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• 
bin lnglliz 

askeri 
Mısıra 

nakle dil dl 
Tahliye edilen 

Yunan askerleri bu 
yekona dahil değil 

Tahliye işinin tamam
lanıp tamamlanmadıgı 

henüz malum değil 

Alman tebliği 10 bin Yunanlı 
ve İngiliz esir edildiğini 

bildiriyor 

Yaa illmi llılafaau : 20.20J PAZARTESi 2 HAZiRAN 1941 

• 

ır eu e a aıı 
Amiral Darlanın beyanatı arasında 

alakadar eden noktaya cevab 
bizi 

"Gönül isterdi ki ağır bir mağlubiyetten çıkmış olan bir memleketin 
başnazırı o zamanki vukuab habrladığında Türkleri lngilizlerin 
teşviklerile hareket etmiş göreceğine onların büyük kahramanlık-

ları ve vatanseverlikleri önünde hürmetle eğilmesini bilsin " 
Yazan : Muhittin Birgen 

Fransanın menfaatlerini yeni dır. Amiral. ıon günlerde, Fran. yapmış olduklarını sayıp dökme. 
bir siyasetin pepne takılmakta sa efkarını lngiltere aleyhine tah. ğe lüzum gördü. 
gören bir Fransız zümresi var ki rik eden bir faaüyet cümlesinden Fransanın kendisini alakadar e-

Londra ı (A.A.) _ Verilen bugünkü Franaanın mukadderatı- olarak evvelki gün Parir.te uzun den siyaset meselelerinin esasla. 
malumata göre, bugünkü resmi teb na hakim bulunuyor. Bunların i.. bir beyanaıtta bulundu ve bun- rınA kanşmak bize düşmez. 
Jiğde Ciridden çekilerek Mısıra mu leri gelenlerinden biri de baıve. da, İngilizlerin Fransa menfa • Fransa, İngiltere ile beraber yü. 
vasalatı bildirilen 15.000 asker im- 3 kil muavini olan amiral Darlan- atleri aleyhine ötedenberi neler (Devann 2 de, Hergün sütununda 

ı"aratorlttk. ve 6giJ!z kuvvetlerine \ı- .... •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• .. ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••..J 
mensub askerlerdir. Giridden tah • 
tiye edilen Yunan askerleri bun -
tara dahil değildir. Çekilen asker • 
lerin içinde dominyon askerlerinin 
nisbeti henüz malum değildir. Ke. 
za lngilizlerin Giriddeki .kuvvetle -
rinin yekununu bildirmek de ha • 
len mümkün olmadığı gibi tahliye 

(Devamı 3 üncü sayfada) 

G. Saraylıların 
pilavı 

neş'eli geçti , ............................................ , 
Bütün eski ve yeni talebe
ler bir araya geldi, hep bir 
arada pilav yenildi, oyun· 
lar oynandı, caki hatıralar 

yadedidi 

'··············································./ 

Galatasa7"ayhlar an'cmevi 
pilavlarını yerlerken 

{Yazısı 4 üncü sayfanın 2 ve 
3 üncü sütunlarında) 

fİ)aima hahrınızda 
S kalacak bir eser 

Gonlillu Fahişeler 
Genç ihtiyar, kadın er· 
kek bütiin olıuyuculan 
merakla •Ürükleyecek 
bir e•er •.. Yanız aık ve 
macera romanı değil, 
ayni zamanda bugün· 
lıü cemiyeti, telakkileri 
tahlil et!cn içtimai bir 

tetkik mahsulü. 

Gonullu Fahişeler 
,..--- YAZAN - ----, 

1 Nusret Safa 1 

Yakında 

Baldadda 
silkin et 
yeniden 

avdet etti 
Musul mıntakasında 

Almanlar var 

MERİÇLE 
DEDEAGAÇ 
ARASINDAKİ 

ARAZİ 
Berlin 1 (A.A.) - Hususi mu. 

habir bildiriyor: 
.tııcıye uea:ıucü 110Z\..U11u, ıv._ • 

riç nehri üzerinde Türk ve Yunan 
hududlan anunndalı:i köprünün ya 
pılan müzakeıeler neticesinde ye • 
niden tesis edilmek üzere olduğu. 

Darlan 
• 
lngiltereyl 

itham 
ediyor 

" . ·ıı . h ıng: cr~n;n er 
zamanki siyaseti,, 

Kahire, 1 (A.A.) - Ortaşark nu bHdirmiştir. Ayni sözcü, gerek Paris 1 (A.A.) - Ofi: 
İngiliz umumi karargahının tebliği 'türkiyenin, gerek Alman>•anın mü Amiral Darlan matbuat mümes.. 

Irak'ta R8iit Ali'nin ve avenesı nakaliitın yeniden tesisinde men - sillerine yaptığl beyanatta şunları 
nin firarından sonra Bağdad'da faattar bulunduklıarınl ilave etmek. da söylemiştir: 
idareyi temin etmek üzere kurul- le beraber, bunun Meriçle Dedea - f1ıgilteıre içın !bütün bcıha.neler 
muş olan komite tarafından taleb ağaç arasında elyevm Bulgarlar ta- meıru bir itham sebebidir. Alman. 
edilen mütareke, rt.arafımızdan ka. rafından işgal edilmemiş olan ara- ya ile ltalyaya yiyecek, malzeme 
bul edilmiştir. zinin Türkiyeye terkedilmiş olma - vet'diğimizi, onlar hesabına silah 

Şehirde sükun hüküm sürmek- sı manasına gelmiyeceğini kaydet - ·nak1e~ğimizi ileri ısürmeleri hep 
tedir. miştir. Ya1>1lan köprünün, ~mdt'ki böyle bahaneye müstenid itham -

Baidadda netredilen tebliğ hatde muallakta bulunan bu mın • !ardır. Hakikatte bütün bu hare • 
Londra, 1 (A.A.) - Beyruıt radyo takanın kime aid olacağı meıelcsi. ketlerin bir tek gayesi vardır: Fran 

(Devamı 3 üncü sayfada) le hiç bir alakası yoktur. (Devamı 3 üncü nyfada) 

C Askeri vaziyet~ 
Girid muharebesinin bize 
gösterdiği fenni hakikat 

Girid muharebesi, askerlik fen
ni bakımından, yeni yeni dersler 
vereu bir hadisedir. Bu sebe'ble 
bu ırnevzua dair ne kadar yazılsa, 
gene yazılacak, tetkik ve mütalea 
edileceık noktala':" eksik olmıyaca
tır. 

Girid, hava yolile yapılıp inki
şafı uzun zaman:ı muhtaç kalma
dan neticelenen bir taarrum karşı 
lamak bakımından müdafaasız bir 
saha değildi. Adanın stratejik e
hemmiyeti onun müdafaasını te
min için her türlü tedbirin alın -
masını Ittihıı7. ettirecek bir de"rece
de olduğu f:çin, İngiltere ile Yuna
niıstanın bu bakımdan herhangi 
bir ihmale düşmüş olmalau ihti -
mali azdır. 
İngilizlerin Gırid adasına ayrıca 

taze kuvvet getirip getirmemiş ol
dukları malfu:n değildir. Fakat, Yu 
nanistandan çekilen imparatorluk 
kuvvetlerinin en mühim kısmı Gi. 
rid adasına çıkarılmıştır. Bu, sade 
adanın müdafaası fikrinde değil, 
bu askerlerin aynı z~nda Mı
sıra veya Filistin2 k~dir ... kledi
lebilmeleri imkarısıtJ:J,ğın<tm da 
ileri ıgeliyordu. 250.000 İı~ o
lan adanın yeniden e~ ~ceği 
asker mi:ktan çok bir ~y \ 5maz. 

(Arkua sayfa 7 l6hm 4 \el Bir towan akuıı 

idare itleri telefonu : 20203 Fıab 5 bnıt 

Milli Şef tenis 
maçları.nda 

Milli Şef Ankarada yapılan teniı maçlarını ıereflendir
mitlerdir. Reıinı, Milli Şefi maçları seyrederlerken göster
mektedir. 

Galatasaray dün 
F enerbahçeyi yendi 

Oyun beklendiği gibi heyecanlı olmadı, iki 
takım birinci devrede 1·1 berabere idi, ikinci 
devrede G. Saray 1 golle galibiyeti temin ett 

Beşiktaş ta i. Sporu 5 -1 yendi 
:Millt Küme fikstürünün en ori- a3eşiw.aş normal b.r oyundan 

jinal maçı dün Şeref sahfısında sonra 5-1 gaLI.> gelmiş. Galatasa. 
Galatasarayt:ı Fenerbahçe arasın - ray da cz.:ııi rakibi Fencrbabçenır:. 
da oynandı. İkinci maçı da Beşik- 10 kişilik takımını avantajlı bır 
taşla, İstar.bulspor takımları yııp- şekilde 2-1 mağ!Ub etmiştır 
tı. (Arkası sayfa 7 sütun 1 de) 

Bir memleket meselesi 
• 
içki aleghdarları 

ve içki müdafileri 
fikrinizi söyleyiniz 
içki menedllmeli mi? 

r--··········-·····---··-···---·· ...................................................... \ 
i Olıuyucularımı:un on beı gün zarfında gelen bütün ce- E 
! vabları neırolunacak ve kıymeti zevattan mürekkeb bir. ~ 
i heyet lehte ve aleyhte verilmiı en güzel ilıi ; 
! cevabı •eçecelıtir : 

'-························-···················· .. ·····················-··························· .J Bu okuyuculara hatıra olarak birer gümüş 
kol saati h ... -·ve edeceğiz 

Balk ne 
diyor 'l 

81 yaşında bir içki 
müptelasının 

tavsiyesi .• 

e T avukpazarında 52 
nilmaralı dükkanda ka
aab Mahmud Çevik: 

c- 45 ::.-enedir içki içerim, 
fakat ooldur Apustol kabi
linden değil... Kafiri aheste, 
aheste, s indire sindire içerim. 
Yaşımı söylesem hayret e
dersin, tam 81... Fakat gö
rüyorsun ki; 25 yaşında bir 
delikanlı,, gibi çevik ve sıh.. 

hatliyim ... 
(De•amı 4 6ncni saJfada) 

Bir kadın meb'usumuzun bütçe 
müzakereleri sırasında içki aleyhin. 
de kullandığı ~ddetli lisan, gene 
inhisarlar Vekaletinin bütçesi mü -

(Aıba _,fa 7 -- 6 da) 



2 Sayfa SON POSTA Haziran 2 

Her gün ' Resimli Bakale: Cesaret vazi/ enin kudsiyetine imandan gelir= Yeni vergi 
zamları Tarihi yanlış 

Ögrenmiş bir 
Devlet adamı 

,_ ____ 11ah.i&tln JSirfen _..,I 

1Ba.$tcıra1ı J inci scıllfcıtf4) 
rilı -veyahud, birdenbire onun aley -
hine dönebilir; bunlar bizi alakadar 
etmez. Bilhassa ağır bir yara ile ya.. 
ralı olan Fransızlan herhangi bir 
aebeble incitmemek nezaketini u • 
ııutmamayı da biüriz. Fakat, ami -
ralın beyanatı arasında bizi alaka -
dar eden bir nokta var ki bunu 
cevabsız brrak:mak elimizden gele. 
miyor. 

* 

Bazı maddelerin yeni 
fiatları etrafında 

tetkikler yapılacak 

Fevkalade vaziyet do]ayısile ba· 
zı vergi ve re~imiere zam yapılması 
hailındak.i kanunun tatbikına dün
den itibarC?ı. baılanmıştır. 

Mektub, telgraf, havalename, iç· 
kiler, sigara, kibrit, dektrik, hava .. 
gazi, tiyatro ve sinema, §ekerleme, 
pasta, çay, kahveye ev-vclce yazdı. 
ğımız muayyen zamlar dün ilave 
olunmuştur. 

İnhisar maddclerile yeniden mua 
Amiral, bu beyanatı arasında, 

İngiltereyi Fransa aleyhindeki tah
likatile itham için §U sözleri de aöy. 
lemi1tir: 

•Ayni deYirde lngiltere f!'n'elc:e 
W:ıe J:.ılrnhn ı...,,f olduia teJ"i 
la.nuLkla n cebren bizc.l_en ko • 
parmak için Türk onlmanu Kilik -
~ya saldab)ard&• 

mele ve istihlak vergilerine tabi tu-

ii~i~~~~i~!!~~~~ii tulan diğer add~lenn mevcudlan hakkındaki beyannameler hu sa • 
_ _ _ _ _ bahtan itibaren Maliye f\lbclerine 

Fransa hesabına temenni etmek 
jateriz ki. amiralın yeni Fransız ai .. 
7aacti i9n balcim acbcbler olmak 
üzere Jngiltere aleyhine tevcih et • 
tiğj jthamlann hepsi de bu nevi it
hamlardan olmasın. Çünkü, bu it.. 
ham tamamen yersiz ve manasızdır 
ve amiral Darlan. ç.ok yakın bir 
zamaıı.a aid olan tarihi çok yanl11 
öğrenmiştir. 

AÇlk denizde bir harb gemisi dolaşıyor, vazifesi aylarca süre -
cektir, Mürettebatı hasret ve mahrumiyet içindedir. Günün birinde 
birdenbire belirecek bir tehlikeye ele kar§I koyacaktır. Ölmesi müm
kündür, buna rağmen bu mürettebat gene ne§· el.i.ğir, çünkü vazifesi
nin büyüklüğüne, kudsiyetine irrıan etmiııtir. 

Bir tayyareyi tasavvur ediniz, içinde be§ kişi , hepsi de genç, gökte 
yapyalnız uzun bir seyahate atılıyorlar, binlerce kilometre gidecekler
dir. Bu uzun seyahat eanaıunda karplanna bir düşma:l tayyaresi çıka. 
bilir, esasen varmak iııtediklerı hedefin üzerinde kendilerini bekl:i
yen de gene ateştir, buna rağmen neş' elidirler. Çünkü onlar da vazi
fderinin kudsiyetine iman etmiııleıdir. 

verilmeğe b~lanml§tır. 

Glikozun isti:ıHk vergisine kilo 
ba~na 5 kuruş zam yapıldığınitan 
ellerinde glikoz bulunanlar bu ak • 
tama kadar me.vcudlarını bir beyan 
name ile bildireceklerdir. 

Belediye s:nema ve tiyatro bilet. 
lerine yaplınn zam dolayısiJe bu • 
gün bu yerler için yeni bir tarife ha 
zırhyacaktır. 

·-·------------------·--------........................................... ---·-··-···············-·· ..... ········· .. ···· ......... . 
C·TETKİKLER ~ 1 (Tıbbi bahisler) 

F Al . b• 1 . ...,. Açık bava 
Yeni vergiler dolayısile kahnye 

kilo ba~na 25 kuru~, çaya da 40 
lo.ıruş zam yapı!nıı,hr. Bazı vapur• 
~rda ve ~er yerlerde kabvcciJeı 
bu zamlar dolayısile çay ve kahve 
fiatlannı 5 kuru~tan 7,5 kuru~ çı
karmak istenüşlcrdir. Bu yüzden 
müşterilerle kahveciler arau~a 

Bu yakın tarihı biz Türkler pek 
yakından ve bütün te.ferrüatile bi
liriz. Bilhassa bu satırları yazan 
muharrir, o tarihte Ankarada 
hem H nkimiyeti Milliyenin baş
mtiharrirliğini, hem de Matbuat 
Umum Müdürlüğünıi yapıyordu. 
Bunun için, o zamanki siyasetin 
bi~ gizli kalmış tarafl:1r111a da · 
vakıf olmuş ve bu arada Sosyal 
Demokrat Gürcü sef'ri Adivani 
vasıtasile Ankaı ayı izJal için o za_ 
manki Fransa tarafından yapıl ~ 
mış olan bütün entrikalara yakın
dan vakıftır. Fransa o zaman bi
zimle dost değil, sade düşmandı. 
Türkiye (le, b "1tün düşmanları aley 
hine, bütün varlığını ortaya ata. 
rak mücadeleye kalkmış~ı ve ken
disini ancak 1tendi dava:;ile müfid 
tanıyarak cMilli Mısak,> dediği 
programın tahakkukuna uğraşı -
yordu. Türkiye, o tarihte Fransa
mn ne istediğini çok iyi biliyordu 
ve bunu kimseden öğrenmeğe liL 
zum görmüyordu. Kaldı ki. o ta
rihte ibiz, aynı dav& uğrunda Ingil
tere siyaseti ile de mücadele ha. 
linde idik ve Türldyeye hasım o.. 
lan o zamaki İngıliz BaşvekHı he
nüz dfrşmüş dcğıldi. 

ransız • man ış ır ıgı ylirlytşa 

Amerikayı niçin bukadar 

Bunlar, tar!hin en basit hakikat 
}erinden bidclir; bunlan Amiral 
Darlanın yanlış bilmesi bir kaba
hat sayılmak hizım.gefü; doğrusu
nu bilmesine .rağmen hususi bir 
mwadla aksini iddia ettiği takdir 
de ise samimiyetsizlikle itham 
edilmeğe elbet hak kazanır. 

* O tarihte T-urkiyenln bir tek 
dostu vardı : Türk. Bır tek davası 
vardı: Milli Misak ve Türklük bu. 
dudları. Aynı zama1lda onuıı tek 
bir vasıtası vardı. Kahramanlık ve 
:fedakarlık. Türkiye bu ruh ve bu 
çerçeve içinde dövüştü ve kendi 
topraklannc?a k;me tesadüf ettiyse 
onunla vuruştu ve nihayet vurdu 
ve muznffer oldu. O devrin ta
rihini öntmek iyi olur. Çünkü bi
zim için acı hatıralar uyandınr ve 
Fransa için ce yüz kızartacak bir 
siyasetin bütün çıplaklığilc ıney
dana çıkmasına sebeb olur. Gönül 
isterdi ki ağır bir mağlubiyetten 
çıkmış olan bir mem~cketin baş 
nazırı, vicdanını geÇmiıin bir sürü 
günahlarından temfalemiş olsun 
ve o zamanki vukuat? hatırladığı 

zaman Türkleri İngilizlerin teş -
viklerile hareket etmiş göreceğine, 
onların büyük kahramanlıklan ve 
ıvatanseverlikl~ri önünde hürmet
le e.ğilmeg:..ni bilsin. O tarihte 
Türkü Fransız aleyhine tahrik e
den yegane muharrık ve miışevvı1t 
bizzat Fransa idi; çünkü, hiçbir 
hakkı olmadığı halde Türk toprak 
laTma yerleşmeğ.... karar vermiş 
ve pek çok masum kanı dökmüş 
olan memleket. o mıntaka için, 
bizzat Fransanm kendisi idi. 

Kısa söyliyelim: O günün bu a
çık hakikatini unutup da bugün 
başkasını itham etmek neye ya
rar? Türkiye, siyasetine aid bü tün 
teşvikini yalmz Türkiyeden alır. 
O zaman olduğ!l gibi ve bugun ol
duğu gfbi! 

tJl,,j,itlU. c23ü9•1t 

telaşa düşürüyor? 
YAZAN : HASAN ALI EDl Z 

Fransız - Alman işbirliği hak. 
kındaki ilk haberler gazetelerde 
intişar eder etmez, Birleşjk Ame
rikadan da çok dikkate şayan ses
ler yükselmeğ2 başladı. Birleşik 
Amerikanın en salfıhiyettar, en o
toriter bir şahsiyeti olan Cümhur. 
reısı Miste: Ruzvelt, radyoda, 
Fransızlara hitaben bir nutuk irad 
etti. Miste• Ruzvelt bu nutkunda, 
Fransız - Alman işbirlıği dolayısi
le Fransan•n garb Afrikasındaki 
müstemlekelerinin akıbeti hak
kında endişeler\? kapıldığını açık
ça söyled!. 

Mister R•ızveltfn bu nutku, A. 
merika limanlarında demirli bu· 
lunan - büyük Normandi transat
lantiği de dahıl olmak üzere - 10 
Fransız ticaret gemisine kontrol 
konulması takı'b etti. 

Fakat \ş, bununla bitmiş olmu. 
yor. Amerikado. intişar etmekte o· 
lan gündelHt büyük bir gazete, A
merikanın :M:nver devletleri aley
h ine harbe gll'mesine müsavi sa
yılaıbilecek s-ok enteresan ve mü
him bir teklü yaptı. Ba Amerıkan 
gazetesi, Fransız - Alman işbirliği 
neticesinde, Almanların garb Af_ 
rikasındaki bütün Fransız müs
temlekelerine kol atacağını ileri 
sürerek, buna meydan kalmadan 
bu müstemlekelerin. derhal vakit 
kaybedilm!!aen, Amerikalılar ta
rafından işgal edilmesini teklif 
etti. 

Bunu tak:b eden birkaç gün ı
çinde amiral Darlanın, Almanlara 
tek bir mü&temleke verilmiye<'eğı 
hakkındaki beyanatı, Alımın ~ 
Fransız işbidığ~ karJısında hllŞ
nuoouzluğunu izhar eden Fransız 
efkan umumiyesini tatmin etmek 
gayesinden maadıı, Amerjkalılar.ı 
teminat vermek maksadını da ta
şımaktadır. 

Fransız - Alman işbirliği hak. 
kındaki haberler, Amerikada niçin 
bu kadar derin akisler yaptı? .. 

