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Almanlar 
Bariyere 
asker mi . 

çıkardılar 'I ~ 
( Londra diyor ki ) 

ltt u: 1$: 

Vasi mikyasta bir 
ihraç yapılmış 

olması ihtimali yok 
Lefkoşedcn blir manzara 

Berlin tekzib 
ediyor 

Vişide V eygandın 
iştirak ettiği bir kabi
ne toplantısı yapıldı 

Kıbrıs ta 
miidalaa 
tedbirleri 
alınıyor 

Londrada bir 
hucum ihtimalinden 

bahsediliyor 
Adada /azla miktarda 
Avustralyalı kıtaat var 

Tahkimat 
g 

Londra 3 (A.A.) - Alman pa .. 
raşültgülerin.in Kıbrıs üzerine hi.i • 
cu.m et:meleri ilitimali dün akşam 
Lonıdra mahfellerinde münakaşa 
mevzuu olmuştur. 

Daily Mail bu adaya yapılacak 
bir taarruzun Giride yapılandan 
tamam.ile farklı şartlar dahilindel 
yapılması icah edeceği hakkında 

G neraı Weygand mıütalealar il~ri sürülmekte oldu -
e . ğunu kaydedıyor. Kııbrıs, en yakın 

Amerikanın yeni 
bir hareketi 

RUZVELT 
Groenlanda 
KITAAT 

GÖNDERDİ 
At/antikte bombar
dıman tayyareleri 
devriye gezecekler 

Ve.şingto.ı 3 (AA.) - B. 
Ruzvelt hava üsleri kurmalan 
km GroeJtle.nd'a kıtaat gön .. 
dermiştir. Bu heyecanlı haber, 
Am.orikan ordusuna mensub 
transatlantik bombardıman tay
YaJlekrile diğer tayyare devri • 
yelerinin Atlas deniz yollann -
da donanmanın yaptığı kara • 
kol . faaliyetini takviye etmeleri• 
mümkün olduğu hakkında çı -
kan haberden birkaç saat son~ 
ra öğrenilmiştir, 

(Devanu 3 üncü ıayfadal 
Londra 3 (A.A.) - Daılr He - Mihver ülsler:i olan Rodos adası ıle 

ralıd. gazetesinde inti~ar e~e1?- bazı 12 adadan 400 k:ilometrl? mesafede 
ajans haıberleriM gor~ Surıyeye, bulunmaktadır. Ha1buki bu ada İngı•Jtere ı·le 
kamyunlar ve her nevı malzeme =ı:..+ı"ndeki İngı·ı· ·· ı · d , . hl J! sı ı """ ız us erın en an -
ve sa:hra topıarıle Alman. zır 1 ıı.ır- cak 250 kikmıetre uzaktadır. • 
katarı çıkm.!ştır. .. Bundan başka tngilterenin Kıb- Amerıka 

Alken rnahfellere gore rısta iki mü.kenunel hava üssü var_ 

·Türk vatandaşı, bugün 
her zamandan fazla 
çalışmıya mecbursun! 

Eskiden adet 
A vrupanın da 

Türkigenin harbetmesi ve 
seyirci olması idi. Bugün 

Avrupa harbederken Türkiye, uyanık ve 
tetikte, f akaf sulh içinde yaşıyor 

Mareşal 
Görlng'in 

giinliik 
emri 

r ..... -....... ____ ......... ·-····-··----··---·· ... --.. ._ .......................... , 
j Bu nimetin ka~rini bilmek demek, yalnız~ 
! ·sulhumuzu temın edenlere dua ederek yan a 

! gelip keyfe bakmak değildir. Türkiyenin ~ 
1 bu devirden istifade etmesi için her Türkün ~ 
İ üzerine düşen Qİr sürü vazifeler vardır ~ 
\ . . 
'••M•N•-••a.ıN•••••••••• .. a•aaaaeaaa.._.aaa•-•aaa•aeaaaauaaaaaaaaaaeaaaaa••••••••••••••••••••••••'' 

Yazan : Muhittin Birgen ,, z d·ı E skiden adet, Türkiyenin kamil bjr hükumetin, bu dE>faki apte ) mez harbetmesi ve Avrupanın harb fırtınası .içinde Türlciyeye te. 
d·a seyirci olması idi; bugün Avru- min ettiği bu sulh hayatı, dünya -bir ada yoktur pa harbeerken, Türkiye, uyanık da pek çok memleketin uzaktan 

tf ve tetikte, fakat sulh içinde yaşı • gıpta ile ve içiıri çekerek seyrettiğ 
yor. lnlulihın Türk.iyeye verdiği ye_ bir manzaradır. Diyebilirim k.i, in -
ni şeylerden biri de budur: Eski kılabın Türkiyey~ temin ettiği bu 
adetin aksine yürüyen hir hareketi yüzdeyüz Türk sulhu, bu memle -

Alman hava kuvvet
leri Başkunıandanının 

emri: ileri 
Millt Şefin rehberliğile yürüyen (A.rku. 2 de Hergün 5Ütununda) 

Halkımızın fırınlara 
yersiz bir tehacnmn 

Vali, buhranı mucib vaziyet 
yoktur, unumuz boldur, diyor 

Birçok kimseler, pasif korunma tecrübe
sinin bugünlerde yapılacağını zannederek 

ihtiyaçlarından fazla ekmek aldılar 
Londra 3 (AA.) - Royter a - iB lard · · · ] _ " h k t 

(0 Vaml 3 üncü .. fada) dır. un . an bırı Kıbrısın ıda- asKerı are e e Dün akşamüzeri bir kısım halk Bu vaziyet üzerine zabıta ve ru-
e Y re merkezı olan Lefkoşe yakınla- günlük ihtiyaçlarından fazla ekmek ier afak.adarlar icab eden tedbirle.. 

İngiliz ~şçis~ 
: mihverle sulh 

müzakeresi 
aleyhinde 

Harb siyaseti hakkındaki 
muhtıra 19 bin reye 

karşı 2.43 0.000 reyle 
· ekseriyelle tasvib edildi 

Londra 3 (A.A. ) - Reuter: 
İşçi paTtisinin senelik kongresi 

mili\ icra komitesirun harb siyaseti 
hakkındaki muhtırasını bugün mü
zakeTeye başlamıştır. 

Muhtırada ıöyle denilmektedir: 
(Devamı 3 üncü sayfada a 

rında, diğeri de adarım cenubu • } ! almak üzere fır1nlarh yersiz bir te- ri süratle almış, fınnlar fazla ek -
şarki sahili üzerinde kain Larnaıka geçıyor 3:f hacüm yapmıt. bu yüzden saat 18 mek ç.ıkararak halkın ihtiyacına ce.. 
li.manıı civarmdadır. Bu ili;ler Lond'ra 3 (A.A.) _ Daily Mail - den sonra birçok fırınlaı<la ekmek vah vermeğe çahşnuı;ılardır. 
hanbden evvel vardı. Harbdenbe- gazetesinin Vaıington muhabiri B. .. . kalmamıştır. Saat 19 a doğru fı - . Vali ve Belediye Reisi Dr. Lut-
ri diğer meydanların tanzim ediL Walter Farr'ın telgrafla bildrrdiği. Mareşal Gcmng rınların önü çok fazla kalabalık ol. fi Krrdar hadise ile alakadar ola -
miş o~.a~ı da muhıtemeldir. Kııb. ne göre İngiltere ile Amerikanm Berlin 3 (A.A.) _ D . N. B. m~ş, baz~. yerlerd;: t~.a:nvay sefeT - ra~ bu buhra~ın ıe~ebini tahkik ~t-
rısta, ,guzıde lut'alardan mürek ~ Mihvere karşı pek yakında müşte- b.ildiriyoT: l~n ?u. yuzden muşkulatla yapıla - mış ve gerekh tedbnler aldırtmış -
keb kuvvetli bir garnizon bulun- reken yapacakları aakeri, siyasi ve Almıan hava kuvvetleri başkuı - bılmıştir. tır. (Arkuı aayfa 7 SÜbm 2 de) 

C4;ke;i
3

;;-dy~t5'·> lefti uasaB edilmeli mi? 
Ginid muharebesinden som:a 

Akdeniz vaziyeti 
Giridin düşmesi Ak:leniz meydan muharebesinde bir cephenin 
yarılması demektir. Bunun şayanı di_kkat neticeleri olacakbr 

• 
içki aleghda1:ları ve içki 

müdafileri fikrinizi söyleyiniz! 

Cevablar gelmiye 
başladı 

Balk 
ne diyor_? 
e T opkayı ilk adım a

partcman 2 numaralı dai
rede Nazım Ozden: 

a 

' ~ 



Her gün 
Türk v;fa.~daşı I 
Bu,gün her zamandan 
Fazla çalzşmıga 
Mecbursun! 

\,, Muhittin sırıen -1 
( Ba!larafı 1 inci a~yhl•~) 

ket içio en 'biifok JDiD:cttır. Eger 
biz bu~ kadrini bil.imek ve 
ondan jstif ıde etmenin yolunu bu· 
lursak Türkiye, badireden mürcf -
ftlh, rı:es'ud ve kuvvetli bir memle
ket olarak çıkacaktır. 

* Fakat, şunu unutmıyalım H bu 
nimetin kadrini bilmek demek, bu 
yüzdeyüz Türk sulhunu terı:ıin e -
denlere dua e\iere'k yan gelip lcey
f e bakmak değildir. Tilik.iyenin bu 
devirden jstifade etmesi için her 
Türkün üzerine düşen bit' sürii ...a
zif ekr vardır • .Eğer • .biz bu ııra:Uf e. 
leri 'iyi •nlar ve i~ yaparuk o za
nıan b11 nimett.eıı jstifade e.tmes.ini 
bnmit oNıuz.; abi takdiıck,. fır • 
Ht geçer, elinüze geçen nimeti is -
raf etmiş oluruz. 

Resimli WlaJrale: 

Y;ahıız olar.ak bir tatil .ile) ah.at.ine çıkııuz. ..m.ü.teı:nadiy.en değ:şen 
yepyeni manzaralar arasında ilk günlertle zev'k dcyarsmız, ıneş'e 

ıhissedeırsiniz. fabt .seyahat ıbir.az uzadı mı yavaş y.av.ıj ~ide 

- Sevgi bir ihtiyacdzr .• 

~nsan içtimai bir mah1Cıkiı.ır, içinde .bulunduğu muhite çabuk 
aiızı.r, m .SJ.k görmekte olduğu simalara ~abuk bğlaııır, .çevre. 

.aiDde lıec .-.akit iiçi.n JconuşahiJeceği bir dOst ar.ar, 'bunu lbulamadı
ğı zamanda sıkıntı, üzüntü ~ine düşer, ~kü 'Sevgi i1rt1yac:nda-

bırakm1§ olduğ'Jnuz manzaralar, dost simaları .gözla-inizin önüne dır. ~isiz :P~T<l~ sJmDiyor musı.w:uz,. ba}·.atmız wııam de-
gelir. iç.inizue bir hasret ıduy.maya t>aşlaısunz. ğildir. ········-·-······· .. ··.-..····-···-·-·· ....... _.._. ___ , ___ _._..._ ............ -.... ....... ..__ ............ _ ........... _._ .. ___ .............. ._ .. _. ......... _ .. _ ......... . 

l"c, 3ize vazifelerinıizc'laı bir ta
nesi: Çalışmak. Türk milleti, bu -
gün her zamımdarı ziyı:ıcle çailşma
ya mecburdur, Bunu anlamamız ve 
hayatımızı bu an1ayışa ıgöre liyar 
etmemiz .lizımchJ'. Dünya :orukuau., 
tahtan 'bizi nereye getinlise, J11 t1a. 
kik.ada Tiirltiyeain ıiıçiade iha-.P ıAo'k 

oılııvomak. ..keııdimzi .ona cön: bir 

1 CEtlebiya'i:J 

snrunn tada bulunııyor VI! ne io~ meşgul Sı il h~:tıı 
hayatta azami randımaula çahşır •••••••• 
bir 1lc.am haline getinnek ilk •• - Reli• Halidin )WIİ ro1nanı 

üniversite ~mtihan
tarı Temmuzda mı 

yapılacak? 
Şimdiki haJJe yalnız Tıb Fıı
kiiltea 601J ..aınıJ .takbesiııin 
ikmal imtihanları bir T.em " 

'lltldda IJaılr,Yaetih 

Üniversite ikmal imtihanlarının 
T emınuzda yapılııcajı aldooda dün 
bir a'kşam gazetesinde çıbın 'bnber 
üzerine_. Rektör Vekili, Tıb Fakül
tesi Dekanı Kemal At.ay. kendisi -
le görüşen bir mulıarriıimizc mez .. 
kGr babe.rfo doğru olmadığ 11Ö.Y

lcıniş •e ~ beyanatta bulu~ • 
tur: 
ı«- ~mtiftaniM ıİçİn ~ rtl.e • 

rilmiı yeni karar ,Tobıır ~alnız Tıb 
Fakü.ltıeti AıD.n sınıf talel>eletlnin .Gü1 
h~ 19tajlannw Ajustosta b~lıya
caiı maif.ın:u.tnuzdur. Bu itibada. 
mezuniyet devrs talebesinin ik -
mal iıntiha.Ianna ~ i"ıer:mıuzda 
bn.,la:ıır-asına we 15 Ağu9to.ta bi. 
tirilmemne karar •erilmiıtir. Ojğer 
fakiiltdeiin mulıtelif ~ 
bir kıımıı da ayrıca bize müraca
at ederek kc:natlcrine nid ikmal irn
tihtMaları.oı.o ~ Tıb Fı",ak.üJtnı 111on 
ıunıf -tliıeheleme binikte .,...pi1..aaı 
arzusunu ~har e~lerc;lir. 

Fakat 'QxıiV.ec:site •Iebesinden 
büyük bir cksenyet;n tatil munase
betile Anadoluda buhmdııkları ,söz 
önilnde ıutulam buna ~il ıgö -
rerniyomz. Ma.unafilı vazi)'eti size 
he')"aft <ettiğim miitalea ile birlikte 
V ekidete .anetu:ıi~ ~ulunuyoruz. Ve 
kMetçc -verilecek 'karar göre imti • 
hanlar .kat'j ıe.klini alac.aktır.» ~E..~~t.ZE:1i~ su·· f COCug""" U ndal<·ı 1 eaıi.t ~~i't:alSI, 

etlerimizi iyi sönnek ve bu men. Fiat mDrak·!:llba 
faatleri mutlaka bütün minetin f _ :2 _ 

0 

mel\faat4erile hema'henk olarak ?ü.. Geçen yazımda, 1~cfik lialıdiıı memurları kursu 

ruı;:. gibi...::!:,:, Basünkö yaz ·ıs hol ler·ı =~Bn~üz::S::~ne~~n:ı~ .. ~: al;;;;;:;;~lar, laır.ıa 
Tu~cde -en mü&bet, en hayırlı, mı§tım.. UıQÜtı sic ii.roii.niiu. :ı;riı- ı~ail ~ malııwla 
memlekete en çok kuvvet ve i.eyat tcbaJoi kısmım Vi! roman lıakkm. ~ ~•ptıÜır 
verecek olan .çatışma eahaaı, ıi.ula- daki düşüncelerimi naklediJJoru.m: -
sal~ir. D ıoğunıdan bir yaşım bi- y AZAN :eder; ~C'~ll okl~u gibi bırakıp Yukanda,, biı::liseler :artık b iri- . .Fıiat .milra.'ltiıbe bürolauwn f.aa-
~ bir c:kV.ird~ ,..,ı1on.sz l<i ıtirlnciye .kadar -olan ço. P.rofeso··r do'·tor :,vettıe&in.i bir..u Jnsuıak gibi ıu!ak birini takib ed!yoır- dedim. Evet, lıy.etıru da1!~ ıvcrimlı 1bır şek c sok 

nerede ve ne ist~sa1 ederse1' ede- cWtluk zamanına ... Ü.l _ -: o - 1 1\ ~rlere hi~ .reltemraneli ve. .he- bir miidrlet 1>onrı:ı.. Hilm1 Efe.odi l>ir 1 mllk ve alu:adar memurları ye -
lim, bize kuanç veôr, ıkuvvd ve • .cu.klı.ığu. .çiğt denir; lm yaş l''- 'LJ men. yini'dakika Memıaö :bil- :kahvede dalkavµğu ile tavla oy - tıftimıek ıçin 'A)ıla'l kontrol me-
rir, refah venr. Fakat, istihmlir'ı bi.. ÇOOU!,ııtm d\ğel" deyrıelcı'l gibi ol- 11.SQ.n nilmi ıyük ırecibirlsre ıt~ ~dir; ımy.an Kıer.ameddin .Efendi ile ta _ ı nm:r1ar~ı i'eılJtı:ntı!! kursu n de 
ze temin ed~ ~ g\ize1 <feyler may::ıp ~c-..ıiduğa 'Ul1ltkasmı vura. bu ıbüyiik -tedbirler ev.de .acele ~- iDl§lYOr. Romancı, Omıanlı .bane _ ~ne dev~ e'"..mıştir. ~· 
ıade biz.im değildir. Her fazla rnah- cak 'kadar :kasesini verecek kadar Alan"'ar pıhnası genkü obnlardır <:v.e be- danının bu sehzadesi.Di .kendi so.. fırt murakabe !bürosu .şeiı Muhsin 
ıml, her fazla eser .. lbu :memle'keun intıbalar lle doludur:: v.e bunlar lı kin\m göreceği işı 'k.o1ay:laştmr. yunda.lci ıbozİtltlıığu. t~di}·i ıgö - Baç. .iht.ilir üzerınde :umumi bir 
kanını artıraeak. adalelerini kUT-~ balrun.uidan içi;mai görüm- ğı ... . . * .recek kadar ırealist ve ıiyj blbli konu~a yapnuştır. Bundan sonra 
,.e_ııendi~ecek bir fazla un~ur olur. -den. ifade -cihetinden. hatta siyasi bca --~I~!.1:, g~ı.en ~ıraı.ıı~de- • çocuğun asnaırııtn ıınaS11 teda\i bir ıadam olat':ak ı:rösterrnistfr liıl- müı:.'M€iumunit :muavinıer•nd~n 
Mılletlenn kanın1, ferdlerın kam k~,,,.,:ı 1 k 'diitl' aı~ ıt.AU1;.uuU~ .... C1ur () .u ue ço- dil - latnı dan - n ° ): · Fe1hi Sez · lliiikar b k l 
gibi daına:rtar i9"ıtie dolmıau lor - ~"'~~ ara ~~ı ~ 'll t' cuğıu yazın .sıcaktan ~e m!de-bar- ıe eregim 1-an.ıı a sıl ~ee -0nu mi Efendi daha ilk tanJ§mada, J~ h . .. .aı.J d ın u u ~,ı,. ckep-
mızı 'bir mayi "Znnnetmiye1im~ \frt :~ .~:e ço .. ~an.. "'-U :ını e ın ak boz,uld w, d uzak bum - lböYle 19ha1 &'..len n~ . Aoruna:_a.. rameddinin ho~a gittığln~ ıı. iki esı uızennae urmuş ve mıuı ?· 
milletin hm 

0 
.millebn müşterek atısı 'e ıs~ıkbalı ıçın pek esaslı u- s ugun an n gını bilmek te ımü1ıımdrr. Ç'ocugu .. ekil.h clılli runrma k:anu.cuı 1.'e ıkar.an:ıamelerın 

istiı-li ~i rnatilıi'lidiii.. ite- zızvlar olti,ı> tıcnlann ııbbatmi, 'lba- dunınca ıaıe:eıe k~1mamış demek ii.sha1aen korum2k için lazım olan g~n .~a " . ar~. ., . ı0mın tahlili :hakkında izahat ıvermistir. 
kim, b~ milletin kuv"'eti d~ ~ kunuu., .dur.uşu.nu daimi bir kon.. olur; bakf5 a;;en serınce ge~en !'.az- Dil n · .. ile "iitı;a eiebiliriz: koşkıüne yerl~.yor. Koşkte, ikı ısul Kms proiesöde:rmden ~id T.2§-

d k 
• larda ve yiyecek1eri ô.aiml bir S" gı en ~ , d bul tan lhanrm ~rar v.e Kıeı-amedfünin dur .ı- __ , .ı...il • iıakk d ki 

işi v.e i§ .kudreti .olmak .ltwm ıeliL tr.ol alt.nda bulun urma icao .e- uıt çocugun!.l sıcrut yer e un- bu "k' k .::ı 'll... .,.1 • . ı... ıı...· 'U.jl ıu.ıu J1J gı,sı ın a 
1) ,. d ı_~ • ;ı ...ı " d .1.. ' • kontrol alf.mtla bulımdurWaD ~O- d ---'1 ..a • n l 1 amsı .v.a ;ı.ıa~ ~apna ıu.ır.el' ..:ı-t-· d tm' ":- U-ı:iA Mes·ua 'bir mn c'tin mes u oır der. I~e bun~·an 'UOıayı ır .... ı nu- ''>' urıı~ı · pn,un ouasım eVln E: t•pt· .ı..· • ;ı.ast ::..-'"" - ucau:ı'ıne ev.am ıe ı ~J.U. ılMıla-

1 - ''- •- • . _,,.4.- ouıldarda bu :raz lShallerıi Jhic gö- . ' ı · d ı ır~ "'ırı :u a, ıvereın. ıu= 1Sll- T.a .. ..ı. • ._._ bu .ı.-.ı:~--ı.. · ı.- f ,_ 
parçNıı o •~ yaJant•~ rııı ıiStY« fus .si~ deylnce ;u..aı...u.ıua:a !he- .. >< ~ _ _ ~ ~ serın yerinde seçme ı, orası am süne <lüş"kün Y.a hele ıkı.zlan~ Gez a.cı.r-u~ ~ı ~n "'.ra.nsıa-
ııunuz ~ He,r ~eyd~n evvel) çalıı • men .doğu.il}. ve neiice.ten de ölüm rulIDCZ Ve}ahud gorulse ibJle pek altı olmmmll' ~ .k1111ı ve çok - • • . rının mevzuuntt hub•ıbat (buğ ~ 
maya ve meyda~ -madcıi dtt:en, gelir; bU.fd'da bst01ıma.ri ölüm ta- hafif geçer; sıcakta kalan. gıdası crunlı olmam~1ı; odanın havası. se- ~oo, su1dcnmeden ıve ,gcoel-e~ı d.ay., un, ekmeik .meseleleri), süıt 
manevi olaun, l3it es.er k_oyınaya, ma.ınen bu y~taki '°cuklara - ı;üt hU6USU!lda ufak büiük hatalar -ya- rlılllk ifade .etmcl;d;l' gızlıoe Beyr.ııta kaçıp ~Ob d mahanlleri. ~"tlğiar teşkll t!lme.kte. 

