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Bir Amirale 
Ba uler zorla bira.z lıahbece Mar'aı u/eri, 
Pek heualiyıen uzanmaz aana Türk süngüleri. 
Haydi köatekli ayaklarla atd imtihana, 
itte UT§ında pamuk dalıalı bir yard: Adana. 
itte ilk merhaleniz eski Hataydır, buyurun! 
lıte yıldız dola sahilleri lakenderanrın! 
l,ıe bir belde ki bir yıldırım olmrıf tun,tan! 
Gör, naıd karıılarız kal'e olup ta uçtan! 
Sil clindeyae eğer milletinin göz yaımı, 
Sonra, biçare esir, su amalı için ii batını! 

HALiD F AHRI OZANSOY 

ıe i ıi? 
Almanyanın 

vaziyeti 
Londra 4 (A.A.) - Royter: 

4 İngiliz 
tanaresı 

Berata 
llomllaladı 

EDECEK? 

İngiliz matbuatı 
tarafından ileri 
sürülen sualler 

Cevabları nesre 
' Londrada şu cıhe: kaydedilmek 

tedir ki Vıohy hükfunctinin Fran. 
sız ımparato:-luğunu yalnız başına 
müdafaa kararı, Vichy"nin Alman 
tu.ristlennin, teknisyenlerinin ve 
tayyarecılerinin Suriye ve Fasa 
geniş mityuta sızmasına milsaa • 
de ettiği uzun bir devreden IOlll'& 

Tunu~ sahillerinde 
bir deniz kafilesine 
yapılan taarruz 

bugiin ba,ladık 
alınmıştır. Bu sebebden dolayı, iyi 8 b • t l /c b • • 
lıaıber &lan Lonch-a mahfelleri, ın on u ır gemı 

<ı>enma 3 1nc11 ...._, in/ ilô.k etti, diger gemi-
ler de hasara utradı 

C Askeri vaziyet =1 
Esrarlı si~ô.h gok, esrarlı 

sevk ve idare var I 



2 Sayfa 

1 
He~.?ün 

Kayserin ölümü 
\ Muhittin BirlCJl 

A llnanyanın son impa:rato· 
ru WiUı.elm von Hohen -

zollern, öldü. Eğer aldan...-mıyor -
sam. Cihan H.ırbini gc-rmüş olan 
hükümdarlardan henüz hayatta 
bulunanları, onunla ibirJikte üçü 
bulıuyordu: İtalya kralı ile, sabık 
Bu1gar kralı. Cihan Harbinin hü
kümdarları arasında tahtını mu -
hafaza edebilıni.ş olan yegane kral. 
ttalyan kralı oldu. Ötkileri ya ha
yatın ezeli kanunu, y&hu<l siyaset, 
birer ıbirer tahtlarından aldı, ya ö
teki dünyaya, yahutl da inzivaya 
göncerdi. Her şey gerr geçer, her 
şey yürür ve değişir! 

Fakat, Wilhelm Kayser, kendi 
başına büsb'.ittin başka bir insandı. 
Onun şahsında ölen şey, sade Ci
han Harbini görmüş olan hüküm
darlardan biri dah:ı d2ğil, belki de 
bütün ıbiır devirdir. Çünkü Kayser, 
sade 1harıb görmüş bfr hükümdar, 
yahuıcl da bir ihtilalle tacını ve 
taıhtını kaybetmış bir imparator 
değil, belki de feodal bir devrin 
son mümessm idi. Onunla, Avrupa 
ıtari:hinin son feodal hükümdar si
masıdır k :kayboluyor. Bütiin bir 
de\tir, Kayserin şahsında son tim
salini kaybetmiştir. 

* Kayser, elinde sımsıkı tutkğu 
kılıcını gökten aldığını iddia eden 
hükümdarların sonuncusu olmuş
tu. Ünicforınasını giyip, çizmeleri
nin mahmuzlarını şakırdattığı za
man, içinde, Allahın emrfle hü -
kümıdarlık ettiğine kani bir insa
nın imanlı yaşardı. İmparator~ 
kral, başvekil, her şey, yeni ke -
limesi ile Alıruınyanın Führeri o 
idi. Eırafına o zamanki Almanya
nın bii.tün ieod:ıl mümessillerini 
toplam:.:ş, memleketi onlarla idare 
ederdi. Fakat, protestaıı feodaliz
mi, demokrasi memleketlerinin 
softalaşmış liberalizmi gibi değil
di; Kayser Almanyadak'i hüküm -
ranlık devrini, feodalizmin varlı-
ğını ve an'am:lerlni yaşatmak için 
kullanmadı; bilakis, onu, Alman 
milletinin iler!emes!, bü~fümesi ve 
muvaffak 01ınası i§inin .fedakar 
nıücadelecıleri olarak kullandı. 
Bismarok, Alman ittihadını vücuda 
getiroikten sonra, Almanyayı ken
di elile idare etmek istecli&i zaman 
onun karşısına .geçfp vaziyet al .. 
masını bildiği kaaar, prens,n iç-
timai ıslahJ.t programlarını onun 
elinden alıp kendi elilc daha geniş 
bir .şekilde tatbik eylemesini de bc
cerdı. Bu bakımdan, Kayser, kendıi 
devrinin iki Z!d stmasııu ayni şah
siyette toplamış bh: insandır: Hem 
bir feodal hükümdar oldu, hem de 
ıAlman milletim, zamanına göre 
en zenıg(n içtimai müesseselerle 
tecıhiz etmesini bildi. 

* Kayser, Alma:1 milletine karşı 
Cihan Harbınden mes'ul olan in -
sandır. Fakat, siyasetin ihtiraslı 

hükümleı.11 arkada bırakı 1ıp da vu
kuat tariıhin sakın muhakemesin
den gcçirildj.ği zaman, teslim edi
lir ki, o zamanki ink.şai kudretine 
vasıl o1muş bir Almanyanın, er 
veya geç, bir büyük müsademeyi 
kaıbul etmesi zar:uri idi. Tarih. 
§arkta ieodallık devrini tasfiye 
için, garbde de sermaye derebey
lerine yeni yeni uiuklar açmak ü
zere Cihan Harbine muhtaçtı. Kay 
ser, bu ihtiyacın sevki alt!nda, ta
rih Uiraf ından rol alınıya dav<?t 
edilmiş bir insand1n başka bır tjeY 
olmadı. • 

Haziran 5 

Resimli Makale: Manevi kuvvet, maddi kuvvet Sözün kısası 

Manevi 'kuvvet ile maddi kuvvet arasında bir tercih ;:ı.aıımak rnec- Manevi kuvvet daima maddi kuvveti yaratabilir. Fakat mad<li kuv-
buriyetini duyars.-\nız daima birinciyi tercih ediniz. vet:in manevi kuvveti yaratması pek ender olarak görülmüşLür. .................................. -...................... -···-·-·· .... ···· .. ···················-·-·---························ ................................................................................ . 

-····-
Ahmed Haşim 

~ .. _____ E. Ekrem Talu 

D ün onun ölümünün ),kiö
nümü idi.. Seneler ne ka

dar çırbuk geçiyor! Ben hala Ha
şimi bizim Mektebi Sultaninin 
kırmızı zırhlı, laciıverd. alatu:rka 
setresinin lçınde ıterlemeğe başla
mış bıyıkları ve ergenlikli siması 
ile görüyorum. 

Onuırı, kendi hayatını kuruntu
sile zehirliyen ç;rkinliğin<le gene 
kendinin bizzat sezdiği halde ta • 
mamile iman edemediği bir asalet 
vardı. Bilhassa bakışlarında te .. 
celh eden dehanın bu bam başka 
asaleti. iBağdadlı Alıisi'zadelerin 
neslinden gelmiş olmanın verdiği 
ne.selbi asaletinden daha üstündü. 

C EDE BİT.& T =t 
Genç Üstad Asaf Halet 
Çelebiye açık mektub 

C Meraklı Bahisler :J 
Fransızlar 

ooc1ık 
istemiyorlar 

Mekteb::le, şiir ve edebiyatla a
lakadar olan arkadaşlarının üze -
rinde nüfuz sahibi olmuştu. J,ük:n, 
gar]bdir, bu nüfuz Haşım.in ~airlik 
kudretinden ziyade kelam ku<lre. 
tinin mahsulü idi. O vakitler, Sul
tanide merhum Tahsin Nahi<lle 
E.min Bfilend gibi iki şair daha var 
dı. Tahsin Nah:d·:n hjsli, yumu -
şak bedbinliği ıle, Bülendin şah .. 
lanmış bir küheylan yahud ki coş
kun bir nehri andıran heyecanlı 
nazmı bize, Haşimin çoğunu ma-' 
nalandıramadığı.mız mısraların -
dan daha ca;ib geliyordu. 

Artık yıllarca belini doğrultm1 .. Fakat sohbeti... Onun dün ya-
yacak bir şekilde çöken, mağlub da eşini bulamaz. tasavvur ede -
olan Fransa birçok meselelerle uğ- mezıdikl. Bıiiyılk ı.'.l!VlUila, Haşimin 
raşmak mecburiyetindedir, Fakat etrafına toplanır, bir bahjs aça -. 
bu.nJa:ıtdan hiç.bırisi, nüJus buhranı rak onu tahrik ederdik. 
kadar mühim değildir ve ön safta Ozaman, miz;ı.cının o andaki 

~ervişlerle şeyhlerin ve. c;.elebi .. :........... YAZ AN .......... . 
lerın yanına destursuz gırılmez. : 

Tavan aralarına kaçsam 
tavan aralarını bilir 

Tabtıtlukta yatsam 

gelmez. isti.dadına göae baz.an okşıyarak, 
Jngilterede, Almanya, İtalya ve hüaıbesini hafif, zarif nüktckrle 

Japonyada doğum adedi ölüm rnik süsliyerek. baz.ın da ıtırmalırnrak, 
tarından fazladır .. F~at ber ac.~en ısırarak, iler tutar yerini .bırak-

B!z ~e sı~. onun için e<ieb ve er- ~ Halid Fahri 
kan ıle gınyoruz! : gelir beni bulur 

sabahları Ne idi o jddiamz? Kameta Ka- : Ozansoııı 
mepet mi idi? işte o duayı üç i ::1 Gel kız 

se Fransızlar çocuk ıstemyor, nufus ak d ı •. ı· · d' 
1 d .. ·· .. ı .mıyar a am çe~§ mr ı. 
anın artırmay: uşul'muyor ar. B · 00 l d · d 11 · 

Fransa, 1815 yılında Avrupanın enım Y e eyışım en .. aşı ., kere m.i, yedi kere mi. kaç kere : .................................................. . 
ise - orasını üstad bilir - tekrarlar yukarı titiz. bunak dediğimiz, ye
ve ıgene o kadar hu çekerek, izi.fil- ni olan her şeye daima ve mana
nizle huzurunuzda söze girişirim. az, 'ma.nt'ıksız bfr tarzda hücum 

Tabutluğa gir benimle en çok nüfuslu bir ülke;i idi 29 mi !assallık, zemma~k, :?una -

Efendimi~. blr makale yazını9-
sınız1 cGençl1 ğ..:? saldıranlar» diye, 
kendinizce pek haklı bir zaviye
den, siz de, ctabiri dahiyaneniz:t le 
tiltiz - :Ounaklara saldırmışsınız. 
Kırklar, yediler bu gazanızın hay
ranıdır. Mürldleriniz, geceleri, a
ğa.ç dibleri!ne kızıl şerbet dökseler 
yeridir. Bendenizse, yalnız, o ateş
li makalenizi - gene izinlniz ve 
müsaadenizle - acizane şerh ve tef 
sir etmeği kend!m•.! bir ~zife bi
liyorum. 

Hakkınız var, gt>nç üstad! Yaz
dığınız yazıyı anlamayanlar, ya. 
hud anlayıp ta anlamak işlerine 
gelmiyenler siz narin ve nazenin 
çelebimize karşı hürm~tsizce sa
tırlar karaladılar. Ben işte bu hak
sızlığı gidei"TTI<'ğe ve parlak fikiT
lerinizi, aleme ibret olsun diye, 
birer birer dPşmeğ~ çalışacağım. 
Bakalım gene o miskinler, o bu
naklar anlamamakta ısrar edebile-
cekler mi? 

Her ne ise, efendim, makaleni
zin ilk satırmdan işte şerhe baş
lıyorum. Buyuruyorsunuz ki: 

cYeniden ko"tkma~ nın, her za
manda, her tıi.rlü inscmlar arasın. 
da zuhur eden alelade Lir Tuh has
talığı olarak görii.lmesi yeni keşfe
dilmiş bir Mdise değildil'. Bu.nıı 
hepimıiz biliriz. 

Çok doğru! Yalnız bu fikrin 
daha sarahaıUe anlaşılması ıçın 
cyeniden korkma-. nın evveline 
b:r ,her• keluııesi ilave etmelidir. 
) zam.an fikrinizin doğruluğu ve 
genişliği tarnamile anlaşılır. İn
sanların böyle yeniden korkması 
da yeni keşfedilmiş bir hadise ol
madığı umum taraiından derhal 

eden btr zümıeye, ma1ıdud bir 
zümreye aid rıth haletini, muay
yen bir symptome'u göstermek
tedir, 

İşte cintakı hak~ buna derler. 

Memeler\n kan içinde milyon beş yüz bin nüfusu vardL fı:k~a ~amgalamak ıstcd gım ~.an 
Bacakların yaralı F ransrz _ Alman harbinin arifesinde nedilmesın. Huylar- adamına gore 
Nafakamı bm·.ıiJer yiyelim J 870 yıbnda b;ı eded 38 milyon üç kabahat, gene adamına gön:! de 
Ve p~avralarm ısıtmıyor diye yüz bine çıkmıştı. Buna rağmen alelade bir hu.;usiyct olur. Ha§i ~ 

Bana sokul Alman Fü!\leri Adolf Hitler, me- m.in adam çekiştirmesi herhangi 
kanize ordul:mnı cümhuriyet aratl- bir hasedin, husumetin icabı de -
sine savlet ettfrdiği vakit, Fransa ğildi. Bunu. anlamayıp da ond'an 
aded itibarile muhar.ibler.in en kü- uzaklaşanlar, ona kırılanlar, darı.. 
çüğü, en zayıfl i<l:. . .. lanlar olmuştur. Halbuki Haşim, 

a~ı kız 
Tabutun içinde yot benimle 
Yaınız ku..,rı görı.in1ne 

sabahtan 

Asaf Halet Çelebi 
41, 900.00 kadar Fransız ılk on.. .sırası gelince ken,cii kenclini de 

ce 80 milyon Alman, sonra da . · z k d" h k" d 
4 3 3ıno OOO 1 1 1 k 1 t hıcvederdı. aten en ı a Km a 

Şimdi bu ~iirinizi, sizin namını.. O ~. "-'I •• ' • ta yan,, a ar~ı ıt,Ş7
1

1• ötedenberıi: ~ok ağır hükümler ver-
za, o nadanlara izah e:iiyorum: çuncu mıhvcr ortagı Japonya . . . öm - .. b-..:.;.. htl 

·ı ·· f ·ı ·· - ·· d ı mıştı runce suren ı::uıua ı -
Şair kendine emindir. Nasıl ol- ~1

1 yon .nu ~.;fuu 1 ed o~u7nuy_olr u. 29°0- g~ının· tek sebebi belki budur. ' 
cak · d gı terenın nu su a "' mı yon .. .. . 

sa y~la~aya. ·! Icab e erse ta- bindi. Boğazına çok düşkundu .. ~ır 
butluga bile g.ıre1r. Fakat bUı h!1: Fakat Fransada doğumdan tam gün ona lokantada rasgelrnıştım. 
sulta Baudelaıre den daha Ze.k!.ı 12 bin fazla ölüm vardı. Ağır !bir yemek yiyordu. Arkadaş
devranıyor. Çünkii o, ölümü hisse. 1937 senesinde1 İngillerede 7!4 ça bir ihtarda bulunmağa yelten. 
deyim diye bir gece bir mezar bin. ltalyada 992 bin, Almanyada di.m. Bana ceva.b olarak <ledi ki: 
kazdmp içine yalnız. girmiş. Asaf 1,410,000, ve nihayet Japonyada _ .A7izim! Gönlümü, ruhumu 
Halet Çelobi ise tabutluğa sevgL iki milyondan fazla doğ~n çocuğa doyuramadım. Bari bırak da rahat 
liSile beraıber ,giriyor. Aç ta kal- mukabil Fran::tada 616 hın çocuk rahat karnımı doyurayım! 
mayacaklar. Zira kuş onlara na- do~nca. F~aosan.~n du~ar 0.lmakt~ Evet: Büyük şair, aynaya bak-

ede- fakalarını geti.ôr. Yalnız, başları. o~dugu _inhita:,. cumh~rıyet. lıde-~~erı tıkça zarf ile mazruf arasında mü
nı mezardan çıkarmamak şatıtile ... nı e~e!.1ce ~ndışelendırmedı ~egıl. . şaıhede eylediği farkı kendi mu-

Öyle ya, s:izın ·gibi dfihilerin orta
ya attığı yeniliklere daima mana
sız ve mantıksız bir ıtarzda hücum 
eden mahduu bir zümreye hücum 
buyuruyorsunuz. Fakat gene bir 
eksiğiniz var. izahı tamamlamanız 
lazım. O mahdud zümre nereden 
bilsin ki, sizm gııbi dahilerin ha
yal kudreti biri kentilyon eder? 
Dualite ne kelime! Sizler, sizin gi
}jj, dahiler .rakamların hududuna 
sığamayacak kadar sonsuzdur. Na
mütenaıhi sizsiniz. Huruf:ler bile 
sizin huzurunuzda zavallı çömez
lerdir. 

Gene makalenize devam 
lim: , 

Sebeb basit: Kendisinden 
olamamak ... 

cmı·n ç-,; 1 t hl'k 1 d' F k t Butun bırçok Fransız nahiyelen . .. .. bü" .. d"" .!Aarır arsa e ı c 1 ır. a a .. f 1 __ 1_ k 1 k hl. hayyilesınde buyute yute, un.. 
•• v• • nu Usç.ll &Z&lCJMıf.ıı;.f yo o Jna te l• • • A 'k •• 

Hakkınız var. Kendisinıden e
min olan ne aç kalır, ne susuz ... 
Ne de hüıcuma uğrar, ~nkü kaça.. 
cak yer bulur, tabutlukta bile ... 
Misal~ işte sizin, o mahud bunak
ların anlayamadığı en yeni şiiri-

buna ne luzum var? Degıl mı ki kesine maruzdurbr. Bazıları d.aha ya saadetme nefsıru asla la~ı gor-
kuş, nafakayı mezarın b~şına bı- şimdiden nüfuslClrının yüzde kırk mez olanuştu. . . 
rakarak gene upp gidecektir. Bu- beşini kaybE.•.miş bulunuyorlar. Yük.sek <lehas•mn, f1zik kum.ır
rada şunu da izcıh etmli k :, lr.ı kuş, Do~ niııbetiniıı en az olduğu lannı fazlaslie örter. telflfi eder ol-. 
en ziyade aabahlan tehlikeli olur. yerler Paris. Bordeaux (Bordo) duğuna keııd·sini inandrr~acı:~· 
Saklanmak ta onun için lazımdır. civarı, Akdeniz sahilleri ve Rohne Ve bu şüphe onu merdu~z 
Peki diyeceksiniz. bu kuş nasıl ovasıdır. Bazı vilayet ıehitleri ke- kıldı. muzta.ii> yaşadı; muztarib 

niz: kuştur? Ne :kuşudur? Su kuşu mu? lime~ı:ı tam mana~l~ !nkıraza. ~~i- öldü.. v 

Kuta ıötüııme Hayır efendi.ım bu kuş bir sem- ru gıdıyorla:-. Ahaliııının ekııcnsı ib- Kim bilir? Onun bıraktıgı ph.. 
Her sabah nafakamı getirir bir boldür. Aklın sembolüdür. Asaf tiyar ve alil ahaliden mürelckebd~. eserleri belki de bıraz o ıztıraba 

ku.ş Halet Çelebi işb ondan, akıldan Genç ve o~a ya~tılar pek ·~·~· ~ e borç1uyu:z .• 
Nere"e ka~oyım k<>rmaktadır. Onun bir dakika bi- FaTalannda.klılya.ş farkı ~k bluyiikk~1~ c.Dönsek mi bu aşkııı şefekin-

:J - -~ ·k ramnz aı e erıne vasatı o ara JKJ den" 
o 1cuşı.m etinden le kafasına konmasından kol çocuk düşmekted~r. Ailelerin birço- . · > 

Kuyulara sak!nnsam maktadır. AnJadmız mı •. şimdi, ey ğu da bir çocuktan baş\a dünyaya Diy~ ~v~ı ~aşım, a§kın fe-
kuyulara girer (Arkua sayfa 7 sulun· 5 te) çocuk getirmemek azmindedirleT. cir vaktı:nı bıle goremeden, tada-

.............................................. n•••• .. ••·-·····················-····•••••••••••••••••• .. ••• Halbuki bundan hir attır evvel madan gitti., 
F ransada aile başına vasati olaıalt ~ ı;; I ~alu 

iSTER iNAN, 
iSTER iNANMA 1 

dört çocuk düşmek~e idi. 1890 da L.-. t-k11om 
ise bu aded üçe inmiştir. 

tasdik olunu.r. Ancak ne yazık kı. Pera.palas otelinin önünden beste yapılıyor, öyle bir yerde 
917 senes n<le Almenya<ia -bu • hep o haksız ve manasız korku yü- geç':yoruz, kapısı kapalı, pence· aheste beste yapılıyor ki, bu 

lunduğum :ı:aman, sosyllı <lemok - -ı;i.i'nden nice dahiler bütün tarih releri, .illik, koca gövdesi gece- mülteci akınını. bu otel krUığtnı 
raıtların Kayser.~ insan olarak çok boyunca zindanlara atıldı, tımar_ nin karanlığında büsbütün kaxa hiç 'bir vaıtdt bugün olduğu ka.
hürmet ~ttiklerini ve hükümdar hanelere tıkıldı: Halbuki içlerin- €'ö'liinü!yor. Yalnız alt katta. talı- dar göınıiyecek, duymıyacakt.ır. 
olarak da diş bilcdikleriru çok de aslanlara padişah olduğunu, taperde ile kapatılmı~ ikı bölü- Halbuki, 

Dünyada e" çok ihtiyar ahalisi Bir doçentfoıiz profesör o1du 
olan yer Franndı;. Bütün Fransa Ankara Dil, Tarih Te Coğrafya 
ahalisinin yüzde on dördü altmış Fakültesile İsİanbul Edebiyat Fa • 
yaşını aşkındır Fran~a<fa, çocuk kültesi «Yeni zamanlar tarihiıı do
düşürme hadiseleri, diğer meml~ _ çentlerinden Enver ıZiya Kual, 
ketlerde olduğu kadar aynı fiddetle ayni kürsülerin profesiirlüğüne ter
takrb edilmemekte, cezalandmlma fi etmiştir. 
malc.tadır. Profesyonel çoeuk düşü- ......... T .. -·A·-·-K--v··--1-M __ ....... . 

güzel görmüştüm. yumurtayı bi.r üfürüşte hamam ğün kenarıarmdan sarı bir ı~ık Altı ay evvel Avrupanm bii· 
Alınan amele kütleleri Kayse - kubbesi yapacağını ve kediye ya- sızıyor, belli ki içeride tamir yük şehirlerinden biri .bir hava 

rin rejimin~ isyan ettiler; fakat, nık yanık maval okutacağını SÖY- var. taarruzuna uğramıştı, en muh
Kaysere ve ailes!nP. bir taarruzda liyenlcr vardı. Darüşşifalard.a bu- !Bu otelin bu küçük kısmı bir teşem sokaklarından bıri gazi -
bulunmadılar. çıinkü, Kayser, hem gün b':le bu bü:;~rn nice dehalar !bomba infilakı neticesinde ha- noları ve tiyatroları ile baştan 
feodal bünyenin. mümessili' idi, körleşyior. Yazık de.ğil mi blmla- ra·b oldu, harab oldu, diyoruz, başa harab olmuştu. 

rücüler, sayısz kavanoz çocuklarını 
almakta, böylelikle Franaız bdmla 
Tlna büyük bir bizmet yapbklanna 
İnanmaktadırlar. Fransa mühim bir 
dönüm nokt.aıında bulunmaktadır: Rumi 1ene 

Tekrar dirilmek, canlaıun.a.k iL 1357 -terse, bu doğum meselesini lroltün- Mayı• 
den efe almnk mecburiyetindedir. ~ 

HAZiRAN 

5 
Roemt ll)D9 

1941 

Arabi eeno 
1861> -Hnal' 
31 hean de Alrnanytının, bir mılli ra! Serbest bırakılsalar kim bilir Jcullandığımız rt;abir belki biraz Geçen gün işittik. aradan ge.. 

halk kütlesi olarak, hayat ve is - sizin g;bi ne mucizeler yarafacak~ şiddetlidir, h<ıkikatte bir ıki du- çen 6 ay zarfında bu sokak ye
tikbal karşısındaki ihtiyaçlarmı lar, ihatta şiir bile yazacaklardı. var yıkıldı, birkaç tavan sıvası niden yapılmıştır. Bizdeki Pera-

Enis Yedek ıı--~P~E~RŞ~E~M~B~E=---

ve haklanru tanıyan bir hüküm - Hele doğrusu ya, cbunu hepimiz bozuldu, iki üç bölma zedelendi palasın üç beş duva:ı bala tamir l>uTardan dÜ§en amele 
dar oldu. biliyoruz. diyerek o mazhim kar- ve cam kırıldı, işte bütün bun- edilmekıtedir. Galatada, Çıracı sokağında Ay. 

