı· VerrrJv~~m!... ı - Ne J'hle Kfd;cs.ın -~"ol. •.. 
- Hcv ~li. Ot'adan kuman- Diye inad ederdi. Me le-kete j!idereı< yilzun mil 

dA ~~ ,:rel de llo? edece~ 1 - Öv le i.-:e senitı icin r'tndİ\'(' l Var?.•• ) 
mizi bize ,li!ÖSter!... kadar sarfettiğim pırralan ver! •. <'ldU.. v• 



SON POSTA 

(Memleket Haberleri) 
B:Ahtada 

Bir köylü 8 yaşında 
bir kızı da~a kaçırdı 

Kahta (Huausi) - Kaumtza 
bağlı Hamşik köyünde bir kız ka
çmna n.lt'ası olmuş, henüz çocult 
Clıenecek y ıta bir kızcağız kaçınla 
mk namusu kirletilmiştir. HAdise 
evvctki giin vukua gelmişttt. Köyde 
Osman isminde birinin 8 YllJJndalci 
kızı Fatma sokakta oynarken, aynl 

köyden 2 5 yaflannda Haaan oğlu 
Mehmed yanına yaldaşmtş, öteden 
beri kıza göz koyduğu için bit ba
hane ile kızı yanına almlf, lcöy ch
şma çrkarmış, oradan da zorla ya
nına alıp dağa götürmüştür. Müte.. 
caviz küçük yavruyu kir)ettilcten 
sonra bırakmıf, kızcağızı llÖylüler 
baygın bir halck bularak k.öyo ~&
tirmişlerdiT. Hadiseden haberdar o 
lan jandarma, Mehmedi kısa bir za 
manda yakalamış, ıorgusunu müte.. 
akib adliyeye v~rmiftir. Tahld.kata 
devam edilmektedir. 

Sivas öğretmenleri 
toplantlları 

Bir kadın KUçUkmenderese 
düşerek boğuldu 

KAhtada b:r adam hasımm 
öldürmek istedi 

1 Bu dur yepyeni bir 
şeh · aline geldi 

Son yıllardaki imar hareketleri bu tarihi 
şehri tamamile değiştirdi, birçok yollar, 

köprüler, bulvarlar ve bahçeler yapıldı 

Yazan: V tıkntin Willianu 
Kaptanı bulamadılar. fşin fev-ı Bu vaziyet hrşısınôa Philippe'i 

kalade olan tarafı, Vcrity'nin de en son ~renin Flora oldui(u anla. 
meydanda olmaması idi. Duncan şılıyordu. Stephen hizmetçisile 
onu vanm saat evvel bilardo sa-ı çağırttığı zamun bildiğini bu şe
lonunda .görmüştü, fakat ~imdi o- kilde anlatm ştı. Babasının vazife
rada voktu. Verıty, hizmetçiden, dar ettiği komisyonu haber ver
Dw~t'in yııta~ında uyumakta mek iç.in Veritv ile konuşmuş ve 
oldu/!unu 'Ve uyandırmak için pek kendisine Amerikalıyı bilardo sa
uırluk çekmiş olduğunu öltrenmiş lonunda bırakan Dwis{hte rasla
ve hemen on1;1, Dwiı$1t'i ça~ırma- mıştı. 
fla ~ndermişti. Oray.ı., bilardo salonuna ~itmiş 

Falkat şimdi V&itv ne yatak o- ve orada Vcritv'yi tek başına bul
dasında. ne kütübhanede. ne de mwştu. Fakat Veritv'yi pek dal~ın 
salonda vardı ve ne Phyilis, ne de bulmuş ve ona cüzdanın buJundu-
Mrs. Dea.n onu ~örmüşlerdi. lunu haı'ber vermis';i. 

Ôltiyar ba humetçi, M&ryd Böyle olmakla beraber. ı?enc kız 
Garrisonun. Mösyö Ver-lty'yi ist~ masanın Qzreinde duran viski $İ
dl~ni. haber vemıek için bilArdo şesinl j:\'Örerek kendisine biraz sar
alonuna cl6ndii~ zaman odayı hoş olup olmadıılını sorunca A
ltomboi bWdui'wuı illve etti. merikalı oevab ysriııe onun yüzü-

Trabzonda 
iki korkunç katil 

şehir meydanında asıldı 

Trabzon (Husuai) - Şehrimiz 
ağırceza mahkemesince idamına ka
Tar verilen, varisi o1mnk için kayın. 
validesile baldızını feci bir ıekilde 
öldii.Ten Oflu Mehmed Korkmazla 
7 yaşlannda bir erkek çocuğunu kir 
leterek bağlama telile boğmak su -
retile zavallı ve masum yavruyu öl
dürdükten sonra bir kuyuya atan 
Trabzonlu Zaim oğlu Nacinin idam 
hükümleri şehrin Belediye meyda _ 
nında infaz edilmiştir. 

Sivas Halkevi güzel 
san'atlar kolunda 

Sivas (Hususi) - Halkevi gü -
zel san'atlar şubesi azaları topla
narak şllbe isleri üzerinde ıca:b 
eden kararları vermişlerdir. 

Ma.YU 8 

EDEBİY.AT 
linden, sene sonunda bir milli pi· 
yesi sahneye koyanların bu halctı 
rıihiyesinde hangi his kuvvetle 
hakimdir? Milli sahne edcl>i vaıtını 
hangi emirle yere batımıak vazi· 
fes.ile mükelleftirler? 

8 - Ne garib iddia! Meğer ti· 
yatro idare edenler yüzde aıtmıs 
halkın hoşuna gidecek escırlcrı a· 
ramakta muztarmı..slar. Jı~akat telif 
eserlerimiz arasında bbylesını da· 
hi bulmak hayli J?{içmüş! O halde 
bundan şu netice çıkıyor · yi.ızde 
altmışın gerisındc kalan yüzde 
kırkın !hiçbir kültür ve zevk hJı;.. 
sesi yoktur. 

