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makineye 
Verilirken -------Sarirede 

muharebe 
devam · 
e iyor 

Son Fransız 
tebliği 

- lngiliz ve Gol kıf aları 
Şama doğru ilerliyor 

Şam.ın havadan görünu~u 

lngiliz liloıa Lübnan ıahille
rine bir müfreze ihraç etti 
Vişi, 9 (A.A.) - Harbiye ne

zaretı tebliğ ediyor; 

Mlttellkler ır LONDRA VE 
Sarırere VİŞİNİN Filıı.1;:ıın ve Erdünden gelen İn

gLhz ve Go!cü kıt'alac 8 Haziran
da Suri~ hududunu geçm. şlerdir, 

bunlar Şama doğru ilerlemeğe uğ~ 
raşmaktadırlar. 

· glr-iler TEBLiGLERI 
KD~aat:m.ız şecaat!~ vazifelerini 

ifa eylem.ektedir. Bır zırhlı, "bir 
kruvazöi vesair gemilerd'2n nıü

rekkeb bir İngiliz f.losu, Lübnan 
sahilinin bir mıntakasına mitral
yözlerle mı.i.~ehhe:-: küçük bir kıt'a 
çıkarmıştıır. Bu kıt'a esir e<iHrr.if
ti.r'. İng I z tayyareleri muvaffaki
~tsiz bir surE'tte Haleb ve Şam 
tayyare meydanlarını bombardı
man etmiş, Rayak tayyare me)•da
nını rrtiıtralyôz ateşine tutmuşlar

dır. 
Kudüs, 9 (A.A.) - General 

Kntru bir be:;annaın neşrederek 
Surıye ve Lübnanda yüksek ko. 
ıniserlık vez:a"f ni deruhte eyledi
ğini lbildfrmi.ş ve Suriye<le bulu
nan Fransız ordusunun müttefik 
orduya iltihakını tavs:ye eylemiş
tir 

inaiiiz adalarını . 
istila teşebbiisU 
başhyor mu? 

Berlin ve Londra · 
hareketin yakın 
olduğunu teyid 

ediyorlar 
Berlin, 9 (A.A.) - Bir hususi 

muıhaıbir bıldirıyor: 

- Şarki Akdenizdc ve şarkla ye-

Harekat Şeria 
vadisinde oluyor 

' r 

ingili• ve 
:l'ran•ı• 
teliltğlerl 

Mii.ttefik ku.vve~T er btı§kmnandam 
\7ilso:ı 

Kahire, 8 (A.A.) - İngiliz Qr. 
t~ark karargahının tebliği: 

Suriyede, bu sabah erken. Ge
(Devamı 3 iiıicü aayfada) 

1 iki tarafın 
' ithamları 

lngilizler vaziyeti 
izah ediyorlar -

Vif i : "Vaziyet soğuk 
kanlılıkla takiti 

edilmektedir,, diyor 
Londra 8 (A.A.) - İnııil

teTe hariciye nezareti, bugün, 
aıa"1dak.i tebliği neıretmiştir: 

1 Temmuz 1940 tarihli dek. 
l.araayonunda, İ(ngiliz hükume
ti, Suriye ve Lübnanıll hasım 
bir devlet tarafından işgal e .. 
dilmeaine ve ln.gilt~renin nıü • 
dafaasını taahhüd ettiği Orta .. 
şark memleketlerine karşı biT 
hücum ünü· olaralt kullanılına
aına müsaade eqt'mİyeceğini 
bildirmiştir. 

Bu sarih ihtara uğmen, 
Vichy hükumeti, Mihve.- dev -
letterile işbirliği siyasetine de • 
vamla, Suriye ve Lübnandaki 
hava üslerini Almanya ve İtal
yanın emrine tevdi etmiş ve 1 • 
rakM.k.i .&si kuvvetleıre harb 
malzemesi venniş.ir. Suriyeye 
~ ıızımatı baılamıştır. 
Vidıy hükCimet.i, Suriye ve Lüb; 

(Devama 3 üncii sayfada) 

ni b:r hareket hazırlandığını gös. 
teren sar.ih işaretlere ve Alınan 
eıfikarı umumiyes nin Ortaşark 
m ntakası..pın -kat'i harekat mınta
kası olduğuna kani bulunmasına ,.. 
rajrn.en.. ~u cıh~t telısrü:L ettirH
ni.elid~ ki Alman askeri. ricaFnin 
beyanatı, da·ma, yalnız gJrb cep
hesinin kat'i olduğunu söylemiş-
tir. Mareşal Von Brau~hitsclı':n 
Fran<;ada ve Mans civar ·nda seya
hati, kıymcth bi; :ş.3r~tt·r. Girid 

r:: Askeri :vaz1ret ::ı 

Akdeniz muharebesi 
yeni saf haya girdi 

umumi provasındaa sonra, Alman C9 • h k l • l k ht / l ki k zimamdarları. y~kın bir tarihte, uurıye are e ı ar l mu eme o ma an çı -
kat'i ımuharebeyi l\hnş üzer·nde mı.ş, muhakkak ve mukadder devrine girmiştir 
\·erecflkl'd'd ir . w. , 

Londra. 8 (A.A l - Royter: Radyolar~ . ~~ledagınıı.ı mman 
-n._ l t "ırı . Lord Beaver- dikkat edebılinıruz k·, her memle-
~v e !'la.. · d 5 · · d h 

brool< Kanada ya hitaben ncşret-ı ketin neşrıyatı:n a, u~tyeye .'" a-
• . '. • , ·d· 1 1 :lteren ·s- &erler iki gündenberı. neşrıyat 11 -

tıgı btr ;nesaJ a, n.g • .n 1 l birinci veyahud ikinci 
tilfusı saatinin yak.iaşmaKta oldu-ı rdasın ad ya mu··hı"m olanlar arasına · ı · k' erece e 
ğı,ı.~u söylemiş ve dem ·ş r ~.: geçmiştir· Bu hal, lier tarafta dik. 

Istilaya ne zamaıı tcşebbus e-1 katin SuTiyeye tevcıh edilmi~ bu -
dilcceğ.ni bilmiyorum, fakat mu- lunduğunun alametidi• 
haıkkak olan b ; r Ş"Y vardır, wo rıa İngilizler ıöyle sÖ) luyorlar: Al -
muharebe &aatlnin yaklaştıgıdır. manlar, gün geçtikçe Suriyeye yer. 

İngiliz m;ııet :, bu muharebeye leşiyorlar. Tayyare mcydanlannı 
kat'iyen ter~ddüd veyahud . tees- 1 ellerine alıyorlar. Tc,~~~ hazırlık
süf zilhniyetı ile girmiyor. Bız, bu ı larile meşgultJü,l~r. Al.~.ı;)ırrm ceb 
muıharebcye :;?'ık le ve dilimizi ~~~ d~niz_altıları ~}'tiye ve · Lübpan sa -
nuşanlarm he-p;,;inin tasvib . ettıgı 1~l~rınde clf.Jafıybrlar ;e ore.lllkla
bir dava için bir dar!l~ indırmekie ı k! us~erden 1.{stıfaqı;_-:;erlıyorlar. Hat. 
mes'ud bir halde g·riyoruz. ta, ~ır. Ma~tl\.,. ~grurı.1 da tayyare 

Fakat sizlerden çok şeyler bek- benzını getirmı~~.:;:_-·,', il "" 

liyoruz. ' . . ~~na_ muk_abil:-~}f\~ n.I~~ .~a ak-
Garb ufkunu gözliyoruz, gemı - <> mı ıddıa edıyorlar ve . c(butun bun 

1.-ti bekliyoruz ve Kanad~ ı;lomin - l~nn. ~epsi yalan.dır• Jn~il!~ler . S~
rı ile rıyeyı ı~gal sevdasına d•ıştuklerı .' -

,,,. ................................................................. -................................ ~ 
1 Teni ticaret 
ıl anln:şma.~1. 
ıf Almanlar lzmirden 350 bin 
1 liralık incir s~tıri alıyorlar 

Mareşal 
PeteDİD 
mesaıı 

'~Çarpışıyoruz,; 
-

"Bu araziyi 
müdafaa etmesini 

bileceksin iz,, 

«F rlUUG sabrlı müttelill.ine. 
lıarıı ilk olarak ailah çekme· 
mİf olmakla mültehirdir» 

Vichy 6 (A.A.) - Ofi bildi~ 
yoT: 

Bu ı,bah Suriye ve Lübnana ya
pılan tecavü31ler uz:r.rine, marepl 
f>etain, Suriye ve Lübnandaki Fran 

1 

sızlara hitaben, yükse_k komiser ve 
başkumandan generai Dentz' e bir 
mesaj göndermiştir. 

Mareşal, mesajtnda, bu tavsif 
edilmez hücumun muhalif fTansız
lar tarafından yapılmakta olduğu .. 
nu ve İngiliz kuvvetleri tarafından 
müzaheret gören bu Fransızların, 
Fransız hükümranlığını müdafaa e
den kardeşler.inin İcaoım akıtmakta 
teredd~d ey)t~cd:i,lderini tebarüz 
ettirmiştir. 

Mareşal demiştir iti: 
Fransa, sabık müttefikine karşl 

ilk olarak silah çekmem~ olmakla 
müftehirdfr. 

ccSiz oradasmiz ıı 
MaTeşal, bilahare, tecavüze ha. 

hane ha.ztTlyan propagandanın Su
riye ve Lübnan' dak.i limanlara AL 
man kıt' alan ihraç edildiği iddia • 
aında bulunmuf olduğunu hatırlat-

(Devamı 3 üncü sayfada) ......................•............................. 
C Düşünceler =ı 

• -ı1ıı Alem 
Beyoğlu. cııddesinden ge~iyoru.ı, 

gözümüz süslü. bit vitrinde g~eı 
bir kt.ı.1114§a ili~ıi. trzerinde 90 lira 
yazılı küçük bir etiket görüyoruz. 

Basit bi1' hesab, kumaşın metre
si 33 liıra.ya geıir. 

Bu., Karun senJethıe malik müs
tesna insanların alabildikleri bi1 
kumaş değildir, bir roklcırmın sır. 
tında göriitJJorıız, urtık kulağımız 
da, gözümüz de alıştı. 

* Fransa.nı.tı Lyon şehrinde yece 
yarı.sı mü.111Lm bfr zabıta kuvveti 
seferber edilmiştir. Bir ticaret e .. 
vinin antrevosıı muhasara edili• 
yor, kapısı kırılıyor, içinde en ne .. 
fts cinsirtıden top top kumaş bu
lunu.yor. 

Bu. ticareth.a'.'ıe bt4 kumrışlarm 
metresini 450 fmng'L satıyormuş. 
Fransız meslektaslar~mız : 

- Bii.yük skandal, dediler. 
Küçük bir hesab dah:ı yapiLk, 

450 frank bizim paramızla azamı 
13 lira eder. Ri.! burada i•ç mMi 
pahalısını alenen salıyrnıı:z, diişiin

meden alıyonız, utan1nadaıı söyli. 
yerek giyiyomz. .A.k~am olduğu 
zaman da rar!yonvn: 

- Vatandaş iktısad, dedığini 

lzmir piyasasında mevcud üç bin tonluk 
incir stoku tamamen sablmak üzere 

Almanya ile yapılan ve ye
kunu 15 milyon liraya yaklaşan 
takas anlaşma:arı şehrımizdeki 

alakadarlara teb! iğ olunmuştur. 
Ticaret Veıkaleti aynca tictıret 

:müdürlüklerine \•e ticaret oda
larına bir tamim göndererek bu 
anlaşmaları· izah etmlştiı:'. 

Öğrendiğ lmiz~ göre son defa 
• Almanya ile yapılan müzakere
! lerde İzmd-rlen 330 bin liraJık 
S incir satışı üzerinde mutabakat 
: Jıasıl olmuştur. Bu partide alı.. 
i nacak incirlere iyi fiat veril.. 

miştir. Ayrıca yüz b in liralık in
cir için yeni bir teklif yapılmış
tır. Bu suretle İzınır piyasasın. 
da meıvcud i.i.ç b n tonluk incir 
stôkll tamamen scııtılmış olacak
tır. 

Almanlar, kuru incirden kah 
ve imal etmektedirler. Bunun 
için Alman:vad.ı üç fabrika var
dll'. Bu fabrikalarda incirden 
yapılan kahveler hakiki kahve4 
den ayırd edilamemektc ve süt
le kanştırılarak yenmektedir. 

~ ······················-·· ............. -·····-·--········ .... ···············--·· .......... ·"' 

icfti uasaft edilmeli 111 
Anket gün geçtikçe 

hararetleniyor, siz de 
iştirak ediniz ! 

@rtlt!ljtfl;tı;ı 1 UHfi@flMJffiı 
Sert bir içki : Hindis- Yasaktan evvel 

tancevizinin sütü şuurlu bir mücadele 

ulfratla tefriti anlamıyao 
için değil içki, hatta ıu bile 

muzırdır» 

Bir mÜ§ahede: «Bir kadan 
kucağında bir yavru, kolunda 
ıağa ıola yalpa vuran bir 

adam .• >> 
e Niğde JJf. F.: 
c- Maksadun }uç kimseyi ,t,en- e Galatada Boalor hanrn

kid değildir. SadC'ce içkinııı iyi- da 3 numtıTatla ,,1.: 
liği, fenalığı hakkında bir hüküm c- Ankctinize bır hikaye ıle 
vermeğe çalışmaktır. Her hadise- başlıyacak bir müşahede ile niha.. 
nin iyi veya kötü nam alması onu yet vereceğim: 
yapanların karı:ı.kterlerinP. bağlı - « Vakıtile içkiden hoşlanmıyan 
dır. mutaassı.b bır hocaya o şehrin de-

Ü'ıç kadeh rakıdan sonra saldır- likanlıları ne yapıp y:ı·pıp rakı :
masına sarılan bir adamla, evinde çirmek fatemişler. Bu arzularına 
veya herhangi bir mecliste ara bir türlü muvaffak olamayan 
sıra günlük yorgunluğunu güler - gençlere bir sokak yosması müra
mek için ,i,çen bir zat elbette ki caat ederek: c:Bu i~i bana bırakın. 
müsarvi sayılamazhr, ben hocaya rakı içiririm. demi~ir. 

Bu iki ti~ bakarak hükürrJe. Bu maksadla faalıyete geçen 
rimizde münforid hareket etme- kadın, günün binnd" hnsta çocu-

( ArbA aayfa 7 aülun S le) ( Arkaaa sayfa 7 liitun 4 te) 

ibret verici hayat sahneleri -Nedamet getirmiş meşhur dolandırıcı 

Mahmud Saim 
Kendi kalemi 
ile hayatını 

-anlatıyor 
• 

Garib, heyecanh, 
hayıı t verici 

ifşaat 
• 

BİR DEVRİN İÇYÜZÜ 
---------:•---------

.Yakın da "Son Posta,, da 



\ 

2 ... Sayfa 

Hergün 
lngilter;;i~- · 
Saglam tarafı 
~----Mo.hittin Bb'l'tD 

Resimli Dlak&le ı Faydasız nasihat/ar = = 

cTasviri Efkar» da C. B. lınzalı 
bir yazı, ihakl! olarak destan nev'L 
ni istismar edenlere çatıyor ve ya
zısının sonunda bilhassa şöyle di-
yor: 

c ••• Türk destanı ismi altında 
vezin.szi. kafıyes'z, m~nasız, baş
sız, sonsuz yazıları .görünce, des
tanımıza olan sev.gimiz yüzünden 
içimiz sızlıyor. Ve yeter :ırtık böy. 
le laübaliliklcr diyoruz.> 

C. ıB. nın yerden göke kadar 
hakkı var. Milli duyguları bütün 
azameti ile canlandırması lazım 
~l~n bu y_üks~k ·mevznun, aceomi 

• (Devamı 4 üneü Si1f'Ua> 

Rumi ıeoe 

13!>7 -Mey .. 
'J.7 

HAZİRAN 

9 
Rosrn.i seııo 

1941 

Arabi ae:ıa 
1116) -Hn:.ır 
85 

PAZA.RTES 
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::ı. l), 

ô 29 

8 49 

Ôğle 

=>.~o. 
V, 1.8 lll 

4 31.l r: . . 
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9 Haziraa ,.. SON POST~ SayfJI '3 

f Telgraf', Tele:fon Ve Telsiz Babe:.leri 
Müttefikler Suriyeyel Amerikan gemileri ır Milli Şefimiz 1 Londra ve Vişinin 1 İskenderiye Mareşal Petenin 

• 
mesajı 2 noktadan girdiler .Martinik sularında at yarışlarında tebliğleri 

neral :w ~U:~n:::::~ki karakol gezecekler ~nkara, 8 (Telefonla) - naru t~~~ıı!ıa~~o:a~~~-~1- mış ve{::~:- ~y~:c~::::d::. 
müttefik kuvvetler, Alınan müs - Milli Şefimiz bugün fıpod'ro. tıına koyacak mahiyette tedbirler Kahire 8 (A.A.) - Mısır da - mişııi.r: 

tekrar 
bombalandı 

taıhdiml~ri ve Alman nüfuz.unu de Fransız mu teşrif ederek at yarışlarını almakta devam etmektedir. hinye nezaretinin tebliei: Siz ki oralardasınız, bütün bun -
\ramlı bir sızma ile kendilerine alaka. ile takiı'o buyurmuşlar- Mütareke şeraitini pek çok te - C~martesiyi Pazara bağlıyan ge- ların yalan olduğunu biliyorsu .. 
hakim bir vaziyet temin ettikleri dır cavüz eden ve Fransanm sabıkhmüt ce, Iskenderiyeye bir hava hücu _ nuz. 
bazı mıntakalardan izale maksadi- Amerı· kan l . tefilderine karşı herhangi bir are- mu yapılmıştır. Ölü ve yaralıların Mareşaf, uçamıyacak vaziyetto 
ı s • h d d l , ,, ____________ _,.; kete geçmesine şerefinin mani ol - r. ~L 0lm~~1nda~ !..orkulma~-ftadrr. bulunan ÜÇ, yahud Jört t:ıyyare ha-
e uırıye - U U unu aşmış aroır. dug·u hakk.mda mareşal Petain'in raz.ra ""' .. "' ·K 

