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Milli Şefin 
tebrik 

tel urafları 
Ankara 8 (A.A.) - Jap0n

ya imparatorunun 29 Nisan 
tariıhine mü4adif do~um gü -
nü münasebteile Reisicüm -
bur İsmet İnönü ile majeste 
Hirohito arasında tebrik ve 
teşekkürü mutazarnnun tel • 
Rraflar teati edilm~tir. 

Ankara 8 (A.A.) - Al -
manyanın l Mayıs milli bay
ramı münasebetilP. Reisicüm
hu.r İsmet İnönü ile ekselans 
Adolf Hitler arasında tebrik 
ve teşekkürü mutazam.mın 
te~raflar te~ti ediımiştir. 

Ankara 8 (A.A.) - Irak 
kralının 2 Mayıs tarihine mü
sadf.f do~m ıfl?linü mUnase -
'betile Reisicümhur İsmet İn
önü ile majeste ikinci kral 
Faysal arasında tebrik ve te
şekkürll mutazarnmın telgraf
lar teati edilmiştir. 

-
Yaza itleri w.fu.. : 20203 CUMA 9 MA YlS 1941 

Afrika çöllerinden harb ifthbalan: Solda Alma&, ıa(lda ltıaiıis tank kolkın"ın ~ücumu. 

Sovreoer 
llrllilDID 

garb 
badada 
Tas ajansı 

tahşidat haberini 
tekzib_ediyor .,-

Alrlkada "I 
barb 

vazlptl 
Tobruk önünde 
çarpışmalar 

Blngui limanında 
1anguilar çıkanldı -

Kahire 8 "(A.A.) - Beamt 

Amerika 
kat'ı 

kararlar 
arUeılDde 

"Amerika 
harekete geçmek 
mecburiyetindedir,, 

• idare itleri telefonu ı 20203 Flab 5 k1mlt 

Yardımsevenler Cemiyeti 
faaliyetini hızlandırıyor 

• 
Dün l stanbul Parti 

merkezinde 
üç toplantı gapıldı 

ı··············-· .. --······························-················-··········--··-·---, 
1 Hcutabalncı lnırılarile haıtanelerin idare iılainde çalr ~ 
i fQCGk kadın İfçiler meselesi göriifiildü, Halkevlerinde di- ! 

1 ~ kif ve ıargı hazırlama atelyeleri kuruluyor, her mahalle- ~ 
: de on evden bir bayan lmrıa davet edilecek : . . 
'-··················----··-··-·· .. --··--·-··-····-·--····----... ····--·.; 

Batdad 
berine 

bava alam 
rapddl 

Kara denize geni harb tti>lil: LaJrada ln,ılu. bra • Amerikada 250 Alman 
ı.n dOn - 'l'obruk etrafın-gem ileri gönderilmedi claki dar• n.rt mlfmeleri- tevkif edildi Dün sabahki toplantıdan bir intıba 
M hGe.mı ed...t diltmana ~ Yardımsevenler cemiyeti ls - darın eşi Bayan Hayriye Kırdarın 

• Moekova 8 (A.A..) -TMB atamı la' aytat ftl'dtna4tler ft bir Nevyork 8 (A.A.) - Stimao • tanbul şlibesinin faal komitesi dün reislilti altında yap.lan birinci 
' qabdakf teblbf D841'etadltir: mJktaıo amr alınıtlardır. ...., İngiliz blittGmetine verilecek ikisi ö~leden evvel, bıri de ~le - toplantıya bazı hastanelerin ser -

ingilizler tanare 
meydanını ve garı 

boınbaladllar 

.1a.,oa .cuetel81'i, Domei ajanaı- (0.W- 3 lnol ..,,_..) h-4> malzemeainin naklı için Ame- den sonra olmak üzere üç toplan- taıbibleri ile, vilavet ve beleniye 
--~<Deı::ıtı11111:~•_:3=....:llM=dl:..:..,:!..::hıd=•:!)_:_~~::!:========~ riltan donanm~ın rumayeainde tı yapmıştır. Saat 9,30 da vali ve siilhat isleri müdürleri iştirak et-

bfiJeler teıkili lehinde yaptığı be- 'beledi.Y.e reisi doktor Lıltfi Kır - (Arba aayfa 7 IÜtUD l de) 

Resmi 
teblii'ler 

Muharebe meydanına 
havadan top nakledildi , 

Kahire 8 (A.A.) - Dün neşre
dilen reami tebli~e blldlrilcUl.iDe 
R'ôre, Hal:ıbaniyede harekata işti -
rak etlen İngiliz zı.rhlı cüzütamlan 
\re Irak kuvvetleri Salı günü Irak 
Asilerini tayyare meydanına ha -

( Arba •yfa 7 aiituıı 4 te) 

Irak Harbiye 
Nazırı Ankarada 

"Vakitsiz yapılmış 
bir askeri darbe,, 

Ankara 8 (A.A.) - Irak har -
biye nazırı Naci Şevket bu sabah 
Toros ekspresile ~rimize muva
salat etmiştir. 

(D 

y.nat bütün gazetelerin ilk sayfa.. .,.. - -· ·..,' 
.lannda neırolunrnu~r. Gazeteler K d ı 
Amerikanın kat'ı bir vaziyet almaaı a 1 n a r 1 m 1 z 
Zaınana pldifiııi bunun daha ziya-

~= :..~~1i:::-ım:=::a ~e:t.~ arasında anket yati bir mesele olduğunu yazmakta 
müttefik bu1unuyorla~. 

Nevyork T aymis gazetesi kafile 
tefkilinin harb demek olacağını kay 
dettilı:ten sonra tunları ilave ediyor: 

(Arbsa aayfa 7 sütun 6 da) 

MUll 
korunma 
kanana 

"Vazifemizi başaracak, büti1n dünya 
lıadınlarına IJrnek olacağız,, 

Schan.Aorıt ve Gn.eisenau zırhlılarının Brest limanında HUkOmet kanuna ek yeni 
bir IAyiha hazırladı 

alınmış rerimleri 

"-ı Al yapılan hava hücumunda İngiliz .. man bombardıman tayyarelerinin attı-
ğı bombalardan, tam isabet aldık- Ankara. 8 (Hususi) - Milli 

bl 
lan öA"renilmiıltir. Hücumun çok korunma .kanununa bazı yeni hü • (Soldan sağa) Meıtke Brgef/Mf', Melekper Yc:ıma.ç, ~n ~falgaz 

zır ısı &iddetli oldu~ ve kruvazörlerin kümler iflveai ve kanunun bir mad- Yardımsevenler cemiyet( himi re İatiklil savqında Prke~ ile bera-
u~adı~ hasardan başka Brest de- desinin değiıtirilmeei hakkında bir isi sayın Meovhi.be İnönünün TO.rk her, omuz omuıa çalışan. cepheye 

bal• •a niz üssünün de ~üyük hasara \l~ layiha haıulanmı1t.ı.r. Bu J&)'iba ile kadınlarına .. ~~taıben neşretti~i ~ sırtında cephane tqıyan,.. büyüt 
.. - radıkı haber \•enlmektedir. k.anuna eklenmeli teklif edilecek yanname bütün memlekette derın zaferde ,eeref payı olan Turk ka -

lr 
lasiltere ......_ dlfüriilea hükümlere göre millt korunma ka.. bir heyecan ve alika uyandırdı. dını işte gene vazifesi başındadır. 

a adi tanarel• (Arbaa aa,fa 7 sütun ı de) Türk kadınlan ~Öiterilen asil ~a - Çünkü o, Bayan İnönünün beyan-
Londra 8 (A.A.) _ Ö~nildi _ •• yenin peşinde seferber oldular. (Aıbaa sayfa 7 sütun S te) 

~an~~:d:~~~~r:::ı~a;;~~e~İ Unlverılte B••blredekl otomobU ... 
dü$'Ürillmüştilr. Bunların 22 si İn- .. -
~iliz avcıları, biri de tayyare dafi b ita 
bataryalan tarafından düşürül - a 81 laclaSIDID tal&11 Atı 

/ki rekor 
Londra 8 (A.A.) - Gneisenau müştür. Mezkur ~ece zarfında 23 UA 

ve Sdhaııhorst Alman muharebe Alınan bombardıman ıta:vvaresinin 
'W"''W"lllıııl"ll_,........_,.._~~~~~ıwıııır.. • ..,azörlerinin dün gece Breste (.Arb.a sayfa 7 ıühm 3 te) 

Geçen yıl memleketimizcte ilk 
defa Üniversite rektörlü~ tara -

--------------------------------- fından Erzurumda tertib edilen ve 

Balkan harbinden-----
-..----- ilk resimler 

Solda Seliniktıa :rıkılaa bir kiSprü. aaida Selinik yanı1or 

tıbbi, iQtimai sahalarda halkın sa
lAhiyetli profesörler dilile do~ -
dan do~ruya tenvirini :istihdaf e
den cO'niversite haftasb nın lbu 

(De.um 3 üncü sayfada) 

REŞİD ALİ 
BAGDADI 
TERKETMIŞ 
Kahire 8 (A.A.) - Reuter: 
Musır gazetelennin Bağdaddan 

aldıiı haberlere göre, Reşid Ali, a
leyhinde yapılan umumi tezahür _ 
leri müteakıb acele bir surette Bağ
dad 'ı ıterketmiıtir. 

Söylendiğine göre, sabık Irak ha
riciye nann Tevfik Sumeydi bey, 
naib Abdülilah ile buluımak üzere 
tayyare i1e Baidaddan Amman· a 
hareket etmiftir. 

Ölen iki akademi talebesinin kaza esnasında 
otomobilin içinde bulundukları anlaşıldı 

Facia kvbo..UOn ve ftlıCt9 ,..,... 
(Y- ~ iiDcii ur'- 1 9'91 ilMıi +ahm•·). 



2 Sayfa 

1 
He~.?Ün 

Reşit ve Raşit 
~~----Mııhitıin Birceu 

rak vukuatı günün hadise
leri arasında mühim bir 

mevki i~al ctmiye başladıltı za
mandan'beri j?azetelerde ve radyo 
da isimi çok geçen Irak Başvekili, 
bizim için bir komşu ve bir tarih 
karde.si olan bir memleket.in Baş 
vekılidir. Fakat, ne kadar ~n'bdir 
ki bu 7.atm adını bız Türkler ne 
doğru telaffuz edebiliyoruz, ne de 
doğru yazıyoruz. Bu arada. rad
yomuzun sözcüleri, elüin Ü7.erine 
kocaman bir rned -pardon. A n'n 
üzerine iki kuyruklu bir aksan
koyarak Raşit diye telaffuz edjyor 
lar. iHalbuki, bu zatın adı, evvela 
Raşit dei!il, Reşit'tir. Saniyen de 
soyadı Geylani değil, bizim tela! 

Resimli Dl&kale: 

SON POSTA 

Görünmiyen kaza .. 

Mayıs S 

İnönü merasimin 
şehrimizden 

gidec.,k heyet 
İnönü zaferinin yıldönümfü 

her sene Mayısın ikjnci baftası.1 
rastlıyan Pazar ,!?Ünü mahallin 
kutlamak hususunda Cümhuri 
Halk Partisinin verdi~i karar 
rim~deki alakadarlara bildirilmi 
tir. Önümüz<leki Pazar ~nü W 
nünde yapılacak ofon merasimd 
İstantbul namına hazır bulunac 
heyet yarın şehrioiizden harek~ 
edecektir. Bu heyette prô'fes 
Kazım İsmail Gürkan'm riyase 
tinde ıta!-d>elerden müteşekkil b 
Üniversite .l?JJUJXI da dahil bul 
maktadır. 

Ucuz kumaş imali 
hazırlıkları fuzumuzla, GcyHini (yani Gey -

]anlı) dır. Bu vanlışlıi:ın sebebi 
de şudur: Arablar, bizim E sesile 
telaJifuz etti~imiz bir kısım keli
meleri A sesile ıteJaffuz ederler. 
Avrupalılar da bu telaffuzlar? ay 
nen yazmıya dikkat ettikleri it::in 
bizim ~it'i Arablar R~id eklin 
de imlaya alıyorlar ve bu unla dn 
telın-afla, bize :ıvnen nekledıliyor. 
O zaman Reşit Geylani'nin adı da 
bizim radyoda Raşit Geylani olu
yor. 

Amerikanı.n büyük ıehirlerinden birinde yol lcazalarııı:ııo aylık is. Saatin bayatla ölüm aıasıında titriyen jhıeai her zaman için yalnız 

Ucuz kumaş imali üzerind 
tetkiklere devam edilmekte · 
Sümerbank umum müdürü şehri 
mizde bulunduğu müddet zarf1nd 
bil11sasa bu mesele ile alakadar o .. 
larak kumaş imal eden fabrika 
larımı&ın vaziyetini güzden l(e 
çirmiş ve bu işin teknik safhaları 
nı görii.şmü.ştür. Bu mesainin der1 
bal neticelendirilmesi için fahri 
kalanmızm ham madde mübayaa 
tı işlerini bir an evvel bitirmele 
beklenmektedir. Tek elden ve do 
rudan doğruya fabrikalar taraf 
dan müstahsilden mübayaa edile
cek yap.aiP.lann maliyeti daha u .. 
cuza maledilecel"!inden, kumaşlar 
da daha ucuza malo1acaktır. Ucuz 
kumaş imali meselesi ile ayrl(:a 
iaşe mü eşarlı/!ı da meş~ ol -
maktadır. İaşe müsteşarlığı az ka
zançlı kimscle:dn ~yebileceği şe .. 
kilde kumaşların imal ve satışları 
üzerinde tetkiklerde bulunmakta
dır. ,1 

tatistiği netredil<fiği ırün bir gazete §UAU yazdı: im .aniyelilı: bir ıürat farkıııdao mütee.eiı olur: 
- Hiç lüzumu olmadığı halde saatte yüz kilometre yapmış olan- Sa kadın cacldenin bir kenarından öhüriine geçmek .için bir aaniye 

la b - l • · "O '-'J bekleseydi tramvayın altında kalmıyacakkt, hu adam vapurun iskele -
r u aurat ennı :;1 ~ ometreye indirmiş olsalardı hu kazaların mik- ye y&nilflJlaslnl bekleseydi de:nize dü~miyeukti ve bu şoför bir sani-

tan .yan yany~ ~ ~lacaktı. 2~ kilometre .Uratle jktifa ettikleri haL yelik gecikmeye razı olsaydı çarpışmyacaktı. Kaza her zaman için 
de ıse kaza msbetı yuzde beşe ınecekti. müml:ündür. Fakat yüzde doksan beşinin kabahatj sürattedir 

* 
··-c· .. -r;;n;:t;;· .. ·s·;-yı:;J.a.r 5··--1;-;khiil;-;;;ri-;,·"ii~;;;;,~ü;·;_:_ ... 

Denilebilir ki, dünyada bu ka
dar mesele mevcud iken şimdi Re 
şit ve R3.şit de bir mesele olur mu? 

Zannedersem, bu, bizim için 
Son Ta11a11l1 Kral Faysal nasıl 

çok mühim bir meseledir. Bir mil 
letin müstakil bir hayat yaşaya
bilmesi için her şeyden evvel ken-
di kafasını her nevi yabancı esare 
tinden kurtarması ve onu yalnız 
kendi milletinin kültürüne ve bu 
kültürü vücuda ı?etiren an'anelere 
bağlaması lanmdır. Halbuki, dik
kat ediniz.. bir zamandnnberi rnd
yomuzun sözcüleri bir Türk için 
telaffuzu hakikaten müşkül oJan 
İngiliz ve Amcrtkan ısimlerini 
düzgün telaffuz için bin itina sar-

Pilopimi11 kral olmuştu? 
( " Son Posta ,,nm tarihcisi yazıyor ) Bugünkü Irak devletinin kurulmasında en 

mühim rolü oynıyan İngiliz kadını 

fettikleri halde biz Türklere ya
kın, çok yakın, tarihim;ze karış
mış isimleri berbad edip ,aiciyor
lar. Bu. sade Reşit v 0 Rfışittcn iba 
ret dej!idir. Son haftalarda Make 
donya muahercbeleri arasında bu 
kulaklanm neler işitmedi~ Manas 
tıra Bitolje dediler; Yenieeyc Ya
n·sa <lediler: İskeçeYi Ksanti ola
rak dinledik. Bunlan stördükçe 
veva dinledikce sinirli' ivordum; 
son ıgünlerde Reşit de Raşit oldu. 

Her milletin kendisine j(Öre bir 
telaffuzu vardır. Brr takım tarih 
ve coğrafya isimlerini, bir .takım Miladdan iki asır evveldi; Yu
insan adlarını her millet başka nanistan parça parça hükumetle-

re ayrılmış; her biri diğerine hük
bir şekl sokmuştur. Bu şekil o- metme~, her biri ~erine karşı 
nun malıdır. onun benliğine ka - kendisini müdafaaya çalışıyordu. 
rışmıştır. Damga, Alinin ismi Ve- Hafüıuki şimalde Makedonyalılar 
li olmakla Ali değişmez: fakat ve Romalılar bu ayrılıklardan her 
herkesin Ali dedi~fne Veli diyen zaman istifade ediyorlar. zayıf dü
adamın ruhu, kafası herkes-ten şen taraf çağırdıkça, yahud ıki ta
avn~ olur ki fenalık burada - raf yorukhıkça dinç ve ~ene or
dır. Biz, Arablann Raşid'lerini Re dularile ~zel Yunan topraklar•na 
şit, Receb'lerini Recep yapıp Türk dalıyorlar, Yunan şehirlerinde 
lestirmişiz. Bu basit seyi bilmiye- kanlı zafer alaylan yapıyorlardı. 
rck Reşit'i Reuter•·n Ra id ~eklin- Filppimin Megalopolisin son za
deki imlasma uyup Raşit •apmak ·manlarda büsbütün kadınlaşan 
şuursuzluktan başka bir şey ola- muhitinde büyüyordu. Jimnazda 
maz. yapılan spor hareketleri, hayat * mücadelesinden ziyade vücud ~

İşin acıklı bir tarafı da şudur 
ki aynı tanda bata, yeni neşredil
mekte olan İslam Ans:klopedisi
ne girmiştir. Orada da Avrupalr
lıların kendileri için vabancı olan 
Arab kelimelerini Aralı telaffuz
lnrına ~re yazıyorlar. Orada da 
Reşit, Raşid imlasile yazılmıst 1'. 

Halbuki, bu nevi, uçlan din kül
türüne dayanan isimleri Avrupa
lılar kendi dille?"inde hep kendi 
telaffuzlarına uvd•ıruılar: meseıa 
Fransızların Mi.sel. rumlann Mi
hal. Macarların Miklos dedikleri 
isimler hep aynı isimlerdir. Biz 
ise Türkleşmiş Reşit'i eniden Ra 
şid yapıyoruz.. Acaba. Ansntlope
di Muhammet isimini de l\fahu
met veva Mohammed seklinde mi 
ya?.acaktır? 

Hülasa edip bahsi kapayalım: 
Her milletin muayyen bir tarih 
içinde teı:ekkiil etmis bir br>nl;ği 
vardır ki bu tarzda kiicük kütük 
sevlerin bir araya .ı?elmesile teşek 
kül eder. Bunlara dikkat etmez -
s<'k benliifünizi muhafazaya itina 
etmemis oluruz. Bir millet"n en 
büyük düşmanı abancı ta'klidcili 
i?idir. Avrupalılar c:ok ileri, wk 
büyük milletler olabilirler: fakat. 
biz kendi tevazuumu~ i~inde Türk 
kalmayı tercı1ı ederiz. Onları ~ 
zümüzde .çok büvı1tüp ~ şc leri 
ni .taklid edersek kendimizi unu
turuz ki bunun s.:>nu bize selamet 
~etirnıez. Biz kendi büyüklü~ü -
müzü kE'ndi tarihiIY'.izin kind n 
cıkamıakla mükellef;z. Bunun ak 
si olan b- ıüklfrk 0bizinı deiril. on
ların büvüklüW olur. Küçük ola
hn. Fakat driz> olalım! 

dlulıiltin ı23u9•1t 

zelliğine yarayan talimler, ona lü
zumsuz ve faydasız ~örünüyordu. 
Kır~ı ve ezici birer millet olan 
Makedonyalılara ve Romahlara 
karşı onlar ~ibi olmnktan. onlar 
_gibi hazrrlanmaktan başka çare 
yoktu. Bunun ıçin ava ~diyor; 
çift sürüyor. ~ayet sade !bir ihayaıt 
yaşıyor; bir şilte üzerinde yatı
yor; amele ve esirlerle birlikte <;a
lışıyordu Bu ıbed~"l faaliyetinden 
sonra uzun kata faaliyetlerine baş
lıyor; eski Yunan hayatını, Yu
nanistanm muhteşem ve kuvvetli 
ı;?iinlerini, harb tarib.i ve tabi e ki
tablarını diickatle okuyordu. 
Sella~ muhar:ebesinde onun 

büyük bir kahraman ve b~yük 
bir asker olduku ı?Örülmiiştü; va
tan~arı arasındaki parlak mev
kiine orada temel atmıştı. Sonra 
daha b~ka haı'blere mmiş; Gi
ridde Ü<:reıtli asker olarak ~neler
ce dövüşmüş; nihayet ıbütün ma
nasile pişmiş olduğu halde vatanı
na dönmüştü. 

