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Bitlerle 
Massolinl 

5 saat 
görlştfiler 

Hariciye nazırlarile 
Başkumandanlar 

da toplantıya 
iştirak ettiler 

Mülakat Brenner 
geçidinde yapıldı 

Mülô.lttitta aiyaai vaziyetin 
gözden geçirildiği ve bir gö -

rÜf birliğine varıldığı 
bildiriliyor 

Berlin 2 (A.A.) - Yan resmt 
bir kaynaktan bildiriliyor: 

Bugün Brenner'de vukua gelen 
onuncu Hitler - Mussolini görüşme
si hakkında aşağıdaki tafsilat öğ -
renilmiştir: 

Beş saatten fazla sürmüş olan 
görüşmelere, iki hariciye nazınn -
dan başka, zaman zaman, Alman 
orduları başkumandanlığı şefi ma
reşal Keitel ve İtalyan genel kur • 
may başkanı general Caballero da 
i~irak etmiştir. Öğleye doğru ye -

(Devamı 3 üncü sayfada) 

Kadın avcısı 
Eyüblü Halid 
ka~tan olmuş 1 ... 
Meşhur sabıkalı, 

hapisten çıkar çıkmaz 
iki kadını dolandırdı 

F.yii.hlii. Halici 
Maruf kadın avcısı Eyüblü Ha -

lid, bundan on gün evvel son mah
-Xumiyetini ikmal ederek hapisane -
<len çıkmış ve bu kısa müddet için
de yeniden iki kadını dolandırmış-
tır. 

Dün zabıta tarafından yakala -
nan cür' etkar dolandırıcının son 

Bay Hitler ve MussoHni Lıı:ııdan evvelki Bren:n.er mülakatlarından 
bfrirıde karşı karşı_ya 

Olrld Fransa da 
mabarebesldabUlbarbe 
sona erdi dotra .•• 
Giridden Mısıra 
dönenler neler 
anlatıyorlar? 

Almanlar adada 
yeniden üç bin 
esir alındığını 

bildiriyorlar 
Berlin 2 (A.A.) - Alman or -

dula:rı başkumancl'anlıgımn tebli.. 
ği:Girid muharnbcsi sona ermiştir, 

(Devum 3 üncü ısayfaJa) 

Hür Fransaya 
taarruz 

edilecek mi ? 
Almanya Vişiye, hür 

Fransaya taarruz 
şartile silahlarını 

iadeyi teklif etmiş 
Londıra Z (A.A.) - Müstakil 

Fransız ajansı Fransız hududun ~ 
dıan bildirmektedir. 

(Devaım 3 üncü sayfada) 

Muhtekirle sonuna 
kadar nıücadele / 

Fiat mürakabe memurları için açılan 
kurs dün faaliyete geçti, iaşe umum 

müdür vekili ilk dersi verdi 
ıF\cwt nılirakabe bürosıma me

mur yetiştirmek için açılan kurs 
d!ün sabah Ticaret odasında faali -
yete geçmiştir. Şehrimizde ilk de. 
fa olarak açılan bu kursa 54 fiat 
mürakalbe memur namzed'. ıştirak 
etmiştir. Kursu, bu iş için Anka -

ra.dan gelmiş olan iaşe umum mü
düT vekili Faruk Sünter açmış ve 
ilk dersi de bizzat kendisi vermi~
tir. 

İaşe umum müdür ve~ 
kili, fiat mürak.abe ışle -

· (Arkut sayfa 7 sütun 2 de) 

Askeri vaziyet :ı --

Tir kiye 
ve 

Almanya 
Alman hariciyesi 
sorulan suallere 
ne cevab verdi? 
Yarı resmi Alman, 
gazetesinin kullan
dığı dostane lisan 

Brulac> panayınndaki 
T iirk pavyonu çok 

beienidi 

Berlin 2 (A.A.) - D. N. B: 
Dün hariciye nezaretinde 

yaıbancı gazeteciler tarafın • 
dan sorulan muhtelif suallere 
oovaıben Türkiye ile Alman • 
ya arasındaki mün;sebetlerin 
buıgünk.ü vaziyetinin bu hu
susta her tüdü münakaşa ve 
m.alUm.atı mevsimsiz, kıldığı 
beyan edilmiştir. 
D~yol ağzında Türkiye 
Bedin 2 (AA.) - Yarı 

resmi ve haftalık cDas Reich> 
gazetesi bugünkü nüshasın .. 
da maruf gazetecilerden Ru
dolf Fischcrin cDört yol ağ. 
zında Türkiye> başlığı altın-

{Devamı 3 üncü aayfadal. 

Kıbrıs ta 
hazll'hk 
lngiliz kadın ve 
çocuklar adadan 

çıkarıldı, ihtiyarlar 
dağlara gönderildi 

mühim Bir L8Uiha 
• 
iş ve işçi bulma 

teşkilatı kuruluyor 
-

Devlet vatandaşlara hiçbir 
ücret almadan iş ve işçi bulma'. 

hususunda tavassut edecek 
Ankara 2 (Hususi) - Evvelce 

lbil.dirdiğim iş ve işç~ bulma teş .. 
kilatı kanuo. layihası bugün Mee
liBe sevkolunmuştur. Mucib se .. 
bebler layihasında ezcümle şöyle 
denilımektedir. cMemleketimizde 
gittikçe ~n.kisaf eden iş hacmini.Q 
muhtaç olduğu elemanların kolay~ 
ca tedarik edilebilmesi ve iş isti. 
yen ıvatandaşların da vasıiflarma 
göre elverişli oldukları işlere yer-
leştirilmelerine ıtavassut olunması 

esasen devlet vazifeleri meyanına 
ithal edi.lmiş olduğundan, bu 
hizmetlerden vatandaşların tam 
bir seııbe6ti ile istifade edebilme
leri iç.in bu gibi tavassut işlerinin 
hiç bir ücret karşılığı olmadan ifa
sı ·usulü vazedilmiş bulunmakta • 
dır.> 

• 

lktısad Vekili Ilimıii Çakır 

Istanbulda her torıo 
tesisatı haVi umumi 
sığınaKrar yapılacaK 

Dahiliye Vekaleti pasif korunma tedbirlerinin 
ehemmiyetle takviyesi için direktifler verdi 

Dahiliye Vekaleti dün Vilayete mir üzerine, 1stanbulda mevcud 
Lefkoşa, 2 (AA.) - Cirid ha- yeni bir emir göndererek, İstanbul- bütün resmi devlet daire ve mües.. 

diselerini yakından tflkib eden Kıh- da pasif korunma tedbirlerinin e - seselerinin şimdiye kadar bu saha· 
rıs makamları adanın müdafaa ter. hemmiyetle takviyesi hususunda di- da almış olduklan tedbirlerin Bele. 
tibatJna aid son işleri de tamam - rektifler vermiş ve bütün idare a • diye ve Seferberlik Müdürlüğü ta· 
lamaktadırlar. Bazı ihtiyarlarla ço- mirlerile memurların pasif korunma rafından kontrolun:ı. başlanmıştır. 
cuklar şehirlerden tahliye edilerek işlerinde azami gayret ve himmet Kaymakamlar icabında bizzat ka · 

. (Devamı 3 üncü sayfada) göstermelerini bildirmiştir. Bu e - (Devaİnı 3 üncü sayfada) 

• 
içki yasak edilmeli mi? 

• 
içki aleyhdarları ve içki 

müdafileri fikrinizi söyleyiniz ! Giridin müdafaasında -
işlenen hatalar Halk ne diyor? 

~r~rifetleri şu suretle cereyan etmİŞ- Ad anin müdafaası asker bakımından zayıf 
Eyüblü Halid, hapisaneden çı - değildi ve Almanlara kazandıkları muvaf f aki-

-Cevablar gelmiye 
başladı Bir doktor: " içki iptilasını frenlemek 

yerinde olur. Ancak bunu içtimai 
tedbirlerle yapmalıyız,, diyor 

kar ç,ı.kmaz Tarlabaşında Bakkal • k Ok · l b •• 
(Arkası sayfa 7 sütun ı de) yetı ÇO daha pahalıya maletmek mümkündü uyucu a.~ımızın on .ef .~~n 

1 

zarfında gondereceklerı butun r ..;... · cevc(bları nefrolunacak ve 

Bugu••n .• ,~ .ı • kıymetli zevattan mürekkeb 

Yirmi beş sene sonra 
gene bir umumi harb 

görece~ miyiz ? 
YAZAN 

Ahmed Hamdi Başar 
(2 nci sayfamızda) 

Yarın: 

·" bir heyet lehte ııe aleyhte ı1e· 
rilmif en güzel iki cevabı 
aeçecekti.r. Bu okuyuculara 
hatıra olarak birer gümiif kol 

saati. hed;ye edeceğiz 

Bir komisyoncunun fikri: ccl~ince ellerini kana balı -
yanlar kendi karakter ue ahlaklarını ortaya koyan kö

tü insanlardır. Bunda içkinin günahı ne?» 

e lstanbal adliyesi 
doktorlarından Enver Ka-

ğer hastalıkian ve b0brek ra
hatsızlıkları üLerinde ne de
rece mU.cssir olri:ı"'unu, bir ran: ~ 
alkol ınUptelisı gelip de bu 

<- İç~inin sıhhat üzerin - otopsiler yapıldığı b:r S1rada 
de oldağu kadar ıçt!mai bün- görse, eıninım ki bır daha 
yede de tahribknr tesirlcıi ) 

vardır. Kanun1aı:ımızdakı mü. ağzına küulün katresini dam- ) 
'd 1 d b k • latmaz .. 

eyyı e er en as a, amme Fakat şurası da kabıli in -
vicdanını.la da sarho~ m.;n - kar değildir ki; derecesi dü -
Durdur. şük jarab ve cm3ali gibi ıç. 

Biz hekimler, alkolün kiler ız olmak ve yemek ara. 
maddi zararlarını yakinen larında alınma1ç şartile müş-
müşahede ederiz. Alkol tir- ;tehidirler. 

Süt çocuğundaki 
yaz ishalleri 

YAZAN . • . 
1 

yak.ilerinin yapılan otopsi - Taba.bet, bazı hararetli 
Profesör doktor Alman tayyareleri Yutıanistanın meşhur Olim.p dağını aşarlarken ıBiı:r kadın meb'usumuzun bütçe lıerinde bu tahrib~ görmek hastalıklarda alkolü bir deva 

Ihsan Hilmi Alanlar G'irid harekatına d&ir .dünden- son muıkaveınetlerini, a~nın re .. 
1
l'Dlzakerelerl sırasında içki aley - mü.mküııdür. yerine de lrnllanrnaktadır Al-

\ · ) beri ·.gelen haıbederd~n .sonra ada~ mııbnna ooiru. ric'at hareketleri hinde kullandığı §iddetli lisan, ge.. ~allb bozuklukları, kat"~ci- (Arkw uyfa 7 sütun 4 te) 
'--~------~-~-~~~~b-~~~~ (~~ ~3~ (~~Y~S~)·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~V 
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RaberleriJ 

