
islam Ansiklopedisi '~- ~ ~ 
Üçüncü fasikülü çıktıı. .( ".,. · 

nyatı: ıoo 9t . 
Yarıdan ziyadesi telif maddelerinden ter&kk~Mllili 

eden bu fa&ıctUtt. Maal"I! Vek.illfli Yayınevı.. 
rlnden ve bütün kitabcıla.rda.n ara.yınu. (3644) 

Sene 11 - No. 3871 Yım "1-i telefoau ı 20203 CUMARTESi 10 MAYIS 1941 ... İdare itleri telefonu : 20203 rıab s kunıt 

TUrh Baı~ınının Bahramanllöı 
"Asker olmak istiyorum, 

silah versinler banal,, 
Bir kadın jimnastik hocasının anketimize cevabı : 
"Bütün motörlü nakil vasıtalarını idare edebilirim• 

Silah kullanırım. Günde 25 kilometre yürürüm. 
Kanımda asil Türk kanı var. Korku bilmem,, 

Yardımsevenler cemiyeti 
~ami reisi sayın Mevhibe 

:Alman arazisine yollanan. lngfüz tayya.1·eleri bulutlar iistünde 

Inönünün Türk kadınlarına 
hltalben neşrettiği beyanname 
bütün memlekette derin bir 
heyecan ve alAka uyandırdı. 
Türk kadınları gösterilen astı 

gayenin peşinde seferber ol -
dular. Yurdun her tarafında 
kadınlanmız hummalı bir faa
liyet halinde. Türk kadını şe
refli tarihinin bütün safhala -
nnda ıve İstiklll Savaşında ol
duğu gilbi sz;ene erkeğinin ya
nında ve vazifesi başındadır. 
Kadınlarımızın bu coşkun he
yecanına tercüman olmak Ra
yesile dün başladıltımız .mke
te h1.ı.gi.in de devam ediyoruz: 

bilfiil cephede çalışmak isti -
yorum. Bunu baş;uncağıma, 
faydalı o1abileceğıme de ina -
nım var. Zinde ve kuvvetli -
yim. TayyarecUikten başka 
bütün sporları yaptım. Bütün 
motörlü nakil va<;ttalarını kul
lanmasını bilirim. Silah kulla
nırım. hedefe oldukca isabet 
de ettirebilirim. Günde 25 ki -
lometre üzere~ fasılasız 6 gi.in 
yol yürüdül!üm oldu. Netice 
fübarj.le demek istiyorum ki, 
vatan vazifemi cephed~ ve ön 
safta ifa edebilecek kabiliyet
leri kazanmıs bi!" insanım .»> 

Bariyere 
karşı bir 

Alman 
barekeU mi 
Almanları11 

hedefler.i 
Londrada Fransız, Alman 
görüşmeleri hakkmda 

ileri sürülen mütalaalar 

Suriyeye asker 
çıkarılacak mı ? 
Bir lngiliz gazetesine göre 
Almanlar Türkiyeyi bertaraf 

etmeğe çallf'lcaklarmq 

Londra 9 (A.A.) - Burade 
hUtün giin u:runuzad ıya münakaşa 
edilen mesele, Fransa daha doğru. 
eu amiral Darlan tarafından, iş bir
liği siyasetinin Laval'siz de takib 

(Devllllll 3 üncü •ayfada) 

Bas yanın 
kararı 

Moskova, Yugoslavya 
Norveç ve Be'çikayı 

müstaki 1 devlet 
olarak tammıyor 

Moskova 9 (AA.) - Sovyet
ler Birliği hükii.meti. Norveç ve 
Belçika <tiplomatik heyetlerini bun 
dan böyle tanımıyacağını bildir ~ 
dikten sonra, Yugoslav diplomatik 
heyetinin de artık tanınmıyacağın-

( Devamı 3 iincü &nyfa~ 

ZA,a•••·········································~ 

i s ·ere ! 
: 

çavr iri 
Büt"" n vatand şl r 1 

davete ş vkle i 
icabet ediyorlar i 

Muayyen günde askeri 
vazifelerine gitmiyenler-in 

.. askeri ceza kanunu muci -
hince cezalandırılacakları
nı unutmamak lazımdır 
Memnuniyelle müşahede et

mekteyiz ki, ailah altına çağın. 
lan bütün vatnnda.§lar bu milli 

400 /ngiliz 
tayyaresi 
Almanya 
Üzerinde 
Şiddetli 

hilcumlar 
yapıldı 

Berlin, Hamburg ve 
Emden ve birçok Alman 

şehirleri bombalandı 

Londra 9 (A.A.) - Hava 
nezaretin in tebliği: 

İngiliz hava kuvvetleri tara
fından ~imdiye kadar Almanya 
üzerine yapılan hücumların en 
şiddetlisi olan bu geceki hö
cı.mıda Hamburg ve Bremen 
en şiddetli akınlara hedef teş
kil etmişlerdir. Hava güzeldi. 
İngiliz tayyareleri şiddetli bir 
mukabeleye rağmen hücumları
nı muvaffakiyetle yaparak kat'i 
neti<:eler elde etmi~lerdir. Yilk. 
sek infilak bombaları atılmış 
ve deniz tezgahları ile Ham -
burg'un ve Bremen'in sanayi 
mahallelerinde büyük yaR~ın
lar çıkhğ:ı. görülmüştür. 

Diğer tayyareler Berlinle 
Eımden arasındaki hedeflerle 
Alma.Ojylanın şimall gaTbisinde
ki diğer hedeflere ve Alman 
sahilleri arasında nakliyat ya -
pan vapurlara hücum etmişler
dir. 

Vapur bfilelıerine hücum 
Dün Norveç sahilleri açıkla

rında g-örülen vapurlara da hü
(Devamı 3 üncü sayfada) 

l ) 

Amerika 
karşı ın a 

J ponya 
Japon Hariciye 
Nazırı diyor ki 
An1e~ika harbe 

girerse Japonya 
da harbe girmiya 

mecbur olacak 

Üçlü paktın umumi 
kon1isyonu 

Tokyoda toplandı 
ve mukaddes vazifeyi ifa etmek • ·-
IUJere askerlik ubelerine der - i Nevyork 9 (A~.) - D. N. B.: 
hal gitmekte ve toplananlar ! Japon h~riciye l8ırrı. ~ntsuoka, 

(Devınm 2 nci sayfada) : ı Nevyork Tunes ga~elesmın muha
l ' J biri Duranty'ye verd~ bir müla-

'--............................................ " katta Birleşik Amerika ile Alman-

Irak 
ordasa 

geri 
çeklllror 
İngilizler tank ve 

top iğtinam ettiler 
25 Irak tayyaresi tahrib 
edildi, Basrada işgal 

genişletildi 

İki İtalyan süba
yı Bağdadda 

Irak tayyare lıuuvetleri ehem· 
miyetten ôri bir vaziyete 

getirüdi 

Kalhire 9 (A.A.) - Ortafiark İn
giliz kuvvetleri umumi kararg! -
hının tebliği: 

Irakta: Kıt'alarımız Habbaniye
ye hfildm yayl~yı işRal etmişler -
dir. Bölgede malzeme i~tinanu 
harekatı devam etmektedir. Alın
dığ'ı 

1
dünkü tebliğde kaydedilen 1 

toplardan başka çok miktara her 
nevi malzeme i~inam edilmiştir. 
Bu arada. Hab1.:ıaniyeye taarruz et 

(Dev.uru 3 üncô sayfada) 

Bu sabah gelen haberler 
3 üncü sayfadadır 

Matsuoka Romada askeri teftiş 
ederken 

ya arasında 'bir ihtilaf çıktığı tak
dirde Japonyanın alacağı vaziyeti 
açıkça anlatmış ve demiştir ki: 

e Jimnaıtik öğretmeni 
ve Eminönü H alkevi ıpor 
kolu heyetinden Mübeccel 
Argun, diyor ki: 

jimnastik hocasın-

Dahiliye Vekili Faik Ôztrak 

Hususi. 
idareler 

Mecliste hararetli 
müzakereler oldu 

Dahiliye Vekili 
izahat verdi --lzmir vilayetinin 300 bin li -

ralık Utikraz akdetmesine 
dair lciyiha kabul edildi 

Ankara 9 (A.A.) -- B. M. M~
lisi bugün doktor Mazhar Ger -
menin haşkanlıAındıı. toplanmıştır. 

Celsenin açılmasını müteakiıb 
ruznamenin birinci maddesini teş
kil eden ve m€mleketimizin vasi 

(Arkası aa:yfa 6 sütun S te) 

Yarın inönünde 
yapılacak n1erasim 

l\1erasime iştirak~ ede
cek heyetler lnönüne 

hareket ettiler 
Japonyanın üçlü pakta iltiha -

kının sebeblerinden biri de Bir -
leşik Amerikanın harbe gırmeı::ine 
mani olmaktı. Faklt her ~eye ra~-
ınen Birleşik Amerika muhascma- 1 1 Meyıs Pazar günü lnönünd-e 
ta iştirak edecek olursa Japonya yapılacak merasimin prngl'arnı ha -
da şere!i ve sadaka,ti uğrunda Al- zırla.nm.ışhr. 
manyamn ve İtalvanın yanında Merasime, Ankara, İstanbul: Bur 

· ( Aıbst .. ~ 6 sütu.:ı 8 da) (Arkut sayfa 6 eütun 6 da) 

Ankelimize ceval> verenlerden 
Patma Seyyare 

Yurdakul Haskal 

dan nasıl bir ceva.b beklersi -
niz. Bize sor-nrsanı~. versinler 
silahı elimize, ~idelim askere. 
Kamında asil Türk kanı lVar, 
korku bilmem ve hizmetten de 
kaçmam. 

Ben cephe ,gerisinde değil, 

e lnönii kız li•esi edebi
yat öğretmeni Süreyya A • 

c- Sayın Bayan İnönünün 
beyannamesi bütün Türk ka -
dınlannın mü~terek duygu -
sunu en canlı bir şekilde ifa -

(Devamı 2 nci sayfada) 

Yardımsevenler Cemiyetinin 
dünkü toplantısı 

Hastabakıcılık kursları 
için program yapıldı 

1 

Yardımsevenler Cemiyetinin şeh Dün saat 15 te Vilayet Parti merke
rimizin muhtelif semtlerinde ıcCö - ~de hastahane başhekimleri ve 
nüllü hastabakıcıhk. kurslarrn açıl- diğer tanı•ımı!'l doktorlar•m tzırı isti 
masına karar verdiğini yazmıştık. {Artuua aayfa 6 sütun 5 te) 

Türk dokumacılığının 
.. yeni bir muva.ff akiyeti ~ 

Milıf Şefin Malatya bez ve iplik fabrikalarında dokunan portreleri 
(Yazısı 2 nci sayfada) 



Hergün 
Japonya ve Amerika 

"-----Muhittin Birgen 

A merikalıların kütle bakımın 
dnn Avrupa harbine karış

mak istemedikleri şüphesiz olması
na nğmen, bu kemmiyet kuvveti 
karvıaında, Amerikanın harbe gitme 
&ini istiyenlerin nüfuzları üstün ol
duğu da muhakkaktır. Küçük in&an 
ların Amerikalnn sakindir; Avru -
pa, Afrika ve Asyadaki harb on .. 
ları alakadar etmez. Almanyayı bir 
insanlık umacısı olarak tnsvir eden 
matbuat ne kadar söylerse söylesin, 
küçi.t'k Amerikalı yerinde veya yer
aiz düşüncelerle kendisinde bu jş -

lere kanşmak üzere hiçbir husus'i 
:i tiha duymaz. Bununla beraber, 
Amerikada siyaseti yapanlar bun
lar değildirler. Siyaset, büyük A -
merikalıların ellerindedir: Büyük 
sermayenin, büyük matbuatın, bü -
31ük politikacının. Bunlaruı araların 
da ise Almanyanm düşmanlığı bir 
nizam dü§Illanlığıdır; bir din, bir 
rnezheb husumeti. 

Şu halde, eğer Amerika kendi
sini uhat hissetse, şimdiye kadar 
harbe çoktan girmiş bulunurdu. Bü 
yük sermayenin gösterdiği .istikamet 
te yürümiye mecbur olan büyük po 
litika 'harbe karar verdi mi, büyük 
matbuat ve büyük tcıkilat derhal 
harekete geçip Amerikan milletine 
bu kararı güle oynaya kabul ettir
miye kadirdir. 

Bununla beraber, Amerika henüz 
harbe girmedi; henüz yardımın te
killeri üzerinde de adımlarını tered. 
düdle atıyor; vakıa reis Roosewelt, 
henüz kendi çinde çoktanberi yarı
yan harbe iştirak arzusundan vaz
geçm.i§ değildir; fakat, buna rağ -
men, Amerika siyasetini muall&kta 
tutmakta devam ediyor. Tereddüd 
ve talik, Amerikadaki aiyaaet ibre
ainin, dün olduğu gibi, bugün de sn 
rih olarak gösterdiği bir vaziyettir. 

Niçin'> Çünkü, Amerika ıerbest 
değildir; onun arka tarafında Japon 
ya duruyor: Japonya ise, bilhassa 
Rusya ile anla§Illl§ olduktan onra, 
birçok şeyler yapmıya kadirdir. • Bu mülahaznlan, Japon Harici-
ye Nazırının bir Amerikan gazeteci. 
sinin sorduğıı sualleTe v ıdiği <'~ 
vahlar münnsehetlle kaydediyoruz. 
Gazeteci Matsuoka'ya soruyor: 

a - lngiliz gemilerini himaye e
den Amerikan gemilerile Alman tay 
yareleri veya denizaltıları arasında 
bir mtisadcme vukua gelecek olur. 
an Japonya bunu harb sebebi ola -
rak telakki edecek midir~» 

Bu suale, Japon devlet adamının 
verdiği cevab, şeklen diplomatik. 
fakat, ruhan müsbettir, Yani, Ame
rikan harb gemileri, Amerikanın ka 
rn sulan haricinde. bir Jngiliz kafi
lesini himaye ederken Almanlar tn
rahndan taarruza uğrayacak olursa, 
Japonya, bu hadiseyi Almnnya için 
müdafaa maksadile hareket etmiş 
olmak üzere bir müdafaa hareketi 
şeklinde mütalea edecek ve Üçler 
paktı dolayısile üzerine almış bu -
lunduğu taahhüdlcri ifa edecektir. 

Diğer taraftan biliyoruz ki, Al -
manya, lngiliz gemilerini himaye i
ç.in onlara refakat edecek olnn harb 
gemilerini her kime aid olursa ol -
sun, torpilliyeceğini ilan etti. Şu hal 
de Amerika, lngiliz gemilerinin mu
hafazasını kendi donanmasına ha -
vale ettiği takdirde Japonya da 
harbe girecek demektir. 

Japonyanın sahih olduğu kud _ 
retler Amerikaya nisbetle üstün sa
yılabilir bir mertebede elbet değil
dir. Japonyanın hatbe iştitaki, A _ 
merika için doğrudan doğruya bir 
tehlike teşkil etmez. Fakat, Japon -
ya, dünyanın bir sahasında, kendi 
ndal rı arasında çok büyük bir lruv
vettir; bu kudret, müdafaa bakımın 
dnn c;ok büyük ve kafi olduğıı ka _ 
dar, lngiltere ve Amerikanın mü -
him bir hayat sahasını teşkil eden 
garbi Hind adalarile Avustralyaya 
kar ı muvaffakiyetle hareket edebi
lecek bir taarruz kuvveti demektir. 
Şu halde, Japonya, korkunç da oL 
masa, tehlikeli bir unsurdur. 

işte, Ameriltanın bugünkü tered
( Arba sayfa 8 sütun 2 de) •................................................... 
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esimli akale: = = Muharebede mekteb, spor ve fabrika Türk kadınının 
kahramanlığı 

(Baıtnrafı 1 inci sayfada) 
de etti. Benim de kalbimil 
tam ifadesi budur. Tür 
kadını en zor işlerde dahi e 
keğinin yanında çalışmasını ıvc 
başarmasını bilir. Bize bu şer 
yeniden temin ettiği i~in. Baya 
lnÖJ?Üne minnettarız. Ordu biz ı 
metınde çalışmakla büyük bir ha2 
duyacağım.> 

e lstanbul adliyesi 4 üncq 
sorgu hakimliğinde katib F at. 
ma Yurdakul: 

Fransanın eski Millet Meclisi Rö'ıi Herio on yıl evvel memleketi- Bir memlekette terakkinin deıecesini mektebin sayısı, sıhhatin de-
m.ize geldiği zaman b~l~ssa Boğaziçi sahillerinde sık sık aynı şekil- recesini spor meydanlarınin sayısı, kudretin derecesini de fabrika ba.. 

c- Bütün Türk kızları gibi ben 
de bizi mukaddes vatan vazifesine 
davet eden Bayan İnönüne karşı 
kalbimde derin bir minnet ve şük 
ran duyuyorum. O, bizim başımız
da oldukça, vazifemizi sonuna ka
dar zevkle ve şerefle ifa edeceğiz. 
Biz cümhuriyet çocuklan İstiklal 
harninde Türk kadınının ne bü -
yük fedakarlıklar yaptığını ve is
mini tarihe Jteçirdiğini biliyoruz. 
Dün analarımız nasıi hiç bir ıfe -
dakarlıktan çekinmiyerek çalış -
mışlnrsa, biz de bugün ağabeyleri
mizin ve babalanmlZln yanıbaşın
da bu memleket için çalışmaki!an, 
kahraman orduya hizmet etmek -
ten çekinmiyecejV.z. 

de levhalara rastgelMJfti. Merak edip sordu: 
Otomobillerin hızlı gitmememeleri için yakınlarda mekteb oL calannın miktarı gösterir. 

duğunu gösterir, teyakkuz işareticli , dediler. Muharebeyi bir maç turnuvasına. benzetirseniz, elemede &ona kal-
Herio: mıo olan devletlere bakınız. Her ikisinde de okuma yazma bilmiyen 
- Memleketinize henüz gelen bir ya'bancının memleketiniz hak- tek adam, spor sahası olmıyan tek köy yoktur. Her iki memleket de 

.~nda derhal kullanabileceği bir ölçü, cevabını vudi. fabrika bacalarile örtülüdür. ................... --····-·· .................... -.................. -. ...... -............................................................................................................................. . -

Oğluma Dair 
e Halmlt Falıülten talebe· 

•inden Şekibe Sayar: 
c- Dünyanın bu karanlık va -

.ziyeti .karşısında hazırlanmamız 
Hlzını. Bu hazırlanışa iştirak et -
mek biz Türk kızları için de milli 
bir borç ve en esaslı vazifedir. 
Yakın tarih bize göstermiştir ki 
bu !haslet Ti.irk kadınının yaradı -
lışında vardır. Bizi vazifeye çağı
ran sayın Mevhibe İnönünc karsı 
şükran duyuyoruz. Üniversite kız
ları zaten ıböyle bir işaret bekli -
yordu. Hepimizin bizi de ıçine a
lacak bir teşkilata candan bağlılık 
~östereceğimize ve icabında biç 
bir fedakarlıktan çekinmiyece,ği -

İmparatorluklar yıkan 
milletleri mahveden 
hastalık salgınları 

Uedadın hediuesi 
Yazan: Halid Ziya Uşaklıgil 

14 Üncü asırdaki veba salgını tam 24,000,000 
insanı ölüme sürüklemişti 

.Karı koca ikimizin a'ileden kal
ma elimizde neyimiz varsa, buna 
zamime olarak o zamana kadar 
elli seneye yakın çalışma hayatım
dan ne artınlabilmişse umumi 
harlb birden patlayıp, onı ta'kib e
den mütareke ve sulh devrelerin
de çeşit! çeşid buhranlar da ~elip 
her şey'i şirazesinden çıkarmcn, 
çöküp dağtlma~a başladı. Bu öyle 
bir hadise idi ki herkesi, herkesden 
ziyade beni şaŞtrtdı. Ve bütün, 
idare ile en büyük kısmı intizam 
ile devam etmiş olan uzun bir ha
yatın emek mahsulünden, biri biri 
ardınca baba oldı; kalan küçük 
bir parça da hep tahakkuk etme-

Tarihe vak'aların üstünden ba
kalım, hB.diseler kadar hastalıklar 
da karşımıza çıkar. 

Beşeriyetin ilk çal!ları üzerinde 
tevakkuf etm~yeceğiz. Çünkü bu 
hususta elde edilen malılmat ta
rnamile gayri vazıh olup ekseriya 
efsaneye dayanmakıtadır. 

Bu yazımızda eski zamanlarda 
ve asırlar boyunca beşeriyeti fela
ketlere sürüklemış olan sari has
talıklardan bahsedeceğiz. Beşeri
yet tarihinin tetkikinden anlaşıl -
mıştır ki: İmparatorlukları yıkan, 
fatihleri durduran. milletleri sefa
lete sürükleyen, meılenivetleri im
ha eden amil yalnız chastalık. ol
muştur. 

Eski insanlar, bu hale yahud bu 
hallere hep cmukaddcrat. deyip 
geçerlerdi. Biz bu halleri cmu
kadderah a değil, !akat crnikrob
lara>, csari hastalıklar mikrobla
nna> atfediyoruz. 

Zührevi hastahklar 
Belsoğukluğu, frengi, .cüzzam 

hastalıklarını tetkik edelim: 
Tevratta bu hastalıkların tari

fine ras.gelinmektedir. Musa pey
gamber zamanında Madianitler a
dında çok kalabalık bir kabile 
vardı. Bu kabileyi 'V?skil eden in
sanların çoğu son derecede zevk 
düşkünü idiler. Kadınlan çok ~
zel ve çok kıvraktı. 

Bu kabile Belfegor t~iye edi
len bir ilaha tapınırdı. Bu namda 
büyük bir mabedleri vardı. 

Madianitler sık sık Belfe_gor 
mabedine kadınlı.. erkekli topla
nırlar ve burada müthiş bir sefa
hat lllerni yaşarlardı. Onlar bu se
fahat ilemıne .. dini merasim. a
dını koymuşlardı! 

Musa tayfası yavaş yavaş Ma
dianitlerle temasa ~eçmişti. Madi
anit kadınları Musa tayfa.c;·na 
mensu!b erkekleri baştan çıkar
mışlardı. Bir müddet rnnra bu er
keklerin hemen kaffesi c bir hasta
lığa> tutulmuşlardı •.• 

Tevrat hu hastalığa bir isim 
vermemektedir. Fakat bunun cbel
soğukluitu> olması reuhakkaktır. 

Bu vak'a Musa pev~amberin _ga. 
zabıru mucib olmuştu. 

Bu gibi haller!n tekerrürüne 
meydan vermemek üzere. Belfe
Kor ilahı salıklerini t.:tımaen kat
lettirmişti. Bunların sayısı 24.000 j 
buluyordu. 

Musa :pey;(amber ancak Belefe
gor saliklerin:n henüz evlenme
miş, kız oğlan loz olarak kalmış 
kızlarını korumuştu. 

Bu cezri tedbir savesindE- M:ısa 
tayfası hastalıktan kurtulmuştu. 

Eski tarihte, rl>eşeriyeh i kasıp 

kavurmuş olan sari hastalıklara 
sık sık rastgelinmiştir. 

