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"Türklerin elinde 
hala çok güzel 
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bailıyan lıöpiii üzerinde ıai
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PAZAR 8 HAZiRAN 1941 

/NGİLTERE 
VE ARAB 
ALEMİ 

Yüksek bir Arab 
şahsiyetinin 
. makalesi 

«Arablar lngilterenin muzaf
. ler olmaıına yardım edecek . 

muharebelere İftirak 
etmelidirler» 

idare jıleri telefonu : 20203 

Balkularda 
yeni bir 
şeyler mi 
olacak? 

Hitler - Kral Boris 
mülakatına dair 

hiçbir şey ~öylenmccn · 
Hıruat devlet reısi Pavefü; 

Berlinda birbirini lunulmuyor. H.ıtta Dul.gar kralı 
Kahire 7 (AA> - Yüksek ıb: r Boris"le Hitler ve mareşal Göring 

Arah Şahsiyeti El Ahram gazetesi. nakzeden faraziye- arasında vukuu <!D.N.B.ıı tarafın -
ne yazdığı bir makalede diyor ki: 1 ·ı . .. .. r· da.n llilcli$len mülakat hakkında 

İngiliz hariciye nazın Edenin ar 1 8rl SUrU UyOr- bile bir şey söylenilmiyor. 
a.r ~tepaveliç,'in Almanyaya yap.. 
.ırıareşal Petain ve Amiral Darlan General Franko ile Montpellier'de son nutku ve Iraktaki mütareke _ tığı seyahatte bununla alakadar _ va,.· gUd r·""ı"""1'.i"'r: .... :A ....... D ...... A ........ ,I ra:ı:~{t:De~r;:~n3b;~~;;;~;.~): Macaristanın dırBufsar prerl3İ '<ıril'in Slovakya 

·-·.. UIM;U ......,,...... mah•eç talebı· tacını kabul edeceği hakkındaki şa 

DarlB•a ' yialar Alman h:u:ciye nezaretinde -- J [ Dii,ti.nceler] gülünç. diye tavsif olunmuştur. B R ASKER Berlin 7 (A.A.) - Bir hususi Alman haricıye nezareti sözcü -

muarız mi ., • muhabir bildiriyor: aü, Macaristanın denizde bir mah-

ls YAN Ml? Kendi• kendı·mız• ı• Balkanlarda" y~ni bir ıeyler ola- reç isteğini kahul etmekle beraber 
cağı inbhaı vardır. Berlinde birbi- bunun arazi ilhkaı suretile değil sa. 

Amerı.kalılar lsvı·çre- tenkı·d edeıı·mı rini nak:ıeden muhtelif fa1'aziyeler dece bir transit Ş'!klinde olacağ ili 
ileri sürülmektedir. Fakat resmi anlatmıştır· 

den gel~n haberlere Alman • f ranSIZ ~ kaynaklardan h.i~bir tavzihte bu • <Devamı 3 üncü 1anac1a> 

Cenevre 7 (A.A.) .;_ cJour • 
nal de Geneveıı gazetesi, «Avru
pa ile ,Ouaşark arasında _köprÜJ> 
başlığı alunda fU makaleyi yazmıt- . 

10an~o,ıar . işbirHği karş1Sındaj ırçe;a~~:E;::. :.::= IC111. 1188811 8dl.llD811. IDl.7 
·Lava! Vişig~ italyamn vaziyeti ı =~ ;:;, :nz::;~~":;~'::'::. R I R • . . 

tır: 

Harb, Balkanlarda bitti. Şimali 
Afrikada devam ediyor. Orada Mih 
verin Mısıra karşı taarruzu ciddi 
olarak başlam1.1tır. İngilizler T oh -
.ruk ve Sollum' da çetin bir muka. 

(Devamı 3 üncü ~yfa4~) 

Amertlla 
Fransa ile 
mlnasebatı 
kesecek mi 
Amerikanın 

alacağı 
tedbirler •• 

Fransaya yiyecek 
gönderilmiyecek 

Vaşington 7 (A.A.) - Unıted 
Press yazıyor: 
- Birleşik Amerika ile Fransa a
Tasın<iaki münasebetler tarihin en 
buhranlı safhalarından birine gir
·miş bulunuyor. v:chy ile Vaşing.. 
ton arasındakı münasebetlerin in
kıtaı ihtimalinden açıkça bahsedıL 
.mektedir. Müşahidlerin müt.alea -
sına göre münasebetlerin kesilme--

(Oevanu 3 üncü sayfada) .................................................... 
Harbin sebeb olduğn 

d-eğişiklikl er 

Q_ vdet.·edigor - E dar ekmek alwaic cli"!"'izde. 
Askeri mahafil barb il '. lstanbulun bazı semtlerinde eski A k t .. . t•k . 

. . . 1 harbın yoks1.ıl yıllarını haıırtatan n e gun geç 1 çe 
aleyhınde ımış : sıkı-ntı. teldş, endişe havası iiç giı11. 

_ l ı 11aşadı. Şimdi bütün ktıba1ı.atin h 1 • • d 
Lo?dra 7 (AA.) - Reu. ~ ~~didizde oıduğuntı. söyliyebili. araret enıyor sız e 

ter a1an.am11ı Alınan ·hududun- : nz - . .. . , . . ' 
dr"lt*hin•a ııusual Jiluha1'iri : ı Gazete pas~f kor.uıma tectube. · d ' 
bildiriyor: s sitain f'll»locagı+li& y.ızdı. Bir giin- • t• k • • 

Zannedil<liğine göre, Fran - Sı lü1e yerine ik'i d·~~l, iıç günlıi.k ek- iŞ ıra e ınız e 
sız • Alman askeri işbirliği plan- ~ mek aldık. Ş~mdt yenmediği için . 
larının tatbikı bahsinde amiral bayatlamış ebneğ~ değiştirmek is. 
Darlan' la aralarında tahaddüs tiyenler .j~ gi.iriiycruz. . . . . AA A. ~ 1 
eden noktai nı-zar ihtilafi üze - Bu, hiç değil.~e bir ekalliyetin . m ) fTfJ!f1 J t \ j 
rine general Weygand .h9rel.:e· henüz olgun hale g~lmediğıni gös. 

İçki aleybtarıan 
tKıi " tehir e~mittir. Her ne ka. : terir. İçki içmiyen bir içki 
dar Darlan m Fransada dahılı Üç gü.nlülc mevcudunu bir gütı- . 

"Babanir içki yüzün
den kaybettim,, harb pa?~ın~.dıı; ?Isa: ~-ransız- de harcaya:ı fırın talJbi krı rşıla- taı:aftarı 

Alman ışbırligı aıyasetını · tat- - .. • . z · . 
hik tm k fik · d ld w maktan acız kalclı, faza un tedan. - . . • . 

1-~ · e. ed nn e 0

1 
pugut l~~n- kine çalıştı. Stokumuz var, kapıyı «içki :tirydlıileritte ilifmeyin. Bır. içki tlütmanı: «içki !İfe · 

d ıi n . um ıse e mareşa e a n 1 • .. • . • • • • •• l . . k ... l d l v 

General Weygıın ın " bi,. nimi son planlara henüz muvafakat açtık. Fakat aıa~an uç gun__ geçtı. Bu zehir 6ıbı ha.yalı bıraz ıu- erını came .~ar ~n a a,agı 
Nevyork 7 (A.A) - A~erikan etmedıii.i za.nnedilmektedjr. Bu da ~1;anızmanın sagla"1ı o~ 1 zelleıtir~n py içkidir» etmelıytz» dıyor 

radyoları, General Weygandm A. Vichy hülı:Uınetinin diğer er- masına 1'a_gme'l. harekete grç-mcsı- · - . 
m.iral Darlanın siyasetine muanz kanınını Almanlar' tarafından nin ağır old"J.ğunu gösterir. e l•tanbul, Fatihte M. A: . • Baltkeıirde Börekçiler 
olduğuna dair İ9Viçreden gelen {Denma 3 üncü .. yfada) Mesele tıa1,Ji:~ değil, faka.t hiç c- İçki çok içilirse elbette mu. lflahalle•inde Özalp ıokak 8 

(Devama 3 üneü sayfada) '-. ..................................... - ..... .-' mesele olmama!ı. zırdır. Zaten suyu bile fazla içmek numtualı evde Fikret Kefkek: 

C .&skerı ·vazi.Yet :J 
Fransa, · AtriBada ne nomaB · istiuor? 

zararlıdır. Fakat (hayrilfımuru ev- c- Bu yazıyı hediye almak ar
satuha) kelamı hikmet amizince zusile değil, içki yüzünden baba. 
rakıyı kıratında içmek neden fena mı kay:bettiğım için yüreğim ısız-
olsun?... lıyarak yazıyorum. 
Şu kapkara g~en ömrümüzü İçkiyi suret1 kat'iyede menet -

(Arkası ..,fa 7· sütun 2 de) (Arkua sayfa 7 sütun 3 te) 

Mihver, Şarki Akdenizdeki planlarını tahakkuk ettirmiye imkan 
bulursa Fransanın da Merkezi Afrikaya ve Kongoya doğru 

Garib, heyecanlı, hayret 
verici if,aat 

• . 
Nedamet getirmiş meşhur dolandırıcı yürüme~te t_ereddüd etıiıiyece'ği söylenebilir 

Al'ınanya • tarafından Fransaya · 
teklif edilmi§ ·olan. mütareke şaı tla
n arasında askerlik bakımınd.an i~l 
mühlirıi madae vahlar ki ıunlardırı 

1 - Fransız donanmajı ·Sılah :. 
}ardan ·tecnd ·edilip. Fransanın e~iO:-
de bırakılacak. ' ' .. 
- 2 · _:_ F~ansanıiı müstemlekeleri" 
nin müdafaası Fransaya bırakılacak 
v~ Fransa da bu mü&temlek"eleriiı 
müdafaasını deruhde edecek. 

Bu iki maddeyi korken Alman -
lar, harbin o günkü ve ilerideki 
vaz\yetlerini . gözönünde tutarak, 
F ransanı.n elinde kalacak kuvvet • 
lerden harbin müteakıb safhaların
da istifade etmek gayesini takib e
diyorlardı. 

O günkü vaziyetle Fransa donan 
masanın İ\.lmanya için büyük bir 
kıymeti vardı. El~erinde mühim bir 
kısmı yeni ve kuvvetli gemilerden 
mürekkeb bir filo b~l n Fransız-
lardan bu iil9ry · · , , ıanya 
için en çok ar~ edi e 'ileıek ga-
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ye ofması.ı:,.a ~rl.~en,.,._.,. ;'i\1-
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ri.· 

Bel çi \la 
kongosu 

Mahmud Saim 
Kendi kalemi ile· 
hayatını anlatıyor 

• 
Temiz. bir hayat 

Yolunda yürürken .1·ı:ı . ,.,, 
düşen bir !:!111,
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Hergün 
Duygulu ticaret, 
Duygusuz ticaret 

""~----llliııııı• lluhiıtla mrıea 
B u mu~arebe !~c::r ~eyde b:r 

takım yenilikle!' getiruiği 
gibi 1ktısadi h:ıyat anlayışlarında 
da bir takım yenilikler geimmş -
tır. Mesela_ tacir denilen insanın, 
memlekete karşı bir hlzmeUf' mü
kellef 'bulunduğu, sahib olduğu 
hakka nıukabil bir de w.zjfe 
deruhte etmeğe mecbur ol~uğu 
fikrini bu defaki muhar:!bt"? h~r ta
rafa kuvvetle yaymıştı.:-. Du fikir, 
Clıan Harbind~ de vardı; onu ta
kib eden içtimai, iktısadi ve siynsi 
inkılaıblar arasında ayni fik:r, her 
sene !biraz dan:ı kuV\·et kazancı. 

Hatta, liberal Amer.ka bi1e, Bay 
Ruzveltin )Jdıdar n:evküne gel -
mesini miiteakib, ayni fikirlerden 
i~am alan y~ı bir iktısaJi anla
yış devrine girdi. D ünya ikhsadi • 
yatının yeni b!r tekmül safhası -
nın e6eri olan b-.ı hareket, muha
rebe ile birlikt"! her tarafta adeta 
kanun ku.vvetL-1 . ha.iz bir akide 
maıhiyetini almış bulunuyor. E~k;. 
den tacir, karım1an veya zararın
dan yalnız ke"!ldi kendisine? mes'ul 
olan adam olarc:.k tanınırken za • 
manımızda l~cir, kanndan ve za
rarından millet kütlesine karş! da 
mes'ul adam halinr gelmıştir. 

Fakat bu mes'uliyet, naz::ıri bir 
.me;\ıliyettir. Ticaret gibi, gayet 
seyyal, /bir elden ötekıne bir sani
ye iç:nde intikal ettiği için, hare -
ketıerini tesbit etm~k güç olan bır 
muamelede bu me:s\ıl:yetleri, ka
nun :formaliteleri içinde tesbit ve 
ona göre akibetlerinı tayin kolay 
değildir. Bunun için, tac'rin men. 
sub olduğu <:l'miyct kütlesine kar
şı olan mes'uliyed, nihayet ahlaki 
ve vicdani bi:.- mes'uUyetten iba ~ 
ret kalır. 

Şu halde, bc·rın, zamanımız 

anlayışına göre, iyi bir tacir olma~ 
sı için, kuvvetli bir vicd:m duygu_ 
suna. vaziJe ve ~'uliyc-; kaygu.. 
suna sahib bir hıs;ın olma.sı !cab 
eder. NeredP ta~ır bt. vasfı haizse 
orada ti~aret, bu yeni anlayışa ııy
.gun olarak gidct; nerede tacirin 
bu vasfı yoksa veyn za) ıfsa orada 
ticaret, umumun haklı bir şıkaye
tine hedef olur. 

:.ı<' " SON POSTA Haziran 8· 

JC,esimli Jlla.k&le: 

Amerikanın lik sakinleri evlenmek istiyen genç erkeklere fU su
alleri sorarlardı: 

- Ormandan ağaç kesip bir ev yapabilir misin? Evine her .gün 
su ve odun taşıyabilir m?sin? Evinin etrafında iki kişi ile dört ço
cuğa yetişecek genişlikt·~ b~r tarlayı sürüp ekebilir misin? 

Bu suall~r\! müsbet cevab verebilirsen evlenmeyi istemek hak
kmdır. 

~ Evlenmek de hir hesitb meselesidir = Sözün kısası - --
Yeni ekmeğimiz 

\. S. ftrerıı T ... 

E vvelisi gündenberi. yedi .. 
ğimiz ekmeğin buğday nıs 

beti ~e elliye indi. Üst tcu-afı 
yüzde otuz arpa, yüzde yirmi de 
çavdardan mürekkebdir. 

Bu yeni haıita ile, beslenmek 
bakımından hiç bir ~y kaybetme
diğimizi en salahiyetli ilim ve fen 
adamları açık açık söylü)o.ı:lar. 

Zaten, cümhuriyet hükumeti ,. 
nin yurddaşlara, yaramıyacak bir 
ekmek yeclireceğini akıl almaz. Biz 
o bahtiyar milletlerdeniz ki idare .. 
elleri gene kendi içlerind'en yetiş
miş ve ph!.i ihtiras ve menfaat 
kayıdlarmdan pek uzak bulun • 
maktadır. Biz, henüz pek yakın ~a
rihe rastlıyan başka bir dünya 
haııbinde hükumetle milletin bir • 

1'vlemnek yalnız bir ikinci hayatın değil, !ak:lt yakın yıllal'da birinden ayrı şeyler olduğu hissini 
• yeni yuvayı şenlendirecek olan bebeklerin de dünyaya gelme, ya- verecek günler yaşadığımız ve va.. 

pma ve yetişme mes'uliyetlerini tamam~ yüklenmek demektir. ziyetlere düştüğümüz için, şimdi o 
Evlenmek ve ~ocuk yapmak bir erkeğin gerek kendi kendisine, hakikati tekrar etmeğe lüzum gör

gerek mensub olduğu cemiyete karşı 'Vazifesidir. Fakat bu vazifeyi düm. 
yapmadan evvel k:ıvvetmin yetişip yetişmiycceğini kat'i olarak Bu deiakı harb başladı başlıyah 

hesab etmesi lllımdır,_. ------------------- Türkiye zimamclanla{ın111 azami 
·-------------· ........ -····---·---·~·······-···---· .. ···--· .. --.............. --·--··--.-..--- 1 S hh b hi l :J diklit, teenni, durendişlık ve isa-

L- 1 i a s er betle hareket eylediklerini hay -

Tetkikler 

1 

Nasıl genç 
kalnlalı? 

Buruşukluklara, yüz
deki göz kapağı şiş
melerine mani olmanın 

çareleri nelerdir ? 

ran1ıkJa ve ~ükian}a görüyoruz. 
Onların, en ince noktaları dü .. 

şünerek., hesaba katarak ve aldık.. 
ları tedbirler sayesindedır ki, dün
yanın arzeytediği volkan manza -
raaı içinde rahat v~ huzurumuz -
dan, hemen hiç fedt>kflrlık etmıye_ 
rek yaşamak imkanım buluyoruz. 

Ve Aıvrupa kıt'asının dörtte ü.. 
çünde, insanların vesikaya bağlı 

bir d'ilim ek.ı:nE:k dahi bulmakta 
güçlük çekti-:tlerini bildikçe ve dü
şündükçe kendi halimizin ne türlü 

(«Son Posta;> nırı doktoru gıpta uyandırıcı bir hal olduğunu 
)azıyor) daha iyi anhyoruz. Ve o zaman, 

YiizAre hasıl olan buruşukluk- yüzde elli katıklı ekmeğimizde en 
lar ve vaktinden eıvvel ihtiyarlık has ve nefis bir çörek, bir pandis
kırışıklıklan ve gen kapak şişme. panya lezzeti buluyoruz. 
lerine mani olmak için. ne yapma. cAzıcık aşım, kaygusuz ba -
lıdır? şım!.> türkçe ata sözlerlıım en gü .. 

Yüz ş:ı.ddetli sağuk, rüzgar ve zellerindendir. Ji.Vtmeğimiz çav 11 
güneşe maruz kalmamalıdır. darbdır, arpalıdır amma bizimdir •. 

Yüzü yıkamak için kullanılan Bizim temiz alın tcrimi~i.n asil 

G iridin Alman orduları Fakat bu arada Almanların en su çok sıcak olmamalı.dır. mahsulüdür. İçinde. yabancıya 
tarafından işgalinden son-

1 
ISll'dald büyük faydalan Cirid; ellerine gC: Boynu sıkacak ve deverana mA- k V 

çirmiş olmı:ılandır. Almanların Gı- nı· olacak dar elbiseler gı'ymcmeJL zerre kadar minnet yo tur. arsa 
ra, İskencleriye ve Süveyş 1 • d k L.b da, onu ıbize -;emin eden Türk köy. 

TaC':rin bu mes'uliyeU, Türkiye- kanah ıçın yapılmakta olan tidi ellerine geçirme en eme ' 1 - dir. Korse giymemeli, yemekler 
fh · ba ilde 1 :va sahillerine 4S0.-500 kilometr.e so. muntazam olmalı, kabız olmam" lüsüne vardır. de de çoktanbcıi söyleniyor. Dört mücadele y~ni bir sa aya gır- r _ .... 

beş senedenbeıi resmi ve hususi mektedir. Cirid harbi devam. et : ku?mba~ .. kdt~ekŞ~u.cl~unukndam:r aAnlası lıdır. Uykusuz kalmamak, :fazla Ekrneğimizınamb: ı:~~etibnule d,kkaıt 
1 ~ .1d M h d ki pe.r.. uyu ur. ım ıve a - k h ediniz: Onu b aoı-a ursunuz. ağızlarda pek çok deftı tekrar cdi - tiği muu etÇee, ısır ce!' esın. e. alba manlar ancak s:ctlva: ırd~ndan yoııgunluklada yQrulnı::una ' e- ·-· 

miş olan bu ahlaki ve vicd~ni e- hare~at, kePf ı..:01u harelı.aun~ ~~1: SOD S J8 yecanıardan. ıeessürıerden sakın- Çünkü 0 hür :ııeri n~kip ~·ÇtJgı 
. H "k" t f t b b r 1 Tıeblu:ı. sahillerine sevkiyat yapa - .....,ak ıu-zumlu lUZ\.. tmsuı. kahkaha huıbubattan, hur elı~rıc ycgurdu· sas, pek tabii olarak, bu harb ıçin- sar. eltı· ~r 1 1 ara a, ır ~ 11

•
1 tak Libya ordularının her tüı lü ih- "" , 

de daha kuvve.tlf bir alakanın keşıf koilanle rahatsız etmekle ıktı- doğra tiyııç!arını temine çalı~orlardL ile gülmemek, çok ağlamamak ıa.. ğu hamurdan yapıl.mış.t1r. Hürri -
mevzuu oldu. Ba'ka memlekeLler- fa etti. Hakikatte Mum .. c~~heııi~de, ••• Halbald bu yol, birçok misa1Jerle zımdır. yet, hiç bir şeye benzemiyen kut. 
de duygu bakımından kemal sahi- bu son zamanfar~a h~~um suren sabit olduğu Ü7ere, hiç de emin bir Yüz kırışıklıklarına karşı yüz sal tesirile, yiyeceğe, içeceğe bile 
bi tac·rler htlluncluğunu ve b'na.. nisbi sükun . .gP.rek, İngılız, geTekse • ·ı· Al yol değildi. Deniz hakimiyeti İngi.. jimnastiği tavsiye olunur. Bu jim.. büsbütün başka çeşni vedr. 