Dünkü · Meclis içtimaı 
~~~~--------------------------~~~~~~ 

Demiryolları istikrazı, tasarruf Nevyork 2 (A.A.) - Nevyork 
Journal Aınericaiııc Vaşıngtondan 
gelen bir talgrafa göre Amer"ka _ 
nın Londra b\iyük elçısi Winant 
Londradan fevkalade mühim ve 
gızli bır .haber getirmektt.>clir. 

Girid Bu kadar kat'i beyanlara ,.e bil
hassa adanın ehemmiyctı hakkın
da bu de!eC:? sarılı olarak verılen 
teminata ra[,nen sekız, on günlük 
bir muharebeden Sl'nra mücadele bonoları ihracı ve ceza 

kanunundaki tadilit kabul edildi 
Türkiye ve 
Almanya 

Yazan! Selim Raa-ıp Emet sahnesinden uzaklaşmak, bu .saha
ı ster kafi mıkı arda tan arl:1 da ki ha:ekatın. ist:k'bali bakımın · 

kullanı!amarrıa~mdan, fatc•ıse dan zihınle~·ı cıddı surette ışg.ıl e
ağır hatb malzemcsı ve asker sev-1 den bir me\'ZU oluyor Ayni za. 
kcdile~-.?ınesınr:i.m olsun; Gnıd ı manda Gır~~ ;harbi~in o, tays koy
har.bi Ing:!ı.l silahları J!;'ın ac. bır duğu bır dıge:- hakıkat dt- dar de
kayıbdır. Hidiscn n fevkaladclıgı, niz s~haları~da ccres an edecek 

Askeri ve mülki tekaüd kanunun un 61 inci maddesinin tadili ile, 
% 5 faizli hazine tahvilleri ihracı layihalarının ilk müzakereleri yapıldı 

(Devamı 3 üncü aayfada) bılhassa icra edile:ı taarnızun as-ı askerı harek'ltt.ı hava ku\'velıe • 
Ankara 2 (AA.) - B. M Mec. 

lfsı bu.gün Şemsettin Günaltayın 
ba~kanlığında yapmıı; olduğu top
lantıda Diyarbakır istasyonundan 
Irak ve İran hu<iuı.:ilarına kadar 
yapılacak dem.iryollar.ının ikmali 
için istikraz akdine, tasar:-uf bo -
nolan ihracına, Türk ceza kanu -
nununun ba?:! maddelerinin değiş-

Girid muharebesi 
sona erdi 

tirilınesi ~ıakk:nda~i k:ınun lay1 -
halarını ikinci müzakerelerini ya
parak kabul etmişttr. 

Meclis bundan sonra askeri ve 
mülki tekaüd kanununun 61 inci 
maddesinin değıştırilmesi ve bazı 
maddeler ilavesine, yüwc beş fa:z 
li hazine tahvilleri ihracına ve 
Devlet Denizyollan ve devlet li-

Suriyede 
örfi idare 

(B~tarafı l incı sayfada.) Londra 2 (A.A.) - Paris rad-
Bütü.n ada düşmandan kuı tanl • yosu, Suriye yüksek komiseri gcne
ınıttır. Alının Jut'aları roağlub e- ral Dentz."in prki Suriyede örfi j_ 

dilen İngilızlerin son üssü olan dare ilan etmiş olduğunu bildir -
Sfakıa liman:nı dün zapteımişler- mektedir. Paris radyosu, araların -
dir. Dağ .k.ıt'alanmız Sfakıanın ii- da Haleb civanııdak~ tayyar~. mey. 
malındeki dlilğlık mıntakada İngi. d~nı da. bulunmak üzere, mutt"ad -
lızlıerin s:>n ırwkavemetıni kıımış. dıd Surıye tayy~re. v':n~>"?~nlarının 
ı d 3000 

· 1 1 bombardıman edıldıgıru 1lave et -
ar ve yem en esır a mış ar - . . 

dtr. mıftir. 
Alman hava kuvvetleri bu son 

temizleme hareketine müessir ıau
rette 'Yardım etmişlerdir. 

Girid ıle İskt)nderiye arasında
ki deniz :nıntakasın.da Alman mu
harebe tayyareıeri bir Ingili.z muh 
dbini W.S tam isabetle batırın.şiar. 
dır. Bu muhrıb hnr.b f!losuna men 
sUb diğer gemilerin teşkıl ettiği 
bir ıgrup aras•rı.cla seyredıyordu. 
G.Widde iki tarafın d a zayiatı aiw 

Londra 2 (A.A.) - Birkaç gtin
denberi artık hiç bir kimsede şüp
he bırakmıyan Giridin tahliyesi 
yapllmaktadır. Daha ili< günden 
ınüıdafilerın göst.erdiklerı kahra -
manl ğa r:ığmen ingiliz tayyarele
ri Giriıd meydanlarından istifade 
edemiyecekler~ anlaşıldığı aRdan 
itibaren adan1n tutul:muyacağı a. 
~r olmuştu. Almanlar bu Wraz 
gôtüıımez muvaf!akiyetlcrin: hava 
brvrvetlerine borçlud·urlar. Ancak 
bu ml.IVaffakiyct Alman~ra mal -
zemece, ·11ııaU~nı n::ıkcrcc ağır za
yiata malolınuştur. Bu mühim 
noktaya ingi.1,:Z.ler:nı kazandıklan 
on iki günü ilu~ etmek liız mdır. 
Bu müıdidetten istifade c:.ie:-n İngL 
!izler Iraktaki isyan hareketini 
tenkıl etnu~ler ve Habeiistan har
bıni de hemeı1 hemer:. tamamla 
mışlardır. Hiç şüphe yok ki G~ne
ral Wavell bu kıymetli on iki gün 
zmıfınd.a Mrnrın ve Orta~ıtkın 
müıdafaasını fevkalade kuvvetlen
dimuştir. Çun\cü Almartlarm u -
zak olıruya.n bir atide Süveyş kıa: 
nalına kaııı taarruza gcçrnelcrı 
muhtemeldir. Girid!n Alm:m hava 
ku'V'Vetlerinin müstakbel h::ırı:>ket
leri iç.i n mükemmel bir üs telcşil 
edeceği inkar olunamaz. 

Maama[ih İngiJtercnln müdn
faasında yegane zayıf nokta Suri
yedir. Almanlar Sunyen in tayya
re meydanları'1ı daha şimd.dcn 
kullanıyorlar. 

!İngiliz efkarı umumiyesi, Al -
manlar SıJriycd .:- sağlam bir su -
rettıe üslerıni kurmadan İngUtere
ni.n buraya müdahalesini artan bir 
ısrarla istemektedir. 

lngili:z matbuati ne diyor ? 
Londra 2 (AA. ) - Taymiı1 

gazetesi baımakalcsinde Girid hak 
kında ıunları yazıyor: 

Giridde bize hücum eden suru -
krin fazla kuvvetli olduğu ve ada -
f'I muhafaza etmek imkanı kalma -
dığa birkaç güııdenberi anlaşılmış 
bulunuyordu. Şimdi harbiye neza -
reti, bu harbin en çetin J]!Uharebe
lerinden sonra kuvvetlerimizin çe • 
kilmcsine karar verildiğini ve tak -
riben 15 bin ki,inin M•sıra vasıl oL 
öuğunu bildirmektec?ir. Mıııra gö -
tlırii'len askerlerin dahil faıla olma
ıı muhtemeldir, Filhakika bu ııabah 
rakam zikredilmemekle beraber, 
tahliye edilen askerlerin daha fazla 
olduğu öğrenilmi!ltir. 

Daily T elegraph Girid muhare
l>esinden töyle bahsediyor: 

Bu kanlı• muharebe aakeri tari ~ 

lstanbulda her turlu tesisatı 
havi sığmaklar yap!lacak 

(Batt-afı 1 inci aayfada ) 
za mıntakasınd~ mevcud l~susi rnü 
ceaeae ve evlerde pasif korunma ted 
birlerinin tamamen alınıp alınma. 
dığııu tetkik t:decektir. 

Kaza emniyet amirlikleri, nahiye 
baıkomiserleri ve karakol komiıer
leri kendi mıntakaluındaki pasif 
korunma tedbirlerine aid noksan -
}ardan mes'ul tutulacaklardır. 

Kaularda Mayıı tonuna kadar 
yapılan •iınak ve •İperlerin liıteai 
Vilayete gönderilmiştir. Siper ve sı
ğınak kazma faaliyeti. etrafında her 
15 günde bir vilayete ve Dahiliye 
Vekaletine raporlar gönderilecek • 
tir. 

Diğer taraftan, ,ehirde büyük ve 
her türlü konforu havi u!Tlumi sığı. 
naklar yapılması kare.rlaıtırılmıı -
tır. Bu ıığınakların planlan Nafıa 
Vekaleti taraf1.t1dan hazırlanmak -
tadır. 

himizde yer -ılacak.tır. Bununla be
raber bu ciddi bir hezimettir ve Ak 
denizdeki askeri vaziyetimizle Or -
taşarktaki itibarımıza indirilmiı çok 
aiır 'bir darbedir. 

Mağlubiyetimizin se~bi kafi de 
recede hazırlık yapmamış olmaklı
ğımı:zdır. Bunu ağır bir bedel mu. 
kabilinde ders alaralr. öğrenmiş bu
lunuyoruz. Hava meydanlarının çok 
kuvvetli silahlarla muhafaza ı-dil -
mesi lazım geldiği anlatılmıotır. 

Gaıetelerde görülen ve tahmin 
edildiğinden daha az olan teessür, 
lrak'ın yatıştırılmış olmasile ıüku -
net bulmuıtur. 
Mllira dönenler neler anlatıyorlar? 

Kahire 2 (A.A.J - Girid'den 
ilk tahliye edilt>n askerler 29 Ma. 
y111ta Ortaşarkta bir limana muva -
;alat eden bir lngiliz gemi!!inden 
Ç!km.şlardır. iki aydan fazla ıüren 
bir müddet zarfında Yunanistanda 
ve sonra da Cirid. de Alman hü -
cumlarına bütün kuvvetlerile karşı 
koyan ve muharebcd~n yorgun bir 
halde bulunan bu insanlar kendi • 
!erini nihayet nisbeten emin bir 
yerde buldular. Bunlardan bir ço -
;ru Yeni Zeland"lıdır. Yorgun ve 
bazıları 1 O günlük traslı olınalarına 
rağmen net eler ini m~hafaza ettik. 
leri görülmeiucdir. 

Bu vapuru karanlıkta muvasalat 
eden diğer bir vapur grupu takib 
etti. 

Meraklı laf silat 
Bir Yeni Zelandalı şun lan anla. 

tıyor: 

Gök mütemadi}'en bomba ve 
mitralyöz ateşi aç.an tayyarelerle 
dolu idi. lrkab noktalarıı~a varmak 
için uzun ve elion hir yürüyüş yap. 
maia mecbur kaldık. Hava çok za
limdi. Buan yağmur, hazan da kar 
yağıyordu. Bu vaziyet nakliye hiz
metlerinin itini çolc. zorla tırmıştır. 
Günlerce yürüyen adamlarımız hu· 
susi ıutette ~elİ~tirilmi~ Alman kıt. 
alarının vah ti taarruz•nna m'llruz 
kalıyorlardı. 

manları işletme ıımum müdürlük. 
lennin teşkilat ve vezaifine dair 
kanunun 20 nci maddesine isti • 
naden kra Vekillerı Heyeti kara
rıle yapıian sarf:yatm kabultıne 
daiT kanun lıiyihala:-ının bırinci 

mü:.?Jakerelerinı yapmış ve Çaı-şaın. 
ba günü toplanmak ~ızere içtımaı
na son vermiştir. 

Irak Kralı 
Bağdada geldi 

Bagdad 2 (A.A.) - Ofı: 
Genç kral ~·aysal, bu sabah 

sat 8 de nususi trenle Bağdada 
dönmüş ve istasyonda naıb Ab • 
dülilab ve yülGeı< dedet memur
ları tarafından karşılanmıştır. 

Bağda.d 2 (A.A.) - Bır hususi 
muhabir r>lldtriyor: 

Irak naıbi Emir Abdillilah Bağ
dada girişi esnasında TÜTkiye el -
çi.\ii Cevad Üstt.in ile kordiplomatik 
erkanı hazır bulunmujlardır. Yal
nız Japon e!çısı gelıneınış ve ta -
gayyüıb etmiş olan İtalyan elçisi is
tillıbal aner.ısim;nd~ hazır buıun -
maıruştır. 

r--------------

Fransada dahili 
harbe doğru ... 

(Battarah 1 inci aayfada) 
Evvetiai. gün Pariste Fransız 

naz.ırLarı.nın Amira! Dadanın reı.s
liğinde yaptıklar~ toplantıda Al -
manyanm Vichy huKumetin~ yap. 
tığı teklifleri müzakere eyleını~tiı·. 
Bu teklif ~udur: Mütareke uzer ne 
Fransa.dan aıınan sılalıların bır kıs 
mını iade ede-rek Fransız müs -
tem1'eke kuvvetlerını sılahlaııdır -
mak ve hür Frans3 imparatorlu -
ğuna taarruz eylemek. 
Dabr'a takviye kıtaatı ıöndetildi 

Londra 2 ( A.A.J - Müslakıl 
Fransız ajansının lsviçredcn emin 
kaynaklardan aldığı malü.ıruıt A -
mira! Darlaıım hür Fransız impa
ratorluğunrı karşı bir ta::rruz yap 
ma.% fıkrmd~ bulunduğuna dair 
başka yerlerden elde edilen ma· 
lumata tamamile uymaktadır. Dar 
lan, Dakara takviye kıt'aları .gön. 
~rdıği ve hür Fransız imparator
luğu ciıvamıdakı hudud karakol -
larıru takviye eyledıği haıher a -
lınma.ktadır. 

Alımanya ile son ha.ekle varan 
böyle bir iş birliğı siyasetine g~ 
çiımcs= nin Frau.sao ı mukavcmetic 
karşılaşaca~:na Amiral Darlanın 
şüp'hosi yoktur. Bu s:ynscti Fran -
sız halk ı o k'\d:ır ts.svib etmemek
tedir ki Pari., radyosu iş bırliğinc 
:muhalif olan Fransı-: gençlığine 
ihtarda bulunmağa me bur kalmış 
ve Paris matbuat! da Darlan aley
hindeki nümayişleri takbıh etmek 
suretile b~du tenkid etmclde te. 
reddüd gö:>t.ermemiştir. 

<• Hitler neltt vadetmit? • 

da uzun bir makalesini nc.ş - keri teknik bakımından arzettıği :.in~.n ~on~nrr:aj'.l k.arşı kat'i bır 
retınuş.ır. Bu makale,. sıyasi yenılıktedir. Ada)• muhafaza edt:n ustunluk ıhraı etmış bulunma.sı • 
mahfellerdt• Ttirkı) e hakkın. Yunnnlı ve Ingi ıiL imparatoduk dır . . Fakat her hava ~~vve~ının 
da do:. tanı~ lisanılc hayret u. kıt'alarının çok ağır '"' ZR) fatlı aynı rand:marı vernıedığı muna~ 
yandırın ştır. bir harbden ç kmış oldukiarı bir kakıtır. Bu ıtıbarl~ bu pr.cnsıbi, 

Makaleo 0 İngö\tcren in nınh vakıadır. Bu kıt'alarm ağır su ah- ~akikatın mutlak bır ıfadesı. ~e~ -
suliıt ve mamutatı naklet _ !arını bu çckllt~t~ kaybetmiş ol _ lı~e almaıc ya~lış ol~:-. Yanı bııı-
mek hustısunda karşılaştığı dukları da kısa zaman evvel neş. bırıne bem.er bır va~yette bu.u -
im.kansızl· ~ dolaymle Ti.i:-kı- rooi!en t c:.:blıglerln i an e.fle:iık;eri nan No~eç h~ı ekatıle G rıd n 
yede ~>ekile~ı iktısa :H zorluk _ bir hakıkaWr. Fakat &ı!ı ktarı her ı zaptı hfı~!re~ermı Alman ordusun-
lar tasv-ır edılmektedir. halde ikı tünıeadl'n az olmıyan ve dan gayrı hır .başka ordunun ya • 
Muharrır Türkiyeııin, fngilte _ çok şiddetli bir rıc'at harbi esna- rattığı fanedılec,!k olursa netıce 

renin zayıf tarafların ı her zc>.man sın<la son derece yıprayan bu ayni olur m1ıydu? 
iyi -!bildiğ ini ve bundan dolayısır kuvvetlerın niç!n Giridtlen başka Böyle b ir suale evet cevabını 
ki ken:fa i için tehlikeli olması bir yere nakl~dilmcmiş oldukları verebilecelt kımse pek az olsa ge
melhUıZ bulunmıylln bir impara - ve Giridin muhafaza ve müdafaa- rektir. Bundnn dolayıdır ki bn 
torlukla ıttifa'k akdettığini ılcri sına daha t~ze ve zındc kuvvetle- hanbden a!ı:ıen bırçok dersle:-ın 
süıımektedir. rin gctirı lmem·ş olduğu her za _ yanında ondan yapılaC'ak istıfadE'-

AyrJ. noktalardan hareket et - man sorulacak bır .:.ualdır. ler bahsinde, o derslerı tatb k ede 
~ oLmalarınu r:ıgmcn Türk ve Çünkü: ceklerin kabiliyet ve dayaı•alııle -
Alman ınkılabları bırıoirinın r.y _ Egede.·d bütün adaları sıçrıya cekleri malı;emc kaynakları a~rı 
ni.dir. Türkiye, garodeki moddı ü. sıçrıya işga1 eden Mihver kuvvet. birer hu:.usiyet arzederler. Gır.d 
zenne kurulmuş bir <lemokra:.i ö.e- lerinin nihayetülemir G irid atlası- muharebes1 nın taraflar ıçin ınaloL 
ğildir. Türkıyc kuvvetli, mtitte - na da taarruz edebilecekleri diışiı- duğu zav~a~ bilançoları henüz mıı 
hld ve di:.ı!)lınli bır memlekettir nülmek ve he~ab edilmek lazım lfım değıUir. Fakat bu muharebe 
ve orada halkın iyıliği ıçin çalışı- gelen bir !arazı •e idi. Nitekim o askeri· tıarihin şimdiye kadar knv. 
lır. Türkün en biıyü;k arzusu istik- sıralarda bu adanın Ortaşark ve dctmedi.ği şayanı h~yret bir te -
laldir. Türkiyede. hür yaşamak e- Şarki Akdemz muharebelcrınde şebbüstür ki neticesı itıbar le k~
meli adeta bir dm olmujtur~ Ata- oynıyabileceği mühim b ir ro1e c t'-1 mal derecesini bulmuş bır rn:ıca -
tüırkün halefı. bu istiklali muha • faatla işaret edilmiş ve lngıliz dele kabiliyetine her zaman ornek 
faza etmek ıçin harici sıyasetin a. kuvvetlerınln bu adayı sonuna olarak gostcrüebilccektir. 
kilane bır surette tech•irine neza. kadar müdahıa ederek elden bı - ..5 / ' c5P e, 
ret elırtıektectir. Tiirkiye sulh jsti- rakmıyacakl::m da ilan olunmcştu. " '"' agı.,. ~9 

Hitlerle Mu:solini 
yor. Çünkü tececidii:i eserini ta -
mamla.mak ve nüfusu artırmak gi
bi muazzam bir iş• tam muvaffa-
kiyetlc başırmak ancak sulh sa - (Batlarafı 1 inci ıayf•da) fBa.<ıtnrafı 1 inci >ınırlarfn.) 
yesın.de mumkurıdür. mek için görüımelere fasıla veni _ dağlara gönderilmştir. Birkaç in -

Gazeteci bundan sonra Turk si. rniıı ve altı zat yalnız. olarak öğle s::iliz kadın ve Ç"cuğu timdiden a -
dadan aynlmı,I rdır. Yeni müdafaa 

yasetının urun hır tarihçesini yap. yemeğini yemiştir. nizamnameleri neşredilerek memur 
makta ve bır h ikaye nakletmekte- Bu fırsattan bilıstifade, mareşal lann el koyma salahiyeti genişle • 
dır. Bu hik~}eyç gôre İs~nbulda- K~t~l ~C:. general Caball~ro .da •. s~- tilmiş, yağma gibi ve telaş verici 
ki İngıliz memurları Inöniınün mımı sılah arknda lığı zıhnıyetı ı - haberler neşri gibi cürümlerin ce • 
penceresı önurı.de iyide silahlan .1 çind.e .. i~i ~.e~lek~tin ns~e.~i ~ha - zalara çarpılac.ağı tebliğ edilmi:ıtir. 

b 1 I · ı k . go·· ldaka ışbırlıgı uzennde goruşmuşler. r ı. ._. ~' · l _ı lk 
~~ _ ır nu yon ngı . ı~ as erı . r. dir. Vaziyet gergin, a.:at ııaıı:ınoır . -ıa 
dügu ıa.maq harb ılan edeceğıni c- .. M"h . Akd~n"ız ve mükemmel soğukknnhlık göster -

. d" Tü oruşme, ı vcrın .. 
söyledığıni nakletmı~ler ~r. r - §İmali Afrikadak: muzafferane ha- mektedir. 
kiye, Aimanyamn kendısı hakkın- rekatı havası içinde cereyan etmi~ Almanların Kıbrı!!a kar ı muvar 
da hiç hır harbci emel beslem: .. ve bugünkü Atman ve ltalyan teb- fakiyet ihtimali hakkında tl'ftiratta 
dıgıru anU.ın!ıştı;ı·. Almanya Tur. lig~lerinin bildirdiğı Girid muhare - bulunan Cyprus Pos: ~azeırsi duş. 

manın Ciride nazaran Kıbrısda da
ikiye ile do:.t!uk münasebetleri besinin nihayetlenmesi, müzakere - ha gayrimüsaid vaziyette olduğunu 
i<iamc:>ını ar:ı:u etmektedir. Anka- }erin merkezini tc1kıl eylemiştir. bildirmektedir. 7Jra 12 adadan bır 
raıd:a. ve Berlınde menfaat çarpış - Mülakatta neler görüfijldü? i .. tila teşebbü ii ve Suriyeden hava 
ması olmafügı teslim edilmekle - Brenner geçidi 2 (A.A.) - D. hücumları yapılması mümkün ol -
dır. N. B. ajansı bildiriyor: makla beraber Yunanistandaki ha-

Alttnan milletı nıeşhur b ir mu- B. Hitler ve Mussolini bugün va üsleri daha uzaktır. 
hariıb mıllet ol~ Türklerin yiık- Br.~~ner'de birkaç. a11~t sü~en . ~~r ======,-.,.,,========= 

k rtl
.. fl ın her zam· 11 mulakat yaparak eır&sı vazıyetı go· dostlulctmı mülılıem o~n görüşme 

se me ııt vnsı ar 1 .. •• •• ı d" M' t·k Al l "k" •· f"k 1 k · h .. k. Rd. x "l t t: B t k _ ruşmuş er ır. • u a ·atta ınan 1a- ı ı mutte ı mem e etın u umet 
ta ır ve te 1 e mış .r. u ~ . riciye nazın Von Ribbentropla 1 - reisleri araMnda tam bir görüş bir
dir ve hayranlık mcnfaatlerının talyan hariciye nazırı kont Ciano liği mevcud olduğunu eöstermiı -
çarpışmaması esasına istinad e .,- da hazır bulunmuştur. En samimi tir. 
den karşılıklı mtinascbetlerc şekıı, 
hayat ve resarıet verme ktedir. Bu
gun Almanya, ynlnv k endi men -
faatinı düşünmüş olan İngiltere ~ 
nin mcvkiinı almış ve •:mun piya -
,sadakı m evk iini isgal ederek bu 
vaziyetin s~mert'1erınden istıfade 
etmeğe başlamıştır. 
Brt!slav panayırında Türk paviyonu 

Berlin 2 ( A.A.) - Bir huııusi 
muhabir bildiT~yor: Gec.ikmiştir. 

Beynelmilel Bretılav panayırı 
lıarb içinde ikinci defa olarak Po -
lonya Silezyası umumi vali"i Gau -
leiter ve Bracht tarafından Türki -
ye büyük elçisi B. Hü11Tev Gerede 
ile Türkiye başlc:onsolosu B. Kemal 
Aı:r4n ve kordıplomatiğe mensub 
diğer bazı kimıelerio huzurile açıl-
mıştır. 

Türk paviyor.u, ıerginin en bü -
yük, en mühim ve en iyi tRnzim 
edi1miş kısmını teşkil etmektedir. 

il Sabahtan Sabaha: 

Harb ve geni yapı 
Devam eden harbin iki yıllık tarihi, istifade etmesini bilenler için 

ders ve ibret lcvhalarile doludur. Hadiselerden, müdafaa ve hücum 
vasıtalarından devletlerin kendileri hesabına istifade ettiklerine 
§Üphe yok. Fakat onlarla beraber bu harbde belediyelerin de istifade 
edeceği çok ·vak· alar var<:lır. Her şeyden evvel bu harb ,dıir yapı 
nizamlarını altüst etmi~tir. l larlden evvel bir Fransız mimaıının 
yeni kurulacak tt"hirler hakkında bir makalesini okumuştum. Yeni 
yapılacak şehirde bütün ikametgahlann, atelyclerin bahçeler içinde 
yapılmaıu, çarıı ~ısmının alçak ve Üzerleri toprak doldurulmuı 