Abaelilerin besmda senelerden
beri Aratos bulunuyordu: bu l!E
neral cesur ve iyi asker olmaktan 
ziyade kurnaz. ıb&skıncı bir adam
dı: muntazam harblerde hep mağ
Lfrb oluyor; bu hezimetlerini sulh 
müzakerelerinde ı?ÖSf.erd\ği zeka 
eserleme telMi. ediyordu. Bunun
la beralber Korcnti ir baskınla el
de etmiş; Argosu da ıbirlii?e sok
muştu. On yedi defa kumandan 
seçilen bu adam öldü_i?E zaman A
hae vatandaşbrın n ~özleri hemen 
Filopiıninin üzerinde durdu; son 
zamanlarda süvari ~enerali olan 
bu cesur askeri reis seçtiler. 

.Filopimin Afıae süvarilerini iyi 
yetiştirmiş.ti; evvelce bunlar, bi
nicilikte usta de~llerdi. Ço~u da 

~ 

asil vcrtandaşlarda!l mtlrekkeb ol
duğu için disiulin yoktu. Yem ~e
neral şehir sehir dolaşmış, nutuk-
lar söylemiş, onlara eski ve muh
teşem Yunanistandan, Yunan za
ferlerinden bahsetmiş: 

- İyi atlar yetiştiriniz, askerlik 
talimlerine ehemmiyet vcrın•z. 
Talimsiz asker bir kuru k:ılabalık
tan ibarettir; mane\Ta~ar apmak 
lazımdır; her an harbe hazır ol
malı, harbin mahrumiyetlerine a
lışmış bulunmahdır! 

Demiş, kuvvetli ve mükemmel 
bir süvari orduru meycıana ~tir
mişti; şimdi de piyade ht'alanm 
yetiştirmeğe ehemmi.Yet. veriyor
du. 

Eski halifeler diyan Bağdadda 
ıtır kokulu bir bahçedeyiz. Bir 
çeşmenin ) anında altın işlemeli 
beyaz Arab cibisesini ~iymis olan 
bir kral oturuyor. onun yanında 
da gayet ciddi ve hürmet dolu bir 
tavırla konusan zayıf, Mhif bir 
kadın yer almıştrr. Kadının tuva
leti harikulade güzeldir, şahane
dir. Öyle ki bunu kendi kralının 
Budıin~am sarayının bahçesin
de verdi~i jtarden partisinde giy .. 
se derhal dikkat nazarını çeker. 

Çölün üç reisi de bu konferan
sa iştirak ediyorlar. En sonunda 
kadın nrabca: 

- Majeste, diyor, birkaç saat 
için politikadan uz3klaşalıın. Hay
di şöyle brr piknik yapalım. Halı
ların üzerine serilir. yastıklara 
dayanır ve bir ateş yakarak balık 
kızartınz. Sular kararıp karanlık 
c;ökünce de demirhindi dallarına 
fenerleri asar, masallar söyleriz. 

Kral cevab veriyor: 
- Fevkalade. iste sessizlik, hu

zur.. deyince ben de bunu anla-
rım. Ka:buL. Hepimiz ~lüyoruz. 
Şeyhler, İnRiliz!erin kadını böyle 
olun;a erkeklerini varınız kıyas e
diniz.. buyurunuz ... 

* Kral, daha henüz kurulmuş o... 
lan Irak devletinin baŞ'lna ~eçecek 
olan prens, Faysaldı. 
Kadın da İn~lizlcrin rol Dia

nası diye anılan Gcrtrude Bel! idi. 
Gertrude, şarkın esrarengiz kadı

Ahaeliler o zamana kadar kısa nı idi. Her ülkede ismi dayulm~. 
ve ha!if kargılar, dar ve ince kal- maceraları deniz~eri aşmıştı. Kral 
kanlarla harbedcder: yanaşık ni- Fa salı kral yapan, onu tahta o
zama. _hartı mevdanları~da yfrrü- turtan bu esraren_giz İngiUz kadı
yen bir kale duvan balınde ma-- mdır, diyorlardı. 
nevra yapamazlardı. Halbuki Ma- Çölün bu tacsız kraliçesi kim-

( Ark.a sayfa 8 IÜhln 1 de di? ... Onun Arab ordusunda ken-............................................. ._. ............... -.............. -........................ . 
iSTER iNAN, 
iSTER iNANMA ! 
Avam Kamarasında cereyan 

eden müzakerelere ald tafsilatı 
okurken bilmeyiz dikkat ettiniz 

"? mı. 

İngilterenin meşhur dev:Let a
damı Loyd Corç: 
- Türkiye ile Irak arasında 

aktedil.en hudud aclaşmasından, 
bahsediyor. 
Başvekil Çörçil ayaRa kalka

rak~ 
- Muhterem dostum şiiphe 

yok ki, Türkiye ile İran arasın
da aktedilmiş olan hudud an
laşmasındnn bahsetmek iste
miştir, diyor. 

Loyd Corc'un coğrafyaya ve 
memleket isimlerine pek fazla 
ehemmiyet vermediği öteden:be 
ri bellidir. Arasıra latife mev
zuu ol.ur ~er. Fak.at bu mu
havere buna benzer bir başka 

va'k'ayı hatırımıza ~etirdi. 
Senelere~ evve] memleketi -

mizde An2lo Sakson. ırkından 

bir diplomat vardı. Bu diplo
mat bütün difu ecnebi mümes 
silleri a~ında en ziyade Çeko
Slovakya sefiri ile konuşur, en 
fazla onunla anlaşırdı. Yalnız 
onun da lnen'lleket isimlE"rini 
yekdiğerine karı.ştırnıMta bü -
yük bir zafı vard1. Ne zaman 
meslekdaşına rast gelse beylik 
sual cevabı mü.teakib: 

- Varşavadan ne haber? Di
ye SOTardı, Çeko - Slovakya 
sefiri de: 

- Ekselans benim memleke
timin baş şebrl Varşova değil 
Pragdır. derdi. 
Adamcağız bu tasbihden niha

yet ıb1km1ş olacak ki, bir -gece 
bir müsamerede j?ene böyle bir 
tashihi müteakib yanında duran 
bir ~eteciye dönerek: 

Meslekdasımın mektebde 
iken c~a!vadan kac numara 
almJŞ olduğunu merak etmiye 
'başladım, dedi. 

iSTER iNAN, 
iSTER lNANMA ! 

Gertrude Bell 

Metresini öldüren 
adam mahkemede 
Beyoğlundıı metresi Mükerremi 

öldüren .Bahriyeli Salim ve bu iş
te kendisine yard1m eden cürüm 
ortağı Besim dün 1 inci sorgu ha

' kimliğine verilmişlerdir 
Hfıkim, suçluların ifadelerini 

aldıktan sonra ~ayri mevkuf bulu 
nan Besim.in de tevkifine karar 
vermiştir. / 

Peynir muhtekiri 
cezalandırıldı 

di ~le anılan bir bölüi{ü vardı. Çar~apada helvacı dükkanında 
Gertrude Beil Bağdaada cgayri bulunan Yaşar isminde birinin be 
resmi hariciye nazırb olarak te- yaz peyniri yük.sek fiatla satarak 
likki ediliyordu. Dahası vardı. ihtikar yaptığı tesbit olunmuş, suç. 
Gertrude Bcll kendi memleketin- lu yakalanarak, adliyeye verilmi~ 
de de·el üstünde tutulu·yordu. fn- tlr. 
j?iltere hükumeti tarafmdruı cbir Yaşaııı muhakeme eden asliye 2 
beyaz kita.b> hanrlamak üzere va- nci ceza mahkemesi neticed'e soçu 
z.ifelendiren ve siyasi memur mu- sabit buln'l'ak; suçluyu 2S lira para 
avini seçilen ilk kadın kendisi idi. ceza.sına mahkum ctmiı; nyrııca 
Bu memuriyetle dolayısile de' or- dük.kanuı bir hafta müddetle seddi 
duda rütbe aldı. Müstemlekat ne- de karar alıma alınmıştır_ 
zaretinden askeri nişanlarla taltif - --
olun<lu_ Çöl onun yüzünü de pek Fiat mürakabe komisyonunun 
iyi tanıyordu. Zira bütün macera-
lannda Gertrude asla maske kul- toplantısı 
}anmak, yüzfinü de~iştirmek ihti- Fait Mürakabe Komisyonu dün-
yacını duymamıştı. kil toplantısında perakende marn -

Gcrtrude Beli, uzun uzun seya- fatura aat11lannda, faturaya kona -
hatierde bulunan basasile epeyce cak Hatlar üzerindeki tetk.ı1tlerine 
yerler gezdi. Nihayet İrantla bu- devam etmi;tir. 
lunduğu sıralarda babasına hava- Görüşmelerde. faturaya kona -
tının ilk ve son sırrını açtı. İn~liz cak fiatların kontrol edilebilmesi i -
sefareti memurlarından birini se- çin hunların azami kar hadlerinin 
viyor. onunla evlenmek istiyordu tesbiti la:znm geldiği mütaleasına va
Kl7.lnı tapacak derecede seven nlmıştır. Manifatura çeşidlerinin 
yaşlı baba, her nedense bu itirafı çokluğu nazarı itibara alınnrak bun 
hoş karşılamadı ve kızına red ce- lardım yalnız bir lnsmına azırmi 
vaıbı verdi. Fakat kız ısrar etti. kar haddi tesbit edilmi;tir. Komi&. 
Sonunda iki sıktan birini seçmek yon perakende iplikli ııtandard mal
medburiyetinde. kald!. Ya babası- lara % 15, fantazi mallara %20 kir 
nı, yahud da sevj!ilisini feda et- haddi tayin etmiştir. Bu fiatlar Ye
meliydi. Bu olduk~a ~ç b)r imti- kalete hildirilmiııtir. 

Altın düıüyor 

handı .• lak.in kader imdada yetişti 
ve Gertru<ie'un sve.~ilisi ansızın 
öldü. Genç kızın kalbi dopdolu idi. 
Sev~ oraya tohumlarını atmış, Son haftalar içerisinde, 28.SO 
gözyaşları bu tohumlan sulan:ış liraya kadar yükselmiş olan altın 
ve bunlardan bütün bir milleti fiatlan 2 gGn zarfında normal bir 
k.a.plıya.cak bir sevı;;ıi. bir şefkat şekilde dütmeie ~lanııştır. Düo 
yeşermiş,. yetişmişti. Senelerce bir ahmln fi&tı 2 7 .1 S illa idi. Külçe 1 

süren uzun seyahatlere çıkan a da 3.30 a kadar düşmüştür. 1 
Gertude eski ülk.elcrde arkeolo - ...................... - ........................... __...• 
jik keşiflerde bulundtı. Suriye (Ö- T ' V 1 J 
lünü karış karış ~ezerek sıcak ve A K M 
soğu,Sle iyice tanıstı ve leı>Yeni ı===============ı 

MAYIS bir hayata atılarak Londrada Whl
tehall basvekfilet dairesile Ba~dad 
arasında vasledici bir halka hali
ni aldı. 
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1Jm 9 Arabi Mıı• 
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Meşhur casus Lawrence'in çöl- ;;:;:;. 
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Telgrd, Tele~ou Ve Telsiz Haberleri 
Maklneje 1 Askeri muhakeme usulü 1 P~e:?F)-1 Stalinin Başvekil 1 

• 1 k ..... · ·k ·k AEEMıNôE olması Almanyada 
Boğazlar 
meselesi 't'el'llirkeD anununda degışı lı e Avrupa harbi alaka uyandırdı 

karşısında J aponga Berlin yarı resmi 
mehafilinin kanaati Japon Hariciye 

Nazırı dedi ki: 

" Amerika harbe 
girdrse Japonya da 
iştirak edecektir,, 

M atsı:olra J aponyanın iJfllJ 
pakta, Amerikanın harbe gir 
maine mani olmak için dahil. 

olJağana •Öyledi 

Vaşington, 9 (A.A.) - Japon 
haricıye nazırı Matsuoka, Nevyork 

Ankara 8 (Hususi) - Askeri 1 de bir askeri mahkemeye nakline 
muhakeme usulü kanununun iki karar v~rebil~ektir. 
maddesini de~ştiren lbiha Meclis Bundan başka seferberlikte as
ruznameeine alınmışt!l'. Layiha e- keri mahkemelerden verilen şahsi 
saslaı;na. ~re .ordu emni~ini. ve ıhürriyeti tahdıd eden cezalarln 
as~en dısıJ?linı muhafaz~ endışe- infazı vazifeli adli amirin talebi 
sinın zarurı kıldığı !hallerde dava 
nakli müesseSf'si askeri usule de 
teşmil edilmektedir. Halın kabı
na ~re müdafaanın talebi üzerine 
ukeri temyiz. mahkemesi davanın 
başka yerde bulunan ayni derece-

Sabık Yunan 
Başvekili 

intihar etmiş 

ÜZ€rine en büyük adli amirin ka
rarile seferbcrlij?in sonuna kadar 
geriye lbırakılahileccktir. Tehir 
müddeti zarfın:ia mürur..ı zaman 
işlemiyec:ektir. 

Irak Harbiye 
Nazırı Ankarada 

CBa.ttarah 1 inci sayfada) 
Suudi ~Umetinin vaziyeti 

Londra tebeddülü. dahili biT 
meaele olarak telakki ediyor 

Yazan: Selim Ragıp Emet 
D ünyanın umumi harita -

sına baktıgımız zaman 
S?Ördüğümüz manzara .şudur: BerÜn 6 ( A.A.) - Yarı resmi 

Avrupa yenı bir taksim~ uğra- bir membadan bildiriliyor: 
yıp u~ramamak bahsi etrafında Stıılin.in halk komi9Crler heyeti 
şiddetli -Oır mücadele jçindedır. reisliğine tayin edildiği hakkında 
Afrika, bu mücadelenin ilerlemiş Moskovadan verilen haber Berlin 
bir başka sa!hnesıdir. siyasi mahfellerinde çok. büyük bir 

$imali Amerıka kıt'ası, An~lo alaka uyandumıştır. 

Türkiye 
taahhüdlerine 
kat'iyen sadık 

Sak.son davas nın yanında mevki Alman hariciye nezareti, yaban-
almıştır. Asyanın manzarası ıse cı gazeteciler tarafın<lan sorulan su- Berlin 8 (A.A.) - Yarı ream 
karışıktır. Çin kendı hesabına dö- allere cevab olarak Sovyet kaynak. bir kaynaktan bildiriliyor: 
vüşıüvor, Japanya da mihverle lbe larına nazaran bu deği~iklik sebebi- Bugün Alman hariciye nezaretin
raber bulunuyor. nin Molotof un halk komiserler he- de, bir ecnebi gazeteci tarafından 

Şayed bır S?Ün Amerika filen yeti reisliğinden çekilerek bütün fa. sorulan suale cevaben, Montrö mu 
harbe müdahale etmek istiyecek 0 aliyetini hariciye komiserliğine has- kavelesine nazaran boğazlar mese! 
!ursa, üçlü paktın bır ıcabı olarak. retmek arzusundan doğduğu söylen sinde hiçbir değişiklik olmadığı be 
Japonyanın da derhal onu ~akib miştir. yan edilmiştir. 
eylemesi ve mukabelede bulun - Berl;nin ne resmi, ne <le yan res- Şu cihet de ilave olunmuştur k , 

Taymi's ıfi{azetasinin Tokyo Jl1\lha- Kahire 8 (A.A.) - Reuter: 
bhine vaki olan beyanatında ez- Şimdi iffll olunduğuna eöre, mü-

Cidde 8 (A.A.) - Irak hudu -
dunda Suudi kıt'aları ta~id edil
diği hakk,ndaki haber tekzib olun 
maktadır. Filhaktka bu ıhabcrler 
tamamile asılsızdır. İbnissuudun 
jhtilAftan önce ittıhaz etti~ hattı 
harekete ,gelince: Kralın Geylani 
hükumetine itidal tavsiye e~ 
oldu.~ zanneıd ilmekıtedir. Kral 
İbnissund Irak hükumetinin uz
laşmaktan kaçınan siyasetını tas -
vlb etmemekle beraber bunu ale
nen tenkid clme~i de doğru bul -
mamaktadır. Kral, şimdi İn.ı?iliz -
lerle Iraklılar arasında mücade -
lenin baışlafü.ıtı bir sırada Irak hü
kUmetine muhalefeti bittabi büs -
bütün yersiz ı;ı;örmektedi!' Maa -
mafih İngiliz - Irak ihtilafını hal 
için yapılacak bir tavassutun Suu
di hükfımetince ıvi kar$ılarıaca~ı 
tıihmin olunmaktadır. 

ması lazımdır. Fakat bu muka'be- mi mahfellerinde bu Sovyet beyana Türkiye şimdiye kadar taahhüdle -
lenin akırlı~ ve mıhver için te- trna hiçbir ~Y ilave edilmemekte - rine kat"iyon sadık kalmıı Ye bo 

c«lmle demiştir ki: teveffa Yunan başnkili Koıizis 18 
c- Japonya bu üçlü pakta A- Niaanda intihar ederek ölmiiftik. 

m.erikanın Almanya aleyhine har- Bu intdlarıma aobeb tatt<itiı mee· •
be ~irme9ine m.Ani olmak ~in d~- liyetin ağırltğ.ı ve memleketin ~e -
b.il olm~ur. Amerika h.aribe ~ı- çiıdiği hl.ibran husuaundalti endite -
rerse. t~üdata müsteniden Ja- ler oldaju söylenmektedir. 

min edebilecdi kıymet ne olabil- diT. • ğazlardan geçişe müsaade etmedıg 
lir? Mesele buradadır. Londrada gibi boğazların bir deniz üssü ola _ 

ponya bu harb.2 i~tirake mecbur 
olacaktır.> 
Muh~in, İ~ltereve Y"&Pıluı. 

9e'Vkiyata Amerikan ~emilerinin 
refakat etmesini, ve bu meyanda 
ftıo ıle Alınan denizaltıları ve tay
yareleri arasında vukubulacak bir 
çarıpı;şmayı Japonyanın bir hali 
harb vaziyeti olarak telakki edip 
etmiyece~i sualıM, nazır, müsbet 
c.evab vermiştir. ------
" ingilterenin plAm 
doğrudan doğruya 

Al manyaya 
taarruzdur,, 

Lora Halilah, ılünlrii beya
natında müttelihlerin Harbi 
UmantiJe yaptıkları en büyiilı 
hatanın Berline yüriimaneÜıri 

olduğuna •öyledi 

V •finP>n 9 ( A.A. ) - Lord 
Halifaks dün gazetecilere fU beya -
natta bulunmuştur: 

t - Geçen harbde müttefiklerin 
yapmıı oldukları en büyük hata. 
Berlin üzerine yürümem~ olmalan
dtr. Bu defa uzun vadeli lngiliz pl&
nı Almanyaya kartı doğrudan doğ
:ruya bir ıt.ıarruzu derpiş etmektedir. ıı 

Halifa.k.a şunları jlave etmiıtir: 
ı(- Bu gayeye erişmek için A -

ımerikan harb malzeesine ihtiyacıma.; 
vardır. Bu malzemeyi bixe nHıl 
eriştireceğinize dair karar vermek 
ıize dütcr.ı> 

Vaşington, 9 (A . .A.) - Lord Ha
lifaks dün akşam bir nutuk irad 
etmiştir. Elçi ezcümle demiştir ki: 
~- İyi bir dünyanın kurulması

nı istiyen mill"?tler şu üç sartı ye
rine getirmelidirler: 

1 - Dahili emniyeti temin için 
iYİ 1evzin edilmiş bir sıstemin ya
ratılması. 