Amerika. İngıltere ile Alman
ya arasında cereyan eden bu mu
harebede, açıkça İngiltere tarafı
nı iltizam etmiş bulunuyor. Şim.. 
di Amerikanın bütün iktısadi kay
nakları, muazzam harb endüstris:. 
hep İngiltereye yardım için çalı. 
şıyor. Yakın bir istikbalde Ameri
kanın, İngilten lehine harbe gir
mesi bile muhtemeldir. O zaman 
Amerikanın İngiltereye yapacağı 
yardımlar, muhakkak ki §imdıki. 
nin !birkaç misline baliğ olmuş bu
lunacaktır. 

miyeti haizdir. tamamen değişmiş bulunacaktır 
Almanlar da bunu takdir ettik- Çünkü bu şeraitte Almnnların 

leri için, denizaltı, deniz üstü ve hem tayyareleri, hem demzaltıla
hava silablarile Ameri~a ile İngil- rı, gerek Birleşik Amcrıkadan, ge
tere arasındaki bu biricik muva- rekse cenubi Am.erikadan gelecek 
sala yolunu kesmeğe ça1ışıyorlar. olan bütün ticaret gemilerini 'kon
Şubaıt ayındanberi Atlantik Okya. trolları altına almış olacakiardır. 
nusunda cereyan eden ş!ddetle ve O zaman Alman hava ve denizaltı 
muazzam meydan muharebesi, bu- filolarına karilı mücadele, fevka
nun bir ifadesidir. 11Me güçleşecek, bugün sarfcdilen 

İşte, Fr:ıns.zların garb Afrika- mesainin birkaç mislı b lr mesai 
sındaki müstemlekeleri, bu Atlan- sarfını icab ettirecektir. Bugün 
tik meydan muharebesinin seyri Aıtlantik denizinin muayyen bir 
üzerinde fevkalad~ mühim tesirler sahasında kontrol vazüesi yaP
yapabile<:ekfori içindir ki, gerek makta olan İngiliz deniz fi1osu, ya
İngiltere, gerekse Amerika, bu nn fevkalade geniş bir saha dahi
müstemlekelerin Almanların eline linde kontrol vazifesini yapmak 
geçmemesile candan alakadardır- gibi mühim ve tek başına başarıl
lar. ması güç bir iş karşısında kalmış 

Bilindiği üzere Almanya, Nor- olacaktır. 
veç. Danimark'.ı, Holanda, Belçika Fransız - Alınan i~irliği kar. 
ve Fransayı istil1 ettikten sonra şıtsında Amcrikahların gö.5terctik
açık denizlere çıkmak imkünını leri telaş yalnız bu·ıdan ötürii de
bulmuş, ve buralarda tesis ettiği ğildir. Asıl Amerikalıları telaşa 
hava ve deniz üslerile, Amerika sevkeden nokta, Alm:mların ileri
ile İngil~re arasındaki cieniz mu- de, Fransız ,gaı:ıb Afrikasını, bir 
vasalasını tehdid etmeğe başla- sıçrama tahtası o!orak kullanma
mıştır. Fakat bütün bunlara rağ- ları, ve buradan, cenubi Amerika
men Almanların faaliyet sahaları, ya, hatta bizzat Amerikaya b.ile 
nihayet İspanya sahillerine kadar k'ol atmalarıdır. Çünkü bugün ar
dayanmakta, ondan ötesine geçe- tık iyice anla~ılmışt1r ki, Alman
memektedir. Yani Almanlar, an- Iarın, daha doğrusu Mihver dev. 
cak İspanya hududların•ı kadar o- Jetlerinin davası, sadece Avrupa
lan Fransanın .garb sahi1lerinden ya inhisar etmemektedir. Bu dava, 
bir fos olarak istifade etmektedir- çok daha geniş. çok daha cihanşü
ler. Bundan ötürü, Amerikadan muldür. 
kalkan İngiliz ticaret gemileri, va- Amerikalılar, Almanların garb 
pur kafileleri, Gaskonya körfezine Afrikasına yerleşmeleri takdirin
kadar niSbeten tehlikesizce gele- de Amerika için ne gbi vahım ne
bilmektedirler. Bilhassa tayyare.. ticele.r doğabileceğini daha Dakar 
lerin hareket sabalan mahdud ve had.isesi münasebetile ortaya at_ 
muayyen olduğu için. Alman tay- mışlardı. 
yarelerinin açık denizlerdeki İn- Daha 1940 senesi Ağustosunda, 
giliz gemilerine yapacaklan zarar- cNew York Herald Tribune• ga
lar da, binnisbe tahdid edilmiş bu- zatesinin askeri muharriri Elliot, 
lunmakıtadır. Fransızlann garb Afrikasındaki 

Fakat Alman)ar, Fransızlann müstemlekelerinin parçalanmacıı
garb Afrikasmdaki müstemlekele. na müsaade etmemek lazım gele
rine kol atarak oralarda deniz ve ceğini yazmış ve: cBir gün gele
hava üsleri kuracai: olurlarsa. iş, (Arba aayfa 8 flihm t de) . ... ············-··--····-· .... ----....... ··-·---····-········---····--· .. ··-·-········ 
iSTER iNAN, 
iSTER iNANMA 1 

İstanh•.ıla bu ıehir halkını en üçüncü haber de 1Udur: 
apğı altı ay hol hol idare ecleeelt Kahve kavurma makinesi ve 
kadar kahve geldi. değirmeni olan ticarethanelere de 

Bu, iyi bir haberdir, fakat ar- gene eskisi gibi tevziat yapıla -
kası var: caktır. 

Gelen kahv~nin halka beledi- Demek oluyor ki gelen kahve. 
ye kooperatifı tarafından çekir. d b 1 el" t ·1 d v ul 
dek h 1

. d · bil · h d en e e ıye vası ası e agı a-a ın ~. yanı esız ur a • 
sız. satılmnsı da tekarrür etti. cak olan ktsmı saf olarak halkın 

Bu daha iyi bi~ haberwr. Yal- , evine Kidccek, öteki kısmı ise 
nız, haberlerin bir üçünci!sü var- pek çabuk bir zaman içinde or
dır ki, pek ho§Umuza gitmedi. Bu tadan kaybolacakhr. 

iSTER iNAN, 
iSTER iNANMA ! 

Ycaan: Dr. lbrahim Zati 
Bi?çok sporlar var ki her ~a münakaşalar olınuştur. 

gelmez. Her yaıın kendisine göre Belediye ve diğer alakadar ma.. 
bir sporu "Tardır. Meseli. cebri yü- kamlar zamlar dolayısile bazı mad. 
rüyüşler, koşmalar, seri hareketli dele_rlı'ı yeni fiatları etrafında bugün 
Qyunlar yaşlı o~ anlara gelmez. Aıtık tetkiklere b~lıyacaklardn. Lüzum 
sertleşmiye baıılıyan damarların gprüldüğü takdirde bu mallara aza. 
çatlamasına ba§llla kanın hücumu- mi satış fiatı konacaktır. Halkm 
na sebebiy~t vererek meş'um neti- z~mlar vesilesile aldahlmaaına ma .. 
celer doğurabilir. r akat her yaşa nı olacak bütün tedbirler süratle •· 
gelen ve hiç zararsız olan bir spor lınacaktır. 
vardır ki o ela yürümektir. Hakika- Yeni lra;,.mla damga resminde 
ten yürümek ile vücudün hemen bü yapilan değqiıldiderin devami 
tün adali.uru:ı faaliyete girdiği ve 
ataletten kurtulduğıı teshit edilnüı:. 7 - Damga resmi kanununun 

d ·· ·· k b"l 11 inci maddesinin 49, 61, 66 ve 78 tir. Bundan maa a yurume ı -
hassa aç.ık bavad'1 yürümek adala- numaralı fıkralarında yazılı be-
tımız arasındıı biriken. yanmıyan yannnme, ruhsatname, resmi dai
veyahud yanıp da vücuddan def ve re ve müesseselerin makbuz ve 
tardolunamıyan birçok maddeleıi. ibra senedleri. posta ve telgraf 
zehirleri ıtrah ederix. Uzviyetimize makbuzları, resmi kayıd ve karar 
temiz oksijen yani müvellidülhu~ suretleri ve memurin sicil cüz _ 
muza girer. Sonra açık havan~." v.e danlarının damga resimlerine % 
güneşin asabımız ve kanım~z u~erı- 50 zam yapılmıştır. 
ne olan büyük ve güzel tesırlerı de 8 13 - - dd · 2 4 buna inzimam eder. Şişmanlarda - uncu ma enın, • ve 

.. dd b" "'-en fazla yagvlar erir. 5 numaralı fıkralarında yazılı mu-vucu e ırı.. k ı 1 • . k k 
Ve insana zindegi gelir. ave ename er, sıpanşi abul me 

Birçok insan, amele, memur, hii- tublan, bu .mahiyette yazılan tel • 
ro adamlar görü} oruz ki fabıika - graflann tıcarethanelerde kalan 
larındao dairelerinden, ::nağazala - nüshaları, akreditifler ve milıteda
rından çıkar çıkmaz tramvay veya vil veya ticari evrak ve senetlerin 
otomobil arkasından lco~uyorlar. damga resımlerı binde iki-

Bu doğru değildir. Bütün gün ka- ye ve kanunun 8 nu .. 
palı yerlerde ç~Jı~"?ıya mecbur olan maralı fıkrasındıı yazılı her tür
vatandaoların ışlennden çıkt:ıktan lü ihale kararlarının damga resmi 
sonra hiç olmazsa yanm saat kadar d b" ku t ltm k 

L ı.. d - v •• •• 1 . e m ruş a a ış paraya çı a-
aQll sıava a agır agır yurume en 1m br 
çok li.zımdır Ayni işi aabah ta yap rı ış · . 
mak mecburiyeti vardır. İşe gir • 9 - Bu zamlar 1 Hazıran 9U 
mezden evvel yarun saat lı:adar açık tarihinden muteberdir. 
havada yfüümeir. ph.s1 hıfzıssıhha 
noktai nazanndan çok şayanı tav
siyedir. Bu sayede iştiha mük.em -
melen açılır ve çok güzel yemek 
yen4lebilir. 

Trakyada el tezgAhları 
kursları 

Yürümek a-; karnına mı tok kar. ftlirne (Hususi:) - Uzunköp.. 
nına mı yapılmalıdır) rünün Kurtbey, Bayramlı. Havsa-

Herhald~ sabahları iyice kahvaltı nın Hasköylerinde üç aydsnberi 
etmeden yürümek caiz değildir. Bu devam etmekte olan el tezgahlan 
bal swatle yorgunlui.:ı müncer olur. kurslan sona ermiştir. 
Buna mukabil öğle ve akşam ye. -
melderi gibi e.tash yemek yediğimiz Bu kurslardan köylüler çok fay· 
zaman hemen sıkı bir yürüyü§C çık- dalanmışlard.ır. 
malt ta caiz de-ğildir. Midede hazmın Mıntaka iktisad müdürü Ali 
afprlaşmaaı!la uzamasına acbeb olur. Alsırt Vekaletin yeniden gönder. 
Yemekten bir. bir buçuk aaat aonra diği tezgah malzemelerini Meriç, 
seri olmama1' şartile yürümek pek Kepn. ~psala kazalan köylerine 
muvafıktır. Böylece çok güzel ve tevzi etmek üzere Uzunköprüye 
temiz bir uyku t~min etmek müm.. gitmiştir. 
kündür. Hasköy kursunu idare eden İb-

. Yürümek bahsind~ §Un~ kaydet- rahim Kaçar da Keşanın Paşayiğit 
mıye tekıar mecburuz kı ttı-nçler kursunu açmak ü~ere köye git • 
her suretle spor yapabilirler.Ve bu- . f 
nu bulabilirler: fakat ya~lıl.ır i~in mış ır. 
bizim memleketimizde henüz bu • • ....................... _ .. _.. • .. .,....... 

susi sporlar teessüs edememiıtir. Bu T A K V 1 M 
aebehle onlar için en günl spor 
yürümektir. Bunu jhmal etmemele - r:=ı:==ı:ıaı--=H:=:ıAıı=:Z=İR:===A=N::::::.==::mm;1 
rini kendilerine sıhhatleri namına 
tavaiye ederiz. ll-R-u-.. -.-.-ue.-.---,_----.-An-b_i_•_•:ı-•-ıı 

lhrahim Zati Öget 1357 A ı86:> 

Kasımpaşada dün 
bir ev çöktü 

D!.in Kasımpaşada bir inhidam 
olmuş, Kulaksız rnah•llesinde Dört 
kuyular sokağında Rasimeye aid 
82 numaralı ve 3 odalı ev birden
bire çökmü~r. Fakat, bina dahi -
lincle kimse bulunmadıiından nü -
fusça zayiat olmamıııtır. 

lnhidamın sebebi tahkik edil -
mekle beraber, binanın fazla harab 
bulunmasından vukua aeldiii an • 
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Fnkat malCim olduğu üzere A
merikanın İngiltereye yapacağı 
yardımlar, ancak deniz yolile ola
bilir. İşte hunun içindir ki, Ame
rika ile İngilter~ arasındaki deniz 
muvasalası, gerek İngiltere, ge. rekse Amerika i ·n ha Uebem--ın:._&ı,. ____________________________ ~--------------~.U.aılaıakt.ad.ır.....~~--~-~--ll....--ı....."--""--...._..;.....-.....-..._-..__.1.--__ ___ 



Z Huina SON POSTA Sa,fa 3 

Telgrd, Telefon Ve Telsiz llaberleri 
Bakin eye 

Verilirken 

•sıven 
harbi reni 
bafbror" 

Fransız gazetelerinin 
vaziyeti görüşü 

ı Dün 19 Mayıs stadyumunda 
bayrak teslimi merasimi yapıldı 

Ankara, 1 (A.A.) - Dün 19 liklerine yüksek hu:wrl~rile Şt'ref ı 
Ma)'15 Sıtedyomund.ı Beden Terbi- veren Milli Şef Ismt:t Irıöniı'nün 
yesi. Genel Direktörü GenE'ral Ce- Ankara mükelleflennin h.ıreket
mi'l Taner'in ve genel direktörlük lerin<ie gösterdiklerı intizam.dan 
erk.tnile bölge başkanı ve Ankara dolayı memnuniyet ve takdirlerim 
Mıedcez Gençak Kmbü Gençfor - imar buyurduklarm: söylemiş ve 

''Mihver, eğer 1 ., Milll Şef imiz ilerlersen seni kar
şdamıya hazırız,, 
Nevgork belediye 

reısının 12 bin kişiye 
hitabesi 

at yarışlarını takib 
buyurdular 

AnkarA, 1 (Telefonla) 
Milli Şefimiz, İpodromda ya
pılan at yar1şlarmı alaka ile 
takib buyurmuşlardır. 

Bağdadda sükOnet 
yeniden avdet etti 

Ankara vapurunun 
hareket tarihi 

ileride bildirilece~ 
Ankara Radyosu dün akşaıa 

Hariciye Vekaletinin fU tebliğini 
neıretmiflir: 

Atina elçiA Enis Aka11ene 

Ankara vapurunun hareketi ha • 
zı mücbir sebeblerle taahhur etmit
tir. Hareket tarihi ileride ayrıca biL 
dirilecektir. 

bf.rtiği ~ ve idare heyeti üyelerı- ı gençleri hu mazhanyettcn dolayı NeyYQr. 1 (A.A.) Nevyork 
nin huzuru Ue bir merasım yapıl- tebrik ettikten sonra ilk bayrağı beledıye re•»ı B. La Guardıa, 
mış ve beden terbiyesi tal imatna- Gençlerbirliği Başkanı İçel Meb'u- cHürriyetı kurtar., mı.tingınde 
mesine göre gençlik klüplerine ve. su Ferit Celal Giiven'e tevdi et _ 12.000 kı~i kar~ısınd.ı harbcuyane 
rilecek bayraklardan ilki Ankara rniştir. bir nutuk hö:r.emış ve sözlerına 

-- uet . Merkez Gen~lik Klübüue verilmiş.- Bayrağı t~slim alan Ferit Celal şöyle başlanuş~ır: (Ba,tarafı ı inci aayfada) 
Lyon, 2 (AA.) - Tan g esı tir Güven b..ı.ı bayrak altında toplana- cMihver · Eğer ilel'lerscn, seni mütarekenın imzalanmasından son 

Giridden 15 bin 
İngiliz askeri Mısıra 

nakledildi 
İngilizlerin Gıridden ~kilmelerini 

0

Merasime saat 10 da stadvomda cak Ankara gençliğinin bugünkii me karşılamağ;ı hazırız.ıı ra Bağdad'cia ııe~rcdılcn tebliğ 
tahlil ederken demektedir ki: toplanan mükelleflerin teftlşi ile sailerine iaha usttin bir hızl:t de- Amerık:ımn 1917 den daha iyi hakkında rnalumttt vermcktcQ.ır. 

cBu ~:rııta.k.adak~ ruücadel~ ne- başlanmıştır. vam edeceklerıni ve bu bayrağın harbe haztrlarımı bulunduğunu Bu malumata göre tei>ııgdc ezcüm 
ticesı İngıl zla-ın Bağda.da grrme. Evıvela Generııl Taner miikel _ hiç eğı1med.m şt>refini ytiksekle>r- söylıyen B. La Guardia şöyle de- le şöyle denilmektedir. 
si ve Irak seferıain hitamı ı~e ka.r- lefleri teftiş etti. Ankaragücü ban de tutacaklarını soyleclikten sonra vam etmiştir: Sükunet yeniden avdet etmiş -
flJ:~ktadır. ~~ikan harbı bit- dosunun refakaıtile pist ÜZE>rınd.e bayrağı mükellefl\!rin genç bay - Bazan bır mıllet h&rbc karar tir. 

(Bq~ıırsfa 1 inci .. ,f.da) 
ıııının tamamlanıp tarnamlanmad\ğı 
da söylenemez. ~ır. 1:'8k:at Sü"·eyş ve Kızılde- yaptıkları geçid resmi ile Genel raktarına ema :tet etmiştir. Bunu vermeğe mecbul· k.ılıı. Bu ne ka. Şehirde ısıkları karartma mec-

nız h.ari>ı ancak b.ışlaMaktadır.> Direktörü ve misafırlefini selam - bandonun çaldığı istiklal Marşı dar erken o[ıırsı o nisbctte ivi o- buriyeti kaldmımı~tır. Fgkat oto- Bu çekilmenin lüzumu hakkında 
tefııiratta bulunan iyi malumat sa • 
bibi mahfeller, İngiliz ve Alman ha 
va üılerinin G.iri<ie olan mesar •lerı 
araıınd•ki farkı tebarüz ettiriyor -
lar. 

Irak naibi Bağdata layan mükellefler sah4daki yerle. takro etmi~ sonra gençler beden lur. Amerika tı:.ır, B. Hıtlerle mü- mobillerin i,?leme memnui~eti elfın 
l • d•? rini aldılar. hareketlerı göısterilerı yapmışlar- zakere etmektense İngılizlerle be- devam ediyor 

nası gır 1 Genel Direkt« 19 Marıs şen - dır. raber kazanmıı~ı tercih edPrle:r. Masal .....nhsmc1. Almenlar ....... 

ltliıire, 2 (A.A.) _ Irak naibi İnsanı ~e.rlnden sı~rat~cak de- Londra, 1 (A.A. ı Irak'da 
Eı:nic Abdullelun Bağdada girişi Darlan ingiltereyı· Sabık Kayser rec~e te'Zn~rata vesı.e o.a.: aynı mütareke vapılma~~ Raşid Ali is-
hakkına tafsil.it gelmiftir. Naib, mitıngde . soz ~lan .. ~merı~anın yanının so~a ermek üzere olduğu 

Zannedikl1ğine göre Freiberg'in 
Giridden kıtaatla birükte ayrıldığı 
tahmin edilmektedir. Zira ıon alı -
nan malumat baıkumandanm ha • 
yatta ve sıhhatte olduğunu bildır -
mektedir. 

fehre giri1'00e, İngiltere sefiri ve •ıtham ed·ıyor f t tmem•ş Fransadak! eskı buyuk elçısl B. İ . . . . 
Iraktaki İngiliz askeri heyeti tefi ve a e 1 Bufütt de demist·r ki: ve nıgılız ıtıbarının Şarkta çok 
tarafından kaJ1ılan.rnıttır. (Bqtamf\ 1 inci sa.11fada) Bedin 1 (A.A.) - S.bılt Kay- B Hitler bi;,. harb ilan etmek canlı bulunduğu hakkındaki intı-

.... - lnık 11 E ırhah azların deniz kuV111etLerini imt.& et- MI Vilhdm'in öldüğü hakkında için.. İngıliz tio~nması cayt>sinde baı teyid et~işti;. ~ununla ber~-
Kahire, 2 (A..A.) - İngıliz as- mek ana vatan1ınızı imparatoThak- ~elki gün verilen ha'berler, te • bize ulaşamad?ğı bir zamanı ınti- her Londranı:1 sıyas. mahfıllerı, Alman tebliii 

keri mebafl.li, fogiliz • Ira~ :möta- ı.ıı 'ayırmalt n bizi dünyanın di • eyyüd etmemittir. Maamafib Kay. hab ederse. harb şımtli. geldi de- MU9ul mıntakasında bulunan Al- Berlin ı (A.A.) _ Aıkeri teb-
rek.e.sini sulh müzakerelerınin ta.. ğer kısımhnından tecrid etmek. M'I' iimidm bir baldedir. mektir. rn.aııların te~~dl ettiği tehlikeyi kü üğ: 
ldb etmiyecğini tebarül; ettil"lftek- f ranaaya kartı bu kadar kin ~ - · B. Hıtler Amerika ile harb et - çük görmekten içtınab etmckıte- Girid adaaında cenııb lusnUrıın 
ted.irler. Çünkü; İngiltere ve Irak lenme.inin ve Fran .. yı aç bırak - Berlinden Çine mele §ıkkmı ;;eçerse, Allahın h:ık. d~rler. S~day Ti~:s . gazetec;inin Yunan ve İngiliz kıt'alarından te -
arasında hi~r vakit hal harb ca- mak istenilmeeinin .d>ebi ıaediT! tayyare ile mektub kını g~tmeğ·~ bütün tc-şebbüs ~plomatı~ .m~!ı.arrırını.n bu sabah mizlemnesi muvaffak:iyıetle devam 
ri olm.amlfttr. Raşid Ali hareketi 20 tentt. ~ edenler gibi o da mahvolacaktır. ışaret ettıği gıbı mezkur m•ntaka. etmektedir. Şarka doğru ilerlemekte 
tamamile geçici bit mahiyette bu- Bunu ~~~k ıçın ıon 20 .. •~ gönderiliyor Çünkü be~riyeti idare etınek hak da çok Al:narr bulunmaktadır. olan ltalyan kıtaatile muvasala dün 
lunmuş, Bagdad ile Londra ara- zarfındakı lnsıliz - FraMtz mona - . . kı ancak Allaha aiddir. Petrol merkezi.; Heraperta civarinda tesis edilmit. 

ak" - bat h' b' vakit eebetlerini gö:aden weçirmek li.zım- Bertin 1 (A.A.) - SteCaru: B ğd d 1 AA Of F tir. Şimdiye kadar 10.000 Yunanlı 
sınd 1 ~nas~ . a I l ı~"kiıme ~r. filhakika dalııa tuth konferan- Yarından itibaren Çine tayyare a a ' l .) - i ran- ve lngiliz esir edilmiıtir. Adanın ce 
h;81el iıelırmemı~tır, r. u - ınnda lneikere bizi kıaır bir mua • ile mektub ve kartpostal gönderile.. Norveçteki Alman sız ajansı bild!r!yor: nubuncfa Alman muhar"be tayya. 
t.i, karar ve kat i t~kdır haklanm bede yapmağa mecbur etti. Bu mua bilecektir. Petrol merkezlerinin halelden relerinden mürekkeb teşekküller ha 
muhafaza etmektedır. hede ile ve lnıilcerenin tazyı1ti af.. bahrı·ye kumandanı masun oldu~u bildırilmekıedir. fif İngiliz gemilerine hücum ederek 

uada kuvvetin temin etmit olduğu Ceza ve tevkif evleri eenç kral Ratic1 Alinin 1anind• bir torpito muhribini haura uğrat. lrlanda, Alman ıpenfaatleı-le civamnerdliiin setne- Londra, 1 (A.A.) - O!i ajansı- mış ve hiç zayiat vermeden 4 tane 
relerinden feragat etmek zaruretin- yeni umum mÜdÜrÜ intihar etmiş na gelen bir habere göre, Bağdad Hurricane avcı tayyareli düşünnüt-

hu•• kQmet•ın•I de~~ Kilis:ya h-kh.daH Aaltara, 1 (Huıuıi) - Ceza ve emniyet konıi!esi tarafından ne>şre lerdir. 
,öderi 'f.rk.ifeYieri umum müdürlüğüne Loncha ı (A.A.) - Norveç dilen bir tebliğde, genç Kral Fay- Ayni havalide, Ahnan tayyare -

t t it• Ayni devftode lnciltere eTYeke 100 lira sali maacl" •dliye aıüfet- ajansına gelen habeı-lere söre Al - sal'ın fran'a g·rmek üzere h:.ıdu- l~ri 3.000 tonluk bir ticaret \•apu. 