ıBundan dolayı, K:ıyser, men - deşleriniz namına irad buyurdu- ların tamiri de tamam fi aydan- Mukayesc"?nin acı o1ıduğuna şe adında bir kadına aid bina in -
kU.b hükümdarlar arasında kendi ğunuz fasdik ve tckid cüm1esi, bil- beri sürüyor. Ahesfo beste ya • biz inanıyoruz, :fakat ey okuyu- şaatmda çalı:an amelelerden :Ali 

GUt-.~ 

::ı. lJ. 

o 29 

s 02 

c. Evvel 

9 
milletinden ve bilhass::ı kendi mil- hassa o hürdyetlcri ellerinden a- pılıyor, öyle b!r zamanda aheste cu sen: diin sıvasını yapmak ÜZC'fe üstüne 
le(inin kendi.sine muhalif olan küt lmmış .şairl~r namına pok 'kadir- ~ıktığı duvardan müvazeneııini kay i.di Akşam 

-c.. k · • d" ' iSTER 1"NAN bedeııek -!ü~üş, başından ağlr L) s u ıJ 
Öğle 

lelerinden en az hakaret .. gör~ ,Şi~a~ ~Ü:. !)a~~ ~~~n.ız. l.~: .. • ., . , . . , ._. ~. wrctte yaralanmıştır. .:ı. • • • .,, ' 

l~AK 

$. ı>, 

8 1! 
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Yatllr 
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~2 

bir hükıü.rn;;lar oldu. Geçelim m'.J.kalenızın :;:Jevamıns: 1$. TER ' lNANMA Kazaz~e ifade vcremiye~k bir v. 18 1~ ~'6 9'l 
;JJ l~ .... - ~·, ·· ,;::::;._,__a, __ ~B~ur.....:.m.a:.=.r~a~z:....._-:p~e~k---e_sk_i __ o_l!_~~a-m__.~h~a.ı.ı. ____________________ --'-'~·:.ı::o..· _.....------------------"-.._.;ı...,.o&......,_,,,......,w.........ı..ı."ILLb~ld.A.~.-.o.aı~~.b&•taaaam.-....ııu..ıaa.:..-..Lil...-&.__. __ 4..._36_....~,w.ı; .......... .u:...-..ı..ı ..... .w.ı...a-----



SON POST~ 

Telgraf', Telefon Ve Telsiz Haberleri 
Maklaere 1 Türkige - Almanya arasında 1 

nrlllrke11 ticari mübadelelere 

Cebeluttarıkta 
fevkalada 
hazırlıklar 

mütedair lıususi anlaşma 
Ankara 4 (A.A) - Büyük M:I- tiklikle Türkiye • Almanya araaın- lerini yapmı1 olduiu kanun liyiha

'9t Meclisi busün Refet Canıtez'in da ticari mübadelelere mütedair ları arasında Türkıye - Romanya a
bqkanlıimda toplanarak ordu, bah huauai anlatma için teati olunan raaındaki 4 './e 1 !} ~ubat 941 tari -
riye ve jandarm.ı aübay ve memur- notalarla, Türki.)·e - ltal)'Jll ticaret hin~ teati edılmit olan notalaıan 
lan baldundaki ~anunun 6 ncı mad ve eeyrii.ef•in :nuahcdeainin tem- taac:liluna aıd kanun layihaıile ia -
deeiadeki «muhakeme altına alın - didine, aid notanın ta.diki hakkın- kan kanununun 39 uncu madd.,si
malrn tibirinın tefsirine aid maz • daki kanun li>·ihalarının birinci mü nin ve puaport kanununun l O uncu 
hatayı kabul etmı:ı ve Almanyaya zakerelerini yaparak taavib eyle - maddeaiı4n tadıline aid kanun li -
ihTaç edileceıt Türk mallanna mu- mifm. yihalan da bulunmakta idi. 
kabı1 klering heaablenndaki Al • Büyük Millet Meclisinin buırün - Mecl.ia ,ıelecek toplaqtıaını Pa -
man matlubatında yapılacak deği - kü toplantısında birinci müzakere - zarteai günü yapacaktır. 

Gana su' h sözleri 
kulakları okşuyor 

. 
harekeı~lerila b~r lirnid lem'ası gös 
termek ıste "kic r! muhakkaktıı 

Aynı zamanda mutlak hır dt:n za 
Yazan: Selim Ragıp Emet şırı harbe hala taraftar ol nadığ 

nı muhtelif V\?s ılelerle izh. r edeı B u nevı telak •lerd~ olduğu Amer ka efkarı umumivesın• dr 
giıbi bu defa oa Her Eıt-

lerJe Bay Mussolinı'nın .Brcnner lböylece, bir Avrupa sulhunun ur 
kanlarına inandırmak istemeler 

de son vu::Cubula n goruşmeler de 
lak uzak b r iht ımal sayıl:\maz. Fıh·a 

mut bir ketum.yet havası ıçin- ki unutmama1< lazımdır ki kıt'et' 
de cereyan e tti. Fakat bu ketumi-

1 A vrupa<la muharebe bitmişt r 
yet uzun sürmedı. ltizami olup Harb, burl.lnkü şcklile İngiltere v 
olmadığı şimdıJik tayin edilemı- Avrupanın iki devleti arasında ce 
yen yarım ağız bir ıfşa meylı le reyan etmektedir. Bunların 3ra 
İtalyan matb•.ıatı <i kkate değ r 

La Linea, S (A.A.) - Dün 
C"1>eluuaı ık ta mutad lıilifına 
bir faaliyet söze çarpmııur. 
Liman, projektörlerin ziyaaı aL 
tında, tayyareler ve ketif ıemi
leri tarafından kontrol ediımit
tir. Askeri talimlerin mevzuu. 
baha olduğu aanılmaktadır. De
nizaltı atirmını bildiren flama 
Cebelüttankın üzerinde S aaat 
kalmıttır. 

sında lb'r sullı teması o'up olmadı 

Hitler-Mussolini "Vişi ancak Alman Esrarlı lllr ~zın~1

;~ı,n:~~:ıy: .• b~~ıa~~rr~ f;m~~ :~~:11~~;~ ~~~a~o~ed:i_ 
1 hl 1 h b katın büıtün mevzularını, geniş hır 

mu•• laA kabnda sı• " arı ı• .e ar •rahat teferrÜat çerçeVeSt!e 0rta'\"a koy- Vam etsin, ÖbÜr t!lfaftan mılyOn a - J larca i -sanı ilanihaye her tulü ıs-

d bin 
muş değıldir. Fakat dünya efkarı tihsalden uzak. mesaiden mah _ 

Tu .. rkı·yeden de e e . ·r,, üzerinde tesır yapabılecek cazıb b rum b rak ..... 'lk bızzat Avrupan r 

S C b 1 ita k Amerl.kanın Londra ir sulh kokusıle .rneıbu olduğu da kendi menfaati bakımındaıı müm-

lra e 8 U rl ta h 
• • (Baıtarafı l ıncı aa11fad4) 111uhakkakt1r. ha sedılmı• Fr~ırı;ların. ~aratorluldannda sefirinin Vaşingtona Bu hususta billıassa cCoriera kün olamH. Brenner mülakatı ya-

ok 
T dahıli va&&yete bakım bulunma - della Sera. gazetes"nin bazı fıkra- pılan neşr"yata göre olsa, olc;a ilte 

mı, y sa Berliıı 4 (A.A.) - 8'r buauat d.ıklıarım bildiıınektedir. Suriyeye avdeti mesele oldu lan calibi dıkkattir ve bu gazete böyle bir imkan etrafında cereyar 

K
.L il muhabir bilclriyor: ~ mikya»ta Alman ihraçları ezcümle diyot ki: etmiş ve bövl,. b ir zihniyrtten il-
IUMSIB mı r Hit1er.Musolıni m(ilAlt•h Berlinde haberleri ile ayni zamana tesadüf s.lir, Ameriı. ,._,,. BİT • cBu mülakat iki hiikUmet reisi ham almış olabilir. 

ukeri vaziyet inkitafıntn icab ettir- eden Vichy deklirasyonu, Fransız mesae l,..Hterftllin ltarbe ni • arasında şimdiye kadar vu- Bu takdirde genış Amerikan 
diii tabii bir hadiae olarak telakki imparatorlutunun Aln\an kontro • laayet oereceii llttlftll8Ulda fNr kubulanların en mühimmi _ kaynaklanna istinad ederek harbe 

.ıh e edilmektedit. Bu mülikat bekleni - lu altına ıeçmesini gösteren ema. ilı•matom •etirrnif.... dir. Ve mutad askeri ko- devam. ~en lng lte~e brşısında 
~ r yoTdu. Çünkü ikı diktatöıiir. her relerden endi41e eden Fransızlan VIHl.ı'-+ft.o. 4 (A.A.) - Müstakil nnM"nalar N>l"N>Vesinı z•ya - umumı bır memnunıvet uyandıra-

mij)&kab aruındaki mutad fuıla - "T'.,.... -r·· ~-· :.- b'l k · · ı ·· d jal lu selip pçmifti. tam.ne matuf telilli edilmekıte • Fransız ajansı bil~i:riyor: desile a~adır. Bir kıt'a sulhu ı e.ce ve genış o çu e a et geti 

Ak 1 8111• ı 8 dir. Amerikanın Londra büyu""k el. beyannamesile askeri hadiselerde reıbılecek bir Avrupa sulhu kura-a Münbaaran atratejik olan hu ko. 
h LL. d f . el d bu- Londlradaki kanaate göre, hat.. 9ei B. Winantın Vaşingtona dönü- bir inkılabın tesbiti mevzuubahs- bilmenin de tereddüdleri hatıra ge 

mqıma a&1Un a llı'&ZIY eT e •.'I. ı b ··~-.J ı " · · ı · k" bö' 1 b' f"k" d •- lımmak nıfitküldür. Fakat Balkan ... cya ruz aşuıa muuııue ea cum.. IÜ gıt«ide en esrarlı bir mesele ma tir• ır ı y e yapıcı ır ı ır pcfln e 118 rıpac11• lıefkilltına aid bazı maelelt'rin ve l~~ Almanlar tarafından ilh~ hiyetini almaktadır. Cümle sarih olmadığı için esas- koşanlar içın en büyük milfkül df-
Ttbtiye Be münuebetlerin bilhu- edilmış olması pek muhtemeldir. Bazıları Rudolf Hesa tarafından 1ı bir kanaat hasıl etmek mümkün bilhassa bu, olabilir. Maamafih 
• mevzu tetkil etmİf olmalan ati- Çünkü Almanlar bilıyorlar ki, kı.. yapılan sulh prtlanm getirdiğini olmuyorsa da iki mihver liderimıı. bu bahiste Cazla bir teY söyl ye -

Fransız •J· anmnın ileri klrr sibı'ricf" l :~=~~°' ... taL~. _.J ___ L sa bir ~~ lüzumu kadar ~- 8Öylemeltted r: Dij~r bazı ~-ı kıt'avi Avrupa devletleri arasında biJmek için ~akit erkendir ve ~~ 
~ _ -..•va ~•u 41U- o· man kuvveıı gondermeğe ıeşebbüs ler ise Amenka harbe girmediti şimdiden bir sulh vaziyeti tesisi- taya atılan fduin ameli kıymetina 

sürdüğü mütalealar lan tHrn&Zda İtalyan ifbirliia ıe • etmektenae, m~li Suriyede Fran takctilde İııgilterenin harbe niha- ne matuf bir beyannamenin nefri ölçebilmek. ancaıı onu izah edecek 
_ rek Siiven mıotakuanda. s~ek Su az ordusunu \'l'Plfttrmağa çabf - yet vereceli manasında bir İngiltz mevzuu etrafında görüftüklerf u- olan yazıh e4JUlarla mümkün ol:a-

Vifi, 5 (A.A.) _ Kibvedn müs. riye vaziyeti:ıde bilb.sta m.~~im 0 • ımk lrıendileri için daha iyi olacak ültima1ıomu geti.rd" ğini beyan ey- mumi olarak tevazzuh etmif olu- bilir. Bu ise- hen Ü! ortada mevwd 
tllıbel hareket' hakkında mulıte. ~ktu. .He!haldc bu m~llkabn, tıır. Almanların ttatyantarı da bir !emektedir. yor. değildir. O meydana çıkıncaya ka-
mel imkinlar;:ın bahseden . ~- ~!ı v;a;.~:· .:::~:in~(1!id~~~ müddet Libvad.ı çarpışmak için Gazeteler bu seya:hate makul Uzayıp giden ve bu şcklile ne dar yalnız fikrın cazibliğine,, fakat 
v. - Ofinin askeri ınuharıirı, Gı- na fÜphe yoittur. yalnız bll'akıtıkları hatırlatılmak - selbebler araştırıyorlar. Ve şu an. zaman sona ereceği belli olmıyan tahakkukundaki büvük zorluklara 
rid muhaıtebe~inden elde edilen -· tadır. . da ancak çok mühim hadiseler do- muharebenin bu devresinde mih- ışaretle iktifa etmek muvafıktır. 
tecrübelere i'jtinad ederek İngihe. 4 ·ıng·ıı·ız tay,aras·ı Vichy ne de~ desın Londra .- layı.sile böyle bir seyahatfn yapı- ver devletlerinin buhran içinde c I (/) . ı:;; 
renin iatilası imüru hariç olmak nm fikri fUdur kı Ttmus ve Surı. labilecekini ya'Zlyorlar. yapyan Avrupa milletlerine bu ...;J.U-~I' c..:.,,_.. 
üzere iki faraziye ileri sü.nnek- yenin müdafauının Alman men - Yaaclma prclll'alld 

tedır. Barutu bom aladı faeti muktezuı ol.iulu aarihtir ve Vqington 4 (AA.) - Reisi • p . t A .k 1 s btk K d Bırıncisi. Mihver•n şarki Akde- \tchy, ancak Alman sillhları ile aümhı.ır, Ameı1kımm Londra bü- arlS en merı aya a aysar On 
nizde son gayesı Süveyş olan bl1' (.._.,. 1 İllcİ ..,,_..) veyahud Ahnan kontrolu alt•nda. yuk elç'sı olı.ın htlkumetile temas • • 
ılerı hareketi.d,r. A.bnanlar tarafından yapıldığını ki F~a~ı~ fabrikalarında imal e - etmek üz~r,. ':asineton~ ~ele~ ~~i- verilen hır cevab sabah vefat etti 

İkinci9.; gayesi Ceıbelüttarık ol- düşünmek yanlıştır. imdi Irak - dilrmş sılahlarh ve Almanların ve nant'la dün bır saat gorüpıştür. 
ınak üze~ garbi AkdeniMe bir taki vaziyet umumiyetle ıtasfiye e. receği petrolla harbedebilir. Seyahatin Mbebi 
ilerı hareket dır Bu iki h 3 reketin dilmiş olduğu cıhetle Büyük BrL Loodrada lraMat Nevyork 4 (A.A.) New-
bır ara:ia yahud kısa fasılalarla tenya da Suriyeye müteallik ola - Loncba 4 (A.A.) - Girid"in York Herald Tribunt: ıazeteai fun. 
biri>ır nı taitib etınesi d 'işünülebi- rak bütün zaruri ihb:yat tedbirle. tahliyesi, ne Ba~~nlardala A~m~n ları yazıror:. . . . 
. . ; . u rini almış bulunmaktadır. Iraktaki barekatuun btttıgme. ne de kuçük 8 . Wanant ın Amerikadakı vazı. 

Paria 4 (A.A.) - D. N. B.: 
cLes Nouveaux Temps> gazeteli 

Vichy'de dürt General Weygan -
dın da iştırakile yapılan i9timale.rı 
ve Suriye hadiselerınin inkişafını 
tetkik ederek Fransanın mıüstem.. 

Doorn 4 (A.A.) - Stefani ajan
sından: 
Eskı Ka-yser, bu sabah saat ll,3C 

da vefat etlni§tir. 

Amerikanın Londra 
lır. Garbi ~denıze gel ncP. ~k mubarcA:>eler d"'vam ettiği müd Asya veya Mıslrdıı harekatı.n bat • fesinde esrarlı b~bir nokta yoktuT. 
mıntakadakı harekete dıplomati d b t-.ıb· ~. . t 1 k- Lyaca.ır.- bir alamet olarak de- Londradaki Amerika" büyük elçi -
L..:- h "et t k ddü" t · ı· etçe u cu ır.erı amam ama -·- b' . . 1 L el . l uu are.. m a a m e mesı - imk • . b l· jil, ikisi arasında mutavanlt ır mnan menı eJLetıne ır meanın yeg - leke imparatorluğunu kendi s lih-
cab eı'mektedir. an IJ unamamııtı. devre olarak tel&kki edilmelicliT. ne eaula aebe!>ı B. Ruzvelt'e vaktin larile müdafaa edeceğini yazmak- deniz ataşesi muavini 
Halbukı şarki Akdenizde vaziyet Vichyden gelen haberlere göre Londradll dün llikim olan fikir seçmekte olduğunu, binaenaleyh A tadır. İntihar etti 

böyle değildir. Mihve-rin orduları General Weygand Fr:ansız impara• de bu merkezdedir. · merik-.nın hareke~e geçımeii daha Vichy müzakereleri Suriyeyi . . 
hazn"dır ve Pelop~zde ;bekle- torhıtunu yalnız kendi kuvvetleri Almanyantn ... eti ziyade talik eclemiyec:eğini .öyle - bir İngiliz hücumun:ı karşı mü _ Vapngt~n 4 (~A. ) - Bahn • 
mektedir "le herkese karşı müdafaıı vazife - Berlin 4 (A.A.) - Bir huauai mek a~wdur. daf tmek . . . ab d k t ye nezareti. Amerikanın Londra de 

M hverln Kıbrıs üzerine hucu- sile tavzif edilmiştir. F:ıkat İtal - muhabir bildinyor: T k h 11 • ve:-.:_. t~f;~~c t~it~y~:ın~~ niz atafe9İ mua~ru ~in?afl W~!~~ 
yanlann Libya müdafaası hatırla- ~ Yaziyeti timdiye kadar opra ma su erı .3 -· Raymond Jonea an antihar etti;ıam 

lllUllU tetkik eden muharr:r. Kıb- nırsa Mihver devletl«inin bil e _ büyük bir ihtiraz göa•erilmelde be. maksadile. yapılm.aktadır. Yakın. • bildinniıtir. 
m mü-da.faasının İngilizler i.çın b n_...., hf il · · f---L ilde f .., '-- 1 lizl b takı tt bemmiyetli merkezin mıidabasJnı ra et Denlft ma e ennı eYJLa • • • pacagı şaran.a ne er ·r m en J • J . .. ı la d lim 1 
Oiridden c1aha kolay o~aca~ k~ bir adama ve bılhassa bir Fransıza alakadar etmektedir. .. O 1$1Dln J8 kalar çeviıdikl-.!ri cihetle Fransa dan °::n!em:uİun:n nb~ sen:~:~ 
naatıni izhar etmektedır. Fılbakı. b• alını k . t . ki . afiklr SuTiyede kawatalal..lar nldup ha 1~ı- yd · tte k l d 
.__ Kıbns garnimnu takviye edile. r a 1S emıyece erı - bederi tebib edilmektedir. Sonra mubayaatın ı·mıları -a vazıye a ama7. ı. ahıra ile kendini ôldürmüftfh'. 
&& d T __ L Busün yalnız Franaaya aid olan Adli ~-ı...Lika•· din baılanmıt • 
bitmftir. Oi~ taraftan Kıbrıs · . I . . 1ı Vichy hüldunetinin Franaız topna& wo.IL .... 

