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Massollal' 1 Girid harbi Avam 1 

ala Tlrklr• ~amarasınd~ . 
llaldaadakl munakaşa edıldı 

sizleri B. ÇlrçU 
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Türk-ltalgan ceva'b verdi 
münasebatı Bir kadın meb'usun 

ltalyan Devlet Reisi 
diyor ki: 

sözleri ---erhametsiz 

Darlan 
Fransız 
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ldtab etti 
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6irlili siyaetini talri6 etmei 

Fran~ztebıiii~arekit Suri,,edeki Fransız ..-indeJir• 
agırlaşb, dıyor '::I 

derecede müessir 
olabilmeliyiz,, .. ileceldir>> 

Yeni Fransız kıf aları 
müttefik ordular 
tarafına geçtiler 

ordusu uzun müddet 
daganamıgacaktır I 
Fransız kuwetlerinin karşdaşbkları 

Uç mUhim mUşkUI 
Lübnan ve Suriye hareket ıah .. kezde J'&Vat ve cenahlarda daha 

nelerinden fU .atırlan yazdığı - kuvvetli Ye Mil olmak Uzere, in -
mız dakika,. kadar yeni hiçbir gilizler üç koldan ilerlemektedirler. 
mühim haber gelllUf deiildi. ln8iliz Garb cenahlan Sur ıehrini iıgal et. 
taarruzunun mnumi surette iatika.. mit. eark cenahları Cebelidürüz e-
metleri dünkü .iatikametlerdirı Mer (Denım 1 inci •Jfada) 
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verici vak'alar 

Pek yakında 
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Amiral Darla'?l 
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Baıvelcil muavini anıira) Darlan, 
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•en mn 
Yeni bir fikir : • 

"içki yerine tütünü 
yasak etmeliyiz!,, 

İçki taraltarlan 
"içki kalkarsa 

dünya da ortadan 
kalkmış olur,, 

İçki aleybtarlan 
"içkinin men 'iq_e 
evveli köylerden 

başlamalıyız!,, 

Mugla zelzelesinden ılk resim: Köylerden oınnde 1ıa.~ar11 tıgı-ıyn 
bir bina 

Muğla (Hususi) - On beş gun. ı taıhriıbat yapmıJtır. M ğl.ı ve lıful. 
._.,.~~._._-.ıııııııı--..~ dür devam etmekte olan zelzele. ı laya t.11 Pisi, Bayır, Kafaca. Ak-

Kuığla ve mülhakatında mühim (Altr.Ma _,fa 7 .._ 6 da) 
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Hergün 
Bir kişi herkes için, 
Her kes bir kişi için 

\.. Muhittin Blrıen _J 
y uık.andak.1 başlığı, . bundan 

on jki sene evvel, Iı.mirde. 
kooperıaıtıfi kültürünü bizde neşre 
vasııtıa olar.ak çıkarmıya başladı -
ğım cTüırk k-0operatifçish mec -
muasının başına. şim- olarak ken
di elimle yazmıştım. Bugün, ayni 
şian, dün elime aldığım senelik 
bir tıesa.b raporunun içinde görü -
yorum ve cemiyetin hasbi bir fikir 
müsthasfü sıfatile, İmıir ve Aydın 
haıvalisinde ektiğim bir tohumun 
rüzgarla Bu.csaya gelip orac:fa ye
tişmesini görrrı..ketcn doğan derin 
bir memnuniyet ve zevk hissedi -

SO'N POSTA 

Resimli Dlakale = 
- - . -- -~ 

= İnsanı aldatan düşünce 
•-r- _,....._.... __ ._.._.. -- - • . •• 

Haziran 11 

Yardımsevenler 
Cemiyetinin faaliyeti 
Ev kadınlığı bilgileri 

için de bir kurs 
açılacak 

Yardmısevenler cemiyeti, dün 
saat 16 da Bayan Hayrıye Lütfi 
Kırdarm re1sıiğ1nde mutad hafta. 
lık toplantısını yapmıştır. 

Toplantıda şehdn uzak semt • 
lerinde'ki bayaniardan hastabakı .. 
cılık davetiyelerini vaktinde ala • 
mıyanlann yeniden kayıdları ya.. 
pılnıış ve hastanelere tevzileri ip 
bitirilmi§tir. 

yorum. 
Senelik Jıesab raporu, takriben 

bfr sene evvel kurulmtL? olan Bur
sa kıoza satış kooperatifleri birli .. 

Şehrimizin uzak semtlerinden 
olan ve nakil vasıtaları da nisbeten 
.nıaıh.dud bulunan Eyub kazasın· r-----------:;rır-------. dan hastabakıcı1ık kurslarına ge -

gvine aı"ddir. Tetkik eltig-im zam~n G b ı..· Milletlerde olsun. ferdlerde olsun büyük tehlike. ço_cuklu.k, .. g~nç1~ , Alman tarihçisi Oswald Spengler yıllarca evvel « ar in in.!Jıtatı> f ı.:... du göruyorum ki., Birlik. bir sene ça- d f · · yetişme devrelerinde değil, bilhassa muvaf a~.Yetin zırvcsı gorun . • başlığı altında ya~dığı bir·~ kit:abda §lJ na:a~0-~eyi mü a aa etmışbr: ~.. b 
1 

t k lmu .. uz.dur dinlenmek, biraz da sarfecül-lışnuş, bilançonun 79,732 lira 63 _ Her medenıyet tabu hır kamına tabı ır, bir defa zitvesine var- gu zaman aş ar, arı yoru " • . . h d d f I 
kuruş olarak te&b!t ettiği bir ka • dı mı münhani bir hattı takib ederek inmiye başlar, nihayet kaybo - miş emeklerin zevk iç.inde mükafatını tatmak ıstenz. Ya u . a ~~ ~ 
zanç eld'e etı.'11.İ~tır. B:lançaya ge- lur. Bu Mısır, Yunan, Roma, Arab, bütün medeniyetlerde böyle ol • gurura kapılmışızdır, hiç kimsenin arkadan gelip. bi~ g:çemıyecegıru 
çirdiği stok koza kıymetini mali - mu,tur. . sa .. .ımz uykuya dalarız, milletlerde ve ferdlerde ınh.itat ışte o .z~man 
yet ölçüsüne göre hesaba al."llış ol- lngiliz tarihçisi W ells' e göre ise kaybolmut bir medemyet yoktur, b 1aı:' k d biri gelir elimizden muvaffakiyet ml"ş' alesını ka-

d · d · 1 b' ·ı· d'~ · l "l d k d eder aş ' ar amız an ' b' du,ğuına göre, eğer mevcu unu pı- me e11ıyet er ır mı ıetten ıgenne geçer, tese su e ere eva~ .. • d h .
1 

.
1 

"t" .. h zaman ve her yerde «durmaııyı ır 
H kik kd •V • d "b" ·· .. "k" d" .. · kd ennın parak a a ı en ere go urur, er yasaya göre luymetlendirseydi, bi- a atte ye ıgenne zı gı ı gorunen ı ı uşunce ye ıg . . ~· . 

1 "'t · "cü 1 «pÜ§menn!ın takib edeceguu unutmıya ım. ·-· 
ze daha yüksek bir kar göstere - mu emmımı r er. • ••• - ....... - .............. _ ....... - ........... -·····-···--·· ... ······-----
bilird5. Fakat, mesele, karın a:z ·--·-···-··-·· ................................ - .......... _ .... -................... [ Yen·ı s·ııa· hlar 1 
yüksek veya çok yüksek olmasın.. 

::~~t~:. ı~~e~~~~e~~ ~~~s~:ı Deg"' 1.· sen Da-ny ... 
harekeli bir sene döndürüp ıyi lbir , cw Amerı· kada 
netice almış bulunmasındadır. Bu, 
bir çocuğun ilk adı.mı atması de -

mektir; yi.iı-üme Ve koşma devri se "ar 

lecek bayanlar için Yardımseven • 
!er cemiyeti tarafından iki otobüs 
temin edilmiştir. 

Cemiyet propaganda ve neşri -
yat işlerini daha esaslı bir şekilde 
yapmak için bazı kararlar vermiş
tir. Bu cümleden olmak üzere önU.. 
müzdeki haftadan itibaren muhte. 
lif kadın hatibler tarafından Halk
ev lerinde ko::ı!eranslar venlecek
tir. İlk kon:ferans ayın 16 sında 
Bayan Refika Tevfik tarafından 
Eminönü HaL'ltevinde Yerılecekdr. 

Diğer taraftan Y ardımsevenler 
cemiyetinin, Yalova, Eyüb, Bey -
Jooz, Bakırköy kazalarında açılan 
şu/heleri da dünden itiıbaren iaa • 
liyete 'başlamıştır. · 

Haber aldığımıza göre Yardım-· 
sevenler cemiyeı~i normal mesaisi
ni tanzim ettikten sonra, Halkev
lerinde ev kadınlığı bilgilerine so::::~::::,::m.riteşkilatı. Buhran devrelerı· kaıeıer 

muııı.,nr vrojeıÖrden geçu; muh • Eğlence yerlerinin tarifeleri' 
:=~~ ~:~~ü!l~~~~l~~!fi~~:t:~~i~ dı. kla·to•. rl u·. k 1 er yapıldı Belediye ik~ısad müdürlüğü eğ-

aid kurslar açacakt:r. 

Mutııtelif ves:lelerle benden mü • ve lence yerlerinin yazlık tarifcleriniı 
talea istenildikçe daima ihtıyat Lo~Anjelos'tıa, tecıübe mahi - hazırlamış ve daimi encümene ver 
tavsiye ettim ve büyti.k projeler - yetinde olmak üzere fevkalade mu.. roiştir. Buna nazaran al - · 
den iiyad'e mütevazı gayelerle ik- T arih, biri refah ve sükun. ............ y Az AN ............ larsa talihsizdirler. Fakat haddiseler azzam bir zırhlı otomobil tipi ya- kollü içkile~·e yapılan rr.ü .. 
ti:fa fikrini ileri sürdüm. M<"mnu • diğeri buhran ve intikal ol- ! : kendilerinin iktidarlaıı dı!}ln a . c~- pılmıştır. Bu zırhlı otomobil, mü - Qlafaa ~ergi.si zammı nisbctinde 
niyetle görüyorum ki. Birlik, bü- mak üzere birbirini takib eden iki : Ahmed Hamd·ı i reyan ediyorsa, o zaman talihm teharrik bir taretin içinde olmak ü- fiatlar artırılmış, aynca şeker, 
yük projelerı bir tarafa bırnkarak, ayrı devreden müteşd<ldldir. ve $ : kendilerine müsaid olacağ!. devreye zere altışar pusluk iki topla müceh- kahve fiatlannın eskiye nazaran 
sadece koza~un piya~a hareketle - ayrı ayrı karaktcrlcıi vardır. : B ~ kadar istibdad jdaresi altında k~- hez<lir. Bu zırhlı otomobiller, bom- yüksekliği nazarı dıkkat:? alın;ırak: 
rl'nı" t,,,.,.,im ic.:.ini üstüne almakla k d l . b"" ""k i aşar : hrlar, ve ancak bundan ıonra bır halara ve top mermilerine muka - mp::-rufbat tarifelerine her sınıfta 

.......... ~ Refah ve su un evre en uyu : : ihtilal· hareketi ile hürriyete kavu - vemet edecek ,kadar kalın bir zırh -,-~ 
iktifa eylemi~. E.~oscn, bizde, köy imparatorlukların, d~nlerin ve dok.. ••••••••••···~· ............................... ~··:·: şabilirler. Yoksa henüz buhra.n tabakasile İ.?aphdır. Otomobilin yüz para zam yapılmıştır. . 
mahsullerini anarşik piyasanın u- trinlerin doğmasına tesadüf eder. maat halınde yaşamaı.ın da tesırını 1 devresinden çıkmamış olan bır bilhassa motör ve makine aksıı.mı Geçen yıla nazaran gıda mad • 
yaralırdığı felaketlerden kurtar - Bu suretle cemiyet muayyen ana gözönüne almak icab eder. Fakat memlekette ne istibdad, ne de dik- ayn ve husu~i bir zırh tabakasile deleri fiatlarının da arttığı gözö • 
mak üzere tecrübe edilebilecek ye- prensipler içinde bir sükun ve refah umumiyetle tarihte imparatorluk _ tatörlük tasfiye olunamaz. İhtilaller muhafaza altına alınmıştır. nünd~ lbulundurulmuş ve tabldot
gane koopera3yon şekl: de ~mn~~n j devre~in~ girer. Bu devrenin en ka- lar ve rejimler kurmuŞ\ milletlere yapılsa ve saltanat veya diktatörlük Bu tip zırhlı otomobilin teker - lara 25 kuruş ilave edilmiştir. Bazı. 
ibarettir~ Bu sahada yerleşıp kok- rakterıstik vasfı uzunca .. za1?:1anlar aid istibdad idarelerinin buhran kaldırılmış bile olsa kısa bir zaman leklerinde mevcud zincirler, araba- eğlence yerlerinin sınıfları da bir 
}eşmeden, geniş bir tecrübe ve i~tikrar bulmuş, hareket gorm~ş. ana devresinde ortaya çıkmış bir dik - sonra teessüs eden ve hürriyet ana nın saatte 105 kilom~tre bir sürat- derece yükseLtilmıştir. 
tcrbiy;e sahibi olmadan daha ka - k~n~nla;ın ve bu çerçe;.e ıçmd~ j tatörlüğ.ün d~vamı olduğ~ görül : prnsipine sadık olan ihtilfilci kuv- le hareket etmesine imkan vermek-
rışık kooper:ısr,on sistemlerine geç hurnyeti~ yaşa~asıdır. Boyle olmı. ~ektedır .. İstıbd.adm reıım_le?mesı vet dahi diktatörlüğe geçmiye mec- tedir1er. Ateş esnasında top kalesi, Arpa ihraç edilebilecek 
mek hatadır. Umid etmek isterim yan. cemıyet~er ıse buhran devresı ıse o cemıyettekı buhran haliıun re- bUT olur. Ancak bu ikinci tesis edi- hususi bir takım ayaklarla toprağa 

· lik b "! .. h · · d t b geçırmektedırler. ı'ı'mJe..,...,csi demektir d b' · · d h ı"sb"nad etmektedı"r. Bu <<seyyar ka-ki, Bır , u O 9u arıcın e c.şe - . . .. . . ,.... • len i are ırmcıye nazaran a a 
büslere girişmekten çekinmekte B uhra~ ~evırlerın~~ ~urrıyetı~ O rta çağda Avmpada ve muhte halkçı ve daha faydalı olursa c~- lelern sayesinde tamamen müda -
de\'atn edcce~<tir. tıahd'ldı ve h~ttJ. ınkarı, otorı lif zamanlarda şarkta hakiın o- miyet bu idare altında nisbi hır faasız bir erazi parçası, bir gece i -

B:rliğin bu :;ene çalışması nis.. ter devletçiliğin ve d~kta~.ö~~~ün ç~k ı lan istibdad idarelerinin mevcudiye_ refaha kavuşabilir; fakat yalnız bu çinde müstahkem bir mevki haliııe 
beten kolay olmuştuP Çünkü, htr tıgı gor.ulur. Dık 1 lslı'bdal ti ancak buhran yolla ve hadiıı.eler ve şartlar olgun- ifrağ edilehiür. 

iHükU:metin eski mahsulden o •. 
lan arpalara bir defaya mahsus ol-. 
mak üzere lisans vereceği öğreniL. 
miştir. Bu suretle eski mahsulden 
elde mevcud stokların mühim bjr 
kısmı satılmış olacaktır. 1 

t . k mab;;uiünde oldu<Ju gibi Buhran ve tatörlerı ~uhr~. -ı larla izah edile -ılaşmadan bir sükun ve refah devre. <cSerlar kal!elern in ayrıca iki 
boprmaha ulde de harb, me~leke ~ d"ıklato''rlük nın. se~ebı degıl, bilir. Bu mevzu sine, hürriyet nizamına geçemez. tane <:le ağır makineli tüfeği mev-

u s . netıcesı olarak buhranm .. . d k • Buh h 1. d d _ cuddur. Bu makineli tüfekler, «sey-
timize yüksek bır piyasa konJonk- l' - uzerın e e sen ran a ı evam e e~ ~em yar kaleler»İn ön kısmında, motö-' giltere bahriye nezareti.ne müra • 
t" .. t"rdi Bu nev· her koope - kabul . etme ı . neticesidir kimselerde mev- leketlerde yıkılmıı olan ıstıbded rün yanında bulunmaktadırlar. Bu caat ederek yeni keşfettiği ve «ta~ u~ gc 

1 
1 

• • • • 

1 

.. •lı> ;ük_ dir. Bunlar~ ~ş. başına geçıre~ cemı.. cu:l kanaate gö- idareleri yerine gelen iı~kıla~cı . .'~e k l l A k }isiye paltosu» ismini verdiği bir ratıf ~areKe!ı ıç ~ de bo.) - )' • - yetin kendı ıçınde bulundugu ~uh- re nasıl orta çağın 3ebebi derebey- hürriyetçi idarelerin dıktatorluge «seyyar a e em meri a ordusun- cccan kurtaramıın re:ımen hükumet 
sek fbır Jcon1onktur dev~ı çok __ la randır. Diktatörler ış b~şına boyle lik ve istibdad nizamı ise, Avrupa • istihale etmeleri inkılabı idare eden da dört aydanberi tecrübe edilmek tarafından kabulünü istemiştir. : 
zımdır. Otuz s·~nelık bır t~c~ube tarihi zaruretlerle geçtikten s~nr~ nın liberal inlUlaplar yapıp hürri - ]erin hatasından değil, tarihi zaru- tedirler. Mucidin teklif ettiği bu «tahlisi .. 
e:na~:nda. beş !11ahsul se~es~n~ en ihtiraslara kapılarak ve cemıy~t~ yet ve demokrasiye kavuşmasın • retlerde~ neş' et ed~r. Bu idareler Veni bir yakıcı madde ye paltosm, mantardan ıaltı: defa 
duşk.un ·bır bwı.:-an devrı ıçın?e felakete sürükliyerek buhran halını d kta fakru se - cemiyeti buhran halınden kurtar- Avustralyanın Melburn şehrin • daha hafif, yani.._ mantara nazaran 

· · ld w · · B B r b' · k an sonra şar k · b' f h '"k" d h f 1 ~~ır,mıış o ugum ıçm'. ~sa wı - ı şiddetlendirdikleri gib_i, ı:, :_n ı - faletin devam etn•esi sebe • ma. ' yem ır re a. _ve su un ev- de, ddktor Etçerli isminde bir kim~ suyun üzerinde altı misli da a az a 
ligının ne dıerecede talıhlı oldugu- lapçı rolünü alarak bır sukun v~ b" d . t"bd d 'dareleridir. Bu gö-ı resme ulaştırmıak ıçın çalışırlarsa yaker, hava ile temaaında yanan, durmıya kabiliyetli yeni bir mad
nu çok iyi anlarım.~ .. B' refah devresine ul1aştl~a~ilirler · Bk~ r~şü: h:rı iki:i de yanlıştır: bu jda- ink

1 
ılabı ça~uk.laştırhm ~kk~.ari.~i .. hadi~ tayyare bombalarında kullanılmıya de ile kaplı paltolardır. Bu madde. 