Eğ-er Almanlann bu mmtakalarda 

1 
'' T .Teygand son beyanatile tam te-ıad halinde Biıçok bomoo atlm~ş ve mühim ricinde, Suriye ve Lübnanda ne Al-

ls. A.lrrı .. l . •~ . tm . a· 1 aşması V 4 ha k t. ·ı · t" Z · t man hava kuvvetlerı·. n" de .Aln1an enge iZ an US erı ıı<=SIS e <eSJ- bulunan böyle bir harele.eti lngilte- sar vu ua ge ırı ımş u. ayıa ın ..._ 
·· d 1 b t k --- kafi miktarını tesbit henüz müm - askeri bulunmadığını t'l.srih eyle -

il'.lıe musaa e o unursa u, or aşar anlaşılmaz renin müsamaha ile lc.ar .. ılaması . " k"' d ~·ıd· s· d". t . mış ve demi!ıtir ki: 
müttefiklerin vaziyetinin emniyeti bekleneımez. un egı ır. ır u1man ayyaresı T · 

A 
•k H • düşürülmüştür. ecavüz, tamamılc haksızdır ve 

ni tehlikye koyabilecek ve A- merı a ancİye b • Buna bina·en, imparatorluk kuv- -------- Yakınşarktaki Fransız hukümranlığı 
raıb memleketlerinin mihver N ır muamma,, vetleri tarafından müzaheret gören H b . t d 20 yalnız bugün ilk defa olarak tehdid 
devletleri tarafmdan işgali ile ne- azırı anlaşma hak- hür Fransız kuvvetleri, bu sabah a eşıs an a edilmiş bulunmaktadır. 
ticelenelbilecektir. Bu j~e. Fransız kında izahat veriyor Amiral Darlan ve General erken Suriye ve Lübncına girmiş - 200 k «Çarpl§tyOl°U2>l 

J.arm ve Arabların işbirliğirıin el- v d h kk .. T . lerdir. y:.i'nin tebliği top amyon tedMı"r·a. reşal mesajını jÖ)'"I'! bitırmek-
~ edileceği ümid olunmaktadır. V~ington, U (A.A.) _ Haridıye eygan a IRua aymtS ~ 

T el • .. -L- t• İ · · b" Vichy 8 (AA.) - Salahiyettar • ._ t• d·ıd· H kl b. d lı 
ayyar enn ınm~re ı nazırı B. Cordell Hull, dün gaze- gaze 0SIRIR 1r yaZlSI ıg ınam e 1 J a ı ır ava ıçın, tari in va -

K h" S ( \ A) İ gT ha bir membadan tebliğ ediliyor: tana emanet ettiği arazinin tama -
aı ıre, ı . . - n ı lZ - t.ıeciler .lwnferan.sınd:ı., Amerika - Jngilizlerin Suriyeye karşt yap -

Va lruvw-tleri Ortaşark umumi ka Birleşik devletleri ile Martinikte- Londra 8 (AA.) -- Daily Te - hkları taarruz hiçbir suretle kabili Kahire 8 (AA) - lngilız Or- :~z~~i c;;:~:ıfai;inet~:~~~ııy~i;~~~kB~ 
rargaıhınm bu aqam neşrettiği ki Fransız makamları arasında bir legraph gazetesi Weygandla Dar • müdafaa değildir. Olsa, olsa bu ta- taşark \1rrİUJTl.İ ~rargahmın tebli - si..<ıiz. Benim ve bütiın Fransanın 
hususi tebliğ! anl:x:ma vukua geldilnni ve bu lanın hala geçinememekte olduk - anuz B. Çörçil taraftndan Fran - ği· -r-- ~· · temennileri, sillinle beraberdir. 

İngıliz hava ku;vvetleriı.e men.. anlaşma mucfoince, Amerikan tay larını yazmaktadır. Maa..oıafih ga - sanın içinde bulunduğu feci vazi- Libyada, Tobruk"da, iki taraftan 
•-ı... 1 b ·· h d d l · · 1 · · M t' t W d' v· h ' · h · "f d d k · t topçu faalı"yett" oln1u~tur. Sollum Hür Fransu:ların tebliği suıu tayyare er. u.gun u u u ge- yare erının ve ıgem.ı erının J ar ı- ze e e)"'&an J.n ıc Y mn attı yetten ısh a e e ere , ımpara or .. ~ 
~ek Suriyeye giren İngilız İm· nik suları açıklarmd,\ karakol ge- hareketine uymak hususunda çok luğunu ele geçirmek hususunda tat- mıntakasında, şiddetlı keşif kollan Londra 8 (AA.) -- Hür Fran-

lu fik k ı l"lerı· su·"rüklendı·gı··ru· tah • t '- b"k .ı!!I pl~ b' d dd faalı"yeti" devam etıni~tı'r. stt kuvvetleri umumi karargahı -parator le ve mütte . uvvet ere zeceklerini bildirmiştir. mm e meıı; - ı eı;ı.pen ... mn ır evaml a o- """ t d. l h·ı· Habeşistanda, şarki Afrika ve nın bugün öğleden sonra neşrettiği 
ıtam müzanerette bulunmuşlardır. Filhakik3, Martinik umum] va- e u. una 1 ır. bı·· 

T . t · · F · k - .ı b b garbi Afrika kıt'alac1 , Oıno neh - te ıg: 
1lerliyen kıt'alar üzerinde karakol lisi A.ıni.ral Robert, garb yarım kil ımes gaze esının ransız mu - lngiltere encıi taarruzuna se e • 

l t l · d d • harriri de Vichy adamlan hak.kın- olarak Almanların Suriyeye ihraç rini iki noktada geçtikten sonra, i- Hitler - Darlan ~ıya:;eti, lngilte-
'UIÇUŞ arı yapan avoı ayyare erı, resinin emniyetjni halel ar e e - da dı'kkate deg·er ·b ı"r mak .. le neQ _ H lerlernekte_ıir. ~-al<lc bı·r ge,..;d _ reyi ve müttefikte"Tını ag·ır bir iki 
L: b- uka l k 1 t .. ~ edilmesini göstermişti!. albuki, cı; ~.. ,.-
ıı.uç ır m vemet e afjı aşma- bHecek hec t,ürlü hareketten e. - rederek Weygand'ın anlaşılmaz bir Marselkeblr'de hiçbir Alman yok- de, düşman yüzden fazla ölü ver. •rk kar .. ısına koymu~lur. Ya gayrL 
mışlarcbr. valkk.i eyliyeceğini taahhüd etmış- muamma halinde kaldığını yazmak le.en İngiltere bizim filorruz.u mah- miş ve binden fazla esir terkı:tmiş-1 faal kalacaklar ve Vid1:> 'nin mu -

FNIUAz tebliğleri tir. Amerika Bırleşik devletleri tadır. vetmeğe teşebbüs etmi,tir. Dakar- tir. Bundan başka, 20 top, 200 kam vafakatile Alman. İcuvvetlerinin Su.. 
Beyrut. 8 (A.A.) - Fransız baş hükumeti, m.alôm olduğu üzere Muharrir diyor lc.i: da gene hiçbir Alman mevcud ol _ yon; biıçok mitralyöz ve Lüyük dyeye yerleşmesine müsaade ede-

lmunandanhğınm tebliği: Fort ~ de - France'da bulunan Weygarid Fra.osanın müttefiki o. mamasına rağmen bu bi.iyük li _ miktarda başka harb malzeme,.; iğ- cekler -ki bu takdirde Suriyenin is-
İn.giliz kuvvetleri bu sabah Fransız · altınlarının nakl iyatından lan l~iltereye karf( harbetmesini manı ele geçirmek te~ebbüsönde tinanı ettik. Ric" at halindeki düş - tiklaü kaybolacak, Fraı•sa Suriye _ 

3.45 den ıtibaron Suriye ve Lüıb- Fransız ımakamla::-ı tarafından ha.. istememe& mümkündür. Weygand bulunmuştur. Gabomda, Kamerun- man; şiddetli ısureLte tak.ib edil ~ deki mevkiini terk~Jecek ve Su _ 
nanın cenUıb hududundan taarru _ berdar edilecektir. Martinik sula- herhalde bilir ki üstadı olan F och da, yeni Kaledonyada., Tahitide mektedir. rive. Türkiyeyi, Ira~•. Fılistini ve 
za geçmrşlerciir. Öncü kuvvetleri- rında Fransız gemilerinin bütün hayatta ol3ayd• hiçbir zaman böy- hülasa İngilteren:in Fnnsaya oy'Un K b Mısırı tehdid eden kuvveti~ bir ka-

L-~ka·tı'"'dan da Amerikan hükti- le bir ihaneti ta.svib etm~zdi. Her oynamak istediği her yerde de hic;- 1 rısta sı·vı·ı halk 1 ra. d. eniz ve hava _ı.issü haline gele_ miz dü~nla temasa geçerek tali- m:U.~ .. l 1 k .......,.tı· ma.ıu·mattar tutulacaktır. ne o ursa o sun Franaada şimdi bir Almanın bulunmadığı ayrıca ce trr- veyahud, Vıchy'ye sadık ka-
mat dairesınde muıharebeye de.. u= w d t. ~1· d h 1 k 1 1 Buna mukabil, Amerıka Birle- eygan na a ünyant11 ürmetini tayanı kayıddır. Lefko~, 8 (AA.) H.llcn an uvvet ere çarpı~ma ihtim .. li . 
v.a.m etmektedirler. muhafaza eden yegine şah1iyettir. O ·h el K ni d h" g.. 1 k · d'd S Şik ..ı,.,,"letleri hükumeti Martinik « ç, dört Aın.n tayyaresi» mı· ver tayyar eri ıbrıs üzerin- a 1 oze a ara • şım ı en u-

Şam civarında Mezze tayyare ~· ' Amiral Darlan d b 1 1 makamların" Amerikan memleket D la Suny· ede genelial Denlz birbir ıden yalruz Yunan·staııla Suriye riye e u unan A marılara karşı ha-
"""""'...ıanı İngiliz tayyareleri tara- "' ar n hakkında hiı tahlil ya - .,. k k ~·""";r-u. ı--=--JI.... • ·ht' aç n addele Alman askerinin mevcud olmadıgwı arasında normal yollarım deg~;ştir- re ete g.eç. ece ve diğt-~ .Alman 
fından bocrı:ı..alanmıştır. Hasarat t:n.ııucn. zarurı 1 ıy · 1 n pan muha.11rir, am.iralm bidayette k 1 1 -

w alın t ı temı·n evlı"ye c_,ı_ nı iddia etmiştir. Yahm: lraka geç- meğe meob·.ır kald ıkları zaman uvvet ennın ge mesu.~ mam ola -
V··'·uı'-··Jmuş 1·se de ı·nsanca zayı"at ası vası a annı ., · - mütterudne ihanet etmek niyetinde kt \,lı.l\. "'"" __ ,_... y ı b d~ ] · 1 miş olan bazı Alnıan tayyareleri uçuyorlar. Normc.l yoı· 1~ ada u·· ze- ca 1

• 
'"~~ır. anız u ma v.e erın o madığmı ve ancak. Almanyadan T b" ·ı 'k" · h ı Y<>ktur. h . li Suriye tayyare meydanlarında ka - rindenıdir. Böyle bir mecburiyE:t . a. ı~tı e ı ıncı . "· su~~ti kabul 

3 ta
.-.- .ı::..:~:ldu·· Fransayıa veya ud Fransız şıına daha iyi şartlar elde etmek için ça- . . 1 _.ı! • edılmıstır Bu şera tt ı D 
71ı-- .......,_.. raya ınmıf el'Ulr. !)u saatte manda halind ·· t l · k · ı e, amua ar_ 

A.f:rikasına gönderilmemesi şarttır lıfllllŞ olduğunu zannediyoı ve di · _ı dak b .. e mıın.v~r ayyare erı ço lan'ın Fransız impara~orluc;,.•nu ted 
B t 8 (AA) Suriye<leki ..,tın i ütün meırıl~ket dahilin~ k kt k d 1 R .,,-eyru ' . . - : Amerikanın notası yor iti: yu se en uçma ·ta ır ar_ es.m<>n ricen Almanyaya venn k v d"" -

""--- k tl · ku d l g· F k de yalnız üç, dört Alman tayyare- bildi ld"ği .. d"' e e uş L'n:ı.usıız uvve erı ma.n anı ı- ''·""m· gton 6 (A.A.) _ Hari _ a at tdldid ve riyakar neva _ r. ı ne gore uşman tayya- 1 . b' ı··· k . . S 
bl

•v. v-.,.. I d si kalmıştır ki bunlar da uğradık- . .. . • .. . man a ış ır ıgı yapma sıyasetı, u-
nı~ t.eı ıgı: 1 . b bah .... ciye nezareti Vichy ile Va,ington lziş enk·n devamı tazyiki altındı\ Dar farı hasar neticefil. olarak topra - relen dün saban .Kı?rıs uzerınden riyede vukua gelebilecek biitün çar-

Ing lız kuvvet.erı, u sa uçu araS1.Dı<iaki münasebetler haılcıkında an en ini ruhan ve bedenen ga-' ğımıza inmişlerdir. uçmu.şlarsa ela hıçbır bomba r.tıl- pışm.alardan tamamill" me3 • ul ola-
45 geçe Suriye Lübnan hududu- birkaç gün evvel alınan Fransız libe teslim etmiştir. Hıtierin «Alsa_ marn.ıştır. KıbrısltLır Ş!'hirlerin dı- caktır. Hür Fransız kuvvetlerini a-
na hucum etmişlerdir. Fransız or- notasına verilecek cevabı hazırla -' ce - Lorraineıı den bcl,kaca bütün İngilterenin 1™mfaatleri şında yerle:;>rr~eğe çal!şıyorlar. lakadar eden vaziyet"" gelince, bu 
d!uları, bütün noktalarda parlak maktadır. B. Hull ta:-ahndan Fran şimali ve şimali şarki Fransayı da İngiltere her vakit takib ettiği kuvvetlerin hedefi, dairr.a. Alman 
bir surette mukavemet etmektedir sa hakkında yapılan bcya11at bu ce- Almanyaya ılhaık etmek astedijini usule müra.caa~ eat:rck Suriye ve Fransada Dögol vf"ya İtalvan, dü .. ma!1ı her buldu -
Üç İngfüz ta.yy&r~i düşürülmüş, va~ın mahiyeti. hakkınd2. sarih bir Darlan çok iyi bilir. Ancak, şeref- Li.ııbnan halicını maddi ist1fadder ğu yerde vurmak. Frarı!llz <>nl'I mi. 
müteaddid tank tahriıb edilmışfr. fikır vermektedır. Umumıyetle ka- sizliğe düşmüş olan herkes gibi o vadi ile, ablukanın kaldınlması taraftarı i:d -Ü ha Y rasını muhafaza etmek ve mü1te-

ş,,,..., Hal'€1b ve Rayak tayyare mey bu.l. edildiğine .. g~re B _!-ler:ı;: Ha - da ihanetin en ziya.de iitifadc te- ve sterbn bloku ilP. münasebet te- •• ı ·· hl ,._ d } rek zaferi ve Fransantn istihl .. !sını 
d

_nl._., d.. t a.f d b ye ın Cuma gunu yaptıgı gıbt hare- min eden.ine başvunnaktadır. O ume ma .:.cum e İ :1İ ki k . . 
an Om · · g'b m.enf tl 1 k d' t ya aştırma içın her y~rde ve ıniim 

a arı UŞ..'l~an. ~r m - ketleT notayı hafiflctıne-ğe muvaf- Muharrir .özlerini 13öyl.! bitir - sısı ı• ı aa er e en ı ara.. Visi 8 {AA.' - Cl "rrnont FN- . 
ba dınıan edılnuştır k d" fına çek.meqe çalışıvor. Bu da gös- kün olan bütün nisbett<! lııgilte:"e-r · fak olamıyacaktır. Çünkü hüküme.. me te ır: ~ J rand divanı harbi dün, General de ve yardım eylemekti• ve ütikbl'IL 
Şamuı 80 kilometre cenubunda tin Fransaya veya bugünkü Fran _ Suriye tayyare meydanlarını tes- terir ki İngilız ıstilası, her yerde Gaulle taraftarı iki sübayı ölüme e de böyle olacaktır 

ç.arpapnalar oluyor sız şeflerine karşı sabrının tüken - lim eden Darlan şı.iphesiz yakında, olduğu giıbi burad da S!.l'fİngJt<:re mahkfun etmiştir. Divanı harbin 

Lon~-,. 8 (A ıı..} General dı"g~~nı" gösteren birçok alametler F.rans1z milledinden kP.yh~eti istif- f tl . t rgu) tayyare gerrıisi 
Cebeluttarıktan ayrıldı 

w:.., .n , men aa enm müdafaa noktasın - müteakib celsesinde de h~ttı üs-
Dentz'den Vişı,·Je gelen ilk telgraf vardır· sar etmeden, Fas' da ve Tun us' da da lm -' =================: da Almanlara başka üsler verecek. · n yapı ;ştı•·. Jng!ltere şarktn tüvadaki Fransız ordusuna men. 
lar, Suriyede Cebel Drüzdc Suvey vaziyetini fevk.ala.de fena bir hale tir. uğradığı mağl(ıbiyetı bizim s:rtı - sub 3 kişi İngilizler lehınde pro-
danın hemen cenubunda şiddetli sokacaktır. mıızdan çık::ı.mıağa uğraşmakta·dır. pat5ctH-~ )'"'c- --··--·· ·~··· • iJ 
çarp;şmalar olduğunu bild'.rmekıte- Sahil boyunc• Hırvatistan ile Aynı. zamanda bjr kı::.mı bize aid se, altı sen~ ıw.!deni haklardan 