2 - Hür milletler arasında e
konomik teşrıki mesainin şartla. 
rını temin. 

3 - Hür milletler arasında ve
ni beynelmilel münasebat tesısini 
temin. 

Halüakıs, Hitlerle bir sul'k yap
mak hususunda konu$?Tlanın zaid 
oıduğunu tekrarlamıştır. 

Haile Selasiyenia 
Hk beyanat.: 

Habeş kuvvetleri 
her cephede 

İngilizlerin emrinde 
Addis-Albaba, g (A.A.) - Ha

beş imparatoru Haile Selisiye, b8' 
sene sonra hükılmet merkezine 
dönmesuu mü teakı.b ~azetecilere 
yerdi~ ilk beyanatta. kuvvctleri
wn lüzumu olan herhan~i cephe
de kullanılmasını İnJ!iliz hü ku
metine teklif etmiş oldu~unu bil
dirmi,stir. 

İmparator, dahili pr~ramı hak
kında demiştir ki: 

- Hütrumette hıri9tivanlık ah
Wd prensiplerini. vicdan hürri
yetini ve demokrasi ınüesseseleri
Ri yeaideıı 1esiBe azmetmiş bu.ı..-

Sovyetler Birliğinin 
garb hududu 
(B~tarafı 1 inci sa11fafla.) 

nın Nevyocktan aldığı bir haberi 
neşretmektedir. Bu haber, United 
Press ıjansının Vıchy muhabiri -
nin bir tel,ı.?rafına ~re, Sovvetler 
Birli~nin Rarb hutlu<lları üıerın -
de ıbüyük askeri kuvvetler tcrhşid 
etmekte olduğunu bildirmektedir. 
Ajamıın bildirdi.itine göre, Mosko
va diplomatik mahfelleri de, ııarb 
hududları üzerinde fevkalade bü
yük mikyasta kıta.it t:ıhşidatı vu
kua ~elmiş olduğunu ~ebaı üz et
tirmektedir. Bilhassa Uzaksarktan 
garb hududlarına nakledılen kı -
taat sebebile, Sibirva demirvolu 
ilıerinde yolcu nakliyatı durdu -
rulmuştur. Ga:tı hududların'l mer 
kezi Asyadan da büvt.ik askeri 
kuvvetler nakledilmektedir. Doğ
rudan doğruya başkuman<lanlı~ın 
emrinde bulunan iki ihtiyat hava 
ordusundan bırisi, şimdiden Kiev 
hususi askeri mıntakası emrine 
verilmiştir. Bu hava ordusu, JROO 
bombardıman ve 9(}{) avcı tavva -
resinden mürekkebdır. Kara-deniz 
ve Hazer denizi fıloları. Ba!tık fi
losunun tııı:ıb ~emilcri ile takviye 
olunmaktadır. 28 denizaltı ~emisi, 
45 torpıdo ve 18 topçeker, bura -
lara nakledilm:~ir. Kuznetsov'un 
riyasetinde bir askeri heyet, Mos
kovadan Tahr~rna hareket etmiş -
tir. Aians, bu hevctin Tahrana 
RÖnderilmesinin. İranın merkez 
ve ~arb kısmı1arınd:ı kain tayyare 
meydanlar nın Sovvetler Birlığine 
verilmesi meselesı ile al.ikadar ol
d~unu tebarüz ettirmektedir. 

yalan haberler 
Tass a}ansı, şu ciheti beyana sa

lahiyettar ki Domei'nin United 
Pressin meQhul muhabirinden ai
dı~ı bu ~üphe uyan:lmeı tarzda 
ya~aracı haberı, muharririnin 
hasta fantazisinin bir mahsulüdür. 
Kuznetsov Yoldaş. Tahranda rle -
ğil Moskovada b ıhrnmakıtadır. Bal 
tık fil06u mıntakasından Hazer 
denizine vevahud Kaıadenize hiç 
bir denizaltı veyahud torpido nak
ledilmemiştir ve nakledilrnemek -
tedir. Sovyetler Birlijtinin ~arb 
hududlarında hiç bir cbüvü:t .:ıs
keri kuvvetler tahşidi .. vukııa fı?el
memiştir ve derpis edilmemekte
dir. Domei'nin haberinde. o da ka
baca tahrif ,..dilmiş olarak meveud 
Teı?ine hakikat şemmesini. Novo
sibirsk'de daha iyi konaklama şe
raiti mevcud olduğundan, bir pi -
yade fırkasının irkutsk mıntaka -
91ndan Novoaibirsk mıntakasına 
nakledilmesi teskil etmE'ktedir. 

Hitler Hırvat elçisini 
· kabul etti 

lnkın Mıall'lll tavuaat not.uma 
verdiii ceTab 

Beruıt 8 (A.A.) - D. N. B. 
Irak hüktımeti, Irak nokJ,aı na

zarının değiştirilmesi hakkındaki 
Mısır notasına cevnb vermıştir. 
Irak hükumeti Mısııın Bağdaddaki 
elçisine Salı ı;;i mi tevdi ettiği ce
va-bında. itıtilafın tarıhçcsıni bir 
defa daıha yaptıkta:1 soıır.:ı her tür
lü itilaf vasıtalarına müracaat et
miş bulunduğuna işaret etmPkte -
dir. İngiltere b:lfiil Irak kıt'ıı1 arı
na hücum etmekle Irakn harb ilan 
etmiştir. Blnaenalevh uzlaşma ar
tık mümkün de~ildir. Bu sebı>ble 
Irak mücadelev.., devam edecektir. 

Irak hükumeti Mısır hükfıme -
tinin Jröısterdiği muhabb ttcn do -
layı teşekkürlerini bild ·ı erek ce -
vabına nMıavet v~rmcktedir. 

E.ki Irak bafvekilinİD beyanati 
Filistinde bir yer 8 (A.A.) 

Eski Irak başvekili ve müteveffa 
kral Favsalın dostu Cemil bey 
Madfai İrak vaziy~i hakkında de 
miştir ki: 

Bu.ı?Unkü hadiseler geçici. bir 
yaz bulutu<lı1r. Düriıst ve hakiki 
vatanperver her Arab Irakta. bu 
memleketin mazhar olduğu a7ami 
hürriyet ve istiklfıl esnasında te -
zahür eden tahribci hareketin ha. 
kiki maksadını anlamaktad•r. Bu 
fesatçı hareket içın hic bir seheb 
yoktu. Bu harekette ancak karga
şalık 'Ve kavga çıkarmak arzusu 
hakim olabilir ki bu da, hürrıyet
lerini kayıbeden ve şimdi köleler 
f!İ.4>i yaşıyan m'!mleketlerdP ta.tlıik 
olunan UıSullere uyj?un olarak ec -
nebi menfaatlerine hızmet etmek 
ic-indir. 
«Valôtıis y~ bir ..keri darbe» 

Kahire 8 (AA.) - Resit Alinin 
askeri bir varnım talebını muta -
zammın olar:ık Mihvere vaptığı 
mü raca atlar cevaıbsız kalmı~tır. 
Son haberler frıtk h~diqelPrinin 
hakiki mahivetini dııha zivade av
dırılatmRl{tadır. Bu lJah"rlı>rden 
an1ac;ık1ığına ırör,, lr~k hadisr>leri 
valrit~i., vapılmı15 bir askeri dar
lx>den ~~rpttir. 

lnnnu şehidt=ginde 
Ankarayı temsil edecek 

olan heyet seçildi 
Ankara. 8 (Hususi) - lnönü 

Şchidliğinde Pazar günü yapılacak 
merasimde Ankarayı belediye aza-

Berlin, 9 (AA.) - B. Hitler, aında.n Mecdi Sayman ve Parti vi
dün, B. Von Rıbbentrop ta yanın- layet idare heyetinden Hilmi Athag
da oldu~ halde. yeni Hırvat el- lu temail cdecdderdir. 

Japonyanın yalnız kara ordusu Londra 8 (A.A.) - Stalinin Tak kullanılmaaına da müsaade cy-
de~l. deniz kuvetınin de büyük Sovyetler Birliği komi.erler heyeti lememiştir. Binaenaleyh boğı.zlar 
bir a~ırlıkı vardır. Bu ku•vyetin reisliğine tayini Londrada Ruaya - meselesi §İmdiye kadar ihtilatlara 
Çin ve Japon sularında değme' do- nın dahili bir ifi olarak tdi.kki e • yol açmamıştır. 
nanmalardan perva g&itermediği- dilmektedir. -----
ni geçmi:şin ve buf!{inün hadise- ıngiliz basını bu değişikliği. bahis Af r kada harb 
Ieri ı?ÖStermektedir. Amerikanın, mevzuu etmemektedir. 
ha.günkü donanmasından parçalar • • 
ayırarak Japonyayı Japon suların- 1·cra Vekı.llerı· vazıyetı 
da mağh}b etmlye kalkışması, is-
tinad uslerinin nakafi olmar;:ından H . I d ,Bat tarafı ı inci ..nada) 
dolayı filen mümkün sav•lamaz. eyetı top an 1 Sollum mıntaknı:ıında Ing 
Demek ki tbir harb vukuunda Ja - motörlü kuvveUeri keşif fcıalıye 
pon donanması. kendi sahasında Ankara 8 (A.A.) - İcra Vekil- lerine şiddetle devam etmışlerd r 
müstakillen hareket edooilir. leri Heyeti buıtün saat 16 da Baş- Hava a.lwıJari 

Ordusuna ~elince; vekil doktor Refık Saydamın baş- Kahire 8 (A.A.) - Resmi ~oo-
Japon ordusu için öt,.denberi kanlığında mutad içtimaını vapa- liğ: 

mağlılb edilemez sıfatını kullanan rak ruznamesine dahil meseleleri Libyada, İngıliz hava kuvvet 
lar belki mübalaga etmişlerdır. muzakere eylemiştir. leri. Bingazıde askeri hedefıerc \ 
Ciinkü dünva YÜ7Ün<l" ınağlCıb e- Berka, Benina ve Derne tayyar 
dilemez ordu yoktur. Yeter ki ona u· ·nı·versı·te haftası nıey<ıanlarına muvaffakiyetle a 
karsı cıkar lacak kuvvet her ba- hücumlar yap::nışlardJr. Berka 
kımdan mücehhez bulunsun. Ma- bir hangara ısabet kaydedılınış ,. 
amafih bu ordunun muazzam bir (Bagtarafı 1 incı sayjaita) yerde iki tayyare tahrib olunmu 
kudret olduğu şüphesizdir. Faka.t yıl da Diyarbakırda açılması .ten- tur. Bingaz:<i,., es, s Mendir 
çok ıı;eniş Çin topraklarında vıp- .:sıb .. edılmi~tir. . . bombalar isab .. t etnıiş Ye yanj!ın 
ratıcı bir muharebevi basarmak Un~versıte ıdarcsınce tertıb edı- lar ve infilaklar, başka hasarla 
vazifesini üzerine al:nı!: bulunmak len Üniversite hevcti rektör Ce- vukua f(etirmiştir. Bombalar Bin 
tadır. Çin munareob~si derken bel 1 mil Bıl~eli!l rıya:;etmde .olarak a- ,gazide ~emi!er ctvanna ve Beni 
ki tabirde bir hata islenmiş olu- yın 28 ıncı Çarşamba ,gunu şehrı- nada yerde bulunan tavyarelerın 
yor. Çünkü bu memlekPt o ka-iar mızden ~nkaraya hareket edecek yanlar na düşmüştür. 
,geniştir ki hakikatte>, Cinde ciört ve b:r ~n sonra da Dıyarbakıra Habeşistanda. Amba - Ala~i cı 
cephe vardır ve bunları vekdiğe- ,ıpdec7ktır... . varında İtalyan kol'tın ve ital 
rinden tamamen müstakil savmak Ünıversı.e haıtasına ayın 3I ın- mevzileri bombardıman edılmı 
da bir mahzur yoktur. ci ~~r gi.ınu rektör Cemil Bil - tir. Gondar tayyare inme meyda 

Bunların şimal cephesi Pekin selın ~~r aç:s nutkile ba lana~ak : nına hür Fransız tayyareleri ta 
ve Tiyençini de ihtiva eden Hopey tır. Mu.tea~ıbcn:Jiukuk F~kultes~ rafından hücumlar vapılmıştır. 
ve Suyan adlı her biri iki rnemle- dekanı ord.ınaryus profesor Alı Akdenizde 
ket kadar büyük vilayeti içine al- Fuad Baş,gıl: cMemur ve kamın İn,giliz hava }~uvvetlcri. Akd 
makıtadır. mevzulu umumi v~ ~Kanunların nizde bir gemı kafilesine hucu 

Suyan daha ga~dadır. Bi<iavet zaman içinde tat.b.ki ve mükte<:eb etmıştir. İkı tıcaret ,gcınısine ta 
te Japonlar bunun tamamını ele haklar •• profe3ör Sıddık Sam.i O- isabetler knydolunmuştur. Bu a 
.ı;?eçirdikleri haıde sonraları, fazla na~.= cKadının. ccm.ıyet. v.e aılede milerın ikısı de yana yatmış b 
lçuvvet sarfını istilzam evlediğin- r<?1u ve h~kukı vazıvetı> ıle cTat- halde bırakılmıştır. Vapurlann b 
den dolavı eep!le'yi dllha ,gerive bıkat ve ıç~ınadın huk:ıkun tPkl- rinden ayrıca btr duman sütunu 
almışlardtr. Vazivet . burada 1939 mülünde rolü •. cDevlet şurası ve çıkmakta idi. Denizde b r düşn a 
<lakinin avnıdır. mahkemei temyiz kar:ırlarıııın bu tavyaresi düşürülmüştür. 

İkinci olarak merkez cephes:nin bakımdan tahlili•; İktısad Fakül- Salı ~ecesı Malta ·a bir hücum 
başlıca icine aldığ: şehirler $ang- tesi dekanı Ömer Celal Sarç: cNü- olmuş ve binahrda bazı hasar vu 
hav ve Nankin'dir. Sahası Honan fus mıktarmın ehemmiyeti, mem- kua ıgelmiştır. Hava dafı batarya 
ve Hupey vilayetlerine şamildir. leketunizde ve başka yerlerde: in - ları iki Yunke!'s _ 8R ve I? "e :ıv -
Burada cepilc hattı Pekin - kişafı, nüfusun yaş ve nisbet ıti - cuları bir Yunkers _ 88 düştlrmu 
Hankow demil·yolunu takib etmek barile ıteşekklü., profesör Tevfık tür. 
tedir. Remzi Kazaııc~il: •Küçük ço - Almanlarin tazyikı ıtevıedi 

Üçüncü cephe ccn•ıbi ~erk~z eukların ko.runması. ve kadın hıf- Kahire 8 (A.A.) _ 
cephesi denen Şekiyan.g vılfıyetı- zıssı:hha~1> ıle c~ıly~. hormon - hücumla zaptetmek üzere geçen 
nin ıarbındaki hattır kı aşağı. yu- lar!na aıd an~tornı klını~ mese~e- hafta düşman tarafından sarfeclilen 
1c:arı Ya~e nehrini takib eder. Ie:,1>. profosor Fahrettın Kerım gayretlerin muvaffakiyetsizlikle ne 
Bittabi bütün :>ahil Japonların e- Gökay: cAkıl .hastah~!a~ndn 8.! - ticelenmesi üzerine düşman tazyik .. 
l. d d · kol ve verasetın tahlılh ıle c N oro k ld w 1 1 L 
ın e r. . t . tt t şh' t d . b k nın gevweme te o ugu ıtn a~ı ma~ 

Dördüncü cephe ise cenub cep- psıya rıs e .e .. ıs ve e av~. a ı - tadır. 
besidir ki Hindi Çini sahillerine ~ın?an yenılı.ıeler> profesor Mu- Almanların iaşeıi kısmen Yun -
k-..ıar uzanır baslıca selıir olarak hıttın Erel: c$ehırlerde ha:-erat k 5 2 . . d '- t' ki' L 
ıru • - d l · k 1. ers tıpın e ve ~ı a na tne ma11. 

Kanton a...... mıntakava dahildir muca e ~sı, ana ızasyonun sıh - 1 t f d ıl aL 
ıuu • • • hi eh · · k ı· l sus tayyare er ara ın an yap m m; 

Son zamanda Japonların bilhas emmıyetı ve ana zasv~n ° - tadır. fak.at bu tayyarelerden çoğu 
sa bu şehir etrafına kuvvet vı~- mıyan yerl~rde alınac-ak tec...hır. - lı:ıgiliz hava kuvvetleri tarafından 
makta olmaları ihtilaf ,göstermek ler•, profesor Arıf İsmet Cetıngıl: h .b ecri . b 1 kt d 1 
ıs. ıı·dadında bulunan bcvnelmilel cSıtma içtimai ve iktısadi ıte!lıirleri 1t~ "h ~ mış tlu ~ı:'~a a bır ... 1~ca-.. d l db' l · . ız ava ~uvve en ıçın gar ço une 
vaziyet karş•sında bu ceµheyi e- ve muca e e te ır erı, vı - k . 1 . ld··· d ta 

hem. mı'vetli t~lftkki <>ttiklerinin de tamin ve vitaminolailar•. pı'Ofe - ta ~el tayr~~e en gf e 1 ı~ınd en,.. 1 
..... M c d K . t d • . r yare l • Da&u,.at ae er erı e gu~ • 

lili sayılabilir. Nitekim bu harb ~. etv!ı... .b etnm nbce ı8' ~· ' ~on- letmiıtir. 
vukuunda, Japon•arın. kuvvetle ıcmın cı:ıırı a ı ve un ar an .<0_ - -------

müdafaa edilen İnl!iJiz Holl4l: - ru!':m~ ı~e şar~ çıba~ı.. profesor 
Kong müstemleke'>i üzerine akın Mu.krımın ~alıl: _cDıyaı:t>akır ta
etmive ı;alışacakları muhakkak rihı•. profesoı ~acı Bengısu: cTra
addedilmek gerektir. Maamafih Ja homun içtimai zararları _ve korun

Avustralya Başvekili 
Vaşingtonda 

ponva Cinne o 1<:a-inr büvi.ik kuv- ma tedbırleri> ıle &Keretaplasti>, Ottawa. ~ (A.~.) - AvuatnJ.; 
vetler an aie etmiştir ki Avrupa profesör Şinasi. E~el: cCerrahinin ya baı~ekili ~cnzıes, bu sa~a? tr• 
hanbinin Uza~c:ark <:amı)0VC'lnlul!u- son senelerdekı ılerlcm lerı ~Je le Vaşıngton • hareket etm1şlir. 
nu üzerine alınası bir hayli ı(?iiç- cerrahi bakımdan cEtraf ambolı - ............................................ . 
ür. 

5.ı;,,, &a9L1" Cm.#ÇJ 
• 

lerinın tesiri:. mevzularında kon - ı• 
feranslar verilecektir. 