h 4 _. t ~m pılan bir cocnkta ::ise 1m """'Z 1Shali · • saf-ası yapmaktan başka bll" §ei dir v . ıd -~~-•- '"WI b ı ma uı vucuac 1?'C ,,-mege pocuk1anna _ aid o1up buI!a .clöcn • . . . .,- Çocuğu açı'k tıavaya ıçıkannalı; d .. 4 ' ~· lar H:ihni Ef d' b" · ıo..ur.sa evam ruo::nı=, og e -
miyet verme'ğe mecbt:ı9Umn~ T•~- gclcliği .kad:ır mfuL o1rna1t ılatamn dedi,ğianxz aiet mey.d.a.'13 çakar. k güneşe tutmakla beraber gün ışığı ba~~~~ .dü - n~· --~ 1' ~ den sonra Bayan iffet Oruz ile 
,. c. a. 1abrikndn, ,-az!Mnede, e"'cle, istikbal~ için en ba,ş:ta gelen bir . Hiç ısan:na~lı:n ki lbu 1ıasıa:ı. ile kı3111.li ıdınl'atl~ ;ya:nmda bu- h li -Z:n:: .:...ı-.:! u~ bu ıtatbikat yapımşln:-drr. 

her nerede ohmmnı"L o1urnn, tı.nt - tedlb" :d' hiç akllda, :fikirde }"Ok !ikeD bir- lund . 1 d a O ...... :1"'~ 
ıdn dü~unmetde nnı1ce1~siniı:~ Va- ır. ır. . . denbire gelir. Hayır ... Vakıa bazı r~aaıa ıt:_· d'Kknt ede y'ü-ıden, kadın1ann lüzumsuz k~nl-
·r .. 1amam -,oapunız mı} ıKuv- Her y.erde olduğu .gib.ı meınle.. k' 1 r<l h' tl w f Y"""""',gun ı~ ı·uasın'Zl ı - ni uyandırmaktan lbaŞka lbk şey 
V
21ete.nılon~m1 "zı' 

1
'-ftan •-oiktunur:, di - k-etimlzde de bu y,qtaki çoo:ulda- va ~ ~ ~ il' ~a:ıar· ?gm e:vera. rek u..,;ı-..,sı.zlSk vaYnlarmda onu 

... ..... ·11. nı gıbı boyle bıroenbıre gelışleye ~..,_.. -.ı •-~ı. • orlama elde edemıyor. Köş'k:1e sm:d ğı, 
niıdeki j~, seve ııev~, lheiene l\Jeğ~ rm atisi ıiçin pek deri.n tedbirler tesadüf olunabm..- fakat bttnlar·n mamasını y<!l.lırm~ ıç·n z bağlandığı lb1r 'tek kadın, bir genç 
ne i~eajniz mı) Vie<lamnır:, heı- da. alınmış v:e bc.maan 2:9 sene evvele b'l b" li tı. , clı ... - ~ malıdır; ,çoc:ı.ğun .su iliti_yacım .o. kı-.-ı1r ...... mı· Su7.-ıdı"ldrr' • Bı"• tu-~u·· 

• .:ı· - L__ ı· 1. k .ı b h· t ..ı....:.. .u.. ı e ır evve va var r; vu gıQ ,..;"h' 1 zıu '1'., ,." 
kika, -kendı ken1:nı.n~ 'D'U '80 ı sor- gc ınceye aaar u usus a ~ ~ b- denlb" er·,. d d .Ik lı be na su. .çay. ımeyva :suru ~ı .su u memleketini, İstanbulu :unutamı ,.. 
malı ve gene k-endi kendisine ra - şey yok iken şımdi vatanımızın :fer h ı:;j)z ~U:,,C:.,~ ~zer: b~ - ş~ier erer.ek temin <::t.ınck1e be- yor ve bu b is1e, '<> ds, Hilmi Efen-
hat'8 ee:vab verı:bi1welidir. belli batlı JW~crlııd~ yıldan J'ı)a CJ :a~ ı,,..... 6~ . . . : rabcr az mama aldı diye '1Tl1!1"Ska 

D.ünyayı iyi taıı )'anlar !bilirler kj, sayılan, çalı§Illalan atilan 1~ anü- lund~nu _evw.c~tlen bıldırırıler, diijmBmelw.ir. nin :müfrit ahlak ıkaygusu. ikizla a. 
Almany:anın ~iındiyı:: bdaT elde et· tcaddiö. isimlerle .anılan bir ,ok ço- m<:?sıela S'OCl\lgttn l~nm;ının -a_ı:al- ()mı 'iteni mamalara çok 1tearicl ~alarmdaki münaBt-beti bir şefkat 
ını. 'ş olduğu··· . büyük IIl'lln'aHa'kiYetk- -uk ~--~·:u·ı.,.... meydana .a'e-::3l'il- mast veya lresı1mesi.. neş'<>gmm. .,, b duygusunun IJılldudla:rı i~indc tu -

b ik b d d Aı ... t::J.J,lll.öl-" :;.... e k ak1 1 f -"1 ,\: al:ştırmalı; mesela normal ir za- t N'h ~ · f --e-ı...-ııe 
nn en . uy~ s.rrı ura a ır. _ • .m :dı .... Süt ,.,,"'\cıık1uğu ~·aşındaki açması, oyunc . arı ;ı; ar..ıa cı,.,- :1 st uyor. ı aye •. ısra vıe ~ 
man mılletı, çok çnlı ır ve 1sral ölü' :r-lcr· ;r-b 

1
., ı...,....,,11klar namaması, etrafıle alakasm:n a- manda yeni bir mamaya a ı1' ır- hazır paralar. nı tüketen bu ,salta-

k .. ::1 ..:ı k 1 ._,. m e seoe o , n n~..... afif -" 1 • h .... ı.-......1 ın-ı· '-!-."r.,r aiin · ı"nde oluvorsa il . B .ıı- h' ..r. .. etme rıoy,e aUUUn, UVVel enı~Cn & .
1 

sh ı1 iZ<!lınCfSJ C.LejJ.en:. lıs--_....,a. - 'Uü..,_lf lb"' .J nat 8 esJ, eyrllıı..i.;ıt J.C ,ı:,ufU orç 
en çok .r.anclını:rn clmayl lyi blliı. .en ıbaşta_ pn roon';: ~~tu 1 ba, er Tı. ~~yi az em.meler.; !hafif ~ lölcak .,ayJ.armc1a onu böyle bırakarak ve :Suzidili ele henıl>er. 

Türkiye, bugün güzel bir sulh gelmek uzere - pc ço r. ura- kusmalar kakanın inti,zamına ha- mamaya alışt,ıımak bir hafta, on lerine nlarak Mısıra gidiyorlar. Su. 
ninıetiııi elinde tutuyo:. . E~1cıia .da .buıı~rı .ayrı .ayn .sayma~ ~ok lel kelm~si, znyıfla'ITlaSl.-~ İşte gün zarfında olımalıdır. zidil blr .gün evvel ağlamıştır ve 
yaplık1arı gibi sade bu nı-nctı clu. uzun sur.cı-; ~aten he!' :anne, her . , b' k -· ül "'ır---' '-- 'U"'ZlD 'SJealc -.r -.J 1 v 11 b" 
datdarınııı:ia ~ ~ ~ _ baba bu hastalıklara gerek y::ıvnı- bun:ar.ın_. n~tta ır . a""1J.~ ~ar - .w.ı.emcuen .u::smc ..ı&& • "'"' - hatıt.A. bir ILJ\.ıa ı sıgınaca < arı ır 
ıaak kafi değ*='ir~ Onu mayalandır- sunda ve gerek ba~ka ıçocuklan:Ia mesı ıyı hır -annenm gozunden :ıar· nd'a kat'iyen ya~ılma:nalıdır; yer olsa, bira7. geçimleri olsa HiL 
naakla, onu lbiiiyutıock'le ve memle- görmüş 

7
e Ştmiş:tir. ,kaQlUalmahdtt. vµkla ,bir çoc!l1t :va1cb ge1ınce ar .m· Efendinin yanında kaim.ağı öıı:-

kete feyiz, neşat ...,.crme\le mükel- Vakıa _ hamdolsun _ her hasta. Bun~ardan ;ora ~~t.ıK hastalığın t'ik memeden kes'ilir '\'C onun .gı. 'lemektediT. Paka't ne mümkün! 
ldizJ lığa yakala;ıan ~ öımez; !bun- ~ıı. a!a?net~et".ı .~~ıy-~r; ku~ dası arbk :tama·men mamalar oha; Suziıdilin gittiği ıgece, Bilini E-

lardan bir çoğu ŞiiayrJb olur; fa- ~ihi. :S~llcr gkıbı. 'b~S yemt ek -:b:- iakat fazla sıcak ilKllxıharda Ye :fendinin duyduğu ıztırab pek de. 
inhisarlar V elô!mm t~ri kat bir kısmı _ n e yazık ki _ ha- ;mek ıstem~;n.~ gı ı, a eş "gt L bele 1yazın .memeaen 'kcsmey'i :san- rindir. Romancı hu .saftalarila,. te-

lk~ ~~ndenb~ ~e_hrimi1:de bulu- ta veda der ve bu suretle .ebe- ;&nların go~~lmes'i YıtPıla~ ~at.~ ~ -serln1iklcrine bırakmal~- roiz bir .aşkın acı :tablilin.i bütUn 
nan Jnhisarbr \ ekiJi Raıi 1':arade.. y:a • a.-..ı • -ı.~-·- .. _ ınaı bir"ke bmke epeyce buyumuş dır; \iiJlkü marrıedC'n .yazın .kes~- 'kudretile bsw::arrn~b.r. 
• d" d ·-·'-"-I · .L t vrynm 11tmsuz -.cueın. v--..u.ıı mı . 1~1 d "- ksen- -, ·11 

nı~, . un, e. ~~ eanc p.c:::vam .e - ius ka .. :memleketin b- ıolduğunu gösterir. Böyle .bır ha1 kn ~u11.. ar a Ct1.SC?rı~a, -e Romanın ~arl&lndau sonr.a; .:ikin 
mıştır. \ ekıl, ocrleden ~vve1 Jn'hi - . ~· tkar smda ço't cezri lh,arcket j,cab {A~ nyfa 7 siilma S le) • .,...+,,., · · ın b: . .....ı. ~ 
.-rlar Umum 'Müdüı'JiiğUnc g~,c - :piita1i ~_n ka.rşısında kalınıı:; •••• ~ • .:, ••••••••••••••••••••••••••••••••••• - .......................................................... .c.ı "bir~ mu m ::r ~'"""' .. re<> a... 
rek alakadnr jşlerle bu AJ"adn ha • bundan hem ana baba, hem eemı- nk rney<lana çikm;ı'kt:adır_ .Haleb-
zırlil'nmış o1an 1nhitt..11ar kaarosu- yet, hem mili t, hem de de1let 1 ~TER iNA NJ dek içiftliğini yaba:ncılarcan lcur , 
nun tatbiki me:seiell!Tı inetindc meı zarar €'i)dr.. - .. 1.ar~ak jşietnıek yolunu aramağa 
gul olmuşhı.r. Haif Kandeniz ~GJc. İşte buruın ·ç!nfür ki her mem- 1 STER iNA NM Af gelen İrfan .. - Bu genç, geçimlai 
den sonra ln'bisar dRirderinde ·ve leket süt ı;ocuk~annı bu. 'h· sta1 k - daralan ana&~ i1e :kız kardeşini.fi 
müeaseseierind.z .tetltilder yapmıı . laroan korııma'k için :faaliyete lko- lDün Malatyntlnn Abdullah dı1a.r <tiye ya~t~ız. Şu halde jstikıqalini temi•.ı içbı. bu ~eyabate 
tır. yarak annolerın Çf)cuk:arına n.e bnzasile bit me'kftıb aldık. Ad- gazeteyi idare e:lenlcrııı hepsi 1rntldnmıştlr. Hilmi Efendi :ile ta-

Sosyete !İleplen aç.ıkta suretle bakm;.ısı lizım geldiğ" hu- resini de sarih ı01arak ilave et- '&bstildir. Bövle iblı- .gue1enin nışıyor, merdHğlııi ta"ltdir ediyor. 
kalanlar susunda pek sıkı b"r takım m<."iod- de taşra muhabirler.inin .clbelle sonra onu Beyrutta bırakarak Ha. 

Münakalat ~ek.aleti taraıından lar ko}ımuştul". miş ibulunan mekıtu'b !>Clhibi .ay- Bo'bstil .ol.-.uası şarttlI". Ben .de lehe gıdı.yor. İşini orada tamambı-
verilen kaT<tt' u~erine Sosy:cte Şilew Çocukların hastalıt.1al'a ne stı- rıen şunları yn2'1"Caktadır: Bo'bstıl olduğum için l\falaly.a :yınca, Hilmi Efendiyı çağıraca;r 
bin her üç ıKtmicinde bulunan bü - retle ua'ltal~ndı~ı belli ohınca .an- c'i:/ /5/940 ı!arıhli -gazekn;z - muhaıbir:liğ ni '.İstiyorum. .Sayın ve onu ~iftliğin·~ müdür bır nkar roc 
tün müretteb t ve kapt.mar D ev. ı. u d B~'t..-t'l b 1 d- k lan bu 'hastalıklardan .koı;u:naıı. ae cGwı. namı aııın !l •.nr.:ı ı gazeten:z vasıtosiie bildfr.:::ncnizi lkerldisi Istan u a emece ... 
let Deııi.zyollım .kadrosuna .alınmış · '"nüld" v .. ·ı.. · 
1 d Y 1 '-5 d 1d kendTii~:ndcn me~~dahn .çıkm1 ~- gen,..lcr veni bir ~zetc rıkar - rka ederim.'> F.akat işler., dı.işu ugu ,gı~ ar ır. a nız u ya;ını o urmuj 6 '" :. .; b- :. +_ 
o1anlar ikndroya ohnmıyarak te _ mektir; seboo malüm oldnkt211 l ,gitmiyor. .ufan Halebde, Nc..".·be~ 
kaüde sevkedilmi,lerdir. Bundan sonra onôan korunma da kolay.- STER iNAN, isminde bir kantocu kı:da tanış!-
başka Sosyete Şilebin deni-: kadro- laşrm§ -olur. tS'T. ER . iNAN MA J yor ve marcııi 'hır dtıygu ile 1w 
sunu ~ ~n tı :memur da •. * kıza ba-ıanı,ror. Ne>vberin atın 1s-
çılrta blmı Tdtr. Yaz ishali isminden de evamı 4 Üllcti wyfaC!a~ 

Cojrafya kottrresine ~P.h
rimizden i~t . .a·t edece·, r 

Maarif VeK:a1eti tara!ltldan Ha 
.,.·ra lfa Ankarada aç:ılınası karar
laştırılan coitafp :k~eeine şeh
rimizden iştirak edece'k heyet ya .. 
rın gidecektir. f'leyct. Universite 
fiziki co.ğmbıii ordinaryiif prof C8Ö
rü lbrahim Hakkı Akyd, beşeri ve 
iktı~di coğtafra Qrd~ar7ÜI pJO • 
fesörü Rusta:w, Tüıltye cojrafyasi 
prof eaörii Besim Darkat, ~mumi ıcoğ 
rafya doçeo6 Abıed HulU.Si Adel, 
iktısadi coğrllfya Öoçenti Ali Tev
fik Tanoğlu, Galatasaray Lisesi mü
dürü Be'hçet Cüoer ve Haydarpa~a 
l:H1eei ~ğnlfvıı 'öğretmeni F.aik Sah 
ri OUTan"'dan müte~ildiı'. 

Beyojlu Halkeonncle piyano 
aerıleri 

Beyoi;!u '!ıitkevinden: Halkevi • 
uıizde nmktccfu mr öiıetıı~ n-r.
fından verilmekte olan piyarw der• 
~ine iştirak etneek .i!lliyealerin •cele 
Evimize müracaat ederek 'kayaoluD 
maları ric.a olunur . 
••••••••••• ... •••u••n••••••••••••••••••-•••••• 
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4 Halran SON POSTA Sayfa ~ 

Telgra~, Telefon Ve Telsiz llaberleri 
Makineye 

Verilirken ... w 

Avrapa 
ıalb8 için 

beranname 
Hitlerle Mussolini 
Brenlerde Avrupa 

sulhünü 
konuşmuşlar 

Mihver kat'i galibiyeti 
temin etmeden Av
rupa kıt'asında sulbü 

temin edecekmiş 

İtalyan hududu, 4 (A.A.) 
Brenner mülakatında münakaşa 
edilen meseleler hakkmda salahi
yettar mehafil tarafından tercih 
edilen sukuta rağmen, mülakatın 
umumi hatları hakkındı malumat 
almanağa ba~lanmış gibidir. 

Corriere Della Sera gazetesinin 
makalesi manidar bulunmaktadır. 

IBu gazete bıl'hassa demektedir 
ki: Bu m.ülılka·t iki devlet reisi a
rasında aukubulmuş olan müla
katların en ehemmiyetlisi olduğu 
muhakkak 6ibidir. Bu mülakat 
mutad askeri kon~maların çerçe
vesini aşmıştır. Kıt'a sulhu be
yannaımeSi ile askeri ha<liselerde 
bir inkılabın tesbitı meıvzuubahs
tir. 

Romadaki Tribuna gazetesi, bu 
mülakat sırasında Mihverin kat'i 
zaferi elde etmesini beklemcğe lü
zum hasıl olma-dan Avrupa için 
bir kıt'a sulhu 'mkanları tetkik 
edilm~ olduğunu sanmaktadır. 

Mussolini ile a14kalrı olduğu ma
lum butunan Giornale d' ltalia ga. 
.zetesi de BTenner mülakatına sair 
mesail meyanınd.ı Avrupanın yeni
den tanzimi meselesi de görüşül -
mÜj olduğunu yazmaktadır. 

Kont C~aııo"nun organl olan 
Tetgrafo gazetesi siyor ki: 

cıBrennerde ittihaz edikn lcarar 
Iar hadisatın inkişafı için büyük bir 
ehemmiyeti haoizdir. 

Fransa 
miiblm 

bldlseler 
arifesinde 
Vişi Akdenizde 

mühim inkişaflar 
bekliyor 

Vi.şi, 4 (A..A.) - Matbua~ me
hafilinde düıı hükumet tarafın
dan sarfedilen fevkalade faaliyet 
büyi.ilk bir merakı mucib olmuş
tur. Dün sabah nazırlar toplantı
sında müstemlekat müsteşarı a
miral Platon başta :)lmak üzere 
butün müste~arlar iştirak e-tmiŞ
lerdir ve toplantı 2 saatten fazla 
sürmüştür. Her ne kadar neşredi
len tflbliğ i.ahili mesai! hakkında 
müınakaşaların cereyan ettiğin i 

b:ldiriyor ise de, meclisin 1beynel
milel ha<lisel~rı de tetkiktı::n ge
çm:iiği şüpö.esizd ; r. 

Esasen am<rc.i Dadanın beya
natı Fransız siyasetinin ıstikame
tinı göstermektedir. BeynelmiieJ 
vaziyetin yeni bir inkıkafı bekle
nildığ: bir sırada bu siyaset tasrih 
edilmelidir. 

Brenner mülakatı, Akden'zde 
husule geleceği santlan bu yeni 
inkişafın bir mukaddemesidir. Bu 
gibi ahıval karşısında Fransanın 
Afrikada·ki umumi mümc~.sili ve 

ansız kmrvetleri eski 

·Ha_ricil}e Vekili ~ün AıçrvA~~~~~t>b 
partıde 3 haf talık sıyası 

vaziyeti izah etti 
Yeni Brenner 

mülakatı 

dasını elde etmiş olmanın ke 
lerine temin e) led iği avantaj 
istifade eder~k MtSır kapıla 

Yazan:. Selim Ragıp Eme, zorlamıya kalkacaklar rıııdır? 
. , .. . . . sa, için için kaynar bir kazan A 1man aevte. reısı ~e: Hıt- line gelen Suriycye doğru mu 

. ..lerle Bay ~ussolınının ev- zanmak :stij eceklerdir? Arzet 
~elk'. gun ~~nıan - ltalyan ~ududu büyük güçliiklen.! rağmen Kı 
uzerınde k~_m .Brenn~r~e hır defa 1 adasına karşı bir teşebbüs yapı Ankara, 3 (A.A.) - Büyük 

Millet Meclisi grup~ bugün saat l S 
de reis vekili Seyhan meb'usu Hil. 
mi Uranın riyasetinde topland:. 

Ruznamede Hariciye Vekilinin 
harici hadiseler hakkında verece -
ği izahatla Milli Müdafaa ve Maa-

Almanlar Suriyeye 
asker mi çıkardılar? 

(Bq:arafı 1 inci sayfada) 
jansının diplomatik muharrirı şun 
ları yazıyor: 

Londranın siyasi, askeri mah -
fellerinde Almanların Suriyede 
Lazkiyeye asker ihraç ettikleri 
hakkındaki haberi teyid eder ma
hiyette hiç bir haber gelmemiştir. 

Almanl \trtn tekzibi 
Berlin 3 (A.A.) - Yart resmi 

bir kaynaktan bildiriliyor: 
Siyasi mahfellerde, bir Suriye li 

rif Vekillerine tevcih edilmiş bir 
sual takriri vardı. 

Celse açıhnca kürsüye gelen Ha
riciye Vekili Şükrü Saracoğlu son 
üç haftalık siyasi hadiseler hakkın
da grup ıımumi heyetini etraflı i -
zahatla tenvir etmiş ve bazı hatib-

Darlan~n beyanatının 
uyanaırdığı nefret 

F ransanın Ankara 
sefareti müsteşarı 

istifa etti 
ikinci katib de miiatefan 

takiben istilasını verdi 

manına Alman kıt'alaıının muva - Ankara, 3 (Hususi) - Dar-
salatını iddia eden yabancı haber- lanın beyanatından müteessir 
lerin hakjkate uygun olmadığı bildi olan Fransanın Ankara sefaret 
rilmektedir. mü'steşaırı Blenen Vişi hü'ku-

Vqi' de kabine toplanhsı . 
Vichy 3 (A.A.) __ Nazırlar he- metine istijlsını vermiştır. 

yeti, bu sab:th saat ı t de mareşal Sefaretin ikinci katibi Boeg-
P~ain'in riya&etinde toplanmış- ner de ayni sebebe binaen is-
tır. Bu toplantıy.ı dün Vichy'ye gel- ıtiia etmiştir. Her iki diplomat 
miş olan genernl \Veygand da işti- ta Vişi nükumetini temsil et-
rak etmiştir. m~k istememektedirler. 