.. .. . . f k .d Alman onbluının her balamdan ıngı iZ ve man ı· ' . I ! d k ld v -c1.ı t l l enalcyh bugunku gıbı ev ala e b.. ük h lık\ l k.l ana de rz enn eun e a ıgı mu ae çe, nastik şu suret e yapı ır: Kaldı ki bu katık ekmek mu • 
ahvalde bunların vazifelerine sa. IAly az~; eli ar yap 

1 aı • Alman ve İtalyanların denizden Her .gün sahalı akşam 6-8 defa vak.kattir. İnşallah kısa bir müd • 
dk kaldıklarını b ;ldiğimiz ve gör a et etme e r. ordularının şayanı Trablusa yaptıkları sevkıyat. daima ~u ;;!(' harek.?t tekra:- edii.melidir: det sonra, bereketlı' toprag-ımız. ye-d~.~.. .. . . b. l . h - Esasen bunun başka türlü dnıa- tehlikeye maruz bulunmakta idi. -s ~ • kad ""'"'- -

ugumuz ıçm z' e aynı ~v~ın 11na da imkan yoktu. Çünkü, gt:ıek h 1 ki Fakat Ciridin işgalinder>heri va.. 1 - Haddi azaın·ye ar ~ ni mahsulünü verır vermez m·s gi-
yaratıl:masına ve ~şı::·e. ay~ı /ıc. - İngilllier, ttcrelue Almıanlar Mısır dikkat azır 1 arı ziyet külliyen değlşmiştir. Çünkü ları kaldırıp kuvvetle indirme~ bi buğdayımıza tekrardan kavuşa. 
dan duıyıgt.ısunun 3 tmlyt!tı emın harekatına fevkalade hüyiik bir bundan sonra Alınan ve İtalyanla- 2 - Bu:ru.ı. kanadlarınl Ve cu. cağız. Bir ara kuı.cıK giden havalar 
edilmesine ehemmiyet verm~iz ebem~iyet atfetmekte<lirlu. Zira y A Z A N n n Lı"bya cepht=sinc yapacakları daklan mümkföı olduğu kadar bu h1lıSUSt:a birazıcı.k encilşe verir 
tabiidir. Bizi:n :çin de !dcal, Tur- Mısır harb~niıı ıu veya bu şek.il A sevkiyat. ya doğrudan doğruya Gi- gerip açmak ve derin .nefes almak. giıbi olmuştu. Son günlerde y&ğan 
k:yede taci!"in, yalnız kendi kar ve de bitmesi, bugün1'ü dünya harbi - Hasan ii Ediz nddetı "8pılae!_k, veyalıud Girid- 3 _ Boyun derısını g€recek ka- gm-ur ham-dolsun bu tasamızı 
zaranndan kendi kendisine mes'ul nin mukadderatı üzerinde kat'i bir den yapılma.a bile. Giriddeli tay- dar alt çe~eyi .a?J> kapmak ye alt ya 'd ~di K.ö lü karde lerimizin 
bir adam olmakt:m çıkarak cem;_ tesiT yapabileceK roahi:> ettedir. rini kat"i bir aafhaya getirmişler, ve 

1 

yare üslerinden ciddi bir himaye dudağa daı~evı nareke•ler yaptır- da~ gı ~lalı· ltı Y d lına~ bera 
yete karşı da mes'uliyet şuurunu Bugün Mııı:.r harbinin büyük bir !Suriyeyi bir üs olarak kullanmak görecektir. . mak. Bu, jimnastiğin esası teşkil çogu sı a ın ~1~. ki 'b" k.'" 
taşıyan bir adam olmasıdır. Türk ı,ıiddetle. yeniden ba_şlama'k üzere hu nıüaaclesini •İm1şlardır. (Aıkau ~ 7 9İilva 5 le) eder. ber ~al zamaı.ı.ı.c.t.aa gı ı e ı· 
ta~iri ıböyle bir tacit olmadıkça, lunduğu şu sırada fngiJtcre ve Al - ··-···- ·· .. ·----··-.. •··--··----·-.... ---·····------- Yüzü soğuk su ile yıkamak ade- len guzel, kutsal Anadolumuzun 
Türkiyede umumun mnefa'lfmi manyanın, karftlıkli olarak yaptık- latı kuvvetlendirir. eğer yüzün bağrından, her senekinden bol 
gözönünde tııtao bir ticaretten lan hazır! ddar nderd•r} 1 STER İN A N 1 derisi .gevşek jse kaynamış suyun mahsul b§:krracak ve ~ onun sa-
bah setmeğ0 de imkfo buıunmıya- lngiliz ordusu ı·STER ı"NANMA J litresine bir gr:lm kadar klorat dö dık. ıvetaıı evladları nzlnınrzı gene 
cakt1r. Çünk:.i, b•ı :ş. kanun ve mü- potas ilB.ve edilmelidir. eskisi gibi alacağ?z. 
rakalbe ile değil, an(':.!k vicifan, Jn.giliz ordularının Mısırı müda. Alt arnz "-a1l'l~ı..1-rının · şmıdilki bu çavdarlı ve arp&.lı 

hl .k ., t in l\dilir' faa irin yaptığı en esa~lı hazırlıkl ar, İstanbul Belediyesi şehir hu-- mız vaziyet hakikatte motörlü e~ ~ .,~ ıı.şlcr•ne "-
şuur ve a a ı.e Pm "' • hak '"isyanını tasfiye etmek, ve Ha.. dudları dahilinde i§liyen mo. nakil vasıtalarını ve yedek par. k.arfı §Uı tet"kib iyi gelir: ekmeğimizi •. ?in ha~edere~. Y~ -* bqistanda.ki harekatı hemen ilenen törlü nakil vasıtaiannı senede çalannı .memleket içinde müm- 40 gram vazelin yelim O, bızım kendı ekmegımız· 

Fakat Tüı.-kiyenin zayif bir ta- sonuna erdirmektir. On, on beş gün mr defa muayene eder. tün olduğu kadar fazfa miktar- 10 gram yasemin yağı dir. Hür cefendi> milletin ekmeği. 
rafı vardır: Türk milleti. Osmanlı devam eden Girici harekatı lngiliz- Bu muayeneyi yapanlar mu.. da bulundurmanın çarelerini İçerisine bir miktar san.in ilave Düşünelim ki, yer yüzünd'.? bir 
amparatorluğu devrinde, yalnız as- Jere b ilhase:s bu iki 111e9eJenin hal- taden hem bHıgili insanlardır, vaktile teınin etmem.iş olınamı- edilerek geceleri yatarken sürüle. yığın insan bizim bu eloneğ'miz -
kerlik ve memurlııkf:ı meşgul ol - Ii imkanını vermiJtir. Bu iki mesel&- hem de vazifelerini dikkatle yt!- Zın bir neticesidir. c:_kür· _Bu meyanda. söyliyelim k! deki ha.mlbaşka tadın sırrına er ,. 
muş. ticaretı buşkalarma bır.:ık - nin ha11i, Mıs.rın •nüdafaası bakı - parlar. NakH v.:ısıtasmın gözden Bu ·bakı..'ndan ilk hata vakti- yuzdeki kırışıklıklar v e buruşuk. mek için boğuşuyor! 
mıştır. Türkiyede ücaret yapan ve mtndan fevkalade rnü1mn9ir. Çüa.. geçirilmemiş kısmı kalmaz, sağ.. le Ford fabrikasını İstanbulda lukların husulünde sert ve abus 
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,,,-

yahud, ticaretin büyük bareket'ııi kü fıer şeyden önc:e lngiliZ od a taıl lam hükmünü atmak için b ir kalıp genişlemeye sevkedıecek çehreli dul'marun çok tesiri var - l,...., c,,,v .. ,,. "' L.--al.u 
elinde .tutan ve ona an

1
ane, düstur başkumaı:ıda:nlığı, Irak ve Ha.bet kaç -defa garaja gidip geldJğ,i h k dır. Bu gibi çehrelerin en erken .......................... - ........ ww••-

ve binaenaleyh kanun.. v.ia:lan, cepheleindea tar.mal edeceği kuv- r-ok cılur. şekilde are et etmemiş olma.. bozuliria alamti yüz kırışıeklığı T A K V 1 M 
k vetleri Mısır müdafaasına tahsis et- ~ mızdadır. Avrupa yahud Ame- -

veren unsur, siyasi manas·ıe Tür Bu.gün Haziranın ilk haftası rika falbrikalarından b:rile or. dır. Hr huscsta şen ve neş'cli oL 
olan unsurciur. Piyasa, dediğimiz mek imkanını lıalacaktır. Bun

1
dank ı',..indeyh Bel,._dı·yenin yıllık mu- mak en büyük hedefimiz olınalı - r==:z:ı-=H=A=Z::;:İR=AN:::ı::=~ı=====ii 

'--- ·1 • h · · ,_.. -> tak olmak şartile milli rootör . havayı VE? duyguyu. asH"~ardanberi maada, ou ı .<ı cep enın, yanı ra f "L - dır. Hayatın umum"ı cridiş}erinde · r dil- ayenesi önümüzdeki ha ta U<.lŞ- k ~· alış veriş meydanında hakim olan ve Habeş cephelerinin tas jye e ı fabrika.mm tesiste geci memiz iş ve çalışmayı neş•e ile beraber 
bu Unsur ya"ml'l ve bilhassa Tan- mesi. Mıımn ıark Y e cenub taraf- lıyacak: hataların ikinc;sini teşkil eder, .. -t ı·d· A ... d büyu-k Rumi Kne 

:--·· ':1 larından tehdı'd ı·mka"nlar·ını da beT - Gen-- mntadı dikkat ve itL . .. 1· k'l yuru me 1 :r. -:nenırn. a 13~7 · t a d b kuv '" ..... üçüncüısü ıse motor ıl na ı va- . , ·· 1 - b·ı d _ -zıma tan sonr a u unsurun taraf etmiı olacaktır. Irak cephesi- na ile yapıfacakıtt::.-, diyorlar. üniversıte pro.esor: erı ı e ers- Mayuı Resmi llOH Hu:ır 
veti gittik~e ar~m·ştır. nin tasfiyesi, İngiliz orta şaTk or • Yolcunun hayatı bahis mevzuu- sıtalarını bütün gümrük resim- lerin<le veyahud ameliyatlarında ll6 1941 36 

a Anbl leH 

l86J 

Şu tıalde, eğer b z ticaretimizin dularına hak petYollarından ser - dur. öyle yapılması lazım. Yal. lerin<len ve teferrüatından kur- ve en ciddi taharriyat s:utlerinde 11----~~-'!"...,~..._----n 
!bu 'eni ticaret anlayı;ına uygun bestçe istifade etmek imkanlarını ruz bu takdi":de İstanbul içince ıtarmaktL bile muhakkak neş'ell hikaye ve p AZAR 
lbir ~ulh içinde cere)an etmes·ni da veıecektir. Bugünkü hava harbi hergün biraz azalmakta ol:ın Birinci hata tashih edılemcz, vak'alar anlatmayı ve güzel espri- GU:..EŞ i C E l 
isty!1cırsak, h,esab~artmJZdI t:ıcirin ve motörlü v:wta}ar haTbinde ise taksiJerin OÜSbÜtiİ..'1 seyre}meJe- ikincisinin tashihi SUffl zamanı- ler yapmayı itiyad edinmişlerdir. ~. 1). e v ve 
viedan ve milli şllnr uy;gusuna bunun ehemmiyeti fevkalade bii - rini beklemek icab eder. na kalımıştır, fakat üçüncüsü Ve bunu herkese propaganda eL 
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;!tfnarl ettirmekten çekimneliyiz. yüktür. Şimdi karşılaştığtmu, biraz elan mümh.-üntlür. füz buna ina. mektedirler. Çünkü asık surat ile 
8 

&> 

Milli kütleye yeni karışmıya ve Girid hatbi İngilizlere Irak cep- sonra dah.ı fazla karplaşacağı- nıyo:rur.ı, fakat ey okuyucu sen: çalışmanın in53Ill daha fazli ça -
kendi mcnfantleriııı bu kütlenin hesici tasfiyl! etmı-k ve yeni kuv - buk yordttğu ve neş'eli çalışmanın, ôtle 
müşterek menfaatlf'rinde arrımak vetler toplamak jmk3.nlarını hahşe- IS TER tNAN, verim itiba!ile daha f:tzfa muvaf-
.gayesine yeni yak1a.5mıya başla - derken Almanlar iç:n de faydalı J fak oldlığu sabit olmuştur. 
mış olan bu unsurdan bu <lılyguyu bazı hazırhlırJar yapmak imkiniml IS TER iNANMA · Şen ve ni?ş"eli Qlmak yaşl8l"lmız 
istemek haksız olmasa bile. pratik vermiştir. Almanlar bu müddet zar. <Deılalaİ c bel IİIJfda) 

(Arkuı uyfa 8 Aitan 3 te) lında, Fransa ile olan müzalerele-
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LonJra, 8 ( A.A.) - B.oytn 
aJaıYı 6i1Jiriyor ı 

Hür Fran•ız lıuovetleri bu 
Mbah Mat 4 Je imparatorlulı 
lıuooetlerinin de miizaheretile 
Suriye .,. Lübnan topralıları
na girmiflerdir. 

Fransız notasına 
verilecek cevab 
sarih ve şiddetli 

olacak 

Adanada. millet 1 Muharib ve vatan 1 Irak devlet naz,rı 1 

ambarları tesis 1 sever bir ırk Nuri Said Anka-
d·ı· fBa.V..uafı ı inel uytlMla) ,. e ı ıyor vemet gösteriyodar. Daha cenubu raya ge ıyormuş 

Adana 7 (Hususi) - İaşe rnüs- tarkide, H&beşistanda lt.atyanlar, f ransanın ıztırarh birlerini sıkıl:ı,urdı. Bu hal, resmt 

d 
muhasamat! uz:atmak ve general Şam 7 (A.A.) - Bağdaddan Franaada menfi tesir yaptı. Ara _ 

teşarının reisliğin e burada ya - Wavell"in Nil. Dicle ve Fırat kıyı - ök.enildiğine göre, Nuri Said dev - Y8ZİJ8tİ ya Amerika girmek istedi. Fakat 
pılan toplantda cntillet ambarla • larında pek zıyac:e muhtaç olduğu let nazırlığına tavin edilmiştir. Hu- onun yaptıp yardımlar da müee -
rı. tesisi kararlaştırılmıjtır. Bu kıt'aları tutmait için azami gayret ausi bir vazife il~ Ankara ve Tah- Yazuu Selim Karıp Em., air olmayınca eski müttefiklerin •-

ambarlar, memleketin zahire stok. gösteriyorlar. li-.tilclf lraka da aira- rana gideceği söylenmektedir. ai ı ih il b lannı ihtiva edcc~ktir. yet etti. Alman bombardıman tay- p ranşıa ile Almanya araıund,. r .. ~~ının açı m~sı · tirna ~ri üa· 
Diğer taraftan Adanada iaşe yareleri otaya gitmiş bul~nuyor. • • t b sıkı bir iıbirliğinin teeuüa butun arttı. Amıral Darlan ın Her 

heyetinin kurıı1ması etrafında faa- Fransız m .. and .. ası _altınd.a Suny·e· ta .. p in f._ f ere ve ara etmeai ihtımalleıi Aqlo - Sakson Hitlerl~ • Bergtea~aden' de ~~ubu. -
'-} .L l b d - alemini oün ~tikr~ daha ziyade la.n mu.Jaka. ti.ar, Jfte. bu hadıseJenn 

liyet de bac:.larnı:ı bulunmaktadır. ra .... arı mu,.u tr vazıyete uşmuı • f'i•.,. "' 1 b d A 1 D 1 
ç • aı • a•bilettirmekt~dir. Suriyenin her - ır netıcesı ır· mıra ar an, ev. 

tur. Tniye.nin vereceii karar emı hangi " bir Mihver nareketine ta- velce nazari esasl.u.ı ~u~~mu'. O~lln 
fngilizler t~caret gemisi uyiatiua bddüm edere~ hür Fran11zlar ve- Alman - Fr.tnsız ışbırliii fiknne 

rağvıen umumiyetle denizleri tutu. (Battal-afı 1 inci ~yfada) ya İngilizler t.nahndan :ı;gal edil - daha maddi hir nıahiyet verdi. Bu 
yorlar. Kaıada hakim olan Mih - Ldir. Bunlar, Arab efkan u.ınu. meai fikirlerinin ileri aürülmesi bun. hususta ameli gorüımelere baıılan
ver, Avrupada~i kıt' alarile ,imal; miyesi üzerinde gazetelerin pro - da.ndır. Acıtba ealı:ı müttefiki lngiL dı. Bu tarzı har~k~~. uzun seneler 

/Ba.ştarafı z ınci ıaufatftı) Afrikada ve yakın Asyadaki harb pa.ganda ve neşrıyatın::lan ziyade tereyi ve onun davasına yardım e- birçok devlet adamlarının fikirle -
haberlere inanmıyorlar. Bu ha _ sahaları arasındi\ irtibattan mah _ tesir yapnu~tır. Fakaft vaziyet o den Amerikayı bu derece sinirlen - rini ittral edip de bir türlü tahak
berlerin Mihver tarafından çıka _ rum bulunuyor. /\nupa ile Orta _ derece ciddidir ki sade<:e sözlerle diren bu r~1riki mesai mecburiye - kuk aahuına çıkarılamıyan bir ta
nldığını ve sinir harbine dahil bu. şark arasındaitı köprü ıimdiye ka· ıhalledı1eanez. Arablar ~stiklalleri tinden Fransanın kurtulması müm- !lavvura vucuc:I vermit oluyordu. 
Iunduğunu zannedıyorlar. dar ~uhas~m:ıi.tan. dış~rı~a .kaldı. hakkında ~ndişede bulunuyorlar. kün olabilir mi, olamaz nu) Fakat bunun tek~ nC'! olaraktı) Bu. 