bahçe veya havu.ı olarak tanı.İm edilmesi, 1Yeraltı nakliyatı iç.in 
ıehir yapılmazdan evvel 'kanallar açılması ve ıehrin muhtelif nok. 
talarında adeta talui yeri gibi hava limanlan in~a edılme~ gibi o 
zaman biraz garib gelen mütaltalar yürütüyordu. iki yıllık harb bu 
mütalealann ne kadar doğru olduğunu iıbat etti. 

Nevyork 2 (A.A.) - Nevyork 
Timcs ga~tesinin Berne muhftbiri 
diplomatik mahfellc-rden alın'.ln ha· 
berlere iıtinaden, Fransız toprakla
nnı garanti eden Hitler projesine 
karşı İtalyanlar tarafından ileri !IÜ
rülen itirazları gercral de Gr.ulle' e 
karıı mücadele açılmasını ve hur 
Fransızlar şefile birli~ olduklarını i. 
lan eden müslemlekelerirı yeniden kilometre daha şimale alınRcaktıJI. 
beri tarafa alınnıaaını güçle,tircce· Kabine toplaniyor 

Bizim bu harbden alacağımız derıler pelr çokt?.n·. En ba ta be. 
lediyelerimiz vakit geçirmeden yapı talimatnamelerini deği tinnc.. 
lidirler. Eıki talimatnameye $!:Öre şehir İçi binaların aağında .aolunda 
bir .santim bile bırakmak mecburiyeti yoktur. Şehir dışı yani ıayfi. 
yclerde de ancak üçer metrelik bir pay ıart konmuştur. Bugünün 
mecburiyetleı"İne göre bunların ne kadar kısır oldukları aşikardır. 
Sayın doktor Lütfi Kırdar derhal yapı talimatnameşİne el koyarak 
icab eden tadilatı yaptırmalıdır. llk hamlede bu meıafeleri birkaç 
misli arttırmak zarureti vardır. Mütehassıs B. Prost"un da ayni ka
naatte olduğu muhakkaktır. Evler arasındaki mesafenin bilhassa 
sayfiye yerlerinde on, on be metreye çıkarılması ıarttır. Bugün 
en küçük bombanın tahrib aahı.•t otu'Z, en büyüğunün 200 metre 
olduğu anlaşılmıştır, Yeni icaLlara ve yarınki tahrib vasıtalarının 
kazanacağı müthiş kuvvete göre yapı talimatnamemizi yeni btış -
tan yapmıya eıecburuz. Bu zamana kadar da yeni yapıya mü -
uade edilmemesi tabiidir. Bu llokt•yı aayın Lütfi Kırdardan biL 
haaaa rica eylerim. 

ğini yazmaktadır. Vkhy 2 (A.A.) - D . .ı"I. B. 
Ayni muhabır, Vichy hiikıime • Siytaıi Fransız m.ahfellerinden 

tinin Atlantik boyunca işgal edil - bildirildiğine göm, Frnnsız n.nırlaı 
miş olan arazi hududunu 2S kılo - heyeti, yann fevkalade bir toplantı 
metre şarka almağa hazır bulun - yapacaktır. 
duğunu ve bu sureti-:: Alman kıt'a. W eyrand Viti'de 
lar lıın İspanya va doğru serbestç,e Vichy 2 (A.A) - Ofi: 
geçmelerine imle an verilmiş ola - Hüküm etin Afrika umumi d<'le-
cağı hakkındaki haberlerı de zik - geai general Weygand, bugün öğ -
retmektedir. Bun" mukabil İ§gal leden sonra Vichy'ye gemiı ve a&• 

altındaki Fnnaa ile- ierbest Fran - at 17.30 da maıeşal P~tain'le bit 
llı:Z topraklan aruındaki hat da 3 5 cörüşmede bulunmuttur. 



SON PO.S~A Huiraa 3 

( Şehir ll&berleri ) Değişen Dünya 
Dilenci kadının 
katili idamdan 

kurtuluyor 
1'9 ............................................ , 

JJatiyar flÜencİyİ pCllCUUICI 

tamaan öldüren ltatilin 
)'Uf' lıiiçiilı olJıığanJan 24 

•eneye mahlmmiyeti 
illıenildi 

'··· .. ·-··-·· .. ·---·---·· .. -' 

Yeni vergilerin tatbikatı 

Ellerindeki stokları 
saklıyanlar 5 misli 
vergi verecekler 

içkili yerler, lokantalar ancak vergi nisbe· 
tinde zam yapabilecekler, elektrik havagazi 

aaatlerinin okunmasına başlandı 
Bir müddet evvel Sultanahmed

cle eski hapiaane binuının araa&ln
cla Havva isminde 60 yapnda biT 
dilenci kadını parasına tamaan öl
düren Yugoslav tebaasından Rem- Belediye İktııad İ~leri Müdürlü-! bildirmişlerdir. inhisar ve diğer mad 
zi Hasanoviçin duruıması 2 nci a- iü, yeni vergi ve TeıinıleTe yapılan delerin stoklan da Çarşamba günü 
iırcezada l.on safhaya varm11tır. zamlar dolayıaile piyasada tetkik - 1 akşamına kadar bayiler ve tacir -

Evvelce de yazdığımız gibi, ka- lere baılamııtır. içkili yerlerde, kah ler tarafmdan Maliye tubelerine bil 
til Remzi dilencilerin üzerinde fazla velerde, lokanta ve pastıtbaneler dirilecek.tir. Vaktinde beyanname 
miktarda para bulunduğunu gaze- ve diier yerlerde tarifelere ancak vermiyenler veya beyannamelerde 
telerde okumuıtur. Vak'a gecesi vergi zamları nisbetinde ilive ya - yanlış rakamlar gösterenlerden bet 
Sultanahmedde nsladığı Havvada pılacaktır. kat f azlasile vergi ahnacakur. 
da para bulunabileceğini düşünmüş Diier taraftan, resimleri artın • Havagazi ve elektrik Hatlarına 
ve ihtiyar kadını para11na tamaan lan inhisar maddelerile istihlak ve yapılan zam do!ayuile dünden iti -
öldürmüıtür. muamele vergisine tabi tutulan di - haren elektrik ve havagazi, saatle -

Davanın dünkü celaeande mah- ğer maddelerin stolı:larının tesbitineı rinin okunmasına batla'!,ı:nl~tır. Bu 
keme vak'a etrafında yeniden bir - de dilnden itibaren başlanmıştır. •aatler 15 gÜ'l içinde okunacak ve 
kaç ıphUl dinlemiş; müteakıben söz Ellerinde ııliko:r bulunanlar ıtok tesbit edilen miktardan sonra sarf. 
alan İhsan Yerauvat iddianamesini mik~a1'tn1 dün akşama kadaT bir olunacak elektrik ve havaga:ri zam-
okumuştur. tıalimatname ile Maline eıubelerine l ma tabi tutıHacaktır. 

Müddeiumumi, hüyül bir vu -
kıifla hadi.enb tahlilini yaptıktan 
ıonra, 1r-.tilin zabıtada ve adliyede 
ki jJı:rarları, ~hicllerin ifadeleri Te 
diğer delillerle auçu sabit gönnüt-

Maaşların verilme 
e:nri geldi 

1 ramvay altında 
kalan ihtiyar 

tür .. ~emzi?in bil.aha~~ ~ahke~e .~ Dünden itibaren reami daire Evvel.ki •ece Beyojlunda ezi-
delı:ı ıfadeanıde kendisını bu curmu .. l • --1 l L- J d.. ı. __ .. _ ,ı 
"lemedimne ve evvelce tazyik al _ ve maen~ıe er yenı ru rnua- en 1n1zau e an IKIHGnecıe 
~nda İkrarda bulunduğuna dair meliitına ba,ladılar ölJii 
müclafaasını da Yed ve cerheden --
iddia maqmı, ıuçlunun fiilini ceza ~elediye hesab ifl~ri ve daimi Evvelki gece Beyoğlunda bir jh • 

tiyarın ölümile neticelenen feci bir 
tramvay kazası olmuştur, 

kanununun 450 nci maddesinin 8 encumen murakıbları dun sabah be
inci bendine uygun bulmuştur. Bu lediye ambar ve lcasalarmdıılri mev 
madde hükmünce katil Remzinin i- cuda el koyarak tadad etmişler ve 
damını, fak.~~ ~e.nüz 21 yaf1nı ik -ı yeni eeneye gC/irm\şlerdir. Dün -
mal etmedıgı ıçın cezanın 56 nCl den itibaren bütün resmi dairr. ve 

Sirkecide a§ÇUJ.. yapan 60 yq
lannda lbrahim adında biri evvel -
ki gece istiklal caddeainden ıcç~ -
ken, :vatman :'\hmedin idaresinde -ı;naddeye göre 2 4 sene ağır hapse 

tahvilini taleb etmi~tir. 
Duruşma, müdafaaya k<llmııtır. 

Anadolu hattı tren 
tarif_ lerinde tadilat 

müeaacselerdc yeni yıl muamelatı- ki t 5 7 numar'.lİı Şııli _ Tünel tram-
na ba,lanmıştır. vayının aadmesine uğramıştır. 

Belediye ve 1-uııusi idare memur Çok ~iddetli ve ani ol~n bu çarp 
maaşlarının tevziine dün sabah baş ma neticesinde zavnJJı ihtiyar, vü -
lanmııtır. Umumi müvazeneden ma. cudunun müteaddid yerl"rinden a -
aş alanların da ayhklannın veril - ğı~ surett~ yaralanmı,, ]fade vere-

• M l' V_,_.1 • d l fl mıyecek hır halde Beyoglu hastan~ 
mesı a ıye e&a etın en te gra a sine kaldırılmt-<tır. 
dün öğleye doğru Defterdarlığa bil Kazazede diin aldıiı yaramn te.. 
dirilmif, öğleden ıonra tevziata ha~ sirile hastanede ölmü!'tÜr. Vak'a 
lanmııtır. etrafında zabıta ve adliye tahkikata 

Kadrolar henüz aliıkadarlara teb devam etmektcd:r. --------
liğ olunmamııtır. Bu aebeble me -

Devlet Demiryolları idaresi ta -
rafından tren 1eferlqi için yapılan 
yeni hareket tarif elcrinc göre; T o -
roa clnprea Pazartesi, Cuma ve 
ç.roamba aünleri aaat 10.25 de 
Ha,ldarpaşadan hareket edecektir. 
Her&ün aaat 1 2 de Haydarpaşadan 
hareket edecek 8 num.ralı katar murlar yeni zamlarını alamamışlar
~kişehir, Afyon, Konya, Adana, dır. Maaş farkları kadrolar geldik -
Malatya, Diyarbakır, İzmir, Aydın. ten sonra verilecektir. 
Al.ancak. Isparta, Burdur, Eğirdir. r 
Mersin; İskenderun ve FJa:ıığ yol
cularını naklcdr.ccktir. Gene her -
gün saat 15 de Haydarpaşadan kal 
kacak 6 numaralı katarla Ankara, 
Sıvas, Samsun, Kayseri, Adana, la.. 
kenderun yolcuları gideceklerdir. 
Pazartesi, Perşembe ve Cuma gün. 

Oç aylak maa .. ların 
Yerilmesine bugun 

başlanıyor 

lerj ayni trenle giden Balık.esir yol
cuları F..skişehirc!c aktarma edecek
lerdir. 

1 2 numaralı tren hergün aaal 
17,25 de Adaı>azan ve Haydar -
paıa seferlerinı icra edecektir. 

Hergün saat 20,25 de Haydar. 
paşadan Ankara - Sıvas - Erzurum
Malatya istikametinde biT tren ha -
1eket edecektir. 

Anadolu ekspresi de hergün aa -
at 19 da Haydarpqadan kalka
caktır. 

Tuhafiye eşyasının kir 
nisbeti tayin edildi 

F'iat Mürakabe Komisyonu dün. 
kil toplantısında tuhafiye etyasına 
lonacak olan azami kar yüzdesini 
teabit etmiştir. Komisyonun verdiii 
karara göre tuhafiye qyasında top-
tan % 25 perakende ae 26 kir ııia
beti kabul edilmiıt.ir. 

Komisyon hundan baflca evvelce 
fiatları tayin edilen pamuk iplikle
ril"e kaput bezlerinin toptan kar 
haddini o/o 1 O olarak yeniden ta .. 
hih etmiştir. 

Dört ayhk 
ithalat ve ihracat 

vaziyetimiz 
4 ay içind~ yapılan ithalat 
ve ihracatın umumi yekii

na 91,648,000 liTayı 
bulu)'or 

Ticaret Vekaleti tarafından, 
dört aylık ticari vaziyeti gös -
terir bir liste netreclilmiıtir. Bu 

,... listeye ııöre~ l 9-4 t ıenesinin ilk 
dört ayındaki itbalitım:z, 
27.098.000 Üradır. Bu müd -

Mütekaid, eytam ve eramilin 
Haziran, Temmuz ve Ağustos üç 
aylklannın verilmesine bugünden 
Jtibaren ba,lanacaktır. Tevziat ö • 
nümüzdeki Pazartesi ak~amına ka
dar devam edecektir. 

Yazlık sinemalar 12 ye 
kadar açık kalabilecekler 
Sinemacılar, yazlık sinemalaıın 

ııeceleri saat 24 e kadar açık bu -
lunmasına müsaade edilmesi husu -
sunda vilayete müracaat etmi~ler. 
dir. Vilayet hu müracaati tetkik 
etmektedir. Sin~maların saat 24 e 
kadar açık ltalmalannıı müaaade o
luna~ktır. 

det zarfındaki ibraçaUmız ııe İnlıitarlar müdürlüğü kadro 
64.550.000 liradır. ithalat ve 
ihracatm umumi yekunu aunda değİ§iklikler 
91.648.000 liradır ki, 1940 yı- İnhisarlar Umum Müdürlüğünün 
h ilk dört ayı zarfındaki itha _ vilayetlerdeki teşkilatına aid proje-
llt ve ihracat yekunundan nin dünden itibaren tatbikına baş -
18.200.000 lira fazladır. lanmııtır. lnhi!arlar Umum Müdü-

Aynca, yalnız 194 t Ni!an rü Adnan Halen T &fpınar 2 gün • 
ayı içerisinde yapılan ithalatı - cienberi yeni tetkilat itlerile mq -
mız 8. 314.000 lira ve ihracatı- gul olmaktadır. Merkez 9ubt mü -
rnız iae 17.944.000 liradır ki, dürlerine, yeni te~ilata göre kad. 
1940 senesi Niııan:nda yapılan roları ikmal e~ilerek tebli~e baş -
ith.lat ve ihracat yekunundan · lanmlılJ'°r. Bir çok ıube müdürleri 
9. 4 79.000 liralık tezayüd gös - asaıtnda değiPİldikler yapdrnakla 
tenniıtir. 

1 
beraber hiç bir memur tefkilat 

\, ~ haricinde kaJmamııtır. 

Pazar Ota Hasan Bev Divor ki: 

- Hasan pey dün 
aktam eve vittiiim za • 
nıan .. l 

• • • Bizim çocuğıı ma. 
aasının baıına otunnuı 
buldum. 

• • . Milli Mücadeleyi 
anlatan tarih kitabını 
ihtimamla paket yapı • 
yordu. Sıkıştırdım, ne -
1eye yollıyacağını bir 
türlü söylemedi. 

Hasan bey - Bunu 
anlamıyacalı: ne var, a -
mira) Darlan'a azizim, 
amiral Daılan'al 

1 

(a.,tarah 2 nci •3'.Yfada) göstererek yenıy~ karşı rnukave
ler oluyor; ih!.ilfüle:ııdeıı sonra va- met etm!şlc.rdir. Zaten bu devrc-

r··· ... ,, ziyet ·bir tü:l:l diızelcmediği :çin lerin hazın ve gairi insani ve gay-
: ~~~~pJ yeniden ~arb!er ve buhr.:ınlar baş ri şuud hareketlerle dolu olması 
;_: 

11
,_

0 
gösteriyor; hüliisa cemiyet eski başka tür1ü izah edilemez. Sözde 

'-" müvazenesbc ~giremeden ve bir din uğ-.ıruna kendilerini feda eden 
~ MEKTUPLARI harckettt!.n, dıger harck.cte atl~ya.. insanlar ve milletler. sözde Jnsan. 
• rak sıloD~ı.::ır devam edıyor .. Boyle ı lığın hürriyeti ve !stikl.:ili için 

i! istifade edilemiyen devreleide "~ tiu harekc~e~ ~~Ş- 15an1arını akıtan insanlar ve mil-

bl·r park lanıgıcında ~tr ~o~hırı umıdlıdJT: letler tarih!"l bu karanlık devir-

Aksaraydıı oturan okuyucu -
larımızdan biri yazıyor: 

•- Eksik olmaaın belediye
miz. Aknraya güzel bir park 
hediye etti. Fakat Akaaraylılar 
maaleşef b•.ı parktan kat'iyen 
istifade edemiyorlar. Sebebi i . 
se, parkın saat 7 de kapılarını 

: kapatmıı olmamdır. Gündüzün 
sıcağından bunalanlar, biraz ne- • 
f ea, hava almak i..,in ancak saat 
7 de aokağa çıkabilirler. Yanıl
mıyorsam gÜrıe§ de ancak bu 
saatlerde çt"kiliyor ve park za -
manı da bu saat!erdir. Halbuki 
park tam istifade edjlecelt va • 
kitte kapalıdır. Alakadarlann 
nazari dikkatini celhetmenizi 
rica ederim.• 

Cevablarmız : 
• Sultanaclim caddesi 13 

numarada bayan Hüaniye Bal. 
kanlı: 

- Düşüncelerinize maalesef 
iftirak edemiyoruz. Bu hususta 
arkadatımız Ercümend Ekre -

::: min kendi sütununda yazdığı 
fıkrayt okuuc..nız. vaziyeti da -

: ha iyi anlamı!! olurııumu. Bu • 
: meseleler matbuat nhaaında : 
E ~at.iyen mevzuubabs değildir. S 
\ . , ................................... -...... .,,; 

•• 

Uç gazoz 
fabrikası hakkında 

takibat 
Eski gazoz şişesi 

kapsüllerini çoctiklara 
toplatıp tekrar 
kuUanıyorlarnıış 

Müddeiumlınülikçe, bazı m'.aruf 
gazoz fabrikaları sahibleri aleyhin
de hıfz:ssıhha kanununa muhalif 
hareket etmek :iddiasile tahkikata 
ba§lanmı~tır. 

Belediye Sıhhat lıleri Müdürlü_ 
iü tarafından yapılan te:tiıler ne -
t.iceainde 3 büyük gazoz fabrika • 
a.ının (fazoz ti,elerinde kuHanılmı§ 
kapsülleri tekrar kullandıklarını 
tesbit etmiştir. Bunun iizerine fab -
rikatörler hakkında derhal takibata 
geçilmiş ve kenclileıi adliyeye ve -
rilmişlerdir. Rir iddiaya göre, fab -
rika ııahibleri hususi şekilde paı a 
ile: tuttukları çocuklara gazinolar -
dan ve sokaklardan gazoz kapsül. 
leri-ıi toplatmaktaciırlar. 

Müddeiumumilk, hadise etrafın

Hele şu rıaro bıtsı n; hele ~u buh- lerı"nde hep 00· I h ·ı . . .. • y e arcanmıc:, gı -
ran bı~n; her şey duzelecektir di- miştir. ~ 
ye seıvınenJc .. çoktur. Fakat vc.ızı- . . 
yet hiç te öyle olrr.uyor. Ar.tık ta- Ş ı=nrlı ıçmde bulunduğu. 
ih f.-!.J ~ d · · . ti muı devr:e. on dokuzuncu 

r -.w ,,,.,- aıreye gırm·~ ro: sırdak" buh 1 ihtil·ıı 
Harbden snnr.ı buhran, buhran a 1 ran arh bl a. er ve 
bitmeden harb. tekrar gene şid- Tarih QE n 3 ar erın bu. 
det.len mi~ bi.r buhran ve arada ıh- lunduğu zama:ı 
tilaller ve harb!er:.. ve n~ticcde fasid bir lar gibi - bu ha~ 
eskiye dönme~ imkBnı olmadan rekeUer<ler son 
felaketin VC Jtttntbın dC!'Vamı Ve daire içinde ra c,,,,-kj şartların 
buhranın "r.,.jimJe~mesL.. veniden gelece-

ka acak mı? ği ve dünyarun 
ı şte böyl.:? devreler. tarihin b3- eski temellere 

yük lnkılab ve intikal devn~- dayanarak bit· reiah ve inkişaf im
leridir. Bu ievrelcr, eski şartlara kanına maldt olacağı _ devreleı· 

• dönmek isti\·en de~ 'ki' B' :ı.k Buyuk ınk • ve hakimiy. eı: gı ır. ıh, u tam karakterıeri
ıe bir büyi.ık intikal ve inkılib 

IAb ve intikalı eııerinde tut~n devresi yaşıyoruz. 

1 sınıflar ve mıL Bu devre Umumi Harbden iüba 
devreleri !etlerle diğer sı- ren başlarmf-ttır. Eğer o harb Al

•-------· nıflar ve millet- manyanıa galibiyc.!ı ıle neticelen.. 
Jer aras nda!n devamlı ·kavgalar se idi gene bu devre bitmış sa) ıl
ve çarpış:nalar devnclir. Cemiyet mal'tlı. Yani harb!n galibleri ve 
artık eski şat:tlarn dönmek ımk5- mağlfrblarl vaziyeti değiştiremez
nından mahrumdur. On•tn bi:nye- lerdi. Eski şar~lar .çınde hakimi
sinde bir 5ekll de~;ştırme, tir yeni yet b;r nı :lletten ötekine geçmiş 
müvazeneye geçme ihtiyacı var. olurdu. Bugünkü harb _ ki 1914 
dır. Yeni şekil ve yeni müvawne. harbinın d~vamı şeklinde başl:ı. 
ana prens:p!erilc ve ona daya;lan mıştır - k!m taraiından ırn::amıır. 
ahlak ve ~anunu ve an'ancsile yeni sa kazanılsın, eski şartların dünya 
bir rejim dcmekt'r. Cemiyet böy. yüzüntie ~ere.'t aynen ve gt-relt 
le bir v.:ızij'ete girinceye kadar küçük tadiller}<? devamı ~cklinot? 
ha-ıbJer, ihttJaHer ve buhranlar bir sulhla neticelenirse, henüz i:.ı
birbirini tak;b eder; ve ancak bu- tikal ve ın.!tıla!'> a~vresi bit:nemiş 
na erişe!:>Udi~i gün. artlk ycnı bfr ve clli.inyaya buhrmı ve ıztırab le. 
refah v~ inkişaf devresine girmek laketlcri, tar!h rene f as=d daire 
imkanına mal:k olur. içinde kalmala mnnkfun hırakıl

iBu intikal ve inkılib dev.rele- mış dem,.ktir. 
rinde eski. zorla ve bir vnk!tler 1930 danberi muhtelli neşriya
kutsileşmış ideallerle ve ahlak \•e tımda izaha çalıştığım gibi. 1929 
din ktrVvef.ıle vazıyete hakim o- dünya buhranı. on -:Jokuzunc-u asır 
lur ve inkılab::ı sed çekerse, insan- buihranları gibi bir piyasa buhra
lık koyu bir istibdad ve zulüm nı değil, bir :-ejim sarsın!ısıd r; ve 
devresine girmiş olur. Bı: devrede tarih yeni bir müvazenc ihtiyacı 
ismen hürriye~ mevcud olsa dahi, içinde ı;ırp:nmaktadır. 1914 rone
cemiyet bütün şartlarile bir esa- sindenbeti dünya yüzünöe cere
ret devresi yaşar. İleri fik!r susar; yan eden t:arbleri. ihtilalleri, buh
yeni u~uvlar tasfiye edilir ve in- ranlan bir intikal ve inkılab dev
kişaf imkanından mahrum kılınır. re9inin arazı gibi mütalea etmek 
Medeniyet geriler; insanlar fakrü lazmıd ·r. Ancak bu suretledır ki 
sefalet içinde tevekkül ve kanaat karanlıklar içinde, ümidsitlikler 
iç:nde sürünmeye mecbur brrakı- i-çinde buna'an g1zlerirr.ize kurta
lırJar. ncı bir ışık göstermiş, atiye ümkl 

Avrupada bütün nrtaçağ böy· ve imanla bakmnk için in~anlığa 
le bir devirdir; ıntikal ve inkılab cesaret bağışlamJş ve çekilen bun
ihtiyacındn olan cr.miyetin bu ha- ca ıztırab kat"Şls·nda bir nevi te
rcketi, eskinin ku \'Yeti ve 2ulmü selli bulmu~ oluntz. 
dolayıs:le, yapamaması devrıdir. Ahmed Tforııdi Ba§aT 
Eskiyi bu kuvvet ve hakimiyetten 
kurtarrr.ak icin ise tarihin ıma H •• 
şartlarımn d~ğişmesi, büyük kıt'a- ergun 
}arın keşfi ve di.inya istihsal mü- (Baıtamfı 2 nci sayfada) 

Ja tahkikata ehemmiyetle 
etmektedir. 