Almanlarin teklifleri \ J 
Londra 3 (AA ) - Hitler - 1 • 

Mussolini mülakatı haklcında tef - ngiliz İŞÇiSİ mihverle SUih 
siratta bulunan Times gazetesinin müzakeresi· aleyhinde 
diplomatik muhabiri yazıyor: 

Muhtelif kaynalclardan gelen ha- (Battarafı 1 i.ru:i sayfada) 
berlere göre yeni Brenne:r görüş - «Mihverle bir suli\a ve;a uzlaş.. 
m.esinin başlıca mevzuu Fransız me maya varmak için müzakereye gi -
aeleei olmuştur. rişmek imkansızdır. 

Hususi kaynaklardan alınan kati İngiliz işçi partisi azaaı, böyle bir 
surellte emin malUınata göre Al - fikrin ort.ıya atılabilmesini hayret
xn.enyanın Fransayil y.apbjı teklif~ le kar1llanz. İdarei maslahat poli
ler şunlardır: tib.aında ne doğrudan doğruya, ne 

1 - Abas-Loren Almatıyaya a- de bilvasıta kan,mıyacağımızı ve 
id kalacaktır. Fakat Almanya Lo. adil bir sulh:ı mukaddime olabile. 
ren hududlarında p~k az tadilata cek yegane vaziyetin tam bir za -
muvafakat et~ektedı.r. ferden ibaret olduğunu bir kere da-

2 .- Pa do ~ale ıle Holanda ve ha teyid ederiz. Hitlerle Mussoli -
Belçıkanın da hır ltı.mı Almanyaya ni'nin i.kidleri arasında bulunaca -
iJh.ak edilecektir. . . . ğı bir sulha itimad etmek ya bir ci-

3 - Almanya har~ın mhayetı- nayet eseridir, yahud da kendileri 
ne kadar Fransanın şımal ve batı namına söz göylediğimiz kimselere 
Sahillerini işgale devam edecek - ihanet etmektir.ı. 
tir. · Attlee d.e murahhaslara hitab e.. 

4 - Alınanyıı Alsas-Lorenin derek şöyle demiştir: 
karş11.5mdaki 5 departmanı 25 sene İstila tehlikesi el' an vardır. 
müddetle işgal edecektir. Bazı kimseler Hitlerle hala bir 

5 - Bazı Fransız deniz üsleri ve 
bu arada Dakar, Kazablanka, Ce
zayri, Villegrande, Sete ve Bey _ 
rut Alman filosu taru.fından kul. 
lanıla<:aktır. 

6 - Ağır Fransız sanayii Al _ 
man barb i9Uhsalatınm bir cüzü 
haline gelecektir. 

İstekleı-e mukabil 
Almanya bu isteklere mukabil 

Fransaya şunları tekli( etmekte -
dir: 

1 - Belçikanın Valon kısmının 
Fransaya terki. 

2- Fransız hükumetinin Parisc 
avdeti. 

3 - Fransız harb esirlerinden 
mühim bir kısmının bilhassa zi -
raat i.şçilerile bazı sanayi teknis -
yenlerinin serbest b.rakılm<ısi. 

4 - Hür Frans•z kuvvetlerinin 
elin.de bulunan Fransız mi.ıstem
lekelerinin işgalı için askeri yar -
dım. 

5 - Harb •tazminatın·n vüzde 
elli nisbetinde, yarı.i günde 200 
milyon marka tenz li. 

6 - İtalvanın Fransaya karşı 

olan isteklerinden \'aııgeçmesi. 

Ruzvelt Lon~ra 
elçisile görüştü 

Vaşinton, 4 (AA.) -- Ruzvelt 
dün Londra sefüi Con Vinand ile 
ingiltere vaz.yt:ti ve İngi!t-:re hüku
metinin nok~ai nazarı etrafında '-ir 
görüşmede · bulunmuştur. Rei!licüm

eme w o! alıkoymuş, icar ve 

anlaşma akdi mümkün olacağını 

zannediıyorlar. Fakat bunların a-
dedi ~k azdır .• Ve öyle sanıyo -
ru:m. ki ·bugünkü müeadelenin fik
ri kıymetler i~ın bir mücadele ol-
duğu artık anlaşılmaktadır. Hitler 
medeniyete meydan okudu ve 
dünyayı esaret altını almak için 
bir eşkiyala.r t<"şebbüsü mevzuu -
bahs olduğu anlaşıldı. Bu hal Bir
leşik Amerikada görüşleri değiş -
tirdi, bütün dünyada milyonlarca 
insanı !birleştirdi ve Büyük Bri -
.tanyada birlığı tahakkuk ettirdi. 

Kongre. muhtırayı 19,000 reye 
karşı 2.430.000 rey gibi kahir bir 
ekseriyetle tasvib etmiştir. 

lngiltere He Amerika 
askeri harekete geçiyorlar! 

<Bu tarafı 1 inci sayfada) 
iktısadi haceket Va~ingtonda tet -
kik edilmekte olup B. R~zvelt'le 

Amerikanın L'>ndra büyük elçisi 
Winant arasında da P,Örüşi!lecektir. 
Ayni muhabir Vaşingtondaki mü -
him şahsiyetlerden birinin kendi -
sine B. Wınant' nın vazifesinin çok 
ehemmiyetli olduğunu söylediğini 
de ilave etmekteöir. B. Çörçill B. 
Wiınant' a Amerikan donanmasile 
Amerikanın askeri ve iktısadl kud
retinin bu buhranlı zamanda ne bi.i. 
yük bir va~dı:n yapabileqğini a -

· ra anlatmıştır. 
----"========= 

Ruzvelt; Biıle-ıik Amerika Maliye 
Müsteşa·rı Morgan Tav, Atlıantıik 
Amerika Bahriy~ Umum Kumanda.. 

lerin bu mevzular üzerindeki sual
lerine cevablar verrrıiştir. 

Vaktin gecikmiş olması itibarile 
ruznamedc:ki sual takrirı başka bir 
içtimaa bırakılarak riyaset~e celse
ye saat 19,30 dd nihaye~ verilmiş. 
tir. 

daha yokd1germe mulak· olduk - ması muvafık olur mu? 
larını öğrenmış bulunuyoruz. Sa -
yısı hatırımızda kalmamakla be -
raber iki 'Mihver liderinin bu harh 
esnasmda hu kabil telakilerinin 
bununla sekiz veya ona bal;ğ ol -

Diplomatik pasap(}rf ~~fr~~a hata8ıZ olarak i şaret ede-

1 b 1 ki 
. Ötedenberi ve zaman zaman 

Miıhver zmıamdarlarrnın, Bt 
ner mülakıııtında girüş.ıntiş o 
!arına iıhtimal venlen acil mes 
ler bunlar o!J.b!lereği gıbi, bu 
rın yanında diğ~r Avrupa mes 
!erin n esaslı bir tetkik mcv 
teşkil etme!erı de pk rr.ümk." 
dür. a a i ece erın vukubulan ou mülakatların her 

biri, bir siyasi veya askeri hadi -
Diğer Avrupa meseleleri dJ 

ken hatıra Fransanın durum 
getirmemek müıokün. deği 
Fransa, öyle görünüyor kı, A 
pan!n istikbalini tanzim bııhs· 
Almanya ile ıamamen teşriki 
sai etmiye ka1·ar vermiştir. O 
bu ıkararı. ergeç, onu htir Fr 
kuvvetlerile çarpış.mıya mahlıi 
ettiği gibi bin netice ingil tf'r e 
karşılaşmasını da zaruri kıla 
benzemektedir. 

aded ·ı tezy·ıd edı·ıı·yor senin hitanun.ı ve b;r safhan:n 
kü~adına mebd.~ teşkil edegelmiş-

Ankara, ) (Hususi) - Pasa - lerdir. Bu dela da bunun böyle o
port kanununun 1 O uncu maddesi- lacağı tahm·n olunabil:r. 
nin tadili hakkındaki kanun layihası Filvaki bir hayli dağdağalı ha
encümenlerden geçerek Meclis ruz.. diselere ve asked hareketlere sah
na.?"esine alınmış_~ır. Layihanın ~l - ne olan Balkan yarımadasındaki 
dıgı son şekb gore kanunda dip • f r t t k h't b 1 t 
lomatik pasaport alabileceklerin a- a.a .ıye ar 1 ~ am u muş ur: 
dedi tezyid edilmektedir. Gırıd a<lası~~n Aırr:~n ~uvvetlerı 

yeni layiha ile Temyiz mahke _ taPafından ış5al edılınesıle ta • 
mesi, Devlet Şurası, Divanı Muha- maımlanan Yunan:stan harekatı 
$ebat reislerile Başınüddeiumumiye, ise çok çetin dev!'eleı-den geçerek 
Orgeneraller~. Maliye, Maarif ve coğrafi vaziyet icabı bu harbin 
matbuat ataşelerile hükumeti tem. en kanlı ve eıı teknik savaşının 

Brenner mülakatının bir v 
hesi de bu olabiliı-. 

Velhasıl Her Hitlerle Bay 
soliniyi hır defa daha temasa 
keden amiller bir değil, birço 
ve bunların tetkiki sıralarınd 
taraf salahiyetli askeri erka 
bulunmasındaki sebebler pek 
laşl!lamıyacak şeylerden değı 

silen beynelmilel içtimalara murah- idrakine vesile vermiştir. 
has olarak gönderileceklere diplo • Faıka't bütün bunlar harbin ne
m~tik pas~port verilebilmesi tem.in tice.sini getirmış olan şeyler değil-
edılmektedır. l d' 

B d L k lA 'h b .. k" er ır. un an rJ.1Ş a ayı aya ugun u 
fevkalade şartl.ır müv~ehesinde Bundan ba~ka harbin devamın-

.511Lim &a.9-,_,. e z sene müddetle hükfımetçe görii dan mütev~llid bir\ok meseleler 
lecek mübrem ihtiyaçlara münha- vardır. M ihver kuvvetleri GiriJ il.

sır olmak üze!e hük\ımet daireleri 
ve devlet müesseseleri müntesible
rine Heyeti Vekile karıarile diplo • 
matik pasaport verilmesi esası ila
ve edilmiştir. 

Berlin ve diğer 
Alman şehirleri 
bombalandı 

Londra 3 (A.A.) - Salahiyetli 
bir memlbadan öğrenildiğine göre 
bom!bardıman servısıne mensub 
tayyarelerimizden Kiel kanalın -
daki ı.gemUerl~ Sclıleswıgholstien 

mmtakasmda karadaki hedeflere 
hıikum etmişlerdir. 

Nıorıveç sahili açıklarında bir 
düşman '11apuru batırılmıştır. Dün 
gece ayni servisa mensub tayyare
ler Dusseldorf ile Duis'burg ve 
Ruhr'ra hücum ettikleri gı'bi 
Rhu.rdıaiki diğe.- hedeflere de ta -
arruz etmişle:rdir. Birkaç tayyare 
de Berline akın yapmıştır. 

Amerikanın yeni bir 
hareketi 

(Battarafı 1 inci savfada) 
Tayyare ticaret odası reisi 

Aohn Youelt, Louisville'de ~u 
beyanatta bulunmuştur: 

Bombardıman kayyıarelerin
den devriyeler teşkil etmekle 
kafilelerin himayesı meselesi 
halledilmış olur. Muayyen sa • 
atlerde tıareket ederek kafilele
rin takib ettiğj yollarda zikzaklı 
uçuşlar yapacak olan bu tay -
yareler deniz üstündeki en bü
yük konan gemilerile denizat 
tıları batıracak büyüklükte bom
balar taşıyabilirler. 

G&niılliı 
{dl\lşe.le.r 
,_--YAZAN--~ 

1 Nusret Safa Coşkun 1 

EDEBİ ROMAN 

Yakında 
"Son Posta,, da 

Moskova Yunan 
hükOmetini 
tanımıyor 

Moııkova 3 (A.A.) - Sovyet
ler Sidiği, bugün, Yunanistanın hü 
küm~nlıiını kaybetmiş olmasın • 
dan dolayı bundan böyle Mosko -
vadaki Yunan elçiliğini tanımadı -
ğıru bildirmiştir. Bu karar, son za
manlarda Yugoslavya, Belçika ve 
Norveç elçilikleri hakkında alınan 
kar.wrtn aynidir. ------

Yeni Irak 
kabinesi 

Bağdad 3 (A.A.) Cemil 
Madfa yeni hükumeti şu suretle teş 
kil etmiştir: 

Başvekil Cemil Madfa, haric.iye 
nazırı Cevdet, maliye nazırı ve aö
liye naZIT vekili İbrahim Kemal, 
nafıa ve münakalat nazırı Cebbal 
Benan, ma:ırif nazırı Ruda Şabbi, 

Sabahtan Sabaha: 

iskan kanunund 
tadilat 

yapllıyor 
Ankara, 3 (Hususi) -

kanununun 39 uncu maddesin 
dili hakkındaki layiha Meclis 
namesine alındı. 

Bu layih:.ı ile memleketin 
cir iskanı sebebile üçe ayrılmı 
lunan mıntakalanndan birine' 
ikinci mıntakalarda iskan edi 
re ziraat alat v~ edevatı, hayv 
koşum ve araba tevzi edilen 
rak ve yap:ların parasız veri 
sine mukabil ikinci mıııtakad 
rak ve yapılar borçlanma e 
tabi tutulduğundan ta'tbikatta; 
savatı temin için farklar ve 
lanma usulü kaldırılmakta, 
nanlann borç bakiyeleri affe 
tedir. 

mill'i iktısad ve içtimai mu 
nazırı Nusret Farisi, dahiliy~ 
n Mustafa Aweri 

/ş ve işçi arıyanlar 
iş ve işçi bulma hakkı~.daki kanu~ . layiha.sı . Mecli~e ge 

Bir an evvel tatbik mevknne geçmesını beklıyelım. Hemen 
matbaalara ve hu~usi müessesdere genç, ihtiyar bir takım i 

\gelir, iş isterler. Sorarsınız: - Ne İş yaparsın~ Aldığınız cev 
dur: 

- Ne iş olursa 1 
Gazetelerin iş anyanlara ayırdıkları sütunlarda da daima 

safta insanlann sıcilbni okuruz: 
- Lise veya orta .nekteb mezunu, esk.i ve yeni harfleri 

Herhangi bir müessesede iş arıyorıı. 
Bu müracaatlar, bu ilanlar hiç eksik olmaz. Bir de işçi arı 

gözden geçirelim. Bunlar mahiyet itibarile daha basit g 
işlerdir. Hizemtçi, uşak, aşçı, bahçıvan vesaire. İş anyan . o 
çok olduğu halde bu işlerin talibi bemen yok gibidir. Ista 
hizmetçi sıkıntısı çek.miyen aileye tesadüf edilemez. Hemen h 
esaslı derdlerinden biri buduı _ Bugün lstanbulda otuz lira} a 
aylık verdiği halde gene adamakıllı profesyonel hizmetçi, 
şak, bahçıvan bulamıyanlar pek çoktur. 

Fakat otuz liraya katib, clakti]o, memuT gibi masıı işi a 
istedjklerinden fazlasını ve alasını bulurlar. Otuz lira alan 
metçi yemesi, içmesi, yatma!lı ve hatta giyinmesı dP. hesaba 
sa bugün altmıı;; liradan fazla aylık alıyor demektir Buna 
hizmetçilik, aşçılık, uşaklık gibi işleri ihtısas haline getırip pr 
nel olmayı nahoş görenler ve yirmi beş lira aylığı tercih 
ka;ı- kapı iş arıyorlar. Viyanada hukuk mezunu şoförler, 
Sorbondon diplomalı aşçılar, hele Londrada Oksford şaha 
meli u~klar bu me.sleklerde servet sahibi olmı.Jı;lardır. Bir 
aradığımız zaman dilenci kıyafetli kadınlarla kar~ılaşıyoruz 
bulda iki muse"Yi hizmetçi idarehanesi var ki bunlar bu çesi 
luklan bir kapJdan başka ka~ıya kamanço etmek .sureıtile 

ler. Belediyenin bir miistahdemin idaresi var ki şimd!ye kad 
lere dair· faaliyetine kimse şahidolmamıştır. Fakat hizmetçı 
İııtanbul ve Ankara için cidden mühimdir. iş ve işçi bulma 
i 'nde bu meselenin de bafü·d.ileceği.ru umanz. 
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( Şehir Daberleri J 
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EDEBİYAT 
Bir tuhafiye 8CZUb muydu, Şaka IDI yaptl mi Seherdir ve Hilmi Efendinin görüıuniyen titreyiş:, bellisız sat• 

Şeh·ırde J2 500 ne zamandır haber alamadığı öz saklığı, bir müddet devam etmek· 

mag._ azasında Çıkının içinden 2 000 lı'ra sıg""ınak ve ·s·ıper :~d~e~!: o~~iı~e~irb~f~~~:~ ted;~and~ Reftk Halıdhı tasvir 
1 dan dayak yedikçe zE:vk alan ve .kuvveti ile Plerre Loti arasında 

yapılan ihtikar yerı·ne souv an kabukları çıktı inşa edildi :~ebi :j~fteJ~i!;~~~~p :~r;~ ~~h:e::~a~~ıı:~:r~~~!~ ~u:i~ ·· ··meşhudu ra bu ~e tipini harı_ parça daha: curmu --------- kuUıde tahLıl. etmiştir. 1rfan c Yarı çöl, sıcak ildim düzlükle .. 
.I"' ............................................ "\ 14 b • l • l Bu ay sonunda yapılacak işte bu kızı tanıdıktan sonra, ko- rinde ıgün ağarmaıan, şayed iımdi 
t 1n ıraya apartıman a mağa kalkan umumi 1tavıı denemesinin kain kokhyacak k<ıdar düşüyor ve onların hulunrlı·li~a:ı yerde oidu-
E 80 ltaTata satılması lci%ına pejmürde kıy af etli bir adamın yaptıkları progTamları hazırLmıyor. ondan nefret ettiğı kadar on:ı ::ı - :u gibi birıız ağaca, bir parça da 
~ gelaı çoraôlara 125 kuraı Yakında Dahili)'f'! Veltale. d !ee düŞküniük gösterıynr. Fakat suya rasgeın:se seyrine doyulmaz 
•: 1,,.:at koyan "e Jiier mallar_ · ·· d ·ı k kızın binhir çılgın\ gvı . bilhassa İT- b" gu··zeıı·k a ea ı ··k b··w·n :ı.. i)ün Sultanahmcdde ci<iden 11a. · k r ı t k t tıne gon crı ece ır ı rz er er; go u 
: da da ihtikar yapan utT " aynı ıya et c eı rar apar ur.ana • fanın kend;.sin~ .Wlaktan ve b1ba- sihrini, füsununu bu ufacık sah, 
:. ma,aa"""' •ahibile tezgahta- rib bir hadise cereyan etıruştJr: gelmiş. o.retdn kend.sin: s:ıbırsız - üd sından dem vuru~ı :vazh-eti bü'li - nede ...w..teıir Ag· açUır: :ı..-'·arsınız. 

• - .A:ksarayda oturan V<"! inşaat jc0:_ l kla ıb kJ. art h·b·ı Vilayet Seferbt-rlıl• .M"" ür - ::-- - e...._.. • • UüA ~ rı mahkemeye verildiler ler.ie uğraşa.u Hamdı Yel~r ad~~ 1 
e ıycn ap .man sa 

1 1 
c lüğü tarafından yapılan tetkik. bütün çığırından ç .karıyor. N "ha- dumanlaşırlar, dwnan d::ı buğu 

'\ ......................... -···---··· .. ····.) aa b"r zatt son günle!'Oe Sultanah- ha~et~ij~~ei=!~ğııta~-~şa~iş\~ lere gö.-e ,ehrin muhtelif 1emt.. yet, b!r akşam İd.ao. bavulunu a_ kadar inoedir, hava "leşir; b 'raz gc-
h "ka !er.inde ıimdiye kadar ~ 2500 .._ lınea. Sehe!iUl :son dakika:iakı he.. ~ince Mp!;inin lbo~luğa karı~aea .. 