Pro es Q e 1 bize +.ukukan tammıt olduiu teYi titlerinden &ha Arıkan tayin e - manyanın Norveç'teki bahriye ku. du geçmiş olan Rasld Ali'nin ya- rile mühimmat nakleden bir motôr 

'b 
'- dilmiştir. mandan! amiral Böhm, Oslo' da d b l d v b'ld' .1 '·t d' 'batırmıılardır. Kıtaat nakleden da-

Diiblinin Alman tcıy)'Greltti 
taralında11 bombardımanı mü 
ncuebetile remai bir teblti 

JNfTOÜlnda 

Düıblin, 2 (A.A.) - Dün akşam 
aşağıdaki ı esmi tebliğ neifediL 
rniştir: 

cİrlanda hü!uimetı Cumantesi 
güm.inim ılk saatlerinde payit~t 
üzerine yapılmış olan tayyare hu
cumu netkesinde 27 kişinin ölmüş 
ve 80 ki!inin ağır surette yara~~
mış o~nu bildirmekle mute
essiftir. Şimdiye kadar JOO kayıb 
tesibit edilmiştir. Umumi ve hU5U
si binalara büyük zararlar iraa e
dılm.i.ştir. 

Darklov mıntakuı üzerine cli
ğer bir hücum yapılmı4tır. Telefat 
yoktur. Fakat hususi binalarda 
mü.Mm zararlar vardır. 

Alman bükôm.tinin emirleri ü. 
ze~e )llapılan tahkikat, bombala.. 
nn Alman mamulatından bulundu
ğqnu me)"ciana ~karlm.ıo okluğun
dan lrlandanın Berlin maslaha.Mffl
zarı Alman hük.Uıneti nezdinde lr
landa arazisinin maıuotyetine kartl 
yapılan bu hareketi pdGetk protea.. 
to etmek ve kaza kurbanları ile YU.. 
kubulan huarat için tazminat taleb 
eylemek iizere talimat almıfbr.ıt 

lspaaya 118 Almanya 
arasıltda işçi mlbadelasi 

yapllacak 
Madriıd. 2 (A.A.) - İspanya ile 

Almanya arasınd:ı işçi mübadele
si hakkındaki anlapna, son kabine 
değişikliklerinden sonra yapılan 
ilk toplantdardan birinde tasdik 
edilmiştir. Bu anlaşmaya gore, Al
man iş oephcsı ile Falanj sendika
larının milll heyeti arasında itçi 
miibadelesi yapılacaktır. 

Mussolininin hususi 
kltibi istifa etti 

Roma. 2 (A.A.) - D. N. B. 
Duçenin hıawi katibi doktor 

Oırvaldo Sebasliani şa.lısi sebebler 
clolayısile wtifasını vermift.is. 

kurnazlıkla ve cebren izden ı(f k- Üçüncü nnıf adliye müfettişlik- Grand Hotel' de intihar etmittir. nın a u un ugu ı ırı mel\ı e ır. ha küçült bir vapur ağır hasara uğ-
pırmak içm Türk orduM111u i i - lerine başmüddeiumumi muavını Türkiyenin vaziyeti bakkmda Abnna ratılmıştır. 
yaya saklırtıyordıı. s--L! Örs, İzmir icra muavin ha - 1 1 Alman haric' • IOl'Ulan ..... A 1 d .. d h' J' k 'f Almanya, Fransa, kalya ....-u. ngİIİZ er ıyesane tas enızm e sa 1 ı eşı va_ 

lnailterenin l 920 ve 192 1 r.ene. kimi Mebmed Kabakçıoğlu tayin Berlin 1 (A.A.) - Musuıi mu- zifesile mükellef tayyareler dün 
-- edilmitlerdi.r. kruvazörrnu arıyorlar habir bildiriyor: bir lngiliz denizaltısı batırmışlar -

ıennde çevirdiii manevralar bizi Stalı'n Fı'nlandı'ya elçı·sı·n 1• d İtalyadan ayırdı ve Ut.in miitte • Londra 1 (A.A.) - (ngiliz bah Almanya haticiye nezareti, ec • ır. 
L:L· • 1 'h ·1· f t L 1 kab 1 tt• nebi ""zeteciler tarafından Türki. ~unaz e ar~mızn ı tı a o•umıarı U 8 1 riyesı Almanyanın Prinz Eugen kru -· B" "k B · d ~ d v yenin lraka muhtemel bir yardımı serptı. uyu rıtaRya, ogur U1ıU vazörünü aramağa devam etmek • 

ftalyan tebliii 

Roma 1 (A.A.) - Stefani: 
ltalyan orduları umumi karar 

gahının 361 numaralı tebliği: 

bU ifttilafı zehirliyerek idame etmek Mo.koft 1 (A.A.) - Halk tedir. Bu kruvazör 1 O Lin tonluk na veyahud Irak asltı-rlerine bir 
h d b . "'- '-' h · .. '-oml8' e_..en' beyetı· -:..: B. StaLin k · d · 1 uaueun a üyuıı;. oır ı tımam go1- ıı;. n ·~ olup 8 pusluk toplarla mücellhez- me e vermeaıne aır soru an su 

rd. fiolandiyanın Moakova -L-iıi B. Pa _ L '- kA f te ı. """' dir. Prinz Eugen kruvazörü Bia - allere cevıH> venne&.teon istin a et-
Almanyaya kaf'll olan vaziyete aaavik.i'xi. kabul etmittir. Mülakat mark zırhlısile beraberdi ve bu zırh miştir. 

gelince: lngilt~re muahededen mü • yarım saat tÜnntİftÜT. ll,nın tahribi üzerine bundan 8 gün 

Şimali Afrikada Tobn.:k'un ce • 
nub cephesinde dütmanın tanklarla 
yapmıt olduğu bir taarruz tarde -
dilmiıtir. Düıman, zayiata uğf'a 
mıttır. Tayyarelerimiz Tobruka doğ 
ru gitmekte olan bir lngilız c:alupa. 
sını batırmıştır. Bu şalupanın mü
rettebatı kurtanhnııur. 

tenllid bütün ukeri vecibeleri bi-z.e in evvel tek baŞlna dolaınıaia bat • 
bıraltarak itendiaı Alrnaayayı iktıu gi:iz petrol SlftlJİi lamıttır. 
den iati1mara çalııtı. Bjz, bot ohnı. ı· •ldU Biıımark' ı yakalayan pilotların i-
r.•n jandarma rolünü oynuyordulı. Ş8 1 U dareıi altındaki tayyareler ve harb 
ngiltere ise namuskir bir komis - Londra, 2 (A.A.) - İngiliz pet- gemileri düşman kruvazörünü bul 

yoncu aoil:M görüniiyordu. Bu ıuret. rol Nnayiinin büyük şefı Lord mak için Atlantikte binlf.rce kilo. 
le dünya bize 1evimaiz in&anlar na ~ 
ı;arik bakarken öte tarafta lngilte- Cadmaıı dün gece ölmüştür. metre gezmektedir. 
re bütün meafaatieri to9lu.yordu. 
Hüliu., 19 l 9 dan 19 39 a kadar eenelerce •Ürecek bir harb hazır - lerıne bakılarak Franı:;ız - Alman 
fngiltereden ne zaman yardım Mte- lamakta olduğunu töylüyordu. işbırliği hakkında bilahare bır hü-
diy.ek, o, her ıefer bizi yahıız bı. u~ muamıel.İ» küm verileceğini bildırecektir. No-
raktı. Halbuki İngiltere kendi men- İngiltere bjz.e bir krt' a lrlandaııı tayı B. Hull hazırlamaktadır, 
faatlerini ne zaman müdafaa et • Ye batta bir müetemleke muamele. ~ cevaba 
mek iıtemi.-e Fransayı daima ya_ ai yapmak isti.tebilir. Bu bizim u - Londra, 1 (A.A.) - Fransa Baş 
nında bulmu,tur. ınvnımuz.da değiidir. B~n Fransa- vekil Muavini Amiral Darl~n'ın 
~ A,ueti ya Avrupada ve dünyada ~i mev. nutku hakkında Ingiliz siyasi mah 

İngiltere bugün bize bu kadar küni temin edecek tekilde laareket filleri her türlü tefsirden imtina 
.Uddet ve ıararl.ı hücum ederken her edeceğim . Bu tarzda .. reket fra.n-..... im ediyorl&r. 
•r4anıki IİyuetiM sadık kalmalc- tanıa,' yeni oiumın kuru uına ıı- Resmi mahfillerin bu sükutun-
tan batka bit1ey yapmıyor, Bu ai _ tirak.ini istilzanı etmektedir. Bunun 

ı F __ Jft..:! & ·1 d L ı dan '"' netice ~ıkuıla.bilir ki tngi~ yaaet de neüt~enin hüküm ııüre _ için ranta 1JW1DU tacı e ec~ıı;. f'! - ,,-
bilmesi için Avrupayı parçalamak da hareket etmek zaruretındedır. liz hükumetinin siyaseti Amiral 
ve tonra i.teciiii gi.bı ticaret yap _ İngiliz emperyalizmi tahrib etmek Darlanın büyük Britanya aleyhin-
mak. için harbe muhtaç olabilir. Fakat deki şiddetli hücumlarilc kat'iyen 

<cA"'- ~" Franta bekasını temin etm~k ve bu müteessir olmıyacaktı•. Bu siya -
Ancak )'leniden ~lğan Alman AYrupanın batl'Cll L.ir memielı.etini set son zamanlarda mütcaddid de

kudreti Avrupad:ı bir ittihad un _ tetkil ederek 1-tila edebilmek içm falar açıkça beyan ve t~sbit olun
turu olarak göründüiü gündür ki tulha muhtaçtır. muştur. Bu :;iyaset şudur: İngilız
lv{kere bizi harbe sürükleme-k i _ Sfax hadnninin ferda1tnda fU - ler düşmanı her nerede bulurlarsa 
çin aiyaııet adamlarımızın budala - nu beyan etmek i,terim iti Fransa.. orada taarruz edecck~erdır. 
llL'-rından istifade etti. Şimdı' Fran nın limant&nnı ve münakale yol!a- p . --o.L.. h 
ıua Tini ıeJbeatçe Jrnllanabihneai hak- - ~ manDllll 

ta maref&I Petain'in tabanda uza. L • • '- L d h Pariı 1 (A.A.) - D. N. B. a-
ğı gören ve mazınin yalancılıklarile .ına nayet ettırmeıı;. nuıuaun a er janıı bildiriyor: 
alaka keunek iıtiyen bir ıef bul _ zarpandan z.iyad: kat'i karar ver - Amiral Dal-lan°1A Fransaya kartı 
duğu içindir ki İngiltere qize kin mit bul\lnuvorum. İngiliz tecavüzleri ve 1919 danberi 

Mareşal Pet.a!.l
0

le yekvücud bir 1 F ve adavet besliyor. ngi.liz _ Franıız siyaaeti ve ranaa 
Diğer taraftan İngiltere, kendısi kütle teıkil eden mağlub vatanı - ile imparatoTluğunu_ daima müda.. 

içhı ihtim!ll dshilindı: bulu.nmıyan mız. toprağı Üzerinde zorbalıklara faa arzusunaa olduğu hakkında ya 
bir zafere eritecek olsa bıle mün - meydan vermiyecek ve bayrağına pılan beyanat Paria matbuatında 
haaıran kendi menfaatlerinden mül hakaret ettirmiy~ek kadar şeref aa. kuvvetü bir intiba huıl etmittir. 
b 1 L h L d .,. hibidir. l ·ı · F l . ..ı. · d L · • enı o ara.. areııı.et e eceaını ga - .a. _--.._ f nota ela , ngı tererun ranııa a e,. nın eıı;.ı aı-

F k . ~ ~· ..... ~ . b b'"' t 1 t yet iyi biliyoru-ı ransa anca ı • V ... ..+.... 1 (AA) _ S lAh'- yatebn u uançotu gaze e er ara.. 
kinci derecede bir dominyon ola - aşı.~ .... n, · · a • 1 f elan b"~k. bqı.Jda ... tebarii::ıı 
caktu. Daha 1940 da muhatama • yetli ~ahfillerde~ alı~an hab:r - e~ritmekt:ıi~. r 
tın ilk on ayı zarfında , 500 milyon lere gıore. Amerıka, ,bırkaç . gune Bundan batka pzeteler, 31 Ma. 
nüfualu bir imparatorluk olan l,.il kadar Mattpl Peten e tebligaıta yımı franaanan istikbali için zen -
tere cepheye ancak 200 bin a1ker bulunarak .söcle~en ziyade Vifi sin vadlerle dolu Wr tarih olduju. 
söDdarmiftir. Halbuki a)"Dl devlet hüdt1lmetinlıı mil.ltakbel J:aareket • n k.arJediTodar. 

iç ticaret umum 
müdürlüğünde 

Ankara. 1 (Hususi) - Ticaret 
Vekileti iç Ticaret Umum Mi.ıdürü 
Cemal Ziya Ardal'ın ticaret ataııe-

liiine tayini dolayısile açılan umum 
müdürlüğe dış ticaret daire.i reiı 
muavini Celal Yennan'ın, ondan 
açılan muavinliğe iç Ticaret l lmum 
Müdür muavinı Saliıhattin Cuh -
ruk'un tayinleri yapılrlı. 

Sabahtan Sabaha: 

Ciridin i.~ali için yapılan hare
kat muvaffakiyetle devam etmek. 
tedir. 

Dün Alman kuvvetlerile tema.
lannt temin eden İt•~a:ı müfreze
leri, adanın cenub kısmına doğru 
ric'at etmekte olan f ngilizleri takib 
etmektedir. 

/ çki ile kadın/ 
lnhiaarlar bütçe1i Mecliate kc:>tnıfU}aalDm Jvld .. 6ııı -W mü

nakatalar yapıldı. Hulasası tudu.: 
- lçki cemiyetin sıhhatini bo:ıuyor. Hattl ahli.kmı fe98da uiratı
yor. Hiç olmazsa yüksek gradolu içkileri kaldırmak doğru olur. 

Bir doktor fU zeminde mütaleada bulundu: 
- İçkinin cemiyet terbiyeainde yeri vardır. Bir kadeh şarab ia. 

aanın deierini belü eder ve 'böyle böyle mua,eret hayatında ODU ,._ 

lah eder. 
f.ikir yerindedir. Davanın ef'.'lll alkolün d~vlet eli. ile hazırlantp 

gene devlet teşkilatile 1atılmaı1 olduğuna ıUph~ yok. Fakat dün
yanın yem ve e.ki bütün devlet aiatemieri bu ıneaeleyı hiç bir za. 
man bu cephedeıı görmemitlerdir. Amerika bile bu itde uzun mud 
det mukavemet edemedi ve içici yasağını kaldımuya mecbur oldu 
ve içkinin Cenalığını gidermek vazifesini gene hayır ve haaenet ce
miretlerinin biçare propaganda aervialerine bıraktı. 

içki zararlı mıdır~ Buna ıllt hamlede ,.hadec parmağını kaldL 
np: Elbet tel diyenler çoktur. Fakat bunu aöyliyenler araıında 
aktamları bırer ikişer kadeh çakanların da bulunduğunu bilmez de
ğiliz. insanlık tarihi iki zevkin cemiyetlere hakim olduğunu zaptet
mittir. lçki ve kadın!. Bu ilti kuvvet intanları hükmüne rametmjt -
tir ve edecektir. kiti ile kadın Pir ve aan'atten aiya1ete kadar ln
unların ferdi ve cem'i ef al ve harekatırıda !nbım. mürebbi, 
mürfid ve ayni zamanda fuid rol oynamıılardır. 

Bintülineb'le Bakus prktaft garba kadar arzı 1armıı hakiki birer 
cihangir olduktan gibi (diP) de •tk diye edebi tekil venniye çaht
tıiımız ıehvetin m&teri bir hükümranı.dır. Onun için nizam, kaau-. 
yuak tanımn1-I 



SON POSTA Haziran 2 

( Şehir Haberleri J 
Bu sene fise ve 

ortaokullardan iyi 
• neticeler alındı 
M aaril V elıiıletinin yaptığı 
tetkikler talebe oa~iyetinin 

Jillgün olduğunu göueriyor 

G. Saraylıların pilivı Hava taarr~zl~rına 
, • • karşı yenı hır 

çok neş elı geçtı tecrübe yapılacak 
17 Mayıs tarihli 

bilmecemizde kazananlar 
Bütün e~ki ve yeni talebeler bir araya geldi, Elektrik ve aafor kesilecek, 1 17 Mayıs tarih!il bilmecemi:ıde ı kızı !"lediha Alk~n,_ Kayseri Dev et 
hep bir arada pilav yenildi, oyunlar oynandı, 24 .aat fırınlar ekmek kazanan okuyucularımızın isimleri Denuryolları he!cimı Ragıp ~ızı. ~er 

l d d•ıd· f;ıkarmLyacak aşağıda yazılıdır. istanbulda bı< - min Kurtara.o, lstanbul b 1 mcı ilk 
eski hahra ar ya e 1 l . ıunan oku.yucularımızın hed1Jye - okul talebesınderı 5 3 3 Sedad. 

Maar:f Vekillıği lise ve orta. O- Sefe:rberlik Müdürlüğü lstanbul Lerini Pazartesi, Perşembe günleri ,,,.. Muhtıra defteri 
kullarda geçen seneye nazaran el- Dün Galatasaraylıların meşhur işte bu zjnciı;.in son halkası bizler dahilinde 'lava taarruzlarına kar- öğleden SO'ttra bizzat idarehane - (Son Posta batU'alı> 
de edilen mııvaf!:akiyet nisbetle- pilav günleri idi. Galatasaray Li&c- olduk. şı yeni pasif korunma tecni.helcrı m..izden almalar~ l.clzımdır. Taşra- Ankara Öztürk mahallesi Aksoy 

'k ind her sene Haziranın ilk Pazaı Sizlerden olmanın verdiği o ka- yapmak i.çb hazırlıklara başlamış da bulunanların ·hediyeleri p~sta sokak 6 numarada Nermin Kof:r, 
rini €i:isten!n yeni bir istatist• :u··nu·~ yapılan bu meraıı;....,. du··n. d• nadlı sevın· cın· ı·rimız· _ıe uyandırdıg~l 1 d ı ·· d ·ı· B c· U k kA ·b· M f ~ı B . lis .. U&L u r' a tır. Yeni tecı Ü oelt~r esnasında şeh he a res erine gon en ır. ırın ı şa icra atı ı usta a og u s • 
hazlrla.mıştır. u sene e ve or- bu''yu·'k b;r n- e ı'çı'nde tekrar edı'l- o bı·r Laç 'ııı::atlı gururu bu gençler 'k' 'k . k o ·1 H kk G''] k. ı . G·· t .. ..,, .K: rin elektrik cerevanı kesilecek, ve ı mci ı ranuyeyı azanm;~ş - maı _a ı u te m, zmır oz e-
taokul imtihanlarından geçen se - · · •g~abeylen·ne n.astl anlatırlar~ Artık J ı z t k l k uzere N b k k 13 d B 

d h . . , ınıştır. .. " terkos suyu verilmiyecek, fırın _ .ar: ar gaze ~ye .o;_ıu ma p~ un ey so a · numaıa a e-
neye nazaran a a ıyı nketıcde.er a- Bu eski ilim ocağından ycti~en - onlann kar,ılannda bir zamanlaı larda 24 saat ekmek çıkarılmıy:ı- ıyı ~ı~mış bırer fotograflarını ver- hıç Akman. 
lındığı yapılan istatisti ler en an b k d h k ' ı d &izleri de ayni kıyıda karşılamış o- melıdırl-- K k l b 

b ler ir ere a a es ı yuva ımn a cakıtır. Bu ~ecrüh~lcrd~ halkın da- "'·. o u usa an 
}aşılmıştır. Ortaokul ve lıselerin i toplanarak., uzun yıllar gerisinde ka lan hayat denizi uzanıyor. ha evvel hazımklı bulunarak elek Bır futbol tOpU (Son Posta hatıralı) 
rinci ve ikinc! sınıflarında geçen lan talebelik hat:ralarını canlandır- İçimizdeki saadeti birkıtç misli İstanbul Samatya Ağaçkakan 17 
sene doğrudan dvğruya sınıfı ge- mıılar~ birbi~·lerile şıa~alaşmııfar - çoğaltan bir iftihar noktası daha tr;k yerine mum temin etmesı, ek İstanbul 22 inci ilk okul sınıf 2/ numarada İhsan, İstanbul Beyoğlu 
çenler yüzde 36 olduğu halde bu dır. var. İnsanlık tarihinin geçirdiği şu meksizliğe k~ı evinde peksimet A talebesinden Faruk Sirmen. 9 uncu ilkokul sınıf 4 'A da Rezzan 
nisbet bu 3ene yüzde 45 tjr. Bu Gal~suaylı:&rın bayramında buhranlı anlarda vaktirıden evvel ve kuru ekrr:ek bulundurması hu- Bir S, İ~e kolonya Güner, İstıanbul istiklal lisesi sınıf 
cümleden olarak geçen sene sınıf- baQta Vali ve Belediye Heiııi dok. terfi eden bir asker gibi om.ızl.ırı - susunda te:ihirl~r alrnacaktır. Y 3/ B de Seiami Enıavaı. 