Eski Atinada veba 
Miladdnn evvel 428 senesinde sine ihtimal olmayan scluh ümid

kadim Yunanistanda Atina Spart lerine kapılarak atıl kalmakda de
(Sparte) ile hali harbde ıdi. Bu vam eden babasının inadına kur
harbe cPeloponez muharebesi> adı ban gideceğine dikkat eden çocuk 
verilmişti. Harbin başlangıcından nili;ı.yet şu kalan parçayı olsun 
iki sene sonra Atinada veba has- kurtarmak için dikildi. O sırada 
talığı zuhur etmişti. Yeşilköyde bulunan Vcdad ibütün 
Zamanın tarihşinası olan Tüsi- gayretini topladı. Gözlerimizi kn

did ibu sari hastalık hakkında et- payarak her şey'den evvel elde 
raflı malumat vermişti. bulunan para ile bir akar inşasını 

Bu hastal~a bir isim vermek düşündü. FakRt nerede, nasıl? 
güçtür. Tüsidid buna cveba> is- Bu su'alin cevabım bir ,gün Ev
mini vermişti. Fakat nazarı dik- kaf idaresinin bir i'lanı vermiş ol
kate almak icab eder kl o devirler- dı. Türk - Alman yurdı için Tür
de sari hastalıklar ve mikroblar bede Belediye karşısında bulunnn 
hakkında hiı;bir fikir ve malüm&t ve hemen hepsi Emlak Bankasma 
yoktu. intikal etmiş olan cesim arsanm 

Birçok insanlara birden bula- bir tarafında evkafa §'id olan lbir 
şan ve birçok insanların ölümünü parça müzayede ile satıltğa ç1ka
mucib olan hastalıklara ale1itlak nlıyordı. Vedad deriıal teşebbüse 
cveba>. chumma> )simleri verilir- girişdi ve sırasile müzayede safa
di. { Arlcal!l sayfa 7 sütun 4 te) haıtım ta'kib ederek nihavet bu .......................................................................................................... 
iSTER 
iSTER 

iNAN, 
iNANMA 1 

Gazetelerimizden biri deni?. a
şın uzak memleketleri okuyu
cularına tanıtmıya çahşıyor, 
Makalesinin başlığı: 

- Okyanusu tanıy.ruz! Dır. 
Çok faydalı olduğundan emi

niz. Fakat başlığı ~örür :gör
mez: 

- Daha yakınlardan başlasay
dık ve daha çabuk davransay
dık olmaz mıydı? Diye düşün
düğümüzü ~tiraf ederiz. · Son 
dörtıte bir a":>ır içinde dünya ta
men değişti ve 25 yıl evvel öğ
renilmiş olan hakikat 25 yıl son 
ra bir masal oldu . 
İki numaralı büyük muhare

benin başladıjtı ,l:!Ünlcri hatırla
yınız: 

Lehistan 35 milyon nüftıslu 
büyük bir devle! olarak bilini
vordu. Bir çelik ordusu vardı, 
,l:!Ökü kaplayan tavyare kuvvet
lerine dayanıyordu. 

Fransa bütün dünyanın en bü 
yük kara ordusuna malikti. çe
likten bir zın'lı içind~. her tür -
lü taarruzdan masun olarak 
yasıvordu. istediği dakikada de 
çelik zırhının kapıs ndan cıka
rak dü man toorağ•nP. 1bir ya
nardağ lavı ~bi saldırabilece-

~i sanılıyordu. 
Finlandiya küçücük bir memle

ketti, bir avuı;; halkı vardı. Bi
raz ·balık, hiraz kereste, ·biraz 
da kakıd ticareti yaparak ken
di halinde yaşayıp Jı?idiyordu. 
Bir taarruz ile karşılaştığı tak
dirde bir saniye içinde bir lok
ma olacaktı. 

Fakat işte Lehistan iki hafta
da. Fransa iki ayda yıkıldı. Bir 
lokma olacağı sanılan :r'inlandi
ya ise 6 ay dayandı. 

6 sene evvel Almanys.nm sa
dece 100 bin kişilik bir meslek 
ordusu vardı. O zaman İn.ı?ilte
renin vaziyeti de tamamen böy
leydi. B\l.l?Üll bu iki devletin her 
ikisi de dünvanın en büyük 
kuvvetine sahibdirler. 
İnsanlar komşularını yalnız 

memleketlerinin co~afya hat -
larile, sadece ~öze _görünen kı
sırnlarile tanıyorlar ve bütün 
heısablannı sonraları havai haH
ne ,!!elmiş eki bir hakikatin ü
zerine bina ettiriyorlardı. Bu 
ibi~isizlik de şimdi ~ekmekte 
oldukları ıztırabm scbeblf'rin -
d<'n biri oldu. 

Biz buna inanıyoruz. fakat ey 
okuyucu: 

iSTER iNAN, 
iSTER iNANMA ! 

parçayı annesinin namına satın al
dı. Bu arsa, bilemeyorım, !hangi 
asırda, ~uıngi padişahın saltanat 
zamanında kapıağası payesinde 
bulunan Sinan ağa namında ha
yır sever bir adamın, yanında bir 
mekteble inşa etdirdiği münderis 
bir cami' mahalli ve arkasında bir 
bağçe yerinden müteşekkildi. Arsa 
tedarük edildikden sonra mi'mar 
tedariiki, inşa için Belediyece zu
hur eden müşkilatın ref'i, nihaye:t 
müsa'ade alınabilen ·binanın pla
nı, velhasıl bütün tef erru'at, daha 
sonra inşaata nezaret, Vedadın 
çırpırunasile hal ve intac edildi. 
Hep: - Babacığım-.• Elde bu bu
lunsun-... Ne olur ne olmaz ... 
derd.i 

Nihayet bina vücucl'e ~elince bir 
mes'ele meydana çıkdı: buna bir 
ad bulmak. 

mize inanın.> e lktısad Fakültesi talebe· 
sinden Seyyare Ha.kal: 

c- Türk kadınlığını vatan mü· 
dafaasında erkeğile beraber vazife 
almağa çağıran .;ayın Bayan !nönü 
Türk kadınlannın rehberi olmuş
tur. İnönü kahramanının refikası 
başımızda oldukca. vazifeye seve 
seve atı]acağız. İmtihanlarımız bit 
sin, ilk işimiz bu davete kosmak, 
mukaddes yurd vaz!fesine karış -
mak olacak.> -

G. O. 

TUrk dokumacıh
ğının yeni bir 
muvaffakiyeti 

Malatya bez ve iplik fabrikaları 
idaresi Türk dokumac.ılığının yeni 
ve şayanı dikkat bir eserini vücu
de getirmiştir. Bu eser Milli Şefin 
portrelerini havi bir dokumadır. E
ser genç bir mensucat mühendisi -
miz tarafından meydana konulmuş
tur ve yukarıda görüldüğü gibi bir 
dokuma değil, bir tablo, bir fotoğ
raf hissini vermektedir. 

Ben: Yokusbası adını teklif et
dim. Çocuklar ~ldüle:r, alay e<li
yorım, zan etdiler. O zaman izah 
otdim, dedim ki: - Bunın herkes 
için bir ma'nası var. Bina tam Diz
dariye yokşunm başındadır. Bir az 
önüne, aroma bakanlar derhal ibu 
adın sdbdbini anlarlar. Benim için 
de biri birine gizli ipliklerle ·bağlı 
iki ma'nası var. Pek iyi 'bilmezsi
niz. Ben oniki yaşından başlaya
rak yirmi yaşına kadar çocukluğı
mın ve ilk ,l:!ençliğimin bir uzun 
kısmını 1zmirde a'ile evlerinden 
Yokuş başında kA'in bir evde f{e- Askere ça"gırılanlar 
çirdim. O senelerimin en tatlı ve 
en acı, hey.hat! Tathsmdan <:ok (Bqtarafı 1 inci sayfada) 
daha fazla acısı bu yokuşbaşı evi- neş' eli gruplar halinde sevke -
ne a'iddir. Bu bina da zor bir ha· dilmek:otedirler. Esasen kimse, 
yatın nefes alınacdk, ~yorgunhk bir Türk vatanda~ının bu şe -
dinlendirecek bir noktasında, lbir :refli vazifeden kaçmak iatiye -
yokuş lbaşmdadır. Hayalimde ÇO· ceğine ihtimal veremez. 
cuklujtumın yokuş basısile hava- Askeri vaz.ife her ıeyden üstün, 
tımm son durağını teşkil eden bu bütün şahsi endi~e ve düşünceler
vokuş lbaşını biri birine bağlayan den yük.sek olduğu için, bazı i~ er. 
bir rabıta var. Şimdi bunun lbir de babının hüsnüniyetle de olsa, da -
nasıl _gizli ipliklerle diger bir ha· vele gecikmesi doğru değildir. Bu 
tıraya bağlandığını söyleyecej!im. küçük ihmal dahi cezaya çarpılma
Bu~ı ş§.'irAne, hatta mütefcl~fane yı intaç eder. Kanunlar, herkes.in 
bularak yine p,ülP.Ceksiniz. Izmir- malumu addedildiği cihetle, «ka -
den İstanbula tütün inhisarı sir .. nunu bilmiyorum!» mazereti hiçbir 
ketine ta'yin edilerek jleldii(ime mükellefi cezadan kurtaramaz. Aa
vakıfsınız. Akşamları idareden çı- keri ceza kanunumuzun bu husus -
kınca ekseriyet üzere tramvaya tak.i 63 numaralı m ddcsi çok sa. 
binerdim. O zaman tramvaylar rihtir. Bu madde der ki: 
Voyvoda caddesinden kalkar, bu cıSili.h altına çağırılan vataııdaş
gün Bankalar caddesinde Okcu Mu lar, muayyen o\lln müddet içinde 
sa ~kuşunıı <lo~u .cal.aka~. tır- gelmeğe mecburdurlar. Bu müdde
manır. bin !-ürlü miışkılat ıçınde tin bitmesinden sonra yedi gün i -
bu tarihde daha dik olan yokuşı çincle gelenler dört aydan iki sene. 
zar zor çıkardı. Tramvay araba- ye kadar ve yedinci günden sonra 
}arına dört a~ koşulur .. v~tmanm üç ay içinde gelenler iki seneden 
elinde uzun bır kamçı, bıçare hay- on seneye kadar hap~olunurlar.ıı 
vanlar eza ve .. iske1:1c~ i.~e .. bu yo- Vıatandaşlarl tenvir maksadile 
kuşclan ağır ~kl~rını. surukleme- yukan aldığımız madde çok sllrih
ğe mecbur e<lılıdı. Nı~~yet JO~U- tir. Maamafih, bütün vatandaılann, · 
sın başına, Altınca Da :re o~.n~ yazımızın baştnda da işaret ettiği -
varılır ve_ a.n.cak burada ondekı ıkı miz gibi. şevkle şubelerine koştu • 
havvan QOZUlerek tekrar lbaşlamak ğunu gördüğümüz cihetle, hiçbiri -
üzere aşağıya sev~. olunur?ı: Bu. nin askeri ceza kanununa aykırı 
havvanlar kadar gorenler ıçın de harekette bulunmuş olacağını zan -
bir eza idi. Yokuşın basında bu netmediğimiz.i kaydeylemek iste -
dinlenmek noktasında hayvan1ar riz. 
bir halas soluğı ahrkcn b"n de ge
niş bir nefes alırdım. Bir ~ün ... 

Vedad: - Anladım baba. ;pek 
şa'irane bir netice vereceksiniz. 

- Dur, dedim: dah~ bifml'di. 
Bir ~n iböyle yokusı tırmanırken 
yokuc;da bir manna arabasına te

(Aıbsı sayfa 8 sütun 1 de) 

Trabzonda tek tip ekmek 
Trabzon (Hu usi) - 19 Nisan• 

dan itı:ôaren Trabzon nnnlarında 
tek tip ekmek satışına başlanm1~ır. 
Belediye tek tip ekmeğin kilosuna 
13,5 kuruş nark ltoyrnuştuT. 



SOK POSTA 

Telgrd, Telefon Ve Telsiz llaberleri 
Milli korunma kanununda! ~~~ ı Makineye 

Verilirken 
Maarif Vekili 

bu sabah 
şehrimize geldi tadi at yapılacak 

Ankara 9 (HU8USi) - MUU ko
nımna kanununun saahiyetler 
faslına yajpılac~ illveliere dait' 
hu.ırlamnış bulunan kanun lAyt • 
hasının ana çiZ,llilerlni dün bildir
miş ve ayni kamanvn 6~ inci mad
desinin tadillnln de Büyiik Milleıt 
Mecllstne bu arada teklli edtlece
line işaret eylemiştim. Bu tadil 
teklifinden mııksad; 

Millt kanuı.ma kanunu ıft>i fı!v-

kalfıde zamanlara münhasır ve bu 
fevkalade zamanlara mahsus ihti
yaçları karşılamak maksdilc ted -
vin edilmiş bir kanunun 'hükümle
rine ve bu kanuna istinaden neş
redilmekte olan kararnameler c -
saslarına mu.1:ınlefet suçlarını ta -
yin ve delillerinın tesbitf, lhesab ve 
ticari muameleyi örf ve taamtll -
lere vukuf ve bir dereceye kadar 
'1ıtısas sahibi o!maita mütevakkıf 

bulundu.R-u cihetle suc:luların müs
tacelen ıve müessir bir şekilde ce
zalandırılmaları ıçın salahiyetli 
mcmurlnrın da hazırlık tahkikatı 
derecesinde tahkikat yapnbılme -
lerJnı tenundir. 

Bunun içindir kj kanunun 31 in 
ci maddesinin son fıkrnsı hükmü
nün kaldınlması ve 65 ıncı mad -
denin bu yolda lan·han veniden 
tımzimı eı~em görı.ilmüştur. 

Litvinof tekrar Suriyeye karşı 400 in~)liz tayyare-
iş başına mı bir Alman si Almanya üzerinde 
getiriliyor? hareketi· mı·?. (Bqtarafı 1 inci &ay4ada) 

cum oclilmiştır. Bir Alm n hi -
Londı:a 9 (A.A) Oeity (8qUırafl 1 inci sayf1'4a> maye gemisi yana yatmı~ ola -

Skıetıch gazetesi So~ ~dtin edilebilecellni iıııbat etmek makaa- Tak ve alevler içerisinde hıra -
de yapıhuı tııbeddnJ:ij t.ddk ede - dile ne gibi tavizler yapılmış oldu- lulmııur. 
reık yudıl:J. bir yazıda ~liıı".in ~ mesolelidir. Üzerinde en ziyade Gündür; harekltına iştirak eden 
halk komiMrl.i reiıııliiini derullde alaka ile durulan nokta Almanya.. bombardıman tayyareleı1mizden o
etmeei üzıedne l.Jtırinof an bar.ici - 111.n ~ nmaıııda Y ak~r.ktaki nu, gece harekatına iştirak eden _ 
ye konmerfiiinde yeni bir lstihba. iıarekltına devam edebilm.ek için lerden de 1 i dönmemiştir. 
rat lr.oıniqonanmı baf1Dft ııeti Suriyede ha Ya üsleri elde edip ede- Denizaltı üaaüne hücum 
rileceğini ka,.dctmekte ve Litrino- miyeoeği noktasıdır. Abnanya Bal- Bu gece sahil servisine mensub 
fım menkUbi)ııete ufl'llllUldan lSnce kanlarda kazandıiı muvaffakiyet - tayyareler Saint Nazaire denizaltı 
de buna benzer btt vazifede bulun- lıerden .onra baıka eahalarda a _ >!- •• h.. . l d l u.sune .ucum etnu• er ir. 
dağunu hatırlatmalctadır. UtYino - vantaj ar elde etmeğe teşebbüs et- Ot.in lngiliz avcı tayyareleri 12 
fuıı vazifeei Stalin için rap<>Tlar toın meden önce gayet ihtiyatlı hareket dü1D1an tayyaresi dü,ürmüşle:dir. 
ziıri ve tahlil etmek olacekttr. mecburiyetinde buhınuyor. Bu.nıun D f 

Irak ordusu geri 
çekiliyor 

L -b' d L a i bataryaların ateşile de 2 dü~ 
N!C>C" ı eniz .. uvvetleri bakımındllD t • t h ·b ed"l · · Ti 
bariz bir surette zayıf olmasıdır. ~ı· anj :ı,r>'areaı a n _ı ını~lJr. -
B }a be b b kal d .. ngı ız: avcı tayyaresı kayıbdır. 

unun ra er u mınta ar a Bunlardan birinin nilotu kurtul -
büyük hava kuvvetleri tahşid etm.İf t .... 

ld v • • h la h~1c· 1_ muf ur. 
o ugu JÇJn, ava ra • ım otma- Pii d .. ·· ··ı eJ • .. bu L __ • A n gece uşuru en tayyar erın 
maaına ragmen, nusustakı lı.afi • 1 2 b ı·v ld ... b" tef ___ t___ •• _ı. .• • k" ecm an ye a ıg o ugu tcs ıt 

(Bq~arafı 1 inei aa,.f.da) evva.Mma guvener,_; cur et ara- edihniştir. 
miş olan Irak ordt111tmun fbak.iye ne bam hareketlere teşebbüs etme. 400 ~ayyare 
unsurları Amadı ve Jı'aullujh'a çe. ei ihtimalt vardtt. Bu cür'ı-tkimıne 
kilmişlerdir. Devriyelerimiz bu iki hareket geceleyin tayyar~ ile Mlu:r Dün akflUJllti Radyo gazetesin_ 
mahal istikametinde faaliyet J{ÖS· nakli gibi bir tetebbu. olabilir. A - den: 
termişlerdir. . dalar denizindeki Alman uııJerile Dün gece Almanyaya yapı lan 

Baera bölge.iooe daha ziya<le •Ü 1 2 ada U.ler.inden Suriyeye olan bava taarruzuna 3 ila 400 lng.ılix 
kO.net cari olmuştur. mesafe bu k.ıaa ııeceli mevsimde bi- tayyaresı :iştirak etmi~ir. 

Tanklar, toplar ijtİnanı edildi le bir kaç saatte kolayca a,ıl.aca.k Alrııan tebliği 
Kahire 9 (A.A.) -- İ~ıl.ız h3va kadar kısadır. . Berlın 9 (A.A.) _ Teblıj:!: 

k~vetleri Ortaşark umumı karar- Almanlarba hedefle:' . Alman avcı .tayyarelen dun ce-
~&hının te'blı~ı: Lo~ra 9 (A.A.) - Daıly Maıl nubi Ingiltere sahıllerinde a t k 

İki gün ıçinde Habbaniye rrun- ~azetesının askPri muharriri Or - lan hücum esnasında 7 İ ~/ ı -
takasında Irak asılerlne karşı mu- laşark harekatına dair yazdıaı bır cı tayyaresi düşu l ~g ız av-
vaffakıyetli harekat hakkında da- makalede Almanvaum mumkün ol Bu ta areler r~~ş er ır. . 
ha tam tafsılAt ~lınmış bulunmak- duR'u kadar ~rkiveye ve hilhassa ralyöz ;;~ il ':,) h~ to~e mıt 
tadır. Halen şu cıhet öğrenilmiş - bu mem1eketın en kuvvetli mtida- da ıbatırmışlar~ı ~ uf~ ~~unu 
tri kı. hava kuvvetlerinden, tank- faa ~attım teşkil e~en ve sımali tunun ıntiretteb;iı ~ı:a~um ~ ·i 
lardan, kıt'alardan ve Irak kuv - garbıde Çanakhkvı muhafaza e- tahlfsıye servıs t f d k U: 
vetlerind.~n mürekkeb İngiliz ku~- den me~hur Çatalca hattına ~aar- rılmı$tır. ı ara ın an un • 
v~tleri duşmana akır zayıat ~erd1r ruz etmekten çek:mecefti n:tıces~- Şımali Afnkn.da ıki tnraf ara -
dikten başkR kullanılır vazıyeUe ne varmaktadır. Bu muharrıre ~0- ~ında tolV' k ti .. 1 1 · · ' · Al s · .. ., .. u uvve erı ı e ıucum 
altı <>bus topu, ~fr nuktar. başka re ır..anya unyeve ~ayy~~e ıle kıt'alannın faalyietı ,gi);rülmtiş -
top ve tank ı(!tına:n etm~stır. kıtaat nakletmek suretılc Turkı - tur. Tobruk civarında cereyım e _ 
_Düşman ~ava kuv~etlen, cht;m· Y~Yı bert~raf etme~e çalısacaktır. den bır hava muhnrebesı netıce _ 

mıyett~n arı bır vnzıyctP _getırıl - Fakat İns?ılterf' Kıb,.ı ı tuttUJ,.'U fl'l- sınde dii>Cm Bl 1 B t 1 t• 
- · · h ·b b" " - ı k d · d ı... 1 t ....., an en ıeım ns o ı-

ıniştır. 2o duşmnn tayyaresı ıta rı. ~ UôSU s en erıyc e vu ıınan n- pinrfe b r tavyar~ ka) betm şt r 
edılmi.ş veyahud kullanılmaz lbır ~ilız fılosu da hu taraflardak u- B.. -k d- h k ti 
hale sokulmuştur Bu tayvareler- !arda harekıitınaa tamamHc ~r - a·· uyu Aulşman ava uv1ve erı 

· · b b ı k d un gece m;ınynıım şıma 1 gar-
den bir tanesı Habbnn•ye kampını est u unma ta ır. b"ı 5 h"ll · d -. dd"d h' 

-~~ ı·.r.: v • a ı erın e mu.ea ı şe ır -
bombardımana teş\!!Uvus et 1~ 51 • ~et . lere ve bılhassa Hambul'S! ılc Bre-
ralarda bir tn,'!ılız avcısı tarafın - ~una mukabıl A~~la~. dcnızınde mene pek çok y ·e infilfik 
dan düşürülmüştür. • . vazıyet ba.: kadır. Çunku. hır ada bombası atmıştır~n:-;:;,ri~alara ya-

Yugodav tayyarecilerı dan dığer adaya pıre ~bı ··ı~ıvan pıla b h 1 d d tl k b n azı asar ar an maa a 
Hür Y~oslav bava k:ı"cre :n pı et k~ar~.ı~~n bta1'aa~.eler~ bu meskfın mahallejnde de hasar var 

tayyarelerı Akdeniz uzcrın e e- mıtı; a a a ml'ku ıbş l ır kıyed luv- dır. Sivil halk arasında fazla mık-
sii uç~ları ya;:>ınıslardır. ve ıne ma 1 u unma ta ır ar. ta d .. 1•. 1 ·d 

·· · b h M h kk k l b" k" r a o u ve vara ı vaı ır. 
Şimdiye kadar butün u are - u a a o an •r şey var ı o 

kAttan yalnız iki ta~yare gerı dön- da Balkanlarda toplanmış olan bir ltalyao tebliği 
memıı::tir. mılvon Almanın uzun miidd0ıt atıl Roma 9 (A.A.) _ İtalyan or • 
Bara.da lngiliz ifcali cenitletadi kalaca~ıdır. . .. dulan umumi karargahının 3a8 nu 

Londra 9 (A.A.) - Iraktaki Dcyli Telgraf guetesıne ~ore maralı tebli.ği: 
vaziyette büyük bir değitiklık ol - Londra 9 c;;.._A.) - ~aıly !e- Dün keşif tayyarelerimiz, ıı:?artbi 
madığı bildirılmektedir. Habbııni - legraph gazete.sının Şarktakı vıı~yot .A'kdenizde düşmanın büyük lbir 
)"ede Irak kuvvetleri kamplarından hakkında tefs.ı~tta bulunan dıplo- knfilcsmı görmüştür. Bu kafıle, 
çekilmişlerdir. Bu mıntaka civarın- m11UK muharrın yazıyor: . iki ıhatib gemisı ile bir tayyare ~e
da hafif bir faaliyet görülmüpe de •. Gen~ral Dentz mulı.ave~et ettı .. misi ve adedi muavyen olmı:van 
ehemmi~etli hiç bir hareket olma - gı talcdırde, Almn.nlar lngılız do - kruvazörlerle torpido ml.l'hribleri 
mıştrr. lngiliz kıt'afarının tayyare- nanma~• Akdenı~en kovmadııet- tarafından himaye edilmekte idi. 
!erle Musul'a nakledildiği tekzib o- ra Surıyeye asker ihreç. edemezler. Avcı tayyarelPrin refakat etmekte 
lunma!Ctadlr. Basra' da ktgilUller Mısırdaki Alman harekatının mu - oldukları torpil stan tayvareleri -
lı:ontrolu biraz daha genişleterek ba vak.katen durması Alman~anın iti- mız. düşmanın denız cüzütamları
zı ticarethanelerle bankaları ve pot zumu olan vapurlara m~lık bulun- na hiicum ederek ıki kruvazöre 
ta - telgraf dairelerini i~gal .etmit- maması ve lıalyan demı:yolların - bir torpıdo muhribine ve .tonajı 
lenlir Bazı küçük hadiseler olmuş- dalti izdihamla izah edılmektedir. büyıik bir gemive hürum etmMer-

d ' ciddi hiç bir kargasalık ol • Bu suretle Hitlerin lrakt ki isyanın dir. Kafileye bombard•man tayya-
96 a ' bast.ırılmasmdan er.-el Suriyede bir relerımız tarafından biribir\ni mii-
nıamıştlr. 1_ 

İki ltalyan aübayı Bağdadda şesırtma hareketi yapmu istediği teakib sıddetli hücumlar vnpılmış 
N vyork 9 (AA.) _ United bildirilmektedir. ve b r harb gemı!'i ıl~ tavwıre f!C -

P e.. bil.ctirdigıw·ne göre yu .. ksck lngiltere hükGmeti 1940 Ha:r.:i mıs n • ve tonniı bi.ivük ıki gemı -
ress ın d S · L""b dli b "k· 1 t '.riıtb li 2 ltalyan sübay lr k hü • rıının a urıye veya u nan n ş- ve ı a et va l o mus ur 

kum:tine askeri mü virlik etmek man bir devlet tarafı dım !,_ Ö~leden sonıa geç ~akıt torpıl 
Ü.Zere Bav dada mnvıısalat etmi tir. galini veya Büyülı:: Brıtanyanın atan tayyarelerımız ... kıncı defıt 

•Avrupa harbinden 
dünya harbine dogru Tobrukta 

.Yazan: Selim Ragıp Emeç t ı• 1 
A mcrıku harbiye nazırı Bay es ım o an Vekil, bir muharririmize be 

yanalla bulunarak mektebi 
1".in imtihan neticelerinden 
memnun olduğunu söyledi 

Stimsoıı bırkaç gün C\ vel 
bır nutuk soylemişti. Arner"ka Alman 
bahrıye nazırı miralay Knox ta 
ıbır başka nutuk söyledi. 