Dün adliyeye yeni bir i tı ~ med civarında yeni bfr apartıman bin lira Ü'El:?rındcn uzl:ışarnk ~u pe.- ve sığ.nak inra edilmiştir. yecanh müdah-alesi.nc ra:!:nen Bey g~ nı, kaybolııca)ftnı .sanırsınız. Hal .._"dis·sı· ı"ntı'Lal etmi", asliye :2 nı:ı yaptıT'l'nu::.tır yolda mutabık Lalmıo:.l·ırdır ·~ .s• 
na '<. !'. --·- • • A ır • : Bunlardan üstleri toprakla ka- ruttan İs1:anbula !kaçıyor. ıbuıki tekrar selibet kesbederler, eexa mahkemesinde duruşmaısına Üç gün cvvcl bu apartımana pej Müşterı ertesi günu Sulta.nab - pananJar temizlettitilmitrir. k · ) · 

0
· · k 1--·lanmı .. tır. İdd:aya ve cereynnı mu··--ıe kıvafetll bır adam "elerek edd k Aksi bir tesarHif! O akşam. HiL '"Cn ten renge gırer er, r çıçe ua,, ,. n.ı ~ , m e tapıı daırcs nin yanında- Kaymakamlar, fimdiye kadar k · 

mu~akem~ye ~ıı~ran b.u ihtikar burada 1bekçil:k yapan Mchmede ki katl'Velerlle=ı b:rlnc gt>Jerek 2000 mıntakatarında yapılmış olan mi Efendi, l>rr \'aSl~!'I ile Beyrntta açmışa, taze yapra venı•ışn. ynp-
valt asının mahıyetı şudur. mu'"racaat et: ..... 11'.c:. ..... tın alnıak -o .. - •anıştıg-1 devl"'t reisimn rnsıyeti ile rak dökümü zamanına, kar yağ-··• ~ ....,... .... lira pey akgesj gctire..:ck, mütea- mğınakların miktannı Vilayete 

Tuhafiye mağazaların~n mevcud zusunda olduğuncıan b.nay~ gez - kiben de 'i.9.puya gıdilerek ferağ bildi'rmişlerdir. Vilayet bugün- beraber HaJooe gelmiştir. S:m gc- m:şa dönerler; dört mevsim, y.arllll 
e§Yaların aatı~l:ınnı .. tetkık ve 'k~rı- mek iste~Hğini soylem . ş.t; r. muam.elesıne başlan.:~caktır. lerde es1'iden yapılan ve yeni - ce, &!terin yarı ~ıplak türkü ~Y- saatte Üzerlerinden ğ....~r, gider. 
trola çıkan Fıat Murakn~e _!Co~İ- .Bekıç: Mebmecl, ziyaretç~nin kı- Di.m bu rnaksadla ~arlıman den yapılması kararlaştırılan leyip rakscttlğı bal1çed ! kmnı gö- Su 'se olduğundan ~ok daın. çok 
yonuh memurdlarıB, cvvelkı ~a ~ no; lığına. kıyafetine bakarak duda _ :saih bi Hamdi Yeler beraberinde sığınak ve siperler hakkında rüyor ve iÇkmin de tcsirilc-., ulan- gen;ş ıgôrünür; .sanki etrafında 
tan amamln a arsapaza n ğ bükmü d v k :b ı · M h d 1d v b Dahiliye ~'cületin-- amumi bir cından ve kalb hastalığından yere çamlı ve ç"çekli yamaçlar "!.-e g6k-
mal penlkende satış liall 80 kuruı .ru - . ; ~c en tırnaga a.. e.K"Çı e n:e . . 0 u~u . al~e ~o rapor göndeıccektir. te elvan elvan bulutlar vardır; 

lm lA un gelen bir çorabın ü _ -dar ıblr dılencıccn farksız buldu- kahvelerden bır .. r.c g'.!ın:ş. bır ırun n.:~-- taTaı:.-,,. bu ay -~la • • yık•lıyor. 0 

ası az. ~ bu d eld b · kald kl ~cı , .... ~. -.... Romanın 6'.lllunda, bayıl:ının renklerin he-r çeşidi, d~ değişe 
2erinde 125 kuTUl etiket konuldu- gu ' ta _ama: • • ..:J b h~"Vl e~ n~udt.a "'kK af t1

1
. arı_ veç - nna doğru yapılacağını ya2d1 - içine vurur. Fak:-ct bunlar, öyle, 

• •· ::..·ı· .... rd"ır. Bı"r m:- ..'ldet 90n c- yı amma azızım 'Uemış, u ı e. pe,ımur e ıy e ı mu~tt>rı· • • "f k ıkmı -olduğunu bi!nU}cn Seher. bu-
gunu 1r0nn...- U<ı b _..;ı :s gımız. umuını pası orunma • b " _,:ı_ .:ı ihti" d ı-1 . -ad«e parlak, kuru, yaln-z sat -bu mağazada fiat M~k.abe aparıtJmanın fiat H :n lirauır. sini beklemeJc başlamıştır. tecrübelerine aid prognnlar tet- &El ~ vucw.a, yar C'\'ıtt: reı-
Kamiayonu kontıolluı tarafından Ummam ki o~ ;paran olsun!... Az sonr:ı hu adam elinde bir kik edilmek ü

7
w· gelecek haf- sinin kollarında nşvabazlık .eder- hında kalan boya\cır değildir; iatla 

bir cünnü meşbud yapılmıı. "'tiltir &k.çinin bu sözler: kılıksıT. a - çikınla kahveye gelm~ Harnöi Ye- ta içinde Dahiliye Vekaletine ken. öte tarafta. bd' .otel odasında kadifoli, :fazfa şurublu, lınre'ketli 
taadiaeai %abıtla ıtesbit edi'.lerdt tez- damı ·fona halde smirlendirmiş. ]erin bulunduğa masaya oturmuş- gönderilecektir. Hilmi Efendi ölüyor 'Ve C!:Sledıni ve derin~·rı .. r '1 •~on b 0 nüz çe -
gahtar, Nikoos adliye~ vc.rihni11- bağırarak ~ cevatll vet'miştır: tur. ı morga katdırıyorla:-. 0radn, tıazin -.Hm~ bir reçel gib~ 'kabard~kl~~-
tiT. c- San.:ı. ne .. • hters.? 24 bin li. Kendisine ikram olunan kah . "•··············································' tesadüf ölünün bı.şın.da bd:liven nı taştıklarm,, ıtımuklendilt.ermı, 

Dünkü cel~ede ıcürmü me,huchı ra ol9un ... P.-ıraian say:ac;ık ben veyi sür.ıtfe içen bu adam, elınde Gönüllü hastabakıcı bekç;, b'.r zamanki do~u Çopur tanelernin ~'llvaı·'hn'11ğını görür • 
tertib eden mcmurlarda:ı F:iat Mü - değil miyim? ••. -. tuttuğu etrafı ski:-nlerle itınalı b:r kurs'arına 

700 
A.Mid.r. İnsana To1sto1·un bır 1ka- 'ünüz: sonra o köpükler ve kay -

rakabe Komisyonu :kontrolu Tah • Para ile imanın kunler~ bulu- surette ba~h bulunan paketi Hcım. t davra tasvirındeki 'kudr0 ti hatır- nama kesılir, önüııuzde ne tam ışı-
ain ,alüd •ılalile c:linlenrniş. hiıdi • nabileceğlnin evvelden }a~stirile - ~i Ye1eT"c uzatmış ve: Bayan yazıldı latan ve belki onu da geçen şt:ı sa. ğa, ne de tam boyaya benziyen 
aeyi JU Jekilde an1atmıştır: • mi.}e::eğini l'Ckii.iı olen bekçi, bu c- 1şte 2000 lira ;pey akçesini tıc]arJa roma.o n'ibayetlen'iyor.:. duru, şeffaf, duru hera"k havadan 

11- Çorab fiat'brmı tetkik e:t ~ • nıiilihaza ile e.9ık! tavı,m degiştir- getirdim ... Siz muamt'lcye bajla- Y.ardırrwe\•enlcr <..emiycü jdare ...Ark.adaitnlll baş na bir .menclil hafif bir renkli §ey. eser kalır~• 
~ek. rı:aksadil.e .. ~daşı~ Zekaı miş, üstü bıışı kirden ve pislikten y!n •.. Ben ~mdı gid"p nüfus ka- heyeti düıı .saat 14 te hayan Hay • çekti; dehşet verıici 

0 
yüz ~!e- Romanın ayrıca cazih bir tarafı 

ıle birlikte ve. muşleu !ı!a~e ~- dökülen ~U: .cyağl1> müşteriye bi· ğı-dınu al.!p buray!l geleyim_. ö.i. riye Kutlar'ın zeiıliğlode toplamnıı rinl. o kocku mask~ru arttk gör- &. :bazı yerlerinde, bilhassa ilk 
aa pa~anna gıttik. Bızı zg. • ll&YJ <folaştunuştır. yerck kahve·len aynlmı_ştır. ve muhtelif yardım mcsclelezine mek istemı.-wıu Durdu. n~ :vap- .kısımlar.ında. .haıtır.at romanı tar. 
tar Nılı:oos karşıladı. Orta cınste - . . ı.. •. mütcaTiik müzal:erelerde bulunmuı -'""""... J ,._ 