.. d 1 b" ı kı kan T .. ,__l d K" ·· ·· b. k ,.. İstanbul Haydarpa""' ılisesi sınıf ta dönenler yüzde 26 yı bulduğu tor Lıitfi Kırdar olmak üzere f.ın - mız a ya§ arımızın m. "n · s - ecru'U<:: '.!t e oprunun ır a,. .- Boya kalemi 
· · A dıg~ı bazı vazifelerin o hayata be - " lm k h'ller 4/ C de F~y:.d Erksoy. halde bu sene yu .. zde 19 a innuştU'. niyet Müdür vekili Salahattin !l- gun açı ama<:>ı ve ya ·ın sa 1 Karadeniz Eıeğlis: Aşağı Beyça-

del w rJıklarını duyuyoruz ı h. d b lt 1 Maroken ı.aplı muhtıra Ortaokullardan geçen sene devlet lan Korkut, e3ki ve yeni yüzlerce agı · vapur annın r en ıre .ıza 1 ına- R. yır 3 numarada Muatafa, Tokot 
Amiı;in kapısında hazırol vazi edı.. l d kt defleri ?Q imtihanlarında muvaifak olanlar Galatasaraylı ve davetliler hazır bu si gi'bi t • .ıir ar e aıınaca ır. Perviz sokcık 1 inci çıkmaz " nu-

1 1 d G 1 1 1 (A yetinde beklerken yer·n:ızden sıç - Burdur jandarmc\ kumandanı kı. marada Receb Karlı, Vezirköptü 
yüzde 36 olduğu haJde bu sene unmuş ar ır. a ata5aray ı arın ramak ı'çin o tarihi sesden hafif bir R d b •• l Ş y l 

v b ·) l l t 1 E cümend a yo a one UCre zı ükran aman. Hükumet caddesinde kahveci Şev •. yu-7.de 5ı6 dır Sınıf dönenler geçen ga eyı 0 araıt am an _r fısıltı çok bile gelec-ek. O kadar ki - kL bl k l 
• AA C'L- T 1 d 'w bazı Galata Müı·e xe i O em ket ogwlu Salahaddin Tunç. 

sene yüzde 64 bu sene yüzde ~ ~rem a u ve ıger - birar daha durursak çağır.ılmadan lerinin tahsiline <Soo Posta hatıralı> Album·· 
tü ' nraylılar da bu toplantıda bulun- gelmek için izin iatiyeceğiz. >> 

r. mak üzere dün sabah Ankarad.m, 1 l k l b 1 d Tarsus orta okulu sınıf 3.'C de (Son Posta hatıralı) 
Geçen sene liseleTin birine.~ ve lstanbula gelmi~ler ve bayrama iş. Genç Gaıatuaray ~ artı yere. aş an I 5 72 Tekin Alp, İstanbul 29 uncu İzmir Gazi bulvarı 71 numarada 

f1 d k ] n1 d riru djğer lrardeşleTine bnakıp u - b A l b d F h ikinci sım nın a a a ar yuz e tira.k etmi§lerdjr, Radyo ~ahiblerinin yıllık a one ilkokul ııınıf 4; ta e esin en a • Sabri bey apartımanı üstkatta Nec. 
36 Olduğu hal..:ı. •" bu sene yu-zde 17 Saat 11 de emektar Ahmed A - zun bir yola çıktıklarını bildirmiş .. l . . h ·ı· b .. d ·u· ı • O İ t b 1 E .. b t okulu l E u.. ucret ennın ta sı ıne ugun en ı - ı n nay, l!i an u yu or a det Diri gen, rzururn üs;üncii umu-

:f . . ve sözlerine nihayet vermiştir. H 1 ç · ..:ı'r Dı·gew r +araftan son sını ımtı- ~ t b · G l t lıla ı haren ba .. lanacaktıc. Bu ay sonuna ' sınıf 3/ B de imi evırgen. m~ .:n• u"fettı'şli'- yaz1. koJen· miı"du··ru·· w · • ganın an ur seşı a a asaray r 938 pilav merasiminde çekilen y 1 • 'I: ,, 

hanlarında bütünlemeye kalanlar konferans 11a!onuna davet etmiş. bu filmin gösterilmesini müteakıb )~- kadar yapılacak tediyat cezasız o - KuTfUn dolma kalem oğlu Haldun Gedik, İstanbul Küçük 
yu"zd~ 55 bu sene ı'se d Gal t lıl C mı'yetı· a lacak, Ha:nraudan sonra Of.o 20 faz (Son Posta hatıralı> aya~fya Kalecı· sokak 19 numarada geçen sene "' • ra a a asaray ar e - mek salonunil. inilmi:ştir. Eski Gala- '' """ 

yüzde 50 '.lir. Geçen sene olgur.- dına Saim G_öğerı ?ir h;tabede bu- tasaraylılar talebe iken yemek ye- la alınacaktır. Samsun t 9 Mayıs mahallesi ]ise Nebahat. 
1uk imtihanlarının Haziran dev - lunarak demı~tıı kı: dikleri masad'l tekrat yanyana o - H k d tı karşısı Doğan sokağı 31 numaıada Ayna 
resinde muvaffak olanlar 897 kişi ((- Arkadaşla\', . turmuşlar ve ne'1· e içffide yemekle- al ne ·ıyor. r Cemil Mutu,, latan bul Yenikapı or- (Son Posta hatualı) 

.r la l ı_ h t ) d ta okulu sınıf I / A da Muzaffer f•tanbul Fatih 40 ıncı okul tale-oldugu~ halele bt. sene mevcudun .~a t8:ı~ray ı~:ın ımaz arı!.e ~ rini yemiş er ir. ... 
·· 1 d b d dunyanın bugunku ı_ b 1 · (Bas:arah 1 İIK.i sayfad~ ",, Güney, lstanbul 5 inci ilkokul tale- besı'nden 164 numaralı Ve<lad, İs· 

yu .. zde 63 ü olmak üzere 2084 tur. en~.::: . ırı .. ed b d .
1 

Yemeği mü~eıııı;ı genç, i ıtıyar 
vazı.T..-... JÇeruMn P. un a sevgı.ı bütün Galataıc:ı:1.raylı..bc mektebin Sen doktorların sözüne bakma; besinden 135 Naci Dikmen. tanbul Hayriy~ Hsesi oıtc. kı~ım 15, 

Demiryolları 
tarifalerinds yeni 

değişiklikler 

yuvamızda hu sene.de toplanıp ıu bahçes.inde oyun oynamak ve bir- eğer içki bu derece tahribkar ol- Dit lırçaaı numaralı Hüda Tuğcu, İstanbul Ca-
kunetJe ve .istikbal~ emniyetle ba. birlerile şakalaşmak suretile çocuk- saydı şimdiye kadar kemikler min (Son Posta. hatıralı) ğaloğlu Çatalçeşm~ caddes· Hoca 
karak senelik mutad pilavlarını luk günlerini anmışlardır. Oyunlar- çürümesi lazımdı. .. Tekirdağ Eski cami yanı~da Rüş R~stem Me_kteb sokak 11 numaradd 
tes~d edebilmeleridir. Ümidt.izliğe dan sonra hep birlikte Taksim mey Şunu unutmamak lazımdır ki· du Yıkılmaz kızı Nezahet, Iııtanbul!Hikrnet Öz.ı:an. , 
düşmek, ye· ae kapılmak, bedbinli~ danına gidilerek Cümhuriyet abi _ içki kırkından sonra insanları al~ ı kız muallim meslek me.ktebi sıruf Kitab 
Galatuarayhlığın tianndan değil - desine bir çel!nk konulmu~lur. d t nl kahb l'k d 2 / C de 325 numaralı Nımet, An - Eğridir tüccar Salih Serçe oğlu 

D 1 D · \1 D ·z a ır, 0 ara e 1 e er. 1 1 dd · 114 O h S B ·· ··k T k O ev et emıryo an ve em - dı'r. Kayalarla, arızalarla dolu de - h h M 'f t b k- ı.b 1. ~ ld ta ya smetpaşa ca esı nu • r an erçe, ozoyu ara c:ı a-
l b . Evvelki gün bir sa a gazetesin- arı e u au e ıge a anına- f ~ı N 

Yolların1n yeni tarife erinin tat ı - nız· 1-de gemuru· 'zt·n du"meninı' se • h G 1 l 1 .. kl' . b' b' . marada Akseki!i Musta a og u e- vud eüle Veda:! Biricik, Konya "'' de bir mu :ırrir a atasaray ı ann mak sure surette yam ır ırı kına dünden itibaren başlanmıştır. lametle jdare eden ellere tecekkür d b d ' . 1 . cali. Devlet Demiryolları şube 61 :nü • 'f ·ı .. pilavı dolayısile yaz ığı ir yazı a d m ktır B lce Devlet Denizyollan yeni tan e 1 e etmek bı·z c~latasaraylılara bir borc ar ısıra ıçme e · en evve Dit macuna hendis M. Emi;ı oğlu Kemalettin 
eski şehzadelerin GalatasaTayda ta- k · · d ·mdi b t turistik biletler ihdas etmiş, nav - dur. Ve bu borcu da büyüklerin•i- l d k ra 1 ıçıyor um, şı şara ı er- Lüleburgaz milli piyango bayii Vartürk. 
!ebe iken 'lusus: muame e gör Ü - cih ediyorum. 

lun tarifelerim de iskele başına ter- ze tazim telgıaflarını çekmekle ifa lerini yazm·~tır Eski Galatasaray • 
"b'nd k L ml·ı batına tan tı'k '-' İhtiyar bir içki mütn.0lası ol- son haddın' ı' bul"'cak. cemı·yetin tJ 1 en çı araraır;. - et . )) lılar böyle bir Şf'yin kat'iyen vaıU .,,... ('\ 
z1ın eylemi~tir. De.niryolları taıife- Saim Cöğen müteakıhen toplan- olmadığını söylemektedirler. Dün mama rağmen, yasağa taraftarım. ahlakı büsbüıtün bozulacaktır. 

bünyede ta.hdbat yapmaz, bilakis 
bir gıda giıbi vüeud4 besler. Hatta 
yorgun i ns :m .a:- için ş'falı bir ık
sirdir de diyebiliriz. 

si de Anadolu trenlerile Anadolu trya gelemiyen Ankrtradaki Galata_ bu hususta mütaleasını sorduğumuz. Gençlere yegane tavsiyem, Kuzum şu ıçki yac,ağını bir ya
banliyösü seferlerinde yazlık ihti - Mraylıların selar:ı ve muhabbetleri- Ercürnend Ekrem Talu da şun lan harııgi neviden 'Jlursa olsun asla na bırakalım da; şehrin kıyısına, 
yaca göre tanzim olunmuştur. A - ni getirdiğini bildirmiı, mekteb mü söylemiştir: içki kullanmamalarıdır.> bucağına dağılmış, iradesi zayıf 
nadolu hattında yeniden bazı ilave dürü, cemiyet jdare heyetine te§t"k- - Burada ~ehzadelere hususi • /aminin nefTlnl arza vatanjaşlan en kötü bir şekilde 
~ferler konuirouş.tur. $imdiye ka- kür ederek sözlerini bitirmiştir. muamele yapıldı~ının kat'iyen as - etmiyen genç mahanirlerimiz- insai'Sızca zehirliyen uyuşturucu 

Benim giibi hareket eden bazı 

arkadaşlar da sıhhatlerinden bir 
şey kaybe{rr.ı:>rn:c:ı"r"' ir. 

dar Samsun, Erzurum, Dıyarbakır Bundan ııonra Maarif Vekili Ha.. 1ı yoktur. Zat~.1 Meşrutiyetten SO:l- den biTi: madde kaçakçılarile mücadele e-
yolcuıan a• ..... i trende toplanmakta san Ali Yücel ve Ruşen. Eşreften ra mektebe şehzı.ıdelerin de kabulü d l'm ç:ınku bu rakıdan ve şa-

İçki yasağının tatbikına imkan 
yoktur karıaatndeyim. Muhtelif 
devirlerde tecrüıbe edilen bu mem-

~ J.. c- ]ç!kınin gere'.k fizyoloj ·jk, e ı · · · 
iken diinden itibaren Erzurum, Di - gelen telgraflar okunmuştur. Ha - vaki oldu, rn;iHvatın memlekette b ir rab<lan çok daha tehlikeli bir ze-
yarbak.ır yolcuları için ayrı, Sam - san Ali Yücel telgrafında Gak.ta - bir mihrakı o~an Galatasarayda En gerek sosyal bünyemiz ıçın birdir. Ferdi ve onun yaş'idığı ce- nuniyet h içb·r valüt iyi neticele~: 

h 1 1 d · k'- · ı k b" d · h d tehlike olduğunu asla kabul etmi-sun yolcuları için de ayrı tren a- saray ı arın avetıne teşe ıı;i.ır e nl"ş- ver paşanın ayın ıra en şe za e miyeti ötekilerden çok daha ça- vermiş değildir. Bundan s:ırfına-
reket ettirilmesin~ batlanmıştır. eli bir gün ge;ırmclerini tem!"nni el $erefettin ~fe.ndinin müdür Salih yorum. Elverir ki, içki, içki ola- buk ve kolaylıkla tahrib ediyor zar ederek, daha makul tedb;rlere 
Dünden itibaren Ankara - İslcende- mİft saygı "e aevgilerini biklirmiş- Arif hey me ·humdarı dayak bile rak alınsın ... Bulut> olmak için ve çökertiyo ... Yı:ılnız bir teklifim ba-ş vurmamız çok daha d~~u o-
run araaınt:la haftada 3 gün tren tir. yediği görüldü. Onun İçin bazı ar- ·Jeğil. · · var: Bu da; şarap ve bira gibi ha- lur.~ 'F. Oner 
AefeTleri ihd•1 ediimişt.ir. Müteakıb~n en yaşlı Galatasaray kadaşların lıafız3Jarında ) anlış kal- Bizde çok yanlış bir 1ihniyet fif alkollü içkilerin fiatını asgari ................................................... . 

Bundan başk.! ücret tarifelerin- lı olan Muhtar İsfendiyaroğlu eski mış, yahud bir hayal mahsulü bu- var: İçkiyi bır zevk vasıtası ola- bir hadde indirmek ve bu arada 1 Y O ı 
de de yolcu biletlerine takriben yiiz hatıralannı ırnlıı.trnııtır. Ercümend lunan bir takım asılsız şeylerin ef- rak kabul ediyor ve bütün zevkle- kalitelerini yükseltmek ... Bu tak- I R A D 
de 1 5 nisoetinde bir zam yapılm:ş- Ekrem Talu da bu çok neş' eli top- karı umum1ye kartısında tashihi la- rimizde olduğu gibi bunda da ma- dirde rakı ve votka gibi şiddetli . -
tır. Yük navlunları da bir miktar lantıda kendidinin bir iki söz söy- zım gelir.» alesef ifrata varıyoruz. Ne ifrat, alkollerin istimalini azatab!liriz.• PAZAUTESİ 2.6.194.J 
artırılmıştır.. lemeainin bir an'ane olduğunu, pi. ne de tefrit ... İkisi de fena. Bu l 7.30 Sa.at ayan, 7.33 Hafıf müzik 

Son 24 saat içinde 
cezalandırılanlar 
Son 24 saat zarfında belediye za 

bıtası tehrin muhtelif 1emtlerinde 
faaıiiyctini armmı~ ve zırbıta ni -
zamnamesinc aykın hareket eden 
birçok kimse tecziye olunmuştur. 
Bu arada 36 esnaf, 5 7 toför -ve o -
tobüs biletçin muhtelif belediye ce 
z..a)e.rına çarptırılmı~. tT.amvaydan 
atlıyan 30 ki.}ide11 bireı· lira para 
'cezası ah·nmıştır. 

Bundan bL-,k" zabıta noksan ek 
mek çıluı.ran bazı fırınları da tes -
bit ederek 3 l noksan elaneii mü -
sadere etmi,tir. Aynca açıkta ve 
gayrisıhhi !!~ı.rtlar içinde satılan 180 
aimit ve 60 peynirli pide müaadere 
olunmuştur. 

Belediye zahltaA ara9tırrnalarına 
en Nkl bir tek.ilde devam ehnekte~ 
dir. 

lavda bulunmak jjzere Ankaradaı> Bir amele tren hususta ne bir Fahrettin Ker!m • Unkapanında Sırma l (Pl.), 7.45 .!\ja.ns haberleri, 8.00 Hafif 
getdiğini bildirmiş ve her sene ye - 1 d 1 d olmak isterim, ne de bir Çallı Ib- handa 14 numaralı odada 'sey- müzik (Pl.), 8.30 _ 8.45 Evin saati. 
nilen pilavın yaşlı Galataearaylılar a fi n a parça an 1 . l 2 33 ş k .. rahim. içkinin zararlı olduğunu yar satıcı Ali RbiliT: 12.30 Saa.t ayan, 1 . ar ı ve tur. 
için bir gençlik kaynağı olduğunu :ı- a ı hab ı · 13 00 K 

Dün Maltepede feci bir tren ka- öyliyen doktorlar vardır. Fakat c- ı·mam suyu olsun. arpa su- küler, 12.45 • ...,ans er erı · a-
eöylemif ve Galatasaraylılann hu k im kl d l' d J k' rışık müzik IPL), 13.15 Şarkı ve tür_ 
yıı-..aya hağ-ltlıldaunı çok ıamimi zası vu ua geK işti~: ] k bir ço arı. a tes un eyer er ı; yu olsun, üzüm suyu olsun ne O- küler, 13.30 - 14.00 Karışık müzik 
bir jfade ile anlatmıştır. Maltepede üçü.K:ya 1 mev Ün - alkol a<1 mıktarda alındıgı zaman lursa olsun bu kafirlerin hepsi fe- (Pl ) . 

de bir kulübede oturan sağır SüJey v l 
man adında bir amele demir yolu- zarar degi ' fayda ooğurur. Bu na zararlıdır. Fakaıt ne çare ki 18.00 Saa.t tıyarı, 18.03 Fa.>ıl sazı, 
nu takib ederek Maltepeye doğru hududu aştığ,mız içindir ki; dok- iıçi;oruz iste ... Kaç defa bırakacak 18.30 Ziraat Lak.vımi ve Toprak Mab

Erc.ümend Ek.remden sonra yto -
ni mezunlardan Nüvid T ekül bir 
hitabede bulunarak ıunları söyle - giderken sağırlığı dolayı sile arka • torlar bize. da~ma. b:1 ö~üdü .. verir: oldum. y~pamadtm, alıştık bir ke- sulleri borsası, 18.4i) Eski peşrevler ve 

d.P,.11 gelen bcınliyö treninin sesım ler. Eğer ıç.ki ıçtunaı bünyeyı re ... Çok şükür yevmiyeyi doğrul- ta'lcsimler, 19.00 Konuşma, 19.15 As_ 
duynıamıştıT. Malcinist fren yap - bozsa, çürütseydi, yirminci asır t yoruz gelıgelelim akşamları oL kerl parçalar, 19.30 Saat ayan ve 
~ıısa da me11af e çok yakın oldu- medeniyetini hazırlı yan ve !.rki u ' 1. · meyhane Ajans haberleri, 19 45 R::.dyo ca.z or -

miştir: 

- Çok ıtevgili ağabeyler, 
Sizleri buradcı birçok sene geriye 

getiren bu anlarda, en genç Gc:.la
tasarayhlar nesli aranıza kanşmıı 
bulunuyor. Bu genç Galatasaraylı. 
lar bu anla:-da içlerindeki duygula
nnı ağabeylerine anlatmağı o ka -
dar i.tiyorlar ki. .. Fak.at nasıl?.. Ga 
latasaraıy d~nilince hayalimizde 
mermer balkonlu binasile, ortMın -
dan a.çdmış dev gibi bir tarih cildi
ni andırara~ beliren mektebin hah 
çesin.d.en bir ucu enginlere varan 
o sarı kırmızı entin zincir gelir ve 

·"Y muyor mu ver e mı · · • t · 20.,, ğundan treni durduramamı~ ve Sii- içmiyen cşar4k> tan çok daha ileri . k d 1 d kestra.sı, 20.15 Radyo gaııe esı, .-.u 
lcyman tekedekler albnda kalarak . . Hele kafa dengı ar a aş. ar a Bir halk türküsü öğreni:voru2 - Haf. 
_ı_ f . b. '-'ld .. 1 . bır sevıyei~ bulunan garb bu ka- oldu mu çek te çek... Bu ışlerde ~--·- t" k" .. ç .... eCl ır şeJci e 0 muştür. kA "l t h 1 ~ ur usu. 