nasebetlerinin büyük bir inkılaba nu mağlub etmek istiyenler, e~er bu 
ihtiyaç gösterecek mahiyet alma- mağlubiyette yalnız kuvvet ve ta -
sı irab etm.Jştır ve ancak ortaçağ, hakltümü yıkmak istiyorla11a, o za

devam bu insanl1ğın karanlık günleri,, man Almanvanın lcartısma silah 
böylece ::ıit-ebilrrıiştir. kuv~etind,.n z~y~de dava. P;:~P • 

Hatlanarak ölen çocuk 
Pangahıda, Öl.ı;ek aokaiında. 

Platin apartımanında oturan Ali a
dında bir zatın <4 yaıJanndaki oi • 
lu Cemal, evvelki gün hizmetçinin 
getirmekte olduğu, İçinde aıcak su 
bulunan kabın Üzerine devrilmesile 
vucudunun muhtelif yerleri yanmış
tır. 

Tedavi edilmek üzere Çocuk 
hastanesine lraJdırılan Cemal, bir 
müddet sonra aklığı yaranın tesi -
ri)e ölmüttür. 

( Küçük Haberler ) 
e Belediye reis muavini Lutfi 

Aksoy, dün Üıküdar mıntakasın • 
daki fırınlarda teftişler yapmııtır. 
L\ıtfi Aksoy, Çamlıca tepesinde ya. 
pılacak eğlence yerlerine aid istim
lakler etraEında da tetkiklerde bu
lunmuştur. 

• Dünkil ihracatımızın umumi 
ydc.iinu 315 bin lirayt bu!muştur. 
lhraç edilen maddelerin içerisin~e 
en mühimmini Almanyaya sevke -
dilen yumurta teşkil etmektedir. Bu 
meyanda Çekyaya fındık, Jngi!te _ 
reye keten elyafı, Macaristana 1ru 
ru meyvalar gönderilmiştir. 

• Belediye muhasebe memur 
lan için bir müddet evvel açılan 
kurslar bitmiş ve memurlann imti
hanları neticelenmiştir. Yazılı im -
tihan kaiıdlan tetkik olunmakta • 
dır. Kurslarda muvaffak olanların 
isimleri bir kaç gün sonra ilan edi. 
lecektİT. 

• Bugünden itibaren Şirketi 
Hayriye vapurlarında yeni yaz sey
rüse(er tarifelerinin tatbikına ba;t -
lanmıttır. Şirket bu sene de Pazar 
günle.ri için lcnzilatlı yaz tarifeleri 
tertib etmi tir. 

B üyük intı'kal ve ınkıhib ve ıdeal kuvvehle çıkmayı ouıuıı
devıtlerinde eski ile yeni melidirler. Bir silahın .. d~vas~~' ip.-

..J'- • • • d ı l b' k b. tal edecek '>lan daha ustun dıg~r bır 
arasını..Mıucı rnuca e cc e ·rço ı- ·ı~ı._ b d · Al d ı ·· hl , sı a.n, u eta. manya an evve 

guna arın .Kan· b'" .. · ı "' "l·b t • t ' k • • 1 utun ınsan ıgı mag u e mış o a. , n .ian 1 ıçm ~arı akar. şte caktır. Çünkü, aundan mutlaka e -

lzl.rab ınsanlık için ız- miniz: Eğer bu defaki harb de ~ 
tırab noktası sanlığa eelamet temin eden yf'ni hh' 

noktası budur. Çünkü hayat nizamı kuramaua dünyanın 
.._ ______ bu iıcanlar bey- akıbeti elim olurl 

hude akmıştır; ve günahsız!ar bil. _ il J • , l'D. 
miyerek, eski an'anelcre sadakat (11{,uhi.tiut. (.;{Juu;~H 

lstanbul Valuflar DirektörlUgU illnları 

8emtl ve mahalle.si 

Ve:uıacller Camc Ali 

• • 
Fatih - Zeyrek 
Mahmud paşa 
Balat H:ırnamcı 
hit!.ı"'Jı 

Mu_ 

Yediltule KazlıçC1;me 

Cadde ve sokalt 

Deruni Melımed Et. 
Halaç Mensur 
Kılıse camii 
Mengene 
Karabatak 

Taş han . . ~ 

Kumkapı Çadırcı Ah- Balipaşa )'OkUfU 
med Çelebi, 

Kumkau Ka7.ganisadl 
Mahmudp~a Hacı_ 

küçük. 
Beyazıd Eminbey 

• 
Cami altında 

Dibekli mektebi al-
tında \ 

No. ını Cinai 

19 
9 

80 
18 
ıı> 

H 
12 

. :ı 

13 

Hane 

• 
• 
• 
• 
• 
• 

Çadırcı Ah _ 
med Çelebi 
camı yeri 
cami yeri 
Dtitltln 

• 

Muhammen 
a)1ığı 

L. K. 

15 00 
11 00 
8 00 
7 00 
1 00 

14 00 
5 80 
f 00 

3 • 30 • 
ı 50 

bayehatun Yaldızlı han alt tat 41 Oda ı it 
ça~'da Fenı.ce~r 4 Dükırln 3 08 

• Zincirli handa :O Oda 2 5f 
Çatşı'da Çuhacı Han üst katta. 19 • l/2 • payı 2 50 
Eyüb Camü kebjr ıtalenderhane Dükll:ln 1 51 
Kumkapı Kazgani .. adt Patr:khane !5 Arsa 3 89 

Yukarıda yawı mahnlle.· 942 $t'nesi Mayıs sonuna kaaar kimya ffril_ 
mek üzere 1lana konmuştur. İhaleleri 13/Hazlran/941 Cuma günil saat 
on beştedir. İstekliler Çcn.berlitaşta İstanbul Va.kınar Başmüdürlü~unde 
Vakıf Akarlar kalem\nc gelmeleri. ('2'78) 



. / SON ~OSTA ~·Sayfa 5 

Doktor Celal Muhtar ["Son Posta,, nın lisan ilersleri] 
servetinin bir 

1 
kısmını daha Darüş-

6 a~da pratik usulle 
• Bik&ye 

şaf akaya verdi 

Bir alışveriş 
Yazan : F. ~- Pfalzgraf Çeviren : İbrahim 

Yalnız bu haber ne 
tekzib, ne de teyid 

ediliyor 

:lngilizce 
HAZIRLAYANLAR: 

Prof. A. R. Thompson ve· irfan Könur 

26 nc1.ders Hoyi 
İhtiyar satıcı elinde tuıttuğu 

fındık köpeğini göstererek: 
- Sizden fazla istemem. on beş 

dına meram anlatmak pek güç ..• 
!İhtiyar sat :cı: fdeğin · çembe- Haber aldtğımın göre, doktor 

rinden nice kereler geçmiş bir in- Ceıaı Muhtar servetinin mühiın 
Ura veriniz. Gönlünüz hoş olsun. ; 
Bu fiata vallaiı billah ucuzdur.. . ~ 

sandı. Mii§tedler.! itiraz etmemt:- •bir kı5mını daha Darüşşafakaya LeSSOD Twenly- Six Ateşin harareti suyu sıcak ya-
nin, onların her sözüne eyvallah sarfedilmek üzere Türk Okuıtma Exercises irom lesson Twenty_ pacak (ısıtacak/. 

diyordu ki. genç adam derhal a- • 
blch: s~ ... ~ 

demenin, nahzı keramet o~<luğu- Kurumuna vermiştir. five: The kettle is on the fire and 
nu bilirdi. Müşterisinin ne demek Malıimdur ki, Celfil Muhtar Da- E%erciae I the water in t.1ı.e kettle is very 

- Yok, yok canım .• diye sabır- •-"" istediğini aıılamaksızın tasd·ik et- rüışşmakaya ve bu meyanda birçok Boşlukların dolduruluşu: warm. 
ti: hayır kurumlarına mühim yar • l. A brigbt place is not dark. it is boiling. O (su) kaynıyor. 

sızlandı. Bunu istemiyorum . .• 
Satıcı gözlerini kırptı. Öyle ya 

insan yanıLa.bifüdi. Demek müşte
ris!nin ;stediğini keşfedememişti. 
O halde, h;ış.ka bir cins, meselA bir 
Rus finos:.ı gönlünü çekiverdi. 
Dükkancı bu kararla tezgahın ar
kasına geçti, köpeklerini hapsetti
ği küçücük dairenin kapısını aç.tı. 
Fino köpeği ei~ndisini gorunce 
kuynığum.ı sallamaya başladı, di
ğer lropekler de ~trafında yaltak. 
!anmaya başl.aôtlar İçlerinıi.e yal
nız bir tan~si bir Peking köpeği 
her nedense hiç aldırmadı. Dertop 
olmuş bit halde oturduğu köşeden 
kımıldamadı bile. 

Satıcı finonun yumuk yumuk 
ensesinde,1 yakalıyarak. tekrar 
müşterisine gösterdi: 

- Bakınız bayım, dedi.. Şu ba-
p. t>ir bakınız... Ne cins... Ne 
cins ..• 

Lakin genç adamın hiç bu ta
rakta be7.i yoktu. Finoya bakm1-
yordu bi'le. Gözlerim köşede otu
rarak cereyan etmekte olan alış
verişi endiseli bakıtlaıfa seyreden 
Peking köpeğine dikmişti. Birden: 

- Nah!... Ben şu köpeğı ısti
yorum... dedi. 

İhıtiyar satıcı, şaştı. Gözlükle
rini alnına itti: 

- Şunu mu?- diye sordu. 
Genç adamın yüzü pembeleşti. 

Omuzları gerildi. Mırıldandı : 
- Kendim için değil. Karıma 

alacağım. O köpeklere bay1hr. Bir 
yavrusu var. Bir tane de ıstiyor. 

Sonra ilave etti: 
- Kad ıo bunlar... BHmez de. 

ğilsiniz ki ... 
Satıcı başını salhdı. Finoyu ye

rine bırah-t!ktan sonra adeta biı 
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Kahveci güzeli Saraç Alinin 

Tahtakaledeki kalivehane::;i, alay 
ve peştemal kuşanma mera~aını 

ile açıldığı günden iıtibaren. İstan
bulun bh- h<1§€rat yatağı olmuştu. 
Kahvenin üst:'ındı:ki bekar odala
rına, Ali Beşenin en azılı serseri
leri yerleşmişti. Geceleri, bü~ ük 
tahta kepenkler indirildikten son.. 
ra bile. i<;indeki uğultu dinmiyor
du. Küf'ılr ıle karışık yükselen ses
ler, naralar, türküler. semailer, 
sabahlara kadar devam ediyoıdu. 
Yalnız bıçak oyunu olmuyordu; 
sebebi de Ali Beşenin korkusu idi. 
Yatsı ezanından sonra kepenkler 
iııer inmez, çengi ve köçek fasıl
ları başlıyordu. Saraç Ali Bey 
kahvehane.sinde, pek az görünüı
ycrdu. Kendisme üç tuğlu !bir ve
zirin geliri kadar kazanç temin e
den bu kahvehaneye akşamlan 
şöyle bir uğruyor. çekmeceyi ke.. 
&e.lerine boşaltttktan sonra miiş.te.. 
rilerini selamlayıp, bh'az hatırlıca 
olanlarla d9 ayak üzeri beş on laf 
atarak çıkıp gidiyordu. 

Ali Beşe. Ç"U'ağı Ali Beye. Sul
tansıelimdeıki koıuğında mükellef 
bir daire döşemiş donatmış, koy
nuna da basna ve dilrüba bir ca
riye vermişti. Hiç şüphesiz ki. bir 
kaç sene son.r;., İstanbullular. pa
yitahtın en güzel hır yerinde mu
auam b'.r ckahveci güzeli sara.. 
yı. nın yükseldiğini de görecek
lerdi. 

Tem.muz sonl:ırmda, sünbüU 
bir yaz günü ikindiye doğru, Sa
raç AH Bey Tahtakaledeki kahve
hanesine uğramıştı. 

Atm1 kahvehanenin at oğlanla
rı.na bırakt: ktan sonra içeriye gir
d i: 

- Esselamualeyküm ağ:l1Ar ... 
EsseJamüa!eyküm şcb~zlar ... Ya 
:ıar yiğitlt>r .. . Yeııiçerı öilaverler .. 
Kayıkıçı peblivanlan ... Hamu1·kar 
ve oc-:kçı VP simitçi ve börekçi ve 
gözle>reci civanları ... 

demet. tüydıen farkı olmayan Pe· 
king köpeğjni kucakladı ve gü. 
lümseyerek= 

- Yoksa bir ahbabınıza. hedi
ye filan mı vermelr istiyorsunuz? 
Delikanlı yutkundu: 
- Hayır ..• Bir bakıma -0.a evet. 

Ne vereceğiz? ••. 
Te:zıgabtar köpeği masanın üze

rine koyarak, yavaş yavaş okşadı. 
Sanki mühim bir şey söylermiş 
gfüi adeta gü~ işitil;r bir sesle. El
lerini oğuştura oğuştura konuştu . 

- Güzel hatırınız için elli lira. 
Fakat deHkanlmın yüzündeki hay
ret v.e çek\nme işaretlerini görün 
ce de arkasındar1 derhal yetiştir

di: 
- Amma siz ge:rıe yirmi beş ve-

riniz!. dedi ' 
Delikanlı tcreddüd etti. Bir 

müdldet dhşündükten sonra, oldl.ik
ça ince görünen örselenm:ş CÜ7.

danını açara:.C içhıd'en üç tane on 
liralık ;ıkardı ve tezgahın üzeri· 
ne sıraladı. satıcı paranın üstünü 
verirken: 

- Hamın. bu hediyenize çok 
sevinecek. sanırım.. dedı. 
Delikanlı hayvana hiç te hoş 

bir nazarla b.llmılyarak cevab 
verdi: 

- Ben de öyle ... 
Dükkancı sözü uzattı: 
- Bunlar cins hayvanlardır 

Temlıxiirleı-. A.lullıdırlar ... 
Delikanlı adeta kızgınlık ifade 

eden b ir ses1e konuştu: 
- Mel'u"'l)ardan nefret edivo

rum. Hele bu cinslerinden meded 
Allah~ . . Ha şu. fanustaki süt ku
zaısu gibi bembeyazından olsa ge
ne ne ise.. amm3. nPyJersin ki kı:1. 

- Haklıs1nız, bı:1yun!.. . dmtlaı'da bulunmakta ve bunları 2. The flames of a fire are Clouds of steam come from the 
Delikan!ı kf>l"di kendisıne ko- hiç bir şekilde şüyu bulmaması bright kettle. 

nuşurmuş gibi anlattı : şartile yapmaktadı:. 3. İ rnake a fire with the help İbrilcten bu."ıar bulutları çıkı-
- Karım bütün gün evde ya- Bu defa da. Celil Muhtann ser ofa match. yor. . 

payalnız. trstelik cİVarda pek te vetinin oldukça mühim bir kısmı- 4. Boys wh t +ı.. • hands · The water ıs ready. We put our .. o pu •ı.ueır ın t t th 1. Th ·u 
oy le tamdığı yok.. . dedi. Daha m Dariişşafakay~ verdiği söylen- the fire -Yet burns. 1 we coa s near e ırc. ey wı 
hila elin:ie tuttuğu beş llralığı mektedir. Ancak, yardımlarının 5. ı p~t sticks on the fire aıY.} get dry. 
katlıyarak _c~z?anına yerkştıre- kat 'iyen matbua!.'l aksetmemcsini they make it brigbt. i' Our wet boots are far from the 
rek devam etti: arzu eden doktor. Bu sefer de ay- 6. I smokı:? a cigarette. rre. 

- Kanınla evlendiğimdenberi ni şartı koşmuş olmalıdır ki, mü- 7. İ do not smoke. Islak ayakkablarunız ateşten u-

ilk defa olarak· geçenlerde, gene r acaatlar karşts;nda Türk Okut • Ex6cUe il zakThtır. h . th . 
bu m l' ·. h ı ·· ·· K ·· k'1.t '" "h t.. e eaı; f!re, ıs not great e un, pı., ayyan ar yuzun- ma urumu su u u "'ercı etme- 1. 'The woman. whose eyes are 
den kavga ettik. Karımın, tıpkı te, bu haberi ne teyici, ne de tek- shut, is tired. enough. . •. b n he b. k.. ..,.. ı · . Ora<l.akı hararet kafi (der~ 

u a. nzer ır ope6 1 var. smını z.iıb etmektedir. Keza doktor Celal 2. The baby. who:;e finger is in de) bü .. k dei7"}dir 
Fu Lıng Çu koymuş. İşte bu uzun Muhtar da kendisine ır.üracaat e- the fire, will get a burn. Th yub 

0

: • d 
ilsimli baV17an nereden esti b·ıe 3 Th . 1 h the e oots W?ll not get ry. 
mem. Bir. ıtün' oturmuş mecmu ı - den gazetecilere ne evet! Ne de nı·· ...ı.te gırhs, w o arc in The cook will mak~ bread from 

~ .. . amı Hayur demiştir. su Jı5,. • are appy. this paste. 
okurken, liu·den uzerırne sıçrayıp. Fakat bir mü-ddet evvel dokto- 4. The boys, who have smoke S f th ste · on her 
ve mecmuayı yırtmasm mı? ... Te- in ıtheir eyes. are my brothers. ome > e pa 
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pem tt b .. t" d lt - ·· t .. run servetinin bir kısmını DarÜŞ- hands. 
d b a ~·· vo k~ u~ ın 1' ~zu~ u şaiakaya terkOO'Dek için hazırlık • Vocabularv : They are very sticky. 

e un dan ç:_ - .. arım ahç ~l.:_gz1. lbıaşl boil!ng (bOyliıı) = kaynar. Onlar (= elleri) çok yapışkan-
nı, yum u goz~na, ne va şı ıg'm. lam adığıru bilenler, bu ha - bucket (bAkıt) := kova. 
ne de barbarhgım kaldı. Benim berin hakikat olduğun.da mütte - enough (ınAf) ="- kafi. dırA fi · t h ·d f th 
de nah burama gelmişti. Artık fiktirler. ifar (far) = uzak. re u; a t e sı e ~ e oven. 
keiıdimi fazla tutamadım Ya 

0 
The door of thc oven ıs open. 

v • ' 50 d full (~) = dolu. The oven is now warm enough 
ya ben •. ,:~~er bkul:~lenb~usdu dhehble- 1 ton an büyük deniz heat (hlit) = hararet. for the paste. 
ınezsen LX::nt yo ) ! , ır a a u k"b" • kettle (k:Etel) = çaydanlık ib- · · h kili 
eve uğramam .. dedJın.. ve sözü- mera r r ye ·ımıye ücretle- r:ik. • • Fırın şimdi amur isin 
mü de tuttum. • • "fd' . (derecede) sıcaktır. rme zam ıstenı 1 near (nlar) = yakın. Th k ·u t t . 

Dah h
Al' .... gAhı .. . d e coo w1 pu i ın. 

,, a a a ·~ez a n uzerın e oven (A vn) = fırın. kımıldamadan duran köpek kırmı- Halihazır vaziyet dola"sile de- paste (pEvst} = hamur. Exercise 1 
zı 'doilinİ ~·kararak bir güzelce es.. n iz nalill vasıtalarının malzeme ve steam (stİim) = buhar. Ev\"ela öndel.,:_i cümleleri okuyu-
nedi, ve gö!1P.rini kırpıştıra kır- ~ahrukat mas!"aflan mühim mik .. sticky (st.İki) = yapışkan. nuz ve sonra alttaki cümlelerin 
pıştıra. deli.ıranlıyı süzdü. tarda yükselmiştir. T exl: boşluklarını doldurunuz: 

İhtiyar satıcı, gözlüklermi doğ- Alakadar lar, Münakalat Veka - The budret of water js full. 1. I ha.ve paste on my hand6. 
rultarak m!rıldandı letine m üracaatta bulunarak evvel. Su kovası doludur My hand.s are -

_ y 
1 

' ce 150 tonda:ı büyük deniz mera- A kettle is on the floor by the 2. The water is up to the top 

Delik:·~~ basını salladı ve de· kibbi. içindiVl ekiller . 1 leye:i kalra~ile bucket. The coo\:, who is by tliel of the bucket. 

tt
. • • tes ıt e en yevmıye ucret enne 

vam e ı:_ . münasib miktarda zam yapılmasını bucket, will take water from it Tiıe bue:kct is --
- Meger.,:e abd~llık bende ı- tafeb etmişlerdir. Yeni tarife nizam- ror the kettle. Then !"he will put 3. Th.e oven is almost cold. 

miş. Bu hadise üç gün evvel oldu. namesi a.lakadarlarca tanzim edi _ the kettle on the fire. The - of the oven is not 
Ben ise bir haftadanberidir uvku- !erek V._eltiletin tasvibine arzedil _ The heat of th<? fire 'Vlill make great - for bread. 

(Arkası aayfa 7 sütun 6 da) miştir. ıthe wat-er warm. ( .AJ'kag sayfa 8 sütun 3 de) 

lgsn İstaaba.I 

YAZAN : REŞ,AD EKREM 

bir şey anlatamazdı. Tahtakale.. 
de, Bahçekapısında, Yemjş iske
lesinde ve Demirkapıda b1kkmı 
yemedik işçi, amele, ırgad, hamal 
yokw. Bununla beraber, Muslu 
Beşeden, her nedens: herkfsfn 
gözü yılgın idi. kahveci Ali Be~ 
onun en yakın arkadaşlarmjandı. 
Ali Beşe, Muslu Beşe, ve ı o ayar
da daha birkaç kişi, me:;ela, İstan-

İhtiyar Kanbur Felek 

bulun Mus!u ile beraber meyva 
ve seıbze işlerin·~ ve ayrıca keres.. 
te piyasasına da hnkim Patrona 
Halil ağa ve lstanbulun en meş. 
aur uçarı külhanilerinden Civelek 
Mustafa. ba~~~ verip te: cYürü.;. 
yün yiğitler!. Yürüyün şeolıbu-

- Ve aleykümüsselazn 'benim lur, hem :lua hem de kızılca kızıl- sine karışmam:.. Diledjğin yere Kanbur Feleğin derisı kemikle. ı ı d t -~ 
bey og

vl ' .. .. . . • ar.> ediler mi, .stanbulu ay--
um.... -ca, sarıca sanca altmcıklar alırdı. gotur amma akşama ezandan ev- rıne yapışmış elı, ınc~ uzun par- landırırlar sarıca arı kovanlarına 

- V-e aleyl.:ümüsselam kahveci İstanbu!t1 ka:ış k"rış b1·ı ·roı·. he- vel getı· r t ı:. t bakl ·ı h" ' - be ' a es.um e ... arı ı e ır çaıı yumagma n- b · t •~-'- 1 b ..... od ı mizelı·ı h · · d b B k af . _ _ enzıyen S""lll.•U un e~ar a arı 
0

- • • • men er ay lÇın e u muazzam - u a şam nalbur Must a e.. zıyorou. Çocuk dort beş defa bü- haşer t ta- h lkı ·ı :tah-
- •. ·· · • şehri bir kere dolaşu-dı. Her S('mL vinde... Gideyim deme!. Yanar- külmüş olan kağıdı alırken, bu ke- ~e :.ı.t·ı~·~ ya .g1L rda. ıBe P~11' d 
- ...... .te kendisine ka"ı::>mı açan bir a.. sın' ·k kl lin b v nı ı ıu.e verır e 

1

• un ar an -'-- '"' . mı parma arın e e atacagını c· elek '"" .. _, ·ıe ... ~ .. ..;1 B 
FllACtt o gün, kapıdan girer gir. damı, bir eli vardı. İstanbul aşure D k 1 h Ö ıv .ı•ıUSLcUa ı .ıvııı.:> u eşe, S - eli an ı, anım sultan ge- sanarak ~~rlu"?_uştu_. yle ki, Kan- fitne ve res3 d ateşini kolaylıkla 

mez, araç Ali Beyin Ka.nbur F'e- kazanı, o, balı! kepçesi idL Her- ne haber yollamış. Senin için Ö- bur Felegın kagıd ile beraber avu.. " 
lek lakabı ile meşhur bil' ihtıyara kesin kaderine, kısmet ine ve kese- lür ... Kerem. et... Eyübsultan.da cuna sıkıştırmak istedıği küçüc-itk U:tu!turab~Hrlerdi. Muslu, dar ~: 
manalı bir dikkat ile bakt•g~ ını sine .anre bir şe'-· bulup "tkarırdı. k b" ·· ·· ·1 k " 1'1:lü cahıl muazzam servetmı b~ .ı :. ayınakçı Bulgar Yuvamn dükka- u gurouş sıK ey> almamışb. ·-y ' ' 

kimSe farkeunemişti. Kanbur Fefonin yerini yurdunu basiıt ve iptida· bir t gallilb ·ıe te .., nında Pazar günü ah ıle vah ile Ali Bey ocak ~ında idi. O .rnn • ~ . 
1 

a ı -
Kanbur Felek. İstanbulun ya- kimse bilmedi. !!>- mm etmış bır adamdı Bu muaz.. 

akındı seni bekler... kahvehanede bulunan İstanbtllun · 
rım asra Y r büyük !:IÖ}uetle- Bu iki büklü-:n adam. bir örüm- h zam servet ond" b. de mevki hır r- - Meded beyiw Biz ettik siz en meş ur \ie ze_ngin kabzımalla- y • • ~ ır . -
rindendi. Pek genç bir ya!'lmda a- cek g:bi, süı·atli va sessizce '--Ürür- d M B sı d()gurmuı:tu Fakat İbrahım Pa ~ " etmeyin. H:ıtun yaptıg- ına bin piş- r.ın an manav uslu eşeye, iev# '$ • • 