Rapordan anladıg•m;1 gore, ır_ rinci şekil diktatör er ırtıcaın, e& 1- relerin mevc:ıd fakrü sefalet se _ se ere ce;nıyetin ta a. uı:n~nu ~e - l:nahsus yeni cins bir yakıcı madde paltonun veyahud pardesünlin içine 
lik lbu yüksek konjonktürd.:n is - · din ve an' anenin mümessili o. • ib h h 1. b' min etmış olurlar. Yanı ınkılabcı keşfetmiştir. Bu yeni yakıcı mad _ astar gibi dikilmekte ve palto ile • nın, kl beblerıne ve ' u ran a ıne ızzat d"k .. l 'd 1 . . tıl ı b b k: d 
tifade etmesini, kendi hesabına da, lurlar; ve hayatlarında kazandı arı 1 kendilerinin de mühim unsurlar . ı tator er ı ~re. e_nrun yara E:s de, hava ile temas eder etmez ken- era er taşınma ta ır. 
memleket hesabına da iyi bilmiş. iktidarı kendi evladlarına d~-:ret - kattıklarına Rüphe yoktur. Fakat ', ınkı1_ab veıtarıh ıçınlA zaruretltir. be~ di kendine alev almakta ve muhiti- <cTahlisiye paltosuıı fevkalade 

k l 11 " cemıyet u aşması azım ge en yem k ) ' k hafif fakat o nisbette insanı sıca'k Hükfunctin ·.;e Ziraaı!; Ban asının tirmek için sa tanat usu erı~ı .an~ I kendileri münhasıran bu fenalıkla -ı l .. . k . ni tutuşturma tadır. eni ya ıcı 
yardımı ile, piyasadan ko2a mü- prensiplıe1i haline ko~arlar· lkinc;ı rın sebebleri değil yalnızca netice. şk~rt ar ve II?ku~kazencb,> e "gdeçmle ım. madde yalnız harareti düşük yer- tutmaktad1r. Çütıkü, paltoya astar 

b' t k . d'ktatörler ise eskı ıartları esa- ı ' 1 anına ma ı ı en, u ' are er ona lerde yanmadığı için, bu yeni yakı- vazifesi gören yüzücü madde, di. 
bayaa ederek ge:nış .r s o yap- cınd 1 

d v• tinniye ve yeni ana leridir. lstibdad idaresi altında ka- mani olurlarlasa, iTtica başlamış, cı maddelerin bomLcl!ara dolduru- ~arıdan hiç bir suretle soğuk havamış ve sonra <l'a bunu Yci\·aş yavaş sın a? 1 e~ş mış bir refah ve lan memleketler buhran içinde o ·ıve buhran şiddetlenmiş olur, bu I h I h nın geçmesine müsaade etmediği 
ihraç ederek piyasa far;,.larından ı:;ke~sıpdere .ayan ·yetı· ulastırmı- lanlardır. Buhranı ıse tarihi şartlar takdird~ hakim kuvvetin tasfiyesi uşu, ususi surette yapı mış, ara- gibi içerideki sıcak oavanın di .. an 
. . · f ı t . su un evresıne cemı • . reti alçak, soğuk laboratuvarlarda "3' ıstıfade etm!Ş, a.-:a , .aynı zaman- ffak olurlar ve inkilapçılık ve milletler arası münasebetler ta-ı için maalesef gene şıddet metodla- vukua gelmektedir. çıkmasına da hiç bir suretle müsa-
da memleketin iptidaı madde ola- Yf ~~v~azanırlar. 1 yin eder. Eğer o memleketler bu nrıa _yani harblere, ihtilallere- lü- Bu yeni yakıcı maddenin keşfi, ade etmemektedir. 
rak kullanmak ihtiyı;ıcında bulun- sı aBınh .d l • t •t 'dare -tlan değiştirmek ilcticlarına malik zum görülür. ..-yyarelerde ,_ullanılmakta olan Yapılan tecrübelere nazaran bir b . u ran ı are en, o orı er ı - ~ ( ... ..:ka yf 7 .. 6 d ) "" JL f h f ı_• duğu kısmı d:ı, depolarında fa rı- I d'k .. 1 d "d' Sükun oldukları halde bunu yapamamış - ~ sı sa a sütun a yangın bombalarının vazifesini ve ccTahlisiye paltosu)) era cran kaların ihtı·yaı·larını karsılamak: Ü- er ve 

1 
tator e~ - evrı ır. k · ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• .. •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ı d k l 1 dört kictiyı" suyun üzerinde tutmıya 

'S • ~- .. ve yefah devrelerı JSe bunun a sıne )'apıhıpnl fevka a e 'O ay aştırmış- <s 

zere muhafaza etmış. Bu tün bun- olarak kanunlu ve nızamlı bir hür. ( IS 'T' ER tır. Çünkü bu madde Nyesinde, ay- !:!~ .. ~.t.';~!~~!~~ ......... ~.~!!'.~!'!! .. ~~~~? 
lar, iyi 'Ve .şuurlu bir çalışma ala- riyet ve demokrasi devridir. Bu gö- I • İNAN 1 rıca bombaların içine, şimdiye ka • 
metleridir. Birlik, bu tarzda çalış.. rüşe göre diktatör idarelerinin çık- j S .f E Rı. NAN M A f dar olduğu gibi, muzam bir tu • T A K V 1 M 
tığı müddetçe, bütün koza müs. ması, o memleketin hilhran içinde tuşturucu madde koymıya lü - o;::::=========.~=:=:====;ı 
tahsillerinin ve hatta kısmen de olduğunu gösterdiği ~adar, bu ida- Bir dostumuz şöyle derd yan- sında 500 konuşmanın yarısını ;zum kalmamıştır. Bu yeni yakıcı HAZİRAN 
:faıbrikaların onu her su!'etle tut- relerin zaman geçtikçe bir istibdad dı: · h~blar, bakar ki yarıyı biraz madde ile doldUiulmuş bir bomba, 
maları lazımdır. idaresi halinde yerleşmeleri ve re- <- Bir telefonum var. abo- ~eçmişim. Bunun için fazla Ü<!- hedefe veyahud toprağa ~sabet e - Rumi •t.ne * jimleşme1eri de buhran halinin de- O '"et alır, halbuki senenin geri der etmez, bombanın cidarı parça- 1357 11 Arabi •ııu 

1S6l 
cBu tarzda çalışi.ığı müıd<Ietçe, 

dedim; bu şartı koymam sebebsiz 
değildir: 

Bu teşekkül, aşağıdan yukarıya 
yapılan bir tırmanma değil, yukan 
dan aşağıya uzatılun bir el verme
dir. Bunun için, bütün marifet yu
karıdan aşağıya ıdbğruı uzatılacak 
olan elin bece::-iğınde toplanır. Da
ha ziyade beylik para ve beylik 
müraka;bc ile çalışacak olan birlık, 
kendisini tamamen halka maledin
ciyc kadar, gayet ihtiyatlı, şuurlu 

(Devamı 4 üncü sayfaila) 

vamını gösterir. İnlcilapçı diktatör- ne mukavelem bana senede- 5o - !anmakta ve içindeki madde yan - - Roıımı 
8809 

H:; 
def k hakkını verir kalan 6 ayında telefon hiç ko -

1 
k d Mayıı lük cemiyet dinamzim.ine mecra ve. a onuşma · · mlya baş ama ta ır. 29 1941 37 

ren, irtica~ di..1<tatörlük de buna Evimde anca~t kış aylarında nuşmıyacak. Haıkkım olan 5oo Bu yeni yakıcı maddenin neşret- ıı----~--~~~~~---·ıı 
karşı .gelen ve her türlü zulüm ve oturduğum için bu miktarın a. mükfileme dolmaktan da pek u- tiği hararet 3.00-0 dereceyi bul - ÇARŞAMBA 
hile ile kendi menfaatine de uygun zami 400 defasmı kullanırım. zak kalacaktır. maktadır. Doktor Etçerli yeni keş. 
eski şartları muhafaza eden idare- Telefon id'arcsinin tam ücr<.:t al- Bir kanun vardır, numarası: fettiği bu yakıcı maddeye «İgnaytıı ~.Ur..Eo!ii C. Evvel 
lerdir. mak hakkıdır. Buna bir diyece- 3054 O.Ur, aboneyP. 25 lira muka.. ismini ta'kmıştır. IJ. 

Vakıa tarihte her istibdad ida- ğim yok. Fakaıt: bili 500 mükSleme hakkı verir, İgnayt ile dolu bombalar ilk ön- [) 28 15 
IMSAı< 
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09 
resi, evvela bir buhran ve intikal Senelik aban~ bedelini ıki tak- fakat idar~ aboneden ıbu mikta- ce laboratuvarlarda, sonra da, tec- 8 48 
devresinde şeflik etmiş, ve o za - sitte tahsil ettiği için her defa.. rın fazlasını alır.> rübe bombardımanl~ırında tecrübe 11 _ _ı_.......,Ô,..f1.!!.le-o;';'--,.d-iı.--:-A".'"kş-,,-::n-ii"--;;y:--'•-:-ta-:-! -11 
manlar cemiy~tin tarihi mukadde- IS TER i NAN, b:~~şlerdir. Alınan neticeler müs- ..,, L>. :> • .J • .:ı1·~ ı~ı· 
ratına yo} vermiye ve hakim olmıya v, ıs ll\ 1'2 l.i -v ... 

c;.ıalışmıt diktatörl'er istihalesi •ayı~ ,'.'' iSTER ı lNANMA "Tahlisiye palto~~~·'" ..... 
33 

ts 3.ı u -
1amaz. Din, an'ane ve cehalet gibi · 1 • " • L _ . • ' · '· ·· 
fa r· il nı.glliz mucirllerind'!n birisi, in -

s. o. 
22 48 
2 09 



11 Hazirad SON POST~ 

Telgrd, Telefon Ve Telsiz. Haberleri, 
Bakin eye 

Verilirken 

larlyede 
mltteUkler 

Beyrata 
dotra 

Derliyorlar 
Kahire, 11 (A.A) - Haber a

lındığına göre İngiliz ve hür Fran.. 
tız kuvvetleri Litali ırmağının öte
linde Beyruta doğru ilerlemelerine 
devam etmektedirler. 
, De G.aulle'iin beyanab 

Kahire, 11 (AA) - Dün hür 
f ransızlarlf\ tefi De Gaulle beyanat 
ta bulunarak demittir ki: 

- Franaa AhnAnya ile itbirliği 

fapmak ietemiyor. 

İngiliz hava 
kuvvetlerinin 

gündüz akınları 
Londra 1 O (A.A.) 

hava nezaretinin tebliği: 
lnııiliz 

Dün gündüzün Norveç, Holan -
da, Belçika ve Frııınıa :Jahilleri a -
,ılclarında düşman gemilerine kar -
f1 bombardıman ve sahil teşkilat -
larına mensub tayyareler tarafın -
dan geniş taarruzlar yd.pılmıştır. Gö 
rüş fena idi ve umumi) etle taar -
ruzların neticesini mü.,ahedeye ma
ni ohnuıttur. 

Tayyarelerimiz hava dan batar
yalarının ateşine maruz kalmış ve 
düşman avcılarile müteaddid çar -
pışmalar yapmıştır. Ağır bombardı 
man tayyarelerimizden ikisi 6 düt
man av tayyare&inin bir taarruzunu 
tardetmi,.ler, bunlardan birini de • 
nize düşürmüşler ve diier bir kıs
mını da hasara uğratınışlardır. Ha
Hra uğramıyan düşmım tayyarele
rinden biri son defa olarak rılevler 
için ve alçaktan denize doğru iner
ken görühnüftiir. Bombardıman tay 
yarelerimizden dördü bu harekat -
tan dönmemitt:ir. 

Bu sabah av tayyarelerimiz bir 
düıman bomba tayyaresini lngilte. 
renin garb sahili açıklarında deni
ze düıürmüılerdir. ------

B. Çörçil Hess 
hakkındaki suale 

cevab vermedi 

1 Girid harbi Avam 1 Yurduda faydalı IVlşiye göre! Ç'JVA ç E;:T ~ >' • · 
m~!~!~~sı:~fıdi b.~kY;;.~~~;~~:nk~~ SOD vaziyet A L I; Mi N D b: 
Lond.ra 10 (AA.) - Bugün A

vam Ka.marasınd.l başlıyan müza
kıerelerden ev"vel bır münaknşa ol
muş ve başveku Mister Çôrçil ah
val hak.kında bırçok suallere ce -
vah vermek meoburiyetinde kal -

raktıktan sonra dün yağmur yağ _ Fransız hava kuvvetleri 
mağa başlamıştır. Bu ilk yağmur harekata İ~tirak ediyor 
kuraklık tehlikesini tc.ınıamen ber _ Y 
taraf etmektedir. Vıohy 10 (A.A.) - Ofi: 

Çankırı 1 O ( A.A) - Yağmur- 9 Haziran öğleden sonrn ve 10 
ııuz geçen uzun bir devreden son - Hazıran sabahı, L bnan sahıli ile 
ra dün yağmağa başlıyan yağmur Cebeli<lurtlz arasında harekette 
çiftçilerin yüzünü güldürmüştür. bulunan ve biri.:;i zırhlı olmaK ümıştıır. 

Başvekil hu münasebetle Suri
ye hakıkında m·ıukerattan evwl 
beyanatta bulunmayı kendisinin 
de arzu ettiğim ve faket beklediği 
haberlerin henüz vürud etmeınis 

bulunduğunu söyiemi~tir. ~ 
MünMaf"l•r 

Bu sözler; müteakib müzake -
relere amele partisinden Le<:: 
Smi•til'in bey:ınatile başlanmıştır. 

Santtıh bugun yapılacak müzake -
raıtta herhangi bır kin ve garaz e
serine tesadüf ederse pek müte -
hayyir olaeağım kaydettikten son_ 

kalkarak ezcüml~ demiştır kı: 
c- Girıdi mu<laiaaya karar 

verdığimız zarnaı.ı bu müdafaada 
hava kuvvctlenmizdcn ve topçu. 
1.aırımızdan layıkıle wtıfade ede
mıyeceğunizi bilıyorduık. Ve buna 
ragımen muı:laiaaya karar verd'ık. 

Çunkü GLridı müdafaa etmescy
aık bugün Almanlar neıc~e olur
lardı? Suriye ve fraka girmiş o
lurlar ve lrana gırmck Ü:lert ha
zırlanmaya paşladardı. Ü'lUn ıçin 

Girid harbi yapumağa değer, bir 
ıharbdli. ra demiştir ki: 

Giridi.n tahliyesi düşmana Ege Girıd mücadei.t'si, Orlaşark 
denizinde ve Çanakkaley•! karşı iharbınin ancak bır safha.:sıdrr ve 
fevkaiade btiyüıc bir harr·ket ser- ancak hu şekilde muiıakeme edil
'beetisi vermiştir. Bundan daha melidir. Unutulmaması lazım ge-
muMm olat"ak Abnan fırkalarının len lbir nokta b~ harbın rlcvanu 
Sicilya ve Akdeniz tankile ıaşe, .s..,rasında Atlaııtik ihal'lbinin de
mühimmat takviv~ almalıırına ma vam ettıği ve elimizdeki bütün 
ni olacak surette lngiliz filos;.ı ta- sı1Mılarla bu mücadeleye ıştirak 
rafından yapılacak hareketleri de lüzumu idi. Bununla beraber Or-
tahdide uğratımstır. t~rk cephe!e:-i nı takviye ıçin 

Büyük Britanya mütemadiy~n çalıştık. Ve elimiz-
Lee Smith bunrl,m sonra Giri- den gelen her yardımı yaptık. 

din işgalini ınuteakib Mareşal Gö- Çunku top ve tank imalatınuz 

zere muteadd>i f k radan mürek -
keb olan İng:liz ve d".? Gaulle'cü 
kuvvetler. &rut ve Şam istika -
metinde yenide{) gayret sarfetmiş. 
!erdir. CebelıdüriiL ile Hermon 
dağları arasında Juneytra \'e 
Şeyy-Meskiıı ileri F'ransız kara -
kolları garntuınları, kendilerine 
ver lmış ol!ln tehir etme vazifelı.:
rıni yaptıktan ve düşmana ciddi 
zayıat verdirdikte:-ı sonra geri çe
ki'mışlcırdir Düsman, bu sabah 
Saassanın cenubund,1 M~rjayun -
Lcja çöl mmtakasm n garb hu -
dudu umumi hattı üzerinde Fran
sız .kıt'alarının mukavemetini kıı·
mağa teşebbüs etmişlerse de mu
vaffak olanıaınışlardır. Hücumlar. 
harb .gemılerinin top aıteşinin mü
zaheretıle zırhlı unsurlar tarafın
d:an yapulmı~t.r. I itane nehrinin 
mansaıbında şım:ll sahılinc ç•kına
ğa muvaffak o1.rn cüzi.ıta.mlar, mu
kabil hucuma maruz bırakılPlıŞ -
}ardır. 

Fransız hava ku\rvetleri. müda... 
faa ıle ış birlıği yapmak için ka
yıblara bakmadan çalışmaktadır. 

ring tarafınd.ın Alman tayyareci- 1941 senesınde. geçen sen~nin ay-

liğine hit~ben neşredilen ordu em- ni aylarına uisbctle yüzde elli art- Darlan Fransız 

Suriye muharebe
leri Mihverce resmi 
Fransayı bir müra-
kabe tecrübesi de 

olacak gibi 

ir hiçbir işareti ihtiva eylememelc -
tedirler. Bu vaziyete göre Fransız 
müdafaa kuvvetlerinin maksadı, şa
yed bu kuvvetler cıddi bir muka • 
vemet yapabilecek ıruktar ve ruh 
halette iseler, İngilizlerin hareket 
planının inkişafını beklemek ve an
cak ondan sonra cıddi bır muka • 
beleye başvurmall olabilir. 

Y azaas. Selim Ral'Jp Emet ı Suriye harekatı karşısında Mih. 

Y 1 Akd 
. . . . ver devletlerinin vazıyeti de şaya -

a nız enıı: vazıyetının d'k'- · B d 1 1 b h d W·ı l 1· h b d nı ı "attır. u ev et er, u are-
egı ':~ a e umuı~ . ar u- keti takbih etmekle iktifa t"derek 

rumunun mustak.bcl ınkışaflarını .;mdı'lik herha · b ' k ··ı· 1 .. · d k l S · r ngı ır a su ame gos 
tayın e ece o an urıy•! muharebe- termemelcted'rler. A · d 1 · p ·· .. b 1 1 1 ı ynı zaman a 
en, azar gunu aı anıış o ma arı- Suriyede Alman aske · b 1 d w 

w h .. k. {' b' . h rı u un ugu. 
na rıı:gmen e?uz a 1 ır vuzu nu reddeden şiddetlı ıırarl:ırına ta· 
devresıne dahıl olmuş denemez. h'd 1 kt S · ·1 M'h · 
F·ı ·k· ı oma ayız. urıye ı e ı verın 

ı va ı evvelce de kaydetmiş oldu- · ı · ltı d k' .. l d k' 
w •• ışga ı a n a ı us er nrasın a ı me 
g.umuz ~zere her taraftan ni~aye;- aafe uzaktır. Bundan dolayı, Suri 
sız takvıye kuvvetlen almak ımka- h k•t b .. d bi ye are a ına ugun en yarın" r 
nına malik bulunan lngilizler için Alman müdahalesinin vukubulmas• 
Suriyeni.n . istilası nıhayet bir zaman pek beklenemez. Esasen böyle bir 
meselesıdır. Bu zamanı11 hatta faz- müdahale vukubulacsğına daima en 
la uzun olab'leceği de söylenemez. ufak bir imada dahı bulunulmama
Bü~ün mesele, . Vişi ~ükümetinin sı. Tettmi F ransanın frgiliz teşeb
talımatlarını yerme gr.tırmekte o - büalerine karşı göst.:receği muka _ 
lan komiser general Dentz'in ku • vemet derecesinin bir imtihan ve 
mandası altında bulunan kuvvet - bir mürakabeye tabi tutulmnk İ• -
lerin Suriye ve Lüb.ıanı istilaya te- tendiği hissini uyandırmaktadır. 
şebbüs eden kuvvet1ere karşı gö1 - Bundan dolayıdır ki Suriye muha _ 
terebileceği mukavemete muallak rebelerinin yalnız Akdenizdeki va -
bulunmaktadır. ziyette değil, alelumum harb du _ 

fngiliz tebliğleri, lngiliz kıtaatı - rumu üzerinde müessir olacrığın• 
nın mütemadi surette ilerlemeler kabul ediyoruz. Bu kanaatimizi" 
kaydettiklerini bilclirmektedirler. doğru veya yanlışlığını vakın ati bi 
Fransız tebliğlerinde is• bu ilerleme ze isbat etmekte ~ecikmez, sanı • 
ler, inkar edilmemekh· beraber mü rız. 
dafaa kıamı küllisinin kesif ileri kol- 5 m ı;; 
larla henüz temasa geldiklerine da- •fi,,, UC.a9ı.l" Gm.#~ 

rinıdıe cGirid• .n işgali göstermiştir mıştır. Fakat mesele yaınız bu de-

ki zaptedı'lmct. ada yoktur. cüm - ğıl. daha fazla naklıyat meselesi- mı·ııetı·ne hı·tab ettı· F A k 1 Al F 
lesini ele alarak sözlerine şu su - dır. ransanın n ara manya, ransaya 
retle devam etm1ştir: IBızim Gk!dde tayyare meydan- (ftasta.rafı ı inci sayfada• b k 1 • • d k ' h 

Gindde başımıza gelenin Bü - ları vücuda getirmemiz kafı de.. 1 ' Uyü e ÇiSi ün at ' sul 
yük Britanya ad.:ılarına karşı ya- ğildi. Mesele bu meydanları tayya- nu~~ıi:r 0ai:1~~ bu nutkunda ez-

pılacak herhangi bir •taarruzun te- re defi tophrıle teçhu: etmekti. cümle şunları söylemiştir: vefat ettı• tekıı·tı·nde b 1 
kerrür etmesine ımkiın yoktur. Yoksa bu tayyare meydanlarını Fransayı kurtarmak için hayatı- U unmuş 
Maamafıh şunu da kaydetmemiz vücuda getirmek ancak düşmanın nı Fransa ya vakfetmış olan şefi - Ankara ı o (A.A.) _ Fransa _ N 
icab eder ki, Qirid hadısesı Almarı- işine yarardı. mize ne kadar minnettar olsak az- evyork 1 O (AA.) - Nevyork ların cenubi trlandad'a kuvvetle Giridde iki tarafın zayiatı nın Ankara büyük elçisi Jules H enry Timcs gazetesinin İs~çre muhabiri 