Bu k nforanslardan bilhassa 
me. Jekı olan ar mimakaşalı ya

6 aııda pratik 
usul ile 

çisi B. Branko Benzonu kabul et
miştir. Hırvat elçisi, B. Hitlere 
itimadnamesini vermiştir. 

suv:ıyş kanalma taarruz ş· d d 
Kahire 8 (A.A.) - Mısır dahiü- ıra a a Si a 

pılacaktır. 
Doktor profesörler Diyarbakır

da bulundukları müdfü,tce HalKe
vinde muhtelif hastru•klara aid 
kon ri.iltnsv?n vapılacak ve hal -
kı!" ııuc;usi müracaatları dinlene -

İngilizce 
nuyorwn. Maarif. zıraat ve sosval ye nezaretinin tebliği: . 1•şgal edı•ldı• 
kalkınma hakkında plinlı çalış- Dün gece. düşman tayy'?-rele·ı 
malara başlanacnktıt. Bu planla- Süveyş kanalı mıntakasına 2 aaat . 
rın tatbık mevkime kı:ınmas! için ıüren bir hücum yapmışlardır. Dev- Roma 8 (A.A.) .. :- St.c:_~nı a .. • 
İngiliz .hükUmetinin bir istikraz let demiryolunda, telgra! ve tele - janııının Rodo~tan og~endıgıne go -
vereceğini ümici cdivorum. Bu is- fon hatlarında bazı hasar vukua gel re, İtalyan kıt al~n. Sik~and ad~lar 
tikraz altın da dahil olmak üzere ~ıtir. Fakat inıanca zayiat yoktur. gnıpunclan en muhimmı olan Sıra
mem~ketin maden kayaaklarının Hava dali batary~n atq açmıı - yı da Çartamba ıünü inal etmif.. 
iatiıbu.li ile ödenecektir. ts. lerd.ir. 

eektir. 
Üniversite idaresi, Diyarba.kır

da ayrıca Üniversite neşrivatını 
ihtiva eden bir serl'i ;ıracak ve 

Onaltıncı ders 
7 nci sayfada 

bu neşriyatı kş:hir kütüb.'lanesine "\..... ..-.. --................. ___ ~'! 
hediye edece tir. 
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( Şehir llaberleri ) Anadolaya giç· 
Marmara havzasına 

gidenlerin sevki 
garın başlıgor 

Balta ile 
kayınpederinin 
başını kopardı 

Y alovada, tuğla oca
ğında çalışan bir 
işçinin cinayeti 

Evvelki "ece, Yalovada bir ai
le faciası olmuı, bir aamad kayın 
babasının baş.nı balta ile kestik -
ten sonra kaynanasını da ııjır su
rette yaralamıştır. 

Bu müthiş cınayetin sebeLi ve 
cereyan -tarzı şudur: 

Yalovada tuğla ve kiremid o -
ea.ırı ışletmckte olan Konyalı ts
maii adında birinin son ~nlerde 
ayn · işde bırlikte çalı.ştıkları da -
madı Mehme-dle arası açıktır. 

Kayınpcderle, damad arasında 
bu yüzden sık sık kavıalar çık -
ma ·ta ve bu hal de ailevi b.r takım 
~erginlikler doğurmaktadır. 

Bu vaz.iyet karş..sında ka ·ınpe
derle 'bir arada yaşıyamıyacahnı 
ru'iren Mehmed, karısını alarak 
K nvay.a tf{itmek ve orada başka 
bir is tutmak kararını vermiştir. 

Karısile bu hususta mutabık ka
lan M '-ımed, evvelki ıece mesele
y· ka ınvalidesine açmış, o da kı
zilC' damadının Konvaya J.?itme'k 
istediklerini kocası 1<Smaile söy -
lem 'ştir. 

Damadile kızının bu karann -
d n fena !halde sinirlenen İsmail, 
h · dd.etle odasından çık.arak. Meh -
medle kansın.n buluncluiu yere 
ıelm ş ve: 

c- Sen istedi!lin yere kadar ıi
d bilirsin amm&. kızım i\lradan, 
fUra\ a ~idemet-> 

Demiştir. lsınailin bu kat'i ih -
tart ü1~rine damadı Mehmed de a
aab le miş kavınpederine karşı 
ileri ~eri söylenmeie Mşlamıstır. 

Bir müddet devam eden bu md
nakaşaya fsmailin karısı da kar~
mış ve bu suretle is kısa bir z.a
man sonra $iddetli bir di1viiş ha -
imi almıştır. 

Bu esnada Mehmed odada bulu
nan keskin uçlu baltayı kaparak 
kavını>ederi lsmailin boynuna 
müı!ıhiş 'bir darbe savurmuş .. ve '!
tiyarın 11>a1ın1 bir tarafa. ~vdesı
ni di~er tarafa ayırm şt.1r. 

Bununla ,da hırsını ahmıyan ka
til damad bu defa da 'kavınvalide
•inin üzerine ::a1d1mnş. ba1ta ne 
onu da akır surette yara1am·ştır. 

Mailalli jandarma tarafından 
derhal yakalanan katil uamad 
Yalova müddeiumumili~ne tes -
lim edilmiştir. Cinayet etrafında
ki tahkikata devam edilmektedir. 

F.kzoz borusu patlaymca. 

1 Barbi1edeki otomo'bU 
laciasıaın talsilAb 

---------------

Ölen iki 
kaza 

içinde 

akademi talebesinin 
esnasında otomobilin 
bulunduklan anlaşıldı 

' 
1 

Beyoi-,.nJa bir 6iraltaneJe içtikten .anra, arkadClfları 
olan tolörün, o gün çaf tf'rUı•ı memnu olan otomobüine 
binen •ençler1 100 kilometre •Üratle giderlerken bu ita -

zaya maraz ltalJılar ____________________________________________ .,/ 
Evvelki gece saat 22,30 da Har- leri zaman polıs noktasının dik -

biyede vukua ~elen 'li e ıki kişının katinı ce:Jbetmemek i1;ın sura ti büs 
ölümü, ıbir kişin,n de yaraıanma - bütün artıran ve otomobıli 90-100 
sıle netıcelenen otomobd kazası kilometre sürate ~ıkaran şoför bir
etrafında müddeiumumılikçe tab- denbıre meydanda.ıti s2at direğine 
kıkata devam edilmektedır. Dun doğru ~ittiğini :farketmıştir. Dire
vak'a mahallinde tahkıkatı idare ğc yedi sekiz metre mesafe kaldığı 
eden müddeiumumi muavini Feh- sırada çarpmamak içın direksiyo
mi Çağılın 4luzurunda. suçlu ve nu bütün kuvveti ile sola· kırmış; 
şahidlerin i$tira~ile ehlivukuf be- işte bu sırada müsademe vukıibul
lediye müiıendislerinden Hüseyin muştur. Otomobil sa~ tarafta. 
tarafından bır keşif yapılmıştır. tramvay durak yer.n<ieki 233 nu
Hidise etraf.nda vapılan tahkikat, maralı direi?e carpmıs.. bir anda 
$8hidlerin aöylediltlerl ve üç saat hurdahaş olmuş v2 ciirek radyatör 
devam eden enlıvukuf tetkıkaıtıı kısmının önüne ı?ömülmüştür. Ka
netice.inde, vak'arun sureti cere - za esnasında ciün de yazdığımız 
yanı şöyle tetibit edilntlştir: I! bi Akademi talebesinden Kemal 

/"' ...................................•......... , 
19 Mayıs 
Barramı 
programı 

Karadeniz iskelelerine gideceklerin bir kısmı, 
e.lerindeki vesika:arla normal 

postalara binecekler 

1 9 Mayııs Gençlik ve Spor 
bayramında yapılacak merasim 
program ha?.JrlanmıştıT. Bay -
ram hazırhklan etrafında görii
Jijlmek üzere bugün Vilayette 
son bir toplantı yapılacaktır. 

Taltsirnde yapılacak geçid Sehrimiz<Ien hükumet vP.saitile,ıcektir. Yarın Sus, Çana'kkale ve 
resmine 4540 talebe i~tirak e- Marmara havzasına ~ıtmt>k isti -ı Saadet vapurları bu mıntaka~ra 
dec::ektir. Liselerin lnz talebele- yen vatandaşların naklınt! dün de son yolcu kafilelermı 2ötürecek -
ri merasimden evvel Galatasa.. devam olunmuştur. .!erdir. 
ray Lisesinde, erkek tal •bel~r Dün Mcrsın ve Mar<ikaz vapur- Diğer taraftan vilayet tarafın -
Tauiın .Eıkelc Liseiindc ortao- larile Mudanya, Çanakkale, Ar - dan tebliğ olunan sevk listelerin
kullarm kız talebderi Zapyon mu~Iu, ~emlik yolculan 'hareket ~e Ereğ~. Akçakoca. Fatsa, Unye 
kız lisesinde erkek talebelc'!r de etmışlerdır. ıskelelerıne gıdecek yolcular fl!'ÖS-
29 uncu ilk~kul binaaında top- • Bugun de Denizyollarmın Ma- terilmem.ışlerdir. Bu iskelelerin 

ı ki d 
, ,

1 
. ı rakaz vapuru 4813 numarndan yolcuları ellerındeki seyahat ve -

anaca ar ır. ıv erasııne saat 4924 k d 1 b"l · "k ı ·ı D · 11 "d · 
10 

d V r B 1 d" R . . numaraya . a ar o an ı et sı a arı e emzyo arı ı aresme 
a; . 8 1 ve e e ıye e.ısı ihamillerini saat 16 da Mudanya - muracaat edecekler ve nnrmal 

Or. Lutfı Kudann hır nut' ıl e ya Sus vapuru 5450 numaradan postalarla RÖnderilecekle.rdir. 
b3ılanacaktır. Vali ve komutan 56'..::7 numaraya kadar bilet hamıl- ~rakya vilayetlerinden şehrimi 
kız ve erkek talebeleri 1t-ftiıı e. lerini Band rmaya ı!Ötürecektir. z.e gelen ve Anadoluya ~itmek is 
derek baynımlarrnı kutluhya - S d 9 d alrJ h calclardıır. Bundan sonra bir res- eyyar \'apuru a saat 1 a 1 tiyenlerin par.:ıstz n ine aid a 

Tophaneden kalkarak Erdek ve z rhklar da ikmal olunmaktadır. 
mi geçid yapılacaktır. Kara.'b!ıra yolcularını aötürec,~ktir. Bu vatandaşların beyannameleri 

Öğlede.ıı sonra, Baat 16 d.a Mudanya, Bur.sa. Bandırma ve nin tasn"i işi bueünlerde biUrile 
lsıanbuJd ki bütün spor kJübJ~ Marmara havzasındaki dii!er is - cektir. İlk olarak Denizyolile ~ 
rin,. mensub gençler iki saat de- kelelere nakliyat yarın sona ere- decekler sevkolunacaklıırdır. 
vaın edecek olan .spor hareket -
!eri yapacaklard.ır. r Facia kurbanlarından Güzel Sayman ile Fuad Koyman feci şe-

San'atlar Akademisi talebesinden ! kilde ölmüşler. İhsan ismindeki "-. ........................... ·--·-·-' 
Arabkirli Ahmed oğlu Kemal l di~er gene de a~ır surette yara - Kadıko""y ve Bey. 

-KÜÇÜK-

p OL İS 
Bir t'oktorurt gDnlJ:c 

11otrarmdan Sayman ile arkadaşlan avni mek- lanDU$tır:. Şoförün kazayı yaptığı ~ 
teb talebe6inden Manisalı Ahmed esnada kendine malik olmıyacak .ııK ı d 1 k 
Fuad Koyman ve kimva enstitü - derecede sarhoş olduf!u da raPoT- O!:l•Un a yapı aca 
9i.inden ban vak'adan bir mti<i - la tesbit edilmi~. Facia kurban- hava dene mefer İ 
det evvel Beyo~lunda bir biraha- lar.n.ın dün cesedlerini mua~ne 

-HABERLERJ- ' 

nede içmişler; bu arada şoför Arif eden adliye tab~bi Enver Karan .. . • • 
oklu Hasan da çok miktarda içmış- dcfinlerine ruhsat \'crm~r. KaJıkoyde hiilıılıl bazı tohrı -

Doktorun 2000 liraADı 
çalmı§lar 

tir. Bundan sonra tı0för Hasan Suçlu şoför Hasan dün adliveye bat yapılarak, ekiplerin çalıı -
Taksimde bir ~arajda bulunan te.slim edılmtş, alman üa<lefil!lde maları lıontrol eJilecek 

T abimde, Tütuf er caddesinde 
Deniz apartımanında 2 numarali 
dairede oturan Beyoğlu hastaneıi 1528 numaralı otomob l nı e kaıt- suçunu itiraf ederek: 

mış, ~ezmek mawdile hep birlik- c- Süratli {\"idiyorduk. Ceık da 
te içine binmişierdiT. Fakat evvel- sarhoştum. Harbiyede mektebi J!eç 
ki (Un tek numaralı taksilerin «il- tikten sonra. ne yaptıj!!mı, ne o -
nü oldu.tundan, şoför ıvakalan - lup bittitini tavin edemiyorum.> 
mak korkusıle o•omobili tbüvük Demi$tir. 
süratle sürmde başlamıs. sariloş.. S~lu diin ~vakit Sultanah -
lu.ıtun verdi~i ceı;3ret ere buna in- med 1 :inci sulh ceza mahkemesi -
zimam etmiştir. Harbiyeye ~eldtk- nin kararile tevkif edilmu,tir. 

Almanya ile 
ticaretimiz 

Asım Baliaya jübile 
yapıhyor 

Önümüzdeki Pazar ~ünü Kadı - doktorlanndan Necmettin İzmirli, 
köy kaza mıntakaın dahilinde ya - evvelki gün zahıtaya müracaat ede
~ıla~ olan hava .taarruzlarına rdc, yazrhanesinde saklamakta ol -
karşı pasif korunma ve para~tçü- duğu 12150 lirasının içinden 2000 
lerle mücadele tatbikatın3 aid ha- lirasnın meçhul hırsızlar tarafından 
zırlıklar ikmal edilmiştir. Kadı - çalmdıığını iddia ctmittir. 
köydeki tecrübelerde hakiki bazı Yapılan tahkikat neticesinde bü
ta:hribat yapılacak ve buradaki e- tün şüpheler, doktorun dairesinde 
kiplerin ~alışmaları teftiş oluna - hizmetçilik yapan Emine Münevve.r
caktır. le Ayte.nin üzerinde toplanıru~ bun 

Gelecek hafta PazaT ~nü de, , lardan Emine Münevver zabıta ta.. 
Beyoğlu mıntakası dahilinde !hava rafından yakalaıunlftlr. 

Sen haftalar içeriainde Alman - Memnuniyetle haber aldığımıza taarruzlanna ka~ pasif konınma iki gündenberi ortalarda görün -
yaya yapılan ihracatımız rr.ühi.m jfi;re, halk sahn~sine 55 yıl hizmet kcriibesi yapılacaktır. Bu suretle miycn Ayıe aranmakta.dır. 
bir yekiına bahj:t olmaktadır. Yeni et~ ve b~n 80 yaşında. mub- İstarlbulun bütün kazalarında ma 
anlaşmalara cöre, Almanyaya ih -1 tacı muavenet bır vaziyette bulu- halli tecrübeler yapılmış olacak - Fırlıyan tekerlekten yaralandı 
raç edilen mallardan başka 'kle - nan emektar san'atkar Asım baba tır.Müteakiben tecrübelerde hazır Dün, Sematyadao Yedikuleye 
rinı iıesablarındaki borcumuzdan için ~ir jUblle yapılacaktır. gitmekte olan toför Cemalin idare -
mühim bir kısmı da azalmıştır. 18 Mayıs Pazar günü akşamı buh•;ıan hakem heyetlerinin ten - aindeki 3491 mımaraL kamyonun 
Son _,........,.ıilen kleri~ hesabla - Şehir Tiyatrosu komedi .kısmında kidleri tasnif olunacak ve ~örüle- birdenbire ön tekerlek lutilderin -

_,,.,...""' k l b ·-b·l · · cek noltsanlar lıaldanda 'kayma -rındaki lberçlu bakiyelerine na - yapılaca o an u JU ı e ıçın ori - kamlıklaTın rlikkat nazan ~lı:ile- ' <ien biri patlaml1t hu ,,üzde:n fulı. 
zaran Almanyaya ~ borcumuz jinal bir ~ram hazırlanmıştır. ccktir. Bundan sonra tstanbulda yan demir çember, o llll'ada cadde-
7,1ta,5oo liraya inmiş bulunmak - Jübilede meddahWı başlıyarak umumı· bir deneme v. apılması mub den seçmekte olan 19 ptlannda 
tadır. B Ve D hesablarındaki mec- \,.,....;;nkü tiyatromuza kadar tema- ·1 H -~ ad d b" L~- -L uuı,;u temeldir. auue ln a ır U"Za çarpana~ ya-

Akne güzde 
Erğenlikler 

muu alattaiınuz 2 357,400 lira<iır. şamızın bütiin nevileri ~östcrile - ralanD189Dll .d>ebiyet venniftiT. 
Şoför Ahmedin idaTeeİltdui ltam Bu vaziyete nazar~ıı Almanvaya cek. Asım 'baba da san'a.tkar Na - Tram-aydan dü.-. -----L Yarala kız, tedavi edilmek üzere 

yon dün Yıldız yoktJtUndan Betik= kler;.- besalxadaki• tborcuınuz şidle. INrlilrt~ ı;on t'!msilini vere - "' ""-·· ~ Ha.eki haatanesine kaWınlmq, ka.. 

Bau gen.ç kızlarda -ye bilhuila 
erkekleroe şebabet 7&§lannda. 
yü7.lerinde Junnızı taneler çıkar 
11ıe bu tarll\1&1 taneler buan o ka
dar oot ve ilk olur iti Jüfln he
men bi.r ts&nını adeta arterler. 
Bu ıenç erkek ve kızları ~k ımer. 
Blleri daima oradadır. Bunları bir 
a.n ene! ıAeımıek .ç.n birçok ça_ 
reler4! tıaş nnırla.r. cad dok orla.. 
rına giderler fakat gene büyük 
bir netice elde edilemez. Çunkü 
bu nihayet gençllğin muayyen bir 
devresınin bazı kimselerde b r ne
"Yı te7.&hiiriklür. Xıolay kol.a.y gide.. 
raemez, nihayet f84 bir parça da.. 
b8 <>lgunlqınca butun bu taneler 
kaybolur glder. l(adır olaralt ba
~a.nnda daha ur.un mtiddet de. 
vam eder. IDe41lima c1Ji bJnun 
kat'i bir ılll.cı yoktur. Fakat bırçok: 
defa miiATi maktarda alkol ve 
etA!l' maıhHU4lnden gilnde iki del& 
yüzü firiksiyon yapmatla :i~·i ~ 

Uceler elde ectameıaedlt. Eczane
den meaeıa on "1ef gram alkol ile 
on beş gram et.er altp birb Nıe 
karı..armaıı, aPını iytoe kapama.. 
!ı ııre dedilimis gibi günde iki dıa. 
fa rtl'ibtyon ,epmaltdır. Bazı bj... 

yük "fe ucu cerahatli tanelerın de 
tedavi.si o taneilerden alman oe. 
ha.tt.e ,.epılan 8ıfl ne mlmkün o. 
lur. Bu suretle ;yı neticeler elde 
etmek mftkin alu-r. 

la!a inerken; ekzoz borusu patla ..,..., kt Küçükpazarda Hamam aokağm -
~11t..;ıı:ı· .. ,. hi•I olan aadmeeen kamyo - 4.7.e,ıoo liraya bali.l' olmaktadır. ce ır. da oturan aekiz yaflannda Sa- za etrafıında tahlcikata batlanmlf -
""~-1<:1' 1Nn içinde bulunan ameleleTden Klerinc hesaelanndaki borcumu - Tramny idaresi mÜfllTir lim adı.oda bir çocuk dün bin. tir. 