mudu fıkarisindeki bir hastalık dü. Kaı: ile g.)z arasında kaybolur, d ı t" .:ı M 1 '( man... Ayak türabıyım diye sız. kalade bir hürmet eseri olarak şanın zamanı ev e ınue, us u 
yüzünden ince uzun vücudu iki beklenmiyen bir anda, gökten lanır, yalvanr... kendi elile gümüş cezvecie kahve için hatta bir kapıcıbaşılık payesi 
büklüm kıvnlmış olan bu adam, zembille inmiş gibi meydana çı- b·t · ., __ .. b' a· l'~' ·d Kanbur Fele~n gönül islerinde pişiriyordu. Muslu Beşe, kırkar, 1 

e er1şıur~ .ı.r yer 
1

· 

bir muhabbet te uuı ı i. Sarayı kardı. Şekerci, börekçi, aşçı dük- ..,. • d 
S 1 k 1 d k

. kullandıgJı va.;ıtalaı: birbirini tanı- ellişer hücreli üç han, kırk elli Şark sınırların an gelen köttl 
hümayundan u u u e e ı çinge- kanlarında, bir kahvehane k0.şeJ ı .. .. 

h 
mazlardı. Bunların arasında azılı dükkan, dört konak sahib: adam- haberler, sadrauım i e yaranı a-

ne barakalat'ına varınca, er yer- sinde. ya-hud bir çma:c golgesınde ı · 
d li 

.:ı K b F ı k haydudlar, katiller, ka,..akçllar, dı. +_,__nbultın sebze ve me'"·a 1·~ leyhine türü türfa dedikodulara, 
e e · var .... 1. an ur e e ıcın otururken :>nünden geçen bir ço- '-' ısıa J • :ıı-

colmaz• yoktu. Ona derdini döken cuk gizlice .Oir kağıd bırakır, yak- hımzlar, müflis mirasyediler. se- Jeri, hemen he-nen onun inhisarın- hatta devlete. ihanet iftiralarına 
ve kesesinirt ağzını a~an, er.g~ laşan bir delikarılı kulaeına b:rkaç fih külhaniler.. ne yaptığ·nın far- da gibiydi. Dilediği rur adamı. bir yol açark~n. lbrahim Paşa aleyh. 
dermanını bulurdu. Helvacı, Lak- kelime fısıldar. bir kayıkçı uzak- kında olmayan masum çocuklar, kaç y1l !çinde konak, hademe ve tarlarının yavaş yavaş etrafında 
lavacı, &imitçi, börekçi, balık~ı. tan çevresi:li büküp boynuna do- acuzeler, aşifteler, nazeninler, ha- uşak, at ,.e araba sahibi ederdi. toplanıp birilrnıeğe başladıkları 
kahveci güzelleri-ne bir görüşte layarak işaret verir, yo.hud bir a.. cıdan. hocadan kimseler. kc.rmca- Dört karısı ve dört karısından yir_ adamlardan biri Muslu Beşe ol
gönül veren ırz ehli hatunlar, O- cuze, feracesinin yakasını çekip ya basmaz eiendiler, zilli evliya- miye yakın çor.uğıı, ayr1ca kap:::t. muştu. Vaz, müderris, k azasker 
nun ayağma kapanırlar, Kanbur düzelterek haber getirirdı. Kan- lar, büyücüler, muskacılar, falcr- malan da vardı. Kendisi de henüz mazulü efendile•, Muslunun hiç 
Felek. bu kad·rıları::ı vuruldukları bur Felek, kayı<isız ve hareketsiz, lar. üfürükçüler vardL otuz beş yaşlarnıda bir yiğitti. U- bir vakit anlıyamıyacağı ayetler, 
güzel delikanlıları, sandık içinde, tesb:h çeker, bazan tesbih yerme Kanbur Felek, Saraç Ali Beyin z~n. boy!u, iri kemikli, kara, kıllı, hadisler okuyarak. onu, şeriat da. 
hasır içinde, küp içinde, ne yapıp derisi kemikle~;ne yapışmış çı.p. manalı baluşmo. şeyıtan bir tebesJ çırkın hır adamdı. Adamlannı he- vasının aleından olmağa teşvik e
yapar. bir ge::e, ehilleri evde yok- lak ayaklarının parmaklarile oy- silin ile mukabele etti.. Biraz wn- men hemen boğazı tok~uğuna kul- diyorlardı. Fakat, manav Muslu, 
ken eve atar, ve sonra. tereyağ- nar, aldığı habarleri, sahibleTine ra da, çubuğun•ı yakmağa gelen lamnh; ah.cağına şahın. borcuna dar görüşüne rağmen. bu işi, Cı
dan kıl çeker gibi, sabahleyin de bildirirdi: kahveci çırağım:ı avucuna küçü ·- karga idi. Musalli, :rnüttaki geçi • velek Mustafa. kahveci Ati Beşe 
alıp kaçırırdı. Vaktini ge-çtrnıiş - Yarın sabah iskele<le ıbekle ... cük bir kağıd tutuşturdu; ve Lsıl- nir, fakat ehfi görse mertek sa.. ve Patrona olmadan başa ç1k.u-a-

_...._ _ ____ u:-....ı...cul.~a..i.l..ı~liı:n-ıhli...lli_~lııızlara u un koca bulur, ~apısız Seninkini kandıtnu~lar ... Kayığa dadı: nırdı. Camil~rde saatlerce vaz din- mıyacağını anhyordu. 
lılnakl~~.~~·~·--...--==-=R~ec~e~b~.~· ~· ~B~u~n~u~b~e~y~e:......:v~e:r~ .. ~ • ....:._l:e~r~, ~anun::,:::,:a~~~i~ç~b=ir~ş:ey~a:n:l:aına::::z~, ~h:iç~:....:...:.....:-~~· ==~-:·_-...:«:Arkas&::==~v=ar~)~-J 

- Ve ?.1eykünıüı»elam nevci
van beyim1ı! 
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KOCA}f7USUf 
Molla Mümin 

izmirde 
I 

Bir sarhoş arkadaşını 
tabanca ile öldürdü 

Bigada bir tabak f asulya 
ynznndBn işlenen cinayet 

A.danada 
Bir delikanlı kaza 
kurşunile öldü 

------------------
İzmir (Husus\) - Tirede Kızı1-

caıwlu köy•inde sarhoşluk yüzün
dern bir cinayet olmuştur. Meh -
med oğlu Veli Kıvrak. arkadaşı 
Mestan oğl11 Ali Angınla içki içe
rek fazla sar!ıoş olmuşlardır. YoL 
da birbiı'inin koluna girerek gi
derlerken henüz anlaşılamıyan bir 
sebebten Ali Angın yanında bulu
nan bıçagım çekerek Veliye sal. 
dırmış, Veli de belindeki brovnık 
taban<:asım çekerek ateş etmiştir. 
Mermi, .\li Aııgının kafa tasına 
isabetle derhal ölümünü intaç et
miştir. Kam tabancasile tutulmu§, 
adliyeye vı~ri.lmiştir • 

Bir amele aşçısı, kendisini hrpanla öldürmek 
istiyen bir kır bekçisini mavzerle öldürdü 

Aıdana (Hususi) - Savrun ma
hallesinden oıı yedi yaı;;larında E
min oğlu Şuap ve Pazar mahalle~ 
sinden on sekiz yaşlarında semerci 
Mustafa oğlu Ahmed. Bağ mahal-

Molla ile Adalı arasındaki güreş başlamak 
uzere idi, Adalının taraftarları güreşin 

kıran kırana olmasını istiyorlardı 
Biga (Hususi) - Burada bir ta. den vurmug ve olduğu yere devir -

bak fasulya yüzünden çok. feci biT miştir. 
vıı.k'a oldu ve bir kır bekçi.si öldü- Vak'ayı haber alan Karabiga za
rüldü. Hadisenin cereyan ıcldi şu.. bıtası hemen çiftliğe yetijmİf ve 
dur: - celhedilen doktor tarafından yaralı 

lesinden terzi Mustafa ve Halid H hl b h 1 t Ad l er iki pe ivan, u son are • cularıma Mol'la Mümin i e. a ı. 
Ağalar köyiinden Abdurrahman ~etten aonr2', ayağa kalktılar. Yu- nın güreşinden bahsedeyim. Hem. 
oğlu Mehme<l adlarında dört ar- suf açık düşmüştiı. Yani alaturkaca tatlı bir hikaye olur, ve hem do 
kadaş birlikte Kozanın Nallı kışla hatalanmıştı. (Yenik. düştü demek) Yusufla, Molla arasında ıeneler -
köyündeki düğüne gıtmekte iken Yusuf. gözünü oğuşturuyordu. denberi yapılan dedikodulara bir 
köye on dakıka mes:ıfede semerci Aliço, meydana geldi. Ve, l\1olla ile mukayeseli cevab teşkil e•miş bulu.. 

Şehrimize bağlı Karabiga nahi.;. ~ecidin .. ha~t~n~ye. kakln"ılmaaın~ 
ye merkezine yarım ıaat mesafede ~uzum gostenhniş ı~e de otomohıt 
bir cıHalidbey» çiftliği var-dır. ıle Çanakkaleye gıderken yolda 

B •ftl·"'· b ukabı"linde Pazarköy nahiyesinde .ölmüştÜT. Ka 
Yusufun arasına girerek: nur. 

Muıstafanm oğlu Ahmed kendine _ Pehlivanlar, yetişfr artık, bı- * 
U Çl lglll OTÇ m ·1 lsıma'l k f C.. h • 

müsteciri, İatanbulda oturan İste - b .. dd , ı ya. ~ aMn~ı,~ 1_ um fundyet 
aid taıbancayı birkaç sefer çekerek kı ·· · d d" M ıı k k b. hl' L ra n gureşı... e ı. o anın yü se ır pe ıvan o 
ateş almadığını görmüş, bu esnada Bunun üzerine iki taraf ta birbiri duğunu duyan babası, oğlunu dur
Şuap tabancanın önünden geçer p le müsaf aha edip meydandan ay - madan çağınyordu. Pehlivanlığa 
ken her n~•lsa tabanca ateş ala- nldılar. l~te, bu kadar... zyırdığı büyük kardeşi iri gövdesile 

· · d b. ·d· M·· t · 'f• mu e.ıumumısı uşt~ tara. ın an pan ııımın e ırı ır. us ecır, çı ._ hk.ik b I 
1 .... · d l d 1 k ta ata aş anmıştır. 
ıgın e ça ışan a am arının yeme • --'---=----

lzmire b"r lngiliz ticaret 
heyeti gitti 

?erini ihzar için göçmenlerden Arif 
oğlu İsmail isminde ve otuz beş 
yaşlarında bir hizmetkarına önce -
den lazım gelen talimatını vermiı -
tir. 

İzmir (Hususi) - İngiliz tkaret Bu talimata göre bütün işçilere 
birliği Türkiy.? mümesslli ile bir- sabahları peynir, zeytin ve ekmek 
lık namına bir heyet şe.hrimize verilmekte, ak.tamları da ııcak ye. 
gelmiş ve muhtelif mahsullerin mek yedirilmektedir. lrgadlar bu 
mübayaası ıçin şehrimiz ihracatçı minval üzere işlerine devam eder
birlikleri umumi katibliğilc mü • ken çiftlikte bekçilik yapmakta o
zakerelere başlamıştır. Bu müza- lan 50 Y'lşlıaİında _güçlü kuvvetli 
kerelerin kısa zamanda neticelen- ve biraz da mütehakkim ruhlu -
dırile<:eği ve İngiliz ticaret birli- Çınardereli Çeçen Mecid, Mayısın 
ğinin istiyecegi muhtelif mahsuL yirminci Sa.lı g~nü, amele ~şçısı bu. 
lerin miktar ve fiatları üzerinde lunan lsmaıle hıtaben: 
rnutaıbakat hasıl olacağı, anla~ - - Sabahlan peynir, zeyti'n ve 

ekmek yemekten artık ağzım yaya 
manın imza edileceği söylenmek- oldu. Şu kaynamakta olan fasulya. 
tedir. 1940.HJ·H mahsul senesin - dan bir tabak le.oy da yiyeyim! de
nen muhtelif stok mahsullerni ta .. miıtir. İsmail de~ 
mamen satıl:ıcağı anlaşıl:naktadır. _ Patronun emri böyledir. Sana 
Orta Av!-upa me'l'lleketlerinden sıcak. sabah kahvaltısı verirsem, 
de yeni teklifler vardır. diğer amele de ister. Ben bunu ya. 

pamam 1 demesile bundan öfkele -
Bursada Yardımsevenler nen bekçi Mecid, derhal lsmailin 

üstüne atılarak dövmiye başlarnıt-
Cemiyetin İn toplantısı tlT. 

Bursa (Hususi) - Yardımse • Bir arahlc dayalttan kurtulan la.. 

lzmir sahillerinde bir 
Yunanhnm cesedi bulundu 

rak Şuaba isabet ederek ölümüne Molla, ile Yusufun bu ya.z<.lığım ortayı. bile kurtaramarnıştl. 
seheıb olmu.ştur. Ahmed yakalana- güreşini başka, başka tefsir edenler Güreşlerde Molla, babaama muğ_ 

var.·· Sözde Mollaya, oynaş ya - herdi. Çiftlikten ayrılalı seneler oL 
rak tahkikat evrakile birl1kte Ka- pacaksınız denmiş, Yusuf da b~ : muştu. Babası, oğlunu zamanın en 

İzmir (Hususi) - Çeşmenin didi C. M. U. liğin:? ·tevdi edilmiş- meden, güreş yapıyorlarmış gıb' yüksek pehlivanların adadma dahil 
çütlilk köyü mıntakası sahilınde tiı:. me~ana çtltrnı~. Yusuf, Mollayı okluğunu işittikçe ıevincinden ne 
Tekneburnu mevkiinde bir cesed yenm~e ~alışırmı~, Molla da, oy. yapacağlnı bilmiyordu. Nasıl olup 
bulunmuştur. Müddeiumumilikçe Trakyada kışhk hububat naş ~ıye. ıdare .edı_YOrIDUf···. . . da bu çolak ve çelimsiz oğlunun 
yapılan tahkikıtt ve muayenede ekı"mı· Gurepn netıces~nde Alıço, ı~n bu derece yüksek bir pehlivan de. 
cesedin bir hafta evvel boğulmak farkında ohnadıgından, Yusufa; recesine geldiğine de şaşıyordu. 
SUTetile öldürüldükten sonra de- Edime (Husual) _ Mevsim.inde hitaben: . Bir gün, Mollayı ikna ettiler. 
nize atıldığı ve bir Yunanlıya aid havaların gayet müsaid gitmesi yü- - Yusuf bel Molla da senı sırt memleketine götürdüler, bütün Se. 
olduğu anıaştlmıştır. D:nizde faz_ zünden Trakya çiftçisi kışlık hubu- üİtü ben~cek değildi yat Bu kadar rez, Gümülcüne, Kavala hc>valisi 
la kalmış olan cesed, tanınmaz ha bat ekiminde büyük gayretler sar~ 0 ur ~ ış... .. . ayağa kalkmıştı. Bütün beyler, a -
le gelmiştir. Cesedin üzerinde si- fetmiş bulunmaktadır. Bu yılın Deyınce; MoUa, gureşın oynaş yanlar davul zurna ile Mollayı kar. 

ld f 1 olarak yapıldığını bildiği için, Ali- şıladılar. 
yah elbise vardır. Cebinde P:re zeriyat miktarı geçen yı an az a çonun bu sözlerine hayretle muka- Bab "I b [ 
limanında bir vao. urdan bombar- olmakla beraber yetişme ve filiz - b l . ası, og unun oynuna san a.. 

h 1 b e e etmışı ı_ •• •• S · 1 d .. Lt•• 
dıman es'!lasmıla dağılmış olan elJi lenme vaziyeti de ma au ün ere- - Usta t Bana oynaş dediler bu ru. optu. evınç yaş an oıı;. u. 
kuruşluk Türk banknotlarından ketli olacağım şimdiden göstermek güre~ ben de ciddi tutmadım. Na- Mo~layı besleı_niye b~şladılar. 
bir tane ve bin rublelik Rus bank- tedir. Yaz yağmurları da kafi dere~ sıl iş bu ... diye, söylenince, beri Aİddmalnl.alrın~. da. dıkkkalt de~ıyorlardı. 
nQtlarından bir miktar bulunmuş- cede ve zamanında düştüğü cihet- t ft Yusuf· a ı ı e gureııhrece er ı. 

1 ,_ k ara an ' Adalının heylen· de, pehlivanla.. "'·-. Ce...,..din, cı·var adalard.<ın d!.:l- e mısır, arpa, susam ve ıı;.a.vun, . ar. B .. d' t B ı:ı..u. .,., •• - 1 k h 11 k - en, guref ıye tut um, ana beslemişlerdi. O da, tavında 
gaların sevkil~ gelmiş olduğu tah. puz gtbi y~z' ~a ~u erın e uru gÜTeş dediler. Böyle ıey olur mu} ~~ı 
mi d"l kt .. T hk"k t d de herhangı semavı l:ıır afet olma- Ya, Mollayı yeneydim. Adamcağı- 1 \.. f L 1 . 

n e 1 me eaır. a 1 a a e- dığı takdirde bu yıl mahsulü bere. .. hı g·recektim uu tara ın oey en; ortaya yüz -
vam olunuvnr~ Letlı·d,·r. . zın guna na ı . 1 1 li ._ 1 d ıı;. Denu· - ve Molladan af dilemi..... erce a tın ra ıı;.oymuş clT ı. . ..................... _...... ...................... 1' y G G l d l k 

Ceyhan nehrinde bir 
kadm boğuldu 

Görülüyoy ya; bütün bir miş, Üreş ümü cüne e o aca tı. 

( Küçük haberler ) miş ... Aramızda bulunan doksan.. Gün ge~i çat~ı. ~~~lı debde~e ve 
• r lık Suyolcu da, kalabaLk olduğu • s~.ltanat ıle Gurnulcuneye geldı. B~ 

venler cemiyetinfo Bursa şubesi ev- mail, kaçmıya ba'}layınca henüz h\l' 
velki gün Hafkevi:nde Parti ve Halk sını alamı:ırı'ln Mecid, civarda ot Mana (Hu;;usi) - Elmagölil 
evi mensubları da hazır bulunduğu biçmekte olan ameleden birinin Jroyü.nden İsmail Korkmazın karı .. 
h'.alde kalabalık bayanlarımızın iş .. tırpP.nını Waparak hasmının pe~ne sı Hatice Korkmaz: CeY1han neh· 
tirakile açılmıştır. Bu m,ilnasebet)e düşmüş, İsmail de onun bu halini rinden su alll'ken· dü~~ek boğttl
~alke.vi reisi mevzuu alakal.~yan görünce hamil olduğu av çiftesini muş ve şimd~ye kadar cesedi bu~ 
bır h•ltabode bulu.nmu~tur. Mutea.. ijzerine botaharak kalbinin wtün. Iunaımamlşıır 
kiben Mukbile Koraltanın başkan- ---------------'--------------

* Biga postanesi gişe memurlu.. muz zaman bu miş mitlere uyuyor. ııureııe Şumnudan, TutrakandaJl, Sı. 
ğuna tayin edilen lhsan Çemen fakat; yalnız olduğumuz zaman, listireden tutunuz ~a, Selanikten, 
g.elerek işe başlamıştır. Molla Yusufu künde ıle açık dü J Manastırdan, Üskubden, Kosva -* Biganın Koca gür köyünde şürdü diyor, Ve Yusufun açık düş. dan bey!~r ve ~?'w~~lar ~el~ w. . 
geçenlerde bir katil hadisesinde tüğünde a.ağ kalıp da güreı,i gözleri.. Bu gureş, dug_un . gure~ı d~.gıld~ 
Halil oğlu Ve)'ael tarafından taban le görenler müttefikulreydirler. Beyler ara§!nda ıddıalı bır gureştL 
ea ile yaralaııa.ı Nasuh oğlu Ali FarzedeTim ki· Yusuf açık düş- iki taraf olmuşlardı. Ekıeriyet Ada.. 
hastanede aldığr yaranın tesirile öl- memiştir. Gene Farzedelim ki; bü.. hdan ümidvardı. 

lığrındaki idare heyeti seç.ilmiştir. 
Bu suretle teşekkül eden heyet he
men faaliyete geçmiş buluı;ı.ı:ııakta. 
~r. 

( Akşehir Cumhuriyet okulunun yeni mezunları ) rnüştür. tün söylenenler tarafgiranedir, orta Güreş günü geldi çattL İki pehlL * Emet ve köylerinde muntaza- da bir hakikat vardır. Bu da; Mol- van ortaya çıktı. 
man çalıımakta olan dokuma tez- lanın güreşi oynaş bi~i, Yusufun Adalının beylerile, Mollanın ber 

Türkiye yüzme birincilikleri 
Bursa (Hususi) - Türk.iye yüz. 1 

me birincilikleri bu sene Çekirgede 
ki havuzlu parkta yapılacaktır. Bu 
maksadla buradaki yüzme havu _ 
zunda bazı deği~iklikler yapılmaaı. 
na karar verilmiştir. 

Müsabakalara iştirak. edecek yü.. 
zücüler beş Haziranda şehrimize 
gelerek burada bir ay antrenman 
yaptıktan sonra Türkiye yüzme bi. 
rinciük rnüsabaka3ma başlanacak _ 
ur. 

Vize kaymakamlığı 
Kırklareli ( Hususi ) - Vize 

kaymakamlığına. tayin edilen hu • 
kuk mezunlarından Cavid Okyay. Akşehir (Hususi) - Cümhutl.. 
yüz Vizeye giderek vazifesine baş- yet ilkokulu bu yıl 98 mezun ver. 
bmıştır. miştir. Yavrular, bilhassa bu seneki 

Mumaileyh ilk i~ olarak beden I imtihanlarda şayanı takdir bir mu
lerbiyesi mükelleflerini ele almıştır. yaffakiyet göstermiş bulunmakta -
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Adamcağız köyünden gelL 
yQr da birkaç günde (mode
ren) oluverıyor! ... Kusura bakıl
maz ... Haydi, üzülme, kocanı el
bet bulursunt •. Nereye gidelim? .. 

Nereye mi?. Bunu Didar nasıl 
tayin edebilird.. Gidecek hiçbir 
yeri yoktu. Şoför bu suali sorarak 
evvelce getirmi~ olduğ•ı teselliyi, 
vermiş olduğu kalb kU\'Vetini 
mahvetmi~ oldu. Didar gene ken.. 
drsini kaybl)lmuş hissetti. Endjşe
ler, telaşlar, korkular tekrar kal
bini işkcncey~ koytlu. Tekrar ağ
ladı. 

- Ağlama, teyze, •• 
- Ağlamayım da ne edeyim ... 

Koca İstanbulda kayboldum. Gi
decek kimsem yok... Ne yerim 
var. ne yurdum ... 

Seni bir otele götüreyim!... 
Bir otele mi?... Neuzuhil

lan.. Düı1yanın bin türlü hali 

var ... Ben otele nasıl giderim ••• 
Elilem ne der? .•• 

- Ne diye<:ek?... Hem seni gö
türeceğim otel, o bildiğin oteller
den değil. .• 

cBildiğin otellerden değil! .. ., 
Acaba şoför n~ demek iSıtiyordu? .. 
Didar ömvünde otele gitmemişti. 
Otellerin hiçbir nev'ini bilmiyor. 
du. 

- Oğlum, dedi, - bu tabiri ilk 
defa olarak kullamyordu, hiç şüp
hesiz şoföre hürmet telkin etme
ğe - oğlum ben şimdiye kadar hiç 
bir otele ayağımı basmtdım ... Hiç 
bildiğim otel yok, ne i)isini, ne 
fenasını! ... 

- Demek istedim ki teyze seni 
temiz bir aile oteline götürece
ğim ••• 

Sokaktaki elektrik lambaları 
y.arunı.ştı. Adamakıllı akşam oı.. 
muştu. Ne çare'f... Katlanacaktı. 

dnlar. Resim, Cümhuriyet ilk oktı
lu son sınıf A şubesi talebesini şa • 
badetnameierini aldıktan sonra öğ
retmenleri bayan Adalet Sevin ile 
birlikte göstermektedir. 

YAZAN : EKREM RESID 
Sokaklarda kalamazdı. Şetvamn 
yüzünden - ah Şetvan efendi yok 
mu!... - otele de gidecekti. 

- O dediğin otele nerede oğ-
luım? ••• 

ganlarına köylü ve kasabalı büyük ciddi tutuşudur. leri güreşin ne suretle olacağını ka. 
bir alaka göst<'!rmektedir. Halk Bu hale, nazaran Molla, gÜTeşİ rarlaşuracaklardı. 
kendi giyeceğini kendisi yapmak. oynaş bildiği halde, hasmının ciddi Adalı tara&arları kendilerine o 
tad tutuşlarına mukabele etmiı, ve Yu- kadar güveniyorlardl ki, hasım tara-