Amerika gazetelerinin başına - Har~~n anı nclıc~sı Turk.ı!enı~ ve- Netice henüz ıeraıidedir ve Arab. Bu suale verilebilecek cevab bu raa henüz malüm deii.ldır. Fran -

k 1 1 
. d h.. F h k t• rece1r1 karara l:ıaglı olabılır. Gerek l İ ·ıt . zaff l davanın çetin düğümünü de' bir sa, lngiltere gibi tam muhafazakar 

Veygand Darlana 
muarız mı? 

a e erın e ur Akrans.~z ~; ~: • Seriinin, gere" Londranın elde et. ar rd ngı erenın mu er 0 masın.a parça gev~tmi' olur, kanaatinde - an'aneli bir memleket olmamakl:ı 
n~ 81'tan bır a~a a. gos~erı e e- mek iatediklen bu köprünün anah- ya ım ed~~k Cluharebelere i~tı- yiın. Şimdi, bu cevabı bulmaya ça. beraber itiyadlarına çok düıkün ol
dır. Başmuhamrlerın bır kısmı, e- tarı ismet lnönüuı.İ.1 elindedir. An. rak ~el:.d:rler. Arab ve İslam hşalım: duğu için esası yeni lt.urulan anlat -
ğer depiş ediliyorsa, tle Gaulleün kara, muharibf,ı-in siyasi faaliyet Aleminin n hai dame için kuvvet- Almanya ile Fra .... al'Mlnda bir manın teferrüatını mr.vtlaua çılta
Amerika tarafından tanınmasını merkezi oldu: N1&n'ıt bir vaziyet, lerini bugün s~fe!'ber etmesi la _ •D?reke aktedildiii uman aalib rabilmek kolay olmuyor. Eaasen 
tasvib ediyorlar. • tehl'ikeli bir vaziyet. zmıdır. Arablar istiklallerinin ve adar mağ!iib taraf dahi harbin Avrupanın veniden kurulma• gibi 

Laval V"111"n dönüyor Türiôyenin nııenfaatleri birliklerinin pahss.Eı ödemeğe ha- ilanihaye bir uzama ietidadı ıöate- muazzam bir plan etrafında temer-
Vichy 7 (A.A.) - lyi malu • Türkiye ıim<iiye kadar mütema- zırdır. rebilecejini ümiJ r.tmc>mi,lerdi. Fa- kü~ eden.~~ anlaşma fikrinin ba. 

mat alan mahfe ilerden öğrenildiği- diyen İngiliz ıttif akın11 sadık ol - kat lnailterenin memul hilafı gös . zı iktıaadı ıttlülerla, bir takım tir-
ne söre B. Laval'm 13 Kanunuev. duğunu beyan edegeldi. Türkiye A •k F terdiii büyük mukavemet Fransa- ketler ara·ı ... da mübadele usulleri -
vel 1940 da hü.ümetten ayrıldık- kendi menfaatlerinin en uzak v~ merı a ransa cıın esasen anormal olan vaziJ'etini ni~. ka~li~e. tahaltkul ettirilemiye 
tan sonra gİhru§ olduğu Paristen binaenaleyh kendi•i için en az teh- büebütün "üçleşt~rdı. Almanya, in. cegı bedıhıd•r. Bu, her fCyden ev-
yarın Vichy'ye dönmesi bek.leni - likeli olan devleti... menfaatlerine ı·ıe munasebatı gi)tere ile olan mücadelesind ! Fran ~ devlet!~r.u~~ı. ve milletler i~ 
yor. B. Laval Vichy civarında bu - uygun olduğunu düşünüyor. Şarka sanın bilha.saa sahil kısımlarını iı. bu hava tebdılmı:ı meydaaa getı. 
lunan Cha~eldon' daki malikinesine doiru Ahnan .ıeniılemesi Atatür. k k •? gal etmeye ve buraları lngiltert"ye rilm~sile m.ilmkü:' olabilecek bir 
gidecektir. kün V&tanından ceçmektedir. Ga - esece mı kartı birer üı olarak kullannıaya teYdır. Bu .·~~ bugünden yar:n• ib. 

zinin halefi, hAkim bulunduiu ye. • mecburdu. Manevi bir tatmin jea - da ,.111ftabılı.r ,eylerc'ien değıldir. 

Balkanlarda Yen •I b•ır rin civarlarında Alman aenitleme- (Bularah 1 inci SQf.da) ti olarak serbest bir halde bırakılan Yukandan qağıya kadar veril-
fini terviç etmek\e hiçbir .iatiladeai .UU Amenka tarafından General Frama ile bu ll'rftul kı.ımların a- mit olan izahattan da anlaııhyor 

1 
• 1 k? yoktur. Hiç fiipheaız bunun kin o- de Gaulle hareketinin tanınması raunda tabiatil., bir kontrol duva - ki Franaa için, bilhaaaa yapmak ve 

~ey er mı 0 aca lacak ki daha harbclen evvel Bü - takib edecektir. rı yükeeldi. Bu hal, hakikatte bir yaşamaltta devam edebilmek ba -
y . • yük Britanyanın yanında yer aldL Hullün beyanatından IODra ay. ?Utün olmdaa lizuu selen Franaayı kı~~UI yapılabilecek şey ga7et 

(Bqtonıfı J ine. ıa11fada) Hn .....W. 1 edT ki Am "k ikiye ayırdı "~ her iki kısının iate- •rihti. Franaayı Almanyanırt ku -
Zajreb 1 (AA) - D. N. B.: Harb eanasınd.\ ise Türkiyenin .:r zann kı ıyor d ki ~~:nın ai, ltont.n ~tuun Rn.ımıHt. caima atılmaktan ikaye edebile-

Amerika, f ransanın Hırvat devlet r~isi Paveliç Al - d~~la_n mütemRdi:re~ ~rttı. Sa. 
1 
~: 1~\afağ\;. . ır - b~r ~uç~k milyonluk. esirlerinin va.. cek t,.~ ça~e i~ .lngiltere~ bilh••· 

manyaya yaptı~ı zıyaretten bugün munı bır dost olın eıkı düşman erı a ası ın ~ teme ır · zıyetı bırer derd halıne geldi. Ga • ~ ~ mutteHkıne maadı yardım 
her iki cephede öğleden sonra Zağreb? dorım~ ve Yunaniatana karıı Mihverin taarru- 1 - İşgal altında bulunmıyan lib Almanya, ln1riltt!reye karıı giris- ımkanlarını temin eyleme.i olabi. 
bulunmasına razı istasyonda Mareşal Kvaterink. zu Ankarada pddetb bir infial u - Fransaya yiyecek gönderilmesinin tiii mücadelede Franaanın içinde lirdi. Bunun kolaay bir teY olmadığı 

) devlet ordu ve ustaşa mü.messille. yandırdı. Bizim bildiğimize 1röre. durdui'ulınuı. Şimdi aevkiyat ya- çırpındıia bu müşkülleri de birer afİ)tar bulunmakla beraber Fran r 

o muyor rile ~rler tarafından karşılan - ~vere kar". lehevvür. ifad~de pıbnıyoraa da her ay iki. vapur ia_ti~de v~.·~ addetmrkte ite~. - ~nan v~ziyetin~. anlamak~ bu na -
Vllılflneton. f (A,A.)- _ BGkt. mıfbr Tur\ ııazetelen ladar ııddr.t Ros - buğday gönderilmesi derpı.f edil • dinı haklı ıoruyordu. Franaaya goe- zik VllZl)'ete nduz etmenın biiyük 
t Birl 'k Amerikanın Vi . ~liçin avdetini mütealdb na- teren. ve _fnsı1r!'" ~n de !f te - mlftL terciiji müa:-adekirlık ni.lt.U.de !Xr yardıllll olacaiı b..clihidir. Tok 

me • .eşı fl . . mennıler ıfadesır.de ıene Tark sa-
2 

Frana A.fribsına sevki _ onun da fqiltereden aynhnuanı ve ıman elbette ki ekmek atırmaz. 
hüt1lmetıne kal'Şl olan hattı hare- zırl!ll' meelısı ~l?lanmıştı.r. • zeteleri kadar ileri aiden dünyada - ız . kendisine daha ziyade yaklaımuı- Çalana ceza.ı, aç in .. nın yapau -
ketine dair Fransız notasına A. Zıraal Veluh f8hrımızda hiçbir gazete olmamıttır. yatı durd~m~~- Esasen bu bsevkı. nı iatiyordu. Bu, yapıimadıiı tak - iı ununauzluktaa daha •iır olur. 
mer:.kanın vereceği cevabı hazır- z·r at V kili Muhr E km ~ IİJlıleti yat bugun lıılen durmuş ulun- dirde Fransaya karıı takib ettiği Bu pbi ahvalde kuun vazaları iki 
lmnakla meşrguldiir. İyi mahlmat bu ~ ~ d ıs ~: ~n Bununla berabe' Türkiye, ne Yu maktadır. hatta hareketi bambeıka bir tekfe hareket araatnda bir fark aöaetme-

a"l rnehattlden Mlcl1rildifine ıa. gem . t· ara an ..... mıze nanietan, ne de Yugoslavya lehin. 3 - Fransanın Amerikada blo. eokabileeeiini d" eski humına an - miı o1aalar dahi Ammeni:t vicdanı 
re Amerikan cevabı sarih ve '1d- . ~ ~ il T~akyaya gıderek ele müdahalede balunmamı.-ır. O- ke edilmiş alan alacaklarının ser- latınıyor değildi. Franaa, bu mev- ve hakimin yüksek takdiri etbett; 
detli bir mahiyette olacaktır. =ild 8 bulvazıyetı etrafında nan 8İyaeeti, tamamile Sovyetler best bırakılmaması. zular üzerinde çok düfilndii.. Niha • ki ikinci nıücrimi her zama~ marur 
Fransa bunun manası hakkında erde unacaktıt. Binıiinin liyuetine t&b: olmamakla 4 - Amcrikamn Fransadak.i bü yet yqan1ak Te 78'81'Dak için de görmekte kendisini hakh bulacak • 
bafka bri fikre bpt4mmalıdır. Çok fecJ• bJ•f beraber Stalin'in aldıiı vaziyete yük elçisi Amiral Leahy'yı geri Almanya He anlaşaıaktan bq.ka bir tır. 
Nota Amerikanın Fransanın her kısmen Wlıdır. Ne için> Colrafi çağırmak. çare bulamadı. Şu prtla lı::i bu an - 5 ı_• ___ • 0 . /;; 
iki ~e birde~ bulunmasına .d>ebler do'8yıaile-: E~~r ~ül'luye 5 _ Fransa ilE- diplomatik mü- l~tmanın et&SIM eak~ ~Gt~~fiki _f n- •uaı ~,.. c,,,...~ 

·· · · · k if •) f • Balkanlarda harbe 1r1nf11Uf ot..y 1r1ltereye kar~ her türlu lıilihlı ıh -
muaaade e~yeceğını açı ça a- 81 e 8Cla5J dı kencliaini Ruayanın Trabzon ve nasebetleri kesmek. .. tilafa diitmek imlri::lannı aelbede. -l-:-B-f-·a_n_b_a_l_D __ al_I __ _ 
de etmektedır. • Erzuruma kartı muhtemel bir ha- 6 - Fransanın garb yarı kure. cek bazı kayıdlar :llve ~ttirdi. Al - • 

.... eclilen ...... e· k A k·ı b reketine ınaruz bırakmıt olurdu. sindeki topraklarını ve bilhll988 man devlet leİli Her llitlerle ma - Maaolnlnln 
Vat~netı?n, ~. (A.A.). -:- Karne. ır OC&, &ŞI ı e era- Garbde çarpıtırken prkta arkadan Dak.arı işgal etmek. Çünkü bu repl Peten araaında. Tuvari·d.- vu-

ci ~t~ü. reısı hus~ı bır tayya: ber yakaladığı karısını vurulan Polonyanın akıbeti Türk - topraklar dütmanın eline geçerse kua ~elen mtill~t. ifte MI tartlar Yeni Dazlf eBI 
re ile LeJyon Donor şövlayesı b~çakla 

0 
.. ldU .. rdu" ler için hiç cazib bir teY olamaz. pro yarı küresinin emniyeti teh- dahilinde vakubuldu. lnsiJtere, bu • • f 

kordonunu Fransanın Almanya ~ Moskova. Romanyadaki ilkeye düşer. göriifme ve ..ı..malard.e k114ku - ~ara 7 \Hususı) - stanbul 
ile f~irlili siyasetini .protesto ma- .. Alman lehtarı ihtillle karp ınuh.. ~amyorlardı. Makabil tedbir olmak vali muavinı ~med Kınık açık 
hi~in.de olarak mareşaı Petene Dün alqam geç vakit Fatiıhte teriz dM'l'llndı, Bulgaristanın üçlü ·ı ı d b• ~ ı:~nın Alman,.aya takar. bulunan Kar~an .ka~..akamlı-
L4ndemüftiT. ~ ortas~nda tüyler ürpertici pakta iltihakını takbih etti ve Yu.. 1 a ya a ır nıbü niabetinde o da abluka ted • tına naklen tayın edılrruıtır. 

bir aile. facıuı cereyan etmiştir. goslavyadaki isyan hareketini al - • • ? 
Romanyada neler ı Ramide, Cuma mahallesinde, kıfladı. Fakat bolşeviklerin efen - askeri ısyan mı Sabahtan Sabaha: 

1 ? Şeyh sokağında oturan Fadıl En- disi duıyıgulu değildir. Onun düşe- • 
o uyor sin -. bir~.i, b:r hafta evvel ne alikası yoktur. Sııt>lann askeri ca.. tanda l .. ..W.> Tarihteki Fransa 

aBkerlik hizmetıni bitirerek dön. zatından hayal sukutuna uğrıyan Franaan yapılan taviderin az-

p8ffO~ merkezinde IDÜll- fakat avdette karwnı bırak- Stalin, daha geçenlerde büyük iti.. lıjmdan .... Dua elmadıklan 
tıiı gibi bul.mamıştır. KansL se- bar gösterdiği elçilerı Gavriloviçl anılımaktMlır. Zanaedi&diiine 

bl•r tren kazası beblıi ~sız kavga ~ıkarınakta Rusyadan çıkarmak suretile Sırb- ı~re ltalyanuı Framadan Y•J!: 
9QCUti!e alakadar olmamaktadır. ları en acı bir tarzda reddetti. tıp ~aleblerden vazgeçecega 

Nihayet, dün akşam işinden. e- Mubarlb ve valaalev• bir irk haklu~a ıoçen aene yapılan 
Bwıun da sapotaı· vine aıvdet ed'?n Fadıl Engin, evi İsmet İnönünün vatandaşlarını ·~dl~n Almanya te~ar edeme-

&.. _ _..,,.., bulunca ı:ıa .... Ka d"" ·· d" diııı. b" sebeb dah mJftir. halyanlar bilhaua ltal-olduXn• söyleniyor ~ 11 flrin-y~ır. • uşun uren aer I~ a an aakerİ nıahfelleri akİaİn • 
ıs u dın, eşyaları topl~ş. bır yqın.. vardır: Balkanlardaki harbe va - ~ d h · d harb aleyhin 

Bükref, 8 (AA) - Dün Bük.. daki ~utunu da bırakarak kaç- rıncıya kadar, nıuharıb ve vatan - dedien. aBa zayab~ Al -
kil fed b 1 

_ r. una uıaen manya. 
reşe 54 ometre m~sa e u u- mıftır. perver bir ırkın katıramanca mu- ltalyanın Franaaya kaqı der-
n~ ve petrol me~ezı ?lan. Ploe~l Karısını çok seven Fadıl Engin, dafaa edeceği Anadolu dağlarını meyan ettiia talebleri redclettiii 
c~arında Abbetitıde bır ııınendı- her tarllfa bat YUrmUf. fakat bir herhangi bir ecnebi ordusunun ge. takdirde ltaly•u ord1U11Dun AL 
fer kazası vukubulmuştur. 10 öUi türlü karısını bulamamıştır. çemiyecejine kani idiler. Fakat manlara karıı iQan etmeaine 
ve 30 dan faıla yaralı vardır. B~ Umidsiz vaziyette l"atih!en Ge- Yurgosl$')'anın ytlulı§lndan ve mlni olmak için ltabada büyük 
nun biT sabotaj eseri olduğu zan- Ienbevi mektebinin önünden evi- Yunaniatanm rettıinden sonra ne kuvvetler bulundurm1&ğa mec -
nedilmektıedir. Bu kazanın bun.. ne dörıerken, kendis•nı karıslle, düşünülmelidir? Polonya. Belç;ka, bur kalacakb!. 
dan iki giin evvel Köıtence lima- Tahir isminde eskiden şüphelen- Hollanda, Fran1111, Yunanistan mağ Yukandakı h~berlere rai. -
nında büyük hasarı muciıb olan dili bir arkadaşının karşısında IUb oldukları halde Türkiye için !"en mütahi~lerm çoiu. ~~ı.n 
ve sebebi henüz anlaşılamıyan bulmıştur. , ~k kuwetli Alman ordusuna kar- ile ~e!'lrand 'n taın 1~1l .. 
yaa«ın ile ali.kası olduğu sanıl- Fadıl, bun1 raRmen. karısın. şı muzatterane b~r mukavemet çok ::;:tınırt!,-bul edeuklenru zan- · 
maktadır. dan eve dönmesini rica etmiş, fa- müsküldür. fıyo d. Am _,,_ d" ı ) • ranaa a enıLan ıp o -

kat 1tadın: Melele ptİndll' muüi, Almau orchmmun taz. 

Malta Adası halkı 
ikai edildi 

c- Sen benim kocam değilain Türk devlet adamlarının bugün yikinden dana az mileuirdir. 
artık. Ben. Tabirle yaşıyorum, be. karşılaştıkarı mesele fevkalide çe. •=---=::ıı=--~=-==-=-====--
nim kocam odur!• tindir: eğer kararlarını memleket- eğileceklerdir. 

Demiştir. lerinin da:mi menfaatleri olarak Daha geçenlerde Türk Vekilleri 
Malta, 8 (A.A.) - Umumi vali. Bu darbe karşısında sersemle- telakki ettikleri husıısata ist.nad Edenle törüşüyorlardı. Bugün voıı 

dün radyod-1 halka hitab ederek, yen zaıvallı koca. bıqağını çekm!ş, ettirirlerse, müfrid telikk! edecek. Papea1e müzake~ -edl,-ıar. Za -
,Maltanın bir lstıJaya karşı dur- kansile aşıkının ilzerlerine atıl- lerj lher türlü Alman teklifine kar- maam miifkülitın:ı ntmen '.rürk
ması liZlm geleceğini tebarüz et- mıflır. Faka\ Tahir hemen kaç. şı koyacaklar ve istikbali korumak lerin elinde hlll çok güzel bir koz 
tiımif ve demişt:r ki: mıştll\ Fadıl karısının g•rtlağm- için milleti en büyük tehlikelere vardır. Bu koz da Avrupayı Orta-

c- Adayı terketmiyeceğir. Al- da, sırtında ve muhtelif yerlerin- maruz bırakllCaklardır. Eltt gii - 1&rka batlıyan köprU üzerinde 
manlar ve f taınntar tarafındlll\ de derin yarılar ~ıı ve kadın nün vaiP,tini lÇll tetıılkete nttmı kök sallDlf bir devletıa 

·• llebierı • miitalea ederlerıte kırılmamak için nüfuzudur, 

Frama buhraı:. içiad~dir. Fakat katolik üeminia ea ~-
miltet1 olan Franaa bugünkü buhrandan daha aiırlarını görüp se
çirmittir. lbtil&l devrinde bütün Avnıpa Franaaya kılıç çektiii halde 
tek bapna kartı koymuttur· Fakat Pnaaya, kemik.lenip Almanya 
haline seldikten aonra F ranaanın eli, a,.aiı bailanmıfllr. Oçlincil 
Napolyon, Sedanda J'UUUll Bi1marka kaptırdıktan aonra Franaa 
mn mukavemet kudreti tükendi. Ondan aonra F ranaa için aailam bir 
doet aramak ihtiJacı hud oldu ve o zamaua kadar ual cltifmu 
bUdiii lııdtereye elini uzatmı1'• mecbur oldu. Bu tabii ittifaka • 
k~t• imtihanı seçen Bu,.ük Harb olmuttur. Fr .... kara UY• 
veti olarak o kadar pTendiii Çarlık Ruayanın bir ipekli paran• 
tıibi Jlkı)1p aittiiini sCirdükten ve bir ucu Amerika kapalclarıada 
olan lnsiliz kudretinin azametine phicl olduktan eonra artık Bil;lk 
Britanyadan aJTI kalmanın tehlikeaini aalanufb. Fakat Dunkercı-e 
hezimeti F ranaazlan o kadar h97ecana «latürdti ki ,.ıllann tecrL.. 
aıi:ndm geç'Jll ı...- •uclnt5be bftt olu emniyetleri bir aada 
mahvoldu. Mtretal Peten pn harbin plilt kumanllanı bile '* 
heyecan içınde artık lntıilterenin de bir ilci haf tada yere aerileceiiai 
Franaızlara illn ederek Almanlara talim oldu. 

laıiltere teslim olmamlllR ve bir ,.&danbı=ri yalnız bqına harbe 
devam etmektedir. fqilterenin denizler hakimiyetini kendi ba,.atl 
menfaatleri için zaruri bilen Amerika da yenilmez endüatri luane. 
tile onun yanı b&flndadır. Fakat Fransa artılr. eski imanını ve eaki 
heyecanını kaybetmif görünüyor. O kadar ki bir kere atılan adım
dan dönmemek için Franaa tarilündeki lnailiz düflll8nlıklan ' 
Tazeleniyor. Halbuki Franaa inkıllhllll hazırlayan Mont-rauieu • 
Voltaire ribi inkılab fikirlerini lntıikeıreden alan biitlk aa..nlaft 
tarafından Franaaya atılan lnailiz doatluiu Napolyonua.. tıpb ...Ural 
Darlan gibi bir anda kabaran lrısiliz düpnanlıiJna aacak Wıbç 
faaliyet vennif. Vaterlo~n tonra artak F' ... için ln.,.Oteıe tab 
bir müttefik olmup. Denebilir ki lncilteı. mu.bet ve menli b 
hareketi ile F ranM tarihine en doiru iatikameti vemıiftir. 

Fakat aöz, ıene busiln mukadderauna tayin ~ecek kararı venn 
mnkilnde olan Frauaaındır. 



( Şehir llaberleri l 
17 yaşı~daki güzel yeni tip ekmek 
kız meger hırsızlık • 1. 