Evet, ıbundan çıkan netice, fr 
yatronun miine\•vere hiQbir işti· 
rak payı vermemesidir. Bu ,.nait 
içinde de sahneden ne yüksek fi· 
kir, ne yüksek tahlil beklenebilir. 
Yüksek fikir beklenmezse, Curel 
nasıl anlaşılır? Halbuki Perdeci 
onu meıt'hediyor. Ne içinden çıkıl· 
maz muamma! Yüksek ruh tnhlil· 
len sa'hneden uzakla$tırılınc:ı da. 
an<:ak, Manakyan devrindeki .De· 
rnirbane Müdürü. nü, yahud o a· 
yardaki bir takım piyesleri ovna· 
mak lazım geliyor. Galibli $ımrli· 
lik yapılan da budur. Eh, ne va· 
palım, Perdeci memnun kaldıktan 
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10_. POSTA • .,,. 7 

Niçin-Nerede-Nasıl? Avam Kamarasında 
• (~ 5 ı..i _,hula) ı,.,. ı.-.cik 1"J'lldı. Bunun münakaşalar 

SPOR 
yuıtuilc "~tadır. Gaz hu- ~A.. bavagazİoip c..reyamna JDahsua (8w;tarafı l inci sa11faclaJ 
ralarcan (Mü»errid: So,iutucu yer- borıuıım oİbıfa1etıİn.9, pa. ~aıasa- Takri;in bi.ikG&ne.te itiıu.Ml beJ'an Askerler sivil 

klDblerde 
oynıyabilecekler 

kr) &~ ifinııiN:i ka~ sµ na meftMıı ~ b.ir d.Jik tıÇnaak. eden birinci kısmı üzerinde herke.1 
b~~ Mm& tcıkcderek. tenüz n n ~nwı jiz~ 1...,. ~k de- muta.bıktır. F ..ıw.t hükUuı.et.ib bubi 
~f Pir l.We asıl ana borulara gi- li.kle bir külib ıeçlnnek ki.fi idi. aevk Ye idaresine a.id kunmlu ha'k.. 
der. Ufak bir lttvılcım temuıncia, der - kında bir bo111ucllu%1ult Ye iıikiaar 
~- '- .itele ;ralnı.z driildi. !tal \>11 ~ ~ bir ~ yan- meveaddw. Haıbin .-cyk Y~ iduCllİ 

Ona whai n ~ ı.~~- pla.. "'1')'.a ba.tlarclı. bak.lcında diplomasinin ~miye -
rak ~ ~ bir FrAAllZ Jla Daba ŞQD.., ~a da Arsand tini bilhassa kayıd ve l§aret eden Beden terl>iycsi umumi mildl»-
kiınürQ., saz eWc ot:aek '.iti iıılıe • ~nı tatbik e~ akıl ~et'.~ cB. ~-- 11wdmada Tnrki)'e lilld iM.andan ıt>li' müddet evvel_. 
rinde ffbflYordıa. Jıunun iça, bir delik y~ miteaa ile olan mlinaaebetler hakkında da- kerlfk hizmetini yll'PIMk-ta obm-

1811 yılında «yeni kePfl• ve did delikler açıldı: Öyle lı::i bu delik ~ f...U. ~y~er, İıpanya hnkkında lann, $ivil klüblerdc }ıjç bir .suret
icac:Har mecmuaa1• .da töyje bir fık l~d~ Aıava, Mfi>~ sirip ÇJkmak bir laç şey, Vıchy hakkıncla bir çok le şpor faaliyeti yapmamasını ıa • 
na intitar .ttı: imkin1na malikti. Buımn üzerine ,eyler ve Sovyetler Birllii hakkın - mim etmişti. 

, M"' .. LcL - • . d b' . . p bir de lamba ,.;_; r-irildi. da .da daha fazla bazı ~yler bulu - Evvelce Yerilen bu karar ~ 
.c t»yO DOn mıun e ına a :1-,,,.._ ..._ b'li d. d · · c -' · __... riate biriktirihn' du d b Havagazi icad edikliii ııırslarda. na 1 r ı» emıştır. puraua Eden. alıpmış ve keyfiyetten İstanbal 

har:ret 1-ıem ıf'lkf elde ";~c~ilec~~ Y~ ~b. lan o klldar JU:lWniil et.. Uoy~ . C~orgc'un ,özünü keserek :r:nın~kas.ı haberdar edn.miştlr. 
ni tecrübele ı ·.o t tm' f ği mışlerdi ki, bu mütekamil lambalan deroııtır kı: Dün İstanbul :nıntakasına bft • 

re 1 • a e. !.' ır: hu·'Caz-#aia İcab.tına uyduaımaktan S.özlerimde hakim oJcın c:ihel diif ~iriien yeni karar alAkadar klftb-
tcı1t «1-ehon kenôı ~qfı uuruade tet bafka ya~k bir tw kalmıyordu mana 7aıdun edebilecek hiç bir ıe- lere tebli,lt edilmi~tlr. 