Bodos İtalyan il.s9ünden çok uzak- ~ahire i' . (~~-k ~ k a- larını her mütecavize kal'tl müda - Ankara 4 (Huami) - Topra~ F:~a~faa~a~~:na.::vh:Uendt~:~ t11. 
,..._ Halbuki fngı"liz avcı tayyare-~ı:_.vvet enb;;~....-. umum a • faa etmek azmi ehemmiyetle kay• Mahwtleri• ıf"U! ~m· i11 •apaca<n mü • ,... -=ı-----=-==------,,1&. • • ~-.-.ıaan t"' .._.. .1_.1:1' d ili L' una ı - heraün yapılAn lnıiliz tahTikleTine milletlerinin te.aaüdü gittikçe claha 
Jert K ıTtsa varmak :ç·n ancak - · • • .. aeıuınyor ve enı ıyor 5 •: • bayaat için buidav, çavdar, arpa, nih L! ab -'- f 
---.wan ,."" ve Fili ..... inden 300 • Ma~nd. ta>:"arelennl ~ yaptıırı Bu müteeavi.ı .ancak lnciltere o- - -•-f mahl\lt ve nuattların alını fi_ · ayet ııMr cev verm~ mevzu. •*ı bir hale ge!mekteclir. ranaa 
.-:•"'" ~ '"1'· bil' k-f neticunıde ı u liz hava labiilir Ç" L .. Mih u.. r- ubahatir. bu teaanüd çerçeveai dahilindeki 
Jdlonıetre katedeceklerdir. L ;::-1 . b' b '•'b dı b- .1 : . u~tdu' L~f· ıFuın mu~ • atları Vek:ller Heyetince karaTlat- V . ... b"'-A eti' a 5UVV~ erıne mensu om e.r man -eeuun _ ıne 5Mıar ranaız am- b 1 apn •• on ux.um ve bilhana mevkiini günden güne eailamlat • 

Gir"(jıie mükemmel Sud koyu tayyarelıeri, dun, Tunua sahili a - ratorluiuna riayet eQrıek arzu • rı9rrw .. fhr. . 1 An B. Ruzvelt bilmelidir ki, Avrupa unnaktadar. 
gibi mükemmel bir bahri üs oldu- Çlkla1"1lda dietı'Oyaler Tt (alrannde pa öted be · izha ect .. elmit • uiQay IÇID ~yhan. çel, • -;;:;;:;;;;::=;;:::;;:;;:;;:;;:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~ r K b t h. .. oktur ba d .. Ted b. d" .... ... r\ r talya Hatay Gazaanteb UTfa Mar. 
iu ~_:~::._~~a ~us~ . ~ og; ~yit fii:· n h!"'a" m. itte bunun içi~dir ki AFlmanya, etin ~yed;rind~ kil~ 7,7; ve 
~~· • __ ..1 • 

1
•::;,: eH" a b~k ucum muzafferi.yetine rqmen, ran~ya cliier Yilavetlerde 8,50 kuruı ola· 

llYİDer t:7•femqfaL:... e l . • uc~, . ' Tmuk- impadatorlubiun-.aüd' mfaaüdaf~ylaa ~~ - rak teabit edilmittir. Çavdar içia 
1 La Linea. S (A.A.) - Cebelüt.. va .. ,,et.• te~~ et~. a - ... e .. ve u m. • yı .. o Y~ - 6, yulaf için 6,S kuruı fiat koınm~ 
tanktan tahlike edilen 1500 ıivıli n'ben 8 bm tonılitolul bar vapm, tırmap lnıadedır. twr. Arpa içan Seyhan kel. Antal
Wmil bulunan bir lngili.z nakliye 0 derece fiddetli bir kuvvetle infi- Eier Darla 1 hükGmeti. Suriye - ya ve Hat•y villyetlerl fiatı be _ 

. Argüs tayyare semısf 4 lak etmiftir ki bundan uçan parça- ye lnciliz tıecarizleri neticetıinde bu pz ve ~ olacajına söre _ .. S.75 
=~er. denizaltı ve kefif ge:m- Ju, lıaffledeki diier vap~rlara da t-:cavüzlere kar,a ko~ak!~. ~eli - Ye S,5, diier vitlyetler fiatı 6,25 
l•Pi himayesınde hareket etmiftir. i.abet etmiş v-. hasara ugratmafttr. ki L~r~_..'.'ı.. Alm

1 
an atbtılirna be - kuruttur. Mıaır fiatı Samsun için 

~ Maale.ef, parçalar boanberdaman AIM .tta~ 0 ~: anqa"."' um~- 7,25, Bolu. K.xaeli, Balıkesir, Ça-

• 1 t 1 
tayya~lerimizden birisine de i~bet mt cih~nn tet!'iki. auretıle hadi- nakkale, T ekirdaiı, KıTklareli, E-

A A O etmit Ye bu tayyare dr.nize dıq • eelet' mutalea edilebalir. elime için 1 lr.uruı olarak teabit o -
Vı V müftib', ........ p-Aınerlsa ...... )upmvftUr. 

IRllne mi innilizler Musulu tal:·~! i.!~k; aı:: J:,: euıaar---,1a-,,.- ih-ti1111 ... 

1 
' 

:1 Jetleri büyUk elçisi Aın:ral J .. hy'yi (Brtl•nıfa 1 W ..,,. •• ) 

181 rol' ParD ~ntçUler il& kabul ·~· Görütmede Amiral ~a ile 8'alsan•t .. n a~aında çıkan 
8\"' Darlan da !ıtzır bUlunmuft111' ibtillfa .. Berlindeki Bulaar m•h 

t imi 1 · felerinde beJaıı ohmcluiuna pre, 
Bern, 5 (AA) - cBuler zap 8 Q er u..,... kabiaa•t" ı·slifa .a1ıl• Almanlanft ç.auleTeıc &, .. &yan işga -

)f«hrichtena in Berlin muhabiri, 'I IWlon .... "" liDe .,_..,klan mantakada Bulıa-
itDA• Berlhıde ısrarla deveran e- Kahire, S ( A.A. ) - Hab..r alın (Bal tlınlfl t M ..,,.._) n.taa-. tadili hakları vardır. Deb-
iılcn bir pyiaya atfen, Sovyetler cbiına söre, Muulun zaptında la- sene bükGınet., ittirüten imtiM ey- ra. Goetinr ve T etovo şehirleri 
laarlciye komiseri Molatofun ya- ailiz paratiitçii kıt'alan büyük bir liyeceklerdir. Vafd fartWoin hail Tirk eblliyetlerina ibtiYa eden aaf 
landa Berline gelecelini. bıldir- roP oynamaf1aTdır. lqitizln büyUk kabine ~J.flftııJ• kahn~ kat~iyen biT ~ ,tehirleridir. Anc~~ ihtilaf 

. . harici JllYattl m...... 4elil.. fakat cicldı niebetler alamaz. Çunkü ya. 
ınektedır. btt nıukab.met ıle karıılamıılardır. •.ırf dahili ~ ..... eleeisla. kmda naeee•in halledi'~eii ürnicl 

Muhabir, Bedinin saWıiyettar Fakat uilerin petrol t8'İAtına nML Hük6aaeti ...._ a,He ı~- okmıınektadar. Abi takdirde Bal • 
~ iM& haberi tefld edtıli - aıarlar ika Mmit oW1 L\eq ... .iııJ1M fibi. L~; .ı • .......... i" aar • kalpa l.duiuna Wel .. • 
~ aı ..... .,~. ,, t.............. . 

Sabahtan Sabaha: 

Hanendenin imtilıanı 
latanbul Belediyem sdinolard. okuyan ve çalaa eaa"atklrlan ce

miyetleri vuıtaaile imtiha• davet etmif. Buna cidden lünm var. 
dtr. Çünkü eak.i ,,e J'enİ belte!er liyakat8iz aiıdardan lıallr. diliae 
fena tekilde seçiyor Birkaç ey evvel Ankara Tadyosu için çalıca ye 
okuyucu aluurken de aanıaedlor, mütahuaa bir be-yetin konutro. 
lundan ıeı;arilmitti. Y abaız .ki tabirle hanendelerin untihana zan • 
nederim eade uaule ve notaya haredilmit, intad ve kı-raete c-hem
miyet verilmemit. On .. n için hlll (naime) nin saynını çatlatanlar, 
(selmipT) gibi türkçe kelimeleri e.kİ imlasına IÖre selmeyor fe\· 
tinde okuyanlar eksik deiil 

Muaik:ide bir süfte tabimi m•aeleei vardtr ki bu okvyan .. ,·rıt .. 
Unn edebi zevkiDe côre kıymetlenir, Ayna besteyi. aynı tarkı11 
okuyanlar arasında tesadüf edilen biiJGk forlr.lar hq k~ sörii. 
nen kıymetten aelir. Okuyan un'atklna y.alnız. nota ve ueul bil-
mai UEi c!eiilclir. Edebiyat ile de ...... o...... lbımdıt. S. 
noktadaki noluamdır iti en tanlDIDlf Wr erk• ~ucu süfte tak
IİID.at1Dda muvaffak olamıyor v• bil& caiları:n blimetıinin aa,.um 
çatrlatmakta de'YlllQ ediyor. 

Son zamanlar.la •W •• ..lil9 Mı.'• C..ul radyoda yetiftirc&
ii belan oka~ ......... .a.a ... noktaya dikkat eclewek 
birçoklaiuu ıtlah etti. Eier JazİDO ve lokafttada okuyanlar için im
tibaa açılacaksa bu ketrolu ,..pac.ak heyeün de bilh:.Ra buna e
...... .... Yeraaemim il&emek .._..,,mM.edır. 

~2J-"- ~, .. 



4 Sayfa SON POSTA 

( Şehir Haberleri ) 
Eğ lence yerlerinin 
tarifelerine zam 

icrası kararlaştırıldı 
İçki, kahve ve çay 
fiatları bir miktar 

artırılacak 

!Belediye iktısacl ışleri müdür -
lüğü yen: veı·gi zamları dolayısile, 
eğlence yerl<?rini::ı tanfeleıinde 

bazı tadilat yapılmasını kabul et
miştir. Ancak hu tadilat, vergil<>re 
yapılan zam nisbetlerinde ofacak, 
yalnız inhisar içkilerin n yeni zam 
ları tarifeye ilave edilecektir. rn. 
ğer taraftan kahve ve çaydan a • 
lınmakta t olan istihlak v.::>rgileri -
n~n artırılması üzerine kahveciler 
belediyeye mtiracaatb çay ve kah
ve iiatlannın artırılmasın: iste -
mişlerdir. 

Yapılan tetkikler sonunda, lüks 
sınıflar mı.istesna olmak üzere dl... 
ğer yerlerde kahve ve çay fiat -
laırına yüz para zam yapılması 
muıvafık görülmüştür. 

İnh;sar maddelerile vergileri 
artırılan diğ0r mad<lelerfo stokla
rı hakkında mahye şubelerin~ be
yanname verme müddeti dün ak_ 
şam bitmiştir. Bu beyannamelerde 
g"sterilen rakamların do~ru. olup 
o'madığının tahk;kine bugünden 
itibaren başlnnaca ktır. 

Mısırçarşısında 
neler yapılacak? 
IBeled ıye ve Müzeler idaresı 

Mıs·rçarşısının tanzımin~ aid pro
jeyi müştereken hazırlamış1ardır. 

Bu projeye göre; çarşınm harici 
duvarları üzerind~ bazı ufak tefek 
tadilat yaılacak ve cephe d:emizle
tilecektir. Dükkanların fayans ve
saiıre kaplanmas•na müsaade edi
lecektir. Umumi yolla ve dükkan 
önlerine altı köşeli Türk i~i beton 
tuğlalar döşenecek, ışık girebil -
rnesi için duvarlar111 altnıda birer 
metrelik pencereler açılacaktır. 
Çarşıda altı baharatçı dükkanı 
için yeniden yer ayrılacak, diik -
kanlarda frigorifik tesisatı vücu
da getirilecek.tir. 

Halkın yersi~ telaşının sebeb olduğu ... ~- ] ... 
zorakı ekmek sıkıntısı ' ~ - " 

Ş h .. -~ 1 .. k oKUYvcv e re uç gun u ME."TuP~R_' 
Gazınolarda ıçkı 

fazla un verildi içmek mecburiyeti 
İsim ve adresi bizde mahfuz 

Ve ek~ek bollaştı ::k;:~~~c~:;;:y!:;dd~~~~ ::: 
. tırlan yazmaktadır: 

, ccPazar günü Yenikapı<la bir 

fBa.staTafı 1 inci sa11f arUıl 
kmtısı ,görülmüş, ilk ön::e müşte
rilere 250 gra.'ll ekmek verilmekte 
(.ken bilahare 125 gram verilmeğe 
başlarumış, daha sonraları hiç ek • 
mek bulunamamıştır. 

(Bu sıkıntıya en mühim sebeb, 
dün de yazdığtmtı: gibi bu ay için
de yapı.Jıması mUJhtemel olan umu
mi pasif ~rnrunm::ı. tecrübesinin 
ıbir iki gün içinde yapılacağı şa
yiasının halk arasında yayılmış oL 
ması ve halkın tk.mek9;z kalına -
mak üzere :nanasız, yersiz bir tela
şa kapılmış bulunmasıdır. 

Birçok kimsel~ 24 saat kimse
nin dışarı çılrmıyacağmı tahmin e~ 
derek günlük ihtiyaçlarından fazla 
ekmek satın almışlar, fırınlar da 
norrr.al imalat yaptkları ıçin, bu 
fazla talebi lcarş•.lam!yacak bir 
hale gel:m.işlerdır. Bilhassa fıran
cala sarıfiyatının da tuhdid edildi
ği b;ır sırada lıalkın bir günlük ih
tiyacından çok fazla ekmek alması 
sıkınıtıya ba5lıca sebeıb o~muştur. 

Bundan bajka fırıncılar şirke -
tine iştirak eden fırıncılarm, bazı 
fırınlarrn kapalı tutulmas1 yüzün
d::n, bu fırınlara isabet eden un
lar da kendi: ellerinde toplamış 
bu'undukları ve bunları Zindan -
ka.p·sındaki perakendecilere çu ~ 

val ıbaŞlna 50-60 kuru~ fazla bir 
fiatla sattı;kları iddia e<lilme;Jüe
dir. 

Başta vali ve belediye re~sı 
doktor Lfıtfi Kırdar olmak üzere, 
vilayet ve belediye erkanı dün ek
mek Slıkıntısı rneselesile meşgul 
olmuşlar ve icab eden tedbirleri 
almışlardır. Alakadarlar ilk teıt -
kik ve tahkikat sonunda yukarı -
da da yazdığımız gibi bu sıkıntı
nın .başlıca sebebinin halk,n pa -

Vilayet dün bütün kaymakam -
lıklara ekmek imalatının çok sıkı 
b'r şekilde kontrol edilmesini cm
re1ımi§, bir taraftan da fırınlara 
derhal üç günlük fazla un verme-
ğe baş:amışttr. Üç günlük faz]a un 
veri1mesi üzerine fırınlar ımalatı 
artırmı.şlardır. Bu ted~oirle- saye -
sinde dıün ak~ama doğru şehirde 
ekmek sıkıntısı ka1mamıştır. Fı ~ 
rınlara v-erilen fazla onun tama -
mile istiıhlak edilip ea · ıme::liği de 
çıok sıkı bir ~kilde kımtrol edile
cektir. 

Vali ve bele<l;ye rei.si doktor 
Lutfi Kırdar dün ekmek sıkıntısı 
hakkında şu izahatı v~rm' ştir: 

c- Pasif # Korunma tecrübesi • 
günü tedbirli bulwınıak arzusile 
fazla ek.meg istiyen halkın tatmini 
için üç günlük fazla unun bütün iı 
rın}ara teıvziim lüzumlu gördük. 
İstanlbulda yevmi çıkan ekm€k 
m:ktan aynidir. Bu üç günliik faz.. 
lalığın, tedbirli davranarak fazla 
ekmek almak istiyen va.~andaşla -
rım:21n ihtiyaçlarını karşıhyacağı 

tabiidir. Bu itibarla artık b:r ek -
mek sıkıntısı mevzuufbahs değildir. 
Maama:fiih habe-rs z yapılacağı bH-

gazinonun gölgelikli yerinde i -
dik. 

İç.ilen meşrubattan sonra 1 O 
kuruş da sa.l farkı alındı. Bir u. ! 
rahk gazetenizi.1 o günkü nüs- • 
hasında içki meselesi hakkın -
daki anketinizı merakla tetkik 
ederken, yanıma sokulan gar • 
son: Burada içki .içmeğe mec -
bur olduğumuzu, aksi halde 
masayı •e~kederek. {güneşten 
adeta bir cehennem sıcağını an
dıran) dış taraftaki masalara 
gitmeı:rllı.in icab ettiğini ilave 
ediyordu. . 

Diğer tarafta içki ile azami 
mücadele teşebbüsleri yapılır • 
ken birçok vatandaşlanmızı 
böylece içki istimaline mecbur 
etmek, veya rnhatını kaçırmak 
gibi bir cür'ete girişmek salahi- : 1 
yetini l~mden aldıklarını müna- ; ' 
sili lisanla so.·duğumda: Bura~ ~ 
da halka mecburZ içki içinnenin : 
belediyenin bir emri olduğunu ~ 
açıkça anlatıyordu. Öyle tah- e 
min ve arzu ederiz ki, beledi -
yem.izin böyle bir salahiyeti, u
muma mahsucı bir ,gazinoya ver
mesine ihtimal yoktur ..• 

Netice itibarile bu yolsuzlu -
ğa belediyemizin nazarı dik • 
katinin çdulmesine gazetenizin 
delaletini s~ygı ile rica ederim.>> 

dirilen pasif korunma tecrübesi ,.,, ............................................ ./ 

ıçın hemşerilerimizin şimdiden 
fazla telaş göstermesine mahal yok 
tur. Çünkü tecrübe nihayet b '.rkaç 
saat devam edip biteceğine göre, 
hayatın normal seyri bozu1mıya -
caktır.> 

Öğrendiğimize göre şehirde bir 
ekmek buhranının kat'iyen i.hıti -
mali yoktur. fcab eden bütün ted-

birler alınm1ş olduğu g'ibi değir -
menler, silolu da tıklım tıklmı 
dolu bulunmaktadır. 

Bir katil 3 seneye 
mahkum oldu 

Şilenin Kumbaba köyünde iş .. 
lenen bi!f cinayetin muhakemesi 
2 ınci ağıroeza mahkemesinde 
dün neticelenmiştir. 

Asker ailelerine sif korunma tecrübeleri yapılaca~ 
ğı havadis~ üzerine fırınlara yer

ya rd ı m genişletiliyor siz bir tehacüm göstermeleri oldu~ 

Eminönü Halkevinde temsil 
ve konferans 

Cinayetin faili bulunan çob.rn 
A·hmed Gül bir gün kırda hayvan
larını otlatırken, evvelce kendisi
ne koyun çanı satmış olan Tevfik 
yanına gelmış. ve alacağını iste -
rniştir. Öteki vermemek isteyince, 
aralarında kavga çıkmış ve Tevfik 
eline geçirdiği bir sopa ile Ah _ 
med Güle vurmuştur. Bunun uze
rine Ahmed de derhal bıc;ı:.ğını çe
kerek. bir hamlede Tevf ğin kal
ıbine saplamış ve hasmını kanlar 

Dün öğleden evvel, vialyette ğu neticesine varmışlardır. Maa - Em'inönii Ha1keovind.en: Yar -

Haziran 

Robert kollejin yeni meiunları 

-;bert KolleJ'in 78 inci diplo - ye diplomaları tevzi olu·nmuştu 
ma tevzii merasimi dün Bebekteki Bu sene Koılejin muhtelif kısım} 
Ko])ej binasındR. davetlilerin ve me- rmdan 2 7 talebe rnelun olmu~tu 
zun talebe veliI.erinin iştirakile ra - Ko!lejclen me~'n olan Türk tal 
~ıl~ıştır. ~er.ısıme saat 1 7 de Is - benin sayısı 9 dur. Bunların üç 
tik.lal marşı!e başlanmış ve ilk ola- '"h di t 1 · ı k ·k "h d' 

k b k dl A k d 
. , mu en s en, ı e e trı n1u en ı 

ra u ma sa .i n ara an şebrı. li"' kı d 4 ·· ki "l · 1 · b 1 O d b' gı. smın an, u ma ne mu ıen 
mıze ge mış u unan r u me u- . . ... . . . 
su Se'Jim Sırrı T arcan söz alarak dısligınden, 1 t de edebıyattan m 
mezun·lara çok alkışlanan bir hita~ zun olınuŞlardır. Merasimi mütea 
bede bulunmuştuT. Selim Sırrı Tar- kıb davetlilere Kollt!jin bahç,·de ha 
candan sonra söz alan mekteb mü- ~rlanan büfesind-: limonata ve pa!l 
dürü Dr. Wiyght de mezun talebevi ta ikram edilmiştir. Ayrıca bu g 
tebrik ederek muvaffakiyetler te. - ce mezunlar şerefine mekteb tara 
menni etmi~tir. Müteakıbeo talebe. fından bir yemek verilecektir. 