Kaza etrafında zabıta ve ÜsJrü_ dar te amu 7 mez, sar oş ar ve bekarlığın da tesiri var bayım.·· 21.00 Konulflllıı, 21.10 Solo şarkı. 
dar müddeiumumiliği tahkikata baş dejener~~er. ~ıy~r~ ol~rdu. Çoluk yok, çocuk yok, iş bitti la.r, 21.25 (Hoşbeş), 21.45 Radyo aen. 
lanuşlardır. Çünku bı~ınız kı . . ~vrupanın mi gidilecek yer ya kahvehane, ya foni orkestras~. 22.3~ Saat ayarı, A-

birçok yerlerınde ne bızım Alem- meyhane... jans Jıaberlerı, 2ı2.4ö Cıı.2'band ~Pl.). 
3 Haziran SaL akşamı 
Üıküdar Bizim ıinemada 

Kenan Güler ve arkadaşları 
BÜYÜK SÖYLEMEMELİ 
Büyült varyet~, aolo, düet .. • 

dağı suyunu bulursunuz, ne de O- Bana kalırsa knldırmalı bu iç-
ralardan Kayışdağı çeşmesi akar. ki adetini ortadan derim.~ 
Onlar su ihtiyaçlarım şarap ve ibi- • • • 
ra gibi küıullerle giderirler. Mcse- • T em:zlık ameleaınden PERDE 

ve 
Pazar Ola Hasan Bey Diyor ki: 

le az evvel işaret ~ttiğim noktaya Bayram KaTabatak: 
geliyor. c- İlahi bayım senin ışın yok 

Meyhaneye gidip kafay1 tütsü- galiba ... Ömrümde ağzıma koy
lemek hiçbir Avrupalının aklın- madığım bır zıkkım hakk~noa be
dan geçmez, fakat yemek arasında nim ne sö.züım olur ki. .. içen dü
normal m1ktarda alkol almağı da şünsün, onlar keder lensin... İçki 
ihmal etmezler. kaldırılmış, kaldırılmamış btma 

SAHNE 

- Hasan Bey gazete
lerde gördüm ••• 

. . . Koordinasyon he
yetinin verdiği emrin 
hilafına olarak ... 

... MevlU.d şekeri sak.. 
lıyan bir tacir yakala
narak mahkemeye ve
rilmiş •.• 

Hasan Bey - Eh, ca
nına okundu öylese!... 

İçki yasağına şiddetle aleyh ta- vız gelir ... > 

run. O vakit hükumetin müraka- e Sultanahmedde Y ereba
besi altında yapılan sıhhi evsafı tan caddesinde oturan emek
haiz içkiyi piyasada bulamıyan 

Aylık 
Sinema ve Tiyatro 

mecmu111 

l
Haziran sayısı zengin resimler 
ve yazılarla çıktı. Müvezziler-

••• den isteyiniz. •••lllllJll' 
müptelalar, ele geçirebildikleri Iilerden Kazım Yücesoy: 
her türlü zehire dudak uzatacak- c- 60 yaşıncfay!m. Kırk sene- Zayi - Eminönü askeriik şubesin_ 
!ar, ihtiyaçlarını en zararlı ve ka- dir rakı içerim. Şimdiy~ kadar den aldığım terhis tezkeremi zayi et
rışı.k. maddelerle gidermeğe çalı- hamdolsun doktor yüzü görmüş tim. Yenisini alaciltımdan hükmü 
şacaklardll'. Dolayısilc evvelce bir adam değilim. yoktur. 
Amerikada od ~ ıbi ka ak ılı 



2 Huiran 

BikAye 

SON POSTA 

güzellik 
bilgileri 

-14- 1 
Kahveci güzeli, kahvehanenin 

ortasındaki havuz başında, herke
sin gözü önünde çtest aldı. Son
ra, kahvehanenin mermer döşe
melerinde nalınlannı tıkırdatarak, 
seccade ii6tünde oturmuş olan ih
tiyarın önünde el pençe durdu, 
gözleri yerde: 

İstanbal 
- Esselamü aleyküm ya ehliı-
• • 1 

şerıa.. ya pır.... 

1 
Dedi. İhtiyar da: 
- Esselimü aleykıim ya ehlil

marife .. ya oğul! ... 
Diye oov.ab verdi. Saraç Ali, 

cEsselilmü aleyküm!.> diyerek 
dönt tarafına dört selim verdi. 
Buna esnaf arasında cdört kapı 8e

limI> derlerdi. Her sellmı eve a
ley lrümümelim marifet talibi!> 
cevabile karşılandı. Bundan sonra 
imtihan başladı; ihtiyar sordu: 

- Ya oğul!. E§refi mahl(lkat o
lan bilcümle beni Ademin babası 
bulunan hazreti Adem saffiyüllih. 
tan Ha.temülenbiya, mefhan mev
cudat efendimiz hazretlerine va
rınca peygamberanı izam efendi
lerimiz cE}kasib! habibullah~ maz 
mununca hangi san'att işler idiler? 

Dedi. Gözleri hep yerde olan 
Saraç Ali, bu çetin suale bül~ül 
gibi cevab verdi: 

- Hazreti Adem saffı ekinci ve 
çiftçi idi. Hazreti Şit gazzaz ve haL 
Jaç idi. Hazreti Hud ~üccardı. Haz
reti İbrahim Halebde sütçü idi. 
Mekkeimükerremede K&bei muaz
zamayı yaparken mimar oldu. 
Hazreti İsmail avcı idi. Hazreti 
İshak çobandı. Ha1.reti Yusuf zin
danda geceyi gündüzü bilmek iç'n 
saat yapardı. Zülküfl peygamber 
ekmekçi idi, Aziz peygambe.; bah
çıvandı. Hazreti 1şm1Jil tercüman
dı. Hazreti İlyas çulha idi. Hazreti 
Dawd cenk için meşin yelek ya
pardı. Hazreti Süleyman hurma 
yaprağından 2.?mb!l örerdi. Enni-
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Kahveci güzeli saraç Ali 
ya peygamber cerrahtı. Hazreti 
Danyal falcı idi. Hazreti Lokman 
hekim idi. Haz.reli Yunus balık
çıydı. Hazreti İsa aeyyahtı. Sonra 
Hatemüledbiya Muhammedül
mustafa efendimiz gelip Haticei 
Kübranın maille Şam civarındaki 
beldelere gidip ticaret ederlerdi ve 
mocahidi fi5ebilüll&h idi. 

- Ya oğul... San'at sahibi ol
mak için ne lazımdır? 

- Ya pir!. San'at sahibi olmak 
için söz sahibi ve peştemal sahibi 
olmak lazımdır. 

- Söz kimden kaldı?. 
- Hazreti Muhammedülmus-

tafadan kaldı, çihar yir güzine 
ahd ve misak verdi. 

- Pettemal kimden kaldı? 
- On kitiden kaldı: Hazret A. 

dem cennetten çıkınca melaike
lerden utarup avret yerine incir 
yaprağı kuşandı. İkincı hazreti İb
rahimdir ki KA.beyi yaparken pPŞ
temal kuşandı. Ü çüncüsii Nuh pey 
gamberdir ki gemi yaparken ku
şandı. Dördüncü hazreti peygam. 
ber eiendimizdir ki Miraç gecesi 
peştemal kuşandL Beşineiden o
nuncuya kadar Ebubekir, Ömer, 
Osman, Ali, Hamza, Halid bin Ve
lid hazretleri peygamberden me-

zun olup peşterna! k•1J8Ddılar. 
- Pe§ltemalm manası nedir ya 

oğul? .. 
- Şeytan nefesi ile daima mü

cahede edip §eytanm vesvesesine 
muhalefet etmek ve fesad etme. 
mektir ya pir!. 

- San'at kanııdaflıfı kimden 
kalmıştır? 

- Hazreti Ademden kalmıştır 
ki Cebrail aleyhisselim ile karm
daş oldular. 

- Ya oğul, dört i.apı selamı ne .. 
dir? 

- Şeriat. ha~ikat. aar.'at ve 
marifet kapılarıdır. 

- Marifet nedir? 
- Kendi nefsındeki eksikliği 

bilmektir. 
- Bu kapıyı bHmiyenin kazan

dığı para ne olur? 
- Haram olur. 
- Ya oğul. Var git bize hela-

lindıen birer kahve pifir. 
- Başüstüne pirim sultanım e. 

fendim ... 
Delikanlı ihtiyarın elini öptük

ten sonra ocak başına gitti. Gü
müş cezveleri doldurup, ateşin ö
nüne bir yelpaze gibi sıralardı. 

- Bu Ali Bey san'atta ve akılda 
ve zekada evveldir! .•• 

- ValJ.ilı öyledir ••• 
- Gayret ve marifet peştema.. 

lını doğduğunda kuşanmıştır •.• 
- Eli ve ayağı ve yüzü te. 

miz kah~ güzelidir. 
- Nedim efendi çubuktarıdır .. 

vezir ve hünkar meclisi görmüş 
nevciıvandır ... 

- Bu Ali Beyde vaU..\h Ali Be
şe karındaşımın emeği çok;tur; al
tın kafes içinde bülbül gibi bü
yütmüıtür, bakmıştır. 

Delikanlı kahveleri pişirdikten 
sonra cezvelerı bir gümil§ tepsiye 
dizilmiş gümüş ve altın zarflı fin
canlara taksim etti. Sonra, kolları 
sıvalı, tepsinin iki kenarmclıaki 
lrulplanndan tutarak, nalınlarını 
tıkırdata ıtıkırdat:ı kahvehaneyi 
çepçevre dolaşmağa başlad: 

- Elin derd görmesın! ... 
- Ke&en bereketli olsun Ali 

Bey! ... 
- Bre beni geçtin nevciva. 

nım ... Bre benim kahve! •. 
- Vallah bu kahve cennet kah

vesidir ve bu kahved yiğit cennet 
gulimıdır ... 

- Saraç Ali Beyin gümüş cez
vede pifmiş Şeyh Şazlı kahvesi. 
dir. 

- Elin ayağın derd görmesin 

benim Ali Bey oğlum ••• 
- Bu kahveh.ne de daim ten

lik olsun ... Dirlik ve düzen olsun. 
- Hak bu Ali Beyciğin kesesi

ne Halil :lbrahim bereketi versin. 
Saraç Ali Bey, gümüş tepsi ile 

tekrar dolap.rak fincanlan toplar
ken: 

- Allah razı olsun! ... 
Dualarına: 
- Afiyet olsun ağam!. Afiyet 

olsun sultanım efendim!. diye ce
vab veriyordu. 

Boş fincanları, büyük gumuş 

tepsi ile kahvehanenin ortasında
ki havuz bqma bıraktı. Bu sırada. 
Ali Bete ile kahveciler kethüdası 
da yanına geldiler. Ali Beşe, beli· 
ne ~ ibrişim futa kUf8JUJUŞtı. Ali 
Befe, ortaya bağırdı: 

- Bu çocuğu peştemala müsta. 
hak ~rdünüz mü? .. 

Davetliler, hep bir ağızdan ba· 
ğırdılar: 

- Peştemal kuşansın ... Müsta. 
haktır .. Allah mübarek eyleye!. .. 

Bir hafız fatiha okudu. Kah
vedekiler, hep bir ağızdan üç kere 
cAllahüekber!> diyerek tekbir ge
tirdiler. Ali Beşe. belindeki, pt'!§
temalı .çözüp Saraç Ali Beyin be
line kufandı. Delikanl1n1n omu· 
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zundaki peştemalı da alıp sağ o .. 
muzu üstünden ve sol koltuğu al
tından ıgeçirip çaprastıama bağla
dL Sağ avucunu çocuğun sağ avu
cuna yapıştırıp birbirlerine san'at 
ve marifet alıp verdiklerine and 
içtiler, tekrar bir dua ve fatiha 
okundu. Sonra, Ali Beyi, biraz ev
vel kendisini imtihan eden ıhtiya
nn huzuruna götürdüler. İhtiyar 
kahve tüccarı, yüksek ecsle nasi
hat verdi: 

- Ey oğul!. Harama bakma ..• 
Yalan söyleme ... Haram giyıne. 
haram içme ... Tuz ve ekmeğe iha· 
n_!t etme .. uluların önünden gitme. 

Dedi. Elile de yakla,ması için 
işaret etti. 

Ali Bey yaklaştı ve güzel başı
nı ihtiyara uzaıttı. O, delikanlmm 
kulağını tutup çekti ve ensesine de 
bir bok.at attı: 

- Oğul!. Gafil olma, gözünü 
aç!. Gün akpmlıyor!. dedi. 

Tahtakaledeki yeni kahvehane
nin açılması ve Saraç Ali Beyin 
peştemal kuşanma merasimi de 
böylece bitmiş oldu. Davetliler çı
kar çıkmaz da. içeriye, kahvcha. 
nenin hakiki ve dauni müşterileri 
olan manav, kayıkçı, gemici, sürü
cü, arabacı, tellak, hamal, simitçi, 
börekçi, mumcu, terlikçi, sandıkçı. 
pabuççu ensafının yaramaz bekar
ları. İstanbulun uçarı baldırıçıp
lakları doluverdi. Saraç Ali Beyin 
kahvehanesi bir sarıca arı yuvuı
na dıöniWerdi: 

- Bre kahveci güzeli ıtiz kah. 
ve! ... 

- Bre civan Ali Bey, gümüı 
tepsi ve gümüş zari ıle bize cennet 
kahvesi! ı 

- Bre benim Saraç Ali ~ 
kahve ve çubuk ... 

- !Hurma şflt"beti isteriz!. 
- ıDut tcrbeti isteriz! ... 
- th:üm §erbeti isteriz! ..• 

' 
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LMemleket llaber 
•alhhanda Bursada yeniden 14 
t~~at:~,!:rt:;;: eğitmen okulu açılıyor 

ezerek öldürdü --
Nallıhan (Hnwei) - Kaza:nı~a 

4 aaat mesafede Atça köyünde bir 
~adın 1 5 yaş.ların<l~. H~':.a adı.nda 
bir kızı tatla ökliirrnutt.ür. 

14 köy mektebinin yapbrılması için tahsisat 
gönderildi, vali bu işle bizzat meşgul oluyor 

Doktor tarafUM:ien yapılan mu -
"yene .eticeeinde Havvanın başa 
ezilerek oidürüldüiü anlatıhnlft1T. 

Müddeiumumi Rıza Gürsel, tah
lı:ilı:atı ele aiaıak katilin 30 yaılann 
cia Mustafa kızı Meryem olduğunu 
teabit etmi,.C:tr. 

S.... Soiaola köy meldıebiain temeWnu meratimi. 7apılırken 

Yapılan tahk.ikMta Meryem le kü 
çük Havva köye yarrm aaat mesa • 
.fedeki bir derede esbabı anlaşıla -
mıyan bir sebebden dolayı .. kav~ , 
etmişlerdir. Havv ı Mct"yemın elif'I· 
den kurtuknak ıçin köye doğ:ru 
kaçarken Meryem arkadan bir taş 1 

atmış, kızın başıırıtn arkaıw.ndalı:i ke 
m.ik kınltruf, baygın İ>ir halde ye. 
re düşmiiştür. Bunu fıreat bıkn Me:r 
yem yerde yatmakta olan Havva
nın üzerine cana~arcasına.. a8larak 
eline geçlımif olduğu taşlarla Hav. 
vanın başını ezmiş ve dişlerini kır
mış. ölc:lürraü,tür. Meryem bundan 
eonra bir iz bırakmadan köye kaç-
1Jl1f, vukuat e.na~ında kanlanmıs 
olan elbteelerini ukaancl.uı çıka -
rarak köyün çe,mesinde yıkamıttır. 
Katil yakalıı.naralc. jaooarmamn ne
zareti aftında kazaya getirilmiı. ad. 
!.iyeye teslim edilmiıtir. 

Bursa (HusU11İ) - Valimiz Re- & ite köylenmi7. ~e ma.ddi, ma~e: 
fik Kon.itanın .köy eğitmen olcttlla. v\ yanllıJnli1.rtnl esqemıyeceldeQIU 
rına klU!ı göşterdiğ.i alaka ve bu l;>ildirmtflerdir. . ... .. 
zı..ıak.antn doimm.ak.ta olduğu mea- Gönderd:iim reııım Soganlı k.~· 
ud neticeler her ~e ile kendini yi.İA<le inşa edihnekte . ol~n. "?.Y 
göıııterıniş bul.mıyor. Vilayetimiz ok.ulunun temelato:ı..:ı faabyetil\l gos 
~n tetkilttıllfll. lıergün biraz tenndctedit-. • , .. .. , 
daba terak.k.i ve inkişaf aabaanda 0-.Mla cWdtik ldübüne 7.apilan 
ki ileı; admıJan Maarif Vekaleti- ,.arc1unı.r 
mizin de nazuı dikkatini celbetmif Valim.iz Refik Koraltan Uluda -

Milli Sefimizin imzalı buhn•maetadır. iın turiznı bAkımından olan ehem-

fotovgrafi'lenıi. tnJeburgaz Bu miinuebetle vilWyıetimiz köy. ~yetini tebarüz ettire~ek. Dağcıhk 
ww uı ı lı:lühünün noksanlarını ık.mal ve tu-

Halk8Y.mde lerinde 14 olr.ulu"l d.a?a. ac;ılma~ım ristilt cepbeWnİ takviye için bu ldü. 
temin yoland-ı. maa~ız .. emı:ın~ be yardımda bulı.anmaslRl matbuat 

LülebuTgaz (Hususi) - Milll 2'000 liralık bir taMl.8at gt;ndenl - umum miidiirlüğünden rica etmif -
Şefimiz ve Reuicümhurumuzun iı:n. miftir. Bu para ile ve azaml. bir ta- .tir. Müdiriyet valimizin çok ye -
zah foto0aflan büyük bir törenle .sarrufa ria-yet edilmek ıureble Ve. rinde ve değMinde olan bu arzu -
Halkevi aaionundn ıeref mahalline U.letten gönd.eı-ilen plan mur...ibi.n- larmı i.1 af etmiş klüb emrine 2000 
talı'"k edilmiştir. ~ 14 meltteb daha yaptırılacaktır. lira göadenmftir. 

Törende C. H. Partisi bölce ~i.i-

fettişi lzmit ;I'~b'us~ ~-agıp Alcç~, ( Trabzon Halka. vi çalışmaları ) 
ka;yynakam F end Guryucel, beledı- _ 
ye reisi lrfan SünteJ, C. H. P. kaza 
idare heyeti reiJi Kemal Çerman, 
Ha!kevi retsi Neş' et Çal, orta okul 
direktörü Yalçın Bjlgüvıı.r ve çok 
kalabalık. balk bulunmuttur. 

Törene İstiklal marşı ile baılan
nıı,ttr. Bundan sonra C. H. Partmi 
aza heyeti reiri Kemal Çerman ve 
orta okul direktörJ Yalçın Bi}gü
var birer nutuk. irad etmişleıdir. 

ıF otoğraf şeref mahalline h-al.lı:ın 
allı:.ışlan ara.-ınd.ı, parti ve Halkevi 
reisleri tarafından konmuıtur. ..................................................... 
( KUçUk haberler ) 

* f.rnete bağlı Eğrigöz köyünde 
btunnakta olan Yusuf isminde biri 
kayıp bulunmaktadır. Zabıta ken
diı;ini aramaktadır. 

Dilekler 
ihtiya~ıar Haince bir güreş 
Kandırada 3 şart
lara riayet edilmesi 

isteniyor 

Kandtraclan yazılıyor: Kan. 
drrada Belediye ve alakadar -
lar Mhhi ıartlara maalesef hiç 
riayet etmemektedirler. Bu o 
kadar açık ve halkın sağlığını 
telıdid eden bir ıekil almıştır 
ki, bunu resimle tevsik etmek 
zaruret.inde kaldım. 

Gönderdiğim iki resimden 
biri Kandır<l belediye dairesi
ni göstermektedir. Belediye -
nin yanında görülen çöplük 
değil, ka.abanın her tarafında 
bol bol, mevcud olan gübıe • 
lenlir. 

İkinci resim ise, çok. acı mü 
fo'lbad.eyi teyid etmelcted:ir. 
Sözde !llevcud bir mezbaha -
da kesilen etler, hergün gübre 
taıınan mand t ar et bası ile ka
sab dükkanl.ırına tevzi edil -
me'ktedir. 

Burada daha başka bir ga
rabet te görülmüştür. 

Kandırada sıhhi şartlara 
hiç bakılmaz iken kasabanın 
alt tarafındaki çayda yüzen 
öndek1ler verilen bir emirle so 
kakta gezmekten menolun • 
muştur. 

İnsan bu ve.ziyet karşısında 
kendi kendine şunu soruyor: 
Acaba bunlan izale etmek o 
'lı:a<lar güç bir iş midir) 

Hatayh meyva ve sebze 
ambalajcıları 

Yusuf, Mollanın altından kurtulur kurtulmaz 
onu sıkı bir boyunduruğa aldı ve öldü· 

rürcesine tazyika başladı 

Netekim~ Rami güreşinde de,ca kuvvetile alttan kalk~~k istedi. 
Yusufa karşı, tam biT pehlivanca Lakin; hasmı Yusufu tyı ve .otu· 

.. ti raklı bir sarma ile sarmıştı. Öyle. 
guJiaha ilk elde her nasılsa Yusuf, kolay kolay döne~yec~k.ti. 
Mollaya' bir çapraz girerek sürdü. Bu sefer şak kiındesını verme • 
Müm.iain yerden ayaklar.ı kesilmiş mek mücadelesi başladı. 
uçmuş gibi gid~yordu. Hocayı, se- Hoca; şak kü??esme ~linl uz:ıt.. 
venlerin yüregi ağz,ına geldi. $aka tıkça: Yusuf da m ve saglam pen... 
değil; Yusuf, koc,ı gövdesile, had~ çelenle ha<Jmın_~ karşılayordu. 
den uzun kolhrile Mollayı göğsüne Tam, ~u mucadele devam eder .. 
haatırmış, dehleyord~. Bir kesme ken, Molla birdenbire oyununu d~ 
oyunu veyahud bir çengel Mollanın ğiştirdi Ve ı>ıkı bir künde d.?ldu ~ 
sırtım yere vurmıya kafi idi. rup; yavaş, yavaş sarmayı sokerek 

Herkeş Hoc.iya gözlerini dikmiş Yusufu aşı~ı:nıya başla~ı: 
ne yapabileceğine dikkat ederken, Şaka degıl.: Yusuf gı~ıyor~u .. Na: 
birdenbire Yusufun önünde döndü sılsa biTdenbıre koca govdesıle ılel" 
ve yüzüstü yere dü'}tÜ. Hasmı da; atıldı. 't e hasmının elinQen kurtu
olanca ağırlığile bilmecburiye ters lup ayaga kalktı, . . 
çaprazla üstüne dü§m.Üştü. Daha, kalk..tr kalkmaz, kendını 

Fakat; Molla düşer, düşmez ya. toplamıya me!da~ bulmadan; MoL 
n§a çıkan bir tazı gibi, üstünde bu- la, olanca hızıfo çıft pa~a daldı.. . 
lunan Yusuh bir şey yapmak imka- Paçalar, H?can•.ıı elm~ geç~ı:?tı. 
nını vermeden şimşek. gibi dört el Yusuf, bu anı ve vnefe~ız hucum 
üzerine geldi. Ve bir yay gibi topla- karşısında <">eye ugradıgım şaşırdı. 
nıp birdenbire boşaldı. İşte; bu an- Hainliğiniv ele al~rak Mollaya zorlu .. 
da Yusufun, teu çaprazı da, koca ca ve bogucu bır boyunduruk vur
gövdesi de Mollanın üstünden kalk du. 
tı. Molla: gözleri dışarı .. fırla'.1111-

Hoca; ayak:ta idi. Bu zorlu, çok mosmor olmuştu. Gene oyle tkeo 
ıüutü ve ustalıklı oyund m sonra paçaları bırakmıyor, hasmım kesip 
Molla· güler yüzle çırpınarak Yu~ yenik düşürmek istiyordu. 
sufa ~lendi: işte: bu sırad:ı kızlarağası siyahi 

- Haydi bel Yusuf!. 8:rab taha_mmül edemiyere~ ince ve 
Yusuf da, Mol!anırı fevkalade v" titrek seaıle meydana ugradı. Ve 

b.iç bir pehlivanın kudTety.ab ola. Yusufa bağırn:!ya başladı: . 
mıyacağı bu hareketi kar~l&ında he- - Gozu kor olasıC1t. herıf I.. B:-
yecana gelerek: ralc 1. 

