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Suriye 
lıakkındaki 
haberler l 

miipbem 1 

Londra Alman 
işgalinin bilfiil j 

başladığını söyledi , 
Berut, Almanların 

Şanıı işgal ettiklerini 
tekzib ediy or 

Berline göre 
Ruz~ıelt mesai odasında 

Ne salb 
teklill 

ne de salb 
mlzakeresi 

Ruzveltin 
beyanab 

"Almanyaya alda
nan kimseleri 

itham ediyorum,, 

1 ~ ............................................ , 

J 

Vişi Darla~ın 
beyanatını 

tavzih ediyor 

Darlan serzenişte 
bulunmak niyeti 
gütmemiş .. 

Türk - Fransız 
münasebetlerinin 

iki temeli 
Vichy 6 (A.A.) - Havas -

80 Ofi lbildirıyor: vapur Amiral Dadanın beyanatın-•• d da Umıı.w1 Harbtlcn s .. nra Tur-m U SQ ere kiyede vukua gelen hadısder 
hakkındaki fıkrasma karşı Türlq edildi matbuatının aksülamf>li üze - • 

Suriyedeki Fransız kuV1;ctlci'ine rine, salahiyettar mahfeller şu 
aid bir görürıüq: Faslı, Fraı;salı ve ciheti tasrih etmektedirler ki 

. · z Vaşington 6 (A.A. ) - B. Wi- başvekil muavini, Türkiyeye 
zencı ne1cr er . lh kl'fl · · · t' nant ın su te ı t!TI getırıp ge ır- karşı, milli gayret'.nin s;ıfha -

V~c~y .<>..(AA.) - Nazırlar mediğine daır bir gazetecinin sua - !arından bir tanesini teşkil e -
~ecl.ıs~- bu?un s.aat

1 
1 ~ d e l1areşal line verdiği cevabın aynen neşrine • den bu karlar eski b:ı· hareket 

etaın ın nycısetı a tııı a top ar.nuş- B. Ruzvelt müsaade etmiştir. Bu hakkında serzenişte bulunmak 
tır. pek ender gôrülen bir hadisedir. B. nı·\.·etı'nı· gu·t.meını';;tır' . Amı·ral 

(Devamı 3 üncü sayfada) ı d · · k' J " Ruzve t emışt ı r ı : · ·k· 
Bir sulh teklifinin onuncu de- Darlan, yalnız Ingilizlerin ı ı 

••Kallle 
sistemi 

barb 
demektir,, 

recede bir yiğeni bile mevzuubahs yüzlü hile ve cebir oyununu 
değil dir. Ne sulh teklifi mahiyetin- aydınlatmak ıc;temiştir. 
de, ne de herhangi bir sulh müza_ Şu cihet teb:ırüz ettirilmck-
keresi yoktur. Kat' iyen buna b en - tedir ki Frans•z - Türk müna-
zer bir şey mevcud değildir. Bunu sebetleri değişmemi§tir. İsken. 
reisicümhurun bir tekzib suretinde d~run sancağı mPselesine veri-
değil, fakat bir ithanıt sun•tinde kul len hal .;ureti. bu münasebet -
!anı nız. • lerin iki temele cayandığını is--: 

Kimi itham ettiği B. Ruzvelt'ten bat etmektedir. Bu iki temel. S 
sorulmuş, o dıı ,cAlmanyaya alda- an'anevi dmtluk ve Yakınşark-E 
nan lcimselcrrn demiştir. 1 ta karşılıklı haklara mütekabil E 

80 vapurun müsaderesi hürmettir. i 
Vaşington 6 (A.A.) - Ame -

(Devamı 3 üncü sal}tada ~ '····••H•••U•••••••••u•••••H••u•••H••••••J 

Birinci 
coğralya 
kongresi 
diin açıldı 
Maarif Vekilinin 
direktifleri ihtiva 

eden nutku 
Coğrafya tedrisatı 

kargaşahktan 
kurtarılacak 

Program ... 

Maarif Ve~ili llasan Aı1 Yücel 

Ankara 6 t" ) - Birinci 
Türk coğrafya 'k:ongrcsi bugün 
saat 14 de dil ve tarih ~ coğrafya 

(Devamı 3 üncü sayfada) . .................................................. . 
C Düşünceler =t 

Ziraıet 
solrası 

İngiliz amele fırkası liderlerin. 
den Mister Atlee söylediği bir nu
tukta, 'bugünkü ha;bi bi.t zıyafet 
sofrasına benzetmiş, hir gazeteci 
de bu sofrayı şöyle tavs:f etmış : 

•- Bu öyle bir sofra ki altın, 
gümüş tasların içınde sıcak insan 
kanile pişirilrruş istikl.Al çorbaları, 
a.çltğa mahkum edilmış milletlerle 
naslarından koparılmış biftekler, 
1ü~riycte hasret çekenlerin tankla 

(Arkası sayfa 7 sütun 4 te ) . B. Hitlerin bir Ame· 
rikahya beyanatı 

Vaşingt~n 6 (A.A) - Life mec 
mua91

1 
Hitbrin 23 M· yısla mecmu 

anın Berlinrleici muhabiri olan B. 
Cudahy'ye yaptığı bir be~ anat: neş 
relmektedir. B. Cudahy Birleşik A
merikanın e~ki Belçika sefiridir. 

8. Hitler Amerike.n muhabmne 
verdiği bu iik mülakatında ;ıöylc de 
miştir: (Devamı 3 üncü sayfada) 

E Askeri vaz iyet =ı 
Surigede geni ~ir harb cephesi 

açılmasına doğru ..• 
Fransanın vaziyeti Suriyedeki Fransız ordusunun ciddi bir harb k:biliyeti Y?kt~r:,!~giliz 

ordusuna gelince bu hususta da fazla malumata malık aegılız 
Ahvalin gidişi, Suriyede yeni bir 

harb cephesi açılacağını gösteriy?r• 
Bu sahnede, şimdilik meydanda in~ 
gilizlerle Fransızlar g~zükür. Fa • 
kat eğer burada da bır harb açı -
lac~k olursa, Almanların herhangi 
bir şekilde ol.ursa olsun hıına laka. 
yıd kalmıyacaklan muhakkaktır. 

Evvela hıırb sahnesinin tabii ah
valini ve sahasını göıde1t geçire -
litn: Suriye denilen meınl:!ket, he -
Q1en hemen eski Osmanlı İmpara -
torluğunun I-la1eb ve Şanı vilayet- 1 
erile müstakil Zor sancaklarından 
mürekkebdir. :eu bir de. takriben 
eski Ber·l!~ vilay~i[ üstakil Lüb-
nan sancati.111 ilav~ k İcab e -
der. Fran,,~Iai. -4iu-iı: aya birden 
<manda mİntakaŞ}.ıı: er. B\ı mın 
takada,. ,sözüm 011<1; ıkı müstakil 
de..,let vard'ır; bit~ Suriye, dığed 
L,.übnan cümhuriyetleri. Fakat, bun 

(Arkası sayfa 7 sülun 5 te ) Lübnandım bir gi.>rü1'Ü§ 

İdare işleri telefonu : 20203 F"ıab S kurut 

Yeni tip ekmek 
Pazar günü 

satlşa çıka~~acak 
Şehirde ekmek sıkınllsı kaln1adı, 
yersiz tehacümün önüne geçildi 

Belediye kapatılan fırancala fırınlarından 10 
tanesinde ekmek imal ettirmiye karar verdi 

Yeni tip ekmek unlan d~inden itibaren değirmenlerde buğdaya ~ ?O 
arpa ve % 15 çavclcıt karıştırılarak imal edılmi.11e boşlanmışttr 

Belediye tarafından alman ted- ı yapmış olduğu yersiz tehacüm ün 
birler üzerine fırınlarda ekmek sı. de 'Önüne geçilmiştır. Kaymakam
kıntısı kalmamış, halkın fırınl<tra ( Arkası sayfa 7 sütun 6 da) 