La Linea, 3 (A.A.) -- Argus tay 
yare gemisı C.,belüttarıkta:- hare
ket etmiştir. At'antik istıkamctin
de deni7.ıe :ıçı!:m gemiye iki tor -
pido muhdb: refakat etmektedır. 

dir. Suıveyda, Suriye ile şarki Ür- Başka ırolların, Akadan Beyruıta olan Irak petrollerini de müdafaa istifade edenıemeğe mahkum e•i L 
dün arasındaki hududdan takrıben sa!hil yolu boyunc.ı ilerledikleri <k> Sırbistan arasında etmek menuu bahstir. Bu son JlOk miştir. Ma:hkumlara airl ı!mlakin 
35 kilometre mesafeci~ ve Şamın taıhmin olunab:lir hudud çizildi ta City derununda yaşayan büyük müsaderesin\! de karar verilmiştir. 
80 kilometre kadar cenubu şarki- Büyük bir mukavemet olmaz _ kapital.iatler!n men[aatleri vazi _ 

ded
. Berlin 8 (AA.) - Bir hususi 

sin ıır. sa rı...u mahallerın hepsi 2-1 .saatte 1N>te ne kadar hakim oldug~ unu 
D 

•· • k • "' muhabir bildiriyor: J~ 
General entz ın umumı ·arar- mu·· tt.efı·kler;n elin~ geçebilecektır Mc:terir: Salahiyettar bir kaynaktan öğ - e.~ 

geh1 Beyruttadır, Fakat İngiliz kuvvetleri ile Hür rerul-diğ:ine göre, 1-hrvatistanla ha-
İngiliz filosu Akdenize açıldı Fransız kuvvetlerinin ilerleyişı len Alman işgali alunda bulunan 

La Linea, B (AA.) - Bu sabah burada durınıyacakıır. Süratle şi- S1rbistan arasın.ela.ki yeni hudud, 
şafak.la beraber, Ark Royal ve Fu- mal !hududuna kadar ilerlemek ve Novisad'a kadar f unayt, bilabl\re 
riou.s taıyyare geınile-rı, Renown büfün Suri.ye saıhilinı işgal etm~k Kaiadağla müvazi surette yaptığı 
zU1hlısı, Sıheffieltl kruvazörü ve lazımdır. bir kavise kadar Drina nehrini ve 
torpido ve denizaltı filotillaları. tki noktadan taarruz Drina'dan , Karadağa kadar da tes-
tam süraıtle Akdenize doğru Ce- Vichy 8 (AA) - D N. B. b.it olunmamış bir battı takib et -

L b d ki k • h mektedir. belüttarıktan ayrılmışlardır, Suriye ve ü nan a · as erı a- . 
Şun'a doğru rekatın inkişafı hakkında Vichy' de 

Londra, 8 (A.A.) _ Afi: Ak- pek az tafsilat meveuJdur. 
Vichy' de ealahiyeti:ar Fransız as 

şama doğru gelen haberlere göre, keri kayna.k.ların<ian bildirild~ne 
Filiırtinden hareket etmiş olan k F ı göre, İngiliz tecavüzü, gere i is-
kıt'alar, Şamın cenubu garbisinde tin, gerek şarki Ordün'den yapıl _ 
hudıudıdla.n ~lli ktlometro kadar me mıştır. İngiliz kuvvetleri Mers-A _ 
sa.f.ıeıde K.uıveit.ra'ya doğru ilerle - yum j 5 ti:kametinde hücum etmiştiT 
mektedir. Muhalif Fransız kıt'aiarı ise Mafaa 

Hwna,a kartı civarında bdlunıruı.ktadır. Hücum 
Londra. 8 (A.A.) - Royter: Ge cephe&i, Lübnanda Meri - Ayum • 

oe yarLSma kadar muhtreüi kay _ dan Ceibdidrüıiün cen:ıb kısmına 
kadar bir sahayı kapiamaktadır. Fa. 

naklardan gelen haberler, miitte- uh b kat f.asılaaız bir m are e hattı ba-
fık kuıvıvetlerin, yüz kilometre his mevzuu değildir. Düşman, mün-
mesafede Şama giden d€IDiryolu ferid k.ıt'a.larla ilerlemeğe teşebbüs 
boyıu.nca şimale doğru ilerledikle- etmektedir. 
rini ve Pazar saıbahı erken otuz Harekata itfira1c eden lı:uvvetler 
kilometre kadar bir ilerleme yapıl Londra 8 (AA) - Bugün Lon 
mrş olduğunu bildirmektedir. dnda öğrenildiğine gor~, Filistin_ 

120 kilom.etr~ daha şimalde bu- deki İngiliz kuvvetleri başkuman _ 
lwıan Huıın<;a karşı şarki Ürdün _ danı general Wilson, Suriyedeki bu 
den ~yahud Iraktan bir cenah hü- tün harekata memur edilmiştir. Bu 
cumu yapıldığ' 'hissini veren ha _ harekata, tayyarelerin müzahereti 

le iştirak eden müttefik kuvvetler 
herler <le mevcu·ddur. Bu ilerleyjş, arasında, j,ngiüzler, Avusturyalılar, 
IBeyrut ile Traıbl.usşşamın geri ka- Hindliler ve hür Fran.>ızlaı vardır 