- Haydi be 1 Molla[.. Arabı, marabıv kim dinler hem 
Diye, nara attı. Güreş kızışmıştı ~usuf boyunduruı;.ı . n~sıl bırakabı

Yusuf bir ıın bile nefeslenmiye va~ lir, Molla, ahtapot gıb, paçalara sa
k.it bulamıyordu. Çünkü; hasmı nlmış bir an bekliyordu. 
bir oyunu bırakıvo• diğer bir oyuna Yusuf; ::l'!ğil arabın bağıımasma 
geçiyordu. Çamsakızı gibi her an ve emrine, bu anda padişahın irade 
elleri, ayakları Yusufun üzerinde sine bile kulak asamazdı. Güreş bu. 
idi. Çapraz alıyor, olmadı mı, da- en küçük bir 2.afiyet Yusufa, büyük 
hyor, tutturamadı mı, el ense tır - bir mağlubiyete mal olabilirdi. 
pan salhyordu. Nihayet; neticesi gelmiyeceğini 

C:ıret ıeyirciler üzerinde görül. anlıyan Molh, paçaları kendi, ken
memiş bir heyecan doğmmuştu. dine bıraktı. 
Hele, haremağalarının duydukl?.rı Yusuf da; b?yunduruğu boşalt • 
zevk herkesten fazla idi. tı. 

Aliço; ikide bir, olduğu yerdf'n Hocanm suratı, siyah sakalı gibi 
fırlıyor, heyecanını zaptedemiyerek renk almlitl. Zorlu ve hainane çe
saınki, kendisi güreşiyormuş gibi, kilmiş bir boyunduruk idi. 
hareketlerde bulunuyordu, Güreş, epeyce sürmü~tü. Bu gÜ• 

Güreş; hızlandıkça hızlandı. Bi- reşte en çok heyecanı Aliço taşı -
raz sonra, Mollanın; Yusufu çap - yordu. Yanında bulunan Kavasoğ
razladığı göriildü. Kurnaz Molla; hı Koca İbrahme ( 1 ) : 
Yusuf gibi çaprazı vurup hasmını - İbrahim bel Ne çetin Molla 
sürmedi. hu bel Amma da kuvvetli encıik 

Antallya (Hususi) - Hatayda Çaprazı, takar takmaz, olduğu hal. 
meyva ve aebze ambalaj işinde ih- yerde dikilip Yusufu, tek el ile bu- - Doğru be usta! Hepten peh-
ruu aabibi bir kadın işçi grupu dadı ve altına. aldt. livan bu kızancazl 

* Biga ukerlik tubesi ıei•İ Bay 
ibrahim Karayeni, Çanakkale ilJbe
sine tayin edilmif, oradan da Yar. 
bay Hayn Tınaz, Biga ıube.ine tah
vil edlterek geltp yeni vaz.ifeaine 
baıılamtftı.r. 

Trabzon (Hususi) - Şebrimiı: 
Halkevi bu intihab devreıı:iui müte. 
ak.ıh bütün komite azalarını yenili
yerek yeni bir faaliyet devresine 
girmiştir. Sosyal yardım lı:olu fakir 
hastalara bakıp ilaç tevzi ettikten 
maada ayrıca kinuteıı.iz ailelere de 
kışlık yakacak fındık kab1.tğu temin 
etmektecür. Dil ~ Edebiyat komi. 
tesi fe.ydalı konferanslar ierisi ter-

.Mersine. gelın!f ve bunlar sebze ve Alır almaz da; kemaaede bek - - Sülük gibi yapışmış biç bırak 
tib ederek halka her hafta bir ıton meyva ihracatçı:.-ırıınızxlan 7eki lemeden hasmınıı soldan Cezayir maz hasmını be! 
fC'f'ans vermektedir. Budur ticarethanesince angaje edjJ. sarmasını bağladı. Çolak eli de bir - Tet. Benzemez Adıalıya be 

Hallı: d.erahanderi lisan kursla.. miştir. kapan gibi, şak kündesini aramıya _ Yusufa da bel 
rmı devam ettirmektedir. Temsil başladı. Vaziyet tehlikeli idi. _ Görm~z misin zoru görünce 
komitesi muntazaman meaamne de vili halkın son derece takdirini ka. Mollanın, çolak eli bir kere şak nasıl dayanır boyunduruğa Yusııf 
vam ederek halka ayda asgari iki zanmıftır. kündeaine geçerse, muhakkak Yu- bel * Sivas Halk.evi idare heyeti 

geçen nafta toplanarak ıubelerin 
çalışma proğramluı üzerinde icab 
eden gÖTÜ~meleri yapmıştır. 

temsil vermektedir. Resim Halkevi gençlerini verdik sufun yenik tezkeresini yazmak la. - Yener bu pehlivanları hepten 
Son günlerde, oynanan piyesler~ leri muvaffakiyetli temsillerden Va zımdı. be!.. 

den Vatan ve Vaz.ife, Kör ve İbnir tan ve Vazife sahnesinde göster- Koca Yusuf; işin farkına vardı. Diye konuşuyorlardı: 
refik Ahmed Nuri'nin Selriz.iııci vod mektedir. Hemen sola, baskıya dönerek olan- Seyirciler, hayatlannda bu dere.. 

«Son Po.ta» am tıe1rikw: 66 ce hızlı, ustalıklı güre§ görmemiş-turouklarım bilmiyordu. Yalnız yıkıcılık faaliyetine kurban gitmiş lerdi. 
bir tanesinin adresini sarahaten ti. Şoför Didara doğru döndü: Molla, gıttikçe açılıyor, Yusufun 
hatırlıyordtı: A'ksarayda Tevek- - Galiba burada da bir (İspi- haince güreşiM, güler yüzle muka
kül hamamı civarında, tramvay landid mi), (İspilanat mı) nedir ... bele ediyordu. 
durağından sonra sağda ikinci so- Yapılacak!... Bir aralık, tekrar Yusufu çapraz
kağa sapılacak, soldaki üçüncü so- Dedi. Fakat Didar şoförü dinlL la bastırdı. hamının gafletinden bil-

l~~=~~~~~1~=~=:!S,ıe:~===~·-= İi&:;l.;;;!_::::~:=:i~~:::J~~~i!!l=t• kağın köşesind~ bak.kal var, bak- yeoek halde değildi. Ağlamak üze- istifade, meşhur enam olan çolak 
~ . kaldan dört kapı sonra, lboyasız, re bulunuyordu. Koca İsanbulda kolile ve gene şöhreti bütün Türk 

: EKREM REŞiD çinko kaplı cumbalı, yeşil kapılı yolunu şaşırmış, kaybolmuştu. pehlivanları arasında söylenen met 
ev ... Burada görümcesinin, teyze. Havanın kararmas& heyecanını, bur pk küadesini taktı. 

YAZAN 
Birinci temsilden bir_ hafta! düşündüğünü öğrenrooğe başla - ı indirmişt.i. Fak~~ kapı, her _intizar 

evvel Beyoğlu caddesı. E- mı.şlardı. ve tahmıne ragmen, Sebatı efen
minönü, Bahçekapı, SultanahmecL Evet, cidden Apustol kendi mes dinin haremi tarafından değil de 
Edırnekapısına, Beyazıddan Yedi- leğinde bir dahi idı. yaJbançı bir kadının himmetile a-
kuleye. Aksaraydan Topkapıya * çılnuştı. 
Karaköyden Bebeğe, Kadıköyden Herkes Hava _ Cıv:ı ile meşgul - Behfoe hanrm ıburada mı? 
Karıtala. Boğaziçinin her iki sahili, iken kim Şetvanı düşünürdü? Onu - Behiee hanım kim? 
ve bütün Adalar muhtelif renkli kim görmüş olabilirdi? Kim onun - Canım, Sebati efendi, Hafız 
neon lambalarile süslenmişti. hakkında malumat verebilirdi? ... Sebati efendinin haremi!.. Yoksa 
Bütün şehir bir bayram bir donan Kimse! .. Kimse!... Zavallı Didar ~anlış mı geldim. Bu ev Sehati 
ma gecesi manzarası arzediyordu. her tarafa baş vurmuş, her ttaraL efendinin evi değil mi? 

Apustol daha ileri gidip Galata tan sormuş soruşturmuştu. Fakat Böylece başlamış olan bir mü... 
yangın kulesinden Beyazıd kule- bütün gayretleri semeresiz k&l- kalemeden, rndar, Behıce ham
sine ipler germek ve mahyalar kur mı~tı. nun vefatını, Sebati efendinin de 
mak istemışti. F'akat vilayet rve istanbula ~eldiği gündenbeıi bL evi satLp memleketi olan Gerede
beldiye makamları buna müsaade care Didar talihin makus darbele- ye gitmiş olduğunu öğrenmişti. 
etmemişlerdi. Bazı geceler, Çamlı ;ine hedef olmuştu. Maruz kalmış Şimdi Dida•: ne yapacaktı. Ken
ca tepesi üzerinden, vaktinden ev- olduğu müşkülat ve aksilikler bir di tabirine gi.ke kolu, kanadı ke
vel doğan güneş gibi. Hava -Cıva- üs, bir istinadgah olarak tayin etti- silım.işti. Bir müddet yüzüne ka.. 
nın ismini teşkil eden harfler pa- ği Beşiktaştakı Hafız Sooati efen- panmış olan kapının önünde, ka
rıldardı. Mekteb çocukları sinema dinin evinin kapısı önünde başla- rarsız. şaşkm kaldı, 
yıldızlannın aşk maceralarnı u- mıi±ı. Didar, vapurdan iner inmez - Bak b:iş1ma gelenlere! .. Şim
nutup Hava - Cıva'nın ne yediğ~ni, doğruca 00 esk! <Wstlarına gitmişti. di ne yapayım?... Nereye gide
ne içtiğini, ne yaptığtnı, ne söye- Hafız Seıbati efendi (ler) le uzak. yim? ... 
diğini, kaç saat uyuduğunu, kaç tan bir karabet vardı. Didar paket- Sokakta lr..alacak değildi ya .•. 
sııgara içtiğini, renklerden hangi .. leri, boh.çalarile kapıya vaml ol- İstan!bulda birkaç tanıdığı ki~ 
sini sevdiğini spol' hakkında ne .DlUf. tokmağ.l birkaç defa. kaldlrtp ler vardı, fak.at bunların nerede o.. 

zadeei Macide oturuyordu. Didar telıişını, korkusunu bir kat daha Bunun üzerine, seyriciler, pehli.. 
Macideye gitmeğe karar verdi. Bir artırıyordu. Durmadan: vanlar kumanda verilmiş bir kıt'ai 
taksi durdurdu, içi.ne eşyalarını - Gördün mü başıma geleni. askeriye gibi birdenbire oldukları 
yerleştirdikten sonra bindi ve şo- ben şimdi ne yapayım, ne edeyim, yerde sessizce mıhlanıp kaldılar. 
före Aksaraya gjtmesini söyledi. nereyıe gideyim!... Tehlike başlamıştı. 

1 
Henüz Laleliye gelmemişti ki Deyip :iizlerini dövmekteydi. Herkes, Yueufun bu şak künde.. 

Didar kendini yabancı bir şehirde Nihayet ağlamağa başladı. sinden nasıl kurtulacağını dü~ünii -, 
zannetti. Caade tamamile değiş- - Üzülme teyze ... Ne var, ca- yordu. 
miş. yepyeni bir m.auzara arzet- nım, ne oldu?... Yuşuf: kündeden kurtulmak için, 
mekteydi. Maamafih Didar Laleli Didarın perişan hali şoförü mü. yüz okkalık g·;vdesi!e bel kmp .ileri 
camiini tanryarak şoförün kendi- teessir etmişti. Sormuş olduğu ·bu doğru atıldı. Bu hareketle hasmının 

ön kasnağın:ı takılı olan elini sök
sini baŞ'ka bir semte .götürmek is. sual Didara, denizde çırpınıp bo- mek ve bu suretle kurtulmak isti-
temediğini anladı ve btı adam.Jn ğulmak üzere olan birine uzatılan yordu. Ve ctlaturka güreşte de şak. 
muhtemel suin1yetinden doğmuş bir el kadar kıymetli geldi. Tab'an ki.indeaine kartı yapılacak yegane 
olan endişesi silindi. Evet burasl ketum olduğu halde şoföre sergü- hareket te bu idi. 
Koska cad1e..iydi. Faka·t ne tebed- zeştini anlattı. Fakat Şetvanın Fakat; Mollanın çolak eli, eııaseo 
dili!... Cadde genişlemiş, ortasına hırsızlık suçu zannı altında bulun- dirsekten oynak olmadığı için onu 
yıeşillik me'.'aklısı biri tarafınadn duğunu söy~emedi. açmak mümkün değildi. Boşuna 
çimenler dikilmiş, adeta başka bir - Kocam İstanbula geleli, haf- zorladı durdu. 
sokak olmuştu. talar, aylar geçtı, haber alamadım. Nihayet; Molla, hasmını aşırıp 

Şoför, Didarın tarifi üzerine Kalktım peşinden geldim!... OJiluzunun üzerine açık düıürerek at 
Tevekkül hamamından sonra, Demekle iktifa etti. Şoför gü. tı. Bu sırada son elinin baı parmağı 
tramvay durağından itibaren. sağ- lümsedi: da Yusufun gözüne şiddetlice çarp.. 
daki ikinci sokağa saptı, ıbu soka- - E teyz.?!... Buraya İstanbul tL 
ğm üçilncü .. Üçüncü sokak yok- demişler!. .. Şu İstanbul yok mu -------
tu. hatta ikinci dahi yoktu. Burası şu İstanbul, kimlerin /başım dön- U> suıtıa.n AZizln ba«>ehliftDJ.ann-
İstanbulda hüküm süren hummalı dürmedil... (Aılcasa 'Hl') dalldJ.r, Sivulıd.ı.r. 
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1 S P f 1 
S p O R Hikaye: Dipl~doküs-

. on os a • ten gelme msan Askeri vaziyet Bir memleket 
meselesi 

G 1 d 
•• (Battanıfı s inci· sayfada) ~ 1 inci ... vtada). 1 mek icab eder. Bu suretle her şey 

a ata a ay lame b" aliz _ . t rd Fakat, Y.unarustandan rJc'at etmış değişir. Mesela, muayyen bir kuv- (Bat t.nfı 1 inci IQhda) S r un Ve tıaatt: ~ı=ım ~ı:~::ıı~ iurnçin~ ol~ Yunan askerlerini~ de G!rid vet tarafından, muayyen bir to _ zalı::ere edilirken bazı meh'usları • 

d L-- "-' :.- -dd .... t~ ~- b.l müdafauuıda kullanıldıgını hesab poğrafi vaziyeti üzerindeki rnuay- mızın, içkilCl'imi.ıin derecesinin yiİi 

F b d 
e A.ıba vır nıu e ..c uyuya ı - ed bili' · z t d dah L aek olduğunu, bir kısım kadınların 

h • • dim. e rız . .. a en. a a, . .a evve yen bir müdafaa hattını yarmak e d d ~-r votka iptil&sma tutulcluklal'.IJldan ner a çeyı yen l Tren ineceğim i9tasyona geldi- ~n e mu~ aasız değil~ı. Yuna- için ne kadar topçuya, ne kadar yana yakıla bahsetmeleri malum. 
g~ı· zaman. çok ı=iiku"r bu korkulu ni6t~, he.nuz taarruza ugram.amış piyadeye, ne kadar tanka ihtiv. ~ 

( e.,tarafı 1 İılcİ sayfada) 

B 1 .~, ..... Milrı ku·· mede ·-·, eşiktaş 5 - • Spor 1 ' 
Oyunun ilk dö..'1 dakikası Beşik takımların vaziyeti 

taş müdah~·.ı içın pek müşkül ol- O. G. 8. M. A. Y. r. 
du. istanhulspo:- üstüstc ıki büyük Beşiktaş H 12 2 - 42 15 40 
fırsat kaçırdı ve Mehmed AH cıcL GSaray 12 8 2 2 30 16 30 

den fevkal:ldc ıkı kurtarış yaptı. ~-=-~e :: : ~ : r!! ~ ;~ 
Kendiru toplamak zorunda ka - A.Ordu 15ı 5 s 7 3-0 44 28 

lan Beşikta~ devamlı hücumları- İ. Spqt- 14 5 2 '1 29 35 26 
nın 7 n::i dakikasında Hakkının D.Spdr 15 4 2 9 23 32 25 
pasıle İbrahim:n güzel şütii ilk go- Harbiye 11 t 2 5 20 21 21 
lü tesb)t 2t~i. Dört dakıka sonra G B\rliği ıs 3 1 11. 19 00 22 
Hakkı sıkı biı vuruşla BeşiktRşın ~ n 1 5 5 21 ~ li8 

ikinci gol,jniı yaptL "-··········-······•••••••••• ................ ..J 
Be§ikt~ş hakim oynarken, ha. r Galatasaray devrenin sonlarma 

k~in. !s~a,.,bulspor aleyhine ver- tama:rıile hak!m oynadı. Fcnerbah 
dıgi bır tkı karsr oyuncu.1arın ve çe mudafaa yapmak mecburıyetın
aynı zamand.ı S<•yircilrdn sin•rle- de olduğu için çok müşkül vaziyeL 
rini boz·fo. İstanbulspor aleyhin<: lerde kaldı. Devre 1-1 berabere 
verilen lüzumsuz bir penaltıyı bitti. 
Hakkı 21 ine. dakika kaçırdı. Galatasaray ikinc! devreye Çflk 

Ma-ç ço'{ favullü oynandığı içi•ı büyük bil- hakımiyetle başladı. 
tatsız cereva-ı ettı. Beşiktaş müda- Müdafaadan biı ıtürlü kurtulanıı
faa.smm ç,l!;. bozuk oynaması ta. yan Fenerbshç~ hlr an ciddi teh
kımın büd.ı ahengım bozduğu likeler atlatıy->:, Galatasaray da 
için İstanbulsporun hücumları teh tazyikı glttikçc büyütüyordu. 
Jikeli oluy ırdu. İsabetsiz ~ütler 12 nci dakika ikinci golün ışare
yüzünden İstanbulspor mühım f•r- tini verdi. Salabattin sıkı bir 50} 

satlar kac:rd!. Oyun müsavi bır vuruşla beratJerliği çözen ikinci go 
,ek.ilde oj'Ilanırken 36 ncı dakika- lü mükemme~ b;.r şekilde yaptı. 
da İbrahim ltRfa vuruşile Beşikta- Galata.saray oyunda hakinı oldu -
şın üçüncü sayısını yaptı. K...ıvvet ğu halde karsısındrl noksan bır hal 
li bir sıca~m tazyjkı altında knlan de °Çalışan Fer-eibahçeye nazaran 
oyuncular g~vşediğinden devrenin daha durgun oynadı. Bu büyük 
48 inci dakıı<asında Fev.zinin :favıL avantajdan jst.ifade etrı:ıek ıçin 
lü üzerinP. Tarık penaltıdan İstan- icab eden faalıyet gösterilseydi, 
bulsporun biricik sayıtıını y:ıptı. sayıların adedt pek tabii çoğala
İstanbuls:;>..>: da sahada 10 kışı kal- bilirdi, 
dı. Devr:? Beşiktaşın 3-1 galıbıye. 
tile bitti. 

İkinci •levredt• iki tnnıf da der
mansız bir halde iOJ. İsteks:z hıi
cumlar. defibela kabilinden veri. 
len paslar içinde Beşiktaş gene ha
kimdi. Fakat netice almak için la
zım olan hareketten de eser yoktu. 

Devreo··ı müh;m bır kısmı Hak 
kı. Şeref. ŞG.krü ara~ında rr::.;te
madiyen pac;;.t-şmn He g< ç.ti. Nc·t~
ce almamak•n -ı başka bir ı~e ya1 a.. 
mıyan b'.! paslar, dakıkalar~ de 
vam etti ...-~ mümkün olduğu ka • 
dar da s;n•r bozdu Dcşıkt:ış tnkı
mı tek kale oy:ı:ırke>n güzel bir an. 
wenman y:ıpıyor gibi idı. İstek!: 
ve isteksiz bT sürü şut çekt:-ıı Be. 
ıiktaş, 37 ne. d.ıki.h.aJa Şncfın vu 
ruşile dö .. ıiı!ncu g•Jliı de yaptı. Is
tanbulspm· oyunu adeta terkctrr.i 
ge benziyordu. Laf olsun diye hü. 
cum yapa., Beşiktaş 42 ncı daı< ka_ 
da İbrah: rr.i:~ k:fa vur:ı~ile bt:>şın
ci sayıyı da çok ko:aylık!a yaptı. 