Rooscvelt kabin sin" son seçim- askerleri 
den sonra memur edılen ve yeni 

Maarif Vekili Hasan Ali Yu 
bu sabaiıkı Ankara ekspr sile 
rimize ,gclmıştır. Istanbulda 
müddet kalncak ve bnzı t tkikl 
de bulunacak olan Vekıl, İstas 
da maarif erkanı "e do tlaıı t 
fından karsılanmı tır. 

dünyarıuı butun h:ırb kudrctmi i-
dar ·lerı alt 1.a 1 b unduran bu Kahire 1 O ( A.A. ) - Şimali 
ıkı nazırın ıkı·sı d A k Afrikada yirmi beş gundenberi de-

mcrı an n d "dd l" ki k filen harbe ~ rffiP'>'n n taraftarı - vam e en §1 e~ ı sıca a: ve ·um 
dırlar Bu üdahalm n sırf İn,gil- fı!tınuı dola?'ıSJle harekat. at~lete 
tereve yara m vap ak için '\apıl- ugramıştır. ikı taraf muharıblerı de 
masını müda ırn etm d klf'rı ınu- çok sıkıntı çekmektedırlcr. Tobruk 

llakkakıt H d l A 
mıntakasında 48 saattenberi susuz 

Maarıf Vekılı H san Ali Yuc 
bu sabah Havdaroo 3 ı ta•wonu 
da kendisıne mulnki olan lbir 

ır. er şev en evve - k ı b" ·k Al k · 1 
mcrıkalı old k arı v • AIT'er k n n ~ an ır ~ tar man as en n- kadaşımız n muhtel f ualler 

m . stakbeJ f t• b "d gılızlere teslım olmu§tur. · m n aa ının u mu a-
c aıben demiş•ir ki· 

c:- İstanbuida bes altı ı;zun k 
lacağım Bu müadet z rfın a rr. 
arıf müdürlüi!ünd ve V k"l 
bağlı miiesse~lerde bazı t t 
lerde bulunaca(tım. Bu vıl. bü 
memlekette imtihan nticelen c 
ivi neticeler vcrmıı;.tir. Bu net 
den şaıhsn çok mmnun bulun 
maktavım 

ha ede bulunduğu ~ kanı ol uk
ları ı~ınd r kı b ı n ktai nazarı 
müdafaa etmelcted ,.1 S n ırad 
ettiklcrı nutuklarda, bııvasıta bu 
kanaati bir defa jah:ı +eşrih etmiş-
lerdir Bilhassa Bav S'imson çok 
sarih ve kat'i konusmuştur. Müda
faa ettiği tez şudur: 

Amerıkan yardımı behemehal 
İni? ltereve vasıl olmalıdır. Bunun 
ıcın de ıki mı:>mlekcti avıran A·t
lantık Okvanusunda Alman tay-
yare ve dem71Jtı ~emilerine karşı 
ıcab eden emniyet temin olunma
lıdır Bunun içın bu denizde kara
kol ~emileri :ni gezd ... melı, İngil
tereve ındece~< sef:nclf'r Amerikan 
donanmasının himayl•si altına mı 
konulmalı; her ne hal ise bütün 
lüzumlu tedbirlt!r alınmalı 'Ve fa
kat yardım, yerine marsuf olma
lıdır. 

Bay Stimson resmi bir vazife 
ifa etmekle berab"'r bu sözlPri her 
halde ~aıhsı namına söylemiş ol
mak ~erektir. Her ne kadar başka 
memleketlerde hır nazırın bazan 
resmi, hazan da hususi ve valnız 
kendi sahsını angaıe eden ~utuk
lar söylemesi görülmüş şeylerden 
defnlse de Amerikada. bu hal sık 
sık mtişahedc olunmaktadır. Bu 
sözlcrın .hususi mahıycti haiz bu
lunduklarına ısaret edişimizin se
bobı, Beyaz Sarayın res -
mi kanaatile bu sözler ara
sı ndakı açık tezaddır. Fil -
vakı Beyaz Saray, İn,giltereye 
yapılacak yardım bahsinde Ame
rikan naklıye Renulerinın donan
ma hımayesi altına konulmaları
nın mevzuubahs olmadı{!ını, fakat 
Monroe kaidesine tebaan garb ya
rım kuresınin öbür tarafında \'a
bancı muh:ırib kuvvet bulunup 
bulunmadığını kontrol için muav
yen bır mesafe dah•lnide karakol 
ve devriyeler gezd"riJece~im rbe
yan elmi~tir. Demek ki. Amerikan 
politıkasında c:ımdılik şavanı dik
kat bır tereddüd vardır. Devlet a
danılan. icabında Amerıkanın 

harbe g-ırmcsının doğru olara~ını 
müdafaa etm('ktedirler. Fakat hü
kumelın resmi politikası, henüz 
böyle ıleri bır safhaya varmamış
tır. Yarır mı? Varmaz mı? Bu hu
susta da kaıt'i bir sev söylenemez. 
Fakat Japon haricıye nnz.nnın 
evvelkı ~n New York Tim s .ea
zetesınin Tokyo muhab"rine söy
IE."dijti sözler, böyle bir adım atıl
dığı takdirde Amerikanın Japon
ya ıle karşılaşmak vn:riyetinde bu
lunacağını acıkça teb:ırüz ettir
mektedir. Demek ki Avrupa har
bi, bugünkü şartlar altında ve ya
kın bir atide bir ızeniş Dünya Har
bine inkılab etmek üzeredir. Tari
hinın ehemmiyeti yoktur. Çünkü 
falc•nın dediiti l?lbi bu yarın da 
olabilir. yarından dahıı yakın bir 
zamanda da. 

5"li"' &tUJı~ clH49 
General Papa· 

gos Atinada 
tevk!f edildi 

Berlin dün gece de 
bombardıman edildi 
Alman Ajansı, muhtelif mın· 

takalarda insanca zayiat 
olduğunu kabul ediyor 

Berl n, 10 (AA.) - D. N. B. 

Bir rniiddettenheri V ekill,.tce i 
tacı istilzam edilmekte olan ıl 
mekteb muallimlerinin kıdem za 
mı mese]eşi de halledilmiftir.» 

Lord Halifaksın 
Lindberg hakkında 

düşündükleri 

Ajansı tarafından bıldu ildigine 
R(>re, bu ~ece düşman tayarcleri 
Almanyanın şimal, _garb. şnrk ve 
cenubu garbi mıniakalarına .taar
ruz etmışlerdır. Başlıca taarruz 
cenubu ,garbi mıntakasınn tevcih 
edilmiştır. Birçok tayyareler bu 
mıntakada bir şehre \Üksck infi- Miniyapolis 10 (A.A.) - in 
lak ve yan,gın bombaları atmışlar- liz büyük elçisi Lord Halifax b 
dır. Sivil halk nrasmd:ı bir miktar natta bulunarak. İngilterenin Am 
ölü olduJ!unu kabul etmek Iazun- rikıtn yardımı ile Hitlerizmi A 
dır. Di{!cr lbazı tayyare wuplnrı padan kovabileceğine itima 
da Berlin Üze>rine ırelebilmişler - dı olduğunu beyan etmi"tir. Lin 
dir. Bir mahalle bombardıman e- berg hakkında 11e düı1iindüğiın 
dilmiştir. Askeri hiçbir hasar ol - dair bir gazetecinin sualıne de, Lo 
mamıştır. Bir ev hnrnb olmuş, bir Halifax ~u cevabı vermiştir: 
kaç kişı ölmüştür. cc- Öyle zannediyorum ki, Lln 

in ~ il izlerin gemi 
zayiatı ciddi olmakta 

devam ediyor 
Londra, 10 (A.A.) - Royter: 

berg kendi düşüncelerinde, 
kendi düşüncelerimde ne kad 
samimi isem. o da o derece sa 
midir. Fakat dünya işleri hakkı d 
bazı çok yanlıt görüşleri vardır. 

Bir Alman muavin 
kruvazörü batırıldı Yüksek resmi mahf illerd~ bıl -

dirildiğine göre, Amer.kan ayanın 
dan Vandenbory'nin batan ln~ılız Londra 9 (A.A.) - İngiliz: a 
gemileri hakkında verdiği rakam mirallık dairesini:ı tebliği: 
lar doğru değildır. Hs.tta doğru da 1 0.000 tonluk Cornwall İngı 
hi olsa, bu rakamlar, vazıyetin cıd kruvazörü Hind denizınde ticar 
di ma'hıyeti hakkında tamamile gemilerine hucuma memur bir Al 
yanlış hır fikir verebilecektir. Bit man muavin kruvazoninu y kalay 
tld>i, işlenmesi tamamıle bıtmış rak batınnıştır. Bu korsan gemim 
harb mühimmatı nakleden J'!emi- de mevkuf bulunan 2 7 İngiliz ta 
lcr hakkında mumkün olan en bü fası kurtarılmıştır. Alman mürett 
) uk ihtimamlar alınmaktadır. battan 53 kisi harb esin telukk1 

Fayat, şu cihet tebarüz ctt rıl- dilecektir. Coıınwal kruvazörü e • 
mektedir ki tonilato miktarı he- hemmiyetsiz hasara uğramışsa d 
yeti wnumiyesi ile naznrı dikka- muharebe kudretini tamamile m 
te alınmalıdır. Tayyarelerin \ e ha faza etmektedir. 

Maarif matbaasında 
ücretli iş mükellefiye .. 

tankların diğer her şev-den ziya
de ehemmiyeti var ise de. gıda 
malzemesi olmadıkça bunlar kul~ 
!anılamaz. Eğer umumi tonılfıto 
azalırsa. halen mühimmat n.:ı.kline 
kullanılan gemılerı yiyecek nak- Ankara •. 9 (Hususi) - Ankara 
line tahsis mecbunyetı hasıl ola- ya nakledılecek olan Maarıf m t 
caktır. baasının faaliyetini temin ıçin ki. 

Atlantık muharebesi ile alaka- nuktarda işçi teknisyen vesair m 
dar vazıyet son avlar zarf•nda ba tahdemlerin tedariki maksadile 
zı iyilikler .göstermiş ise de, Akde matbaada ücretli ış mukellefiy 
nizdeki kayıplar neticeı;imle müt- tatbiki hakkındalqi koordınasyo 
tefiklerin elinde bulunan umumi karan bugün nefredikJi. 
tonilato miktarı hemen hemen 1 Nisan 1941 tarihinde Maa 
bin bundan evvelkı hPrlıaTM?i avın matbaasında çalışmakta bulunan 
da olduğu kadar ciddi zararlar ~ör çi teknisyen ve müstahdemler üc 
müştür. retli iş mükellefiyetine tabi olacak 

lngilizler ırakta 
Rutba meydanını 

ardılar 

lardır. Mü1cellefler Maarif Vekille 
tince tesbit olunan normal ücıetl 

alacaklardır. Ücrete istihkak bil 
çalışma ile meşnıt olacaktır. Mült 
lefiyete tabi kimselerin yol mas 
ları Velalet tarafından tediye o 

Kahire 1 O (A.A.) - B. B. C: nacaktır. -------Irakta, Rutıba tayyare meydanı 
dün sabah İngiliz hava kuvvetleri Dostunu öldüren kadm 15 
tarafından i,gal edilmiştir. Bu mey-
dan Hindistan yolu üzerinde ve Seneye rrahküm edildi 
Hayfaya giden petrol borusu ya - 1 . 9 (H ") O 
kınında çok mühim bir merkezdir. zrnır ususı - ostu it 

aab Aliyi öldüren Pakize Y 
g müdnfaasını tanhhüd ~i Or- olarak, tavvarf" gemısı ıle bir harb 

m•ark memlckctl .. rine karşı ta - ~emisıne isabetli endahtlar yap - Londra 9 (A.A.) - Ofi: 
A eri'cadan K'z 1 ~eni7e 

seferler ha ladı 
arruz üssü olarak kullanılmasını mzstır. Atına radyosu eski başkuman- Amerika bir Alman 

şirketine 
haciz koydu 

ile kardeşi Mehmed Yeşilau 1 S 
ne hapse mahkum edilmi )erdi 
Maktul Aliyi Pakızenin tuttuğu Y ve yahud da bu memleketleri f.ge de izinde pıy de ve bahri- dan Pa~osla harıcıye mtisteşan 

tehdid eden karg ş'lhklara sah- ye müfrezelerimiz, hava ve deniz Mavrudısin ve diğer müstesarla -
Vaşington 1 O (AA.) - Bahri- ne olmas•nı müsamnha ile knr _ kuvvetleri in mesai birli;tile Sisam rın tevkif edlldıi!ini ıbildırmekte -

:ye komisyonu Kızıldenize Ameri - Ş!lıva"-4•vacağ•nı beyan etmiştir. ve Fuıni adalarmı •Nal etmişler - d.ır. Colakoglu hüktlm~ti Almanla
ksrn gemilerle muntazam seferlerin ~ Suriycden aynbyorlar dir. rm emrıle bu zevat hakkında Al-
başlamlf olduğunu it"n etmiııtir. Berut 9 (A.A.) - D. N B. bıl _ Hava cÜ?.Ütamlar•rnıı;, ilc:i bli • manyaya karşı harbi tahrık su -
Komisyon, tafsilat vermemekle be- d riyor: yük gemi ile 7 bh ton h .. cminde- çundan takibat yapacaktır. 
raber. şunları bildirmiştir: Surive matbuatı, Berut ve Sam- ki bir kruvazöre to·p ller isabet et- Yunanistanda ıaşe vaziveti her 

Siyaaetlmiz gemilerin seyrüsefe - dııkı İnıgıliz konsoloslarının İngi- tirmi,le:rdiT. Bu gemilerin Tan yat.. f?lin daha ziyad~ fcnaJaş~kt:ıdır. 
ri hakkında lngjlterenin z:arar,J'na !izleri mand& ~ındakı arazivi mıı" oldukları ve alev ve daman sL Halk& ~de 125 .'(ram ekmek ve 
olabilecek h.erhanii bir malumat terke davet ettiklerini blldirmek- tunları lıı,;inde bulunduktan &"f>rül - haftada 125 JUam makarna verıl -
Yennemektir. tedir. m6ftClr. mektedir. 

bıçıağı Mlhmedin sapladığı 
olmufhır. 

Rusyan·n kararı Vaşington, 10 (A.A.) ·- Htik\ı
met, bır Alınan tröstü olan i. G 
boya endtistrısı müegsescn n nu -
kuduna haciz koymuştur. Çünkü, dan Yugoelav elçıliğinı haber 
bu müesseseye trö:;tl r kanunun .. etmiftir. 
mugaYlr harek lte bulunduğu ıh-ı Moskova 9 (A.A.) - Yugoala 
tar edilmişse de bu ihtar cevabsız elçiliği memurları, Moskovayı l 
kalmıştır. ke hazırlanmaktadır. 
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muhtekirler 't mükellefiyeti lld·~··~~· :::b:n.::ır:ı.:~:;.~~. ~:~ 

1.r Dünkü ihracatımız 
bir m ·ıy n lira 

Dünkü ihracatımızın ~ ekiinu 
l,?00:000 lıravı nşm ştır. İhracatın 
muhım kısmını Almanyaya ,gon -
derilen muhtehf ihraç maddeleri 
teşkıl etmekted r. Bu madd ler n
rasında: ?eri, susam, yer fıstığı, 
fınd k 1çı, balık, dığer :'1 a,glı to -
humlar, nohud, ve bakla bulun -
maktadır. Diğer ihrnç edilen mad
deler ara ında Macaristana deri. 
Romanvava balık, Çekyaya yer fıs 
tı/!ı ve nohud vardır. 

r ...................................... -.... , 

1 
iki lnımcq, iki röntgen Fil- • 
mi muhtekiri tevkil edildi, 

i hraf •abunu ihtikarı ya -
i p:ı.n bir kadın da bir halta 
i hapu yatacak 
\. .............................................. ./ 

Dün asliye 2 nci ceza mahke -
ml , muhtelif ihtıkar dava -

r na bak Jmış, bunlaraan bıri ka
a raptedılm.ş•ir. 
Bevoglunda İstıklfll c:addes'nde, 
4 numaralı manıfatuıa m:ıf?aza

n sah bı Andon oğlu Onnik ile 
,.· tarı Dimıtro o~lu Fotı met

r 11 lira 7:S kuruşa satılması 
ica b den kadın kumaşını, 16 lira

atmak iste:nişlerclir. Müşteri 
tıle dükkana giren fiat mürs-

be kom svonu memurları bu ıh
·rı za-bıtla tesb•t ederl'k, strÇlu

adl yeye s \•kı>tmh:!erdir. 
Her iki suçlu dA dün aslive 2 

n cezada sorguva çekildikten 
IOnra ıtevkif cdihnişlcrdir. 

Röntgen filmi ihtiki.n 
Bevazıdda Saray fotoğr:ıfhanesi 

18 bi Tanaş ile Marika rönt~en 
mlerini tesbit edılen fiattan faz 

la a satmışlar, her ikisi de ) aka
lan rak. adliyeye verilmişi rdir. 

A lıye 2 nci ceza mahkemesi 
ularm tevkifler.ne karar ver
r. 
Tırat kreminde ihtikar 
Beyoğlundcl İshklal caddesinde 

- numaralı triyat ma~azasının 
bı Marı Polver de 110 kuruşa 

tılması ~ereken bir tıraş kre -
nı 140 kuruşa satarak, ıhtıkar 

apmıştır. 
Asliye 2 nci cezada tahtı muha

l me' e alınan 'Marinın duruşması 
n net celenmiş, mahkeme suçlu 

bdının bir hafı!a müddetle hap -
~e ve b.r hafta dü.kkfmının sed -
~e karar vermiştir. 

Süı-eyş yolile 
Amerikaya 

nakliyat yapılacak 
İskenderiye ticaret ataşcli,ği -

m zden ticaret odasına ;gelen bir 
zkeredc. Amerikan vapurları -
n her dort günde bir muntaza -
an Suveyşe seferler yapaca~ı ve 

\ purlara Turkive için de esva 
bul edıleceği b.ldirilmektedir. 

\ apurlar b lhassa mem1clteti -
z ıcin tercihnn her nevi hbbi Ye 
'e\ i maddeler, makine ve ma

n eşya aetırıı>cek ve Türkiveden 
rac maddelerini yükliyebile

kt r Basra vohle vaoılan nalı: . 
atın kesilmesi üzr ne Amerika 
olan müna'ıı:alemizin bu yeni 

l vasıtasi)P •emin edılece.gi u;n
d lmekted"r. Bu haber pivasada 

hiİ't uk bir alaka ile karşılanmış -

Olan bekçı•nı•n maceras ~ lı~an Haylrns adında bir işçi evvelki 1 . ve müessese 1 fd:~~:;;kiis:;~e ilebize~::tn~;ı~ 
.. Istanbu~ Mıntaka Tıcaret Mü ~ i kuşunda-n foerken, ınüvazcnesini 

durluğunun bıldirdiğlne göre, 3530 : kaybederek caddeye dü~müş, ba _ 
.sa.yılı beden terbiyesi kanuni!e bu.. İ şından ağır surette yaralanmıştır. 
na mutroalr mevzuatın tatb knt l Haygas tedavi edilmk üzere has
ta baıı yanlı.ş te!sirlere tabi tu = • taneye kaldırılmı§. kaza etrafında 
tu..ldu~ anlaşıldığından O; "deki ! tahk.ıhta başlanmıştır. 1 111 MARMARADA • 
husu.satın ta.vzih~ lüzum görüL ! ç ... 

Dün asliye 6 ncı ceza mahke - K mtiştür: ~uga_ ~arpan kamy_,n - • 1 

Bekç.i muradına eremediği için 16 yaşındaki 
nışanlısile anasına iftira mı atb, yoksa 
karısından başka kayıpları da var mı ? 

c- anmı boşadıktan sonra, ı _Beden terbıy· e~! nı·zamna _ Şofor Akıfın idar-ı"ndekı" 34771 ş ı R L Ey 
mesinde enteresnn safhalar arzc - Güllü ile nışanlandık. N şan ıçin ,. ı 1_ ~~ 
den bır dolandmcılık ve emniyeti 150 lira da masraf ettim. Aynj ev- me._o; nin . 26 ncı mndde i de ı ~~m0a 1 

• umyon dün. Cazlıçeşme-
su~ıst.mal davasın•n duruşmasına de birlıkte oturmağa başladık. Fa- •münferid mahal11 tô.bi"i, bır Fehir , emırhane caddeııınden gcçer-
bak lmıştır. Hadisede davacı bu _ • ve~ k~banın harı<: nde olup da, ke-n, ayni ye dt- 122 numnr lı evde D v 
lunan Süleyman Kara. genç, boy- kat karı koca ı?ıbi dcRıl. Zıra, he- mukellefler nin bu ~ehir veya ka- oturan .Ahmcdin 3 yaşlarındaki oğ- AGLARJ•T 
lu boslu ve gülçu" kuvv tli hır ır.a- nüz nikah ve dıiit\in yapmamışt•k. saba gençlik klüb!e~in n ta l ımle - lu _Zekıye çarparak vücudunun muh 111 

Artık aramızda emni'"·et oldu;:,u · •· telıf ı · d ı ?alle bekçisidır. Suçlulnr jse A~ ~c ·' "' rme işı.irnk edemiyecekl r kndar yer cnn en yara anma ına se - K ısmınde yaşlı bir kadınla, Güllü a- için bınktinntş oldul'?urn 450 l ra uzakta kumlu bir fabrlk:ı veya beb olmu~tur. Yaralı çocuk hasta - 1 z 1 
dında 16 vaşındakı kızı . İdd"aya na parayı Güllüye verdim, cŞunu mıi~~"n 'n kain bulundul!u ma_ neye kaldırılmı•, şoför yakalanarak 
zaran. hadiscnın mahi < t şudur: sandığında sakla yavrum!> dedım. h!lllı ifnde etmektedır hakkında takibata bnşlanmııtır. 

S l A S ·ı Bir müddet sonra Gullü bann 'liÜZ Bı t·b l uç u yşe u e-.,·:manın bekçi 1 
' .