Mu •• mu··vazene.ini kayaederdc cad zun bu dereeeye inmesi Almanya- .. •V• 1 Si L _ _ ._. t. VÜT.UD .. .:1_n bırAkladı l Z Ö esaba mahsuı1ten .. h. avukatlıgı dıttı tramvay. ?ll~en ıe - ., .,- acı r- . 
~.-ı~ deye dütmüttiir. ya \>u h _ mu" ım . çerken, atlamak istemi,, mu • Babl&ane iskelesinde hamallık .,_ ____________ -il 

Bu .Jyıme neticeıinde ha~lnclan miktarda ihracat yaptldıiını ~os - Elektrik, Tramvay ve Tünel U- ff k olaınıyarak cacldr-ye düt- Ce.U J.stiıeıı ekuyueularıın• 
lliır surette yaralanan Musa; bay - termekt.edl ir. ~!~r taraft:ın Al 1 - !."'1m hmküpkvidrliğık. mü,..Mvi;. !_vuHkst": =ütt:r. Bu Jıukut neticeaiııde bafltl- ;:::o~!:~~ <=.;~i;ç::d; .... palu 7Glbmalannı rica e-

-~2 a1n oir halde Beyoi}u haetaaemne manya ı e ya.,..... umwnı an aş - ~a u u o toru umo ayn da ralanan Salim tedavi altana •-· Mrim.. üai !akdinle istekini 
lllHt ..kledilmift:ir. malar yekW1u da 40 milyona vaT- Ürgüblü tayin edilmiştir. Merhum lı n yat2r ' oturan ve ayDi yerde aanclala lb ~ •plrabıle ria kahr. 

mıi 11ıulunmakta<lır. :in iyi bir ıs - Şeyhüüslim Hayri Efendinin oğlu a nml9 · rahim dün bir ~ 'meeeleeinden do -
Re.im sersiıi 1ihilal merkezi haline .eelmis ola.n ~lan. Münib Hayri CenevTe .ü.niver - ( KUçOk haberler ) layı kavga etnü,ler: ba emnada lbra-

memle'ketimizden Almanya ve dı- aıteftnden mezundur. Kendısıne ye- . _ ilim: Khüli bıçakla ricudünün --------------
Ceaç. r~lar •. yan~ nal J.'. da .!er Avrupa memleketleri büyük ni vazifesinde ba'8rılar dileriz. • n _ ı_.ı: __ ı.:-_ aid 1 muhtelif yerlerinden yaralamtflrr. ( Yenı" • ) 8amı Bırlaitnde bir re.nn ...... a. . . erde bul aJrıtadı la t -- - ~Y~ ....... ,....ye . 0

... Klmil tedavi altına ahnmıt. im... _ neşnyat _ 
pcaklarchr. İstanbul limaaı ve tip- 8Q)lln$1 . . ':1nm mü~~ Eğlence yerlerinin ıımflan Yrl?ız ha~esını alarak, Y.fJIİ) ~· itim yakalanarak l.aklwada takibata ._.. ___________ _ 
leri rnevzı·ları seçihıek suretile ba ttı.al vuıyeti.!ft~ ~ . d ... tiri• ·ı cek haline aetinoeie karar Yem:ıJl*ir· batlanmlftlr. t.lam _ TW1' Ansiklopeüıi- 13 Un-

la L.. ..:.J A . r:'_L elclutundan bütun taM!Werm kar- erıt e Ba'---nin arka tarahodaki koruluk ıır aan ou aera ... e vna c..n>Af, .ır. • .ı..-'-kak .ad d"l k Eil 1 . . '-k -" 1 '"""' O·-:-.- dem;. .1:: • .:: ci •JW. bu.gün ıııtifar etmi§tir. Bu Hatmet Akal, Nejad Melih. Yu.uf "l~~ı m..-.. e ı me - . . ence yer erın~n yaz.. !"rue e. da halka eçdacaktw. -·- .. _,.. Ayıda Wlm 1arilinin eıı büyük ta-
karaçay, T•l1r'ld Atalay, Jll.an A. tedır. rıru haztrla~k .. ';1Zere aann~ların • Dünkü ilırac:Mımız 217 l>İll Eyübde Bahariye cadde9İIHle A- dını olan Ha.ueti Ayşe hakkında ö_ 
raken. Faruk Dea. Kemal Sönmez- , • •k • h ~flara takaimı ıtı etrafınd.ılu tet- ijradır Mı'1telif memleketlere ih. 1i R~aya aid yağ fıd>n1tasında ça - !Def' BDa Doirulun mühim bir JaDSl 
'--- Munı"" taz Y-- A--L Ar-•· Mes ut bır nı a kiklere devam olUıDmaktadır. Kış ve d··1 d-'-' _ _. \,.:"' - L ..... M ff .ı.nd L.! 1 .-r. -·· .....-u -· l d 1 raç e ı en rna o'"er araaıaua """ - :ımzan uza er • aa.. a oır .. •nte e. ---"·-....... habiv--n o'-- A-eıer l1e 

. Aı!.J· .n.:..... _ 11.L._, ı a _ ı._ yaz me•aİna erin e faa iyet gö.te - .
1 

Tıuuu ~ ,,....,.. 
111A&ı .JY ~ın "VllMll, ı~ l}'ell :ve ~ Jııliüekai'""' IDilkiyeden Hüsnü Be- • 1 . . . "f ,_ b I yaya anason, pe9b, fındık, Roman- dün bulu makine~~:'1 :r•s ~ka- Kı.rım han111'md&ki Ane Sultanlua 

Twanto eeerleri o.ı-.c.ktır ren ıazmo ar ıçın yenı tan e ~• u b lık it 1y d . 1 . nrlten, baslu demm u-zenne duı - . .. . . 
•-Jed" uh _...L __ •• •.ı-._.ıa kir otlu .-hd_.. Kretll Kömurleri edilmiyecektir. Bu yuler kıılık ta. yaya ft dı1c' a ;:r~ r,n:. ~re- miit. Tiicudünün muhtelif yerlerin.. daar Va.rşova tı1ııvuaıteslndekı Kının 
mc ıye m •~• ....... ~ Umua Müdürü ~rı Bekir rifelerini yaz mevınninde de ay : ye n ve,_ edn; anımar aya .ı _ _ L t 1 1aı1h ld ffilik&l asteniden 

Belediye heeab if1-i müdürii Gttu ile Profe9ir kim_yacer Mustafa nen tatbik edecdtlerd"ır. barsak bulunmada ır. U1'l1 ıcııemmiyet i surette yan anma- ıne a ara m 

Muh 
nna sebeb olrmıftuT. 1 kıymeW malillmt \lel'ilm4&ir. Taniri 

tar Acar Ankaradan diaına.- HıMdrı ~ kerimesi Belki.'! Yeni tarifeler hazttlanırken fiat • Küçük.uda yapalacak iatim - M ff d dit -'-
1'ir. ?'e mubeıeO.ciai An. IClli .. anm niktilları 8 Mayıs lMl değiftinnekten ziyade .qıruflar üze laklere aid plin haz:ıırlıanmııtır. Bu- Balat hastanesine na1dedilmiş, vah de cBLr t.ecavüzün iC yüzü. diye ceTab 

BeJed aza er te avi e · m~ üzere,Efkardati Ahmed Ateşin tecavüzüne 

lar~a. ~.bul . Leledi,re n lau- Pt:I; be sia6 .Be~u Bdedıye •-ı rind~ durulacaktır. Bir ltısım eğ - Tada yefil aa1ıa olacak klnm1ar tes- etrafında tahlu1c.ata bai!anmt11tır. vardır. 
•ı ıdare lıNi~ hakkında ala - loallDdıa 4o8tlarının huzurunda alct,e- lence yerlerinin sınıfları dciiıftirilc.. bit edibnittir. ~arihi kıymeti haiz ----........... _._ .. _ .. _ ..... _. __ .... -----·-·---........ ----.. -· 
darlara izallllt venrı~tir. d lmifC;ir. TarafQUe saadet dileriz. cektir. ve aynen muhafaza edilecek olan 

Pazar Ola Hasan Bev Diyor ki: 

- H..an !>ey ltala -
jİ kaı;.tlrken bir miııal 
9ÖYQoeTim. Bil.i;romın 
ki ..• 

Hepimizin sev • 
aiği ve memleketimi -
zin co çok yetiftirdiii 
zcyı.iD ... 

• . • Bir çOk Anupa 
memleketlerinde yetit
mez. Oralarda biT zey
tin dalına rıuıtee1mek 
fe•kalide baTierdendir. 

Huan bey - Ta -
bii rutgeÜnmez bira -
der. HaTb afetishn a -
.rlardanberi aömnedi
ii bir yerde zeytin da
lının ne iti varl 

yerler de planda pteıilmiftir. 

• Bir uüdc:let eVYel Marpaççu
larcia dükkanına mütteri olarak ııir
diii kahveci Melımedin çekmece -
ainden 300 lira çalarak, :lft.eAderu
na firar eden Ha.an lnce İA:ıillde 
bir h.s:z yakalaoarak. 1.t-.ıa ee
tirilmiştir. Suçlu dün adljyeye tet -
lim edilmiı Ye SaJtamhmed birinci 
fUlh ceza mahkemesinde sorguya 
çekildikten sonra, te•kif edilmit -
tir. 

Bu akşam tam 
saat 9 da Ş AB K sinemasında 

Mevsimin en fevkalAde Ye ibtifamh 

OPERA BALOSU 
Daveth1eri aruında: 
İki eehtlu n cazibeli kadını 

MARTE HARELL-HELI FINKENZEL 
Gülmeyen fakat güldüren iki erkek: 

THEO LINGEN - HANS MOSER 
İki ~ ve c:ür" ~ evli: • 

PAUL HORBIGER • WILL DOHM 
Bu akpm icin yerlerinm e..elden temin ediniz. 

• Maarif Müdürfüiünce yapı -
lan bir istatistiğe nazann bu deTS 
yJiı zarfllKla tcfırinmdelci ilkokuTia. 
ra devam eden ta!ehelerin •ayıal 
73.512 dir. Mektebe devam etmı -
yen 12, 70.f kız ve 10,951 erk~ 

çocuk velisi haklanda bmınt ta -

kibat yapılacaktıT. ~---••••••ill•••••lli••••••••.-
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Doğru söze ne denir?.. Fakat 
BUsmak ta kolay ddil. Bunu her
kes yiğitli,ğ'ine yediremez, hele 
'remel ıtibileri. iyisi mi ortalığı 
büsbütün karıştırmalıydı. Bu hu
susta Temel son· derece mahirdi. 
Raşlarını çatarak. yumruklarını 
sıkarak: 

- Baksana Apustol, dikkat et, 
elimin tersile bir sille indirirsem 
Zinciri kopmuş, kendini sulara 
'kaptırmış şamandıraya döner
sin! .•• 

Bu .şerait tahtında provaya de
vam etmek buı::'!alalık olurdu. 
Rimsc Apustolu budalalıkla itham 
edemezdi. Apuslol da provayı ta
til ederdi. 

SALATA 
Yazan: irfan Konur Mumun tarihindeki son merhale: Stearin 

mumları nasıl meydana getirildi? 

J' AZ.AN : EKREM RESJD 
Provadan sonra yt>ni yapışık 1 alırdı. Setvan ite onu teskine ça

kardeşler köşe minderlerinin üze- lışırdı: 
rinde istirahat ederlerdi. Soka~a - Aziz, dostum ... 

Bu adam bize b'll bol paralar va
dedivor... Hele bıraz sabrecielim, 
bakalım elbet sabrın sonu selfi
mettir! ..• 

- Evet amma b\r aydır snbredi 
yoruı! ... 

* - Sabrettik, ettiic, beyhucte 
çıktı. Ne haber var, ne de Temel 
reisin kendisi... Acaba ne oldu? .•. 

Kaıç zamandli." bu endişe dolu 
sualler Of balıkçılan cemiyeti a
zasının ağzında dolaşmaktaydL 
Temelin İstanbula hareketi ~
nünden'beri btr av ~eçmi~i. Bu 

deXh müddet zarfında Temelden ne bir 
çıkmağa müsaade :vok.tu. Günde - Ben senin dostun deiilim! ... 
ancak bir saat çıkabilirlerdi; o da s~Vlj{ili biraderim ... 
civarda dolaşmak şartile ... Baıan . -;-- Ben senin binderin ıv- mektub ~elmişti. ne bir haber. 

(Gün>ahann) bir İzmirli şirket ta
rafından satın alındı~mı ~eteler 
yazmıştı ... Ac-aba Temel rei.c; ne
relerdeydi.... Endişeler paradan 
ziyade Temelin şahsına matuftu. 
Cünkıü Of bahkçılan cemiyeti a.,. 

Temel Beyoğluncla bir gezinti ya-p- lim. · · · 
mak arzusunu izhar ederdi. Buna - Değildin amma oldun!... 01-
Apustol ş!dcletli itirazda bulunur- dun iı.şte •.. Hem de sunturlu cin
du. sinden ... Her şey aklıma ızelirdi 

- Gören. tanıyan olur. sonra amma seninle yekvücud olaca~ 
numarayı halka takdim ettiğimiz· aklıma gelmezdi. 
de rezil oluruz! ... Bütün emekler - Ne dedin?... Ne 
boşuna gider ... Olmaz, olmaz... Seninle ne olduk? ..• 

Der ve meselenin büyümemesi - Yekvii.cud!. .. 

dedin?... zasınm hiQbiri Temelden zerre n. 
dar sii'Phe etmiyordu. Temelm 
doğruluğuna, dürüstlü~nP herkes 
yeminle şehadet edebilirdi. 

için odadan çıkard:. Temel bağı- - O da ne demek? ... 
nr, çağırır. telidid eder. küfür sal- - Yani, tek wcud!... Şunun 
lar, nihayet hiddetini Setvandan şurasinda geçinip Jıidiyoruz ışte ••• 

Fakat jtÜ.n ıte.cli~, Temele 
kal"'Şl olan bu it1.mad, bu emniyet 

1 

u 

TEYZE 

yavaş yavaş azalmalta yiiz tuttu. hase4:>ec'i. Şetvan İstanbula hareket 
Balık avlarında uzun beklemeler edeli bir ay oldu$tu halde henüz 
sırasında. .kahvelerde, ll'ıatta so- kendisinden hiçbir haber ~elme
kak.larda Temelin ka~olması key- miışü. (Gülbahar) ın İzmirli bir 
fiyeti baslıca konuşma mevz.uu ol- şirket tarafından satın alındığı J(a
du. Tem~le karşı öted.enberi diş zetelerden (ij!renilmıştt Acaba 
bileyen bir iki k.i$inin: Şetvana ne olmuştu? ••• Schre ya-

- Paralan alı:p kaçmış olma· yılmış olan bu endişe Didarın 
sın!... dostlarına sirayet etmişti. Herkes. 

Diye ortaya çekinerek attıkları bir haber almak ümidile, Didarın 
fikir süratle kökleşmeğe, dağılma- evine koşmuştu. Didar bu misafir
~a. büyümeğe, berkesin içjni ke- lijti. evvela boşça . ka:bul etmişti. 
mirme~e başladı. BUtün azalarına Şetvan hakkındakı meraklannı e
sirayet eden bu ~phe karşısında ~ dosta anlatırken simalann f{Ün 
cemiyetin harekete ~me!li lazım- ~eçtikce daha mü~r.hzi olduj!unu 
dı. Reislikte Temele vekAlet eden Jli>rdü. Acaba hergün evini doldu
Durmus kaptan gün.ün birinde, bu ran konu komşunun fıkri neydi? •. 
vaziyetin böyle deıvam etmesine Didar bunu uzun uzadıya düsün
imkan olmadı~nı. J?id1'> İstanbul- dü. Düşüncesi yavaş yava~ uvku
da Temeli araması llzım iıeldiğinı sunu ka~ırmağa başladı. Srtvanm 
i~ri ~rdü. şahsı hakkındaki endişeleri vavae 
Durmu~ 'kaptanın bu teklifi yavaş ba<öka bir istikamete doğru 

müttcliltan kabul edilmesi üzeri- döndü. Misafirler sevreklesTTle~e 
ne Durm~ ilk va-purla istanbula ba$1amıştı. Gelenler de Setvnl'\:lan 
mnteveccihea hareket etü. b<ıhsetmez olmuslaroı. Koc~sım * merak ettiğini sövleyin:e şımdi 

Mtalya baltltçıl.lın cemivet;n. ""'fü;tebzi simalar tebf>ssüm "tm~ 
de ~n ~ikeıe büyümekte olan 1 ci1retinde bulunuyornıı. 
bir endi-şe hii \rfün ru~ '!\fo_ (ArUsl ftl) 



Balık esirde 

Fakat bir müddet sonra cinaıy.et 
meydana çxlrnııştrr. Katiller yakalan 
mış, Ba.lıkeır.ir ağm:eza mahkemesin 
de görülen muhakemeleri netice -
tltnde idaın.a mahkUın olnıu,lardir. 

Bu iki canavar bir kaç gün evvel 
fChrimizde idam edilmi,lerdir. 

T rabzonda ev kira tarı 

Biraz sonra h::ıurl:anan y~mek 
safrasında Verity'ııin yeri bo$ du
ruyordu, Ber~ ve arkadaşları ar
tı'k yemeklıerini ~ sahibleri ile 
beraber yemiyorlar ve kütübhane 
odasında cturu)"Orlardı. Onların 
şatodaki bu halleri, orada bulu
nanların karşısına asılmış bir Da
mocles kılıcına benziyoı:-du. 

Hiç kimse fazla konuşmadı, bil
hassa Stephen hiç a~ını a.ç:madı. 
Dostunu tekrar bulmak arzusu içi
ni yakııp kavuruyortfı.ı. Ve onun, 
kafasından silkip atamadı.R• ha
yali bir tek kelime l>i1" ~ieme-
sine mani oluyordu. . 

Kürk mantosunvu içinde oldu
ju halde titremekte olan Mrs. 
Dean'e, Phil'in nezle old~nu ve 
,.atınağa fittilint SÖyledi. 

Torray ve o, Bergin, Verıty111in 
~ olduğunu farkettıkleri zaman 
böyle cevab vermeğ-i de kararlaş
tınnışlardı. Şato sahibi buna razı 
olmuştu, fakat Garrison, onun se
sini çıkarmıyacağını da biliyor ve 
.Philippe'in ,ga_V'bubetindenberi ev 
sahibinin tuhaf bir sükUta ~ömül
diiğünü ~rüyordu. 

Mis Mae Reay de sükut içinde 
yemeğ'ini yivordu. Garri.son, onun, 
bir iki defa kendisine baktr~ını 
~dü, fakat ıenç kızın neler dü
şündüjffinü ~nlamak bir türlü 
DWm.kün dej!ildi. 

Garrison ırenc kızla kon!l.s.mak 
)(:in hi:çbi'r fırsat elde edemedi. 
Yemek bittikten sonra da~ 'kız 
ve b~ odadan çıkıp Qittiler ve 
btr daha relmediler. 

SON POSTA 

Yemekten sonra ikindiye kadar öğrenmek ~in bilardo salonuna 
geç.en zaman zarfında mü.temadi- doğru yürüdü, fakat üç ahbabı da 
yen yağmur ya~dı ve Philippe de poker masası baş·nda ve sigara 
gıöriinmedi. Phyllis ve annesile, dumanları arasında ~orunce, 
holde, şöminenin önünde kağıd Phil'in projelermi elinde olmıya
oynayan Stepıhen ~ittıkçe endişe- rak altüst etmek kayg!ısile geri 
!erinin artmakta olduğunu hisse- döndü ve onlara Torray'yi ara-
dıiyurdu. mak.a olduğwıu söyledi. 

Bütün düşüncelerini oyunun ü- ~am yemeği de ~eldi, fakat 
zerinde toplamağa gayret ediyor, Verity gene ortada yoktu. Sessiz 
fakat hala meydanda yok olan bir anlaşma ile hiç kimse aklına 
dostunun akıbeti kendisini şaşır- gelen düşünceleri ima bile etme
ttyordu. di. Bu esnada Stephen, şato sahi-
Dwi~t'in hakkı va::..· diye de dü- binin şüpıheye düşmekte olduğunu 

şünüyordu; Vcrity köye kadar tahmin etti. Flora bakışlannı A
~tmişti. Böyle olmakla beraber merikahdan kaçırıyordu. Deliks.n
şato saıhiıbi onu gören oldu mu eli- lı, genç kızın, kendisile beraber 
ye sordurmuş ve aldığı cevab da bulurun.aktan - ?Üphesiz ki ıbaba
memi olmuştu. sinın emirlerine boyun eğerek -

Phil hakikaten şatodan çıkmış kaıçındığ'ını anlıyor<lu. 
mı idi? Zira Berg veya içlerinden Yemeğ'in sonuna kadar hiçbir 
birinin D'Arenne'i öldürdü~ mu- şey sövlemedi, hiobir hareket ya-p
hakkak olan arkadaşları, bu istin- mad1. Sofradan kalktıkları zaman, 
ta·k işinin canlarını sıkt;ğın! ve ~enç kız, Mrs. Dean'e, yarım baş 
bundan va~eçmesmi Amerikalı- ağrısı oldu~ınu sövliverek, af di
ya söylemişlerdi. ledi ve dısan !litti. İkı Amerikalı 

HOiden dışarı çıkan Garrisona kadın da Mis Mac Reay'i taklid 
bu d~nce tahammül edilmez etıtiler ve Garrisonu, sat.o sahibi 
6'()rünüyord.u. Hakikati ~den ile beraber yalnız bıraktılar. 