G
, ·dı..ı 15 000 t l f t · t dırF. ransa, hen'u"z '-urtarılmt• de. bugün saat t 4/ 43 de Nümune has- işgal altındaki Fransada bulu narı 

teessüs edebtleC\.»klerini isbat et - ıırı ue . • e e aı ve zayıa ıı;; ,,. Al ·~· bul F k + Al ;; __ .ıldı'r. Akı"m mu"naka•aların ve hü- tanesinde vefat etmiştir. ınan makamlarının Vichy huku 
mıştır. Vo ıııış unuyoruz. a a. - ·· y metine derhal aulh aktedilmesi hu 
r-11~ L-..L.:-e -----·- tenkiclleri man1ar 17.000 za.viat ve te-lefat kumete karşı acı teniddlerin zama. Julea Henry, Cumartesi günü bir ~ --'7 --- ıuıunda kat'i bir teklifte bulunduk-

Bundan sonra söz alan eskı har- verdiler. Bunun 5000 kadarı deniz nı gelmemiıtir. Bugün. disiplin ve denbire hastalanarak Nümune has. larını yazmaktadır. 
biye nazın Mister Hoar~ B<>lısha yolile karaya çıkmak ısterken im- birlik zamanıdır. tanesine kaldınlmıı vr. orada dok • T eldif edilen suln muahede.;n, 

h G d ·· Muvaffak olması için, maresal 1 fı d b' k .. ... ilk şiddetlı tenkidlere başl:yan a- ha edildiler. erisi ise a a uze- . .. • . . tor ar tara n an ır onsultasyon göre, yapıiacak tavizler tayin v< 
'd 'h . d lef ld l B d b k Petaın hukumetıne, cesaret, azım yapılmı•tır Netı' d h t 1 w k trb olmuş ve hük,'\meti mazt e ı - rın e te 0 u ar. un an aş a ve sebat, nefis feragati ve milletin ,,. · ce e. ae a ıgın an geri kalan Fransız ımparatorluğu 

timalleri tam.amile ölçmemiş ve Almanlar 230 avcı ile 250 nakliye .. h t' 1• d E.w ·ıı t gren olmuı ve delıntni1 apandisit nun bütunlüğü gara"ltİ edilecek muza ere ı azım ır. ger mı e ld w l 
ıa·z:.m .m>len tedbirlerı müessir bir tayyaresı kaybettiler. b I k . t "I kt' o ugu anlaşı mış ve kendisine o tir. Fransa donanmasını ve sı'ta·h' -e.- unu an ama ıs emezse o ece ır. ı_ • • 
surette iltiha?. etmemiş olma-lda Almanlar, Ingilterenin bilh3ssa O vazife uşam hır ameliyat yapılarak te - kuvvetlerini İngilereyi Suriyeder 
itıham etmıştir. Aıvustra.lya ve Yeni ~landa as- Fran9l2l h~ümetirun üç ftzifeai davieine fennin bütün vasıtalarile çıkarmak için kullanmayı kabul ey 

«a... itimi etmeliyizıı ~erlerine güvendıklerini ve onla- vardır: çalııılmışsa da kendisini kurtarmak liyecektir. 
Tayyare meydanluının insa ve rı en ıtehlı:Celi noktalara sevket- 1 - FTansız miHctinin bugünkü kabil olamamıştır. Bu maksadla, Fransadan müaa 

d Alın l b
. · ._. 'kl 1 B dere edilmiş olan bütün harb mal 

tamirin e an ar, ızımıune na- tı ennı iddia ediyor ar. unun vaziyetini .iyileşt~r~ek. . -· Juleı Henry, buraya Fransız mü . b'lh 
d h 

• bi 1 t tb'k t l l d ~ L:~. . ..._ h bl 2 B -1-b b l - zemesı ve ı assa 3V tayyareleı zaran a a serı r usu a ı e - as ı Q ma ı5ı, uü.tiın uU ar er . - ır m .. ag u un yapa ı ecegı tarekesinden sonra g .. lmi• ve çok 1 
k. di l B 

· · b' · d 000 b Ih h 1 k .. Y ve top arı icabında .. ~ranıı:aya iad< 
me te r er. u netıceyı ızım e sırasında verile:-ı zayiattan 85. nıs ette su u azır ama · müıkül ıerait içinde vazifesini ifa olunacaktır. 
elde edebilmemiz için ciddi surette inin ana vatana aid olmasından 3 - Yeni Avrupada Fransanın _._1 . . •• 

-L·t• 1 d l b" t le :_..:kb l' · h l le. etmeıı; e beraber kendısını herkese 
telP"ı ~t ~n arı mış ır ayyare o - bellidir. Gil'id mağlübiyeti gerçi ..... a mı azır ama · 
hı ht d S vkulceyı ha <ıMıa...-•-e sulh d..eild ... ~ sevdirerek umumi bir teveccüh ka-

na ı ıya~ var .. ar. e .. .- acıdır, fakat hu mağlubiyete zafer ~ -·· • 
kımından ııe dupnanın ne suratı- .

1 
k.abel d baş.k yok.. Şunu hatırlamanız iyi olur ki, zanmııtır. Vefatı, bütün Ankara 

Sovyet teslihat 
komiseri azledildi le, ne menabi aeviyeeile batbaıa ı e mu e en a çare mütareke sulh değıldir. Mütardke mahfellerinde çok. derin bir tees -

yürüyemiyoruz. Bunu itiraf etmeli - tur.> Almanya ve bizim taraflarımızdan aürle lcar•nlanmıtt ..... ~kova 10 (·\ A.ı _ D. N. B 
yız• . M. Çörçil Girid müdafaasının · l b' k ld v d ,.. ır. P'~ • d ımza anmış ır ve11 a o ugun an B .. b I A d 1u A. R • b · 

Londra 10 (A.A.) _ Bugün Bımd.an ıoın14a überal oartisinin bütün Ortaşark harekatı üzerin e eğer bunu tadil etmek istiyorsak, u munase ete na o ıan- esmı ır kaynaktan öğren l 
Avam Kamarasında Rudolf Heas sözcüsü Percy Harriı Giriclin çok tesirini hissettiren mühim bir ınü- Almanya ile müzakere etmemiz la 11 matemli zevcesi Madam Juleı diğine göre silfıh endüstrisi hal' 
meıe~ıi tdkrar mevzuubahs edil - ciddi bir muvaffalciyetsizlik sayıla- dafaa olduğunu anlattıktan sonra zımdır. Henry'ye en derin ve hürmetkar komiseri VarınıkoV' ıkı sene sure 
mittir. Fakat B. Çörçill bu husuııta mıyacağını kaydettikten sonra de- Suriye vazlj'eıtinden şu şekilde Şimdiden ve muhasamattn ni - taziyetlerini 9\lnmayı bir vazife te. bir faaliycıtten sonra vazifcsındeı 
cevab vermekten ımtina etmiştir. miştir ki: bahsetti: hayetini beklemeden, hükumetin lakki eder. azledilıniştır. Buna sebeb elde et 

He .. ·:... bilhasea sulh teklifleri Geçen muharebe C!in"ıında A - c:.......:..e hareilib lehimisdcdk vadfeıi, terefli bir sulhun tHlsine San P~•· mu"teveffanın aı'le .... K b -• l · · -·7 d b ..,..._ • ı tiği neticelerin kafı gQrülme.rnu 
cetirip getirmediğıine clair sorulan vam amaıal!'nln • azı c~M!, .,ermı c- Surıyede hareklt müsaid müsai ir hava ya.atacak tarzda sine derin taziyetlerini sunar. olmasıdır. ~ 
uzun bir wale B. Çörçil ıu cevabı Uahattür ediyorum ki son - ay suırette devam ed.i)~r ve burada har.eket etmektir. Eğer bö~l~ bir ---------------------------
vennittir: zarfında vukua gelen muvaffakiyet. ilerleyen kuvvetler cüz'i muhale- hava yaratılmazsa, Fransa ıçın fe _ 

B h 
L k d d ıizliklerin veya mağlubiyetlerin on fet~e karşılaşıyor. 'Bu vaztvetten laketli .bir euThtan koı. k.ıııc. ağım. 

<< u f& 11 .na kın a tim i ya - kere daha m"L '-ıerini müzakere ' " Yen Avru a d 
pacak beyanatını yoktur. Fakat la- . t' U11J1D memnun olabiliriz. Fakat sevinç . ti' ~ Pı_~,,. ~a~.~nın, Ame e -

·1· h"kA . H .. s·· "L B . etmııı ır. d x.;ld" Ç" kü' b·dıseru·n nıye nın ve s;utturunun VTUpa 
iP ız u umetı esa ın uy~ rı - Bir lmdm meb'wun sözleri sırası ee;• ır. un a manzumeainde lcendisine işgal hak. 
tanyaya uçuşuna dair bittabi Bir- Kadın meb'uaftırın noktai na - Almanya .üzerinde _yaptığı VE .!a- kını verdiği mevk.ie konmuı Fran-
letik Amerika hükumetine malu • zarlattnı muhafazaklr Mis Treeıı pacağı akısfor henuz meçhuldur.• aaaız yapmıyaeakttr. 
mat vermittir. Rathbone ,,herbde merhametsiz de 6 &J daha bu vuiyet devam edene 

Tecede müeaeir olabihneliyizn cüm- M. Çörçil sözlerıne fU fekilde Suriyedeki mücadele 
Habeşistanda 4 
italyan tumeni 

imha edildi 
Kahire, 10 (AA.) lnciliz 

Ortaprk karargahının tebliği: 
l.ibyada, hudud m1ntak.aıında 

harı ketif faaliyetleri olmuştur. Tob 
nak etrafında vaziyette deiiıiklik 
yoktur. 

Habeşiıtanda, Göller ve Omo 
muharebeleri ndticeainde yeniden 
115 bin kilometre kare ltalya-n top. 
rağı elimize geçmiştir. Dağlık ara
zinin, fena yolların l/e şiddetli yağ-
murların ihdu ettiği büyük güçlük
lere rağmen en az 4 ltalyan tüme. 
ni muharebeler esnasında imha e -
dl1miş veya dağıtılmıştır. Jimma ö. 
nünde her türlü ciddi mukavemeti 

----~--.......11:.ııaııc_.....___.,,.rekat miisaid olarak 

leıile hülasa ettikten sonra maruf nihayet verd\: 
mubarrirlerden Beverley Baxter im c- Vaziyetimiz bu şekilde de
paratorluk rüesuının iftirakile bir vam eder ve altı ay daha bu şart
directoire tetkilini teklif etmiş ve ları idameye muvaffak olarak ile
namzed olarak Çörçill Smuts, Men ri hamilelerimize devam edersek 
ziea ve Kanada generallerinden Mac 0 zaman harbin yeni bir safhaya 
Maughton'un isimlerini ileri ıürmüı tü gireceğini sövliyPbilirim.> 

r. Almanyanın tetebbü"ü • Atl.ndE harbi 
Muhafazakar meb'uılardan Mac ingiİiz ba~vek:li bund·an sonra 

Nam.ara Hitler'in evvela bir ıuUı Aıtlantik muharebes'nin inkışa -
taahuzu yapacağını ve bu teşeb _ fından memnuniyetle bahsetmiş. 
büa akametle neticelendikten son - Mart, Nisan. Mayıs aylarının geç.. 
ra ve önümüzdeki kışdan evvel in- miş ve Haziranrn gclrniş olmasına 
gl°'ttereyi bir çevirme hıarelcetile rağm.en Hitlerin net!ceyi elde et
isttliya çalışacağını V.! çünkü o ta- mediğini söylemiştir. 
rihten sonra başhyacak olan Al - B. Çörçil, Atlan'lik harbinin di -
manyanın muaZ7Jam bombardıman ğer aylara niabetle Mayıs içinde en 
larına meydan vermek istemiyece - had devrine girdiğini bıldirmiş ve 
ğini ıöylemiştir. Mac Namara İngiL bu ay iç.inde zayiatın niebeten ağır 
terenin bu tetebbiise muvaffakiyet- olduğunu ilave etmiştir. 
le mukabele edecek tedbirleri it - B. Çörçil ayni müddet zarfında 
~z kudretıinde olduğuna kat'i • fngilizlerin de Mihver deniz kuv -
yetle emindir. vetlerine ağır zayiat verdirdikleri -

Çörçil'in aözleri ni, müteaddid ticaret vapurlarının y· . . H'""ı..il !l-

Londra, 10 (Radyo) - Ç&çil batınlch~ 'N7• zaptedlldikleriai ırmıncı CUl'lft UP u. . K.aWlil . 

Sabahtan Sabaha: 

Arab dünyasında 
Emevi saltanatının payitahtı etrafında aeee harb var. Yirmi yı 

önce ayni sahalarda, Kenan diyarında gene harb vaı dı. Mwrdar• 
gelen Sir Allenbi ordu:su, Kudils ve Şam ve Lübnanı aıarak ~malc 
doğru ilerlemiıti. O zaman çarpışan kuvvetlerin ba~ında Jngili. 
marepti. Allerrbi. Alman generali Fon Kreu'le Cemal Paıa vard 
Bugün Türk pap11r.ın yerini bir Fransız generali almıttır. Faka 
dava gene Alman - Jngiliz davasıdır. Arab dünyası geçen harbd< 
Tüı'k ordu.una doı.t olmamıştır. Irakta, Hicazda, Filietinde Yt 
Suriyede çarpıpn Türk orduları cephedeki düpnanları kadar cep 
he gerisindeki Arab vatandaılanndan da kurfWt ve hançer yemit 
tir. Halbuki Osmanlı saltanatı bütün emeğini bu çölleri imar içiı 
harcamıştı. Aaadoluda iki metre yol yapmadı. ianeler toplayıp Hi 
caz demiryolunu yaptı. Anadoluda bir kuyu kazmadı. Altınlar har . 
cayıp Arabistanın Aynizübeyde ıııu yollarını açtı. Anadolunun te. 
hid yavrularına bir mekteb açmadı. Arabistanda şeyhlerin gôğüs 
lerini nifanlarla donattı. ceblerini altınlarla doldurdu Son olaraJ 
Cemal Paşa Suriyeyi doyurmak için ve ordu gerisini korumak gay 
retile Arab ve Dürzi eşrafına keselerle altın dağıttı. Bunlar tarih 
hakikatlerdir. 

Osmanlı imparatorluğu tasfiye edilirken Tealist Türk münevver 
leri yalnız bir noktada te elli b 'mutlardı. Türkiye vehiın ve hayal 
den ibaret bir heyula olmaktan çıkmıt, aaıl çehresilc hayata yeni. 
den doğmuştur. l,ıe bu hakikat Türk inkılabına temel olmuştur. 
Bu harb Irak ve Suriye toprRklannı gene ateşi içine almıştır. Hadi
seler yürüdüğü için kehanette bulunmak manasızdır. Yalnız seyircisı 
olduğumuz vak'all\ra bir mütalea katmak İcab ederse diyebiliriz kı 
Türk.iye, on bet yinni mi)yonluk Arab aleminin bu mücadeleder 
hürriyet Ye iatiklaline sahih olara'k çlkmasını dilemekte samimidit 

~'13 ... L.n c~ 
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( Şehir llaberleri ) Mahkemelerde: 

Fatih cinayetinin 
muhakemesine başlandı 

Belediye geniş bir 
yol programı 

hazırladı 
Yeni yollar şose uze· 

rine asfalt olarak 
yapılacak 

Asker ailelerine 
yardım için yeni bir 
proje hazırlanıyor 

BelecliyeleT mahalli vaziyetleTe göre yard:.m §elıillerini 
teabit eclecekler, lstanbul için miilıelleliyet ,elılinin nakil 
va•ıtalarına, yahud d:ğer belediye Te•imleri1Je .:am yapıl· 

mcuı suretile teabit edilme•İ muhtemel 
Beledi-re. wı mali yılı içinde 

tat.bık edilmek üzere geniş bir yol 
in§aat programı hazırlamıştır. Par 
ke taşlarının f atı son zaman lada Dahiliye Vekaleti, asker ailde-' hiliye Vekaletine göndermiştir. 
çok yü,k~elmi§ olduğundan, bele _ rine yardım 5ekli.nı daha F.saslı bir Ha1i hazır vaziyete göre: yardımla 
diye yeni yollan. şose üzerine as _ surette tanzim etmek ve yeni va- mükellef tutulac.ıklnrla yardım e
fa.t kaplamak suretile jnşa etme- r:dat ancmbalan bulİnak husus'!.ID-

1 

dilecek sınıf arasında hôsıl olan a
ği münasib görmüştür. Bır metre da bir .~nun lay;hası hazırlamak- ded farkmı belediyenin umu.."ITıi 
muralblbaı parke yol 5,5 liraya tadır. Oğrendiğimize göre, yeni anecl:si vasıtas·ı-e r~vcud imkan 
ma!olmakı~a, halbuki şos efö:erıne kanun dolayısilc mahaUi vaziyet -1 ve vazivetle:e gör~ telafi edebil -
asfalt kaplamak suret!le bir m~tre lere göre belediyelerin kendi ıhti- mesi. göınder!letı etüdtin esaslarını 
murabbaı sahanıtı inşaatı 2 liraya yaçlannı nazarı dikkati? .:Jarak teşkil etmiştir. 
yapılabilmektedir. Belediye ıbu şe- belediye resimleri ve tarıfclPr uze- 1 Dahiliye Vckaletı, gönderilen e
kilde yapılacak yolların listesini rinde yapılacak zamların nisbetle- ' tüdlere ve :mahallin hususiyetle -
hazıl'lamıştır. Bu listeye göre rini tayin etmek hakkının umumi rine göre asker ailelerine yardım 
Beyoğlu kazasında Hürriyet abi - :meclislere verilmesi ihususunda m kcllefiyeti hakkın':fukl kanun la 
desi, Bozkurd, Azabkapı ve Çöp Dahiliye Ve~al~tinc.:c bir teklif ya- yihasını süratle haıJrlıyacak ve 
iskelesi, Samanyolları, Tüfekçısa- pılınıştır. Büyük Millet Meclisine takdim e-

lih sokağı, Batal'ya, . Tayyareci Dahiliye Ve!rnleti beJcdiyder - decckıtir. 
Fehmi. Tavukçu Fethı, Fatıhte • . .. J:staMJul için kabul edilecek mü 

D 
.. lJtft K" ·ı D 1 Şeh:...ı' den mahallı vazıyetlcre gore as - kellefiyet c:exlinin, ya nakil vası -u"Ei'°r amı paşa. o ap, 1U • • d 1 . s 

Kubilay, Muterned ve Akdeniz so- ker ailele::nc yar mı şek• lerı. et- talanna veya diğer belediye re • 
kakları bu şekiMe inşa olunacak • rafında etudler hazırlamasını ıste- s:mlerine bir miktar zam yapılma
tır. miştir. İstanbul belediyesi bu hu- sı suretile teSbit olunacai,rı anla -

sustaki etüdünü hazırlamış Vt! Da_ 1 şılmaktadır. 
Fatihıte ve 1.a!elidcki diğer top

rak yollar da şose üzerine asfalt 
kaplamak .;uretile yeniden yapı • 
lacaktır. 

l
r .. -........ _ .............................. , 
~ istanbulun ahşab 1 

mahallelerinin 1 

istimlaki i 
Yangın ve pa&il ltorunma 
tedbirleri noktasından ve
Tİlen bu karar için iatimlak 

kanununda tadilat 
yapılacak 

kadar 
dinlendi 

Duruşma akşama 
sürdü, 30 şahid 

Dört gün evvel Fatihle kııkanç-1 ki Mükerrem, ağabeyim Rınaın 
lık yüziinden bir cinayet itlenmiş, Fatihteki evine kaçın it·• 
F a~ı~ adında bir mezabh.a. ~esici~.i, «- Müddeiumumiye verdiğin 
evım terkederek başJ...a bmsıle mu.. ifadede Mükerremle birlikte sokak 

ı !
nasebet peyda eden karısı Müker- ta giderken birdenbiTc Fazıla ra:. 