YAKINDA 
SON POSTA'da 
Sizi merakla sürük· 

leyecek bir eser 

G011iılliı 
f db.lşe.le.r 
~~~YAZAN~~__, 

1 Nusret Safa Coşkun j 
1941 in en 

şayanı dikkat 

lan Suriye J.razisi ile münakalatını Pazar akşamı, Lonarada, bu a - c 

tehdiıd. etmektedır ve bu noktalar- na kadar silah atılmtş olup olma - =============== 
dili bütün Alman cTuristleri> nin dıiı resmen he.nü7: malilrn değildir 

romanı olacaktır 

Dögol kuvvetleri 
İngilterenin bu meseleye Dö 

gol ku.vvellerini de karıŞtırdığı 
şayanı • kayyıcldır. Halbuki 
Dögol hiçıbir vakit Frnn-
saya karşı harb etmiyeceğini 

beyanaıtında söylemiştir. Bu taah
hüd, hatta 1.:~ndi.si ile İng:Itere 
Başvekili B. Çörçil arasında akde
dilmiş olan mukt1.velenameye bile 
ginn;.ştir. Halbuki '.>Ugün görüyo -
rıu.z ki salbtk Fraıtsız genarali Cat
roux Suriy~ •ıe Lübnanı, tered
düdsüz İngiltereye h*!dıye etmek
tedir. Bu hareket Fransa devletine 
v~ Suriye ve Lübnan mi1Jetlerine 
karşı tam manasifo bir hiyanettir. 

V azİyet aoğuldauıltlılda takib 
ediliyor 

İnıgi.liz1..er Alman tayyarelerinin 
karaya inmesine karşı bir aksüla
mel olarak Suriyedeki tayyare mey 
dıanalrını bombar<lıman Ctt!kleri 
vakit Fransa hükumeti btı hare ~ 

keti ibasmane blr taarruz olarak te 
lak.ki etmemi5ti. Ji'akat Suriyenin 
İngiliz kuıvveLleıi veya İngiltere 
parası ile yaşayan çeteler tarafın
dan istiJıaya uğraması l<"'ran~a ha
k:miyetine karşı hasmane bir hare 
kettir. Buna rağmeı1 hükumet ıne
hafilin<le gerek vaziyet ve gerek 
muhtemel i.nki~afları büyük bir 
sükfuıla ve soğuk.kanlılık.la tak.ib 
edilınektedir. 

Sabahtan Sabaha: 

Edib muhasebeci I 
İddiasız fakat olgun bir gençten küçük bir romaaıla. bir mektub 

aldım. Birkaç parçasını okumıya fırsat bulduğum eser jlk hamlede 
temiz bir üslüb ifade ediyor. Eserin sahihi Roma san'atlar mekte -
binde yetişmi~tir . Gençtir. Yazı san'atinin ba~l.ıng•cında olduğu 
halde kıymet ye ~öhret vadediyor. Sırası geldiği uman eserin ede_ 
bi değeri hakkında kanaatimi yazacağım. Yalnız eser sahibinin bize 
edebi bir kıymet vadetmesi kadar mühim gördüğüm bir nokta Üze
rinde duracağ•ın· 

Roma san" .ıtlar mektebinden mezun olan bu gen<; şimdiki halde 
bir bankanın muhasebe servisinde çalışmaktadır. İtiraf edeyim ki 
bu vaziyeti beni eserden ve muharrirden ziyade meşgul etti. Çünkü 
bu hepimizin ve bilhassa memleketin yüluek idıuecilerinin dikkat • 
le üzerinde duracak.lan bir meseledir. 

Avrupaya t<&hsil için giden gençlerimizin ihtJsa1 sahibi olmaları 
şart koşuluyor. Bu . şart üzerine mukaveleler yapılıyor, ve gençler 
az çok bir ihtı.,as ehli olarak dönüyorlar. Fakat on-dan sonra iş ta
mamile değişiyor. V c yarım yamalak ta olsa onlart bu ihtisasla -
rından büsbutu.'1 aykırı işlerin içinde görüyoruz. 

Mescia Fransada (k.imyayı sınai) ihtısası yapan bir genç buraya 
gelince iktisad müfetti~i oluyor. Sorbonda edebiyat yapan genç 
falan bankaya veznedar tayin ediliyor. Bunların m.İ'lallerini hüku _ 
met kadrolarında ~ok görüyoıuz. 

Memleket tahaiü yapanlara gelince polis küııyelerinde Sanayi 
mektebi mezunu, hariciye teşkilatında Harbiye m.:kteb; mezunu, 
nafia hiı.metlermde mülkiye yetiştirmeleri mevcud olduğunu inkar 
etmemeliyiz. fot.ısasa az çok kıymet veren bir idare şubemiz vardır. 
Maliye Vekaleti. 

Hükumet mekanizmasının ihtısasa muhtaç şubelıoıinde tesadüf 
ettiğimiz bu garabetleri yavaş yavaş kaldırmamız lazımdır. Eski 
manadaki ehliyet artık tam ihttsaıı şekli almıştır. Halbuki mesela 
İstanbul beledi}-esinde belediyecilikle az çok alakası olan hukuk, 
mülkiye, müher.dis gibi yüksek mekteblerden yetışmi~ kaç memu -
rumuz olduğu s•ıale şayandır. Vatandaşlann mükteseb hakları mah
fuz kalmak şartile bütün teşkilatımızı bu ihtısas temeli üzerine kur
mayı bir memleket meaeleıi olarak kabul etmeliyiz. 

~'"1.~ c~ 
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c Şehir Baberleri JI 
üniversitede talebe! GOnüllü bastabakıcılar 1 Bi~ çocuk k~yuya 

S7a~~~I~~~ y~~i~~~~!~r kursu bngnn açılıyor ço~a~~:~~n ~::~d:,_ 
24 Mayıs tarihli 

hilmecemizde kazananlar 
2800 talebe varhen bugün K l . . . tarmak istediıe de mu.ı>allak 
mevcud sooo e çıkmqhr urs ara yazılan bayanlar bu sabahtan ıtiba- olamadı 

ren Oluhtelif hastanelerde faa\ı·yete gectı•ler 24 Mayıs tarihli bilmrccmizderşokağı 10 numarada Müyesser Çok-
Maarif Veka!leti Üniversite ve Üsküdarda Kısı'lclıda oturan Ah kaz~nan okuyuculanmızın isimleri satar, Samsun 19 Mayıs Doğan .o-

:yükselc okullardan her sene elde . . . rned Güler isminde b irinin 11 ya. aşagıda yazılıdır. lstanbtılıla bıı -1 kak 31 numarada CemH Mutu'1 
edilen randımanı ilmi e.saslarla tes •. Yar~ı.ma~~en.Ier Cenııvetinın teT·ryetiştirileıce'k, lcursfar müracaatlar şındaki oğlu C m'l b b d ki lu~an oku.yuculanmızın lıed-iye - İstanbul 2 inci ilkokul sınıf 4/A da 
bite karar vermiştir. tıh ettıgı bınncı devre gönüllü has- bitinç;iye kadar devam edecektir· dut ava k.ı ,e ~ak t b~e 1 e lenni Pazartesi, Perşembt? giLnleri 131 numaralı Berna 

Vekaletçe geçen s~ne bu mev - tabakıcı kurslarına b•ıgünden iti - Gönü1lü hastabakıcıiar hastaneler - bire d~/;:1a 1 ~ı .mş, · _ a _ ır en- öğ_leden sonra bizzat idarehane - M h J I . 
zuda yapılan tetkiklere. nazaran 7 haren başlanmı~Ur. de resmi hastabakıcılarla beraber . ın a.-.ııı:: çocu~ a~~c~ al- nuzden almalar, lılzımdır. Taşra- u tua e ten 
sene evvel kuıulan lslanbul Üni - Kurslara yazılan ~ayanlar bu sa- çalışaca_klardır. Yardımsevenler Cc tındaki a.çık kuyuy~ duşmuştur. ~ bulunanların ht!diyelcri posta (Son Posta bahr:ılu 
veTsitesinin talebe sayı:.ı bidayette bah Gureba, Haseki, Cerrahpaşa, . pıiyeti lstanbul şubesi g:>nüllü has.. .. B~bası yavrucagı kurtarmak ıle adreslerine gönderilir. Birinci Sivas emniyet müdürü oğlu Ham 
2800 iken bu mevcud i «;)40 ders : Beyoğlu Çocuk, Haydarpaşa Nü -l tabakıcı kursları-na devam edecek- ıçın ıcab eden tedbir:ieri almış~a ve ikinci ikrami.yeyı "kazanmış o- dullah Ogan, Eskifoça malmüdilıü 
yılında 8000 e çıkınıslır. Geçen 

1 
~un~ Haydarpaşa askeri ve Ame - lere önlük ve başlık te\'Zİ etmiştir. da Cem.il bu müddet z~rfında bo- Zanlar gazeteye konulmak üzere Talat Taner kızı Tezer Taner, A -

ders yılı Üniversiteye J 79.9 kız ve nkan ha.stanelerine giderek faaliye- Gönü1lü hastabakıcı olmak istiyen- ğularak almiiştür. iyi çıkm~ birer jotoğrafiannı ver- dana 5 Kanunusani okulu sınıf 5 
5336 erkek olmak üzere 7135 ta - te geçmışlerdir. Amcril.:c.n hastane- lerin kaydına gene devam edilecek melidirler. talebesinden Tulunay Timur. 
lehe devam etmiştir. sinae her ay 15, diğer ha;taneler - ve Herde açılacak kurs~ann kadro- Yeni tip ekmek dün Bir futbol topu Kokulu sabun 

İstanbul Üniversitesi geçen ders de de 25-30 gönüllü hastabakıcı ları haz.alanacaktır. (Son Posta hatıralı) 
yılı 5 2 si Türk ve 44 ü ecnebi · 96 sabah satışa Çlktl İstanhul Fatih 40 mcı ilkokul ta- ls.tanıhul Vefa erkek üsesi sınıf 
prnfesör, ı l 2 doçent, l 55 maaşlı, 'ı evkif haneye eroin t na dol uya faturasız Jebes.inden f64 numaralı Vedad. 3/ C de Naci Dinçer, lstanhul Eyüb 
77 ücretli, ve 232 asi.;tandan mü- k I Yıilzde 30 arpa, yüzde 20 çavdar Bir kutu şekerleme orta okulu sınıf 1 / B dP. Hüsamettin 
te,ekkil -440 k~ilik öğretim kadro- 50 m 1 ya ça 1 şan ma 1 ve yüzde 50 nisbetindo bugday ka- Cankat, İstanbul 35 inci ilkokul •1• 
ıtile çalı.,rnıştır k d .. d ·ı • nşıtırıJmı.ş yeni tip ekmek satışma C İstanbul 61 inci iikokul sınıf 4/ .nıf 4/ A da Hikmet Erkan. .. . a 10 QOR eri m ıyecek de 444 Türkan Erbakan. Diğer taraftan Maarif Vekaleti- . · ~· . I dün sabahtan itibaren şehrimızde.. Boya kalemi 
ne devrolunan Ankara Hukuk Fa- Işledıgı bır suçtan dolayı tevkıf Fiat Mürakebe Teşkilatı, me ~ ki fırınlarda başlanmıştır. Dün Pa- Bir lüks kaph muht.ra İzmir lnönü caddesi 9'' numa-
kültesinde geçen ders yılıncJa talebe 1 han<.~.: yatmaK.ta olaı~ Ved~t Işık- 1 aııurları yetiştirmek maksa.dile a- zar olmasına rağmen alakadarlar defterı· Tada Bekir Tavaşhgil, Bafra vakıf~ 
mevcudu 180 yatılı, 1642 yatısız 1 kan ısmı.nde bırmı dün zıyarete,çılan kurshrın sona ermesile tak.. fırınlarda tetkik ve teftişlerde bU- lar memuru Fehmi Etturan kızı 
erkek ve 197 kız talebe olmak ü - gi~en karısı Nigar .. te~kiflıaı:eye e.. viye edilrrnş olacaktır. Bu kursa hınarak yeni tip ekmek imalatını GümiiJhacıköy tapu sicil katibi Leyla Erturan, Konya Yunusoğlu 
zere 2019 u bulmuştur. Ankara Hu roın sokarken su.çustu yakaıanınış devam eden m~murların hemen kontrol etmişlt!rdir. Yeni tip ek- Mustafa lşeri oğlu lamen İ§eri. mahallesi 235 inci aokhalt 15 mı-
ku'k Fakültesi tedr~ programları tır. 'hepsi yüksek mekteb mezunları - mek daha beyaz ve daha mugaddi Mürekkebli kalem marada Kazım Özatıcı. · 
da geçen sene Maarif Vekaleti ta- Nigar eroin paketlerini kocası.. d.ı.r. Bu bak·.mdan fiat mürakabe <lir. Bir müddet sonra yeni m:ıhsul <Son Posta hatualı) Albüm 
rafından .. 4 yıla iblağ edilerek İs - nm çamaşırlcırı ara:ıında sak - kc.ım.:.syonunun faaliyet imkanı art alınır alınmaz tekrar e5lti şekılde Amasya veteriner müdürü kızı <Son Posta hatıralı) 
tanbul Univer&Xesile ahenkli bir lamıştır. Suçlu kadın derhal adli- .ın.ış bulunmaktachr. Diğer taraitan ekmek çıkarılmasına •başlanacak- Ayten Erder, latanblil Lllt:li tıam- Eceabat un ve pamuk makinesi 
şekle konulmuştur. . yeye teslim edil~rek hakkm<la tat mürakalıe komisyonu 1ıınan tır. Şehirde ekmek çok boldur. vay .caddesi 14 numarada Çungar- sahibi Nuri kızı M. Oven, Tekirdağ 

Kı.sa bir tarihçesi. olan Ankara tak bata başlam01ştır. itlaresi.le temasa ~çmişt.ir. Liman ya, lstanbul 2 inci ilkkul sınıf 4/ B Namık Kemal mektebi karsısında 
Dil. - Tarih - Coğrafya Fakültesin- • • • ... dan taşraya sevkedilcn malların 1 1 de 283 numaralı N:uoan. Şifa sokak 8 numarada Muhteşem 
de ıse geçen ders yılı zarfında l 14 Bır otomobıl bır çocuga çarptı listesini ıve miık~arını getirtecek ve I R A D Y O d Kurpn dolma kalem Eren, Eskişehir Odunpazan Yıldı-
kız, 468 erkek olma~ .. üz~re 682 Şoför Alinin iıdarcsindelci 2044 bunların faturasız se-vkedilrneme. ~ _ (Son Posta hatı.ralı) rım caddesi 10/ A num:trada Suzan 
talebe okumuştur. Faıı.:ultenın ted -,numaralı otomobil Fındıklıda Meb- : """' 1 t .. z· PAZARTF..Sİ 9/61941 İnegöl birinci okul sınıf 2 de 235 Oynan. 
. h .... 1 1-~~=d .. kk"l d sıne ç~aca t ı.. ıra son zaman. 1 F k A J b 1 32 ns eyeh "' ~ en muteşe ı - usan ca desinclen g .. rerlc.en Mus • lard :ı.t·k" b t.. •numara ı aru car, stan u 

d B 
....,, ıa .ııu ı ar yapa:ı azı uccar - 7.30: Saat ayarı, 7.3:1: Hafi! müzik · · ·tı k ı f 3/ " 

Ayna 
ir. u seneye it.adar ll"yli teşkilatı tafa Kutlu imıindeki 7 yasın:ia bir l ' ~ mcı ıuco u sını ı-ı. da Selma Ge-

l F k
··1 ·ı h ·ı . ~ _._ı_ v ~ l arın, .ıatura vermeden ve fahiş (ıPl.), 7.45: Ajans haberleri, 8: Hafif zer İstanbul Cı"balı" kız ort ok 1 

o an a u te tamam: e ne an e<ıtı- çocuga Ç&ııu-- .. on.. yara am""' • f. tl l Anad 1, l k tt't.. ' a u u 

(Son Posta hatıralı) 
İstanbul Kadıköy Altıyolağn 

Çe)iJı:: sokak 5 numanda lskender 
Onar, lstanbul Şehremini 50 inci 
ilkokul sınıf l de 2 76 Turhan Gür
hüzer, İstanbul Eyüb Düğmeciler 

.. __... ~ ıa ara 0 '.l.Y a e =- müzik (Pl.l, 8.30: Evin saati, 12.30 f 1 / B d M d C rilmiş ve hususi bir taiimatname ile lır· . • :ı m s~v . .. .. 8 t 12 33 ş kı türküler sını e acı e anyakan. 
burs usulü ihdas edilmiştir. Bu su- Yaralı çocuk Etfal hastaoesine *:~1 ~:1l~~ılmq ve bu tedbır du~u- aa ayarı, · : cır ve ' Dit lırçcnı 
retle muhtelif şubelere devam e - kaldırıhnıf, toför yakalanmıştır. nulmüştur. l2.

45
: .Ajans haberleri, 

13
: Karışık (Son Posta hatıralı) d t müzik (Pl.), 13.15: Ş.ı:-kı ve türküler, S 19 M 

en ta ebeden bazılarına ayda 40 z· t v k·ı· h . . 13.30: Karışık müzik, ıs:Saat ayan, amsun ayıs mahallesi Lise 
liraya kadar hükUınet hesabına Aslı erlik ı~ıeri: ıraa e 11 şe rımıze 18.03: l"asll sazı, 18.30: Ziraat ta.kvL cakdldesıç· 12 numarad.t Ayhan Me-
burs verilecektir. V ,. T k f" ra ı, ubuk askerlik şubesi mua.. 1 ge ıp ra yaya geç 1 mi ve top:ra.k mahsulleri borsası, ı 

68 numarada Ünal Bayman. 

Kitab 

Naftalin satışı 
menedilmedi 

NafıtaJin sahşh.ırının durduru _ 
lar:ağı hak'.ckmda bazı gazetelerde 
çıkan haberler teeyyü.:l etmemiş
tir. 

Bu hususun, yanlış bir tefsir _ 
den ooğdugunu söylıyen bat mü
rakeh~ komisyonu reısı M:ıhsin 

Baç bir muharriı'imize şu izahatı 
vremiştir: 

•- SöyJE>ncl;ği g 'ili naftalin sa
tışı menedilmiş ctegildir. Ancak sa
tı'mak için p~ya!:aya arzedilecek 
naftalinleriQ teni iş'nin tanz•rn 
edilmesi mcvzuubahst.ı:. Ellerin -
de naftalin bulunanların beyanna 
me verme•erı re flü~ünülmemiş.·~ir. 
Ortad:ı naftalin sıkıntısı olma .. ığı 
iç n böyle bir tedbir~ lüzum da 
y<lktur. Esasen Bu.?garistandan 50 
ton kadar nalt<lliıı ithali için k-J -
misyona müracaat edilmi.ştir. Naf. 
talin satışlarında bir terıkis değ" l, 
teşvik mcıvz~ııı bah~"tir., 

K:imya Enstitüsüne alınacak 
aaı'.stanların lisan imtihanları 

Üniversite Fen Fakültesi ispen -
ç.İyari kimya enatitü~iirıe o.Tınacak 
asi .. tanlann lisan ımtihauları ayın 
l 6 ncı Pazartesi güntı Üniversite 
konferans salonunda yapılacaktır. 

inhisar püroları 
lnhisar İdaresinin t>İyasaya yeni 

c;Uard\ğı püio sjgaralarının <LZ.'.\l -

dığı ve bazı dükkanlarda satılma.. 
dığı görülmüştür. Buna seoeh ola-
rak inhiıarların yeni çıl.:ardığı bu 
püroların fevkalade bi.ıyük bir rağ
bet görmüş olmasıdır. Bu suretle 
sattılar fazla olmuş ve piya!lada pü
ro kalmamıştır. inhisaı irlaresi bu 
hu.usta tedbirler alarak lüzumu ka
dar pÜroyu piyasaya ç·karmıştır. 

Oniversitenin muayyen 
fakulte mezunlarmm 

son yoklamaları 
Üsküdar As.. Şubesinden: 

. 18.40: Soii.sıl:.ler {Pl), 19: CMebmedilı me e memuru Mehn~~d Tez oğlu Çanakkale noter Kamil B3ykal j 
Dün saıbah A.nkaradan şehrimi- saati), 1.9.15: Köy ve zeybek hav:ı.Jarı, Hakkı Tez, İstanbul Usküdar lhsa- clile Muhan Baykal, Tavşanlı Fcv. 

ze DP1en Zira:ıt Vekili Muhlis 19.3<1·. saa• a;yarı ve a3ans haberleri, miye Munafapa~ aokak 18 nu • · k ı 1 b · d 5 ' ı:>- ~ marada Nedret. zı paşa o u u ta e esın en 1 4 nu-: 