icki uasak edilmeli mi? 
~~~~~~~·~~ 

Şayanı dikkat bir fikir: 
içkiyi vesikaya tabi 

tutmak lazımdır! 
Bir icki taraftarının mütaleası: " İçki ile 
değil eroin, morfin, esrar iptil~larile 

mücadele edelim ,, 

m1ınıaı;ı 
~ ... 

içki aıerbtarl~~ 
" içkiyi men, yerine ceza "Rakı g·bi sert içkileri 
kanunumuzun hükümlerini kald·rarak halka sarab 

1 

teşdid edelim,, iç irıı eliyiz,, 
e iz.mirde Yıldı~ matbaa- e Eski ataıemililerlerder. 

sında Muammer: Faik A r:! Başol: 
•- Mademkı içk! bir zevk ve c- Her ~lenen cina;rette ve vu.. 

(Arkası sayfa 7 sütun 2 d e) (Arkası sayfa 7 sütun 3 te) 

Yakında "Son ~osta,, da 

Nedamet getirmiş meşhur bir 
dolandırıcının hatıraları 

Mahmud Saim 
Kendi kal 3mi ile 
hayatını ve mace
ralarını anlatıyor 
Merak ile, heyecan .1., 

·ı h t .l k ::;:ı, ı e, ayre eı:.ıere , ıııı:: tt 
bil has. a ibret alarak .:!ıif;!:' 

k k :ı•;ı•ı~'lllll .. ''l'fl#J 

o uyaca sınız nııı 

Çok temiz bir hayat yo -
lunda yürürkeıı düşen bir 
delikanlımn romam ... iç
timai hayatımızdan bir 
saf hayı g ijsteren acıklı 

vesika 

,/' 

Mahmud 5l'lim 

/ 

Yakında "Son Posta,, d a 



2 Sayfa 

Hergün 
İstihsal ... Fakat .•• 

'---- llllhittlıı Biryeıı _J 

T ürkıyenin istihsal kudre _ 
tın. artırmaya ihtiyaç -..ar

dır. Toprağın üstünde olsun, al -
tında olsun. denizd~ veya fabrika
da olsun. Ti.irkiyenin çok mahsul 
alması lazımdır. Bugünkü dünya. 
ne babalanmıım, ne de onların 

oğulları olan bizJerın ya~dığımız 
dünya değildlt". Bundan böyle in
san, mensub olduğu cemiyete ne 
verirse, ancak onun mukabılini al
mıya hak kazanı:, or. Bunun gtbi, 
b"r millet de, yer yüzündeki mu -
letıere ne verebilirse onun muka. 
bılim alarak yaş yacaktır. Muhak
kak olarak ş-.ınu b "lmeliyiz ki, ·'Ya
rınkı Avrupad,1 insanlar, ne Alla -
hın ltıtti.f 1,re ınayetile, ne d~ bi _ 
rıkn1iş irad kuvvet1eriie yaşıya -
caklar: Her k:m başkasın~ ne ve
nrse, mukabUind';! onu alacaktır. 

Tte.'lTct ıstılahında tnkas denilen 
şey. dömip dolaş p butün hayata 
gmyor. Köhne lıb0raliZ!llin her -
kes .glıya- serbest bırakan yaşa -
ma usulü yalnız para feoclı:ılicrinc 
yaşama imkanı vermış olduğu için 
artık iflas etmiş bulunuyor. Ya -
rınki Avrupad:ı iş ve mahsul pa.. 
raya ve alt na tahakküm edecek
tır. Yannkı dünyanın iktısadi nki. 
desi: cVer kı alasınh düsturu o-
l~akbr. • 

Bunun için Türkiyenin selame
ti. onun işlednin tanzimine, isthi
sal ku~retinin artmasına bağlıdır. 
B"r miJlctin hürriyPt \'C ısf."klali, 

sade kalede, istihkamda, cephede 
değ"), ayni zamanda ye bilhassa, 
istihsal mücadelesinde te?T'Jn edi
leb lır. Her Türk bunu böyle bil -
n"eli-'7ir. A k<>ri b r mücadel:?den 
galıb çıknıa!t mnrıfet d6ğildir; asıl 
marifet. bütün bir harb olan mai
şet mıucadclesındc galib o!maktır. 
Yırml sene evvel Biıyük Har'b· as
kerlık sahasında toptan kaybetmiş 
olan Alman,tanın, ütck: mücadele. 
de ne kadar kuvvetli olduğunu 

görüp duruyoruz. .. 
Evet, Türkiyeye mahsul lazım, 

onun istihsal ku.vvotlcrini a:·tır -
mak lazım. Bunun içindir kı. ge -
ıçen gun, elim zde-kı büyük St1Ilı 
nimetınden ıstifadc ederek herke -
s.n çalısması v ~ memlekete mah
sul ·vermesi leh!nrie kuvvetli teş -
viklerde bulunuyorum. 

Fakat, istıhsal işi öyle bir şey
d..r ki onun artırılması f ~n sözle 
yapılacak teş\ ık ve propaganda 
kMi delmez. Memleketi, bu gayeye 
doğru tahrik edecek teşkil.8.ta ve 
bu hareketi ko!aylaştıracak bir sü
ru vasıtaların memleket içine bol 
bol yayılmasına ihtıynç varoır. 
Hattn, bu ihtiyaç. sozle yapılacak 
teşvik ve tahrikten çok evvel gc -
l r. 

Vermek denilen Ş"Yi hiç sev -
miyen insan için, hayatts verilme
sı 'hoş olan tek bir ~ey Yardır: Na -
sihat! Bunun için. oturduğumuz 
yerden iı1eme nas:hat vermek bL 
z"ln boşumuuı gider ve bununla 
zannederiz ki h:ı.k •katen bir mari
fet yaparız. Mesele nasihat ver -
mekıte değildir; bilakis, memleketi 
çalışır ve istihsalhanc hal•ne ge -
tırmek ·çın, ona. icab eden "!:ütün 
va.cırtalan temin etmek ve çalış -
ma işlni ko1aylaştınp çalı~an a -
dama yaptığı işın zevkim tattır -
maktadır. 

Bu istihsal mese1esinı ikiac: b "r
de kurcalamayı kend:me vazıfe e
dinmiş olduğıJm ıç:n bundan bir -
kaç ay evvel, bu mevzun dair bir 
yazı yaı.rnıştım. Bu yazımı okumuş 
olan Aydınlı b;.r köylü dostum, ts
tall'blıla yaptığı bir s.--yah~ esna
sında, ge1ip beni bilhassa ziyaret 
etti ve şu sözleri söyledi: 

c- Bızi istihsale teşıv!k eden 
yazını okudum: Çok güzel. Zatım 
şu sırada bizi istihsale te§"·ik için 
yazıya da ıhtiyaç yok. Pamuk iL 
atları bizi gayrete getirmeğe çok 
kafi. Ne çare ki, tarlayı sürmek 
için pulluklara yedek uç b:.ılaını -
voruz. Eskiden, on beş kuruşa al -
dığımız bir uca, şimdi iki lıra ve. 
riyonn da gene yok!. 

Dostum. bana sırf bunu söyle -
mek için gemlişti. Söyledikten 
sonra, ilave etil: 

.. ı 

SON POSTA 

Resimli Makale: = Sönmiyen ışık -= 

Haziran 7 

Sözün kısası 
Hür Türkiye 

\_.._ ____ E. Ekrem TaJıı 

v işide Amiral Darlan ce
nabları maIUnı helvayı çiğ 

nerken, BerJinde Reıch gazetesi 
ibaşmuharriri F1şer'ın bizim hak
kımızda bir ba~makalesi intişar cL 
ti. 

İnsaf her yerde insaf, hak.ikat 
herhangi ağızdan çıkarsa çıksın 
gene haki-kattır. 

Bay Fişer Türkelerin meziyet. 
]erinden uzun uzadıya bahseyle • 
dikten sonra diyor ki: 

- Türklerde hür yaşamak aş
kı bir din mertebesine çıkmıştır! 

Bizi ibu kadar ıyi anlayan bu 
yabancı bizim aramızda yaşamış 
mıdır? Bilm~m. Llıkin bizim ist.k-

Amerikada meşhur Karnec:nin tesis etmiş cldıığu Teknoloji Zeka hiç sönmeyen bir ı~ıktır. fakat daima ayni derecede kuv 
müessepesi Amerikanın en :leri gelen iş adamlar:ını bir tecrübeye vetle parlamaz, onun arasıra fazlalaşıp eksilen ışığını silinmez bir 

damga halinde muhafaza edecek olan kuvvet, zeka s.ıhibinin şah-
tabi tuttu ve neticede hükmetti ki, muvaffakiyette şahsiyetin oy- siyetidir, şahsiyetı olrr.ayanın zekası kendisinden zıyade başkasına 

. lal aşkımızın azamet ve derinliği
ni se1.Jliek ıçin aramıı:ia ynşamış 
o1 '11a a esasen lüzum yoktur. Bir 
k im rnin rüyet sahasıle beraber 
idrak . .Ce darlanmadık\a, yeni Tür 
ki yenin son yirmi beş ) ıllık bir 

nadığı rol zekamn oynadığı rolden çok fazladır. fayda verir. .... -................................... -.. ···-··········· ................ - .......... ..._... .................................. -.................................................. __.. ... -.................. .. 
~- DEGİSEN DUNYA 

_ l t Portreler ::1 -- -- . -
e ·azı insan ı-a ı 

Yazan: 
B uhranlar, harblcr ve 

:ihtilallerden ve bun-

Ahmed Hamdi Başar 
T abii kanunlara ve tabiatin 1 İ şte bütün dava hurnda ... İŞ'te 

empoze ettiği zaruretlere iblitün mücadeleler, bütün 
ların birbirini takiib etme • _ hem de kendi cinsı arasında _ bu !hastalıklar, felaketler burada ... 
sinden müte~ekkiı tarllı bal - .-------.kadar yer Veı'- -------.Dün ve birçok 
kaıanna cıntikaı ve jnkılab devre- Tabiate esir miş olan insan- Davanın asırlar evve1 
lerh demit.fk. Buna sadece cbuh- • lar. bir de tabi- dünyada bu 
ran devreleri> dahi diyebiliriz. msan ate ta'hakkü~ esası derd vru·dı; in-
VakıA klasik iktısadcılann buh- ,, ______ _. den bahsediyor- sanların oünya. 
randan kast~~tikleri mana, yalnız- lar. Evet, rüzgardan küvvet a1- yı tanıınaP.:U9arı. dünyayı öküz 
ca piyasa buhranıdır. İltibasa m&- mışlar; buhardan ku:vvet almışlar; boynunda ı.annetıtikleri ve tabii 
hal kalmamak içın. bu kelime ile dağlan delmişler; denizleri emfr- kuvvetlerin tamamen emrinde ol
int kal ve inkıltıb zam:ınlarmı an- !eri altına alını~lar... Bunların duklan deil;J;lerdc de bu vardı; 
latmak iste~Uğimizi tasrih edel;m. göklere, yeı:ıcrc, <lenizlcre tama

hepsi güzel.. fakat tabiat asri ken- men hakim olduğu bugün de bu 

T arihin biri cSükü:a ve re- di ruhunu ve ~':';;" m'\<irını insan vardır. • 
fah >, ciiğeri cBuhran ve sosyetesine hakim kılmış ve cemL Tabiate tahakküm etmek de~ 

ntikah olmak üzere ik: büyük yet hayvanları~ nebatlann tabiat mek, rüzgara, şuna buna değil, 
------.. devreye ayrıl- tarihe tahaltküm etmek demektır. 

Diktatörlerin babası 
Makraveı 

l\!akyavcl ık. kanunlan hükmü altından bir a-l ayrı ması \'e ıtarihi İnsanlar tarihin ve tarihi mukad-
hadiselerin :böy- chm dışarı çtkamanu~tır. deratın önünde birer kukJa olur~ Asırlardır gizli politika aleminin 

Alem le iki ayrı alem Tabiatc tahakküm için insanlar larsa onların tnbıi kuvveUere ta- adeta sembolü olarak öne sürülen 
______ .. ve iki ayrı .gö- tekn ği yarattılar. fakat asıl 'ta- hakkümü, bilakis kend leıine za- maruf ve meşhur aiyaai filozof Nic. 
rüş içinde mütalea olunn:ası bu- hakküanleri.ni cemiyeti yaratarak rar verir. Çünkü ıtabiate tahakküm colo Ma<:hiavelli, 1469 da doğdu, 
günkü ilim ve malU.mat ölçüleri- surtile elde ettikleri büyük kuv~ 1527 de öldü. Zengin, müreffeh bir 

yapacaklardı. Soğuktan korun- ::.ı b ı f"I f mize göre yepyeni b:r mevzudur. vetleri. tahiati yenmek için değil, avukatın oi;,u u unnn ı 020 • 

Böyle bir usulü:ı, bütün tarih ba.. mak, yani ta.biatin amansız kuv- birb:rlerlni öldürmek için, yaptık- Fıansa Kralı sekizinci Şarl ltalyayı 
<liselerini tetkik bakınundan ilmi veıtlerine karşı komak için ev yap- ları eserleri bir andn yıkmak için istila ettiği ve Mediçilerin ülkele -

1 mak lazım, insanlar bunu .anla- kullanU'lar. Bu :;~retle ,..arib se- tinden kovulduğu l '494 .ene.sinde 
e!hemmiyeti ne kadar büyük o ur- .., • Floranıtada devlet hizmetine girdi. 
sa olsun, bugün içinde bulundu- .ımşlar; lakin ayni amansız tabiat kilde tabiat te insanlardan, bu I d d 

ma;ın.., ... ve kendis•ne tahakküm Fransa Kralı, taPya a uzun mü 
~.,_,Z ooıtriik hadiseleri, fikir \'e kuv.vetlerinin bizzat insan sosye- 5•..... d '~ ) d Floransanm Yen:_ 6 ....... ~ 'J - etmiş mahl\ıklardan intikam al- et -.a ama 11 ve ~ .-
görüş ihtilaflarını iç köşeden an- tesfni yılmnnması için teşkilatlı den cümhuriyct ilan etmesi üz.erine 
l ka · k• I dü · ıruş olur. bu topraklardan ayrıldı. amaya, vramaya ım an ver- bir cemiyet yapmayı as a ş\:n- İnsancğm asıl yapacağı ınkılab, 
rnck itibarile aktüel kıymeti d:ıha memiı:lerdir. İnsanla:- kendilerine 1 . n1 t b"• k tı Makyavel, 18 sene müddetle 
mütimdir. Böyie bir görüşfrn ın- :.- ya nız ~nsa ar~ da ,,~1 fuvkve ebre işinde beyük yararlıklar gösterdi. 

yakışan cemiyeti, yani tabıi kuv- tahakküm E:tmesı e:-,ı • a a.t u Katerina Sfonza nezdindeki vazife. 
sanlık mikyasında b"r intişar sa- vetlerin körükörüne tesiri altında kuvvetlerin insan cemiyetine ta-
bası bulması ve ilimlerinıize ve hakküm etmemesidir. Nasıl ki bü. ıi pek mühimdi. Fn..r..aa Kralların-

kalımayan cemiyeti yaratamadıbr. dan on ikinci Louis"yi yakından ta-
imanlarımıza karışması takdirin- tün dünyayı tanıdıktan sonra in-
de insanlık büyük inkılablarmdan Rüzgarın. soğuğun şiddetinden sanlık bugünkü tabi: kuyvetlere nıdı, ve aonral.ar: onun devleti ida-

k nıd ·ı · · k t t k "k re etmek hususundaki bq belli ha, birini yapmış, kendini şuursuz !bir e ı erını :oruyaca.t e ·nı va- en çok tahakküm ettiği yük~ek 
Sııtaları, evet, onlan yaptılar. Fa- dereceyi bulmuş ise, tarihin, yu. lı hatasını birer birer saydı döktü. 

mukadderatın esiri olmak bed- M ı. ı b" k I A 
] karıda ic:.aret eL~iğmliz ve"""' ile. iki a&.yavc' ırço papa arın, -

bahtlığından kurtarmış olur. kat tab.atin kcndı ölüm kanun a- 'S 1"'' ragonlu F erdinandın, imparator 
1ns 1 l kl L"- ~k . rının tesirinden kurtulmak için ayrı devreden ibaret olduğunu ve M imil' . • nezdlerı"nde . • 

an arın yap ı · arı "Uuyu ın- bunların ayrı ayrı zamanlar, avrı a~ ıan m . .sıyası 
kıJablar. şı"iphe yok ki ~abii kuv. ccemiyet> yarstmak lazımk~n bu- d"" 1 d "b t b 1 d. vazıfelerde bulndu. Bu vesıle ıle de 

ayrı unya ar an ı are u un u- . 
1 

_ kik 
vetlcre tahakküm etmekle başla- nu yapamadılar. Bütiin hayvanlar ğunu anlamak VC' bu ·ki fılemin bu şahsıyet.cu yakınd.an tet. e.t-
mıştır. Ve en büyük zafer de bu- sevki tabii ile, ıstıfa ile tabiate '·anunJarım, kıymet hükümlerini, me~ fır~tı:ıı elde ettı. M~d-~çile_nn 
dur. Fakat ayni insanlık tabiatin karşı mücadele edecek en muva- hatta lisanını V" Ph\iik1 n avn ay- yenıden 11 ba~ın-ı selmelerı uzerıne 
kendi kanunlarının msan cemiye- fık azayı meydana getirmişler, ka- 1 şeyler diye kabul etmek surctL aiyas.i _hayattan çekilerek, edebiyat 

tı.nde en ha·k·.·m 't..ı"r kuv"et olma- le de tarihe ''e bizzat tab"ate ta. ve fikir sahasında çalışmıya başla.. 
ıu v rıncalar bile kendilerine en uy- cJ 

sına tarşı hıç, amma hiÇbir şey bakkürn imkanı el.ie edilmiş olur. 1
• • / • •• _ 

gun olan teş1dlatlı cemiyeti kura- Hü12.sa edelim; insanlık tarihi Müteaddıd tarıhçıler, oı~u buyuk 
yapamamıştır. Tabiate insanlar bilmişlerdir. Halbuki i~nlar bü.. . . . . . Fredaikle Saksonyah Morıse sahte-
değil, fakat insanlara tabiat ta- iki ayrı aı~mıd n dat 1ın;1k~ı1rbırmı tt.:1- Urlıiın envaılıı öğretnıdtle ilham 

tün da.biat kuvvetlerine karşı her k"Jb etmesın en cşeK u etmış ır. w "d . 
hakküm etmekte devam ediyor: b" . -kil t~h ederler. Diıer bazılarının l <hasına 
iate hayat mücadelesi, küçüaun cephesi açık en kötü cemiyeti BunlaTdan lr.! ~ .~ ve re • bakıl cak olutaa St. Bartholomow 

Y t'> d ti dil (Devamı f unru sayfada) a •. 
büyüğü ezmesı, kitaller. harbler ..• ~:: .. :~~ ••• ~:..:_::~ .. -··-···-··-·-····-···-·····----··· kıtali ile barut suikaadinin eleba§lı.ı 
Hiç olmazsa hayvanl:ırd:ı. bu mü- odur. 
cadele ekseriya ayrı cınsler ara- ,. 5 T ER 1 NA N 

1 
Hele iddiaıımda daha ileri giden 

sındadır; insanlar bu hayvanca bir başka tarihçiye göı~ Makyave. 

1 STER 1 NAN M A 1 lin türkçeye tercüme edilmem üzeri mücadeleyi kendi aralarında şu-
ursuzıca devam ettirmeye mfuıi o- ne Oımanl hanedanına mensub aul-

- cİnhisarlar umum mü - nen, hatta geçen yıl da harfiyen tanlar k.ardejlerim boğdurmrya da-