~·········· .. ········ ... ····•····•······ .... ···~ 
Olur mu? 

Milli Piyango dün 
Ankarada çekildi 

yapıyormuş! ıma ıne bu sabahtan Yeni tren tarifeleri 
ihtiyaca uymuyor 

30 bin lirayı kazanan biletin bir parçası 
lstanbulda, diğer parçası da Emirdağda 

,-;;,-:~·=:~··:-:::" itibaren başlandı 
ğile baabeT yakayı ele 
vaen genç kız dün yapılan 
mahalıemeai neticeıinde 

B ir Hazirandan ibl>aren 
• Devi~t Demiryollllrı tari. 

fesinin yoku seft>rlerinde mü -
him değİ§iklikler yap1lmışlır.Bu 

ınahlıi'ım olda 

Yeni ekmek hasad zamanına kadar yüzde 30 ~~::~~rut:;e i:,:C'i~di~e: 
arpa yüzde 20 çavdar ve yüzde 50 nisbetinde diiini bilmıroı-uz. Fakat bu te

Milli Piyarıgonun altıncı tertıb guldak, Ereğli, Konya, Denizli, 
3 üncü çckil.ş1 dün Ankara 19 .Ma- Tarsus, Mardin, Çnrşamb:ı, Bursa. 
yıs stadında yspılmı~t·r. Pıyango- Çivril, Çank1r), Oıdu, Konya Bi
nun çekilişini kalabalık bir halle rccik, Gölcıık, Eskişehir, Samsun, 
kütlesi takib etm;ştir. Kazanan Kars, Tokat. Bur, fneboluda ve di
nwnaralar şunlardır: ğer ikramıyeler yurdun muhtehf 

beddülabn birçok mabzuclar 
...................................... -.. ·-···'*' buğdaydan yapılacak, hasaddan sonra doğurdutu n halk•n haklı ıi -

Tefarik is.111inde 17 yaşında genç k d Üyetleıine aebeb olduiu mu. 
ve güzel bir kız hırsızlık suçun _ es i vazıyete av et edilecek Mkkakbr. Bir rlefa sababtvı 

hareket edeı:ı trenlerin kif.eai 
dan dün adliyeye verHmiştır. . . . _ .. . 

Tefarik aleyhindekı iddiaya gö.. Şehnmızd'ekı butun f.uınlart1a fırı~ılarla .toprak mahsullcrı ofi- öğleden sonr."lYO\ abnmıttır. Bu 
de; Gcdikpaşada Şaban Arb:ıy iıs- bu ~ht~ iti.baren yeni tip ek: si arasındaki bazı işler etrafında trenler b4:f tanedir ve funlar -
mmde b r ku:ıduracmın açık b'1lu- ~ek ımalme ba~lanı:.ııştır. Y_cnı temaslarda bulunmuştu:. Bu te - dır; _ Saat on ikide ka·kan 
nan kapısından evine girmıştir. tıp. ekmek ununa yuzde. 30 ~ıs • maslarda çuval meselesı ve dcğır- Adana lreni. 
Orta ikata çıkmış, bazı kıymetli betınde arpa, .!uzde 20 nısbte~nde menlerden f1rmlnra ve;ııen ~zuk 2 _ Saat on beıte hareket 

eşyayı toplaaıktan sonra. bir kon.. çavdar ve yuzde 50 msbetınde unlardan dogacak .rm;s ulıyetm :f ı_ eden Ankar" _ Samsun treni. 
solun gözündeki paraları aşırır - buğday ~l§tırıl.~akıad~r. nneıln:a .. t~?m~.ı ~lmemesı husus- J - 17,25 de kalkan Ada- • 
ken görülerek yakalanmıstır. Te.. Bcledıye ve dıger alakada:lar, ları .goruşulmu;;tur. pazar treni. 
:farıke sokakta gözcülük eden Hü- fırınlarda ıcab eden tedb:rlcri al- Diğer taraftan ~n ekmek sı - 4 _ Sa.lt on dokuzda ha-
seyin de ifrara imkan bu1amn<lan ınışlarclı:r. Fırınlarda son ekmek kıntısı dolayısıle bır kısım fırıncı- reket eyliyen Ankara e~spreııi. 
yakayı ele vermiştir. sıkıntısı dolayısıle fazla verilen ların aldıklan unları başkalarına 5 - Ve m1ıay~t ıtaat 20,25 

H 
'ki 

1 
d d- dl. üç günlük eski un tamamen bit - sattıkları hakkındaki ihbarlar em- de hareket eden Anlcar&. Er _ 

er ı suçu a un a ıyeye ·at· 0 - f . . · t ··d- ı··ğ·· f d :ı.. t 
kedilm

. ı-~·. S lt ah d 3 m:.ır.ır. un ırmlan yem tıp un nıye mu urıu u tara ın an eaem zurum pos an 
sev: ış cıu!r u an me Bu t-L - cıdü"''!._ en b .. uy,.'-.. .. • . d · tevzi olunmııştur. miyeUe tahkik olunmaktadır eDCQ .l&ID u. 
uncu sulh ceza mahk.emesın e . y~- Yeni tip ekmek imalatı muvak- Son günlerde fa1Ja e"kmek alan- mahzuru, bir defa, birçok Y~-
pılan durur.na ~nun~~· Tefarıkin kat b:r zaman için, Başvekiletin lar, b.lhasısa ekmek bayileri, bu ek lere posala:-uı gayrimüuid aa -
1 _ay 20 gün, . Hu~mn de 1 ay tebliğinde de bildirdiği veçhile, mekleroen bir kısmınJ. bakkallara 1 atlerde vannasım muc.ib olmak-
~ddale hapıslerıı;e karar veril- hasad mevsimine kadar devam e- verm·işlerdir. Bu itibarla bakkal- tad .. ki umumi nepiyat yayı - • 
mıı ve deriıal tevkif olunmuşlar • decek, yeni mahsul alındıktan son !arda fazla ekmek bulunmaktadır. 1111 bakımından zararh:! ... d Diğer mahzur tudur: 

ır. ra eski şekle dönecektir. Son elmn~k sıkınbsında şu garib Yirmi küsur senede.n,l>eri fa. 

Anadoluya sevkiyat 
davam ediyor 

Alakadar makamlar fırınlarda netice~ varılmıştır. Evveke İs - tanbul hallcile ta lzmifo kadar 
yeniden bir ekmek sıkıntısı vu - tanbulun ne kalabahk zamanların_ Olan laavali aekenesi, aabable _ 
kubu.lmaması için icab eden tedbir da günlük ekmt•k satışı fmn baş na yin hareket eden trenJ~rle bu 
lerl almışlardır. Şehrin ekmek ih- 2500 il aşmazken son .günlerde hır hat boyunda aefe- yapmakta 

Devlet v~a\tile meccanen A • tiyacına tahsis olunan unların çok fırınlar 3500 ile •500 arasında ve alqamlan ~ekrar ikarnetgSb-
nadoluya gıtmek ü2erc 15 Nisan ba ... ıra bir •ere sarf olurunasına ekmek imal etmiş~erdir. Bn da s.- 1ar.'ba dönmekte idiler. Bugün 

~ ~ lzmi:e ..:.lecek bir insan -'-·-m 
tanhine kadar kaymakamlıklara kat'ı.iyen müsaa;tle edilrnfyecektir. kıntının halkın yersiz end1şe I &llU ~ 
be · l d Ekmeır,..;ıer cemiyeti reisi Ah- ve tehacümünden ileri ae}dimni atanbula dönemez. Nitekim fz-yanname vermış o an vatan aş- ""':r" ~ r.· mitten lıtanbal& celen kimıe 
Jann sevk işi oün tamamlanmıştır. med Rıza, dün belediyeye gelerek isbaıt etmektedir. de gecesini lstanbulcL, geçirm~ 

Dün Haydarpaşadan kalkan iki I ye mecburdur. Haftada üç ıün 
trenle Erz.ncan ve Erıincandan nhisarlar Vekilinin Bina vergisi zamları aeyir yapan Toroı eluprf'aleri j. 

Erzuruma kadar Olan istasyon yol. dünkü tetkiklerl nasıl alınacak? le, vazİyet İc.lbl huıJ o)abil<'O 
cuları se\~kolunmuşl::ırdır. taahhurlardan dolayı matlUb 

• G::-...;~k ve 1-,_=sarlar Vn1'•1i aemereyi venn---kt .. d=~1-r. Trakyadan sevici.yata devam o- ........ um ,._,. 1 Hazirandan itibaren mer'i- ~··- ~ .. w 

}un.maktadır. Bnnlar da Tekirda - Raif Karadeniz dün de tetkikleri- yet mevkiine giren vergı zalll- Birçok no.ktala:J"" akıaklı. 
ğından hususi vapurlarla gitmek ne devam etmişt r. Vekil, bir müd.. lan dolayısile inhisar ve diğer ~ becladilüil. ~:.!'mıu.ı yeni tıırife • 

30.000 lira 
183558 

10.000 lira 
112052 120923 241288 

5.000 lira 
082269 116231 193653 199859 
2.55552 287062 

2.000 lira 
Sonu 180.3 ile b ten 30 bilet. 
Sonu 7295 i1e biten 30 bilel 

1.000 lira 
Sonu 4-077 ile biten 30 bilet. 
Sonu 6123 iie bitc:ı 30 bilet 

500 lira 
Sonu 3374 He b!ten 30 bılet 
Sonu 8535 ile biten 30 bilet 
Sonu 9160 ile biten 30 bilet 

250 lira 
Sonu 5767 ne biten ;,ı) bilet 
Sonu 6320 ile b.ten 30 bilet 
Sonu 9909 :i!e b:ten 30 bilet 
Sonu 097-1 ile biten 30 bilet 
Sonu 2316 ile b ·ten 30 bılct 
Sonu 280f ile biten 30 l;.let 

100 lira 
Sonu 698 ile biten 300 bilet 

50 lira 
Sonu 583 ile biten 300 bilet 
Sonu 657 He biten 300 bilet 

10 lira 
det tütün işleri üzerinde alika - maddeler stoklan hakkında def _ nm ~ cuumeaı ve eeki hali-iStedikleri iskclelre sevkolunmak- - ne ircaı bir Zl\l'Urettir. Müna- Sonu 12 ile b :ten 30')() bilet 

tadırlar. darlardan izahat almıştır. Bu se- terdarlığa 600 den fazla beyanna- blit Vekaletinin bu noktala-
Beyanname: vermiş olan vatan- ~=ki ~~n m~s-~nü~ iyi. 0~~ğu me verilmişür. Bu beyannamele - n. tetkik "d«ek Jc~yd~y?ediii _ 5 lira 

daşlardan ek5erisi Anadoluya git. ogrenı ştır. u _ meı şım 1 en rin tasnifi işine başlanmıştır. Be.. mız aksaklığı düzeltmesini bek. Sonu 5 He biteo 30000 bilet ik-
.,.. M tl . d 1 .1 _,_ ı ıbazı kolaylıklar gostererek, alım yanname muhteviyatının dogrw u o- 1aiz. Munlaam bir ... '-•m .. de mı~. r. azere er1 o ayısı e vcu.- '" ... ramiye kazanmı~lardır. 

. . . satmıın alıcı ve satıcıyı memnun lup olmadığı da tetkik olunmakta- : bu akaaldıklar doiru d'.:ği'dir *'~-~!ye , ______ ,, __ 
tınde gi<ieme~ı§ olan v~tandaşlar- edecek b:r şeltilde olmasına clikkat dır. : Ql DUm111 ___..__. 

dan tekra.r go~dırr:Jmesıne karar edecektir. Raü Karadeniz bu ara- Ve~ zamlarından dolayı stok- : Ur mU ~ 30000 liralık büyük ikramiyey1 
v ı 1 n ı · k k 1 k ~; ........ ~:ı.. b ··d·· rğ·· 1... • kazanan 183558 numaralı biletm 
en en erı .• sım e~'1 a~a am .ı da .s~......... aşmu uru ~ne ve larda husule gelen fark üç müsavi '······· .. • .. ··········--·-····-··--·" b r parçası İstanbul ve bir parrası 

lar vasıtasııe tesb1 t ec1.lmekted1r. inhisarlar idaresine de ugr1yarak taksitte üç ay kinde maliy eşube- 1 ~ 
Bunlar hususi bir Kafile halinde bir müddet mP,jgul olmuştur. leri tarafından labsil edilecektir. stanbul Helediyesinden. da Emird~ğda satılm.~ır. 
sevkolunacaklardır. , ..., Digw er taraftan beledi ve hesab ıq_ H"'...,._ t,. • • • 10000 lıra kazanan ıkramiycler 

Basın birlilji kongre
si yarına kaldı 

Basın Birliğı İstanbul nuntaka· 
sı kongresi dün öğleden sonra E
minönu Halkevinde toplallll'..1§, -.fa
kat kanuni eltserıyat temin edile -
mediğinden kongre açılamamıştır. 

• •• •• _ ~·· • J •• r wı.uuıe...,.e ıtt~hu Te teblığ olunan de İzmir, Akçaabat ve Manisada. 

l•h acat faaıı·yet•ınde lerı müdürlu~ru bına vergısıne karara göre 816 94ıl tarihınden itiba 5000 lıra k::ızanan Sivas, r yapılan zammı tahsil şubelerine ren iş'arı ahire kadar fkıne!dl"rin % Ordu, Dörtyol, Plumer. Samsun 

1 k d 
bildirmiş ve vergi tahsilatının ay 30 arpa, % ::O çaıvdar ve % 50 bu~ - ve İstanbul. canh 1 evam lbaşından. i.ti~ar~n ak~r~arda buh- ~~ unundan. mü.rekkeb ~r tt)> undan 2000 lira kazanan 20 parça is • 
ran veı:ıgısınm uçte hırı, ikamet - llllal edaeceğ, daımt cncumen kararı_ 1 

edl.JOf gfilılarda da gene buhran vergisi- le ilin olunur. tanbu ~ on bir p:ırça .• .. kara, yedi 
nin altıda biri nisbetind~ müdafaa parça l:mnir, dört parça Adana, üç 

M 1 parça Aydın. iki parça Edime, iki ı 
Dün Cumartesi olm!aaına ıver,gıisi ilfı.vcsilc tahsilini emret - a İye Vekili tehrimizde parça Antakya. iki pa~ Trabzon, 

Tağmen muhtelil ATnıpa mcm- miştir. Maliye Vekili Fuad Ağralı dün birer parça Turgutlu, Tnvas, U-
leltetle'ljne miihim miktarda ,. sahah .An:karada.ıı tehrimize gri _ çak, Emirdaii, Reyhaniye, Kilis, 
•~--t wapılmı•tır. Bu arada, Eyüb mensucat f abrikaıında mi• ve P·nd"-t t d · L E 
......... ,, y ... ~ "' ~ ren en ınere.. - Vcz"rköprü, Pasenlcr, İznik, Zon. 

yerlerinde satılan bitlerlerc isabet 
etmiştir. 

Askerlik işleri: 

Şubeye çağırılanlar 
Bqiktq Askerlik Şubesinden: 
Şubemizde kayıdlı 297 doğum· 

lu 5. sınıf hesab memuru Mehmcd 
Oğ. Rasim (323-13) ve Yd istih 
kim teğmeni 316 doğumlu Sadık 
Oğ. Kamil Dora.'.1 (23577) run pek 
kısa bir zamand şubemize müra.. 
camti, etmedi~'t takdirde hakkında 
1076 sayılı k.munu ı maddei mah 
suııuna göre kanuni muamele ya 
pılacağı ilan olunur. • 

1 RADYO 1 
PAZA.& l.&.1.!Ml 

8.30 Saat a7arı. a 3S Kadın sesle 
ri <Pl.), 8.45 Ajans haberleri, 0.00 Marş --,e uvertürler (P1 ) , 9.30 - 9 .S Evın 
saati. 

12.30 Saa.t :ıynn, 12.33 Pcı;rev ve 
saz seına.lleri, 12 45 Ajsns haberleri, 
13 00 Oyun havalnn ve tiirtıUer. 13.30 
(Dereden - Tepede;ı), 13.45 _ 14 30 
Radyo salon orke&truı. 

18 00 Saat aynrı, 18.03 Radyo caz 
orke.!trası, ıs.:o Ziraat takvımi ve 
Toprak Mabsullerı Borsası, 1&.40 Rad. 

yo caz or~e.&:.rası. 19 00 Fasıl s::ızı, 

19,30 Saat aya..-ı ve ajans haberleri, 
19.45 Sevamiş film muziklerı (Pl ), 

20.00 Yurd sn.ad, 20.15 Solo şarkılar, 
21.00 Memıekci; P"Stası, 2110 Beet. 
hoven - Dokuzuncl! senfoni CPJ.l, 
22.10 Çigan r.ıusıltl.Ji (P'l l, 22 30 Saat 
ayarı ve Ajans hah'rieri, 22 45 Ajans 
spor servisi, 23.00 Dans muzıği {Pl.) 

.., 
lstanbul borsası 

7/6/liKl açılı~ _ kapanış fıntıarı 

Açllıf ft k"l">anış 

IAmdra ı sıerun 5.M 
New-Yorlt 100 Dolu 130.-
Cıenene JOO isYt";. rr. 30.29 
Madrid 100 Peçe\& 12.9375 
Yokohama ıoo Yen 31 1375 

.-.oım 100 isveç Fr. 31 0975 
Altın 26.35 
Bir gramlık 24 Ayar 
alt.m külçeJl 

Ealaam" ve Taln-ilit 

Muamele olmamıştır. 

330 

Kol'\gre yarın sat 14 de Eımırö.. 
nü Halkevınde yapılacak, bir reis 
ıki katibden müteşekkil kongre 
he);eti intihabından sonra idare 

heyeti raporu okunacaktır. 

Almanyaya ve Finlandiyaya ıençlik klübü ren'köyündeki evine gitmiıtir. 
ıevk.eclilen 100 bin lira değe - Bugün saut 16 de, Eyüb Baha- .................................................... 11••••••••••••••••••••••---. 
Tinde tütün ba~· gelmektedir. rişe mensucat fabrikasında teşek _ Sıhhi bahı·sıer -

Mütcakıbcn b·ıanço tetkik edi
lerek idare heyeti ibra olunacak, 
yeni idare heyeti, haysiyet divanı 
ve umumi kongreye gönderilecek 
murafıhaslarm intihabı yapılacak.. 
tır. 

ıBasın Birliği İstanbul mmtaka-
11 l Haziran 940 dan 31 Mayıs 941 
sonuna kadar '7283 lıra varidat te
min terniş ve 4922 liralık masraf 
yapmıştır. 

l..tı BMin IWliji lst.nb.1 Mm
bbai ReDJitinden: 

Tütün ihracatımız, 1941 İn ilk kül eden Beden Terbiy~i Gençlik 
4 ayında, geçen aenelere nis - klübünün açıll§ töreni yap:lacak -
betle bir hayla artmııtır. 1939 tır. Bu arada mükellefler tard•n . (Bap.rafı 2 nci .. yfada) 
Mayıaında 1 milyon 836 bin dan hazulanan bir de piyee tema.il üzerine de tesır eder. Me'yus, bcd-
ve 1940 Mayısında 1 milyon edilecektir. bin üzüntül;i ins::ınların çok ~abuk 
607 bin liralık tütün ihrac · 

( Kil Ok h be 1 ) 
çöktükleri gö:-ülüyo!". Daha kırk 

etmitken bu senenin N&aan a - Ç 8 r ar • kırk ~ ya--'iannda ı'ken bu gı·b:_ yıncla 7 milyon 22 1 bin liralık . . . ., .. ~ -s 
ihıracat yapmıı bulunmaktayız. e Vilayet ve belediyeye aid lecin kamburlanııın çıktığı, şen ve 
Her ne kadu tiitün fiatlarında muhtel.f i§ler etrafında alilı:.adar şatır ve muntazam insanların ·se 
bir miktar yi.ikselme varsa da, Vekaletlerle temaslarda bu1uı-ıma'k bulundukları yaştan çok daha 
Üıracatımız ton olarak da di - üzere A~lr.aray~ .gitmiş ol.an Vali genç gıüründ:ıkleri hergün ıesbit 
ğer eenclere ni .. betle artmıı ve ve Belediye Re111 Dr. Lutfi Kırda- edılen hadis:ıthndır. Onun içın 
bu eeneıun ilk 4 ayında 21 bin nn yarın Jehrimize dönmesi muhte d ğil midi k. f - V'k 
546 tonu ibulmuıtur. Bu tütün. ld. e r ı pro esor ı tor l'u 
lerin mühim miktarda bir kısmı -ne.ırTarlabaştnda. Çukur sokakta şe (Nüfus kiğıdlannızın hiçb.?" 