Ahmed Haşim · ihtifali dün yapıldı 

. aır Ahmed Hıiş.imin ölümünü:ı «- 9 3 3 yılının 4 Haziranınd 
u inci yıtdönümü münasebelilc E ~ ve daha genç denecek bir yaşt 
yüb Halkevi tarafından tertib edi. ölen şairin bugün 8 incı öWm yıl 
len ihtifal dün mezarı başında ya - dönümüdür. Faka~ o halen )'· anıba 
pı)mıştır. şımızda. Seneler ne kadar çok. ıı 

İhtifale şaat 14 te HaJkevi rf:'isi lcadar çabuk geçersl! geçsir. o he 
Şahab Efe ı.uafından söylenilen bir zaman şiir dünyasında yaşıyanlan 
hitabe ile Başlanmıştır Bilahare yarubaşındadır. » 
merhumun en yakın arkadaşların - Salih Zeki Aktaydan sonra gen 
dan Salih Zeki Aktay Ahmed Ha.. ler tarafındaa şairin eserlerinde 
şime aid hatıra ve tahassüslerini bazı parçal:ır inşad f'<lilmi~ ve E 
ifade eden bit hitabede bulunmuş yiib HJkevi (tiıuafrndan roezar~a 
ve ezcümle demiştir ki: bir çelenk konulmuştuı. vali muavini Ahmed Kınığın reis- ma.fih iddia edilen diğer hususlar dımsevenler cemiyeti namına Evi. 

l! ğinde kaymakamların iştirakle üzerinde de ehemı:niytle tahkika- mi salonun.da Perşembe günü (bu
b.r toplantı yapılmıştır. Toplan - ta başlanmı~iır. İddia ed1'.ldiği gibi gün) saat (17,30) da Üniversiıte 
tıda asker ailelerine yapılmakta verilen unları fırancala, simid ve Edelbiyat Fakültesi ,profesörlerin
ol:ın yardımın genişletilmesi ve börek imalatı için başkalarına s:ı- den Halide Ed;ip tarafından (Türk 
yeni ıtahsisat temin edilmesi hu - tanlar veya kawen un saklıyan !ı- kadınının milli vazifeleri ve gö
suı.sunda görüşülmi.i~'. yeni bir for~ rıncılar bulunduğu anlaşıldığı tak-

2 nci ağırceza mahkemesi suçu Breslav panayırın a ürk pavyonu içer:is:nde yere sermiştir. c d T ) 
sa'bit olan Ahmed Gülü hadisedeki! .._--------------------~---..-1 

mül hazırlanmıştır. Bu fo::ınül va- dirde bu fırıncılar en şiddetli bir nüllü hastabaku:ılık) :mevzuunda 
li ve beled:ye reisi doktor Lutfi surette cezalandırılacaklardır. bir konferans verile<:ektir. Bu 
Kırdar tarafından Ankarada Da - konferansa bütün yurddaşların 
hiliye Vekfıletine arzedilecek, ' -ı gelmeleri rica olunur. 

tahrik sebabler:ni de nazara ala
raık. ceza kanununun 448 inci 
maddesine göre 22 sene müddetle 
hapse mahkum etmiştir. Fakat, 
yaşı on sekizi geçmemiş olduğun
dan bu cezası da 3 seneye indiril
mi~ir. 

tasvib olundı.;ğu takdirde tatbiki- 1.000 cuval kahve Cuma ve Cumartesi akşamlan 
ne geçilecektir. saat (21) de 'l'smsil şubemiL So~ ( K •• .. k h b 1 ) fQO sandık fokl'm cKral Öcliı)> isimli (5) per- " __ u_ç_u __ a_e_r_e_r __ 

Vali Ankaraya gitti ' ddik trajed·sini tem5il edecektir. • Kadıköyde Altıyol ağzında -
- Vali ve belediye reisi doktor d k Bulunmak istiyenlcrin davetiye - ki üç adada bulunan l:..innların i.9 -

Lutfi Kırdar, dün ak~amki eks - çay ag"" ıtılaca lerini büro111uzdan almaları rica timlaki tamamlanmak üzeredir. Bu ı 
P

resle Ankaraya hareket etmiştir. 1 G C t . t hir sahanın açılması işi on güne kadar o unur. eçen umar esı ~ e - ikmal edilecektir. 
Vat: hareketinden eYvel kendisile Son günlerde şellrimize gel- ·1· ..ı ,.,... 1 · 6 H 

1 1000 ı k h dilen tetm.Sl ın uav<;l,ıye er.ı a- e Dün muhtelı·f Av~upa m·m-
görü.:şen biır muharririnıize, Anka- miş bu urıan çuva a ve- · ıd · • 

l k 1
• nı"n ne aekı'lcfo perakendeci es- z:ran Cuıma günkü temsı e mu - Jeketlerine 12 i bin liralık mal ih- ı 

rada birkaç gün !rn ata · vi ayet ve " nafa tev::i. edileceği henüz ka - teberdir. raç edilmiştir. Bu arada İsveçe ve 
be:ediyeyi alii.kadar ~~en mluhtelii rarla,urılmamı~tır. Bundan ev- Macaristana deri İsviçreye kuş ye-
iş'er etrafında veka etler') te - vel birlikbr tarafından yapılan 660 kuruşa ayakkabı mi, Romanyaya çiroz, 1sviçTeye 

rnaslarda bulunacağını söylemiş - tevzı'atın, bundan sonra la"e h l yaprak tütün, lngiltereye keten eL 1 .,, Son günlerde üzerinde bir ay i 
tir. Müsteşarlığı tarafından yapıla - tenkidler yapıhn tek tip ayakkabı- yafı ve İta!yaya balık sevkedilmiş-

Lutfı Kırdar, Pazar günü .şehri- cağı tahmin edilmektedir. Ay - nln imali hus•J&unda dün Ticaret tir. 
m .ze d önecehtir. ni @manda Mersine, .Portsaid e Arnavudköyünde Lutfiye ma 

inhisarlar Vekilinin tetkilderi 
inhisarlar Vekili Raif Karadeniz 

dün de tetkiklerine devam etmiştir. 
Vekil, öğleye kadar lnrusarlar U -
mum Müdürlüğünde me~gul olmuş 
ve öğleden sonra da gümrük ve in
.hisarlar dairebrınd~ ktkik)er yap -
mıştır. 

Odasında bir toplantı yapı)mı,tır. 
limanına ~ühim miktarda kah- Katibi umumi Cevad Nizami, halk hallesinde husıısi idareye aid 19 e-
ve gelmiştir. tipi ayakkabılar üzerinde yapılan vin satışa çıkn!lması kararlaştırıl • 

Bugünlerde l 00 sandık çay tetkikler hakkındaki rnporu okum-.ış mıştır. Evlerin satılmasına yakın -
daha tevzi edilecektir. Çay tev. da başlanacaktıT. 
ziinde, k.thve işinde olduğu gi- ve 660 kuruş.ı bir çift erkek is'kar. 
bi sıkıntı çekilmiyeceği ankşıl- pininin yapılmasının mümkün ol -
maktadır. duğu neticeJine varıldığını söyle -

\.. ) miştir. Rapor Ankaraya gönderil -
-------------- miştir. 

Pazar Ola Hasan Bev Divor ki: 

e Anamur sahil sıhhıye merke
zi. Sıhhat Ve1<aletinin gördi.iğü lü _ 
zum üzerine 1 Hazirandan itibaren 
kapatılmıştır. Bl1 itibarla Aııamura 
gelecek olan gemilerin sıhhi mua
meleleri bu tarihtf'!n itibaren Ana -
mur Mıntaka Liman Reisliği tara_ 
fından yapıl:ıcaktır. 

- Hasan Bey, eski -
denberi garibime gi -
der ••• 

... Mesela 
eldiven .• 

gömlek, .. . Mendil, kıra vat 
gibi eşya satan dükkan
lara neden ctuhaiiye> 
mağazası derler? ..• 

lfosan Bey - Jı'ıatla
rı güfünç derecede yük
sek malla.- sattıkları 
için olmalı. 

·( TiYATROLAR) 
cağaloğlu Çiftesaraylar parkı 

7 Haziran Cunı.nrtesi akşamı 
Bostancı İskele paık: tiyatro kısmı 

5 Haziran Pı:!rşembe ak.şamı 
Maruf film reji.>örü 

VEDAD ÜRFİ 
KANii! 

adlı büyük eserın bizza.t ba_, rolünü 
oynamaJı kab . etmiştir. 

Berttn büyük elçimiz Hüsrev 
Geredenin huzurile açılan beynel -
miJel Breslav panayırında Türk 
pavyonunda bilhassa likörlerimiz, 
halılarımız ve t:ftik~erimi.!: teşhir e-

dilmiştir. Yakandaki resim sergi • 
nin muvaffak köşelerinden birini 
ve M. Kemaiettin Kumbaracılar ta 
rafından teşhir edilmiş Türk mamu 
lat ve mah,,ulatını göstermektedir. 

İstanbul Fiat Mürakabe Komisyonundan: 
68 No. ıu ilan: Yerli kaput bezleri ile >pli~nn:n t;..ıptan sat!Şbrmda 

azami satış t:atı fabrıka. s'.\tış fiatına gaıvri safi kar olaraı, % 3 i!awsıle 
elde edilecek fiattan ıbarettır. 

67 N<>. ıu ilamn ıpaınuklulara ve pamuk iplikle:iae aid kısımları bu 
şekilde tadil t.ditmi~';r. (':1:309) 

Bursa Nafıa Müdürlüğünden: 
ı - Karacabey - Boğaz yolunun ikinci kilometresindeki Ulu kt>prü _ 

nün ahşap olarak yeniden inşası 9568 llra 04 kuruş ke§i! bedeli!e açık 
eksiltmeye konu.nıuştuz. 

2 _ Eksiltme 16/61941 Pazartesi günü saaıt 16 da Burs.ı Na.fıa mü
dürlüğü binasında eıt.-;i:itme: komisyonu tarafından yapılacaktır. 

3 - Talipler, bu Lşe aıd p:oje, keşif, silsilei fiat, ek.sılıme, bayındırlık 
i.Şleri genel, hususi ve fenni şartnamelerle mukavele projesi ve diğer evra
kı Nafıa dairesinde görebilırlet. 

4 - Taliıplerın ei<..:;iltmeye ı~tirak etmek için 717 lira 60 kuruş muvak
kat teminat makbu . .m vrr1ncJeri, üçi.i ncü maddede yazılı evrakı kabul ve 
imza etmeleri, bu ınşaatı yapub.leceklerine dair ihale guııünc1en evvel 
Bursa vil§.yetine müracaatla vesika almaları ve ticaret o:i~ma kayıdlı 
bulunduğuna dair 941 yılı vesikası ibraz etmeleri icab eder. 

İsteklilerin muayyen girn ve saatte Bursa Nafta Müclür!üğü dairesine 
ge~meleri ilfın olunur. (40261 



5 Haziran SON POSTA 

~ Resmi Tebliğler) 
İngiltere 
üzerinde 

Londra 4 (A.A ) - İngiliz hcı.
'Va ve dahili emniyet nezaretlerinin 

teb~~~ gece lngiJtere üzerinde diiş- c 1 h 1 n n 1 m d 1 ft ı• u I n 11· 1, 1 o•• r mamn büyük faaliyetı olmamıştır. 
ıngif~enin ~rkında, şimali şar • 
kisinde ve cenubu garbisinde bazı 
yerlere bombalar atılmıştır. İnsaı?- Ç • 
ca az zayiat oldu6u haber verilmek evıren: 
tedir. Maddi hasar da büyük ol - Sağlığında onu tanıyanlar sever, 

ismet Hulusi 

mamıştır. Bir yerde evler yıkılmış- hürmet ederlerdi: 
tır. - Tam bir dünya adamı derler-

Dün gece bir düşman tayyaresi di. 
düşürüldüğü haber alınm1ştır. Arada strada kansından da b~-

Alman tebliği his geçerdi: 
Berlin 4 (A.A.) - Gecikmiştir: - O da dünyanın zevkini çıkar-
3 Ha:zitran tarihli askeri tebliğ: rnas.ını pek iyi bjlfrdi. 
Donanma ve hava kuvvetleri Göz göze bakışlarda, dudak bü-

Ma)'ls ayında da Büyük Briıtanya- küşlerde gizlıden gizliye yapılmış 
ya karşı ticaret harbine muvaf.fa_ dedikoduların: 
kiyetle devam etmişlerdir. Mayıs - N~sıl dediğ~ .. gibi değil ~i? 
ayı zarfında düşman 746 bin ten · · · Bız zaten butun bunları bıli. 
kayıbetı.'n.iştir. Mayinlerden müte _ yorduk. . . 
vellicl düşman zayiatı bu hesaba Manasmı veren ıfadesı ayan be-
daıh "l d -·ıd· yan okunurdu. 

''- egı ~· Sağlığında omı tanıyanlar, gü -
Dün ve dun gece hava kuvvet- nün bir.inde öldüğüniı de haber aL 

leri, kuvvetli himaye altında sefer mışlardı: 
eden kafilelere yapılan baskınlar - Cennetlik ruh. 
esnasında İngilterenin doğu sahili Dediler ••• Ve gene göz göze ba-
civarında cem·an 21,100 tonluk beş kıştılar: 
vapur baıtırmış ve diğer beş şilebi - Tam bir dünya adamı icli. 
de cidıdi surette hasara utratm11 • Ahrette de cenneti bohyacaktır. 
}ardır. - Karısı güzelce idi yada olanları o anlatsın da, biz din yadan buraya gelmiş olan karısının 

Bundan oaşka, Tynl!! ve Hum _ - 9üzetce mi, haydi haydi bak- liyelim. aldatmış oldu,-unda şüphesi çok k.ıv 
ber mansablarında kain liman te _ l~yı ~~·N~dan çıkann, tam mana.. * vetli idi. Kimbilir belki on defa, 

1,-satı da bombardıman edilmistir. sile guzekh. . Cennetlik ruh, cehennemi gör. belki bir deh, fakat aldatmıştı 
Ş·m lA Af "k d T "-· k .. ~.. - Kocaaı Tahmetlik de çok se- mek artUSJna kapılmıştı. Kendisi- ya... Höcrede devirlerini tamamla 

ı a ı n a a, ovru onun- d" h h d im ı k d 1 b·ı· d' "hm de hafif topçu faaliyeti kavdedil _ ver 1 ySea. l k hm t nin izmetine ta ıils e i is huri e- mış çı mış a o a ı ır ı. mı an. 
. . .. • . - ven yanız ocası ra e - re arzusunu anlattı. Huıileı ·başhuri- danna dôndü: 

mıştır. Bu gece duşman kesıf bu- lik mi idi. ye arzettiler. Başhuri cennetlik bir - Bir kadm aoracakum. 
lut'a~dan istifade ederek az mik- - Canım efendim üzkürü mev ruhun bu uzusunu yerine getirmek - Sorunuz, ben buraya girip çı-
ta"Xla tayyare ile Scıhlesvıig Hols- taküm biJhayır. ' te mahzur görmedi. Cennet ve ce- ka.nları tanırım. 
te"n'f bomba•dıman etmişse de ha- - Biz de fena bir şey söyleme. hennem arasmda irtibata ınemıı:r - Fani dünyada iken uzunca 
sar ha.fifıtir. Avcı tayyard~ri iki dik IU ... Güzeldi dedik. Bir kimse- meleklerden birini cennetlik ruha boylu, sarı saçlı muntazam enc!am
İngiliz muharebe tayyaresini dü ~ nin güzel olduğunu söylemek fena mihmandar tayin etti. Ruha ateş lı idi. Burnu biraz ~İyrjce. 
şüııımıijşlerdir. bir şey midir? tesirinden kor,ıyacak gömleklerden Mihmandarı melek hafızasını yok 

Dün gece düşman garbi ve şi _ - Fakat bu kadarla kahnadı. gi~irdiler. M~\mandarilc- birlikte hu gibi bir iki saniye durdu. 
mali Alma.nyanın muhtelif yerle _ .. - .~erkcs severdi, bu fena bir c~~e~n~~~. girdi. C~he~nem bu ... degrV·ı ~;esinde bir et h~ni vardı 
r·ne de yangın ve infilak bomba _ soz mu? Herke-ı ondan nefret eder Turlu turlu azıııh ıek•llen var. 
}arı atmıştır. B"rkaç tayyare de d.i demedik ~a. . D~·~t~~hı -~Aeşbur La Di~ne .co- - Ta kendisi. 
B r .. . rl ,,.,,+ öı ·· - Nasıl so}'i.emclı. modıe sını hula:u etmek ruyetınde - Hatırladım, dedi, fakat o bu. 

er ın ~~erı~ e ~~m.....,,.ur. .u -:-re - Sözün kısası, merhum zat olmadığ1m için bu baliis üzerinde rada değil. 
yaralı ıtı~arıle nısoeten az zayı~t cennetlik bir ruhtur. duracak değilim. Nıtekim cennetlik Cennetlik rıhun yüreğine su ser
\•ar'i-ır. B rkaç :nt.-sken. hasar: ug- - O muhakkaktır. Şimdi o ruh ruh da azao ş~killerile pek fazla a. pilir gibi oldu. Fakat mihmandan 
ranı:ştır. Asken veya 3ktısadı ma- uçtu, mertebesini bulmuştur. lakadar olmamışt!. O bilhassa ruh- henüz sözünü bitirmemişti, devam 
hiyette has3r yoktur...... - Ne mutl'1 ona... lan tanımall için dikkatli dikkatli etti: 

ltalyan teblıgı - Merhumeden hiç ı\iphelenme oalara bakıvordu. Muhakkak bir - Onu burada göremezaı.ruz, 
Roma, 4 (.A..A.) - ltalyan or- miş miydi? aradığı vardı. cehennemin çol:. fa1.!.1 kızan tarafll'l-

dula rı umu~! karargihınııı 364 nu _ Kim biHlr, belki ıüphelenmiı- Mihmandatı melek h rmı biraz serinletmesi için vantila. 
h h

l.... f k ce ennem t .. . k ll Ç '- 1 
mara .. te . ıgı: . . tir, a at izhar, .ettiğini rören olma~ höcrelerinden birinin kapısını açtı: .. ~~.yenne .u .ınıyoruz .. \inıı;Ü ge -

Dun gece tayyarelenmız, Malta dı. . · Her höcre kapısını açtığı zaman aığindenben hiç durmadan dönü -
adasının tayyar·! limanlarını bom- - Ahrette kozlarını pay eder - yaptığı gibi, cennetlik ruh bu höc.. yor. 
ba~ıma~ et!'1.işlerdir. .. .. )er. .., rede sakin ruhl,uın da ne çeşid gii-

Şımalı Arnkada Tobruk ussune - Eger kad1n günahkarsa o nah iıledikleri hakkında izahat vt"r-
luırşı hava bombardımanları tec • muum kocanın ahrette hali nice o- di. 
did edihniştir. Limandaki batarya- lur. - Burada bulunanlar, kocaları. 
Jara ve demirli bulunan gemilere - Ahret~e huriler varmış. Cen. nı aldatmıı kadınlardır. 

Dahiliye Müsteşarı 
vazifesine başladı 

isııhetler vaki olmuştur. Bir vapur - netlik ruhlam kevser Şllrabını sunar Cennetlik ruhun bakıılanndan bu 
da vangın çıkmıştır. Tobruk·un şar- ?arınış. Cennetlik de onların elle _ çeşid ruhlarla daha fazla alakadar Ankara, 4 (Husu111) - Dahiü -
kında hücuma uirayan diğer bir rinden tattığı kevser şarabile mest.. olduğu anlaşılıyordu. Ruhlar kız _ ye Müsteşarlığına Emniyeti Umu -
varmrda da yangın çıkuılmışer. olur. Her şey umıtulur biter. gın demir tepsiler üzerinde 'mevle- miye Müdürü Ali Rıza Çeviğin ta
Solhım havasında avcı tav)'arele - - Merhum hakkında da çok vi dervişleri gibi fml fınl dönüyor- yini yüksek tasdika iktiran etmiş _ 
rimiz, Hıırricane tipindeki iki fazla konuştuk. ]ardı. tir. Yeni nıü~teşar vazifesine baş _ 
düşma·n t-ayyareaini düşürmüş - - Merhume hakkında da. Cennetlik ruh sordu: 1larnJıfb.r. 
ler~!r. 3 Mayı~ gecesi düşman, Bin- - Üzkürü mevt.\\i'.m bilhayır. - Bunlar hep böyle dönerler --------
gazı ye karşı hır hava akını yapmış· - Biz de şerlerinden dem vur· mH Kömürlerden alınan 
tır. muyoruz ya.. Mihmandarı cevab verdi: nisbİ resim indirildi 

Şarki A.frikada garnizonlarımız- - Ah imkarı olsa. da merhumun - Hayır, kocalarını kaç defa 
la seyyar kollarımız, her !noktada merhume ile öbUr dünvada karşılaş- atdatmıtlaraa o kadar defa döner Ankara 4 {Hususi) - Ereğli 
anudane m~kavemet etmeğe ve yo tıklanna şahi,~ olabils~k. dururlar. kömür havz,uındaki ocaklardan fa-
rulmak hi1miye:1 faaliyet gösterme- - Şu anda kimbilir öbür dünya Cennetlik ruh, kocasını aladtan tihsal olunan kömürlerden yüzde 
ğ,. devam etmektedir. Galla ve Si- da nefer olmuştur. . kadın ruhların teker teker hep!'>İne üç olarak alınmakta olan nisbi re-
daıno ~~~ak~smda Om.o - B~tte: - Kim bilir. . baktı. Rahat bir nefes aldı. Fakat sim miktarının yüzde biTc indiril . 
g~ -~e~? .~zennde topçu faaüyetı Kimse bihne:ı derler amma, heL gene içinde bir şüphe mevcuddu. mesi Vekiller Heyetince k..llrarla, -
gorulmuştur. ki bir bilen de vardu. Öbür dün - Çünkü kend~Rind('n evvel fani diin- tırılmiştır. 
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HAZIRLAYANLAR: ' 

Prof. A. R. Thompson ve irfan Konur 

27 nciders 
Lesson Twenty - Seven 
Exereise from Lesson Twenty -

Six. 
Exerciae l 
1. İ have paste on nıy hands. 
My hands are sticky. 
2. The water is up to the top of 

the ibucket. 
Tıhe bucket is full. 
3. The oven is almost oold. 
The heat of the oven is not 

great erıough for bread. 
4. The oven is far from the <loor. 
The oook wlıo is near the oven 

is far from the door. 

nen tercümesi imkanı olmadığın
dan türkçeye uydurularak tercü
me edilmişti:. Mesela bugünkü 
metnin ilk cumJesi cevimh bir ev
ler sokağı içindedir> ~klinde ter. 
cü.me edilecekken bu ifadenin 
türkçeye uymaması yüzünden ce
vimiz, e:vler bulunan bir sokakta
dır• şeklinde çevrilmiştir. 

Our House 
Our house is in a street of 

houses. That is it with the numbre 
29 (twenty - nine) at the side of 
the door. İt :s a low building of 
stone with a wide <ioorway and 
two narrow window:;. The colour 5. Clouds of stea.m come from 

the kettle. 
The water in the kettle 

boili.ng. 

of the walls is white. Our house 
is is the property of my fathcr. 