Erk.men Trakyaya gitmiştir. Vekil 19.45: Radyo caz orkestrası., 20.15 : maralı Ertuğrul Ôzdo~an, T okat

1 

'.Ilrakyada ve şciırimiz.c.k? yeni malı.. Radyo gazetesi, 20.45: Bir halk tür - Dit macunu Bey sokak Hamam çıkmazı 17 nu.J 
sul vaziyeti ve Z raat Vekaletinı küsü öğreniyo.ruz: H~ft::ı.nın türtrusii, Kayseri Yalman mahallesi Ulaş marada Coşkun Demiıel. 
alitlkadar eden işler etrafında tet- 21: Memleket posta.<ıı, 21.10: Solo şa.r ------------------==-.:...:==.:.:_ __ _ 

kiklerde bulunncaktır. :!::~U:ıc!i~~~~~.·~::ı.~~t ~~~~~ Edebiyat.· Aruz bı' lmenı·n faydaları Bu yıl Tıb Fakültesi, Veteriner 
Fakülte:;i, Ecucı, Diş tabibi okul
ları ile Üniversite kimya şubesin
den mezun olanların 941 Temm..ızu 
nun ilk yaı ısından Ağustosun bi-

Bir ame!e 15 metreden ajans h~berıeri; nukllt borsa.<ıı ctiat>. 11 
22 45: Ca.zband (Pl.). 

düştü, başı pattadı 
rinci gününe kadar son yoklama- Küçükm'lstafapaşada. ottıran r 

Bir doktorun günlük 
notlarından 

ları yapılacağıudat1 şubede kay1dlı 
1 
Osman Aydın ısıninde bır aıne!e 

olup da bll yıl mezun olanların ı Kasab Demirhun mahallesinıe ça
mezuniyet ve;;ika~aril~ birlikte [mi altı inşaaLmda çalışırken li.r
nillus cüzdanları ve fotoğraflarile ~ denbire ayağı kaymış v~ :skeleden 
şu:beye gelmeleri ta~rad:ı bdunan- 15 metre der.inliJindeki y<~re düş.. 
ların ıbulun-:Iuklan mahall'.n as- müş tür. · 
kerlik şulbclerinl'! müracaat eyJe-I Sukut netic~s.i: zavallı amelenin 
meled ve bu müdd~t içinrte yokla- başı patlamış ve vücudu hurdah::ış 
maJarını yaptmnıyanl:=:ır bakaya bir hale gelnıi§tir. Yaraları ifatlesı 
sayıla<:ağt ıld.n olunur. alınamıyacak kadar ağır olan Os

man Cerrahp::ışa hrıst:mesine kal
ıdırıh:ırak ted:ıvi altına alınmışt;r. Yedek sübay 

yoklamaları 
Beyoğlu Yerli Askerlik Şu~in

den: 
1 - Yedek sübay ve askeri me. 

murlarının Hazinın 194 1 yoklama
larının 20 Hdzİ:an 94 l tarihinde 
nihayet buiacağ: ve 20 Haziran 941 
tarihimden 30 Haziran 941 tarihi
ne kadar her ne suretle yoklama -
lara gelmiyen sübay ve askeri me
murlara tahsis edilmiş ise de son 
alınan emre göre yoklar.ıalann mut 
lale surette 20 Haziran 941 tan"bin
de bitecektir. 

2 - Bu ~ar.h:en soma kat'iyen 
yoklama yaj)ılmıyacaktır. 

3 - Bu tarihte yoklamalarını 

vaptmnıyan sübay ve askeri me -
murlardan 1f)76 sayılı kanunun 1 O 
uncu maddesi mucibince 50 lira 
para cezası alınaca~ı ilan oJunur. 

Halkevinde İngilizce derslerı 
Şqli Hatkevinden: lngilizce den

lerine l 5 Hazirandan itibaren tek -
rar baı~la.naqaktır. İs.1-eklilerin her
g_ün saat l 7 den 20 ye kadar mü. 
racaatlan. 

c Yeni neşriyat ) 
MATEMATİK (Y:ırdrmcı Ders 

k.lta.IH) Orla:mek.teblerin büt.ün, ve li. 
selerin birinci sınıfian çin Matema
tôk öğret.meni Bay 'I arık Girişken ta._ 
ra!mda.n yazıımış ~an talebelerin 
imtihanlaıra. ha.Zirla.nmaJa.rına Vt! ders 
Jeri en basit §ekilde kavramalarına 
yarayan bu kitab talebeler için şaya
nı tavsiyedir. Kitabın içınde bulunan 
bırçok misall~r. ö .. n'!:'kl&r ve çooülm~ 
problemler biha.s,c;a wlebele.rin çok ~i 
ne yaramaktadır. 

Hüsnüte.b•at Matba2.Sı tarafın~n 

neşredilmiŞtir. Çığır Kitabevi ve biL 
elimle kitaıbha.nelerd~ sııtı!maictadır 

Genç hız ve 
Erkeklerde 
Zafiyet 

Daima dikkat edilmiş ve kabul 
f!odilm.i.ş.fü· ki ilk ve orta ve lise ta
lebesinin mühim bir kısmı sene 
ba.şlarına nazara.n sene ortasında 
kilo kıeydeıtmeğe başlıyorlar ve ni
hayet sene sonunda .in:tihan dev_ 
resinde bu kilo zıyaı daha bariz 
bir şekil alıyor. Bunun neticesi 
çıocukla.rd~ ba.ş ağrısı, ba~ dönme_ 
si, uykusuzluk ve hafif asabiyet 
tezaılı.üzıleri görülür. Y~gunluk 
bam bir vasıf ve ~ekil almıştır. 

İşte bu devre oldukça müihim ve 
ciddi bir devredir. Çü.ı:ı.Kü bilha..s
.sa inltiıJa:I ve neşvünema devre
sinde bulunan bu gençlerde em~ 
la.hı madeniye (Ka~iyum 're.saire 
giıbi) iStokları tamamen sarfedil
miŞtir. ~te bunun neticesi olarak 
baş ağrılan ve ~ dönmeleri gö
rülür. Baz.ı çoeukle.rda bill!a.s.sa 
irsi bazı istidaıdlar mncud ise bir
denibire bir kan kusma ile verem 
de başlayıverir. Ve be;kes hay_ 
ret ve deh.şet ;çinde kalır. Bu mü 
rum zamanları düşünerek böyle 
yorulmuş ve zayıfla.mı.ş olan ço
cuıklara azami derecede dikkat ve 
it;na lle isti.rahat ettirmeli bol 
yedirmeli, ve bihha.s.sa günün bir 

~~f~ :2 nci sayfada) 1 Mehmed Fahri Paşa öldü dive ..• 
v:y~ lauıba11 kaıe.mJerle gazetele- Hatta (Vakit) gz.zetesı merh~mun l 
rı.n ılk sayfasını ıjg'al ~tmesi git- şahsına, resirrılcrH,.~ beraber, tam 
gıde pek saygısız~a ?ır hareket iki sütunluk bir tetkik yazısı ayır- ' 
oluyor. ~e halk şaırlerınin. d~stan- dı, yalnız cenazenin defni p ek ha-: 
larındaıkı ~a~aret, ve. samın;nyet.e, ~in oldu. Fırkadan, CevdP.t Kerim l 
net·!\ ş:hı~~~ s~n atka{-

1 
şaı:::lerın Incedayının vefakar dostlcğile 

~r ı ı . o:~ .r>r~n~1 ma ııı:: b o :~yan kolorduya haoer verilmiş '>'e as-
u nevı şıır .~as a ~11.nı u sutun- ker yollanmıştı. Eski asker serta

Jardan ebedı~n s.lkıp atmalıdır. bfü ve hoca sevııil; M h el ik • 
B d ilk ·r t h . .. a·· . . ,, e me c -
~ .a vazı e a rır m~ ur~e~·- ]erin omuzl.:ırı üstünde taşındı 

nındır. Yok~a. pana~·ır şaırlerının Eyübdeki aile makberinP. <lefno. 
bcrbad e~m:yece~l:rı mevzu yok- lundu. Yalnız esefle kaydedeyim 
tur. Hakıka.ten lllallah artık.·· ki, İstanbul Fakü lıtesi namına ce-

1 

Bana ba~aı1!ı ?atırlatan nazeye ne bir çelenk, ne bir tek 
btr hadıse kişi yollanmıştı. FaküUemiz. otuz 

Geçen hafta berrıcn bütün ga- şu kadar yıllık bir emektar profe
zeteler yazdılar: Ahmed Hı;şimin söre bu son vazifesini çok gör
bu defaki :y:ildönürnünde, mezarı, müştü. İşte Ahmed Haşımm me-: 
(E)yüb Halkevi:'ıtn takdire değer zarı başında gördüğümüz her se-1 

davetine rağmen"ı pek az ziyaretçi ne azalan alakasızlık ta bu duygu
görmüş. cSon Posta~ acıklı bir an- dan ileri gelmektedir. Öyle gün-1 

ketle bunun sebebini münevver- lerde (kendimi hariç tutmayarak 
!erden soruyı'.11'. söylüyorum) her birimizin b"r işi 

Ben, burada, kend'i hcsab1- vardır. Yalnız Haşim gibi b~zıları 
ma, şu hazln hatıramı kaydede- hiç değilse öldiiklcri gün bir saa
yim: Baıbam, va'ktifo, tam yirmi dete ermişler, büyük bir kalaba..' 
sekiz sene eski Tıbbiyede hıfzıs- bkla ve nutuklarla defncd "lmiş.. ; 
sıhha müderrisliği etmişti. Bun- ler-Oir. Hayatın bu nankör gıclişin-~ 
dan b~a. Halkalı Ziraat. Eczacı, de bilmem ki bu kadarını da bir

1 

Baytar mekteblerinde: de gene u- mazhariyet ve ıtıtuf olarak say- : 
zun seneler proiesörlükt~ balun- mamalı mı? ' 
muş, hatta o zamanlar okuttuğu Halit F'lhri t)zansoy 
derslerin kitabfarı olmadığından ! 
her dört mektebde bu kitabları Basın Birliği İstanbul mınta-
t':!if V'e ter~üm~ ?larak cil~ ci!d kası kongre<5İ bugün i 
vurnııda getırmışt:. Meşrutıyetın Kanuni ekseriyet temin edileme~ 

t-Jazar Ola Hasan Bey Diyor ki: ço'lı: saatlerini yatakta uyutmak
la geçirmeite çalışmalıdır. Böyle_ 
ce zayıat "e sarfiyatın karşılan_ 

maısına ve vücude yeni istokla.rın 
depo edilmesine çalışılır. Ve dera 
ıt.ab çocuğun ahvali umurujyesLiı
de bir salalı ba.şlar, kilosu artar 
ve tabii her türlü tehlike de zail 
olmufl;ur. Ana ve babaların bu 
mühim mesele üzerinde nazan 
dikkatlerini celbederiz. 

ilanından sonr::ı, fcıki."ı ~te a~keri diği için evvelki gün yapılanı ıyan 
vaziyetinden çıkarak sivil bir ha- Ba.sm Birliğr lstanoul mıntakası 
le ılronulunca, babam, askerliğin: kongresi bugün saat 14 te f.minö
bırakmadı kobrou sertabibliği nü Harkevinde toplanacaktır. 

Hasan Bey ajans 
hab~r1crindc vardı ... 

••• Bu harb patırdı
rı ara.sında ..• 

.•. Bir sulh güncşL 
nin doğmasından bühse
d:iliyord~ ne oldu? A 
ca.ba? ••• 

I 

Has~m Bey - Ne o
lacak azizim buna c:fecw 
ıYi kf!zib. derl~r ... Ara
s1rn çıkmasilc baıtması 
~ir oıur!. 

t. z. ö 

Cevab istiten okuyucularıınm 

posta. pulu yo!J:ım::ılarıru rica e
derim. 3.ksi takdirde istcblCT) 
mulrabeleı;iz k:ıln·. 

ı~-----------", 

ile İşkodr~ya gitti, orada Balkan Basın Birliği umumi kongres: ge
Harbinde yedi ay muhasarada kal- lecek ay Anka~ada topla~acak, mın 
<lı, sonra harh bitip te İstanbula t~lc.a konli'.~~~e:.ınde . leslııt olanan 

d
.. _ k b" .. .ı.ı t 

1
. . dilekler goruşulecektıı. 

onunce ısa ır mUlK.le znıır 

kolordu sert.abibl:ğind~ bulundu, 
sonra tekaüde sevkedildi. Fakat 
gene okutmak arzusuna doyama. 

SağbldJ Çocuk Büyütmek 
Bilgi ile bakım -;ocu~u sıhha. 

tini temin e beraber bakım zah -
mıştı. Iiseler.:ic fizik muallimliği melini de yarıya iuclhr. Çocuğıı. 
yaptı. En 5onunda, sekiz sene sü- nuzun kaç aylık oltlu;;uuıı ve al-
ren acı bir körlük hayatı geçirdi. tı kuruşluk posta pulile nclrec;ini_ 
Vefatında yetmiş ıki yaşında idı zi bize b~ diriniz, size CBakım ö-

Şi:rnd:; meselenin en acıklı bir ğüt) lerimlzden gönderelim. 
saflh.asına geliyorum. Eksik olma_ Çocuk Esirı:-emr. J\ıırıımu 
sınlar, bütün ga7-etelcr yazdılar. Genel Merke7

: 

eski müderrislerimizden doktor ----------AN-·K_A_R._ı\__, 
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SON PÖSTA Sayfa 1 

Vatandaş koca· 
Yazan : M. Zoşçenko Nakleden : İbrahim Hoyi 

Hele bir deyiwriniz bakalı:ın 
vatandaşlar. bu evlilik hayatının 
~u nereye varacak?... Bu sıra.. 
.iarda ~ocalarla müthiş alaylıır e
diliyw, dostlar... Bahusus karılar 
aıosyal i§lerJe ugraşaltıdanberi bu 
alaylar, zeıvklennıeJ.er gırla .gidi-
yor ••• 

Geçenlerde başımdan berbadın 
berıbadı bir macera geçti. Ruhsat L~~-----------_;:_ _________ ~..,. 
veriniz de anlatay1m babacanlar ... 
B r gün evime döndüm ve daire.! Yalnız petrol lambasını ihmal elt-J seni içeriye alırlar ..• dedi. 

l~I Malıkemelerde: 
zarif •ır Çok garib bir aşk 

örgü modeli macerası 

''Kızı bana vermezseniz evi ateşlerim 1 •• 
diye bağıran, çoluk çocuk sahibi işık 

mahkemede neler anlattı? 

. .Asliye 6 ncı ceza ~kemesi,/ naşık Aşık görmemiştim. Bizım 
·b:r. aş~ m~ce:as:nın netıcesi ol~n kız nişanlı. Adam ise hem evfi. 
~~ b1!' ~ndıd ve haneye ttecavuz hem de iki çocuğu varmış... Bak 
hadASeS.ırun duruşmasına bakmış- hele i§e .. nur topu gibi evladları
tır. Taraflar arasında kar§ılıklı O- nı bırakJ.yor da, bizim kızın pepn
lan davanın tafsilatı §UÜor: de dolaş.ıyo;r. Her akşam içer, ka-

Fatih isminde genç bir memur. !Jıya gelir: c- Meliham da Meli. 

me vardım. Bermutad kapıyı vur- me. Nah vatandaş. şuraya k»y- Polisin sözünii clinledim, ve ne 
dwn .. fakat .es veren olmadı... dtmı.. . Artık yolunu iyi görebilir der&niz, Boşkof be:ıi yarım saat Değişi.k örgüler biliyorsanız 

Meliha adında 15 yaşlarında l>ir ham. Meliham da Meliham!:. diye 
genç kıza gönül vermiş, kız: bir tutturur. Bir şey değil, konu kom
~ ?ela yolda çevıtip, ilcbı aşket. şuya rezil :>lduk. EJoğlu ışin aslı
mıştır. Fant, Fat h evli ve üi ço- nı bilir mi, dedikodıı yapar. Bun.. 
cuklu bir adam olduğu için. kız bu lar ~fşmiyormuş gibi bir de eve 
müracaatıa.rın hepsini reelle karşı- girdi, hep"mizi tehdid etti. ÖiJ.u.. 
lamıştır. Nıhayet gen~ adam Meli- mu da dövdü.:. Karıma seslendim: S:n... dedi. kadar üzdük.ten sonra içeriye aldı. bunlara uyacak modelleri araştırı-
hanın babası Ali ile anası Zülb~- Gösteriş itibaril•! en az 120 ki
yeye müracaat ederek, ayni tek.. loluk, insan azmanı bir adam olan 
lifleri onlara da tekrarlamış; an- Mehmed de anas:nın sözlerini tas

- Ciğerim, §Herım:. Benim - Vay canın.a be! .•• diye söy- Hemen odanın içine .seğirttim. ruz ki emeğiniz boşa gitmesin. Bir 
Vaysa... lendim. ~~rıfçiojlu bö~le ~~ :ı~ A;Jlllı .•• ~h •.. Bir de. ~e göre- kere her model karışık örgiiye uy. 

Karı sanki ölüm uykusuna manda kilisede vh verır gibı. bır yun: Oda sıgara dur&nı ıçınde, ve maz. tkinci .. B. k - - .. b' 
yatmış .... Tıs yok. lroca limbaya d!kkat falan g!bi mis gibi votka kokuyor. Ortaya . 81 

• ır aç orguyu .. :r-
u u1 ı B hal..x..9 di likırdılarla wutmak !stiyor. Peki b:r maa uzatmışlar. etrafına üçu- ~model esasen azdır. Bo~le 

ca-... muradına gene nail olama- djk ederek: 
mıftır. Bu deia başka" bir çareye c- Evet bay hAkim, bu adam u an.. u ne uu:.... ye ' b" mod 1i ha d · ek 

başımı kaşıyoı:-dum ki, birden ka- bak ~n kül yutmam!... . kadın, ikisi erkek .beı kiş.i otu~- ır e :v~ en xad e!111, ~ 
pının ardından Mişka Boskofun Mübarek hiç halden anlar mı, mu~ aıbanm!şlar direlklerınin. u- istemek pek dognı olamaz. ÇünKU 
kart sesi geldi. :\falUın a! •• Herif. hemen çene yar:Ş"tınnaya ba§Jadı: 7-erlerine ha babam. ha cızırdatı- tek başına pek güzel görünen ör
ç'oğlu da hiziın karının bulundu- .. - y~u, dedı: Sen her zaman yor.lar. Neler yazıyorlar ••• Nebi- güler vardır ki b;rleşince biri ö-
ğu dairede çalışır. böylesindir. Bur.ıuvacık doğdun. leyım ben? büriin"" -. 11 : ği erd bo-

u .... ı.or. burjuvacık öleceksin •.• Parti mar- iBeni görünce, hepsi birden baş- u !1ıe eşt.rece Y. e _ 
~ · . . . . ti nedit anlamaz;;ın. larını kaldırdılar, ve kahkahalan zar. Hatta ya.nyana hoşa giden or. 

A -; A. kse~~n ~~ l~anıç?.. - Ali, alA. •• Delikanlı eğer bastılar. Hele .topunun elebaşısı güler bile ayni elbisede iyi imtL 
2~ uçu eb Sen!} ıçenye alak kapıyı açmazsan doğru karakeıla olan Boşlwf köpoğ'lusu kasıkla- mç ettirilemediği takdiıde netice 

~~ız, ~ sa ırs~ anma yo gidip polisi çağıracağım. anladın rını tıwtup katıla katıla gülerek: gene memnuniyet vermez. Bazı 
a.. . .. " mı? .•. di'ye gürledim, ve bndimi - Sana böyle bir oyun oynadı- rd 
Başıma kaynar saJ~ ?~Jdü merdtft.nden aşa'ıya kapıp koyu- lmuz için affet Vasil ..• Maksadı- ö~gıü va ırki, .a~cak g~rni~r ye-

sa~ım .. Öyle oldum ki. etımı kes- vererek sokağa fırladım, ve nö- mız, bir kocanın, böyle bir hale r~e k~Ilan~~~ılır. Elb~ .~k 
senız b:r damla kanım çıkmıya. betteki polise derdimi anlattım... düşünce ne yapacafını anlamaktı.. gmel susledıgı hcJde esas orgu o-
caktı. . _ .. _ . Keşki anlatmaz olaydım, herif be- demesin mi?... larak lrullanılınc:ı çirkin görünür. m:m, _dıye. düşundum. ın~~ ni beıl:>el dinlE>di, dinledi. Ondan Tavus gibi kabardım.: Bazı ö~ler de vardır, süs yerine 