Mmıtaka kongresinin müzakere- AJman~ya aevkedilmiıtir. Al- E.nvere aid 24 numaralı 4 katlı kıymeti yoktu:-, herkesin yaşı nü-
ye başlıyabilınesi için liz.ım gelen manya tle yapılan son anlaıma •hşab evden difo yangın çskmıf, :fus kağıdından değil, yüzünden 
IÜsab hia&J oJamadıimdan konIJe üzerine önümüzdeki aylar kin- itfaiye taranndan eh'afa !Hayetine anlaşılır) demiştir. 
yarınki Pazarle3A günü uat 14 de ele 1 O milyon liralık tütün da_ _eydan verilmeclen aöndürülmüı _ İhtiyarlı"'ı bir düşu-nmeyiniz. 
bıraicaldı. Konore taliınah mucı"l:;n- 'L L dil lı:b. ::. -s 

Bugün SU 1'I ER Sinemasında 
2 güzel ve büyük film birden: 

•.::=~':: ZANZIBAB 
Büyük reaceralar filmi 

B.'l~ rolde\ Baş rollerde : 

LOLA LAME DiT A PARLO ve 
AL BERT PRF .JEAN 

Bugün saat 11 de tenzilatlı matine 

Bugün MELEK Sinemasında 
2 güzel ve Lüyük film birden 

BU KADIN 
BENiMDiR 

KANATLI 
KADINLAR - • na eevıLe ece r· • ıury. l lı: ... O nasıl olsa bır gün aelıp ratatak-

ce yarın mevcucl aza ile iktifa olu- \...._ _____ ,,__ _____ ,ı angının ne aurel e çı tıııı za - . . 0 s 6 il d 
narak müzakereye baılanacakta. bıtaca araıtınlmaktadır. tır. Onu vaKtınden evvel kar~ıla- aş ro er e Baı rolde 
-=-~----.;;.......;..;.;.;. ___________ ....;.;.;;;;.;~~;,;;.;=.:.;~--- mağa k~ayınız. Gençlik l'ner - EDDY LAMARR AL 1 C E FAY E 

Pazar Ola Hasan Bey Diyor ki: jinizi dalına ıdameye çalışınız, SPEl\CER TRACY Aart bir kalının hayatı 

i;:=::;:~=:~~~~~~====;;;=;.=;::~~~;=::=:=::=;==:=:=::=~:::;:=:===::=:;:=:=:~- çünkü bilhas:>a ruhunda bu genç- ~----- Bugün saat 11 de teıuilatlı matino. 
..._,, liğini kaybeden bir insan maale- -------------------------~ 

yazın 

sef artık düşünen bir cesedden ~---• 
başka bir ,ey değ ldir. 

• 
Ya§:ınan bir tarih. Yaratılan bir nık ••• 

Hayatınızda intizamı seviniz. 
Her türlü ifrattan. S'..ıiistimaller -
den çekininiz. Bilhassa muntazaır. 
çalışınız. Bulunduğunuz muhit
lerde neş"e ve şataret yaratınız. 
Bu takdir-ie sizin içın daimi bir 

Hasan Bey - Öyley. gençlik ve güzellik mukadderdir. 
· - - oku ucu1arım 

Soeu olnııyıuı bir fedakarlıktan kudret alan 2 pheeer 

Bugün .LALE Sinemasİnda 
1 • OTEL 2 • BAHRiYELiLER 
EMPERYAL cTürkçel) ş A R K 1 s 1 

ISA MiRANDA 
.RAY MİLI...AND'ın hakiki zaferi 

DlcK POVVELL'in gençlikten 
i.ayat alan en &iizel fılnli 



&Hüiran SOR POSTA 

SPOR 
&ilc.Aye - -- -- - ---

Baödad lahramanı &ene Osman 1638 
Bugün Fenerbahçe 

Galatasarayla 
karşıl~şıyor 

M~ iJJialı olaall çolı he • 
~ı bir telı:lde cereyan 

edeceği muhakkcılıttr 

-t-

(HALK. DESTANI) 
Kaleme alan: Elırem Reşid 

• 

["Son Posla;, nın lisan ·dersleri] 
f G a.~da. pratik usulle 

• 
&gilizce 

HAZIRLAYANLAR: 

Prof. A. R. Thompson ve irfan Koaur 

28 nCiders 



IA Huiraa 8 

Mem leket • a b e . 1 • l / •Son Pom. nm Wrlb..: 22 

Bingölde 
Şehir bol ağaçla 
yeşilleniyor, geni 

fidanlar dikiliyor 
Bingöl {Hu<ıusi) - Ağaç bay. 

ramında dikil~n binlerce kavağın 
yeşilliği şehrin garb kısmı cadde -
sine güzel bir manzara vermekte -
dir. Bu ağaçlara iyi bakılıp muha -
fazası için bir memuru mahsus ta
yin edilmiştır. Ayrıca Nümune bah 
ç~ine yakın Cümhuriyet alanı ya. 
ntndaJci boş araziyC! halk için bol 
sebze dikilmesi kararlaştırılmıştır. 
Bu havali için bunun ehemmiyeti 
çok büyüktür. 

inşaatına başlanıyor l !:h:e:z~k~~~t~;i Adalının hayreti 
--------·---- vaziyette Adalı Halil, köyünde kupkuru bırakbğı 

El tezgahl~m 
Valimiz S'ldul!ah Koloğlu vili. 

yet bölgesinde el t<'zgahlarının da
ha fazla tekamülü için mahalli ted
birler ahn~tı. Hükumetimi.zin yol
ladığJ çıkırıklar gelmiştir. Yakında 
halka verilecek ve öğretilecektir.Bu 
değerü ve yerinde ola:ı te"ebbüsier 
muhltte afika ile karşılanmak.ta • 
dır. 

Valinin "teftifleri 
Valimiz Sadullah Koloğlu 0 Genç 

k.azasıını teftiıe gitmiş ve bütün dev 
let dairelerin.i ciddi bir alaka jle 
•ef tiş eder~k avdet eylemiştir. 

Köy okutl.rı 
Vilayetimizin Cak köyünde mo

dern bir ilkobl bina<ıı incıası içiR 
temel atma hazırlığı yapılmaktadır. 

Muradhda Atatürk günü 
Muradlı {Hususi) - 1936 ııe. 