1 ara, böyle b r yerde ku- Kahvelerini ger ka 1 a 1 
bulundui'hı mahalled~ b r aparlı _ çevirip, evi terketmes·n mi? .. Pa- :rulu bi,. fabrıka veya Tiıe e o _ • ,. P Y n ar 
manın kapıcısıd r. Bir ,ıtün Ayşe rayı da Ayşe .:ılmış, iade etmedi - nın, memur ve ı.şçı snvm son den . Evvelkı gece zabıtaca yapılan tef 
Sülc:"·manı çağırmış ve kendi ine: ler. Böylooe beni dolandrrdılar. fazla ise, kanunun 2ı VP- n·zam _ ~~ v~ _kontr~I neticesind e hhveha-

•- Süleyman gel sen evere - Bu işe J}asıl vanmayım. Hem kırk .namenın 80 inci maddeler· rnucı- : ennı teSbıt edilen vak.itte kapa-
lim. Ben bu iş ·çin ben•m kızı mü- vıllık karıdan o!dum, hem nişanlı- biooe hem br genelik kh~ü k••r_; mamak ııuret le milli korunma ka -
nasib bnluyrırum. İk"niz evlenir, dan; hem de 450 lıra param gitıti. m:ıs '"" hem de me"'kÜ" maddeler : nununn. '?uhalefet suçundan· üç kah 
mes'ud olur, Güllürnle gül ~ibi ~e- Hep kabaıhat bu Ayşede. Benim de zikredilen tf'.si-;atı v cude ge -: v~ .~ahıbı yakalananık müddeiumu 
çinir g.dersiniz.> aklımı çeldi.> tirme i Ye öğretmen tu m sı lii ~ E mılıge teslim edilmişlerdir. 

nda bütün istaubuJu 
llayranhk.la çalkalıyor!_ 

AJl'lca: 

Car« Gabi _ Joan Krawford 
a.n son ha;rlkası 

Mahkumlar 
Gemisi 

D 
Avşe ile Güllii ise mahkemede zımdır. : Suçlular 'unlardır: Erlirnekapıda 

emi$ilr. Bu fikir Süleymana • F · dd mülayim gelmis. fakat men leke - Süleymanın kendilerine 450 lıra Münterid mahalde bulunup da : 1 ekzıpnşa ca esind 266 numara- JU'OgTa.Jn.ın son günleridir. 
tinde evli oldufu iç:n bekçiyi bir verd.i,ğ'ini I"'d'detmişler, Güllü ae memur ve işçi S8YJSJ 500 tlen az~ 1 ıraathanc .. ahibi .Yaşar, Büyük· 'ti••••••••••••' 
düşüncedir almışt r. Uzun boylu miştir ki: olan fa.brika ve miies eseler dah": adada Piyasa caddesınde 60 numa- . 
düştlnüp, taşındıktan sonra n'ha- c- Ben hu adamla nişanlandı- niz~rnnamenin 26 ncı madrlesini~ ~ ~~:ı.:ahtkhane Eahib~ Şükrü ve Kan 
yet karısınduı ayrılmayı ~öze a _ ğım zaman evli olduğunu bilmi - b~rınci fıkra.CJında zikredildıği veç_ ~ r 

1 1 
_e " ele cadd~s~nde . 'O ruma-

lnrak, A vşeye: yordum. Bunu duyunca so~udum, hile bir gençlik klübfi veya gru _ : alı kahvehane !!ahıbı Salıh. 
•- Memlekete gideyim, kanını Süleymanla evlenmekten vaz._geç- PU. teşkil edeeeklcrdir. ; h Zabı.ta bu husustaki teftişlerine 

boşayım da bu işi yapalım>. tım.> . I.şbu fabrika ve miiesseseler i - E c emmıyetle devam etmektedir. 
Demiştir. Sülyeman işini ~ - Dinlenen müdafaa şahidleri ise f ç n .bota~o;i.s «klfib kurncaklardıra ~ İskeleden dü~en amele 

cünü b rakmış ve solui?u do,..,ruca Ayşe ile Güllüyü tevid C'tmişler, i dcnılmevıı:ı •kl!ib veya grup kur - : B vl 
memleke•te alın ıştır. Karısı aley - Süleymanın kız kendisini terke • m'l~a mecıburdurlar. denıımı, ol E 64 eyog unda Macar caddesinde 
hine talak davası acmıs ve tam 9 dince, duvdu~~ı infialin tcsırile bu masm<'lan da anlaşılacağı ve"hi ~ E d' numaralı. evde eturan Yuvani • 
ay uğraştıktan sonra. kansından cürmü tertib ett:~ ni söylerr.ışler - le. mukeller ıtdetleri, kanunun ~: dıs v~ında bır _nm.ele, dün Yeni'{ÖY-
mahkeme kararile ayrılm ştır. dir. üncü madtle.<ıinin ikinci fıkraq E • k l~voy~·· 81~ ınşaatta çalışırken, 
Bundan sonrasını Sülcymanın Böylece karışık safhalara f;?ircn mucibince 5ıCI den az olduğu ıte.k E :' e en u~muf, sol kolu ve haca-
ma!lıkemedeki ifadesinden dinli - dava neticelenmiş ve karara kal _ d~roe gnıp ve fazla oldu~ıı tak: i gı kırılmı,ıır. . . . 
velim: mıstır. dıroe klüb t~lsl ıeao etmektedir : B Ka.?tzede ıtçı baygın hır halde 
---------------------------- Bu ıtibarla, ımmıur ve işç· sayı~: h.eJ-ogu hastanesine kaldırılnuş, 
Kayıb tahsildarın lnönü gezgisinde :n:va ~~~zıaz;,~~ı~:~~i~: r:.,~r~ etrafında tahkikata başlan -
çantası bulundu yapılan tadilat 1 ve mües,,esaıtm da kanunun 21 ve Dün cezalandırılanlar 

nizamnamenin 8() inci madd('!eri 
ahkfı.mı.nn göre hareket etmeleri Emniyet 6 ncı ıube müdürlüğü 

Zimmetine 160 lira geçiren T alı•imdeki ge~ginin her iki 
ttın.ildarın bir cinayete kur - tarafına top ağaçlardan mü -

ban gitmesi.ne ihtimal teıeldril birer bulvar 
verilmiyor ~pdacak 

zaruridir. memurları dün de şehrin muhtelif 
Fazla aahat alma . . aem~lerindeki kontrollarına devam 

simde S k ~ Tak - etımşlerdir. 
ırtı.rerv'ilerde 'klln Bape- Se •. f . 

kAJet Beden Terb~i Direktö yruae er nızanı!anna aykın 

, GRET A GARBO' 
JUl1 ablde.i: 

Gii'meyen 
Kadı 

(Türkçe sözlü) 
dillerde dola.şıyor. 

Milll ~ Alemdar 
Si.nemalarında son giinlerldir. 

Ayn~.a: 

Polis haliyesi: Şı\RLİ ŞAN'ın 
heyecan rekoru 

CANiLER 
PEŞiNDE hiğüne müra.coo ... eda . ı· r - • harekette bulunan 15 şoför hak -

d 
.....,.. mesı ezım - • kı d . 

Bir müddet e-vvel ~a yüh e en Beledive tarafından Taksimde dır. : n 
8 

ceza zaptı tanzım edilmiştir. ~ı.============~ 
Eminönü belediyesi aidatlı tahsil- inşa eclilmekte olan İnönü gezı?isı \.. : Eminönü ve civarındaki dükkan- ııııııl 
darlanndan Timboll:..ı Nazmiye icin hazırlanan projed'? alakadar _ ............. --·-····-·-···-··-· ... i !ardan bazılarında muhtelif gıda r Türk Dan 
aid çanta. ıtahs ıat makbuzları ve Mu·· teka ·1 d d 1 m~dde!!i __ nümuneleri alınmış., tahlil 
mühür ~inde olduğu h8lde evvel- larca f\'Örüle.n lüzurr. üzerine veni- ' U V9 cdılmck uzere Belediye kimyahane-

den bazı tadilat yapılmıştır. Hazır- · d J ki ı,!?iin Sirkecide Balkan oteli sa - yetimlerin maa sıne gön erimiştir. Hareket halin _ 
hfüi tarafından Emin "nü emnivet lanan proje, vali ve beledive reisi Ş de h;-ı!unan t-ra~vaylardan atlayan 
fımırlığ~ne teslim edilmiştir. Kı _ doktor Lutfi Kırdar taraf•ndan yoklanıaları 18 kışıden de bırer lira para eczası 
raathane sah bi. zabıtaya verdiği tasvfü edilmiştir. Yakında tatbik alınmıttır. 
ifadede, çanta ile içindek leri bun- saıhasına konulacak olan yeni :pro- l.tanbuI Defterdarlığından: ·---
r , on beş ~n evvel. kabvesın - jede teferrü~ kabılinıdt'n birçok 1 - Bilumum zat maa<-l Müddeiumumiliğe davet 
deki masalardan birinin üstünde hibl · · b" ' arı sa -

1-•~-1 --1 cümh· • hususlardan sarfınazar edildığin _ ennm ırinci altı aylık "Ok _ ıacanouı._. unyet Müddeiwnu 
buldu~nu, sahibi çıkar da arar ' mili d dive bir müddet yanında alakoy _ den inşaat masraflarında nıühim lamaları 10/5/941 tarihinde başlı .&m en: 
duğunu söylem.iştir. Belediye şu - miktarda tasarruf temin edılmiş - yaca_k ve 25/5/941 tarlhindc 'oı.t~ lstanhul~a. bulundu~. anlaşılan 

Kurumu menfaatine 

Münir Nurettin 
Konseri 

Kadıköy 

OPERA SINEMASINDA 
Mayısın 22 nc.i Perşembe runii 

saat 21 de 
Biletler Opera l'işesinde 

aatllmalı.tadır. bes nce, bulunan makbuzlar üze- tir. Projenin aldığı son şekle ~öre, cektır. ~<jrkm haltını muavını Ali Fuad 
rinde dün yapılan tetkiklt~r nrti - İnönü ~eııgisinin her iki taraf:nda 2 - Yoklamalar herl{Ün saat raca~t~in acele memuriyetimize mü 1 

lngiltere ve Alman- cesınde: on bcs ~unaenb ri akibe- top aJ?acıaraan mütcşekkn birer dokuzdan 02 ye ve ıa.ae> dan ';:;~·-----•••••~=::::::::::! 
tinden haberdar olunamıvan tah - bulvar yapılacak ve hususi bir şe- (17) ye kadar devam edecektir. ~ 

Bugün ŞARK Sinemasında yanın aldıljt tiftikler sildarın 160 lira kadar hır parayı kilde elektrikle tenvir edilecek _ 3 - Zat maaşları sahibleri fo _ 
Almanya.Ya satılan 200 bin li - zimmetine _geçirdiii tesb t edıl - tir. toğraflı nüfu~ ciizdanlarile resmi 

ralık tıftık taahhudü tamamen ye- miştir. Diğer taraftan ,ge.z!!ıc'W bii~·i;k senedlerini ve birer tane yeni çe _ 
ne getırılmiştir. Bu itibarla tiftik Dün ıbir akşam fıtazetesinin yaz- mikyasta insa edilecek havuzun k'l · f t ~ fl 

'bedeli olarak Almanlar tarsfın _ dı~ı ı;?ıbi, tahs!ldarın herhangi bir 
1 mış 0 

ogra arını ve malfıl o -
k b "tt ~ · -~ t şekli etrafında alakadarlarca · tet- Ianlar malUliyet ra ·1 k 

dan Tkaret Bankasın "aıt rılmıs cmayete un an gı ıg ne L.duı aca J>Ot"Jarını yo _ 
olan paraların tüccara ödenmesine ıbtimal verilmemektedir. kiklere devam edilmektedir Yapı- lama ilmühaberlerile birlikte bız _ 
Mavısın 13 ünde başlanacaktır. İki av evvel bu vazifeye tavin e- lacak hususi tertibatla şenlik jtiin- zat getirıp ibraz etmeRe mecbur _ 

Bundan başka İnı?ıltereve ve - dilen Nazminin bu 160 lira parayı ]erinde havuzdan renklı sular flş- durlar. 
lmesi taahhüd edılmış olan 40,000 zimmetine ı?eçirdikten sonrn bir k racaktır. 4 - 25/5/941 tarihine kadar 

1Nalye tıfti,i?"n 34,UOO balyesı ve _ semti meçnule kaçt1~ı anlac;ılmak -lmışt r. Müteb.,kı' 6000 balve de tadır. Suçlu tahsıldarm aranrnaSl- L_ yoklamaya gelnıiyenlerin muame-.... Kir nacldi tayin edilen l ı · k • ~ıhz eksperleri taralmdan mua- na ehemmiyetle devam edilmekte- e erı anca umumı maaş tevziin -
ne edılerek derhal kabul edil _ dir. manifatura eıyaaı den sonraya bırakılacektır. Ali _ 

MeYSimin en fenalicle " aı ıiizel tilml 

OPERA BALOSU 
Sinemanın en &"iim art~tlert 

MARTE HARELL - HELi FINKENZELLER 
ile 

THEO LINGEN - PAUL HORBIGER 
imden ~unların bedelleri de ö- Fiat Müralcabe Komisyonu pera - kadaranm buna ,!?Öre mnesub ol -- 1 
nmı'şt'r B tl t ·ı·zı Yer fıstagwı ihracatımız d kl almu""d"" ı-kl · Bn•- t 1 d •---······ ı . u sure e ngı ı er ltende manifatura satıtlarındaki a_ u an m uru erme mü -•n saa • K:&V.İla.. matine. 

enlmes· taahhüd edilmiş olan Dün muhtel f memlekrtl re 2]0 • • . . . rr~ac~n~a~tl~a~n~·=··;;;;;;;;;;;;;;;;;;:=:----_.:.~~~~~~~~~!!!~~~~!!!!!!!!~~~!11~~~~!!~ 
fO 000 balye tıft k satışı tamam _ ton yer fıstığ ihraç edilmist"r. Gon- zamı kar hadlennı tayıne devam -: -

mı olmaktadır. derilen memleketler aras•nda başta e.tmektedir. Evvelce kar hadleri tes 
ÖJ!l'enıld"ğine ~re İn_gilizler M'lca•istan, Romanya ve lsv"çre bit olunan ipekli kı.ımaslardan bat-

Debuıile bir m&ııik düıayası yan.tan, kudreÜle bir milleti 

kariaran kabramanlann hayatından alınan 2 m~ film birden 

nı s ne mahı.ulündcn ...,·enicen bulunm.,ktadır. Son günlerd~ v~r ka imdi de ham kaba p ki 1 
'k "k . . 1 r v 'h . h" k. b l'~ • amu u ara 

mı ya ta sıparıc; ern(\ bulu- •s'ıg 1 pa~atı ffil' ım ye n-ı. 2 o/ı 5 . d"' k 1 . . b BUGÜN LALE Sinemasında 
aklardır. Fakat hemi7 İn iliz _ olmu~tur. Buna !lebeb Av"UQada bu 0 

• ınce uz uma arla saır o-
n alacakla:-ı mikı•ar belli ".le _ "'adde'l;n !!anayide istimal ed:lmek- yalılara % 6· topu veya ipliği ka - 1 EBE • • 

d r Avrıca Almanlar da taleb - tc olm s•dır. Bu itibarla bir çok ta- rı•ık olanlara o/o 7 kar ha~di tesbit - D 1 MEL OD J 
b ı 11n"l'uc;Jarrhr. lehler vu"l'hı•lmaktrıdır. cd 'lmiştir. 1 _ 2 - Avcı Bölüğü "Türkçe,, 

l\fozann rolgelcnmeyen ~hasını 11uıdut bilmeyen bü. 

~azar Ola Hasan Sev Diyor ki: yiık aşkını dinme~e.n ıstırabını yqatan epis ııım 
Sea.nsW: 12,30 • 3,39 - 6,30 _ 9,30 

Hudadlann rerislnde çalışan her giin ölümle boy öl. 
çil.ten cuaalann heyecan ve esrar dolu ha.yatından 

alınan film 

Seanslar: 2.15 • 5,15 - 8,15 

- H n Bey ~aze -
tel de ~braüm .•• 

. . . Limon ve yumur
tn f a lan son gim)c;>rde 
dehşetle ytiksclmeğe 
başlamış . .• 

. .. Alakadarlar bu -
nun ihtikar oldu/:!unu 
söyluyorlarmış ... 

~ www Bugün saat: 1%,30 - 2,15 tenzilatlı matineler 

BUGÜN Amerikanın en meşhur radyo caz orkestrası 

MELEK A. R T 1 E S B O V'un 
insanı ze•k Te neş'e ile ~aran nerıs musikisini Sbemasında 

LANA T U R N E R ve R 1 C H A R D C A R L S O N 
gibi kıymetli artistlerin yarattığı hvlkulide güzel 

A HTE YOLDU~ Hasan Bev - AnJa -
sıldı, bazı esnaf bu se-fer adamakıllı terbiye Filminde diıılrylp alkı.şlıyıı.caksıruz. Yerlerinizi evvelden aldırınız. Tel: 40868 

edılecek!... &....'11111 .. ••ll!"Zt••••llİI•• Bugün aaat: 12,30 - 2,15 de tenzilatlı matineler •••••••••••1111' 



t Monoloğ J 
Tatil 

ile 'l'atn, tatlı. Kellmeler birbiri-
benziyor de~] mi? Belki de ay

~ ailedendirler. Tatil tatlıdan, 
~~tılden j{elcbilir. Cünkü her 
~ ın de zevkine doyulmaz. Ben 
l di nefemie tatlıya bayılınm. 
~tlıya bayıldıkım kadar da ttıtile 

İşin hakikati 

SON POSTA 

• 

1 Oyunlar eğlenceler 1 
ilk elektrik lambasını bulan İngiliz kimyageri 

bu ica:lı nasıl düşündü ? 
Düdük kimde oyunu İmanlar pis kokulu mumlan a- haline gt.lince etTafına adamakıllı 

Arkadaşlarınızla bir arada top- dam edebılmış, onlann yerine koku ııılc saçar. 
landınız. Bır oyun oynamak ısti- 11uz mumlar bulmuşlardı. Fakat lıte bir lambanın alevinde de be 
yorsunuz. Fakat ne o~nu oy~a- k~ndiller ve .yağ lambalan hili e.- yaz ateş haline gelmi~ gözle göriL 
y~caJnnız akluuza ~elmıyor. Sıze kı vazıyctlennde kalmakta devam lcmiyecek kadar küçük kömür zer
bır oyun tarü edeyım. Onu oyna- ediyorlardı. Butün tcdbırlere, yapı- rccikleri vardır. lıık veren ae bun
yınıZ: Yalnız. aranızda bu oyunu lan bütün ilavelere rağmen lamba- lardır. Tıpkı beyaz eteş haline geL 
bılmı.yen bıı: bulunmalıdı;-. Oyu- lar gene cııkisi gibi fena yanmakta miı bir demir parçasının 111k verme 
nu :bılmıyenın etrafında ~ır hal~a ve tütmekte devam edıyorlardı. si g:bi. Biz lambaların alevindcki 
h~lınd.e. oturulur. Ona bır duduk Jnaanlann bu emekleri bop git - bu kömür zerrelerini her zaman gö-
~österılır. " .. . miye mahkiımdu. Kabahat lambalar remeyiz. Lamba iyice yanmayıp da Yılırım. Şöyle bir ölçsem. Yani 

~ ~i daha hoş diye düşünsem. 
~ ltil da'ha hot .cibi ı&üneıcek. 
b~:kü. tatlı hemen h:!r zaman y~ 
% bihyor. Tatılse sekiz ay mek
Ct ~ okuduktan sonra geliyor. 

0 
Yor amma tadına da doyum 

llYor. 
~Ylarca, ~ez, eğlen. kos. oyna. 

Bay Tu~d çok zengin bir a- Diye sonnuştu. Bay Turp.ud za-
damdı. Parasının haddi hfsabı ten nasıl zengin oldu,..unu anlata
yoktu. Para parayı ~eker derler, cak adam arıyordu. Eski roekteb 
parasile, parasının faizilc, apartı- arkadaşına: 
manlarının, dükkanlarının k'rasi- - Dinle anlatayım, dedi, bun
le de yaşamaya kanaat etmivor. ti-ı dan on sene evvel beş parasız lbir 
caret islerine ~ nvor. Cok kazanç adamdım. Fakat zcnE? n olmak ye
elde ediyor. Bövle<:e gun ~eçtikçe 1 gane arzumdu ve muvaffak olaca
parası antıvordu. Eskı bir mckteb ı ,l!ıma emindim. Bir gun yolda vil
arkadaşı olan Bay Yılmaz b"r ~n rürken büyük bir konserve iabri
onunla konuşurken: kasının kapısında bir iwıe ~rdüm, 

- Bu duduk içımizde birinde da değil de liunbalann iç.ındelci tütmiye baıladığı zaman bu kömür 
olacak. O çala~n~.' ~ld~n ele ~eçi- yağda idi. Limbalann ıçindeki yağ zerrecikleri gözümüze çarpar. 
receğiz. Sen dl;ldU~. kımın elınde kalmak.ta devam ettiği müddetçe la kötü bir ıeydir. Hiçbirimiz onu 
yakalarsan sen:n ve:ıne o ~eçL'<'ek. onlardan bir hayır beklenemezdi. aevmeyiz. Fakat gel gelelim alevin 
Yalnız bu oyun~n hı! şartı vardır. ra.kat insanlar petroldan gaz yağı içinde ia olmua i§lerimiz pek ltötü 
Ebe olanın yanı senın arkana ka- ıstıhaalini öğrenir öğ eomez vaziyet aiderdi. 
lın bir paLto ~vd"rece,ğiz ve pal- tamamen değ.şti. O zamana k.ııdar Niçin mi'? 
tonun üze~ne .. de bir battaniye sa- mevcud olan ve lambaların fena Şunun için: ispirto yandığı za-
racaJnz. Ç'ünku kolay ~olay dön~- yanmasını intac eden bülün güçlük man hemen hemen biç is yapmaz. 
~en l~zım. Kolay donersen du- ler ortadan kalktı. Fakat ispirto yanarken ıtık da ver
duğün kımde olduğunu anlar, he- . İnsanlar gazyağı istihsalini ö~e- mez; veyahud "Yeroe bile çok az "Ye 

"'1i dan daha iyi ne o1abilır ki! .. 
~ e kadar da yaklaştı. Neredey

kavuısacd;ız. Babam her tdilde 
t ııa Yazın e.(ı!lcnecek bir t;eY al r. 
~ 8ene de bir bisıklet ala aiını 
~ ettı. Ş mdiye kadar da .alacak
d 'l?lına çok küçiiiffim clıvc alma
~ l3u s!:"ne bir j aş daha büyüdüm. 
~ b"siklctlc ~ez cek vaşa ~1-

'r Oh oh ne ala ... 
h atlı iple çekıyonım. Ha ~eldi, 
~rıı ltelccek ve zevkini çıkaraca-

~~;.l kin tatlı dedim ya ... Her 
~~rı .l-ıerkese de tath olmaz ha ... 
hi rı ov le acı olur ki ... Btber ci-
0 • İnsanın tatil avlarında b ran 

l'l ~ezip dlend'ği olmaz. Nasıl 
ı ta d.iveceksiniz. BasbavaJtı o
bf..r. Sınıf ,ıreçmiyf'nler için O:>u iş 
'il E'd r Onlara tatilde eklen~k. 
tıı llıek. l·o mak. dlcnmek , ok-
b r İste bunu bilıYorum. Bunu 
d ıi itim içindir ki. sene i~nde 
ı~~lerimc çok çalışır, öıt~tmen-
tırne k d' . d' .. l(ı en mu sev ınrım ve sene 

ha ııu. ~eldi mi, karnemi pek iyi, 
Ydı olamadı diyelim. en az iyi 

b recede alırım. Babam da zaten 
b a hPr tatıl basında bu vüzden 

8 
~ hedfve alır. Bu tatilde de bi

~ 1 tı sınıfı pek iyi derecede ıc
ı~m alacak. ben de ahdetf m, ça 
S 1V'orum hem çok çalış yonım. 
~ llıfınu pek i:ti derecede f'!eçece-

ırn. * * 
Geçen bilmecemizde 

kazananlar 
Ceçen bilmecemizde kaza -

ıı~rılann isimleri Pazartesi günü 
ırııtacalc sayımt7.da ilan edile -
rktir. Hediye kazananlardan 
I t~nbulda bu!unanhr, hediye -
e.:ıni Pazartesi '\'e Pertcmhe 
~Urıleri idıuehanemizden ala -
h ilirJ ... r. Taşrada bulunanlann 
tdiyeleri posta ile adreslerine 

tiinderilir. 

* k Bilmece hediyeleri hakkında 
tr arzunuz, 'Yeya bir oik&yl'!tiniz 

'-'arsa bize bir melı:tubla bildir -
ntclisiniz. Bu tarzdıt mektubları 
bilrneec eevabmı ğünderdiğiniz 
~rftan ayrı bir zarfa koymanız 
'-'e urfın bir lr.e1tarma «fdaren 

l ~climesini ya.zmıuuz llmmdır. 
"--- J 

\ bernek oluyordu ki Şetvan hak
~da bri takım rivayet, tevatür, 

ıkodu, ~ri dilaşmaktaydı. 
~ ~tvanın dürüstlüğü hakkınd-a 
~e kadar şüphe beslemeki dahi 
,
1 

ınden ~e<;ırıniyen I>idar koca 
lıefakkında neler c.tüşünüldü~tinü. 
\>;ı er soylendıgini öi!renmek için 
C tını yıo~nu venneğe hazırdı. 
ttı lln ~eçtıkçe seyı ekleşmiş olan 
lt lsaf rlenn ardı, arkası kesıldi. 
~ıı::ıse kapısını çalmaz oldu. So
d ta ra~eldı~i konu komşu, eş, 
la t acayıö bir tavır takınmak~ 
~11> dı. Kımisi so~uk bir selam ve
~ roluna devam cçıı~or, kimiSJ 
~~mı çevırip geçiyordu. Ku-

aya va rılacak tavukla -

- Nasıl oldu da boyle zengın başkası belki bakmaz, ,ı;?Ormez l!C-

olabildin? çerdi. 