Şato sahibi, yemek esnasında, 
misafirlerine, adada!ci kuşların a
detlerinden bahsetmiş, onların ya
şayı.şlarını, hususiyetlerini anlat -
rnıştı. Sonra da, çatal kuyruklu 
yabani deniz ör-deklerine geçmişti. 
Bu esnada Duncan kap!nm eşiğin
de göründü, efendisine yaklaştı 
ve kulağına bir ş~yler fısıldadı. 
Torray kabul işareti yaptı ve Gar
risona dönerek: 

- Bu akşam, denizin cezir vak
ti. polis çağırmak için bir haberci 
gitti; Mösyö Verity de onunla ıbe
raber . 

Dedi. 
Stephen de çok memnun bir ta-

vırla: · 
- Bravo Phil! 
Diye ihaykırdı. 
Sonra: 
- Ondan hiç şüplıe etmem. 

Herhalde gidip Arieli arayacak 
ve sabahleyin burada bulunması
nı ıtemin edecektir. 

Diye ilave etti. 
Fakat birdenbire, artık Floraya 

veda etmek lbım ıeld~ni, ondan 

Mayıı 

erı, 8&, yo n or es, 
trıa.sı, 23: Cazband (Pi.) 

lstanbul borsası 
-····-

8/ 5/19411 açılış _ kapanl.f rıatıan 

ÇEKLER 

Açılıt ve ıt~ -

Lond:r& ı Sterlin 5.2025 
New-Yort 100 Dole.r 130.-
Cenevre 100 İsviç. Fr. 30.65 
Atilla 100 ürahınl 0.99 
Madrid 100 Peçe~a 12.846 
Yokohama ıoo Yen 30lH5 
Stokholm 100 İsveç Fr. 30.525 

Esham ve Tabvili.t 

ikramiyeli % 5 1938 19.-
Ergani % 5 ik:rami-
j!eli l 1>3ı3 19.07 .. . 
ayrılacağını düşündü ve .bütü.o 
neş'esi söndü. 

Ev sahtbinin sert hatlarla dolu 
yüzü hiç değışmedi; sadec..'C: 

- Temenni edemli de öyle ol
sun. 

Dedi 
Ve bir müddet sert ve nüfuz e

dici bakışları Amei'ikalmın :vuzun
de dolaştı. Sonra başhizrnetçiye 
dönerek, ona, gaelık lehcesile ba
zı emirler verdi V<! ihtiyar Dun
can dışarı çıktı. 

Torray si.garasmın külünü silk
ti ve hoş ve merasıme navetkar 
sesile, hayvanlar ilminin kuşlar 
bahsi hakkında derin millahazal~ 
ra ıgiriştL 

xxxrrr 

Ertesi sabah gökyil:zü bulutlu 
idi, fakaıt rüzgar yoktu. Kalın bir 
sis talbakası bahçeler üzerindl! 
da1galanıyor ve göl, şatonun pen
cereleri altında, üzerinde hiçbir 
kırışıklık olmadan uzanıl> ~dl.
yordu. 

(Arba ••) 
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9 Mayu SON POSTA 

Mitil korunma 
kanunu 

' J ["Son Posta,, nın lisan dersleri] Bağdad uzerine Kadınlanm.z arasmda anket 
(B.prafı 1 iDc:i ..,fMla) 

tltınunun mcr't bulunduğu müddet 
.tarfında primleri veya Mlrprimleı:i 
herhantd bir aebcble oluna olsun ö-
denrniycn luryat ~ortalannı talika 
libi tutmaya hük<mıet ınezun ola • 
~tlr. 

G &Jda pratik usulle hava akını yapıldı (Baıtarn/ı 1 inci saufaıltı) davet etti. Şimd; her Tiick kadını 
~tarafı l inci sayfada) namesinde işaret ettiği .gibi cHer gibi. ben de yurd hızmetine haz.ı

kim mevzilerinden tardetmişler - büyük ~de erkeğinin yanında - rım. Gerçi vatan u.'?runda yapı _ 
d.ir. dır. Erkeğine eştir.. Şimdi ise lacak her hizmet müsavidır; falrat 

• 
:lngilizce ıBir gece evvel İngiliz hava kuv cBu ezeli hasleti yeniden meyda- bu vazifeyi herkes kend. ihtisas 

vetleri asilerin hatlarına de- na koymak fırsatı ~elip çatmış - sahasında yaparsa, el.bette ki alı -
vamlı suret e hücum etmişler tır.• nacak neticeler daha verimli ola _ 
ve Salı .günü cereyan eden muha - Son Posta bütün medeni dün - caktlr. Nasıl ki, biz matbuat men
relbe esnasında d~manı ibombar- yada aksi sadalar bırakan bu bü- subu kadınlar neşrivat ve propa -
dırnan ederek ve mitralyöz ateşine yük hareketi ve bu asil heyecanı ıJ?anda işlc>rinde çalışmağı dah.-ı 
tutarak kara kuvvetlerine daimi -gene Türk kadınlarının a~ından faydalı buluyoruz.,, 

Sigorıa?dann talile devresi cana. 
llnda vef atlan halinde talik 'tarihl
llc kadar tahakkuk etrnit riyazi ih -
li)-atlar bu tarihten tediye tarihine 
~dar hcsab edilmit teknik faizle .. 
rile bnlikte hak .aluôlerine ödene -
Cckcir. Talik dCVYeai csnaımda ai • 
IOı'talarmın i1tira haklarına halel 
ıelmiyecekrir. 

HAZIRLAYANLAR: 

Prof. A. R. Thompson ve irfan Konur 
olarak müzahir olmuşlar ve as.ler tesbit etmek istedi. Her meslekten e Olk b d 
Falluva istikametinde ric'at eder- kadınlarımızı bulup, konuştuk. ii mat aasın a lino-
lerken durmadan onları hırpala - Vatan hizmetine davet edilmenin tip operatö'tji lrlatı Na/gaz.: 
mıslar<lır. saadetini paylaşamıyan kadınla - c- Sayın Mevhibe İnönü bizi 1Gnc1. ders 

T &lik deneti .içinde ..kert vazi.. 
fecf e iken ölen aigortahJann hak aa
hl,lerine müemmen meblağlann 
lıtilcthnetçe tayin edilecek kınnı vo 
'-da11nıa riyazi ihtiyah ödenecek 
11\ilernmen raebllidao hültfirnetçe 
ht7in edilecek kısma aid ödenme -
lltİt primlerle aıürprünler teknik fa -
İtleri1e birlikte 'bu tediyeden teazil 
edilecelttir. 

Tallı: de+ıewi wcla 
Sigortala taiika t6bi hKlllnnq o -

laa aipnah talik dev:reei sonunda 
~y•t i8e sİfrorla 11tultavcleei bh· 
bi mu.,...e17e lünm kalmMlan ye~ 
llİden mer"iyet iktiaab ecleeek ve ııi
lertah talik devretıi.ne aid primlerle 
llirpriınlewin teknik feizlerile birlik
te tcdiyc.e1e MikUmetçe te.bit edi -
leeek ıu'tlar dairellindc mük ... Jld 
b.ıtu1acak, veyaaud ıicorta müdde -
ti o nic'bette uzatrlmalt Böretile ta -
~ edilmit müddete md prim ve Mir
l>tinı borçlanndan ibra oltınacalc -
br. 

Milli \:cmamne kaınmu hükiiwtle
~ne teTfikMı )'a1"fhln ~GJtlar•n Y4t 

ut:ırdara aid temmtan haTb tehlike -
lirı~ lı:arşı 9igortaıeı t>izsat Yeya yıın
ll'tft aitrortasile ifritral eden .,irlıet -
~ müste1'dten yapmaya bu islerle 
~I olmak BzCTe de alikah dev. 
~ t~1ckü1 müceseııe ve ofi.kri nez 
dinde bürolar tet\tili~ ve atoklan 
~orte edilen maddelerin aatıı fi -
iktlarma zam yapmak .uretilc yeva 
9-ir l!Mlretlerle prim taMİııiRe 1'ültu -
~ mezun olacllktr. 
~ ..... ~ 

S:wcnta maırraflarıotn ve prim -
leT'fe tamamen karıııl•nmayan hıı..,.r 
ht?mfna.tınm kaJ'9!hiı olm.lı: iir"'re 
ea~fm. lörum gi5riilecek ınd>alil 
rniflt korunma ltamıncın\tn -i 3 üncü 
rnaddeaine tevfikan temin ediJC<"ck 
SCrntayeden aynlacaktır. • 

Prbnler tefrik eh.nen Pt'lralar 
tnflı:tat'ftMl balii oldviu v~ .igorta 
tannfnetmnı. t~ne r.imcn ıi -
lforta iflerinin tasfiysnde para a·t.. 
tı~ taltdirde artan para hazineye 
İtttfk•l cdocek'tir. 

Lesson Sixteen 
l~ alfahesiııjn de\tams: 
ıİ!)flilizoenin ikinci harfi olan 

B (t>i) türkçedelri j(ibi telaffuz e
dilir. Misaller: 

boy, baclL 
1~ilizce~ üçüncü iıarli olan 

(c) nin adı (ai) olup okun~u 
mutı teliftir: 

1 - e harfi a. o, \1 harflerinden 
evv~ı jle}Use türkçedek.i k .gibı o
kunur. Misaller: 

cat (ket). 
come (kam). 
CIJ1) (kap). 
2 - i ve '! harlleorind~ evvel 

~lirse türltçedeki s Jtibi okuaur. 
'1isaller: 
c~tte ( sit(ttet). 
faoe (feys). 
rice (raya;). 
3 - Kendisindt:n Mnra h harfi

nin j(elmesile basıl olan terkib 
türk{'edeki ç ~bi okunur. Mi~l
!er: 

dıin (çin). 
ooair (çea). 
İ~lizcenın dördüncü harfi o

'•n rD> nin a:h cdh dir. Turkçe
deki clbi okunur. Misaller: 

drink (drink). 
bread (bred). 
İn.,Vlllcenin ~ci harfi olan 

cE• nin adı eh dir. 
1 - Türkçedeki F, ve müşabih 

okunur. Fakat biraz türkçedt>ki i 
harfine yakın sec verfr. Misaller: 
e~ (~~). . 
nec'k (neck). 
rest (rest) . 
ten (ten). 
pencil (penıftl). 
2 - Fakat bir kelimenbı sonun

da ~elen F, sessizdir. Misaller: 
come (kam). 
face (feys). 
hole (hou l). 
knife (nayf). 
nose (nouz). 
opposite ( opozit). 
3 - Bir kelimenin sonunda (er) 

~klinde ~len terkib A harfinden 
bahaederken s<>yledi~z atıl A 

Yanlımser-ınl8r C•mty· al: ~bidir. Misaller: 
o tm bitter (bita). 

faaliyetiıi bazfud1r1yor winter (uinta) 
water (uota). 

(Baıhnılt 1 i.ei •Jfacla) -t _ Bir kelimenin sonunda 
rıılılerdh'. Toplantıda cec:ıAe ,,;eri-
&tnde ~ ba_vanlarla .aönüHii {el) ve (en) teklinde p;elecı tE>rkib-
'-·~ -' ·. ,. de e oktttnmaz. Misaller: 
~cılı.k kanları etrafında ) 
aôrüsmelerde bulunulmaşhır. seven (sevn . 

LWumlu ıöniillii hastabakıet el~en (ilevn). 
~ltilAtının kaç devre kurslar a - broken (broukn\ 
Çıltnak IW'eti1e yetiftfrHeceii, ay- vessel (vesl) · 
l'lca hastanelerin idare Werin~ Keır.a (everv) kelimesinde orta-

daki e okunmaz: evri. 
Çal1'6Cak kaç işçiye ihti,.aç oldu - 5 - ee ve ea tertibi ttırkcede-
iu etrafında durulm~tur. 

\lina vaziyetleri müsaid olan ki uzunca i ~ibi okuau.r. Mitt.11<-r: 
lialkevierinde dJkiı, saraı w ecza sweet (suiit). 
baı.ırıama atelyeleri açılacaktır. tree (tri) • 
Gönüllü hastabakıcıltk kursları - kneP (ni) · 

meal (mil) 
hın da bütün kazalara teşmili ka - east (ist). 
:rarlaftınlınıştır. Her mahailede 
beher on evden bir okuma ya:ıma ei~teen (eytin). 
bilen !beyanlar kım•lara davet o - 6 - Bu kaidenin ist;S113SI nla-
hınacaklardır. Bu hu.usta kayma- rak e şeklimle olnınan e terkib
kanılıklara lüzumlu t~1Alltta bu- leri qaiıda jZÖsterilmi~tir ve yal-
hmulmuştur. oız bunlardan ibarettir: 

İkinci toplantı aut 11 de "*'ne e~t (eyt). 
liayryie Kırdarın riyasıetınd~ ya- breatfı (br~). 
l>dmış, bu toplantıya maarif mü- l>read (brıı-d). 
~ Çoouk Esi~ Kurumu, ready (redi). 
leızılay ve Çocuklan Hı:maye Bir- head (hed). 
liti mümessilleri hazır bulunmuş- weather (ueda). 
lardır. Toplantıda babalar.1 as - 7 _ Diier bir hususi ın.n ola-

kere «iden, aruıeleri de call.f&n <»- _.. k ele-ffn ve En.rlish kelimcleri
cuklann ne suretle himaye ~le- nin ı..--·-A"ki e harfleri i jlibi ~ 
~i ;t?6rütıülmüs. bu hususta bir kunu~ 
~ram ha~rlanmaaı kararlaıtı - eleYen (ile-Yn). 
rılıruştır. 

Ö~leden so~ra da idare heyeti Englistı (ingtiş). 
çalışmaları için vardımcı 'ko!a ııe- İ~ilizcenin altıncı harfi olan F 
çilen bayanlar, Bava.-ı Bnlide Edi- türkçedeki f harfi Jeibi okunur. 
bin de i~irakil<? bir toplantı :vap- Misaller: 
rıuşlardır. Bu toplantıda cemivet four (foa). 
şubesinin şimdive kadar neler from (form). 
yapt ~ ve bundan ııonra vapıla - fıve (fayv). 
cak i~1er etntfında ıtörii!Ulmü~ür. Jett (left). 

BıJll!iin aat 14 de eönüllü has- İ~liz.cenin yedinci harfi olan 
tabakıcı kurslan hazırlıklan hak- G nin adı ece• dtr. 
kında l?C>rüşülnıek üzere ikinci blr l - Ekseriva türkçedeki JI. «ibi 
toplantı V'll'Pllacaktır. Kursların okunur. Misall~r: 
~m· buııün ~azırlanaeaktır. jlarden (~ıtadn). 

Nisaı ic"nde lzmirden ~<~~~\ 
' "h t go (gou). J p 8 1 1 raca 2 - Fakat hazan il türk~deki c 

İzmir 8 (A.A.) - ~rimiz Ti- ~ okunur. Miial: 
t'.aret Oda• tarahndan hazırlanan Ora~e (orenc). 
i.latiatiie nazaran Nisan 9-41 ayt 3 - (nst) terkibi bır harf~ o-
Zllrhnda limannnızdan dıt meml~ lpınur. Sanki a~ il harfinin eı
ltctlcre 693.665 lira kıymetinde kanldılı yerden ~ıkarılan bir n 
5.351.128 lcilo maluul iıraç edii.. harli ~idir. Misal: 
ıni~tir. toneue (tana). 

Tayyare ile toplar nakledildi rmuz, bu ölçüsüz sevinçlerini aşa- bu şerefli vazüeye davet ettir; 
writin.g (raytinıl?). İngilizler 300 den fazla esfr a1- ~daki cevablarla ~evelediler: için, ona minnctt..arız. Vatan istik
Bunun bir tek müstesnası ffin- mışlardır. Tayyare ile muharebe l lali mevzuubahs olan yerde. heı:>i-

ıcer) dir ki fin-ga şeklinde n ve g meydanına nakled;ıen toplar Irak • stcmbal adliyesinde hCi- mi.z erkeklerin yanıbaşında üze -
harfleri ayrı ayn okunur. asilerinin hezimete u~ramasına kim namzedi Seniha Ô:r.yurd: rimize düşen vazifeyi yaprnağa ha-

4 - gh terkibi birkaç k~limede yardım etmiştir. c- Sayın Bayan 1nönünün biz- z ırız. Bu büyük vı:ı?ifeyi muvaf -
okunmaz. Mi.saller: İngiliz hava lcuvvetleTi El Ra- ı~re neşrettiği beyannameyi ~a _ faki~tle başaracağımıza ve bu im 

straj;ıbt (streyt). şit tayyare meydanını tekrar bom zetede okuduğum zaman, fevka1a- tmandan şerefle çıkacağımıza tam 
ıthrou-ı;ı (tru). lbardunan etmişlerdir. Çıkan bir de mütelıassis oldum. Böyle za _ imanım vardır.:1 
e~t (eyt). yangın bir hangarı tamamile tah- manlarda Türk kadınlarının ~ok • Saltanahmcd 1 inci •lh 
İ~li:ıcenın .sekizinci harfi olan rib etmi~ir. büyük vazifeler ~ördüğünü }·akın ceza mahk~mc•i katibi Me· 

(h) nm. adı (eve) dı"r. Tu" r'-redek1· ttJı· İki motörfü bir tayyare berha- tam bize ·sbat eder Anadolu ka l k y 
" .. .,, "" va olmuş, birçok tavvare albr ha - 1 • - e per aınaç • 

bi okunur. Misaller: sara u"'-'amı ... ır. Tavvare meyda _ dınlannın İstiklal harbi sırasında 1 . !Bı .. r:riinkü ·istiklal ve tam& 
h (h ) ,..,. ~· ne bQvı1Jt bir fedakarlıkla calıştık- . •-. ,....,,,- . . -
h ouse (h aus · nının havalanış pistinde çukurlar larını Jbü tün cihan bilir' Bu hiz _ mıyetım~.zın elde ~dilmesı h~ -

ole oul). açmıştır. İnıı?iliz tayyareleri be - mete münevver kadınlann da ısti- ı~da Türk kadının da ~ayretı ~-
Müstesnaları şunlardır: eh, JVı, men lıemen hı·~ı..ır· muka"emetle k ed 1 O da "'rke""ne ·"'" 

h th B k·ıı rd h t- k d ki ...., • raki ""k büyu"k semereJPr vere - ar 1 emez. '" "'' ... --
' · · u şe 

1 

e e ur çe e kar.şıla$lllamışlardır. cektı·r".~ Vaz"ıfemızi ı..~ftracaır..z., ven "'..ere~k .~ınırda:ı sınıra koş -
gibi ses verme:ı. Ha- _1_:_1_~ ........... "'' t Dü k Tü k k neyse bu 

İ~iı:cenin dokuzuncu harfi o- ·- -ınuın t dünya kadınlarına nüm~ne ola - 1:1:· kü' nı..:'\ ~ aauıı At t~ 
lan t nin adı cay> dır. Muhtelif Kahire 8 (A.A.) - Ortaşark n- ca~z. Mademki Bayan lnönü reh gun • ıuız er e oyu2:. a . . 
Şekı·ııerde .... '-unur·. giliz hava kuvvetleri umumi ka - berimı'~ir buna eminim» manevı huzurunda cumhurıyetın 

vıı. ~ı... tebı·-· zu ' • ilel~-t muhafaza ve müdafaası 
1 - Bı"r ."'e•li harften veva ıteS- rarganının ıKt: ~ 