lamıyorlar. Bu boğuşmalar neden -.J k t k K ha fazla temayiil göstermi .. lcrdir. 

d lk dürlüguv- lzmirde Bayraklı bağ • bu ta~;c.ua o umuş u . arar es- .. 
icab ediyor? Bun an evve i yazı- "lk def rild"ğ" Ha'-"katı" hald•_ ortada ı"kı" · M~k-ları arasında bir şarab fabrikası kidir ve ı a ve ı ı za - ıu .. 
larda gösterdik ki, cemiyet:n ken· . yavel vardır: ismi, alelade rnr vuıf 

d . b". kurmıya karar vermır .. ııı mandan'beri, yap~lnn şey fili -
di dinamizmin en, yanı ta ıı şe- Bu fıkrayı dün bir gazetede imit gibi kullanılagelen efsanelerin, 
kilde cereyan eden hadiselerden... yata getirılmcsi değil, kararın an'anel·•ı"n '"akycvel; ve hakiki ta ok\ıduk ve bir dakik.J tered<!üd ..... ' ' .. 
Hani insanlar tab·aıe tahakküm • unutulmaması için tekrarlan - rihin Makyavelı._ 

içinde kaldık. . -
etmişlerdi?. Nerede o tahakkü. !Bıze öyle geldi ki bu haberı masıdır, biz bunun böyle oldu- Büyük adamların yaıayıılarını 

devir<le ikti:mlı eylediği manevi 
kıymeti gö:üp takdir etmcı;neğe 
imkan tasav\•ur edı1e~ 

Evet biz, kellemiz: koltuğu.mu
za. canımızı dişimize alarak, 1stik· 
]alimiz için, zahiren bir tek. haki
katte ise b rçok düşmanlarla mü-
cadele ettik.ten ve muzaffer olduk. 
tan sonra, değerıni bin kat daha 
takdir ettiğimiz hürriyeti. Alman 
muharririn pek güzel üadc eyle -
diği gibi din mertebesıne çıkardık. · 

Ve yirmi beş senedır. her biri-· 
miz, milli varlığımızın esasını teş. 
kil eden o hürıyctin uğuruna, 
kendimizle beraber müteak:b ne_ 
silleri, seve seve ölmeğc hazırla
dık. Buıgünkü Avrupa hercümerci 
içinde dik durduğumuzun. korku 
çekmediğimizin ve belki de teca
vüze uğramadığımızın sebebi bU
dur. Zira }")ız. başkalarınınkine hıç 
benzemiycn o din mertebesine var 
mış istiklal aşkımızla yekpare bir 
milletiz. Atıbğımız adımlan, bile
rek, ve değişmiyen b"r ıd~ale tev
cih ed€rek atıyoruz. Bu şuurlu ve 
azimli yürüyüşte Milli Şef ı·ehbe
r.Lmtz, altı ok mesnlemizdir. On 
•edi küsur milyonluk camıamız 

ierisinde, hürriyEt ve istiklfılı ,, 
iniz tbahis mevzuu oldukta dığer. 
}erinden aykırı düşünen h "r tek 
ferdim iz yoktur. 

a3azıları bizden bahsederken: 
cTürkler mağrurdur .. , diyorlar. 
Evet, mağrur bir milletiz. Lak:n 
gururumuz, kaidesi başka kavim
ler:n esareti üzerıne kurulınuş hir 
he~el değildır. Kendi istiklali -
mizle beraber, başkalarınınkine 
de saygı gös!eririz. Hi:rr-yete inan 
clJTllz ve saygımız mutlaktır. Onun 
için biz de başkalnrından saygı 
bekler ve saygı görürüz. 

Yirminci r.sır insanl•ğı -bizim 
varlığımızcla..'1 iftihar duyar. Elve
rir k! o insanlığın gözünü hırs, kin 
ve kan bürümüş olmasın! 

Hür yaşamaI:-rı din rr.ertebesine 
çıkardı isek, hürriyeti düşman e
linden kendi sılahlarımızla kurtar 
dığmıız içindir. O tn.rihte cihan 
aleyhimizde .idi. Bugün. ayni cihan 
tıayranımızdır 1 

Amiral Dalrlan gi.bilerin bu va .. 
kıayı inkar etmeleri değil, bundan 
il:ret alrnaiarı lazımdır. Bir zaman 
Jar. hürriyete susamış. istiklalden 
cüda düşmüş milletle~. 1793 iht!
lalini yapan Fransnya teveccüh 
ederlerdi. 

Biz bugün, esir Fransayı !hür 
Türkivedcn il>ret <>lmağa davet e
diyor~z. Yarab, bu ne azim inkı. 
labdırr. 

e. c~'"'"' ~alu 
···-···················-······ ... ················• 
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C. Evvel 

11 

lM$Ai( 

s. o. 
- Sen ki, bizim aramızda çok 

yaşadın ve dedler mizi bılirsin, 
sen 'bile, bi2Xlen uzaklaşınca derdi
mizı unutuyorsun! 

Dostum haksız değildi. Yüzüm 
kızardı. 

mün eseri ... İşte akıl ve hayaJe üç sene evvel de gene bu şe _ ğuna inanıyoruz, fakat ey oku. tetkik eder1'en, bu gibilerin tarihi 
gelmiyen usull~rle ve sırf !hayvani kilde fld sene evvel de gene ay.. yucu sen: ve efaanevi varlıklarını birbirind~n 
ve nebati tabiat kanunlarının ayumak mecburiyetindeyiz. Makya-

b 

8 öl 
8 
u 

Yat.r 

d iSTER iNAN velin hakiki ve mevhum katakter. .;ı. O. S. u. :>. u. :,, O. * sevk ve idaresile birbirlerini öl Ü· ,.. iP 
1s til k .. rüyorlar, ve öldürmekte devam e.. lS .. T ER 1 "'2·~ A. iı...ıa.t• A ! Jeri o lcaclar 9eRik ve apayrıdır v. ıa ıa 17 U 4 • it , 

tlısal.. . Evet. r '.liiruetinm - ·.J ı~~·~ ıvı ki, onu bir c.ephetıinden mütalea et- .t:. • s• 8 36 ı:.t. 2 etı 
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7 Haziran SON POSTA .,,.., .• o1~---

Telgrd, Telefon Ve Telsiz Daberleri 
''1914 deki tempo 
ile 1941 deki harbi 
kazanamayız .. ,, 

Birinci coğrafya 
kongresi dün açıldı 

Rodns, Bingazi 
ve Derne 
bombalandı 

1 r'J''AÇ rT ~ ~ · 
~ Yl--4. ~ rMltND Alt:: . ı l:: 

Ediriburg 6 (A.A.) - Halen (D--•araL 1 mc:' 1• aayfada) T · · · d d T · k 1 · Kahı.re 6 (A.A.} - Orta•ark 
b ·· t-·.- · b ı k'd d ı .-.. n erım ıçın e avamız ur· ı m ı . .. 
UAıuuetı aş ıca ten l e en er- f-t-::ıtes=-..ıe .. _,,."a:ırı' f Vekı' lı" mı'ı z Ha- · İngiliz hava kuvvetler~ karargahının 

de b 1 k h b
. 19&.U lllU .:.vı nin bU yönden tefsiri UaVaslıeD..r, 

n u unan es i ar ıye nazırı ""-n A· 11· Yu"celı·n çok kıymetlı dı'- tebliği: 
H B l. h G' 'd uh eb ....- Yoksa şu veya buk söze, şu veya I 

oare e ıs a, ırı m ar e - rektifleri ihtiva eden bir nutukla- b Ağır ngıliz bombardıman tay -
siınıden alınan derslerden bahsede. bu şekilde bir karşılık ulup geç- yareled Rodos adasında Kattavia 
rek, harekatın sevk ve idaresinde rı ile açılmıştır. mek değildir. Bu itibarla diğer tayyare meydanına 4 S Haziran 
,eni lbir münebbih kullanmak la- Hasan Ali Yücel, bu toplanıtıyı ilimlerde olduğu gibi coğrafyada gecesi taarruzda bulunmuşlardır. 
z.sn olduğunu söylemiş ve sözle _ tlbirinci coğrafya kongresi. olarak da terimleri bu zihniyetle tensik Bombalar uçu!J pistınin üzerine ve 
rine şöyle devam etmiştir: vasıflandırmasının sebebını şOyle 1 

etmek meoburiyetındeyiz. hangarlarla tayyare meydanının di. 
(Bu muhar~beyi ka?:anmakl ığı • izah etmiştir: Kitab iti ğer binaları arasına. düıımü,,tUr. ~id 

t . cBuooan önce coğrafya için Maarif Vfkilımiz ayn bir me- detli birçok. infilaktıır olmuı ve bu 
mız lazımdır. Bu maksadla tam >lr aml k t hl . v k · 1 · · ıJ1 1 ' gayret sarfecieıı her hüktlmetc yar progr ar, · ı a ~r ve dıger hu- sele olara yer ısım erınm nasıl .infila• arı yangın ar takib etmiş _ 
dım edeceğiz. Fakat 1914 deki suslar hakkında bırçok toplanma- yazılacağı hakkında beyanatta bu- tir. 
tem ile 

1941 
deki harbi kazana- lar olmakla beraber bu mevzuu lumnuş, bundan sonra dördüncü Tıayyarelerimiz. Deme· de aske-

po her cephesınden nazara alarak her mesele olarak ldt3l.l işin i mevzuu- ri binaları ve Bıngazi limanını bom 
mayız. cerfıesinin mümessilini bir araya bahs ederek dem:ştir ki: bardıman edrrek merkez mer:dire-

s h kk d k
• toplıyacak şekilde şimdty~ kadar Memleket çocuklarına kudreti _ ğini hasara uğratmıflardır. 

hıç· 'bir içtima '-0apılrt12mıştır. Bu mizin azamisile ça ışıp iyı kitab Ur·ıye a '" a 1 l Bo1T.bard;ma:1 tllyyarelerimiz 
.J dün Haleb tayyar-: meydanında l -

ilktir. Hayırlı ve ilmi bir tec:1>bbÜ- vermek ve onları başkalıklarda11 

h b 1 U h r- '- d B talyan tayyarelerırıe taarruz etmiş... 

a er er m P em sün başlangıcıdır.:t kurtarmaıL ıztırann ayız. unun za 

Pr
-mn rarını 9Qk gördük. Buna mukabil ler v~ tam isabetle tayyarelerde.1 
-•• birini tahrib eylemişlerdir. Bomba-

Bu t!= n~z~~r::-t.~a Maarif Vekili, Vekiletin kon- (:;t~~i~ :::~~:~~n e~~==l i~~~ic:~:= ların hangarlar ve uçu~ pıstleri Ü -
_L ,greyi niçin topladığmı izah ettik- rı'nı· de elde ettik. Mesela· ecnebı' zerine düıüp pı:ıtladı ğı görülmüı -

ea Fransız Airikaaı umumi muran- t lk l · tür. Taarruzdan sonra hedeften si-
~ası general 'Weygand, Cezayir u- en sonra ı mese enın cprogram. dili kiı.blarında yaptcğımı7 birlt-ş-
mumi valisi amiral Abrial, garbi olduğunu, ilk mektebden başh) a- tirme tecrübe$İ faydalı ulmuştur. yah bir duman aütunu yükselmi9 -
Fransız Afrika!ı umumi valisi ge - rak oııta okul ve liselerimizde ooğ- Ayni ,eyi coğrafya için yapmamız tir. 
neral Boisson, Tunus umumi valisi rafya programlarının bazı boşluk.. lazım. Coğnfya tedrisatını da bu 
amiral Esteva ve Fas umumi valisi !arla kopmuş zincirler ha!inde bu- kargaşahktan kurtaracağız ve t..,k 
seneral Noguea de ittirak etmişler- lunduğunu kaydederek bunun se- kitaba gideceğiz 
dir. beblerini anlatmış. d 'ğer taraftan Maarif Vekilirin açılış nutkunu 

B. Hitler Hırvat 
Devlet R,.i~ini 

Nazırlar mecli.i toplantısından programlar ayrı ayrı zamanlarda müteakıb azadan bir kısmının ver -
ıonra neıredilen resmi tebli~de mü yapılırken sistem ıtibarile tam bir diği bir takrir üzerine Ebedi Şef 
zakerelerin Fransıız Afrikası hak - Atatürkün aziz hatırasına hürme - kabul etti 
L b ld lm '- insicam vücuda getirilmedığ;ni. ten be• daLı'ka avakta ı'htı'ram clu-
&ında cereyan ettiği i iri ede- "lk l" - b " K 
dir. ı ' orta ve ıse progı-aunarı u rutu yapılmış ve bundan sonra aziz Salzburg 6 (A.A.) - D. N. B. 

Diğer taraftan, geçen Salı gün_ bakımdan biribirlerile iyi bağlan- Milli Şefimiz İsmet lnönü'ye, Bü - Hırvat devl~ reisi P.aveliç bu-
kü nazırlar meclisi toplantıın hak. mış halde olmadığ!nı, bundan baş.. yük Millet Meclisi Reisi Abdüllıa - gün öğleden sonra saat l S de Berg 
bnda öğrenildiğ;ne göre, bütün na- ka bazı sınıfların ders maddeleri lik Renda'ya, Baıvekil Dr. Refik. hof da B. Hitler tarafından kabul 
zırlar mezkur toplanbd..J amiral fazla, diğerleri noksan görüldüğü_ Saydama ve Genel Kurmay Baş - edilmittir. Uzua müddet süren mü
Darlanın talcio ettiği siyaseti tasvib nü kaydetmiş, bundan sonra ikin- kanı Marqal Fevzi Çakmak"a kon. lakatt-' mareşal Göring ve 8. \'on 
etmişlerdir. ci dava olan coğrafya terimleri erenin tazimlerinin dr7ına karar ve- Ribbentrop hazır bulunmuılardır. 

Lonclra rad,.o.unan hal.erleri meselesine geçmıştir. rifmiıtir. 
Dün ak.pmki Radyo ıazetesin • «Dilin -::1..~esi limm» Kongre, reis vekilliğine Siyasal 

den: 7.-.ı Bilgiler Okulu profesörleıinden Is-
Hasan Ali Yücel bu mevzu Ü - tatisrilt Umum Mu"du"ru·· Ceta·l Ay: 

«Londra radyosunun verdiii ma 
lümata göre Almanların Suriyeye zerinde ezcümle demiştır ki: barı ve kitıblerinc Prof. Besim 
aımakta olduklarına dair deliller cSize arzetmeği fazla buluyo - Darkot ile öğretmen Kemai Batu
toplanmaktadır. Hatta Alman i<Jga- rum, fakat söylemek de boynu - yu aeçmifrir. Azaların komi~yon
linin bilfiil başlamış olduğu dahi mun borcudur ki, bir milletın diii lara ayrılması hakkındaki teklif re
denilebilir. lher türlü düşüncesini ifade ede _ ye konulmuı ve komisyonlar kuru-

Hür Fransız ajansının verdiği cek vaziyette değilse 0 miliette te- larak kongre ilk umumi toplantısı
malumata göre Suriyedeki tayyare fe:ldrii.r tnldfal etımeıniftfr ttemek- na son vermiştir. 
meydanları Almanların iıgali al - tir. İlim de olamaz. Türk milleti _ Konırre, üç dört ırün komisyon-
tında bulunmaktad:r. · beyn l 'l k lar halNıde çalıımalanna devam et-

nın e mı el ıymette bir ilim tikten aonra hazırlanacak '-omı'syon 
Gene riv:ıyetlere göre bir Ma - · · "ks ı · · · d'l" · "' 

O sevıyesıne yu e mesı ıçın ı mm raporlan üze.r·inde umumı· ça'.·ı•ma-
car gemisi Suriye~e 5 ton tayya b ~~ ·· k ~· " 

b 
u meı ~ yu selmesı lazımdır. larına ba•layaca'-tır. 

re enzini getirmiştir. Y "-

Londraya l'öre 
Londra 6 (AA.) - Vichy hü- '' Kafı·ıe sı·sıemı· 

klımetinin genernl ve valilerile mü- Ne sulh teklifi ne de 
sulh müzakeresi zakerelerde bulunduğu, Suriveye h b d kt• 

Alman sızmasının devam ettiği ve ar eme ır JJ 
F ranmz rnakaml.umın F ransı71 im-
paratorluğunu her türlü tt'Cavüze (Ba.$tarafı 1 inci sayfada) tBu&uafl 1 inci •J'fada) 
karsı müdafaa niyetincle bulunduk- rikan limanlarında bulunan yaban- Kafile sisteminın kabulü harb 
lannı ilana devam ettikleri ıu a • cı 80 ticaret gemisinin kullanılma- demek olur. Almar. baıkumandan -
rada lngiliz efkarı umumivt-sinin sana müsaade eden ve parlamen - lığı Amerik;ı kıt"asının bütün bir kıs 
dikkati Ortaşarka çevrilmiş bulun- toca kabul olunan kanunu B. Ruz- mını.n istilasını ayın istilası kadar 
rıaktadır. vek imzalamış ve deniz komisyo - hayali bir şey telakki etmektedir. 

Weyl'and lngilterey~ ka11ı ıililla nuna bu kanunu;ı tatbik edilmesi Hitler Almanyanın, iıçileri zorla 
sariJmak istemiyor iç.in emir vermiştir. çalıştırmak ımkim ıebebile Ame -

Diğer taraftan Taymis'in Fran _ Vaşington 6 (A.A.) - Tanınmış rika İçin iktısadi bir tehlike olacağı 
sız hududundaki muhabiri Wey • gazeteci Raymond Clapper, Nev .._ fikrini reddetmit ve ı<mademki Al
gand _ Peta;n görüşmelerinin Fran york Tfmes gazetesiooe neşrettiği manyanın rekabetinden korkulu • 
aız - Alman işbirliğini aydınlatmı· bir makalede, Amerikan bayrağını yor, o halde niçin müstemlekeleri 
yacağı ve ba9itle§tİrmiyeceği kana· ıtaşıyan vapurlarla İngiltereye elinden alınd111 demiştir. 

Amerikanın birinci 
muharebe fırkası 
seferi vaziyette 

Vaşington 6 (A.A.) - Ame -
rika harice sefer: bir kuvvet gön • 
denneie karar verdıği takdirde cbi· 
riınci muharebe fırkaarn Amerikan 
ordusunun kıt'a dııına aevkeclile -
cek ilk cüzü tamlarından birini te§
kil edecektir. 

Genel kunnav reiııi general Mars 
hali meb" usan meclisinin maliye en 
cümeni tali komisyonunda söz a • 
larak ezcümle demiştir ki: 

Birinci fırka mutlak bir üstünlü
ğe sahih bir hücum kıt" asıdır ve hu 
itibarla vüzdevi1:1: derecede yeni 
malzeme ile teçhız edilmiş bulun • 
maktadır. 

Birinci fırkrı fiilen seferi vazi . 
yettedir ve şimdi Devena' de karar· 
gih kurmuştur. Bu fırka geçen haıb 
de ilk Alır.an esirlerini almağa mu
vaffak o1an fırkadır. 

Sigorta şirketleri 
ve tasarruf bonoları 

attnde bulıwıduğunu bildirmekte - hal'b malzemesi sevki imkanının Abnanyanm miiatakbel ticareti d" Ankara ı) (A.A.) - Haber al-
ır. derpiş edilmesini Amerik:ın hüku- Hitler Avrup.. teşkı·1~tlanmasının d v .. 