Exerciu il - lill in 
blank•: 

the 

1. The heat of boilin.g water is 
great. 

2. After t fake some water from 
the !buıeket, the bucke-t will not be 
full. 

3. The men who arc ne3I the 
fire are warm. 

4. The men who 
thc fire are cold. 

are far from 

5. Buckets and kettles 
vessels. 

Vocabulmy: 
thirty (tErti) = otuz. 
forty (f0l'ti) = kırk. 
fifty (fİftı) = elli. 
sixty (s ksti) = altmış. 
seventy (sEvnti) =::: Yetmiş. 
ei.ghty (Eyti) = seksen. 
ninety (nAyn t i) = doksan. 

are 

one hundrcd (uAn hAnderd) = 
yüz. 

T e:Jtt and exereiae: 
Bu derste uzun bir metin ver -

mekte)'°iz4 Talebelerimize aşağıda 
izah edeceğ-mlz bir metodu ıtavsi
ye etmekle hem bu uzun metinle
rin ortaya çıkardığı m~külatı 
bertaraf etmiş, hem de kendilerine 
ingiliııceyi daha kolay anlama hu
susunda yardım etmiş olacağunı. 
zı üm.id ediyoruz. Metni evvela iki 
veya üıç defa okuyunuz ve türkçe
ye tercüme etmeks · zin aıılaınağa 
çalışınız. Yani ingilizce ıdüşürune· 
ğe alışımz. Bunu yaptıktan sonra 
bir .kağıd kalem alınız ve dersin 
tercümesini anladığınız şekilde 
yazınız. Bilahare kendi tercüme
nizi bu den!e verilmiş olan tercü
me ile karşılaştırınız. 

Not: Verd:ğimiz tercümelerde 
parantez içinde kelimeler bulacak
sınız. Bunlar ingilıue ciimlede 
bulunma)'lp türkçeye tercüme e
dilebilmesi için navesi zaruri olan 
kelimelerdir. Bazı cümleler de ay. 

Some of tıhc houses in tbe street, 
are not complete. The roof is not 
on bhe house opposit~ our house. 
Roofs kecp the sun and rain out. 
Another housc across the strcet is 
almost complele, but the walls are 
still <iark. The workmen will crush 
some chalk and make it into pow
der. 'Ilhen they will put water 
w :th this powder and make the 
walls white with it. The man who 
is by the door is the owner oi the 
house. 

The sch()')l ıs not far from our 
house, but :t is not in our strcct. 
The way to foe school is the rond 
at the end of our street. The 
s"'hool is a differcnt sort of buiL 
ding. 

İ't is of earth wiıth a bRse of 
stone. This base is a support for 
the carth walls. The door is of 
wood. The windows are high. 
Outside the school at the b:ıck is 
a place for play. 

We will go into our house. The 
outside of the hous~ is bright with 
sunlight but the inside is dark. 
My mother, sister, and baby 
brother are together ;Ln the room 
near the fire, On the f irc is a 
kettle. The water in it is boiling 
and the steam from it is wh!ıte. We 
make fires w\th wood and 
matclıes. Some fires are of coa1. 
The smoke fro::n the fire is in the 
air. This room is the only one in 
the ihouse with a fire in it. İt 
some houses thcy have fircs in 
their ıbedrooms, but we do nM. 

My mother and sister make 
bread. 'lıhey have a great vessel of 
paste on the floor. When the heat 
of the oven is great enough they 
will put the paste in it. Then we 
will have bread for ovr meal. 

Near the table is a bucket of 
water. İt is not quite full. My 

( Arkuı sayfa 7 sütun 6 da) 

0n yedinci asrın son doğan ço
cu klarmdandı. Miladın 1730 yılın. 
da rta.m otuz yaşlarında, samur bı
yıklı, samur saçlı bir civan yiğitti. 

Babasını ne kendisi, ne de ana
sı !bilirdi. F akat, muhakkak ki, u. 
zun boylu, sarışm ... güzel bir er
kekmiş. Çünkü anası, esmer, kau 
k~ı. kara gözlü, kara ıbiber bir 
çingene di~beri idi. Anasının Cive. 
lek Mustafadaki nişanı, kızılım

tırak palçık rengjndeki derisi idi. 

Ç:algan İstan.bal 
kendisine cbayram müfettişi!> 
ünvanını vet'en Civelek Mustafa 
lstanbuldaki yeniçeri kullukları
nı dolaşmağa başlamıştı. Tabii ar. 
kasına. çocuklar-dan, ve meraklı.. 
lardan mürekkeh büyük bir de ka
labalık takılmıştı. Nerede bır ka
labalık dükltan görse, önünde du.. 

Çocukluğundanberi ele avuca 
SJğmamıştı. Bir kapı edinememiş
t i. Arkadaşları ve muhiti tara:fm
dan daiına sevilmi ş. s -=vildikçe şı
marmış. şımardıkça delirmiş idi. 
Fakat, mayasında zarafet, şınll
lik, incelik vardı. Yapmadığı re
zalet kalanam:ş, batakhanelerde 
çiçek g>bi açılmıŞtı. Bir baldırıçıp
lak külhaninin alın yazısı olarak 
elinden ikan b ile çıkmıştı. Yirmi 
üç yaşlarında iken tersane zinda. 
nına .girrnekıten, tüvana vücudunu 
çamurlu taşlar üstünde çürümek~ 
ten, muıhitinde uyandırdığı s~vgi 
sayesinde kurtarabilmi~, Bal::ıtşah 
iskelesindekı köfteci dükkanında 
kalyoncu neferini vuran adamı, 
gören çıkmamıştı. 
Ciıvelek Mustafan ın Yolgeçen 

hanında bir o;insı vardı . F::ıkat, bu 
odada ayda bir gece ya tüner, ya 
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ruyor, !kaşlaı-ını çatarak bağırı
yordu: 

Civelek Mustafa sahnede 
- Bakın adamlar!. Ben bayram 

mUfettişiyiın!. Dükkanların nok
san ve kusurlarını teftişe çalışı

rım .. , Ben sizin içın uykumu ve 
rahatımı terkettim. Gece ve gün-

tüınemezdi. İstanbulun uygunsuz dı. Küıpte ise hasırı parçalardı. 
takımından nazenin kadınları, o- Fakat bazan, Civelek Mustafanın 
nun ıslığını işittiler mi, •Civelek ıslık ;le kapı açtıramadığı da o
geldi!> diye yerler:ndcn fırlar, e- lurdu. O zamanlar, kahve peykele. 
ğer bir erkek misafirleri varsa : ri, kum. kömür, odun, soğan ka~ 

- Aman er.im geldi! 1 yıkları, su kemerlerinin altı ve üs-
Diyerek adamcağızı bir hasıra tü, ıboş arsalcı r kendis ine dnima a

sarıp yüklüğ'.! ıtıkar, yahud da ko- Ç1 ktı. Bunlardan bıri olmazsa birı 
caman ıbir küpe sokup ağzını ka- bulunurdu. 
parlardı. Kadının ufacık bir iştue. Civeleğin iki eli bi'rer altın o
ti üzerine, Cıvclek te cNamahrem luğu idi. Avucunu sıkmasını bil. 
kokusu aldım' ... Ben adamı asa- mezdi. Bir elinin kazandığım ö-
rım! ... Ben adamı biçerim! ... Ben biri harcardı. Bir bulursa b ir, bin 
adamı kıyma gibi kıyarım! .. . Den bulursa bin harcardı. 
adamı ayağımın altmda ezer, pas- Bazı geceler. Yolgeçen hanın
tırma gibi çı :n ler kuruturu.m ! . . . > da ki odasına yolu düşer, içeride 
di ye ihomurdanmağa başlardı. A. bir yabancıya raslar, acı acı gü. 
dam hasır ıçinde ise. ki.'tpü kırar- lÜirnseyerek: •Yanlış yere geldik 

galiıba?!> deyip barınatak bir yer 
arardı. 

Civelek Mustafa ömründe hiç 
bir şey çalmamıştı. Kendi'sine aid 
olmayan bir şeye elini uzaıtmarnış.. 
tı, amma, sabahtan akşama tkadar 
iki bacağını uzatıp yattığı halde 
de aç kald ğı olmamıştı. Bu, onun 
tatlı dilinin bir sırrı idi. Civelek 
Mustafanm en rahat yaşadığı, en 
çok para bulduğu, hovardalık et
tiği zamanlar, bayramlardı. Bir 
de, saray düğünleri, padişah ev
Iadlannın doğum donanmaları idi. 
İşte o zama11lar, ele avuca sığmaz_ 
dı. Öyle ki, bazı maceraları, kah
vehanelerde, konaklarda, meddah
lara ve kıssacılara t:ikcnmcz bir 

mevzu olurdu. düz at ve eşek boynuna düştüıq ..• 
Mesela bır bayram da giyinmiş, Bakalım zevk ve safanız tamam 

.başına bir destar sarmış. sırıtma nu? ..• Sakın ha zevkinize dair en 
rengarenk bir ferace giymiş, çın- ufak lbir şey da...l-ıi eksik etmeyin. 
gıraık ve püsküllerle süsliyerek pişman olursunuz!!. 
deccalın merk<?bine benzettiği bir Sonra, etraiını saranlara döne. 
hayvanın üzerine kurulmuştu. Ya.. reık uaıve ediyordu: 
nına da, elleri deynekli on beş yir_ B k · ··ruhu' 
mi kadar zıpır herifler abruştı. - a ın ey nazenın gu v ••• 

B 
- ..l mı b kıt v dd Ey bu ·bayram gecesinin çıragan1 

u öUa arın aşına etgl an ya- .1 . k zuı m' Sizt 
pılını.ş yeniçeri keçesine benziyen olan çelebı e~ım, u . arı .. 
külahlar giydirmiş. onlan, merke- beDden tenbih ~e nasıha.t . ~1~ 
b

. . traf d ik .k. _ _ aşık biçarelerinıze ken<lıruzı dır 
mm e ın a ışer ı ışer "11'\l- s· 

terek şehri dolaşmağa başlamıştı. hem diıhem satmayın... ıze VUJl-

Bu ıgarfu alayın en önüne geçirdi- gunlan sakuı ha aldatmaşın! •. 
ği bir adam1n da eline bir terazj Meşhur Ali Pap narkına ıia19 
vennişti. En arkadaki tek omu- edinl ... 
zwıda da bir falakn "''ardı. Kendi ( Arlcaa 1W') 

• 
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Yüksek ziraat enstitüsü 
talebeleri köylerde 
tetkikler yapıyor 

Bergama kermesinde Kozak ve nnekıer )<OCA:S:USU 
Ktnık günleri güzel oldu !i:~~~~:.1:: 

Sin.a (Hususi) - Ziraat Veka
leti tarafından Orta Anadolunun 
zirai k.alkınmaaı ve .istihsalin aru -
nbnası eaasla::t üzerinde yapılmak
ta olan büyü~ ziraat anketi tamam 
fıamak üzıere her ytl tatil aylarınd3. 
Yübek Ziraat Enstitüaü talebele
rinden köylerde yapılan gezilere 
bu yıl da vil.1yetirxw. çevresindeki 
köyler üzerinde devam edilm~ğe 
başlanmıştlr. 

Bu maksadla Ziraat Enstitüsü ta
lebelerinden üç grup ıehrimize gele. 
rck üç ekip halinde mıntakalanna 
hareket etmişlerdir. 

Talebeler burada asistan ve zi
raat mı{allimleri ile birlikte büyük 
köy dava~nm önemli etüdlerini 
yapacaklardır. 

Birinci ekip Yıldızeli çevresinde 
Yüksek Ziraat Enstitüsü şeflerinden 
Bay Kazımın tjyasetinde 3 7 3 köyü 
dolaşaceldardrr. 

ikinci e!Qp Zara, Suşehri, Hafik, 
Koyu'Üıisar kazalarının 5 64 köyü 
üzerinde zirai incelemelerde bulu -
nacakla.dır. 

Üçüniii '!Kip Ziraat V eki.leti zi
raat muaHimlerinden Hamdi Ö:r:ka
nın başkanlığı altında merkez, Div 
rik, Kangal, Şarkışla kaz.tarının 
4'61 köyüne giderek. köylü ile yakın 
dan temas edecek, istihsal ve zıraı 
vaziyetlerini gözden geçirerek not
larını akacaklardır. 

Eğlencelerde lzmirden birçok davetliler hazır 
bulundu, geç vakitlere kadar eğlenildi 

Ber.gama (Hususi) - Beşinci Ber 
gama kermesinin Kınık ve Kozak 
günleri de tam muvaffakiyetle 
geçmiş, bu vesile ile bir sergi açıl
mış, muhtelif milli oyunlar oynan 
mış ve eğlenceler tertiıb edilmiş
tir. 

Kinık gunu 
26 Mayıs Pazartesi günü, ker

mesin Kınık günü, nahiye için bir 
bayram olmuş, halk sabahtan ak
şama kadar sokaklarda dolaşarak 
şenlikler yapmıştır. 

Sabahın ilk saatlerinde başta 
İzmir Valisi Bay Fuad Tuksal ol
duğu halde Bergama kaymakamı, 
Parti, Belediye ve Halkevi reisle. 
ri ve Halkevi mensubları Kınığa 
geldiler. Misafirler, Kıruklıların 

coşkun sevgi tezahürlerile •karşı· • K ç ı 
landılar. ermeste e,e er 

Ege mıntakasının ilk defa açıl ı Kozak, bundan evvelki . deviı_:
makta olan cköy dikiş ve nakış !erde, Perperen namı?-clakı ne~ıs 
ktrrsu sergisi.> Vali Fuad Tuksal ~rapları ve çok l~~zetıı fıst.~klar:le 
tarafından açılmıştır. Sergide teş- un almıştır. _Bu mustesna ~ze.~lık
hir edilen elişleri, dört aylık gibi lerle dıolu di~arın kermes gunu de 
kısa bir çalışma mahsul olmasına mutena olara!t yaşan~ış ve he: ta 
rağmen, takdir.ıe seyredilmiş ve rafL kaplıyan yemy~~ıl ça~ agaç. 
binlerce halk sergiyi zivaret et- ları ~r~ın~ çok guzel~ bır gUn 
m· ·r • geç--ıhniştır. Bu, bucagın belli 

ıştı · Kozaiıı: sünü başlı hususiyeHetinden olun ben
gi ve dağlı gibi toplu oyunlar, Ko-Kermesin Kozak günü, emsal· 

siz şenliklerle kutlanmıştır. Ko- zak efeleri tarafından erkekçe oy-

parktan mahnım kaldı ? 
Biga (Hususi) - Her se. 

ne bu mevsimde bir müsteci
re verih.rek halkın istirahati
ne terkedile!l şehir parkı, bu 
yıl isticar şartları ağır oldu
ğundan hal! üzere bırakılmış, 
hiçbir müstecir parkı kirala
mağa yanaşamamıştır. Beledi
ye tarafından idare edllen ve 
on bin nüfuslu bir kaza mer. 
kezinin yegane istirahat ma
halli ol'an parkta oturacak yer, 
yalnız on kanapeden ibarettir. 

Bazı tarhlarına domatez fi
danı dikildiği görülen bu gü
zel bahçede mevcud kanape.. 
lerde azami 40 kişi oturabil
mekte ve akşamlar~ geç gelen. 
ler ayak•a kalmaktadır. Tan
zim edilen tarhların etrafına 
çfm.en dö,enmediğı için daha 
şimdiden toplarklar dağılmak
ta, oraya yazhk çiçekler bile 
ekilmediğinden park olduğu 
belirsiz bir hale gelmektedir. 

Belediyeci elemanlar, isti
car prtlarını biraz tadil etse
ler. Bucas tnı tutacak - olanlar 
pekala imara başlıyacak ve 
bir büfe tedarik ederek halkın 
geceleri burada hava &!mala
n temin edilecektir. Vakit he. 
n.ii:ı; geçmiş değildir. Burası
nın bir an önce icare verilmesi 
ve geçen seneki gibi -boğucu 
sı~ak gC<"elerde. halka bir 
güzel toplantı yeri ihzar edil
mesi sabır91zJılda beklenmek
tedir. 

Kurddereli ile karşıkarşıya 
Yusuf Adalıya yapbğı gibi gene boyunduruk 
vurmıya ve Kurddereliyi yormıya başladı 

Adalı; hasmının başlrca yenik dendir. Kurtdeıeli lakabı bundan • 
oyununu biliyordu. Şak kündesini dır. Bu köy, Bahkesu şehrine bet 
vermemek iç.İn çapıılanıyordu. İri• altı saatlik mesafededir. 
ve müşekkel pazuları, ayak kadar Kurtdereli; aslen, Deliormaıı 
iri el1erile Mollanın şak kündesine Türklerindendir. Koca Yusuf gibi 
elini geçjrmemesine çalışıyordu. sonradan mühacir olup Kurtdercı 

Da.kikalarsa, Molla üstte, Adalı köyüne iskan edilmiştır. Okkası. 
altta uğraştılar... Nihayet; Adalı, boyu Koca Yusuh benzer. Kolla.
alttan kalkıp kendini kurtarabildi. n da Yusuf gib~ uzundur. 

Bir aralık; Adalı hem nefes al - Kurtdereli Yusufla; ilk güre~iııi 
mak için hem de gözlerine kaçan T ek:ird·ağıında yapmıştır. Bu güret 
yağı silmege yürudü. iddialı bir güreş olmayıp. tesadufi 

Etraftan Kavıılahlar, bağırmağa olmuştur. 
başladılar: Tekirdağ beylerinden birinin dü. 

- Nefeslenmek yok!.. Göz siL ğününe gelen başpehlivanlar, eş tu· 
mek. yok!.. Güreş kıran kırana!.: tuştukları zaman, Kurtdereli Koca 

Molla; Adalının bu haline hiç Yusufa düşntÜ:jtür. 
ses çıkarmadı. Ona, silinmesi için Yusuf; Ku~tdereli ile kırk bet 
müsaade etti ve elile de Kavalalı - dakika güre~miştir. 
lara susmalarını işaret etti. Kurtdereli zamanı pehlivanlan 

Mollanın bu halini görenler, ona içinde sayılı bir pehlivandı. 
d'a, gözlerini silmek için bir mendil l Fakat; Müminler, Adalılar gibi, 
getirdiler. ~ilmedi reddetti. Koca Yusufa karşı koyamamıı -

Müınin, bu hal ile Adalı tarafta- tlr. 
rı Beylere güzel bir dent vermişti. T ekidağ güreşine Cihan pehli -

Müminin babası; bu hali görün. vanı Kara Ahmed de gelmişti . Rüs.. 
ce, büsbütün teessür duyup ağlama tem ve Adalı da vardı. 
ğa başladı. Rüstem: Kıır:ı Ahmedi yenmiı 

Adatı, daha güreşin on beı da- d~rler ... Bazıları da, Aliçonun bu 
ltikasında paçavraya dönmüştü. gureşlerde, Adalı ile aon güreşleri.. 

Güreş tekrar başladı. Her naaı.I. ni yaptığını söyl'!rler ... liatta; bu 
sa; Adalı hasmını çaprazla altına güreş için bazı riv ıyetl~.cde d~ bu
bas1lı:rd1. Tara harlan ümidlenmeğe lunurlar ... 
başladılar... Sırası geldiği zaman Adalı ile, Cümhutjyet hüUmetimizin zirai 

aahada gİriıtiği bu mühim memle -
ket işinde de köylümüzün yuzunu 
süidürecek v_e onu daha bol bir re. 
fah.a kavu§tllracak esaılJ tedbirleri 
alacağı lu~yvetle tahmin eclilebiliT. 

V et.eriner müdiriiniin teftitleri 
Uzunyayladakı aııım durakları 

ile oradaki aygırlann durumlarını 
teftiş ın.abadı ile bu havaliye git
miş olan Veteriner Müdürü Abdur
rahman Eroğlu bu teftişlerini ikmal 
derıek şehrimize dönmüştür. 

zak, Egemizin tabia.t güzellikleri. nanmış. bilhassa yüz elli kişi ta.. 
le süslenmiş en ıirin nahiyeleri. rafındMln oynanan bengi oyunu, 
mizd~n :biridir. !Bilhassa üç mil· s&yredenlerde üstün bir inşirah 
yondan fazla fıstık çamlarile be- u,.andırmlfhr. 
zenmiş olan bu ağaç denizi yur.. Kozakta kermes gün.il davetli
dumuzun en güzel yaylaları.ruian lere yaytarun serin sularından ya
biridir. ptlan ayranlar ikram edilmiş ve 

davetliler Kozaklıların sıcak ala
kalarile ağtdanmışlardır. Bu ve.. 
sileden istifada edi1erek Kozak 
köylülerile görüşülmüş ve kendi
lerile samimi hasbıhaller yapıl
mıştır. 

Adalı, sarmayı vurdu. Kündeyi Aliçonun ihtiyarlığına tesaqüf eden 
doldurmağa meydan kalmadan Mol bu güreşten bahsedeceğim. Simdi, 
la; ters dönüp altından kalktı. Bu Kurtdereli ile Yusufu güreştirc-lim. 
sefer Adalı altta · Molla üstte ve Buından sekiz sene evvel: Aliço. 
ııarmada kaldı. 

1 1 

fil• Mümin Hocayı, Adalıyı, Kara 
Hoca; ,akı aramağa baııladL. Iboyu ilah ... Tanımıyanlara orads. 

mücadele epeyc~ sürdü. burada perakende yazdlğım yau -
Nihayet; şaka elini geçirdi. Adalı larla tanıthm. 

kurtulmak için, koca gövdesile öne Zannederim; ufak ve perakende 
aUlıp duruyordu. d~ ol.sa Tü.rk spor tarihine nıt1;iz ·················-· ........................................................... -·------····· .. ··-·---···--···-.. ···--·-····--·····-····· 

( Yurdda 19 Bayıs bayramı 
Trakyada bu yıhn ilk arpa 

mahsulü 
Lüleburgaz (Hususi) - Lüle • 

burgazın Oiclalı köyünden İsmail 1 
Komita bu yılın ilk arpa mahsulü
nü şehrimiz piyasasına çıkanmştır. 
Bu mahsulü, arpa demetlerile süslü 
araba içinde ve davullarla ııehir so~ 
kaklarında gezdirm:işlerdir. 

2 00 kilo kadar olan arpanın ld • 
losu 6 kuruştan Öm_u Çarkçı tara
fından alınmıştır. 