E~l~im, yerden aldım. sıra<ia yerdeki toplu ii'{neye kıy-
Bay Yılmaz sözünü kesti: met verip onun ziyaına meydan 
- Anladım. dedi bundan öte- vermemek kabilinden ~stcrişler 

sini istersen ben sana anlatayım. 
Konserve fabrikasının sahibi C'a
mekanının arkasından seni ı;ıör
müştü. Bir iğneye kıymet \"erip 
yerden alan bir kimsede ik1ısnd 

yapıyor ve gozune ~iriyordun. 
Fabrika sahibinin evlenecek çağ-

da lbir kızı vardı. Damad ~mek
te müşkülpesend hareket ediyor-

du. Herhangi bir damad servetini 
fikrinin ne kuvvetli olabilece.ğini 
düşünmüştü. Böyle bir kimseve yer, kurulmuş fabrikayı iflas et-
fabrıkasında iş \•erebilir'li. Hemen tirirdi. Fakat sen bunu vapmıya
adamlarmdan birinı koşturup seni caktın, bu belli idi. K zını sana 
çağırttı ve o günden ıt ıbaren fab- verdi ve seni de fabrikaya ortak 
rikada çalışmaya b~ladın. Arada yaptı. 

men yakalarsın. runceye k.adar butün dikkatlerini rir. 
Palto :giydirip üzerine de batta- hütun gayretlerini csas.ında kötü o- Deme ki keramet alevin içindeki 

nivc sarmak c buk döncmemes' lan. ve ıslahı mümkün olmıyan bir yanmamış kömürlerdedir. Alevin ro 
için olduğu ,gibı oyunun hilesini maddenin ıslahına hasıetmişlcrdi. lü bu yanmamıı kömürleri kızdıra
temin etmek i<:indir. Çünkü dü- Bu ise bop gitmiye mahkum bir c.. rak beyaz atcı haline getirmektir. 
dük kimsenin elinde rbulunmıva- mekti. Maamafih biz kömürleri alevaiz 
cnktır. Düdüğı> bir ip, ipin ucuna Halbuki gazyağı için vaziyet hiç de beyaz ateş haline getirebiliriz. 
da bir iğne takılır. Ortaya alınan d~w böylı:_ değildi. Çünkü gazyağı Nasıl mı diyeceksiniz~ 
farkına varmadan düdük onun ar- dıger yaglara nazaran çok kolay Elektıik cereyanile. 
kasına !battaniyeve ilıştirılir. Ar- v_e. çok çabuk intişar edebilir, yani İşte ilk elektrik limbalannı icad 
kasında kalın palto ve onun üze- f~tıl tarafından çok kolay emilebi- eden zat böyle hareket etmiştir. 
rinde de battan ive sarı1ı oldui!'u lırdi. ,!3unun içindi.r. ki petroldan Bu~d~n ~~ yıl önce birisi çıkıp 
için arkasına bir düdük ılist:rildi· gazyagı el?~ etm~~ıu keşfe~en A- ?a· gun.un ~ı.n~de .. ateşsiz liıınbalar 
;r.· • f k b l . merıkalı Sıllımen ıc;ın, bunu ıcad et ıCl!d edilecegını aoylcseydi. buna 
o::ının ar ına 1 e varamaz. 0~.u.n mekten başlı::a yapılacak hiçbir fCY kimse inanmaz, hatta bunu gayrı 
başlar, arkasında bulunan cgılır kalmıyordu z·ıra laA bal k-f' d mu··m•-'• t IAkk" d d" 

•• •• w •• " •• • n1 ar a ı e.. &;un e a ı e er ı. 
dud~gu u.~~:· . .O arkasına döne- rece tekamül ctmiıti. Halbuki işte tam o aıralarda, 11-
c~;.tı~. ordu~ lclde~ .. ~c,..,~~ırır Amerikalı lambalardaki bütün boratuvarlarda. elektnk cereyanın.. 
gı kı ~":ır ar la ır ah~: u Ued,.;u ·:ıbp- lüzumsuz şeyleri: Yayları tulumba- dan ııılt elde edilmeai ıçin ilk tec-
ma 1çm on ar:ı ucum er u ı b' L ı· .1 w ' r"'b 1 ı k ·d· ' an u &;e ıme ı e yagı tazyık edip u e er yapı ma ta ı ı. 

~<;f~r d~~ .. ~~~as ~da ~uhınan~.~dan yukan çıkarmıya yarayan her şeyi Nitekim belki bugün de, §imdiye 
ırı u uı:u .. ça .. ar. emen oner. fırlatıp attı. kadar ismini bile duymadığımız bir 

Velhasıl o dondukce arkasında ka- Hayatta da h"" J d w•ı ·d· " takım mucidlerin sessiz laboratuvar 
1 1 d"" ..ı..~,,... l l o d d""k oy e egı mı ırr , an ar Uuuı:;U ca nr ar. : u u Anahtarı kaybolmuş bir kap.yı aç- köşelerinde, insanlığın inkişaf tari-

!el~en el!c d<ılaşıyor zacnı.~ılek~ arda!, mak için onu zorlar, tazyik ener hat hinde fevkalade mühim bir rol oy
~. at e ın~ _geçırer:ıez. un u u- ta kırmaya bile kalkarız.. Halbuki naması mukadder olan bir takım 

duk kendı sırt!n~a asıhdır. Arka- bir anahtar uydurmayı, veyahud kCfif ve icadlar üzerinde çalıpa _ 
ciac:Jarında dei!ildır. bir maymuncuk tatbik etmeyi en dıklarını nereden biliyoruz}. 

sonra aklederiz. Bu, hayatta ekseriya böyle olnıu 

Ateşsiz IAmba 
yor mu}. Kaşifler, mucidler, her 
hangi bir kepf üzerinde aylarca. hat 

Büyük ocakları kanıtırmıya mah ta yı!lıı:rca ~ğraşırlar.. Biz bunlann 
sus demir maıaların veyahud bir bu dıdlflll~den ~~e k~?ar ha -

Yedi harfli bir kelimeyim. başka tabirle gelberilerin bir lamba ~erdar degılizl. Gunun bınnde ke-
Birinci dört harfim ufırtı - olmadığını hepimiz biliriz §Jf muvaffak olur da, herhangi müa 

Yeni 
bilmecemiz 

na> dır. 1 Fakat buna rağmon bi; gelberile bet bir e~er ortaya çık~~sa, o zaman 
Geriye kalan üç harfim !etrafına ıtık }l"ermiye mecbur ede - etraftaA ~ır bom~a tesırı yapar. Fa-

« Tahmin» olur. biüriz. Bunun için gelberiyi uzunca kat kaŞJf, keıfın.de muvaffak ola. 
Dördüncü ve be§inci har- bir müddet ateıte tutmak kafidir. maz _da o~a!a .hiçbir ıcy çıkarmaz-

Eim cıçok olmıyan» manasına Gelberi ısındıkça kızışır ve nihayet sa, hız bu ısımsız kahramanların me 
gelir. aıcaklık öyle bir nddeye ıelir ki sais.inden •. çektikleri ıztırablardan ha 

Dördiincü bepnci altıncı ııelberi kıpk.ırmw bir hal alı berdar bıle olamayız!. 
harflerim «coşan» demektir. Şayed bir aelberiyi bira:· daha l 1.1: alk".'ııiz lam~a?'ıd icad Hee~~ 

Yedi harfim birden öterim. fazla ııaıtacak oluraak onun eımer Dnv;ı .. ~. ırnyager enn en nun 

Ben neyim biliniz. kınnızı renkten vifne Tengirıe, aonra elvı ır. . 
Bilirseniz, uBilmece» kıı - viıne rencinden açık kırmızı renge lk. ~r~~~n _hakkı~da pek ~z hır 

mını gazeteden kesip bize gön ve en sonunda aarı ve nihayet be- fCY. bılındıgı bır devırd~ bu kimya: 
deriniz, doğru bilenlerden bir yaz bir renge tahavvül ettiğini aö- gerın bu sahada mcsaı sarfetmecı 
kişiye bir büyük lastik top, rürüz. Eskiden buna «Nan beyza _ hiç de kolay 0}mamıştır. Çü.n~ü o 
bir ki~ye zarif şişeli bir loa.. Beyaz atcş11 derlerdi. zam~~l~r. elek~~~~ cereylmandı ;stı~sab.l 

... Günün birinde fabrikanın ne tahmin etmişti, halhuki haki- yon, bir kiıiye maroken kaplı 8 . . . . dek' bal d b' etmCA. 19n ma&;ıne o a ıgı gı ı, 
sahibi öldü. Fabrika, fabrikayla kat neydi. Bay Yılmaz eski arka- ve fevkalade kağıdlı bir muh- ~zım evınuz 1 ~ ar. a ır herhangi bir elektrik santralı veya.. d~~ be:az ateo lıali~e ~etı~me - hud iata.y'Onu da me~ud demldi .. 
birlikte diğer bütün serveti de kı- daşmın kendine aı"d olmayan bı"r tıra defteri ve diğer otuz lti- L ..,..ktur Ç ,_ b d ... 

d 
mı.z.e ıms:a• ,, - · . uns:u 1.r e-. Elektrik cereyanını, ancak liboratu 

d 1 YJSl
.le k ld l~e •iye e ayn ayrı 0 üzel ve kıv- '- - h 1 1 b im zına. o a sana • ı. ~· malı satarak zen~in olduğunu hiç Y .. mınn ocyaz ateı a •ne ge e 1 eSJ arianla piller vasıtasile o da p k 

böylece zeOıRin oldun. ummazdı. O arkadaşını namuslu, b~tli he~yeler b"Yercceğiz. Bu için en aşağı 1300 derecelik bir ha rnahdud mldtarda olamk üzere ~ 
Bay Tungud kahkahayla ~ldü: ı mecenın reva ı en geç 30 rarete ihti.Yaç vardır. tihsal ederlerdi .. 

dürüst olarak tanıyordu F k t ı Mayıs Cuma gününe kadar ga k il mak. lda _ Bilemedin. dedi, daha kolay · a a a - zetemize gönderilmiş olmalı- Şimdi u an ta o iumuz Bugün bu tabirler l;ıize oldukça 
ze~in oldum. Yerde buldujtum eanmıştı. Yanından ayrıldı ve bir dır. Bilmece cevabını bize lambalardan birini: Petrol limbıaaı- munis görünmektedir. Çünkü ı,n 
iğne çok kıymetli bir inci bovun~ daha yüzüne bakmadı, ı;elam ver- gönderdiğiniz zarfın üzerine nl ık, h~v~a~limbariı "YeyBhuf e- bu devirde, elektrik cep ienerlerini, 

ed
. Ç"' t-:: d 'b l bir ııBı'lme~eıı Lelı"m....:nı' ve bı"l- e tri&; ı.am amı a a ını. un ann elektrik cereyanı olmıyan yerlerde, 

ba"'• i~nesiydi. Onu aattım ve seon- m ı. un .. u yer e u unan eş- .._ s: ..... ._ . -'- '.il.._ • • ._ ·11 . h ill ·ı . 1 ,.... k d' l mecenin guetede çıktıgı" tıuL Jfl&; vermem, tı.-ı geıocınnın ıtı1t Zl erı, ep p er vasıtası e ıı etiriz. 
l{in oldum. yayı en ı ma ıymış 2ibi alan ve hi yazınız. vermesi sıibi bir teYdir. Yukarıda Mevzuumuz elektrikçilik olma -

Bay Yılmaz eski mekteb arka- satan insan namualu insan değjl- ..,,~~""'.--.--..-M111~"'11111ııııı1~--..--...11 da aöy1emiıtik ki gelberi 1300 dere- chiı jçin. limdi biz. burada, pillerin 
daşına dikkatli dikkatli lbak.tı. O dir. ceye kadar ısıtılıp da beyaz ateş (Arkası sayfa 8 sütun 2 de) 

hatta hakaretlerin sebebi anlaşıl
:mı.ttı. 

Reis burada scizünü kesti, elle
rinin bir işaretile Didara nctıce
nin kendisi taraf·ndan çıkar•labi
lcce~ini ifade etti. Dıdar. kocasını 
bihakkın müdafaa eden bır kadın 
tavrile ıı?Ö~nü ~erdi, başını kal
dırdı, ~zlerini reısin ~özlerine 
dikti ve: 

nıı altına yumurta!Jlrı ken-
di elile koyması iç.in kim -
1e Didara müracaat etmi -
yordu. Herkes Didardan uzakla~ı
yor, kaçıyordu. Didarın etrafında 
bir nevi karantina hMıl olmustu 
Hatti imamın karısı o${lunun sün-
net düğününe bile davet etme
mişti. Hülasa vaı.iyet Didar ıçın 
gayri kabili tahammül oldu. Buna 
karşı b"r tedbir almak, bir çare 
bulmak için bece ~ndüz düşünür 
ken. kendisine karsı tertib edılm ·s 
olan lbu tecrid hareketinin sebEbi
ni araştırırken p;ünün birinde haf
talardan.beri ::.ihnini jşJral eden 
muammanın miftah1 iki kcl"me 
seklinde kendisine bahşedildi. Bu 

YAZAN : EK.REM RESlD 
iki kelime şunlardı: Hırsız karısı! .. 

Bu kelimeleri komşwıu Şekibe 
sarf etmişti. Kedı yüzünden çıkan 
:bu ka~a ~ahçeden bahçeye edil
mekteydi. Iki kO?niU birbirine 
karşı senelerdenberi beslemekte 
oldukları husumeti açıjta vurmuş
lardı. Diken ~bi, hem <ie zehirlı 
diken p;füi batan sözler teait edi
liyordu. Didar - evvelallan - alta 
kalmak niyetinde değ'ıldi. Şekibc
nin bir sözüne on mislini iade e
derek mukabele ediver, en uzak 
maziye karışmış olan hadis lcri 
canlandırıyor, kendı ta:birince ic;i
ni boşaltıyordu. Delillerini. çılırm 
bir sesle ve birbıri ardınca ileri 
sürerek .galebeyi temin etmek ıü-

zere iken Şekibenın mukabil ve 
kat'i hücumu vukua ıli!eldi. Şekibe 
var kuvvetile: 

- Hırsız kansı! ... 
Diye bağırdı. Eu sözler, iki mu

azzam kava S?'ibi Di<ların bnsı üze
rine düştü. Didar darbenin altın
da sendeledi, sersemledt. Cevab 
verecek ne hali kalmıştı, ne me
C'ali. Birdenıbire dü~imlenmiş olan 
boğazından ses çıkmıyordu. Bir 
kaç saniye nefes bile alamadı. Bu 
müddet zarf nda duydu~n takun
va şakırtıları savesinde $ekibrnin 
bu son darbeyi indirdikt n sonra, 
galili, muzaffer ve memnun ola
rak evine girdB!:ni anladı. Dıdar 
harb sa'hasında ezılmiş. varalan
mış, perısan bir \lalde kalmıştı. 

- Hırsız karıS1! ... 
Şimdi, on parmnkl r nda on ka

ra taşıvan esi, dostu. konusu. kom
şusu kendisini hu leke le lekelc
mic:ti! ... Şimdı bütün muammalar 
ortadan kalkmıştı ... Şimdi her ~ey 
aydınlanmıştı. Hakiki veya sahte 
dostları tarafından maruz kaldı;lı 
garib iıareketlerm, ıst' skııJlerin, 

- Hırsız kar•! ••• 
Demek oluyor ki $etvan ... Ba

şını örtüp balıkçılar cemiyetine 
koştu. Reisin huzuruna çıktı. ReL4', 
bıçak kadar sof{u k ve keskin bir 
sesle 9Öze başlariı. 

- Bizim. dedi, muhasebeci Set
vanı suizan altına alma~a hakkı
mız yoktur. Otuz beş senelik müs
takim. dürüst, mesai arkadaşımızı 
itham edemeyiz. Ancak on bin Ji
ravı mütecavzi bir meblağla orla
dan kay.boluşu bizi endişeye dü
şürmektedir. Şetvan nerede, ve 
ne oldu? ... Bunu tabü merak et
tik ve tahk:kata kovulduk Setva
nı bulmak kab'l olma-iı. 1stanbul 
zabıtassna müracaat ettık. fakat 
simdive kadar (!e'~n cevablar "'üs
bet bir netiC'e elde cd"Jemediğ ni 
E!Österiyor. c: • nn;ı =tıir c:ev olmuş 
olsaydı behemehal zab•ta tat'a
fından bilinird". Oz0 rindelci mü
him meblağ cnlınmıs olsavdı bunu 
da zabıta haber alırdı. BinaPna
leyh Setvatt sai?dır \'e para calın
mamıştır. O halde? ... 0 halde ••• 

- Kocama değ"l on bin lira. yüz 
bin lira, milyon lira emniyet ede
rim de aklıma şu kadarcık bir !kor
ku ~elmez! ... 

Dedi. Her kadma tercttüb eden 
kocasını yar ve a~'arn karşı mü
dafaa vazifesini ifa ettik.ten sonra, 
Didar, kendi içinde bir şüphenin 
doğup büyüdü~nii hissetti. Bu."lU 
sezdirmemesi lazımdı; ayni eda ile 
sözüne devam etti. 

- $etvan ef cndi hasta vücudlu 
bir adamdır. Belki.. 

Reis sözünü '<esti: 
- Zabıta tahkikatında bu hu

sus ta ~özönünde buıundurulmuş, 
İstanbulun bütün hac;tanel r ne. 
hatta Şişli ve Bakırköy tımarha
nelerine dahi mürncnat edilm ştir. 

f Arkası n.r) 



6 Sayfa SON POSTA 

Hususi idareler Yarın inönünd 
(Battarafı 1 inci sayfada) reıi hususiye.inde görülen bu açı - yapılacak meras 

ve çiftçi araz.isinin ekseriya dağı- ğın neden ileri geldiği ve bunun (Saf tarafı ı inci aaJ 

( beri eri ) eket H em 
eskin de 

H alkevi geni f aaliget. 
devresine girdi 

Reyhaniyede imar hareketleri 
hızla de anı ed·yor 

nrk ve açık olması sebebile bağ ve sebebleri hak.kında taltibatta bulu- aa. Kütahya · E.ski~r ve f5 
b~e ıve tarla mahsullerinin her j nulup bulunulmadığını sormuıtur. viİayetlerile dvar kaza ve na 
mernle~ten daha ziyade kasdi ve Kizım Nami Duru ( Maniaa) hu don gelecek heyetler iştirak 
ya tesadüfi surette tnarruz ve za- ausi idarelerin kuruluşuna aid kısa tİT. 
rarlara ma.~z bulu~ı;ıasınd~n do- bir tarihçeyi müteakıb 'bu idn~ele- İnönüne Vilayet Parti ve 
layı !bunu onlemek ıçın tanzım e - rin tahcıis edilen bir kısım vergilere versitc namına §ehrimizden 
dilen cçifç.i rnalların·n. korunm~> rağmen kendilet;ne düşen hizmet- olan heyet; gazetecilerle bl 

Keskin (Husuaf) - Yeni Helke R d h ,. hakkın~aki kan.un _la;yıhasının mu- leri ifaya imkan bulmamakta olma- bugün hareket odecektir. 
vi Bqkanının vazife)'c befladığın- esmİ tesis ve inşaabn yanıbaşın a USUSl zakeresıne geçılm;ştır. . larının sebeblerini anlatmış ve bu- Davetlileri Şehidlikte bıfŞ 
dan aoora balkevi büyiik faaliyet mCAat da go"•ze çarpıyor, halk tarafından . Bu kan~nun muzakeresıne ~ - na bir çare bulunmuı lazım geldi- üzere o gün geçecek bilUınuJ11 
iç.ine girnıi§tir. Geçenlerde hftf~am ~ çılmeden _?nce usul hakkında b~zı ğini söylemiştir. cu trenleri Şehidlik karşısınds 
DoktOT Şeref &şol tarafından (Sıt yeni yeni binalar yapılıyor hatihler soz alınış ve bu arada ılk Fazlı Güleç (Bursa) lzmir vila- rarak davetlileri indireceklt 
ma ve barsak parazitlerinin profi.. olarak kürsüye gelen da~il.iye e~- yeti hususi idaresinin vaziyetini ve merasimden sonra tekrar altı 
}abisi) mevzulu f~ah bir konfe- cümeni maibata muharrırı qaı~b bu idarenin varidatında umumi buh dır. 
rnns verilmiştir. K.alabalik. bir dinlıe- J>;kel <T?kat), m_emlekett: b.~yu~ randan sonra görülen tenak•·aun Yann Jnönünde yapılacak 
yici huzunında verilen bu lumf.e.. bır ck.senyeıt teşkıl eden :ovlulerı- sebeblerini ve varidat balı:ayasına rasime saat 1 1 40 ta Bozö:f\İ~ 
r.ans alaka ile clinlcnmi§ ve istifade mizi ve çift~il.erimizi ala~.ada~ e- aid miktar üzerindeki noktai naza- ti ve Belediye' reisi Nafiz A 
cclilmişti.r. Yakında ha.oka m~hı den mffiıim bır mevz; ~z~nnde rını anlatmış ve hemen hemen bü- i areti üzerine çelenklerin ah: 
konfeuınalaı:ın takih ed~ iimid bulu~ulduğuı:u ~ayde e:c ~t .u 1 me tün hususi idarelerin .ayni vaziyette kom.ılma.sile başlanacaktır. A 
edilmektedir. Temsil kolu da fee~ s~1le ıI1:kend zıv: 1e emnı~e sk~İiı~ı~ hulun~uğunu söylemiştir. ye Büyük Millet Meclisi, Bn 
yetini artırmış ve yeni piyeelec ~ n e a a a ar u unan el 1 ~· • Dahiliye Vekilinin cevablari let, Ordu. C. H. P. Genel Se 
z:ırlamıya batlamıştır. ı~smıl o~ması lazım ı?e ece,gını Tekrar kürsüye gelen Dahiliye tc;liği, Ankara, lstapbul; B 

Tek tip ekmek soyle~i~r. u ... a. d h'J' d Vekili Faik Öztrak. hatiblerin cid. Eskişehir; Kütahya ; Bilecik:; 
n_t_.ı-_ lia' k---'--..la ._L Netıcı::uc n1.r.u•an1n a l ıye, a d. b' l"'- ·ı ttikl . h ~"d B .. "k p k. ' ··ıı ocıcu.1~ mcc 1 

llAoQaQ (.clL 1. . t 'ktısıad encümenle _ ı ır a 1:1>Ka ı e temas e erı u - gu , ozoyu , aznrcı , no 
tip ekmek imaline karar vumif ve ::inzı:~ervea~ından mürckkdb susntın geçmişe aid o.la~lar da .o~- hiyesi namına birer çelenk 
tecrübelere be.ılamaıt.ır. Muhitte b' _ d tetkikine dair ve- sa gelecek zamanın ıntızamı ıçın nulacaktır. Bu sırada E:! 
çavdar istihsal edilmediğinden yeni .1{ ~k \uı edilmiştir. omümr olacai•ndan şayanı mem- hirden gelecek tayyareler t 
tip ekmek sert buğday k.atlfUnlmak n 00 a n~~ idareler n~n~yet . 'bulunduğunu işaretle de - fından Şehidlik ~stü 11e ç1çe) 
aurctile %85 randımanlı mahJfıt ua M l' b u müteak;b 1zmtr vi- mıştir ki: ç.elenk atılacak, muteak.ıben 
dnn ya.pılacalcbr. Un fabrikaları bu la - ::C hıs ~ 'darcsince milli ban- «Arkııd 11 şlar. bu istikrazın tev - Ankara, Üniversite. Bursa: fJ 
nevi un çıl:amuya başlıyacak+rr. k ~~ usu l>l\acnk 300 bin liralık zin etmei:ri istihdaf ettiği bütçe be- şehir; Kütahya: Bilecik ve Bo 
Yeni tip ekmeğin zami satış fiat.t is~ikra: r:aliye Vekaletinin .ke _ nim D.ahiliye Vekaletini ?.ldığı~ namına birer hitabe irad edıl 
11,5() raş olarnk teebit edümlftiy. falette bulunmasına mezunivet ve zam111n ılk. se~~ ya~ılan butçı:dır, tir. 