Fr t ·ı· .. be 1 .. 11 ıg:ımtza ııore sigorta ıirketleri ta-
ansız - ngı ız munase t e • metine tavsiye etmektedir. Alman ihracatına pı'yasalar arzede- d · · akilb rafın an muamel~ yaptıkları sigor. 

rını_n . eti b~ iş birliğinın tecelli Clapperin zannettiğine göre, ceiini ve hu suretle Birleşik Ame - ta sahiblerine karş: teminat olarak 
şekıllerın.e. bagl~ bulunmaktadır. Winant'm Londraya götüreceği rikaya rekabet imkanının aza laca - tevdi edilen ve listesi Ticaret Ve _ 
Bu ımuhabıre göre General Wey - başlıca haıberi, belki de Amerikan ğını bir delil olarak ileri sürınüıı ve Uletince tesbit olunan kıymetler 
gand şcMhsan, de Gaul!e'e karşı ha- hükümetinin. ödünç verme ve ki- sözlerine fU suretle deV11m etmiş - meyanında kanunu mahsuıuna tev
rekete geçmek ~raftarı. d~ğildir ralama kanunu mucibince ı:ö™le- tir: fikan ihraç olunacal tasaıruf bo _ 
ve Darlanın Surıye ve şımalı Af - receğı barılı malzemesim Ameri _ Alma.nyanın müstakbel ticareti nolannın da ithali m·ıvafık görül -
rik~d~ yapmak istediği şeylere m~ kan bayrağını hamil vapurlar"le kağıd eaas.ına .değil, ~pekü~asyonu~ müıtür. Bu suretlt- sigorta ıirketle
halıftır. Weygand bu muhalefetı- yapıl~ağı teşkil edecektir. tamamen ılgasıle emtıa mubadelesı ri irae etmekle mukt-llef bulun _ 
ni müstentlekelerle rr.an<ia altın- Muharririn ilaveten bildirdiği _ esasına dayanacaktır. Almanyarıın dukları teminatlarınt tasarruf bo -
daki arazide yaşıyaı1 halkın ekse- ne ıöre yüksek makamlar, bir A-1 a.lt.ınla_rı tamirat ve tazminıs! .sure - nolarına da plase edebileceklerdir. 
riyetle de Gaulle taraftarı olması- k 1 ın veya bir A 'k tıle elınden alınmış ve kendısı bey-merı a ın men an 1 ., 1 1 b' . . . ·u· Al . na istinad ettirmektedir General h rb t k . ne mı e a tı:ısız iT tıcaret sıstf"ml ç man ıaşe · vapurunun a mm a asına gır- h 1 v h d'l · · B Weuaandııı bu hattı hareketinde . . fl·k k . bl azır amaga mec ur e ı ı'Ylıştır. u-

Jıe • • v meımesı bıtara • anunu ıca a - nunla beraber Almanya altının kre b ld 
şeref hıssının de rol oynadıgı zan- rından olmakla beraber, böyle ıbir d' 1 '- f d . kt gem·ısı· atırı 1 

edil k ed
. F'lh• k'k •k ' ·· ı esası o araıL ay asını tanıma a. 

n me t ır. ı et ı a, es ı mut hareketin mürr.k~ln olacağ~ fıkrin. d 
tefik İnıgilteı·eye karşı silaha sa - dedı'r ır. A•-an d•v ... • am Londra 6 (A.I\.) - Bahriye 

; . 
. ' ........ 

~ ... ·. 

isken deriye 
bombardımanı 

taşark mevzilerini kuvvetlendirdiği 
de iddia edilemez. Bilakis, bu ada
nın kayıb ı. bu mevzileri mahsus su
rette zayıflatm ı ştır. 

Yazanı Selim Rawıp Emet Maamafih şu vaziyete ;,ıöıe Is 
.,. alnız Şarki Akdenizin de _ 1 kenderiye Lombardımanı içi~ ~aha 
& ğil bütün bu denizın fimdi ı başka ıebebler aramak zaıurıdır ve 

en emin söıünen deniz Ü! aÜ isken- meseli bunu, general dö Col'ün 
deriye evvelki gece :ıtuvvctli bir Ha~fada. bulunuıu ve Suriye \0 azi -
Mihver hava filosu tarafından bom- yetıle alakadar aaymakta mahzur 
bardıman edilmiştir. Ajans haber- yokt~r. Şöyle ki: F ra~sa mütareke 
lerinin vüzden fazla öliı, birçok talebtne mecbur kaldıgı zaman do
yaralı, pek çok da maddi hasarı nanmasının_ bazı kısımları turaya, 
mucib olduğunu bildirdikleri bu ı buraya dagılmış bulunuy~rdu. Bun 
bombardımanı, Mısıra kartı bir ta- lardan ba;J birlikler de lskenderi· 
arruz hareketinin başlangıcı adde. yede bulunuyorlardı. O zaman, 
denler çoktur. ~fansız dol'.anmasının. Almanl<.r e-

B d k G
. . lıne geçmesınden çekmen İngiltere, 

un an ısa zaman evvel .aırı - b d h b 
d . · l" bb'" .. •. d b"' u onanmayı, ya ar e devam. 
ın ışga ı leşe usunu e gene oy· h d d h b '"dd t" ·t·hı 

1 b. k d f d . ya u a ar mu e ınce sı a ._ 
e ır ma sa a at e enler aradakı d "d ki d b' · · 

mesafenin uzakl.ğını kale a!madan rın .ahn tecerlru ~1• akrın ~~. dırı~ı 
b' f 1 h il . k lC"rcı te mu ıtar ona tı . ısKen en. 
ıraz. a

1
z aCill d aya erme uvvet Y,edeki Fransız harb gemilerı bu i-

vermış o uyo'1ar ı. ı. · • h k · "h · ·ı . . . . ıuncı tarzı are etJ 1 uyar etti er. 
M~amafıh Cin? hare.ket~n~n, u- Simdi. Suriyeye karşı hür Fransız 

mumıyetle Akdenız vazıyetını, hu- kuvvetlerinin bir hareketi mevzu
susi ~ur~tte de. Mısı~ın . müdafaa ı ubahs olduğu şu ısırada, elbette ki 
mevzil~nnı ge~ıletm«:,Y• ıst,ıhdaf e - hatıra bu gemiler de 51:elmektedir. 
den hır ygayesı oldugunu ~abul et• Bu bombardıman, oradakı lngiliz 
mek dogru olur. sefaini ile beraber bu Fransız va -

Giridle Yunanistan arasındaki purlarını da istihdaf eden bir tah. 
mesafe yüz yirmi lcilometr~ kadar. rib baskını olarak telakki ,.dilecek 
dır. Buraya kuvvetli bir aurette olursa, herhdlde yanlış bir kanaat 
yerleıten bir düımanın, Yunaniıta • serdedilmemi$ olur. Mısıra kartı a
tana karşı her zaman müeuir akın- sıl taarruz, yalnız deniz ve havadan 
lar yapabilecek vaziyette bulundu- değil garb çölünün ilerisınd,.ki Al -
ğu kabul edilmek lazımdır. Ciridin man - ltalyan kuvvetlerinin d• mü- · 
itgalini İcab ettiren bir sebeb bu zaharetile yapılmak lazım gelir ki 
olduğu gibi diğt-ri de Mısır mü - bunun İçin mevsimin ne derece mü. 
dafaasını deniz cephesinden geri _ said olduğu kestirilemez. Ancak 
)etmeyi istihdaf eden diğer bir böyle umumi bir hareke' görüldü
maksadı olduğu da muhakkaktır. ğü taktlirde Akdenizin mukı.dd,.ra
Maamafih bu adanın i91rali bugün tuu tayine matuf esaslı lıarelcet ba, 
bir vakıadır. Fakat Girid it~al e _ lamış olduğuna hükmedil<!bilir. On
dilmekle Mısır dütnıüı değildir. A- dan evvel. müşahede edilecek bü -
rada mevcud altı yüz kilometrerık tün faaliyetler kesif hareketlt!rine 
mesafe, İngiliz kuvvetlerine daha ve hazırlık vaziyetlerine münhasır 
birçok müdafaa i,mkanları temin kalacaktır. 
edecek bir avantajdır. Maamafih 5 (1) ı;; 
Ciridi kaybeden bir kuvvetin Or - •fi,,, UC~t.I' (._,#Ut" 

Molotof Tokyoya 1 ''Yeni Avrupanın 
gidecek mi? ana hatları,, 

Tokyo 6 (A.A.) - Molotofun Bertin 6 (A.A.) - Bir hususi 
bu yaz içinde muhtemel oiarak muhabir bildiriyor: 
Japonyayı ziyaret edeceği hakkın.. Avrupa birleşik devletleri kuru 
da Hoşi Şimbun gazetesinin ver- lacağı hakkmdaki Amerikan he. -
diği haberle alakadar olarak Do- berlerini bahis mevzuu eden sala
mei ajansı, ou ana kadar resmi hiyetli Alman mahfellcn şunu ha
rnahfellerin ne bu haberi teyid et- tırlatıyorlar: 

.tiklerini, ne de bu hususta vaziyet Yeni Avrupamn ana haıtlarmı 
aldıklarını bildir mektedir. Alman matbuatı bıldirm iştır. Üçlü 

lngilterenin Moskova 
elçisi yakında 

Londraya gidiyor 
Londra 6 (A.A.) - SalahiyeL 

tar kaynaklardan öğrenildiğine gö
re, İngilterenin Moskova elçisi Sir 
Stafford C:rippıı, hariciye nazın B. 
Eden'in daveti üzerine, müşavere 
idn yalnndia Londraya gf"lecektir. 
Sir Stafford. Londrada birkaç gün 
kaldıktan ııonra, Moskovaya vazife
si bapna dönecektir. 

Sabahtan Sabaha: 

pakt yeni Avrupanın bünyevi hüc 
resini teşkil etmektedir. Bu pakt 
askeri safhanm b ir ifadesidir. Av
rupa tesanüdü üçlü paktın koy -
duğu prensipler dahilin de kurucu 
olacaktır. Hiç bir Avrupa devleti 
tesanüd vazıfesinden kaçınamaz. 

5 bin Hırvat amelesi 
Alman yada 

Zağret> 1 (A.A.) - Stefml a • 
jamından: 

Şimdiye kadar beJ bfn Hırnt 
amelesi, Almanyaya .gitmiştir. 

Avrupa mahşeri ve biz 
Avrupa muharebesi ikinci yılına giriyor. Bu kısa aylar içinde on 

iki devlet göçüp r.itti. İnsanların hayatında bile kıymet olan yll 
devletler için k!!ır bir s;ün kadar ömürsüz oldu. Amerikan kollek
ııiyon meraklılarını tatmin edecek taç ve taht ortayıı döküldü. Bir 
kaç asırlık millt?tlerin mal ve mülkü müzayedeye çıktı. Beı kıt'a
nın en med~niai. en eskisi ve en bilgiliai olan Avrupanın mamu~ 
beldeleri harab oldu. Emek ve servet eserleri küloldu. ilim ve 
aan'at yuvaları silah deposuna çevuldi. 

rılmak Weyganda ağ~r gPlmekte-
1 

B. Hitler Alman menfaatinin mil nezaretinin tebliği: 
dir. Bunun gibi, Fransanın an'a - riyeye Alman kıt'aiarının çıkarı - !etleri esaret altına almakta olma - Bismarlt'a karşı yapılan son ha
nevi dostu olan Amerıkaya karşı dığı haberlerinin baştan başa uy. dığını söylemit ve netice <'larak rekattan sonta, deniz kuvvetleri • 
harekete geçmek de Weygand iç.n durma olduğunnu yazdığı kayde- ıöyle demiştır: miz, üç ia~ gemisi!t- bir silahlı ba-
zor lbir işdir. dilmektedir, Alman dava•ı Birleşik Amerika lıkçı gemaine raslamışlar VI!' bun-

Derler ki harb yıkıcı olduiu kadar ,..pıcıdır da. Harbin bu fa
zileti harekettn kalmıı cemiyetleri ikaz ve tahrik etmekten geli. 
yorsa bu harb :nsanları öyle hoyratça uyandırmış ve öyle keskin 
tokatlarla hal}lamııtır ki uzun .zaman gözlerine uyku sirmiyt.ceii 
muhakkaktır. 

Dünün zevk. servet, musiki ve san"at diyarı Avrupa bugün Nar· 
vı"kten Encluhise, Çalııis'ten Mataban burnuna kadar sefalet içinde 
yüzüyor. Kıt" anın zal.ire depolarından biri 2lan Romanya ekmeii
ne kepek ltatıyor, .dünyanın eğlence ve aefalut merkez\ olan ParİI 
bir sapa köitesi yiyebilmek için birbirini yiyiyor. Mahrumiyet derin. 
akıbet vahimdir. 

Ber!in ne di,.or? Berlındeki müşahıdlerin müta- menfaatlerine muhalif değildir. f ". ları batırmışlardıT. Bu gemilerin 
Berlin 6 (A.A.) - Yarı resmi leasına göre Suriye hakkındaki kat bunu Amerikalılara iıLat için Bismark'ın ve ticaret gl!'"Y\.İlerim.ize 

bir kaynaktan bildiriliyor: şim:iıki İngı\i.~ prop~Jand.lsı. O - yapılan' gayretler daima ald:n kal- karşı faaliyette bulul"an diğer harb 
İngiliz propagandasının Suri.. ran ve Da kara karşı yapıla!\ taaı _ meıtır. gemilerinin ia~leı ini temin etmek 

ye ile fevkalade meşgul olması ruzlardan evvP.l Londranın çıkar. maksadile d~nizcle bulundulr..ları 
Berlin siyasi mahfcllerinde alaka dığı haberi-er.'? pek i)enzemekteciir Eski Mısır ge1"el muhakkaktı. 
uyan<iınnıştır. Hatırlardadır ki o zamanlar Al - K d 

Burada öyb zanned'liyoı· ki. bil manların Franst~ filosuna el koy- kurmay reisi O"r inasyon 
hassa Alman kıt'alan11,~ guya Su- mak isted klerini İngilizler iddia tevkif e:lildi 
riyeye nüfu:r. ettikleri hakkındaki etm'şlerdi. heyeti toplandı 
Londra haberlerı, İng'lterenin te- .Şaman iw•li yalan Kahire 6 (A.A.) - Gtçen ay 
vesısül etmek isted;ği hareketlere Berut 6 (A.A.) - Alman kıt'a-ıMısırdan tayyarr. ile kaçmağa te - Ankara b (A.A.) - Koordinas-. 
efkln umumiyeyi hazırlamak içın larının Şamı işgal ett kleri şayia. şebbüs eden •ki Mısaı tıcnel kur- yon heyeti, bu sabah saat 1 O da 
kasden çıkarılmaktadır. Bu husus- ları kafi olarak tekzib eiilmck - may rem ~1-Muri ve iki .,. - Baı•ekil Dr. Refik Sa7da111'ın ri • 

_____ ta biJiıalU Times gazetesinin Su- tzGir. kadq& tevkif edi(mi,1erdir. yatetinde toplanmıttar• 

Ülkeleri silip süpüren, filit ~ulumbasının püskürdiiiü naftalinli 
petrolle y.erlere s ··ilen sın~kler gibi kolu kanadı ~ ırılan milletlee 
bir nefes h:irriyet havaıırıın hasretini çelciyorlar. 

Biz de bu kı:' anın bir köıesindeyiz. Bu mahterd~ büt:in zararL 
mız içtiğimiz cıgaranın on para artma•ndan, yediğimi.c wekerleria 
otuzdan kırka çıkmasından ibarettir. 

Bununla beraber bu vatana hiç harb gelmiyecekmiı gı'bi süku.et 
içinde çalı~aıt. yann h:ıtlıyacakmıı gibi RÖzümü~ açık dunuk 
planımıza dai_. aadlkız. 



l 1'ell1r a 
Sülegmanige camisi bütün 

ilıtişanıile ortaya çıkarılacak 
Prost, Süleymaniye ve civarının planını hazırlarken bu kıymetli 

abidenin her taraftan görülmesini temine çalıştı, caminin 
etrafına yüksek binalar yapılmıyacak 

Kıvırcık etini 80 
kuruşa satan bir 

kasab da tevkif edildi 

Balıkpazarındn, knsab Milya -
disin, 75 kuru~<ı satılması lazım 
gelen kıvırcık etini 80 e sattığı 

tcsbit edilerek, yakalanmış ve 
dün adliyeye verilmiştir. 

Suçlu. asliye :l nci ceza mahke
mesinin kararile tevkif edilmiştir. 

Fahiş fiatla kadın ı:arabı sata -
rak, ihtikar yapan Burı:a pazarı 
sahibi Hüsnti hakkır.tiaki <iava as
liye 2 nci ceza mahkemesinde dün 
netkelenrnişt:r. 

Mahkeme muhtekir tüccarın 25 
lira para cezası vermesine ve 7 
gün müddetle dükkanının seddine 
karar vermiştir. 

Geçen seneki tülünlerimiz 
Geçen 'lcneki t:itün rekolteııinden 

bir kııımı scttılmı1 hulunmnktadır. 
Bursa mınt11ka11 tütünlerinden 5,5 
milyon kilo ti:tün tamamen satın a. 
lınmıştır. İzmir ve Samsun mınta -
kasındaki• tütünleorin hcr(en hepsi 
satılmıştu. Bu r.ı':'dlc müstahsilin 
elinde pek az tütiJn bulunmaktadır. 
Bu sene inhisarlar Umum Müdür -
lüğü rekoltenııı yansını satın alını,_ 
tır. 

Bulgariııtandan gelen ve Bul. 
gar dış ticaret ofisir:i t ·ınsil e -
den heyet temulıırına devam 
etmektedir. Heyet, takas uauli
le memleketimizden pik demir 
ve pamuk gibi ham maddeler 
almak, buna mukahil çivi, mu. 
kavva ve BulgaridarM"\ evvelce 
ithal edilıniı bazı mamul eır11 
utmak jçin te,ebbüslere giriı • 
miıtir. 

Pazar Ola 

- Hnsan bey, piya -
samıza yeni yeni ıatcb· 
ler var .• 

]şgal 
Avrupa ... 

altındaki Biz.den bol mik -
tardn çiroz istiyormuş!. 

Hasan bey - Ne lü
zum var, orndal<llerin 
kendileri bir derı bir 'ke
mik c:leğil mi? 

·] 
j j'· .. ·oı;;··;~;? ...... . 
i Bu nasll telefon 
f santrah? 
1 

(Başh:ırafı 2 nci sayfada) j dc:>Jerine gö:e yeniden bir rnüva-
devreleridir; ikincisi buhran ve zene yapabıliyorlar. 
i~t~~ devrel~ri~ir.: Her ik~s.nin Halbuki cem:yetL-1 böyle bırbi
bıı'bırmden bu~butun ayn alem- rini takib ede:ı iki nvrı safhadan 
leri, ~anunlan, idare şe~illerı var: ibaret olduğunu b:Iselcrdi, şimdi 
drr •. I_nsanla.r bunlrın b•lmcd.k~e.rı olduğu gibi hayvanca değil, fakat 
ve ıkı ayrı stlem tanımadıklar; ıçrn olması kab ottiği gib: ir.sanca ha. 
refah ve sükun devre~inin ana reket edeceklerdı. O insanlar ki 
prensiplerini, fikirlrini, kıylılet Rendi bünyelerinde sükun ve ıbuh
hükümlerıni buhran ve intikal ran devreleri dive :ki ayrı rejim 
devresinde dP. aynen tatb!k etmek kabul etmişler. iki nyn hayat şartı 