ı at yaper~en, . e~de et~ bir du- HavgN'info icadı 0 %auıanki tn: yi söylememekti. 'Bu haftadan itibaren klnhler., 
1 man~a,, k~t e~ yedı _ odUJndan 88nlar üzerind•, tıpkı radyo veya- Pofazlardan geçe AlıMa ...,.o.n bu bb1l ISPQrculardan ist1face ede--
ınada '' a ç~ı de mµk~melen hııd tayyare K;adının bucünkii in • Uo1cl Georai a göıe T' ı.:~ ceklerdir. 
ay ınlatmıya muvaffak olmuıtur 1 .. ",,.d ~ • Al • · ' w~e O kin&. Kaıif b buld v T 1 b .. nar Qım e. yaptı .. re.re ben- m11a aemilennjn r.e doaisi ada. ~ •• furnuaSJ 
adını, u kt ud~u ,eye enno am ur munzam bir .teGr yaptı .. O dev Jarını itsal içia ltoiadarcUın ---e- y 

venne e ır.» . 1 . __ ı ___ b··-..ı__ . .. ... -.,,.- V f B vl T k . . .. . n~ aazcte ~n, .7~ ,,,._ behse- m_ne musaade etmiılir. Hatib, Ede- . e ~· e;rog u ve a sın:ı ~ 
1 Bu defa böy:le bir ııaz ~n- dQi'or, bütüu tıoplantılardalri ıkonut- atın «Muharebenin bu hususi safha.. Jık klublerı aralannda ikı d9"'e 

1 
tan ~·r~ bta pzİJ). ,......_.._ ..a. mala1tn llilrlet ~kezini, t.eP h.n- trn• t.a~tt ve \>etki de bt'f ıııa _ devem etmek üzere bir turmaa 
IUS Wr cıı..z, )'anı havaPılli 1'. - gaziw!in kadı k:tkil .diyordu. lıııiyeti haiz olan vakıadan» neden tertn> .~t~s\erdir. Öntimiiz&ıki 

Garib ve korkunc 
ilaçlar 

dolayı bahsetmediğini &<>nnuı ve ~ar. cunu başlıyaca~ olan trau
töyle devam eylerniftir: anın ~ C>YllftU Vefa ıle, Be~ 

lstanbul borsası 
MHletimiz yardım jtjn ,simdi _ f;?ençlık arasında yapılacak, IQ1Ca 

,..e kadar yaptığından eok daha da saat 11 de bQlanacaktır. 
fazlasını ~ı>ır.a~ıdır, fakat hakikt Pazara yapdacak maraton 

7~ ..-. • '•pan• o.Garı rikıllan bilmesı lcab eder. Mille-
(.,_.,. 2 llcİ ~) timiı ·mazide pek ®k buhnınlan. kOf USU 

melı:te olan «Journal dee NavantH Çl'rla pek (Ok hezimetleri kaişılamıet·r. İstanbul a~lzm aj--'ı~-A--· 
tıb mecmuas!nda yer almıfbr. ~ MırWe .....,... ,..... ~ K~ 

idrar xorluklanaU. l>el ve kalça. Af1ltl W ~paıııJ Ll 11 Mayw 1941 Pazar «ünü •at 
lara mayıt böceği yajı aüıülürdü ı lMMlra J lfcllll U4 . oyd GeorRe, buııünkü vaziy• 10,30 da maraton k.oşuşu ~ 

6 
,._ LI-~ New.Yon w :DalM m~ ti .reçen lıarbde İngilteftnin ya - deneme mibabakası TopkaPJ -

- '""'"- __;.: C.rcıı böceii e...,.. JtO tno. rr., .nında Fransa, Rusya ve İtalya bu- Jıorya yolu üzerinde yapılaealuır. 
toJEU k.ı.ıa auw;&ları.a kaıtı kullan1- AUU * ~ '::W,s lundul'u za.numki vaziyetle muka- MOlll>akaya ittir:ak edecek at-
hrdı. Göıı: zafi7etine kartı da cırcır Ma4* * ~ ye.ee ederek demittir ki: ıetlerin aat 10 da Tcdmı>ı kll • 
böceii tozu istimal edilirdi. Bu toz YffobMlı llO Yen u.ts7S 1918 de Amerika da bırlikte idi. bünde hazır buluftl'ft&lan llzımdır. 
kompre9 halinde gözlerin Üzerlerine Stothoiba 100 inK ft. l1.1J7i Fakat timdi de~ildir. Ve milletle-
vazeclilirdi. AlPlı • 7t5 rin heyeti umumiyesi itibarile Ve( 

7 - Kundu beceii: Kundaz bö iT.fi helerinde bize zaferi elde etmde Irak Harltiye Nazm ·geliyor 
celr.1eri ciki haer.ahltlarMlda ietimal 24 

.,... tdlloe .aııı l.M imkb verecek deA!şiklik h3aıl o-
ecılilirdi. Kunclu:ı: böceklerini sıcak sir Lla._ ve T.rı..-. lunoya kadar mevzi tutmak mec-
keıtin bYhanncia ölaünlükten aonr•, burtyetiııdeyiz. Büyük Britanyayı remal Almaa iltihbarat ajalllllJD6 
hunları giinette kuruturlar ve ilci ~ 1' 1 ı• 11.- aptolunamaz bir imparatorluk selen im t~ Irak - Suriye t-la-
ıene müddetle ıite içinde muhafaza Erpııj "' 1 ilnml haline ~irmek ve vaziyet biıim dunwa k.apatıllDlf ulduiunu ~ -
ederlerdi. TH halinde cild hasta • ~ ita 11.81 jçin ..,.un bir şekil alıncıya kadar mektedir. 
hldarına ka!'Jı kullanıhrdı. ll'U • awwwea:ı n. ınuka?emet etmek ururetındeyiz. Bu ajan-. Sariye ile Tilkiye ... 