n. suftan daha üstün güreş yapmıştır. fına hiç ehemmiyet vermiyorlardı. * Balıkesir Necatibey öğretmen y 
okulu talebelerinin ders ve ders ha- Bu da gösteriyor ki; Hoca; Yusuf. alnız, güreşin kıran, ktrana olma.. 
rici yaptıkları boya ve kara kalem tan daha yüksek pehlivanlık ibraz sını taleb ediyorlardı. 
muvaffak eserlerinden Halkevi sa- etmiştir. Hatta; müzakere esnasında Ada. 

Zaten; müteaddid güre,lerinde lı tarafı beylerden biri: 
lonunda bir 1e'!İm sergisi açılmış. G Yusufun yenemediği Adalıyı, Mol~ - ilreş kıran kırana, suya git.. 
tır. Birçok güzel resimleri ihtiva e- la iki defı, da kolaylıkla yenmiş ve mek, göz silmek yok... Yenişde. 
eden bu sergiyi binlerce kişi gP.z- ağlatmıştır. çivi yukarı olmahdır. Berabere de 
miştir. Dahaa1 var, Yusufla Adalı saat- ayırmamalı ... * Balıkesir Halk.evinde Ankara lerce güreşiTler berabere ayrılırlar- Diyordu. Maksadlan, Molladan. 
Dil, Tarih ve Cağrafya Enstitüsü mış. Beş saat, altl saat sürermiş gü. on beş yirmi okka fazla olan A -
Jeoloji ve fizik Coğrafya doçent- reşleri. dalıya pay çıkarmaktı. Hocayı uzun 
leri Dr. Reşad lzmırak «Türkiye ve Fakat Mo1la, Adalıyı birinci gü- ve sürekli bir güreşle, budaya, bu. 
dünyada petrol, demir, kömür ve reşinde yirmi dakikada, ikinci giL daya yendirmekti. 
bunlaııın cihan jktısadiyatmdıaki reşinde de gene yirmi, yinni beş Müminin babası, beyin teklifini 
mevk.ileriıı mevzulu çok alaka yuan dakikada, kucağına alıp bir çocuk reddetti. Ve: 
dıran bir konferans vermiştir. gibi götürerek yenmiştir. - Böyle kıran kırana bir şartla * Cümhurreisimizin Ürgüp C. Bu da gösteriyor ki; Mo1la pe-hli. oğlunu güreştiremiyeceğini ıöyledi. 
H. P. ile Halkevine hediye ettikleri vanmış... Hem de, Yusuftan on Daha, güreşe başlamadan, bu 
fotoğrafları l lalkevindelci mevkie beş yirmi okka eksik olduğu hal - ~orlu müsaraanın beyler arasında 
merasimle talik edilmiştir. Bu mera- d k b 1 e... avgası aş amıştı. 

eime yüzlerce halk iştirak etmiştir. Hazır sırası gelmiş iken, okuyu. (Arkuı var) 

- kırmızı ve siyah çizgili yelekli, sokaktan otomobiller, tramvaylar, 
beyaz önlüklii uşağın - paketleri insanlal." geçiyordu. 

, - T~haşmda! ••• 
mi? ... 

taşımaktaki isticali, hürmetle eği. Hayat, Antalyanm bir küçük 
lip alafranga selam verişleri ken- sGkağındaki evde Şetvan efendile 
disini ayrıca memnuıı etmişti. O- karşı karşıy:ı oturmaktan, komşu_ 
daya girer girmez kendisini aı!mış Iarla dedikodu yapmaktan, şunun 
ol~uğu koltuktan kalktı. Yatağı bunun kuluçkasını yatırmaktan i· 
muayeneye gitti. Yastıklar, çar- baret değildi!. .. Bu geçen insanlar 
kaflar bemb~ya7., kar gibi, terte. nereye gidiyorlardı"?.. Kim bilir 
mizdı. Burada ne güzel, ne rahat hangi eğlence mahalline? ... Haki
uyuyacaktı ... O kadar yorgundu ki. hayatın caz~h manzarasını giz_ 
ki. adeta ayakta uyuyordu. Kapı Eyen ağır perdc>ııin şimdilik yalnız 
vuruldu, açıldı. İçeri ve siyah el- bir ucunu kaldırmıştı ... Daha kim 
l>iıse1i, baş, beyaz hotozlu h;r kız bilir neler vardd ... Fakat ~rdük. 
girdi. leri ka1Jb.ini nedanıetle doldurmağa 

Gidelim - Bir emrirıi;ı; var mı? . .. Yeme. kafiydi •.. Şimdiye kadar sürmüş 
ği burada mı yiyeceksiniz?... olduguw yeknesak tatsız hayatın 

Birkaç gün, birkaç haCta g~ç
mişti. - Kaç gün, kaç haita? Du
rası Diıda.N:a mal(nn de&tildi; va
kit öyle çabuk geçiyordu ki! - Di.. 
dar şimdi o~ele, lstanbula epeyce 
alışmıştı. İstanbuia alışmak nisbe. 
ten kolaydı, çünkü vaktile burada 
bulunmuştu. Fakat otele alışmak 
oldukça bir mesele teşkil etmiştl 
Maamafih Didar, ebnayi cimi gi
bi her yenilığe karşı hahişkardl. 
Geçirmiş olduğu hayatın dar çer
çevesinden çıkıp serbe.stiye kavuş
mak Didara bfr nevi gençlik ver
mişti. Kadınlar atılgan ve müte
şebbistirler. Dldar bu hususta sım 

-"- Ne yapalım! .•• Gidecegviz... Y .... ., ö ı Y k ' 
v emegı. ... Ye ya... e.m~, ... nedameti!... Senelerce, yatakta 

Otelde. kapıcıdan, müdürden, Dogru... Yemek yeı:ne~ışt.ı.... hasta gibi, dar muhitı ıçerisinde 
uşaktan, gördüğü ihtiram dolu ka- ~arnıının aç ol~uğunu ştmdı hısse- kalnuştı. Şimdi kapılar açılı:~u~tı. 
bulden memnun kalmıştı. Kendisi- diyord~ .. :. Eve., şura<:ı~ta, şu ~a- Artık bol bol gezecek, eğlenecek
ne tahsis edilen oda da hoşuna git- sanın ustunde sıcak bır çorba ıç-
.miışti. Penceresı bir bahçeye ve mek, belki bir pilav yemek hıç fe

bu bahçenin arkasındaki açıklık- na olmıyacaktı. 
lara nazırdı. Yalnız kapıda ismini, Birkaç dakika sonra, önü kısa, 
nereden geldiğinı. ve bir ıtakım arkası uzun, siyah elbiseli bir a
huna benzer fazla sualler sormala. dam tarafından Didarın önüne bir 
rına sinirlenmişti. Fakat bu mua. tepsinin içinde mükellef bir ziya. 
melenin umurrıi olduğunu öğre- fet yemeği getirilmesı üzerine Di
nince sük.Onet bulmuştu. Dört du- dar otel hayatına. alışmak şöyle 
var arasında, bir çatı altında bu- dursun, meftun oldu. Bir peri ma
lunmanuı ne büyiik saadet oldu- salı yaşıyordu. Dışarıda, pencere
ğun11 şimdi. anıı,y'Ordu, u~ sinden gördüğü gün glıbi aydınlık 

ti; sıkıntılı, kapalı günlerin acısı
nı çıkaracaktı... Telafi, telafi et
mek lazımdı ... Her seneyi, her a
yı, her güm.i, her ~ati telafi ede. 
cekti... 

Yemeğini bitirmişti. Yerinden 
kal.kıtı. Pencereye sarktı. Başı dö~ 
nüyQrdu. Şoförün sözleri kulağma 
tekrar çalındı: 

- Şu İswnbul kimlerjn ba,Şını 
döndürmedi! ••. 

derece kadındı. Bir iki gün oda
sında oturup dışarısını pencere.. 
sinden seyrettikten sonra seyredi
lenler arasına karışmnğı göze aldt 
ve çıktı. Dört beş gün yemekleri
ni odasında yedikten sonra hiz
metçinin teşvikHe yemek salonu-
na indi. İstanbula gelişinin sebe
bini kendisinden i;ğrenmiş olan o.. 
tel müdürünün tavsiyesi üzerine 
Şetvanm aratilmas! için lazım ge.. 
len maka.mata müracaaıt etti. Fa
kat günler, haftalar geçtiği halde 
Şetvandan eser bulunamamıştı. 

( Ark .. nr) 



'3 Haz.inn 

filakineye 
Verilirken 
lrakta 

mabarebe 
devam 
ediyor 

Musul, 3 (A.A.) - Cenub
da çöl mıntakasında Irak kuv
vetlerile Şarki Erdünden ge
len kuYVetler arasında muha
rebeler vukubulduğu öirenil
miıtir. 

Yeni Irak 
kabinesi 

Bağdad, 3 (A.A) - Naib yeni 
kabinenin teşkiline Cemil Maf
da.ıyi memur etmiştir. 

Askeri vaziyet 

. . . 
'SON POSTA 

ı Halk ne diyor ? 
(&,t..lı 1 İDc:İ aa:pfadtj 

kol ıptiJasını .frenlemek yerjnde 

Tarihten sayfalar 
(BaJtarah l inci seyfada) ad-anın şunAlini değil, ccnub kıs- bir .. ted1:>fr olur. Ancak bunu yeni • (Ba,tarefı 2 nci sayfada) Antonyo Feraryo koynuna bir han 

esnasında, yüksek daglara arkaln. mını int.ihab edeccklerd~ Bu ba - mueyyıdefar ikaınes.inden ziyade l..ipa kalesinde Haydarpaşadan sön çer saltlad1; eline birkaç kağıd ald 
rını dayıyaraK yapmışlar, fakat. kım<:lan adanın müdafaası çok da- sosyal usuller!c haL!edebiliriz. derilen mektuh bu ümidi vermiş~i; Kardinalin odasına girdi. Kardina 
lburada da taarruzu durdurup ha kolay olurdu; çtinkü tabia.-ı bu Çüııkü b'tttx:rübe görüyor ve Pa~hıo kendisini af bızyurac:agı. heııüz. kalkm:ııtı. Sırtında yalnız. bi 
vaktt kazanmayı temm edememiş.. adayı böyle hır müdafaa için ya- kani bulunuyoruz ki· .çtimai ter-1na. lutfunu csirğemiyeceğine ve gömlek ve kürklü bir hırka vardı 
!erdir. rat~tır. Adanın yüksek dağları biye ve sevıy~i yerhıde olan in _ Türk ordusunun himaye1i altında bir masanın önünde oturuyorc'hı 

Askerlik ta!'ihim.n bu çok yeni ve ormanlıklar;. daha z.i) ade ce _ sanlar içseler de onlardcin bir fe- bir pren.sl~k kur~büe:_eğine, .tac. ve Masanın ~zerinde bir dua kitabı, bi 
v~k'ası artık olup bitmiştir. Şim - nu.bdatllr. Dağ ve kayalık geçid _ nalık sadır olmuyor ... N:hayot. taht eahıb~ .olabılecegıne. ~ınındi. hokka.: bı.r çala~~· hatıraların 
diye kadar bu hareketin a~terhk lcr <le bu sah::ıdadır. Eğer müda.. ıbu iş de içtimai terbiye seviyesi Bunun 1Çın harb ~lısı .t~plan~~ yazdıgı hır defter, tuz kale1:1 bulu. 
fenni lbakrmından bütün yenilıkle- faa planı kendisini bu dağlara meselesine dayan da Ul~e paşan~n teklıflerının mu- nu>:ordu. Ba.şını kaldırıp katıbc bal 

• · ,,.n..,.. - ,,. 
1 

t k B ' ıyor ... > zıilr:ere!J başladıgı Utnfıln bunların tı. lhtiyar sert ve hain ytizünde eı 
rını l5~.er~c-~- ça ~ş 1 : u m~- 1 dayıyarak, Alman taarruzunu. e. • Cağaloğlu Mengene ao - kabulü lehinde söz söy} .. mive karar k'. ··k b·' ·· h ktu B' ··k b' 
zu çok genıl?tır· şımdıye kadar ~ k 1 1 h 11 ı ıd - ·ı k k ---., uçu ır fl~ c yo . U.} u ı ' 1 sa:.. U\.'Vl!t er• e sa 1 erı.c e cgı • a 21 numaralı Çilçil apar - verm.i§ti. Gerek Kasteldo "\'e gerek emniyetle, her zaman olduvu 'b 
yazdıklnr:mız, ~ncak bası~ esasları dahılde beklem ~ ?lsalar?ı Alman- tımanında komuyoncu Ah • diğer generaller kabul etmek iste • kağıdlan aldı; göz gezdirdi gvc ~m 
gif.,termege munhası~ kal~şt;ı~. }ar, bu harelıietlermae hıç olmazsa med Var l • miyorlardı. Zira; kale, c.antada kek za için eğildi. iste bu smıda kati 
Bunun.la beraber, Turk karılen, ıbu derece kolay hır mu,·a.ffakiyet _ İ k.

0 
• .. - k 1 'ı.kl tb'k lik demekti. Yirmi günlük mütareke Antonyo hançerini çekti; kardinali 

hava ıle nakledılen bır ordunun kazanamazlardı. Halbuki, IngJliz - d'cl ç ı )B~~algı bo .ayı a ta . 1 şartı da Martinuçinin arzusu üzeri- göğsüne sapladı. oradan rıkardı v 
ı.· -..L.. t . · t t .. t ,_ . .. • . c ı emcz. ov~ ır memnuıvet ı.. B "dd f d · ,. vır -yı zap ıçın, s ra e1. ve an- lerın mudafaa planları, daha zıya- k d .. • rı h • ne llonmuştu. u mu et znr ın a bu sefer boğazına sapladı. Kardinal 
tik bakımından nıısıl bir inkılab de adanın asıl meskun ve mamur arşısın a mupte a ar, er ne pa- lstanbu\dan teminat almak roüm - - Aman, Marya!. 

... ..ıh.il W • k' f' d d 1 hasına olur-;a olsun bu zıkkımı a- k•• 1 k h ' o o o agV o· b V d kA •b• b' • o yal"".,. ecegını a ı e:rece e an- olan kısmını elde tutmak esasır.a b İ . . . un o aca tı; arıs papns ışını s - ıye agır ı. ·atı ı ır ıtışte m 
lamışlardır. istinad etmiş bulunuyordu- Bu _ rayııp ulaca~lardır. çkı ıptıla - lama bağlama~ istiyordu ve yıame sanın altına yuvarladı, Kapıda~ 

Bu yazımızla Giridin işgal ha- nun için Alman paraşütçüleri, ek- sını azaltacak _çar~lere ~ vur. ~ paşanıı:ı v~dı ıle kanaat etm1yor~u. uşak Pallaviçiniyi içeri bırakma 
reketlerine aid tetkik ve mülaha: . il b 1 anla , mak bence clah,L makul bır tedbır- Mabnuçı davasını kuvvetle mu • mıştı. ltalyan kumandanı :içeridel 

serrye e un arın y rına \e dir d f . K 1 . b .. b. k k . d 1 . d' k 1 J 
zalarınuza nıhayet vereceğiz. Fa. gerilerine dü~rek aralarındaki ir- · d~kaa ~ttı.l akeyı ug~n . 11~~ an ~csıd' uyl unca dzor ba gu ı; ı 1ıç' 
kat. bunu yapmaı:dan CV\'C}, bir de 'b tıı k stil .. d f ih _ Ben 25 SCiıecH.r içerim. hiç bir o e~e~ a .ma tansa yırmı gun son. ur ına e vur u;. aşı.nı yardı. :u 

.. . . .. tı a e • er ve mu a aa cep e zaman bu itiyadcaıı zarar görme- ra kımserun burnu kanamaksızın panyollar da yetıştiler; 1üfekle ate 
müdafilerın adcıyı m~dafaaları ba.. sini bir hamle<l~ boz.muş oldular. dim. Küfelik oldugumu da asla ha- ele geçirmek arasında elbet büyük ettiler. Martinuçi bala ayakta du 
k•;11ından takıb ;tmış olduklarn Eğer İngilizler, ağır silahlan~ı ce- tırlaımam. Her evi alkol farlı vardı; Allah ta bo§ yCTe kan ruyordu ve lathıce olarak onlan 
plan (veyahud plansızlık) hakkın- nuba çekerek arkalannı yuksek - bene" . n . . b' dökülmesine razı d~ii}dir. Türkler çıkışıyordu: 
d b . ka k•· .. . d'kk ti. h' k 1 yasagı, "° ıçmemesını ı- 1 d k k a ır ~.no -.n uz~rı~e ı a dağlara dayayıp sa ıl ısım arın. Ağz .ki I üzumun a aza anaat eden imse. - Ne yapıyorsunuz kardeşle . 
celbetmegı faydalı gorüyoruz. da yalnız gözcü kuvvetler bırak _ ~:~er i~i~~ir. k ma 

11 
ı . Jerdiq belki bütün kış mukavemet rim~ * mış lbuılunsdfardı, Alman hareketi, J ..... um ıç : oyup e <:'rını ederler v-e o zamana kı.dar büyük lııanın ve Meryemin isimlerin 

Bu .. kreşte Almanya İnıgilizlerin nakledildiklerini ilk taarruzda bu kadar kat'i bir kan_a bulayanlar kcndı kar~~r ve ordu gehnese bile yardım gelebi - mırıldanarak düştü. Ölmüştü ve alt 
söyledikleri ve Almanların esir e- netice alamazdı. ahlfı.kları~ı ortaya koyan kotu ya. l~rd.i. Münaka a biraz u~u~ ııü~~ü, mış üç yara almıştı. Muhitin ve or 

h 1 
dildiklerini haber verdikleri as - Paraşütle asker indirilmesi tec- :ııadılışta ı~~.n~ardır. . .. . lakin .davasını kabul cttırdı .. M.u!a.. d~~~~ .? kadar nefr~tini kazanm11t aley ine nümayiş er kerlere aid rnkamlıır,1 bakılınca rübeleri ilerlcdikç~. mütehassısla- ~u~da ıçıtının kabahatı, gunahı ~eke Jm~l~ndı; dgerek k~l.en17hJ1n- ~1 olus;; orada yetmış ber gün kal 
görülür ki arlanın mu<lafaa:;ı asker rın dikkatlerini celbeden bir ince- n .ır .K .. · ~ c, gere. ıbşanl ad tam ırsu a. ı.:.ldn.~ Fen sonra Veysanburg·a gö 

ld bakı d f 1 
. . d urtuluıta Babadagı so- vası esm.ıye aş a ı. mu u. akat her nedense onu öl . 

Yapı 1 . mm an zayı değildi. ngiliz - lik meyda~.a ~ıkıyor kı o a şu. kag~ ında İ 4 numarada komia- Yirmi gün sonra Birincikanunun dürenlerin hiç biri felaketten kur -
!erin adada il-.; !ırka askerleri bu- ?ur.:~·Pa~~şutçu k~vvet havad~n . • beşinci Cuma ak~mı idi. Gök yü. tulamadılar. Pallaviçini 0 sen< 

Büıkreş, 3 (A.A.) - Havas bil- lunduğu görülüyor. Bu fırkalar. ındıgı muddctçe bır kuş kuvvetı - yonca. ~~.rl At~can. zü berrak ve ay yusyuvarlaktı. Kar. Türklerin ellerine dü~u: işkencı 
dirıyor: Ytmanistandan getirilmiş ve çok dir. Fakat, bunlar yere ındikleri Az ~ç:ldıgı ~akcürde alkol ?er~e- dinal Martinuçi o zamana kadar ile can verdi; katib asıldı; başka bj 

F.urtibol maçı esnasında Alman- muhtemel vlarak kara Yunanıs - dakikadan itibar-en piyade mahi - se nafıdır. ~usaadc ede~em~ ~ıze UJame paıa ile ayrıca gizli muha. rinin ba ı kesildi: dördünciisii par 
ya aleyfhind~ nilmayışler yııp.lrr.ış- tanda belki de hiç harh görmemiş yetini alıyorlar. Hem de öyle bir mevzula alakalı hoş bır hıkaye berede bulunmuş; onun Bdgrad ça parça edildi. Kampeçyo bir av 
tır. Nümayışçiler talebelerden i. teşekktillerdi. Bunların silah bakı- piyade ki silahı zayıf ve topçusu anlatayım: ötesine gönderdiği mektublann u. da domuz tarafından parçalandı 
baretıtir. 13ô talebe tevkil edilmiş- romdan noksanları olabilir; çiınku ya hiç yok, yahucl çok zayıftır. şu •Vakti.le bağ~ılıkla ve şarabcı- la.~tınhnasına. tavassut etmi~, hatta ~~~?inalin tüylü kulağını Viyanay.
tir. Bunlar d~vanıharbe verilmiş.. hepsi do silahlarını Yunanistanda halde, bu tarzda -taarruzlara karşı hkla geçmen hır m~leket var - T~r~ askerlerıne bol bol erzak ver. goturenv M~r~~a, o kulağı kesmi 
}erdir. Hü~Cı.metin neşreyleımş ol- bırakıp gelmişlerdi. Ancak adada yapılacak bir müdafaa planını da, mış .. Bol. bol şarab ımal eden bu mışli. Ulame pa~ bunl~rdan ~ ka. olan sng elını hır kavgada kaybetti 

dı ~ b' ı..u-:ı . . 1 . b' l"h d s b 1 d 1 -d f k tl . a a ··ı m"lllleketı,., gu"nu··n bır· m· de bağ dar memnundu kı kardınale hır al. Kadircan Kaflı ugu ır te.., g ~ numayış erın esasen ır sı a epo u u un u - nsı mu a aa uvve erını p r °'u - "' ı.., - ı· b ·k.i ı ı d b. 
Romanyada haıen Mikiım sürmek- ğunda şüp.'le yoktur. Çünkü, İngi- çiller için kullanılması. imkans:z lar~ ibir hastalık gelmiş. üzüm~ f~:n :iı a~e 1 dö~ t:~ha::ı: a:;1 j;; 
te olan kıtlıg~ ın memlekette Al- }izler, Yunanistana çıkardıkları veva müşkül olan sahalarn yaslan- sulu alınamaz olmuş. Bu vazıyet .. h Ii b' h .. d · ti' - .ı • dd d - . d mucev er ır ançer ~on ermış . 
man askerlerinin bulunmasından bütün askeri ve malzemeyi ote - mış ve birıbırlerini koruyabilir bir uzun mu et" :vam ettlgın en Bin beş yüz asker, parlak bir ay HİKAYE 
ileri .geldiği hakkmda. iddialar derfueri, evvela Giride gotlıımişler takım gruplara ayrılmış olaratt ta- h?lk ~kır. d~~~mu~, memleket sa- ı~ığı altında JQaleden çıktı. Marti. (Baıtarafı 5 inci sayfada) 
reddedilm ktedir. Ayni tebl'ğde ve sonra da Yunanistana geçir - savvlll' etmek lazımdır. Yani, mü- kınle~ı elbır}Jsıle J?u afete çare a: nuçi onlara kimsenin ilışmemesi için ya hasret k.:ıld.ım. Gôzume bir dır 
Alman kıta'larmır.. yiyeceklerini mi~erdi. Girid, bir nevi malzeme dafaa ihattı Mngınot gibi mütema- ramaga koyu1muşlar. İşte bu sıra- yanlanna kendi askerlerinden bir hem uyku girmedi. insanın ken 
kendi memlnkeUerinden getirdik.. deposu ve menzil noktası idi. Bu eli bir hat değıl, Alman DUrvaTl }arda ihıtiynr hır adam peyda oL kısmını vermişti; zira Macarlar ve di evi, yuva~:. alıştısı od.ısı, hatt. 
leri bildirıbnektodir. iki İngiliz fırkasına Yunanistan - gibi, hepsi de başlı başma miıda- muş. o _memlc>k t•ıı hükümdarına di~er bvir kı ım kumandanla~. Tür~- abdesthan~si bile başka oluyor 

Kanada ingiltereye 
iki zırhlı fırka 

gönderiyor 
Ottawa, 3 (AA.) - Çörçil 600 

milyon doladık zafer ıstikrazının 
)tjişadı münnsebetile Kanada hal
kına gıönderaıği mesaja verdiği 

cevciX!a Kanada başvekili Ma. 
kenzi King ezcumle şöyle demek
tedir: 

Harb gayretin.:? iştirakimiz bu 
sene gııtıik~-e artacaktır. Ingilterc
ye yeni bir pıyade fırkası, bir tank 
livası. bir ~ırhlı fırka ve muavin 
kuvw-tler gönde1·cccğiz. Halen 
bahriyemizin 50 bin askeri va-rdır. 
Bunlann adedleri arlmaktadır. 
Tayyareci yetiştirmek için 50 a
ded tal'm kamp· vardır. 

in_ iliz tayyareleri 
Fransa üzerinde 
Londra, 3 (A.A) - Dıln İngiliz 

tayyarelel'i garbi Fransadak. tnyya 
re me) danları ile aü~anın mo
törlü vasıtaların:ı muvaffakiyetle 
hücum etın'~~lcrdiT. Düşmana bü
yük zararla!' ika edilmiştir. 

Ruzvelte verilen 
yeni salahiyet 

Vaşington. 3 (A.A.) - Dün mü. 
messiller mecl'si hususi vazife He 
tavzif edilmc.>k üzere gayri malı
dud miktarda visamiraller tayini 
hususunda .Ruzvcltc salahiyet ver
miştir. 