.İs1erler; ve cicğişen dünyadan ha- teSbit eylemişlerdir: s~r,lık, has.. 
berdar olmazlar. Halbuki bir kere talık giıbi... Hastııl•k bnşlayınca 
buhran ve i.ntikal devresi başladı çalışma. gıda, istirah~t. hava ·ve 
mı, artık insanlano aklı başında hatta bıçak}<\ :~meli)ata kadar her 
olanlarının bir araya gelip bu dev- <-ek:l'1t> ha'lratla:mm rejimlerini 
reye aid olan us-..:.ıllerı kullanmala- değiştirmesinı bile:r.. insanlar, tabii 
n lazım idi. Bövle bır şey olmadı- k~vve<tlerin tahakkümü dışmda 

• . b•r cemivet kurmnva muvaffak o-
ğ ndan, artık ınsanlık tarihe ka•·şı . . . 
t - ·· h"d t . .ı... ~ t- 1 .. 1amadık1arı ve tarıhm kcnd1 ha-ers yuruyor; a ısa -uaş,..n ur u 1 ı...· 
. k. f t k . t k b • vat arı g •01 avrı avrı deo.•relerden 
ın 1şa e ıne ıs er ı:.n una oe)- .b v • ~. 

. . . .. . ı aret oldugunu bılcmedıkleri için 
h.~c. manı. olmay.a ve ruzgan <?s- felaketten felfıkı>te, buhrandan 
tıgının ak.sınc est1rmeye çalısıyor. b•ıhrana. ha!'abiien harabıye ·
Bundan ihtiliillPr, harbler çıkıyor; rnek gibi, en ha,.var.ca bir y~~~ 
kanlar akıyor. İnsnnhr bu suretle. kalmı.şlarrhrl. 
yan ancak böyle ha\•vanca bir Ne yazık insanlığa!. .. 
mücadeleden sonra, hayvani kal- Ahmc,L Hamdi BnFa'I' 

'H b::ıanış 

5.24 
lS2.20 
so (l() 
12.9375 
31.1S75 
30.7{5 
26:25 

331 

19.34 
19.95 

4425 

10.75 

RADYO 

* l'üqörümliiğii - Genç şairlerimiz. 
den R. Gökalp Arkının tu i.slm altın 
da bir şiir mecmua.;ı intişar etmiştir. 

Herkesin zevkle dınlediği Turna 
lar, Bu.har bitti giiz bitti, 8açlarnna. 
nk düştü şaı1tılannı da hflmıl olan 
bu 'kitabda bilhassa Arzu, Ytizgörüm 

* Tbe Last Adventurers - (Son Ser 
güzeştçiler) namında yeni bir İngiliz 
ee tiyaıtro eseri 500 nusha olarak Mu 
allim Ahmed Halid Kitnbe:rlne ilk o 
!arak baskıyn verilmiŞtlr. 

Bu İngiterede veya Ameriknda dalıa. 
neşredilmeden Türklyede neşredUan 

llk ingllir.ce yazılmış ~ir. 
Eser Balkanlarda ve Afrı1tııdn cere 

yan ediyar, mevzuu barb esnasında 
gazetecilerin ya.şadıklsn ~ hayatın 

-ve çektikleri mü$tülfı.tların bir etü -
düdür. 

* Hukuk Ga:.ete:ıl - Türkçe ve Fran 
1'1?JC8. olarnk yedi senedenberi ce\•ad 
Hakin öz.bey tarafından klymeUi ze. 
vatın yazılarae neşrcdılınekte l))!Ul 

12.3~ !Hukuk gaT.Cte.sinin dördüncü cildinin 
J 49/ 50 numaralı nüshalar~ intişar et. 

~-----------· mi.ştir. 

Bugün kahve dagılllacak 
İskcnderunda bulunan 30,000 

çuval kahve pek yalanda ehrimi .. 
ze getirilecektir. Bugün şehrimiz.. 
de meYCud 10,000 çuva. kahvenin 
ticaret ofisi tarafından ~eV7.i cdi • 

1. 
leceğı tahmin olunmaktadır. 

Bugün İPE K Sinemasında _, 
2 güı.el ram birden 

1-LEKELi KADIN 2 -CASUSLAR 
PEŞiNOE Baş ıo·do l'\lı ır yıldızı 

LEYLA MURAD 
Türkçe ~ötlü, a.rabca ça.rkılı Büyük zabıta romanı 

Bugün saat 1 de tcnzil:itlı matine 



1 Resimli hikA_Jı__,I , 
Yeram•z Tek 

Yaramaz Tekin, uy:ınır u
JUmaZ amcasının odası.na koş.. 
ta. Amca&ı her sabah saçlarını. 
parlaıııau için briyantiııle ta
raıdı. Brıyantin kutusunu bo. 
plttı. yerine bal koyd\L 

Amca biraz geç uyanımfb. 
Fırçasına briyantin kuıtusundan 
aldığı bir parmak balı Mintil 
ft biç farkına varmadan 811Çla
nnı balla taradı • .... 

Bahçeye çıktL Kahvesini iç
tikten sonra, JeZlonıs uzandı. 
Hava sıcatt. sr&zleriaf kapadı, 
~vurruştu. ·--: --ı' • .. 

Biraz IDDra birdenlHıe uyan~ 
dı. Başına &inekler, arılar üp,
müftü. 
-Neol~baıaa? 
Diyerek 'baiJrdı. THtn bir 

kenarda saklanınıı ba hale cft.. 
mJ1)l'da. 'Fakat gülmeti uzan 
sürmedi. Çünkü onu ubsı sıra 
gelpıif olan annesi yakalamış, 
bir temi% dftmıüştü. Tekiıı bir 
chıtla böyle yanmazlıklar yap
mıya::ajma tövbe etti. 

• 

OR 11 n Posla) 

1 Yarın profesyonel unreş 
masalı kaları yapılıyor 
Mersinli Ahmed Müliyimle, Kara Ali de 

eski gilreı antrenörü 
Finlindiyalı Pellinenle karpl&flJorlar 
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Bir düğün evinde çıkan 
kavgada 1 kişi öldü, 

3 kişi yaralandı f abİ'ikasının hazırlıkları 7::?m=i~!;~J~g~: Aliço beside 
Hastalığı esnasında Adalının kendisini 

kuruldu Tavas (Hususi) - Kale nahi -
yesinrlen Hasan oğlu Mehmed 
Körfez ile Mustafa oğlu Ahmed 
davetli bulundukları dü~ünde sar. 1 
llınşhıkla kavga (::tm;ş!er ve neti -
cede her ikisi ıtabancalarını çeke
rek endahta b:ışlamışbr:.iır. İki ta
rafın attığı kurşunlardan odada 
bulWlanlardan Kemal Özsoy ve E
sad Ulaş ve Alim Erden yaralan -
m ışlardll'. 

Ekrem Özdemir namında ıbir şa. 
hıs da aldığı yara ile derhal vefat 
etmiş, diğederi de Denızlı rneınle. 
ket hastanesine ııakledilrnJşlerdir. 

Hadiseyi müteakib Hasan oğlu 
Mehmed Körfez ile Mustafa oğlu 
A'hmed derhal firar etmişlerse de 
yakalaruruş ve adliyeye verilmiş -
lerdir. 

İkinci cinayet 

Ulu köyde de bir cinayet olmuş.. 
tur. İsmail Süzgün ile ayni köyden 
Bekir oğlu Abd.ürrahman, arazi 
sulamak meselesinden kavga et -
miiler, İsmail tabanca ile Abdür -
rahmanı ağ!r surette yaralamıştır. 
Yaralı ibiraz sonra vefat etmiştir. 
Katil yakalanmıştır. 

Şarkışlada at yarışları 
Sivas (Hususi) - Pazar günü 

Şarkışla kazasınd~ at yarışları tertih 
edilmiştir. Y 'lı ı, sahası civar köy -
lerden akın akın gelen binlerce halk 
ile dolu idi. Koşularda Vaü, Kor 
ye Tüm KomutanJarile vilayet er. 

Fabrika binası için bulunan yerde eski eser
lerin meydana çıkması, burada inşaat yapıla
mıyacağı fikrini verdi, yeni bir yer bulundu 

İzmir (Hususi) - inhisarlar u-! fından Alm.anyay~ 3,5 . mi.ly?n li
mum müdüriüğü tarafından Bav - Talık makine sıparı,.J cdılmıştır. Bu 
ralclı civ~rıınd :ı bağlar arasında ~ir makinelerin ve tesisata 18.zım olan 
şarab fabriicası inşa edilecekti. Is. &a.İT malzememn ~~i ay za~fında .. ls. 
timlak edilen arazi dahilinde Milat- tanbula getirileceg1 tahnun edılı -
tan evvelki zamana aid mühim asa· yor. Fabrikanın esas planı da hazır
rıatika bulunduğtJ için bu yerde lanm~hT. 
fabrika inşasından ~rfınazar edil. bmire yeni mallar ıeldi 
m.iş, yeni arui aranrnıya başlan- Şehrimize lstanbuldan bir ton 
mlştı. Gene Bayraklı civarında fab- yerli naftalin getirilerek piyaııaya 
rika inşasına münasib 'geniş arazi verilmiştir. Vali muavini Ekrem 
bulunmuştur. Bum:ın istimlakine te. Ya{ç.m.k.ayarun r~isliğinde toplanan 
~bbüs olunmuştur. Fabrika, şarab fiat mürakabe komisyonu, bu naf. 
ihtiyacının mühim bir kıemını temin talinin satış Fa.tiyll! kar haddini te~
edecek büyüklük ve mi.:kemmeliyet bit etmiştir. B•Jndan başka bir tacİT 
te olacak, bilhassa şarabları beklet- tarafından İzmire getirilen manifa
mek. için muazzam kavları buluna- tura eşyasının da satış Eiatiyle kir 
caktır. Fabrikanın makineleri AL nisbeti tayin edilmi~itr. 
!Ilanyadan getirilecektir. Bunun içiıı Şehrimize bir miktar teneke de 
inhisarlar umum müdürlüğü tara - getirilmiştir. 

--·rrıeiJüi=Qai-ögitme_ri __ . ·-··eeiedije.kasaiiaj& .. ijI .. s·ü .. 
kursları getirmiye karar verdi 

Edirne (Hususi) - Bu yıl eğit
men kursunun Lülebur~azın Kepir
tepe En&titüıtünde açılacaiı Maarif 
Vekilliğinden alakadarlara bildi -
rilmiştir. 

Bu hususta İcab eden tedbirler 
alınmış ve bu hafta içinde açılmi\Sl 
kararlaştınlrnıştır. Çanakkale vila -
yetinde de bir kun açlacaktır. 

Gençde Hava Kurumuna 
teberrular 

Genç ( Hu~usi} - Kazamız Be
lediyesi ve kaymakamın da iştira
kile ka.eabaya iyi su getirilecektir. 
600 metrelik bir künk yaptırılması 
kararlaştırıldı ve ustalar için şart -
lar yapıldı ve yakında İşe başlana -
caktır. • 

Akhisar kooperatifinde 
çahşmalar kanından bazı zevat hazır blunmuş 

tur. Koşulau 26 hayvan kaydolun 
muştuT. Bir.i.nci koşu yerli yarım 

kan ve saf k.lil erkek ve taylar ara
sında idi. Bin metre mesafesi olan Genç (Hususi) - Dugünlerde 
bu koşunun birinciliğini Tunuslu kazamız halkının Hava Kurumuna 
Osman Öztürkün, ikinciliğini Kanak olan teberruları artmaİttadır. Va
köyünden Kazım Yıldırımın, üçün- tandaşların bu vata.1 severlikleri 
cülüğünü Gazi koyünden Salim Bah kaza kaymakamı tarrııfından takcür 
çıvanın tayl.ti'l kazandı. edilmiştir. 

Akhisar ( Husust) - Kazamız 
mer.kez kooperatifin"! stajyer ola
rak üç ge:ıç kız alınmıştıT. Fikriye 
Sunar, Muzaffer Tuncer, Hadice 
Öğmen ismindeki bu üç bayan staj
yeri birkaç ge:ıç kızın daha takib e
deceği ve bunhrdan n·l!vaffak olan 
lann mıemuriyete tayin ~ilecekle. 
ri söylenmekted:r. 

ikinci ko.}uya 8 at ve kısrak İş~. - -----------------------------

rak ederek 2000 metre oıan mesa- ( Bartın Halkevinde yerli havalar ) 
fenin birinciliğir.i Gümüşdik köylü ""'-------------------....-...--------~ 
Abdullahın, ikinciliğini Küçükyurd 
köylü Gazi Subaşının, üçüneülüğü
nü Gemer~kli Mehnıed Ali Özca
nın atları kazandL 

Üçüncü koşuya 7 at ve kısrak 
girerek birincihğini Kaleköylu Ali 
Y tldınmlın, ikinciliği lbrahim Kılı. 
cın, üçüncülüğü Gümüşdik köylJ 
Gazi Suba~ının atları kazanmıştır. 
Koşular büyük bir intizam içerisinde 
sona ermiştir. 

K2ndıra Kızılay menfaatine 
temsil 

İzmit (Huıousi} Kandırada 
Kızılay Cemyetı namına, Halk.evi 
eahnesinde Tipi ismindeki piyes 
temsil edilmiştir. Kızılay Cemiyeti 
Kandıra şubesi reisi olan Hükiıınet 
Tabibi Saim Bengisal, bu güzel ka
zanın sıhhi umuru ile yakından ala
kadar ohn.,kt.:ıdır. 

aSon PCMtaıo nın te&İkall: 71 

Bartın (Hususi) - Halkevinde 
haftanm beili günleri akşamı me. 
rakh yerli gençler taraflından ho
parlöre verilmek &ur-etile muhtelif 
yerli ve halk türküleri çalınmakta. 

dır. Halk hu neşriyatı merak ve ali 

ka ile dinlemektedir. Resim halk 

türkülerini söyliyen ve çalan genç
leri gösteriyor. 

YAZAN : EKREM REŞiD 
- Sizin \Çin dört buçuk ... Son 1 bir delikanlile yanındaki fazla l ler seksen gün evvel kapatılmış. 

fiat!... A~na_ bili~iz ki tam ön süs~ü: fazla b?yalı bi_r kadı:ı dik- Amma bakalım ahali Sülünü gör. 
sırada ... Yırmı yedı 11.umara... katını celbettı. Kendı kendıne: meyinıce ne yapacak!... Yerime 

Geri dö~mektense bu bilet! al- - ~unlar ann~ oğu: olac~k!... Düırrü isminde zavallı bir çocuk 
mak hayırlıydı. Durmuş kaptan Ded1t, P'akaıt Kadınla delıkanlı çıkarılacağını haber aldım ... Gü-
par~yı verip bileti aldı. Yüzü çilli aı:ası.n~a hiçbir müşabehet yoktu. lünç, adeta gülünç! ... Dürl'ü hiç 
delıkanlı parayı alır almaz kaybol- Bır ıkı dakıka geç,.'ll.eden, kadının jonprÖlniye olur mu... Evvela 
du. Cebindeki biletlerin b!r yeni- tavrı, hareketı, delıkanlının kolu- Dürrü san'atkar değil... Step yap
s ini satmağa koyulmuştu. Itilerek, na girişi, gözlennin iç:ne bakarak masını bilmez ... 

t
kak

1 
lkarak, ezil:re

1
k 1Dbu~lmm~şt· koNn- konu.şu.şu, kırıtışı, sırıtışı kendi- Yeşil fraklı bir garsonu tak·b 

ro apısına vası o a ı ışı. ı- sine yanı1m.ıs olduğunu anlattı. ederken su··• "n Dı·da a · h t k d " · . . d' :ı: ıu r JOnpro.rrıı. 
aye en ını yırmı ye ı nun~a- Didar son modeı bir tuvalet yeler hakkmda malumat vcriyor-

deralı ~o~tub~a buldud. :Su kolt.~k cıd- giymekteydi. Bu elbiseyi Sülünün du. Sülünün bu sözlerıne tama-
n ıyı ır y<'r;ıey ı; tam on sıra- .. . . . . .. ısrarı uzer ne yaptırmış ve gıy- mile yabancı kaldığı halde Didar 

da. Gerç! bı letı. hedelı olan uc lira mı"1::.tı· . Antalyadakı' -·ı·n kıyısın.Ja b .. .. k ~ · IA k · ı · 1 d' ' d"" t b k r : •• Y <OV ll uyu uır a a. 1\ ı e nışan ısını ın-
yerıne or uçu. ıra yanı yuz bacağında saklamış olduğu para. liyQrdu. Nihayet yerleri!le gelmiş-
elli kuruş fazla vererek almıştı !ar yavaş yavaş - hatta çabuk, ça- ı d' Ot d ı S " ı · · k a· · 

bö l k ı z er ı. ur u ar. u un, en ısme 
amma Y c yapara Y'l nı yer buk _ erimekt""ydı·. Amma .ı...unun kt ·1 t l ld v lk 1 _. • • • "' 'U va ı e ı op amış o ugu a ı ş arın 

degıl, aynı ~:m~n~a dY! bır: yer ne e-l'ı.emmıyoti varoı. Kalbler fe- aksini hala muhafaza ediyormuş 
bulmuştu. -..ronlunu eglend rmek ra:h, gönüller hoş olsun! gibi görünen salona dağru dönüp 
~i~·e~indt; ?lan _Du~~u~ k>ptan ~ir Didar, atılmış olduğu yeni ha- etrafa göz gezdirdi. S?.lon tıklım 
ıkı !ıra ıçın nıyetım bozmak f!k... yatın içinde sarhoşça, çılgınca tıklım doluydu. Boş kalan tektük 
rinde değildi, binaenaleyh ktrmızı ilerliyordu. kıoltuklar birer b 'rer işgal e:iili_ 
saçlı çocuğu:ı karını kat'iycm fahiş - Cicim ... yerlerimiz nerede? .. yorou. Bu son gelenler temsili 
bu'madı. Ş meli, koltuğuna yerleş- - Yirmi sekizle otu~ nu:naralı seyretmek kadar korıJilerini teş-
miş etrafı seyrediyordu. kioltukla.r. Birinci sırada. Bulunca- hir etmek arzusunda Glanlardı. 

Siyah saçlı, badem g6zlü, şık ya kadar canım çıktı. Büıün yer- Sülün hafifçe gülümsedi. Naime 

Manisa (Hususi) - Manisa, do. 
kumacılıkta Heri vilayetlerimiz -
den ıbiridk. Fakat bazı dokwnacı -
ların yalnış yollardan yürüyerek 
arasıra hileye saptıklart görülmüş. 
tür. Buna mimi olmak ve yerli do. 
kumalarımızrn revacını temin et
mek maksadile Manisada bir de 
do~uımacılar birliği kurulmuştur. 

Birli•k, dokuma. imalat ve saıtış -
larını kontrol edecak, hile yapan
lara ceza verecek ve onların imal 
ettikleri dokumaları satıştan me -
nedecektir. . 

Bu se'beıbl<.:? bundan sonra ManL 
sa dokumaları, birliğin soğuk dam 
gasile damgalanmış olarak satıla -
caktır. Hile yapanların hareketle
ri tekerrür ederse imalat yapma. 
larma müsaade olunmıyacaktır. 

lnegölde bir tütün 
kaçakçısı bulundu 

İnegöl (Hususi) Kaza nıza 
Jağlı Uzluca köyünden Mehme J oğ 
lu Hasan İpek gizlice tütün 1 ıyar
ken yakalanmıştır. Yapıl.ın at-aştır
mada bir havanla iki bıçak ve 10•2 
kilo tütün bulnmuş,musadere edil· 
miştir Kaçakı:ı Hasar. İpek adliyeye 
teslim edilmiştir. Resim Hasanı cü. 
rürn aletleri ve tütünlerle bir arada 
gösteriyor. 

Torosta bir bayanın Hava 
Kurumuna ve Kızllaya 

· · teberrüleri 
Çorum, (AA.) - Her milli 

hizmette Çorum kadınlarına Lir mi 
sal olarak bu kere Bn. Refika Ka
dife, Türk Hava Kurumuna 100, 
Kızılaya 1 00 ve cam.ilerin bazı ih
tiyaçlarına sarfodilmt,k üzere 3UO 
lira teberrüde bulunmuştur. Pek e.. 