Fenerbahç'! hem beraberliği te
mine. hem de sayı adedlerhıin ço
ğalmamasınu <!•kkat cdu bir oyun 
la işi idare etti. Galatasaray mütla 
faası kadar kuvvetli hücum hatti
le galihiyetı garanti etmiş ve sou 
dakikaya katlar cicvam eden bu 
mücadeleden 2-1 galib çıkmı~tır. 

Galatasaray: Osman - Faruk. 
Adnan - Mus:l, Enver, Salim -
Salanattin, Mu.9tnfa, Cemil, Bü
lend, Mehmed Ali. 

Fenrebahçı>: Cihad - Muam
mer, Murad - Ömer, Zeynel, 
Lebib- K. F'ikret, Yaşar, Ali Rı
za, Niyazi, Naci. 

Ömer Besim 

lstanbul atletizm bayramı 
Dün Kolej sahasır.dı:t htanbul 

atletizm bayıamı yapıldı. Müsaba
kalarda elde edilen dereceler dü. 
şüktür. Bum:nia beraber Istaııbu
lun sayılı ofa."l bu müsakası güzel 
oldu. 

Alınan derecelc:r şunlardır: 
100 - Cezmi 11.4, Muzaffer 

11.4. 

~- ldu - b da, eml k .., «Son Poata~ okuyucuları, içki • 
:rüya da bitmişti. Rüya diyorum, 0 ~ ~ m. d e ~~-n. u: hasıl olacağım askerliğin eski tec- nio aleyhinde ve lehinde, içki mem. 
fakat rüya olamazdı. Cebimdeki n;~ mG .. d ~na ~ı dte ı..·ırı.erı rübeler üzerine kurulmuş olan kla nuiyetinin mümkün olup olmıyaca
bravnik bunu isbata kafi idi. a ır en ın a asın a a uır ita- sik fenni, bir takım takribi hf>Sab- ğı hakkında yapılan neşriyatı da el

Seyahatimin sebebi, eski bir kım h.azı.r~ar yapmış bulunuyor larla gösterebilirler. Bu hesablar- bette takib etmişlerdir. 
arkadaşımın bir nehir kenarında- v~ dann8: lt~ya. t.arafından gele. la yapılan taarruzun gayesi, kar - içki menedilnıcli midir? içki me-
ki 'llA d b' k ·· · bılecek bır surprızı unutmuyordu. şıdaki müdafaa hattmı kırmak ve d'l b.li ., 1 k. · -1 · ,.u··ru··ı--vı ooın a Lr aç gun geçır. y . hft-ı..._ ·ro'k ne ı e ı r mı. ç ınm 1 en ., "''" 
mekti. İstasyonda onlar karşıla- İ u~l~zlietan d Cll'lA:: ,gık 1

1 
ten sok nrda, arada açıl.acak g~i~e hücum eden mahzurlarını önlemek mümkün mü) 

l d Se t .. .:ıra t' b ngı ı er a aya as er er çı ar ı- kuvvetlerm g<:>r13ın• ve aradan B h fik. ı ··tt h"d d 
mış ar ı. yana muu c ınce a- . "kl . .. · u ususta ır er mu e ! e • 

d ı . kt k ]ar Ve tesıs ettı erı uslerm mucıa gerilere ~~asını temin etmektir ... }A· 
şım an ~en.erı oracı a ısaca b . . -:.-··· · gı 'tır. 

l t b . . . d .. t . faasını, ırmeı derecede kendi el- Halbuki problemi kuc:: bakıc:-ı müta A .. ı · ·· me•eles1· an a mış, rovn!gı e gos ermış- . .
1 

• :.- :.-· şagı yu :an g• :ıun " 
tim. lerıl~ t.anzım ettı e::-. lea ettiğimiz zaman, mesele büs- halinde dedikodusu devam eden 

.B. d _._. ı·· l ·mı· · "k d' .Butun bu sebeblerden dolayı, bütün başka bir mahiyet alır. Bir bu mevzu bize .,, fikri ilham etti: 
ır euuıre uy erı n aı en ı. G. 'dd ··h· b. ··d ! k ,.. .. 

ken ol<ibğunu hissettim. Delivi ır~ . e mu ım. ır mu a aa uv- cepheyi yarmak için şu kadar in- Muhittin Birgen, Halid Fahri O • 
gömrüştüm. SükUnetle yürüyo~- vetının bulunduguna v~ ~unun za. san, silah ve cephane kuvveti ye- zansoy ve Bürhan Cahittcn müte -
du. Valizini taşıyan bir uşak onu yıf .mevcudlu da olsa, ık.~ fırkad~ rine falan veya !ilan noktaya in- §ekkil bir komite yaptık. 
fakib ediyordu. Dostlarımı müte- ~Jc:>ık bulunmadığına hukmedebı- dirileCek şu kadar paraşütçü k5fi Okuyuculanmıza 15 ~~nlük . bit 
bessim bir yüzle selamladı. Hatt5 lırız. . . _ geleceğini lıesa!> etmek büsbütün zaman bırakıyoruz. lçkinın leh~e 
b ·b'l t "-- - - - · İngılterenın bu adayı mudafaa ayrı ve yeni bir c:eydir. veya aleyhinde. zararlı olduğu, ol-ana ı e euÇssumunu esırgeme. 1 . d.ğ. k t b" ··k ~ · r mese esme ver 1 1 ıyme uyu - Tayyare denilen icad insanları madığı, men'inin mümkün bulu -
mı~. İşte bu adam. t~-_ Bizzat büyü·k· Bntanya ~aşve- kuşlaştırmıştır. Şu halde, askerlik nup bulunmadığı; bundan fayda 

D d. D st -ıa··. kılı, Mayıs ayı ıçınde muhtelıf ve- fenni de bu kuşlaşma hnreketini görülüp görülmiyeceği hak.kında 
e un. ~ um gu u. ·ı l l lduguv be •an""• d"" •· ) · · k l k Al ed b d sı e er e yapmış o ~ "'" takibe mecburdur Girid muhare- UJunee erını ya=aca o an o uyu.. 

k a.4ba ay bel :,r:orsun~ . ~ ~ ~~ arasında, Girıdin ehemmiyetini besi bize bu me~ ifadenin al- culanmızın cevablen tqkil ettiği • 
fr ~d d n~ V \1~. reı~, .s~ı ·İ izah etti ve adanı.ıı müdafasına bü- tında gizlen~n fenni hakikati miz komite tarafından tetkik edi -

b
.e . e B~t" rıkcr ır. h alykıe zarı tün imkanlarla çalışılacağını an - vazıhan go"stP-rdi Bu harekette fev lecektir. İster lehte, iater aleyhte ol-
ır tıp. u un asa.na ll sever- Ada .. ı.. h · · · -:- · 

l Aklınd ıd ~ d . lattı. nın strateJı ... c emmıye • kalade insanların yaptıkları b·r sun en lı:uvvetlı ubabı mucs~la-
er. an zoru o uguna aır ti d t b h ·ta ·f d'l k . _ _ 1 - ı b jk· k 

en küçük bir şüpheye bile düşüle- b .. ~ za enklu ush~sl ~. e .ı ece rnucıze gorme~e luzum yoktur; e, en guze ceva veren_-.,.ı. o u~ 
B • .,,., 1 ~- •b' uğra ne utün eme t.'rJ a,t ı gosı.crır ma- ortada sadece bir yenilik vardır. cumuza bir hc1~r;ı olarak rurer gq. 

rnez. ~ ... n en.ııı: ıze r, hi eıtt ın· 
hoş adam, görece~sin. Y e .. ı.. Bu yeniliği anlamak, ister mü.ta- müş kol saati tak~im ~de~e~z .. 

_ GeceYi bana zehir eden bu Bu ~ulahazalardan çıkarıla • has .. c;ıs bir a~ke:.- oJsun, ısterse elıne Cevablar azamı 15 gun ıçınde 
d ·· ·· ld "- - k · cak neüce, Alınan taarruzunun 1 silah almamış bir insan olsun elimize geçmeli ve kağıdın yalnız a amı omrum o ua.ça gorme ıs.. .. d f b. d k 1 ' 

tem.em. Herif az kalsın beni öldü- mu a .aasız ır a aya ~rşı Y!P1 - herkes için kabildir. Şart. bahse bir tarafına okunaklı olarak yazıl-
rece:kti ~ş hır ~areket o~adıgını gos~~- insanlar gibi yerden değil, kuş- malı ve zarfın üstüne «Anket» kay 

· rır. Belki. ~e bu m~~a~nı~ henuz Iar .gibi havaden bakmaktır. dı ilave olunmalıd:r. Netice bir •Y 
- Sen yanılıyorsun, komparti- tam teşkilat ltuvvetmı ıktısab et- S. G aoma ilan edilmiş bulunacaktır .. 

mandaki deli ihtimal belediye rei- mesi için icab eden zaman geçmiş 
sini andırıyordur. Faka.t o olamaz. değildi. Fakat, .iş ihmal edil.m;ş bu 
Eğer reisi tanıiaydın, böyle söyle. ıwunuyordu. 
mezdin. Jfa 

Bir an dur~klanuştım. Dostla- Müdafaası hu suretle hazırlan. 

Maliye Vekilinin bütçe müzakeresi 
münasebetile Meclisteki beyanatı rımla birlikte gidecek mi idim, mış olan adanın. hava yolile indi-

yoksa belediye reisini jandarma- rilmiş olan nisbeten küçük kıt'alar . . 
lara gösterip gece başımdan geçen tarafından yapılan bir taarruzla (Battaraft 5 inci sayfada) ~ekte ve bu va~yet paramızın ~n 
macerayı nakletmeli miydim? He- k.ıısa b" -ddeıt zarfında hak.im munz.MD olarak ihracat mallarımı- .nıt.ı1uarını takvıye eylemektedir. 

k .ır mu . . . • di~ r · asalarda serbest döviz- Serbeet altın satıılarında zaman za-
le şimdilik alsın. bir silaıh kuvvetinm ;stılası altına zm g1me pı~_ı..A 1 h 1 .• d- man görülen gayn· tabii yük.seliıle-

A 1 Y 1 · h ..... _ ba ıl b. · · le satı aaı .ıııı-..aıı arının usu u o- . . _ .. - n arJz. 3 nız sıze a~r alınması, z arına ır rnucıze gı- . . . . . b" d rcceye kadar nn sadece eıyas'i buhranlardan mu. 
· b d k ld " . ·· ·· ·· H 1b k" sk vız vazıyetinllzın ır e .. vereyım, ura a a ıgım muo. bı gorunur. a u ı a er- tah ku\>ctJnesine yardım etmiş ve tevelüd olduğunu ve alıcılar ıçm 

detçe taıbancamı, daha doğrusu de- likte mucizeden bahsetmek. sa leketimiz iç.in lüzumlu bazı hı&iki bir zarar teşkil etmekte bu
linin tabancasını bır yere bıraka- askerliğin değil, edı,.biyat sı- ::irara serbeet döviz tahaiUne bu lunduğunu geçen sene uzun uzadı-
mam. nıfının işidir Askerlikte mu. tle imkan bulunabilmiftir. ya arzetmiştim. Milli paramızın fev 

Bir otomible bindik. Bu esnacia cize değil, maddi ve manevi aure O ticaretimiz tt.ali.de ~hval ic;inde g~diği son 
belediye reisi Vricre de mükellef kuvvetlerin hesablan ve bunların iŞ hır senelik munzam tecrube devre-
bir otomobilin direksiyonuna ku- hareketlerine hftkim olan unsurlar Avrupa harbinin chı ticar~timi.: einden aonr~ da ayni mütaleala!ı 
rulmuştu. Oto~nobili ağır ağır ha. vardır. Bu bakımdan, Girıd mu. ziın hacmi Ü2ıerindekiTi. menfı .. tam telı::rar ve tıyd .. etmekten başka bır 
reket etti. hare'besinde bir mucıze değıl, bir dev~ ~~tedir. acaret muva • fey ya!".:1ıyacagım. • ... 

- Yahud da dclı olan benim ..• yenilik, askerlik fenni bakımını:ian 1 ~~ ı~~e olrndaklla be~~betr Oahllı ve harıCI borçlar 
· • • - • l ıthalöbn a;uuuıaeı, ev et var.wa ı 

Ya:hud da kim bılir, akla hayret bı~ ~ılab. gQrme~ z~~un ~ ~r. üzerinde olduğu gibi iktısadi baya- Dahili .ve harici. borç~n1?u=ın 
veren bir hadise .•• Bu kadar ben- Hadısede bır mucıze gormek ıçın, t ızıcl da teııi.r icra etmekten hali 1941 malı yılma aid tabitlen ta. 
zeyiş. insanın zihni, eski askerlik fikir· k~ıy~r. m11me~ ~çey.~ ltonulmuft~r. Borç. 
Akşam yemeğinden sonra d~t- !erinden ve ordularm karşılıklı lthalit ve fıracat yekunlan l~~ vcalesile duyunu umu~~Y~ mec-

lanmla köşklerirrln bahçesindt: o- kuvvetlerine ve hareketlerine aid 1938 yılında 294. 7 milyon lira iken ~ lıakiunda aon defa hükumetçe 
turmuş, siga4alarımızı tüttürüyor. umhmi strateji ve taktik kaıdele- 1939 da 245.6, 1940 da ise ) 80.3 ~trih~ olunan ka.rara. ~emas ebnek 

rinden bir türlü kurtulamaması milyon liradan .ibaret kalmıttır. lh- :aete~. ~vrupa harbın~.n geç~n .ae
duk. Belediye reisinm uşağı kop . ..:ı.. d H "b k. G" ·a t ru ... _,.,,. yıllarda :91naile nekı ınkıtaflarından mutevellıd va-
k ı.. ... -..,-"41> :...J: G'. ler· korku ıc..,u e er. ar u ı, ırı aar - rac-:ınıız -J- . t d" . 1,_, • 
OŞa .._."'s" ye guuı. OZ ı - d kJes "k k }' K k . d } . . 1 .... 9 f 2 7 3 ve 1 1 .. milyon lira zıye 1 Uy\lnU umumıye meCJ.l.lllnl 

dan büyü.mii~tü. Bir elinden kan zun a ı v·as ~r 1 aı e .. c:ın:n olm~ ;ctıaiatımız ~ '1938 yekunu ifayı vazife edcm.iyecek bir hale ge
akıyordu: pek çoğu degışm.ış olarak gorunu- 1 149 8 d 1939 da 118 2 ye tirmiş olduğundan devletin itibarını 

- Efendi, efendi çıldırdı. Hanı- yor. Mesela, Girıd ~areketinde r 9a:o da .da 68. 9 milyon liray~ dü; ve h~illı:_rin bukukun1;1 m_uhaf~ 
kı k t" n-- raya g re •CJileı> mefhumu hıç yok - ..... , gayeaale hülı::Uınet mecHse aıd vazt-

mı ve zıııı e'i ı . .o.:.u a - h efh d mur-r. f ı · "-.!__ ·f lı:: lı:: 
k ldwn 1 t h r p 'mi bı tur: •cena ll m umu a H _ı_ hali d la .1 h h e en uu.zat ı a etme arannı ver-

90 daı:t•ka içinde b•tkın ve bav
gın bir iıale gt-!en iki tnkım da sa
hadan ayrılıı ken maç 5-1 Beşikta
şın lehin•'ie blttı. 

G. Saray 2 - F enerbahçe 1 
200 -

23.3. 

ce 0 • ş e ka ıdm. eşlıd' • pek ehemmiyets;z olarak gö • ... ---~~ b!~aı e ddeje'!' fur mit bulunmaktadır. Bu auretle e9lü 
Muzaffer 23.3, Cezmi rakmadı. Buraya a ar ge ı. Dah· d ğru .. ırrıem.n:a.ette ~ ma e erın - devirlenlcn kalımı ve mali tarihi-

Dostlar k -'-- l ze çarpar. a o soy- tahdid edilmit olmasından ve . h '--
un pe t<1.U<1nsızmış ar. lemiş olmak için dıyt'lim kı her racı 1 ·1 1 akli ··-t. .. IAtı d mızde acı auralar bıraltmıı OIAD 

Maçı:ı o.ışhn~ı iki takım ır.u
da!aasın1.:ı fa7..a çal:şruasını Jcab 
ettirecek bir §eKılde ıdı. K<:rııiık
lı sarfc<l len enerji oyunu çok su
ratlı bir half' geCrd;. Fennhah)e, 
Galatasaı a) oyuncularını bırer bL 
rer marke edtrJ oynıyarak müd.ıfa 
aya daha fazl.ı ehemmiyet vermiş 
ti. Galatasaray hücum hattında 
yer alan Cemil canlı oyunile Fener 
müdafaasını ü7.en b:: ovıına s-:beb 
oldu. 

Birkaç dr.kika Fenerbahçenın 
tazyikı altı~da kalan Galat.-u;aray 
bu sarsıntıyı güç!iikle atlattı. İşte 
bu anda mükemmel bir snlaşm.'.l 
yapan Gal&tııscray Salaha.ttinin 
mükemmel şi.ıtile ilk golü ynpı. 

Oyuna azam~ Lir sürrat daha jlave 
edihni§ti. FeC'!crbahç-:! kısa zaman. 
da be.rabzrlik için müc;ıdeleye 
geçti. 20 ncı cıak~kacla Küçük Fik
ret, parlak denPcek bir şütle be
raberliği temine muw .. ff"k oldu 
Fener'bahe. belki de Cemili saha
da yeniden görmüş olduğu için 
sinirli ve sert oynuyordu. 

Üstüste favuı yapan Fcnerbı.h
çe sağ müdaf·i Muammer, Salıme 
kasdi bir tekme vurduğu !çin 22 n
ci dakikada hakem tar.1fınd~m sa
hadan çıkarıldı. Fenerbahçe müda-

faasında ağı~ bir gedik bırakan bu 
boşluk Galat.asaıaJ için büyük bir 
avantaj oldıJ. Bu vazi ·mi idrak e
den Galatacır.rsy fırsattan istifade 
etmek için çok efor sarietti ist: de 
kolay netic-? alt:'a'lt mümkün ol
muyordu. 

400 - Ançus 53.7, Ahmed 53.8. 
800 - Rı?.a Makaud 2.03.6, Ke

mal 2.04. 

köşke koştular. Ben orada uşakla ile" ıneihum da aynen vardır'. fakat ~e nub e n. ~at .~u{..u a lnd ~n bir teşekkül tamamen ortadan kal-
kalmışt U ~ ğl i" d ı , dogan u vazıyeb munıa;.un o ugu d ılım bul kt d Ald .. 

ını. şagı sa am e ın en erkanıharb haritaları üzerinde kadar önlemA üzere lüzumlu mal.. 11 llJ uıwna a ır. 1g~~ 
yakalayıp çalıların arkasına çek- b" k . h k ı· t a 1 ...ı. d.. . _ ı.__! • _ı. d" bu karar, borcunu tanımalı: Vf' öde-. muayyen. ır as erı are e ın s r ara aeıvcat ovız tamnSJ ve a&re ı.. ek b wıd c- h • et hükO. 

1500 - Rıza Maksud 4.20 2, bm. teji ve taktik problemlerini halli- tif temini gl>i tedbirlere ilaveten mm~:-u.uaöt_ ed ~.ı. ~nn .. utrıyrd.... h 
B 1 d · · · bah k d . ] k tle ) k.d ı .,. .... u..11 enuen sıoa e ıgı u-Vladmir 4.2•.7. . ~ e ıye re1;S'l . ~e apısın ank çlıı çalışan gözler, bu harekettekı bazı meme e 1 e a 0 u.ııan ~n- aaaiyetin yeni bir tezahüründen iba-

9.~~00 - Ejı-ef 9.24.4, İbrahim ~~r~u!;~ ;,~~~~ti~trafa ba - ~7:~:~ı~~e~:~il~~~~~~~;nı ı:: =a~la~~';!t~.n ~;a;:;~::ili~ rettir. Milli tasarruf 
Disk - Yavru 37.76, Melih limde~~;ı~~~· :~:e b:ı~:~ := !:a~ı:;~n:~~i~u:~=~· :~;~: =ır:~~ı:ı~~n:2'!'~~~ıl:!:= Bankalarımız emniyetle çalıı -

a3.04. lacaktır. ben onu orad-i da yakala- hassıs evveli, haritadaki çizgile- tadır. 1941 senesinde B.~!ri mu~ta. makta ve her aene olduiu gibi kir 
Gülle -- Zbu, 11·74• Ş~rif 11.67. mayı bilirim. rin ~poğrafik üadesini insan 0 _ zır ahval zuıbur etmedıgı takdmle temin ve tevzi edecek tekilde ıbilin. 
Cirid - 5i.2, Varak 50.86. Kapıdan çık!ı. Nehre doğru koş- larak deg~il, k'.lŞ olarak' okuyacak i~a~ımızı l 9•~ ae~ea~n.d~~ .daha çolann! ic.ap~mJf bulunmaktadırla~. 
Çekiç - İzzet 31.09 t d ask l .. d yük.eğe çıkarabıkcegımm umıd e- Umumı mahiyette olarak elde eds. 
Yüksek - Jerfi 1.80, Zelıa 1.70. u: t-.. ~~taarruzun~. a ~r ere gore . e diyoruz. Yeni takvim yılının ilk üç len bu neticelercle Cümhuriyet ida-
Tek adım - Çaroğlu 6.18, Nec.. - ~~e ora~a. . . dü gı.~· kuşl~a ~re tertib edeeektı~. ayında ithalatımız, geçen senenin resinin ilı:.tısadi sahada yüksek di -

det 5.88. ~ı, ağı: bır cısmın suya 
1 

Ş- Böyle bır planda bozulacak . bır ayni devresine nazaran kıymet ve rdttiflerinizle aklığı tedbirlerin bi-

ü meeınden haaıl olan ses duyu.du. •cephe», aşılacak veya çevrıle - rnik.tar itibarile fimdiden az çok bir rim::i deTecede müC91ir okluğuna 
ç adım - Yavru 13.61, Tur * cek bir veya birkaç ccenah. gene artış göeıterrniftir. Ticaret sahbın- tüı:ılıe yoktur. 

han 12·80· H , Cesedini iki gu .. n sonra değirme- vardır; fakat, buniarll karşı yapı- da gayrede.rimm, harb tartlarına İçin.de bulunduğumuz fevkalade 
Sırk - a .id 3.20, Münir 3-. laeak harekPtlerin planında bakıc: •mrTnıdt aurcılile ilbalat imlı::inlannı ...... Jara raiJnen mevduat va7 ivflti 

A k dak. maçl nin ~rkları arasıncia bulup çıkar- ..,, -J ·- _.. -., n ara 1 ar dılar ve birkaç gün sonra da ha- Jldk.tası artık yerde değil. gökte gen.İflebniye doina tevcih ebnit ba- memnuniyete pyan denebilecek bir 

Ankara, 1 (Hususi) - Bugün 
19 Mayıs stadında Milli Küme 
maçlarına devam edilm;ştir. İlk o
larak Altınordu ilf: Maskl'$p01' kar
şılaşmışlar, heyecanlı bir çekjşme
den sonra m&ç 3.3 beraberl'klt
netilecelen m;ştir. 