" " ln~ı·z ha\•a kuvvetlen· Car e F-n F akültui umumi w.ln and ...._. kütl~ye biz de dahi-siz bir e den evvel ıı?elen bir "~ .... ı ' - ~ ·..- .... ~ •• 
siz tıar:fle takib edilirse (ay) aibi şamba ~nü, Bağdad\tayyare mey kinqa asi.tanı Melike Erıe • liz. Vatan müdafaası hususunda 

"' danını borl't>ardıman etmiş ve bi - na: Türk kadınına ne ı?ibi bir vazüc 
okunur. M~aller: naları ve tayyare meydanına 2i - düşüyorsa, seve seve yapma,ğa ha-

knife (navf). den yolu hasara uğratmıştır. Ba~- c- Bayan İnönünün Türk 'ka - zırız>. 
ri<'e (rays). dad civarında · vaşaş baruthanesi- dınlannı bu mukaddes vaz;feye 
side (savd). ne tam isabetler kaydedilmiş ve davet etmesini hepimiz 'beklıyor -
bite (l>ayt). bunun neticesinck! şiddetli infi _ duk. Şimdi öyle mes'ud ve coş -

e Fen Fakiiltui kimya mü
hendisliği •abesi son sınıl ta
lebuinden biri: nine (nayn). laklar olmuştur. Askerr binalara kun bir sevinç kensindeyiz ki . •. 

i harfinde di~er harflerle bazı isabetler kaydolunmuştur. Ha _ Bu büyük işde Onu başımızda gÖT-
terkibleri de avni sesle okunur. naidi"de yerele duran tayyareler mek bize iman ve enerji verecek-
Mesela ~ terkibi böyledir: r~t üzerine bombalar atılmıştır. tir. Çalışacaltız ve Türk kadınının 

c- Türk kadını $?eri hizmet -
lerde vazifesinin büyüklilküni' 
müdrik olarak, seve seve çalışa
caktır. Çünkü, biz damarlarımız
da çalışmaktan ve fedakarlıktan 
yılmayan, samlmaı bir iınanla o
nu başarmasını bilen bir mılletin 
kanını taşıyoruz. Yapacağımız iş
ler avn ayrı belki küçük olacak -
tır. Fakat. biz büyük isleı in. an 
cak küçük şeylerin bir ataya gel· 
mesile başarıldı~na inanıvoruz. 
Bu şerefli yolda rehberimiz Bayan 

(ravt) · k d k" t yaratıcı kudretini, dün oldui?u ı;ı;i-
Bu ·kaı'denı·n m.:a.ım bir iııtı· ...... a- Hab'banıye mınta asın a ·ı e - · d 1 k di MI ,.,, 

uıı "" pclerj işgal eden İngiliz kıt'alan bi, bu~n e ne ere a r 0 u~u-
sı give (giv) dir. _..ı.. nu medeni dünyaya bir daha ,gös-

2 - i harfi e~er iki sessiz harf münferid cs.:m.erlerin zaman .zaman terece~z.> 
veya bir kelimenin sonunda bir açtığ'ı ates haricinde, ıpck az muka- e Ankara caJJesi Ülkü 
sc~z harfle takib ediliyorsa 0 za- vemet ~rmil<slerdir. 1~iliz mev

zilerinin şark•ndski muhasım lruv nepiyat yard•nda Semahat 
man türkçedekı i gibi okunur. Mi- vetlere, İnJtiliZ hava kuvvetleri ıta-
saller: 1 1 Ôke: 

bitter (bita). rafırxian alır hücum ar yapı mıs- c- Bu hareket beni ~k mem-
tır. • h' drink (drink). lnıilids 6 top iğtina."11 et~ler nun etti. Ben kendim vatan ız -

is (iz). Kahire 8 (A.A.) _ Ortaşark metinde üstüme düşen vazifeyi ifa 
in (in). İngiliz umumi karargnhınm tt"bliği: için müracaati düşünürken sa ·m n O 
lip (lip). Irakta iğtinam edilen malzeme B~a~y~an~İ:_:00:-~n::ü:..:h:::.e!:p.::im:.:.:iz::i....:b:.:ı:::.ı ....:v..:a..:z_jf...:.e:__y_e ____ -:_·--:--:-:---:----';-· -·-

İnönüdür.> 

six (siks) · arasında 6 top vardır. 400 den faz- dd Amerı·ka kat'i kararlar 
skin (skin). Bir hayırsever yur a· 
wind (vind). la esir alınmıştır. ar·ıfesinde 
Telaffuz edil:niven bir R har- lr~lk :>rdu!!unuı:ı~!} a~e~L se~Ü - şın Kızılaya teberrüü 

f' den evvel · urun ve atıl bir ses- Eettı;ı enn teşvııu e a l.(anıyeyc K ı «Butarafı 1 inci s:ıvfıu1a> 

ll~nharf <ribı' ıolt~nur. Misaller: anaice ve \ıainane bir aurette hü • Ankara. 8 <.A.A.) b"ld" ·ızı ı aky u - h d 1 
· 1 /"" l) c:um eden kıarnına karşı 6 Mayıs - mUIDI met'kezınden ı ın me te • B~n bize teveccü e en S\:l 

Rlr ,,gee • ff ı..:· l d' Amerikahları.n harbi isteyip isteme.. 
first (föst). ta yapılan ve muva a · ıyet e tcteY- n: f ,_ •L_ •• y h A dikleri meselesi değildir. lngi)teı 
T ki..ı.. (t" k" ) vüç eden hareketimizden sonra, Gcnı6kte aonııoator 8 ya v- k d · 

ur 1'#11 or tŞ • t-- ~ • ··ru· ·· d d ptıcn yenildigvi takdirde, biz istese e ı -
th. t (t"'t"' ) Habbaniye ve Baırac:ta vaziyet sa - eınoar in o mum en evv ya ... ır een o ıın h temeıek de harbe gı"rmegw e mecb~r 
A 

•k.:- ·k ·d· .ıııı..... ol- lcin olara1' kalmaktadır. vasiyeti mucibince mer umun vere.. 
vn ıuu aı eve ı.auı fı d · · · 2 000 kalacağız. Sahte bir hayırhahlıkl · 

· tl türkçede Irak tebliii 9e9i tara n an cemıyebmıze · WIAb d"J , 
~a.dı~bc~ ki umu~Is~ll~r: - Beynıt 8 (AA.) - Irak tebli- lira teıberrü edilmi§tiT. Bu -~yırıe - ıon müttefikimiz mag u e ı ere 
..1 ı .ım ı o un~r. t) <Ti. ver ,_rddaşırmızm ccmiyetırnıze kar onun çektiği ıztırablar bize de te 

C-.:.rette ('>l"'Pre •· • 1d b L ı· m"ıl edı"lı'nciye kadar aldatılmamız .,.,~d. ( ·a"',· - n) • Dü..-n..an Senneldcbbane hava p yap1n1t o uiu u .. ıyrneı ı yar -rea ın.n rı ne; ,....~ • miisaad,. edecek miuiz} 
'·"""t ( -~t). meydanını muhasara eden kıt'ala - d11111 Kıulay Cemiyeti umumı mer- ' 

opposı e Oµv~• • ı. ~'- l b k . t kk"' l le fll Nevyoı:it Herald gazetesi harbi 
5 - Bazım da i kat'iJeD oi:un- rımıza oa-.ın sureti e ir taarnaz. czı ete ur e ar ar. hayati bir mesele olmadığı ı yazı -

maz. Misaller: yapmııtır. Kıfalanmız pddetli mu- B. Ruzveltin sıhhati yor. Bu gazeteye göre Amerika i -
pencil (pens\). harebele~den ıonra daha }azla mu. çin hayati mesele milletin huzur '" 
basin (bevsn). kavekmebn. faydaa~zl olduguk'lnu. laıılı- Va§İngton 8 (A.A.) -d Rluz. - emniyl"ti meselesidir ve bunu temıı 

-------------- yara yem mevzı ere çe ı mış er - velt'in srh'hi vaziyeti dün üze mıt- gaye ile Amerika milleti ve bükü -

iki A'man zırhhsı 
hasara uğradı 

d.~;· ~rhal lr.m?k
1
abil hücuı:ndad tİ~cab_- se de doktor iki gün daha ch~n meti harekete geçmek mecburiye _ 

au CQCn . ıt a ~~mız ~ v et ı . ır çılcmama•nt reisicümhura tanıye tindedirlcr. Mezkur gazete yazııın -
topçu atetıle duşmaoa agır zay1at etmittir. da şöyle diyor: 
v~rdirrniflerdir. Aı~er .it~arile za- Eğer hükiimet1e millet bir kar 
yıatımız az ehcm~ryetlidır. inenler esir edilmiş, bir mitral - gÜn zarfında bu noktada mutabıl 

6 Mayı. aecce Irak bomı.. -rdı vnzle bir miktar mühimmat elimi- '-k 
• 

1 08 
- J- ka!abilirle~ na7.arlanmızı tera11; 

( .__.-L 1 ~-....: .~) ....... t 1 · Se -'d bb h• ze ... .......,:.-.ir. Irak polisi A1maçişi .....--- -.. 7•- . ..-n ayyare en nne1 e ane - .... ~ ..... ._ ve tdcRmül v8deden bir i•tikbalı 
tahribi iki rekor ıesis etmektedir. va ı:ne~?anı üzerinde uçarak yangın yakınında yere inme~e mecbur çevirebiliriz. Akıri takdirdt" bütü 
23 adedi bir gece zarfında Büyük ve ınfilak b.ombala~ı • atmıılard!.1'. kalan dıüsrnan tavyaresinin müret- zırhlılarımıza, tayyarelerimize v 
Britanya üzerinde düşürülen düş- Depolar ve bmalar cidciı ıa. .. rıt ug- tebetını esir etmiştir. tanklarımıza ragmw en bir na•vonal 

• ..:~ 1.. t l Ratba kalesi ifpl edildi man tayyaresi adedinin en :J ~ - ra 1 mıotır. A ) D N B !losvalist dünva•ın,fa sadece barın -
seği olduğu ~bi, 22 adedi de bir 6 Ma>'1' öğleden evvel Irak bom- Roma 6 (A. . - . :. : ma~ ümid edehili~iz.. 
Rece zarfında İngiliz avcıları ta - bardıman tayyareleri dü~man te - Iraktan gelen haberlere gorc. dl- N k 8 (AA ) -- St f • -
rafından düşürülen tayyare ade - ıekkö}lerine hücum etmiılerdir. fiti ralt - Amman hudu~u~uln ~~nın a . e7or. · · e anı " 
dinin en yükse.lidir . düşman avcı. bir mukabil hücum bulunan Rutha kalesını ngılız kıt- JanF;d an l b Alm b 

Bu ayı~ ılk yedi. ~nü zarfıR- yapmış, şiddetli bir muharebeden alan İftral etmitlerdir. k .. e;a ~al" l~a, k~~ te daası 
da Alman bombardıman tavva - ıonra bunlardan biri ltaçmaia. diğe C"ııddi muharebeler olmuyor nın kut d. s·ın ~~ rek d ne? ı; ÔvAt 
resi zayiatı bu l'J!'E"tle 73 e bali~ .ri de Calbub civanna inmeğe mec Beynıt 8 (A.A.) - Ofi: f'tme te ·~ _ ~":'} ·:··. ah 

11
• 1 l · H lb k' büf" N' b cd'l işt" T d · · "k • • Muhaea.mat başlıvalı 6 gün oldu- man tevkif C'Ol m1,tır, un ann ara· 

o muştfu!:,_ d• .. ~ !.l uAnlm ısanboa- durf laı m k ırS. ayyakl ~' enmı_zl ı H·ıncıb x... halde lnailiz - İrak ihtilafı he- s•nda T ransocean ai1'Mlnın müdii-
yı zar 111,_ uşuru en an m c a o ra enne elX>flne ı e a ııou " •1 .. tf"" • • z T 
bardunan tayyarelerinin adedi 87 haniye baya meydanı üz.-rifıde uç nüz hakiki bir muharebe mahiyeti.. rı ,. mn ıır muavmı app ve onn 

. 1 1 D'" 1 ·ı 'd . lm ı...., Muha•amat bir ta - d" bulunm!\t.tadır. dir. mu1' arc ır. u~man tayyare en e fi nı a arn .,..r. " • 
detli bir muharebe ceTeyan etmi,tir. lmn münferid hareketlere inhiaar Harbiye naZll"llUn nutku etrafında 

Loadra 8 (A.A) - Hava neı.are 
tinin istihbarat servisi bildjriyor: 
Car~ayı Perşembeye ba~lı

yan ,!(ece, Saint - Nazaire mmta -
kası üzerine muvaffakiyetli bir a
kın yapmış olan İngiliz hava kuv
vetleri tayyar~leıi hedeflerini ter
kederken, denizde birçok mil me
safeye kadar Jl~nişlem4 olan bü
yük duman bulutlcı her tarafı 
kaplamakta idi. İki büyük petrol 
tasfiyehanesine ve petrol depolan 
tesisatına hücumlar yapılmıştır. 
İlk bombalar. hedeflere tam isa -
bet etmiş ve bunu takiben ~elen 
tayyareler, birdenbire büyük yan
f?lnlar çıktığını ve ttasfivooımenin 
yüksek ıbacalarının biribirini ta -
k~n devrildi~ni ,lilörnıüslerdir. 

Ber~en üzerin~ yapılan akın -
larda, iyi rüyet şartları, tayyare -
lere hP.clefler üzerinde rnijkemmel 
surette ~ak ve borribardırnan -
larını tam isabeUe icra etmek im
kinmı vermiştir. 

Tayyarelerimiz bombalarını hava etınefttt-lir Son rrüalerde de haber- Nevyork 8 (A.A.) - Nevyot'k 
meydanlarile mühimmat depoları ler azalm•••1 r. Sun gazetesi Stimson'un nutkunu 
üzerine bıralctı*tan aoara üalerine lrakhlann cep .. aneai u mevzııubahs ederek lngilt,.reye gön 
dönmU.lerdb. lrak'tarı Beyruta en aon gelen ma derilen harb malzemesinin naklin -

Düpnan 'bomhardıman ta,yare _ l6mata göre, hiaayetteki harbçi tah de Amerikan donanmasının kulla -
leri 6 Mayısta öğle vakti Bağdad rikiit .6kG~ bul?'u~!'1r. Bu, ınüte- mlmaıı lüzu~un~. -~iç bir hü~umet 
tayyar~ meydanile ııar üzerinde uç- addid aakerı ve sıyası aebeblere at- azaaanın hatta rcwcumhurun b1le bu 
mu,lardtt. HÜClım bir bu~k saat folunmaktadır. lrakın cephane-.i RZ kadar kuvvet ve sarahatle ileri llİİr
aünnüı ve prda bafif hasarlar vu. gibi gözükmektedir. Filhakika Bağ- memi~ olduğunu kaydetmekte n 
1tua aelmiştir. Hava meydanında dttd hük6metinin elinde ancak za - harbiye nazırının. Ruzvelt'in müaa
bir binaya da mbet vaki olarak yaf ııtolclar vardır. Diğer bir sebeb adeai olmadan bu tarzda beyanatta 
yenmı ... da, yangln diğer binalara de Irak han kuvvetlerinin uğradı- bulunabileceğine ihtimal verilemi -
airayet ~eden söndiirülmü~tür. iı zayiattıır. Esasen lrak'ın r.ncak yec:eğini ilave evlemelttedir. Bu de 

Carşamba ~nü öğle üzeri üç bir kaç tayyare filo!lu vardır. rece ehemmiyetli beyanatı sadcc .. 
We1linı?ton bombardıman tayya _ Beynıt 6 (A.A.) - Ofi: bir tecrübe balonu addetmek büyük 
resi Ba~adın ~ıibıinde bir garı Dün ıaat 2 1 denberi, Irak tel - bir hataya düşmek olur. Stimson'an 
bombardıman ederek bazı hasar _ ııraf servisi, bütün faaliyetini kes • .özleri Ruzvelt'in ıu sözlerile besa
lar vukua (?etirmişlerdir. Bir er - mİ!lt:İT. Bağdad radyosu, mutaddan her okul"'malıdır: 
kek, iki kadın ve bir çocuk ölmüş, daha zayıf bir tarzda dinlenebilmek ı<Kafile himavesi ateş açılması, a-
2 asker varalanmıştır. t•dir. Samldığına göre. nesriyata teş açılmaıı da harb dem,.ktir.» 
Düşman tay are!eri Ravadi ya- devam eden, normal radiodifüziyon Bu gazete yazııın1 töyle bitiri -

kınında Irak kıt'alarını bombar - poıtta11 değil, fakat kral suavına yor: 
dıman etmilsse ıde cok büyük hasa- yerleftirilmiş bir mürsilcdir. Bıığdad Bu sözleri harbiye nazırının ınut
nwt vukua ~irememiştiT. iatuıyocwnUQ. ı:ayyaTe meydanının kile kartılattııarak tekr,u tekrar o

Bir düşman naklive tavvarPsin- ağ1r 9'11'ette bombardunan edilmit kuyunuz ve mlnasma iyice nüfuz ~ 
den Haddlisa tayyarıe meydanına oldujM öirenilmiftir. diniz. 



8 Sayfa SON POSTA 

Tarihten sayfalar lstanbul Levazım Amirliğinden Verilen 
Harici Askeri Kıtaat. ilanları 

(8aftarah 2 nci tayfada) 
kedonyalılar bazan dcrmliğine on 
altı sıra tutan sık saflar teşkil e
der; uzun mızraklarla. sağlam kal
kanlarla, silindir gibi düşmanı 
çıt:ıner, ezerlerdi. 

Filopimin kendi piyadesini de 
onlar 116bi yet istirmel!e ba~ladı. O 
sırada İspa~talılar Arkadyayı js
tila ettiler; yeni reis yeni ve mun
tazam ordusunun başında düşma
na karşı çıktı: onları darmadağın 
etti; lhatta reislerini kendi elile 
öldürdü; bu onun yeni nizamının 
kazandırdığı ve Alhaelilerin çok
tan beri görmedikleri zir zaferdi. 
Filopimin bunun üzerine Yunan 
denizinden Ege denizine. Patras 
2<örf ezinden Orotas kaynaklarına 
kadar ,genişliyen Ahae birliğine 
kumandan seçildi. 

Filopimin şimdi arkasında par
lak zırhlar, al elbiseler. etrafında 
ı?enç ve d inç askerlerle Neme o
yunlarına iştirak ediyordu. Etra
fına lhe~t saçarak, dımdik, sert 
adımlarla büyük tiyatroya girdiği 
zaman sa'hncde ou tebcil eden şar
kılar söyleniyordu. Güı· ve coşkun 
ses: 

- Bize şevketle verdi !hürri-
yet! ..• 
· Diye haykırdığı zamnn bütün 
gözler lbu kahraman Yunanlıya ba
kıyor; alkışlar tiyatronun mermer 
basamaklarında. etrafmı. kuşatan 
he}:keller ve r:ıitunlnrda giirledik
ten sonra ıröklerc yükseliyordu. 

Mal!lM> İsPartanın başına yeni 
bir tiran, Nabis lf!CÇmişti. Filopi
m.in bu sırada Ar2'ostan ~milere 
biniyor; Giridde yeni zaferler ka
zanma~a ~diyordu. Oradan dön
düğiü zaman Moraya hayret verici 
bir haber ~ldi: 

- Romalılar Makedonyalılara 
~alib .gelmişler! 