~~~~~~~~~~~-

dan kurtulabilmiş Yunan askerleri faa kabiliyetini haiz istihkam ı tavsıyede bulunmuş: .. len sag bırakmıya ra2;1 ~ie~ıl.lerdı; Otel odalarını, lokanta.lan yadır· 
de ilave edilince ada üstünde mü- grupları tarzında tertib edilmek c- Yarın • ·· 'ok, en bu- Yolda '!usu kurm~ları ı~tımalı var. gadım, ve bl! üç gün içinde ço~ 
him bir kuvvet bulunduğunu '.ka- icab eder. Adanın tqpoğra - vük bağlarmızdan birinde sırasi. ~ı;~;~d~ta buna daır delıller de yok şeyler ögrendım, ve nıkcihtaki ke
bule .mecburuz. Bu mühim kuv - fiik vazıyeti ise bOylc bir le, bir tilki, bır kıurd ve bır mer- egı - ı. . . ram.etin manasını hakkile anla 
Vct. herhalde kırk binden ac::.n.ıtı de. ··.,;,_., lfı • J. bı'lhas keb keser bu ha)vıınları Tanrıya Turkler Tımı§van geçtıler. Temış .:>ım·, ve azı· .. •m, bugun oglnder 

r-6 muUdJ.aa P nı ıç n - ' . . . · nehri kıyılarına geldikleri ZJ\man u " 
ğil, ondan yukarı idi. sa müsaidı:lır lşt" 1naillzler kurban edersenız, esku;ınden fazla k d' ı M t' ...: · k 1 · sonra teslim baurag·ını çektım Ka-• -• ~ h 1 l ar ma ar ınu'.r4nın as er en çe- .ı 

Girid adası uzun (takriben 250 bunu yapmamışlar ve askerlerini ma su a ırsınız.. k'I' ·ıt'I . ·· kü. UJ rıma teh--fon ederek: 
E 

· ·· iht d d·-· .b. ı ıp gı ı er, çun amc paşa ar. 
kilometre), fakat dar bir mustatil Hanya, Kandiye, Resmo gibı mer. rtesı ~n 1.!a~n e ıgı gı ı. tık kenclisini tehlikeden utnklaş _ - Lutfen dedım benim tara 
şeklindedir. En geniş sahası 60 ve kezlere toplıyarak, adaYJ, değil, a. ~e~leketın en b~) u~ ~ağl~nndan mış buluyordu. fımdan Fu Ling Çu kopeğıne özur 
en dar sahası da yırmi kilometre- danın limanlarını müdafaa eyle - bırın.de sırayla bır. ~kı, bır ~urd Lakin FraruruvaHovat ve Melp. dile. akşam yemeğine geli~orum. 
dir. Bu şekildeki toprak sa.'1-ıasını, meği düşünmiişlerdir. ·ve bır merk~ kesıl~u.~ ve mutca: yor .aaı.~ıısa isminde iki kumandan Satıcı gôcltik:eıini çıkararak 
paraşütçüler: karşı müdafaa için. Müdafaanın hatası burariadır. 6. b sene hakıkaten uzum mahsulu nehrın ote tarafında pusu kurmuş.. silmeğe koyuldu: 
müdafiler, kendilerine saha olarak s. G. eskisinden çok daha bol yetış.miş- !ardı. Kendhilerinin iıtememelerine _ Ve onun için de bizden bir 

tir. Bu bolluk olmuş, olmuş amma Tağınen acı est bırakılan bu düş • köpek satın almaya geldiniz, de. 

B• k M ht k• ı pundan sonra bu üzümlerden imal manlan .mutl~ka mahvetmek karaTı nıek ... 
ır genç JZ u e ır e sonuna edılen içkilere bağ kütükleri dı - Dl v~nn111u?i· . Bununla berab~r Delikanıı t:ısciik etti: 

binde kurban olunan hayvanların ka.rdınal vazıyetı Ulame paşaya bıl- E "t H Jr d t'. 

kardeşini yaraladı kadar mücadele ! tabiat ve huyları. sinmiş... t~~sı~ıin h~trk~~:am1:~ ttim~l~ du:-Ma~~~ki ~tü:rı:zu:uısb~~~-
Bu efsaneye gore; karınca ka - _..ı· 1 d H b t. ald areMe Elimden "eldı"i t'l!rdirde ned~ 

E ıki ak K dık · · d 1 . . d . l cuıyor ar ı. ar çe ın o u; 8 _ n ı:. 
vve )>aın a oyun e (Baştanlı 1 lnoi sa.11"4*> dermce. ~ırk~ç ka ehe~ par att~- car kumandanlanndan biri öldü; yapmayayım. Değeriz bir mecmu. 

kanh bir vak'a olmuş, bir genç, kız rinde, halkın menfaatinin nız m~, dımagmı~ ~oş bır co"':nli- diğerj ağır yaralandı; aslcerler kı. için insan yuvasını b?zar mı? ... 
kard~ini tabanc,1 ile vuruuktan gözönünde tutulmasik biı iikte, yt.>ıtle ışler, bır t1lkı kadar zekı o- yasıya dövüşüyorlardı. Ulamc paşa Sonra endişeli end şclı sordu: 
sonra ke.ndisı de yaralarunıştır. ticaret ve sanayi erbabının <la e- lursunuz. . bin beş yüz kişiden ancak üç yüı. - Bu iyi !>.r köpek ya' .. Ben 

Ka<lıköyünde! Rııapaşa mahaL zilmemesi Hlmn geldiğini tebarüz Kadeh adedi fazlalaşıp da mıa- kişi beraberinde olduğu ve yaralı anlamam ..• Karıma karşı mahcut 
lesinde Çeşme sokağında 19 numa- ettirmiş ve halkın yiyecek ve gi - dı aştınız mı, kurd gibi kavgacı. bir halde Belgrada dönebildi. düşmek istemem de ... 
ralı eı.'<le oturan Abidın aoında yecek maddelerinin fiatları ü 7.e • ''e yırtıcı bir hal iktisab edersinız. Kasteldo, kral Ferdinanda yaz - Satıcı. köpeğin tüylerini okşa-
bır ~nç, evvcl1u akşam bazı genç- rinde, amme menfaatine mugayır Bununla da kalmayıp şışeleri dığı .m.ek!ubda her geyi bildinniı ve yarak ce~all verdi: 
lerlc münasebct~e bulunduğunu i- şekilde hareket edenlerle sonuna birb:ri ardınca devirenler de - af- demıştı ~ı: . . - Çok cıns bır köpektir. Err.ır 
}eriye sürerek kız kar6eşi Ümran- kadar mücadele edileceğini ilave- fınıza mağruren - bağ kütüğünün üdd E~er lrars~·an~a ~~ha ~m olunuz. Karm•z da pek beğenecek 
la kavga ctıneğe b<ışlamışbr. etmiştir. son kurbanına benz()orlarmış.ı. ~ be\ tr ına 1 akrtınkuçınbınd~llın. _ Bizım Fu Ling Çu ile h1rlaf-

İki k"rd d b' -dd t F X..ıer e ıra ı ırsa mut a a ay e 1 e _ 
.. eş arasın a ır mu e Kurs üç bai•a dt>Vam edecek, · vı cektir. masınlar da ... 

devam ed~n bıı. ka-vga esnasında dersler hem nmmri hem de ameli • k k Kral ona JU cevabı v .. rmişti: ihtiyar ka.t'iyctle temın etti: 
Abidin tabnncasile, kız kardeşini l kıt N dl, l l iÇ ı• yasa - Ordunun selametine dı'kkat - A ·h ... Asla! . .• 

··~ "ın<l 1 b d o aca ır. amze er, memur ara 
go~su an e~·g?':;ab~mışkvc ul arada birlikte piv.ıs'lya çıkacaklar \'e bu ediniz. ve Martinuc;.inin hilelerine Delikanlı köpeğı kucakladı: 
pa ıy ı ır urşun a a • • . . . edı·ımeıı· m·ı ? meydan ?ıra~mamnk için lazım ge. _ Kaı..'filal... . Karını ycmejir 
kendiısi vurulmuştur. surtelc ameli bılgılerını artıracak- • len tedbırlerı alını:ı. . taat altıda hazır ol3cag-ını söyle-

Ümrania, Abıdin tedavi edil- lardır. KaateJdo artık kararını verdı; . .:ı-.-ı· 
mek üzere Numune hastanesine Kuırsta, ders saatleri dı~ında, tL (8aftarah I ~ci .sayfada) hunu yakın ve aüvenilen adamlari- mıştı, .ucu.ı. _ . 

t t l {. • .. ne İnhisa\lar Vekaletinin btitçesi • h.... t d tı kald'ırılıruşlar. hadise etrafında care ve pe ro o ısı umum mu - le konuştu. Bir gece kendisine "'e ~mıyar sa ıcı. uzerın e sa § 
tahk kata baslanmıştır. dürleri, Tıcaret odası umumi ka - mfrzakıere edilirken b?zı meb'us... krala en sadık fspanyol ve ftalyan lar! ... diye yazılı eski b~r defter 

Ubi. İstanbtıl ticaret, !k~ısad ve larımızın, lç!<ilerımizin derecesi - askerlerini alaı1ak Alvinç lalesine açtı: 

Kadm avcısı EyübJU Hal:d belediye iktısad müdürleri, ka:n - nin yüksek olduğunu. bir kısım gitti. Martinuç.İ orada oturuyordu ve - İsmiııh.i bağışlar m sınız? •. 
kadınlann votka iptilnsınc. tutul- Lurası eskiden h'ır man stı 1 ı.. k.a b d' 

k t t 1 biyo, ticaret ve havvan borsa19rı D 
11 r 0 ara&. Deli · n~ı ceva ver ı: a p an 0 u UŞ. kom;serleri, hirlikfor umumi kati- duklarından yana yakıla bahset - kullanılmı,tı. - Ma:k Truzdeyl. Çifte apartı. 