Giı: lııut.Jıkl.n, dit .deri. bu- ilA vn. 19.40 y1111~ .-en ıındaki hududun açık Md.nduğa. fa 
nıa hutalıkları için \tunl.trdan erue- T. C. ~ ~All lM.26 Lloyd GEor~e Jtundan sonra Yu kat Suriyeden. fraka ~~ecek olan 
ye kampı~ yapıwch. Siyatik. pa- nan~ harekatına ,ıeçrniş .Yu- •eyy•tı~ra '[fi~. ara~-en 118' • 
raJczi. felçlerde de ite yarardı. Kun 1 nan ordusu Arnavudlukıtan Ma - m-! m~ad.inin ven~eınek&e ol 
tluz böceii daima har.icen istimal R A D Y O 1 :nastır ıgedi~ini müdafaa edebile- dugıınu ~an etm~ktedı~. . 
edflrdi. _ ce~ bir hatta çekilmeli idh deJnjş Tra~t . ~esd~. n~k hır -' : 

& - Teebila WM:ıeği: T csbih bö. tir. haya gırnn,tır. Çünlrn Beyruttakı 
c:eklerin.len temin ediJd~i söyle _ BEB.ŞIPllBE l/S/lMJ. Lloyd Geor~e sözlerini tu su-- Amerikan üniversitesinin 300 lı.lc-
aen fa~lar müteaddid idi. 8: Saat a.yan, 1.03: Ajana haOerleri, retle ıbitirm~tir: lı talebesi lraka dönmek arzusU9Cla 

Tllf M..tahkla11 vak·aıarıntıa kır. 11.18: Ha.fit p&rça.la.r(.P1.), f: Bv kadı- Başvekilin asker mevcudumu- 'bulunmaktadırlar. 
111ın nohwl ile ha,&anır n içil;rdi. nı, 1'2.30: Saat ayarı, 12.33: Muhtelif :run tekmil tevziatını yeniden tct- Nabı..ta karifik1ik çikmadi 
Şuab n maden wyu ic;in4e ezil- tpblar 12.50: AjlLDI! hallerteri l3.06· kik etmesi lanmdır. Keza tıarb 

dikte MMfte kartı k•llanılrTdı. Köy .ı6rt&.rı. 14: Kar~ 'Müzik ıneseleleri~i. tetkikten ve ıbaşveki- Kudüs 7 (A.A.) - Royter: 

Kanaerio had vak'alannda, taze (Pl.), ıa: 8a&t ayarı, 18.83: Radyo cas le ~lı fıkırler vermekten batka 
öldürülm\if on iki aded bir<len isti- orlı:ıestra.!1 1140. Rad in.ee h vazifetti olmıyan 8 ve 4 azadan mü 

Alınan radyosunun Irak asMıerl
ni teşci nıaksadile Nablusta kar
~aşalık cıktığına dair verdiği ha
ber)eri tek7.ih etmek üzere bu mal edilirdi! . ' · · yo .saz e.. teşekkil 1-ıakiki bir lıarb medill -

. • .. . • •. ti, 19.10. KonWJ121ı8., 19.30: S.a.t aya- uin bulwımas1 jcab eder. 
Dahili iıil.ılerd~ harici plffrkr- n, ve aJ~ lıaıbuleri. 1U6: Zira&\ ~·a. cevabı 

de, göz haatalıklarında kompru o.. takvımi 10.50· Solo tarkılar 20 15· ·· 

:müslü.man şehrin bütün halkı clhl 
kütle halinde sQkaklara çıkanık 
İngiliz ordusuna hi%mete çalın -
lan ,Anıb askerlerinin .rıeeçid ree -
mini hararetle alkışlarnışt~r. Bu 
müNl5d:>atle üç müslüman bele -
diye reisi söz alarnk yeni asker -
lere hitab etmfslerdir. Bu ~ecft1 

resminden sonra birçok ATıro a. 
kere yazılmağa koşmuştur. FiDı -
tinin ınlllıtlif V"rlerinde buna ben 
ZeT" resmi jleçidler ve tezahürler 
yapılımstır . 

larak k•la..Rrtlı ' · . ' · : Llayd George'dan 90nra soz a-
• RadıJıı> w-eiem, to.41: Ama'6r aaatı, lan Çörçil evvela IJoyd Georf?e'un 

T eebiA böcdr.lerini to.,. haline 90\t. 21 • Dı ... ~ ,_._ı.ı......: "1 31 ..,. .. • '""'3 _, aı.ç~., • • : .... on~ nutkundan bahsederek demiıştir 
mak için onları evvelerrurde h~yaz ma, %1.4:1: Radyo orkestl'aal, 22.30: ki: 
p.rab içinde halledeTlerdi. Sonradan Saat ayarı, ajam baııDerleri, borsa. Her zaman meclise şeref ver-
gilne,te hı,rtJukı.n tonra e:u:rleıdi, 22.45: Pan.a m~ (Pl.) ' mek ilzere salona girişi çok ehem-
bunclan ıonra da güneıte veya fırın L d d k: @mi miyeıt ve ta'lq:Urle karsılanan lo • 

a Q urut!;_ __ ,, L!!- v• s· . v ceği diri diri bownna asılmL Küçük George'un bu nutku her haMe ~ek 
v - ~can ~~ı: ınır agn- . .r- • ..ı 'k d' · ah'• tt 1 -

1 
__ ,_. · · ı.·· '-) çcx::uklann idrar lı>oUıık.ı.nada dahi ae teşvı e ıcı m ı~e e o rna 

annı tea&ın Jgll OJYr&ın ,.,oce~ e- . d m_.ır 
·- _J ı.::-.··L f d l l d yen var ı ... • nmıen ~~~&; • ay a ar umu UJ u. . .. v• • • • Lloyd Geor,gt? Edenin İspanya, 

Bunu, ~ .,.yi, ~TflJl ha.. Oeur,1ap ~den ıatiheıJ edı- Rusy' Vichy ve Türkiyeyi zikret .. 
)inde kulla1tırlarelı. .. 1~. ~~nın. ~lak ai-rııl.-t- iyi gel- medftfnden siklyet etmiştir. Bu 

Sıtmalı M.talıklania oeurıan 1>ö- diii 10ylenirdıi. O. T. möıakere umumi harici sivaset Evkaf - Belediye ihtilaftan 
hakkmda bir müzakere değildir. Evlı:afla Belediye arasında esld -