bemmyetli olmıyan bir ırad sahibi 
Refika Kadifenin bu hareketi tak
dirle karşılanmıştır. 

hakir görmesine tahammül edemiyen 
Aliço bir ayda aslan gibi bir hale geldi 
Kırk beşinci dakika olmuştu. Yusuf, nerede gÜre~irse; habt:ı 

Nasılsa biir aralık Yusuf; Kurtde- alır, ne yapa:, yapar oraya gideı, 
reliye arka Ç'.lprazı girdi. Ve hasmı. hasmile tutuşur ve gür~şinı ayırdet
nın hoş bulunmasınd':ln istifade ede rniye, hınç almıya çalış\r bir tipte 
rek ayaklarını yerden ke&ti. BiTkaç pehlivan idi. 
adım götürdü. YeTe bıraktıktan son Aliçonun peşini. de, aynı Yusuf 
ra; gaüb temennasını çaktı. gibi bırakmazmış, fakat; Aliçonun 

Kurtdereli, bu entipüften oyunla ihtiyarlığile boğuşur dururmu~. ve 
yenilm.işt. böyle olduğu halde de Koca usta-

Alaturka güreşte; bir pehlivan yı meydandan çıkaramazmış •.. 
haıtmuıı her ne şekilde olursa ol- Ve nitekim de; ölünceye kadu. 
sun, yerden ayaklarını ve ellerini Adalı Aliçoy:ı yenememiştir. 
kesip üç adım kucağında götürüp Bir gün; A::lah, Aliçonım köyün
yürüse hasım mağlub kendi galib de bitkin bir halde hasta olduğunu 
sayıhr. haber almış.. Hemen, heybe'lini ha 

İşte; Kurtdere!i de yazdığım hu :ıırlamış. Malkaranın yolunu tut · 
alaturka gı.ireş kaidesine !stinadc:n muş.·· 
mağlub olmuştu, Birkaç gün yolculuktan sonra; 

Fakat; bütün Tütk pehlivanları ustanın köyüne düşmüş ..• 
müttefktir ki; Koca l'.Vusuf, Kurtde- Köy kahvesinn önünde bir ara
reliden daha pehlivandır. Ve, Kurt- baının durduğunu gören köylüler 
derelinin A'vrupada yenemediği bakmışlar içinde Adalı Halil var . . . 
pehlivanları kol>ylıklıı yenmiştiT. Bu gelişi be[::enmemişler... Köylü-

Bu yazılarımla, muhterem usta- ler Aliço He Adalının aralartııdaki 
mız, Kurtdereliyi düşürmek istemi- zıddiyeti biliyorlarmış ... 
yorum. Bilakis Yusuf tan sonra: bu Adalı, arabadan ir.erek kahvt"ye 
kııymetü pehlivanımız Avnıpada girmiş, ıııelamünaleykümden sonra; 
epeyce güreşler yapıp şöhret al · ilk söz olarak: 
ıruştır. Bilhassa; Londrada Hindli - Aliço nerede bel 
meşhuT Rüstem ile yaptığı çetin gu· Diye sormak olmuş.. Körlüler 
reş dillerde destandır. den biri: 

Yusufun, Kurtdereli ile güreşi - Hasta bel Adalı ..• · Yatar 
bu kadardır. Bilahare, güreşlerini durur!.. 
ay;ırd etmern.işleTdir. Demiş ... Adalı İstanLulda ald ı~ 

Tekirdağ, güreşleri dolayısile ha- haberin doğruluğuna iman edere:S. 
zı pehlivanlar arasında çleveran e. güler yüzle: 
den meraklı bi:- hikayeyi okuyucu- - Çağırın bel Gelsin. 
lanma sunacağımı yazm ıştım. Çok Diye yüksekten söylenrneğe ba~ 
enteresan olau bu menkıbey müsa- lamış .. Gidip çağırmışlar ... 
adenizle anlatayım. Pehlivanlık ta- Değneğine dayanarak zor f.al 
rihimiz iç.in kıymetli liT hatıradır. ile kahveye '.felmiş, selam verip hat * mının elini sıkt•ktan sonra: 

Bazı eski pehlivanların, hakikat - Hoş 6eldb be Adalı .. 
diye Tivayet ettikleri Aliço ve Ada- - Hoş '.>ulduk bel Usta!.. 
hnın Tekirdağ güreşic idden heye- Oiyip, Aliço ile alaya baı:ılam1ş: 
canlı bir mevzudur. - Hept(}n koyuvermişsin canca 

Yusufla, Kurtderelinin güreştik • zı bel Ben de, son olarcı)c, güreşi
leri TekiTdağında /\liço ile Adalı mizi ayırd etmeğe gelmiıtik bel 
de güreşm.i~ler. Bakınız, bu güreş Demi, Aliço da mukabele etmiş: 
nası-1 oduş: - Hep, leş arar durursunuz bel 

Aliço; elli altı ya~ınCla varmış: Sultan Aziz efendimiz de; Kara 
Adalı Halil pehlivan başpehüvan- İbosunu ben, hasta döşeğimde ya
lığı, Aliçodan almak için peşini kol- tarken kurtamıak istemişti bel 
lar nerede bir güre';! olursa derhal A be ahretlik l Bilmez m.uıin ki; Ali
gider ensesine çökermiş... ço ölmeden baş yoktur. Baş alıncık 

Fakat; o, ihtiyar pehlivanla peh. istiyorsan salhaneye git bel 
livan Aliço ile bir türlü güreşini Diye; sert sert konuşmıya ve 
e.yırd edemezmiş. . . Adalıya hastı ve bitik halinde mey 

Aliço, sanydan kovulduktan dan okumıya başl~ış ..• Ve, hicl
sonra fukaralaşmış; şurada, burada detlenerek: 
güreşlerden aldığı ödül ile geçinir- - Güreşe hazırım bel Susak! .. 
miş... İhtiyarlık baş gösterince yok Bir huçuk "'Y sonra: T ekirdağında 
fmlluğu daha ziyadeleşmiş... Mal - yapılacak büyük düğün güreşine 
karadaki köyiinde bir çift ökiiz.ile hazırlan bel Agayni ! .. 
bir yıkık kulübesinden başka bir Köylüler, Adalı; Aliçonun bJ ha 
şeyciği kalm:ımıs... Bu sırada; üste line şaşıp kalmışlardı. 
de hastalanmq, zayıflamış. Aliçonun değil, bir ay bir buçuk. 

Adalı; bütiın gelmiş geçmiş Türk ay, bir buçuk senede bile b.:klesc 
pehlivanları içinde en anududur. O doğrulacağı yoktu. Adalı gülerek 
nun, inadından herkes yılmıştır. mukabele etti: 

Sırası geldiği zaman yazacağımız - Peki bel Usta! Tekiraağında 
veçhile Yusuf bile : ölünceye kadar bekliyeceğim s~n: bel.. 
Adalının inadından kurtulamamış. Diye lafı kesip altı. 
tır. (Arkası var) 

il_~ Tur.han s~lona girmişlerdi. Hiç J sın ... Sende san'at aşkı yok kı! .. 
şuphesız Naıme kendisini göre- ·Kim dentiş! ... Turhand:ı o de
c~.k. ~enahklar geçirecekti. Di<lora rece san'at aşkı ınkişaf etmişti ki 
d?nd~ ve aşıkane bir muhavereye bir müddeı~t<!nberi Ncş'cnin peşi
gır.ştı. ne düşmüştü. Gerçi bugün 3 kadar 

Naime ~ülünü hemen görrniiş, hiçbir muvaffakiyet kay<letme
fakat kalbınde eıı ufak bir çimdik ınişti amma hımüz ümidleri kuv
b ile hissetımemişti. Buna imkan vetliydi. Bütün bunlardan Naime 
yoktu. Nai~e .. fa~la heye.cana ka- bittabi haoerdar değildi. Duymuş 
pılım1ştı. Durrunun, sevgıli Dür- olsaydı hiç jÜphesiz Turhanı teczi
rüoeüğünün halk huzuruna ilk çı. ye eder, eve kapardı, Naime kocası 
kJ.şı akşamı gözü hıçbir şey gör- nın ismi zampara çıkmasına asla 
müyordu. O dereC'e müteheyyicdi razı değildi. Bu akşam b:çare Tur
ki neredeyse ahaliye hitaben: han <la heyecanlı ~·dı. Neş'eye bu. 

- Kim? .. . Nerede? ... 
- Yanında feırkalade şık bir 

kadın var! ... 
- Canım kimden bahsediyor

sun? ... 

- Birazd\in Dürrü namında bLL gün gizlice gö11dermış olduğu ıbi
yük bir san'atkiirla karşılaşacak- lez:ği acaıba kıun kolunda göre. 
sınız! ... Var kuvvetinizle alkışla- cek mivdi? Acaba bu hediyenin te
ym, yoksa her bırınizin ayrı ayrı siri ol~cak mıydı?... Fnkat Tur
gözünü oyanın . . . han asab.na hakimdi. Naime gibi 

Dıye haykıracaktı. Katmerli •bo- çılgın-ca yelpazeleruniyordu. 
yalarına rağmen sararmış olduğu - Güzelim ... Biraz sükunet'.· 
belliydi. Hafifçe de titriyordu. Gülünç olacağız! ... 

- Naime, .güzelim, ne cluyor- - Sen belk! olursun, fakat ber. 
sun? olmam! ... Olamam! ... Benim ze. 

- Rica ederim sust... kam huna manidiı'! .. . 
- Bu kadar sinirli olma ca- - Bu kadar heyecarıa sebeb 

rum!... ne? . .. 
- Nasıl olmam. . . Dününün - Daha ne olsun, Dürrü ... SeY-

birinci temsili!... Düşün bir ke- gili d·ans muallimim hayatının en 
re!., İlk defo olarak halkın huzu- müıhim mücadelesine girişirken 
ru.na çıkıyor... Aman yarabbim ben taş gııl:>i, put g:ıbi duramam 
şimdi bayılacağım!... Hayatımın ya ... 
en büyük işkenceli saatini yaşıyo. Turhan bıyık altından gülüm. 
rwn... setli, ftek gözlüğünü çıkarıp tekrar 

- CaQım, gtiz'.llim, yapma, et- taktı. 
ıne... .. ·- A ... Güzelim, •. Bak ..• Bak 

- Anlamazsın... Anlıyamaz..: orada kim var·~ ... 

- Sülünden!... Bak, ön sıra. 
da, sağ tarafta . .. 

Naime ba~ını sola çevirerek, 
kemali lakaydile: 

- G<irmüyorum! ... 
Dedi. Müd·riyet locasında yer 

almış olan Melpomeni de bir ~ey 
göıımüyordu. Salonu dolduran hal
kın uğultusu kuıağına sev.gili Te
melakisi i-çLn fırtınayı haber ve
ren gök gürlemesi gibi gel;yordu. 
Acaba Hava-Civa h :lesi lceşf'ed:le.. 
cek miydi? F.dildiği takdirde kol
tukları, sırala!'ı ta tepelere kadar 
işgal eden seyircilerin lstihzasma. 
alayına, hidclefne ilk hedef Te. 
mel olacaktı. Melpomeniye asabt 
bir karın ağrısı anz olmuştu ... U
yumak, uyumak ve üç saat sonra 
uyanmak istiyordu. Belki Temel 
eğelnmeğe gelmiş olan bu halkm 
eğlencesi olacakıtı. Belki de türlü 
hakaretine maruz kalacaktı. Yal
nız 'hilenin mydanıt Ç\kmak tehli
kesi yoktu. Temelle Şetvan acaba 
rollerinde muvaffak olabilecekler 
miydi? Teımclrlen emindi, fakat 
Şetvan?... Şetvan bu kalabalığ:n 
karşısında şaşırıp muvaffakiyeti 
hezimete kalbetmiyecek miydi!. .• 

(Arkası va~·> 
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(Resmi Tebliğler J Askeri vaziyet 
Du .. Aur·· 11·· len "F (Bcqfarafr 1 inci ~a} cknberi, dahili asayişi muhafaza i .. ... _. l tar: Fransızfonn sırf Sın~ balhnı ~ 3-0.00() kişilik bir kııvvet tutu• 
IH'I# YY &r8 er oirbirinden a:nnP onb.n birbi:de.ıi yorludı. F 3.W. l:ııumm ne kadan

Loudn 6 (A.A.) _ Hava ve da- afeyhine ve l?epsini de kendi ldıaine. ıu oıada mehaia:za ct+ile1:} Bun • 
hı1iı · t tl · · dü kııllarm:ıa)arı gayesile yapı.lrııış a - lara bilaluue ı:e hdar ilave yaptı.. 

ARAB SAÇI 
Yazan: Nusret Safa Coşlıun 

emmye _nezare ~_::nın n yrrnralard~l'. Ne Suriycıüıı., ne de lari Yaptıltlan ilivelcmı fenci te1-
alqam ~eda:n te~!·gı:_ .. Lübnan:m d~lıete ben%eı bir vaır - kilatları mockTJı bir hıarbi başar • 

& gece tngiltere uzermde düş- lıklan yoktıJT. f..easee, maında muı- maya ne dere~ey: bdar ::n.u~teclir. 
~m _beş oo~ili:-ırdmıau tayyare- taka.ında göze c;aarpau ayrı~lar dir? Bunlan lilm~oruz. Fılis~ ya
sı tahrif> edHmiştir. bundan ibaret de değildir. Sunye - b.udiluiuden teşkil edilen kıt ala -

Bu akşam saat 20 ye kadar kay. nin bütii.nlüii: içinde muhtar bit ru. harh ka!:ııliyeti rıec!ir? Bunlar 
da değer hlç bir hadise oin:ıaır.ış- Dürzöler mıutakasile bir de Alevi.. da meçhnld.ü.i. lra.k "WU~uatı, Filis.. 
tlJ'. lerle meskun Lad,;iyye sanca~ı var- tin k.uvvetleriı:ı.iıo bir kısmının da 

K.a-pıdau iıçeTi girerken bağırdı: . 
_ O zaman ben ne olırrum} 
Zaten kapın1n btr telm-e d'aı-be-

aile arxa:ı.ını duvata vurmasından 
ürkmüştüm, dostumu, Maçka - Be
yazıd tTamvayındarı inmiş gibi ü~tü 
ha. ı çaTpılm~. saçları dağılmış, 
lüks bir mağazacla:l kundura almı, 
bir insan cleh•etile gözleri dışan 
uğramış gorüııc<' , büsbütün kork -
tum. Çıldırmış mıydı :ı 

Londra 6 (A.A.) - ua,·a r.:.eza- du. . . . o tarafa !evlıcini icab ettirdi Halen 
retinin tebliği.: Son bir tahrir, Suriye<le .. iki mil - Filistinde ne kalmış olduğu, bun.. 

Şimdi tesbit ed:ldiğine göre, yon yedi yü~ bin. kad.~r nufus ~-u - lara ne gibi ilaveleT yapılmış veya 
dün gündüz cereyan eden harekat luduğunu go!lterdt; Lohnanın nu .- yapılabilir bulunduğu el" malum 
esnasında avcılanımz bıri bom _ fusu _ise doku~ yüz bin kada_r .. biT değil~i.r. ~~ri~·edek~ Fra.~.sı~ ordu -
b d d"ro·· d • l k ·· şeyd~r. Bu nufu!I. karı~ktu. Mus - sn gibı, Fıhstmdekı lngı,ı;; ordusu. 

Ellerini kalçai8ına testi sapı şek
linde koyduktan aonra ta karşımda 
durdu ve aw.n çıktığı kadar hay
kırdı: 

- Söyle bana o zaman ben ne 
olurum? 

Kekeledim: 
- Ne bileyim ben n~ olur~unl 

Ne olduğunu b:}miyonım lii.. .Şöyle 
otur bakalm, sakin ol biraz.. , 

Kendini koltuğa bıra~tı. Bu şıd-
detli bırakışın tesirile, koltuğun SOl'n 

yesinde inip çık~rken: ~. 
- Deli olacag.m, ışten degıl ya. 

hu! 
Diye söylenc!i. 
Bir sig'ara uzattım, yakll. Bir 

müddet korku ilP. seyrettikten soma 
so1dum: 

- Hayrola yahu .. Seni hiç ~öyl.e 
götmcmiştim. 'i edi aenedenben hır 
hayli değifm;,sin- Böyle asabi de
ğildin sen!.. 

El"an buTnondan soluyordu: 
- Otur kar~ıma da anlatayım r 

Dedi. Önüme'! ~elene soruyorum, 
tışimdi ben ne ohırum h D~e .... beni 
deli zannediyorl.H. Vallahı d~lı de
ğilim, billahı del: değilim.. Yalnız 
sabırlı ol !!onuna kadar dinle beni .. 

- Anlat, pekala, aonuna kadar 
dinliy e(:eği rn. 

Asabi asabi anlatmağa başl<!dı: 
- Seni görmiyelj yedi sene olu

yor değil mD Hah,işte ayrıldığı -
rnız senenin içmdeyedi galib:ı.. Be
karlık canıma yett .. Kazancımın az 
olmasına rağmen cvienmı>ğe karar 
verdim. T e!adüf karşıma dul fakal 
aradığım tipte biı kadın çıkardı. 
iki evi biraz para!lı V!'rdı, vardı am. 
ma. bir de ger.ç kızı ~ardı. fh, ne 
olur dedim. Birinci kocc.ımdan ca-

, - l' 1 nı yanmış, barıa dört t: .e s~rı ı;. 
kızını da evlad ed<"rirr., geıfnır gı
deriz. 

O da beni beyenmjşti. Karaı 
verdik, evlend:!c.. Bu izdivaçtan 
babam da memnundu. Annemle 
beraber kaybettiğı aHe saadetini bi
zim evde buluyordu. Hay kf"ııki 
bulamaz olsaydı. tki !lene kazasıx, 
belasız geçti. F:ıb.f .rlcinci senenin 
aonunda patlak •eren hadise, çorap 
ııöküğü gibi devam ederek başıma 
bu belayı açtı. 

Söleiyeyim de hayretinden haki.
ki hhve bulmı.ı' gibi kü_Ç_ük dilini 
yut .. Bizim peder, bizimlıdnin kızımı, 
yani bizim üvey k.ıza aoayı rak. 
mailn mı? Hem de neyak.ış!. lhti. 
yarlıkta sevda, kurumuş gürgenle
rin tutuşması indac dl·hşelli oluyor
muş meğer .. Adet.ı bu bir karasev
da.. Şaşılacak bir taraf daha. Bi
z.im çıtı pıtı, hasna miiste3na üvey 
kız da hu buıldğ,, mukabele etme
sin nıi? Jki3i de birl>ir leri için ya.: 
nıp tutuşuyorlar birader. Bizimki 
kızı için, !<Verem olacak bı J)jye 
sızlanır, bab"'m .. üziintütleo bir ye
rime inecekl,ı diye fenalıklar geçi
rir. Nihayet korkunç akıbet tccı·lli 
etti. Bebamla üvey kızım evleııdi
leı. Şimdi dildc..at et, •en de bana 
dönenin.. Bu vazİyett~ babam da
madım, üvey· kızım. babamın ka
rısı elduğuna göre, benim annem 
oluyordu. Karım da babamın kay. 
nana$!.. 

Dur, daha bitmedi .. Bu hadi!e -
leı olurken. karım gebeyrli. Doğur
du. Şimdi ç-:>ct.ğun vaziyetini göz
den geçirelim: Bu çocuk, yarıi be
nim çocuğum, babamın kayınbıra
deri oluyordu. Ya benim!. 

Dostum yüzüme bakıyordu: 
- Ya benim? 
- Vallahi dedim, 40 yıl düşün. 

sem işin içind,!11 çıkamam. Senın 
çocuğun naı;ı} olur da, babanın ka
yınbiTaderi olur? 

- Niye olmagın.. Babam benim 
damadım olmuyor muydu? 

- Anlaıni\dım amma, ne ise .. 
Düşünürsem ben de sana benziye~ 
ceğim devam eti.. 

- Babamın kayınmiraderi olan 
bu veled b:m da amca olmuyor 
mu~ .. 

Vay canına .. 