.:ı k ...._ ·-· d""· 'b" ubtelif Yarun saat süren bu :r.ı.yaret es- Aradan ıUzun s::ıa!.ıer geçnuş. .uu ması lazım ffeldiğini d~!cilnfü. NL 7.Ulda anışlarla dolu oluşudur . .u;-eae çorauı ı ... c ı~, ıze m d b" ·ah ·· ·· · ı· tur. Şehrhnizin !Tluhtelif semtlerin- ? ~- ha l b 1 b 
lcaüteae çorabhr çıkar~ı. Bun1a - nasıooa bu gat".b müştm ~ :n.:e a a.m u: a a . gonınmemış ır. den gönüllü haııhlbaiochk brs1a _ hayct vazifesini birden batırlıya. ianb:.ılun tlr:ı an uru.arın a .. 
nn fi.dan diier- mağualardw sa. telerriiatma .. ":nnc~y.a .kadar. a. - Bu. gal'·b \'~yet. ~rtı~n~ rllWl yazılan 700 bayan P~e rak gitti, abdest nlclı. B'ina içmde şınJa geliyor. lstanbnlun lcYhala -
uı bedeHerindeıı çok dalıa !Eabişti. partımanm bu:twı )köşe ve bucagı- Hamdı ~eler. elinde«· IJ>liUtHın sı. günü Eminönü Ha1kevinde topla _ hava 0 derce~ .sıcaktı ki suyun vii- nnı bir :gurbete dü'§enin hayalin • 
Bu arada mağU11nın vitrininde, Ü- nı ıgez.miş, nihayet binayı beğen - cimlerini ~müs, ikağfdı masa - nacaktır. Bu ıbavanlar ıcnıplar ha. cudunn dokunma~·ıe kuruması b:r <ien geçU-işleri cidden dütiindürü
zerinde 125 !kuraıluk bir etiket a- diğin.i ve mai sa1hib!1e görüşmek nın 'Üstüne silker silkmez d~. tıa~~ lfode hasanele;e tevzi edilecek _. oluyol'du. 1'enerini ölilnün ibaş ta- cii ve ze.\Tk ve:-.icidir •• Ayni u:man. 
sılı bulunan çon1p nazarı dikkati - üzere iki gü\1 sonrn teknır gele - retten _dona kalm•ştır. ~nku; bır lerdir. • rafına. b :r kandil gtbi .koydu. çö _ ıda ıbaşka hat r~J:.ı .. <la var: :m~ 
mizi celbetti. .Bu hbil çorabların ceğini s<i5"li)'e.~ gitmi1fı.ir. kese Otağıdm~an. ~ai11'~ bır .şey ~1- Yenhmsevenler Cemiyetinin ne~ mclili. v.a'ldile hıfza ~~ıt.ığı 4in ialeb kalesi. Tarihten ~anlı bir 
perakende •b' 6ada.n SO kuruıu Bekçi Mchmeo bu .ziyareti mü- rm~n palcetın ıçmaen 2000 bra "riyat ko1u -da diğeT" tau.f - eZ'berinden pes sesle Yiıslıı o.ktı - yaprak gibi •.• 
tecavüz .. etn_ıed;ği halde burada 125 teaidb mal sabrbi Hamdi Yeleri yerine soğan kabukları çıkmı~t~ı:· tan ha?k, irşa~ faeliyet~oınc ma_ğa ıba~arlı.. ı B~tün ~serde, gözüme .ili en iki 
~~~~.den aatışa çıWlmı, bulmuş. ~reyanı baH kenaisi_ne 'Hamrli Yel~. hu beklenmetN~ (!evam etmektcdrr. B ı cum - S ı- nfğ" . f k mc kusurla lta~. Bunlar:n da 
ouranu_,-nnı t• L ,. netke karşısınd.ı hüyü'.< bir mki - Wcn olmak ÜE"ere, Per~~ =--e··amınıve _ ~f·~~'~ şa aa·9:· - t__.ib hat .. .,.,~ el:.. .. ~ pek m··:ı.. .. _ ' H Ad• m· .J. L cınlatarak. apan•r•uına 2 uln u - ~ - - • 7 30 .JI Ed~ F m~LU" 1 mı r-• cın.1 n n ~ ı '\.tS- 'l:"1 L ""'" .. .-... Uli.\oC -

a ı e m ı ... aranma ıı;ammu kıl :ks} 1b" - lib l'L sarı ıhayare t.ıgr'.atnakla berııber gunv. saat , ' u:ı ~,at a - .. • ' . • WiT . ı:ı· • rfasın not et ~· 
hükümlerine aykır: güriild~den. rap l -· "% ~r :raanmı ta l ~ :ı... L :-ı-. a -1 - ,- 4'\iltcsi profe.ö'l"lcri.nden Ha~e E- tun de kanath.r! mor yaldrz11 1r1 'Sl- me . ,_,!rl, say • l ~!'rlıe@l 

1'ı dununu soylem~..-.ır uır ıııayu " ıtu muşa.ur. -•-• _, unuttuğum brr tanh hataS?· 1905 tezgilıtan merrroriyet :sıfauanm .. ızı ::> ..,..... • • _ Bu "b ··şıerinin zavallı bir ..ıib taraf1ndan «Tür\ kadınının IlCAıer u_çuşuyor.ı.ıU.> ·· · 
'bilarrerek 1bir -ubıt "1lraka!l tan - K.ap:ıeıdan aldığı ızabata gorP~ ub~d••~u 1 1 u milli vaılfd~ri "'e gönüllü hMtaba- .İşte romanın mevzuu budur. Bu. her halde 1923 falan o1ma1ı. 
:zim etti\. Bo 'lfnada yanımua ma • .bu :yeni .ın~ter.sinin pr.::ıfesyonel mecz 

0 
u,sU mı aşı m!Ş c. iuewlık,. me .. ·munda bir ıl.onfe"'1'11! Bütün eserlcr:iılde tılduğu kadar Diğer b::ı1a da, 137 nci sayfaum 

ian ııahibi Hüsnü ~1di. Kenamn- dilencilerden biri olduğuna iıü.k - "Teri~ti.-. &fik Halid bu tJtabmda ful haya- başındakı "kar~ık. hoı:u'k ci.ımledir . 
.!len fatuYa ~stiy~k kir yüzdelerini mcden Hamdi 'Ye1er, netice itiba- Türkiye • ltafya u bütün ;.stihzası ve .ır.brabı im, Bu teD1ib hatalarml!l kitabın iltin-
hesabladtk. rile b~ bm ıır.a .lir ıtemin e. Aslı erlik işleri: dİlirn dilim serhetmkete. l>:zi te _ ci basıuş:nda tashihi temenni oıu-

Mevcu<l Fatullllara göre, tezgab. aecekbu t31eb~eu memnun olmuş- ticaret anlaşması - -- bessı1mden bir ruh ncş'esine. bir nur. 
tar tarafından taleb olunan Tiatlar tur. Ved&k SütJay yokfamalan h:az<Dn b1r ncıya süriik\eınesm; bil Bu tenkidin.. hlşuıda, ıomanda 
muayyen ~ddi tecav~ ediyordu. Evve?ki gUt\ bakiı'katen 'bu adam Miid4eri J,iten t~caret anlaı • rolce1edir. So~cia bı1tün bunlar. tesadüfe fuh yer verilcUğ;ini söy. 
Mağaza sahib"iniA de bu satış i~le - J.d. ;y b" 1 D-....a)u Yerli .Aakerla c:.: • .A.~:n - en karanlık. en dchş~tli bir .tclt lemiştim. Su.zdil'Uı Mısırda ~chza-riJe alaka ve malümatı vardır."» ma.ının tem r uaaen ır ay- lfl'C7-• ,,..._ • 

J " . .!!J_ --
1

• "!.. Jı-' den: ı&uıı.i.katte uıplamy.orılar.: ölümde. denin katibi rirldn ve budala Mü-Bn sahiciden '80nf1\ ~r kontrıa1 ı ııa goruuneu ~ anctıR myaJI li ilca- ~ 
Zekai ile Emniyet kaçakçılık büro- Bir Macar firması 9'llları Jıa•ıai bir miisaadeye l - Yedek :sühay TIC ıask.cri me- Fa'kat o ıebedi f.aciay;ı ~.e 0noİ!'."' ı. veddet Beyle f!Vlenıııes'ini HHmi 
.a :memudan.nda.n FeDdun GDJen. • ' tilbi t•tulacak murlannın Haziran 1941 yoklama- dar ne .nm ;;;tiha~eler.., ne tenev _ Efendinin bir mektı.ıbla haber al -
mitler, onlar ela cürmü nıqhadun .J. • d 8 ·ı -- ~nnın ıo ~ 94J ~I.ihinde w~r. ne levhalar ve ne \ipler: Bil ması pi ... Devlet reisinin yanın. 
bu tuzda cercy41,n ettiğini ilÖyJenU, UIZ en m J yon Türkiye ile itslya .aıasmdaJd nıha~et bulaca1ı1 "~ "20 Hazıran 94_1 ,,_assa 'Hilmi Efendi \ipi, Dtiha - da seyabate çıkması da, l:>;ze. ora. 

. tan1ünden 30 Hazıran '941 tarihı- . l · .. :-L.- . .....ıı-~~ ~ ..._ d ;ı___ __ .... .,_ __ ;ı_ üzere hazır lerdir. Riyaset makamınca kendi - k ticaret aniaşn asının mOOdcti sona h" k d he Stn"C'tk -'Ll mei'"'ln Sa avro ı gıuı. -.:-..te~ya~ .ı.a- a. -.ı.uua :ı~l.<lA. -
ıöne söz verilen ınıçlu te:z&ahtar Ni- ]1ra1ı paçavra ernn3ş. fakat temdidi»den ıWt fay- 1 me İ ~r 1 ~b ,.,,\._· zrma_ Tihinde muha"k'ka 'iki 'Unutulmaz bir lan:m.If bir vesile olarak gc.ıriinü-
L.._ ta ....,.;rm;;..,;,; - -1~- ıt~• J ıara ge mwycn eu ay ve en nte- 1 k k 1 __ ,_.., Y 1 F k t t ·· ·· "\'elden 
... ~.. - vnu ,..- ,..,.._ ~ da ıgörulmeımştT. Ancalt, memle- madara &alawis ıcd.i!miş iae de •H hatl'l".a o ara a :l14C1W.ı~. a ~1~ yor. a a ~ssusu e. 
etnGştir: İ~tiyor ketim.ize gclecaık .kalyan rr.alları dııaa emre göre y~mahuın mat i>ihnıy<Jrtmı., Refik Halla bn trp; biraz d~mı)'Dr ırmı? Maamafih 

«- Bir gün evvel ı.itrindeki et- 1~ 1 hususi bir muamel.cyc t.aOt tutula- lak sun.ile 20 Ha.wan 941 tarillla- tamami!e ba!'Camı!{ mıdır~ Belk1 bu no'ktalar üzerinde fazh dur -
yatan düzeltmi~tik. YanJııWa ıhav Eir ~acaT fimıaS'i TnİiEm bir cak ve bu .surcile de::üz :na!divatı de bit.ece1'tir. esennin sonunda mın <ildi.h·meBey- muyorwn. Eser, o kadar güzel ve 
Jula.ra aid etiket çora'bla-- uz-en·· .-4''---..3~ b" :ı...... • 2 B ~--~ ı. • D··..._ , ib" :a.. • 1 k T:..""- . .-:ı...a..-1..-~· .ıc· ı'n rA .. e b-uyük '""' teklifte bulunmu~tur. Firma 8 ~rc.uArill\U.ID ır .m.ı..ıı."ar tasar - - u MLnDtcn ıonra ""'at iycıa di. uuamcı gı ı u::ı tipe 'L'3§ 3 ro- wı:A aııUJ :"I "- • vil 
ne diipnüş oiaoalc ..• B mi1yon 'fira1ılc. paçavra mi.iba _ ruf temin ediJ.miş oJanacaktır. yo'klama yapılmı:racaktır. manlarla y.e.oidcn gelmek ibtiyacı- bir kazanç ki, burada, tcn'kide ben 

Müteahbcn söz. .alan Müddeiu- yaası ya,pmak ve buna "mu\abil 'Dürlltiye ile A111U1n~·a arasındaki 3 - Bu tarihte yociamaların1 nı duyardı. 'Fakc.'t Duhamel bile zer bu ıU:ak i§CII'etieri b!le acleta 
mumi Edib; :ınağu.a salübi Hüsnü- demir mamJliit ve bilhasıra :zi - ticaret :muameleleri de ıtakns csa- yapbrmıyan -atibay ve "Ukdi me - _ kendi itirafilc sabit - kııbrama- kalbim titriye:rdk not ediyorum. 
niin dahili du·a edilerek her .ilcisi- rai a1at vermc'k isteme-ktedir. sı uızerine dev™ .eaecektir. 'Mer _ murlardan ~ 07-6 .aayıh kanunun ~!O mm son TOmanmda ö'ldürdükten Yazımı bitirmeden, Sür.gün'ün 
nin de tevkifini tnlcb etmiıtir. Evvelce paçavra Hatlarının ki - kez Bankasında toplanmı~ olan uncu maddesi nıu~inc:_e 50 lira sonra ıhalfi kfıbusunaan lruritila - .büyük .san'atktırına tekrar hay -

iddia makamının bu talebini ter- )osu 2,S - 5 bıruş arasında iken dövlzler, daha ;müsaid b;.r zıman _ para oezıw ahnacagı il&u olwrur. ·nmnuşnr. San'atta büyük tip w ~ r.anl•ğımı bildiririm. Zira Tilrk di. 
,,.j, eden rjyasct makamı mağaza ıh •· 50 - l>u bnııa ,ıknııı da, ~ döv:Z kullanan ibaşka * elalan böyled"r, yaratanının ben- linin bu büyük .kuyumcusuna, bu 
sahibinin zabıta marifetile mahke - bubıamrun ba ıta.Wmı dıe:mmi • JWQrkö Aslııedik ~d uhakk k .ki 
meye getin1mesine ve te:zgahtar Ni- yetini artırma.ltt.ııdır. Gönderi _ memleıke'Ucrle ltıcari muamele için Y en: 1iğı:ne girerler. m'üstmndleşirler, eşa.i.z ıSan'at.k.arına m • a 
koos'un tevkifine karar vermi~ir. lece1' .olan paç.aVYalar t'alnız saklanaca1ct;ıı-. :Bazı maddeler üze- 1 - Her sene olduiu ;gibi "941 mülemaöi 'hamlelerle tekrar -yeni €Il güzel üslUb!l lboııçluyuz. !\fü -

kuUanılmış ~ıuatır, dhiııe e-s _ rine loona:ı milli müdafaa vcrg1sL senesi .içinde ıubcmizdc kayıdlı ye- safiıa\arile yaşatılmak 'isterler. nEkkidled ıçinde onu bili der.in 
kilerine iıılıisar etmendc.te, nin emtia fiatları üz.erinde ne gibi dek ısUba:fların ~okhmaıı Hazi • Kim lbilir bel'.kıi bir :g-.in. Refik Ha.. 'btilmıyanlar •arsa, hiç değilse bu 
mensucat aanayWıde fireye çık- tes"rler yapacağı da beklemnekt~ ran bidayetinden b.a_11hyarn.k yir - tid de, 1Hlm1 Efendimn ihzmm SO- ese-ini .okusunlar. Bn zevki onlar 

İıtanbu!un buz iıtilıliki 
Bdediye ile huz müteal>hidi • -

Taaında.lci mukavele dü.ıı imzalan -
nu§tlr. Y ap.ıL&n i9latistiklerd en is -
tanbuJda bit yıtdn 8 milyon kilo 
buz istihlak edildiji anla~ılırnfllr. 

~ tn- -d :1-ı- L-;ı•• -"l ,_ ırıiaci <Juma 0 ÜftÜnc ibdar dCYam • h• n} k mq olan pamuk ve üatüp'i.i g.ibi u•ı-. ıı·~ytı mt"-Wlr. ır..•n il U1ara.. '"' nunu '.ikınci 1r roma a yazma nam
1
na da ~miı:r.iyctle dilerim. 

-:ınadCkler 4e buna aallil olmak- tcsb;t edild kt"n sonra sipari~le - edecdctiY. arm.suna kapılA'bili:-. f'2kat bize Ha'lic! Fa!ı.rl Oztın...-oy 
tada-. rin hemen ~cuclerfi.mesi .için. ,riya- 2 - Yokl..ıma7a• .nüluı ciizdan - Hilmi Efendiyi biimem unuttWllbi .. .----··---....... - ........ ·-······ 

\ J sada baı.ırlıklar )'.ailJlmaktadır. lan, aslteri ıv.e ihtıaas veaik.aları. i - lir mi? İşte buyü1ıc s:ı.n'atın v-e ib· , ) 
k~ aded fotoğrafla bizzat gel- f yeni ne.şriyat 

8 D · k\ mek e!lastır. Sıhhi durumu uygı.ın dam nnıcizesi. · • \,._, ----------Pazar Ola Hasan ey ıvor : olmıyanlar veyahud hariçte bulu - Romanda. Refik Halr.din eşsiz Köy Papa.zı (Zenı'inler nıasııılhl)-
nanlar taah'hüdlü mektuo!a şubeye ite.1;ıihlerinaen ne nariku19.de T!Ü- Maruf Fransız mu'hnniri tCiemmt 

- Hasan "Bey mec -
:muala-:-ı kanftmrkcn 
bir yazı gözüme ılişti. 

Japonyarun cenu
bunda bazı öyle ufak .a
dacıklar varnıı_Ş ki. .• 

Buralarda hemen 
Jıeı·gün. her saat 2ehele 
olur, ve halk daimi bir 
sallanb içinde Yl'PT -
mış ..• 

Hasan &y ·- Güç 
teY. bizim <ltobüs Yol -
cul::ırı gibi desene! 

müracaat ederler. mune1er1e !ka1111.aşıyoruz. vante1) in bn isimdeki eserı -oeıaı 
3 -1btısasa taalltı'k ı:den (Mü. Mesel!ı şu rulet l.e~Thi gibi! 're'vfik :saymen tınafuıdan tfırkı;eye 

hendis, \::imy)lger, do'ktor.. ~bi) cBanlar b'öyle, :yerkrinde mıh- nakil '"le Kanaat Kı"ta~i tanıtmauı 
meslek sahib1crı ihbsaı vesikaları. lı dururken. sı>vyalı . .n'ütemadi - neşrecfJmıftir. 
om ta~diltli benzerlerini ~ubeye ver •en değişen bir diinyamn içine inee ze1tftsı, -daicik ıgf)rÜ§ler;le t~ 
melidmeT. ~ü~ü~ -b:T rule't makunesi ~r.uvar- yüz eden Vantel"in bu~dan enıe1 Ji -

4 - Bu sene ya~ haddini dol - lağı gibi renk renk ıştk .ç.izgilcri sanınuza nakil -.e ter.::ume ıed3mil. o:" 
duracak olanlarla beşinci v.e altıncı . . . " lan eserleri birer !'Wdi-s! -te§kii f'tı1ti4ti. 
dereceden malül bu1unan sübay, Juı üstünden sersemletıcı bır auratle ciKôy Papan Ze!lgin\er Arasında. 
keri memurlar da yoklamaya tabi- mesafeier -aşarak r-e gene renk ayni kuvvette ıbir Cik"r .mah&uliirlur ki 
clir1er. :r-enk yuvaların birinden ötekine -yabancı bir aicmi tasvir .etc.ıes.nc .nı.I 

konup fırlıyarak uzun, SaTSlcı, sen- :men oku}·~ cıcıfa bir zc1·.k uyan.. 
deletid 'bir ~ez'beye tutulmuştur. ıdırmaması .kabil dc~ıldir. J3u bakım -
Dönüş, o cetbenr.ı ve süratin 'S<ı- dan, (Oelft.l Tevfikı in tcs.eabüsünü 

5 - Bildirilen zaman içinde (20 
Haziran 941 Cuma gününe kudar) 
yoklamasını yaptırmıyanlnr hak -
'kında gerekli ınuaıne)e yapılacaiı 
ilan olunur. 

lnudur, yuvar1agm duııışudur; takdire layık gorlıruz. E.5elın Tıat1 -yüı 
dönen 'Scyyanm kaf1ıs'Tld<. da ba - kuru.ştur. 



4 Haziran 

.BilcAye 

SON POSTA 

Adliyede bir dövme 
ve hakaret hadisesi 

Sayfa S 

Model milYOner 
Sarhoı bir mi6cqir atili~ 
bekçiri ile bir jandarma on • 

bafı•ını döomeie lıaJlıtı 

Evıvelki akşam, tatılden sonra 
adlryede bir dövme ve bakaret hA
diSesi cereyan etmiş, dün de bu 
vak'a a1liye 7 nci ceza mahkeme
sine ~ntıltal etmıstir. Hakkında 

Su saatleri, ,süt 
saatleri, kum saatleri 

Yazan: Oscar Wilde Kısaltarak tercüme eden: irfan Konur 

kernalita erifmij olmakla beraber - Ya 5iz ... Resminiz için ne tin? zaran vak'anın suçlusu mevkiin<ie 

Çinde 25 yıl önce otomobilin ve şimendiferin 
bulunduğu günler Je su saatleri 

bili kullanılmakta idi 
Zavallı Huahie Erskine bütünl - Saat başına bir filin. _Ona Lauradan da mı ·bahset- tutulan cürmü rneşhull zaptına na.. 

bem iışık o~ hem de par~~ abyor3UDUZ? _ Taba ••• Taş .blbli miralay, bulunan Bedri adında bir müba-
o}mak feli'ketıne uğramıe mu Oh Be b · · ~ı.: b" şır, evvelki akşam adliye gece bek 

• • • • • 'S' • - • - "· .D unu.n ıçın ı&A& ın &eYgiU Laura ve on bin lira nıe- çilerinden ~vid iie bir jandarma ~~ ile Veli .iki ~ocukluk ar~ada- smda ıgizli olan ~ şudur: 
k8nmel bir pn><>fU sahıbı. zarif, 1 lıra alınm. selesi. .. Heps:n; biliyor onbaşısını vazifel<?ri 5ıras~nda tah. il idiler .. ~Y..aı .~Dede doıımuı ~lar çok es!u %&D':anlardan-
~t~barsız ~~ ~esle.ksiz bir delikanlı . - . Herhalde model de bundan H'lJ€hie kıp:mmızı kesildı ve k" t . b d ~·k· . beraber buyumuı, beraber kaydırck beri suyu daha doğrusu suyun a 
idi. Sevgihsı Laura da one pert.'S-Jbır ht99e altr zannederim. Onlar hiddetle baö-ırdi : kı\e :ınış ve :ı ara a V"'.; ıyı to- oynamıılaıdı. Fakat hadiseler ve kı§lllı w' zaman ölçüsü olarak 
tiş ediyorou, fakat kızın babası o- d1 sizin kadar yonıluyorlar. _ Beni.;; bütün hususi ahvali- at ~:rı:ftır. . hayat, uzun hir müddet için onları kullanın.ağı öğrenmi§lerdir 
lan miralay Hughieyi be~ıımekle - Ne münasebıee! As. ıl yü.lc res- mı· 0 ih.tiyar dilenciye 30-ylediıı Dün bu suçundan dolayı asliye birbirinden ayımuftı. Bu iki çocuk- Su b" zam .. 1 .. .. oı' ak 
"-- 7 · L ' k " · · h 1u~~ ._ d L_1._. ld b . , ır an o çusu ar na uc~: samın omuzlanndadır. Yapayal- ha! ncı ceza •ıa. ım.ının uzuruna 1t arıı;a ap, uc:: &ı oa yı u en sıl k il nıl bil" ş· di "- ._t-· 

Ç ~ b " ı· b" __ .. _ 1 1 - b . .. ._ ,_ı_. • . •. --=-•--11· u a a ır.. ım .uunu ~ 
- OCU8Wll. on ın ıra paran nız, :r resmin üzrinde ulra!"'la- Trevor gülerek: ~Au unan SUÇ :1 mu ıışır cur .. Dln>ınnı gormcuupcoaı. kik ed 1. B" . . 

Jri.,;w., }t d' d - · ki t · bek · Ş k" t G'" ·· b" · d b ik" ukl k 1 e ını. ır semaverı su ile 
o---6 .... zaman ,ge. ıyor u. nın ve bütün gün S('hpanın karşı- - Sevgıli yavrum. dedi, sizin rafmunndü ın .~ e ~ış. ~ çdı ~ev ~~1 a.. _ __._ durıuın bü~ ebi u--L~~ ~:Cddesı~n doldurduktan sonra musluğunu a-

İhtiyar miralayın ayni cevabı sında dikilmenin zoıluğu;ıu dü. t b ' · ·zı "htJ dil A ı an ..-cavuzı:ı. ugra ı6ın~ ıu - ""'a aı • Yua r 9"'1
·- - k 1 k . 

1 b. . d .ı.... a ırını e o ı . yar erıcı vru- . . . - de buna buruna gf'.ld.iler. Derhal çaca o ursa ıçindeki su akmağa 
vıenüği gün erden ırm e, 1J..1Utün §Ün!. Haydi haydi, b ni konuştur- panın en zengıtı adarn1ar:ndruı b :- dıa etmiştır. . A • arma,dolaı olarak. birbirlerini öp başlar. Semavardcki bütün suyun 
neş'esini kaybetmiş olan Hughie, ma. Bir sigara iç. siikünet:!JM ımı.. rid:r. O yarın ist:r.s<! bütür. J .an. ~und~ sonra dinlenen ~id~e tüler. Kuc:aklafDUl ve öpüıme Iasl; bir saat zarfında akıp gittiğini 
en iyi arltadaşlanndan ressam A. hafaza et! drayı satln al&.bilı:-. Altın tabak- şa'hı~~ınde~ bazıları, _ muuaşır bittikten .anra Veli: farzedelim. Musluğa hiç dokun -
lan Treıvor'a uğradı. Çil yüzlü. B.imz .sonra hiı.metçi ıçeriye ge- lar~a yem~ic ver ve istediği zaman Bedr nı~ .sarn·~Ş bulundugunu, ge. - Görüfllleyeli nice aylar, nice maksızın semaveri tekrar ooldu-
lmmız.ı perişaıt sakallı, garib ve lerek Trevora çerçevecinin kcn- Rusyayı harb::fen menedebilir. ce bekçisile, Jandanna onb(lşısına 71llar oldu, dedi. Nice .ular aktı!. racak olursak, bunun i"indeki su-
kal>a bir :adam fııbt iyi bir an'at- disini ıgörma .wediğ.ini haber - Ne diYorsuı:ı? h~k.a~et v_e . te:avüU: ka~k!ştığını Ali arltadatının sözünü tasdik e- yun, yanın saafte, ve;.ııud bir 
kit- olan Trevor, yakıııklı oluıu veroi. Trevor dıtarı -çıkarken: - Ne diyeceğım? Bugün atel- gordüklerını soylemışlerdtr. derek: buçu saatte değil de, gene bira_ 
do1ayllrlle Hughley1 pek severdi. - Salan kaçma Hughie. dedi, yede ~rdijğiin ihtiyar adam Ba- T'lıM'!....r =Md!erin celbi için du.. -. Hakikaten az •alar akmadı, atte akıp gı"deceğini ıMrürüz. 