11eıei Haziran 3 de Ebedi Şefimjz 
Atatürk Muradhy~ teşrif buyurduk 
lan zaman ziyaret ettikleri evin 
önünde bir anıd yapılmıştır. Bu zi 
yaretin beşinci senei devriyesi bü
yük törenle kutlulanmıştır. Anıta 
bir çelenk konulduğ:ı gibi hatibler
den Talat Bi~e büyük kahramanın 
yarattığı eaerde:ı sitayişle bahset -
tikten sonra merasime nihayet ve -
rilmiştir. 

~~~~~~-~ 

Denizlide di~ij, nakrş 
. sergısı 

Bu yollar için lüzumlu taşların Aydının Çamlık lzmir (Hususi) - Tütün rekoL Aı· k 
tesi hakkmda alakadarlara gelen ıçoyu ahvede iri enseli bir halde 

istasyonundan temini kabil olursa daha malumat' memnuniyet vericidir. Bu gÖrÜnce birdenbire şaşırdı 
1 k ı ı seneki tütü:t mahsulü geçen sene -

UCUZ O ara yapı mış O acak terden fazla olacağı gibi nefaset i- Adalı, bir gece köyde m:safir 

İzmir (Hususi,ı - Vilayet dai
mi encümenince müteahhide ihale 
edilen turistiic yollardan Paralı
köprü • Bayrakiı kısmının parke 
inşaaıtile Karşıyaka • Alaybey kıs 
mının beton inşaatı hakkındaki 
mukaveleler vilayetle müteahhid 
arasında noter marif tile nnza edil
miştir. 

Derhal inşaata başlanmak ıçın 
müteMıhid tarafından hazırlıklaru 

b~lanmıştır. 
Paralıköprü - Bayraklı arasında 

ki turistik yola cıöşenecek parke 
taşları Bandırmadan getirilmek _ 
tedir. Bundan başka Aydın hattı 

üzerinde bulunan Çamlık istasyo. 
nu civarındaki yeni granit ocak • 
larından da istifad,., edilecektir. 
An~k vilayetle mfüeahhid arasın
da aktedilen mukavelede Çamlık 

istasyonu civarındaki ocaklardan 
elde edilecek olan parke taşların 

Bandırma taşları evsafında olma
sı şarttır. Du taşların Bandırma 

taşları evsafında olup olmadığının 
ve aynı dreecede muka\·emetli 
bulunup i:>ulnmadığının te3hitı için 
Çamlık istasyonu ocakların,fan çı
kan parke taşların nüımıneleri 

tetkik edilmek üzere, İstan -
bulda yüksek mühendis mektebi
ne gönderilmi~~r. ht~nbul yüksek 
mi.ithendis mektebince bu taşlarm 

tibarile de çok iyidir. kaldıktan sonra; Rwneli tarafına; 
ahhid tarafından ikmaline çalışıL Geçen ~ene hukUınetimizin al - Tekirdağı güreşlerine hazırlanmak 
maktadır. dığı çok isabetli tedbirler müstah- üzere gitti. Aliço ile T ekirdağında 

Plajın önünden geçen ve Urla sili bu sene iyi mahsul yetiştirme- güreşebileceklerini hiç ummuyordu. 
kazasına ~adaı· uzanan turistik ğe teşvik etmistir. Tütüııı.lerde has. Onun kasdı eğer, Aüço gelmezse 
yolun haztrlanmast amelıyesine talık yoktur ve çapa i~i hararetle Koca Yusufl'l kapı~alı..tı. 
başlanmıştır. devam etmektedir. Adalı, gittikten eo:ıra; Aliç0 

Mıntakamızda yazlık mahsul fa ne geldi. Karısını kar111ına alaıuı.: 
Arapçı • Esef yolu emaneten aliyeti de hararetlidir. Bir kısım - Kani Bu mendebur Adalı, 

yapılacak yerlerde arpa ve yulaf harmanları- Köyümüze kadar gelm&,, bizi mas. 
Vilayet turıst·ic. yollarının Arap na başlanmısttr. Hasad ;işlerinde kara eyler durur. Enescazma dikil

çı Efes kısmmın tekarrür eden Bornova Ziraat mektebi son sımf miş, köyün kahvesinde güreşımızı 
emaneten in~aatı i-çin yeni bir teş- talebeleri, ameli bilgilerini artırmak ayırd edelim diye cakalanır ••• Na. 
kilat vücuda getirilmiştir. Bundan için, kendi mekte-blerinde diğer ta- mus borcudur bel Tekirdağı düğ~ 
başka maaş ve ücretleri bu yola !ebeler de köylü ile birlikte çalıı • nünde hepten venneüyirn bu kızan· 
aid talhsisattan verilmek üzere ay_ maktadırlar. cazın dersini bel 
rıca bir mühendis ile idare ve he- Hendekte Söylenmeie baılayınca, kansı 

Hendek (Hususi) _ Tütüncü~ telaş etmiş, ve kocası .k~da~ pelıli
sab işlerine bakma 1< üzere gereken Jerjmiz yeni sene için tütün fide • vanlık namu~ .~e ~11efini b:Jen z~· 
llleftlurlar t:ıyin edilmiştır. Jeri dikmeğe başlamışlardır. valh kadın uzuı:nuı ve aglamaga 
---------------------------- başlamıştır. 

C Bursa kız muallim mektebi sergisi ) Aliço; karısını tealcin için 
- Korkma bel Karıl .. Kara ö

küzü keser besiye koyanm kedimi) 
Deyince; kadının gözleri dört a. 

çılarak heyecanla cevab vermiş: 
- Çifti nasıl süreriz sonra? Kı- Aliço şamdanC! b~cn Kara lbo 

ıa aç kalırız bel Aliçol.. (lbrahim) ile bir güreş 
Diye sızlanınca: ~ocası iki elini gösterişinde 

birbirine vurarak: .. .. Artık, güre3 yapamaz, bitir. 
- i_(orkma be kan 1.. Kara o~\ı• mit işini... Diye propaganda yapı

ze benı eş tutarsın. Hepten de ıd. yor ve bu belalı adamdan berkesin 
man vetmi.~ -~lu.rum. Tekird~ğıı_ı:d~n kurtulduğunu söyliyerdt .evinç du
alacagım odul ıle de aa·na bır okıız yuyordu. Çünkü; Aliço meydanô.-n 
caz alırım. çekilir ise muhakkak b&fpelılivan

Demiş; kadının bu İşe aklı Yc\t- lık kendisinın olacaktı. 
mlftl. Hemen; öküzü kesti. O gün- Koca Yuııufl:ı, nasıl ol.. kozunu 
den itibaren; ker.cüni besiye verdi. pay edebilirdi. 
Bir yandan da sabah akşam, karısı. Al"ıçonun g J cev· · h" ·· "d t 

•• •• v k l l e e gını iÇ umı e -
ndınv onhunldde, dib~yun~uk~ga ta ılı ok miyerek, Adah 1 ekirdağ yolunu 

ugu a e ger o uze eş o ara tuttu. 
Bandırma taşları evsafında oldu • Bursa (Hususi) - Kız Muallim 
ğu tesıbit edilirse, badema vilaye- ~e~~~i öğretmenlerin~en Şahin 
t" · ··ıııak t d rke t ·ı Ozıgorun Bursa Halkevınde açtığı 

Bu sergide Sürner çivi yazı nü- çift ıürüyordıı. Halbuki; Aliço ondan birkaç 

Denizli (Hususi) - Şehrimiz 
Halkevinde bir diki~ ve nakış sergi
si açılmıştır. HalkevindE: yıllardan
beri Bayan Hü,.111ye Bayrakdarın 
idare ettiği dıkiş ve nakı§ kursunun 
altl aylık mesaisini göı;teren aergi 
kalabalık bir halk kütle.oi huzurun. 
da Vali Osman Nuri T c:lelı.nin eli
fe açıhnıftlr. 

muz mu a ı~ a pa . _afi. ı e l'eSim sergisi büyük bir rağıbet ka. 
yaptırılaeak yenı yollar tçın de zan.mış ve ilmdiye kadar 16,675 
bu taşlardan istifaôe edilecektir. vatandaş tarafından ziyaret edil -
Bu suretle injaatta kullanılacak miştir. 

munelerinden tuturı da sırasile Malkara köylüleıi, Aliçonun bu gün evvel T ekirdağına gelmişti. () • 
Eti Türklerınin kullandıkları va- halini gorunce: gayre;e düştüler. nu görenler ~şakalmııtı. Ensesini 
zılar deri üzerine yazılmış kÜfi ~e~ evde? ~al, tereyagı, . ?'u~urta bir taraftan, diğer tarafa çevireml-
eserler .. 1 1 gıbı, pehlıvanl<lrını besleyıcı gıda - yordu. Besli idmanlı zarblı irli 

b .. ""k ·b~zk'tsebne evvb e ydazı mış larla beslemeğ~ başladılar. Güreş günÜnden bir' gün evve~ 
uyu ır ı a ve unun evamı At• . d .. .. k '- h d 1 d Al 

olan yazt şekillerinden güzel yaz- ıço; gun e? g~~e uate . oyu. u ve .. e -~turuyor ar ı. iço, ayak, 
·· sh l d .... 

1 
t zh. . yordu. Yalnız çıft surereL: ıdman ayak ustune atmış konuflJYordu. taşlar, mesafenin yakın olması i·U- Valimiz Refik Ku~alta~~~ ala -

barile, daha ç;.huk ve ucuz olarak kalı v~ gençlerı teşvık . eaıcı nu-
. edil : 

1 
it tuklarıle açılan bu sergı<3e 72 yazı 

ma_ nu. a a.~· a goru ~n ~ ıp ış.. yapmıyor, köyün diri delikanlıla- Tam, bu sırada Adalı yanında Deli 
l~rı nunyatü.rler te~ır edılmekte. rından beş onunu topluyor. Yağla- Murad olduğu halde geldi. 
dır. nıp, ikişer, üçer IUhifUp idman da Arabadan indiler, Aliçonun 911'tt 

Sergiyi Bayan ve bayların ziyare 
ti devam etmektedir. 

temın. mış.,? aca tı:. • örneği teşhir edilmiştir. 
~irakı pl~Jı ~e tun.tik yol . Ser.gi münasebtile genç kızları. 

Döm büyük vitrinden birincisi yapıyordu. bunlara dönük bir vaziyette idi. 
el yazılarına tahsis edilmiş ıkinc. Bir ay geçmedi Aliçonun eneıesi Adalı kahveye doğru yüriirken 

lzmir maarif mUdürf UgU 
Trabzon (Hususi) - Üçüncü 

Umumi Müfettişlik Kültür Müşavıri 
Mustafa Reşid T arakcıoilu dok•n 
lira asli maaşh lzmir Maarif Müdür 
lüğüne terfian tayin edilmiıtir. 

İncıraltı plaıı ınşaatı rneselesı- mızın san'at sahasındaki yüksek 
nin vilaye umumi meclisinöe hara kabiliyetlerini bir lter::~ daha gör. 
retli münakaşa ve müzakerelere mü.ş bulwıuyoruz. Sergide Ata
mevzu teşkil ettiği ve bu megele türk, İnönü ve milli bırliğe aid 

beşin<:i sınıfların yazdıkları milli 
yazılarla, talebenin birbirlerine 
bakarak yaptıkları portreler, ıta
lebenin, velilednin san'at ve mes
leklerine göm hazırladıkları re -
simler, Türk te:eyinat örnekleri, 
çeşKlli mevzuları alakadar eden 
afişler bilhassa çok beğenilmişiir. 

vitrin ise bizde matbaanın ilk ku- kilise direğine dönmüştü. Kara ö. etrafına baktı. Aliçoyu göremedi. 
rulduğu zaman olan 1727 yılında küzün eti, yağlan vücuduna mal ol. Yalnız; sırtı kendisine dönük iri 
basılan eserlerle doldurulmuştur mu§tu. Hele. M_rukaranın süzme ba- eneeü bir pehlivan oturuyordu. Bu 
Ü .. ·· "t . d Cü h . t d • h elli altı yaşındaki pehlıvanı, acar da hiç şüphe yok ki: Aliço olamaz
_çun~u d Vl r~ ~· -:; urıyb~Jh ev- bir delikanlı gibi, aıçrar bir bale dı. Bu derce'! iri ve kalın bir adam, 

rın.e a ar r ıye e ve ı assa getirmişti. nasıl olur da bir buçuk ay evvel 

Lüleburgazda tayinler 

hakkında vil.ayetçe k:ınuni mua • 
mele.lecin ikmal ettirilmesine ka
rar verliı:liği maJUmdur. 

İndraltı plçjı müsteciri ıle hu
susi idare arasınoa hasıl olan Jh_ 

Lüleburgaz (Hususi) - Maliy~ 
muhasebe katibliğine Bayan Zekiye tilS:fın halli i.çin vali Fuad Toksal 

Bursa.da basılın~ kitab ve mecmu- Köylüler ıeviniyordu. Hatti, ö. kurumuş bir halde bıraktığı Aliço 
alar vardır. Dördüncü vitrinde de küzüne eş vermek istiyen ltöyliile- olurdu. 
matıbacı.Iığın şaheserleri denecek re: 
k d r t bed"lıni c·· h . - Yoo 1 Olamaz, ıonra idmanım 

a ar ne ıs ı a 'ı ş um. urı - '--''- 1 Varın '-oyun .,,.; · . . eır.~ o ur... , 11; 6.reyım 
yet devrı kıtabl&rı bulunmakta.. her gün boyundurukcaza t 

Kahveye ilerledi. ve: 
- Selamunaleyküm 1 Pehlivan • 

larl. 

Bakır, Kırklareli vilayet defterdar- yakından alakada1· olmaktadır. 
hğı nuıbasebe katibli,ine HaliJ, İnciraltında inşa ediH?n gazino ve 
bel~di?"emiz ebeliğin: Demirköy e • . banyoların muvakkat kabulü es~a 
besı. ıcra memurluguna Akhisar . . ... 
icra memuru Sadi Sunar tayin edil- sında fen heyetınce gorulen bazı 
mişlerdir. tali dereeedeki noksanların müte-

Halkeıvimızde açılan iktnci bir 
serıg de kitab serıgisidır. Bu sergıyi 
Halkavi tarih ve müze kolunda 
çalışan Hüseyin Kocabaş h;ızırla

mıştır. 

c:tir. Serıgi umumiyet itibarile zi- Diyordu. 
yaMıçilere bir fikir verebilecek Bir buçuk ay sonra: taninmaz ha 
kıymetli eserleri ihtiva etmekte _ le geldi. Eski Aliçodan daha zarplı 

ve besli idi. 
dir. Resimler &ı:?rg:den bir köşe ile Adalı, önüne ır~len yerde Aliço-
muallim Şahin Özgörü gösteriyor. dan bahsederek: 

Diye selam vt-rdiği ıırada; göz
leri Aliçoya takıldı. Kendine ina -
namayoı;Ju. imkan yok bu, Aliço 
olamazdı. 

Fakat; rüya değil; oturan kalıa 
enseli Aliço idi. 

( Arlauı var) 
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YAZAN : EKREM REŞiD 
Sevıgilisini kem gözlerden koru-1 mıştı. Yytkunmak isetdi fakat mu. l ler iyi ışliyecek mi? Orkestra ça.. 
mak ayn. zamanda da ondan teh- vaffak olamadı. İkincı gonk vuru.. lınacak parçaların sırasında yanıl· 
likeyi uzaklaştırmak için yeni ta- luyordu. mıyacak mı? Dürrü halkın kar
assubun emri veçhile tahıtaya Gonka vurmak emri Apustol şısında şaşalamıyacak mı? Bilmez 
vurdu. Tahta parçasında bir kera.. tarafınden verilmekteydi. Apıus - sin insanın :iizleri .tutmaz, gözü 
met olsa g"°'rek. Tahtaya vurduk- tolun heyecanını ıtarif etmek ka· görmez, kulağı ifitmez olur; yedi
tan oonra Melpomeni kendisini bil değildir. Yanında duran elek- ğini, öğrendiğini unutur... Ya 
daha kuvvetli hissettı. Şimdi bir trikçiye anlatıyordu: Hava - Cıva? •. Onlara ne diye_ 
teiılihe zuhu:unda sahaya atlav1p - ömrümde, anlayor musun Iim •... Sus, sus öleceğim... Vur 
Temeli müdafaa etmek kudretıni ömrümde bu kadar büyük t~liş bakalım iiçüncii gonku! ••• 
kendinde hissedi)ordu. Halkın en duyımamışımtlır. Çocukken dişçi - Üçüncü gonlrun vurulmasile sa
ufak husumet hareketi karşısında ye götürüp çürük dişlerimi çekti lonun lambaları sönmüştü. Yalnız 
yerinden fırhyacak, sahaya ko~- riderdi. O zamanlar korkardım. yirmi tane projektör sahayı ziya
cak, kendi vücudunu Temele siper Müthiş bir icorkıu ... Sonra a.pandı. ya ıgarkediyordu. Orkestra açılış 
ederek sevgil sini koruyacaktı. sitten ameliyat geçirdim. Bayılt- parçasını çalıp bitirdikten sonra 
Melpomeni her fedak5r1ığa hazır. ma.ğa götiir.iüklerıncle korktum. sıra <:ambathanelerde mutad olan 
dı. Göğsünde Jeanne d'Arc'ın kal- Adeta soğuk terler döküyordum. resmiıgeçi<ie geldi. Yalnız hayvan
b çarpıyordu ... Fakat lüzumun_ Ne dersin dişçi korkusu, ameliyat Iara ve onları terbiye edenlere 
dan fazla ... ı rerede ise göğsünü korkusu bu akşamki korkum.un münhasır kalan btt rcsmigeçid 
delip dışarı fırl·yacalotı. yanında h~ kalır. Salonu görüyor- muvaffakiyetle icra cd'ldi. Atlar 
Temsilın başhyacağını haber ve- sun, sardalya kutusu gibı dolu... alkışlandı. filler hayre~le k:u-şılan.. 

ren gongun müVhiş sesi Melpome- En ufak bir yanlışta bütün bu dı, maymunlal'.ın tuhaflıklarına 
niye ken<lini ve endişelerini unut. halk insanın üzerine yıkılıverir g\ilündü, dörder kişi tarafınd:m 
turdu. Melpomeni bir sinir heykeli Artistler ycgan yegan korkarlar. zaptedilmekte olan boyunları zin
haline geldişti. Boğazından başka Ben hepsi için, hepsinin hesabına cirli aslanların girişı matlU:.b kor
VÜ.<:udunun hi9bir kısmını hisset- korkuyorum. Her şeyin mes'uliye- kuyu uyandırdı. Re-sın•geçidi mü
miyordu. Boğazı kurumuı ve daral ti ıbenim üstümdedir. Projekt6r • tea.kıb numaralar başladı . 

Her numara alkışlanıyordu. D~~ 
yecek yok, bu akşamki halk iyi bir 
halktı, ne kahkahalarını, ne alkış
larını esirgiyordu. Sülün fena hal
de sinirlenmişti, Naime ise sevin
cinden cambzhaneni:'ı tavanına 
doğru uçaclktı. Bıı ık: zıd hissin 
bir tek sebeıbı vardı: DüıTünün 
muvaffakiyeti. Dürrü şiddetle al. 
kı.şlanarak tangosu tekrar isıten -
mişti. Zaıfer elde edilmiş gibiydi. 
Elektrikçi m~nun bir tebessüm
le Apustola: 

- Patron, işler mükemmel gi
diy<>r! ••• 

Dedi. Fakat epeyce rahatlamış 
olduğu halde Apustol her.üz tam 
bir sükunet bulmamıştı. Bunun 
için Hava - Cıvanın muvaffak"ye~ 
ti lazımdı. Henüz Hava • Cıva hal
kın huzuruna çıkmamıştı. Ter.ısi

lia en mühim numarası olması i·ti
barile ancak birinci kısmın sonun
da çıkacaktı. Vakit gelmış olacak
tı ki, Temelle Şetvan allı, pullu, 
sırnnalf, krdelih kıyafetlerinde, ku 
liste. sahneye çıkmak zamanmı 

'beklemekteydiler. Trampetalar 
vurmağa başladı. Orkestra Hava -
Cıva marşını çalıyordu. Her nu -
marayı latifeler arasında takdim 
etmcğe memur Bücürle Kara As. 
lanın sesi yükseldi. 

- Baylar, bayanlar!... Şimdi 
size harikaların harikasrnı göste
ceğiz.,. Evet, harikaların iıarikası, 
Hava - Cıvayı! ••• Dikkat edin ge-

liyor!. •• 
Su sözlerin üzerine trampeta

lar gene vurmağa başladı. Halk 
arasında Hava - Cıv:i isminin uyan 
dırdığı uğultu trampetanın vur
masile kesildi. Bütün seyirciler 
dikkatlerinı ortadakı sahaya has. 
retmişlerdi. Çıt yoktu. Nefesler 
bile zaptedihnekteydi. Neredesey 
Melpomeninin kalb çarpıntıları du 
yutacaktı. Trampeta vuımaları 
durmasile oı·kestra gene Hava • 
Cıva marşını çalmağa başladı. Bü
tün projek.'örlerin zıyası kulısten 
sahaya açılan araltğa temerk~z et 
m;şti. Nihayet Hava - Cıva görün
dü. Apustol tarafından salonun 
mı.Nıtelif yerlerine dikilıniş ol&n 
şakşakçıların alkışı koptu. Bu alkı~ 
şa halk da iştirak etti. Etmemesi 
kcwbil değildi. Hava - Çıva kardeş
ler öyle güzel b ir giri~ hareketi 
kra etmişler, öyle ahenkli selam
lar vermekteydiler ki onları alkış. 
lamam.ak elr.ten gelmiyordu. Fakat 
hemen sükut hüküm sürdü; ç:ün. 
kü Hava - Cıva şarkı söylerneğe 
başladılar. Herkes kulak kesilmir 
ti. 

Felaketin başlangıcı Durmuş 
kaptanın yaygarası olmuştu!.. 
Durmuş kaptan yerınden fırlaya -
rak: 

-A ... Temel!. .• Tem.el Reis! ... 
Diye avazı çıktığı kadar hay. 

S . ·ı . ş·' ş·' kırdı. eyırcı erın c ıiJ... ış ..• 
leri Durmuşu susturmuyor<iuL 

- Temel!.. Temel bet. Seuin 
burada ne işin var!. .. 

Temel fenalaşmıştı; Şetvana 
- Sakla b2ni ... Ss.kla beni! .. 
Diyor, arkasına g.zlennıcğc ca-

lışıyordu. Tam o sırada salonun 
diğer tarafından ikinci bir vavey
la koptu: 

- A ... A... Hayırdır inş al
lah ... Şetvan' .. Şecvaa Efendı! .. 

Didar ayağa kalkmış, var k•ıv
vetile bağırıyordu. Kolunu, Sülıl. 
nün çekmcsuıc r::ığmcn b:ığır •ıor. 
du. 

- Şetvan, Şetvan Efendi! ... 
Bu sefer Temel n arkas•nrJan 

imdad beklemek Şetvana d..ışmür 
tü. 

- Eyvah! .. Bittim, bittim! ... 
İçeride Apustol başında kalan 

son birkaç saçı volmaktaydı. 
- Muzıka. Müz:ka ... 
Diye oağı• clı. Ümidi bu felakP.t 

borusu gibi yükselen sesler, mu.. 
sikinin arasında boğmaktı. 

- Haydi, haydi, mtizıka!.. 
- Ayol ne hale girmişsin Şet-

van Efendi!. .. 
Temelle Şetv&n, bozulmuşlar. 

birbirlerine sığınmışlar, şa~kın, 
ümidsiz kalmışl;ırdt. Sahayı ter • 
kebnek bile akıllarına gelmiyor .. 
du. Seyirciler işin mahiyetini an
lamadıkları için henüz ses çıkar • 
mıyorlardı. Fakat fırtma uzak de
ğildi. DurmUf mütemadiyen ba.. 
ğıl'ıyordu. (.Aıa. wır) 



SON PD'STA 

_ Askeri vaziyet _1~;~~~~[!~~. C T ET Ki K LE R :J (Resmi Tebliğler) 
tftutarafı l tnd •yfada> FTansanın Suriye ordusu Clerme- veriyor diyenler, onun ne a<!ı hi.. ... (8aftaralı 2 nci aylada) men general Vavelin taarruzunu ... gilt 

•abul edecek biı hiıkümetin tutu - ~tma bir ordudur. Ciddi bir mu - diselere sebebiyet vercli{,rini bilmi- Girid ile Libya sahillerindeki müteakıb, ~ani Şubat ayında baı. &D ere 
aabilmesi imkanıızdı - bizzat Fran- harebe ordusu olmauıdan ziyade, yen ga:t:illerd;r. tayyare meydanlarından havalana.. lamış olması lazımdır. Çünkü. Al- .-zarın• de 
az bahriyelileri gemileri ya batı - bir itgal ve icabında tedib kuvveti Zavallı b b calr. her türlü Alman tayyareleri, manJaron Libyadaki lngiliz oıdu -