ar ıman,- \ u ~ avcı~ ma u~ roman Arah, katolilr. veya ortodoks nun da unsur itibarile, c;ok karışık 
z~e. cama~ l~;~;.,. şm::ın ::ıyyarq;ı Arab, Yahudi, ETmeni, Kür~l. Çer- oldu~ zannedilr.hilı~. lr.~kta.ki kuv_ 
talhn:b etmıŞlına;.-· br-· kes. Araya karışmış çok Turk ka- vetlen şu s11ada Surıye uzenne tah.. 

A te ı.gı nı bulunduğu gjbi Şam aristoha - rik etmek kabil olmasa oerektir. 
Berlın 6 (AA.) - Alman crdu. · · · huyu" ··k b'ır kısmı aslen Türk·, T t 1 ı.: ı· 'lt .. B ı 

v • _ . sıs;Lnın • "lnu mı ya ım ıu. ngı .er<:, son a -
lan ba~lmınandan1ıgının . ıteblı~~; olan ailelerden mürAkebdir. . kan h~rekatı esnasında, siyasetle 
. Alman. ha~a kuvvetlerı, .. tngılız Tabii ahval bakımından, Sur~ye askerliği birbirine kar~tırmak yü • 
ıaşe seyrısefammP kar§ı mut•adele ve Lübnan i>İmalden cenuba dognı zünden, en az seksen bin kişilik iyi 
ye devam c>tmcktedir. Dün gece, uzanan geniş ve yüksek biı: yayla.- teçhizatlı bır kuvveti, lıiçbir fayda 
sa\•aş tayyarel~ri, lskoçyanın şark dan ibarettir. Bu yaylanın Akde~ı- olmaksmn boşu'boşuna eritti. Şim
sahili açıklarında, cem'an 15,800 ze hakim bir istinad du.v.ırı varcı:r di bo km·vet, şarki Akdeniz mey -
tonilatoluk üç ticaret gem 'sini ba- ki anu Lübnan ve Antılubn~n dag- dan muhar"!besinin sağ cenahında 
tırmıştır. Bu vanııırlar ıb:r ~a.file fan vucudıı getirmi .. tir. Sahıl dar kendisine pek büyük hizmetler gö. 

ı:-· ' y b" d b. ..k ·iç: nde seyretmekte idi. Bunlardan ve dahile d011;1:'1 ır en ıre. yu se .. - rebilirdi. S. G. 
baska d.Ort büyi.ik vapur da ağır len clağlarld, ~ır cluvar şeklmd': o-

~ v rülmütı dahil ise ırarbde ekserıyet· 
hasara ugratılmıştır. 

1 
d ~·. .. ~ hl"' 1 - ·ı_1m -vadi. 

• ...ı. A e enıze muva:r.ı • aK 
Akdenız Si:i.uasmda, lman hava l d Lt ·se ı'lerledikr ... çöl · er en ve '"1'~ a ı ..--

kuvvetlerıne mensu.b ıtayyareler ala~ ve -'ı..ave• Şam çö-. . manzarası " TUD -

ve gelinim. benim çocuğum, baba.! - Söyliyeyim .. Bu çocuk benim 4/5 Hazir:ın gecesi Ing'. lizle:rin Is· lü ismile büyük Arabistan çölüne 
mın hem kayınbıraderi, hem toıu· torunum olmaz mı~ Yani babamın kenderiye deniz usune bi.Thassa birleşen yüksek l:ıir ovadan mute -
nu, benim de hem çocuğum, hem çocuğu benim torunum. Bu kadar müessir bir hücum yapmışlıtr,dır. şekkildir. 

Yeni tip ekmek 
Pazar günü 

satışa çrkarllacak 
dayım oluyor. da değil.. /\ynı zamanda karde- Bir benzin- deJ_Jo.:;u civarına ablan Mandalar rcıntakası denilen bu 

_ Senin neden dayın olur anla. şim .. Eh karım ne oluyor: O da 1 bomba1ar büyük b "r yangm çıkar. saha, tarihte hemen daima. s?rktan (Baştarafı l iııd sayfatl.a} 
madım? hesabca benim büyük annem.. mış ve bu yangın. tayyaı:eieI'in veya şmaldcn ist~a edilmıştrr. En ]ar, dün öğleden evvel beled iy~ye 

- Canım anlam1yacak ne var. Nerede ;se aklımı oynatacağını. hareket' nden cok sonra dahi mü - eski taribteıı, y11111 MHıırlı\ardanbe- müracaat cd~~·zk, sıkıntıyı önle -
Benim çocuğum üvey kızımın kar- Yann öbür gün 'benim çocukla, rettebat tarafu.ıdan müşahede e • ri daima şarktan veya ~mi\lden ge- mek i~in hhıtiyaçtan fazl<.ı p"şiı .len 
deşi değil mı? bu çocuk ~vler:meğ.! kalkarlarsa, <l lm·iştir. len bu istila hareketle~ıne muh~ - ekmeklerine nereye gönrierılcceğL 

- E.y ~o.,,r.l.. ben ne olurum? Şimali Af~·ikada. Alman - İtaL lif olarak. cenubd.an şıınale dog~ ni sormuşlardır. Bu ekmeki(•rın 
S d d . l Derı_en S k" bu h men oluvermiş ı~:Q olan tek bır ordu vaTd·T kı ~ . 

- on Tasını a m e.. ~ "b" an 1 
• d iŞ f J e r yan topçusu, Tobnık civarında gbe .. d~,. N J" • M da Ak - !başka taraflar:ı gonderılmesı mu -

'ht" bab rnın da kızımdan yani gı ı yerrn en ır arı· . .. . d u a apo ıon un ısır n k .. " ln . 1 ıyar a • • · ' 0 b · 1 ' topçu mevztlerm., nıuhı.;nmat t! - k'"' k d -.:-ürütmüs oldugwu or vatı· goru ıemıştır. annemden bir çocuğu ohnu1n mı?.. - zaman en ne o urvm . . . t a ya a ar J • -

Şimdi bu cocuİ{ henim nem? . . Diye haykırarak kapıdi\n fırladı polarını v.e su ıhtıyatlan tes S&ı ını dudur. Şimalde ve şarkta tabi-ıt, as Yeni tip ekmek 
Bir türlü ç.karamadım. Şırkeh gitti. muvaffakıyetle bombardıman et - keri hareketlere kar~ı daha açık. 

d ti. b Fiil' · h d 3 } -1 d v Dig-er taraftan, 6 Hazirandan Hayriye tarift".:n sanki .. Bu karma- D~ündüm. diişlin üm, ne ola - mış r. cenu iae ıvtın u m:ı annaa ag 
karışık vaziyetin içinden bir tüı lü cağını bir türiü bulamadım. F ahıt İtalyan tPb!iği lık. ve kapahdJT. Eğer Suriyeye kar- itibaren yeni hasa:.l alınınc ı.) a ka-
eyrılamadım: ;zavallı dostum bu gidişle ancak şu Roma 6 (A.A.) - İtalyan or - şı, ·bgilizler tarahndan bir hareket dar !buğday sarfıyatı uzerıyıae ya-

- Nafile dedim .. Ben isin için - olabilirdi: duları tunurei karargahının 266 aelecek ol•Jr~. bunun cenubdan ya_ p.lması kararlaştırılan tasarrufa 
den çıkamıyac.J.ğım. Sen soy1e.. - Deli.. numaralı tebiiği: ;ılm8.S1 daha muhtemeldir da dünden ;tiba:-cn ba:;lanmıştır 

Acı acı güklii: Nuısret Safa Coşkım 6 Mayıs geces i İtalyan tayyare- * İstanbul toprak m ah.::iulle.ri cfisi-

içki taraftar:arı 
(Baıtarafı 1 i.nci sa:ırfada) 

neş'e vasıtas~dır. O holde n ·çin 
meneıdilsin ... Bazı ·kendim bilmi
yenler için ve bu yiiz:len b'r ta. 
kım vak'alar olu,'or sa, bunJa ke
yif ehlinin ne taksiri var ..• 

Müskiratın menedilmesine şid. 
det1e aleyntarım. Fakat şu yolda 
tedbirle zayıf ruhtaki insanların 
içki iptilasını kısmen önliyebiliriz. 

1 - lçki derecelerini mahsus 
bir dere.ceye düşürmek .•• 

2 - Fiat.lar nı de-vlet rüsumu 
lbil!hassa mılli nıüdafaa lel"ıine a
zami bir hadde çıkarmak ... 

3 - Ceza kanunumuza d:::ı.ha 
şiddetli madd P ler ilave ederek, 
saI1hoşlarla mü ::adelP.-yi arıtırmak ... 

Yukarıda arzettiğim noktalar 
tatibik ed"lirse, iyi neticeler alı· 
nır.> 

e Barsada Nalbandoğlu so 
kak 16 numfl.ralı evde Rıza 

ilova: 

leri, Cebelü:l;tarık müstahkem 1rnev Muhtemel muharebe hakkında nin dün sabah dı:ığ r menler i'! sı.>V-içki aleyhtarları kiini ve Maltada Halfat' ı:e Ni - ıtahminlere gırişmezden evvel, Su- kettiği buğdaylar, '1 15 ç:avdar, 
cabb::ı tnyyarn nıc·..:Jl an}arrnı bom- riye j}e etrafmda mevcud kuvvet· )o 30 arpa .le karıştırılarak un ha-

(8aftarafı 1 inci sayfada) bardıman ı~trr.!şlerdir. ler hakkında birlı:.aç şey söyliye - line getirilmeğe başbnmıitır. Ya-
kuhulan kazada muhakkak ki, alko 5 Mayıs gecesi düsn.an :tavva - l.inL Suriyedeki Fransız. kuvvetleri nndan son:-a St?'\•kedilecek ıbuğ -
lün mühim bir hi::.sesı vardır. Bı.:n releri. Rcxlos adası~a bombalar hılkkında, bu ~arbi~ b.id~yetindeı:ı- daylara 7< 20 nistıedr.de ç~vıc1ar 
dan kırk 5ene evvel Pariste bulun- t d beri çok fey soylenılmıştir. Harbın 

a mışlar ır. ı .1k 1 d T" k" • h b kanştırılacaktır. Elde bulunan un 
duğum sırada cKomedi J:.'ransı>z> ş· li Afrikaca SolJum cephe- l 1 

. za~~n. a~ın a ur ·
1yemn aı: . e stoklarından Pazar sabaiıına kadar 

d 1 h . -.J b' . ıma.. . . .~ ı... t l\tırakinı ıstiyen Fransız ve lngÜız 
e ame e ay:ıtmı tasv!r t:<.ıen ır s nde duşma".IL!') bı:r ta::ırruz te,,eu- ı matbuatı, Suıiyede, general \Vei - istifade edilecek \·e Pazar gunün-

piyes scyretmi~tim. büsü tardedilmi~tir. T•'.pçu knv : gand'm kumandası altında büyük den itibaren yeni tip ekmek :;at:.şa 
f ,,ki müptelası bir amelen'.n ge- vetlerimiz, Tobruk lımanındaki ve mükemmel b.ll ordu bulundu _ ç•kar:ılacaktr. Bundan e\'vel befo_ 

girdiği hayat safhaları, ruhayet fe- gemileri bombardıman etmek su- ğundan behsederlerdi. Kuvveti bü- d ye tarafın -iw bır nıiktar un sto
<!i .bir akibetle sona eriyordu. Bu r••ı ... b'Uıac.:sa büyük bir faaliyet yük gösterilen bu ordu haltk1nda ku yapılmıştı. Bıı stoklar a:"·ncn 
eserde rol alan san'atkarlar, o de. göstermişlerdir. Tavvarelerimiz, ç~k mübalağalar yapılmıştır . Haki. muıhafaza ddlecektir. 
rece muvaffak. olmuşlardı ki; son yenMen Tobrokun müdafaa teı::i _ katte. silahı ve malzemesi cşki ve Yeni tip ekmek imali, fiatlar<la 
perde iner inmez, halk hüngür, satını bombardıman etmişlerdir. teşkilatı az modern olıtn bu oıdu, hiç bir değl~ikl"k xap"nı) aca~tır. 
hüngür ağlamıştı. Bu müşahe - Düşman tayyarelerı. B;11gazi ve Fransızların. rn~eınlekelerd~ ~ı~f Çünkü 72 kilo;uk bir uval nrnn 
dey~ istinaden diy~bi~.ir:iım ki. bi:r- De~nove boı'T)b::ılar atmışlardı~. dahiti asay~ş ve __ ı~zıbatı t~mı~ ıçın sah fiatında hiç bir f~rk yoktur; 
de ınsanları her turlu fenalıkla- Bar<iia mırıfak~smda motc:irlü vucuda geurmeg1 adet edın':"ış ol - b ş e eskisi gibi gn kuru..c;tur 
ra sevkeden bu icki temayülünii b" nd 11 ff ·a,rf'n k:ıcmıc olan dukları ordulardan başka hır ~Y ~ gen d b .. d 97 98 · · · , · ı ır s~ a ~ . _,.•rı, - · değildi. Kndrosu F nıns1z. yabud 1 B:r çuval un an ugun c . • 
bu kabıl ~em.sıllerle takoıh etsek... ve bır :r<>b•ıt;ıı kumandası altm<la F k .. 1 . L k '- k ~ ~ kmek 

1
·mal edilmekte::l-r 

V h ık b . . 1 •• yan ransız. ut esı ... arma arı.şı11; a a, e · 
e a nazarında u cereyanı bulunan Jn<rili7 askerlerınnPn mu. 1 b d od b. d 1 
.. .. ., - . . . o an u OT Un'Un m ern u or u.. Kapanan fırancala frr·n arı kotulese~.... . ~· rekkE:lb bir grup cc;ir edilmıştır. ya karşı büyük bir kıymeti yoktu. '"' 1 

. Alernı ırısanıye.ı .?um.adan ke-.. Fransa mağlub olup mütareke yap- Diğer taraftan adedi !.!il zı bu • 
mıren bu afetle mucudele etmek Du·· ş~ınceler tıhen wnra, Fr.analzLmn Levant lan frrancala fınnlarmın dörde in 
hiç şüphesiz bir vat~n borcudur.> .J Ordusu dedikleri bu ordunun kacL dirildiği malumdur. Ofis ta~afın . 

• EskiJehirde Sığdı cadde- (Baslarafı 1 inci sayfada) ıolan muhafaza edjjmiş olmakla dan hergün verilen 20 şer çuval 
•inde 46 numcualı e1Jde Bür· ezilmiış ciğerlerinden &amluviç beraber, seferber hale gr.tirilm1ş bu fırancala unu ·bu tlört fırın aras n· 

4 - İ(,-kinin herhang; bir 
bll"le ortadan kaldırılmasına 
kan yoktur. 

hanettin lncioğlu: doludur.> l~naı:ı ~ir takım unsurları terhis e - da taksim ~cl l!J'!ektedir. Belediye 
tl'd- B" k k CO dilmıştı. Son zamanlarda bu ordu-
iın- •- ır .~ şam ~o~şumuz ~ - Tamamen doğru.... rıun ne kadar bir süngü ve top kapalı dura o fı.ran!:ala fırınların • 

cuklarını sunnet .~tt.rı~ord~ ... ~~ Yalnız bu ziyafet sofrası dii.n - kuvvetini te-;kil etti~ maliim de - dan ekmek imali için istüade et • 
n:ün~se.betle teı:tıo Ptt1klerı . ı~Kılı ya yüzünden ne vakiıt eksik oldu? ğildir; şarki Akdeniz vukuahnın meğe karar vermiştir. BunlRrdan 
bır zryafete eksık olmasın bızı de~ Onu bilin 'yonız. yeni bir ink:şaf devres:ne girdiği on tanesi yarından ttibarcn işle · 

Eroin, afyon ve esrar gibi <laha 
mütlhi.ş ve tehlikeli zehirlerin 
mevcudiyeti karş1sında bu ik!nci 
yasağa tevessül etmek, haJlrn sütü 
menedip çay tavsiye etmeğe be11-

davet etm~yi unutmanu~·tl. Uzat- Sofra her zaman kurulu, çevre.-- ve Vichi hül<Umetinin Almanya ile m ·ye açılacaktır. 
mıyalım bu ciavete icabet ettik. sindeki sandalyeler her zaman işbirliği yapmaya karar verrJiği ve.. Dün fmm:ılar ce•,'tyeti reisi ile 

zer. 

İçkinin zararlarını halka tedri
cen izah ederek, şuurlu telkinlı>r
le bu temayülü gidermek, ht'i bir 
yasak ilanın-lan daha mantıki olur 
düşüncesindf?yim. 

Gece saat 2-1 de ka<lar cidden meşguldür. Yahız aras•ra ziyafeti va buna meylettiği tarihtenb~n bu kapal! duran fırancala fırınları sa· 
sam.~ ?ir t.:.tnda tereyan e_den çekenin adı değişir. hazan da mi- Levant oTdu•unun !enide~ ~e de- bibleri belediyeve çağırtılınıs ve 
bu ıçk: alem! ondan sonra oyl_e safirler arasında kavga çıkar. rec~ye k.a.&ı~ takvıye edılmış .o!- açılacak olan 1\) f!rının te&bıti içir. 
cıvık. öyle berbaj b r h~ aldı kı, ZiYa.fet s::.ionund.ı her zaman dugunu bılmıyoruz ... Halen _:ıhıh b "ır kur'a ~k"lmiclir. Bt.: Hl fH·ınr 
kepazeliği kalemle tasvir etmeğe · · b ' · . ·d olup bit~rıi altında 60,000 lcışı bulundumnu , 'I' 

-..çın r seyırcı vaı ır, .. u h . le d F k her.aün 158 çuval un veı·iJe(!ektir 
imkan yoktur. kav.:ı-.Jer "d1n~ tarı··'ı <lerız. ~a - busoyı.ıyden ta ~..ı:rb;rarh ırb. La at. ı:ı .J'~ f 

""""' • "' - QQ r ... Bele:Hye lüzum ~örürsı? uıger ı . 
Masa başından kalkanların he- londa :ı-1·r de fotonrafcı hazır bulu- . 0ldr ~nun ° 1 1~ a Sıvr:_ıe-

h . d r o 'I,.) • ,., , b o ugunu :zannetmıyoruz. u ~a- rancala fırınlarJndan da bu şekild( 
men hemen epsı sen e ıye s _n. nur arasın bir kliş" alacaktı:- O- d k' 1 k- k kt w ı·s~"ade edece~tır· . . . • • - · ar var ı, ra vu uatı çı ıg:n - .l.ll •• 
deliye evlerının yol~nu tut~yor, na oa <'Oğrafva adını veririz. danberi, Almanların Suriyeden ge-Her fenal1ktan olduğu gibi. içki 

afetinden de şuurla nefret edrn 
bir cemiyet, ide:ıl bir camiadır.> 

e lzmiT /tf irali mahallesi 
71 numaralı evde H. 'fahain 

bu arada yer, yer nara seslen <lu- çip lraka gittiklerinden ve kısmen 
yuluyordu: resinde idris Biberoğlu: de Suriyeye gelmekte oldukların -

c- Hey ... Var mı bana yan ba- c- İçki sureti kat'iyede ffi(!ne. den çok bahsedildi. Bu rivayetle -
kan •.. > dilmelidir. Hele rakı. •. Bu içki baş Tin, bazı fenni Alman teşkilatı ba-

Anneler"nin kucağında uyı1yan lı baş:na b '. r afettir. kımından esası •'ll !uğuna inar.abili-
yavrucuklarm uykusunu kaçıran İnsanların sıhhat:ni olduğu ka- riz. Eğer Almanlar. Suriveye bir Al:erman: d · _ı bu korkunç naralar, emin olun sa- dar karakter ve ahJakını da bozan hava kuvveti gön erm1~er veya 

(Ben + içki = Ömer Hayyam. baha kadar devam etti. HP-le evle- ;çki·den sıyrılmak için ne yapr.ı2k göndf":-ivorlarsa, bunun Levant or
Ömer Hayyam + Ben = Ye. rinin kaoıSlm tekmeHyen saı·ho~ lazımsa yapmahyız. İlk iş <'la!'ak dusu için mlihim biT yardım olaca-

şilay.) ların had ve hesabı vo}ıtu. Bu yüz- köylede ve sehirlerd\? satılmakta ğında şüphe yoktur. 

O .. m"r den karakoila:ra <lÜşenler de ca. olan alkolü ı•ol{ ickilcrin satışını Suriyede, eski de ol<1a hayli rnü-(Ben · , Hay,_ram gibi dü- h. b. } ı. 