Zaten eberiyi fi>yİe söylemek i- şimdi t'!leceğim. ron Hır..ıSberg idi. Benim en . ıyi ~~ i;uk eden hakim, suçlu declı. . . . Dem~k ki biz b~ semaveri 
detiydi: İM'iyar dilenci Tnwonm @ay - dos1ımndur. Bütüa resimlerimi sa. mübaşiri te,"'.cif etmişt:r. •

1 
~li,a .~~kat! ... ~ ~1 peklli. bir saat olarak kallanabi • 

.Bir NSSamıa .;anıyacajı inan.. b.t>etinden istifw ~ettk arka. tın ahr. Dil~ci kilığmda bir res- 1 ~ e . ~d .•.. ·~,li~mla- liriz. Bunun için yaptıeJlırnız ye-
lar ancak hayvan ve gür.el ol&n- sın.da duran tahta iskemlede bir mini yapmam i~in ba~ blr ay ev. Genç kız av tUfegvinden =__:~ U1I e ettisını u.ı !J'Or r gane ~y. boşaldıkça onu yeniden 
m, Jmendisine bakniakta artistik an iStirahat etmek fırsatını buldu. ı rdi N ' ,... d ldurmaktı 
bir :RVk bulananlar ve bndisile Öyle sefil ve biçare go-rünUyordu ve avans ve · e yaparsın· yaralanarak öl "U Burada aözü geçen •.u» neyi ifa- 0 r. 

Milyıoner heıvesi... u de ediyor} Babilde buna benzer csu saat -
lro1U.1Şn&kta fikri bir ahenge varı- ki Hughie merhametine daha faz- _ Baron Hausberg! Allahım. .. . Bu su nereden aelmit, nereye ak leri> daha bundan 2500 yıl önce 
lmlaıdır.> Bununla beraber la mukavemet edemedi ve cebin. Ben ona bfr altın lira verdim Dun K'itdbanede genç hır kı.. il kullanılmaktaydı. Fakat . tabii 0 
Hıu.gtıieye ltaf11 mtihabbetinln se- de kaç par.ası olduğunu yokladı. - Bir alttn lira mı'· Hah .hah zın ölümile neti~~lenen feci bi~ ka- mıh;,ıe zannediyorum ki, bizim iki zaman semaver değil de - çünkü • 
bebi bund'an ibaret kalmamı• onu Büıtün bulabildi~ bir altın lira :ıe h-ıı.. za olmuıtur. Ka~dhanede Ali a - _._L h l"f \ d" .. 1 devirde henü kt 

r O" cm., • d d b. h 1 7 la d iti lln'Da çaTUŞ, a o sun ıye .av J!- o z semaver yo a -
daha iyj tan;dtktan S"lnra parlak, birkaç uf.ulıktı. Ken:i: kendine: H•"""'"ıe .,,,.....,.,urtarak· .._ ın aF ridır fad··''n 

1 
"nd~~. rın •t.. dikleri bu cümlenin maR..ını kat"i deli~i dibine yakm bir -rde bu _ 

yıf -.'L... • d ~;\.,;; · z allı üı · d" dü -00··. .,... _..... · 1tıZ1 e e u:ı ev en eAI av u- • -· • a • r.ır-
.za ıunu ve -carner ' c ~ ... nce.sız c av tıyar, ıye şu u, o - Zannedersem bana söyliye- feğini karı1t1mk.en, ailih birdenbi- yen müdü degıllerdı.. Ve adı ge. lunan bır takım kovalar kullanıl -
tabiati için onu a.damakıllı ~evmij buna .beoden daha muhtaç. Bu be- b ' lf--l:-. 11.ı , dd . V b · 1 ı_ la il çen euyun, ne~den gelip Jıereye ak maktaydı Bu ;<::e ıtahsis edi1 ...... 

b} i · d · . . . beş - rk ba 1 ıuuılZ .~ an. eı. e Cmm Te pat ımış, ÇIUn saçma r zava 1 • d .. Iİy b"l ek b" . · · :ı 6'•"9 
ve ate)ıyesi.De gıre j mesi çın aı- DllU ıçı~~. gun u ara pa- böyle kendi kendime <ielıce bir iş kızcaf!zın kamına isabet ederek a. tagmı d:.;'~· e ı ec: ır vazı.. mua~ adamlar, sabahleyin gü-
mf i>lr dühuliy~ kartı \·ermifti. rası de~-t1;1"·~ Ve sonra yavaxa yapmama meydan vermezdiniz. ğır surette yeralanmasına eebeb ol- ye~~ d ~r. k . d . 

1 
Defin doğuşile beraber bu kapları 

H,.me içeriye liniiii vakit alt:m.ı dilencuıııı avucuna bıraktı, _ ~ Hı.ı-ghi amma bö"·le mumır. ~z e on mı .. a~~ın ey~ · su ile doldururln, kap tamamen 
abü bü -kıü«.te .İhtiyar ad .kıpı dad kuru ~u '.e • ~ • Hakikaten onların .ayledqp bu cum tv.-ı bu had" . ..bek 

Trevoru, t · )"1 fa)'llnı am . r . 1 ve .. düşüıncesi7..ce, etrafa •daka öağıt- Tedavi edılmek Gzere Beyoğlu J )Af l eli •• l miıt" Hak' ~ınca, ıseyı yu aes-
hayret bir dilenci Temüne son fır- ~~lannciaıı haf,f bır tebes>um maya çııkaca~ın hiç aklıma g~e- ha~taneıine hldınl.a~ r:e?ç lt~, al- k:u: hl~~ m::a:~:ktur. Nitekin: le bütün ,eJüıe Han ederlerdi. ~u 
çalan vuruı-k~ bUldu. Asıl dilen. geçti. .. . efendim. m~i. Güzel bir modeli öpmeni an. dıgı yaralann teaınle bır muddet eskiden manası olduğu hakle bugün keyfiyet, ,gilnde altı defa tckernır 
ci atelyenin bir köşesinde, yüksel- --:-- Tete!t~.ur ede~ım lamn. fak3t çirkin birine bir altın sonra ~lmüftiir. için hiçbir kıymet ifade etmiyen bir ederdi. 
tilmiş ilfr kfirsü üzerlnde duru.. dedı, 1eşekkur eder~ veımevi anlamam do~. .. Vak~ etnlhncia tahkikata de - çok .öz~, J.i'9 araMızda :rapyıp cSu saatleri.. h iç de pratik de-
,ordu. Merhamet teTicin edici, bu- _So~ra 7or ~~~ı v~ Hugh~e _ Tun. beni budala zannedeck. vam edılmektedir. durmaktadır. ğillerdi. Çünkü onla;ıa ~ğraşmalı 
ruşuk parşıö:nen gibi yüz.lle kup - :nuısa e 18 ıye!'e traz a yap - - Kat'i en. Siz gittikten son- Sa saatleri oUu?cça uzun v~ guç bır m :?sel• 
kuru bir adamdı. Omuzunda yır- gmdan 'kızararak çılrt1. LauTaya h-ı...a.. Yd ,_ -1..-_1_ h" . t le ihtiyar centilmen odaya girdi: te~ıl etmekteydı. Fakat bu saat. 

k b "tt· :--" ..ı. d 1 tatl b: ra ıs:A11. ·nız a peıı. yu'.IQI~ ıssı va ~ .ı: H .. ..a.; Er ik ' h" Ali ile V ı· · b "zl k .. tıklar ve paçavralarla koyu, a a gı ı w .ı.ıw.uın•.u:n o ayı ı .r bt!lıli·-~ 8. k b d · - -ıu ""5lLla s mee ı- e ının u so eri ar a- (AıkMI aa:rfa g s9!un 3 ) 
bir cekt asılmı1o kahil f otinlıtri ka- azar yedllEten sonra eve yaya dön. 

1
• k ~gÔs~ ~ . arşı bub' '7edece tal> etmelk1e mi m~er.rıefim? dedi 

• . • ..wı a a a ermeıııı·nın se e "Jlı .._..._, ~·ıd· .._ti zu. • ba dikişlerle dıkilmı& Ve yaman- uu. f--...llf l S ' . h } ' ~u ~I l . 111 far IMllVe etıtı: 
mı ti Bir elile sadaka toplamak Akıam Palette klubünt> uğra- ş !T"Q. an ıvoru~ ızm a-.ın ır~- - Baron Hawıbeı~ tarafından 
. . ş ·. t·..l- d" dığı zaman Trevoru yalnız ba~ına mzı "f"." yatırac.-aK, her altı ayda bır .-ı.:--9ft de~ı bar 
ıçın ınce ~a.cmu uza ~en, ı- JI , • ka k h d a~ .,-~ \A • on •• 
~ elile kalın bir sopaya dayanı- Ren flll'abl içerken buldu: sne nnı verece ' f"m ~ Y~- Hugfıie kekeledi: 

_ E. Alan, resmi tamamrn bi- n:e'klerden ~nra anlatacak bır hı- _ Rica ed~rim mösyö, kendile-
~le arkadapun elini sıkar- tirdin mi? kaye bu.~a~a~. _ rine en samimi tarziyelerimi ibliğ 
k . - Bitirdim ıoe çerçeıvelettim Hughıe hlddetten tıkanır gibı: ediniz. 
eı:, Ne ,aştlıtcak bir model! diye ÇOCU~ Fa~at biliyor .nwmm o -:- ~e~ talih.siz bir şeytanun. İhtiyar centilmen tebessümle: K. H • den tebrik ederim. 

fısıldadı. Trover RfÜnin en tiz Fdütün ihtıyar dilend ~ ba- dedi. giıdıp yamWrtan başka ç~e - Baron. dedi. bd mektubu Bayh • ··~· lmür.Maniaa * 

l 

perdesile: yıldı .. ~en ~e hakk~da ne bıliyor- yok. F~at. Al~n, ~ bunu kun- getinnek vazifesini bana verdiler. ha;-iizeı=- bir U..bada ~ cffa,, ,.: 
. _ Şa§ılacak bir ::nodle mi? diye sam soyledim: Kim olduğunu, n~- seye aöylem'!yın. Rezı.l ~l~u~. Ve mühürlü bir zarf uzattı. Ua- bir ece ka1nnttım. Akpm 7Cf11e _ Sizi eevdiiiııe inandıpuzı .a, • 
bağırdı. Be:ı de tiyle düşünüyo- ~e ~a.şadığmı, vandatını ve U- - Saçma. ·· Bu sen~~ ınsanıyet. tünde töYle yazılıydı: iini &minimini bir lokantada yerken lüyonunuz. lnaamak iDMalann t8ll 
ıum. Böyle dilencilere her zaman midlenni.. . . ı>:r:~r ru~unun en vuk~k değe- cİtıtiyar bir dilenciden Hughie bir~ ile tanıtum. kadın da; er - büyük teselli ve kuvnt kayaakla-· 
tesadüf edilmez. - Ne yaptm Alan! Litife et- rını aiıksettırecek bir şeydır. Erskine ve Laura Merton'a düğün kek de aJlli ~ öiretmen imit- rından biridir. Sizi bu kaynaia aa-

- Zavallı ihtiyarcık! dedi. me! Fa.kat o zavallı ihtiyar hak.. Hugh.ie Trevoru kahkaha nö. hediyesi> •ıe içinde on bin lirahk ler, \enclilerini m..ıekleriae ver - ili> olduğuouz için tebrik etmeli-
ffudtie ne kaılır sefil Fakat zan.. kında bir teYler yapabilmeği is- betleri içinde bırakarak ve kendt- bir çek. mitlerdi; belk.ı biraz kapalr, müte- )'İlll. Yalnız anlattıiınız Jailti.ye IM
nederse:rn siz ressamlar için .oouıı terdim:. Evde b!l" sürü eski elbise ni tamamile hedbaht hissederek e- Evle-ndiklerl zaman Alan Tre- van, fakat çok •m bir. ı..~ ~-- Di tereddü~~ aevketti. ~cride !'ayal 

·· - bir hazinedir. var. Acaba işine yarar mı? Paçav- ve giıtti Ertesi sabah kahvaltı e- V'Ordan iyisi yoktu. Baron da dü- f1.yorlarch, hana çok mes.ud soran.. sukutuna dUf11lemek içm tedbir aL 
yıuzu Tlbii... \lir dilencinin mes~ raları üz~rindcn parça parça dü- derken hizmetçi bir kart ~tirdi: (?ün çayında bir nutuk söyledi. düler. MekhabatNZ baya~~e. ~a manız llzımdır .... 

- ·· · i ititemezsiniz delilı şü~ıdu. Maıyö Gustave Noudln Trevor· bu hahrayr lwatttlattı. SeçtıpUz tip 
gon.ınmesın . . • · . haklnnda 6kir yfiriitemem, kendi- Bayan Ali)'eye: 
mi? - ~~aü~ onlan!1. ıçmdeflh:nteuhk .• 1~- BuuıH•...-.i ~aus~~1 tad~afındaGn.l;ba - Mılyoner modeller, diye ip.. sini hiç tannnayonmı. Çizdiii•iz Son günlerde ipdlp ele pek Mt-

Hu.gtlie rahat 1'fr divana otu. ~ gQt"tll'l •• ~· Dlaama' _ ı- .-tS"·.e . ..c:enaı 
1
a.en 1ı:ıe: c a. Tet etti, oldukça nadirdirler, Fa- portre iae bir hayli mUpbcmdir, e. landıimı bir imd 1ize taY8i:re ede. 

rurken aordu: . fini ona soylıyecejim. ":·· soyJ_e tar~y~ istıyecek. > dedı ve ~ kat. Allah cezasını vel'8in. Model euen Iİzİn sözünnzle sirülmüt. al- yim: 
_Bir model bu if içm ıae b- bakalmı Laura ::ıasıl? İhtiyar d.i- retçıyı yukanya almalannı soyle- milvonerler daha ender bulunu-( zin frrça'nızla çiZilmiftir. Yalnız e- _ H01JU. 

dar alır? lenci onunla pek alakldar oldu. di. Altın gözlüğü ve koyu saçlari. V"'\r)ar. •s fı"krinizi doğru buldum, pmdi. TEYZE 

- 16 - - vaıı.ı. iPlir ve ana du~ 
Civelek Muıtaf aya gelince uçan • dır. 

bir külhani idi. Onun için. mti111, ısta, JI J - AJiaJı ondan raza oı.un \>e•lm 
iğtip~ kendi tabiri ile •ya~.~- - a Mulu ağam •• • 
lin avıı> için ~ uygun bava idı. Bu - Bre kalıveci güzeli tiz .öyle 

külhani için ihtilal ile panayır ara- NDin Ali Bete aian neredediT) 
anda fark yoktu. Her ikisi de ci - - Benim Muılu aiaeıiım. · · Be-
lenceliydi. Karlı ah§veriı olurdu. nim Ali Beşe ağam Mmr gemUin-
Kol ve bacak, el ve ayak lıareketi den kah•e indirir ••• 
olurdu. Bundan ötürüdür ki, fevka- - Bre Ali bey oilmn eöyle ne 
lade net'eli, zarif, .. kacı. tabak ve zamaa eelir? 
süzel konutan bu İatanbul kopuiu - Vallah bilmem ... Haber ..ı-
buaünlerde. kahvede. banda, ha - YAZAN : REŞ.W ElC.REM sam gelir ••• 

~i!~::;: .. r!~;~~::.:.ı:~~ İbrahim paşaya isyan hazırhkları m~;~ee.~.Ben.·~:ı;::.:~:; 
tirdadından bahsediycw, lbrahim -· 
pqa ile yarinıaı ruh..wıık. duyju- - Bre ağam olmaz... Ellsöz 

.auzlukla :su.çlayordu. Konuıhıkları.. Cul>u\daT sarac Ali l>ey me.eleai. iktifa ederdi. Onun. Suac Ali be- lede Sarac Ali bey bhvehaneeine Arbsı dönük oldaiu İçİll, okadak· Almıed ... Ellgöz Alnnfed. . . Tu 
r m kulağına eğı1erek: ulrandan bir •drazamaG süzide ve rınd ltütüp. :rin kahvehanesine uinımuı. fev • gelmeeini bildirmifti. tan •nra kiilahraa 90ktuia kiıitd~ bre oihm vaT git aiamı bu) getir ••• 
Mirza gelmiı. lbrahim papya fllhın hanec:İlıi ile fe)'taNl pabucu ten kali.de bir hadi.e idi. Çünkü, Sa- Mu.Ja Bete. çsraklar tarafından kimHICik1-r sönnmaifti.. ~ Ali Muslu Beşe elil iearet ederek 
)uZJ1ea kızıka T ebriz altınlaTını ge- giydirtecek kadar zeki kal.veci Ali rac Ali bey, Ali BeteniD çıraiı:rdı. fevkalade hürmetle kaıplanarak bey kızarmakta hU.la idi. Kanbur chpnya fırlamak ~zen olaa çıraia 
tinntf .. . Üç yüz tehbu yijit bzd- Bete arasında, ikinci bir isyana, bi- Bu bl.vebane de ulında Ali Bete- kahvenin en terefli peykeanin or- Felek. delikanlıya a,.k olan Ye .!1e. d ıd ttu· 
1' ... Ne ceçirip kebab eUnİf... Ka- rincilini de cebir ve taz)ik kullan- .Un A&'lhnh.. Bur•ya plmck. Ali taama oturtubnut, ellerine ve üzeri- rede i9e bu atk ile yataklara duıe- u u · . .. 
radenizde bir ıemi doıasu 8azİ ka- mıya aevk edeba1ec:ek kaclar dıeı11. Be.tenin ayapna varmak demekti. ne aüJ sulan, oa:ıe aulan serpilmif, cek olan bir kadının davetini kabu- .. - Kerem et Ala bey oglum ... 
rında,lanmızı 1rcıuileri palft akçctıi- m.iyetli cleji]cli. Halbulü, Mualu Bete, böyle bir ih. kahveltııtr, gülbe tekerler ikram o- le onu, bir hayli zorluklarla kandır. Oglanı koı~rm~ya nzam yoktur. 
le delip · hataran~ar .. . >ı diye fıaıl - Bu da kanbur fe1eiin iç içe geç- -timale tahammül edemezdi. lunmuıtu. Sarac Ali bey de. gelir mSTa m'"8ffak olmuftu. Fakat, bu - Ben aıderım .. .. 
dayordu. Fakat Civelek Muıtafa da mit iki çemberi idi: Ali beyi Topha- Manav Mualu kapıda göriinür gelmez ilk önce o•u .. ı&ml!lmlf. huhapnamn fekli, Ali l>eyi luzarta- Muslu Bete. Sarac Ali l- ~yi ko-
biliyordu ki, kendisinin at ~ta- nedek.i tiryaki kahvelr.rin~ .. irin görünmez, kahve halla, pek haklı elini öpaıüı, aonra, bizzat kendi eli- cak. kadar tuhaftı. Kahveci güzeli lund_.. tutup v yanın~ oturttu. Deli-
caiı bir ihtiW me,.dan1, ancak sahilhanesine aldnt•n o idi, pirin olarak merak ile bakıflll'ılar, bu le n sümiit cesYede kahve pifire- ~endi.sini ıarar ile davet eden kadı- kanlımn ~ulagına eği1erek: . • . 
Patrona Halil ağa ile Ali Beıenin çubukdan iken de eski aiasıaın ya. gelifi, fevkalade bir zarurete bam- rek manavın koltaklannı iyice ka. nın evine, ferace 41iyerek kadın lcı. - Alı Beşe alan .ilt- mecli11111ta 
de bayrak açmalarile elde ~ilebi- nına kaçman gene o idi. !etmişlerdi. A.lında da ôyle idi. bartmaftı. lıte bu arada idi ki., kan- )'afetinde gidecekti, Sarac Ali bey, halvettir!. 
lirdi. Kahveci Ali ile Patrona Halil Mana~ Muslu Bete. çok mairur Mualu Bete. üç sündr.nberi kahveci bur feleğin yolladığı puslayı almıı aümüı kahve te-paialni Muılu ~ete- Dedi. Kahveci güzeli, iri parlak 
ağaya gelince, !brahim pqa ve ya- bir adamdı. Bayramlarda. bndilkr Aliyi kendi menziline davet etnüt bulunuyordu. Bu kajı.dı açıp ok'u - nin önüne koyar'kr.a: ıözlerini roanavın esmer ve kıllı 
Tanı LaUmda en ufak bir 1'otnud- de bile devlet ricalindes, i:ra..dan, fakat, ~rinde V!! adamına kal'l• mak birkaç saniyelik bir iş olmut- - Merhaba Muslu ağa efendim. yüzüne dikti. Va1'şi bir tebeaıGm 
mdukları yoktu. Her ikiai de dev- et*ftan, Jııatta ocak ajalarııad..n Musla kadar gunıra kapılmasını bi- tu; ve daha ilk sahnnda, dclikan- Dedi. manav, kaılan çahk: fle gerilen bu yüzden bir mana ~ 
Jet ricali bp.larında itibar aahihi Gım-nin UplMllı (•lmaz, lazım se- len Kahveci Ali. ip.in ço~luiunu lmın yüzünde bir tebessüm be1irrrüt - Mert.aba delikanlı .. ~edi, Ali bnnak tok zordu. 
ajalardı. len yerlere hediyesini eöndennekleıbahane ederek, manavın Tahtaka. ve kulaklanna kadar kızarmııtı. Bete alan ...Wır) (Arlllıla YW') 



6 'Sayfa SON POSTA 

(Memleket Haberleri] 
L 

Tra.kyada 
Köylüye yeni harman 
makineleri veriliyor 

Edirne (Hı..ısusi) - Trakya vi.. 
!ayetlerinin orak ve hasad mev-
simi gelmiştir. Devletin dört vila
yete gönderdiği 141 makinenin ba
~mda ziraaıt memurlan bulunmak
ta'Ciır. Bu işleri yakından görmek 
ve ne şekilde istifade edileceğini 
tesbit ve bun:.arın bir intizam da
hilinde işletilmesini temin maksa
dile umumi müfettişlik ziraat mü
iS-viri Şevket Ah Bölge vilayetle
rinde bir teftiş gezisine çıkmıştır. 
Çanak.kaleden itıbaren Tekirdağı, 
Kırklareli ve Edime vilayetleri ka 
zalarına uğrıyacakıtır. 

Ayrıca ziraat işleri için bu mın
ltakaya 5 tane harman makinesi 
verilecektir. Vasati olarak 600 dö
nüm btçilmektedir. 

/Bu makineler ıçın Babaeski, 
Lülebungaz, ve Çorluda yedek 
parça merkezleri açılacak ve ek
sikler buralardan tedarik edilecek 
tir. 

Bursada Marş 
mDsabakasını 
kazanan genç 

uSon Po.ta» mn tefrilı:.uı: 68 

Kızılcahamamda kanlı 
bir aile faciası 

Bir köylü karısı ile sevişen bir adamı öldürdü, 
karısını da ağır surette yaraladı 

YAZAN : EKREM RESID 
Bir gece Didar feryad ve figan-! mi.şti. Bellti katil cürmünü işlıe- J yiıb!... Ne edersinzi... Kendi de 

tarla ans.Lzın uyandırılmıştı. Te.. dikten oonr ayanındaki odanın mahouıb oldlı amma ne fayda. ,. 
laşla yatağından fırladı. Ses ya.. penceresin.den atlayıp kendi pen- - Kim bu delikanlı? ..• 
nındaki odadan geliyordu. Dinle- ceresine gelmiş~i. Belki perdelerin - Bir artist!.,. 
eli. Bir el'kek haykırıyordu: arasına gizlenmişti. Belki korkunç Artistin manasını anlamamış 

- Yeyet! .. , Yeter arıtık! ... Bık- siırnası camın ar1rasından birden.. oldıuğu halde Didar ne demek ol
tırn usandlm ... Kahrolsun Naime!. bire zuhur edecekti. İstanbul gibi duğunu sormadı. Cehlini setret. 
Llm.et olsun Apuıstola!.. Yeter. koca bir şehirde her türlü insan ~k istiyordu. Yalnız: 
yeter-... Ölüyorum! ... Can kurta .. bulunur; dünyanın da bin türlü - Nesi var acaba? ... İmdad, ö
ran yok mu? ... İmdad İmdad!.. hali vardı. Didaı.· yatağının içinde lü:yoruım diye bağırmak için ne 

Dıdart, çılgın bir korku yata. büzülmüş; dizleri çenesinde, yor- büyük azab çekmekte olacak! ... 
ğının iıçmde sımsıkı bağlam:ştı. Kı ganı burnunda kaldı ve bu vazL Dedi. Hizıw..etçi de gene gülüm-
mıldarııınasma bile imkan yoktu. yette sabahladı. seyerek: 
Soğuk terler dökmekteydi. Mutad saatte kapısı vurukkı. - Malılm ya artistlerin her şey_ 

- Can kurtaran yok mu? ... Hizm~tçi kahvaltısını getiriyordu. leri a.cayibdiı·. Kim bilir nesi var .. 
İmdad... TeJıaşla sorou: akıl eıımez ki ... Ne ise, g~çıniş ol-

Dtşarıda kapılar açıldı, koşuş
malar oldu. kapılar vuruldu, muh
teliif sesler ışitildi. Sonra her jey 
d&in bir sükOna dald'ı. Her şey 
ve herkes, Didar müstesna. Muıt
l6k biri öldütiibnü~tü. Mutlak bir 
cinayet iş.lenmiştı. Didar güç halle 
titreyen elini uzatıp bir düğmeye 
brae&bildi. B~ucundaki lamba 
yand'ı. . Ka-ranl:kta kalmaktansa 
ajdınlıkta !Xı1unmağı tercih et. 

- Kuruın kızım, dün akşam 
yanını.da.ki odadaki bağırı~malar 
ne idi? ... 

Hizmetçi gülümsedi: 
- Duydunuz mu? ... HiÇbir şey 

değil.. . Bir şey değil amma otel 
mü,şteriikri birbirina girdiler ... 
Telaş. kıya.met ... Meğer yanınız
daki OOa.ya dün gelen d'elikanlı uy
kusunda sayıkJıyormuş... Bu ar~ 
tistler böyledir, her şeyleri aca-

sun ... 
Deyiıp çıktı. 

Arıti.St ne demekti?. . . Naime 