nrlar, yahud da, k:amen yaptıklau olan bu ordu, belki lngikerenin Fi- a am. genç yaşında bu rn.. l itiyadın kurbanı olarak gu·· nün bi. Girid He Libya arasındaki deniz Y0

- lanna t .. rruzu 2 5 Martta baş amıJ-
•ôi, Jngiltere ta.rnfına geçerlerdi. listindeki ayni mahiyetteki kuvvet- 1 k l d b"l rih b ··k 5 Londra 7 (AA) - Hava Te 
Bu amkaadla. Alınanlar donanmayı !erine karıı hır mana ifade edebi • rinde hayata gözlerini kapadı. lunu mükeınme en ontro e e ı e- tı. Almanlar bu ta . te, üyu ııt d h"Ji . t tl . . b Franaızlara bıraktılar ve yalnı7 bun lir; fakat, dü,ıkü makalemizde de Annem, ben ve kiiçük kardeş- cek bir vaziyette olaealdardır. Bi- körfezi ıahiileri-nde bulunan El - r~· ı emnıye nezare emun te -

k 
· 1 d... · b L J · d k bet kl k l naenaleyh. Girid ;le Libya arasında Aheylayı işgal etm~lerdi. ıgı: l _ . ların Mlahlarının alınıp ınütare e söy e ıgımrz gı i, evant ordusu - erım sa e onu ay me e a - ki Alman ve ltalyanların deniz sev- Libya harekatını bir sinema ııiri- Bd~. gece mem ek~t uzerınde pek 

lomisyıonlan aıaııalindan muhafaza n daha fazla bir kıymeti yoktur. m.adık, aile hayatımız altüst oldu. k" 1 T d . f'l ta "b" _ 1 . . . •. .. d · az uıman tayyaresı uçmuıtur. l..oıı 
_J!L-esini i9tediler. Bu hareketin Buna mukabil, Fransanın şı"mali Af Amcam da babam aibı rakı mu""p ıyatına ngı ız en•z ı osu ra - di gı 1 goz erımızın onun en geç?- d b""l ·ı b" d • b --L euıım -o ftndan yapılacak her müdahale, recek olursak §Öyle bir vaziyetle .rad 

0b~e':na: ır hogu - cenu ~ 
gayesi, hem ileride Fransa ile bir rikadak.i kuvvetlen, teşkilat bakı - telası idi. B:rkaç yıl evvel o da k k Al 1 · · B b M ı rm e ır tar aıar ve az JT11&• 

.nla.,mayı kola,.•la•tırmak, hem de mından büsbütun b.t~a türlüdıir. a" .... · vaz"yet uğradı onu d k muhale a ' man tayyarederınkın kar11la111"tz: u at ve artl ayAaf tarda insan za..,i.ıtı kaydedilmic .. " .. E b ı._ d .t"ı 1 e • a ny. mukabil hücumlarını davet e ece • rında Alman ordulan lima i ri. . " -. • 
0 zaman bu filodan jstifade etmek. .vvela, Fransa, u sana a çoktan. bettik. ld b" h ' d 1 T tır ti. lngiJizler, bu maksadı pek ıyı beri yerle§llliitir· Ordusunun te§lti- ve Girid :1ularında o uğu gi ı, d"- kaya nakledildiği bir sıra a, b~gı ~z . ... ı ___ ,._,,_ı~.· 

Kim ne derse desin; ıçkinin ne va ve cloniz kuvvetleri araıın a. orduları da Lbya taarruzuna ıtmış n.uD1111 "çg,. 
8CZdikleri için, k.-:ndi ellerine ~e - latıru mahalli t utlarla telif etmit - mel"un bir afet olduğunu hiç kim- daı·ma hava kuvvetlerinin lc'hıinc nazan"le bakllarak Yunanistana ve B li 7 (A.A Al b 
çemiyen Fransız donanması kııım- tir. Cezay:İri Nkerliie alı~tırmış, l ı 1 .i. B er n .) -.- man aş .. lannı tahrib etmek istediler. Fakat, Fasta kendisine .k~Jvvetli bir taraf. se lbizim kadar yakinen bilemez. neticelenmesi ihtimali kuvveti dan Habefi9 t.ana ,naklediliyor ar~ı'.. u. kwnandanlığmın tebliği: 
bu maksadlarında ancak kısmen mu tar muhiti vucuda getirmiştir. Bü - İçki yasak edildiği gün, cemi • bir didiımedir devam edip gi e • ~ada ~iliz ordulannl!n, "'iı.ıtat Alman hava kuvvetleri, İngiliz 
•affak oldular. Bundan başka Mers tün bu sahada biı-çok mücadeleler yet hayatımızda mes'ud bir .kal - cektir. Mister Çörçilin de beyan ettiği gi- ticaret vapurlarına karşı dün de 

lo 1 k L "sh 1 b Bütün bu 7Rman zarfında lngi - bı·, ga~' avlandıkları muhakltaktıT· b"Jlı b 
El Kebir"d'! yaptılciar1 taarruz, Fran ve muharebeler yapmı~ ve tecrübe- nma o aca ' uap. ane er oşa- nJ ı assa üyük muvaffakiyetler 

88yı birkaç parça gemiden mahrum lere aahib olmuştur. Bundnn başka la<:ak, nesil zindeleşecektir.. lizlerinhAkslehnizk~c. ve. ~iğeT cephe-- Çünkü marepl Graziyaniye bir ö- kazanmışlardır. Bir uzun mesafe 
.•. h ld I p' · •· h b d 1 1 .. d • J • L__ l lerde ava :ı ımıyetını veyahud lüm darbeai inclirmiş olaan gene - . Af ika sah ettıgı 8 e, mareş.s .etaı. n ın va • son m. u are e e ta .. Ya.nın mu a - ....... , ORUYllCU arımı- .ıan h. h . k h k.. scwaş tayyaresı r illerin-haJ d ha -·- ~ u; olmazsa ava miıaavatlnı UT - ral Vavel. :ırtılt Libya are atını . 

~yeti,i çok. ~~vvetl~ndırdı ve Kon- eune ka~ı k~~ .ı~nı zır bu - M. Ş: T: m~k huAısu.nda yapacaktan gay - bitmiş telak!ci «"lmiş; ve Almanların d~n 400 ki~~tTe. g~e kuvvetli 
tııınantal polıtıuyı çoktan unutmuş fundunnak 11tedig, ;ı.çın, Fransa Tu- İ k" ~d • h• b" k 1 b.. • f k .. küntlen de.. oraya kuvvet getirebileceklerini ak- ~maye ~ılmiş bır kafileden 3000 
olan Fransada, Almanya ile an - nuı ve CeuyiTde üç kolordudan c- ç 1

' • em v~ ru 1 ır~o ~~t ~r·.Jt 11
k v~~ye 'h" 

0 
tted.i Ç'"n lına bile getirrnemi•tİ. Bu hadiıeyi tonluk bır vapur b.aurmıştır. İs -

laşmak fikri taraftarlarını f ngilte • mürelleb kuvvetli bir ordu ile ı-e- ha5talıklara sebeb olur. Ona ıç - ~!tır~ ~e ır m~ ıvl e .1. ,r. · Gu. " k h ll 

ı li 
· bi iz k • ı· · has•alklan ama b" ku hiç ıuphe yok ltı. ngı ız er, ı. bahis mevr.ru eden haZ'l lngiliz ga- oçyanın garb sa ı erı boyunda 

rey. e kldarfl Fm.lü1ı:2.nmeben dteef h e~.- olli'ır. r mda ebme. ıFto u toApıfa?1klftl . ..,,.;ık~ d ... ·eb'l~ . nsı.z ı.r -'_Jı• t-rked•rken, bunun dog"uraca- el ş L- M 1 . t" sav t arel . ' 27 500 to. mıt o u. ı haıuka, u e a, mu- o uz ay an en ranıız rı a - ..... ıuuu a CU)' ı ırız. nak ~.b ~1· .. f" l .. d d- _ zet eri uuat ve ' art ay ar. ım ı.. aş ayy erı cem an • 
,_ dd . d b 

1 
d ... · d b"" !!L lih" 1 1 b .n •• h t l ~ k"""'-' • d . ğı ay ı- te a ı çare erın. e uşun- da.danca, gecelt:ri Tunus kıyılarında nilatoluk ıticaret gem.isi batırmış • 

tareKe ma esin1n er a egıııtı • sın a uyua. .. ıyet er e, u 88- uu as a ?&.n uıuerı erın, .. l '-l __ı d 1 · 
rilme8i neticeAni verdi: yani, o ha-. hallln müd2',faaaı.na aid tertibat ve tahribatı namütenahidir. İçki hak muş 0 acu arnıT. d ? cereyan eden muazzam ha ise enn, !ardır. Diğer iki büyük vapur da 
_ıt __ ~ Al F 1-·ı .. ı 1 1 l '\ .. , Alman ordusu ne ka ar n&.911 olup da lngHiz istihbarat ser - TavmİQin agz· ınd:ı taarruza ve bu.. m.a.:ıen itibanm, manya, nm- te,ıu at a mewu o an geneıa ~ ei.. kındaki bu teş.'lis riyazi bir kat'i .. .r~-
MZ donanmasının silSh!arının alın. gand, herhalde bu sahanın askeri yeti haiz olmakla beraber, bunun y-,_ d k •• b" fh · viainio gözünden kaçtığını bir t:ir- nun neticesiııde de ağır hasara ul-k 1 ııur.ın a at ı ır aa ay~ gır. : lü anlıyaınacfıklann1 kaydetmekte- ramıştır 
masından vazgeçti. Mers-El-Kehir uvvet erini arhmıııtu. aksini hiç bir zek3 hiç bir deha mek üzere olan Mısır harbıne iki di : . . . 
va1c· .. 1, Fransa ile lngiltcrenin a. B~ iza~atla anlaşılır ki şi.mali ve iddia edemez. ' muharib taratın tahsis ettiği kuv • r. d"kk f Bahriyenm uzun menzılh bır 
J'Mtndaki bütün münasebat köprü- g~rbı Afnkada, bu saha içın mü - Hastalık önceleri okşayıc b" vetler ne kadardır} Bugün çöldeki Almanlaran şayanı 1 a lbataeyası Fol.kestone açıklarında 
lerin)n yakılmasını intaç edecek bir hım olan bir Fıaıu,ız k..ıYveti bu- t kı ıf ı ,..,.1 

1 
h . ır Alman ve lta.lyan kuvve.tlerinin ku.. hazırlıkları düşman vapurlannı topa tutmUf-

_-a.. d . . d". .. k 1 1 B k F . a m vas ve .ıususıy .... ~ crı aız.. 1 taBn evnnm onum no tası o - ~nuyor. u uvvet, ransanın ış. di K if , ll d . . mandasını elı:ıe almıı o•an geneıa tur. 
doğunu Almanlar pe!c iyi anlamış. brrliği 9İyaeetind~ mühim bir rol . r.. ~y ve neşe a ın a . sınsı Rommelin elınde ne kadar kuvvet Mısın müdafaa eden lngilizlerin Şimali Afrikada, her ıki taraL 
larclı oynıyacaktır. de Gaulle hareketi sınsı gızlenen bu maraz nıhayet var~ Nil orduau, gerek kumanda heyeti, tan az topçu ve keşif faaliyeti ol-

Bu. surede, 1.-ugijn Franıanın elin- çıktıktan sonra, bu hareketin eli - gün gelecek kazi.b ve tehlıkeli tir Telgraflarda da görüldüğü üze. gerekse er kadrosu bakımından çöl 
efe modern birİtaç !laffıharh gemisile ne dü~üş olan bir kısım Fransız şekil alacaktır. re bu hususta ecnebi kaynaklarında harbinde fevkalade tecrübesi olan muştur. t......L-- t..,Ll!%.•ı 
aene modern on kadar kruvawr müstıemlekeleııin.i lturt'arı ) Vkhi - İçki şişeıeri şeytani: bir efsunla, yürütülen tahminler pek muhteliftir bir ordudur. Bu ordunun aynca, naı71U1 .... u • ._ 

hulunuvor ki bunların ı.-ıe!r:cek ha - nin haldmiyetini bu sahalarda tek- camekanlarda vitrinlerde boy boy BaD rivayetlere nazaran bu~:n Mı- harb tecrübesi de vardır. İşte bun- Roma 7 (A.A.) -·- halyan OT• 

diselrrde büyük kınnetleri olduğu r~r teııis. etmelı: ~ti?'en Fran!'anın renk, renk arzı endam ettik~, En sır hududuna -dayanmıf olan Al • dan ötürüdür ki, Alman Afrika duları umumi kataTgahının 367 
göriilecektir. şımaldeki kuvvetlerınvı cenub~ doğ- koyu mütaassıbJarı yolundan çe - manların t<Af rilıt:t. ik.olordusu»nun k.olorduııu kumandanlığı, ken~i numaralı tebliği: 

Fransız müııtcmlekelennin mu - ru -~vketmek.te olduguna daır ba - virecek, cazibelerine b rçok Z&val- jnsan adedi l 8-20 bin kişi) i geçme. ordusuna sa böyle <ıÇöl tecrübesı> Dün gece tayyaTelerimiz Malta -
fıafaza ve müdafaasının Almanlar :zı :rıva.1e.tler dolaş.yo~- Bu kuvv_;-_ı- lıları ramedecckti,l'. Bu renge. bu mektedir. Maamafih d:ier bazı ı.i.. vermeden harekete geçmek ceaare. nm hava üslerini bombardıman et. 
taraf,.,tlan F?Ansızlara bırakılması lere ~8!ınad.en, Jngı•tereye degıl, !berraklığa cişık gençler elbette ki· vayetlere göre de, Nisan sonlarına tini kendinde görememittir· mitlerdir. 1 Mayıı günü jlk aa -
ve :~tain hükumetı tar.~fındel.n d~ Gaulle ~lere •. k~rjı hareket. etmek göz kı:tm.aşhran 

0 
gtJzeıİik ağuşun~ doğru bu «Afıik:'- kolordusmrnun Diğer taraftan Alı_ı:ıanları? «Af. arierin~~ İtalyan • av t.ayyar,.J-rin -

bu ışm kabul ve taahbud edılmesı ~ahanesıle, \iıchınm b.u genış Af - kendilerini t kl d insan sayısı 35 bın kadardır. Hal - rika kolordusunnun çol harbıne alış den murekkob bJr filo Maltada 
cihetine g•lince, bu, Aimanyanın, rıka mıntalcasmda hır çıban başı .t)"" d a. a.ca ar ırf buki Berlindeki bazı ecnebi muha- ma.k içjrı geçirdiği tecrübeler vo Halfar hava meydanına alç.aktan 
ileriyi diigünmek bakımından gös . koparacağını. zan.-:ediyonız. Eğer u~ya a l.}'l veya ena olan birlerin, doğrudan doğruya Berlin- mümareaeler hakkında çok dikkate uçarak taarruz etmişlerdir. Düşman 
termiş olduğu büyi:k bir ı.iyasi dira- !'ı1ihverin. şarki A~dcn~zd:ki plan- şyeler~ .. t~men ortadan kaldır. : den aldıktan haberlere ııa:ı.aran Gi- değer malumat verilmektedir. 11Af- tayyareleri yakılmışur. 
yet eseri idi. Almanya, bu memle. !arını tahakkuk ettırmegc 1mkan o. ma.k .gu.çtur •. Mademki bu zch n rid harekaunclaıı önce general Rom rika k-0lordu9U» na mensub ıübay Şimali Afrjkada Tobruk cephe. 
keti kendi yanına almak. onu gl _ hırıra. Franeada merkezi Afrilcaya de menedenuyoruz. O halde ona melin kumand-asındakr ordunun aa- ve erler, sıcak. hava ile doldurul - einOe düşmanın bir taarruzu tard -
)ecck Avrupa siyasetinde bir un - ve bil~as~a Avrup.ı için büyük e - niçin bu kadar coşturucu bir ca- yısı 70..ıSO bin kadardır. mut odalara kapatılarak, giınlerce edilmi;tir. 'Hava teşekltüllerimiz 
«.\Jf olarak kullamak istiyoı ve da. hemı:nıyeti haız ola., Kongo'ya doğ zibe ve endam veriyoruz. Bu şi .. lngiliz kaynaklarından çelen ha. burada bırakılmışlardıT· Bu kolor- müstahkem mcvkiin müdafaa tesi • 
ha mütareke akteclilirke.ı Fransayı ru bır hareket yapmak işini üzerine şeleri, camekanlardan, vıtrjnler - herler ise daha ba~kadır. lngilizlere daya menıub erlere. 30-40 derece- satmı bomhardıma.n etmi lerdir. 
tngiltere ile lc.arfılaştıracak bir ai - almakta tere.ddüd etııüyecektir. den alaşağı etmeliyiz... Kadın na.zara.~ RJmlıtlll~rın ·"Afrika kolor· lik bir hararet altında günlerce en Yangıtıilar çıktığı görülmüştür. Si. 
yasetin temelini acmı§ bulunuyoT - Tunusun cenubundaki meıhur va - ııneb'usumuz iddiası.nda çok haklı- dusu» nun ç"'kirdeği, iki Alman mo ağır iııler gördürülmü!i. Bir ~efaıın. di-Hanani mıntak:uındaki baraka-
cltı. h:-!;r 'N·~ ~rkta~ Ye Cez:a. dır. İçki kat'iyen menedilmdidir. törlü fırkasınoan ibarettir. Bu jkj da bu erlere, gen;: böyle yüksek ha- lara tam isabctlc:c kaydedilmiştir. 

O zamandan bu zamana kadar yır en ıı~r e dogıu suratle inşa - iBu ha rlı m . b" k ta Alman motörlü fıakaıı, ayrıca, Taret prtları altında, 48 saatte an- Şarkt Afriitada Galla ve Sidamo 
seçmiş olan vukuatın ıeyrini tahlil dna başlanan dc:~iryolu da garb - U<il yı h~· ırço i va v n husu~ bau birl"klerle ve kuvvetli cak yanm litt~ ıhk su tevzi edilmiş. mmtaka9'1nda Omo.Bottego ınehri 
ve tetrfoı etme~i siyaset müteha•ıt- en b~ hareketi kolaylaıtamaya ya. levaml kalnnın, .8 . 1' kbed~n sa~ - hava teıekfcüllerile de takviye edrl- Gene verilen malumata nazaTan µzunluiunda şiddetli muharebeler 
)arına bırakalun. Biz. f rantanın bu 11Yacaıdır. S. G. . 1 ~rını, ırsıyet abıhyetlerı • mit bulunm::ktad:r. Bundan maada Almanlaıı. Ber\in civannda ıtsun'i cereyan etmektedir. 
pnkü askeri vaziyetini tctlo1de • k nı takvıye edecek. yurdumuza ha- halyfa.nların Libyada arta kalnbJ! Afrika» ismi albnda muazzam bir 
menul olalım. iÇ İ taraftarları yır, 'bereket \•e tükenmz~ bir saa- olan 4-5 motörlü fırkaları da gene- kamp vücude getirmışler.. ttAhika * det getirecektir.> ral Rommeün emrinde bulunmak.. kolordusu» için tefrik edilen Alman Amerika-Japon 

münasebab Fransanın, büyük Afıih strate- . (Battarafı 1 inci sayfada) tadır. askerleri, bu kamplara sevke-dilerek, 
jiıinde mühim bir meYkii vardır. bır pa~ neş'e, bir parça ferahla Emniyet Umum lngiliz orta ıark orduları başku. günlerce çöldeki harb prtlanna alııı 
Toprak itibarjle Airikanın alt•da de.rn1endırmck ve dinlendirmek mandanlığınm tahminlerine göre, tırılmııılardır. Tanklann çölde hare-
birine ıahib olan Fnnsa, bir taraf- neden ~k göriiliiyor?. . M üdQ.rlQğQ bugün Llbyada bulunmakta olan k.et kabiliyetlerini denemek 1Ç1n, Vaşington 7 (A.A.) - Amerika 

ile Japonya arasında bir ademı te
cavüz pakıtının akd: ıhtimaline 
dair gazetelerin sualine cevaben 
Amer.·ka ha:-iciye nazın Hull de • 
~ir ki: 

tan garbi At.denize, diier taraftan ıHayat mutta:ul akan bir cehen- Alman - lt:!llya·1 kuvvetleri, eay>c11 Afrika kolordusun!l mensub moto. 
da Atlıu Ok)'.tnuıunur. en iılek sa-~ deresi hal"ndedir. Hs.rbler, Ankara 7 (Hususi) - Emniyet mareşal Groziyaninin ordqeundan rize kuvvetler Baltık ıahllerine eevk 
har.na hilcimdir. Dakar'ı• b,giliz- felaketler, zelzeleler, geçimsizlik. umum müdürlüğüne Sinob val:si 1 daha az olmakla beraber, techizat edilCTek orada, pek bol olan kum
ler tarahndan bombardımanı ~sna- ler, hastalıkJar ve daha ne bile _ Muzaıtterin tayini ilrtiımalincten balumındaıo ondan çok daha 1'.uv- luk sahalarda günlerce mümarese 
•nda görüldu ki. 

0 
d•kikada böy. y:im, binbir türlü alam v kd bahsedilmektedir. vetlidir. baTeketleri yapmı,lardır. 

le bir müdafaaya ne manen, n" de i~inde iki üç kad...ı.· v d~ğ~k a.r Libyadaki Alman-ltalyan .. ord~. - En büyük mDşkUI 
maddeten hiç hazır bulunmamaıına ıfi., neş'eyi ga dıı~.~r 1 1b E!)k- r.it derecede alkol kullananlar, bu tunun tank mevcudu .Tabu Gır•d 
~ Fa bu ··h·1ı · ··da h ' m a5. avı aş a fikir ve mÜ""'hedemin haricinde harekatından önce- 800 zü Alman F-'-at bu""tu··n bunlara ragmw en Al • 

Bu gibi pnktlar imza etmek A
JIM?rikanın tarihi adetlerine uygun 
değildir. Ve an'ane-.•i ıusulümüzii 
bo:zımamız için de hiç bir sebeb 
yoktur. 

• _.en, r Dl• - ı .en rnu - angi «nembad b l b"l" ·. ? r--• 200 ~ faaya kadirdir. Almllflya ile bir it· Meb' an u a 1• ırız · • kalanlardır. zü ltalya:ı ,,\mak olmak üzere man kaynaklarından aızan haberle-
lnrliii yaymaya ftat'i karar veren . k" . us ~yana çok rıca ederim, Mesela bütün bir haftayı jş yor. ~OOO. kadar~•:· Giridin Almanla. - re nazaran, Libyada harekatta bu-
lnr FranMnın Afrikayı Avnıpayo ~ 1 tıryakılerine ilişmesin... Zira ıgunluğile gc9iren bir memur ve n elıne_ geçı11nden ~on~.' bu .~ lunan Alman kuvvetleri pek büyük 
bit new kilCT yapmalı. iatiyen Av - . ~ad~ı her b~::cımdan güzelleştiren bir şiçi tatil gününde beraberinde darm D ~l~atle ı· arttı·· a~gı TfUpheaızdır. güçlüklerle brş:laımaktadırlar. Al
ntpa ittihadı siyasetinde ifa ,.dece- lÇ 1 ır ve bırkaç ıtane atmaktır. birk · d · · · « oer ıner ustnrte aaytung " manlaı, garbta11 tarka yaptıklan 
iD ••"eri ve iktıaadi humt't büyük- Buna em.in olunuz... aıç ar.ıca aş•le, şaırane bır pı- mecmuaıının neşrettiği bazı rC8İm- ta.a.rnıilannda. yüzlerce kilometre 

temin etmek z:orundad1Tlar. 
Bu aaydığıinız güçlükler. Sire • 

naikten Mısır hududuna kadar olan 
saha dahilindedir. Halltuki Libya. 
Mıaır lwd"dunda.o Mıera kaclar 

M k 
nar başına gı."dip oturmuşlar. tatlı, kre L-Jtıı-- bugu··n Almanlar.ın 

tür. Nitekim. ayni Fra~ aiyase - e tubumu neşrediniz, göre _ 1 k JJa •- uzanan çölleri hep geceleyin katet-
tini bu yola dökmeie karar ver - reksiniz ki; ne kadnr taraftar ,.e tbuaıt :...a_~Iefnıyorlar · · · Bu ahen • çok miktarda en ağır cinsten tank· mek mecburiyetinde kalmışlardıT. 
di:r..: t "ht "fb b hizm t"n takdir k auuıud ena mı?... lan bile Trablua limanı11a getirdik. Burada kar-.laıılan en mülıim guç·· -
• K• an en 1 1 aren u e 1 azanacağım.... ı~e bu suretle ı"frata varmamak leri göriilmeıt' tedı·-.. •· ifaama çahpayı üzerin~ aldı ve • Kırlıl.11T f ffaJL--~ , "i' lük, au meselesidir. Almanlar, mo. 600 kilometre uunluiunda muaz-
.mıalt Afrikayı evveli garbi Ye eon noaınd C ~ilı O ~ gaı- şartile içilen alkole ben de taraf- Bu ağır tankların insan kadra.ı- torize kuvvetler jçin l~m o1an zam bir çöl vardi!'. Mısıra girmek 
n merkezi Afrikaya doiru }araclan 4 em ~ırgın: tarım. ~ hafif _:otomobillerin ve hafif benzini,, çok dal-.a le.olar tedarik ve iatiyen bir ordu_ bu ıUaı çölü ka • 