.... 
45 

47 

'4/Haman/Çarpmba 

4/Haz:iran/Ça,..
S /Haziraa/Pertembe 

6/Haziraa/Çwna 

12.30 4 Armağan 
1 4 Çetinkaya 

1 Demirle 
_...,.1.-e_ Kılınçhaa 

1 Avp.r 
9 Çörek 

5 2 2 Oivrilı: 
__ 2_1_ Çakı 

16.40 
12.30 

16.40 

6()2 
650 
51-4 

' .fi 
656 
393 

70 
173 
6~-

12.30 616 
5 
8 

!aiıytat 
Bai'ıtt&J 
lliç 

·~ Cüllühai 
Kemah 

Keın~h 
Alp 
Dumanlı 

6/ti.airan/C...... 16.40 
7 /Hazh;an/eun..neei 12.lO 
7 /Haaıaa/<.:wnartelİ 16.40 

639 
~4(> 

536 
213 

E..rzincu 
Erzincan 
Erzincl!ln 
Altınb..-k 4 

37 
65 

1 
31 
s 

22 
~ 

-47 
'428 

Tunceli 
Tercan 
Erba4 
Karaıu 
Saptıran 

A,kale 
Kaphca 
Ihnca 

) 
) 
) 
) 141~H322 
) 
) 
) 
) 

) 1.m3-I 4496 
) ) l+w7-14m 

) 
) 1~14891 
) 

) 
) J ... 1~52 
) 

) ,...,_1~ 
) 15210-15359 
) 
) 

~ 
) 153e0-U517 
) 
) 
) 
) 
) 

NOT: f-kyd•,,,._~an ant 12.30 Ga kalkacak trenlerin -npunı 
Köprüden 1Aat 4a.00 ela v.. Ha,.darpataduı ıaat 16 40 da k•Us..oıa\. 
trenleria .apun Köprüden saat 1 ı.~ de 'barelıı.- eder. 

Haridye nazınnın nutku sadece denberi rnevcud olan hazı ihtiıa&a 
sövlemedi~i ı;eyler bakımından rın halli için, Dahiliye VekalctlıK 
mütalea edilmemelidir. Keza nut- müracaat edihnitti. Dahiliye Veki -
lrun kıymeti de söyledikleri na - leti, bu ifi tetkik ve iıtillAan lııal -
qrı iti'bare alınarak mütalea e - letme\: üzere ,ehr:imize bir hılret 
dilmelidir. gönderecektir. Bu heyet Evkaf '9'e 

Rasya ı.elrlrmda belediyenin mtitelealarını tcebit e -
Rusya haHmda Ditıçolı ..,.ler dec~ ve ihtilafların halli için Wr 

,c;ylenebüir, fakat bunları söyliye - fonnul ba•lec:aktır. 
relt hed.angi bir fayda elde edece-
fhnizden emin değilim. Bu suretle ıinin boiazlara aicl maddesini o -
SoyYet hökiimetitıden teşekkür a - kumut ve seçen ticaret vapuı•ı 
ı,.ç.jıqıJM da tamamen kani bulu. h-.kkıod. .,..ı.n ilave eykmitQırs 
luyorum. (Cülü~ler). Geçen vapurlardan birinin ada-

Vidıy' de olup bitenlerin hazin ların i~ali için k\ıllanıldılını ZllD

ye denaetkarane tarihi üzerinde u- ned,iypraın. Fakat Almanlarla İtai 
ıunuzadrya durrn4k ınömk\iadü1, fa yanların elinde Rene bu maksada 
kat bu müellim manzara üzerinde kullanıl.K>ilecek başka vapudlır 
uun man durmakla birçok ,eylor 5a ıneVC'\lddu. Bu nokta ınua'be • 
kes a.mızı h•kikatea pnnetP1i denin tefsiri meselesidtr. Ve ~ 
70TtDD. kiyeye aid bir ipti?'. 

n.w, • e~.ei ft roli Tiirldye - hn 
Türkjyeye geliftce, münasebetle- Müteakiben Çördl. Lloyrl ~ 

rini fertalide ı.kdir' t:ttiğimiz ve ge'un Türkiye ile Irak araS1Pdıa 
bu bayiiık dünya mücadeleaindelci bir anlaimadan ~den beya -
1'016 .,. l>ijyük ehemmiyeti haiz o - natı.na telmiı ederek e()yle deınll
lan \ııir memleketten b.ah1ederken tir: 
cö.terdiii büyük ihtiyattnn dolayı Lloyd Geors?e her halde t~ 
LJoyd Ceorge' a tetekkür ederina. işaret etmek ist~mittir. Kendlli • 
-AlkrJlaı-. Lloyd Ceorvc'un Tür w nin -endişelerini bu suretle t~ 
k~ ı..kltmda~ endişelerini izale etmekle bahtiyanm. Anlasma ~ 
edecelı olciuğum iL-i nokta mevcud kiye ile İran ara:nndadtr ve '!'Irk.
dur. BiTmd nokta Yunan adalarını İran hududunun taıc.iyesine eki 
upt ~ Alman askeri nakleden ve tecll>irlere taalluk etmektPdir. Bu 
Çanak\aledeıı seçen vapurlın me - anlaşmadan tamamen :malfunlııb • 
flel~. Türkiye bu Te.p11rlan tevkif mız vardı. Ve anlaşmn bu- mnd -
hak \tım Miz bulunmamakta idi. detıtenberi hazırl~nmakta idi. An· 

Montrö mal.aftlea laşma 19 Nisan 1941: de mer'tıete 
Çörçil burada Montrö mukavele- girmiştir. 



8 Sarfa 

POKE 
Traş bıçaklarile Traş 

olmak bir zevktir 
Traftan ıonra cilde yanık
lık vermez. Yüzü yumuıatır. 