n~ında bır kadına ve ismini iıa
ıtırlıyamadığı bir başkasına lanet 
okuyan bu delikanlı kiı'rııdi? ... 
Derdi neydi?.. Niçin ölüyordu, 
kimden im;lad be..'diyordu?. . Bu 
derncanlı merakını uyandırmıştı. 
Aıca'ba veçhen, şeklen nasıldı? ... 
Ah fU düny~. derdsiz kimse yok 

:izmirde 
Güze/yalıda bataklık 
sahası kurutuluyor 

veı.<J)elMn!. .. Naime, J\ğer bir isim, 
y~<:ı bir isim, ölüyorum, im
da<l ... Bu söt:ler kim bilir ne müt
hiş lbir faciadan birer .nebzeydi! .. 

Didar uztın müdrlet bu facianın 
ne olduğunu kestirmeğe çalıştı. 
Fakat yavaş yavaş faciadan ziya.. 
de ka!hramanUe meşgul olmağa 
başlad.1. İçeriki., bitişik odadaydı. 
Aralarında ince bir duvar vardı, 
sesin kolaylıkla geçt'ği bir duvar •.. 
Sonra şu kilidli kapı. İçiçc bırkaç 
oda istiyen müşteriler:. nazarı iti
bara alınarak birçok otelde oldu
ğu giıbi. bu otelde .ie odaların a
rasında bırer kap• açtırılmıştı. 
Bunlar icabında açılır, fakat ek
seriya kilidli kalırd:;, Didar usulca 
kaptya geldi, kulağını dayadı. Bel.. 
ki, .kaç saa~tir zihnini meşgul eden 
muammanın halledilmesine yar
dımda bulunabilecek bırb.ç kelL 
me duyabil!rdı. Nefesini zaptede
rek dinledi. Bir müddet sadece bir 
hışırtı duydu. Sonradan bir gulgu
le. Delikanlı -dişlerini fırçaladık -
tan sonra boğazını gargara edi
yQrdu. 

Bu ameliyenin bitmesile bir 
şarkı sesi yükseldi: 

Ben severim kadınların hepshıi! 
Aman yarabbim cidden bu de~ 

likanlı çok tuhaf, çok acayibdi. 
Dün .gece ümdad, ölüyorum. diye 
bağırıyor, şimdi de kadınların 
he~ini. sevdiğini şarkile ilan edi
fQıdu. Aca.ha aiması, şekli nasıl-

Haziran 4 

c<Son Posla> nın tefrik.alı: 18 

.'KOCA}1.fusu f 
. Molla - Adalı uoreşt 

Molla güreş başlar başlamaz süratle saldırdı 
ve Adalıyı alhna aldı 

d.ı?... Kapının deliğinden bakma. 
ğa teşebbüs ettı, fakat muvaffak 
olamadı. Hiçbir ~ey görünmüyor· 
du. İçeriki od<ı.da kapınııı önüne 
dolaıb konmuştu. Didarın ~rakı 

gittikçe artıyordu. Delikanlıyı 

gönmek için ne g1bi tedbirler al
mak lazım geldiğini uzun uzun 
düşündü. O derece uzun düşün:iü 
ki saat on ikiyi çeyrek geçe hala 
düşür:wüyordu. Halbuki şırbc mü
dürlerinden birile Şeıtvan hakkın
da görüşmek üzere saat on birde 
polis müdirlyetinde bulunması la. 
zıımdı. Bu sabah Didar Şetvanı u
nu tırnuştu. 

* ()belin yemek odasına indiği 

vakı t, Sülünün .gözü bir köşe ma
sasında yalmz yemek yem.ekte o· 
lan bir kadına ilişti. Kenclisile 
meşgul olan garsona sordu: 

- Bu bayan kim? ... 
- Birkaç haf tadır burada ... 

Dıışarılık1ı zengin bir dul galiba!. 
Bu sözler kifayet etmişti. Bu 

andan itibaren Sülünün yegane e
meli kendini bu kadına be~endir· 
mek o1an~. Güzel bir şiir kadar 
vezinli ve ahenklı ibir el hareketile 
saçlarının intizamından emin oL 
dru. Sonra kravatını yokladı. Daha 
sonra da pırlanta ve yakuıtla süslen 
miş düğmeleri, meydana çıkarmak 
için 1pekli gömleğinin kollarını dı
şarı çeıkiti. Nihayet, hayattan mem
nun, keMinden memnun. serbes-

tisinden memnun, bu teaadüften 
memnun olarak ı~lamıf oldu
ğu mayonezli levreği yemeğe baş. 
ladı. Arasıra, bu dışarılıklı zengin 
dula doğru gözlerini kaydırarak 
bir yudum votka içiyordu. 

Acaba bu delikanlı kimdi? ... 
Didar bu suali birkaç kere kendi 
kendiıne tekrar ettı. Delikanlıyı 
ilk defa olarak görüyordu. Ne tu
haf, ne acayi b bakışları vard! ! ... 
Sakın oda komşusu olmasın! .•• 
Belki... Yakışıklı bir dıelikaıılı! •. 
Uzun badem gözlü. parlak saçlı! .. 
Zavallının, kim bilir neydi derdi?~ 
Geceleri uykusund'.l bile ızt:rab 

veren bir dero ... B;çare genç! ... 
Pek iyi amma şarktsı. .• NaSlldı o 
şarkı?. . . Ben severim kadmlartn 
hepsini! ... Aman ne garib bak4 
lan vardı!. . . Neden böyle bakıyor
du? .•• Birkaç kere göz göze gel-
dikten sonra Didar delikanlının 
tarafına bakmamağa karar verdi 
ve tabii bakıtı. Gene nazarları kar
şılaştı. Bu seler delikaiılı hafüçe 
gülümsedi ... Cidden tuhaf, acayib 
bir delikanlıydı. Amma ne kadar 

-.:.....;.1·,;;...:ı ., 
Sev JIUU'lJ"'l .••• 

Yemekten sonra Didar salona 
geçti. Salonda kimse yoktu. Pen.. 
cerenin önündekı bir koltuğa yer
leşti. Kan vesini. burada içecektı 

(Artma ftl') 



4 Hudran SOK POSTA 

( ResmT T ~1tftte.J Hal<fllffzın f111111ara t;ocııklatmnzm J Halk ne diyor? 
1 !J Hll sıMta ti (s.,&anf. i .iaci aayfllela) 

(Baftarafı t inci,aaJfada) lir. Büyük Britanyanın k~arpbı ler W.undngu son günle.N!e pek <mat~ 2 w:i =ef i ) cwtemzıo de takdir ettıgı .gı.b 

akl._lar Vah Lutfi Kıroar, dün gece ken Kahircde. kü.lıi kuvvetleri Isken _ iyi &(irii)ô.ü. Binaenaley\t, 1ngiliz ya değil hemen hemen dalına, Js c~d:n ~ır memleket rnescıesıd.ır . .- l _ı.,_,I ·· ·· b" h · · · derr-,_,.ıe buluıwy~. Buna muka- ~~nazım.uı, 'bunchn böyle Akde n.Her ,..,_., .... ----· "-··gun· ..:ı ... •1ı ... e Bu- ıslti aleyhtan olmak sıfatıl< <ru11 e goru,en ır mu arunmıze, rou QU - -. e-"'•·u.ı, uu ~ .,, d Y •ı 
Malta 3 (AA.) _ Renni b ~ bu yersiz tehacümü dolayı - bil, Mihverın karargfilıı Atinada- niz:de ~e harek~ edeniye- yann, yarın dejil8e obi.tr gu:n... egı • yurdu~ we v~Uındaşlann 

lii: te - !lile .a..ı1e ıae!co bu vaziyet hak _ dır~ .Kıü1ll .kuvvdleriıı.ı, Girıdin iş. ıoelm.ir. Esasen ibu oonanmarun Bu .iııihalle"'..ıı ~ ibiı adı da ıvar. seven Ö.~ Turı<: haysıyetı!e dıye 
İne"liz ! 1 b . .öi}den kısada ,fUDlan söylemiıtir: galindCD i<lllra, bu adaya dqiru bundan eonraki vanfesı, tıi~ ol _ dr; Jılemedeo kesme .iShalleri bı1ırım kı: ı~kıYl .kaldırmamız mu-

eonra 
1 

d~:~e ~ir y.:.. S2 07 ,._ Cıaaeteleıde ıehirde pa - 'Yiiriitece'k olan Mihver, bundan maıı>a öır zaman ıçin, yalnız, Mı. ~ hasta !İse ımeJlell nezleli, hakkak lu 1az:ırndrr.> _ 

7aresiru düşürmü;ıler<iir. Laıiliz tay- aif .konmma ıtecrisbeleri ·'"~pılac~ğı, ~ haı-ek~ler .i$in ~ok mii • sır, Fll-istin 'Ye Sun,re -sa'.hiller~in atıefli. öbüriiğü .oıuece 0 vakit ~ AlemcfaT Alay•o,hti cad
y111elerinin hepsi ~ döDllliif,. ~ "' •e lwrv-caDDlll kesıle- saıd bır mev:z.ı elde etnuş bulunu- muhaf'nası veya ablu'kası ışlerme tpdasıa.ı ıen aşağı bir hadde mdir. deam4e l 1 numaralı eode ma· 
tür. Bu hadise, bucün1tii ik.iDr.i..alarm ıee~!· ~-d~ ~- vcrilmı~e - JCYr. mı.imasır ~a1acalctır. Zaten, bu. - JDek ve ıemz\k §l!Nınde vey:a ta- lttnid lsnail Ôzdağ: 
eenasında vukua ,.elmiştiz. ~..cı 'ba?di• uzemae ha~k ıtecrube.. Bu cephe ı,ize1·inde en mühim .gun 1Çin bu donanmaya muayyen t.kta bıraktığını ona 811 v.e mayi c- 36 ~na yım. Şimdıy~ ka-

Birinci alarm ~asmd-., dü§mo ımı Otıs~lerde y•P!'-...:11~ ~n~e- ~. Gırıd ıs~ hkamı idi. Bizzat bir taarruz hetfofi de <yok.tur. içirmıek suretıle telifi ederek bu dar .ağzıma içkinin btres ıgırme 
tayyareleri, ~k nıu'htemcl olarak de.re1~~~da,~ ~ ~1iik1 ıhtı • lqgilt.er.e bi}Veıkili bunun boyle Ciridin i=-ali ile hasıl olan va.. hllllalığı. böylec-.. ~irnıek ge- m.Şt.i:r. İs!.er m ıki biltiin vatan '- "f • • _,. • • d ki _,,_ · ylııÇ aQDDaU ııaz1ı11· .-:meıı; 1l mııtır. ,~ - . ·'1...:1 .·&d ,_ :.-o • 
... eşı ıçı~ 11.0•. uzenn e ~ma a K- mal - 1 .h . -<>.-ugunu lK>Yır\:"-'l· ;n. anın uer ne ziyetten sonra, Akdenizdeki iktı • nidiHr; ~al ğın ıf geçme- da;şlanm da benim gibi olsunlar .. 
tifa ctınışler,d~~· •. . . .FJn.?,lar 1l0r gLlll ük 1 . t~ - pah~na olursa olswı mikiafaa e. sadi hareketlerde büyük bir de - sini U!ırni:ı pocuğu - has1al~m B r'ok gençleri gorily.c:ır o:ve e 
la Pa~artesı p.rın d.e _aduı.•. ~ • - Y.bu~~.~ ~~ek çık~d~arı ~ n, dileeeğini, Mayısın yedisinde irad (:'1-şlkifk vukua gcleOOktır~ İtalya nev'ine gere - hafif veya ağır :bır sefleniye>nırn: ikı ıb~ü bir atayı; 
Hi rm.~şar~~L~e~:r:t~ur. ~rıncı • - ·~ğ ı ::ı.ı.9Jayaatlu7.edrık~ef a şa • .ettiği ııutukla brldiren başvek:l, ı~manlarrnın pek çoğu ile Adalar pedıize lmyarak olur; bunun aksi gel ıler mi.. bu akşam n e bu 
ı..1 r~ al ·~': J~ ısc 0

t amış,l 11
- 1"::~~ kmrµ ~a~-lmsem er lı,. 

1
1
k ıfrın • İn.gtlteremn bu müstahkem mev- deniz·, Mar:run-A. v~ Karadeniı: a.. ,-plına yanı cÇocıığum yemek luşup kafaları çekelim diye gün 

ııuncı a ann aa u~an ayyare e - e&nuı e eıt ,:a..ıı amış a ırın- · rdi* la ti 1 t rd · Kiloda ~- d-zcı h ·b· ı ı ·· ı 1 
r.i Hama dati bataryaları tarafın lar .. -· de 1 .t Z b t zıe ·ve ~· yme an a ıyo u. rasmda 'K.orC?ıt üzcrmden o1dukça yemJ)"Or, aman... n "U6e- u en ır: ı::- er.ı ~ ,soz C§ yor ar 
dan püskürtiiJmü.. ve b<Jmbala·ın; a ...2... CYmJ.nl . 1 <tdop ::ıtnnue.db~ trl · . al 

1 
a Fakat, taarruz, beklecıld ğ.ınd.tm emın lbir ticaret yolu açılmış bu • cek .• > diye ikorkulup ta ona tıpkı !3ırkaç defalar yakından pbic 

" • eı.ua ıcaJ ıe en r erı a mış. buk ki"ği ··dafil · ıde 1 .... 21-ı..ııt......,, 1d .~. "b" ,_ ldum b 1 · .:. ıı 
denize atmışlardır. b 1.k • ; 1 tm . kimse ~a: . ge. 1 ve mu~ . :rın .. lunuyor. Bunun stanbul limantn- ~·~~·~· o u5 ... gı r mama.1.11rı o ; azı gc1:1ç erımız ue mese t 

ita'-- tebli~ a a..,.;~byet kaln a ış \:e ıy. bir planl.an olmadıgı ıç-..n, mu- da daha 'fazla b:r gemi hareketi tam o'1arak ve.rilirs"' o vakıt hasta- kazandıkları bır futbol maçın 
, .. _, -...- elane ıra 1 mamıştır. da! ·· ,....,,....,d · ;aır_ • •• lı>;,. -ııı.--tl ·· · ,_ ___ , -:-.. _ ~ib. IL.-ı · tes"..:ı d 

Roma 3 (A.A.) - ltalvan <.il - :Bu f ıla. d km k l"k h 1 aa .uzu.ıı sıw:~. cı. ».açV:Zl :m.•Y- temin etmesi Thttmali de )Ok faz. g•D ~ er. uzerme ~lD\luaıar, :u.ruı,eaa.1 zau:r ernı ıu e e -
ıdulan umumi kararganıı;ın 363 . 

1 ırıı .: r .~ e. .e sız l • :- boldu. Bu. wyük bir cephe iı7.e.. 1achr. S. G. .iııhlDer ~i btr takım yeni hasta- b'lmek ~ın aoluğu bırahanelerd' 
:numaralı tebliği 'kın bırkaç 8D~k ı~tıy~cı~a 

1
1e e. rinde ıbü)'iik hir hıeniu daşmeai lıklerı.n katılması karşısında kalı- alıyorlar ... Bı.t ne p~rhiz, ne Uha 

Gir.d a'1asınd l harekat nihavet cek ~a.: ~krnM admaga la . ış. - v.e ceplle'llin ya.alması kadar nrii Ktbrtsta mu··dafaa nır; bu hal esas hastalık jle bera- na turşusu ..• • · ma~ yuzunuen mey ana ge mı'§tır~ h . 'lı.." ~ • '\..ıt::ı; a· ber · b. :ı.._~_,_,_ d k ld ,.. ___ d.. -'· _,,_l B 
bulmuştur. Adadaki es:rler.miz . .. !111 'Ulr asKcn u~.se ır. yenı ır 'IUW.ı.tU!A eıne o u- UUJI uı spor, cu.sam ~v . • !J 

~ b.ınkrlwnftır. !Kıt'Allanmız . ~~ . .fıraılar her.g.wı .nouaal ~ ~ d .cr.mhı Jwıdan \jOCUj3u düşi;inir, halini katil tezadhmı büsbütün ımütees.. 
kendılerin ... tahsis edilen .mıntaka ihtıyaca gore elanek çıkarırlar ve Maltaya dayarı.a-; ..u~ cenahı da. tedlJir:lerj ahmyor bo7All' ft ;r&lnız büyümesıne .en,eJ sir olu,..oıum. 
nın temizlenmesini bitırmışlerdır.. ertesi gün~ 'ba,vat ekmek lnrak. • kendie.ne jsf.ir:ıad noktası <>larü olmakla ltalmayq» araya b r ıakını Y,qlı ayytlflarla ~an 

Dün gez~ hava t~kkülleri'miz- mazlar. Me~•le b~ndan ,ibarettır. K.ıbrısı haZlt"J~tır. :Faka~ !.tal- (Baftara6 ı 1nci ayfaaa) nahof hallerin ,giı:mesiııi cie badi .sa. ıgenıçleıi bu kötü ihuylarmdaJ: 
~ b':rı Malta adasında'lu hava Alınan <tedbir.k.rle :nalka ekmekte: ta, doğriııdan ooğruya tayy.are !'-.- makt;idır. ~dada "fazla miktarda olur, ve belki de çocuğun hayatı- vazgeçımı~e çal §alım .• . :ı> 
.:hedeflerini bombardıman t-timş _ min edi~ş yv.e fırınla: ö?ündekı .te~i. al~da. bqlun:d.ı.q::u. gibi ~·•: Avustralya kıtaatı bulunduğu til- nı ~1«; kcya~ ~ bu ~- e Getli .... •la Fiilrii •o • 
~- kald>ahk da~ılmı,.t:!". Schırde _ha- ~erın pnali ~.ftıkadakı vazıyetı hassa tebarüz ettlnlırr.ektedh-. Bu lere haıftf bir pebr•z ıle kar:şı ,eelı- JıajuuUı 5 ,,.,,.aralı d4e Sa • 

ŞimaU Afrikadc. Tobruk cephe. kiki ~k bu~ranım icab ettıre- ıl~, ool ~rJle.rıne kadar ıÇe\rrılrr.ış arada askeri ehemmiyet; haiz nebilil'. . lahattin Kartrytıvuz: 
.einde dikkate şa)'3n topçu faali - cek hiç bır vaz·~t yoktur. Unu • bır merkide. ~lunuyor. Bunun mevkilerin G ridde _yapılabıldiğin- İıilale yakalanaıı Oiı' çoeaik.ta •- İçkin"n 2:1.1'.3I'bi:nnı müdrik 
,Yeti olmuştur~ Hava ıte§ekküller! mm boldur-> .tç.in Malta. .ıs~ı~_ad nokins! ~1m-.k den daha mtikemmcl surette ıtah - annenin yapac~ ilk tedbfrler~ uCum halde. .ütiri içmer .. e 
bu üste demir'h gemıleri ve lim.ın ba.Utw>dan butwı .kıymetuu bT- kım ve ıtaıkviye edilriiğine ne .l{iiphe ~ bunların bapnda mideJl tiT 'tÜrlü !nllVaffak 'Olamıyorum. 
'9isatım bırka-; kere borri>ar<iı - Çocuk dövQ1düilJ betm~ir. . .. yoitt.w-. ~an maada ~azı.leı:i~ veba~ 1:"8.hat ~:m;-ıt . .gelir, Şahsi iraôemi mağlfıb eOeıı bl1 
ıman :etıın c:lerdir. Bir .naklıye ,ge - ~ S~ cıenahtakı mustahkem nx">V. hav.o yolile nakleaecoklerı istıla bwıu da .çocatu içtı~ Slltü - utcr nesnenin bir yasakla kaldmlmaöı 
misi batı~lDU§tır. Av tayyare1erı. için mi tildil ~ zie, y~ni ~tbnsa glmcc, ~mm e- kıt",alaruu denizden .takviye e~- ~. ~ inek 'l!lÜtÜ - ttemtek emin olun beni sevmdirec~tir~ 
ıniz iki dü-man ta)·yares1nı <ıüc:Tir. .. d .. ______ :ı:ı.. k .,_ 1 1·_ hemmıyetı zaten mahdu?Our. A - leri Giridde .olduğundan daha JnUf w fakat '-munla braeber ~n m Tuı~an Türün ön.ün ilini bir 

:l ~ Mud ~. vu u ou an 'DK .. ~ fi . ı· I ·- d . • - _,__ "' 
_,,;; ... terdir Tayvareleriınizden biri . . ihb - · ·· h ı· b" ua!lln oogra 1 vazıye ., SAen erı- kül olacaktır.. iht»yauııı temın rimeıtle unırj 1m- t-n;.n. mubaı;plası olan he~anatın• ......,~ - • ,., ıddıa ve ar uz.enne şup e ı ır . S . . d f J t:"6.&A ,.; 

iiss\ine -dMrnemifHr. öiim •'k.'uırwın tahkikatüe meıı - .Y~dzı:~e ur~·e~ ma: a~ neler nedense ;çocu~m zayıııla- :taır.dirle .kar~·lamamak mümkün 
gul olmaktad:r. İddiaya göre hadi- musaıh ~ unu:ı.·. urih ıyedyl~ y rt 1 IJtre~ .. Göf"İIN'İn ~· ctiye $1 ayı JA'• nazl1 ke- değildir. 

G .. d. tah,. esı· 4 senin mahiyeti şudur: man .areıcetı tevcı e ı f J gı BK- ~ .... :1 1111,,,nar ~ ~Z3ra?"lldırt diye )~- Mubte:.em meb'USlUllUZ. içkinin 
ırı ın ıy hs al. . . • ~ s .,..,ı...-a dirde 'fS~ laanw yapılacak nak. Qllo.1Dk emri runun su 1htiyacmı tatmln edemı- cem;i\•et.e yapt,W maddi ve manevi 

d tt• ,._~ ' _'!_"' ._ :S";:ct~et eTVd ~- liyata K1brısın ne dereceye kadar • • ~ ,. ~ar. İfte ~u iki hal 1Shalin giıt- tahribatı ne açık ne güzel t.uvit gun eyam 8 1 oJr ÇOCUA OJT i • W.fJec r..; a.aııDn d.Y }d" '( ........ J mel ...,.,_., a.....,. } ft1--" n-\. b hı J 
J'İIİ ~d-.ı Meç~da iıaUaçlık ll1 m o e~ ._ ır. nd dl Göri iw)aki t-~ ;yo cwu4'~1D~ ~e .o ;:ar ~ 
yapan tbralıi:n adında -binnin ya - Bu adanın .Akflen!Zdcid bugıin'kiı ...... '"" nt~l'ef ~- ata ve nı1ıaye{ çocu.'lt "kolerası denilen Umarım Jc

1 
bu cereyan, Yetıl-

Londra 3 (A.A.; - Royter a - nma 9 rak .oluak v.ecilmiştlr. atr~te;i \1lZifeti 'hak~1'}da9. :kıy -~ ~ ..;.kad-.1• _ bela karşısında \a~or. aydiarJ hattk~te get re ... Içki a-
j~ının .. Akdeniz :nosu rı~zdinde- ıBvTMI• :ltir .wdde.t ~p.ıı lb • 111eıi. gş.rPi. Akdenfy:pe Jtain Ba - mn, mu O halde &oc~ gıdasuıı . .:ta- leyhtarlığt.nı orgauDıe ~en bu te. 
ki htlsutsı mubab'irı Y8ZlY-Oh·- 1:ahiµı ac.çenlerde bitdenhire Jıasta lear adalarma beıw.etnebil.\r. !s - Genç lilab 1 f _ mamea ke:zrek onu su pehrmne ~kkül de.mal faaliyete geçmeli • 

-Gi)'i&!:n, aralarında ;y~nılılar lanmı;, ustaeı tarafında•ı 5iıı1i Ço - panya muharebefori es:ı~smda İtal li bir barek~m=c:i:.:m;,~ ~ ko~ mmdR". Bu. bütün .gıda. dir. Seneden seneye yapılan ~ 
~a ~ak uttre Ui,1()00 H~er ~ t~h- cu'k 'hastanesine \a1d1rı1m1!rtIT. ya ~arafmda~ ışg31 edılıp edılıne. zaffer bayraklarımız Giıid ilzerinde 11 bır tarafa bırakarak .çocuklar.a beŞ ıtcplantıdan, 'birkaç gezıntl -
liyesıne ı.ştırak eden bır lngılız F.Uat az sonra tbTahim bu ha11- mesı meseles et.raful<.la uzun uza- ~alanıaakt-lcılır. Siz . .paratütc;.ü _ 24 saat .kada.r yalnız su vermek den bence hiç bir şey çıkmaz .. , 
bari> gemisi sü·bayı bana şunları tanede öldüğünden aılesi ehadı bu dı):'.a davalar cer.eyan etml§ bulun.. )erim ~e .hava ijua:ç lut"alan "\"e aiz demekltil". Bu su v.eıiş, eocuğ:ı ha- 1çltUerin gradosunu du,urmek 
aırılatıtl: ani c;Mmü başka eebr-1:>lere ıatiede- masına :rajm"'n. Balear a<la1arın n tayyareci.lerim ordu ar..k.ad.,lar•ııız.. fjf fekerli veya sakarbili çay \'er- de inhisarlara aid bir vazifedir.-

Bu tahliye he.men h<.>men ınti - yek, k.eyflyctien müddciul"IJIUDiiiii bugünJW .miica-d€lec.le mühun ..'bır la hirlilttc ve tc~Ubeli ber nitbcde mek surctilc olur. Çt>cuğım aldığı e Kadıköy Cevi%lik $fıir 
har 4emek .c>.!an P::tlıı..~· ~tında 4 ıf.ı.herdar etıniıle:r.dir. rô~ .oyn•y:acak v.~7:':yct~e .?:ılu_nma.. k~tanlarınızı.n emri alımda fev- gıda kad~ çay. Bazı _çocukların Latil ~ 1 All'RWada Ne • 
gün devam etti. Günduzun do.kuz Gene bu .iddiaya nazara.o., lb~~ dıgı pek guzel gorulmiiş1ur. Kıbns kala.de menkıbeler yarattınız. iftihMızlıgı onların su ıçıne kabı- • . • 
saat :rruıtem~divc~ ~omb<miıman nimin uaıuı ~brahim taraiındı:n do adası~m :vaz ye•i de h€men heın~n Sev.inç v~ 4f~i~arla ~olu ol~r:ı-k li~lerin~ bile azaltmıştır; o v~kit catı_!Jedıselbc er etın müuııin 
edilen harb gemılen ltaranl!"kta vülmek •uretıle bu akıbete ugradı- aynıd.ir. Bu ada İsk~ndenyemn Fiihrerc cnurlerının ycnne getml - onu çay ıç:neK içın zorlamak ıcab ' !çkl b" ş.d. Y Tarihi ıih 
askerleri almak, üslerine dönüp ğı ileri ıürülnıektedir. müdafaası bakımından belki de diğini söy1iyebilirim. Sözlerinin ba- eder; bir çocuk 21 saat !YlUilyyel de~ lerın~en. ~1 ır~ ba..ır"n ;:!'k 
tekrar harek-!t etmclc çin s;iir.atle 'ldöıa -etra:fmcl& 'tahkikat ôevam hıç rol .salıi.bi oıamaz. Hatta, Suri- lcikatini bı..itüıı dünya önüncie isbat olan yani :ı.ağhğında ald ğı gıda telif odevırlerm _: ve s--

1 
didJ a ,_ -"' · · z t d"l b" ..:ı k memlekellerd• oır takım ta ı e-çahşmağa meObıu o1dular. etmeııı.tecur. ye üzerine ,;apılncak hır har<>ket et"tmız: ti'. 8 P e 1, emez ır aaa 'Y0 kadar çay, pirinç suyu içecektir; • . , ~ . • 