Dahiliye Vekaleti stanbulun · b LI } k ··1d·· ·· ' r~.mı ıçaa; a yara ıyara o urnıu~ geldiğini söylüyorsun.. Burada Mü-
ah~b mahallelerınin istimlaki t 

1 

u. kerremin, Rızanın ~viı:de olduguv .. 
iti hakkındaki tetkiklerine de - B 
vam etmektedir. 

u aile faciası, dün me~ud ııuç- nu ifade ediyorsun} ı> 
Öğrendiğimize gör'!; bu ma. • ; !ar kanununa tevfikan adliyeye in- «- Buradaki ifadem doğru • 

tikal etmiş, suçlu Fazıi ikinci Ağır- dur.» 
hallelerin istimlaki bir yangın 
tehlikesini önlemek ve pactif k!l- ı;:eza mahkerr,çsine sevkolunarak «- Mükerremlc Fatihte bir ev 

duru!'.masına başlanmıştır. 
runma tedbirleri noktasından e- tutmuşsunuz ... Ev sahibine hanginiz 

· "b ·ı f k ·· . l 

1 

Kalabalık bir samiin tarafından mu··racaat ettı""' >> aas Jtı an e muva ı gorı.i müş.. " 
tür. Ancak halen tatbik edil - takib edilen dünkü duruşma, sa - «- Mükerremle beraber gjt -
mekte olan istimlak kanunu bahtan akşama kadar devam et - tik. İki lira pey akçesini ben ver. 
hükümleıine göre bu işin sü _ miş, bu arada 30 şahiı:! dinlenmiştir. dim.» 
ratle yapıla.bilm~i mümkün de- Celse açılıı aç1lmaz riyaset ma- Tah· • b ·c d · k a· 
ğildir ve istimlak kanununun kamınca sorguya çekilen Jcatil ko- yece;;· ırın l~ 1 

a ~sın~ ·aır'ı neb. 
1
-

tadil.i icah etmektedir. ·ıca vak'ayı şu şekilde anlatmıştır: y ti 
01 s~rud n LruJçku azı• nsa 

1 
• e e yenn en ıt• mış ve: 

Ankarada Vekaletlerin ola. ıı- Miilcerremle dört sene ev - K l l d"k E ··b 1 d l 1• . «- arımı bu adam baıtan çı-
kadar mümessillerinin iştirakile vbe ev enh 

1
•
1 

• . dyu su tan ad ~-amB.- karmış ve onunla 6ayrimeşru mü. 
yeni bir kanun proı" esi hazırla- ı ey rna a esın e oturuyor uıı;. ır b ti- d b 1 H" d. L k d y ld d d b. nase e ır.:r e u unm~tur. a 1 • 
mak için toplantılar yapılmı•, ouçu yaşın a ı ız a ın a ır ·-y beb l d d . • .., d k d B d 7 ...... e ııe o an o ur .. » em14tır. 
bu hususta belediyelerin de e ızımız var ır. un an ay M·· lube h"d. h. 1 
rnütaleası ahnmışhr· evvel ihtiyat olarak askere clavet . . utea n a ıse ı• ıd erinin 

Yeni istimlak kanunu layi _ : olundum. Karım burada kaldı ve ıstımalarına baflanmış, bu suretle 

h f maa..,m olan 56 lı"rayı her ay Me~ celse saat 13 e kadar sürmü~tür. 
ası etra ındaki etüdler yakın- : ,. ._ 

da bitirilecek ve hazırlanacak : bahadan alarak ferah ve fahur ya. Bir saatlik: yemek tatilini müte. 
layiha Büyük Mil!et Mecliaine ! şadı. Bundan 1 O gür. evvel terhis a~ıb . tekr~r celse a~ılmış, diğer ıa 
takdim olunacakur. edilerek lstanbula döndiim. Fakat 1 hıdlenn dınlenmelennf! devam o .. 

\ • k k d v• . b. h ld \ . ı· lunmuştur. 
~ • : arım ço egışmış ır a e ıc ı. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••" M.. d. b · t k d. Bu sahidlcrdcn mu··hı·n1 bı·r ı_ıs utema ıyen enım c!: avga e ı _ ~ " 
7.000 san :ık çay geliyor Evvelki gün K&ğ!dhanede bir Hükumetin evvelce y:ıptığı bir Ekmek unları yor, olur, olmaz hadiselerden m1l J m~: Tahirl.e "!1ükerre~n arasınd~j 

çocuğun ölümıle neticelenen feci tamime gore, ellerinde eskı mah- nalar çıkararak bana karşı hR~in bir muna.,ebetın adeta btr karıkoca gı-
bir kaza olmuştur. sulden pamuk olanlar beyamıa - başkalarına mı vaziyet alıyordu. bi devam ettiğini söylemişlerdir. 

Bir yaşındaki çocuk 
ağabeyisini öldürdü 

Ziraat bankasının 
aldığı pamuklar 

Memleketim:ze itha edilecek 
olan çaylar bir:t.:ı~ gün ıçinde gel -
miş olacalttır. Bağdaddan 5000 ve 
Basradan da 2000 sandık çay gel
mektedir. Bunlar fiat mürakabe 
bürosu tarafından tüccarlara tak
sim edilecektir. Bu çaylar ela gel
dikten sonra piyasada bır müddet 
için çay sıkıntısı mc:vzuubahs ol
mıya=aktrr. 

Kağıdhane köyünde oturan is - meye tabi tutulmuşlardı. Zıraat SablayO r ? Cuma günü ak~mı i'imden çı - .. Müt~~~ıben suçlu~un müdafii, 
mailin ft>ir yaşlarında oğlu HalH, Bankası ellerindeki eski mahsul - kıp eve döndüğüm zaman karım muekkılının bazı ruh: hastalıklara 
evvelki gUn babasına aid taban -ı den pamuk bulunan müstah~il • Şehrimizde birkaç gün evvel Mükerremi bulamadım. Mükerrem müptela 0.ldu~nu iddi.a etmiş. mah 
cayı karıştırırken, silah b.rdenbi- d'en beyannameôeki evsaf ve alış hiS60lunan ekmek sıkıntı~;ı esna • eşyalarını toplıyaralı.: meçhul bir keme bu ıddıayı .. kabuı ederek mu 
re patlamış, çıkan kurşun o s:rada şekline uygun olara·!t mübayaata sında ıbazı fırıncıların ekmek ırna- semte kaçmış, evin anıthtarını mn- av,.~e olunmak .uz.ere Fazılı Tıbbı 

ı b l B hsu l
• tı ·' · fis t f j · ı halle bakkalına küçüle kızımız Yıl Adlıye sevketmıştır. 

karşısında bulunan 10 yac: arın - aş arnıştır. u ma 1 geçen se - a u-ın o ara m an verı en ' -
- 'JI unlar~ı unc la . tt ki .

1 
.. dızi da komşulardan Zeynebin e - Suçlunun Tıbbı Adli tarafından 

daki kardeşi Aliye isabetle olü - nelere aid olduğundan müstahsi - u ra sa ı arı ı en su- . b '-- · · =~ k b k ı 
li 1

. I ··ı ·· bu "dd" l af nd ... ı.. vıne ıTa.ıunıtll· muavenesını muıtea , , te rar ce _ 
müne sebebiyet vt>rmıştir. n e ınde daha azla kalması mü- ru muş. ı ıa ar etr ı a huı.. · . • • ı d •· ·· •· d f 

b l k
'k t lba l Bu beldenmeclık vazıyetin ne • se açı mış, uruşmaya uçuncu e a 

Dün adliye doktoru Enver K&- nasi görü mcmiştir. ı a a ş anmıstır t k b ı . .:· .. ' .. v .. . den ileri geldiğini araştırdım, konu 0 ara a!l anmlı!tır. 
ran tarafınd.ın cescrii muayene e- Diğer iarafüan, Zıraat Bankası F.annıyet m:· . ..ı ·ı b 1 -d M hk d uuuı ugu, e.ac ;ye kom~ ben askerde iken !\fükerre- a eme e okunan tabib ra • 

Otelciler zam istiyorlar dilen Alinin d<?fninc rul:sat veril - 300 ton kadar yeni mahsulcıerı de nin teklifi i.izerine unculardan nü- min Tahir adında bir~ münasebet poruna nazaran: suçlu Fazılın ak -
miştir. pamuk rnübayaa etmiştir. Malum muneler almış ve belediye kımya- peyda etmiş olduğuilu söylediler. li bir haleti görülemediği ve bu se-

Otelciler belediyeye müracaat- olduğu üzere Zirant Bankasının hanesıne gönde•miştı:. Bu unlar Aklım başımdan gitti. Çocuğum- beble cezaya ehil olduğu anlaşılı. 
la her sınıf otel i.ıcrctlerınc yüzde Yüzde yüz nohud ıalıyormu~ mü-bayaa edeceği p3muklar Ro ,,. içinde Ofisin ekmek ima - la sabahı zor ederek ertesi gunu Y.0 rdu. 
20 nisbetinde zam yapılmasını ve Fiat Müra~a~e. memurları, hır manya ve !.ılacaristanla son yapı- latı için fırıncılara verdiği tek tıp erkenden eskidenberi tanıdığım Ta Raporun kıraatinden ı;onra maz.. 
otellerin smıfla-:-ının yeniden tc-s- kahve aKatışı kıh~karı.nH_~ı ~oyNuş- lan anlaşmo!ara göre hu memlc - un bulunup bulunmadığı tesbit e- birin Eyübdeki evine gittim, orada nun vekili ııöz almış. bu raporu ka-

b 
· . · · • d" B 1 d" l·t ı lardır. uru a vecı uıeyın us- ketlere g6nd'erilecektir. dilecektir. karım Mükerremi aradım. fi bulmıvJığını ve mi.iekkilinin bir 
tını ıstemışıcr •r. e c ıye l • ı- rat adında birinin 180 kuruşa sattı -----

1 de 
·· l Alınan nu··muneler(le ekrnek u- Tahir Mükerremle olan münase- defa da Tıbhı Adli meclisine-: mu-

sad müdür üğün bugun erde o- gvı kahvelerin, yapılan kimyevi tah- A " ·· ·· ·· J• ·· h d ) 
1 

yı uzumunu çay ıye nu ı..ulunduğu takdı·rde bunları fı- batını rcddettı· ve bana Mükerremi ayene ve mup. e e a tına alınma-
ıtelciler cemiyeti idare heyctin:n lil neticesinde yüzdeyüz nohud oL ıu • 1 l ıatıyormuf ! l tt ~ 

1 1 
k birlikte aramamızı söyledi smı ta eb etmicıtir. Müddeiumuminin 

işt;rakile İ)ir toplantı yapılacak ve duğu anl~şıl~~ş ve muhtekir ad i - Dün Fiat Mürakabe Komisyonu- rıncı arın sa ıgı an aşı ac~ ve Cumartesi g,ünü oııunla. birlikte iştirak etmediği bu taleb mahke -
otelcilerin müracaati tetkik olu - yeye veıılmı~tır. na bir ihbarda bulunulmuş ve Mi- ekmek _unlarını satmak sur~ıl~ sı. Mükerremi bir hayli aradık, fakat m~ce reddedilmiş. mütt"!\lcıben müd 
na-caktır. hal ogvlu Balha' nın rny diye 180 kıntı ) aratan f ınnCllar şıdo.etle ' bulamadık. Bir ara Tahir benim dCJumumi Turgud iddianamesini 

Galata c_ocuk d•:ıpanıeri '" la d'ı l akl d ı d 1 · · kuruşa satılan ayı ü:ıümünü 650 ceza n rı ac ar ır. yanımdan aVTıldı. Bu defa bon yal- ser ey emıştır. 
Çocuk Esirgeme Kurumu Ga- '· V k' n 

Vapurla mavna arasında b f T kuruştan sürdüğü teshit olunmuş - ( KU .. k h b I ... ) nız olarak Mükerremi ara .. tırıp so- a fl:;ı'I uütün tcferr'1atile hü. 
lata nahiye şu esi tara ındnn PP - ÇU a 8r &r " I d 

k 1 1 d d 
tur. Muhtekir çaycı aleyhinde ta - ruşturmağa ba ... ladım. Bu maksadla a!'la e en Müddeiumumi. cezft ka-

a an i•çi hanede Kılıça ipaşa me resesi a- , :ı kibata baolanmıştır. Haydar caddesinden geçerken, ka. nununun 449 uncu maddesi mud-
Dün limanda bir amelenin ağır -hili~dc .. tes~~ olunan ç~cuk dispan- • Ellerinde naftalin bulunan - rımla Tabirin konuşa, konuşa gel - hince Fazılın cezalandırılmasını is-

eurette ~ralanmasile neticelenon ıeıı. gunduz bakımevı ve yıkama Dut loplarken.. lar dün ak~ma kadar, Fiat Müra- diklerini gördüm ve süratle yanla. temiş ve jddiasıni şu cümlelerle bi.. 

f · b. k 1 yurdunun açılış merasiıni Lugün sa- '--ı... K ecı ır aza o muştur. Beyazıdda Kurudcmir sokağın _ a.aue omisyonuna müracaat ede - rına sokuldum. Kanm beni karşı - tirmi§tir: 

Liman ta'hliye amelelen·nden A- at 17 de Vali ve Belediye Reisi da, 4 7 numaralı evd· .. oturan 12 Tek beyanname vermi•lerdir. Fiat d .. .. d b·ı Dr. Lutfi Kudar tarafından yapıla- .... " sın a gorunce şaşırma ı 1 e, Üs - «- Evrakı tahkikiyeye 1:öre 
li Osman, dün şamandı;;ya bağlı ı;.ııktır. yaşlarında . Sadık adında bir çocuk, Mürakabe Komisyonu beyanname- telik kennisini niı;.in aradığımı sor- maktule Mükerremin. ı yaşındaki 
bir vapurdan yük taşırken, o sıra- dün Şehremininde Arnavud Keti- lercle göaterileın mikt-arlan tetkik du: ben de: çocuğunu bırakarak 1 ahir İsminde-
da vapurun bordasın.1 yanaşmakta min bahçesinde dut toplarken a - ederek şehi"1e ne kadar naftalin <c- Karım değil nıisin seni arı. ki bir şahısla gayrimc!?ru rr.ünnse -
olan bir mavna ile vapurun arasına Pı·r·ınÇ tı•atlarl ğaçtan düşmüş, başından yaralan - bulunduğunu tesbit edecek ve mem yordum tabii .. Haydi yürü eve.» betlerde bulunması bu cinayeıte 
sıkışarak tehlike1i surette yaralan_ ı , mı~tır. lekete ithal edilecek veni mallan Cevabını verdim. belli baılı amil olmuştur. Binaena. 
mıştır. • • t ? Yaralı çocuk tedavi edilmek Ü - bu vaziyeti gözönünde bulundura. Fakat o, eve dönmek niyetinde lt!yh tayini cezada bilhassa bu ci. 

Yaralı amele, baygın bir hnlCle nıçın ar ıyor • zere Cerrahpa~a hastnnesfoe kal - rak tev:4i edecektir. değildi: yalvarmalarıma ve ısrarla- hetin gözönünde tutulma,ını iste -
Beyoğlu hastanesine kıı.ldırılmış, lıta dınlmışbr. • Dün 'memleketimize 5 ton ni- rıma rağm~n beni tahkir ediyor ve: rim. n demiştir. 
za etrafında tahkikata baılanmış • Son günlerde Pirinç fiathrın. pclır ,.e bir miktar Ja kalay gel_ «- Ben artık $eninlf' yaşıya _ Müddeiumuminin iddiasından son 
tır. da bir yükselme görülmüştür. Otomobil lastiği tevziatı mittir. Celen mallar Fiat MüTaka- marn.• Benim kocam bu diyerek ha- ra müdafaaı;ını yapmak iizere lcen-

Yerli Tosya pirinrlerinin kilosu Ticaret Vekaleti, lastik tevzia - be Komisyonunun kontrolu altın na Tdhiri ıişaret ediyordu. disine söz verilen suçlu avukRtı $em 
35 ile 45 kuru a kadar çıkmıt - tına e96s ttıtu1mak iizere lstanbul da tevzi edilecektir. Bu cevab karşısında beynimden .sellin Umman, tahkikat evrakını o-Krem imalathanesinde ikinci tır. Buna sebeb olarak da bazı ı daki motörlü vesaitm miktarını, vurulmuşa döndüm ve bıçağımı çc- kumak için mahkem~den mühlet is 

yanıJın 1 t L l d · · k·ı 

1 
nev'ini ve ne şekı.lde l,'1stı·k kullan- • Dün muhtelif Avrupa m·-- · b ı b k b l m n a~a ar a pınnç e ı me - ...... kerek üzerine yürüdüm.>> temış, u ta e a u olunıırak du-

T ht k ] d K t 
·1 dd • b 1 ·· t ·1 k d. dıklarının tesbitini i•temişt1·. Bele _ leketlerine. 13 7 bin liralık ihracat b -'· ı.. · a a a e e, e encı er ca e.- mış u unması gos erı mc te ır· .. Katil kocanm bu ~yanı dikkat ruşma apa "Dlf güne bırakılmıı 

ainde Sabuncu hanında 31 numa - Halbuki pirinç mahsulü bu sene diye istenen malfunatl Ticaret Ve. yapılmıt. lsviçreye çüriık fındık i. itiTaf ve ifadelerinden ı~ra bu fa- tır. 
ralı Kamile aid krem imalatane - iyi bulunmaktadır. kaletine göndermiştir 1stanbul Vi- çi, ak darı •. k:itre; Romaııyaya ko - cianın müsebbibi mevkiinde bulu. ---------------
•İnde dün ocakta krem kaynarken o·v c.. b • • l !ayeti için yeniden 1700 lastik ay - yun derisi, lııveçe keçi d~risi ve AL H ıger taranan azı xımse e· d k nan Tahir phid ııfatile dinlenmi... •• yangın çıkmış, ıtfaiye tarafından · · d b lu . . 1 rılmıştır. Bunların tevziat listesi de manyaya a um darısı aevkedil - y ergun 
ıöndürülmü•tür. ~nd, pıylasad a ul dn~n) pırınçbe. hazırlanm•ştır. Anadolu jçin de miştir. tir. 

.. n epo ar a topa ı ı.: arı ve u h 1 f h 1 Ey:~bde oturdugu" nu ve 29 ya,la 
B. ··dd 1 b ) 1 f. J b. "k d mu te i ıe ir ere 1500 lastik gön- ~ ır mu et evve u ima atane- surete ıat arın ır mı tar a - derilmiştir. c nnda buhınduiunu söy)iyen Tahir, 

de ayni tarzda bir yangın çıkmıı, ha yükselmesine 6ebeb olduk - TiYATROLAR ) Müicerremle olan münasebetlerinin 
14 yaşlarında bir İtçİ çocuk fe _ lan iddia edilmektedir. Yeni ilk karpuz geldi - arkadaşça devam ettiğini bevan e _ 
ci bir tekilde yanaıak ölmüıtü. mah1ıul alınıncıya kadar fiatla _ ,·]L BOSTANCI İSKELE PARKI derek fU yolda ifadede bulunmut -

Bu sebebden ilünci yangın hadi- rın bir miktar daha artacağı ve Dün sebze haline Antalyadnn ıı. 12 Haziran Perşembe ak.şa.mı tur: 
sesi etrafında da alakadarlar tara- 50 - 5 5 kurufU bulacağı söylen- 1 karpuz mabsulü gelmiştir. Bu ııene K A N 1 ! 1 M".k 1 - me'-tedı·r. kavun karpuz mahsulü fazln ve fi- <ı- u errem e ayni fabrikada 
fınclan ehemmiyetle tahkiltat ya _ ıı. 1 d 1 ıyordulc Ba l" ld v ı J at. arın ır aşağı olaca~ı tahmin e - BüyÜ.k eser :; perde ça ış . na ev ı o ugun -

=p=ıl=m=a=-k=t•aıi:dııi.ıTiı:::ı·---~~----~~"-?=~~========;;;:~~d~ıl!!m!.:e~k~t~ed~i~r;.,· =--====----=-r:::a:z dan hiç bansetmem~ti. Döı t beş Ba.ş rolde maruf !ilnı rejisörii gün evvel bizim eve geldi. Ben ar-

Pa%er Ola Hasan Bev Divor ki: v EDA D o R F t tık kocamdan ayrılıyorum. Bir oda 
tut da beraber oturalım d,•di. ı> 

- Hasan Bey gaze -
telerde bir havadıs var .• 

••• Şoförlerhı vazife 
esnasmcfa sarhoş olup 
olmadık1annı anlamak 

için ... 

Brr miktar kanla
rı tahlil edikcekmiş .•• 

Hasan :Uey - Hep 
:nüşterıleri kan v.cre _ 
ce!-> değiller ya ... Biraz 
da onlar versinler. 

. Diğu roller, sabık Da.rü)ıbedayi, 
ıstanbul Operet.f, Yeni Sahne ve Halk 
T ,oya broSu san 'a.ı Jtiırları taraf ınd.aın 
oynanacaMır. 

lstanbul Belediyesi Şehir 
Tiyatrosu Müdürlüğünden: 

Muessesemizin ehram, komedi, ço
cuk kısımlarında tem..>:! ettirmek tize_ 
re pıyes vermek a.rzu eden muharrir 
ve mütercimlerin eserlerini nihayet ı 

Ağusl06 1941 tarıhine k.ndn.r Tepcba
şında Şehır Tiyat.ro6u küt.fıphane me. 
murluğurnı göndermeleri llzımdır. 

Bu sırada riyaset makamı §ahide 
şu suali tevcih etti: 

«- İyi amma az evvel Mükerre 
min evli olduğundaıı maluınattar 
olm.adt~ını SÖ}"lemi~in.. 81.ı defa 
kocamdan ayrılıyorum diye sana 
müracaat ettiğini ıfade ediyorsun?. 
Hangisi doğru?.» 