Bf!l' yerde ısrarla Poku Trq 

bıç&klarmı isteyinbı. 

İstanbul Mıntaka Liman Reisliğinden: 
K.ızlrulesinde a.zaml 15 il~ 20 ton kadar :ma.braka.t koym&k üzere üç 

aded saç depo imali kapalı zarfla. eksilt.meye konm~ur. 
'l\ıhm.i.n bedeli 6500 lira % 7,5 teminatı muvakkate 4ı87,5 liradır. 
İhale 16 Mayıs 941 Perşembe günü saat 16 ~dır. Taliblerin bu iŞlerle 

i§tigal ettiklerine dair ticari ve•mali veslltalarla teminat makbuz veya 
banica. m.ektubla.rını ihale saatinden bir sıa.a.t evveline kAdar komisyon re.. 
~ine teYdi etmeleri, şartname ve saireYi almak isteyenlerin de Galata.da 
nhtun üzerinde riya.set idare şubesine müraoa.ala.n ilan olunur. c3565• 

Türkiye Cümhuriyeti 

ZiRAAT BANKASI 
s:uruıuo tarihi: 1188 

Sermayesi: 100.000.000 TUrk Lirası 
fu,lK Te aJana adedi: ıeo 

Zirai ve ticari her neVi banka muameleleri 

PARA BiRiKTiRENLERE 28.800 
LiRA iKRAMiYE VERıYOR 

r.il'W santumdl. tumbar&ll ,.. thll&nll ıuattuf haHb'•nnda 

e.naa MI lirul bulunanlara .-nede t defa çekilecek kur'a ile ap.Qı -
cl&ti pllna g6re 1.tramiye dalıt:ıl.&c&kbr. 

4 Adat 1,000 Lirahk 4,00ll Lira 
4 " 500 " 2,000 
4 " 250 " 1,00C> 

40 " 100 " 41000 
100 " 50 • 5,00J 
\20 " 40 " 4,800 

n 

" 
" 
" 
" \60 ,. 20 " 3,2JO ,, 

Dikkat: Hesaltlanndaki paralar bir aene JÇiDde 50 liradan ap.IJ 
dÜfDlİYenlere ikramiye çıktılı takdirde 'it 20 !ula.sile Terileceltta. 

Kur'alar senede 4 de!a, 11 Mart. 11 Haziran, 11 EyUU, 11 Birin
ci Klnun tarihlerinde çekilecekt il' . • 

SON POSTA 

lstanbul Levazım Amirliğinden Verilen ı 
Harici Askeri Kataatl ilanları 

Ankara. civarında gösterilecek yerde 23,128 li.ra 40 kurt11 keşif bedelli yol 
~ ~ta pazarlıkla. yaptırılacaktır. İhalesi 16/5/941 Cuma günü saat 
11 de Anka.rada. M. M. V. Ha.va satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

Kat'i temina.tı 3969 lira 30 kur~. şartına.ıne ve teferrüatı 120 kuruş muka
bilinde lromfayondan. aıırur. Tıiliblerin belli va.kitte ~na gelmeleri. 

0:2366 - 3563. 

* * Behe.rine ta.bmin edilen (iatı S35 kuruş o!a.n 10,000 aded kilim pazar-
lıkla. satın aJ.ınacartır. İhalesi 10/6/94!1 Cumartesi günü saat 11 de Anka
rade. M. M. V. satın alma komiSyonunda ;vapılacaktır.Ka:t'i teminatı 5025 lL 
radır. Evsaf ve şartnamesi 168 kuruşa komisyondan alınır. Talihlerin ka. 
nunt ve&kaLarile belli vakitte komisyona gelmeleri. 12360 - 3518» 

... * 90 ton buğday unu kapalı 'ılU'fia. eksiltmeye konmuştur. Tahmin bedeli 
21,600 lira., teminata 1620 liradır. Evsafı komi.Syonda. görülür. İhalesi 13/5/ 
941 Sa.h günü sa.at 10 da. Trabronda. askeri saıtın alma komiSyonunda ya
pıla.ca.ktır . . Tahplerin kanuni vesikalarile teklif mektubla.nm ihale saatin_ 
den bir saat evv~l komiSyona vermeleti. (2308) (3200) 

• * Keşif bedeli 78,722 lira 51 kuruş olan muhıteli.t inşıın.t ve ta:ii!At kapalı 
zarfla ek&l.tmeye konmuştur. İlk t~mi.natı 5136 hra.öır. Keşif ve projeleri 
4 liraya komisyondan alırıır. ihale& 12/5/941 Pazartesi günü saa.t 15 de 
~kişehirde askeri satın alma komiSyonunda yapılacaktır. Talipler;n ka
nuni vesikabrile teklif mektublarıru ihale saaıtinden bir saat evvel koınis.., 

yona. vermeleri. '2300• c:3144• 

Alfabe sırasile bütün hastalıkların 
resL.m.lı olarak tedavisi ve tarifi. 
Her zaman, herke.sin yanında bu
lunmam lazım ...-ıla.n bu güzel eser 
nefis cildll olarak yalnız 1 lira<iır. 
Bütün ıbayilerden iSteyiniz.Toptan 
satış yeri: İ8ta.nbulda. Yedigün 

& idarı>hane&dir. 

~GÖZ DOKTORU• 
Nuri Fehmi Ayberk 

Haydarp~ Nüınune ha.stan~i 

göz mütehassı.sı 
İstanbul Belediye karıısı. Sa:ıt 

(S) ten sonra. Tel 2S212 

Doktor Hafız CemaJ 
(Lokman Hekim) 

Oivanyolunda 104 No. da hergün 
ha.ata kabul eder. 