Şehrimiz Ticaret Odası bu ça -
htkan çiftçimize bir puHuk hediye 
~tmiştiı\ 

Lüleburgaz icra memurluğu 
Akhisar ( Husuıi) - Sehrimiz 

icra memur muavini Sadj S~nar ter 
fian Lüleburgaz icra memurluğuna 
tayin edilmiş ve bugün vazifesi b~
flna gitmi,tir. 

Sadi Sunar sekiz senedir burada 
gayret, ve dürüst hareketile muhite 
kendisini çok iyi sevdirmişti. 

Yurddıa 19 Mayıı Bayramı co§kun bir ıekiıde kutlulanmışhr. Bu arada Bartm ve Vizedt- de bayram 
çok güzel olmuş, ııençlik muhtdif hareketler yapmıştır. Resimler bu iki ,dırim.izdeki bayramdan intıba
lardır. 
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~e~z ~turnıuştı! ki Sülün __ iç~rı I Sü:l~ün. k~landığı ~a~iye .yıı-ı /Bir anda Didar cİmdad ... Ölü
gırdı. Didar hayatının en mühım cbrı:m suratını de geçmıştı. Didar yurum! ... • feryadlarını duyar gi
dönüm noktasına gelmişti. Fakat o derece flilrIDlitı ki adeta nefes. bi oldu. Uykusunun arasında, rü
bııından ha.berdar değildi. Birçok Siz kalıdı. yalarınıda bile ıztırab çekmekte 
kadın için hazan bu dönüm nokta. - A ... A .. . A ... Üs~ iyilik olan lbu hasta ruhlu genci fazla 
sı Sülün gibi yakışıklı ve şık bir sağlık!... O da nesi?... sert rbir muameleyle milte€'ssir e
delikanlı tarafından .temsi~ edilir. - Sizi gördüm, beynimden vu- dip çı\gınca bir har~ketine sebebi
CHalı paı<kelerin üzerinde Sülün rulmuşa döndüm. yet vermek çok i'ruafsızlık olaca.. 
adeta kayıyor. uçuyordu Didann Didar kendine gelmiş, ıra<iesi- ğını dıüşünerek sesin~ yumıışattı: 

karşısı-na gelınce durdu ve derin ne hakim olmuştu. - Böyle şeyler söyleme ... Ü-
bir rcwerans yaparak: - Sus!. .. Ayıbdır! ... zerine böyle musibet kondurma, 

- Sülün bendeniz.... Fakat Sülün bu ihtarı kat'iyen iyi değildir ... 
Dedıi. Didar bu yıldırım taar- kale almamış olacak ki Didara Fakat Sülün, mütemadiyen a-

:ruzunu hiç beklemiyordu. Şaşa- doğru eğilerek: kan bir şelale gibi söyleniyordu. 
!adı. - Sevmek ayıb değildir!... - Nasıl söylemem. ... Söyleme-

- Efendim7... Dedi. mek kaıbil nü? ... Üzerine saika i-
Sülün ismini tekrar etti, sonra _ Sizde değilse bizde ayıb! sabet eden ağaç: cYandım, kül ol-

Didarın oturduğu koltuğun kolu.. _ Sizi seviyorum!... du.m.!. demez mi? ... 
na kondu. Tanımadığınız bir deli- Bu kadarı cicden fazla gehniş- - Sus ... Sus ... Ben evli bir kar 
kanh ıgeliıp koltuğunuzun koluna ti. Didar hiddetlendi: d.ınım!... Kocam kaybolclu, kalk.. 
oturduğu zaman ne yapmalı?. . . - Haydi işine!... tun Antalyadan ta buralara kadar 
Bu suart Didar hayret ve heyecanı - Iİ~m, gücüm. derdim, gü- geldim. Kocamı arı~rum ... 
arasında kendine irad ettiyse de .mim sizi sevmek!... Bırakın da · - Ne yapacaksın?... Kcıcanı 
cevaıb bulamadı. Buna zaten vakit sizi seveyim! ... Buna müsaade et- ne yapacaksın?... Kocan senin 
kalmamJitı. zira Sülün hemen sö.- ?Mzseniz çok bedbaht olacağım!... kı~tini bihyor mu?... Hayır, 
ze !başladı: Kim bilir. belki ümidsizliğe ıkapı- hayır, kat'iyen bilmiyor!... Bilse 
~ SizL seviycmım!. •• larak hayatıma kıyacağım! .. . .. . ortadan kaybolur muydu hiç? ... 

Kim lhilir hangi pespaye kadının 
~;,..,,.:ıed· 1 pe~...... ır .... 

- - Sus .. , Sus!. .. 
- Erkeklerin ne kötü mahluk 

okluJdanru bilmiyorsun, zavallı 
masum kuzum benim! ..• 

- Sus! •.. 
- Seni istemiyen, senden uza-

ğa kaçan, seni yalnız bırakan bir 
heriıfi ne arıyorsun?... Senin gibi 
bir 1kadı·na malik olmak ne demek.. 
ıtir? ... 1Bunu kocan takdir edebil
miş mi? ... Ne gezer!. .. Etmiş ol
saydı senin dizlerinden, ayağından 
kalkmazdı... Tıpkı benim g'bi. .. 
Evet ben senin dizlerine, ayağına 
kapandım ... M:ı.nen ... Çünkü yer~ 
ler hem tozlu, hem cilali. pantalo
num ,beı1bad olur... Evet manen 
ayaküvrına atıldım ... Beni orada 
bil!. .. 

- Sus ..• Sus ... 
- Hayır susmıyacağ1m ... Güi 

önünde ıbül!bül susar mı? ... 
- Aman yarabbim şu İstan

bullular yo.k. mu'... İnsanı nasıl 
baştan -çıkarmasını biliyorlar!. .. 

- Susamam, sevgilim.,. 
- Tövıbe de!. .. 
- Demıyeccğim!... İsmin? ... 

Söyle rsm:n nedir? ..• 
- Didar ... 
- Didar, sevgilim. ruhum. ha-

yatım!... Bak hayatımız ne tatlı 

olacak!... Seninle nerelere gide
ceğiz ... Amma evvela tet'ziye. ber
bere iidelim, kuığıru, kıyafetini 

Çolağın kolu tekrar dirsekten bır hizmettir. 
k.ı.nhnah idi ki; kurtulabilsin idi? YusuAa, Kurtderelinin güreşi kınc 
Ne mümkün~ Molla; kararım ver. beş dakika hemen, hemen aynı a
m.işti. Yenecekti. Hem de çok ça- yarda devam ehniştir. 
buk bu iş olacaktı. tık hamlelerde, Kurtderelinin bir 

Nitekim; r,;ok geçmedi. Adalının parça çekingen güreştiği görülüyor. 
koca gövdesi yirmi dakikada, bey- du. Hasmı, tanınmış ve zorlu bir 
!erinin müzal.:rede iddia ettikleri pehlivan olduğundan, genç pehli
gibi, çivi yukan itirazsız mağlub ol- van, güreşini idare etmek ittiyordu. 
muştu. İki iri gövde, tos vuran koçlar 

Davul, zurna durmuş, ahali bir- gibi, birbirine giriyor, meydan ye
birine girmişti. Adalı. bu hal karıı- riııi harmana çevinyorlardt. 
sında ağlıyordu. İlk, hücumları Yusuf yaptı, Has-

Müminin babası, oğlunun yağlı 
gövdeame elbiselerile sarılmış göz. mma çapraz toplamak yanbaş oyuu 
!erinden öpüyordu. lannı tatbik etmek istedise de. 

İşte; size Mümin Hocanın Adalı Kurtderelinin zoru kar1-ıaında mu-

ile güreşi... Hem tatlı bir hikaye, 
vaffak o lam.ad t. 

Fakat; be, on dakika 
Mehmed pehlivan: bastırdı. 
derelinin ismı Mehmeddir.) 
kapanı oyununa aldı . 

hem de Molla ile, Koca Yusufu mu
kayese ve mütaieaya değer bir sah-

ıonra: 

(Kurt. 
Kurt ne ••• 

- Üçüncü kisim -
Koca Y uaufla Kurtdel'elinin 

gür etleri 
Koca Yusufla, meşhur Kuraede

reünin güreşleri de oldukça entere
sandır. 

Kurd·edereli, Koca Yuusuf çapın 
da iri ve sallı biı- pehlivandı. 

Kurtdereli elyevm berhayatt.Lr. 
Balıkesire tabi Kurtdereli köyün -

değiştirsinler. Güzelliğ_ne, şanına 

layık e1biselcr giymelisin! ... Dün~ 
yanın en güzel kadınısın, ayni za
manda dünyanın en şık kadını ol
malısın!,.. Bizi kol kola gördükle
ri zaman bak nasıl nerkes hayran 
ola-cak, nasıl Naime çatlıyacak, 
nasıl Aıpustol patlıyacak! .. . 

- O dediklerin kim? .. . 
- HL'-ç, tanımaZ'Sl.n!... Onları 

düş:ümne... Senin tek düşüncen 

benim aşkım olmalı<iır! Ve öyle
dir de ..• Didar sana son derece 
aşıkım!. .. 

- Bu yaşıma geldim bana böy
le şeyler söyli) en olmadı. 

Gençliğine yazık!. .. 
- Orası öyle amma ... 
- Sana güzel, tatlı, kıvrak ve 

fıkırdak okluğunu söylemediler 
mi? 

- Yoo... Hiç söylemediler! ... 
- Vah, vah, gfrzelliğine ya. 

zık!. .. 
- Doğru söylüyorsun! ..• 
- Balıcian tatlı senin tadın! ... 

Bir baıkışta beni yaktın!... Bak 
senin için şiir okuyuverdim!. .. 

- Sus . .• Okuma ... Söyleme ... 
Adeta utanıyorum ..• Aman şu İs· 
tanbullular yok mu! ..• İnsanı deli 
ediveriyorlar ... 

Şimdi Didar gülüm9üyor, hatta 
kıntıyıordu .. • 

Bir !hafta sonra Sülünün bjm
merti, terzilerin, berberleri,n. yar. 
dımile fevkal&d~ 11~ bir kac4n ol-. 

. Kurtderei; kapandan kurtulmak 
için iyice mücadele etti. Ve hasmı. 
nın oyunuınu söktü. 

Sıra, şimdi Yusufa gelmitti. Meh
med pehlivan, hasmının topladığl 
bir Ön çaprazından sıynldL Ve bü
zülerek manialı bir suretle yere o
turdu. 

( Arba war) 

muş, nişanlısının - Didar Sülünle 
evlenmeği kurmuştu - kolunda 
Beyoğlunun kabarelerine girip 
çıkmaktaydı. En cüretkir hare
ketler çok zaman en tnahcub kim
seler tarafından yapıldığı gibi en 
büıyülk çıLgınlıklar da bazan en 
sağlam dimağlarda11 sadır olur. 
Didarın bu tcbed·dü.Lüne fazla şaş.. 
mamak lazımdır. 

. * 
Oftan İsnnbula geldiğı gün· 

derııberi Durınu.ş kaptan bir gün 
durmamıştı. Temel reisin nereye 
gitmesi İnuhtemels~ kendisini ora
larda aramıştı. Sehrin bütün Ka
radeniz otel, lokanta \•e kahvele
rini gezmişti. En maruf tüocardm 
en fakir kayıkçıya ka-dar hemşe.. 
rilerinin hepsini ziyaret etmişti 

Mes'ud bir tesadüfe inanarak gün
lerce sokaklarda dolaşıp geleni ge.. 
çeni sıkı bir kontrol .altında bulun
durmuştu. Nihayet her ihtimale 
ka~ Temel reisi müşkül bir mev
kie düşürmemek için kaç zaman.. 
dır tehir ettiği zabıtaya müracaa
tı da yapmıştı. Ha lt.ıl, cBir kayıb 
aranıyor• serlevhası altında her 
gazeteye Temelin bır reemıle be
raber: ctBilen, &tören, bulan ima· 
niyet na.ının.:ı haber venin!• sur~ 
tinde acıklı bir rica ile hitam bu.. 
lan bir ilin veı-mifti. Fakat bütün 
gayretleri J,eyhude ohnuftu. 

. (~ .... ) ' 
~ 



5 Haziran 
-

Suriyeyi kim 
işgal edecek? 
(Bu!arafı 1 İll(;İ sayfade) 

acalba Suriyede midir, yoksa Filiıt 
tinle Suriyeyi ayıran tepeler silsL 
}e6inde midir? Bu hususta karar 
alan ıbir.·ınci smıf bir tabiyed olan 
ve mubarib kuvvetleıe kumanda 
eden General Wilsona aid-dir. Fi • 
Iistinde senelerce evvel müdafaa 
tertiba'tı aklık. Şim<lı Almanlar 
Suriyede yerleşmek i~tyiorlar. 

Belçika misali 

!Belçika muharebeleri esnasın -
da İngiliz kuvvetlerinln yaptığı ile 
ri yürüyüşü ve neticelerini gözö
nün:ie tutmak lazımdır. Naziler bu 
yürüyüşü durdurmak iç.in hemen 
hemen hiç bir şey yapmadıl:ır. Çün 
kü ordumuzun, hazırlanmış müda 
faa mevzilerinden mümkün oldu
ğu kadar uzaklaşmasını istiyorl~
dı Bundan baska İng:lizler Surı
y~ye girdikleri· takdirde Suriye 
halkının alacağı vaziyeti ve bu ha. 
reketin diğer memleketlerde ya -
paıbileceği tesiri Cıe hesaba kat -
mak lazımdır. 

ff:Jundan maada General Wavell 
Süıveyşin yalmz ~ark s:ıhiEni değil, 
~'Ili 'Zamanda garb sahilini <le mu 
ha.faza etmek mcoburiycıtindedir. 

Suaner 
Londra 4 (A.A.) - Oaily Mail 

gazetesi başmakalesinde diyor ki: 
Suriye harekatı n"den geciktiri • 

liyor) B. Hitlr.r, o, hiç vakit kay
betmiyor. Ciride sahih oluT olmaz 
Mussol'ini ile görüşmeğe gitti. 

Hicli9elerin cereyanı, müstakbel 
A'bnan darbesinin Suriyeye müte -
veccih buhınac.ığını gösterdiğine i
pret eden gazete soruyor: 

Ne kadar tayyare meydanıml.l 
var) İyi müdafaa edilen hava üs -
}erimiz var m1) Hazin Cirid mace
rasındanberi bu suallerin sorulma
sı içtinab edilmeL bir hal almıştır. 
Bu suallere verilecek cevab «$arki 
Ak denizden çıkarılacak mıyız) su. 
elinin de ce?abınl teşkil etmekte -
dir. 

Bu mıntakacla büyük bir hava 
kuvveti bulundurulmaN. elzemdir. 
Almanyanın Surıyede harekete geç 
mek üzere gecilcmiyeceğini tahmin 
ediyoruz. Suriyeyi elde bulundur -
madı.ğırruz t:ıkdirde Kıbnro mu -
hafaza edebilmemız şüphelidir. Bu 
bayat memat meself!llinde \ 'ichy'ye 
müzahir olanlar~n verdikleri temi
nah kabul edemeyiz. Suriyede şid. 
detle hareket etmekliğimiz lazım -
dır. 

Surlyeye girmek için bir planı -
mız var mı) Şayecl varsa tatbikini 
neden geciktiriyoruz) 

Düşünceler 
( Bqtarah 1 inci sayfada) 

Pahalılığın önüne geçilemez. 
Harice mal satıyoruz, fiatı vazi

yet icabı eski Hat değildir. Satınca 
•tok azalıyor, stok azalınca iç fiat 
yükseldiği gibi, vaziyet icabı eski 
&ata satılam:yan mala mukabil ge· 
tirtilecek malın fiatı da yüksek o -
hıyoT. 

«ihtikar» bahsine gelince: 
Matbaamızda bir yedek parça • 

7• mutlak ihtiyaç hasıl oldu, fiatı 
SO l'iradır. E!ulabilsek 250 liraya 
da alacağız. Kartımızda bir bina 
yapılıyor, bir ton yuvarlal: demire 
ihtiyacı var, fiatı 100 liradır. 700 
liraya ıetirseler sahibi sevinecektir. 
Pir çocuk :çin bir ila<,; a1and1, fiaıı 
1 O lira idi, 50 ye getirseler babası 
bayram yapacaktı. 

Bu vaziyete <•ihtikarı> damga91-
m mı vuraca,ğız? Bulunmıyan ma~ 
lın tabii olarak fiatının yükselme -
ili t~ktindıe vo.ııfl !ndıranlarda bu -
hmabilir. 

Önüne geçmek için tek çare var
dır. O da ~bilen, kalmıyan malı pi. 
yuaya dökmektir. 

Belki kolay değil, fakat müm -
klindür ve sanıyoruz ki sıın lcarar-
nanıe1er1e hu yolda bir adım atıl -
mak üzeredfr. 

Asıl ihtikar ise .. 
Piyasada tabii fiatlarla hol mik

tarda mevcud olduğu halde ya 
memleketin hı·r taraf:na kafi derE"
cede tevzi edilmediği içjn, yahı.P 
da S1Jn't surette fiat artırılmak i11 -
tenilmeai neticesinde ortadan kay -
holan maddelerde göri,ilür. 

Tuaret Veki!inı1zin kökünd,.n 
kesip atacağma söz verdijj ihtikar 
bu son kısım olacaktlT. Herhalde 
müm~ünclür, yap.ıldb .ğı zaman fe -
rııihhk verecektir. F ak!lt pİyaaado. 
tabii tckild.e eksilen malla.ıın ge -
tirtihnestle rnüterafik olarak başa
nlmadığı takdirde <<ihtikarı> keli -
ıneanin narh son{ınıt kadir' 1)itU r 

rne"/e d~4ın edeceğinden §Üplte 
etmi7e1im. 

SON POSTA 

İçki taraftarları diyorlar ki (._A_sk_er_lik_i_şle_ri_, EDEBİYAT 
(Bqtarafı l inci sayfada) rk1 kıoruyu~u tedbirler almak ve bu Yedek sübay (Bqtarafı 2 nci sa]'.fadaı 

60 ... Fiat ne kadar yükselıirse yük suretle taıhribatmı kısmen hafif • yoklamaları anlamazlar! Anladınız mı, bu yenj 
selsin ben kendi hesabıma mem - !etmek daha doğru ve ciddi bir ha. Fatih A.şke:-lik Şubesinden: şiir ne !harika imiş! Ne psilq~loJik 
nunum ..• Çünkü var1datım1z ar - reket olur kanaatindeyim.> 1 _ Yedek sübay yoklamuı bir esermiş! 
tac~~ır.. .. .. .. e laim ve adresinin nefrini 2 Haziran 941 den itibaren başla- Şimdi gene size dönüyorum, 

Mli.iıskıratı bus~utun ort.~dan arza etmiyen okuyacıılarımız. mlŞtıT, 20 Haziıan 941 gününe ka- Çelebim! Nasıl, beğendiniz mi, 
ikalıdı)rmaktan3a, w fiatlarmı yuk • J.an M.: dar devam edecektir. .. yüksek şiirinizi bütür. inceliği ile 
s~ltme~ daha <logru olur kanaa - c- Ben jçkinin ne müdafii, ne 2 -. Her yedek subay Y?kl~ • ıtahlil edebil:ii?n mi? Herhalde bu 
tıru:leyım.> de aleyhıtarıyun. Fakat sıırası gel- ma~a bı.zzat gehnek mecburıyetın- ıküıçü}ı.I. hizmetimden dolayı ben 

e Haaköyde mezbaha ida- mişken bu mevzu etrafındaki bi _ dedır. Rah 
1 1 

. k kulunua:dan mel'Dl'lun kalmışsınız-
• L • 'l • d H •• • .. .. 1 . . k d d w. A - atsız o up ge emıyece dır 

resı Reaıcı ~rın en uıeyın taraf goruş erımı ay e ecegım. h ld 1 1 ( h ıı· h"'kA t ta • 
iJ l · , k · · ? İ a e 0 an ar ma a ı u ume - Makalenizin nadanlard:ın bahse na : I9kiyi yasa~ :une • nı~ın. · · ·. n ~ bibinden ınus~ddak rapora bağh-

c- Rakının kaldınlınasına ta - sanları fe~a.ı~ sevkedı~o~, bı.rç~.k yacaktarı taahhüdlü mektuba şube den bir cümlesini daha alıyorum: 
raftar değilim.> cinayetlerın bılvasıta faılı ve mu- d-efterinde kayıdlı olduğu sıra ka _ Fakat bımlaT d1J.ha çok orta yaş. 

e Ni.antas. ında Valilıonağı sebbilbi ol.u yormuş .•• Ne münase - yıd .numara31 v_ e rütbe ile .. sınifını lı - bunaklar arasında faz/alı:zşı-yor. 
:I'- b t f ..l '-~'-' k ı b d IBu cümlenin manasını da na-dd . d 7 3 numaralı apar- e e en""ım... oiıoınne şartı e şu eye gon ere -

ca eaın e . S "h İnsanda irade denilen ruhi bir cektir. (Mesela 6/1 O gibi.) danlara gene sizin hesabınıza brn 
tımanda muharrı1' • Semı k v:vet vardır ki· bu kudreti haiz 3 - Hükumet memuru olup şeriıedeyim. Vakıa görünüşte pek 
M .. u ' 

umtaz: ibir kimse hıi-ç bir zaman, hiç bir da berayi vazib şube mmtakası ha. sarih bir fik:r! Ancak yanl~ anla· 
c- Alkolü menetmek, yeni bir mahlUtun tesirile fenalığa sevke • ricinde ola~lar (tavzif edildikl~~ şılma'k dhtimli de vaı-. Korkum o 

kaçakçılık ve hile kapısl.' açmış o- dilemez. İki kadeh rakı içmekle emc!.ıı sureh). seTbest meslek sahıbı ciıhettendir. İşte bunun için, bir 
lull". Çünkü bununla küul müptelfı- bir takıım vukuata sebeb olan, bu olup da Hazıran ayı zarfında ha - dakika €ene sizden ayrılıp onlara 
1arını veya heveskarlarrnı kurtar- h l tt ah bulunan bed ~ riçte ib\flunml\Lart mecburi olanlar ooneceğim: 
mak degıw 'ldir Dirıer bir fenalığı da b~·tel rden m rum (bu mecburiyeti bulundukları ma- Ey anlamazlar! Bakın şair ne 

~ • "f> • b. t k "ht· cuJJ a ır. . . hallin Emniyet Müdürlüğij veya a.. 
yasagın yenı, yenı ır ' a ı.m ı ı- Esaısen tereddi etmış nazanle . l'k' . d 1 ki - 'k 1 ) diyor? Bunaklar çoğaldı diyor. w w . nur ı ıenn en a aca an vesı a ar 
rasları dogurac~gıdır. · .. bakacağımız bu. insanlar, bır ya - yoklamalannı kerre dahilindeki ve- Amma hangi bunaklar? Orta yaş.. 