bağlayacak olan bir demiryohı hat- c- .Kendim içki kullarunadJğım 1çki .iiçtikten sonra sağa ıola tanldaıwı., Alman ııakliye tayyare- nakledebihne\.tedirle-r. Çünkü çöl 

1 

tetmek mecburiyetinciedir Bilhas .: 
tının in .. ama batladı. Almanlar ta. lhald'e içilmesine taraftarım <loğ - saldıranlar, en küçük hadi~~n lerHe Te havıı yolile Trabluaa geti weraitiade Ml)'un nakli. n adam ba- •a aencral RommeJ. sol cenahım 
nfındaa da yardım gören bu inşaat rusu. · • kanlı vak'alar çıklranlar, esasen rildiklerini kabul ets~k bil~. bu agır şana olan su iht\yacınm beaablan - lngiliz deniz filoauoa, 8Ağ cenahını 
bugün süratle ilerliyor. Pt-lıt kısa bir İçki istimal eden arkadaı:ları, anormal insanlardır tankların &ncal: denız yolıle ve va- maaı baş\> başına bir mesele teşkil da Carabul Sina da bulunmakta o-
zaman zarf·nd& ho demiryolu Ak- ~İyenlerden daha sempatik ·bu _ .Bunlar alkol alm~salar da gene purlarla U?yaya getirildiklerini ka· etme4ttedir. MeseU :Bir erin gün - lan lnciliz kuvvetleritıe vermemek 

d 
· __ ..... J • • N ı .... -. On1 . . . bul etmemız llzımdır. d l"k • ih 3 li l t "h b 600 k"l t 

1
'L e~ız 9mlUI enm iper millerine ~,~n.ım. ar, hayatı daha ıy'i bu hareketlerını her vesılede ya. M"kda- h b" l b e ı a.garı su tiyacı lre o._ ıçın, ercı an u 1 ome Teaa 'bealamıı olacaktrr .anruvor v 1 1 T b·• üf ı .. emen ın r.re varan u rak heıablanıyona, yüzlerce kilo • sahrayı geçerek Nil vadisine var • 

• • ~~ J e 8D ıyor ar. a il m - pabileceklerdir.:ıı ag·ır tankların. lnaı"Jı"zlerı"n ' -ontrolu • " metrelik bir yoldan nakledilen bu mağı diifüıimekt.edir. 

( • 
Birinci coğrafya hongresi ) 

altında bulunan 400 ttilometrelik ~yun, hes:a-bta~a~. ~tanla . e~ lınilı·-ı .... ı·ı hazırhklırı 
bir deniz yolunu a .. rak na91l Lib. dıne geçebıln1esı ıÇın liakal iki mJL. r L..-
yaya varabildikleri, izeriDde durul_ li, yani adam batına 6 litre olarak 8üyik BrİtaılJ'a orta tark ordusu, 
ma. lbım selen bir nokta.dır. yola ç.ka1'11ması lazımdır. Çünki her seçen iıÜD biraz daha takviye 

lnciliz kaynaklarklln verdiklerj çöl 9eraitinde ınakledilen bu sa. edil)ror. H~tandaki kuvvetle • 
malumata nazaran, Almanlar, Lib- bütün ihtimaml11ra raimen yan ya- .ı:ia hir bsmı; timdi Mısırı nıüda • 
yaya naklettikleri ağırlıkları, umu- rıya fire vermekl-: yani te"baltbür et- faaya tabaia edilmiJ bulunuyor. Di. 
miyetle, Frans.ız kara sularından melctedir. ier taraftan Hin-.hstan. cenubi Af-
(T Uf'IUı kıyılar. boyunca) geurmİf- lngiliz gazetelerinin yazdıklarına rika. Avustralya, ve Yeni Zelan • 
lerdir. nazaran, çölde hıuekitta bulunma~ dadan muteınadiyen yeni kuvvet -

Alman - Franaız i• birliği hakkın ta olan lngiliz keşif koTiarı, birçolc ler aevltediliyor. Hiodiıtan; her ıe. 
daki neıdyat, amiral Darlanın son defalar, susuzluktan biLrb ve bay- ye rağmen, bilhana, İıkenderiye 
nutku, Alınan tayyarelerinin Suri - gın bir hale gelmi!il A1mar. kollarına deniz üuünü kullanarak, çölde ba
yeye gelişleri nazarı itibara al•nır. Tastlamakta v"' burılııTl, en ufalc bir katta bulunmakta olan ltalyan • 
sa, lngiliz kaynaklarından eızan bu mukavemet görmeden yakalama\_ Alman ord"8nnın sol cenahını hır 
haberlerin doarulugu· nu kabul et t d 1 1 · ·L· k. ·· ı·· 1 k ,..._ - a ır ar. şın garmı •u ı. motoT u pa ama ta devam ediyor ve sah;) 
mek lizım gelir. vasıtaların içinde bulunl'ln bu efra- boyunce uzanw büyük şoseyi, u-

1..ihyaya nakledilen sadece Al - dın ardından. benzin dolu kamvon. faltı durmadan dövüyor. 
man orduları ve Alman tankları !ar geldiği halde, bütün bu kafile Hali Jngilizlerın el;nde bulun • 
-leğildir. Bu orduların ve bu motÖT- İçinde biT damla suya Tanslanma - makta olan T'"obruğun da, lngilız ., 
lü vaıı:rtalarm harekatta bulunabil - maktamr. lerin elinde çok kuvvetli bir koz e> 

melcri iç.in, erzsk. cephane. benzin, Bugün Almanların elinde bulun- rak kullanılacağını unutmamak 
techizat, yedek aksam, mühimma • makta olan en valnn ıu merkezi li.zımdır. 
tın da bol mikdarda nakledilmiş ol Dernededit. Halbuki Demenin cen- Herhalde. Mısır için yapılacak 

---.....;.;.====::=:::::::=:::==...~~~~~~~~~~~~~~ro~a~·~· la.nmdıı •• v~ ~~ b~11~ıl'ft heye elan Jbes&fes; ite, en az 350 hrabin çok mühim, çok bayati bir 
·· he o~ \i. uzun bir za- kilo'.Tletredir. Binaenaleyh, Almlln mahiTet tat\}yAuiını ,mıdiden ıÖJ'-• . . f. 



8 Sayfa SON POSTA 

Hikaye : Bağdad Kahramanı 
Genç Osman 1638 

Hergün 
(Battarah 2 nci sayfada) 

ve realit~ b_akımından, bugün için ı 
fazladır. insanların ruhları bir ta
rih tekamülü içine~~ teşekkül etti-
ğine göre bunlaı·da arzu edilen bir 

Osman ... Asker, nerede? •. Genç ·sı:.ı. 1 kA 
O A 

ı ııua e ve te amül de ancak gene • 

,, Ha%İran 8 

BiR HA A T 1 Sayın müşterilerimizin nazan dikkatine: 

(Baftarafı 5 inci sayfad a ) 
Şeref ve cennet! ••• Haydi yiğıt • 
leriun, haydi! Yiğithr ölüm karsı
smda geri dönmezler!.. İleri, ılc
ri! .. Her zaman :ıeri! .. Burada nö
betçi kalırım!.. Ölü"m bekler ... 
Bekler sizin zaferinizi! .. Beni son-

sman... sker! .. oğullarım, söy. b' i'.h 1 
leyin! .. Osman!.. . iJJ1' tar tekamülüne muhtaç·ı.ır. 

Hepsı· rr"'çt h p t 1 O T.icar. etin dünkü ruhu i~incıe ye -ı ı>'- : ~, e S, SUS U. •. S- ~ 
man neredesin"? .. Kayıbcttim seni!~. tışmış olan insanlardan bugün 
Kimse söylemek ıstemedi!.. Ha! .. milH bir duygu ile büsbütün baş
yeni bir bölük geliyor:... ka tarzda anlayış ve hareket iste-

Pırlantalı ve elmaslı saat demek, bir kelime ile s t N G E R S A A T t demektir. Çiinktl: 
:ırıant_a~ı ve elmaslı saatlerin bütün hakiki evsaf~ meşhuru atem olan SİNGER saatlerinde tapıanmı.ştır 

unun ıçın: S~at alacağınız zaman, tereddüdsüz SINGER saati almalısınız. Ve saatin üzerindeki SİNGER 
markasına, muessesemizin adresine dikkat etmeniz H\zımdır. 

rra alır aranızdan!.. Bakın, orada 
ı..'bir kara hu!:..ıt! .. Kaçışan düşman. 

Allahım!.. Oğlum bulunsun bu mek hata olur. 
gelen yiğitlerin arasında... Bu mülaha.zalarla varmak iste-1 

d Moda.~ talr.ib ed~ her asri kadın için kıymetli taşlar ile ve nefis işlemesile hakikaten nazarı dikkati celbe. 
en boyle bır harıkulMe SİNGER saatine sahib olmak Meta bir saadettir. 

• öır bu! Gün batmadan şehidlerin 
yetimlerin· alınmalıdı.i- öcli! Ku -
şun aslanlar! Koşun y"ğitler! At
layın, yırtın, vurun!.. Her ne: pa..: 
hasına olursa olsun ıbize lazım1ır 
zafer!... Zaferi hiçbırinıız görme
sek lbile ... Hucum! İleri! .. İleri!.. 

Asker, SÖfleyin nerededir Os- diğiımiz netice şudur: Türkiyede 
man? ... Bilıyorsunuı ya, Genç Os ticaretin milli menfaatler ahengi 

Si GER A m~kb~ı~:e::k~:eı HEDiYElil{Ti 
mani ... Ben annesiyım:.. Söyle- içinde yapılması işini cduygulu 

~o. 8~ - .A 200 ELMA_s. VE 11 PIRLANTALI 500 LİRA, EMSALLERİ GİBİ 15 SENE GARANTİLİDİR. 
Dik.kat. Sınger saatlerı Istanbulda ya~ Eminönü merkezindeki mağazamızda satılır _ İstanbulda tubemiz 

yin, aranızda değii mı? ... Açılsın bir ticaret. anlayşndan bPkLye- yoktur. Adres: SINGEP. SAAT Mağazala.n. İstanbul, Eminönü. No. 8 

He~si koşt_uılar, hepsi a~ıldı
lar ... lleri! •. Ileri! .. Ah, şu duvara 
tırmanıp zaferler:ni görmek!.. İle
ri! .. Göğsüm benim benim ibir pı. 
nardır, bir kan pınarı!.. Hiç bir 
kuş ötmez pınannıda. hiçıbit kuş 
içimiz pınarımdan; bir pınar ki 
hayatımı alır gider! .. 

Havada uc;an bulutlar, doğan. 
lar! .. Aşın çölle?:, cışın dağlar! .• 
Ötede bir ihtiyar kadın ağlar! .. 
Annemdir ağlayan kadın!.. Ona 
zürim.izi mıijdeleyın, söyleyin o
l u düşünerek öldüğümü! . K1ışlar, 
tiz gidin, tiz çarpsın kanadınız .. • 
Verin anneme zafer müjdC'lerini! .. 
Sonra silin ar.a gözlerini! .•. 

Anne, :-:avallı anneciğın:ı. . . An
ne! .. Benim kederli anneciğım! .. 
Benden soma ne olacaksın? ... Ka. 
derde va1ım1~ birbirimizi görme -
ınek! . .. Anne, oğlun Osmana ağ
lama, başına kara yemeni ıbağla
ma ... Oğlun asker ce öl:.iyor. yiğit. 
çe ölüyor •.• 

Ne dersiniz, babacığım, ağabey 
ciğiım? .• Şehld düşen iki yiğit!.. 
Yaptığım yanınızda bir yer kazan 
mak için elverir mi?.. . Siz değil 
misiniz üzerim1=1 eğilip de yaramı 

dinıdiren? ... Evet, evet! ..• Söyle.. 
yin! .. Yamlmıyorum ... Nefesleri -
nizi, a~ımlarımzı tanıyorum! .. Gü
zel simalarınızı tanıyorum!.. 

biraz çehreniz ... Ben annes yiın ... meyiz. cDuyıgusuz lbir ticaret. 
Bunu öğrenimz... Oğullarım, ne. anlayışını ise, kanun ve ceza yo
rede Genç Osman?... Genç Os- )ile tam iste:iiğimiz yolda yürüt -
İnan, Osman, .asker, Gene Osman miye imkan olamaz: Yapabilece -
Osman, aske.r!.. Genç Osman .. : ğimiz şey. bir taraftan ticaret sa
Osman!. .• hasına milli duyıguları taşıyan un-

Rabbim!.. Gc/('nler geçtiler! .. surun fazla soku·1masına çalış.ıru. 
Osman, oğlum, neredesin"? ... Ah ... ya, aiğer ıtaraftan da eski ruhtaki 
Anlıyorum, anlıyorum!.. Osman, ticareti sıkı bir kontrol altında tut 
yavrum geri get:rmeyen ycldan mıya ilik.kat etmek olacaktır. Bu 
gitti... İzleri silen yoldan g'.tti... kontrolu, sade devletten bcklemi -
Osmanım! .. Yavrum yalnız kaJ- yelim. Onu ayni zamanda halk da 
d.ı .•• Yalnız, ıtozlarda dumarılar- yapa-caktır. Mesela, bütün müba
da ... Yavrucuğum nerede.-:;in Os _ yaa ihtiyaçiarımızı kabil olduğu 
manım? .. Aslanım! .. Elem duvar- kadar ayni yedP.n ya]'>m.ak, drJğ
ları kuşattı beni! Tuzlukta tuz kal- rulukla har~k~ edeni daıma ter
madı. Fvde hiç ses kaL ciıhe dikkat eylemek. alış verişte 
madı! Çöllerde ekin ektım ... Ek- fatura veyahud basit mağaza he _ 
tiğ:m ekin bir gül fidanı verdi; sa/b noktası usulüne riaveti iste. 
dallarında bülbül öter!.. Ötme ar- mek rve nihayet. bu memİekete ru
tık ey bülbül' .. Taze filiz kopara- hi bağlılığı kuvvetli olarak tanı
madım; ·berrak sudan içemedim; dığımızı bu vasfı bize(' meçhul o
gökte yıldızları seçemedim'.. lan tacire üstün tutmak gibi, bL 

Anneler, ağlayın benimle ağla. zim .gü.nlük hayatımızda kola:yea 
yın!.. yapabileceğimiz b irçok şeyler var. 

Büıyümeden aslan öldü; şafak- dır ki, bunlada bu memlekette 
taki gün batıyor!.. m'.lli bir tkaret terbiyesi ve yeni 

Çocuklar, ağlayın benimle ağ- bir ti<:aret anlayı şı yaratmıya hiz-

1 ' met edebiliriz. 
ayın ... 
Uzaktır ~öller yolu! •. Yolcu yaL Şunu da unutnuyalım k;, tacir 

nız gider yol fa!.. Yalnız glder, kay eğer fena bir tacirse, müştzri ola
bolur .. . Kılavuz:;u.~. beyıgirsiz, çöL rak bunda bızinı de mes'ulıyetimiz 
ler yolunda gider bir ana... vardır! 
. ~ulmak içın yavrusunun kab - dluhittin t:l3ill'fl"-"' 

rını .... 

~· 

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

Kqideler: ' fllba&, Z MaJlf\ 1 A. 
tut.. a bmeı.- taMlum.ıl• 

,...us. 

1941 ikramiyeleri 
1 &det 2000 liralJk - 2000.- lira 
• • 1000 • - 3000.- • 
1 • 'llO • - 1500.- • 
• • 600 • - 2000.- • 
8 • uo • - ~000.- • 

u • 100 • - 3600.- • 
80 • iO • - 4000.- • 

m • ıo • - ıooo.- ı 

Karanlık!.. N::! çabuk karanlık 
oldu!.. Etrnf karanlık, gökler ka -
ranlık! .• Orada .. . Ah, kaldırın be- Osmaneli Asliye Hukuk Mahkeme_ 

ni biraz gö::eyim! .. Nedir bu böy- sinden: 1 Devlet Demiryolları işletme U. M. den: l j 
le parlayan? ... Şefa.k mıdır, gün Osmanelinın Camiike~ir mahalle -
mü batar? ... Güneş midir. ay rrıı- sinden ~ed IIulfı:si Un~er tarafın_ 
dır şurada doğan? ... Dedi bir gün: dan karısı Istanbula'.l Bcş.ktaşta Ab-
y bb" !:> rd d basağa Derne sokak No: 35 ce iken 

c ara 1 u ev a ım a s~na e- ikamlıtgahınm meçhul olduğu yapılan 
manet! .. > dedi annem.·· Ileri! .. tebliğat.larda.:ı anlaşılan Ali kızı Za_ 
İleri! ... Anne, Öp beni!.. Oğlunu rife Ünver aleyhine açılan boşanma 
görmiyeceksin! ... Allah!... davasının duru.şnıası sonunda: 

-4-
Zaferden sonra şanlı ordu avdet 

ediyordu. Asker g•"'Çiyordu. Kadın 
safların ara.5ında oğlunu arıyordu. 

- Asker. evladlarım, şanla ku
şatılmış, geçersiniz . . . Aranızda a
çılmış olan boşluklan doldurmak 
için sıkışırsınız!.. Asker, söyleyjn, 
nered Osman? ... Bliiyorsunuz ya, 
Genç Osman diY,e çağırdığınız üs 
man!.. Annesiyim ben.:. Söyleyin 
nerededir? Allahım!... Çehreleri
niz ne donuk! ... SükCıtunuz ne so
ğuk!.. Asker, oğullarım, aranızda. 
dır değil mi, Genç Osman?... As
ker Osman, Genç Osman ... Oğul
lar. Genç Osman ... Asker, Osman. 

Kanunu ;.nedeninın 132 inci mad _ 
desine t.evfikan tarafların boşanma _ 
larma ve 1555 kuruş mahkeme mas
rafının müddeialeyhe tahmiline 28/ 
!i/941 gününrt~ karo.r verilmiş oldu_ 
ğundan mliddciı:tleyhin t~bu ilan ta~ 
rihinden itibaren on beş gün içın<le 
verilen karara ademi kanaatle temyiz 
etmediği t.n:Cdird~ hükmün kesbi kat.'i 
yet edeoeği müddeialeyh Zatife Ün _ 
vere ilanen tebiiğ 1lunur. 941/462 

Za.yi - Hendek orman mektebin _ 
den aldığım şahadetname üe Yük.sek 
orrnan m~ktebinden 8ldığım tasdik
nameyi zayi ettim. Yenilerin. çıkara~ 
cağımdan :!.>!derinin hükmü yoktur. 

Cemil Tcışkır 

,, , 
TURK TICAR~T -~ANl(ASI A.~ 
l(UPONLU VADE:LI M~VDUAT · 

PARAN 1 BURADA i'LET 

~ 

A.n.aihat i.stasyonları ne Avrupa hattı iStQ.syonlal"l ara.~ında bazı şartlar
la perakende hamulelere tatbik edılmekte olan d0~rıı nakliyat muame_ 
lesi 16/6/941 tarihinden itibaren: 

Tam vagon hamulesi ile Haydarpaşa veya Sı.rk~ci ye gelen hamulelerle 
Haydarpa~a. veya s,rkec:de tahmil ~n uifleuıne ni.:amnrun.e:si mucL 
bince katarlara kabul olunınıyan ve kabulü bazı .ş.araite tabi bulunan eş
ya ile nukut, e.;lıam, C!va •• gib, kıymetli eşya ·ıec:ınlı hayvanlar hariç 
olmak üzerCı• tam vagon muaınele3ine tabi hamulelere fü~; duba vaziyeti 
mü.said olmak şartile, Hayd:ırpaşadıan Sirkeeiye veya Avrupa hattının 

herhangi bir istıısyonuna · ve bilmukabele Sı.rkeciden Haydarpaşa.ya veya 
herhangi bir anahat istasyonuna nakaıerinde taı1ıb!k edilebile<:ektir. 

Fazla tafsilat için ·Haydarpaşa ve Sirkecideki demi...;rol anbarlarma 
mü.ra<:aat edılmelidir. cı3lln) cı4367u 

Belgrad orman işletmesi revir amirliğinden: 
1 - İşletmemizin Kurtkemeri b<ilmelerillin :ı..ra depolarında teslim 

edilmek uurl «3000 metre mikap meşe kerestesi 6/il/941 tarihinden iti -
baren on gün müddetle ~ık artımuya konulmuşt\ll". 

2 - İşbu cı30011 metre mikabın her bir «100•• metre mikabı ayrı ayrı oL 
mak üzere partııer halinde ar~ırması yapılacaktır. 

3 - Beher metre mıkfi.'bın muhammen fiaıtı u25ıı lira olup her bir 100 
metre matA.p için % ? ,5 teminat ayrı ayrı olmak üzere her birisi için 187 
lira 50 kuruştur. 

4 - Muvakkat ıteminat revir veznE'sdıe artırmadan evvel teslim edile
cektir. 

5 - Artırnıalar birbirini mü.teakip icra edilmek . ü~ere 16/6/941 Pazar_ 
oositesi gi.iuıi saat 15 de Büyükdere ı-evir amırliği b.nasında. yapılacak-
tır. (43J8J 

Emlak ve Eytam Bankasından 
Esas 
No. Yeri Kıymeti 

800 Hasköy Sütlüce İmrahor 16070 lira. 
köşkü caddesi es!ti 35 . 
35 mükerrer, yeni 

183, 185, 187 

Nev'i 

Kargir 
b\Ilalı 

Mesaha.sı 

39,85 M2 

Temioa!ı 

1607. lira 

YWkarıda. &batı yarıılı gıcyrim.enkul peşin para i.iJ v~ k:tı.palı zarf usuli-

le şu.bemiz ~tı.ş konıisyonu huzurunda. satılacaktır. 
İhale 19.ô.J41 Perşembe gıün.ü saat 14 dedir. İsteklilerın şubemiz emlak 

ser.viBine mürMa.ı•,ıa. bir lira makaJiltn.de alaca.klan şarLna.c.ae hükümle. 
rine muva.f\lc teklif meki.ublarını bildirilen gün ve saaıt,te ~ubemiz satış 

komiByonıma. veya ıhaie sa:ııtll\e yetişmek s uretile iaaeli ta.a.hhtidlü ola • 
raık postaya. vermeleri. l4079) 

Sinop C. Müddei Umumiliğinden: 
:inıalesi 00.5.941 günu'nde sa.at 14 de ıta.kar.rür eden Sinop umumi ce. 

za. evindeki mahküm ve mekvuflara 941 mali yılı içinde verilecek 182500 

aa 292000 a.ded ekmek yevmi mezkürda şa.r.tınam.esine uygun talib çık

madığto.dan 2.6.941 ıtarihinden i~baren yirmi gün müddetle ve kapalı • 
zarf usulile yeniden eksiltmeye çıkarı.lm.Lştı.r. 

Yevmiye 500 ila 800 ekmek verilecektll". 
Bedeli muhammen 37142 lira 40 kuruş olup teminatı muıvakkate 2786 

liradır. 

ioARuiNi siuN is BANKAsıNoA 
iKRAMiYELİ HES AP. AÇ~ 

Toprak mahsulleri Ofisi Umum 
Müdürlüğünden: ,, .' 

Bir fen memuru ve bir 
ressam alınacak,, 

Umum Müdürlük merkrzi·ıde 170 lira ıtadro tahsısatlı bir fen memur. 
luğu ile lllOO.. l:ı·a .ıtadro tahsiSatlı bir reisamlık münhaldir. 

İsteklilerin a.~ğı.cb yazılı vesikaları ile nihayet 10.6 941 akşamına ka_ 
da.r bizzat vey:ı. yazı ile Ankarada Umum Müdürlük Za.t İşleri Müdür_ 
lüğüne mür::ı.ca:ıt etmeleri lazımdır. (3019) (4262) 

1 ~ Nüfus hüviyet cüzdanı. 
2 ~ Mekteb şehadetnamesi . 
3 - Hizmet vesikası. 
4 - Askerl ik terhis tezkeresi. 
5 - Doğruluk kA.ğ:ı.ciı. 
6 - Sıhhat raporu. 
7 - 3 aded vesikalık fotoğraf. 

Türkiye Cümhuriyeti 

ZiRAAT · BANKASI 
Kunılu.ş tarihi: 1888 

100.000.000 Türk Lirası 
Şubt ve ajana adedi: Hl 

Zirai ve ticari her ne'fi. banka. muameleleri 

PARA BiRiKTiRENLERE 28.800 
liRA iKRAMiYE VERiYOR 

Zirsat Bankasında kumbaralı ve ibbarsıı tua.rruf lıe•b'ınnda 

enaz 50 lirası bulunanlara aenede • defa 9U,Uecek lr.ur'a a. aptı . 
d&ki p.lAna göre ikra.mlye dajıtılacak.Wr. 

. 4 Adet 
4 
4 

40 
100 
•20 
•60 

" 
" 
" ,, 
" 
" 

1.000 
500 
250 
100 
50 
40 
20 

Lirahk 4,000 Lira 
,, 2,000 .. 
" 

1,00C> .. 
.. 4,000 

" .. 5,000 .. 
" 

4,800 
" .. 3,2DO 
" Dik.kat: Hesablanndaki ı;>aralar tJ'ir ııene iÇinde 50 liradan aoaiı 

düşmiyenlere ikramiye çıktığı takdirde ~ 20 fazla.sile verilecektir. 
Kur'alar senede 4 defa, 11 Mart. 11 Haziran. ll Eylf.ıJ., 11 Birin

ci Kanun tarihlerinde çekilecektir. 

İhale ~.6.941 razarıtesi günü saa.t 14: de Sinop C. Müddeiun1umlliği ...................... ..... - ... ·-···•••• .. ••••••• .............. ...... - ·---· .... · ···-·-------
Son Posta Matbaası: N~yat Müdürü: Selim Ragıp Em~ dairesinde y:ı.ıpıla.cakıtır. 

. Şart.name ta.ta günlerinden maada bel'gÜn Sinop C. Müddeiwµ.umil!ği . A. Ekrem · U ~ AKUC.11. . 