kk~ndi el vın~ gıremlile.~ r.·vasbı~km t" sonra: - Vatandaf)ar. dedim. Bunda kullapmaya gelmezler. BunJarı 
ım o aımazsa, ev ıaın. ı e ı - Ben bir §eY yapamam. Seni güJünecek bir şey göremiyorum. A •• A , • • 

nerede kaldı?... ~-:~ .. .. .l Ev . eı· . ..__ &... tiu- giıh tecriibe, gah moaellen tetkık 
UllJ'Yu.ua~. sovmuyoı-, pencerel4en ger nı~ ınız IU}nı.~rans MUı top.. k ka _ '-·u . . Ka 

Bellenilen terbiyeyi elden bı- dışarıya fırlatmıyor.. veyahud da lamak icjiyse bunu söyliyeıııez, da- edere rarla'.:~ırca-uı rsınız, _ .. -
rakmadım. Apğıd~n aldım: ortada hani şöyle ıtatlı tarafından ha iyisi; kapıya bir ilin asamaz rarınızı ıverm~tl!kçe k:u-ışık orgu.. 

- Kaptyı ~~ .~lışka. • · Yol ver bir ai1e dınltJ.31 yok ki işe karışa. mıydınız sanki... Hem sizlere bir lere giri:şm.cyiniz. Fakat bit" kere 
~ anasının gozu!..: . ~orkma se.. bileyiım ... O zaman belki eHmden şey daha söy!iyey·m mi, sigara iç.. de birkaç örgüden meydana gel
nınle hırlaşacak değilım. bir şey gelil'. Fakat şu dakikaya tiğiniz zams.m pencereleri açmayı miş hcııt bir model bulursanız yap-

Doğru~~~.n iStersienfz, hiç te kadar, asayiş mükem.:ne1. Mey- unutmayınız vatandaşlar... makta tereddüd et,ıneyiniz. Ne de 
kavgil. davu§ten hopanmam. 1's. dQnda b:r cinayet eseri falan da Ve onlar saatlerce, oturdular, .. 
terk şöyle hafitten bir maraza. görünmüyor. Vatanda~. beni din- yazdılar, çizdilet" .• ve Altah s'zi olsa defl§ıKrfıte herg'{Ill görülen 
çingar çıkartsam midem bulanıve- lersen. burada bir dakika durma, inandırsın, bir kerecik olsun ağzı- düz örgülei'den daıı. zi]Ulde düt-
r r. Doktora bakacak olursanız, tekrar evine koş, belki bu sefer mı bile açmadım... kati çeker. 
gU.ya midem zayıflTl!ş ta, yemekler -------

dokunuyormuş. Onun için de - a.. ( lzmit hastabakıcıhk kursu ) Çocuk bakımında nun sözile - küçücük bir h~cyan ..._ _______________________ __, 

mideme vuruyormuş. Her ne hal mühim noktalar 
ıse kulunuz, d5vüş adamı değil 
vesselam! ... 

Buna rağmen, haşa huzurunuz. 
dan katıra gözdağı vermek iste.. 
dim: 

- Kapıyı aç be serseri! ..• 
Gene yavaştan geldi, seslendi: 
- Kapıyı öyle zangır zangır 

sarsmasana bunak, bir sigara içim
lik sabret, açacağım. 

- .Aım.ma da iş ha!. .• Hem 'ka. 
rımla içeriye kapanıyorsun, hem 
de sanki her zey SÜ t limanlık imiş 
gibi, kılımı kıpırdatm~mamı, ka. 
pıyı sars-mamamı istiyorsun. Bu 
ne rezalet. kepazelik yahu ..• Aç 
kapıyı, sonra bozuşuruz ba! •.. 

Bir yaşından apğı bebekleri 
..aıiinıkün iae- hergün banyo yap -
malıdır. Çocuk İJİ · uyuyona bu 
banyo aabalıleyin yapılabilir. Uy
kusu az :İle akpmlan yapmalı. Ban-
yodan sonra doyurup yatınnalıdır. 

Buıyo auyuna 100 gram ıhlamur 
suyu ilave ediline bebeğin uykum_ 
daha sakin ve uzun sürer. 

Bu euya nifuta katılırsa cildin
de tahriş olan yerler iyileşir. lztırabı 
geçer. 200 gram nişasta kaynatıp 

soğutulmuş suda halledilerek ban-
yo suyuna karıştırılır. 

bat 'VW"IDUf, ikide bir kafayı çek- beni dövdü!:. demiştir. 
tikten sonra k17..ın evi civarında İnadına zayıf. ufak tefek bir a.. 
dolaşmaya ve ev halkını tehdıde dam oJ.an Fatih o vakit dayana. 
ba.şlaml§tır. İddiaya nazaran bir mamış ve hikime: 
gece gene böyle kafayı tütsüledik.. c- Eh siz bir ona bakın, bir 
ten sonra, Meli.lıanın anası, babası de bana. Ondan sonra elrnizi vic
ve karoeşi Mehmedle birlikte o.. danınıza koyup. bir düşünün. Bu 
turdoılcları eve giderek: adamı nasıl dövebilirim, insaf la-

c- Kızı bana vermezseniz evi zım.:t 
ateşe verir, tutuştururum > 

Diye tendidlcre başlamış, sonra 
da 2l0r1a eve g rerek, tabanca ile 
ev halkını korkutmuştur. Bu, k;.rı, 
koca ve Mehmedin iddiası. Fat!h 
ise. bilakis kendisini zorla eve a
lıp d<..İvıdiikJP.rini ileri sürmekte 
ve davacı okluğunu söylemektedir. 

Melihanın anası Züli).iye mah
kemede hidiseyi yana yakıla şöy
le anlatmıştır: 

c-A! Bay hikiın, biç böyle sır. 

Demiştir. Sonı·a da kızın kendi
ni sevdiğini, fakat ailesinden kork.. 
tuğu için bir §eY söylemediğini 
iddia etmiştir. 

Şahid olarak dinlenen Meliha 
ise, bo iddiayı red ve eerhedeıek. 
şunları söylemıştir: 

c- A! Yalan. Ben, baş'kasile 
sevişiyorum. Onunb evlenece
ğim.> 

Duruşma. diğe~ plıidlerin cel
bi için, talik edilmiştir. 

Bayan cK. Iı.> ye: maktan ne fayda bekliyorsunuz? 
Sevdiğiniz erkekten, daha doğ- * 

rU6U kuUandığınız tabirle söyH- Bayan cH. H.> ye: 
yeyim, gözüntlzü tutan erkekten Erkeğin olduğ>J gibi kadının da 
baıhsederken: çalışması Avrupa<ia ötedenberi 

- Bir türlü lcarar veremeyen, sık sık görülmekte olan vaziyet. 
bir türlü cesaret edemeyen bu lerdendir. Bizde yeni başladı, şüp
genç karşısında kız olmaklığıma he yok yavaı yavaş alışıla~aktır. 
rağmen teşebbüse ben geçmelL fakat alışılıncıya kadar da tıpkı 

y:m? diyorsunuz. Normal hadise- vaktile Avrupada olduğu gıbi ara
leııdıe teşebbüse genç kızın önayak Sl'l'1l kurbanlar verecektir. Nişan. 
olınaBı ekseriya erkeğin uzaklaş.. lınız sizin sağlam karakterinizden 
masına sebeb olur. Genç kızın emin olabilir, fakar. bu bakımdan 
nihayet yapabileceği şey hi55eıttir- endişe hisseierse haklıdır. Onun 
memek şartile zemin haz~rlamak, içindir ki sözleri ve düşünceleri 
t~şvikkar olmaktır. Fak:ıt anlattı- nefis izzetiniz"'? dokunmamalıdır. 
ğınız vaziyette söylediğ niz teşeb- Mademki .ilzin ilav~ edeceğiniz 
büsü yapmanızda da nihayet fazla miktar müstakbel yuvanız için 
bir ımahzur görmüyorum. Yalnız mutlak Pir zarurete cevab veiF -
anlamadığım bir nokta var: cek değildir. O halde ısrar etmese.. 

- cCesarets\z, korkak, biraz da niz iyi edersiniz. 

.Boşkof istifini zerrece bmımadı: 
- A iki gözümün nuru, bir :sa

niyecik sa'xet ... Koridordakj kü.. 
tüğe şöyle o mübarek yanını bir 
Jibzacık olsun yerleştir de bekle. 

İzmit, (Hususi) - ŞehrimDde açılan hutabakıcıhk kunu m-:-
nini tamamlamıı ve kunt"' mezun olan senç kızlarımıza meraaım
le diploma te~ edilmittir. Resim .kuntua mezun olanl1.r: Halkevl 
reiate beraber sötıtemıektedir. 

Nitasta yerine kepek te kullanı
lır. Bunun için bir kilo kepek beş 
litre suda pişirilir. l..ipa halinde ince 
bir torbaya dökülür. Torba banyo
nun iqıinden sıkılır. fyice aıJulc:bk
tan aonra da aıya mTakıhr. pısırık bir erkeğ'~ koca olara'it al- TEYZE 
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Şirnal~n, een.u.bdan. f8rktan 

ve gaııbdan, istan.bula esen bütün 
rü~itrlar, fitne ve fesad .tohumları 
aaçıyordu. 

İstanbal 
Fatihte, Sultan Mehmed cami

sinin avlusundaki kulübede otu
ran ÇulSuz Dede, bir cezbe anında: 

YAZAN : REŞ.4D EKREM 

Fitne ve fesad tohumları 

•Yüz otuzdan b'.r çıkarın, üçe 
bölün, İbrahimin sonudur!.> de
mişti. Yüz otuzdıuı bj.r çıkarsa yüz 
yirmi dokuz kalırdı. Iumun üçte f 

biri kırk üç ederdi, yani, bu bin 
yüz kırk üç yılıı:tda İbrahim Pa
pnm sonu 'idi!. Ümmet. Muham
medin bu kafir ihtiy ırdan kurtul
ması için vakit ve saat gelmişti. 
Yalnız bir sahibi zuhur bekleni
yordu!. 

rin parası verilmiş, denizde gemi-ı nakışlı ve ıem:z Türk evlerinin ı üç yüz odalı bir S3ray, yahud sek-J Civelek Mustafa. pe~del~i .~or 
lerin dibi, delinerek yaralı gaziler- arasındaki du bir sokaktan yedi sen odalı bir konak bulurdu. İleri- atlastan olan koçuyu bir gu~ ıçın. 
le beraber batırılmış, reis ve tay. tepeden lirine tırmanan bir yolcu, de bir han, daha ileride bir ha- de bulmuştu. Bu koçu, saarazaın 
falar, bu dnayetı irt'kab ettikten birdenbire, geniş bir meydan ıle mam, beride sıra sıra kahveler, kethüdası :Mehmed Paşanın gü
sonra flikalara binerek karaya karşılaşabilirdi: Ulu çınarların. bir köşede yeşile boyanmış demir müş tekerlekli arabası idi. Fakat, 
çıkmışlardı. Bu adam, bu faciayı selvilerin ve at kestanelerinin göl- parmaklıklar arasında kab:r taı- genç ıkülhani, Atı. Asesin firarın
anlabtııktan sonra, etrafını ~aran geled ği bu meydanda, medresele- ları, öbür tarafta bir çeşme vardır. daki esrar perdesini ıtamamen kal
Ievend ve kalyoncu ve Amavud ri, çarşısı, hamam1, aşhanesi, ima- Muazzam mabedler~, ~arnyları. dıram.atnıştı. Kethüda paşanın a.. 
tellatklara sonnuştu: ,Siz.de gay. reti ile muaz.vım bir rnabed yükse~ h_anları.. hamamları, tımarhane~e- rabasını a'kşama kadar, at ile takib 
reti dini mübin yok mudur?> lirdi. Fenerden gelen yolcu Sul- n. zengın çarşıları, ~azarl~ı. ~le ettikten sonra yatsı namazı.'la 

Tophanede Kılıca1•paşa hama. 
m na bir gece, kulağı kesik b"r ga
zi yiğit gelmişti. Bu adam, o gece 
hamamda olan kalyoncu nef er!eri 
He Arnavud te1Jak1ar3 Karaden'z
de vezirin emrile batırılan gazi 
gemilerini :ınlatmışt•. Kı~ılb:l~ h
Tafından burunları, kulakları ke
silmiş yaralı gaziler, Trabzondan 
ür; gemiye doldurulmuştu. Vezir 

önderiJen adamlar va 

fstarfuul muazzam bir belde idi. tanselimi, Unkapanından çıkan İstanıbul muazzam bır şehı.r ıdı. B d . ~ k b cı 
B"""aZ badanal duvarlarınm Şeh:tadeyi Uzunçarşıyı dolaşan İşte bu i:>üyük şehir, dört bir ta- eyazı camıskuıne ~ı an Tara 8 

• 
-J • • .. : • ı.. raf d f tn f d ·· nın yan'lna so lmuş ve anrı se-üstünden yasem n dallan sarkmış, Suleymanıyeyı, Ç~an.~ııaı:ı tı~.ı. • ın a~ ese~ ı . e. ve esa ruz. . . .. 

şe'hhişlerine karanfil ve fesliğen manan Beyuıdı gorurdu. Bır Bi- garları ıle, bir ki.bntte parhyacak limı ıverıp, saf bır Rumelilı olan 
· ·kemerinin altından geçen, ya bir çll"a, haline gelınifti. bu adamla, kolaylıkla ahbab ol-

muştu. Civelek Mustafa mor at
laslı koçunun sürücüsüne: 

- Sürücübaşı ağacığım. Beni 
tanıdın mı?. 

Diye sormuşttL Esircibaşının a.. 
rabacısı; deli.kanlıyı tepeden tır:-"' 

nağa kadar süzerek: 
- Tanıyamadım be oğlum .•• 
Demişti. 

- Sürücübaşı ağacığım ... Ha
ni .geçen gün hanım sultanı bize 
getirmiştin ... Hani sonra da bi
zim ağanın hatununu da alıp gö-
t .. d"" ?! ur un ya. .... " 

CWeılek ltustafa, Beyazıd ~ 
mıSinin son cemaat yerinde, ko.. 
caman zeytinyağ kandilinin llllı 
altında, bütün dikkatini adamın 

yüzünden de bir şeyler kapmala 
vermişti. 

Bu saıf adam, etrafına korku ile 
bakındıılctan sonra henM!n kese
sinden bir altın çıkarıp Civeleğe 
uzatmıştı: 

- Te vallah billiih nldığım iki 
altındır, !birini sana veririm ... Pa
şa efendimiz duymasın... Vallah 
beni tersanede Z:ncire vurdurur ... 

(Arkala ... ) 
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Aksarayda 
Halkevi büyük bir 
gayretle_J_alışıyor , 

F Samsunda ımar ceyhanda ' · 

hareketlerine hız verildi Bi~~;!z e;~::ra:~ıbir Aliçonun ezici kuvveti 
Ceyhan. (Hu-

'Akaaray (Huausi) - Halkevi - -- •n !"t"":-

tniz komitelerini geçen ay içinde ye l b l d susi) - uç sene ihtiyar pehlivan Adalıyı şiddetli tırpanlarla 
sersemlettikten sonra nihayet üzerine 

çullandı ve sırhııı yere getirdi 

nilemit ve yıeniden intihab edilen yeniden birçok binalar yapı mı ya aş an ı, evvel şchrımızde 
komiteler bafkanlarını seçmişlerdir. cebir hergün biraz daha güzelleşiyor birÇQk hırsızlık.. 
Yapı1an intihaba ııöre köycülük V lar Yclpan Kının 
komiteai baıkanhğma icra memuru Selim ismindeki 
Aalh Orhon, temsil kolu ba~kanlı- Samsun (Hususi) - Birçok A- bil mi?· Türk milletinin ~albinde sabıkalt Hatay. J,ıe; bu hali gören Adahda ıafak Üç kere; helallaıtıldaa aonra: 
ğına Orhan Eren, 90syal yardım nadolu kasabaları gibi devlet elile ebedi bir senbol ha.linde daıma ya. da y:ıkalanmıştır. attı. Rengi aarardı. İt fena idi. Lami kapııtJar, Adalı; yüz on okkalık 
kolu bafka.nlığına İbrahim Arat, imarına pek az gayret ıarfedilmit flyacak olan bu büyük tarihle ham Hırsız geçen ay cimi yok, ihtiyar Aliço, bu sefer gövdesile; Aliçonun karw-ında, u-
müze ve dil tarih kolu başkanlığına olan ve sırf tahsi l~ebbüılerle gü- Türk milleti ve hem de Samaun ha~- bur11da Civanda- meydanı kendiaine dar getirecekti. facık kalmııtı. 
Nacl Geçil, halk derıhanekri kolu zClle,şmit olMl Se.Ill.9Utı, 19 Mayıe kı en büyüle bir teref dc.s~a~ına naıl yak mahallesinde Keyfi kaçtı. Süklüm, püklüm bir Daha ilk elde Aliço; "aık.ı bir d 
l>qkanlığına Emin Sakarya, kütüb- tarihinin kahramanı Muıtafa Ke • olmUf bulunuyor. Karadenız kıyı- İbranim isminde tarafa oturdu. Yan gözle de Aliço- enae ile kanıık bir tırpıaa attı. Ada-
bane ve neıriyat komitesi baıkan· malin kurduğu cümhuriyet idaresi- larının pırlantası güzel Samsun · • · ya bakıyor, nasıl olup da bu heri(ın h; okluguw yerden aapaız armud gi-

b h ·ı w h ·· 1.. birini geceleyin lığına Osman Veysi, apor kolu hat le yeni baıtan canlauınıya fırsat u. Her ,eye, er yenı ı~e ve er turu öldürmek iste- bu hale geldiğine pftyordu. bi ıağ tarafına düşüp dizledi. Kal-
ltanlıima Muhsin Tapan, güzel san labihnift.İr. imar hareketlerine müıtahaktu. Aliço; iti anla.dı. Ve Adalı ile kar kalkmaz, bi, el ense tırpan da 
atlar kolu başkanhğ•na Mehmed Eakiden •ltmah bir m.ıntaka ola- Türkün rnakU. taühinin yeni~~~ miş, yalnız aya.. alay etmenin 11raıı kendisine geldi- öbür tarafına yec:H. Bu sefer de ö.. 
Alj Öz bay aeçilmışleıdir. rak fena bir töhret almı2 olan bu - yerler ve müstevlilerin denize . ğından yaralıya. ğini bilerek scize baıladı: bür tarafına dizlcyip düıtü. 

Yeni heyet Halkevi reisi Ali Gü- günkü mamur Samsun, bu hicab ve küldüğü Akd.eniz ino:iti güzel İmur rak kaçmıştı. O _ Adalı bel. Ne bakarsın hain İş fena idi. Çünkü: Aliço, hasmı· 
rünün 'b34kanlııbn.da toplanarak ren kötü vuıftan kurtulduğu için nasıl imar edıliyorsa, kt~rtuluı sava- gündenlber~ takib ökiiz övündürüğe bakar gibi bel.. nı dizleyip düıurdüğü halde, üı • 
mesai programını çizmiştir. Bu bahtiyardır. Vaktile çevresindeki şının ilk haaam~ğı ve. tik m.erhale - olunan hırsız İs- Tanımadın mı bel. Ahretlik!. Ali.. tÜne gitmiyordu. Demek; vura, vura 
program zümresinden olmak üzere sazlı kanuılı batakl:klarile, hava. si olan Karaderuz ıncısı ~eşıl Sam. kenderunun Ak- ço, karoında be!. kıra, kıra tutar halini bırakmamak 
Halkevinde haftada iki defa sının' suyunun fenaıığı ve pençesi- ıunun da gene o derece ımara ve çay köyünde ele Bu mükalemeye phid c.lan peh- arzusunda idi. 
halkın meccanen muayene ve ne g~çirdiği kimseleri adeta bir de- daha fazla güzelletmiye ihtiyacı geçirilmiştir. Re. livanlardan yal:uz. Hanço oğlu işin Adalı, kendini koruyor, hasmına 