Kam.,. ~ Hava km~ ~ Hallı.ft blmm ..._ la""hMını müzakere ey bana geyn mutevazın olarak ge - Bilahare 'bando matem h' 
çel'•ı - ~ (Hasusl) - Re)'haai Reyhaniye bel~ fimdiyc ren .~!nun ·'. len bu bütçeyi tıısdik etmedim. L çalacak ve b.ir manga asker ı• 

Keelcin Kızılay 9C Türk Hava Joe beledi;,-eaiıdıı teee.& tarihi 1 326 kadar gördüğü diğer işlere gelinu. ~~ ı~~ile ile söz alan hati.bler ki çare vardı: Ya h_izmetlerden ha- fından havaya ateş edilmek ~ 
Kunımlannın faali,ıetkri artmakta... cltr. bir. beLediye bvnlan, yelr:diğerini amuden kate • hususi idarelerin vaziyetine te _ ı:ıiannı k~malannı ı.stemek; ya va- tile merasime 'l'"i~ayet veritec>· 
dır. Kızılay tuboai aek.orWe yar.dım bütçeai 200 al - den iki asfah cadde. fenni mezba- mas ederek üzerind~ ızörüsülen ndatı artır~ak. Vandalı aTb.nımn - Merasimi müte kıb heyetler ı 
olmak men 5'43 yün çorap, 122 tın lira ft ilk be ha, gazhane, belediye binaaı, bele.. 1 . b:.ı idarelerin bünyde- dılar ve hizmetlerden dı=- lusılmadı. balanm Şehidlik hatıra defi 
'ft ld' 23 ukl ... 6 ... __ l-..1.:- ..ı_ di L__ ba ı mese enın Nih ·· ·· ·· b' L ld ki d çı c 1veD. P8Dl u, ~ avn ve ~e reisi ac 'yeııin bafuca irad men ı o arı ind son zamanlarda ıt!Öri.ilen sı- ı a&"et uçuncu ır çare ~a ı yazaca · ar ır. 

55 eömlek göndwmit ve 694 lira Bay o.n...ı Ba. pa.zaT yeri. 1..5 kilometre tulün.de ~ınt~ ve ıztrrabı ~ı~a vurmak ba- ki; o da bu istikr,az. Bul is~kr~z1 • ke~ ------~ 
da nakdt yuchm. )"61>~ •• Have lladuhchr. 8'a -,ose oNtra.lc. analryabiliriz. Yen.ite- kımından şavanı dikkat oldn~unu fiyeti burad_an ~ııı.tı. z.rnır Vl ayetı Kırkpınar yaralı 
Kuruma 940 yıbnda 14165 lira va- tat. halen el.el. .·r gölünün etrafı da ağaçlanmak işaret eylemişler ve noktai nazar - bu 300 b~.n liran_ı~ dışınd.a .olan ~ 
rldat temin ~. 9.f 1. yılında bulunan bir fC • suretile bir mesire yeri baliDe get.L larını izah P.tmişlf"t"dir. borçlannı ödemek ıçın aa~ı~ıye~ 1 • b 1 
ise_ 5000 aza. daha k..ayıdeclilm~ u- b:ir plaru yapbr- ! rilmiftir, Kmlarlt Stıyumm menba Hatiblerin .ÖTleri le çalışıyor. Bu sene kendı but,,caı güreş erı aş ıyo 
retıle 8 700 bra yaıdım teabhüd e.. mıı ve kendi.si • . ından ietilade ik elclttrik santralı Muhtar Berker <kel) İzmir içinden ve tahsisatından 266 bin 
ch1m~. Her iki lnmıma da aza zai takti> eden laırulm..ı mukanerdir. BttDGD için tdarei hususiTesini bu 1$Ckilde lira ve tıab.ık borçlarından da 25 Edirne (Hususi) Hıı> 
kaydı deYam etmektedir. Halil a.Aadırla umumi ahVJıılin d~ beklen- 300 bin Ura borçlanmal!a mecbur bin lira ödemiştir.n yoksul çoc:.ıklarm !htıva~l 

K...bada bulunan -..ı clükklln- bu 1{!,_ b' ktodir eden sebeblerin kanunlarla t .. ah - MütenJôm muallim tnaa§lari tahsis edilecek olan Kırkpınıı! 
b ·ı ı__LLl,lı:---t... fı 1 paallltat.. • ıne . lbüt b"" '"k :r.1 "e:l 

n ı e otuuı;a .-o ve rı.c.ı arJCl k .. . d d, .....:ı B" • 17 500 I!-- ...:c4..eeJen mil edi1mi$ olan ve norma çe- Dahiliye Vekili müterakim mu nayırı ve uyu ya,; ı gı.ır 
hilhaaea kaltvec:ilerin temizliğe kat'i ' uzeaa e ua;. utçes.ı · u.ı-va ~..... ı ı· z m nelen bir yarın başlıvaca!<tır. 

· _.. ctmedilcl · .. "l ekte- CDUpr. Bey Ha- Şcım.ettln Reyhaoiye hdediyeefoden bundan lerinde yer a ması a ı "" ali.im moa•luı hakkndıı da ıu i - J 

yen nay"' en goru m lil Bahad l Muraaloihı b" ı dah mük el d ha k takım külfetlerin ve masrafların zahati vermi•tir: SaravK;i mesirPs:ndn üc (!'lir 
dir. Halkın aıhbatı ile ali.kaclar olan ır ı ~ . 07 e a cmm ve ıı. ıy karşılanma•ı oldu~tınu ve normal l d k ı varn edecek olan blf nüreslC ....... x. bizmctl d li ı_ "- _ı..ı;_ebili · G ., ~ ıııBu geçmiş sene er en a mış "' bu i~fe LL.ı:.....e reisimizin 'ft hük6 ~n .~a.~t ._ , .er~ .... - Cft met . etlecK:r oe&.;,,. . ·nı. enç ~ı~,.,.lerı'n arıklarını •kapatmak · birincilere 50, ikincilere:> 40 

"" ~ ıa mot ae ~ "' L-f-.ı:-.... • ~-~- M 1 ") vu.-... .. - borç değ"ldir. 940 senesi bütçem-
met dokton:ımın ala.lta4• olma.ını Y. . • lMru ,,oe oeer ~ ·~ oc """"?• reieı ~u._............. uraa""og u ı·,.;n :.....u. '--az ""'. luna nidilmes_in.in. 'k 1 k kıymetinde hcdi.ve edilecek , le •-itil d Y • ..&.. L!-- .__" di _L ... ıı:suıu .r~ -. den kapatılamayan ve istı raz a a l bekliyoruz. nını ıç.me .uyu -Y e er. em- nun ,...ıı uKıc U\.l ümi • ventıCKte. ~kat ıbı'r ,..are te~ırn eyledı{rını d gümüs saatler Partimiz Gene 

l düTden getirilen bu su halen kasa d:•, .,... .. O'll' patılmaeı i&tenilen açıktır. Bun an 
... ·· 1 · f 1 b reterlii!inden l?i>nderilm ·ştir. • ~ balkının İh{iyacuu mükemmelen Reyfwtrüyede resmi tesis ve inşa- so~;~~~~~ben Ziya Gevher Etili dolaya geçmiş arkadaş ara ir mes Vaki olan davet üzerine ıneb Bi!ecikte ~illf Şefin 

resimleri meras:mıe asıldı 
karşılamaktadır. ..ı...__ d h • . d Do~ (Ç uliyet terettüb etmez )l larımızdan başta Osman şah:rı 

938 _.._ Rı'.fat B•ha.ı..rltnın ..... ı ....... ah.n yıın..._,,ın a usum ınJaat a (Çanak.kale) ve Avni ~an a~- 941 """"e inde böyle bir ,,·a:riyet 
ue .. en T" ·..- k .ı.._ H ı 1 "zah etmış "'" olmak üzere Edirne mcb'uslaf! 

Bilecik (Hususi) - Milli Şef Is.. 
met lnönünün C. H. P. VilSyet ida
re heyetine. kaza id re heyetine ve 
Halk.evine hediye ettikleri imzalı 
fotoğrafları Milli Hakimiyet ve Ço
cuk Bayramı menısiminden eonra 
Parti ve Hıılkevi binalarına gidile. 
rck merasimle hususi mahalline asıl 
mı tır. Merasimde Bilecik Valisi ve 
erkanı ve parti men ubl rı hazır bu
lunmu~lardır. 

tıgıw bel- .ı;.,.e - --•;..:ru'n b ..... na 9 ... 0 ~- çarpma tacnr. a k ta.rafın. kırı) noktai nazar arını J k·r•ı•ında 1-alm1""c.a:;..mızı umu ~ ., 
ocı._, ~... ~..- ~ " "" oK ""''" ..,. hıt aksam ._ehrimizP geleCC'k)t''., 

da memleketin münever gençlerin- dan yeni yeni evler, dükkanlar, otel lerdir. Vekilinin iznbatı yoruz ve bunu getirirk~n son ve D6ndenberi Edirneye civar , 
den Şemaıettin Mursal-Y..~ getiriL ve k>k.antalar yapılmakta ve esasen D~V-'-"l" diw• ccvabda kat'i çare olacn.ğına inanmadığı - tı 

• L__ • :ı:. .. elV\S lan d •. 1 1 h"b Dnhılıye _, ı ver g1 h ld b . "k b d ka ve>• V" kilvlprinrlP:ı binlerce 
mıış ve ou gehru09 guz ve wnu aon eı-ece guze manzara ara sa ı . . . mrz a e, u ıstı razın ura " gelmeğ'e başlamtı~tır. 
neticderiai YCnnekte gecikmemit- bulunan Reyharıiye büyük bir sürat dcmıştir _kı: .d l k mazide bulüne kadar geçen zaman zarhn-
tir. le inki\taf etmektedir. H_usthı 1 

• arelier ya /~ geçir- da, fevkalade bir te~bire müraca

Milli Şcfuı Biga Hahumne b4:di,.. 
~resim 

Bi~a (Hususi) - Milli Şef l&
met lnönünün Biga Halkevine bc
dı) e buyurdukları imzıılı reş{mleri 2 31 
Nisan Çocuk Bayramı günü Parti 

1 

Müfetti~i Doktor Mustafa ve kaza 
kaymck mıile bütün memurlar ve 
k.alabalk bir halk kütlesi hazır oldu 1 

ğu halde merasimle husu.i mahal-ı 
line talik olunmutur. 

Trabzon 
muvakkat 

içme soyunun 1 
kabuhi yapıldı 

( Gümüşhacıköyünde tütün satışları başladı) 
hnyh e emmıye~ aanıın 'p°"r . al etmekle 'Vaziyeti id re etmek ü. 
miş, gerek Me~?s. ge~ck l ~rtı ~":- midi biı:ce kuvvetlenmiştir. Zan ne -
pu bu işle hny 1 kmqgu 0 ~uşduıv' derim ki maru:zabm arkadaşlanmı 
Vazifcs:ni ifada sı ıntıya ugrn gı • t . . 

1 • h . . .. d"k ve biliyo tatmın e mıştır.:. 
sene erı epımız gor u . . A I : Bu iznhattan sonra kanun lnyi-

ş edeyı'm k.ı şıkayet ,.rı l ruı:. unu arz l d ha nın maddeleri okunmuş ve ~a-
davet eden sebcbler son sene er e b I ,.1 • &.!-. . l .. u f'nı mışuı. 

bertaraf edilmış, y~ru on arın ~ - Meıclis gelecek toplantısını Pa -
rümesi 'Ve ilcrlemeın bertaraf cdıl - . .. .. kt 

k · 1 · · · zarteııı gunu yapaca ır. 
miş ve yavaş yavaş ta vıye en 1çm 

kab eden tedbirler alınmakta bu • y d 1 C • f 
lunmuştur. hmir viliıoyetinin bu is~ ar ımseven er emıye ı-
b~Tt\Zl hayali bütçe k.~b-~l edilme - nin denk~ toplantısı 
mış olmasının mnhsuludur. 

Huausi idarelerin kendi asli va - (Başta.rafı 1 inci aaytada) 
zifeleri ar nda m:uvafık görül - rakile bir toplantı yapılarak kurs -
miycn bazı işlerle de mükellef tu • lann müfredat programları üzerin
tulmuş olmaları Avni Doğan ;ırka- de müzakerelerde bulunulmuştur. 
claştmrz tarııfmdan burada !fade e- Yakında faaliyete geçecek olan 
cG.lmiştir. Yak.uula yüksek heyet5 - kurslara Üniversite ve liae talebclc
nize .takdim edilmiş bulunacak bir rile bütün münevver bayanlarım:ız 
kanunla bu külfetlerin bir kııımın. davet edilecektir. Toplantıda, ge -
daki bu idareleri kurtarmak kabil çen yıl Gülhane, Gümüşsuyu ve Trabzon (HulUSS) - İki &ene -

dcnbcri inşa ına devam olunan 
Trabzon içme suyu tosisatının mu
vakkat kabul muamelesini yapmak 
üzere Ankaradan Nafıa Vekiı.letin.. 
den su j !eri fen heyeti müdürü Ra 
tib Somanın riyasetinde bir heyet 
gelmiştü. Heyet t&tkilclcrini bitiruok 
muvakka.t knbul mttameİC6.İ.ni yap
mış ve ehrin hu tftrafına su teni. 
atı yapılmuıtır. 

olacaktır. Hayda~ bastanelerinde açılan 
Gümüşhacıköy (Hususi) - U-1 dir. Sualler kurslarda veri1en derslerin Yar?ım 

2 m zamandanberi bu yılki kadar Basma tütünler 115-200 üzerin- Dahiliye Vekilini takiben kürsü- sev.enler • Cemiyeti tarafında.n . kıtab 
b >l ve nefis tütün elde edilmiş den beher kilosu kolaylıkla satıl - ye gelen Rasih Kaplan (Antalya) halınde bastırılıı.rak halkın JStifade
d~ğildi. Bir taraftan tüccarlar, di- maktadır. Baş:bağlı denen nevi husuai idareler hakkında Par i gru- ııine erzedi'lmesi karnrlaştırılm~şbr. 
ker taraftan da inhisarlar idaresi ise azami 80 kuruş etmektedir. pu, hükumet tarafından alınnn ka- Dün saat 1 7 de matbuat munte
kazamızda tütün mühayaasına Bu seneki rekolte 350 000 kilo m.ıni tedbirlerle kararların tatbiki aibini bayanlar da Yardımaevenler 
başlamış bulunmaktadır. Satış ha- tahmin edilmektedir. 

1 

Resım neticesi olarak bu idareler bütçele.. Kurumuna iltihakları müna&ebetile 
raretli ve köylüyü çok memnun denk muayenesini ~östermek- rinde aon yıllarda görülen salaha aralannda bir toplantı yapmışlar -
edlci ıbir şekilde devam etmekte - ~ir. ite.ret eylemiş ve İzmir vil!yet1 icla- dır. 

don Posta. nın tefıillMI: 107 

Y crnın: V alentin W illiaau 
Garr:ison çok erken knlkmayı hazırlannuştı. Bej rengi 'bir kos

teınbih etmişti. Zira b~ çok e- tüm ~iym.iş olan ıccnç kız pcmc.re
hemmiyctli olacaktı. Böyle olmak- nin yanına oturmuş, gözlerini, o
la beraber, yatmadan önce düşün-
dükl('rini düşünmeyerek an<'ak danın iQinde ~dip $1?elmekte olan 
saat dokuz buçukta kalkabıldi. babasına dıkmtsti. 
Dwııght ba~ucunda idi. Ona, şato Amerikalı içeri 4i?irdığı zaman 
sahibinin kendismı ısted.iltini söy- bir sessizlık oldu. Stcphenin ilk 
lcdi. bakısı Floraya .takıldı. Fakat genç 

Amerikalı çabucak ~ıyindi ve kız başını ondan taraia çevirmedi. 
Dwıcan uzun ı?aleriyi bir aşa.t?ı bir Ev sahiblerinden ıhiç birinin ses 
yukarı sinirli sinirli adunlnrken ~ıkarmadığını ~ören Gnrrison: 
odasından dışarı çıktı. - Benl ~örmek istemışsıniz, 

İhtiyar başhizmetÇi onu görür mösyö, 
~rmez Torrann yatak odıısına Diye sormaka mecbur oldu. 
yaklaştı ve Garrisona, içeri ıRirme- ToITav başile tasdık etti: 
ilini işaret etti. - Ariel limana 2eldi. 

Şato sahibi ve Flora orada idi- Dedi. 
ler. Yatak vaptlroıştı ve yük.sek Sonra kelimelerin üzerine ba-
bir sed üre.rinde sabah kahvaltısı sara.it: 

- Fakat Mösyö Verity gemide 
deJtjlmiş. 

Diye ilave etti. 
Garrison yerinden sıcradı: 
- Gemide deitil mi imiş? Buna 

emin misiniz? Yat ne zaman ~el
di? 

Diye s?rdu. 
- Yirmi dakika oluyor. Uzun 

zaman ıbekçilik vaomış olan ve e
vi sahilde olan Du,galdP. dün ak
şam tembih etmiştim. Yatın ~eldi
~ini JZÖrdüğü zaman haber ~önder
mesini ve Mösvö Vbrity'vi sorma
sını emret.mlstim. Jamleson bana 
telrofon etti ve Du~alrlin. Möe;vi:i 
V~r·ıtv'nin !!PmidC> ol'l'&dıi\'ını söv
ledi~ini haber verdi. 

Stephen tereddüd ıçmde idi ve 
evvelki endişclerı yemden sıel
mişti: 

- Ne ol<lu acaba? 
Diye sordu. 
Şato salhibı kuru bir sesle ce

vab verdi: 
- Mösy6 Garrison, dü,ündük

lerimi sizden uzun müddet sakla
mıyacağ m. Mösyö Verlty'nin 
kaçıp gittililni saruyorum. firar va-

sıtaları Ansayde yok değildir. O
radan muhtelif kömür kayıkları 
ve birçok ta İskandinavyalı ~emi
ci ~cçer ... 

Delikanlı s~k bir tavırla doğ
ruldu ve: 

- Yani, D' Arcnne'i, arkadaşı
mın öldürdüjtünü mü söylemek is
tiyorsunuz? 

Dive sordu. 
Ev sa.hi'bi ellerini uzattı: 
- Bu kadar deliller karsısında, 

başka bir neticeve hükmetmek ıbe
nim için imkansız ~rünüyor 

Dedi. 
- Cüzdanın bulunması mese

lesi üzerine mi dayanarak bunu 
söylüyorsunuz? 

- Bu cüzdan meselesine de, di
ğer meselelere de: Plllıı, kibritler. 

Step:hen istihza ile #?iildü: 
- Mesela kaptan Mac Kenzie 

de cüzdanı alıp bu odaya saklıya
bilır ve o kibritleri o da etrafa sa
,a.bilir. Çünkü odada kaptan da 
btr müd<let kaldı. O da mcyclonda 
vok del!il mi? Herhalde o da kar:
mıştır ... 

Bu esnada kapı a.çıldı ve Verity, 

Duncanın kolundan çekerek içeri 
girdi. Tanınnuyacak bir halde idi. 
Yüzü kir içinde idi· ve sakalları 
tıraş edilmemişti. Mavi şayak koS
tümü çamur ve kireç lekelerile 
dolu idi. Ayakkabıları da deniz su
Y'U içinde ıslanmış ve berbod hir 
hale ~elmi~lerdi. Böyle olmakla 
beraber hareketlerinde fevkaUi.dc 
çevik ,görünüyordu. Her zaman 
çok sakin olmasına rağmen şimdi 
<;Q...lr. ~eyecanlı idi. 

Stephen öne dol!ru atılarak: 
.....:... Phıll diye haykırdı. Allah as

kına nerede idinzi? 
Verity veciz bir şekilde cevab 

verdi: 
- Köyde, dedi. Aziz dostum, 

çok müıteessirim, fakat size zama
nında ha:ber veremedim. Ansay'e, 
Ma<: DOnald'ın yanı:na katmış ol
du~u ~izli murahhasla ,gittim: zira 
Ariel yatında Wilsonu ~örmek ıs
tiyordum. Yat geldi ve Wilson 
kendisile iberaber yola çıkabilece
,itiıni söyledi, fakat ben ı:ıahil ile a
da arasındaki yolun daha süratle 
~elmeme yardım ede~e~ini düşün-
düın. (Arkaaı nr) 

Amerika karşısında Japon, 
( Ba~tnran 1 inci Mli fııcl' 

harbe ~rmeğe mecbur olacalc\ 
Gazeteci, Amerikan aemı lt 

fileleri veya refakat gemileri 
.mon denizaltılaril~ veva ta'''iJ' 
lerile çarpıştıklsrı takdirde 
pcmyanın bunu bir harb sebeb' 
Uıkki edip etmiyecef!ini sorrl'~~ı 
tur. Matsuoka şu cC>vabı vcnnı ı: 

Evet. benim de fikrim :r.aten 
dur: 

Amerika hükumeti tarnfıJl"' 
davet edildiği takdirde Birlr• 
Arnerikaya gidip gitmiyecel:!i 
line karşı da Maıtsuoka, böyleıt 
şeyin mevzuubahs olmad•ı: 
çünkü henüz zamanı gelmed 
söylemiştir. t 

Yakında sulh aktedilmek jh -1 
ma!lC>rinP dair J!azetecinin bir S 
line de Matsuoka cbelki öbür~ 
rn "' .... " rmls \'(.> hu suretle 
ya sulhünün yakında ak+edilrı" 
ümid olunamıyacajtını söyle11' 
istemiştir. ı 

Matsuoka, sözlerini ıbitirir~ ~ 
Japonyamn üclü .'.Pakta ve bu ~ıı 
tan doğan taahhudlC're s;ıdık ~ 
lacaj'.!ını ve eğer BirlE>c;ik ArrıP1'; 
:harbe ıgirerse Japonvanın da 

11
r 

an i<:in Almsnvanın van•nria ~ t' 
be l!irmelte ha:r:rr butunduJ?untl 
van etmiı::tir. 

Oçlü p8"t komisyonu J: 
Tokyo 9 (A.A.) - Japon b ııf. 

ciye nezareti, aşa}tıdııki teb 
nesretm~tir: • . . 0ıı. 

Üçlü paktın umumı kornıs'rl;:r 
lbu:gün saat 16.30 da Japon ha , 
ye nazırının iknmet~fıhında toP it' 
lanmıştır. Top1antıva Matsuok9ilJ 
Alman ve İtalyan büyük rlc • 
iştirak etmiştir. Ekonomik meS;ı~ 
leler daıhil olmak üzere üc A 1,. devlet arasındaki işbir1i~ me!!C , 
leri ~eniş "llrctte tetkik olt.1Jl t' 
muc;tur. Komisyrımın. a!':krıri ve , 
konomik komis,•onlann da isti~ 
kile mümkün ole •{i'u kadı:ır sık ~I 
lanmasına ve Roms ve Bc•r1=nde..u 
komisvonlarlıı sıkı temas hslltı"', 
faRlivPltE~ bulunmasına kaTar V'f! 
rilmistir. -------

Ceyhan köprüsü inşaatı 
Ceyhan (Hususi) - CeY~ 

köprüsünün demir kısımlarıJ1 t!· 
montajı~~ .. devam.. ~dil~e~e;1~ 
~., knonınun.M.-·~ bııvuk l?QZ~ otcı" 
80 metrelik f?Qzun 30 metı:~l k..., tt. 
muun montajı ikmal e ım~.....-



Bik&ye 

Bir yağmurlu gece .• 
Yazan: Nusret Safa Coşkun 

• tiın 13.a:hw kapısını itfp i~erf l{irdi
Odas zaman, birınci kattakı mısafir 
% ının pancurlan arasından sı
\rarı ~k J!Özüme çarptı. cMisaiır 

·> dıye mırıldandım. 
Sırsıklam olmuştum. Yağmur 

geçen bir bnhar ıf?Ününün ak
:Jnında ender tesadüf edilir bir 

hdetle yağıyordu. İstasyonda a
)' a !bulamamış, köşke kadar ya
a gelmek meC'buriyet'nde kal-
~ım. Eker, muhakkak ~leoe
k söz vermemış olsaydım, uste

' bi: de tı:en kaç.ırdıkta.n sonra, 
aa~nın bu ılerlemtŞ saatmde, in
~ ız bir yakrourun kamçısını yi
._tek buralara kadar uzanmağı 
~e alamazdım. 
~İhtiyar dostum. ~ Takit tele
ıı.t: etmiş: cBeni bu akşam yalnız 
l't • .,'knıa, kendimi iyi hissetmiyo
İıı~~ > dem~. İhtiyarlık ve yal
~· İşte biroirinden korkunç 
~ fey. Dostum; ihtiyar ve ya1nız. 
~ l'ld.isini hayata baA'lıyan bütün 
._.,:rtn kopmasına rağmen, ya -
ı;;;;:nın haJ.a ıztırabını çekme-k
~ı..: .İşleri~ Jteç ~itti. İstasvona 
~m vakit, trerun arkasındaki 
ı~-: :fener, alay eder ;gibi ~öz-
~~i kırpa kırpa uzaklaştı. Di~er 
~~ beklerk~n. yaitnur, istasyo-
tırı galvaniz çattsında tempo tut
~~a başlamıştı. Telefon edip, Ö
"1 dıleme~ düşündüm. Gene dü
b~m ki, bu akşam ihtiyar dos
"'<llttın bana ihtiyacı vardır. 
"~şkün kapısım çaldı/!ım anda, 
ltr ~amın kenarlarından sızan su
!tı • olukları bozuk bir evin da
~dan boşanır gibi üstüme akı-

u. 
t Antrenin elektri~j yanmadan 
,~ı açıldı. Bitişik oda k11pıs:nın 
~~an duvarn vuran ışığın hüz
~de ihtiyar dostumun ec]seun 

?'esini ~ördüm. 
- Geç mi kald1m? 