' ba... der.hal men etmeliyiz. Bu suretle ım ır _ ma zem~ ve cepane sto11;u 

şi.indüm, içtim. Demek oluyor ki; ,samimivet ve birçok kanlı vak'aların önünü al- ~ukın~~gunda şuphe y~ktur; hat_ 
K Zlla ,.ı dav"t ettı"m) ah ·ı d' v l v bu s bl K k . ta İngılızler, bunun b1r kısmının ·' " · en<re vesı "' ıve agı?a a ınan m'ş oluruz. ara a anva ın nıs- .. . . 

·· H b ·b d'' . . F • • ~ muhimmat3ız ve malzemesız olan (Omer ayyar.o.; enım gı · U- sınsı zehır bıia'ıare akla hayale b,...~en <lerC"C"ler! diişüktür. Bu Jq_ l k d ·hn· ld - d 
•• d"' • d' . • .. . • ' Ta OT UIUDa Ven ı:_; O ugun an 
şun u, ıçme ı. ı:relmedık Ate7rlhtırlf>r le 1_:ısanların kilerin o da n olmak sarlilc kul- bahsettiler. Ne verilmiş oltt&. geri. 

Ycşilayı davet etti.) başını belaya solmvor. Eller tama- lanılrnasında mah-,ur yoktur. de gene mühim bir stok bulundu-
SON POSTA:• Okuvucumuzun "Tlen kaldırmak mümkun cieğilse. ~~a rakı fl1;":Jk pzerp f.azl?. ğwıdan şüphe; edilemez.. . .• , 

~e demek istedif'ti pek iy~ ~nl~ -. ir'kinin veıf.ka,,.a t~bi ıt1 ıtulmas1 <>fkir verici icki)er; m~nc.L-nelC, ye L.evant o.rdus.u karsısında bul~
lamıvor. Dah:'i vazih olsaydı iyi faydalı olur.> rlne dereceleri dfüü1cl 0 t] · ik:nne ev na" t.,.g.,1iz kuvvetleri acaba ne h"I 

olur fikrindey:m.> dedir} İngilizler Fi.listiııde evvel -

Amerikan - Japon 
münas_batı 

Tokyo 6 (A.A.) - Domci ajan -
sına göre, Japon hükfımeti nam·ncı 
beyanatta bulunmağa mezun olan 
İşii. demiştir ki: 

Japonyanın A.ımerıkadaki hü -
yük elçisi Amiral Nomura tarafın. 
dan son günlerde csulh yolu, A -
merika ile Japt:ınya ar-ısında mev· 
cud olması imk:l::ı. dah'Unde bulu 
nan yegane yolch•·· tarzında yapı· 
lan beyanat, büyük eki".lin şahs 
'bir .hareketid~r ve bıı beyanat ya. 
pılmadan evr~l Tokyonun nokta 
nazarı alınmış değildir. M:ı.acıaCih 
bu beyanatı tasv:.::ı edt) oı uz. 



8 :5ayta SON POSTA 

Diktatörlerin babası : Makyavel SANiN Diş Macunu ile
1 

cBaftara& 2 nci sayfada> rı: hainlikle, ikiyuzıüıüğü, cesaretle Sabah, öğle ve akşam her yemekten 
tiğimiz zaman, he' hareketının biı tedibiri naaıl birbirin_ bağcla!,!tU-
tazyik, yeni bir zulüm kaynağı leş. dığtnı gördü, boyundu~uğu al- sonra günde 3 
-kil ettiğini göriıLÜZ. Diğer cephes:~ 1 Una aldıklarını yaptıgı tet . • 
den ise ayni Makyavel, eserlerı, hiş, ve vahşetlere, en~ın hır 
• iyasi ilimlerle uğraşanların elinden hayranlıkla şahid oldu. Bu müt 
d.üşmiyen gayet sadık bir Floran- hiş, kan içici adamın kuvveıfode 
salı gibi yükselir. zalimliğinde, ve caniliğinde hiç şüp 

Makyavel er. çağ müessesele -ı hesi yoktu. Muvaffakiyetleri bir 
tinin, ve düşünce tarzının süratle yı noktaya kadar harikulade idi. İşte 
kılıp, yeni fıkir ve teşkiltıtın yapıl- Makyavel, işine zayıf karakterli bir 
makta olduğu hır devfrde yaşamış kadın hükümdara, Katerina Sforza 
t . _Her tarafta. , siyasi, ıktısadi ve ya hücum etmekle başladı. Urbino
<iını kımıldan~ıaıar, hareketler vu. ya yaptığı 0 süıptizii hücum, bugün· 

1 
.lcua gelmekte ıdı. O ltalyanın ve kü harbde ~orveçe yapılan ani hü. 1 
Floransanm aşıkı idi. .. 1 b' ·· · t k'I cuma en guze ır numuneyı eş ı 

Derin bir nüfuzu .nazar sahibi etmektedir, 
olan, ve müteaddid ltalyan saray- M k l d l t" hl'k' 
Jarile Fransada siyasi vazifeler gör- I a yavef evd e.~nld" gayrıa a ı 
d ..•.. 1 d hAd• l . k d oması tara tan egı ı. Fikıince, 

ugu sıra aı a a ıse en ya ın an d l . hl'k ti h" b" l.k 1 ev etın a a ıya a ıç ır a a as 
takib ve tetkık edebilmek imkanını b 1 • 1 d O · ti hlAkı 
bulan Makyavel, 'ukua !!elmekte bub~~mdama ıy ı. , sıyase eda :'d. 

1 ·· · h ı· d k" 'h 1 r ınn en :ı.yrıma" arzusun a ı ı. 
0 an ruşeyım a ın e ı ıstı a e ve H""kA b'" ··k d d w. 'kl"kl . l u um ette en U} u gaye, sa e ve 
egışı ı erı an amıştı. sadece hedefe varmak, muvaffak 

Makyavel her scyden evvel. ltal olmaktı. 
y da kuvvctlı bir millet kurmak ar- B d kt • k b' 

d ·d· B d ı · · ·· u o nn mazıye arşı ır 
zu un a ı ı. u ev .::t ıyıı.:e mu - 'h 'lAI" ·ı d' d E k. 
d f d·ı ı· ·d· B d d 1 ı tı a ı temsı e ıyor u. s ·ı orta-

a aa e ı nır ı ı ı. un an o ay• w • t I · d h""kA • 

1 
çag sıs em enıı e u umet, nazarı 

da yeni bir askeri sistemin kurul- . . .. 
"deli t •t E l."d olarak manevı gayelerın esırı oldu-

w • • ı gun an nı ayet ve nı aye~ ını ı. 
ması 1 a~ını or aya a ı: s .ı en w d ·h ·h ~ d. · h" / 
oldugu gıbı, yabancı aylı~lı asker., maye etmekle mükelle.ti. 
l re bel bağlamo.ktans:a, ltr1lyanlar M k ı· . d 1 t 

··k l .. t ı· .. .. a yave ın ınanışıncn ev e r u emme suret.e a ım · gormuş . w •• 

1- • milis teşkilatı vücuda getirme- sırf kendı varlıg! ıçın mevcuddur, 
1 diler. öz gayeleri vardır, ve hususi hare -

Bundan ba~b. kurulacak olan 
devlete iyi bir ordudan maııda da· 
ha mühim bir unsur l<izımdı, Bu un 

sur da kuvvetli ve zeki, kurnaz bir 
lıderin şahsınc!a tecelli edecekti. 
Makyavel, bir diktatörün devlet idcl 
resini eline alrrıak i:in ne gibi vası
talara baş vurması İcab ettiğine 

dair yaptığı tahliller, büyük filozo .. 
fun 1502 de elçi sıfatile uzun miid
Öet nezdinde bulunduğu Sezar Bor
ciyayı yakından tanımasının en öz
lü mahsulleridir. 

Tarihlerin de kaydettiği gibi 
Borciya demir iradeli pervasız bir 
İnsandı. Makyavel bu pervasız hü
kümdarın icraatını takd.irle takib et 
ti. Onun en '..anlı işleri nasıl bir ko 
laylık ve ihtimamla idare ettiğini, 
İcab eden kimselere en okşayıcı 
aözleri kuJlanırken aldığı tavırla • 

kat ve icraatı idare eden vecibeler
le bağlanamaz. 

Enis Yedek 

HERGON 
( ea,tarafı 2 nci &ayfada) 

kemmel halaskarı ve bundan kuv
vetli menfaati olamaz. Fakat, it·raf 
etmeliyiz ki memleketi idare l'den 
münevverler, henüz milletin bu 
istihsal hayatını. iktısad ve cemi
yet ilimlerinin bugünku seviyc$ine 
göre tanzim edebilmek kudretini 
göstermiş değildirler. Unutmıya -
hm ki çalışmak köylüdcnse tanzim 
de ıbizdendir. Biz tanzim edemez
sek onun çalışması da per şan, ra
bıtasız ve kısır bir çalışma olur! 

~{luhitlin '23i119~n 

Toprak Mahsulleri Ofisi lstanbul Şubesinden: 
Haydarpaµ Silosunda krfble cdüen arpaların bakiyesinı teşkil eden sa. 

man, kavuz, ince kepek, zahire tohum ve saire paz:nr~kla sart.ılacak.tır. 
Talıblerın 9.6.941 Pazartesi günü saat onda Lim:ı.n Hanındaki dauenııze 
muracaatıarı. (4357) 

Türkiye Cümhuriyeti 

ZiRAAT BANKASI 
Ka.rulut t.aribl: ım 

100.000.000 TUrk Lirası 
.. iM ft aJ&u adedi: -

Slral " ticari bar Dıfti banb muamelellll 

PARA BiRiKTiRENLERE 28.800 
LiRA iKRAMiYE VERjV~a 

Sirw Banku•nda .kwnbart.lı n ihbaraıs taaarruı bMablarında 

enu GO Jiraaı bulunanlara •nede t defa çekilecek kur'a ile a.p.aJ • 
daki plAııa ıöre i&ramiye daiıtılacakw. 

4 Adet 1,000 Lirahk 4,00J Lira 
4 " 

500 
" 

2,000 " 
4 " 

250 
" 

1,000 ,. 
40 " 

100 " 4,0JJ .. 
100 " 

50 " 
s,oaJ· 

" 
~20 " 

40 " 
4,BOJ .. 

ıso " 
20 ., 3,2JJ ,. 

DiŞ 

dda dişlerinizi 

fırçalayınız 

Yemeklerin kırıntıları, salyanın 
ifraz ettiği mikroplar, ctışardan 
alınan muzır mevat karşısında 
dişler ve diş etleri eğer müte
tnadiyen temizlenmez.:;e bozulmı -
ya. çürüıniye mahkumdur. Çii
rük dışler, mide ve barsak ihtı
latlarmdan zatürreeye kadar her 

nevi hastalığa vol açabilir. 

MACUNU il E 
Muhakkak ıabah, öğle ve aktam ve 

sonra günde 3 defa fırçalamak 
her yemekten 
şartiyle 

Devlet Demiryolları şletme U. M. dan: 

Muhammen bedeli (13250! liıa olan muhtelif eb'adda 75000 aded sargı 
amerikan (24.6.1941) Salı günıi saat H5,3Q) on bel} b~u!Qt& Haydarpa-

şada Gar tbinası dahilindekı komisyon tarafından kapalı 

s.aıtın alınacaktır. 

zarf u.sulıle 

Bu i.şe girmek isteyenlerin 1993) lira (75) kuruşluk muvakkat teminat 
ve kanunun tayin ettiği vesikalarla. t.eklil'.H!rini mulh'tev1 zar!larını ayni 

gün saat (14,30) on dört ()tuza kadar KomiSyon Reisliğine vermeleu la. 

zımdır. 

Bu işe aid şartnameleı komiSyondan para.<ıız olarak dıağıtılmaktadll'. 
(4386) 

ÇOCUK BAHÇELERi, TALEBE TATİL 
KURSLARI, ÇOCUK KAMPLARI 

t;4ta.nbul Ma.aıif l\lü.dürlüğüııden: 

1941 ya.z devresinde vilayetimiZ ilkokul talebesının neş'eli ve istifa_ 
deli bir tatil geçirmeleriıı; temın maksadıle 23 Haziranda. çocuk bah
çelerı, 30 Hazıranda. çocuk kampları ve 14 Teııımuzd:ı Tatil kursları 
açılaca.ktı.r. 

ı - ÇOCUK BAHÇELERİ: ÖğrQıt.menlerın nezareti altınd>& her tale. 
beyi meşgul edooek oyun ıevaznnı, mecm~a ve kitap gibi vasıtalarla 
çocukların neş'cli ve istifadeli t:ı.til geçırmelcrine yardım eder. 

2 - TATİL KURSLAR(: BJgılerini çoğ'a.lt.mak isteyen veya zayıf 
bir ders zümresinden noksanlarını tamamlamak ihtiyacında olan ço
cuklara mahsustur. Bu kurslarda çocu,klar kütÜılJ'haneden V-1 ıkurs 
idaresinın tertib edeceği t.enezziıh ve tetkik zıyaretlerinden ve ayni 
binada bulunan çocuk bnhçesinin diğer eğlenceli fa&!iyeUerinden is. 
tifade edebilı.rler. 

3 - ÇOCUK KAMPLARI: Talebeye gelecek ders yılı için raze ima
retler kazandırmaya, kamp hayatının çocuklar için hem sıhhi hem 
fikri bakımdan faydalı olma.sına ve çocukların toplu bir h:ı.yatm 
neş'e ve eğlen::elerinden faydalanmalarına çalışır. 

4ı - Çocuk bahçeleri ve tatil kursları parasızdır. Bir :ıy dcıvanı 

edecek yatılı tatil kamplarında yemek parası o!arak 20 lira iıcre~ ali.~ 
nır. Ve bu ücreUen he:r ailer.in gelırine ~ore tenziiat yapılır. 

5 - Qocuklarmı sokakların fena tesiı1lerin<ien kurtaıraraJo onlara 
neş'eli ve istifadeli bir yaz tatili temın etmek' isteyen velilerin her 
kazada Maarif Memurlal'ımı. veya Maarif Müdürlüğü Gençlik ve spor 
büro.ı;una ımuracaat eıtıncleıı lazımdır. (43501 

Tek sütun santimi .......................... 
makta 500 

rtcİ aahile 400 » 
nci ıahile 250 n 

3 ncü aahile 200 >> 
4 ncü aahile 100 >> 
iç aahile 60 ,, 
Son aah:le 50 ,, 

Muayyen bir müddet zarfında 
fazlaca miktarda illin yaptıra. 
cakl.ar ayrıca tenzilat.ıı tarife. 
m.i.Zden istife.de edeceklerdir. 
Tam. yarım ve çeyrek sayfa 
UD.nlar için ayn bir tarife der
piş edtımlştlr. 

son Postanın tlcart illlnlarına 
aid işlf'r için şu adrese müra. 
caat edilmelıdlr. 

tıancılık KoUt!ktlf Şirketi 

~~\PARA ~ \ HAY A.T YARIŞININ 
DİREKSİYONU DUR~ 

•= T. iŞ BANKASI 
Küçük tasarruf hesapları 
1941 lKRAMIYE PLANI 
K~eler: t ljuba&, 2 l\laJ "fit l &. 

taatoa. S İJı.iııcltefl'ln ~ 
1apuw. 

1941 ikrami,-eleri 
ı adet 2000 liralık - 2ovo.- lira 
a • ıooo • - aooo.- • 
a • 'lGO • - laOO.- • 
' • 600 • - 2000.- • 
8 • 250 • - 2000.- • 

Haziran 7 

TEMİZ HAVA - İYİ BAKIM 

Çocuğu gürbüzleştirrneğe kafi iki mühim unsurdur. Memleketimizin 
saf havası, feyizli toprakları, i~ verimi, Türk neslinin 

yüzde yüz hayat sıgortasıdır. 

Daima ÇAPAMARKA 
İnhisarlar D. Bakır Baş Müdürlüğünden 
Şartnamesı mucıbi 941 mali senesi için D. Dakır baş nıüdürlü~iı ae 

şartnamesind~ yazılı idareler nr:ı.sında utuz harıçıı yapılacak olan umumi 
nakliyat 15 gün müddetle ve kapalı zarf usulı ile eksJtmeyc konulmuş_ 
tur. 

Nakledilecek emtianın muhammen mikdarı 2363 ton ve muhammen 
bedlli 64629 lira muvakk:ıt teminatı 484717 liradır. 

Muvakkat ie.hta 16/61941 tarıhı.ıe milsadif Pazartesi gıinli s:ıa~ 14 de 
D. Bakır inhisarlar baş müdürlüğünde müte.,ekkil komisyon tarafından 
yapılacaktır. 

Şartnamesi, Ankara, İstanbul, Sıirt, Mardin, Bıtli.s, Malaıtya ve D. Ba. 
kır in'hıSarlar idaresindıı mevcuddur. (4185> 

POKER 
Traş bıçaklarile Traş 

olmak bir zevktir 
Traıtan sonra cilde yanık
lık vermez. Yüzü yumuıatır. 

Br.r yerde ısrarla Poker Traş 

bıçaklarını isteyiniz. 

Üniversite Rektörlüğünden 
Fakültelerle diş taba.beti ve eczacı mekteblerı son sınıf talebesinin as

kerlik ikmal imtihanları 5 HaZiran 1941 tarıhinde başlıyacalt, 16 Hazi.. • ra.n akşamı sona ereccktır. 
Alfl.kadarlann talim taburu komutanııtına mbracaaUan (42&7) 

Tokat Nafia Müdürlüğünden 
Tokat - Niksar yolundaki Nikear Hamidıye koprüsi.ınun 14986 lira 12 

kuruş bedeli ke<tifli ve tahsisatı Nafiı Vekaleti btitçesınden verılmek üze. 
re yaptırılacak olan tamiratı 416 941 tarıhınden itıbaren yırmı gün mful
detle kapalı zar! usulile eksıltmeye lronulmuştur. 

İhalesi 24/6/941 Salı günu saat Ot' beşte Toka.t Nafıa daıresınde yapı.. 

laca~tır. 
İsteklılerin ihale tarihinden b ir saat evıvellne kadar teklif meL;:t.ubla

rile kanunen verilme& icaıb eden eh1ıyeıt vesıkalan ve 1123 lıra 89 kurıışa 
ald muvakka.t teminat makbuzu ibraz edeceklerdır. 

Bu hususa aid proje ve ke~fi görmek ve oaşkaca malümatı almat 
18teyenleruı Tokat Na!ıa daıre.>ıııe müracaatları ilan olunur. (4.364J 

1 

ioARniNi aiLıN is eANKAsıNoA 
İKRAMiVELİ HESAP AÇAR 

Istanbul Bele:liyesi İlanları 1 
Beyoğlu Kaymakamlığın~an: 

Şişli nahiyesinden bir erkek kuzu, Kasımpuşa nahıyesinden 2 dişi ko. 
yun sa;hıbsiZ bulunmuştur. S hıblerının 3 gun ıç nde muracaıı.t etmeleri 
aksı halde satılacağı ilan oıunur. {4393) 

** ı - Beledıye tcmizlık i lt-rı ç •1 2 J onluk k:ı.m on atın aJınac:ıkt1ı. 
2 - Yeni ve az kullan.Imış k,\ru rılcrı palanga ıl~ mi.ıteharrı:< olan

lar tercıh cdılccek ır. 
3 - Kamyonu olup s:ı.tmnk iSt;.}cnlerın arabaları Belcdıye Fen Heye. 

ince mu:ı.yene edılmek uzerc T :r.iz' k I lerı 1\~ ıdurl ı ' ne 4 6 941 t rı. 
Dikkat: Ht'.CJat:ılarındaki paralar tıir sene jÇınde 50 liradan aşatı 

clÜitniYenlere ikram.iye çık ığı takdiı cie % 20 !azlwıile verılecektir. 

Sun'i diş taktmları Rida dh suyu 
mnhlulünde bırakılmakla mikrobla
rını öldürür ve heın de bunlara gi.ı

bir koku verir. 

35 • 100 • - 3500.- • 
hinden ıltbaren be·? gun zarfınd murac:ı. t eimderı lazımdır. (43011 

··~························································ ............................................. -
Kur'alar senede 4 defa, 11 Mlrt, 11 Hazı.ran, 11 l!..)'lılJ, 11 Bırın.. 80 • IO • - 4000.- • 

l , 20 • - C'OOO.- t 

N~riyat Mudürü: Selım Hagıp cmeÇ 