tedavüıi ve bandonun ısla • ri bir kemik haline getirdiği sıtma- vardır. simde bu azılı iç yiizünu bil:yordu. O da, dayana- hiç salmıyordu. Aliço da tam. Po.. 
lu için bir öiretmen tayini aa- &ile 'maruf olan Samsunda timdi ne Bağrında 38,0(}0 yurddaı ba - hırsız görülüyor. ınadı. Ufa karııtu mak güreşi yapıyordu. 
eari 15 günde bir temsiller verilme- batakhklar kaklı ve ne de &atma be rındıran Samsunun mütehasıir ol - ffendekte Mr - Nasıl be~ Ad.it ustaf. Tam Safi; tırpan el enıe çel:iyor, ikJ 
li ve daha bir991t nafi hizmetle~ lası. Evv~lce buraya dıtarıdan nak- duğu birçok imar hareketlerine --. ~ tavında değil mi'> Senin için geldi ı de birde zoğlu, zoğlu b~nduruk-
mevcud bulunmaktadır. Halkevı len gelen veya yeniden tayin olu. Cümhuriyet idaremiz li.zım gelen Hendek, (Hu. tel. Malkaradaa buneaza, hepten l tar atıyordu. Bit defasında Adalı-
prograınının tatbikine geçmiı Cu • nan bir memur güzel bir ıehre de- ehemmiyetle iıe baılamıt olcluğu susi) _ Bir sen.edenbeti burada öldürdün de; ahretlik Aliçoyu bel. nın el eose tırpanla yere düştü • 
martc*nden .itibaren h~~n mec- ğil, sanki Arabistan çöllerinden bi. için Samsunlular, bugi.in bu har~. . Aliço; lafı tazeliyerelı: ilave etti: ~ü ve bozuk düzen kaff1Sına gel-
canen muayene ve tedr.vwne baş - riaine geliyormuo kadar acı duyar ketleri göTmekle ıevinç duyacak hır birçok ~yg~nculuklar yapan hır- - Tel neyi. süreceğiz b:zim k_a- eliğini görünce; aşka ıel<Ji. ihtiyar 
~~ıt. temail v~9!~ da ~ir iki g~n ve pek haklı olarak kork;rdı. Bu- vaziyete ıelmitLerdiı-. sız çeıtıesı nıhayet meydana çıka- ra öküzün yerine bugün burada çı~t bir kurd gibi seslendi: 
iÇ.inde verecegt bu ~u.samererun gün her tarafta fena bir ıöhret al • Hangi cihetten bakılırsa bakılım rılan:ıştır. Bunlar Mehmed Emin, caz bel Sen ci_e olmUflun aomun gı.. - Hay_di bel Kı:r.ancaz ... 
pı'pvalat~nıı Jkm-1 etmıştu. Öte - olan b~ünkü Samsun'l. diğer daima yemyetil bir manzara arze- Hüseyin Avni, Hüseyin, İbrahim bi be Adalı!. Meyda.n yerinde güreten başpeh-
~~nberi esaslı bir surette idame et- ~yetlere tercihan gelmek için can den Samsun tehri mutedil bir ikli- !'Srninde dıört kişidir. Hırsızlar ad.. . Adalı, ~<ra.ınd~~ çabatlıyacad~~'· livanlar bile merakla •ra mra gü _ 
tinlen haftalık konferanslar devam atanlar bulunuyıor. Vaktile milyon- me ve çok güzel bi_r manzaraya ma . . . • . Dudaktan Lıtreyereııo cev ver ı. retlerini bırakıp Aliço ile Adalıya 
etmektedı~· • . • • larca kurbaialann 6ellerinden du • liktir. ~mıunda hır taraft~n ~ele- lıyeye venlml.Ş ve tevfkif olun. _ Meydan y~r~ bu usta bel Al- bakıyorlardı. 

H8:lk.evı r~ ve yenı idare rulmaz bir hırlde bulunan Sa.maun diye, diger tuaftan husu•~ ıd~re muşlaıxiır. lah ne kısmet etli ıse o. olur bel. Malkarahlar h.ığırıyorlardı. 
heyehnın fe~a&"atlı çalıflllaları fa - bataklıkları üzerinde bugün yetil faaliyete geçere le onu ıereftle mu - Hulasa; crteai günü güre,t baıla· _ yedirin mi ökürü Adalı) 
yanı hayret~ır. .aı.Iar, kor~klar ve ıtadyomlar tenulb bir seviyeye çıkarmak üze.. Çivrilde mektebliler için yıncaya kadar Adalı ile durmadan Tam, yarım aaat, ayaktan Ada-

.Aile top~ meydana ıretirilmittir. re mümkün olan gııyret ve feda - • I k I k UkAf t alay etmiılerdi. lıyı ezdi durdu. 
!"!afttevimi.zin ..>•eni çahtmalan ~ yeni Türk tarih.inde lcirlığı yapma~t~n ıreri durmuyor- bır Ç8 iŞ an 1 m a 1 1 Güreı gün~, e~ tu~unml\ya gelin. 

aermnden olmak uzere bu hafta bir çok mümtaz bir m~\·kii vardır. lar. Befediyemızın baıında herkes r-: Ud l r· Kazamız ce; Adalı, Alıço ıle llkten tutuıma- b' Apd:~~iv::g~tl~:ldı~:~ ~~:'! 
ajle toplantııı tertlb edümit ve bu r::nkü ço"kmiye yuz·· tutmuı bir va- tarafından sevilen çaht\can bir reiai S 'w'Avr .~n _. faztı ıybi?b: Dr Nı'yazı· mamak için yan çizmiye baılamıt- ır 

ı b" lin lek . ....,.. d ş h • k ki t • ıtma mucaueıe a ı · tiftl. Ve morardı. Kap patladı. 
topla~tı~ati ~ leme?11 dC:t mTlinev- tana yeniden can ve hayat verebil- var ır. e nn ıo " •lenn. ı kenuz·ı· Ko"V'll'l~n tarafında~ her sene Çivril tı. •- b Artık, sırası gelmiıti. Al.içonuQ 
ver en ıı raııo y m•• '- · • ·-"k · - ı·-- Fakat; Aliço meydana çııı;.ıp a • 

. e . .., er ~r: ap - melt ~in aziz Anadolu topraklarına tutrııaııo ~ın ternızu 11 rı teı l ~tı ilkokulundan birincilikle mezun ol. g"ırmı•·,·. kalın sesi işitildi: 
lantı ço.k. .nezih hır hava ıçmde 80• Ebedi Şef Atatürk ilk uğurlu adım. azami hır gayret ıufeynektedır. cak talebeye verilmek üzere {Çalış.. v - Haydi bel Ahretlik!. 
na ermııtır 1 I - Ben, Adalı ile kozumu pay 

· larını burada atmlfludı. tfaiye teıkilitı Anado uda etine kan.Jı*. mük.lfatı) nr..m.ile k.onulım edeceğim!. Yıldırım gibi, bırdenbire Adal .. 
Samsunda Mazhar Samsun denilince 19 Mayıs 1919 ender t~sa.düf. edile~ilecek bir mü. kol saati talebeler atasında verimli Naçar, Adıılı Aliço ile eı kalmış, nın üzerine çullandı. Çapnaza top. 

tarihini, 19 Mayıı tarihi hahrlanı-n- kemmelıyettedir. Bu kaç yıl evvel bir tek.abete yol açmıı ve geçen tesadüf olarak, ödül olarak bata da ladı. Çamaıır 91\ar gibt o, koca 
Uzmantn konferansı ca Samsunu dü,ünmemek acaba k.a· (Arkua sayfa 7 atitun 6 da) yıl'lara nazal rvıın bu sene. (pek iY?>. bir çift öküz varmıı.. gövdeyi 11kıp büktü. Alhna aldı. 

lenin fe.zla telı memnunıyet venct K dib' de ya::.landık.tan aon- Zorla sarma.vı taktı. Kündeye alıp 
Samsun (Hususi) - Profesör 

Maıiliar Uzınan bugün Halk.evi sa. 
!onunda c.Nüius siyaseti ve sağlam c Milli Şefiı resimleri Tokat Halkevinde 

b . __ ı.:rd b" dil . . azan ın ıs• "' 

) 
ır ~ e tes .t e mıttıT. ra; evveli Aliço meydanıı çıkını• atırdı. Sırt apğı yendi. Ve ayağı ile 

Çivr.il ilk.okulundan bu. ı~ne beı Adalı, mütemadiyen ya~lanır - de kamına basarak: 
talebe aynı derecede pelt ıyı olarak mış meydana gelmek iç.in iCtilcir - - Olen, kahpe nallı .•• Gördüa 

bir nesil yetiştirmek için alınacak 1 "!Ue'91§:~l 
tedbirler> m9Vzulu ve çok istifa
deli lbir konferans vermiş!ir. Kon.. 
.ferans yarın gündüz t~krar edile
cektir. 

Ulaşta göçmenlere 
toprak tevziatı 

Siva• (Hususi) - Ulaı nahiye. 
aine yeni yerleıen 26 hane göçme
ne tevzi edimekte olan toprağa aid 
muamelat :kmal edilmit. buraya 
gelen göçmenler de bu suretle müs
tahsil bir ha~e getirilmiştir. 

Akhisar belediye bütçesi 
Akhisar (Hususi) - Bu ıene 

l 

belediyemizin bütçesi 145 bin lira! . . .. _ • _ . · 
üzerinden 1caymakamın tasdikine Millt Şef Relsıcumhur İsmet Inonunun Tokat Halkevıne hedıye 
arzedifmifıe de varidatın daha çok ettikleri imzalı fotoğrafüeri merasimle mahalli mahsusuna talık 
artması kuvvetle tahmin edilmek _ edihnişti!r. Resim Halkıeıvlileri bu fotoğrafla bir arada göstermek-
tedir. tedir. 

•Son Poeta. DID tefrlıw: 7 3 

Seni kaç hattadır arıyo. j la sürüklen!yordu. Halk gülmeğe, 1 hayvan sesleri taklidleri ortasın-
nım... Bu halin nedır? ıslık çalmağa, haykırmağa b<ışla. da, elli kişi, yüz kişi Temel! sağa, 

Didar kencl~ tarafından köpürü- mıştı. Didar herkese hitaben: Şetvanı sola çekmekteydi. Nihayet 
yordu: - Kocam... Bu adam kocam- o güzel sırmalı, kordelilı, pompon
. - Başıma gelen!... Dernek o. dır!... lu etb.se yırtıldı, Apustolun ke. 
yuncu oldun ha... O yanındaki Diye bağırdı. Alt~a kalmamak mali itina He bağlamıı olduğu 
kim?... için. Durmuş ayni perdeden: bağlar koptu., Şetvanl:t •remel de 

Bir aralık: Şetvanla Temel çal. _ Bizim reis... Of balıkçıları bimirinden ayrıldılar. Bunu gören 
makta olan marşı okuma.ğa başla- ıreisidirl... halk yr.kılan rnabudların önünde 
dılar. Bunu tamam.il~ gaynşuuri Diye gırtlağını yırtacak oldu. duyduğu çılgınca hazzı duydu ve 
olarak yapıyorlardı. Fı:ıkat . ıarkı Her ik.'.sinin bu ifadeleri salo. bunu salona cehennemi manzara 
~ylemele:1 Dur?1uşla J?i~a~ tes- nun yava~ yavaş yükselmekte 0• veren bit t~şkmlıkla ifade etti. 
kın edeceğine, hıddetlerını b·r kat lan hararetini hır an':ia en har de- Herkes yerınden fırlamıştı. Her· 
a:tı.rdı. O derece ki Dum:ıuı: ken- receye çıkardı. Derhal hengame kes çırpınıyordu. He;kes birbir~ne 
~.n~. ~~pt.e~emivcrek, DıdaT da, baş gösterdi. Bağıran. çağıran, te- bağı~ı·yordu. Kol.~u~.a~. ~oı~.uga, 
Sulunun elındPn sıyrılarak sahaya pinen, ıslık çalan seyircilerin gü- sıraoan . sıraya t~.rlu. t~rlu. sozler 
atladılar, Durmuş: rültü~ü gayrı kabili tahammül bir teat1 edılmekteyaı. Smırlen tutan 

- Utanmıyor musun!.. Bu kılık gürültü halın aldı. Bir türlü ay. kadınların çıglıkları wnumi her. 
nedir?... rılamayan Temclie Şetvanı birlıi- cümercin üzerinde acı acı yükse-

Diye bağırırk~n. ?ida~: . . rinden koparmak ıçın uğraşan liyordu. Cambazhan~. bimarhane 
- Ben sana şımdı gosterırım, Dumnuşla Didara gönüllü yardım- değil, ihtilal sahası değil, mahşer 

dur hele .. . Maymun!... cılar zuhur etmişti. Birkaç saniye meydanı olmuştu. 
Ava1.elerile salonu çınlatıyordu. içerisinde saba sukut etmek üze. Tam o sırada kulislerden müt-
Nihayet Durmuş Temelin.Didar re olan bir kale gibi muhAcimlerle hiş bır vaveyla koptu: 

Şetvanın kolunu yakaladılar. Her doldu. Atılan pros:rMnların hava· - Yangın! ... Yanıyoruz!. .• 
biri kendi taralınıı çekiyordu. Or. da uçu~ası, halkın knhkahası, a- Bir iki dakikanın içinde iher ta. 
tada. Hava.Civa gah sağa, gali so- vazelcri, muzib!erin, şakacıların rafı kesif ve boğucu bir duman 

meırun ohnuı bu~nduğun?a~ bun- mit:.. mü gökyüzünde yıldızcazlan ..• 
lan!' a~da. kura çelcilmıt. v~ Aliço; bfrkaç dakika meydan Diye b~p, meydandan çe • 
kura netıcesınde Doktor Niyazı yerinde bek!s.dikten aoDra; bağır - kidi Güzel bir menkibe değil mi) 
Köymenin {çahtk.anhıt mükafatını) mıı: M~ Aliço ile Koca Yasufua 
382 numaralı Haydar Çorapçl ka- _ Heyi .. Haydi kızan bel Er • siiretleri 
zanrnıttıT. meni ıdini gibi ne sallanır durur • 

Küçük ve çalışkan Haydara hak sun orada}. Yağlanaan da, yağlan- Eaki pehlivanlar aruında iki tür 
ettiği kol .a1tti hususi surette öiret- maaan da hepten olacak bu it bel. 1il rivayet vardrr. Bir ltı.mı derler 
menlerinin i,tirakile h11z•rlanmıı bir Adalı; yağa bulanmıı bir halde ~;.:ı Aliço k~iıl'dr~~ bıraktıktaaK ve ayah-

'- d ·ı • ._ .:ı~-· h · · .:.... · _....ı yer·ne nıcıaen çe ı ıııoten aoıua, oca 11-topmnb a verıamış ve ıı;.enunme er ıstemıye ..-emıye mcroan ı f t" . ti 
sahada çalışkanlığının daima müki. gelebilmitti· au . uremıı r. 
fatJandınlacötğı öğüdünde bulunul- Aliço: eh~mmiyebiz bir iki çıt- Bır kıamı ~~: Koca :uaaf .. «K~r~ 

K .. "k d 1 D k "1! pındı. Ve ciurdu. pınara>ı geldıgı uman ılk ıureşuu muftur. uçu e o aa o tor tın- Al' ·1 d' la · K" · '-"l .. d Adalı· huzur pe§revi yapıyordu. JÇO ı e yapmıttır ıyor r. 
yazı oymenın ııou tur avamıza • Su 1 M h d -L''---

.: •V• • Koca gövdeıilr. iki tarafa çırpına. yo cu e me pcou..-ana sor. 
kartı goeterdıgı bu yakın alak.ayı k d dum · diyor ki· 
takdir ve t~bnk etmemek kabil de- ra ı~çrayo~ u. . . . . ' · . . .. 
~'lcl' Alıç.o; hır an evvel 111 bitırmek - Koca Yusufun; Aliço ıle gu-
gı tr. İç.İn titizleniyordu. İti çabuk bitir - reli yoktur. Koca Yuauf meydana 

Malatya vali muavin~iği 
M-1atya (Huıuıi) - Vilayeti

mize yeni tayin edilen Vali mua • 
vini Cavid yeli vazifesine başladı. 
Mumaileyh iyi bir idarecidir. 

mek istiyordu. Kel baıında mev • çıkbğı zjlman. Ali;o ihtiyarlamııtı• 
cud üç dört tane kıl, anbiyetten Fakat; yalnız Suyolcunun dem&
havaya kalkıp diki!oe kalmıttı. Vü- si kafi değildir. Ve Suyokunun her 
cudü, tavn yirmi bet yaşındaki bir dediğini de kabul etmek mecbur~ 
pehlivan kadar terü taze idi. Hırsı yetinde de~iliz. 
da yerinde olduğu görülüyordu. (Adam nr) 

kapladı. Elektrikler sönmüştı.i. Ka· J ki ıhayvanlııruı muhtelif korkunç siz Şükrü seçilecekti. Şükrü öte.. 
ranlıkıta tüyle: ürpertici yaygara. sesleri. görülmeit ve işitilmektey- denbed Durmuşun basınıydı. Dur
lar yükseliyordu. İtilenlerin, dü- di muş ta Şükrüyü reis gönnanek 
şenlerin, ezilenlerin, çiğnenenlerin Durmuş, bfr tek söz söyleme- için her şeyi ya?1Mğa hazırdı. :W. 
feryadları kalblere bir kat daha den Temelin yanında hızlı hızlı naenaleyh Temeli zabıtaya teslim 
dehşet, zihinlere bir misli fazla yürümekteydi. Nihayet arka so. etmek mevzuubahs olamazdı. Heı 
cinnet vermekteydi. Çok geçme· kaklardan Beyoğlu caddesine va- ~yden evvel Temeli, Ut vapurla 
den alevler gonindü. Ateş her ta- sıl oldular. Burada Durmuş Temeli Ofa götürmak lazımdı.. Onlda, me. 
raftan salaşhr". çadır bezlerini bir taksinin içme attıktan sonra sele şüyu bulmaması için tedbır 
sarmıştı. Her tarafı taharnmülfer- kendisi de binıp şoföre Sirkecide- alınmhilirdi. Temelin itibarı henüz 
sa. boğucu, çıldırıcı bir sıcak kap. ki otel.n adresinı verdi. ~kti. On bin lirayı lbiıden 
lamıştı. İtfaiyenin çanları ıdu- Temelin hem acayib1 hem parça borç edebilir, sonra da yavaş ya-
yuldu. parça olmuş kıyafetiru görüp şa. vaş öderdi. Herhalde ŞükrüniiD 

Şimdiye kadar l:>casındaki kol- şıran otel sahibine, Dunnuş . reis reisliğe seçilmesinin önüne geç. 
tukta hareketsiz düşüncesiz, ruh. izahat vem1eği lüzumlu bildı. meliıytii .. : Her fedaklrlı!ı göm 
suz kalmış o1an Melpomeni yerjn- - Bizim he~ri. Cambaztla- alan Durmuş kaptan bunca sene
den kalktı. Gözleri başından fırlı. nede oyuneudur. Yangın çıktı. lik sayinin semeresi olan üç bin 
ya<:ak kadar açılmıştı. Kend;sine Zor k~rtardık!... .. . beş yüz elli ~ört lirayı ~n.kadaa 
doğru koşan bir ıtfaiye neferini ~ı ... T:ınel. başını one e~mış ~ıp ~emele ıkraz etmeği bıle.dü.. 
görür .giıbi oldu. Ellerini, kollarını sessız, du~uncelı ~uruyor~u. ~ur. şundii. ~en.ıel, çalı~kan, becerıkli, 
uzattı. Haykıracak oldu fakat sesi muşu takıb edcrcK merdıvenı çı- ateş gb bır gençtı. Elbet bu pe
çıkmadt. Boğuluyordu.. 'Boylu bo- kıp ark~da.şmın od~ına girer gir- rayı bir an evvel öde~~ için ~ 
yuN::a yere serildi. mez dogruca kendın! yatağa attı. lışacak, çabalıyacak, didınecektı. 

Bir .iki dakikı sonra der!n bir uy. Durmuş kaptan ikinci paketia 
_ 7 _ kuya dalmıştı. son sigarasını söndürürken başını 

Köşedeki iskemlede yer alan kaldırıp dışarı baktı. Şafak sök. 
Durmuş kaptan, tabirin tam Durmuş birkaç siıgara içtikten müştü. Durmuş kaptan bütün bir 