!:~~~_:::::::.:....::::==~===:::::::::::::::::::::;;:::::;;::;;:;;;;J:-- bakımından da 'kıymeti azdır. Bu tur> ben, en çetın ıava~larda tec.. bu. çay ~ tleı'aber .su yeren:k te tt ıt.ibi t:ıwl~u oJmasma ragmen, 

( Ankarada • • • seooble eğer Sur: yed~ bir harb çı. riihe ~~hnit 'kalnaman_ tayyare \uv obılri~it. intianUırı bu ifetten ku:rtarzr...ak :&a.. 
resım sergısı ' w w.etlerimin ancak zafen tamdıkları- - bil olamam.1Şttr 

kaca.k olurs.a,, Xıbrısın oynıyacagı ı..:ı b·ı· _ı__ ı.. d . Böylece mide - bal'Bak 24 saat ,.•----~ -~ --~~1• ve -a 
_·ı. -- k nı ıevv.e oen ı J&'O~n. -r-e enız. . ,_,_ k .nLiliülMUut; J~ ... m u--.ı ... 

rol ınah<l~ kaıacaAtır. çun ~ &Jlrl bu ilk cm'eıli ıhare~et bir sel .kadar istırabate bmıa.ıl~ı tan neVt urar!aruıı kabul etmek~ be-

.Evnllri gÜn Ankanıda llÇ'llan ftllilrı ~ ~ ~n Nyl-

• attmiiktadH". Yutu.~ıa.ıki ~e ~ 'aGMl Maarif Vekili Me ..li
a- zevat zörii1indttediır. 

) ( Ankara beden terbiyesi mükellefleri 

Klıbrısla 1Sıı:en9e:!~ .. araslıllda gibi bir kaç giin içinde ıehiflllam e- SDnra 900Uia meme "VEribneğe ber •frat:ı vardırnwnak kayıd 
deniz mesafesı büyuiktur; bun~an zıebilmifti1'. başbmaıbilir; ıfa'k&t bU baflanış ta ra ' .

1 
fizyolo ik bakımdan 

sonraki harokatlercın bu yolu aal. ltalyan ha,.•a kuvvetleri Ye lta.i- tedrid olmalı, yani sanki o gıda- ;e rıı e d vardı/ 
mi ıbir ıtoodid altında tutmak Mih- yJ bt'aları bir kere. ..W.a bu n.. lan ,.eni başlanıyormuş .gıoi dü- ayF~ ~elelir.ı. buı 1radesi 
ıver ip.o &Ok gü' biı- şey olmıya. reketleııin mu"YlaHakiyetiee müeuir şünereık memey1 )'llV&Ş yavaş ~r- f ins~l' onu bugün'kü ~ 
caktır. bir tarzda hizmet etnü,lerwr. tırmabdır; gıday:a bqlamamn ilk = :ha1e g~mıılerJir. * pa.Tai~çül~1 . 9Ü~ günde 3 dela ~ ver. Ben .:ırad:ı sırada ıçerim. Bu de-

Girid adasının Akaeniz orta - AulnM bır ceuret1c ve lıiç yar- meli; ve orıu da bırkaç dak~"l va:msız tiryakılık bana zarar veıi-
sındaki mttk~i -<vaziyeü. -onun AL dun göımebizin çeLu. :ve kahra • bsşhyarak yapırn.alı; ge:ri kalan 'O- ermı"yor mu bunu tavırı 

::ı.. • ı... __ L _, .:ı --ı-~ ı..ıı· ıa-,_ "bn" yor mu. 11 • nı.anlar taraiın an ;çok m~ırnı manca .munaı cueaeroe• •onra aayı ğüı~ ve llUlll o ı ClA verı ı- demedi N f" 0, 5a bile. hir kul • 
1 • ib ·ı · ·· ·· -:ı ?i • e ll1. a ı ,, :r h zmetler ıtÇin kullarulına&aıa pek ve ma zeme ın an e aıze ustun o - yen mııım,ele__-uen sonra çocu5 a pı- k. kullanmaktan elbeüe 

ilAiıddir .Bwıu anlamak .içın ha- lan duşmanı mağlüb ettiniz. riaç .vyu v~va su .mahallebw ve- ~a 
~taya -· göz atmak kafi ;gelı.r: Narvikıeki csk.

1
1 sıfah ar.kat1aş - ya npsta pelresi vererek gıdayı kı hayırl d.ır > ff, reftİll i• _ 

a· idle • li A~ "k a8Ulda aıı- lığını i'tı.ya edcreK tayyan:cıler dağ tamamlamalıdrr Bu suretle cocu- • Bqıleto:fl• ay 
~ ~lomet~ ::-~ 'ibt.ı:- ne.. ~ıt•.aıarile b ttiktc ~dayı. i§ga~ e!- ğrrn su i'htiya~ru temin ettikien lıele•inde t'!l n~~· ,.azı • 
ıafe vardır. ~mantar .. adanın ce- t~leı'. Ve !'l\5U..t~=--~. §atkı ~1<:, enl- !IOlll"8 ami hınıtal:k.tan korkumuz """1aeJe Bahaclt111 Z111dancı • 

, n\j)unaalti }ı.~ adalan da ışgal zın en in-::ıhun uslennden 'iminden kalmamış aeımclctir. oifu: 
ettikten sonra bu mesif b rnz cf'a., kovdular. inek lliitii il~ Jbeslerien çocuk- c- S2nelerd~.ri. alkol kul -

J ha :kısalır. Bu meıwfeyi haır.adan ~~aşlar. . lal"daki -.'Wler.de ise ~ ihti- Jandığım halde. ıçkının kaldml • 
ve deımwderı • .,- tftt!l•e4a w tButün Alman mTiletı son zafe - yatlı bulunmak ioab eder: Burada masına şiddetle tar~f.t::ınm. . 
iki taraftan chnmt i)ır k1'nt'!"Ot 1ll- JitD ...., dltıa~ .D ~~ ve bun.. eJer çocuğun hali müsaid ise .ev. Bu kab:l .01~adıgı takdrn~t ıçkı 
mad tuıtımak. M"ıhver için çok ıko.. da~ dolaV1 stze teşek~ı~ etm~ - ve1a hift<iYatı gibi bk müshil ~- kaliteler ru u:ıdı.rmek. e~ı tel -
~Jdır. Girid ve Rodostan İsken - t.ed'ır. Hava kuvvet.ı.c~ımızle b_ır - ınek. barsakları ~~ltma"'k, ve on- kinlerle genç:cn v~ halkı ırşad et 
d . . mesai.esik evwılkinden lılctte Ahıaanya G- . s~fenncle d da b~rka~ gu··n yalmz su. mek çok ~rmde bır harek~. orur 
~yenın . . hayatlarını 'le ~tlennı feda ~ sonra ., . . . F. Öııer 

takriben b:r mmii fnladır. tmi 1 k k-- 1 "ft"h la pirınç SllJ&'ll, su maha!if'bısı, nışas.. 1 
. e ş 0 an aııraman arı ı ı ar . "b" ··t ·· d y O Giri<lin ve Siklad adalarının ış- kt ta peltesı ''e çay gı ı su suz gı a- R A D 

.galine kadar, İt.alyaıılarJn Omki an~dır~~lf;'rin,in ruhuyla: l• ~le ~arsaklann istirahat _ 
ada grupu muhasara <&ltanda hı - İl . 'Y s n Fülıre:c. 1!*1e8itıi temm we.. bi.ı su'retl<' ha- ÇABŞ.Uffi:\ 41, 1941 

i hmayordu. Bµ adalar Mihver ta. en. aşa 1 
'!im faaliyet{ni tclttar kazanabi1- 'l.30: Saat a.yan, 7.33: Hafıf mu+ 

1 raflriian iş.gal ediklikten sonra, f meleri için. o~laıra 'ZIM'Mn b•rak- (Pl.), 'l.45: Ajans haba'lerı, ~: Rafi! 

ı 
aRk Oniki a3a bu mtibasaraQuı lstan'buf bOı-8891 mak gereklı-Oır. müZılt (Pl.), 8.30: Evın saati, 12.sr: 
kurtulmuş vanyet.tedir. Bıı ada - Q>cuğıu uzun zaman yukarıda Sa,a;t ayarı, 12.33: Hafı! şarkilaT • 
lar arasınaa n1sbeten kolay prt - '/(7/1'941 ~;,;.'kapanış ~ız su "Ve -unln gıdalarla turküler, 1'245: Ajam haberleri, 13' 

1 lar1a tesis edilecek blr ıdeni% mu- besleı'rıEk kabil oıamayacaktrr. Radyo salon or1testrası,, l'B.15: Bauı 
1 vasalası sayesinde Onilci ad,;. bun- ÇEKLER Bunlara yağı alınmış süt Yeyahud şa!''kı ve t\ir'killer, 13.SO : "R.a.d)'O ısal<m 
dm böyle takviye kuvvetleri, :ı. &."\;:ıa 1 yll,ğı alı~ ayran ve.rmeJı: ~ç.in orkest.rası, 18: Saat. ayarı •. 18.03· Pe.-
malzeme ve yiyecek alacak ve bu ı.nma & 24 bir hekimin tavsiyesine ihtıyaç reıv ve saz semnilerı, 1~:25. Konıqım&, 

ulı · 18 45· Çocuk saati 19.SG: Saat ayarı 
suretle. Akdenız meydan m a.. tııew-York 112.20 vardır. · · berl '. 19 45. Kadınlar 
reıbe&inin gelecek hareketleri es - eenenı t0.2025 Bu. sur~le tedavav" ıamanmda ve ajans haiR d er•:,. .... et~ı 20 ~ Bir 

• ·· ·· ilü - o 9g75 , nıd ı.-~' 00 l l"kl faslı 2015: a 10 b- • • nasında lbır taarruz ussu ro nu Mina ve J'01U a . 'u.ı:;1anı.r v" ye ı e halk' türkiistl öğrenlyOnn, 21: MeıUe 
oynıyıibilecekbr. 12.9375 hastalığın '~ı nokt~ındaıı . ı0l- ~et postası, '2\.ıtı: öımi.ş gi.itıel .._ 

Qiridin İngiltere 'tarafından ~:~!~5 duğu .gWi çoou~n _hay~tı. cihe-Jıer, 2ı.ıs: Riyaseticümhur band~ 
:ıur,t>ecfümrfii üze:rıne Akdenizde tinden de mu,·aifakıyetlı bır 't&rı: ,1 22.ıe: 80lo .-rkı ve tüt:killer, :U.JO. 
hamil -olan Ta.tiyetin Jniihim .olan •: tepil eder; aks; halde yanı başl~ıSaat ayan, aı-n.s hal>erlerı; bctQa.. 
b.ir n*taa da İngiliz odaa:nmasıı. ma fena, tarz ~ <Mu~ ~11- 2Z'45: Dana mis\ii <PU · 

~--uı. ~Mw#iyetidir. Dar • _ ıbııs ıehlike bertanf edilebilse hile lıklarmda en iyı YQ . a~ kyur~~ .. ;. fı~ sahasının darahnaş t<uı ,....as1 eeblikeye .f1.JJ'!.!T Yel ld .. yi.ip -uu ... ,~ tt.• ~ mgeli mıev oıaları t,ekcar a.ıb.-lıatın uc-.-
...... ...._~--_;.!~..:..:::....:.;;.........;..-n.--:. _ ____ •. ı;....u.ıtıia..--muı:mııll&_dltcl~~---~-M-:raıL11miLillıılmil!llllı1~11iıi1L~ '-----------.,., = =ll çocukl.annıa .hasta. atmlk ile en birlncl vaıiiemizah. 



8 Sayfa 

Sabah, öğle ve akşam her yemekten sonra 
dişleri niçin temizlemek lazımdır? 
Çünkü; unutmayınız ki: 

Bakımsızlıktan çürüyen ditle. · 
rin difteri, bademcik, kızamık, 
enfloonza, ve hatta zatürrieye 
yol açtJlkları, iltihab yapan dit 
ederile köklerinde mide hum -
maaı, apandisit, nevrasteni, aıt -
rna ve romatizma yaptığı fen -
nen anlaııhnııtır. Temiz ağız ve 
Mğlam elitler umumi vücud sağ. 
lığının en birinci tartı olmuştur. 

anaonaleyh dişlcrmizi her gün 
kabil olduğu kadar fazla • laakal 
3 defa • (SANIN) dit macuni
le ftrçalıyarak sıhhatinizi garanti 
edebilirsiniz ve etmelisiniz. Bu 
suretle rru'krObları imha ederek 
~!erinin korurnuı olursunuz. 

SON POSTA 

Niçin-Nerede -Nasıl 
. (Battanfı 5 inci sayfada) 

lenn de kendine göre meziyt:!tleri 
vardı: Bu çeşid saatler, gök bu -
!utlu havalarda, gerek geceleyin 
zamanı gösterebiliyorlardı.. İşte 
bunun içindir ki csu saatlerı. ne 
güneşli saatlerden yani cgündüz 
saatleri> nden farkll olarak .gece 
saati> ismini vermlştıler. 

Daha kısa bir ı.aman önce Çin-
de, çok tuhaf bir takım su saatleri 
görmek mümkündü. Bir taş mer
divenin muhtelıf basamaklarına, 
konmU'Ş biribirlerıle irtibatı olan 
dört büyük bakır kazan Çindeki 
su saatlerinin esasını teşkil et -
.mekteydi. Su. bir kazandan diğe
rine akmaktad·ır. Bu kazanların 
başında durmakta olan bir bekçi 
her iki saatte bir, ilCi saatin geç
tiğini ifade eden bir levhayı kal -
dırıp asmaktadır. 

Bu <ifüt kazanın niçin böyle ard 
arda konmuş olduklarını izah et -
mek hiç de güç bır şey değıldir. 
Bekçinin yalnız merdivenin üst 
basamağındaki kazanı doldurması 
kafi idi. Diğer kazanlar birbiri ar
dınca kendi kendilerine dolmak -
taydılar. 

F 
Haşeratın En 

Biaman Katilidir. 
Sinek, Tahtakurusu, 
Güve, Bit ve bütün 

HAŞERATI 

Saniyede 
imha eder 

Piyasada adi gaz ile yapılan ve 
Avrupa malı diye yalan marka
ları F A Y D A yerine size 
venn~ :i•tcrlersc alda-nmayınız. 
F A Y D A'yı ~acarla ısteyiniz. 
H A SA N isim ve markasına 

dikkat ediniz. 

HASAN DEPOSU 

H . ., 

Tayyarelerin, otomobillerin, şımendifurlerı~ radyonun Çine ~~ ~~~~~~~~~~~~~r~.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~~~~ 
miş bulunduğu bir devırde Ç!nli - ~ ~.,,, <%/ ..%" 
lerın hala bu ipttdai su saatlerim ~ DiŞ MACUNU 

Bütün tehlikelere karşı sıhhatinizi korur. 
Sabah, öğle ve akşam her yemekt' n sonra 

günde 3 defa dişlerinizi fırça· aymız. 

Devlet Demiryolları şletme U. M. den: 
Muhammen bedeli (250.000) akl yiz elli bin lira. olan to.000 ton Uny.t 

komüni 17/6/941 Salı günü saat 15 30 da kQl)Qll za.l'f usulü ile Ankarada 
idare binuında satın alınacaktır. 

Bu i4e ri~et i.niyenlerin •.13750l on üç bin ye.il ytiıl elli lıra.!ık mu _ 
ftıkka.t temınat ile kanunun tayin ettiği vesikaları Ye teklifierini aynı gün 
saat (14.30> a kadar komisyon relalıline vermelett llzımdır. 
Şartnameler (200) turUfa Ankara ve Ha.yda.rpap veznelerinde satıla 

cattır. (4236) -

Türkiye Cümhuriyeti 

ZiRAAT BANKA Si 
Kunhlf Wtbl: ı• 

100.000.000 TUrk Lirası 
Oubt n aJam adedi: • 

Sini " ticirt !Mr nni banka mn•meJeı.rt 

PARA BiRiKTiRENLERE 28.800 
LiRA iKRAMIYE VERJYOfl 

Zina& Banh•nda 'tumbarall ft tllbarlll &Mamd ~ 

IDU 60 lirul lnalan&Dlara MDede t Mla tNUeoü nr-a ilıl af&tl • 
d&&i pllna 16re ikramiye datıuaacuw. 

4C Adet 

4 " 
4 " 

40 " 
100 " 
\2J H 

1,000 Liralık 4,0DC> 
600 " 2,000 
250 " 1,000 
100 .. 4,0JJ 
80 " 5, 00-.l.. 
40 " 4,SDJ 

Lira .. 
" .. .. 
" 

\6~ " 20 " 3,20D 11 

DikkM: H.-aablanndaki ı>artJ&r 1lir 19111 iÇiOde ıse lirada.il aeilı 
~,.Uere iltramiye çıkt.ılı w.kdiJ·dı ., 20 f&Jluile MrilMektir. 

Kur'alw menede 4 defa, 11 Mart, 11 Haziran. 11 K,ylOJ. 11 Birin. 
ci Klnun tarihlerinde çekılecekt .-. 

inhisarlar D. Bakır Baş Müdürlüğünden 

kullanıp kullanmadıklarını bilmi -
yorum. Fakat bundan 25 yıl önce 
bu su saatleri, elan, Çinde kulla
nılmaktaydılar. 

Sut saatleri 
Süt saatleri mi? ... 
Böyle saçma şey olur muymuş? 
Süıt kuzusu, süt çocuğu, sut diş l!!!!lı;s;e;:::=:=;;;;;s;;:;;:;:;!!!~=-S:::'iil!~ 

leri denildiğini bilirdik. fakat şiın.. 
diye kadar hiç bir yerde csiiıt saat
leri:. tabirini işitmemiştik. 

Süt saatleri de ne oluyormuş?. 
Ben csüt saatleri. tabirini, ilk 

defa olarak, saatçilik san'atı hak- •= T iŞ BANKASI 
kında okumuş olduğum eski bir ki • 
tırbda görmüştüm. Bu kitabda ya- KU Ok tasa f h lan zıldığına nazaran eski Mısırda, Ç rrU 8Slp 
Nilin üzerindeki adalardan birın- 1941 iKRAMiYE PLANl 
de1 M1Sır ilahlar:ınditt Ozirisin şe-
ref ine yapıltiüş bir ~bed bulun- it......,: ı ........ ı llas'Mt ı A. 
maktayınış. Mabedin orta yerinde, &..-. a biad_.. IUtwvtnıle 

rapws. 

1941 ikramiyeleri 
delikleri dip taraflarına yakın yer_ 
de olmak üzere 360 tane büyük 
küp bulunuyormuş. Her küpün 
başında birer 1'8hib durmaktay _ ı MiM 2000 liral* - IOOI.- aa 
mış. Bu suretle, oradaki rahible - 1 • 1000 • - 3000.- • 
rin sayısı da küplerin sayısı ka - 1 • '160 • - 1608.- • 
sar, yani 360 ııniş. Hergün bu ra- ' ' 600 ' - 2000.- • 
h "bl d b' k 8 • 260 • - :ııooo.- • ı er en ıri endi küpünii sü.tle il • 100 • - uoo.- • 
doldurmaktaymış. Süt, tam 24 80 , 60 , _ 4000.- • 
saatte dolmaktaymış. Ertesi gün $00 , *' , _ 1000.- , 

ayni işi bir diğer rahib yaparmış. 11====-==-ı===-=-=====• 
Ve bu suretle bil tün bir yıl devam ................................................... . 

da bundan daha 100 yıl önce kul
lanılmaktaydılar. Vardiyadaki ge
mıci, her yarım saatte bir kum 
saatini başaşağı etmek suretile 
onu kurmuş olur, ve kumlar, ya -
rım saatte, yukarıdan aşağı akar
lardı. Ve bu ameliye mütemadi -
yen tekerrür ederdi. 

edermiş!, 
Mısır Fir'avunlarımn niçin bu 

kadar fazla ınsan kullandıklarını, 
su dururken. zaman ölçiısü olarak 
niçın sütü seçtiklerını anlamak 
bugün bizim içın bir hayli güç -
tür. Çünkü bir insanın görebile • 
ceği bir işi. veyahud en fazla 2-3 
kişinin görebileceği bir işi 360 Ki
şiye yaptırmak, hiç şüphe yok ki 
çok pahalı bir şeydir. 

Eskı <levirl f'I"rlP. s~atıcr için 
- m hazırlamak başlı başına b"r 
sanat sayılırmış!. Anlaıttıklarına 
göre en iyi saat kumu, mermer to
zu ımış. 

Su saatleri yerine yalnız süt sa
atleri kunıinılmamıştır. Bir za -
manlar ckum saatleri. de bir hay- -------------

i
li revaçta idiler. N1ıtekim bu çeşid 
saatlere bwgün de rastlamak ka
bildir. Saati ckurmak• için, onu 
ıbaşll§ağı yapmak katiydi. Bu gıbi 
saatler (yani kum saatleri) 3-5-16 
dakika gibi küçük zaman aralık -
larını ö~mek 1.çin Ç('k faydalıy~" 
lar. 

Birçok Genç Kızlar 

Ve Genç Kadınlar 
Gençliklerine malrnr olanak ıüaeUitleıinln ~isini 
mumkü.'\ kılatak otan yut tuvaıet.ine bigane ka.lmı.şlıırdır. 
Kadında dikkat &dilme:ıi P* mühim olan n'\kta: cadın 

fucelik ve taravetini ebediyen muba.fa.zadır, 

Şartnamesı mucibi 941 mnll aene& için D. Batır b&4 müdürUlRli ile 
f&rtnamesındc ye.zılı idareler arasında .tuz hariç" yapılaellk oıım umwnl 
na.tüyat 15 gun müddeUe ve kapalı zarı u.aulı .ıe eksiltmeye tonulm~. 

Seneler, binbir vazife içinde oeJı.şan ve yorulan genç ta -
dlnların biaman düşmıuuchrta.r. Bedeni ve dimaıtl yor -
gunluldarm nıttıceai guddeler el4stfkıyet.ini kaybederler 
ve cildde (Leke> dıye tav.lif edilen ava.r-zı (Rüzglr ve gii

neşin de teairilel husule getirirler. İfte bu gıbi halMta ve 
b!l glbı a.nrize karşı Krem Pertev: terkıbinin kuvvet ve 

kudreti sayes.nde cildı bc.Sler ve ha.rabi<fen kurtarır. 
tur. 

Nakledilecek emtianın muhammen mikdarı 2365 ton ve muhammen 
bedlli 64629 Ura muva.kkat teminatı 4847.17 liradır. 

Muvakkat 1e.nl:\ 16/ 6/ 941 tarıhine mUsadlf Pazartesi günü aaa'; H de ' 

Yis binler«'e luıdın•n tecrübe eHlti ve seTdiklertne tamyeden ha. 
li kahna4ıtı ıtrem Pertn lle Cide J&Pdacak 3 - & dakikalık bir 

i1>i lkalar lusa bir sanıauda sis de 

iDARuiNi sh11 is aAıKAs 
iKRAMiVELl HESAP 

Sinop C. Müddei Umumiliğinden: 
Dıalesi 30.5.941 gününde ısaat 14 de taka.rrür eden Sinop um 

sa evin~tl mahkum ve mekvuflara 941 mali yılı içinde verilece 
lll 292000 aded ekmek yevmi mezkOrda prtınamesine uygun 
madığ"1dıın 2.6.941 ıta.rihinden ittba ren yırmi gün müddetle ft 

zarf usulile yemden eksiltmeye çıkarılnu11tK". 

YevmiYe 500 lla 800 ekmek ıverıleeek.Ur. 

Bedeli muhammen 37142 lira 40 kurıı.t olup teminn.tı muva~ 
liradır. 

İhale 23.6.941 Pazartesi günü sa:ıt 14 de Sinop c. 
dairesinde ya.pılaca lttır. 
Şartname tatil günlerinden maadıı herg(in Sinop c. 

kalemınde görülebileceğı il!\n olunur. (4286) 

Gençlik eğitmen· 
alınacak 

Etibank Genel DirektörlUğUnde 
BanlcMDIZ ifletmelerinde Beden Terbiyeai nisaınftanaesİnİD 

aettiii esaslar daireainde çalftınlmak üaere Gençlik • 
elm•caktır. 

Bu efitmenliğo:!l talib olan~ann af8i1da :ruah prtlan luıis 
lunmat.n lizmıdll': 

a) Türk olmak, 
b) 35 J'~ aflllAllUf buhampek, 
c) Alkerlik vuifesini JllPQ1lt olnuık, 
d) Olta mektebdea ...-... t.ahnn-k w,. ..._ -• 

tercihan daha yukarı d•ecede taluil ........ ıl Q .. (J...M,i 
:ra Adal-I ~ Olnil1-• biaİilbİI o....._. •• .._., 
talib W ... bılıdirde Jieeft olı Dl 1 - .....,, 
lan baia üe - tercih edilecektir.) .. 

e) latilıdama mini bir fena hali ~eya mahkUmİyeti o 
f) 56bat balmmndan her iklimde ça .... bilec:ek ve her 

iti beden terbiyeai faaliyetler:le ( jimnutikle, sporla ve apor 
Yinelen oyuruarla) ittisal edebilecek durumda olmak. 

Bu prtlan haiz talihler arumda l'eÇiJecek olanlarm 
olarak banka hismeline aım.bi'meleri için: 

ı) Anbrada &Çllacak eiitmen kursuna dühul için yapdlllİ 
ameli müseb.ka imtihanında iatenilecek jmnallik ve aded 
hareketlerini muvaffakiyetle bapnnalan. 

h) K__.. umumi ta•imati'e iç, disip'in, talim ve tert.İ)'e 
matı.n- tamamen riayet edec:elderine ve kursa w.;;.,,tilrf 

llOlll'll banbnuzca tayin o1unacaklan ifletmede 3659 11tyıb 
lllllllM Mldimleri dairesinde 140 lira,. kadar h.ıı ed 
ücretle ve 3 sene müddetle çaJıtacaklanna dair mükeffel 
nOtenlen nmaaddak bir taahb&dname nınteleri, 

i) Km"S nihayetinde yapılacak nazari ve mıeli imtiluinda 
vaffak olmalan rnefl'U1lur. 

Talib olanlar ve hu buamta fazla malimat almak İatİ7 
Amıarada beakanumı ~en T erlı iyesi Amirlitino ve 
ela benkamazsn lıtanbul bürosu miidiriyetine müracaat etm • 

Ankarada bulunan1ann 3 Haziran 1941 tarihme ve 
bulda bu!unanlann 4 Haziran 1941 tarihinden 7 Huiran 
hine kadar bir istida ile müracaatları Jiumdır. 

~Doktor \. Zati O et ~\Son PosU. Matbaw: _ _ 