(8aftarah ı inci sayfada) b; b. . meleri malfun. Andre Lozonçi yirmi dört l. . lar dedı 
k M d 1 ırer konferans v0receklerdır:. c- Posta k ul . k' panyo• askeri ile kulel~ri j ...... J etti· man ... · 

so ağında oturan arya a ınr a B •uvı-ı , o uyuc arı •• ç l - .. e- • İh . d b" r· b 1 
zen.g' du bir A:adının pesine u suretl<.? mürak:hlN piyasanın nin alevhindc ve lehinde içki mem biraz eonra Sforçiya Pallaviçini de .. t~yar 3 am u un u;ı arı V< 

dü ~ v~na kıen"isini Ege vap~ u- ~telif uhalarında tenvir edil. nuıyetlııin mümkün ol;p olmıy:ı. geldi. On sekiz Bir:ncikanunda ~a: kopeğın fıatı olan 25. hrayı ;yazın. 
şe 1--'r 

1 
k •--· m ş olacaklar<lır. [ _ hakk _.:ı 1 t ..:1 lbah erkenden Kaateldonun lcatibı caya kadar bekledıkten sonra. 

nun '"'"'inaptdm o ara ıı.uu.ıtrnl~ f Prof . Osman "lı: cagı lır..ıa yapı an ~eşrıya ı '"a hayvancn~ızı göğsüne bastırarak 
tır. Kısa bir zaman sonra evien:ne f -eso~ •d T dFı n:t Ar~uu, elbette takib etmişlerdı!' eörülüp görülmıyeccği hakkında ilave elıfü 
kararı ver.Jiı Marya ile Halid mu- pknb) ~r .. Mş. h aş Baur, r;ı~ mJrn- İÇ'ıci m<!nedilm('!ı midır! İçki ~ncelerini yazacak olan okuvu-

f . b" h ı· ·ı l t . l k a " "'mırı u sın C, .o;;ıV'"n İf- ·1-~· . . , i k' ·ı . . lar abl t k·1 -v• - Karım bunu pfırünce şaşıra are eyı ır ay , ı er e mi§ o aca f t H r 0 .. :!d • menOOi t."Uıl~r mı. ıç mm ı erı su- cu mu:zın ccv arı eş ı etti~ı.. 
Berlin 2 (AA ) - D. N. B. ki; kurnaz sabıkalı, kadının evinde e ~ ım. ntl ve ":u Pıumumı rulen mahzurlarını onlemek rnüm- miz komite tarafından tetkik edi. ca.k. 
Alınan hariei;re nezareti, kaçak yatıp kalkmağc:l b.ışlamıştır. Bir muavınlerındcn Fethı Sezai 'kurs- kün mü! Bu hususta f•k rler müt- leceldll'. ister lehte, ister alevhte - Şüpbc>siz bayım .•. 

lıs•r, Yunan hükü!l'etinin 
faaliyette bulunmas·n1 
müsaade etmedi mi ? 

Yunan nazırların Mı.sır toprağın - gece Maryan•n eYde bulunmadığı ta ders vereceklcıdir. tehıd cfoğt.idir. olsu'1 en kuvvetli esbabı mucibe _ Kapı kapandı. Delikanlı ıslıklr 
da faaüyette buJuı.mak hakkını ta· b:r sırada Eyübl1 Halid, kadın:ı Aşağı yu.!t:m glinun meselesi lerle. en güzel ce' ab veren iki o- neş'elı bir hava tutturar<ık "cad?e· 
mm~~tan imtina e?en Mısır hü~- aid mücev:':ıerlı.?ri aşırıp kaçmışt r. F eyzİ Daim dün halinde deiikodu'Su devam eden Jruvucumuza bir hatıra olarak bi- de vunimej!<? bailadı. Loş dukkan 
metının . bu 1.1 okı,~1 nazarını tasvıb Vak' ayı müte;ıkıb. Takc::.ımde f t ... . b~ mevzu bize şu f k:- ılham etti: ı' rer gümüş kol san ti takdim ede _ da ise, ihtiyar satıcı üzerinde cSa. 
etmekt~ır. :ıı~aki~a A resmf mah • otutan Zeliha adında bır kadmn ve '.! e ... 1 Mu'ı.ittin Bırgen, Hal d Fahri o - ce- · tın alınan malla:-:.n muhtıra defte: 
feller multecı hır bukumete kar•ı sal l E · bl · H ı· • b k M B-.ı. C · - gız. ~ 'd. d. t •r ellkCt bulunarı 
b

-
1 

'-. .
1 

•- ~ 
1 

v b" " mu lal o an yu u a ı:: J a- Ankara 2 (Hususi) - al )e zansoy ve !.lruan :ıhnten ::nute. 1 Cevablar azamı 15 mm :içinde r• ır ... ı. ıyf.' ı 
oy e oır cemı t"Knr ıgın ır mem - li lm . b k d rı g ·· lümse •erek a 

leketin hitaraflığıle telif erlilemiye- dının da 65 ı:asını ça ·ş.~ır. Her bsş hukuk m:i~avin Fe,·zi Dam şekkil bır l:om•tc )aptık. e)mze geçmeli ve kiığıd n valrıız bir aı a eı.. erı u ) · 
ceği kan~atindeditler. Mısınn bu iki kadının vuAııbul<tn murac.uatı bugün öğleden sonra kalb Sl:kte - Okuyucı:rl,mmıza 15 gfin1uk bir bir tarafın okunaklı olarak )~zıl- çıyor ve içind~ ya7Jlı olan şu iba 
;,telli hattı hareketi Berlin .iyui üzerine bu yaw.an dol •ndmcı dün sinden ölmüştür. Merhum. Lôtüs zaman bıra ·ıyoru"- İçkin"n lehjn. malı ~ zarfın üstene cAnketı. reyi silıyt•rdu: 
mah~krinin nazannd• lıiÇ'Mr mu.. ~ıta :taraf 1:1d.an yakalan.n:ış. ye- v~k'asınm l'alli için L·iliey aaa~t de veya ale:•h~~<:·~. za.~arlı_ olduğu., fı-a·~rtı il~ve 'bl~ınma1ıdır. Netiee .-Madam \f:\rk Truzdeylden &jı. 
ahazeye a.Ja YeF bırakmıyacak ma ru marifetlerıru tamamen ıııraf et.f d vanında topıanm.ş vl~n. he~ct.te olmadığL. ıuen nın :.ı1umku1! bulu- bir - · ~ n ı...,ic: buluna - nan b r ad·~ Peking köpeği... 2f 
lüyettedir. ml.şlir. 'T t"k "· ı·· "' ,, "--'· .,.,,. ::ıı .... • "avda 1 caktıı. lirn ... > lbf'ahin\ Hoyi 



8 Sayfa SON POSTA 

İnhisarlar Umum Müdürlüğü~den: 
31 Mayıs 1941 tarihinde mer'iyete giren yeni vergi zamları kanununun 

tatbiki dolayısile Milli Müdnfaa Vergileri dahil olmak üzere mamulatımızın 
müstehlike satış fiatları aşağıda ilan olunur: 

Sigara, Tütün, Enfiye, Pipo Tütünü, Püro ve Tönheki 
Sigaı·alar: 

Sipahi yaldızla 
Samıun ince 
Yaka 
Yaka 
Çe,it 
Çetit 
Çeşit 
Boğaziçi 
Y enic'e İnce 
Serkldoryan 
Baframaden 
Gelincik 
En Ala 
Tiryaki lcahn 
Tiryaki ince 
Birinci kaim 
Birinci ince 
Üçüncü ince 
Hanımeli 
Halk kalın 
Köylü kalın 
Köylü ince 
Doğu 
ikiz 

Paket .şekli 

20 aded 
20 )) 
10 )) 
20 )) 
25 )) 
50 )) 

100 )) 
20 )) 
20 )) 
20 )) 
20 )) 
20 )) 
20 )) 
20 )) 
25 )) 
20 )) 
20 » 
20 )) 
20 )) 
20 )) 
20 )) 
20 )) 
20 )) 
20 )) 

Kuruş 

37 
32 
16 
32 
38,75 
77,50 

155 
26,50 
22 
19 
18 
17,50 
17 
16,50 
17 
14 
13 
9,50 

10,50 
8.50 
7,50 
6,50 
6 
8.50 

1 
Tütünler 

En Ala 
Bafra 
Tatlı ser. Fab. 
Tatlı ser. Atölye 
Betinci Fab. 
Beşinci Atöl. 
ikinci köylü 
Muhtelif: 

Yerli enfiye 
T. Pipo tüt. 
T. Pipo tüt. 
T. Pipo tüt. 
Yerli pipo T. 
Isfahan Böh. 
Isfahan Wnbeki 
İıfahan fonbeki 
Isfahan tönbeki 
İkinci laf. 
Esmer: Sigaril. 
Toros Püro 

Paket fekli 

20 gram 
20 )) 
25 j) 

25 )) 
25 )) 
25 )) 
20 )) 

25 )) 
20 )) 
50 )) 

100 )) 
100 )) 
500 )) 

25 )) 
100 >• 
500 )) 
25 )) 

1 adcd 
. 1 )) 

Kunıt 

17 
12 
12,50 
10 
8,50 
7 
6 

12 
24 
60 

120 
40 

400 
17 
68 

340 
14,SO 
5 

11 

Rakı, Şarap, Votka, Kanyak, Likör, Ve.rmut, Bira 
Nev'i 

Klüp rakıaı 
Huıuıi fevkalade 

)) 

)) 

)) 

Yeni rakı 
)) 

)) 

)) 

)) 

)) )) 

iyi rakı 
)) )) 

)) )) 

Votka 
)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

Tabii kanyalC 
)) 

)) 

)) 

)) 

Derece 

50 
50 
50 
50 
50 
45 
45 
45 
45 
43 
43 
43 
40 
40 
40 
41 
41 
41 

Cl. 
50 

100 
50 
25 
15 

100 
50 
25 
15 

100 
50 
25 

100 
50 
25 

70 
35 
15 

Kuruş 

160 
304 
160 
83 
54 

212 
114 

60 
40 

164 
90 
49 

194 
105 
56 

179 
100 
52 

Nev'i 

Vennut 
)) 

)) 

Kınakınalı Şar. 
Kınakınalı Şar. 
Likörler: 

Kayısı, Ahududu, Çilek 

Diğer Likörİer -
)) )) 

)) ,. 
)) )) 

Şarap: Sek, Domi Sek, 
kırmızı. 

Misket ~araba 
Bira 

Derece 

17 
17 
17 
17 
17 

CI. 
100 
70 
50 

100 
50 

100 
50 
25 

100 
75 
50 
25 

340 
200 

70 
70 
50 

Kurut 

132 
104 
88 

132 
88 

247 
143 

71 
207 
207 
123 
63 

167 
110 

48,50 
58,50 
20 . . 

Not: 1 Tuzun beher kilosuna 1 kurn.ı müdafaa vergisi zammedilmİ!tİr. 
2 - Hususi eıhaa tarafından imal edilip muhtelif etiketler altında satlıan rakılar derece ve hacımlarına göre 

idare rakıları fiatına tabidir. 
3 - Şarapların satış fiatlarında ıiŞe hacimlerine göre etiketlerinde yazılı §İfe depozitoları dahilcl:r. 
4 -- Bira fiatında şİ§e depozito3u dahil değildir. 

Gençlik eğitmeni 
alınacak 

Etibank Genel Direktörlüğünden: 
Bankamız iıletmelerinde Be 'en Terbiyesi nizamname.İnin va. 

zettiii esaslar daireainde çaLft ılmak üzere Gençlik Eğitmeni 
ah nacaktır. 

Ru eğitmenliğe talib olan!arm &§ağıda yazılı ıartları haiz bu. 
!unma1arı li.zmıdu-: 

a) Türk olmak, 
b) 35 ya,ım a~mamıf bulunmak, 
c) Askerlik vazifesini yapm olmak, 
d) Orta mektebden mezun bulunmak veya buna muadil ve 

tercihan daha yukan clerecede tahsil gönnÜf olmak, (Liseyi ve
ya Askeri Erba~ Okullarını bi~ olanlar ve bunlar arasında 
talib buhmmadığı takdirde lisede okumUf olanlar - diğer tart
ları haiz ise - tercih edilecektir.) 

e) İstihdama mini bir fena hali veya mahkumiyeti olmamak, 
f) SUıbat bakımından her iklimde çaJııabilecek ve her tür

lü beden te .. biy~i faaliyetlerle (jimpastik1e, sporla ve spor ne. 
vinden oyunlarla) İ§tİgal edebilecek durumda olmak 

Bu ~artları haiz talihler arasında seçileuk olanların eğitmen 
0 1arak banka hizmetine ahnabi!meleri için: 

g) Ankarada aÇ1lacak eğitmen kursuna dübul için yapılacak 
ameli mÜsRbaka iırtihnnında istenilecek jimnastik ve atletizm 
hareketlcri11i muvaffakiyetle bapnnaJan, 

b) Kursun umumi talimatile iç, disip'in, talim ve 1erbiye tali
matlanna tamamen riayet edeceklerine ve kur:m bitirdikten 
sonra bankamızca tayin olunacakları ifletnıede 3659 sayılı ka -
nunım hükümleri dairesinde 140 liraya 'kadar hak edecekleri 
ücre~le ve 3 sene müddetl" calışacaklanna dair mükeffel 
noterden musaddak bir taahhüdname vemıeleri, 

i) Kurs nihayetinde yapılacak nazari ve ameli imtihanda mu
vaffak olmalan mefrııUur. 

Talib olanlar ve bu hususta fazla malUnıat almak istiyenler 
Arikarada bankamızın Beden Terbiyesi Amirliğine ve lstanbul
da bankrunızın İstanbul bürosu müdiriyetine müracaat etmelidir. 

An1carada bulunanlann 3 Haziran 1941 tarih;ne ve lstan • 
bulda bulunanların 4 Haziran 1941 tarihinden 7 Haziran tari • 
hine kadar bir istida ile n1üracaatlan liumdD'. 

" Son Posta ,, nın 
lisan dersleri 

. Zayi - 10 NiSan 1927 tarih.inde An
kara caddesi 163 numaralı berber 
diikkanınu.ı. aldığını kii.şadiye tezke _ 
remı zayi ettim. Yenisini ala.cağım • 
dan eskisinin hükmü yoktur. 

Meserret berberi İbrahim Özdağ (Baıtaraft 5 inci ıa.yfada) 
4. The oven is far fron1 the cioor. ·······P····t·····M····t·b······························· 

. Son os a a aası: 
The c00k -- ıs near the oven ======-== 

is - - from the :iO•)r. 
5. Clouds of stcaın come from 

thc kcttle. 
The w:ıtcr in the -- is --

Exercise il 
Boşlukları doldurunuz: 
1. The heaıt of -- water is 

great. 
2. Af ter l takc some water from 

the bu-cket. the bucket will not 
be-

3. The men who are -- the 
fire are warm. 

4. Th~ men who are -- from 
the fire are cold. 

5. Buckets and kettlt>s are - -..................................................... 
San'atkar Naşidin tavzihi 

Neşriyat Müdürü: Selim Ragıp Emeç 
SAHİBLERi: S. Ragıp EMEÇ 

A. Ekrem UŞAKLIGİL 

Bir müddet ıpiyango bayiliği yap_ 
mış olduğum BeıyMıddaki diik.kı\nla 
hiQbir alakam k:al.mııdığmı sayın 

halıka arzeder, dükk:!mn devren sa- •= T. iŞ BANKASI 
Küçük tasarruf hesapları 
1941 iKRAMiYE PLANI 

tılık oldu~unu badı.ririm . 

Naşid Özcan 

Zayi - Askerlikten terhis tezkerem 
kaybolduğu ve yenisini almak üzere 
müracaat ettiğimden e.ski.sin1n bük •

1 
mü kalmadığını ilan ederim. 

Kemah kazası Lun~uru köyünden 
326 dotllmla Ali oğla İbrahim 

Etem Ak.balık 

Zayi - İstanbul Deniz hastanesin
den aldığım terhis tezkeremi zayi et_ 
tim. Yenisini ala.cağımdan. eski.sinin 
hükmü yoıatur. 

İnfJbolumın Qa.t.a.:ı:eyLiıt babiyesı 
Giu.alı karyesinden Mustafa ollu 

MusWa Erol dotw. UU 

Keşideler: ' Şnba&, 2 i'lapı., ı A. 

tutoa. a İkiııclteıptu. $&ı)Wenwle 
7apat1r. 

1941 ikramiyeleri 
ı adet 2000 liralık - 2000.- lira 
8 • 1000 • - 3000.- • 
a • '150 • - ıDOO.- • 
' • 600 1 - 2000.- • 
8 1 uo • - 2000.- • 

16 • 100 • - 3500.- • 
80 • 00 • - 4000.- • 

soo • 20 • - eooo.- ı 

Haziran 3 

Dağda, Denizde, Her Verda 

')·~').._~ 
~ 

Aç kalmaz; işinden olmazsın 
!'.ı,uk ve et suyu ile mamul bir aded 

ÇAPAMARKA 
Hububat komprtmesile 2·1 saatlik kalorinizi temin edersiniz. 

Büyuk bakkaliye matazaJ.armtla vn<!ır. 

lstanbul Liseler Alım Satım Komisyonu 
Reisliğinde 11 

Ciruı.1 Tahmini Fi. Mikdarı İlk Te. Ek.>iltmenin yapılacafl 
Kuru' Kilo Lira. gün; Mat 

Nohut Kilosu 25 
Kuru çalı Fa. • 32 

6600 ) 

) 

Kuru barbunya F. • 20 
Yeşil mercimek • 25 

24-800 
8400 
560() 
2550 

) 993 20/6/U Cuma 11,15 
) 

Kırmızı mercimek • 22 

Yoğurt 

Soğan 

Patates 

1 28 

1 8 
• 13 

Süt • 20 
Kase yoğurdu adedi 8 

Sabun 

Zeytinyağ 

Makarna 
Şehriye 

İrmik 

Kilosu 47 

• 74 

1 37 
• 37 
• 40 

28500 

34000 
52(){){) 

) 

599 27 • • • 

} 711 J) ~ J) J) 

43000 ) 
11000 aded ) 711 ,, » ıı • 

10800 

12600 

1()700 
2000 
3100 

382 •• il • 

701 • » » • 

) 

)446 1>•1 1 

) 

Yumurta aded 2,25 35-0000 aded > 591 • • • ıı 

14.30 

14,40 

14,50 

15 de 

15,10 

15,20 

15,30 

Alti yatılı lisenın yukarıda yazılı ihtiyaçları kapalı zarf wıuJile eksilt_ 
meye konm~tur. Eksiltme Beyoğlunda Liseler Satın Alma Koml...~onun_ 
da yapılacaktır. İSteklılcr temina..t makbuzu, 1941 yılı Ticaret Od:ısı 
vesikası ve teklifierini h::ı.vi 2490 sayılı kanunun tarifntl dairesinde ha
zırlııyacakları kapalı zarflarını yukarıda hizalarında göstıerilen saatten 
bir saat ew;elıne kada:.- sözü geçen kc mıiSyon rei.sliğı.ne makbuz muka_ 
bilinde vermeleri. Teminat yatırmak ve şartnameleri görmek isteyenlerıD 

Galatasacay ~ises\noo kom~yctı kattbliğine müracaatları. (39i5l 

Üniversite Rektörlüğünden 
Fakilltelerle 1iş tababeti ve eczacı mektebleri son sınıf talebe.sinin as

kerlik ikmal imtihanları 5 Haztı-an 1941 tarihinde başhyacak, 16 liazi.. 
ran akşamı sona erecektir. 

,, 

Alakadarların tal~ taburu komutanlığın.3 müracaatları (4267> 

ioARniNi siuN is BANKAsıNoA 
İKRAMiYEl..İ HESAP AÇAR 

Şirketi Hayriyeden: 
Bu akşamdan itibaren her gece saat 24, 15 de Köprüden Oakü

dara bir sefer yepılacağı sayın yolculara ilan olunur. 

Emniyet Umum lVıüdürlüğünden : 
ı - Bu yıl İstanbul polis mektebine bir miktar pol.s stajyeri alına_ 

caktır. 
2 - Orta mekteb mewnları iın~iharuıız olaraic kabui edilecekleri gibi 

tahsilin devamı müddetince ınekteb masrafı kesildikten sonra polis me
murluğu maaşı kendilerine ücret olarak verilecektir. 

3 _ T~hsile 1 Eylül 941 tarihinde ba.,lanacağından kayıd ve kabul 
şartlarını öğrenmek ist.iyenleı· şimd:den bulundukları mahallin emniyet 
mudürü veya. Amirliğine müracaat etmelidir, (2917~ 4128) 