ıı- Dört giin evvelisine kadar 
onun evli olduğunu bilmiyordum.» 

«- Peki Fazıl bu müracaattan 
kaç &Ün aonra sana geldi?» 

ıı- Faz ılın karısını aramak üzere 
bize geldiği gün, cinayetin vukubul 
duğu gündür. Sonradan öğrendiın 

( Battarafı 2 nci sayfada) 
ve bilgilı çalışmıya mecburdur. B~ 
nevi teŞekküllerin kü~ bır ça _ 
lışma hataları, ekseriya. büyük 
falsolarla neticc!enir. Bunun ıçin, 
doğruyu söylemek her zarnan fay
dalı fae, yukarıdaki şartı koymak 
ve bu noktaya Bırliğl yakından 
ve uzaktan idare edenlerin dık -
katlcrini çok eh~mmiyetlc çekmek 
faydalı olur. 

Piyasa ~srarla ve sürprizlerle 
dolu ıbir alemdir ve b:..ınun içinde 
perende atmak güç bir şeydir. Ba
zan küçük bir haw. bütün emek
lerin berhava olması nct1cr>sini ve
rebil!r. Bu sebeble, Birliğı ilk se
neki muvaffakiyetlerinden dolayı 
tebrik ederken, büyiik projeden 
korkmasını ve işlerini ço·~ tedriç 
ile ileri gö!:1rmc~e dikkat eyleme
sini tavsiye etmek vaz·fesini de u
nutmıyacağ•m. 

Uluhittin ( '/!-;.,.("lf!H 
" 



11 Huiran SON POSTA 

C Resmi Tebliğler ~ıl Askeri va~yet 
Bingazive 

Demeye akın 
K~~ro ~A)-Or~~ ~~~;;;~.==~,~======::::::::::::::~;~ İngiliz hava .kuvvetleri umumi .I 

(Bafhu'ah 1 inci sayfada) dan baıka hiçbir muvasalaları yok. 
teklerine clayanmıı ve merkezden tur. Suriyedeki harb vasıtaları ne 
de Der' ayı igal edip ilerlemişler - ise sonuna kadar onunla harbede -
dir. Henüz, daha şarktan ve Şam- ceklerdir. 
la Haleb arasında herhangi bir he- 3 - Suriye ve Lubnan, kendi 
defe veyahud daha şimalden, doğ- kendilerine uzun müddet yaşıyabi
ruca Haleb üzerine yürümesi ıııüm- lecek birer memleket değildirler. 
lı.:ün ve muhtemel dördüncü ve hat- Her ne kadar fimdilik yeni rekolte 
ta beıin,·i bir koldaıı bahsedildiği gelmit olduğu için bir müddet yi
ypk.tur. yecek müşkülatı olmıyabilirse de 

karargahının tebliği: •• 

Ağır İngila bombardıman tay- K o L u ş A yareleri Pazar gecesi Bingaziye 
ve Des:neye sürekli akınlar yap • 
mışlaıı:br. Bu bücumlan ınütea -
k:lb Deme ile Gazalıuia yerde ~ "' 
ğınık bir halde bulunan tayyare - Yazan : Maksim Gorkiy Çeviren : Hasan Ali Ediz 

Bu vaziyet, lngilizlerin yava, yü- Fransızluın motörlü kıt' alanni uzun 
rüdüklerini ve ihtiyatkarane hare - mi1ddet besliyecek benzin bulmaları 
ket ettiklerini gösterit. Fransızların çok müıküldür. Musuldan Şam 
esaslı müdafaa hatlarını nerede ta..I Trabluauna gelen petrol borusu • 
aarlamış oldu·klarını gösteren ala - JWn halen kesilmiş olması lazım ge
metler de henüz mevcud değildir. lir. Esasen, boru kesilmemiş bile oL 
Harekatın inkişaf ihtimallerini da. sa, Fransızların tas.fiyehaneleri yok
ha iyi düşünel;>ilmek için, vukuatın tur. Harbden evvel Trablusta bir 
biraz daha inkipfını beklemek za- aralık bir tasfiyehane tesis etmek 

lere karşı mitralyöz ateşi açılmış Mezarlığın en fakir bir köşe-
ve Martuıba'da bulunan nakliye o- sinde, yağoıur sularlle aşınmış, 
tomobilleri 'kampına da taarruz e- rüzgarlarla dağılmış mezar yığın.. 
dilmiştir. Tayyare meydanlarına ları arasında, bunlardan biri üze. 
ağır h~Tlar yapılmıştı~. Gazala - rinoClle, kurumuş iki kayın ağacının 
da 6 duşman tayyares1 y~kılmış. dıelik deşik gölgesi altında, basma 
~rn~ ~ :ayya.re taı:ıam;le ~ah- entarili, siyah başörtülü, yaşlıca 
rib edilmiştir. ~iğer ~~rçok duş - bir kadın oturuyordu. 
man t;ayy:r~l~r1 de cıdfil aure-tte Kadının, yan yarıya kırlapnış 
hasara ugratı~mıştır. ssu-lannın bir kakülü kuru ve bu· tk· t · · imd. kadar -~ .. ' . .. ~ a:n:arem.ı.z. ş_ 'lye ruşuk sol yanağı uzerıne düşmüş-
uslerıne donmemıştır. tü. İnce dtud:ıklnrı, sımsık1 kapc.lı 

A!man tebliii i<lii; bunlann U\alr1•. ağzınııı jki 
Berlin 10 (A.A.) - Alman or - yanında d'ıerin birer çizgi teşkil ~ 

dulan baş.kumandanlığının tebliği: derek aşağıya do~ru sarkmışlardı. 
Alman hava kuvve\leri İngil - Gm kapakları da, çok ~ğlam;ş, bir 

teren~n cenub s~ili yakınında ve çok ızıtırahlı ve uykusuz geceler 
Atlantikıte cem'an 10,000 tonluk geçirmiş insanlarda olduğu üzt>.re, 
iki vapur batırmışlardır. Atlantik aşağıya ~ru sarkmlşlard'ı, 
te Portland açıklarında diğl!r iki Onu maktan seyrettiğim müd. 
vapur o deccce ciddi hasara uğ - detçe hep hareketsiz oturdu; ya
ratılmıştır ki bunlara da aayi ul- nına yaklaştığım zaman da km1ıl
muş naza.rile bak1labilir. Brıstol damadı, sadeee iri ve keder)! göz... 
kanah.nda bir düşman petrol ge - !erini bana kakhrd~. sonra gene 
m'sine bir bomba isabet etmiştir. onları indirdi. Fakat, kadının bu 

Şimali Afriknd'l, Tobruk civa - bakışında, y:rnma gelişimden ötü
rında Alman - 1ta1ya.1 mevzileri ö- rü ne hissettiğini anlamama yara
nünde hüoom ınülrezeleri tarde - yacak ne bir füal, ne bir can s1kın
dilıniştir. tısı, ne de hunl benzer herhangi 

Manclıe ve şimali Afrika üze - bir diğer ifade yoktu. 
rinde yapılan hava muharebelerile KS!ana seiam verdim ve bu 
işgal altındaki topr:ıklara karşı mezarda kiır..~n yattığım sordum. 
dli~manın yaptığı taôirruz teşeb - Kadın, muti ve alakasızca, ce-
büsleri esnasında düşman on tay - vab verdi: 
yare kaybetmiştir. - Oğlum ..• 

Şimal d;enızinde karakol gemi- - Büyük n1Ü idi? 
)erimiz iki İngiliz savaş tayyaresi - On üçünde ... 
düşürmüşlerdir. Bu karakol' gemL - Öleli çok mu oldu?. 
si fi).otillas1 üç gün içinci'e 4 İngiliz - Beş yıl oluyor. 
sava§ tayyaresi düşürmüştür. iKadın içıni çekltı. Yanağı üze 

İngiliz iaşe seyrisef:ıinine kar- rindleki saçla:·ını başörtüsünün al
ş1 yapı1.an hareketlerde Ckneral tına soktu. Hava sıcaktı. Güneş 
Stump.flfım hava teşekkülleri bil - meıtıam~tsizce ölüler şehrini ka
h.assa muvaffakiyetler kazanmış - sıp kavıuruyord\l. Mezarların üze· 
}ardır. 1/7 Hnıran hafıtası içinde rindeki cılız otlar. güneş ve toz.
bu ıhava teşckktllleri cem'an 8fl,OOO dan ~rmışlar~ Haçların ara, 
tonilatoluk 11 gemi ibatırmışlardır sında, şurada buradi, tektük göze 
ve d :ğer 15 gemiyi hasara uğcat ,. çarpan, keza tozla örtülü ağaçlar 
mışlaırdır. Bu teşekküller 1 Şubat da - adeta onlar da ölü imişler gi-
1941 tarihindenberi cem'an 208,000 bi • hareket.siz <lluruyorlard;. 
tonilatoluk 33 ticaret gemisi ba - Baş.unla oğlunun mezarını jŞ&.-
tırmışlar ve R6 ticaret gemisini ret ederek sordum: 
basara uğratmışlaTdır. _ Neden öldü?. 

İtalyan tebliği Buruşuk elile toprak tümseğini 
Roma 10 (A.A.) _ İtalyan or • okşayarak kısaca: . . 

dulaTı ·umumi .kararg8hının 370 - Araıöa ç·ğnedı, dedı, 
numaralı tebliği: -. Peki, bu nasıl olJu?. . w. • 

Mcııkıezi Akdenizd-e Maltanın Kııbarca hareket ctmedıgımı 
cenubu garbisinde tayyarele-rımiz, hi~yo1:111m. ~akat bu a~neni~ 
düşmanın avcı ·tayyarelerile bir alak.asız.lıgı . 1:'=nı h;~ tahrık e~ı
muıharebeye girişmiştir. Düşma - yor, hem sın•rlendırıyordu. Bıl
nın bir aıvcı tayyaresi dü~ürlilmüş- mediğim za~~; bir. heve~.n tes:rue 
tür. ar tayyaremiz, üssüne dön - bu kad!ının gozlermde gaz ya§ları 
mem!ştir. ~mek istiyordum. Ondaki bu a-

(Devamı 7 aci aayfarla) Ja'kasızlı.k gayri tabii idi; fakat o.. 
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ruridir. istedikleri halde bilahare bundan * vazgeçmİ,i bulunan Fransızlar, bu -
Suriye ve Lübnan. harekat aah. nu, mütarekeden sonıa işletmeğe te

neainde Fransızlarla lngiliz1erin kar şebbüs etmişlerse de pek az nndı
şı karşıya olan vaziyetleri tetkik e- man alabilmişlerdir. Şimdi benzin 
dildiği zaman, göze çarpan birinci ve bilhaua tayyare benzini itiba • 
derecede mühim noktalar şanlar - rile, Fransız ordusu çok sıkıntı çe.. 
dır: keceklerdir. 

1 - Fransızlann Suriyedeki as- Bu izahattan çıkarılabilecek ne -
keri teşkilatları, geçen seneki garb tice ıudur.: Fransızlar, ilk muhare
harekitı in.Jô.eef etmezden evvelki 

1 

belerde, mahirane m'ilnevralarla, 
zamana ve o zamanki Fransız as • cephelerini daralta daralta kendi -
keri anlayışına göre hazırlanmış· lerine Suriyenin en çok müdafaaya 
kuvvetlerden mürek.kebdir. 1-lalbu- .tih bir mıntak•aında, bir ınüda -
ki. geçen seneki vukuattan sonra faa hattı tesisine muvaffak olNlar 
muharebe uaulleri büsbütün deği1- dahi, her taraftan kapalı bir ıaha 
miş bulunuyor. Şimdiye kadar gö- içinde uzun müddet dayanmaya 
rülen tecrübeler lngilızlern yeni u _ ~uvaffak olamazlar. Meğer ki, ken 
9Ullerden istilade imkanını verdi i:Illerine Almanlar tarafından her • 

nun !kendlisina hakim olmak, ken- rıtıyurdl.ı. Ben ise, onun oaşı u- ve bu suretle lngj}jz ordusu motör- hangi bir yardım gelmenin imkanı 
lü ve tanklı kıt'a1annı çoğalttı. Su- bulunsun. 

dini tutmak hususunda herhangi etında duruyor, ve düşünUyordum: ri!re ve Lübnan hududlannı geçen Bu nok'8ya ıgelince, Almanlar, 
bir gayret sarfetnıediğin: de gö- «Şimdi. ben bir de bu herifi, beni İngiliz 1ut'alannın bir •cephe ha - şimdi1ci halde Suriye i~lerine kar • 
rüyordumı. mahıveden bu adamı nasıl besliye_ linde değil, münferid kolonlar ha- fl çok llkayıd görünüyorlar ve Su-

Sualim, kadının gözlerini tek- ccktim? Şeytan, yakaladığın gibi, lindu ilerlemekte olduklarını ıöy- riyede Alman askeri bulunduğu _ 
rar bana kaldırmasına sebeb oldu. sokağa: çamurların içine atıver, Üyen Fransız kaynaklarının bu ifa- na, hatta 1-48 paraşütçünün esir 
Sessizce, tepeden tırnağa kadar diyordtu.. deleranden anl~,ıldığına göre Fi - edilmiş olduiuna dair lnııiliz kay
beni süzerek, dUşüncP.lı fakat sa- Kolüşa ıse, bu manzaraya bakıp liatin ve Şeri& Otesi İngiliz kıt' aları naklarınıdaın ç,ıkaıı haberleri şid • 
kin bir eda ile anlatmağ.ı baş!adı: ·bakıp ağlıyordu. Sapsarı kesil- yeni harb usullerine göre tenaik c. ôetle tek:ıib ediyorlar. Onl&Tın bu 

- Bakın bu nasıl oldu. Oğlu- mişti. Babasına bakıp bakıp ağlı- dilmiş kllVVetlerle mücehhezdirler. tavırları, Suriye sahnesine doiru -
mun babası, devlet parasını ihtilas yor yanaklarından nah şöyle ıri Fı:anaızlar bu bakımdan ger~irler; dan doiruya bir müdahalede bu • 
ettiği içni bir buçuk Y11 kadar ha- i.ri 'yaşlar yuvarl~ıyordu. Bana Suriye ve Lübnandaki kuvvetleri lunmaya meyletmedikleıint göater
pishanede yatmıştı. İşte 0 sıralar- dönerek: cAnneciğim, ona ne ol- ~~örden iati~de etmekle beraber, diği gibi eaase~, ~iihim bir hareket 
da b!z, van=nızı yoğumuzu satıp dou?• diye soruyordu. .. Ne olacak. .~an ve biiıaua tankları ha - y.a~ma>:a kadir bır A~man kuvve-

Za 
· k k d d" --r· - ·· bekr ., t- fiftir. tinın hır hamlede Surıyeye naaal 

geçindik. ten eşyamız, ap a- e mı, '.°.umunu ıyor · • ~te 0 2 - lnsilizlerin, serileri aerbeıt- ç.ıkanlabilece•ni de taaavvur et -
çağımız da pek azdı. Kocam ha- a~an ıtıbarcn, her şey başaşa.ğı tir. Geride mevcud olan. yahud yol mek kolay değildir. Almanlann 
pishaneden Ç!kacağı sıralarda o- ~tmeğe bruı}adt. Her ~y .t~rs gıL da bulunan bütün kuvvetlerden, i - Fransızlara yardımlan, olsa olsa, 
dun yerine sobamızda bayır turpu ıtı. Ben, ayağı yanmış ıt gıbı koşu- cabında imkan olduğu mertebe isti. bilvasıta, baıka cephelerde uyandı
ya.kıy~mium. B;r bahçıvan, "işe ya- yor, did:niyôr, fakat günde fade edebilirler. Buna mukabil, racaklı.rı hareketlerle mümkün o -
ram.ayan, çürük bayır turplarını yirmi kapikten fazla kazanamı- Frauızlann ana vatanlarile hava - lur. 
bana hediye eml!şti. Ben ~ bun- yordum. Yirmi kapik kazandığım. 
lan kurutarak, gübre ile yan ya- zaman kendimi bahtiyar hif;sedi
rıya karıştırıyor ve sobada yakı- 10rdum. Hani ölümüme çoktan 
~rdum. Dehşetli tüitüyordu. Ye- razı kibn. Kolüşa ise bu vaziyete 
mek1~r de iena f!?na kokuyorlardı. balnyor, fena hal<fe sıkılıyordu. 
Kolüşka o sıralarda mektebe gi- Bir gün artık canıma tak dedi. l k b • l 
d;yordu. ~anlı hareketli. .. ve e~- cBu ~ru.~ ha~ttan. bıktım ar- Karı,ı mı7aca ır mese e .. 
cfmend bır çocuktu. Me!IE'la ~ .. - t~k, dıye soyl'!ndım. ya ben ~ebe- Bayan L. B. kocUHU M'riyor, o.lböyle bir taleb kar§ısında bir batka 
tebden eve gelirken yolda gordu- r •.P. ~urt ulayı.m.' yahud. da sızden nun ı.rafında·n da •eviliyor, iıte 6 hal tarzı araması pek mümkündür. 
ğü bi'l' ta:hta parçasını, yahu<l bJI bırınız geıberınız!. Tabti, burada yıldır ki, evlidirler, aral!rında hiç Fakat içinde bir ukde kalacağından 
yonga parçasını koltuklar, doğru. kastettiğim Kolüşa il!! babnsı idi. bir ihti1lf çıkmadı, yalnız bugün1er §Üphe etmem. Bu ukde onda kadın 
ca eve getirirdi. Evet ... İlkbahar Kolüşanin babası başını sallıyor de ufukta bir karabulut beürmİflİT. ~.evgis~~ eksiltebilir, fa~at onu çok 
gelmiş, karlar erimE-ğe başlc:mış- ve: . Erkeğin anneeinin hayatında bir de- uzeceııı :ı:n~a~luuttır. Kadın koca. 
'ardı. Halbuki çocuğun ~yağında «Yakında nasıl olsa geberip gı- ğişiklik oldu. Oğlunun yanında ya- sını b'! uzuntuye maruz bınakma • 
haJa keçe çizme le: vardı. Tabii, 'Cileceğim, küfredip durma. biraz şamak mecburiyetindedir. Aksi gi.. maKaı lazım. . . b. k d 
k 1 k k . d E h ··ı 1 d k · · d _1_ • • b' ı.. d l aynananm geçımsız ır a ın eçe er · ar· suyun·.ı çe ıyor u - ta ammu eıt.:~ eme ıst1yor u. bi p~ geçımsız, eert ır ıı;.a ın o - ld v •_)_)• 1. k .. · · ı · · k d v -v_

1
.. . 0 . d w .. 1 . ba L B b h" o ugu ıa<ııasına ge ınce, pe mum-v e .gelıp te çızme ~rını çı ar ıgı .lUJ u<::aya gelınce... ıkkatle ugu soy enır, yan · u a- L·· ı_, d w l F ı_ t '11 ... un .ıu, ogru o sun. a ... a genç, 

.,aman avak1arı kıpkırmızı olurdu. bana baktı ve evden çıkıp gitti. disenin bir ihtilafa aebeb olmuın· güzel, bu okuyucum kadar zeki bir 
tc:t0 tam bu sıralard! b1basım ha- Derhal aklım başıma geldi; fa- dan korkuyor ve benden soruyor: kad:Jırıın kendisi.ni sevdirmemes.iıni 
piıS'tıanedcn tahliye ettiler ve ara- kat iş işten geçmişti. Geç kalmış- - K.ocasındlWl bir başka hal milmkün görmem. Bu takdirde kay. 
lba ile eve setirdı1er. Hap'.shanede tun. Çünkü, muhterem efendim. tarzı bulmaaım istesin mi, istemesin nana hakiki bir anne :verine geçe. 
ona inme ;nmişli. Herif yattığı KoJüşa evden çıkıp gideli henüz mi? bilir. Okuyucumun bu noktayı tec-
yerd'en bana bakara!t ekşi ekşi sı- (Artma •Jfa 8 Mitun l de) Hayır, diyeceğim, b'l erkeğin riihe etmesini i9terim. TEyzE 
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YAZAN : REŞ.W EKREM 

Eski bağ bekçısi Kımm, bil.tün 
gözlerin kendisine çevrildiğıni gö
ıiim:e bir baba hındi gibi kabardı. 
Koçaman kırmw burnu, PQS bı
yıklarının üstünde ibik gibiydi. 

İki sıeıne evvel, İstanbul kadısı 
iken, halkın, zamanında İstanbul. 
da bereket olmadı diye çıkardığı 
bir söz üzerine azledilen Arnavud 
Zülali Hasan efendi, İbrahim Pa
şanın can düşm~mlarından biri idi. 
Efendinin, Koskadaki konağı, 
Nevşehirli ile yaranına menfaat 
yatmd intikBm hislerile muihalif o
lan her sınıftan insanların gi:rip 
çrirtıkları b!r yer oımuştu. 'Bu in
sanların arasınd'a, Zülllizadenin 
hemşerileri Arnavud tellaklar, A
yasof.ya viız.ı Espiıizade efendi 
gibi malfun ve me~ıur ülema var
dı. 