Misal; Amerıkanın alkolu me- sak kar.şısında. aa kalsalar, kafayı -.iki mektubıla göndeımek sureti- lı - bunaklar! İki kelime arasın
netmek tecrübesinin ken~isine çekmenin yolunu getıe bulacnklar. Je yoklamalanru yaptıracaklardır. da.ki nakıs !şarctine hele bir dik
çok phalı:ya malolmasıdır. Orada, dır. Buna en canlı misal de, yasa- Vesaiksiz gönderilen mektublın kat edin! Gcn::ı rakam meselesi or. 
kaçakçılık revaç buldu. garib, ga- ğa ve za:bıtamızm devamlı müca - makbul değildir ve yoklamaya gel. taya çıkıyor. Şair, orta yaşlılardan 
riıb ihtikarlara yol açıldı. Bir ku- deleleı\ne :ağınen hali faaliyette memiş addedileceklerdir. bunaıkları çıkarınca, yalnız orta 
ruşluk al·kol bin k'..Iruşa çıktı. Ak- bulunan eromcilerdir. Şu halde 4 - Mekt~bla yoklamalarını yaşlılar kalıyor. Nası1 ki (titiz -
la ihayale gelmedik, suiistimallere, yasak. ağız tadile bırkaç damla alr yeptıraoa·klar .. bın,at yokl~malarre~ bunaklar) de:-k~n de gene bunak
cinayetlere rağmen, alkolü içen kol alarak vakitlerini hoş geçiren yaıp_!ır.ac~k suba!1~1~n gebre~h~~ lan çıkararak ortada sadece titiz
gene buldu, gene içti. Hatta ista - keyif ehlinin zevkini kaçırmak - aşa~ı< blki .:e~ııkı i:t d.Uia u u leri bırakıyor. Bu kadarı da hak
tistiklere bakılırsa, daha çok içti. tan başka bir fayda temin etmiye- me

5 
tu aŞgbon erectek er ırh. . . d kıdır, bütün vasıfları başkalarına 

.• . · - u e m1n a aaı arıcın e 
Nihayet AmerıK~, memnuıy~tı cektir. , . olUp da yokldmalarını yaptıracak _ bırakacak dcf;ıil ya! 
ref etmekle bu beladan kurtulabıl- Ferdleri zevk ve neş elermden !ar istenilen vesaiki bir dilekçe ile Gene size dönüyorum, Çele-
di. mahrum etmek, bugünkü ce~y~t şube başhnlnnna müracaat etmek bim! Diyorsunuz ki: 

!tçki aleyhtarlan için cidal he - prensiplerine hiç de uygun düşrm.. 11uTetile yaptırabileceklerdir. (Ma - Ben yalnız hayn'h bir kt§ifte 
nüz bitm.e.'nic:tir. Birçok müessir yecektir. liye müfeHi~lerine) aiddiT. bulunuyorum. 

büyük dahiler ise lisanın grame
rinden de, nahvinden de muaftır
lar. Maamafih. ifadenin sizce sa
kat olan bu cephesini bırakalım 
da aşağı yukarı ne demek istedi
ğini araştırahm. Demek istiyor ki: 
Buna:k.lar, bizleri gazete ve mec
mua atapılanna yaklaştırmıyorlar. 
Oradaki kx>ltuklarına yapışmışlar. 
Patronlar da anlayışsız. adamlar! 
Bu eski kafalı ve eski üslublu bi
çarelere. bu hakkı vermişler. Her 
ne ise, şim:ii bu kapılardan içeri
ye hakiki varisleri s0kmak sıras 
gelmiştir. Yani onların elleri, ha· 
cakları tutmaz amma. romatizına
lan ıb:Je yar•mdı.r. Blzler ise tam 
romatizmalılar, ıtam varislileriz. 
Hatta i>izim varisimiz, kafamıza 
kadar sirayet etmiştir. O bunak 
biçareler ise bunu anlamıyorlar, 

yolumuza dikiliyor, kapıyı suratı
mıza kapayorlar. Güna.'lı değil mi? 
Ayıb d~ğil mi? Edebiyat namına, 
en büyük hüsran değil mi? 

Hakkınız var, Çelebim, siz bu 
maddi ve manevi varisle d·ıha çok 
kapılarda beklersiniz. Ne yapalım, 
edebiyatın zulmüdür bu... Kapı
~ndan içeriye hakiki varisleri 
sokmuyor işt~! Fakat asıl günah, 
zekanın, mantık•n ve zevkindir 
Onların şakaya hiç ta.hammüliı 
yok. Hele küstahh!{a asla ... Ne de
nir? Dünya böyle kurulmuş.! 

Halid Fahri Ozansoy 

"Son Posta ,,nın 
lisan dersleri çarelere ~aş )vurarak, kalem oy - Bu iti:barla . i~kinin . n:en'ıi. ııçm . 6 -. Ge.~ek mektubla, .. ger~k Evet .. aynalı bakıcı gibi... Bak, 

n.atıyor, kağıd karalıyorlar Bazan ileri sürülen fıkırler~ ıştırak et - dilekçe ıle muracaatlarda nufus cuz bak, söyle! (8aftarah 5 inci sayfada) 
nazariyatçılar da konferanslar ve- memekteyim. danlannda 940 yoklamaaında ya- Gene diyorsunuz ki ı sister will get it full again beiore 
riyorlar. Fakat ne garibdir ki hala Diğer taraftan bu memnuiyet, zılmış şube .~efte; sıra kayıd ~u. - Kendi mıfrekkeb cehaletlerine ti:ıe meal. 
biır netice- alam1yorlar ve alamıya- mülhirn b'r varidatm ortadan kalk T?aru~ veA rutbe ıle sınıfını~ bıldd~ı~ oakacak yerde... My sm.all brothcr, whose finger 

k1 -..l-- d d sobeb olacaktır. nlmesı Jazımdır. ' (Mesela y~ CK h . . . f 
ca a.ı.'4ll a. .. masma a - T Tw 41160 gibi) Hah.. aşkolsun, Çelebim! Bura- is in his mout , ıs m paın rom a 
Şu halde bu faydasız teşe-bbüse En iyisi, içkin~~ ku~l~nm;sını 

0

~· _ay.·oklanıaya geimiyenler u. da turnayı tam gözünden vurdu- bum on h·s hand. He will not put 
ne lüzum vardır? bilen tarafından_ ıçıl~csıdır .. unu sulüne tevfikan mekt1.ıbla yaptır - nuz. O cahdler sizin odunlı (Kame his fingers near the fire again. 

En iyisi, alkolü topyekiın bir temin edersek, ınsanıyete h1ızmet m.ıynnlar 1076 numaralı kanuna ta Kamepet mi, ne idı, .işte o) ş i- TeTcümm: 
yasakla menetmekten ziyade, hal- etmiş oluruz. göre (50) lir'~ ce~ay ... taht tutu - rinizi bile anlam:ı.mışlardı da sia Ev:iımiz, evler bulunan bir so-

lacaklardır. izah etmiştiniz ve demiştiniz ki: o kaktadır. O, kapısının yanında yir-

içki aleyhtarları diyorlar ki 8 - H~ziran 2 sinden 7 siM ka duayı hel"kes bilir. Tibeth kadın· mi dokuz num~ra bulunan (ev)
dar (kimya~er, levazım, veteriner, ların haıvanda buğday döverken dir. Geniş b!r methali ve iki dar 
dişçi, eczacı, tabib) sın~fına aid söyledikleri şarkıdır o. Ey, artı~ penceresi iie alçak, taş bir bina. 

CBaılatafı 1 inci sayfada) dir. Bu. defa ileri geri zavallı an - bÜ",ün rütbe .sübaylarm yoklamaaı ne bekliyorsunuz onlardan? Tı- dır. Duvarların rcngı beyazdır. E-
iehvasınca hareket etmek - neme söylenir, pek kızdı mı bizleri yapılacaktır. betli kadınların bn türküsün\i ibi- vimiz babamın ,mülküdür. 
t-.Jı'rler. Bunun ı·çı'ndı'r kı', ""kı'yi n.:ıtaklamag'a kalkıc:ır... SorarıJn 9 - Haziran 9 undan f 2 8ine ,_ h · b"J · 
~ ·~ r- )' le d (T ., b kJ· le ib'bnedikten başl\.a .ııngı 1 gı- So.kakıtaki bazı evler tamamlan-k lık1:a k k b l <i - J size bu hem onun Vt:' hem bizim a ar op, nesa memuru, na 1• ·1· H k.k 
olay men<•tme a 

1 egı - . ye, jstihkam, oto) smıiına aid bü- ıe~ine itim:ıd edilebı ır? 1 a- mış değildir. Evimiz:n karşısında. 
dir. için ıtahammül olunur bır hal ffil- tün rütbe subayların yoklaTQahrı ten onlar n~ cahil ve siz ne alim ki evde ~atı yoktur. Çatılar güneş 

Fikrimce yapılacak yegane iş; dir?... yapılacaktır. kişisiniz! Maamafih hanı, kendi ve yağmuru geçirmez. Sokağın öte 
Yenl. n""'le ;çkinin fenalıJdarını tel Ben emintm ki bu vazi1.•et digw er ı O -- Haz1·ran 13 ten 16 sına tAb• · · ı b ket""b"' gu·'rtthu h .,., a ırımz e c u '° " - taraf1ndaki diğer bir ev emen 
kin etmektir. aileler içinde de aynıdır. Blnaena- l~adaT (Muhaber::, süvari, demir - nun .. ağrzlarınm payını da verme· hemen tamamlanmıştır, fakat du. 

e /aim ve o.dresiııin .Yazıl • leyh bu mcnlms maddeyi ortadan yol, jandarma, hava, ölçme. hari • miş değilsiniz. Ne okkalı kelime- varlar hala karanlıktır (yani bo
masını iatemiyen bir okuyucu-! kaldırmakta tereddüd etmemeli - t~, imam, <ı.dli ~üşa~.i~'. sa~~yii h~r ler yu.varla.mam~~ınız. Hele şu yasımır, renk3iztlir). İşçiler biraz 
m •••.• yı'z ... > bıye) sınıfına aıd. butun Tutbe su- t · · ı· 

.... asvırın z: tebeşiri (kireci) ezecekler ve toz A k t . · 'dd · d • B .J Yayalarag""a ma- bayların yoklama]an yapılacaktır. ! . b ı d 
c- n. e ınız cı en yerın e eyazıa, 11 H . 16 d 18 . Sıska ve çe im.~ız oyun arıt~ a haline getirecekler. Sonra bu toz 

b. t wı.. ·· tü" B h st k" d.. k k 35 - azuan an :zıne k b d l l · d •n .~r eşe~uu.s r. u 
1 
usu .. ~ ı u .- hailesi Acemisefer sn a kadar {Denız makine, deniz gü - a cınnış am<tr an, eı.· e.rıtı l la su k~tıracaklar ve onunla du-

şuncelerınu şu suret.c hulasa edı- d K E • Ale•• • verte aan'atkarlar muamele me fırlam?.§ gözleri, deyne7
;; bu~ak!arı varları beyazlatacak la!". Kapının numara a • r.gın ..,. • • - 1 ı 

yorum: . . c- İnsanların içtimai seviyele. muru) sınıfına aid bütün rü~be sü- ve titriyen ko! ari e... yanındaki adam e\·in sahibidir. 
Alkol, ruh, sınır ve beden has- . . eh r'f ttiği hal baYların yokl~malar:ı yapılacak • Bütün bunlar, sizden, yani ken- Mek'teb evinıizden unk dcğiL 

~alıkların' hazıı·lıyan bı'r z~hı'rdı'r. rı, ha_ ya.tta_ daım,~ t a u .. e · ., tıT. t·lyondan evvelki Tü'rk edebı·yat- d w d. 
' - - 1 ıd 1 • dir, fakaf'ı; sokağtrmzda egil ır. I "ki, ibil"'l'n. k cı·n"'. yet ve vak'aı ... rın de, ı~kının ,aıe.umum_ . bunyeamea e_ t2 - Hazı·ra·.1 16 den 20 ~r·ııe 1 ı E vallrhı· yam"nsın Çe-

~ ·r ·• " - - çı arı. • 4 
"' ' Mektebe giden yol b"'zim sokağın işlenmesınde bas rolü alır. BirGok Y.aptıgı tahr .. bat aynıdır. ~a kadar bütün rütbe (piyade) ler. lebi! k 

• - f t k t 1 yap nihayetindedir. Mekteb baş a çe-aı·ıc fela"ketl.,,_rinı·n de en bu·· .. u··k fih i ra a varmama şar 1 e, - 13 - Bu v. aklamalarda aşagwı. y lruz bu kadar IDl? D-'-a ne- 1 1 
' a · '*'1 şid bir binadır. O taş bir teme i e m'U··sebrı...ı·bı· ·.·~·Kı' oldugvu 0··tedenb. er.: tıgıw ıtahribat da .menü kal:r. .. dalU vesaık a11ıllarile birlikte tas - l ·· 1 · · · M S"l" 

"'" • er soy emeın;şsınız. e "' a: topraktan yapılıruştu. Bu temel m"'ıu· mduır. -o~nce, ı:<>kinin gene_ bünyeleı- U- dSksi2 Olarak beraberlerinde bu - 1 · b t' 1.! lt at 
.. .ı.x;: ·~ 1 d mtıyaz ~ra ıarı e~""'" sa an toprak duvarlar için bir mesııed-
Bun·unla ber."'be .. b"zı ı·nsanlara zerı·nde fena t=irleri vardır ve ce- un urulacaktır. 'd 1 ··k·· .1 ktan 

.. "' "'°' A devrine aı ve m "1t1'1.UCTı ço dır' . Kap· ı tahtadandır. Pencereler 
daiha dogwrusı.t san'atka"rlara, ı·çkı' - m•.'yet hayatımızda alkol tesiril.e - r e~his tezkeresi, +ekaüd k ı 1. f ı t hl<ı 

- • d"W k • ·k sa ıt o muş "Jıt ermaıı ı ma u - yuı··ksektı·r. Mektebı"n dışında arka h d ız emn veya ıger es en vuaı su _ 
nin biır nevi ilham kaynağı oldu- işlenen cinayetlerin sayısı . 8

, s. reti. rın kusıırları.na bak;hnaz. tarafta b'ir oyun yeri vardır. 
ğu söylenmektedir. hesabsı?Jdır. Bu seıMble ıçkinın B _ Nüfus cüzdanı, iki aded fo- Diyorsunuz va bu suretle biz- d w E dl.. 

Bana kahr3a yapılacak şey, gu .. 1- kaldırılmasına taraftarım.> to~raf. b. ·dah .. w tm' 0 Biz evimiz~ gi ecegız. vın 
- lere yeni ır şev a ogre lŞ - şı güneş ziyasile parlakıtır, fakat 

:m€'Sini. eğl~nmesini bilmektedir. C - Hekim, eczacı, dişçi, ve _ luyorsunuz. Demek, Müsahipzade A h 
I. k' . dV'l ,,.ı.. • k l.:ı A k ' . et . 1 . 'd. 1 ceı:.1ı·n cFermanlı do_ıı· hazretle- içi karanlıktır. nnem, emşırem Ç ıyı gı, me,yuaneyı a "1lXma • s !lf vazıy terıner enn •. ip oma Ve ihlJsas V'°• cu Ve be.bek biradc>rim odada, ateşin 
lıd!r. Zira meyhaneler birçok ha- 'U sika suretl~ri. rh si gibi fermarılı !llatuhlar da yanında hep beraberdirler. Ateş:n 
dise ve vukuatı.n cereyan ehnesine (Baıtarafı 1 inci sayfada) D - Mühendis Ye kimyagerle- varmış! H.em de eski saltanat dev- üzerinde bir ç:ı.ydanlık va!'dJr. ı_ 
meydan veren korkunç sahneler - d k' h. -'=- rin hangi şubede ihtısaslan bulun- nn· den hntiyaz beratları da al - . 

Gözümüzün önün e J awae ifil- - (Su 1 1 çindeki su kaynamaktadır ve içın-dir.~ dur: ou··0 ya teknı·gı~ · o kadar ı·lerı· dugu • e eıttrilı:, yol ilah) gibi mışlar' Allah Allah t mcgw er bu e- h 
~ vesailclerin. · · den çıkan buhar beyazdır. Ta ta e Kadıköy Altıyol ag"' zr gitmiş ve inli ufaklı öyle icadlar ya- 1-I debiyat alemi ne imiş, yahu! B t 

1 d . . k. 14 - al=hazır malıalli emni. Bu··ıu··n m"kalenlzı· şcrhetmek ve ıkibritle ateş yakarız. azı a eş-
Çilek sokak 5 numarada is - pıp öyle eser ~r vucu a getırmış 1 

yeder araPından tasdikli ikamet " ler kömür ateşidir. Ateşten çıkan 
k. d O bunların hep3i bir araya geldiği za- d. had<lim değil. Ayni zamanda sütu ... duman havadadır. Bu oda, evde, 
en er nar: man, askerliğin şimdiye kattar ma- sen.e 1

' nuanda da yer kalmadı. Maamafih, d 
c- Ben müi:it içki aleyhtan. lum olan birçok. prensipleri, kaıde 15 - Her sınıf için tRyin edi - b. içinde ateş bulunan yegane o a_ 

Z. . k. lard b . . 1 n ou··nJerde yoklamaya ı· bu hı:ı«<metli hücumunuzun ır dır. Baıı "'"'lerde .... ,,tak odaların-yım. ıra lÇ l asır an erı ın - ve usulleri aitüst olmuş bulunuyor. e • ge ınme - -r-· d . ..,. J .. 

w b 11 t l sine riareı. edilmesi. cümlesini daha kay edip mm gay- da at"'Ş bulu""·dururlar, fakat biz sa -T•n aşına musa a o muş en Bütün askerlik aleminin artık ka - 16 - Temmuz 940 ve daha ri haddin ızahma çalışmadan bu "' •4 

k . nç musibetlerdeı1 bı'rı··,lir. 1ç- '--·ı ettı·gw1· b,, hakikat mevd 0 nda ı· . 
0 

bulundurma•nz ~ ou _.. ; .. jL! 
1 d h dd' arı·zemı· bitiremiyeceg-im. cüm- J' • ki içenlere karşı naçizane tavsı • ken devam edeceği muhakkak olan evve ıU l!f!neıer e yaş a ıne uğ. Annem ve hemşirem ekmek ya-

rıy;rnlann r.üfu~ cüzdanlarına yaş leniz aı'll€n şudur: 
yem: Bu kötü itiyaddan ıte<lricen askeri harekath yeni Alman taar- w d kı' k n..velce saJ,. ı·ı..ze,·ı·..,,·n k--.Jileri- parlar. Döşeme üzer:ndc hamur 
Sıynlmagw a ça hşmıalarıdır.ıt ruzlannın lıan~i hedeflere doğru haddine ugcra 1 ·•arı aydedilece ~ s:Tu • >J •• ~'nu 1 d Fı 

l <n den .. ub•"e miiTacaatlan ..,.; bekçı· koymu<ı o~.3t!g~tl bıı kı"'pı- için büyük bir kap an var ır. -d • • ' • ıkj..,.f edecegwı·nı kestı·rmegw e ça 1"- ,..n ,. .,, • ••• y - - " . • Sarih a resının nefrını •0 
y- .,, ı 7 y ı.:ı b h 8 30 · ı rının harareti kafi dereceye gelın-mak beyhudeciı,., Çünkü, bu mem- - 0 • azr- 1 &a 8 saat , da şimd.i haki1d vcı.rı3 ere meşru ı'•t•mı'y•n l•tanbul okuyucu • k dan f 2 30 a kadar Ögwleden ıon sahıf'-ı•ne verme':tn•,ı ı'mtina eden ce onlar hamuru içine kovacaklar. '" "" "" '" leketin elinde bulunan tekni ve. · · - m t. " J 

larımı.zdan Rasim Peker: şaitin tenevvüü ve bolluğu, ona za- "a 14 · ten 18 e kadar devam edi. bu sarsak bunak lıiçarelerin içler O zaman yemeğimiz için ekmeği-
«- Baıbamm aleyhinde bulun- mıan zaman birbirine benzemiyen leceği ıian olunur. acısı hallerine darılmıyortı%'. miz olacak. 

mak istemezdim amma.·· Temas bir takım hareketler yapmaya im - Şimdi gene müsaade buyurun Masanın yakınında bir su ko-
··:ı..· k' lrar"t yapm-ısı ihtimali de va. rdır. t d l d ıır.;l ettiğinı'-z m4'!'VZU o kadar muuım ı, kan veriyor. Mesela, Polonya har- y da, Çelebim, bir kere daha nadan· vası vardır. Tamami.e o u e5' -

kt h Hatta, şu sırMla bütün dikkatlerin ı fikirfonlni ne de olsa söyleme en binde orta çapt..ı tanklarla müce - Or k lara dönüp onlar;ı cevab vereyim: dir. H"""'<>irem yemekten eV''C o-
k ve gayretlerin taşar a ve Akde- ~··....- ğ kendimi alamadım. Bcıbam orta hez bir taktın zırhh fırkalar ullan- 1 Ne 0 ?. Anlamadını?: mı? Cümle- nu tekrar dolduracak Parmağı n -

k ni:rr 9evrilmiş o mıa~ınd"n jı~tı.de 
halli bir dvlet memurudur, akşam 9ı. Par&JÜtçüyi1 bir yardımcı uv • r.derek, Almanlc.:ın f ngiltqeye kar- yi kar~ık ve bozuk mu buldunuz? zında olan küç:ük biraderim elinde 
ı·şı'nden çıktı mı soltıgw u dogwru ""· ey- vet olarak, garh muharebelerinde "b I b I A ·· 1 fh k b' kt muzta-:bdir O par-... şı bir taarruz tecTi.ı e etme eri i e <:anım, cum e me umu anca ır yam an · " · 
hanede alır ... Sofr"' kurulur, an- ilk defa meydana çıkardı. Ayni sah 1 1 d d w·ıd· b b' ] . . . d - t k ateşe ~·aklaşt1rma-

q hatıra ge mez şey er eıı ~gı ır. sizler gi i ıçare er n ıçın en çı- magmı e rar J 

nem. kardeşlerim ve ben masa ba- nede, Fransızlar<1 karşı, Polonya. l '·" ·1~h d '"1 f k 
da ku11anmadı~ı daha ağır tanklarla Ortada <.-srar r oır ~ı a egı' a- kamadığı bir cenderedir. Bu biçim yaca tır. 