Filopimin her şeyden evvel düş
manın kuvvetini tahkik eder, ona 
f?(}re tedbir nlırdı; Romalılar hak
kında toplad~ı ibil.S(iler ona hay
ret veriyordu. Romalıların kay
nakları boldu; orduları kuvvetli 
ve cesurdu; yaman geneıalkri 
vardı; küçük ve fakir Yunanista
nın onlara kar<Jı muvaffak olması 
cok uzak bir ihtimaldi. Bunun i
cin Romalıların Peloponez işleri
ne karışmaları için çıkan fırsatları 
yeniyor, onlarla hoş geçiniyor: la
kin boyun e.ğmiyordu. Bir taraf
tan, İspartayı da Ahae birliğine a
larak büsbütün kuvvetlenmeye 
karar vermişti. İspartalılar bu 
teklıfi reddetmekle beraber Ro
malılardan da yarclım istediler. 
İşte o zaman Filopimin crdusunu 
harekete getirdi; yalcın <!ağlardan 
ve vadilerden b!r sel gibi akarak 
Orotas vadisinP ~di; şehre girdi; 
seksen kadar İspartalıy. ıdam et
tırdi, 3000 kişiyi esir pazar nda 
sat'tırdı; İspartalıların kav~acı ve 
cesur adamlar vetiştirmderme ya
rayan Likörz kanunlarını kaldır
dı; kale duvarlannı yıktırdı ve bu 
memleketi Al.:.~0 lbirliğ;ne aldı; bu 

Irak hadiseleri 
(&,tarafı 2 nci sayfada) 

Arab şeflerı: 
- Bir Arab devleti kurmak ve 

başına prenslerimizdcn birini ge· 
çırmeklel. teklifinde bulundular. 
İn~llterede bu teklif şüphe u -

yandırdı: Arablar ke:ndı kendile
rıni idare edebilirler miydi? .. A
r~b liderlerinden hangı birisi kral 
olmak Jtihi b'r haslete malikti?. 
Ve nihayet WhiteıhaU :bu mesele -
nin cevabını nasıl verebilirdi? A
rabların siyasi 2mellcrinin içyüzü
nü, kuvvet v~ kudretlerini, m~zi
yet ve nakiselerini etraiile anla
tacak kim vardı?. Onların yaşayış
larını yakından bilen, liderlerini 
tanıyan, ve venı kurulacak krallı-
l!a en layık kralı seçebilecek kim
di? ... Tabiaıtile akla ilk gelen 
Ger.trude Bcll oldu ve Gertrude 
hükumeti tarafından bu mevzuda 
lbir cbeyaz risale> yazmaya memur 
edıldi ve genç siyasi Arablara da
ir ortava koydujtu malumatı ile 
meslekd~lannı hayrette 'bıraktı. 
Bu vadide çalışan genç kadın bü
vük buyilk muvaffakiyetler ka 
zandı. Ondaki cerkck dimağ ve 
şuuru• ayni kabiliyet ile işlPrken, 
ilk sevgilisini asla ımutamadığmı 
~österen jestıcrile de erkek arka
daşlarının scvgısını kazandı. Gcrt
rude tanınmış İngiliz siyasilerile 
bırlıkte çalışıp müteaddiı:l Arab 
şevıhleri, emirleri ile uzun uzun 
müşaverelerden sonra cbevnz ki
tabi> nı bitirdi ve bu kitab nda 
Gertrude yeni kurulacak Arab 
htikumetıne r eis olarak cpervasız 
Faysalı> gösterdi. Fakat her yer· 
de olduğu gıbi siyasi entrikalar 
başgösterdi. Bevaz kitnbı kötüle
yenlt!r oldu. Fakat G rtrude yıl
madı, çalıştı, cabnladı . Faysalı teş-

vik, teşçi etti, Whitehr.ll'i harek"'
te getrrdi ve 1921 de ATabistanda 
Lawrcnce ile birlikte çalışan Fay-

suretle bütün Peloponez bir baş 
altında büyük ve kuvvetli bir dev
let halinde ortaya çıkabilecekti. 
Lakin bu birliği ve devleti kuv
vetlendirmek için daha birçok e
mekler vermek lazımdı. Filopimin 
ise sekizinci defa başkumandan 
seçildiği zaman yetmiş yaşın-da 
bulunuyordu; sıtmadan muztarilb 
ve yorgundu. Bu sırada Meseni 
şehrinin birli~e karşı isvan ettiği 
öğrenildi. Filopimın memleketin 
uğrıyacağı büyük felaketi adeta 
başının üstünde ve pek yakın bu
luyordu; hemen atına bindi, Me
galopolise geldi; birkac süvari bul
du; Meseniye dörtnal koştu: ken
disinden kat kat kuvvetli hır müt
reze ile çarptştı; onu kaçırdı, hat
ta kovaladı. Hiddetten kendinden 
geçmiş bir halde da~lar arasında, 
dar ve tehlikelı ıteçidlerde alabil
diğine ilerliyordu. Neden sonra 
bunun farkına vardı; döndü; as
kerlerinin kurtulmalan için kc·n
disi .geride J\'.aldı. Geçidlcrden b:
rindc atının ayaj!ı kaydı; dıiştü ve 
bayıldı . Gözlerini açtığı zaman 
düşmanlarının eline düştüğünü 
gördü. 

Onu zincire vurdular; yumruk, 
tokad ve ~Hürler altında Meseni
ye getirdiler; yer altında daracık 
bir çukura attılar; buranın yalnız 
:ı;ukarıdan bır deli~i vardı; orayı 
da •büyilk bir tasla kapamıslardı. 
Filopimin o kadar yorı?Undu ki 
nemli tot>rda mantosunu serdi ve 
uzandı. Bu sırada Mesenililer o
nun zehirle idamına karar ver
mişlerdi. 
Akşama d')ğru ta<> oynadı: cel-

lad l!öriindü. Filopimin sordu: 
- Askerlerim ne oldu? 
- Hepsi kurtuldular. 
Yetmişlik kumandan başını ha

fifçe sallıyarak teşekkür etti ; ze- · 
hiri aldı· son damlasına kadar yÜ
zünde e~ küc.Uk bir korku görün
meden içti; uzandı: 

- Felaketlenmizin bir hududu 
olduğunu anladığ:m için kendimi 
bahtiyar sayıyorum. 

Dedi ve öldü. 
Biraz sonra AhaeUler şahlan

mış 'bir halde. Meseniye karşı in
tikam harbi a~tılar: her taraft ya
kıp yıktılar; şehir!eri teslt_m aldı
lar- başkumandanlarının ıdamın:ı 
kar~r verenlet'i idam ettiler. Fi1o
piminin ölüsünü yaktılar. külleri
ni bir vazoya koydular, çelenkler 
ve sar~Iarla süshi olduğu whal~e 
munteşem bir alayla, doııdugu 
şehre getirrliler. Binlerce insan. 
~enç, ihtivar, çoluk, ç_ocuk, hı('kı
rıklarla a~l!yorlardı. Vatandaşla
n. eski Yunan ruhunu yaşatan bu 
cson Yunaıılh nın mezarı üstün 
de Mcseniden aldıkları esirleri bo
~azlıyor; gene ı:ıtırablartnı yatış-
tıramıyorlardı. 1 

O öldü ve çok gec;meden Rom~- , 
lılar bütün Yunanistanı zeptettı-
1er; bu memleketi Romanın bir 
vilayeti halınde idareyı:- başladı-
lar. Kadi,.can Kaflı 

münasebetile 
sal Irak krallıl!ına ııctirildi. İnRİ
liz hükumeti mandaterlik vardı-

MlZlka. kışlasında illve kat i~ yaptırılacaktır. K~f bedeli 37,842 
lira. 53 kuruş, ııt. teminatı 2338 lira 19 kuruştur. Kapalı zarfla eksiltmesi 
21/5/9ti Çarşamba günü saa.t 15 de An.karada M. M . V. Satın alma ko _ 
meyonun.da. yapılacaktır. Şartnamesi 390 kuruşa. komi.syondan alınır. Ta.. 
liplerın kanuni V6.Stkala.rile teklif mektuplarını ihale saatinden bir saat 
evvel kontisyona vermeleri. (2324-3286) 

* * Keşif bedeli 54,50'7 lira. 36 ku.ruş olanBandırmad.a bir inşaat ll.palı zarfla 
ek.si.ltmeyıe komnu.ştur. İhalesl 14/ 5/941 Çarşamba günü saat 11 de An
karada M. M. V. Satın alma komisyonunda yapılacaktır. Taliplerin 4088 
Ura 6 kuruş ilk teminat ve teklif mektuplannı ihale saatinden bir 8llat 
evvel tomlsyona vermeleri. Keşif ve şartnamesi 273 kuruşa. komisyondan 
alınır. (2342) (335ôı 

.. * 
K~t bedeli 54,507 lira 36 kuruş olan bir anbar inşası kapalı zarfla eksilt-

meye konmuştur. !halesi 1615/ 941 Cuma. günü saat 15 de Ankarada M. M. 
v. satın alma. komisyonunda yapılııcaktır. bk temınatı 39'75 lira 37 ku
ruştur. Keş,f ve şartna.DU'.si 273 kuruşa krunisyondan alınır. Taliplerin 
ihale saatinden bir saat evvel kanuni vesikalarıle teklif mektuplarını ko. 
misyona vermeleri. (23Mı (3347> 

.. * 
130,000 kilo sığır eti alınaeaktır. Pt\Za.l'lıkla. eksiltmesi 12/51941 günü sa

at 14 de Hadımköyde askeri satın alma komısyonunda yapılacaktır. Ev. 
saf ve şartnamesi komisyonda görülür. Takarrür edecek !iat üzerınden 
% 15 kat'l tentinat alınacaktır. Talıblerin belli vakıtbe komisyona gelme-
leri. c2362 _ 3520• 

Devlet Demiryolları işletme U. M. den: 
Muhammen bedeli (144-0) lira olan 3000 rulo 1~15 milimetre geniŞU

ğinde ve on met.re boyunda bnnd izole (26.5.194111 Pazartesi günü saat 
( 14> on dörtte Haydarpaşada Gar bınası. dahilindeki ~on tarafuı
dan ac;ık ek.silıtme usulUe sa.tın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerın ı 108) lıralık muvo.k!ka.t temınatJ ve .ka.ntı 
nun -tayin ett;ti vesaik.le bırlltte eksiltme günü saatine kadar komisyona 
müracaatları Uı.zım.dır. 

Bu işe aid şartnameler komisyond~~ parasız olarak d~tıl.maktadır. 
c3593ı 

OSMANLI BANKASI 
TÜRK Al\JONfM ŞİRKETİ 

TESiS TARiHI 1863 
Statüleri ve Türkiye Ciimhuriyeti ile mü.nakit muknveitmameıi 

2292 Numaralı 10/6/ 1933 tarihli kanunla tasdik editm~ıir 
(24/6/1933 tarihli 2435 Numaralı Resmi Gazete) 

Sermayesi: 
ihtiyat akçeıi : 

10.000.000 İngiliz Lira11· 
1.250.000 İngiliz Liraıı 

Türkiyenin bQflıca Şehirlerinde 
PARIS, MARSlLYA ve NlS"de 
LONDRA ve MANÇESTf.R'de 

MISIR. KIBRIS, YUNANİSTAN, IRAN. lRAK, FiLiSTiN 
ve MA VE.RA Yl ERDÜN" de 
Merkez ve Şubeleri 

YUGOSLAVYA. RUMANY A, YUNANiSTAN. SlJRIYE, LÜBNAN 
f"alyalleri H bütün Dünyada Acenta ve Muhabirleri vardır. 

Her nevi Banka Muameleleri yapar 

Hesabı carl ve mevduat hesapları küşadı. 
Ticarl krediler ve vesaik!! kredller ıtU..,adı. 
Türltlye ve Ecnebi memleketler üzerl.rıe keŞlde .ened.at. bkonton. 
Borsa emirleri. 
Esham ve tahvil!t, altın ve emtaa üzerine avara. 
Benedat. tahsil!tı ve saire. 

======================== 
En yüluek emniyet ıartlarını haiz kiralılı 

K.aıalar Serviıi vardır. 

Piyasanın en müsait tartlarile (kumbaralı veya 
kumbaraıız) taıarruf hesapları açılır. 

mında bulunaca~ım vadeyledi. - T-At bul İran koruıolosha. 7..ayl İstanbul İran konsolosha. 
V B ~ dd k ' k ...... k . Zayl ...... an 

e . ?,.~a a ı uçucu :vın- nesinden aldığım 26.8.!1'l2 tarih ve nesinden ald~~u_n 2095/31 sayılı ve 21 
de. ellısını doldurmuş oldu~unu 108241849 sayılı pa.98.portumu zayi et- Mart 923 tarihlı pasaportumu kaybet. 
hiç te göstermiycn zayıf ve nahif tim. Yenisini alacağımdan eskisinin tim. Yen~i aJ.aaa.ğ11ndan esJcLWıin 
bir İngiliz kadını yorgun bir edil hukmu yoktur. hükmii yoktur. 
jle koltuğuna yaslanarak şöyle mı- İmıa.11 ottu Ali Şalı Nuh Nevelert Halil oflu Ali Ahıır 
rıldandı: 

- Oof .. bu M müthiş bir çalış
ma idi. Bir daha hiç k!mseyi kral 
yapmaya uğraşmıyaca~ım ..• 

* Yeni kralın hususi müşaviri o-
lan Gertrude B2lle'c saray kadın
ları Ümanülmüm;n!n ünvanın1 ver 
diler. Sonraları kral Faysalın ölü
mile tahta geçen ve bir otomobil 
kazası ile hayat:ı gözlerini kapa-
yan kral Ga1Jyü\evvele ~ngilizce 
cf.-cutan Gertrudc Bell ş:ıhsi say 

ve gayretile Irak asarı atika mü-
zesini kurdu ve 59 inci doğum yı
lını idrak etmeden birkaç gün ev
vel 1926 senesinde Bağdadda öl
dü. Kral beşinci Corc. ailesine bir 
taziye telgrafı ,gönderdiği Qibi, A
vam Kamarasında da hatırası hür
metle anıldı. The People 1939. 

1. Tfo. 

~--GÖZ DOKTORU~, 
Nuri Fehmi Ayberk 

Haydarpaşa Numune hastane .. ı 
göz mfitehassı.sı 

lstanbul Belediye karsısı. Saat 
(3) ten sonra. Tel. 23212 ' , 

Doktor Hafız Cemal 
(Lokman Hekim) 

Oivanyolunda 1 04 No. da hergün 
basta kabul eder. 

Telefon: 2 t044-1.3398 

Son Posta 
Yennl. Siya.al. Havadia ve 

Halk gazetesi --···-Yerebatan, Çatalçeşme sokak, 25 
lSTANBUI. 

oazetemizde çıkan yazı ve 
resimlerin bütün hakları 
mahfuz ve gazetemize atddtr. 

ABONE FIATLARI 
1 o ;.$ 1 

Sene Ay Ay Ay 
Kr. Kr. Kr. Kr. 

1400 7fi0 4ViJ 150 
Türkiye 

2~40 1220 711) 270 
Yunan '!.700 14VO 800 aov 
Ecneb. 

Abone bedeli p~indlr. Ad.rea 
değı.,t!rmek 25 tunıştur. 

Gelen evrak geri verilmez. 
llanlardan mea'uliyet alınnau. 

cevab lçın mekt.ublııra ıo 
lturuşlult Pul ll!vesl l~zımdır. 

Posta kutusu : 741 İstanbul 
Tlgraf • Son Posta 
Telef on : 20203 

~~\PARA ~ \ HAYA.T TARIŞININ 
DİREKSİYONU DUR/; ,,, __ 

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

Kefjideler: t Şubat, ı MaJ"ft, J. ~ 

tmto.. 3 Wociteşrtn tanolennıie 
1apur. 

1941 ikramİJeleri 
ı adet 2000 liralık - 20IJO.- lira 
s • 1000 • -- 3000.- • 
1 • '150 • - 1500.- • 
.. • ~ • - 2000.- • 
8 • 260 • - 2000.- • 

u • 100 • - 3500.- • 
80 t IO ı - 4ı000- ı 

soo • • , - eooo.- ı 

Türkiye Cümhuriyeti 

ZiRAAT BANKA Si 
Ku.nılUf tarıb.l: 1888 

100.000.000 TOrk Llras~ 
Şubt Te ajana adedi: Hl 

Zirai n tica.rl her nevi banka muameleleri 

PARA BiRiKTiRENLERE 28.800 
LiRA iKRAMiYE VERıYOR 

Lruı Ba,nlr:uında kumbaralı Te fhbarauı ıaaarruı hea&blannda 

enu 50 lira.ıı bulunanlara 1enede • defa çekllecelt kur'a ile &f&il • 
da.ti plAna ıöre ikramiye datıtılac&kLır. 

4 Adet 1,000 Lirahk 4,000 Lira 
4 

" 
500 

" 
2,000 .. 

4 " 
250 " 

1,000 
" 40 " 

100 " 
4,000 ,. 

ıco " 
50 .. 5,000 

" 120 " 
40 " 

4.80J " 160 " 
20 " 

3,2JO .. 
Dikbt: Hesabtarındaki paralar bir ııene içinde 50 liradan atalı 

dtifmiyenlere ikramiye c;ıttıtı takdirde ~ 20 ful.asile verilecekW. 
Kur'alar senede 4 defa, 11 Mart, 11 Haziran. 11 Eylül. 11 Blrln.-

ci KA.nun tarihlerinde çekilecekt. ir. 

İstanbul Üniversitesi A. E. P .. Komisyonundan 
Alınacak eşya Muhammen 

fıyatı 

so düzüne Kodak Röntgen filim 30 x 40 S . 13.73 
M2 • • • • 35,6 x 35.6 15.3-0 

Tutarı 

411.90 
1560 60 

1972 .... 0 
Radyoloji Enstitüsüne alınacak yukarıda ynzılı filmler 24/ 5/ 1941 Cu.. 

nıa.rtesi gfinü saat. 11 de Rektörlükte açık eksiltme ile alınacnldır. İstekli
lerin 940 Ticaret Odası vesıkalarıle 1474.94 liralık muvakkat teminatları 
ile bertı;ber Rektörlüğe gelmeleri. Şartname& hergün gorülü.r. •3608• 

Ankara Valiliğinden: 
1 - Ankara. - L'anbul yolunun 27 +aoo-a2+soo üncfi kllometrelerı 

arasında c5o Km. GQSenln e.,asıı surette tamiri iŞi 12.S.:JU ta.rıhlne t.esa • 
düf eden Pa.zartcsı günü saat 15 de villl.yet daınıi encumen·nde ihalesi 
yapılmak fizere? kapalı zarf usulile eksııtmeye konulmuştur. 

2 - Keşif bedeli c22538• lıra, muvakkat teminatı dfliJOn lırıı. c35• ku -
ruştur. 

3 - Talible!'in teminat mektub veya makbuzları, t;caret odrısı vesika.Q 
ve ihale gününden en az üç gün evvel vilayete lst.ıda ılc müracaat ederek 
bu ;ş için :ı.ıacakl.ı.n fenni ehlıyet ve.>ıkalarile bırlıkte yukarıda adı geçeıı 

günde saat 14: de kadar tek.lif mektublarıru daimi enciımeıı rıyasetlne ver. 
mel eri. 

4 - Bu işe a.id ke~it ve şartnameyi hergün Ankara nafıa müdtirlüğünde 
görebilecekleri il!n olunur. (2279-32201 

ioARtsiNi simı is eAttl<AsıNoA 
iKRAMİYELİ HESAP AÇAR 

Ankara Valiliğinden : 
ı - Ankara _ Kırşehir yolunun 26 + 000-28 + 000 inci kilometrelerin -

de yapılacak şose ve menfez lnşaar.ı 12 5.941 tarıhine tesaduf eden Pa • 
zartesi günü •mat 15 de vılı\yet daıml encümenınde ihale.>i yapılmak üzere 
kapalı zarf usutıle eksilt.meye konulmuştur. 

2 - Keşif oedell ,41418» lira clOP kuruş ve muvakkat tcnıina.tı &235Gı 

Ura .36» kuru~tur. 
3 - Talıbler:n tem nat mektub veya makbuzlo.rı, ticaret odası vesıka&ı 

ve ihale gununden en nz üç gun evvel vilayete bır i.~ıda ıle müracaat 
ederek bu iş ıçin alacakları fennı ehl yet vcstkalarilc b rl ktc yukarıda adı 
geçen günde ~at 14 de kadar teklıf mektublarını daıını encümen rıyase
tine tevdi etmeleri. 

4 - Bu işe nıd keşıf ve şartnameyi hergtin nafia mudürlu ünde gorebt 
lecekleri ilfm olunur. (2277-3218\ . ................................ -· ................. _ _. ··-·· .. ····-· .. ·-............ ---· ··--·-

Son Posta Matbaası: Nf'fl'İyal Müdürü: Selim Ragıp Emeç 
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