Zülalizadenin konağında 

- Efendi baz.retleri kibarı ke
llmdu-... Haya gözdedir demiş o 
mübarek zat kim ise... Kulakta, 
·burunda, bıyıkta. sakalda, deride, 
elde. ayakta haya yoktur... Onun 
için ~er lti körlerdle baya 
yoktur diye ... Efendiye soımuşlar 
ki ıbir çıplak adamı gördükte gü. 
nah kimindir. Buyurmuş ki evvel 
o çıplak adamındır ki başkasm 
günaha sokmağa sebeb olmuştur 
Sonra öbür adamındır ki bir çı 
lak admn gördükte gözünü y 
mamıştır. Amma birinin günah· 
ikidir, birinin birdir, yani bakanı 
birdir. Amma efendiler gene b 
yurmuş, bir adam .gözünü kapas 
dahi kalb gözü kapanmaz baka 
Onun içindir ki ~ıplak adama 

Ağustosun ilk Cuma gecesi, Zü
lilizad~in konağında ıt.ne 'bir 
toplantı yapıldı. Efendinin atlı u
şakları, sabahleyin erkenden payL 
tahtın mutıtelif şemtlerine yayı1a
rak, yüreğinde gayreti dini mübin 
olan söz ve kılıç sahihlerini -cak
şama kon3ğa buyurun, hatmi 
hacegan okunacaktır. diye davet 
e~lerdi. 

Zülali Hasan efendi, kaba Ar
navud sofularında41 idi. İki met
reye yakın uzun boyu. <if·ynı;k gi
bi kur\1\ fakat iri kemikli vücudu 
ve davudi sesilı:?, ınuhe.tabl:ırına, 
korku ile karışık bir hürmet tel
kin ederdi. Evvelce b:laistisna 
bepsiıni alhlaksızlık, fısk ve fiicur 
ve şarlatanhk, dinı;;izlikl~ itham 
ettiği muhtelif tarikat şeyhlerine 
karşı, azlindenberi b:r alaka ve 

ffil"lh . 

olduğu meıvleviler müstesna, ki-ı pılarını dolaşır, heybesini alt.ın ve 1 rona Halil, onar on beşer tehbaz 1 da, bir yer minderine Muslu Eete 
bar meşayihi konağına ayrı ayrı güm\ii ile rlolrlurur, sonra, Jstan- yiğitlerile gelmişlerdi. Bu toplan- diz ~ş:ü. Eiend!inin solunda, 
sureti ınahsusacla davet ederdı. bul'l.ln fakir rnaballelerint? giderek be& ona yakın kazasker ve kadı sed!ii' üstünde de Patrona bağdaş 
Carkçı ıbaba, Küpeli baba. Külhan_ lurk elli tane yet~ çocuk top _ mazulü, ondan fazla tekke sahibi kurmuştu. . . 
cı ·baba gibi cerrar dilencıler, ne lar, onlara temi:l esvaıblar giydire- şeyh efendiler, biı· o lıiadar da cer- Herkes yanındaki a~anı ile, 
zaman gitseler Zülalizade kahve rek, ve hayü hu:r, çenk ve çegane rar dilenci şeyhler, Saka dinavesı, fısıltile konuşuyordu: Yüksek ses
ocağında yat::ıcak bir köşe b:.ılıır- ile 0 masumları sünnet ettirdi. Sad Keçeli sünnet divanesi. yeniçerL le ilk hitaıb ed~n Ziılali .Ha~an ~ 
lardı. Yaz ve kı~ bir kafes içinde razam Nevşehirli damad İbrahim lerdloo söz sahibi çorbac!lar, şeh- fendi oldu. Tarıkat nıuhıbbı g.eçı
bir saka kusu gezdiren cS.ıka d i- Paşanın kafir olduğuna hükmet- baz yeni.çeri, kalyoncu, topçu ne- ne~ cahil •.. kaba,. bakışla~ müte. 

· • d - . . ferleri çarşılıd:m esnaftan ha- cavız ve kustah hır adlama. 
vanesh, h~r za_man .ına . ~>gınası m.ek >Çın ~e~.eli .. sünnet d~va~esi- mald ' tellakten' kayıkçıd~ yü- _ Kasım ağa... Kasımpaşa 
çıpla~ ~zıp k1şm Okmeydanıııda n!n Jİlbrahımı sunnet ett:relı.mh reğin: gayret di,ni mübin bulu- gazanız mübarek olsun ... 
kar ustunde yattığı halde ya~a~- demesi kati jdi. nan yiğitler, dilüverler vardı. Dedi. Kaptanı derya Kaymak 
lanndan şakır şakır terler dcku- A - t 'lk c · .. · · · 
l D k d

. . K 
1
. gus osun ı uma gpcesı ya- Şe:ıWt, gulıbeşeker ve kahve Mt16tafa Paşan:n bağ bekçısı ıken, 

en • aya ıvanesı•, * eçe 1 1 t p1anrtıy k h Aı· Be d k.b d ıı·ı ahl""1--· l w •1 dol k · .. . . , .. • • . . pı an o • a. a vecı ı şe ikramın an sonra, ı· ar ave ı e- d.AO:>lZ ıgınuan ayı ovulan 
sunn~t dıva.nesı-, Zulruı efendmın ile gözdesi Saraç Ali Bey müstes- rin tütiiın tiryakilerine kehribar tıu adam: 
lronagmdakı toplantılara nerede- na, Hasan efendin:n hetn('n bütün çubuklar sunulmuştu. Herkes. - Allah kabul eylesin efendi 
!erse aranılıp g<>;~ir :fa, sarfe<i ~- davetlileri gelmişti. Ali Brşc, sad- mevkiine uygun bir yer sepiç o- hazretleri ... Bizde gayreti diniye 
cekleri dağın•k, kopu!{ kelimeler- razamın oğlu genç Mehmed Pa~a turmu.ştu. Divanhane kapısının vardır! ... 
<len birer mana çıkarıhrdı. tarafmdlan Kandilli~leki sabilsa- tam karşısına gelen boydan boya Dedi 

Keçeli derle, başında bir mev- rayma çağırılmıştı. Üç gündenbe- büyük sedirin sağ köşesinde yaşlı - Kasıma~. lutfedln. ga:ranızı 
!evi külahı, arkasında bol yenli ri orada idi. Saraç Al: Bey de Ali bir halveti şey11i, sol köşesinde de ağzınızdan dinliyeyim.. Burada 
bir ebe cübh"', elinde nakıslı b'.r Beşenin Kartal M:ı.ltı:!pesh'ıdekı konak salhıbi Zülalizade Hasan e- bulunan ihvanı basafa d:\ i şibp 

lu Be e ile Pat.. fendi oturuyordu. Zülalinin sağın- mütelezziz olSlmlar ... 

nah iki mislidir, zira ki onun 
zünden öbür ad'am gözünü ka 
da görülmiyeceği kalb gözile 
rür, günah \ar olur... Şimdi ban! 
sorun Kasımpaş!l meıvlevihanesi 
de ne gördün Kasım ~a diye. 
Bre meded efendi hazretleri!. B 
taze · can sema' eder... A 
tennuresi, rüzgar dnlmuş ça 
dır... Diz 'kapağından üzere a 
mıştır ... Biz muhibbi tarikatiz. 
!nahı biliriz... Sema'da ten 
şöyle mutedil çadır gibi şişer 

rfendi haz.retleri bizde gay 
diniye vardır elhamdülilllh .. . 
kilfüıdib', günahkh oluruz .. . 

(Arbn wır) 



6 Sayfa 

llatayda 
Bir ihtiyacı karşıla

yacak olan şef kat 
ıaragı kuruluyor 

Edirne, 1 O (HU8Usİ) - Şehri
mizde tetkiklerde bulunan Ziraat 
Vekili Muhlis Erlkmen bugijn u -
mumi müfettit General Kazım Di
rikle birlikte fidanlığı, bağlan gez.. 
diler. 

SON POST~ 

ı EKREM REŞiD 
Mırıltılar kesilmi4ti. Yalnız odada 1 - Ben kocan Ap\l6tol!... 1 ck.ı. Şu sigorta meselesi halledil-
çiçek1'erin ıt'erinlği le beraber Y1l- - Kk>cam! .. . Kocam ... Kocam meden evwl aklı başına gelmiye
dızla Neş'enin lavanta kokuları İtalyan ıbir konttu. Kaplan 1edi. cekti, lbuna zerre kadar şüphe 
kalmıştı ... Yıldız, Neş'e!. .. Gürül- - Hayır. İtalyanı kaplan ye- yoktu. 
tülü, patırtılı çılgın geceler. dans. medi. Kaplan Rikaırdoyu. yedi. Ertesi sa!.>ah Melpoıueniyi 
müziık. şampanya... Bir hastane Y.anlış söylüyorsun! rukta buldu. 
yatağından bunlar ne uzak, ne u. - Sen kimsin?... - Nasılsın Melpomeni? 
zak, adeta yalancı görünüyordu. - Apustoı!... - Temel n~rede? 
Temel neredeydi? Niçin gelmiyor- - Temel değil misin!... - Gece rahat uyudw.n mu? ... 
du? ... Yakasım o korkunç herif- - Ha.yır, ben, hen... Canım - Temel nasıl •.• 
tıen kurtarmış mtydı acaba., •. Ne- beni... - Doktoru asağıda 
den hafı miğferli bir adam üzeri- Apustolun sesi yavsş yavaş İyi olduğıunu söyledi. 
ne kopuştu?... Yangın insanı yüksehnekteyken hastabakıct mü- - Temel niçin gelmedi? 
yakar mı? Acaba Temel yangında ~ale etti: 'Melpome:ıinın bu cevablan 
mı yanmıştı. Haııgi yangın?... - Şiş! ..• Konuşmayın ... Yora- ka.ıışısında Apustol şaşırmıştı. U-

Melpomeni uyandığı zaman ak- caksınız... sulca hastabakıcıya sordu: 
taım olmuştu ki başucundaki kii- - Sapıtıyor galiba ... Söyiedik.. - Acaba aklını mı oynattı? . . . 
ç\ik Iinlba yanmaktaydL lerimi anlamıyor ..• KocalarJDt bir- iMeltpomenı yerinden kalkmıştı. 

- Melpomen~ nasılsın?... birile karıştırıyor... Kapıya doğru yürüyordu. 
Bu ses Apustolun sesiydi. A- - Gidin... Emin olun. ki iyi- - Nereye Melpomeni? ... 

pustolun burada ne işi vardı. Ni- dir ... İstirahat etsin, bu gece gü- ·- Temele g idiyorum' ... 
çim gelmişti. Melpomeni Temeli zeloe u'yusun, yarın hıçb1r §eyi - Başımıza neler geldiğini 
bekliyor, istiyordu; Apustolu de- katnuyacaktır; göreceksiniz... liyorsun değil mi Melpomeni? 
ın. Apustol, bu sözlN üzerine oda- - ff.ayır, bilmiıyorum, bilmek 

- Kimdir o?... yı ter'ketti. Hastaneden çıktığı za. te i~m; hepsini unuttwn. 
- Ben .•• Ben Apu.stol... man .nereye gideceğini bilmıyor- Bana amnesie geldi,.. Hiçbir teY 
- ApJstol? ... Apustol kim? •.• du. Bap binbir düşünceyle doluy- bilmiyorum, 

Huiraa il 

4 saatlik bir çarpışmadan sonra Aliço Kara 
Ahmedi gene yere vurdu ve bu sefer kolunu, 

kaburga kemiklerini kınp bırakb 



11 Haziran 

İngilizler Şama 2 5 
kilometre yaklaştı 

(Bularah ı' ine;i sayfad~} 
fını kara ve hava faaliyetlerinin 
sarih .bir tarzda ağırlaşmış olması 
teşkil eder. Yalnız Mereiun'da İn
gilizler t<>~""Unun müzaheretile bir 
taarruz yapmı,Iardır. Bu taanw: 
tardedilmiştir. 

••30 sene 
barbil,, 

B. Hit~erle görüşen 
Amerikamn eski Belçika 

sefirinin sözleri 

. 
SON POSTA 

Parti grnıın İçki taraftarları 
du .. n toplandı (Battarafı 1 inci sayfada) 1arının varsın kuJibanı olsunlar ... 

~ıza ewela sigarayı menctmeli- İçki aley'htarlığı yapanlar, bana 
yız. kalırsa ha.yatı ianttazi cepheden 

~kara 10 (A.~.) - C. H. P. Sigaranın, alkollü içkilerden tetkik edenlerdir. Bunların ara.. 
~ .. grup:ı buıgun -10/6!941 ~ daha zararlı olduğuna kani!m... sın.da içmesinı bilmiyen m.ügala
lı ıgunu - saat 15 de reıs vekili Çünkü nikotin, içkiye nazaran ~k tacılar da bulunmaktadır.> 
Trabııon mebıusu Hasan Sakanın daha tahriıbkar bir zehirdir.> e A '"'" U la .J H ·· 

Değişen dünya 
( Battarafı 2 nci sayfada) 

.A, vrupada hürriyet rejim.intn 
teessüsü için derebeyi sı .. 

nıfının tasfiyesi icab etmiştir. 
... Bu tasfiyenin yal 

erebeyf İgİO n1z Büyük Fran-

ylklf mast sız fokılabile oL 
duğunu ve in -

sebebleri kıiabcılaTın de • 

Lülbnanın cenubunda düşman, 
açıklarda harekatta bulunan harb 
gemilerinin kuvvetli müzahe!"teine 
r-ağmıen ilerliyememiştir. 

reisliğinde toplandı: e Uzunköprü J h. lar . ,,...Mm ı mur uan ııaa· 
Nevyork 10 (A.A.) - Ameri • R ed A tal mbe' , n ıBaT mellin uır .. 1: 

kanın Belçikadaki eski büyük el - Tür~aÖrs ~ar~d~a Milli ~~~ yKa!'raillı Ttütün evinde uatabaşı c- Kimin söylediğini hatırlı.. 
1------- rebeyliği ve js • 
istibdadı silip süpürdüğünü zannet
mek hatadır. Bu iş cemiyetin yem 
bir müvazeneye, ileri bir Tefah ve 
eükün devresine geçmesi için şart. 
larm olgunlaşmış, hatta teessüs et
~ olmasile mümkün olmuştur. Bu 
,artlar ise yeni kıt' c1:lann keıfj, ma
kinenin ve tekniğin inkişafı ve Av
rupa iktısadınıo artık Avrupa top. 
rağına dayanan dar çerçeveden IZY 
nlmasile meydana 6elmi~.ir. TOP
rağa temellük ve tesahub ile doğmuş 
olan derebeylik rejimi, toprağın 
hakim iktısad ve istihsal faktörü 
olmaktan çıkmasile, tarihen yaşama 
hikmetinden mahrum kalmıştır. O 
derecede ki derebeyliklerine aid 
topraklar, evvelce hiç toprağı olı
mıyan ve derebeyi ~mrinde :sırf.bir 
nevi köle gibi yaşlyan köylüye tak
sim edildikten sonra, köylü dahi 
kendisine bedava verilen toprakla
n terkederek şehirlere, fabrikalara 
ve yeni dünya memleketlerindeki 
İş sahalanna koşmuşlardır. Demek, 
derebeyliği yikan Fransız inkılabı 
yalnızca bu olgunlaşan had1seyi 
şiddet metodile çabukla şttrmış, ka
nuna ve şuura inkılab ettirmiştir. 

T ürk.iyede Mitat Paşa Ka • 

çisi Cu<lıaıhy Amerikaya dönmüş - dafaa ve Maarif Vekillerine tevcfü am atunay: yamcyıorum: cKeyif mı, bir nime. 
müştür. Cudahy Almanyayı ter - edümiş müşterek bir sual takriri c- İçki, insanı değil, insan iç- ti 1Xl.ill'lı8ıdır, ehli derd için ... > Ben 

Cenubda. keşli kollarımız bil .. 
bassa taarruz hareketlerinde bu.. 
lunmuş.lardır. 

keimeden evvel gazeteci sıfatile mevcudau. kiyi içtiği takdirde alkol zararsız de bu kanaatteyim ... 
Hitler ·tarafmdan kabul edihniş • Celse açılınca söz alarak kür .. bir ma<lkie olur.> Biz Türkler ötedenberi içkiye 
tir. Hitlerin 'kendisini g1yri dosta- süıye gelen takrir sahfui maksad e Ankara okuyacalarımız· sempati besliyen bir milletiz. Eski Ce'belidürüuie kaydedilecek bir 

fey yo'ktuır. 
ne lbir vaziyette kabul ettiğine işa- ve müıtalealannı tafsilen izah et- J. F Ç • Türklel- ckımtz..> denilen bir nevi 
ret eden Cudahy diyor ki: an ~ .·• .. kısrak sütünü içki diye alırlarmıc:ı. 

miş ve onu müteak\.b Milli Müda~ Iı ki kalk dün :ır Haıva kuvvetlerimiz düşman 
kıt'aları tecemmük"Tıni bombar<l'ı
man etmişlerdir. 

RayaJı: ve Cüdmür tayyare mey
danları dllşman tarafından netice
sll: 'bo!nbardınıan edilmiştir. 

Franaıdarm tekzibi 
IBerut 10 (A.A.) - Suveıda i]e 

Merchm'un düşman kuvvetleri 
tarafından işgal edfldiği haberleri 
kaıt'i olarak ıtek:zib edilmektedir. 

iKaıhire 10 (AA.) - Roytcr: 

/Bende hasıl olan intıbaa göre, 
Hitle!' Amerikalı olduğum için be
ni sevmemiştir. Almanlar ve Hit
ler Amerikanın yakında harbe gi
r~ğini zannediyoclar. 

Salbık büyük elçi !beyanatına 

şmıkm da ilave etmiştir. 
Şayed harb Birinciteşrinden 
~l ıneri biır neticeye bağlan -
mazsa c30 sene hari>h ne dönecek
tir. 

Hitlerin Cu..iahy üzerinde bı .. 

faa ve Maarif Vekill~ri de bu hu~ c- ç · arsa, . ya da or- Soıwa edebiyat tarihimizde, JÇ-

susta lazım gelen izahat ve beya.. t~ kalkmış olur ... B~_naenaleyh ki haldtm<l!a b!r hayli yazılara te-
ihu ış_ Joyamcte kadar surecek de. sad'iif ederiz. 

natta lbulunmuşlaroır. Bu mevzua mektır.> u-ru:f ed.b . 1 . · · ·ı 
dair kanaat ve fikirlerini derme- .. .. .. •.14 ı ve şaır erımızın ı -
yan eden bazı hatibler de dinlen - • Gumu,hacıkoy okuyucu· namlarını ;iç membadan aldıklan 
dikten sonra ruznamede başka larımızdan C. S.: görülür: Tabiaıt, kadın ve içki ... 
madde olanadığından saat 16 da «- Cem.in km diye yfıdolunan Onlar tasviri tabiatten, mevzuu 
celSeye nThayet verilmiştir. i~, muhakkak ki babasından da.. kadından, ilhamı da içkiden al-

iha Nlıcbr, mışlarıdltr. Vaziyet şümullendirilir. 

Amerikan vapurunun 
bat1rılması 

Hangi dini otorite, hangi kanu ... se görülür ki; bütün dünya edebL 
ni kuıvveıt. şimdiye kadar müskira. yatı da bu üç esastan ilham al
tı menetmiş te muvaffak bir neti. mıştı.r. Gayri resmi olarak öğrenildiği. 

ne ıg6re Fransız kıt'alar1 müttef1k 
ordular tarafına geçmiştir. Lüb -
nanlı kıt'alar ela yerlerine dön -
müşlerd1r. 

ra:k'tığı intıbaa nazarım Hitler sulh (Battarafı ı inci sayfada) ce al®ilmiş?... İçkiyi J:>ir zevk ve ilham mem.. 
Bilaltis, içki yasakları tatbik o- baı ola!-a.k telakki eden insanlar. 

h.mdukları memleket ve cemiyet. pek tabiidir ki bed~alac yaratacak, 
lerde :faydadan ziyade zararlı ne- aksi tıel~ye sahih olanlar da fe
ticeler vermiş, bir takım gayri ah- J.aket doğuracak, <:emiyete hu -
la.ki ihtilıfil ve ihtilafa!' doğurmuş. 2'Ul'SUZluklar yaşatacaklardır. 

y~ veya sulh müzakerelerine evıvel lbir Amerika harb gemisinin 
girmek arzusunda değildir. de !karışmış olduğu ve bir Alman 

denizaltısının belki <f.e .batmış ol
masi!e neti.celenen hadiseye inzi
mam etmektedir. B;naenaleyh bü
tün bunlar vahim ~artlar ihdas et
mişlerdir. 