İkinci maç Ha:-biye takımı ile 
Altay arasında yapılmıştır. Netice 
AL'ay 3-2 galib gelmiştir 

kikat öğrenildi. Ticaret ~lerinde bulunuyor! lunuyoruz. haldedir. ~ünya ~a~i bubraranm 
H kef · tarzda mütalea eden fl1illf para mevduat miktarı uzerınde de Zil • 

spekülasyon yapmış, bir ara bün. . are ı ~ d 
1 

man zaman kendini gö.-teınıAten 
yesi düzelmiş. sonradan yanlış bir bır ~er ıçı~, her . şey. en. evve ' Dünya durumu dolayıaile t»ir ta. hali kalmadığıru ve 19 38 de 311 
hareketi bütün servet:nin mahvı- askerlik fennıne daır şımdıye ka- raftllll\ birçok iıra.c:at mallanmrzın milyon lirayı bulan mevduat mık. 
na şeb~ olmuş Vaziyeti ailesin- dar öğrenmiş olduğu şeylen ya hariç piyasalarda aerbest -dövizle tarının l 939 ıWhayetinde 280 mil
den gizlemek istiyormuş. Kendi t?ptan .u~u~ak, ~ahu~ .~a _h~ya. ve müaaid fiaAtla alıcı ~ulması, diğer yona indiiiru geçen sene arzetmiı • 
kendine kura kura zihnin; oynat- lınde bıldıği şeylenn bulun istika- taraftan ithalatın da bızzarure azaL tim. Tariıte yükselmiye meyyal o. 
mış. bana gelince, meğer ölüm in. met tertibini bozarak görüşlerini maaı serbest döviz ve altın karşılık- lan ve Mart 1940 da 298 milyona 
sana bu kadar yakın geçer ıle öle- ufkililtten kurtarıp şakulileştir - larmın gittikçe artmaınnı intaç et- bulan bir miktar, siyasi vukuata tl-
ceği yoksa gene kurtulurmuş. bi olarak Mayıı ve Haziran ayla -

Maarif Vekilliğinden: 
stanbul Belediyesi lanlan dan aonra tekrar tereHüe ba,ıamı,, 1 1 ı 1 

rında yeniden tenezzüle, Haziran• 

• l 940 takvim yıh nihayetinde 296, 
S80G sayılı kanuna terlikan Ankara Hasanoğlan köyünde açılan köy 

enstitüsü için yaptırılacak bınaların vaziyet plfınlarile avan projelerinin 
hazırlatılması ve birincıiik kazanacak mlmann detay resimlerini yapmuı 
işi 23.Mayı.s.1941 tarihinden 3.Temmuz.1941 tarihine kadar devam etmelı: 
üzere memleket min1arları arasında müsabakaya konulmuştur. 

MiisabK& .-nnuıe& Maarif Vekillitl ilk tedris&\ umum müdürlitiin· 
den alınaca:ttır. Bu prlnameniD Maarif Vekillili 1el.iiler dıertifinin 
d2h numarab AJ1llDda IMlfl9dilecetı illn olunw. (2817) (39'11) 

Floryada beledlyeca istimlak olunan arazi dahilinde bulunan üç evın ı.a.- Mart 1941 nihayetinde 312,5 miL 
miri açı.k eksiltmeye konu:muştur. Keşif bedeli 2'1"3 lira 93 kurut ve Uk temi. yon liraya varmııPtır. Harbin Bal • 
natı 206 lira 79 kUnıştur. Keşif ve şartname zabıt ve muamelat müdür. kanlara sirayeti Nisan avı içinde 
liifil kaleminde görülebilır. İhale 13/6/941 CUma günü saat 14 de daiml yeni bir çckiliı temayülünii- baıla 
encümende yapılacaktır. Taliplerin ilk teminat makbuz veya mektublan masına aebt'A> olmu~ur ve Nisan nl
ihale t.ariblnden ııeklz gün evvel belediye ten ~erı müdtirliifüne müra- lıayetin.de 298,8 milyona düıtüiil 
eaaaüa ~kları fenni ehliyet ve Ml yılına aid tiea.reı odası vesıtaJa. halde 10 Mayıeta 302,:; milyona 
riJe ibale günii muanen aaatt.e daimi encibnende bulunmalan. (4138) çılan,.tı. (Ana. ••) 



• SON POSTA 

CTETKİKLER::J 
.. SA (8aftarafı 2 aci sayfada) vantajlı vaziyetini idrak eden 

celc. Dakarı kendi kuvvetlerimiz- Fransa. hiç §iiphe yok. harbin so
r:!e zaptetmek bizim için hayati bir nuna kadar bu vaziyeti muhafaza ı 
ehemmiyeti haiz olacaktır~ de- etmekte menfaattardır. D Ş MACUNU 
mişti. Hart> uzadığı, yani karşılıklı o-

Demek ki, Amer:kalıların, Fran larak Almanya - İtalya - ingilterı? 
sLZların .garb Afrikasındaki .müs- yıprandıkları nisbette, Fransanm 
lem.lekelerini zaptetmek tehdidi, rolü - tabii bitaraf kaldığı takdir. 
sadece, Fransız - Alman işbirliğini ed - artacaktır. 
baltalamak ;çin ileri atılmış ma- Fransız garb Afrikasınm nü.fu
l mz bir 9Öz değildir. Bu fikir, su o kadar fazla değildir. Ancak 
rransızların hezimetindenberi, za_ 14.702.000 dir. Kilometre rnurab
man zaman ortaya atılmış ve dai- bama isabet eden nüfus miktarı 
ma ayni sebeblere istinad edege1- ancak 3 ıtür. Nüfusun ekseriyeti-
mqtir. ni, Suclan zencileri teşkil eder. 

Almanlar garb Afrikası için re- Fransız garb Airikasındaki Av-
el bir tehlike .teşkil etmeğe başla. rupalıların miktan 25 bin kişi ka
dıkları zaman Amerikaltlann bu dardır. Bunlardan 17 bini Fran
müıırtemlekeleri ellerine geçirmeğe sızdır. İklimin gayet berbad oluşu. 
talqacaklanna ic:ani olmak içjn or- burada Avrupalıların fazla mik
tada birçok ı:ıt"beıbler mevcuddur. tarda yerleşm.esinP. esaslt bir ma-

Bugün etrafında bu kadar gü- ni teşkil etmektedir. 
Nltü koparılan Fransanın Afrika- Fransız garb Afrikası, milyon. 
daki müstemleı.keleii nerelerj,djr? !arca hektar genişliğinde zengin 
Vaziyeti takib edebilmeleri için o- ormanlarla örtülüdür. Bu orman.. 
kuyuculanmıza -bira·~ da bunlar larda, envaı çeşid kıymetli ağaç
bükında izahat verelim. lar mevcuddur. Bilhassa Fildişi sa-

Framnzlarm Afrikadaki mii5- hilleri orman bakımından çok zen
temlekelerinin mecmuu 11 .küsur gindirler. 

Dişlere hayat verir. 
..-•ANCAK:-~ 

Her -6alı, öfW .,. alt
fCI"', iter yemelılen •nra 
nnıtlalıa lırçalamak ,.,.,_ 

Fındık Farelerile 
Büyük sıçanlan, 
Tarla ve her nevi 
büyük ve küçük 
fare ve sıçanlan 
itlaf eder. Tesiri 
ani ve katidir. 

FAR 
HASAN 
BUCOAYINDAN 

bir miktar ser
pildiği ve FA R 
MACUNUN
DAN ekmeğe 

sürülüp farelerin 
bulunduğu yere 
bırakıldığı tak-

dirde bir iki gün 
zarfında fare ve 
sıçanlardan -eser 
kalmaz. 
Hasan deposu 

milyon kıilometr~ murabbaı.dır. Bu Buradaki kahve plantasyonları. 
rakam. Frans1zlann bütün müs.. Fildi§i sahillerinde, Gine sahil
temleke imparatorluklarının 5/6 lerinde ve .Dıogomede bulunmak.. 
R'U milıllayidir. Bu müstemleke- tadır. Fildişi sahilleri ayni zaman
lier. A)meniz ltıYll&lldan başlıya- da kakao ihracatı bakımından da 
rat. Kongo nehrine; Atlantik sa. zengindir. Gine, muz ihracatile 
hilindeki Yeşil burundan, Mısır meşhurdur. 

tır. Ba flMllii fQflflGClan, 
mantaaım bir metot/la 
takib edenlerin ditleri 
milıroblartlan, ha•lalık
larJan muhalcu.a edilmif 
olar, pa•lanmaktan oe 
çürümekten kurtulur. Her 
zaman temiz. JJGl'lalı ue 

• A e 
Sudanına kadar uzanır. Fransız garbi Afrika müstemle-

Garıb Afrikası, Fransızların AL kesinde kasa.blık hayvan da pek 
rikadaki ıOOstemlekelerinin ~r- çoktur. 1939-1940 ıstatistiklerir.e 
kemni ıteşkil eder. cSiyah kıt'a•- nazaran 2.844.000 baş sığır; 
nm merkezinde bulunan Fransız 8.143.000 baş koyun ve keçi; 
garb Afrikalı, Fransanın Tunus, 435.000 eşek; 188.000 beygh·; 84.000 ı 
Fas. Cezayir gibi ~üstem~ekeleri- deve; 2a2.000 dQmuz mevcuddur. j 
~ .~ra~ların Afrık~d~kı. ~~ttı Fransız garb Afrikasmın Fran-ı 
illt\lva nertemlekelerını bırbırmc sızlar tarafından i~al ve bir mü5-
rapteder. Afrikamn Atlantik sa- temleke haline getirilmesi XlX un / 
hilı boyunca uzanan bu garb Af- cu yüz yılın sonlarına raslar. Fran 
ı:ikası müst~lekeleri sayesi?de, sızların bu lıavaliyi işgahnden ön- 1 
Fransa, Amerıkadan ve . cenubı ~- ce burada, toprak üzerinde şahsi 
merıkadan Avrupaya gıden denız mülkiyet mcvcud değilmiş. Top
~llarını kontrolu altında bulun- rak, müştereken bütün kabilelere 
durmak imkanını elde etmişti. aidmiş. Fakat Fransızlar burala-
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. Gerek Almanl~rın, gerekse İn- nnı işgal edine!', derhal toprağ• n 
gıltere ve Amenkanın pek fazla en iyi pa~alaı·ını, oraciaki Frans z 
ehemmiyet verdikleri, garb Afri- kolonizatôrlere umumi valilere 
~mdaki Fransız nıüstemlekele- dağıtıtılar. Yerİi halk, bittabi içe
nnın umumi mesahası, 4.701.575 rilere k~ı. 
kilometre murabbaıdır. Bu mik- Buralarını işgal eden Fransız 
tar, F.ransız ana va.tanından do- müstemlekecileri, bu havaliyi, her 
lriuz misli büyüktür. şeyden önce kendi endüstrileri i-

Gari> Afrikasındaki Fransız çin bir iptidai madde kaynağı ha
müstemlekeleri. 7 müstemleke<fun line geti.nneğe çalıştılar· bütün 
mürekkeb, bir blok teşkil etmek- mesailerini bu istikamete t evcih 
tedır. Bunlar sırasile: Fas, Sene- ·ettiler. Tabii, bundan ötıirü, bu
gal. Fransız Ginesi, Fildişi sahi- ralarda sanayi inkişaf etmedi, ve
U, Dogomei, Fransız Sudanı, Ni. yahud ettirilmedi. Mevcudı olan 
jeryadtr. Bu müstemleokeler blo- bir iki fabrika, oralarda elde edi. 
kuna, Versay muahedesi muc;bin- len iptidai mad<leleri tasfiye için 
ce Framızlann idaresine geçE>n yapılmıştır. 
Alman müstemlekesi Togoyu da Buna karşılık Fransanın garb 
katmak lazımdır. Afrikasındaki müstemlekelerile o-

Bu ırOOstemleke bloku içinde.ki lan ticareti, Fransanın dış ticare
müstemlekelerden hepsinin - Su- tinde mühim bir mevki işgal et
dan ve Nijerya müstesna - Atlan- mektedir. Garb Afrikasındaki 
tik Okyanusunda aahilleri vardır. Fransız müstemlekelerinin Fran
Gam Afrikasındaki bu Frans:z saya olan ihrsıcah, Cezayir ve Hin. 
müstemlekele,rinin her yandan, di"Çiniden oonrn üçü~ü gelir. Bu. 
İngilizlerin Afrikadaki müstemle- na karşılık Fransadan garb Afrika 
kelerıle sıkı bir teması ve hududu sındaki müstemlekelere yapılan 
vardır. Bugünkü vaziyette bu te. ihracat ta Tunus, Cezayir ve fün
mas ve hududun pek büyük bır diçiniden sonra dördüncü gelir. 
ehemmiyeti vardır. Çünkü: Bu va- 1937 yılında garb ACrikasında
ziyet Fransız müstemlekeleri için ki Fransız müstemlekelerinin dış 
bit tehlike teşkll ettiği gibi. Fran- ticareti 2.910 milyon franktı. Bu
sız Atl'ıka müstemlekelerini kulla- nun 1,375 milyon frangı ihracat, 
narak İngilterenin Afrikadaki 1,535 milyon frangı da ithalat ıdi. 
müatetnlekelerine taarruz etmek Garb Afrikasından Fransaya 
latlyen Almanlar için bır istinad ihr- edilen baflıca maddeler: 
noktası vazifesini görebilir. Kakao, altın, kahve, muz. pamuk 

İşte bugün Fransaya, mağlfıb palmiye yağıdır. Buna karşılık 
olmasına rağmen, A vrupada avan- Fransadan garb Afrikasma ihraç 
tajlı bir vaziyet temin eden, ona edilen başlıca maddeler: Manıfa. 
86z söylemek imkinını veren bu tura eşyası, pe•rol dErnir, makine, 
müstem:.ekeleridir. Almanların pirinç, şeker, şarap ilh ... gibi şey. 
Fransızları daha fazla tazyik eL lerdir. 
m'ekten çekinmeleri, hatta onlara Dış ticaret sahasında garb Afri
karşı tedricen müsaadekir dav- k,asındaki rnüstemlekelerle müna
nnmaları hep bu müstemlekeler sebeti olan memleketler sırasile: 
jUzikıdendir. Çünkü, Fransarun Amerika. İngil~re. Almanya, Bel
iflal altında olmayan mıntakala- çi.kadır. 

niul olarak kalır. ()_N_CI TERTİP 
ikinci çekili• 7 Haziran 1941 
İkramiye ikramiye 

miktan 
30000 
10.000 

lktamiye 
tutan 

30.000 
30.000 
30.000 

noktası ve kapısı olmasıdır. Da
kar, istiab etıtiği .gemilerin tonajı 
bakımından. Fransanın Marsilya, 
. Iavr ve Şerburgdan sonra dör
düncü limanı ol .. rak .gelmektedir. 

Fransanın .garb Afrikasındaki 
müstemlekeleri, bilhassa harb za
manlarında mühim bir rol oyna
mışlardır Geçen Dünya Haı'binde 
Fransanın Senegal ordusu, büyük 
bir '5hret kazanmı~tı. O zamanki 
Fransız başkumandan! ığı, Senegal 
ordusunu en tehlikclı, en ümidsiz 
cephelere sevkecierdi. B•J ha:eket, 
bir taraftan Senegalli efradın ce
saretile izah edildiği gibi, diğer 

cihetten. Fransanın ana vatan as
kerlerini korumak gibı bir düşün
cesile de izah edilınektedir. 

Geçen Dünya Harbinde, bütün 
ham devamınca. garb Afrikası 163 
bin asker çıkarmıştı. Fransa bu 
harbde de garb Afrikasından aza
mi istifade temin etmcği ümid e
diyordu. Fakat Fransanın ani çö
küsü. ıbu düşünceleri yarıda bı

raktı. 

* İşte, gerek Almanyanın, gerek-
se Amerika ve fngilterenin garb 
Afr~asıındaki Fransı~ ır.üstemle
kelerine, bilhassa Dakar limanına 
bu kadar fazla ehemmiyet verme. 
leri, yukarıda mufassalan anlattı.. 
ğımız 110beblerden ötürüııiür. Hiç 
şüphe yok. harb biraz daha devam 
ettiği takdirde, bu mfüatemlekeler. 
yakın bır atide günün mühim bir 
meslesi haline ~elecekleroir. Bel
ki de Amerikanın filen ha11be mü
dahalesi bile, Fransanın g~•rb Af
rikasındaki bu müstemlekelerile 
bağlı olacaktır. Hua" Aıı Ediz 
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1 
3 
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60 
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180 
300 
600 

3.000 
30.000 

34.300 

l Devlet Demiryolları işletme U. M. danı 1 
M•ıhacnmen bedeli (250.00C>) iki yüz elli bin lira ola.n 40.000 ton linyit 

ltönttlrü 1'1/8/Hl Salı pnO aaat 15 SO da UC>alı zarf usulü ae Ankarada 
idare 4Jılnaaında aatın alınacaktır. 

Bu ite girmek iltiyenlerin •.13'150) on üç bin ye.il 1h elli lıra!ık mu _ 
'9'8ıkltaıt teminat ile kanunun tayin ettili vea&taları ye teltlınerini aynı gün 
saa.t (14.30> a tadar tomi.syon reisliltııe -vermeletl llzımdır. 
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120.000 
60.000 
4S 000 
4'\.000 
30.000 
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30.000 
90.000 

540 .000 

---- r.m ba1et 3, 
yanm bilet 1 .5 lira 

Bir buçuk veya 3 
lira mukabWnde 
bunlardan biri 

sisin olabilir 

Satılık Köknar 
Devlet Orman işletmesi 

Amirliğinden: 

'to_mra.tu 
Karabük Revir 

l - Mencen bö]Ce&i emvalinden olup RUIDf8 ramp~ meYC1ld 
cSMlh aded muadili dH7• met.re mik'ap c.1~1 d81imetre mik'ap ~ 
tomr\ilU aç~ art.tırma suret.ile satıhta çıt.anlmı.ftır. 

nnı gözden çıkararak Afrikaya Fransanın garıb Afrikası sahille
,erleşen ve oradan harekata baş.. rinin en büyük limanı Dakar şeh
lıyan bir Fransa. bugünkü harbin ridir. Esasen D11ka:, buradaki müs 
mukadderatı (izerinde çok seri bir temleke blokunun idare merkezi. 
tesir yapabilir. Böyle bir vaziyeıt dir. Ulmum.l vali burada oturur. 
ker şeydlen önce, ltalyayı bir an Dakarda üç tane mühim dok 
evvel Afrikayı terke mecbur etti- mevcuddur. Dakar limanı, sun'i 
il gibi, Akdenızdeıd İngiliz hlki. olarak ıgenişletildiği için, büyük 
Jntyetini. kayıdsız ve şartsız ola. baro gemilerinin bannınasına da Şartnameler (208) kuruta Ankara ve HaıJd&ıı>af& veznelerinde satıla ., 
tak, ebediyen idame ettirir. müaaiclilr. cat.tır. ("235> 

2 _ Tomrutıarın kabukları aoyulmt.ı.1 olup hacim Ol'ta kınur berin.. 
den besablanml.§tır. 

Almanlar. Fransız Afrikasına Dakar limanı ayni zamanda 
ayak attıkları andan itibaren, mühim bir askeri deniz ÜS9Üdür. 
l'ransa tlerhal elindeki bütün koz- Coğrafi vaziyeti itibarile, Avrupa 
ları kaybetmeğe mahkumdur. Ya- ve şimali Afrikayı cenubi Ameri
ni Almanya, ancak Afrikayı ayale ka ve cenubt Afrika He birleştiren 
basıncaya kadar Fransanın yüzüne büyük deniz yollarının telaki et-
liileibilir... tiği bir noktada bulurımakıtadır. 

İfte, Jl'rana ile Almanya ara- Dakarm bir başka hususiyeti 
pdaki İf birliğinin hududlarmı de, ti J'ranm Sudamna kadar u-
1a)'in eden bu keyfiyettir, Bu &. UDa IDUllAP> tair phamp Fit 

--------------~------------------------------------
Emniyet Umum Müdürlüğünden: 

ı - Bil yıl İMallbul polia mektebine bir miktar C>Olis ataJyeri alın&.. 
cattır. 

2 - Oda ınekteb mHUDlan m~ihanalz olarait tabu& edilecekleri ~ 
1abailin devamı müddetince met.teb muratı kesildikten aonra polis me
murlulu maa11 kendilerine ücret olarak vertıecektir. 

3 - Tlıblile l SJl8l Hl &aribiode lrıflınaoaimdaD lııaJld ft kabul 
eıaıtıarım 6irennlet iltii,__ ~n bulunıdl&ll1an maba'Jin emniyet 
.., ... ...,,. ....,.... ••• •dide. <JtlT> a•. 

3 - Tomrultlara aid aatış şartnamesi Anltarada orman umum mtl -
diirlütunde, lst.a.nbul, Zoııguldak, Bolu, Çankırı orman müdtlrUlkleri!e 
Kara.bük devlet orman qletmeai revir lmirlifinde görillebilır. 

4 - Tomrultlann mııh&nımen bedeli clh liradır. 
ı - İateltlllerin " '1,5 muvalr.kat pey akçe.sile 8/ 8/ 941 tarihine rastıı.. 
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yona müracaatıan. (4058) ·-····-··· .. ·············-·----··--···-·-----····------------Son Poeta Mat"-ı N41rir.t MIWirla Selim Rqıp ~ 
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