~ı:maklannı dudaklarma .-c>-
- Sus! 
- :ıiayrola! 
lled· un. 
c Y av*~ işareti yaptı. 
lderaklanmışbm: 
- Mısafir mi vat? 
- Gibi-
- Kim? 
ltulai{ıma eğildi: 
- Tanımazsın! 
- Uyuyor mu? 
- Uyanıklar. 
- Demek b'r kiii d~1 1 

~ Bir ~enç kızla. bir delikaıtlı .. 
- Akraban mı? ..• 
- Yabancı!. .. 

&....~~m. çok hey~nhvdı. Büs
~~n meraklanmıştım. Elimden 
;:,_nu, el yordamUc. avaklar1mızın 
~una basarsk, merdıveni b-..ıldnk. 
~lan ateş parçası halindeydi. 
d Ocıasına çıktı~ımız zaman du
tı~klarının titrediğini de farkct
""ll, Kendisini yazı masasının ya-
1\ıtıd&ki 'ko1tuita bıraktı. Robdö
~brini sıkı s1kı kavusturdu. Ma
~ın üzerindeki iaponesk abaiur 
~il serpilen hafif ışık yüzünde 

ru l!öl~eler ciz1vordu. 
ııı.... - Nen var. dedim. Pek tuhaf
... 11 bu aksam! 

- Geldi~ine te$ekkür ederim. 
-Bir şey de~il .. Falı:at sen.. 
Sözümü kesti: 
- Gcldi~ne iyi ettin, Fena bir 

'111 ~eçirdim. Kınklı~·m var. So
~~a ç·kamıyorum. İhtiyarlık ittP. 

- Neye böYlP heyecanlısın? A
~~ıdakiler kim? 
~ Bir genç kızla, bir ~ a-

L - Söylemiştin. Niçin ~Pldiler 
""ll'aya. Akraban nu, tanıdık mı? 

- Hayır! .. 
. - Peki, bu iki yabancı seni ni
~ bu kadar heyecanlandırıyor? 
ı_ - Sokakta ya~mura tutuldular. 
4\"eri <;ağ rdım. BahQe duvarının 
~tında birbirlerine sarılmış, bek-
l'<>rlardı. 
- Demek iki asık! 
- Zannederim! 
- Sen de bunları alıp misafir 

Cem.iJıet içindeki teşevvüışlerln, a
narşilerin, anlaşmamalıklann ye
gane sebebi bu değil midir? 

:Binlen sesinin tonunu ve mev
zuu dekfştiriverdi: 

- İki ~ündtir, bilhassa buj?tin, 
epey fenalık ı?eçirdim. Kalbim 
çok fena .. bana i;hanct ediyo:. Yal
nızlık bir taraftan, bunalıyorum. 
okuyamıyorum, yazamıyorı.ım. Ro
manım da yanm kaldı. 

- İyileşince yazars:n. 
- Hiç zannetmiyorum bunu. 
- İstirahat et, bir şeyin kal-

maz. Çok merdiven inip çıkma, 
hizmetçi baksm aşaitıdakilere .. 

- İzinli bu.giin! 
- Devam et, aşağıdakileri ni-

çin ~ai{ırdın! 
- Anlatacağım, sana telefon 

etim. Yalan da olsa, bir iki teselli 
kılıklı lilÖ'ze ihtivacım var. Seni 
beklivordum. Yağmur bosanınca 
ümidi kestim. YaJmıur biisbütün 
ruhumd1lki J;?eceve kasvet verdi. 
Boğulacaktım. Kendimi bnlkcna 
attım. Island1kça açılıyordum. 
Kollarımı parmaklıklarR davadım. 
Su1ann yüv1mde dereler mevda
JlQ ~etirmesine rağmen ~cPyi. 

yağmuru seyrediyordum. 36 yıl 
evvele dönmüştüm. Tam 311 yıl ev
vel, böyle bir akşam. Onunla be
raber, yamnura ıutulırusuk. Nere
de? .. Ayni yerde. ıbu köşkün duva
rı önünde. =ışağ dakileri bulduitum 
noktada. Sana anlatma,ğa lüzum 
yok. Bu =ışkın ne büyük oldıığu
nu, ruhumda ne derin ~urumlar 
açtığını bilivorsun! İşte. onunla, 
duvarın dib;ne, sannasıkların al
tına sığınmı.ştık. Birbirimize sarıl
mış. vaitmurun dinmesini bekli
vorduk. Zaman zamı:ın dudakları
mız birbirini atcşli~r. nefesleri
mizle birbirimizin yfü:ünü kurutu 
yorduk. 

36 yıl evvel bir akşam ... En a
tesli çai?'ların cı1~m arzuları i~in
de hala se~isi icimd"' vasıvan :=;cv
gilive. ~mi söylüyordum. 

Benim bu ,gece, parnutklı~ma 
dnvandığım balkonun kapısı açıl
dı. dısan tac;an mkln hemen ken
dimize ı?eldik. Balkondan ha~in 
hovrat bir Hltiyar el"kek sesi ba
ğınyordu: 

- Utanmanız volt ınu s~in? Bu
radan başka ver bulamadınız mı? 
Defolun bekavım! 

Elele tutuştult, va~urun. adım 
attırmıvacak bir halde olmasına 
rağmen ora'.ian çekild:k. 

Sen ki. havatımı en son vapra
kına kadar bilen bir adamsın! Be
Jıimi havaıttan evve1 bu askın hük
tüğünü, saçiarımı yı1lardan evvel 
bu aşkın atarttı~mı, beni bedbin. 
herkestf'n kacan vahsi bir insan 
haline bu aşkın ~tircliğini bili
yorsun! 

Tam altımls•r.clavım. Hala unu
tamadım, dünya işte. İnsan bir 
yaprak Jtibi. Hayat nereye savu
rursa oraya ~deceksin! İnsanda 
şuur var. ze~a va·-, divorlar. Tabi
atin ~uuruna, zekasında jtalebe ede 
biliyor. rnuka<ldPrnt dedi~imiz SP
vin rotasını çevirebiliyor muvuz? 
Havır! ... 

Hüsranla neticelenen, o kadını 

kı bizim ,gibi. Aynı vere, bahçe 
duvarının dibi.ne, sarmaşığın altı
na ~eldiler, tıpkı bizim yaptığımız 
gibi. Delikanlı kıza siper olmağa 
çalışıyordu. Ben de övle yapmış
tım. Biııbirlerine sarıldılar. Biz de 
ayni şeyi yapmıştık. Gözlerimi 
kapadnn. 36 yıl evvel .• Bu delikan
lı ben, bu ~enç kız oydu. Benim 
aşkım yağmur altında kalmıştı, 
Bedıbaitıt olrnuşt11m. Çocukça bir 
fikir lbelki. Onlar da ıslanırla•sa 
bize dönecekler sandım. 

- Çocuklar! 
Dive seslendim. 
Silkindiler, kaçmak istediler. 
- Yağmur şiddetleniyor, çok 

ıslanıyO'rSunuz. Haf iflen; nceye ka
dar içeri ıtirmez misiniz? 

Sesimdeki yumusalı:lık tered
düd1erini çabuk izale etti. 

İndim. kapıyı açtım. 
Ürkek. ürkek yaklaştılar. Utan

masınlar diye elektrijti de yakma
mıştım. 

- Şu odaya ıtiriniz, elektriği de 
kendi elini:r.le bakınız. 

Dclikank 
- T~ekkü::- ederiz, üstadl dedi. 
Demek, delikanlı beni tanıyor

du. 
İlhe etti: 
- Yabancı yerde değiliz, ben 

elektriitin nereden yakılacağJnı bi
liyorum. Siz zahmet etmeyin! 

- Nereden bi1iyorsun çocuj!um, 
hiç bUTaya ~eldin mi idi? 

- Evet beyefendi; bu köşk bü
yük b&bamındı. Babamdan siz al· 
dımz. Çocukluıl't.ım bu köşkte ~~
ti benim. 

- Siz Hüsamettin beyin torunu 
musunuz? 

- Evet! 
Anlıyor musun dostum, evime 

aldıj!ım. yağmur altında kalan aş
kın taraflar•ndan biri, bizi 36 yıl 
evvel balkona çıkıp, sığ"ındı,i:tımız 
yerden kovan adamın torunu idi. 

İhtiyar dostum dizlerine tutu
narak doğruldu: 

- Haydi hana vardım et. Su 
ısındı, çocuklara birer çay vt'!'e
lim. 

* Sabahleyin erken uyandım. Sa
lona çıktığım vakit, ihtiyar dos
tum karşımdaydı. Gozlerinin i~i 
~lüyordu: 

- Gitmiş.le!"-

Dcdi ve bana bir ki~ıd uzattı. 
- Bana ya~mışlar! 
Kağıdda şunlar yazılıydı: 
cMu.hterem beyefendi, 
Bu iyiliğ'inizi unut:ruyaoağız. 

Sevimli odanızda. basbac:a, nefis 
cavınızı içere~. istikbalimize a'd 
kararlar verdik. E\'lenecdfa. Dü
R'ünümüze şeref vermek IUtfunu 
bizden esir~emezsiniz de~l mi? 

Bu ~ecenin hatırası olarak, va
zodaki fulvalardan birlcaç tane al 
d'ık. Baııslavınız. Muhterem elle
rinizden Öperi7..> 

İhtiyar dostumun viiııüne bak
tım, kararmıstı. Yüzünii. kaplıyan 
siyMı bulutların :ırkasından y~
mur boşandı, aitlıyordu. 

'diyorsun! 
- Ne çıkar? * - başkasının eden maceranın ne 

şartlar altında nihuvete er:h~i de Bugün ihtivar dCls•umun cena
mallım. Onu hav:ıtımdan kavbet- zesini kaldrrd1k. Sevdiği kadının 
miştim. Sonra dünyadan da kav- hemen yanı başına l!Ömdük. Kal>
bettim. Biliyo:sun. kendimde yürü rin etrafını saran fakirlere nara 
mek kudretini bulduğum zamcın- dağıtırken, vakışı~lı bir delikanlı 
Iar, onun mezarına kadar gidi ·or. ile ee~ bir 1<adının müteessir bir 
taşının üzerine çok sevdi_ğj dçek- halde, vakla~tıklarını ~ördüm. 
lerden küçük bir demet.. bırakıyo- C'..en~ kadın. elindE>ki fulva deme
rum. tini mezann taze toprakları üzeri-

'h._ ~e demek istediltimi an1amışu. 
~Uzıünü bürüştürdü: 

- Sen de bıtün insanlar Rihi. 
~bsiz, manasız. keskin hüküm
i:'!' venne kuzum! Bir insanı bövle 
~ket etmeğe sevkeden amıllere 
ilijfuz etmde çahş hiç olmazsa .. 

iyorswı ki .. 
'h.L ?>urdu. derin bir nefes aldı. ~ 
-.: işitilir bir sesle: 
. - Bizi bedbaht eden hükümle
~ aeu.i sıüzel ver~miıdir. 

İşte dostum, b:.ı hatıralarla baş- ne b•raktt. v 

başa idim. Köskün önünden şaşkın Bunlar herbalde vaemur altın-
koşan iki gölge nazarı dikkatımi 

1
1 da kalan sewililer ol~caktı. 

celbetti. Eleıe tutuşm~lardı. Trp- ."Vusrct Safa. C()fkuıı 

Mikrobun tarihteki roın 19 Mayıs gençlik 
bayramı için büyük 

bir program 
hazırlandı 

(Battarafı 2 nci 181'fada) 
Gerek 11.Siterler, ve ~erek şehir

ler halkı arasında müthiş dene
cek derecede vefiyntı mucib olıın 
bu cveba~ salıpnı tam üç sene sür
müştü. Bu üç sen° içinde hastalık 
csükı1net> ve cfaaliyeh devreleri 
geçirmiştir. 

Gene Tüsidid; bu cveba salgı
nından sonra~ ortalıitı bir ahlak 
düşkünlüJ!ü iSıtila ettiğini bildiri
yor. Bunu csari hastalığın tabii 
bir neticesi.. addederek şunlan 
söylüyor: 

c!nsanlar a~cak arzularının tat
mini ile uğ'raşıyorlardı. Hastalığın 
başlangıcında müracaat eyledikle
ri Tann duaıarını 's'af evlemedı
l!inden onlar da artık ona veya on
lara inan'11•yorlardı... Hastalık 
hfetinin tekrar ortaya cıkmıyaca
ğını temin Pden olmad ,ğı için on
lar kalan Eriinlerini neş·c, ZC!Vk. 

ask ic'nde ııeçirml'ği bir prensip 
edinm~lc>rdi.> 

Bu VC'ba sal~nı hakikaten o za
man hadisatm sevrini tamami1e 
de_ğic::tirmişti Atina zayıflamış ve 
binnetice sukuıt etmistir . 

Tarihin seyrini değiştiren 
mikrop 

Eski zamanlarda bir sari hasta
hk sa~nı daha kaydedilmektedir. 

Buna cSiraküz. vebası adı ve
rilmiştir. 

Kablelmilad 396 senes;nde Sira
küz şehrini muhasara altına almış 
olan .Kartaca> ordusunu perişan 
etm.şitir. 

Veba Kartaca ordusunda o de
recede büyük zayiat husule ,getir
mişti ki bu ordu bozgun halme R:r
di ve gayesi olan Sicilyayı zapte
demedi. 

Veba KartacaHan mahvetme
miş olsaydı, Akdeniz hiobir zaman 
bir .Roma _gölü.> olmıyacaktı. Son
radan büyiik inkişaflar ~östernıiş 
olan Roma medeniyeti yerine Kar
taca mcdcn:veti knrı1lacaktı. 

Burada da cmikrob, hrihin sey
rini değiştirmişti! 

Romada Antuvan vebası 
Şimdi Roma imparatorluğuna 

geçelim: Malum oldu,iu üzere Ro
ma imparatorlu~ çok kavi, <.'Ok 
parlak, çok mük .. .mmel bir surette 
teessüs etmişti. 

Onun sukutu sebcblerini, mü
him bir nisbette kısmen olsun. Re
ne hastalıklarda aramalıyız ... 

Roma imparatorluğunun başın
daı:ı mühim salgınlar f?eçmiştir: 

ikinci asırda cPeste Antonfoe,, 
cAntuan vebash diye anılan bir 
veba sa)gını zuhur etmiştir. 

542 sen.esinde • .Jüstinien veba-
51> diye anılan bir veba salgını 
husule ~clmıştir. 

Bunlardaı1 sonra muhtelif tarih 
ve zamanlardı;ı birçok sari hasta. 
lıklar birbirini 'takib etmişlerdir. 

Bunlardan bazıları hakikat0 n 
korkunç akıbetier tevlid ediyordu. 
Bu sari hastalıklar bir ara ortadan 
kalkıyor. fakat az sonra ~ene şid
detle hüküm sürmc~c başlıyordu. 

Bu sarl hust:ılıklar devreleri a
rasında kıtlıklar, dahili ftıti1aller, 
harici harbler çıkıyordu. 

Bunlardan sonra ortalıkları se
falet knphyor ve sefalet yerini 
hastalıklara terkedıvordu. 

Bu suret!e Roma imparatorluğu 
l?llnden ,ırtine zayıfl yordu. Tüsi
didin dediği cibi. harblerden son
ra ahlak kaidelerinin ~evşemesi 
yüzünden o1*ılık fenalıklara bü -
rünüyordu. 

Unutmamak icab eder ki o ta
rihlerde devletin olsun, halkın ol
sun, hıfzıssıhha malumu değildı. 

Selösh şehrinin Romalılar ta -
rafından 165 senesinde zaptını 
müteaklb ortaya çıkm•ş olan cAn
tuan vebası> tam yirmi iki sene 
sürmüştür. 

Bu JTl'Üthiş bir afet olmuştur. Bü 
tün dünyaya yayılmıştır. Roma 
orduları gia•k]eri yPr!ere bu ve
bayı adeta ıtaşımıslardır. o vakit 
bu veba salı;?ınını Tanrı intikamı 
sananlar olmuştu. 

Vefiyat o derecevi bulmuştu ki 
şebirler, kasabalar, kövler tama
mile boşalmıştı. Tarlalar vüzüstü 
kalmış, kıllık hüküm sürmc~e 
baslamıştı. 
l~e bu suretl~ bu sarl hastalık

lar sa4?ını muhakkak ki Roma im
paratorlu~unun inktrazını. suku
tunu tacil evlemi.şti! 

Ortaçagda hastahklar 
Ortaçağda dahi biıwk sari has

talıklar ıuhul" etmiştir. 
Bu sari hastalıklar dola:vısile 

insanların kuvvei maneviveleri 
oozulmuştu. insanlarda adeta ~ın
sanlık~ his,,i kalmamıştı 1000 ~e
nesinde vukubulan d0hşet hadise
lerinin sebeblerini vahud sebeb1e
rinden bir k:smını bu hastalıklar
da aramak do_ğru olur. 

Haçttlar zamanmda 
Haçlılar zamanına ~eçelim, 
.Piyer Lermit> 've •Gotve san 

Zavuar> tara!iarından idare edi-

len ilk haç!ıJar seferi hastalıklar 
yüzünden mahvolmuştu. 

Bu hastalıklar hıçbir teşkilata 
malik olmayan ve pislik içinde 
yüzen bu insanlar arasmda mut . 
his kelimesin'n ıfade edemiyec"ği Dün öğleden sonra Vilayette Va.. 
kadar tahribat vukua Rebrmişti. )j muavini Ahmed Kmığın reisli 

İkinci haçlllar seferi Antakya ğinde, Maarif Müdürü Tevfik Kut, 
civannda vebadan tarumar ol- Beyoğlu kaymnknmı ve beden ter-
muştu. biyesi öğretmenlerinden miıteşek 

Birinci haçlılar s~fcri 600.000 kil bir komisyon toplanarak 19 Ma.. 
telefata, ikincı haçl !ar sefer]ne yıs Gençlik ve Spor bayramında 
iştirak eden kıtaatın da onda do- yapılacak tören programını tesbit 
kuzuna malo!muştul etmiştir. 

Bütün dil! r sefefler de bu su- Hazır1anan p-rograma göre: Bu 
retle akamellc neticelenmişti. . yıl 19 Mayıs Gençlik ve Spor bay-

Son haçlıiar =-efer'nde, seferi .~- ramında yapılacak merasime, res
dare eden Snint Lou·s. Tunus o- mi ve hususi li elerle Muallim mek
nünde dizanteriden ölmüstü. Bu teb1eri, kız enstitüleri ve ortaokul 
hastalık sefere istirak eden asker lar talebesinden 4540 genç iştirak 
ve gönüllü1erın çoğunu mahvet- edecektir. 
miştir. Taksimdeki tören şöyle olacak.-

Bir Framız müverrihi, baçlılar s 1 
seferlerinin muvaffakivets·zu~·n· tır: aat 9.50 de başta Vali ve s

ı tanbu) Komutanı olduğu hnlde O 
ordu sıhhi durumunu:ı fe'!lalıltma niversite Rektörü, Cümhuriyet Halk 
atfeder. Partisi Vi1ayet idare heyeti reisi, 

24 milyonu mahveden maarif ve beden terbiyesi müdür-
kara veba )eri, Hava Kurumu reisi, Parti Vt' 

Halkcvleri reisleri Taksim de topla-
On dördüncü asırda ıdunyayı nan talebe ve sporcu1arı seliimlıya

bir ckara veba> kaplamıştı. Bu caklardır. 
müthiş ve muazzam veba sahzını, latiklal marııı söylenecek, direğe 
Çinliler dahıl olmadıj!ı halde tam bayrak çekilecektir. 
24.000.000 in~anm telef olmasını Bayrak çekme merasimini mü 
mu1ciıl>.liolınuştu! teakıb Vali ve Belediye Reisi Or. 

n,ıp 'z ve Fransız orduları bu Lfıtfi K'lrdar, On~versiteden bir 
d~ra veba> ya kurban Ritmiş]er- gençle, orta tedrisat okulları adına 

ı. Kız MuaUim mektebi talebesinden 
Yüz sene muharebelerinde Necibe Uğuray birer söy1ev vere 

Yüz sene muharebesinde, muh- ceklmdir. 
telif devirlerde harb -.ahalarında Bundan sonra mekteb1er geçjd 
veba, tifüs ve kız•l hastalıkları sal- retımine iştirak edeceklerdir. 
gını husule gelmişti Sporcu talebe, geçid resmini yap 

İnı!ilizler, kazandıklan zaferle- tıklan sonra merasim sahası göstc 
ri hastalıklar yüzünden kaybet- rilecelc yerden terlcedecekler Te 

mislerdi. Burad:t dahi cmikrob~ (Dağ başMU duman almış) marş:ın 
galm mevkide idi! aöyliyerek ana caddeyi takiben ao-

F • • h" h "b yıunduklan okula gideccklerdiı'. 
rengınm müt iŞ ta rl ati Müteakıben spor müııabakalarile 
Fre~iye ,gelelim: alakadar talebe Fenerbahçe stad 
Amerıka kıt asının keşfi ve fet- yomuna gideceklerdir. Staddak 

hi Avrupaya pek pahal•ya malol- merasimi müteakib nutuk1ar söy]e.. 
muştur! nece~ bir geçid resmi yapılacak 

Ortalığı frengi kaplamış, tfren _ tır. Geçid resmini müsabakalar ta 
gi sa~ her tarafa vayılmıştı. lcib edecektir. 

Kral sekızmcı $arlın kıtaatı -------
cNapolh den avdet ederken fren- Askerlik işleri: 
Riden kırılm;ştı. Bundan maada. -
bu askerler frengı illetini memle- Şubeye davet edilenler 
ketlerine sokmuşlardı. Yerli Eminönü Askerlik Şubesin 

Zamanın ı::n kudretli hüküm- den: 
darlarından Frnnsız kralı birinci Lv. Atğm. lst. 314 Hasan 
Fransua da fren,giii idi! Rıza oğ]u Abdü1hamid Mazhar 

İspanya hükümdarı c$arlken> ( 1683 ı). 
dahi bu ha~talığa tutulmuştu! Lv. Astğm. lat. 316 Esad oğlu 

Bu lhükümdarın arasıra göst~r- Osman Nazır ( 16424 ). 
miş olduğu ,gazab tezahürlerini Lv. Tğm. Hasan oğlu Ahmed 
fre~iye atfedenler ibıılunmuştur ! Ihsan Çakar 31 3 lst. ( 161 13). 

Amerikanın ke~fi nc>ticesinde y d. P. Tğm. Nuri oğlu Mazhar 
sari hastalıklar yalnız Avrupaya Çelebi ( 4 791 O) nin kayıdlan tet 
Rcçmekle kalmam.ıştır! kik edilmek üzere nüfus hüviyet cüz 

Avrupadan Amerikaya dahi Av danlarile birlikte en kısa bir zaman 
~~fadaki sari hastalıklar geçmiş- da şubemize müracaatları, aksi tak 

dirde l O 7 6 sayılı kanunun cezai bü 
Zamanın bir muharriri şu söz- kümlcrine tabi tutulacak.lan ilan o 

leri sôylemi9!i: lunur. 
cAmerikauuı keşfi her iki dün- --------------

ya aıasmda bir mlIBibet mübade-

1 
R A D y O I 

lesini mucib olmuştur!.> 

16 mm asırda hastahklar ---------~ 
On altıncı asırda, Alınan, Fran

sız ve İspanyol orduları veba, ti
füs, dizanteriden adeta mahvol
muşlardı. 