Kudfu5 10 (A.A.) Mühim 
ını1rtwaa Fransız sübaylan hüı' 
Fransız ve imparatorluk kuvvet -
lerlne iltilhak etmişler, rliğer bir 
çokları dla dövüşmekten vazgeç
mişlerdir. 

iskenderiyede hava 
akını neticesinde 

54 7 kişi öldü für smcünün :iffa ettiğine göre 
Pazar günü öğleden sonra ileri ha
reketi 60 kilometrı.? derinliğini bul- Kahire 10 (A.A.) - Mısır baş
~tur. Dağınık mukavemet mer- vekili dün İskenderiyeden Kahi • 
kezlerine tesadüf edi1meıktedir. İn. 
giliz zayiatı çok azdır 

Filistin - 8enJt yolu tahrib edildi 
Nev~rfk 10 (A.A.) -- Associa

red Press'in Vich v' den bildirdıği
ne .göre Berutu müdafaa için F;an 
tnz lruvvetl~ri sahil boyunca uza
nan ve Dakardan geçen Filistin -
Berut vıolunu tahrib etmişlerdir. 

12 ·-.al süren bir çarpışma 
Londra 1 O (A.A.) - Beuter 

ajansının Sur' da imparatorluk kuv
vetleri yanındaki hususi muhabi -
rinden: 

reye dönmüş ve geçe!l Çarşamba 
gecesi Alınan hava akım esnasın-
da 147 ve geçen Cumartesi gecesi 
yap)lan akın esnasınd.ı da takri -
ben 400 ki~nin öldüğünü bildir -
~tir. 

Kral Faruk İskendel'iyeden ge
len :muhacirlere tevzi edil~k ü -

zere Kahire istasyonuna mühim 
mi.kıtarda yiyceek gönderilmesini 
emretmiştir. 

Kaıhirede el konulan ımekteble
re takriben 200,0üO kişi yerleştiril
miştir. 

Sur"da Franşız kuvvetlerine men 
.ub küçük müfrezeler Pazar akşa -
mı Avustralya kı·t' :ılarl tarafından 
12 saat müddetle hırpalandıktan M 1. . . r·· k .. 
sonra teslim olmuşlardır. Fransız USSQ ininin Ur 1-
kuvvetleri Ceutyirl1, f e.'3lı, Tunus· d 
Ju, Lübnanlı ve Fra;1sızlardan mü- ye hakkın a sözleri 
Tek~bdi. Fra.nstz kuvvetleri Boi ~ 
jebel köyünde Avustralyalı ileri (B f 1 · • f d ) ·· ı ı --~ b d · · a,tara ı ıncı say a a 
mufreze er e munare e en ımtına k T·· L! h kk d 1t· fık 
etmiılerdir. Diğer yegane mukave- nutu ta . ur~ıye ad ın. a 1 ra-
met eseri olarak gÖslı-ıdikleri şey nın metnı aynen . şu ur·. . 
Tepneem köyünde bir yolu tahrib «Türiciyere gelince, tım_d~ye ka
etmek olrAuştur. Bu da kafileyi an- dar ~ü~ün l~l~~ ?avetl~~ıı:1:1' red. -
cak az bir zaman için durdurmuş _ detmı~tır. Reısıcumhur İnonu, İngıl
tur. tereye herhangi bir suretle güve ~ 

Bu sahil mmtakasmda j)eri yü. nen bütün milletleri foci bir akıhc. 
rüyüş karadan Pazar sabahı er'lı:en tin b~klenmekte olduğunu görmÜ;?
haşlamıştır. Başlıca taarruz fimal- tür. 
de Tarjiha istikametinde yapılm1ş.. «Fakat, hu fıTSattan istifade e ~ 
tır. Saat 6 da başlamış ve Sur 16,30 derek Reisicümhur İnönüye şunu 
da İ<0ga) edilmi,tir. söylemek isterim lci İtcllya, Türkiye-

Berut 1 O (AA.) - Fransız ha- k 1 1928 de başlıyan ve bi _ 
f 'l 1 kl •· ' ı· bi ye arş ' va ı o arı yaptı arı cur et ı r u~ . . . d . b ki 1 1 

ç.uştan sonra şimali Afrikadan Su- ~ırnb' 11~ .aımati. ~ t ko.ban atn aykış ve 
· 1 · ı d" ış u ıgı sıya..<oe nı a ı eme az. 
rıyeye ge mış er ır. . . 

Kudüs 1 O (AA) - Suriye hu- mındedır· • . A • • 

dudundan gelen haberlere göre İtalyaıun haricı sıya~eb 
Dürziler, miittefik lı:uvvetlerini en Roma 1 O (A.A.) - Stefa.ni: 
hararetli bir tarzda karşılamakta _ Mussolini, İta}:)~anın harbe g'İri-
dırlar. Müttefiklerin davasına taraf. şinin birinci yı•ldönümü münasebe. 
tar olanlar arasında Su1tan Elat - tile meclisin akdettiği fevkalade top 
raş da bulunmaktadır. Sultan El - lantıda, İtalyanın askeri harekatını 
atraş Fransızlııra karşı yapılan 1926 hülasa eden .ve harici siyasetini i _ 
isyanı bastırıldıktan sonra Amma- h ı· b·r n t k ·· 1 

·ı · . . za ey ıyen uzun ı u u soy e-
na ı tıca etmısti. . . 

A'-~--] ,_ • mıştır. 
un.an ~ teıs::oôı M ı· . tk - l b 1 

B 1
. O (A ) usso ını, nu una fOY e a§' a-

er ın 1 .A. - D. N. B. _., 
ajansı bildiriyor: mı,,~r: 

ıBu zat demiştir ki: 
Normal bir tkaret yolu üzerin. 

de aşikar bir Amerikan gemisinin 
torpillenmesi Amerikaya meydan 
okumaktır. Şimdiy~ kadar bu ge
midlen 11 ki.şi kurtarılmıştır. Ara
larında 3 kadm ve bir ~cuk olan 
35 kişi kayıptır. 

Merzifon sinemasında 
çıkan yangında bir 

makinist yanarak öldü 

tur. ıBu 9thrla vukua gelen gayri 
fİçrnıesini bilenleri bırakınız iç- tal»i hadiselerin müsebbibi içki 

sinler! ... İ<.,~mes!ni bilmiyen, bece- değil, i.nısa.nlarm idare ve irade. 
remiye~ de bu Nasuh tövbekar. sizlikleridir,> 

• 
içki aleyhtarları 

nonu Esas.isinin yapyama .. 
masında istibdad ıdaresinin ben -

Türkiyede 
hürriyet 

niçin 
yaşamadı_ ? 

ce büyük YOlü 
yoktur. Hamid 
o devirde mem

leketi buhran J. 
;inde olsa da. 
hi parc;alat • 
mamak, kur .. 

. (Bqtarafı 1 inci sayfada) ı :İçki bizde sureti kat'iyede tarmak mevkiinde idi. Türkiyenin 
istiklalimizin muhafazası bakımın.. menedilmelidir. Çünkü faydası, hürriyet tejimine geçmesi için için. 
dan !her halde içki yasağını tatbik zaraııJıannın yüzde birine tekabül de hulunduğu buhran şartlarının 

..,.,...~li · '-'~- tasfiyesi, ve 'hürriyerten evvel istik· ewu.ç yız. euuıı:~.> i 

. Alko~, ihtiyac:rıı hissedenler. i. e Konya l~anbul caddesi lalinin temini la7Jmdı. stiklali ol-
çın hekim raporıle muayyen mık-

63 
al d F . H mıyan ve geniş oir tarihi buhran 

numar ı ev c eyzı a- halka~ı içinde hunalan bir memle-
tarda içki._ ve_rmek kaibil o_.ıacağın- lıcı: _ ketin hürriyet rejimiie alBkası ola. 

Merzifon (Hususi) - Geçen .. dan, yasa~ ılk evvel., ~oylerden mazdı, ve böyle bir rejim memleke 
lerde Merzifon sinemasında film başlamalıdır. Bu tarı.da lJe başla- içki ti mahvedebilirdi. Binaenaleyh Mi-. 

' ed'l" k b' d b. f'] 1 narak ıtedrıcen kasaba ve büyük clçki evvela dosttur, fa::laca i. tat Paşa Kanunu Esasisinin kaL prova ı ır en ır en ıre ı m er . . . b. 
t tu k" · t k n<:l" · . k şehırlere bu meronuıyetı tat ık e. ~enlere, dırılmasile buhran içinde ve istik. 
u şmuş, ma_ m_ıs e 1sını ur- delbiliriz. Bu arada propagandanın lalinden mahrum bir memlekete 

rt k t d d f dl Ta.tM ninnıler söylP.r kendinden 
aramı,yara ıs ım. a .. ..crya arı büyük ıbir rolü oıur. Mesela; içki- yakışan istibdad idaresi yac:atıldı. 
arasmdıa yanarak olmüştur. nin fenalıklarını ihtiva eden afiş- geçenlere, Vakıa bu idare Hamid gibi müsev-

Fi1m dairesi tamamı>n yanm1şsa !erle halk hatiblerinin d~vamlı Ruhlara sindirerek ru1ıtum ya_ vis, dejenere ve kifayetsiz bir ada· 
da binanın itfaiye tarafından kur. konf~ranslarile vatandaşlara müs. VG.§ ya·va§, mın elinde ohnayıp idealist, cesuı 
tarılınıştır. 7-8 bin Uralık bet telkinler yapab:liriz.> Vücuda karşı açar öZdıirücü bir ve dünya vaziyetini bilir bir ~ef e-
'bir ma.aili zararın yanında • Had•-Lo"y, .. v ::atıaş. Unde olsaydı, Türkiye daha mes'ud 

1 
•. ,,.~R ogretmcn, nı·ce ve daha şuurlu bir istikbale doğru 

evi ıbir genç makinistin zıyaı mu- Mustafa Gürpınar: Ontuı akıbetir..dcn söner giderdi. Fakat hiç bir suretle tarihi 
bitte ~k derin ibir teessür uyan. «- İçkinin uzviyet üzerindeki t~;..~ . _ .. ocak~a.r, .,artlar d~eden ve olgunlaşma. 
dırmıtşır. tahriıl:Jk.ar tesiri bütün fen adam- 's"'·::o· çok sevem olum er~..nı dan Türkiye hür ve mes'ud bir re-

Resmi Tebliğler 
(Bqtarafı 5 inci sayfada) 

Şimali Afrikada Tobruk cephe
sinde dü.şman:.!l ufak mikyastaki 
huruç teşebbüsleri derhal tade -
dJilmi.ştir. Bataryalarımız, müs -

tahkem meıvkün toplarını ve mü
himmat depolarını bombardıman 
ederek müsbet neticeler elde et -
miştir. 

.İtalyan ve Alman hava teşek -
külleri, Tubru k mıntakasında ve 
Marsa-Matruh yakinindc düşma -
nın !tayyare dafi bataryalarına ~ 
müdafaa tesisatına hücum etmiş
lerdir. 

9 Mayıs gece.Yi. düşman, Trab -
lus ve Bingaziye karşı yeni<leh 
hava akınları yapmıştır. 

Şarki Airikada Sidamo ve Gal
la mıntaka.sında şiddetli muhare
beler ve İtalyan ve İngiliz kıtaa -
tının fena havalar yüzünden sek
teye uğramış olan harekatı devam 
eylemektedir. 

ları tarafından s~rası geldikçe e- kucaklar. fah devresine kavuşamazdı. 
hemmi~tle tebarüz eutirilmekte- Faydaları b~füıerı, a'!{Tan, s~ı, çay 1908 ihıilaü artık Hamid idare-
d. dvrurken. sının yaşama kudretini büsbütün 
ırBu menhus maddenin sıhhate Ne için sanlay1m içkiı,c dört kaybettiği bir sı~ada yapı]abildi. Fa. 

ve ıç· timai nizama zararları o ka. ezle ben kat buhran şartları memleketteon 
... > izale edilemeden onun rejimi kal-

dar çoktur ki: saymakla bitmez... dırılıp yerine ~ürriyet konamazdı. 
Sıhhati~ veda eden bir alkolik Askerlik işleri: 1908 ihtilalcileri samimi olarak is-
evine ve yurduna yar değ\l, bar~ - - - tibdadı bulmtmn sebebi zannet -
dır. Zorluklarla kazandığı üç beş Yedek sübay mi::;:lerdi. Hürriyeti ve onun müea. 
kU!I'UŞ pa.rasil<? durup dururken, scselerini ya<ı.atmak gayretile yapı. 
sıhlhat ve rahatmı b-01.an bu adam, yoklamaları lan bu in1olab, neticed'! O:>manlı 
zabıtayı, adliyeyi sık. sık işgal e- imparatorluğunun yıkılmasına ka -' 
decek, munitinin nefretjni kazan- Be,oğtu Yerli Aakerlik Şubesin- dar yol alan tarihi hadi~ı!leri intac 
maktan ba""""a i<-timai hayatta bir den: etti. Eğer hu arada yeni Türkiyenin 

!l"' ~ 1 - Yedek sübay ve askeri me. inkılabcı ruhu ve Atatürk::.., cemi-
meıvkii olmıyacaktır. murlannın Hazinın 1941 yoklama- yete ve buhran haline tah•ıL:kümü 

Ne gariibı:lir ki; günlük nafaka.. ları.run 20 Haziran 941 tarihinde olmasaydı belki de tarihin bu seyri 
lannı bile temin etmekten adz bir nihayet bulacağ: ve 20 Haziran 941 deiiştirilemiyecekti. 
çok kimseler, içkiyi kendilerine tarihinden 30 Haziran 941 tarihi- Bugünkü dünya meaelelerini gÖ

en vakın bii· d'ost telakki ederler. ne kadar her ne suretle yoklama - riiş ve !kaTrayı, bakımından ~ok. 
Buclann içinde maalesc-f ev1i1eri, lara gelmiyen sübay ve askeri rne- mühim gördüğüm bu babe gelecek 
çoiuk sahibi olanları. da vardır. murlara tah:ıis edilmiş is~ de son makalemde devam edeceğim. 

İç.inde yaşadı.Etı yuvaya saadet ahnan emre göre yoklar.ıaların mut Ahmed Hamdi Başar 
verine sefalet getiren bu zavallı. lak suTette 20 Haziran 941 tarihm-

lardan memıeket ve ınsanıık ne de 2bitec~:r;ar.h~en sonra kat'iyen Mugladaki zelzele 
bekler!.·· yoklama yapılmıyacaktır. (8.Jw~ 1 Ülcr sayfad~.> 

Bu sözlerimin hcdefipj içkiyi 3 _ Bu tarinte yoklamalarını çaova. Yerkesık ve daha bazı köy-

Alman mahfeTierinden bildiri) _ Arkadaşlar, bugün büyük ve u-
Cliğlne göre Reuter ajansile şarkta- nutulmaz biT gündür. Bugün, harbe 
ki hür Fransız radyosu, İngilizlerin g:irdiğimi:ıSıJ.enberi bir sene ohnu,
Suriyeye yaptıkları tecavüzü guya tur. Baş döndürücü tarihi Avrupa 
haklı gö.!Jtermelt rnaksadile, içle • ve· Afrikanın, dağlık veya çöl, bir. 
rinde alıbay riitbesinde bir siibay çok cephelerinde İngiliz imparator
da bulunan 140 Alman para~ütçü- luğuna karşı karada, havalarda ve 
Min~g Suriyede İngilizjer tarafın • denizde kahramanca çarpıştıkları 
dan esir edi)di~i haberini İşaa etmiş- bir sene. Bologna faşizm zimamdar ., 
lerdir. Bu haberde doğru tek bir la~a sıöyle~ğ:i.rn nutukta, daima Japonya Holanda Hin
kelime yoktur. Bu haber, Cirid' e daha azirnkar arkadaşlara, bugiin -

Atlas Okyanusun<la İtalyan tah 
ıte!Q:)ahirleri, dü~anın mühim b;r 
kafilesine hücum edereık dokuz 
vapuır batırmışiardır. Bu vapurla
rın hacimleri yekunu altmış üç bin 
tona baliğ bulunmaktadır. 

kullanan makul ·vatandaşlarımız y.:phımıyan sübav ve askeri me _ .Jerde bin beş yüzden .fazla ey yı.. 
dıeğil, içkiyi iptizal~ uğratan alko- mur}uda.n 1076 sayılı kanWlun 10 kılırnış ve hasara uğranuştır. Uç ö
Ukler ıteşkil eder. uac.u mackleai mucibince 50 lira lü ve iki ağır, altı hafif yaralı 

c- Haydi be kardeşim, gel bu- para cezası ahnacai(ı ilan olunur. vardır. Halk k.imilen çadır ve çer-
ıgün şu kafaları bir du.manhya. Sakatlar muayeneye gelerdedir. Zelzeie felaketzectele -
ltm!...> çağırılıyor rine_ aske~ ~~mlar çok yar?ım 

c- Gel be omuzdaş... Şu ÇU- Bfl70ila Yerli Askerlik ~ etmişlerdir. Olu ve yaralı adetl nın 
kUJ' me,1ıanede kafaları çekelim.> d bu kadar az olması zelzele saatin. 

c- Tutsülenlim! ... > e~~2 il&. 312 dahil bütün sakatlar de halkın henüz yatmamış bulun-
c- C!la1analım~ •.. , yeni_den muayene eUirj\eıek sakat - masmdan ve zeminın sağlam, bi • 

inen paraşütçülerin Yeni Zelancta kü harbin mukadder olarak daima dislanındaki ticaret 
üniforması -tlaşıdıkları ha'kkındaiki daha geniş safhalar göstereceğim h t• • • ,._ :J 
lıaber gibi tamamile uydurmadır. eye ını gerı çagır 1 

telmih etmiştim. 18 Teşrinisani ve 
Şama SO ıaıometre 23 Şubat nutuklarını hat'ITlarsınız. Tokyo lO (A.A.) - Domei a -

Kahire 10 (A.A.) - Royter: Harbin bu iik 12 aywın bütün ger jansı bildiriyor: 
Askeri ma.hfellere göre, İngiliz müserdini yeniden bahis mevzuu Haxici:re nezareıt:nde, harici)~e 

ileri Ul1surları, Şama 25 kılometre etmek belki lüzumsuzdur. Teker te nazırı Matsuokanın jştfrakile ya-
mesafede bulunmaktadır. ker hepimiz. bunları ferden ve hap pıtan ve birkaç saat süren top-

Lonıdra 10 (AA) - Rovter: birlikte yaşadık. Fakat sizlere, doğ lantıdan sonra Holanda Hind'ista-
Son malumat İngiliz kıt;aları • rudan doğruya, Şubattanheri Ar _ nmdıaki Japon ticaret heyetinin 

nın Şama doğru ilerlemiş oldu.k- navudluk. cephesinde ve Afrilta cep geri çağınlması yakmlcışmıştır. 
lannı göstermekle beraber, iyi ha- helerinde vukua gelmiş olan harb Matsuoka, gerek Hoianda Hind.is -
ber alan Lo:ıdra mahielleri, Şa - safahatını bildirmek isterim. tanı l'Jl€Selesin'1.e, gerek diğer bü
mın işgal edilmiş olduğu hakkında (Mussolini bundan aonra ltal _ tün ımeselelesde Japonyanın azim. 
bu akşam teyid etmemi.ş bulun .. yan - Yuoan harbi etrafında ıza , li bir hattı hareket iıttihaz etmf"Si 

ıazmı eldi ini beyan etmiştir. 

c- Par'latalım!. •. > lıklamlln hangi kısma aid oldu • naların metin ve iyi olma~mdan -
Bu kabil muhaverelerin ~u~a- ğum.m tesbitine lüzum has!I olmu~ dır. Halk Kızılaydan yardım bek:.. 

tablarını n~ gibi akıbetlere suruk- tur. leme'kıtedir. 
lend'iğini hepimiz az çok biliriz. Bütün . sakatların raporile nüfos Zelzele }ıafiflt.di 
cGe1 kardeşim, gel. omu~~m. cüzdanlanle ve ikiş~r aded fotoğ. Muğla 10 (A.A.) _Yer: sarsın • 
gel ahlbaıbım* ~ukacıdemesı)e baş.. Tafl.n1e hemen şubeye müracaat - f~ılan seyreklemiş ve hafiflemiş -
Iıyan bu işr2t alemlerı cal ula:ı, laTı. tir. Halkın bir kısmı evlerin<> gir. 
vur uı1an> veyahnd da .. ah yandım, f" 1 ı· d .., mektcdir. Yalnız eviNi yıkılan 
vuruldu.m• gibi ~anhira~ feryarilar m an tya a soguk dalgas1 köylüler Kızılay çadırlarına :yer .. 
la sona ermez mı?.·· . H.elsinki 10 (A.A.) - Stefani leştirH:mi.ştir. 

Netice malıl.m ... Evdekı çoluk ajansından: -=--------
~cu'kta bir ağlama, bir sızlama... Yeni ııxr soğuk dalgası yuztın- Dün akşamki yangın 
Bazıları da: den cenubi Finlandiyada sıfır al-

c- Oh olgun... Geberdi de ŞU tında takriben sekiz hararet dere
herlften kurtulduk• ü~cct.der- cesi kaydedilmiştir. Önümüzdeki 
dir. Bu misalleri devam ettirmek rekoltelerin bundan müteessir o _ 
mümlcünıdlür. .. -- - ·- lacağı tahmin edilmektedir. 