Tele fon: 21044-1. 3398 

1 
'•= T. iŞ BANKA Si 

Küçük tasarruf hesapları 
1941 iKRAMiYE PLANI 

Keşidelc.rı l Şubat, 1 M&J'l'I\ l A. 

1uaıo.. a İ&.iııcUeşrbı ıannıeruuıe 
J&Plllr• 

1941 ikramiyeleri 
1 adet 2000 liralık - 2000.- ura 
a , ıooo , - aooo.- • 
1 • 750 • - 1500.- • 
' • 600 • - 2000.- • 
a • 21>0 , - :.ıooo.- • 

H , 100 , - 3500.- • 
80 • 60 • - 4-000.- • 

300 ' ıü • - tlOOO.- • 

··························--··-···-············· 
Son Posta Matbaası: 

N~yat Müdürü: Seliın Ragıp Eme~ 

SAllİBLERİ: S. Ragıp EMEÇ 

A. Ekrem UŞAKLIGİL 

Türkiye Cümhuriyet Merkez Bankası 3 /Mayıs/1941 vaziyeti 
AKTiF PASiF. 

gua: 
Altın : Saft kaogram 72.603,913 

Banknot • 
otalthk • 

Dahildeki muhabtrler: 

Türk Ltnı.sı . 
Hariçteki mnbablrler: 

Al.tın: Safi kilogram 12 365,424 
Altına tahvili kabil serbest dö -
vtıler 
Dl~er döv1zler ve borçlu Kllrtng 
bakiyeleri 

Haslne tahvilleri: 
::>eruhte edilen evrakı nüdlye 

tarşılıtı 
Kanunun 8-8 tncı maddelerine 
tıeTfikan Hazine t&ratında.n Tllr1 
tediyat • it it • 

Senedat Cüzclam: 
T\cart senetler • • 

Esham n tahrilit cüzdanı: 
( Deruhte edilen evrakı natd.L 

& ( yenin karşılıft esham Te 
( tahTUAt (ttlbart kıymetle> .. 

B Bet oest Esham Te Tahvil~~: 

An.mi.ar: 
Altın ve döviz Qzerine anns 
Tahvillt üzerine nans • • . • • 
Hazineye t.ı.9a vO.deıt avans 
Hazineye S850 No. lu kanuna göre 
açılan altın urııılıkJı an.n.t 
Hissedarlar: • 
Muhtelif: • • • • 

Un 

Lira 102.123.212,!>8 

• 7 .810.511,50 
1 759.389,56 110.693.113.64 

• 323 512 .17 323.512,17' 

Lira. 17.392.957,85 

• -.-
• 47.302.994,36 64.695.952,21 

Lira 158.748.563,-

ı. 20 230.442,- 138.511U21,-

Lira 274.016.403,70 274.016.403,70 

Lira 45.998.676,93 

• 'i.926.616,17 53.925..293.10 

Lira. 4.741,69 

• 7.808.722,-

• -,- . 
1 139.684.926, 75 147 .498.31)().44 

4.500.000,-
10 490.098,01 

Yekiln 804.660.884,27 

Sermaye 

İhtiyat ak~fllll: 
Adt ve fevkall.de • 
Hususi • 

TedaYÜldeld Banknotlar: 
Deruhte edilen evrakı nakdiye 
Kanunun 6 _ 8 inc1 maddelertne 
tevfikan Hazine tarafından vaki 
tediyat 
Deruhte edilen enakı nakdlye 
bakiyesi 
Karşılığı tamamen altın olarat 
Ulvet.en tedavüle nzedllen 
Reeskont mukablll Ut.veten te _ 
davü.le va.zedllen 
Hazineye ya.pılan altın karşılık. 

il avans mukabili S902 No. lu ka.. 
nun mucibince ilA.veten tedaTL 
le vazedtıen • • • 

MEVDUAT: 
Türk Llra.11 
Altın: Safi kilogram 877,150 
3850 No. ıu kanuna göre hazineye 
açılan a.varuı mu.kabili tevdi olu.. 
nan altınlar: 
Sa.ti kilogram 56.541,930 

Dövh; T:\Ahhüdatı: 
Altına tahvili kabil dövizler . • 
Diğer dövizler ve alacaklı Kl1 • 
ring bak.iyeleri 
Muhtelif: • • • • 

7.822.019,15 
6.000.000,-

Ltra. 158.748.563, 

L 20.230 ~42.-

Lira 138.518.121,-

• 17.000.000, 

J 250.000.000, 

93.500.000,-

Lira 58.704.233,88 
.. 1.233.782 03 

78.124.167,90 

Lira -.-
29.360.283,61 

Yekiın 

· ı Tem.mm 1938 tarihinden itibaren: İ.elı:omo haddi "'- t altla mnne avans % 3 

L1ra 
15.000.000,-

13.822.019,15 

499.018.121,-

59.938,015,91 

78.124.167,90 

29.360.283,61 
109.398.276,70 

804.660.884,27 
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DİŞ MACUNUNU 
Kutlanarak dişlerinizin sağlamlığını ve gOz kamaş.

tıran parlaklığını kazanamz. 

Her yel"de O E N T O t. diş maçununu lsteyınız 

Satılık Köknar Tomruğu 
Deviet orman işletmesi Tarsus bölge 

şefliğinden: 
1 - Güreş Ka.t'aınlıkdere ormanında miı.ktada mevcud W67 aded muadi. 

li «65l>:o metre küp c44.-0:t desime tre küp köknar tomruğu ~ılı: arttır
ma ile satılacaktır. 

2 - Tooıruklann hacimleri t.a.buks uz orta kutur il7a'inden hesaplan.. 
m.ıştır. 

3 - Tomruklara. aid satış şart.namesı Anka.rada Orman Umum Müdilr
lüğünde, Mersin re İstanbuı Orman ÇeVi.l'ge Müdürlüklerlle TaraUI 
Orman Bölge Şeniğinde görülebilir. 