mana.sile, yane-ından mal· kaÇ!_r. sonra vaziyeti iyice incelemeğc geceyi bir iskemle üz~rinde dü
mıştı. Temeli. kolundan sık sıkı koyuldu. Temel, kendıstne tevdı şünmekle geçirmişti amma bir ka. 
tutar~ sürüklüyordu. Sokakla'r edilmiş olan on bin liralık kefalet rara da vasıl olmuştu. 
geçilmez bir hale gelmişti. Zanne- akçesini yemı~ti. Buna zerre ka- Karadeniz postası o günü kalkı
dilebileceğı gibi yeni yapılıp iki dar şüphe yoktu. Şimdi, ne yap. yordu. Hemen vapura :ıtlamak li
ay zarfında boıulmuş olan asfalt mak lazımdı? Temelı zabıtaya tes- zımdı. Durmuş odadan çıktı. He.. 
mevzuu!baıhs değil. Sokaklar yan- lim etmek re:sszi kalını.ş olan Of nüz uyanmamış olan Temeli otel 
gın oolayısile geçilmez olmuştu. balıkçıları cemiyetinin yeni bir saılübinin sıkı nezaretine tevdi e
Ta uzaklara kadar duman kokuta- reis intfilıaıb etmesine yol açmak derek sokağa çıktı. 
rı, liteş parıltıları, cambamanede- demek~ Bu intihabda hiç §iiphe- (Aılmm ..-) 
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8 Sayfa 

TEMİZ HAVA - İYi BAKIM 

Çocuğu gürbüzJeıtirmeğe kafi iki mühim unşurdur. Memleketimizin 
•f havaıı, feyizli tepraklan_. it vaAmi, Türk nul&Wa 

yüzde yüz hayat sigortaat<lır. 

Daima ÇAPAMARKA 

ÇOCUK BAHÇELERi, TALEBE TA TIL 
KURSLARI, ÇOCUK KAMPLARI 

İ!,\taabul Maııutf Müdiirlüfi•d~n: 

1941 yaıe; devresinde vilayetiıniZ ilkokUl taıebeainın neş'eli ve istifa~ 
deli bir taıtil geçirnıelerinı temin maksadile 23 Haziranda. çocuk bah
çeleri, 30 Ha.r.iranda. çocuk kamplaırı ve U Teuırnuzdıı Tatil kursları 
açılacaktıt. 

ı - ÇOCUK BAHÇELERİ: Öğn·tmenlerin neza.reti altında her taıe_ 
beyi ıneCuı edeoek oyun. levazımı, mecmua ve k'tap gibi vasıtalıı.rla 
çoculı:ların ne.ş'eli ve istifa.deli tAtil geçirmelerine yantmı eder. 

! - TATİL ltURSLARI: Bıigilertni çotaltmak. '-'te:ren veya sa.yı.f 
bir ders zümresinden noksanlarını tamamlamak 'htiyacında olan ço
cuklara mabsustur. Bu k.ursiarda çoct<ıüaır kütüPhaneden Te 'kura 
idare&Ihll t.ert.ib edeceği tenezzüh ve tetkik. zıya.retlerin.den ve aynı 

bina.da bulunan çocuk bahçesinin diler eğlenceli t~etlıeri.nden is_ 
t.ra.de edebilırler, .. 

ı - ÇOCUlt ILUIPLARI: Talebeye gelecek. derıı yıll için tue tiiü
rttler kazandırmaya, kamp hayatının çocuklar iÇin hem sıb.hl hem 
fıkrl ba.kmıda.n ta.ydalı olmaaına ve çıocukların tq>lu bir lınyııtın 
n~·e ve eğlencelerinden faydalanmalarına çaJ14ır. 

4 - Çocuk bahçeleri ve t&til kursları parasızdır. Bir :ıy d&Va.nı 
edecek yatılı tatil kamplarında yemek parası olaTak 20 lira ücret alı_ 
nır. Ve bu ücretten her a.aer.in gelırine ~ore tenzLlAt yapılır. 

5 - Qocuklarını sokakların fena t~erinden ku:rtaırora:ıo onlara. 
neş'eli ve istifadeli bu- yaz ta.ti!i 'temin etmek isteyen velilerin her 
kazada Maarif Memurlaı·ma veya Maarif Müdfirluğü Gençlik ve spor 
büTOBuna müracaat etmcleı·i l:\zımdır. (4350) 

Tarihten sayfalar 
(S..Wah 2 nci sayfada) man! .•• 

Sesleri yükseliyor; yeniçerıler 
büyük bir şevk ve heyecan ıçinde 
Tımışvar müdafilerine kılıç savu. 
ruyorlaroı. Kesik kul'T'.andalar, im .. 
dad istiyen sesler. Türk zabitleri
nin: 

- Yiğitler, durun! Bırakın! 
Diye bağırışları birbirine karı 

şıyordu: Almanca, italyarıca, ına 

caroa, ispanyolca ve daha birkaç 
dilden: 

- Vay anam! ·-

SON POSTA 

Devlet Denizyolları 

MUdürlUQU 
ı,ıetma Umum 
llan·ı arı 

9 Hazirandan 16 Hazirana kadar muhtelif 
hatlara kalkacak vapurların, isimleri, kalkış 

gün ve saatleri ve kalkacakları rıhhmlar 
KMadeois hattına - Salı 12 de (Erzurum), Perşembe Ul de ( Tarı > 

ve Pazar 16 da (KaradeniZ). GaJata rıhtımından. 
Banan hattma - Salı 18 de (Çanakkale), Cumactesi 18 de <A-

ın.afutıa.). S irkect rıhtımından. 

- Pazar, Pazartesi, Salı 9.5a de, Çarşamba, Per_ 
şembe, Cuma 16 da (Sw», Cumartes; 14 de 
< Maraıtaz >. 
Tekmil Mudanya postaları Galata rıhtımının 

Karaköy ciheti.De yan3.§ll' ve o.yni mahalden 
kalkarlar. • 

Band.ımıa hatl.lua - Pa:ı:artesi, Çarşamba, Cuma 8 de <Marakaz). 
<!Galata. ntı tımından. Ayrıca. Çarşamba ve Cu~ 
martesi 20 de (Konya). TophnnP. rıhtımından. 

- Salı ve . cuma 19 da <Mersin). Tophane rıhtı
mından. 

- Pazar 9 da. (Antalya.>. Tophane nhtımından. 
- Çarşamba. 15 de (Bursa), Cumartesi 15 de (Sa.. 

det). Sİ.l"ke ci rıhtımından . 

İzmJr ı. sürat hattın& - Pazar 11 de <İzmlr>. Galata rıhtımından. 
İzmir 2. süraıt postaın - Perşembe 13 de (Kadeş). Galata rıhtımından. 
Çanakkale aive pOstası - Perşembe 9 da (Seyyar>. Tophane rıhtımından. 

NOT: Vapur seferlerı hakkında her türlü malümat aşağıda telefon nu
maraları ,ra.zai Acentelerımlzden öğrenııooair. 
Galaı& ~ Aceıııt.eUAi - aaı.ta rıhtı~ Limanlar umum. Mö.. • 

' · · dtil'Hiğü ~aaa altında. 42362 

~ fJube • - Gala.ta nh'Lımı, Mıntaka Liman Relsllği 
biınası ~da. 40133 

8idı.'lrıci • • - Sltkecl. Yotcu Salonu. 22740 
(44!1) 

Türkiye Demir ve çelik fabrikalan mües
sesesi gençlik kulübü başkanlığından 

Aşatıda müfredat.& yaoıtlı t.3h otuz bir kalem muhtelif spor malzemesi 
pazarlık. .suret.ile mübaıyaa. edLlccektir. 
~lerin 21/6/941 Cumartesi gıi.ııü saat 16 da Kara.biüıte ilrulüp bina_ 

sı.nda ıt.Opla.na.caAt kol~ona nüm.uneleri ile barllkte mür.aaatıarı il!n 
olunur. 
Aded Malzemenin cinsi 

Futbol donu aiyah veya lacivero. 50 
59 Plltlbol fonna.sı beş renk Ü71el"in<ien yeşil, t.ınnızı, mor, sarı ve 

gri cher renk.ten onar ade<h 
5 Kaleci pantalouu. 
54' Kaleci tan.i.lasl beyaa 
6 Futb>I topu 

13 Fütbol tq>u lAstiği 

81 Cırt OQirl.P tıozluk şeklınde t.hansız koncu lAcinrd tapalı cl2• ter 
lıiılitf• "'1at111akı formalar •enııitıde 

5 Kaleci diıılfii 
5 Kaleci dirsakl.l!i 

50 AUet pa.nta.1.ollu beyaa 
50 Atlet fanılası beyaz 
50 OifO lfı$tik aıtiet ayakkabısı 
2t Spayk 
ı 9X9 Eb'adıııda güreş minderi brandası 

10 Gür~ donu yünden örme 
S Voleybol ağı 
4 Voley:bOl topu 
1 Ba.T paralel 
1 Seyya.r barlık& 

1 Atlama. tr<Llll.Pleni 
1 Kuzu 

24 Çift Labut 
1 DL-;k 
a Cirit 

ıı bıttı.m kıh•!ı epo 
1! İslerim eldıvenı 
12 Maske 

ı: Çift B<>kS eldiveni 
40 Çift Fu1bol 3.yakkabısı muhtllif eb'atta. 

30 talkım Eşafma.n 
5 - MidiZin ball csatlılt topu• (4362) 

lstanbul elektrik tramvay ve tünel işletme
leri umum müdürlüğünden 

38/5/Ml Qa.r.pmba güni1 saa.t 15 de icra ediıetetı evvelce ilAn edilmiŞ 
olan ve muva.kka.t tem:n. .... tı 93 lira tuıtan köprü armatörleri pazarlığının 
19/6/G41 ~ • günü sa.at Jı5 e talik edildiği illn olunur. (4355) 

Sıhhat ve 
Sağlam 

ve 

GOzel 
DİŞLERLE, 

Sağlam ve güzel 

DİŞLER de~ 

SANiN 
Diş Macunu 

ile temin edilir 

Güzellik 

Dişlerinize ço~ dikkat ediniz. 
Ba:ıan en üstad doktorların bile sebeb menşeini bulama· 

dıkları bir hasialığın, dit iltihabından ileri geldiği 
pek çok tecrübelerle anlaşılmıttır. 

Sabah, öğle ve akşam her yemekten sonra 
Günde 3 defa dişlerinizi fırçalamak ve daim · 

KullanaTak diılerinizi koruyabilirsiniz. 

İstanbul Liseler Alım Sahm Komisyonu 
Reisliğinden 

Tahmini Fi. Mikdarı 

Kur uf Kilo 

Nohut . KUoeu 25 
Kuru çalı Fa. • 32 
Kuru barbunya F. • 20 
Yetil mercimek. • 25 
Kırmızt mercimek • 22 

Yolurt 

&otan 
Patates 

Süt 

• 28 

• 8 
• 13 

• 20 

8600 
24800 

8400 
5600 
2550 

28500 

34000 
:>2000 

'3000 

İlk Te. ımc&Jtmeoin J&Pılaca.P 
Lir& gün aaat 

) 

) 

) 993 20/8/U Cmu 11,15 
) 

) 

599 27 • • • 14,30 

) 

) 711 • • • • 14,40 

) 

KAse yoğurdu adedi 8 11000 aded ) 711 • • • • J.4.,50 

Sabwı 

Zeytınyağ 

Makarna 
Şehriye 

İrmik 

Yumurta 

Kilosu 

• 
• 
• 
• 

a<l.ed 

47 

74 

37 
37 
40 

2,25 

10800 382 .. - . 15 de 

12600 701 . .. . . 15,10 

10700 ) 

2000 > m • • • • 15,20 
3100 ) 

350000 a<k!d > 591 • • • • 15,30 

Altı yatılı lisenin yukarıda yazılı ihtiyaçları mpah zart uauıae elcsllt.. 
meye konmuştur. Eksiltme Beyoğlunda Liseler Satın Alma Komi.syonun_ 
da ya.pılacaktır. İ.steklLler teminıı.t makbuzu, 1941 yılı Ticaret Od:ısı 
vesikası ve tekliflerini havı 2400 sayılı kanunun tarifatı d&ir81inde ha
zırbyacakları kapalı zarflarını yukarıda hizalarında göstıerilen aaatten 
bir saat evveline kadar sözü geçen kt.mis;yon reisliğine makbuz muk&_ 
bilinde vermeleri. TeminM yatırmak ve şartnameleri ~örmek isteyenleriD 

Ga.Iatasacay \li.<ıeS\nde korlli:>yat1 kittbliğine müracaa~ları. (3975> 

İstanbul Fiat Mürakabe Komisyonundan 
72 numara.lı U~n: 3 M 3 Hık bir tiip olmijenln ta.brilııa. Ha.t.ı auml 250 

ve fabrikadan uzak mahallerdeki satı.t yerlerinde aza.mi 295 kuruttur. 
C<Kl3) 

Türk as'ıterlerı kenaıterin!n o 
ık.adar yoldaşlarım ~hid etmiı ~
lan cJüşmanlarını bir türlü affe
demiyorlardı; hele birkaç yüz yoL 
~ daha din ve padişah uğuruna 
can veımeğe hazırdı; lakin bu ka. 
tirlerin cezaları venlmeliydi. Bun
ca yold~ın kanına girdikten son
ra onlann kendi aralarından ser
bestçe geçip gideceklerini, çok 
geçmeden ~ene silahlanıp uzerle
rine geleceklerini düşündükçe 
kablanna sığamıyorlardı. Çlğlığını basanlar oluyordu. ---------------------------------------------------------

V.ezir Ahmed Paşa o~rın bu 
ruh hallerini gayet iyi biliyordu. 
Düşman kumandanı askerin hiL 
cum ve tahkirlerine uğramasın 

diye Rıumcli 'beyi.erbeyi KaEırn 
Pa§Clnın onu himaye etm~lerini. 
'lUıik ordusunun ortasından kendi 
aralarına alarak g~çirme!erini 
emretti; zira zaten onun kahra. 
manlığına da hayrandı. Bu emir 
hemen yapıldı. Lozonçi ve maiye
ti kaleden çıktılar. 

BüWın tedbirlere ve tenb:hlere 
rağmen askerlcrm hepsi de uslu 
durmadılar; kumandanın arkasın· 
dan ıgiden güzel elhiselı, genç..-s\i
varilere saıtCli-1!lar. Andre Tomari 
isminde genç bir süvari Lozonçi
nin hemen lrdmda bulunuyor; e
fendisinin miğferini ve altın zır

hını taşıyorw:lu. YeniçerHeroen bi
ri Ql1U bacağından çekti; öteki ken
disini mü<ia'a:ıyq kalkıştı ; yeni
çeri daha kuvvetle çekince Andre 
Tomari attan dü-şij.rüldü. Lozonçi 
onu 901t scverdı: kendisin: tuta. 
madı· kılıcını cekti ve bağırdı: 

-· 1şte Türklerin ahdi! Silah
larımızı ala!ım. hiç olmazsa inti
kamsız ölmiyelim! 

Gürültü ans•zın büyüdü; çünkü 
her tarafta silahlar çekilmişti; 
beylerbeyi kethüdası bu gürüit.ü
nün ö~ünc geçmek için ilc·ri at;l
dı Fa'kat Loıonçı onun basını yar
dı. Artık iş c:ığırından çıkmıştı. 

Her taraftan: 
- Vire bozuldu; vurun, ko-

Beylerbeyi kethüdası da can acı. HERGÜN 
sile askerin arasın~ katılmış; ya.. • 
ra1ı kaplan gibi ::!övüşüyOrdu, dö-· <Battarafı. 2. DC1 ..,.lada) /. 
vü;şe cf9vü~ öldü. Şimdi her _:a. dalg~a o tek~eyL bir hamlede -.. 

ft d- b"" .. k b. h zı . ya gom~k bir kudret el.ual ra a uşman uyu ır ı a erı- t-:ı.:;._ .. ,_1;... x.a wafı bu 
..ı... P . i.nd b" k •..-acaaa en ta11 ~ yorou erez lSM e ı.r uıman· ı.a-:ıc... .. ..;. ~ d.a.. i ' .. ·· o~ 

d b• k • ""ld •• d-0 O uug...._. ~ ~ &9.l'IY 
an ır aç yenıçerıyı o ur . ruz. Baıka türlü yazılıp batlta tür -

Kendisini kurtarmak ıçın kaç- lü okunan, kanununu iLmlerden ve 
maktan ba~ka çare kalmayınca a- iktidar kuvvetlerinin emirlerinden 
tını mahmuzlaoı; lakin nehri ge. değil, kütlenin a91rlardanberi takib 
çerken sular arasındn kayboldu. ettiği söz söyleyiş tarz.ından alan 
Kumandan Forgaçın burnu kesil· İngiliz dilinin bünyeainı tetkik edi -
miş ve kendisi esir edilmişti. Lo- niz: görürsünüz. ~.bu dil, ~er. kai
zonçi de iki yerinden yaralı ola- deye, her tekamule. her ıhtiyaca 
rak ezir Ahmed Paşanın buzu- veya ma~tığ~ ~imen woldu~~ gibr 
runa çıkarıldı. Vezire: kahnıı b~r dildir. Olduıru gıbı kal-

- Sizin verdiğiniz sözUn bir ~ak, yeranden lumıldaaı~amak, de-
. 1 d' 1 fişmemek veyahud degıfememek. 

,.,~\PARA 
\ HAYAT YARIŞININ' 

DİREKSİYONUDUR.,-:;_ ..---

tuzak olduğunu bılme iy ım. 8 ı•-· b'" ··ıc. bi •ft f '- t b . b _.:ı·. es:ı uyu r za ar; as:a, u-
Dedı. Ahmed Paşa ccva ver.o·ı. günk"' lngi1tereai.n yenilmesi mfü,. •= T iŞ BANKASI 
- Bir nskPrin küstahlığı elbet kül ;örünen en aailam tarafı da • 

cezasını b~lurdu; ~Ik def~ . kılıç bu 
0

taraftırl Koçuk tasarruf hesapları 
çeken sensın, kethud:ıyı nıçın bo- _ il / . • 11J. • 
ğ~z~~d-~n .. vurdun; onun . maksadı (./J{/uhıtlın c.,,{_h.ıuı-H · 1941 iKRAMiYE PLANI 
gurultüyu bastırn\aktı. Lıpada ver 
diğiniz sözü tuttunuz mu? Biz öy
le yapmadık; ka.ncıkça puıiu kur
madık! 

- Hata ettim. Kale nhalisı ken
di ıhalime bırakmadılar. Ben on
larla mahvolmağn karar verm:§
tim; yoksa siz T mışvarı nlmnk i
çin daha verdiğimz kadar telefat 
verirdiniz. 

- Yiğitçe dövüşfıiln; bunu in 
ki'ir ebnem ve bunun içindir ki 
şi.mdi seni öldiirmüyorum. 

Lozonçinin yaraları pek ağırdı: 
çok kan kaybetmişti. Ahmed Paşa 

onun hemen ceıTahlara muayene 
ettirilerek ilaç y(lprlmasını emret
ti. Lakin cerrahlar bu yaraların 
iyi olması mümkün olmadığını 
söylediler. O zaman Ahmro Paşa 
kahraman düşmanına daha fazla 1 adet 2000 lir&Uk - 2000.- Jira 

ıztıcab çe.'ctirmeme-k için bnşım ı • 1000 , - 3000.- • 
kestirdi; içine un ve pamuk dc.ıl- ı • '160 • - 1500.- • 
durttu. padişaha yönderdi. t • 600 • - 2000.- • 

Askerler ise gerek Lipa ve ge-j 8 • 1641 • - ~000.- • 
rek Tıımışva:-da ölen yoldaşların•n Si • 100 • - 3500.- • 

\ 
..1 . ..1 ] 80 • 60 • - 4000.- • fnt"Jkamlnnnm a ınmasın;.ıan uO a-

t' ısoo • . :CO • - tOOO.- • 
yı meınnun iail~r. .•===~-ıııııı:m-==-=-=am-=ııı::s::==• 

Kadircıı'ı Ka/lı 

• • 

iDARni11i aiu11 is sA111eAsı1eoA 
iKRAMiYELİ HESAP AÇAR 

Devlet Demiryolları şletme U. M. dan: 

Muhammen bedeli (250.000) iki yüz elli ~in lira olan 40.000 ton Jinfi' 
kömürü 17/5/9U Salı gunü saat 15 30 da kapalı zarf usulu ile Ankarada 
idare binasındt\ satın alınacaktır. 

Bu işe girrnelt ıstıyenleriıı ı 13750\ on üç bın yeJi yüz elli l.ıra!ık mu • 
va.kkat teminn\ ile kanunun tayin ettiği vesikaları ve.. tekliflerini &Jnı gün 
saa.t (14.30) a kadar komisyon reısliğine vermeleri Uızımdır. 
Şartnameler C200> kuruş:ı Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde saLıla -

caktır. (4235) 

............................. ·-·--·················-... ·-··-····-· .............. -----···--·-
Son Posta Matbaa .. z Nf!fl'iyal Müdürü: Selim Ragıp Emeo 
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