şında saatlerle onu b~kleriı. Bu harekete ge~i. Afrika çöllerind~ kat çok esrarlı bir sevk ve idare bu. ===~===ıı::=======;;:=========-====== 
vaziyet yıllard'.lnberi hiç değiş - harbedece~ olan kuvvetleri ba~f.""' 1~.?~~~.:!!!?~.~~-~~!!!".': .................. . 
mem;,şiir. Masa başında uyukla, - tarzda hazırladı ve nihayet Girid is- S'>n Posta Matbaası: 
m.ağa başlad•ğ•m!Z bir Strada ba' - tilasında da bir mühim askeri kuv-
bamıı. iki tara(mu yalpa vurıı, vu- ,.eti hava volile nakletti. Önilmü2r- Neşriyat Müdürü: Selim Ragıp Emeç 
ra sokakta belirir \'e güçlükle bi - de Suriyeye havadan · kuvvetle• SABİBLERİ: 5. Ragıp EMEÇ 
zim kapıyı bulur. • : • · '-1 sevketmek ihtimali oldu~ gibi,, ay- - A. Ekreia. UŞAKLIGİL 

Fakat iş bununla bıtmiş değil - -ni ameliyeyi şimali Ahikada Mısıra 

Üniversite Rektörlüğünden 
Fakültelerle diş 00.babetı ve eczacı mek.tebleri son smıf · taleıoesinln M

kerll.t ikmal iıntihanJ.a.rı 5 Ha?.iran 1941 tarihinde başlıyacak. ~6 4l~
MZ1 aqamı mna. erecektir. 

Ala1aulariaırm ta.Hm ta.buru komutanlığına miu'acaatlan. !4267) 



8 Sayfa 

Gayrimenkul satış ilanı 
İstanbul Emniyet Sandığı Müdürlüğünden 

Nikola, Ligoro.s ve Venezelos, Yani Pa,payaık.oplosun 2.5907 ~ab No. 
sile sandığımızds.n aldığı (3000) liraya karşı birinci derecede ipotek edip 
vade.sinde borCllllil Vl'rmediğin~erı hakkında ya,;>ıl:m takıb UZel'ıne 3202 
No. lu kanunun 46 cı maddes;nin matufu 40 cı maddt>-'>ı".le göre satılması 
icab eden Beyoğlunda F·. iköy Meşrutiyet mahaJie.>inin Kır ve İz-ıet-paşa 
ve Mehtab E~ek.ı-ıt, Saman yclu sokaklarında eski ikraz senedinde 13 Mü, 
13 Mü. tapu kaydında 3 Mü., 13 Mii yeni 9.11 W/l 32 No.lu altında üç dükk:ı. 
nı olan kargir apartımanın 28 h~e<ie 12 hlsse.si bir buçuk ay müddetle 
açık arttırm'.:lya konmu§tW'. Satı:ı t:ıpu sicil kaydına göre yapılmaktadır. 
Ar11tunıaıya girme.!.{ isteyen (18~0) lira pey akçesi verecektir. Mtlli ban
kalarımızdan bırinin temina.t mektubu da kab:ıl olunur. Birikmiş bütün 
vergilerle belediye resimleri ve vakıt icaresi ve tıavız bedeli ve telHlliye 
rüsumu borçlu1a aiddir. :Arttuma şartnamesi 2/6/941 tarihinden itibaren 
~kık etmek iSteyenlere Sandık Hukuk İşleri servi.Sinde açık bulunduru. 
lacaıkır. Taıpu sicil kayd• ıvc sair li\rnmlu malümat ta şartnamede ve 

takı"b dooyasmda vardır. Arttırmaya girmiş olanlar, bunları tetkik ede_ 
rek sat.ılığı çık.uılan gayrimenkul hakkında her §ey. öğr~;nmiş ad ve 
telakki olunur. Birinci arttırma 28/7)41 tarihine müsadıf Pazar~e.si Ca.
ğaloğlunda kain Sandığımızda saat 10 dan 12 ye kadar yapılacaktır. 

Muva'k.kat ıhale yapılabilmesi için t..!.kli.f edilecek beaelitl lercıhan alm _ 
ma.sı ica'b ed·~n gayrimenkul mükellefiyetile Sandık alacaı;mı tamamen 
geçm;_, olması şarttır . .hksi takdirde son artıtıranın taahhüdü baki kal_ 
mak şarile 13/8/41 tarihine müsaclif Çarşamba günü ayni mahalde ve 
ayni saa.tta c;.on arttırması yap:la1.:aktır. Bu ar.t.mnacıa gayrimenkul en 

çok art.tu-anın üstünde ·bırakılacak~ır. Hakları tapu si..: !lerilc sabit 01-
mıyan alakado.rhr ve irtifak hakkı sarhiblerinin bu haklarını ve htısusıle 
fai'ı ve ınasa.rıte dair iddialarını •lfın tarihinden iti':>9.r<:n yirmi gün içın_ 

de evrakı !ll.ÜS'ı..ıiteleril2 beraber da rem.i:zıe bildirmeleri Iazımöır. Bu su_ 
retle ha.kla.rmı bildirmemiş olanlarl:ı hakları tap•ı sicilllrilc sabit olmı

yanlar sa.tış be'.icllnin payla.~a.smdan hariç kalırlar. Daha fazla maltı_ 
mat almak iSteyenlerin 39/530 dosya No. sile Sandığurnz Hukuk İşleri 
servisine muraca:ı.., etmeleri lüzumu ılan olunur. 

* * DİKKAT 
Emniyet Sandığı.: Sandıktan alın'1n gayrimenkufü ipotek göstermek 

isteyenler ınııhamminlerimiz~n koymuş olduğu kıyrrwt·n <;, 40 ı .. tecaıvüz 
etmemek üzere ihale ·bedelinin yar;.sına kadar b-1rç vermek suretile k.::ı_ 

!aylık gö.stermcktedır. (4327) 

SütiiER BANK 
DE.RI ve KUNDURA SANAYii MÜESSESESiNDEN: 

Ufak bir in!}<lat yapıl::ıcıığın.dan <fıaliblerin ş~raiti öğrenmek ve ya

pılacak işin planlarını görmek üzare saat 12 ile 14 c kadar Yenipos_ 
tane arkası ~irefendi caddesi Baker hanında.ki müe!>.">ese merkezine 

müraca:ııt etmeleri ve bu müracaatlann 12/61941 ta.rıhine kadar ya_ 
pılma.sı, bu tarihten sonraki müraoaa.tların ~bul edil •.miyeceği ilan 
olunur. 

... ------------------------~ Parke kaldırımı yaptırılacak 
Siirtte Kurtalan yolu kontrol amirliğinden 

1. - Siint - Kurtalan yolunun Sıırt mebdeinden itibaren 600 metrelik. 
kısmın pari.te kaldırım in.şaatı 30/ ll '941 tarihine müst'-dif P azartesi günü 
saaıt d2u de K~rtalan Y')lU kontrol amirliğinde mütesekkil komisyon ta_ 
rafından ihale.si yapılmak üzere kapalı zarf wruıae eksiltmeye konu(!_ 
mu.ş1mr. 

2. - K~f bed~!i 20088 lira ve mııva.kkat teminatı 1506 lira 60 kuru~tUI. 
3. - Talihlerin teminat mektub veya ma.kbuzlarını ve :haledtn en az 

3 gün ev:veı Sıl.rt vilayetine müracaat ederek bu ;ş için alacakları fenni 
ehliyet vesikalarını hamilen 2490 No lu kanun hüküınlerine tevfık:uı 
ha.zırlıya{lald1rı teklif mektublannı ihale günü sa.at on bıre kadar kon
trol amirliğine tevdı etmeleri. 

4. - Bu ı.şe aid keşif ve .şartnameyi hergün Di.varbaktr Nafia Müdür_ 
lüğünde ve Siirtte kontrol ftmirliğ;nıle görebileceklerdir. u3033ıı «4307• 

İstanbul Fiat Mürakabe Komisyonundan: 
69 No. lu Hao.: Hurdava.t eşyasına tesbit edilen azami kfı.r hadleri şu 

.şekildedir. 

1 - .!(!aba ıa.la.t ve katın eşyaya % 20. 
2 - İBŞQ.a.t malıamesınc 3 25. 
3 - Fahri.ka ve srı.nayi malzemeSjne % 40. 
4 - El a!Mına '/o 50. 
5 - Makine motör ve hususi çelıklcre % 50. 
6 - Mak.i!le aksamı ve spesiyalıttlere % 80. 
1 ve 2 inci mıı.ddel~rdeki eşyaların sat~larında ayrıca % 10 peraken:ı'~-

c i kim kabul ~dilmiştir. (4310) 

SON POSTA Haziran 5 

İstanbul borsası Temiz Hava ••• iyi Bakım... , 
4i/6/1.941 açılL.7 - kapa.nı.ş fiatları 

ÇEKLER 

Aç~ 

Londra ı Sterlin 
New-Yorlt 100 Dolar 
Ctınev~e 100 1'vı~. rr. 
Madrıd 100 Peçe:.& 
Yokohama. 100 Yen 
Stokholın ıoo i.sno PT, 
Altın 

Bir gramlık 24 ayar 
külçe alıtın 

ve lt.'\panış 

5.24 
132 20 
30 2025 
1'2.9375 
31.1375 
30.745 
26.10 

327 

Esham ve Tabvilit 

İkramiyeli "•· 5 1933 
Ergani A, B, C 19.28 
T. c. Merkez Bankaısı · 
!hisse sene.:iı 110.75 

1 
1 RADYO 1 

PERŞE:.\IBL 516 19U Çocuğu Gürhüzleştirmeğe kafii iki mühim Unsurdur. 
7.30: Saat ayarı, 7.33: Hafif müzık 

(Pi.), 7 .45: AJ :uıs hab<·wlcri, 8.45: E_ 
Memleketimizin saf havası, Feyizli lopraktarı, it verimi Türk 

neslinin yüzde yüz hayat sigortasıdır. 
vin saati, 12.3U; Saaı; ay:uı, 12.33. H;.1. ç A A R K 
ti.t şarkılar, ıı.4;:;: Ajans haberleri, '•--• Daı·ma A p M A 
13: Karı.şık. müı;üt (Pl.l, 13.15: Nakı.') 

semai ve s:ız semaıleri, 14: Kar:~1k --------------------------------------------
müzik (Pl), 18 Saat ayar•, 18.03: 
Fasıl sazı, 18.30 Zıraat takvımi ve top 
ra.k: mahsuıleri borsrun, ı 8.40: Rady·l 
caz orkestrası, 19: Konuı;ma, 19.15: 
Radyo caz oııkcstrası, 19.~0: S:ıat a}•a 
n, ıve ajans ha.b<:ırleri, l!l.45: Yı..ırttaıı 

seıs.$r, 2Q.15: Radw gazetesi, 20 45: 
Hafif se>lolar (PLi, 21: Mı::ınleket pos 
tası, 21.10: Solo şarkılar, 2125: Ko
nuşma, 211.40 Radyo senfoni ork~s

tra.sı, 22.30: Sll~t aycın, ajans haber_ 
leri, borsa, 22 45: Dans müziği tPl.\ 

Sağır Dilsiz ve Körler Tesanüd Ce 
miyetinden: 
Türkıye S.'.lğır Dilsiz ve Körler Te_ 

sanüd Cemıyetinin 7/6/941 Cwnar_ 
tesi günü ak.:şamı Kadıköy Ha1kevi 
salonunda vnreceği ~<'ıı.ı.;\!r salamın 

küçük olm~'l'.Hian d.:.layı yer deği~

ttrilmiŞtir .• MozkıJr konserli\ ayn, gim 
ve tarihte Ks.dıkoy Süreyya Paşa. si
nem.asında verileceği sayın da vetıye 
&ahiblerlne aın olunur. a4313ıı 

Za.yi - 3 üncıi Kolordu 4 üncü ~ü
vari alayı. 2 ıı..-!ı bolüğünden almış ol. 
duğum askeri t~rhis tezkerem~ zayı 

et.tim yeıiismi alacağımdan eskiJinıu 
hükmü yok.tur. 

Gala.ta. Yağkapanında. .ı.ı No. hı 

kafhvede mav.ıı.wı İnebo unuın U. 
zunömelr köyüıulen Kara ı\lilı.ı.ş o
ğullarından 1\lebnıed oğ ıı Alımed 

Karalıaş 3'!2 doğun1hı 

Za.yi - Ta~bik mührümü zay, et_ 
tıim. Kimseye borcum yoktur, hit_ 
kümsüzdür. 

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

Keşideler: t Şubat, ~ l\l&Jfft, l A.. 

tua&.oa, 3 ikincııeşrin ıarlnieruute 

J&pı.ır. 

1941 ikrami,-eleri 
ı adet 2000 lıraıık - 20ı>O.- lira 
s • 1000 • - 3000.- • 
1 • '160 • - 1600.- • 
• • {>()() • - 2000.- • 
8 • 2!>0 • - 2000.- • 

sı; • ıou • - ssoo.- • 
80 • w • - .000.- • 

:ıou • :.ıu • - 6000.- • Aksaray Selinıpa'i& S"kak No. 5ı> ıle 
L~bra Batu -===-==========::ı:::::============• 

Muhterem Halkın Nazarı Dikkatine 

İSTANBUL TELEFON 
MÜDÜRLÜÖÜNDEN: 

Umumun koııuşmasH:~ mahsus teıetoıııiıarda.n :yapılacak mti.ka.Ieme 
ücret.ıerin<ie bir .t~ğişıklik yoktur. ESkisi gibı oir mükalemf:: yalnız 7edi 
buçuk ık:uru.ştur. (4318) 

ioA2niNi BiuN is aANKAsrNoA 
lKRAMiYEl.İ HESAP AÇ4R 

İstanbul Elektrik, Tramvay ve Tünel işlet
meleri Umum Müdürlüğünden 

30.5.941 gü:ııi saa.t 15 de kapalı zarf u.sulile elc>iltmesinin yapılacağı 

ilan edilen 941 yılı ihtiyacı kablnlar için mektubla teklif istemek .suretile 
bu müddetin 9.6.941 günü saat 17 y~ kadar talik edüdiği ilan edilir. C421m 

İstanbul Fiat, Mürakabe Komisyonundan: 
70 No. lu ı!an: Tuhafiye eşyasına OOpt.an ve perakende saıt•.,tlıarı içın 

tesbit edilen kar yüzdeleri şunlard•r. 

1 - Umumi Jlarak t":'ptan satışlarda maliyete % 28. 
2 - Umumi olarak pıırakende sa&ı.şlarda toptan fia.ta '' 25. 
3 - Ancak daha faz.la k~rı icab et111.ren vaziytıt.te olduklarını ıddia 

eden perakendeciie.: komisyona miho.caıa.t edip derecelar.ni tayin ettire - ı 

ceklerdir. 
4 - Tuhafiyede bir toptancı bir de perakendeci ka·but edilmişt.ir. Bas

ka mutavassıtlar araya girdiğı takdırde bunların kar yüzdesi toptancı_ 

ların ka.t yüzdelem,den bir miktar feda edilmek suretile temin edıle. 
cektir. (4311) 

Türkiye Cümhuriyet Merkez Bankası 31 /Mayıs/1941 vaziyeti 

Gençlik eğitmeni 
alınacak 

Eti bank Genel Direktörlüğünden: 
AKTiF, PASiF: 

Ka.'Ja: 
Altın: Safi k ilogram 72.604.515 
Banknot • 
Ufaklık • 

Dahfldek.l muhabirler: 
Türk Lirası • 

Hariçteki muhabirler: 

• 

Altın: Safi k.loı;:ram 12.937 .317 

Altına tahvili kabil .serbest dö • 
Tizler 
Diğer dövizler ve borçlu Kllring 
bakiyeleri 

Baztne tahvtııerl: 
Deruhte edilen evrakı nt.kdlye 
karşılığı 

Kanunun 6-8 ıncı maddelerine 
tevfikan Hazine tarafından vllc1 
tecliyat .. , 

Senedat Ciizdam: 
Tlcart Senetler • it 

Esham ve tabvUilt cüzdanı: 
( Deruhte edilen evrakı nakdi. 

A ( yenin karşılığı esham ve 
( tahvilA.t <itlharl kıymetle>.. 

B seı Jest Esham ve Tahvilat: 
Avanslar: 

Altın ve döviz iizerine avatU 
TahviUt üzerine avans . • • • • 
Hazineye kısa. v!deli ava!18 
Hazineye 3850 No. lu kanuna g~re 
açılan altın kıır~ılıklı avan.& 
Hi.ssedarlar: • 
Muhtelif: • • • 

Ura 

Lira. 102.124.058.IJ.3 
JI 8.763.591.50 

• 613.489.50 111.501.139.03 

• 489.693.25 489.693.25 

Lira 1!8.197.370.87 

• -.-
• 45.005.928.56 63.203.299.43 

Lira 158.748.563. -

• 21.253.171.-- 137.495.392.--

Lira 275.848 922.19 275.848.9~·2.19 

Lira 46.145.383J!3 

• 7.927.718 41 54.073.102 34 

Lira 4.741.69 
JI 7.808.722. -

• -.-

• 158.684 .926. 75 166.498.390.44 
4.500 000.-
9.319.463.(>2 

Yeıctln 823. 429 .101 .70 

Sermaye 
t:lıUyat akçesi: 

Adt ve · fevlcallde • 
Hususl • , 

Tedavüldeki Banknotlar:· 
Deruhte edilen evrakı nakdiye 
Kanunun 8 _ 8 inci maddelerine 
tevfikan Hazine tarafından va.ki 
tediyat • • • • • • • • 
Deruhte edilen eTI'atı nakdiye 
bakiyesi • • 
Kar~lığı tamamen altın olarak 
tılveten tedavüle vazedllen • • 
Reeskont mukablli ilheten te -
daville va.zedllen • • • • 
Hazineye yapılan altın karşıhk

h avans mut:abill 3902 No, lu ta. 
nun mucibince illveten tedavil
le vazedilen • • • • • • • • 

MEVDUAT: 
Türk Liruı 
Altın : Safi kilogram 877.150 

3850 No. ıu kanuna göre hazineye 
açılan a va.ruı mukabill tevdi olu-
nan altınlar: • • 
sa.fi kilogram 55.541.93-0 

DÖ'Viı; Taahhüdatı: 

Lira 7.822.010.15 
• 6.008.000.-

Lıra 156.748.563.--

~ 21 253.171.-

Lıra 137.495.3n.-

:t 17.U00.000-

• 25-0.000.000. -

JI 100.000.000.-

L ira 68 727.544 20 
it 1.233.782.03 

~ 78.12.J.161.190 

Altına tahvili kabil dövizler . , Lir:ı -.-
Diğer dövizler ve alacaklı Kll • 
ring bakiyeleri • • , • , ~ 23.657.959.24 

Muhtelif: • • • , • ı e , 

Yekün 

ı Temmuz 1008 tarihinden itibo.ren ~ İskont.o haddi % 4 e.lttn üzerine avans % 3 

Lira 
15.000.000.-

la.822.019.1 'i 

~13.495.392 --

69.961.32d.23 

78.,124.167.i)O 

23.657.951 24 

109.36d.537.18 

823.42!•.Wl.'lO 

Bankamız iflebnelerinde Beden Terbiyesi nizamnamesinin va.. 
zettiği esaslar dairesin.de çahttmlmak üzere Gençlik Eğitmeni 
ahnacaktU'. 

Bu eğitmenliğe talih olanların qağıda yazdı ıartlan baia bu. 
lwıma.lan lizmıdU': 

a) Türk olmak, 
b) 35 yqmı apnamtf bulunmak, 
c) Askerlik vazifesini yapmlf olmak, • 
d) Orta mektebden mezun bulunmak veya buna muadil ve 

fercihan daha yukan derecede tahsil gÖrnıÜf olmak, (Liseyi ve
ya Askeri Erba~ Okullarını bi~irmit olanlar ve bunlar araamda ' 
talih bulunmadığı takdirde !isede okumUf olanlar - diğer ,.rt
lart haiz ise - tercih edilecektir.) 

e) İstihdama mani bir fena hali veya mabkômiyeti olmama.Lt, 
f) Sıhhıat balammdan her ik'imde ça'lf&bilecek ve her tür

lü b~den terbiyesi faaliyetler"le (jimnastikle,. sporla ve spor ne. 
vinden oyunlarla) iıtigal edebilecek durumda olmak. 

Bu şartlan haiz talihler arasında seçilec:ek otanlann eğibııen 
olarak banka hizmetine alınabi'meleri için: 

g) Ankarada açılacak eğibııen kursuna dübul için yapıJacak 
ameli müsabaka imtihanında İ$tenilecek jimİıastik ve atletizm 
hareketlerini muvaffakiyetle bqanııalan, 

b) Kursun umumi taJimati1e iç, disip1in, taliın ve ~erbiye talL 
matlarına tamamen riayet edeceklerine ve kursu bitiı-diklen 
sonra bankamızca tayin olunacaklar• iıletmede 3659 sayılı ka -
mınun hükümleri dairesinde 140 liraya kadar bak edecekleri 
ücretle ve 3 sene müddetle çalıpcaklanna dair mükeffel 
noterden musaddak bir taahhiidname venneleri, 

i) Kurs nihayetinJe yapılacak nazari ve ameli imtihanda mu
vaffak obnaları mefnrttur. 

alib olanlar ve bu hususta fazla malfımat almak istiyenler 
An~ada bankamızın Beden Terbiyesi Amirliğine ve İstanbul
da bankamızın İstanbul bürosu müdiriyetine müracaat etmelidir. 

Ankarada bulunanJann 3 Haziran 1941 tarih;nP. ve İstan -
bulda bulunanlann 4 Haziran 1941 tarihinden 7 Haziran tari -
hine kadar bir istida ile müracaatları liwmdır. 

" r~ - ,, • · · ~~- · · -