4ı - Tomrukla.nn beher metre küpü nün mubıa.mmen bedeli sekiz liradır. 
5 - İsteklilerin % 7lJ pey akçesil~ 22.5.941 Perşembe günü saat on bet-

te Tarsus Orma.n Bölge ŞefLğln e müracaatları. •2380» .,3405, 

İDARESİNİ BİlUI İ$ 8ANKASINDA 
iKRAMiYELİ HESAP AÇAR 

(Balast Alınacak) 
D. D. Yolları 8 inci İşletıııe Komisyonun cıa .. ı: 

Muhammen bedeli (26.250) lira. olan İzmir - Ma.rusa hattındı. Emin.. 
lem ile Muradiye arasından şartnameSi veçhile ilwar edilecek U5.000) 
M3. kırma. ve toplama balası; i.Şi 13/5/941. tarihinde sıat: 16. da. kapa.U 
za.d usulile İzmir _ Alsancakta. ~ıetme binasın.da komisyonumuzca. iha... 
le edile<:ekttr. 

Bu iŞe istekti olanların (1969> liralık M. teminat makbuzlarile kanunun 
tayin ettiği vesikaları ve teklif mektublarını aynı gün sa.at: 15. e kadar 
komisyon relslığine vermeleri lazımdır. 

. Şartnamesı ıl.32) lira mukab:linde idaremiM Ankara., Haydarpaşa, 
Izmir veznelerinckm satın alınabilir. (1486 - 3170) 

İnhisarlar İstanbul Başmüdürlüğünden: 
İçki ve tütün satıcılarmın ellerindeki satış ~erelerinin müddeti 31. 

MayıS. 941 akşamı sona erecektir. 
satıcıların yeni tezkerelerini kolaylıkla alabilmeleri için mıntak.a. itiba.... 

rile ~ıda gösterilen günlerde dükkana aid konturat.ıarı ve eski tezt:e.. 
releri ve iki aıded fotoğraflarile Kaba taşt.a.ki ~m üdürlüğüınii7.e müracaat 
etmeleri ve 5 Haziran 1941 akşamı saat 17 den sonra yapılacak kontrolda 
tezkerelerini alamıyıanla.r hakkında kanuni muamele yapılacağı Ui.n olu • 
nur. (3396> 

15 - 16 - 17 _ 20 Mayıs 941 günleri Blyoğlu, Galata, Pangalt.ı, ŞiŞli •• 
Kasım.paşa m.ıntaka.<>mdaki bayiler. 

21 _ ~ - 2'3 Ma.yı.s 941 günleri Sl'"keci ve Beyazıd m.ınta.kıısında.lci bayiler. 
24 - 2{) _ 27 Mayıs 941 günleri Aksaray, Fatih, Ba.lat, Ba.kırltöy ırunta • 

kasındaki bayiler. 
28 - 29 Mayıs 941 günleri Be.şilcta~. Rumeli ~azlçi ve Anadolu Bo~ 

bayileri. 
30 - 31 MayıI 941 ~ 2 _ 3 Haziran 941 günleri Üsküdar, Kadıköy, B -

renköy mıntaka&ndaki 'Jayillr. 
4 5 Ha.Zir.an 941 günleri A.dalaroaki bayiler. 

LAstik Çocuk Donları ve Fabrika Kayışları 
Yeni açılan m.ağazamızd~ sn-1 kauçuktan yapılmı.ş !istik: ~ocıık don. 
lan, her ciruı n boyda. (istik fabrl ka kayışları, birinci kalite otomobil 
kaynak listikleıri, araba lastikleri, yazlık keten ayakkabılar, lfısıtk el
dlveiıler ve her tiirlii lastik malzeme bulunur. Li..<;tik iizerlne siparif 
kabul edair. Çemberlltaş sineması yanında No. 13 ANADOLU LAsTİK 

DEPOSU, Telefon: ~3282 

,~----lst_a_n_b_u_l __ B-.e-1-ed--iy_e_s_i __ ll_a_n_la_r_ı ____ ._., 

Ta.hm in İlk 
bedeli temrnat 

1190,00 89,25 Motörlü vesait akümüJAtörlerinin tamiri için alınacak 

7000 ad.ed ta.nta seperatör. · 
4186,00 36,45 Hastahanelerin 940 mali yılı ihtly'acı için alınacak 270 

kilo tereya.ğı. 

Tahmin bedelleri ile ilk teminat miktarları ynk.a.rıda yazılı işler ayn ay
rı açık ek.satmeye konulmuş.tur. Şartnameleri Zaıbıt ve Muamelat Müdilr
lüğü Kaleminde görülebilir. İhale 12/5/941 Pazartesi günü sa.at 14 de DaL 
mi Encümende :yapılacakt1:r. Taliblerin ilk temin-at makbuz veya. mek:... 
tubları ve 941 yılına aid TicareL Odası vesik.alarae ihale günü muayyen 
saaıtta Daimi Encüniende bulunmaları. 0:3240 .. 

Belediye Sular İdaresinden 
1. - İdaremizin Elmalıdaki faıtırilca.sı için satın alınan «2500• ton kö

mürün Kandilli iSkelesi yanındaki depodan yükletilip Elmalıya taşınma 
ve orada boş.altına işleri açık eksil·tmeye konmuştur. 

2. - Bu işin en kısa zamanda bitiriL'llesi meşruttur. 
3. - Eksiltme 12/5/941 Pazartesi günü sa.at «llıı de Taksimde Sıra.ser_ 

vilerdeki idare merkezinde yapılacaktır. 
4. - Talibleria o gün ve saatte idare merkezinde levazım şefli.iine mil. 

racaat ebneleri. 
5. - Muvakkat ~inat ıtoo. liradır. d568• 