Dün akşam saat 23 de Galatada 
5 7 numaralı gümrük ambarında bir 
yangın çıkmış.sa da Devlet Uman
ları itfaiyesi tarafından derhal eön
dürülmüştür. 



.- 8 Sayfa 

Hikiye : Kolüşa 
. (Başta.rafı 5 inci sayfada) ı tuh.;ıf ıbir eda ile: 

lıır. s~at ol-?1amıştı, ki bır sü,·ari _ ılVIerak buyurmaym efendL 
pol~sı ıgeldı. ve: . . . . . miz, dedi, bu.giınlük p:ıram var. 

f . ~fadam Şışenına sız mısı- Esasen berum çok parava ihtiya.. 
nız?> dıye sordu. cım '\JV'lk şimdı artık tek başıma-

Derhal b · f ı · 1 f k J v ' • . . . lr e ~Ke ın vu uunu yun ... Dun dünyada kimsem yok! 

SON POSTA 

Sabah, Öğle ve Akşam 
Her yemekten sonra mutlaka günde 3 defa 

d iş leri niçin temizlemek lazımdır? 

Çünkü ; unutmayınız ki: 

Haziran 11 

Türkiye Cümhuriyeti .. 

ZiRAAT BANKASI 
Kuruluş tar.bi: 1888 

Sermayesi: 100.000.000 Türk Lirası 
Şubt ve ajana adedi: ~5 

f thıssetmış:ım. Polıs: . . Ve derin <lerin içini çekerek ız-
c- ı.utfcn ha9taneye gelmız, tırabla büzülınüs :nce dudaklar nı 

Bakımsızlıktan çürüyen dişle.- ır::::=:::::=~~~~~-.------. Zira! ve ticari her nevi banka. mua.nıeıelerl 

dedli. Tü~~ar 1_\nohinin arabası oğ- sımsıkı kapadı. ' • 189;) 
1 

•lunuzu çıgnedı.> ı:r , Aı· E ı·,,. 
A b 

. ~asan ı u.t-r. ra a ılc hastaneye koştum. A-
l rabamn içincic, adeta iğnelenn ü~ 1 
1 zsinde otuı·uyor gibi idim. Hem R A D Y O 1 
.ıgidiy.or, hem kendi kendime: .. I ____________ __._ 
cBedbaht kadın, Anoofoma!> diye 
lanetler savuruyordum. 

Nilıayd hastaneye geldim. Ko
lüşa, ıbaştanbaşa sargılar- içinde 
olduğu halde yatıyordu. Gülümsü
yor ... Ve yanaklarından yaşlar a
~ayordu. 

Yavaşça, .kulağıma fısıldadı: 
c- Anneciğim beni affet!. Pcı

ralar karakold.ı., 
c- Aman yarabbi Kolüşa, de

dim, ne paraları?> 
c- Canım, dedi, ahalinin ve 

tüe<:ar Anohinin verdiği paralar!> 
c- N~in verdiler bu parala

rr?> 
c- Canım işte şunun için, de

c h ve yavaşça inledi. 
Gözleri ko~aman kocaman oL 

rnwıtu. Ona tekrar sordum: 
c- Evlad'ım, Kolüşa, nasıl oldu 

d1a koca ara.b':lyı görmedin?> 
Kolii§a, hiç çekinmeden, açık 

açık: 

c- Ben onu, yani arabayı gör
düm, dedi. Faka.t kenara çekilmek 
~stemedim. Araba beni çiğner, be.
na para verirler diye düşündüm. 

Haklkaten de ver-diler.> 

ÇA.RŞA..c'\IBA 11/6/941 

'7.30: Saat ayarı, 7.33: Hııfıf müzik 
CPU, 7.45: Ajans haberleri, 8: Man
do.lin, gitara ve bandoneoıı ile muh_ 
telıf parçalar (Pl.), S.30: Evin saa•ti, 
12.3<lf: Saaıt ~n. 12.33: Peşrev ve 
şarkılar, 12.45: Ajans ha.'oerleri, 13: 
Radyo salon orkestrası, 13.20: Şarkı 

ve saz semaileri, 13.35: Radyo salon 
orkestrası, 18: Saat ayarı. 18.03 Tan
bur ve kemençe ile saz eserleri, 18.15: 
Ziraat takvimi ve toprak mahsulleri 
borsası, 18.2.5: Konu.şma, ıs 45: Ço_ 
ctık saati, 19.30: Saat ayarı, ve ajaruı 
D:ıa..berleri, 19.45.: Çifte fasıl, 20.15 : 
Radyo gaoZetest, 20.45: Bir halk tür
küsü öğreniyonrz, 21: Memleket p03_ 
tası, 21.10: En çok sevilmiş pliiklar, 
21.25: Riyasetieümhur bandosu, 22.10 : 
Divan, koşma ve semaüer, 22.30: S:ıat 

aya.rı, ajans bat>erleri, %2.45: Cazband 
('Pl.l. 

lstanbul borses1 
10/6/100 aç~ - k.apanıt Hatları 

ÇEKLER 

Londra ı Sterlin 
New-Yort 100 Dolar 
Cennı:e 100 İsTi<;. Fr. 

5.24 
132.-

30.70 

rin difteri, bademcik, kızamık, 
enfloenza, ve hatta zatürrieye 
yol açtıklan, ilıihab yapan diş 
etlerile ıköklerinde mide hum -
ması, apandisit, rıevrasteni sıt. -
:riıa ve romatizma yaptığı ' fen -
nen anlaşılmıştır. Temiz ağız ve 
sağlam dişler umumi vücud sağ_ 
lığının en birinci şartı olmuştur. 
Binaenaleyh dişlerinizi her gün 
kabil olduğu kadar fazla • laakal 
3 defa - (SANIN) diş macuni
le fırçalıyarak sıhhatinizi garanti 
ed.eibilirsiniz vıe etmelisiniz. Bu 
suretle mikrohları .imha ederek 
dişlerinizi korumuş olursunuz. 

DiŞ MACUNU 
Bütün tehlikelere karşı sıhhatinizi korur. 

1 

Sabah, öğle ve akşam her yemekten sonra 
günde 3 defa dişlerinizi fırçalaym ız. 

İstanbul Belediyesi İlanları 

Tahmin Bed. :Bk: Temi. 

1 !İşte Kolüşa Mna bunları söyle
tl'i. Onu, meleğiını anlamı~tım; fa
kat .geç anlamıştım. Ertesi gün 
saıbahleyin can verdi. Ölünceye 
k-adar kendini hiç kaybetmedi. 
Mütemadiyen bana: 

c- Anneciğim, babama şunu ve 
şunu al; kendine de şunu ve şunu 
al!> deyip duruyord~. 

Madrid UIO ~ .. a 
Yokohama 100 Yen 
3tC'kholm 100 İaveç rr. 
Altın 

Bir gramlık 24 ! yar 
altın. külçe 

12 9375 
31.1375 1 • 

30 745 
27.5 

17-03,60 

2750,00 

134,:>2· Darülaceze müesse.;;esinin yıllık ıhtiyacı i~in alı_ 

nacak pirinç unu, nişasta, .şehriye ve makarna. 
192,75 Darürn.ceze müessesesinin. yıllık ıhtiyacı için alı. 

nacak sc[;an, patat.es, yumurta ·.,e limon. 
341 

Hakikat:m de ona verdikleri Eaham ve Tahviliı 

• para pek çoktu. Bir yığın para 
vermişlerdi: Tam kırk yedi ruble. 
Andhinc gittim. Fakat !:> bana yal
nız beş ruble verdi. Küfretti dNr
du: 

~--------------.! 

Tahmin bedelleri ıle Uk teminat mikıta.rları yukarıda yazılı mevadı gı
daiye satın alınımak üzere ayrı ayrı açık eksiltmeye lronulınuştur. Şart_ 

lı.ameleri Zabıt ve Mua.melfı.t Müdürlüğü kaleminde görillebilir. İhale 

23/6/941 P.azart.esi günü saat 14 de Daimi Enciımende yapılacaktır. Ta
Ubleriıı ilk teıninaıt makbuz veya mektıı:bları ve 9·U yıılın~ aid Ticaret 
Odası vesikala.rile ihal~ günü muayyen saatte Daimi Encümende ,bulun_ 

c- Herkes gördü ya, diyordu, 
çocuk kendjsi gelip arabanın altı
na .girdi. Sen gelip burada bana 
kafa tutuyorsun!.> 

IBen bir daha da ona g:tmedim. 
İ.şte, bu i'Ş böyle oldu, efendimiz!. 

Kadın .:mst'.ı. Hikayeyi anlat
madan önce nasıl idiyse, gene öy
le alfı'kasızdı. 

Mezarlık sessiz ve tenha idi. 
Haçlar ve bunların arasındaki cı
lız ağaçlar, toprak tümsekleri ve 
bunlardan biri üzerinde mahzun 
bir eda ile oturmakta olan alaka
sız kadın. bütün bunların hepsi de 
insanların ıztırahıtıı ve ölümü ha. 
tırlaıtıyorlardı. 

Bulutsuz sema berrak ve yakı-

lstanbu.ı Asliye 9 uncn hukuk ha
kimliğinden: 

Beşikti:ış Abbasağn Tabakçı sokak 
15 No. da Saime Do;tan tarafından 

Gölcükae kıcx•peratlf lokarı.tasmdıa 

müstahdem bulunan Hasan Doğan 

aleyhine açmı.ş olduğu bo.,-.anma da-

va.sında müddealeyhe gönderilen da
va· arzuhalıne verile11 m~ruh:ı.tta ikı 

ay evvel ikametgahını terkede.rek 
semti meçhule gittiği tebliğ ilmüha-

berine verilen me~ruhattan anlaşıl -
makta dava aırzU!haline yirmi gün 
müddetle cevab verrne.:;ı ve muhakeme 
günü olarak tayin edilen 417/941 Cu-
xna günü saat 14 de mahkemeye gel
mesi için ilannameleı tanzimile mah
keme divanhanesine talik ve gazete 
ile ilan edilmesine dav,tiye nıak.amı
na kaim olmak üzere ilan olunur. 

941/80 

cı idi. D ki 1 Z ı· O t 
Elimi cebime sokarak bir mik- ~· 0 Or · a 1 ge 9' 

tar para çıkardım ve henüz hayat- ı ~elec!iye kar$ı.sındak.1 muayı>n? ı 
t a iken ölmüş bulunan bu bedbaht t:>•;esinde öğ1e1en sonra hao;ta-

kad'ına uzattım. ' ıarıru kabul eder. -~ 
Kadın başmı salladı ve ağır, 

ELEKTRiK MUHENDiSi ARAN;YOR 
Kayseri ve Civarı Elektrik T. A. 

Şirk~tinden: 
Şirketimiz elektrik mühendisl"ği münhaldir. 300 lira ücret veri

lecdktir. İsteklilerin mühendiı>lik ·liploması suretile tercümeı halle
rini ve şimdiye kadar çalıştıkla ı yerleri gösterir vesikalarH.! bir 

l 
k.ı'a fotoğ<aRannt göndc>mck ,.tile Şi<ket Müdüdyetine mü-J 
racaatta bulunmaiarı ilan o lunur . 

................. mmı .............. . 

1 
Devlet Denizyolları · lşle ~ms Umum 

Mlldürlü~U ll ~n l 1rı 
-------~ Muhammen Muvakkat 

Bulundukları mahal kira bedeli temınat 

, ... L. Kr. L. Kr. 

Büyükada iskelesi üze:indeki 8 No. lu dükkl\n 126 67 9 50 
Büyükada iskelesi üz,mndeki 9 No. lu dükkan 126 67 9 50 
Nefsi Kadıköy iskelesi üzerindeki gazino 1450 08 1oa 75 
Yukarıda yazılı dükkanlar ile gazino 1 Hazir:ın 19411 tarıhinden itiba

ren bir sene müddetle açı~{ al'ltırma ile ki.raya verilecektir. Dükkanların 
ve gazinonun senelik r.ıuhammen kira bedelleri ve muvakkat teminat 
larile hizalaırında yazılıdır. # 

Artırma 13 Ha.zira.1 1941 tarihine miisadif Cuma günii sn.at 15 de alım 
ı;atım koıniSyonunda yapılacaktır. İsteklilerin tayin oluna11 gün ve saat-
te muvakkat temiruı.t akçelerile komisyona müracaatJlarL (4134) 

İstanbul Deniz Komutanlığından : 
Deniz lisesinin i>irınci ve ikinci sınıflarlle Deniz g.:dıkli okulunun 

birinci sınıfına talebe kayıd ve kabultıne l/Hniran/1941 tar.hinden itı -

maları. (441'7), 

** 
12/Hazlran/941 Perşembe 

13 • • Cuma 

Belediye 

1- 300 
301- 500 

Hususi İdare 

1-130 
131---273 

14 • • Cumartesi 501- 580 274-354 
355-427 16 • • Pazartesi 581- 89-0 

17 ı • Salı &9'1-1171 

Belediye ve Hususi İdare tekaüd ve ök.süzlerinin Haziran 941 üç aylık-
ları yukarıda gösterilen günlerde cüzdan sıra Il!Ullıaralarına göre verile _ 
ceğind.en aylık m~lerinin Zıraat Banka.Sına miiı:acaatıaı·ı. (4505) 

Emniyet Umum müdürlüğünden 
Zabııt.a memurları için azı 2400, çoğu 2600 aded gri renk ka.put 30/6/941 

tar.hine mü.sadif Paza.rtesi günii saat 15 de kapalı zarf usulile satın alı
nacakttT. 

Bir adedine cOO» yir.mi lira fiyat rt.ıahmin edilen kaputların nümuaıe 

ve şartnamesini görmek isteyenlerin Umum Müdürlü.k satın alma komis_ 
:yQnuna müracaatları. 

Münakasaya gireceklerin 3850 liralık muvakkat teminat makbuz veya 
banka mekıtubile betra•.Jer 24ı90 sayılı kıanunun 4 üncü. ma\'.ldesinde yazılı 
belgelerle birlikte zarflarını münakasa günü saat 14 de r:adar lrnmisyo-
na vermeleri. ıı3115.o <.4371» 

Tokat Sulh Hakirnl ığinden: 

Tokadın P.:ı:uı.rcık M.de 257 ada ve 
4 parsel sayılı Malatyalığ oğ. öl. Ah
med vereseleri arasında müşterek ve 
350 lira kıymeti muhıı.mmeneli ve üst 
katta 69 oda ve bir so!Q ve alt katta 
bir oda ve bir aıhır ve bir samanlık 
ve brr havlu ve gelg~ç ta'oir olunan 
suyu müştemil hanenin satılarak be
delinin hissedarlııJra tak.simi sureLile 
şüyuu iZale.sine karar verilmi.ş oldu -
ğundan. bcrmucibi ii;arar iş bu hane 
26161941 Perşembe ;;:ünü saıı.t 11 de 
Tokad mahkemesi salonunda satıla

caktır. Talib olanların 100 de 7,5 ni.S
betinde pey akçele<rile o ~ünü satış 
memuru mahkeme başkitibi Ahmed 
OluTa müracaat etmeleri ve o günde 
yapılan artırmada oedel haddi ıayik 1 
~örülmediği takdirde «ın bir) gün 1 

sonra.ya tesadüf eden Pazartesi günü •= T iŞ BANKASI 
saat (11} de en çok fMla verene kat'i j • 
ihalesi icra kılın~~ı "e ~.erhangi bir Küçük tasarruf hesapları 
.sebeble almaktan rucu edılır ve ondan 
evvelki müşteri de kabul etmediği 1941 (KRAMIYE PLANI 
takdirde tekrar artırmaya çıkararak 
arada fark hasıl olur.1n pey ak<}csin
den mahsub edilece~i ve bu babta 
daha ziyade maliımat almak iStiyen
ler sulh hukuk hakimliğine müracaat 
etmeleri ilan olunur. 

Zayi - Yüksek İktis!l.d ve Ticaret 
mekt,ebinıdıcn 15ı-V~19-!0 tarihincie .al 
dılFım hüviyet varakaını ve 1940~1941 

ders yılında aldığım <Şebeke) paso
mu zayi eyledım. Yenı:erini alacağım 

Kqideler: l Şuba&, 1 l\'l&Jlft, l &.. 

&uın.o.. 3 İkinciteşrin &a.ılUleranıl• 

P~· 

1941 ikramiy-eleri 
ı adet 2000 liralık - 2000.- lira 
8 • 1000 • - 3000.- • 
a • 'lW • - 1soo.- • 
' • 600 • - :lOOO.- • 
a • :.ıw • - :moo.- • 

a6 • 100 • - S500.- • 

PARA BiRiKTiRENLERE 28.BDO 
LiRA iKRAMiYE VERıvoa 

Zirsat Baıikasında kumbara.u ff lhba.raıs tasarruf beaülannda 
enaz 50 lirası bulunanlara .senede • defa çekilecek kur'a ile atalP • 
daki plAna göre i..ltte.m.jye daAltııacakw. 

4 Adet 1,000 Lirahk 4,000 Lira 
4 

" 
500 

" 
2,000 

" 4 " 
250 

" 
1,000 " . 

40 " 
100 " 

4,000 u 

~00 " 
50 " 

5,000 
" \20 

" 
40 " 

4,800 .. 
\60 " 20 " 3,200 

" Dikkat: H~a!:>Ianndaki paralar bir ıene içinde 50 lirada.n ~a~ 
dü.pniyenlere ikramiye çıktığı takdir.d• ~ :ıo fazlasile verüecettcır. 

Kur'alar senede 4 defa, 11 Mart, 11 Haziran. ll Eylül, 11 Birin.. 
ci Kanun tarihlerinde çekilecektir . 

Devlet Demiryolları işletme U. M. den: 

Muhammen bedeli (13250> liıa olan muhtelif eb'adda 75000 aded SMgı 
e,I?erikan (24.6.rn41) Salı günü sa.at (15,30) on be.ş buçukıta Haydarpa
şada Gar •binası dahilindekı komi.':;yon tarafından kapalı zarf usulile 
satlil alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin t993ı lira (75) kuruşluk muvakkat teminat 
ve kanunun tayin ettiği vesikalarla tekliflerini muhttm zarll.annı ayni 
gün saat (14,30) on dört 0ıtu7ıa. kadar Komisyon Reisliği.ne venneleu 1A.. 
zımdır. 

Bu işe aid şartnameler komisyondan parasız o.larak da~ıtılma.ıııtedır. 

(4386) 

T okat Nafia Müdürlüğünden 
Tokat - Niksaı· yolıındaki Niksar Hamidiye köprüsünün 149&5 lira 12 

kuruş bedeli keşifli ve tahsisatı Nafil. Vekfileti butçesinden verilmek üze_ 
re yaptırılacak olan tamiratı 4/6/941 tarihinden itibaren yirmi gün müd
detle kapalı zarf usulile eksı.J.tmeyo konulmuştur. 

İhalesı 24/6/941 Salı günü saat otı beşte Tokaıt Na.fia daiı·esinde yapı.. 

laca~tır. 
İsteklilerin ihale tarihinden bir saat evveline kadar teklif mektuhla

rile kanunen verllmesi icrub eden ehliyet vesikaları ve 1123 lira 89 lmrl.IŞa 
aid muvakka.t !.emin.at makbuz.u ibraz edeceklerdir. 

Bu hususa aid proje ve ke_,;fi gömıek ve ba.şkaca malümatı almak 
i.Steyeıılerin Tokat Nafia daıre..;ine mü.racaa.Uarı iiiı.n olunur. (4.364• 

ioARuiNi sim• is sANKAs•NoA 
iKRAMiYEL.İ HESAP AÇAR 

Belgrad orman işletmesi revir amirliğinden: 
· 1 - ]$etmemizin Kurtkemeri bölmeleriDin ara depolarında tesıı.m. 

edilmek üzerl c300ıı metre mikap meşe kerestesi 6/u/941 tarihinden it i -
baren on gün müddetle açık artmnıya konulmu.ştur. 

2 - İşbu ıı300o metre mik:ibın her bir dOOıı mf)tre mikabı ayrı ayrı oL 
mak üzere p:ırtılcı: halinde ar~ınnası yapılacaktır. 

3 - Beher metre mık!\:bın muhammen fiatı a25o lira olup her bir 100 
metre mikap ic;in % 7,5 teminat ayrı ayrı olmak üzere her birisi için 18'1 
llra 50 kuruştur. 

4 - Muva,kka.t temin.at revir vezuE'Si.ne artı:rnıadan evvel te3lim edile-
cektir. 

5 - Artırnıala.r birbirini mü.teakip icra edilmek üzere 16/6/Ml Pazar. 
rıe.c;itesi günii saat 15 de Büyükdere revir lmirl1ği b.nasmda. ya.pılaca.k-
tır. (4338) 