On yedinci ~sırda, Almanya bü
yük bir inkişaf ~inde idi. cOtuz 
sene muharebesi> dive anılan harb 
zuhur etmişti. Bu muhareb.:? facia
lara. kıtlıklara, sari hastalıklara 
yol açmıştır. Bu yüzden Tilly'nin 
ve Güstav AdoHuıı muzafler ordu
lan tifüsten. skorbt:ttan mahvul
mu.,lardır. 

Koca Alman mioaratorlui!u bu 
viizden inkıra7.a uğramıstı. Bu in
kırazdan da kolay kolay başırıı kal 
dır~mamı~ı! 

18 inci asırda Fransada 
dizaateri 

On sekizinci asırda Brunswick 
Fransayı is~il3 eylemişti. Mütte
fikler; Valmyda kahramanane b:r 
surette harbeden 179'2 gönüllüleri 
tarafında;ı mas?Iub edilmişlerdi. 

Cumartesi 10/5/1941 
8: Saaıt ayan, 8.03: Ajansa ha

berleri, 8.1&: Hafif narçalar (Pl.), 
9: Yemek listesi, 13.30: Saat aya
rı. 13.33: Türkçe plaklar, 13.50: 
Ajans haberleri, 14.05: Türkçe 
plaklar. 14.20: Riyaseticı.imhur 
bandosu, 15.30: Hafif melodiler 
(Pl.). 18: Saat ayarı, 18.03 Radyo 
caz orkestr:ısı. 13.40: Halk türkü
leri, 19: Konuşma, 19.15: Saz eser 
leri. 19.30: Saat avan, ve ajans ha 
berleri, 19.45: Konuşma. 19.50: 
Tek ve beraber şarkılar, 20.15: 
Radyo ~azetes;, 20.45: Fasıl heye
ti, 21.15: Konuşma. 21.30: Radyo 
salon orkestrası. 22.30: Saat aya. 
rı, ajans haberleri, bor!tl, 22.50: 
Dans müziği (P1.) 

lstanbul borsası 
Sl/5/1M1 açılış _ upanıf fıı.tları 

ÇEKLER 

Bu mailubiyetin en büvük sebebi A~mt 
olarak dizanteri ııösterilmektedir. Lonclra ı Steriln 
Dizanteri ordularda müthiş tahri- New-Yort 190 Dolar 
bat vukua ı:etirmişti. Bu hastalı,ğ• Cenenı ıoo lniç. 1"r. 

Ti lı::J.OllOJ4 

5.%2 
129.20 
30.-

tutulmamış olanlar haro sa~ala- Atina 100 Drahmi 0.995 
nndan firar etmişlerdır. Madrid 100 Peçeı.a 12.89 

N 1 M f • d Tolı:ohama 100 Yen 31.0175 apo yonun ısır se erıı e stot.hoım ıoo in~ ırr. 30.6275 

Napolyonun Mısır seferi. 
Napolyonun orduları veba vo 

tifüsten kırılıp gidiyordu. Zayiat 
o derecede yükse~ idi ki Napolyon 
ordusunu terkcderek Fransaya av
det ebni~ti. 

Austerlitz muharebesinden son
ra ortaya tifüs çıkm~ı. 

~sPanya muharebesinde büküm 
süren tıasta1ık csarı humma> ol
muştur. 

On dokuzuncu asrın lhidavetin
de Londrada kolera zuhur eyle -
misti. 

1832 senesinde koler.1 Pariste 
zuhur eıtti. Kolera P:ıriste 1837 se-

il·~-~~-----~'~-~ 
Eaham ve Tahvilat 

ıt.m 

nesine kadar hüküm sürmüştür. 
Bu seneler iı:inde kolera Avnıpa
da bir milyon insanın vefatını mu
cib olm~tu. 

1914 Harbi Umumisi sırasında 
mühim sarı hastalıklar zuhur et· 
memiştir. 

Fakat buna mukabil 1918 sene
sinde •RrİP• Avrupada ıpek büyük 
tahribat husule jl?etirmiştir! 

O. Tuğ~ 



8 s.,ı. 

Oğluma dair 1 Niçin -Nerede- Nasıl 
(Battarafı 2 DCİ aa,f.da) (Bqtarafı 5 inci sa7fada) 

6adüf etdik. Ara.baya ~ayet büyük nasıl ve ne suretle yapıldığından, 
bir fabrika kazaru yerleşdirilmiş buralardaki elektrik cereyanının ne 
ve üç çift manda koşulrnuşdı. Yuk suretle hareket ettiğinden bahsede
o kadar akırdı ki a.Ltı manda bu cek değilızl. Bizce mühim oları 
dik yokuşı Çtkmakda pek ziyade piler vuıtasile elektrik cereyanı h.
zorlık çekiyorlardı; nihayet bir tihsal edıldiği, ve bu cereyanın tel
nokta ıl{eldi ki, bu kav1 hayvanla- lcr vasıtasile, elektrik fenerine, ve 
nn mec4Ii kalmadı, fakat mecalin yahud zile geldiğidir. Bu cereyanır. 
iflasına mukabil azmi. inadı de- fenere geldiği tel müsbet cereyanı 
vnm ediyordı. O vakit djz üstü taşır ve elektrikçilikte fizikte ( +) 
kapandı~~r, ve St'n bir ga:-tTet ~arn- İşaretini ahr. Fenerden bataryaya 
lesile, böyle dlz kapaklarına tutu- avdet eden cereyan ise menfi ce -
nup omuzlarına kuvvet vererek eryandır ve (-) işaretini tnşlr .. 
tekrar arabayı yokuşun !başın: ~e- Hemfri Deni bir gün şöyle bir tec 
fes .alınacak noktaya do~ru suruk- rübe yaptı: Şu bizim bildiğimiz nle
lediler ••. İşte Ve?~~ s:ı:,ı,? ne ol~r iade odun kömüründen iki kömür 
ne olmaz diye düşün~u.gun hu bı- çu'buk aldı bu kömür çubuklardan 
na bence uzun bır dıdmrr:e haya- birini müsbet diğerini de menfi elek 
tının mesa'i yokuşunun bır n~es trik cereyanıle birleştirdi. Bu iki 
alma noktasını teşkil edecekdır. k'" .. ubugvunu birbirine yaklncı.tır B .. · s· . b' . ı d' omı.rr ç " 

u ~~1- ~~ıS ve ı~md .• d ~- dığt zaman, elektrik cereyanının, 
Y
1 

e mutd~ e ePekı. ~nral' eFa k ı-t aradaki mesafeden atlayarak, bir 
ave e . ı: - ,.. ... ze ... a a kutubdan diğerine geçtiğini; yani, 
bunı kimse anlamayacak:. Buna b" k.. ·· d k. ı kt 'k cereyanının 
dı:.• · b' k ı~ o· k ır omur e 1 e e n • 11 ır ır ma an: yazıp manın a- diğer kömürdeki elektrik cereyanı-
:pısına vaıpışdınnalı kı ... Ben ibaŞ- ·v· . .. .. t" o 
ka lb. d tekl'f d V• B' b na geçtıgını gormuş ur. znmnn, 

ır a ı e ecegım. ız u b "ki k"" .. nd t t bi · · k fd ld k B u ı omur arası a, a eş en, 
nanıkn yerını CVS a an va bı . ' U- mavi bir şerare peyda olmuştur. 

rada apıağası ınan aga ır ca- 8 . 'k" k" .. d k' b 
mi', bir mekteb flan yapdırmış. ı~, ı . ı omur a~asın a ı u şe-
Pek çok para sarf atdiğıne hala rareyı dıkkatle .~et~ık edecek ol~vr
duran dıvar temelleri şehadet e- s~k bunun bu komur çubuktan. dıge 
diyor. Bu temellerden bir par~ayı nne akmnk~ olan k:zmı!. ~anı na
yıkmak lazım ,l?eldi. mümkin ol- n beyza na.ime gelmış k~mur z:r .. -
madı. Bu gün hu hayır sahibi z.a_ r~tından ~?rekke~ oldub'Un~ g~ru
tin hatırası büsbütün silmiyor. O- ruz. Bu mutemadı ateş netıcesınde 
nı ihya etmek vazifesi eserine ka- iki kö?.1ür çu~>Uk araıs.?d.~ki mes.a
·m olan bizlere a'iddir. Onın için fe mutemadıyen buyumektcdıT. 
binava · Sinan ağa da'ireleri diye- Çünkü, iki kömür çubuk da yanmRk 
Ilın. İttifak He çocu,ğın bu teklifı- ta ve aşınmaktadır. Şerarenin inkı-
ni kabul etdik. taa uğramaması için, kömür çubuk-* }arını zaman zaman birbirine yak -

.. . laıhrmak lazım gelmektedir. 
Çocu~}~Ünyada herkesden. zıy.a- Bu elektrik şerarcsi etrafına kuv-

de sevdıgı kardaş.ını evlendırmı~. tü b ' k ktedı'r Bu l"ık h ak. . kd ;;. iıh . ll ve n ıp verme . y • 

k
ve erdv .~tl -<?~ ub~u 'lt~ıma erı: b izzat şerareden olmayıp, şerarenin 
arşı a a ı e ıçın ır ı ıca yerı . . d k t ol kömür 

vücU<ie ~tİrmişdi; bir gün yıne ıçın e ~an~a a an . zerra-
y ' lk'" d "k k d k tından ılen gelmelttedır. eşı oy e ı en onuşuyor u . 
bir aralık .gülümsedi, onın ara sıra 
söyleyeceğine takaddüm eden tu
haf lbir ~lümsemesi vardı, onlar-

Hergün 
dan birile dudakları kıpırdandı; (Battarafı 2 nci sayfada) 
-.c anasile babasına bakarak: düd ve ta lik siyasetini bu noktada 

cArbk, dedi; oğlunuzu evlen- aramalıdır. 
dirdim ... > • * 

BülenddPn bahs ederken ara sı- Fakat, J aponya, bir kenarda du-
ra onın için bize coğlunuz .•• > der- rup sükunetle hazırlanmakta devam 
di. ederken, Amerika da bu tereddüd 

c ... Binanızı da yaptırdım, sım- ve talik içinde kah ileri, kah geri 
di. •. > sallanıp dururken öte taraftan da 

Susdu ve birden tebessümü si- hadiseler mütemadiyen yuruyor. 
linerek .gözleri bulandı. Ne düşün- Harb borusu çalıncaya kadar in -
dü, ne demek istedi. sarların iradelerine bir dereceye 

Alı! Bedbaht çocuj'!um, sen ki kndnr boyun eğen vukuat. harb bo
hayatda eline ,gecen fırsatların hiç rusu çaldıktan ve toplar patladık -
b ·rinden istifade edcmedın, o ka- tan sonra artık yularlarını insanların 
dar özene bezene vücude ~clmcsi- ellerinden söküp ahr ve başıboş 
ne hizmet etdiğin btı nc>fe,, .,}•na- koşmnyn başlar. Dünyanın bugünkü 

. cak noktayı da bizlere acı bir ~e- vaı;_iyeti bundan ibarettir. . . 
diye olarak bırakıp aramızdan ~ıt- ünümüzdeki yaz mev.sımı, A -
melimiydin?... merikaya da, Japonyaya dn karar -

H. Z. Uşaklıgil larını vermek zaruretlerini kat'iyet

Bir tayin 
Milli Piyango idaresi lstanbul bü 

rosu "'efliğine, Ankara emisyon şe
fi Hulusi Utkan tayin edilmiş ve 
dünden itibaren vazifesine ba~la -
mıştır. 

le isbnt edecek olan hadiselerle do
lu görünüyor. Amerika Japonynsız. 
Japonya da Amerikasız. bu harbe 
i tirak edemezler. Coğrafya bu mem 
leketleri birbirlerinden vakıa çok 
uzak yaratmış, fakat tarih de bu iki 
memleketi, bu defaki dünya badi -
resinde, yanyana getirmiştir. Bun -
ların ya her ikisi de bitar f kalırlar, 

Adapazarı 3 üncü Sulh Ceaa l.\lah h b - yahud, her ikisi de birden ar e iş.. 
kemes".nde: tirak ederler. 
Terekesı ynzılmnkta olan Adapıııarı Mrsele, yalnız. istikbalin bize 

nm Büyük Tersife koyünden olu bu iki «ya• dan hangisinin doğru 
19/ 4 941 tarıhınde vefat ettiğı bıldıri - olacağını göstermesinden ibarettir. 
len Mustafa oğlu Abdullah Özcnnm fi / l'lı 
borç ve alacakları varsa deftere k y_ l 1f uhillhı C..z 1il'9l!n 
dettirilmek üzere .kanunu medenlnın 
45 inci maddesıne tevfıkan ılan t:ıri- zayi - Çorlu nufus memurluğun -

SON POST 

Türkiye Cümhuriyeti 

ZiRAAT BANKASI 
Kurulut tarihi: 1888 

Sermayesi: 100.000.000 Türk Lirası 
Oubt Ye aJan.s adedi: H5 

Ziral "' \iearl her nevi banka muameıeıert 

• PARA BiRiKTiRENLERE 28.800 
LiRA iKRAMiYE VERiYOR 

Zinaı Bankaamda kumbaralı Ye ibbaraıs ıa.aarruı bNa blarmda 

enu 50 liraaı bulunanlara eenede ' defa çekilecek Ur'& ile af&tı • 
d&ki pllna ıöre ikramiye d&iıtılac&ktu'. 

4 Adet 
4 
4 " 

" 
" 
" • 

1,000 Lirahk 4,000 
500 " 2,000 
250 " 1,000 
100 " 4,000 
50 • 5,000 
40 " 4,800 

Lira 

" 
" 
" 
" 
" 

40 
\00 
120 
\60 " 20 " 3,200 n 

Dilttat: Hesabl&nndaki paralar bir aene iÇinde 50 liradan &f&lı 
dtl.pnı'Jenlere ikramiye çıktıtı ta kcli1'de " 20 fulaaile verilecektir. 

Kur'alar senede 4 defa, 11 Mart, 11 Haziran, 11 Eylül, 11 Birin
ci Klnun tarihlerınde çekilecekt ' " 

Devlet Demiryolları işletme U. M. den : 

15.5.941 tarihinden iUbaren: 
Fe~kalA.de muvakkat tenzilft.tlı tarıfclere aid şeraıtı tntblklycnin tekraı

sevkıyot hakk.ındaki 4 ve 5 inei mnddclerı değ~tirılml.ştir. Bu tarihten itL 
baren her hangı ika iStasyon arasındaki naklıyata kabili tatbik olan ten
zillı tarıfelere tevfıkan mcvridine gelen haınuleler tesellüm edildikten 
sonra istenilirse yenıden kaydettırılmelı: suretile ayni vagonlar dahilinde 
dığcr ıbir istasyona tekrar sevket•irilebilır. 

Tekrar sevkedılen hamuleler tekrar sevkedlldıklerı mahreç ıstasyonları. 

ruı mahsus tarifelerden iStifade edemez. Mevritle mukayyed bir tenzilftt
tnn iSti.fade etmi,Ş olan hamulelerın tekrar sevklerinde evvelki nakl.e ald 
ücret, nakil ınesafesınde kabai tatbık tarife ücretine ıbli\.ğ suretile refedıllr. 

Fazla tafsılfı.t için istasyonlara ınüracaaıt edılmelidir. u2508.3589» 

Sinop C. Müddei umumiliğinden 
Sınop umumi ceza evindeki mahkOm ve mevkuflara 941 mali yılı ~in

de verilecek 182500 ilA. 292000 adcd ekmek 10.5.941 gününden itib:ıren yir_ 
mı gün müddetle ve kapalı zarf usulıle eksiltmeye çıkarılm~tır. 
• Yevmiye 500 ila 800 ekmek yerllecektlr. 
Bedelı muhaırunen S7142 lira 40 kuruş olup teminatı muvakkate 2786 

liradır. 

İhale 3-0.5.941 Cuma günü saat on dortte Sinop C. Müddeiumumiliğlnde 
yapılacaktır. 

Şartname tatil günlerinden maada hergün Sinop Müddeiumumiliği ka-
leminde gtmilebileceğınden taliblerın muracantları ilan ounur. u3632> 

T0RI< TicAR~T E?ANl<ASI AS 
J<UPONLU VAD~Lf MJ;VDUAT 

PARAN 1 BURADA -:tLE 
fEj 

Harb okuluna havacı sübay yetiştirilmek 
üzere sivil liseden mezun olanların kayıt 

şartları. ve kabul 
ı - Lise 0Igu11Iuk imtihanuu verm.ış bulunmak. 
2 - Aldıkları mezuniyet dıplomalann<laki kanaa.t. notu iyi veya çoı 

bulunmalı:. 

3 - Olgunluk diploma tarihinden bir seneden fazla müddet geçm 
bulunmak. 

4 - Sağlık durumu pilotluk bizmetıne müsaid olmak. 
5 - Yaşları en yukarı 21 olma lı:. 

Not: 
Bilahare hava muayene heyete tarafından yapılacak muaye 
sağlık durıımları pilotluk sınıfına mü.said görülmiyenler is 
se Harb Okulunun diğer sınıflarına verilmek glbi hiç bil' m 
riyete tlbi t utulmazlar. Tam serbesttirler. Kendaerinin arzul 
göre muameleye tdbi tut ulurlar. 
Okul tedrisatı 15/Mayıs/941 de başlıyacağın<ian talib ola 
bulundukları askerlik şubelerine müracaat ~lclerdır. 

oubeleri, yaptıracakları sıhhi muayenede miisbet netıce 
evrakları ile Harb Okuluna sevk edileceklerdır. 128221 

inhisarlar İstanbul Başmüdürlüğünden: 
İçki ve tütün satıcılarının ellerindeki satış tezkerelerinln müddeti 

May.s. 941 akşamı sona erecektir. 
Satıcıların yenı tezkerelerını kolaylıkla alabilmeleri ıÇın nııntaka ft 

nle aşağıda gosterilen gunlerde dukkiuıa nid konturat.ınrı ve eski tez 
releri ve iki aded fotoğraflarile Kabaıaştaki b:ışmüdürlüğumüze mürae-' 
etmeleri ve 5 Hazıran 1941 akşamı saat 17 den sonra yapılacak konı.rol 
tezkerelerini alamıyanıar hakkında. kanun! munmele yapılacağı Ufı.n oııı 
nur. (33!>6) 

15 _ 16 - 17 _ 20 Mayıs 941 günleri Blyoğlu, Galata, Pang:ı.ltı, Şışlı 

Kasım.paşa mıntnkasındakı bayiler. 
21 ~ zı - 23 Mayıs 941 günleri Sı.':keci ve Beynzıd mıntakasındaki ba.Y 
24 - 26 • 27 Mayıs 941 gunlerı Aksaray, Fatlh, Balat, Bakırkoy mıntl 

kasındaki bayiler. 
28 - 29 Mayıs 941 günleri Be.şıktaş, Rumeli ~aziçi ve Anadolu Bo~ 

bayileri. 
30 - 31 Mayii 941 ve 2 _ 3 Haziran 941 gCinleri Üsküdar, Kadıköy, S 

renköy mıntnkasındaki bayillr. 
4 _ 5 Haziran 941 günleri Adalardnkı bayiler. 

inhisarlar lstan bul Baş Müdürlüğünden 
Ml mali yılında idarenln tuz anbarlarma gelecek tnllmınen 5000 

tuzun nakil vesaitinden anbara nakil ve ıstif Lşı a~k eksiltmeye ko 
muştur. 

Muvakkat teminat 375 lıradır. 

i<ıteklilerin şartnameyi görmek iıure hergün ve eksatmeye iŞtirak 
26 Mayıs 941 Pazartesi günü saat 14 de Başmlidürluğümüze muracaatlıı 

,3515• 

hinden ft;baren bar ay zarfında eJAka_ dan aldığım nüfus cüzdanımı kaybet ( ) ı< 

~~rmcl~~~~~h ~k~~ ~~ ~~~an~~~ın Yeni neşriy~ --------~------------------------~~~ Adapazarı Sulh Hukuk Hıiklml ğıne hukmü yoktur. '------------- '"» ~ ~ 
müracaatları liızumu tebliğ maka - 938 tevelludlü İsmail oğlu ~ ~_..,.....,...0-' 
mına geçmek uı.ere ilan olunur. No 6 G:ıllb Bircan ,,. 

l lstanbul Levazım Amirliğinden Verilen 
Harici Askeri Kıtaat. ilanları 

20 ton odun ve 200 kilo kalay pazarlıkla satın alınacaktır. !halesi 12 5 
91:1 P zar~. u sa t 14 de Terkos .koyunde askerı satın alma komıs-
yonunda l pılacaktır. Talıblerin bellı vakıtte kom yona geım erı 

12374 - 3627• 

Beher k losum ta hm ·n edilen flatı 44 kuruş 40 sant mden 7~ ton benzin: 
pazarlıkln. s tm alınacaktır. Tu arı 31.968 lıra kat'ı tem natı 4796 liradır. 
İ11alesı 13 5 041 Salı gunu ant 10 da Erzurumdn. nskerı satın alma komi.S
yonunda yapılaca.kır. Talıblerin belli vakıtte ~mısyona elmel rı 

kt r Ev f ve şar nam .si kom 
ndeı hır sa 

vermeleri. 

12368 - 3521 

Karacabey Merinos yetiştirme çiftliği 
müdürlüğünden : 

Müessc..-emiz koyunlarından istihsal olunan 5 b n kJo yarımkan m , 
nos ynpağı 15 gtin mudrl e ve kap lı r1 u ulile nrttırm ~a çıkn.rılnıış
tır Arttırma 23 5 941 .. r h ne tesaduf eden Cuma gunu sa 1t lJ e çır k 
müdürlük binasında ya.pılncaktı.r. Muvıı.kkut temınat 563 liradır Bu ı e n d 
şart.na.ıne Bur :ı Merinos yetiştırme m üfettişliğile çı!Uik ınuhn.seb:ı.s.n .. 
bergun goıilli!bilır. isteklilerın aynı gUn ve saatte çırtlık merkezıude bu-
lunmaları. (35101 

ederız ..................................................... 
Son Posta l\latb:ıa ı: 

Nt>Şrl)at l\ludürü: Selım Ragıp Emeç 

•= T. iŞ BANKASI =11 

Küçük tasarruf hesapları 
1941 lKRA iYE PLANI 

Keşıdcler: 4 Şubat, 2 l\IaJ '"• 1 A.. 

tusıo , 8 lkınclteşrin tarınleruııle 

yapur. 

1941 ikramiyeleri 
ı adet 2000 lıraıık - 2000.- lira 
3 • 1000 • - 3000.- • 
2 • 750 • - 1500.- • 
' • 600 • - 2000.- • 
8 • 250 • - 2000.- • 

ss • ıoo • - ssoo.- • 
80 • 60 • - 4000.- • 

:$00 • ~ • - fOOO.- • 
SAlllBLERl: 8 Ragıp EMEÇ 

1 A. Ekrem UŞAKLIGJL *==::::11-.-====ıı=-=ı=1::===:ız===ıı::m 

ioA2EsiNi siuN is sAHKAsıNo.a 
İKRAMİYEt..I HESAP AÇAfı 

Satılık Köknar Tomruğu 
Deviet orman işletmesi Tarsus bölge 

şefliğinden: 
ı - G re Karanlıkd re orm nıı d.ı ın kt da m vcud Z067 ded ınu ~ 

lı •655» mctr küp •440» de me tre küp kokruı.r tomru!hı açık ar 
m e satılacaktır. 1" 

2 - Tonıruk.ların hacımlerı kabuksuz ortn kutur ın.a 11de11 be.:; pl.'l 
mıştır. il!' 

3 - Tomruklara nfd satış şar , 111esı Ankarad Orman Umum Mud -
Hı unde, Meı ın ve Jstun .. u Orm n Çevırge MudilrlüklerUc Tars 
0ı·ınan Bölge Şefi ~inde gorulebili.r. aJJı1 

4 - !<ımrukların beher metrt.: 1: l?Unun muhammen bt'delı Sekiz Jlr r,ıf 
5 - Is ek .. crın c:. 7,5 pey ak\'csıl"! 22 5"941 Perşembe günu saat on . nM 

.. "' · o "''R'l B lge Şcflıglne müracaatları. «2380• ,3....-


