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Elçisini kabul ettiler· 

Anbra 14 (A.A.) -- Al. 
manya deYlet reisi Adolf HiL 
lenlen ReİIİciimlmrumma dos
tane 1Nr mesaj aetiren ~ 
Ja ~ e'9iei eluelftnı Voa 
Papen, busin Reisic:iimlıur t.. 
met &.önü tarafmdaa kabul e-
dilrr.iftir: Miilibtta HariciJe 
V *ili Şükrü Saracoilu bU8' 
IMaluamuttur. 

Akdealzde -
Alman 
torpil 

gemileri 

lngiliz ve Alman 
ajanslanna göre 

Irak Nazırının 
Ankara 
segalıati 
neticeleri 

Irak laükameti TirkiyenİD 
lıaYUaut teklifinden istifade 
etmekte olduiunu bildirdi 

Kahire 14 (A.A.) - Royter a
jana .bildiriyor: 

Hess'in brrakbğı 
mektublar ..• 

ı. BIOer 
lbaaeOe 

ltbam 
edUmll•• 
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Hus ycıverlen ile benıber halk cırt.ııındcı 

Amerika da 
tahminler 

Bess 
bidlseslnln 
dopracatı 
neticeler ••• 
Hitlerle Hess arasmda 

Alman - Rus münasebet· 
lerine dair ihtilAf çıkmış 

.. idare itleri telefonu : 20203 F'ıab' kunat 

Milyonluk servetini ··-Universiteye bırakan 
ihtiyar müderris 

Doktor Ziya Gun: "üniversite sayesinde 
çahşarak birik~rdiğim mahmı gene 

üniversiteye terketmek istedim,, diyor r··--··········· .................................................................................. ,\ 
1 Muhitinde muktesidliği ile marul olan Cloktor Ziya, re•mİ E 

1 
muamelenin 'ikmali •ırannda Oniver•ite rektörüne: <ıBe· E 
nim bir liram baılıalarının bin lira.ı kadar kıymetlidir,, ~ 

•Özlerini Miyledi ~ 

\. ...... --......... -.. . ··--···-----··---......... --.. ····-······-··-·.) 

inhisarlar ve Maliye 
Vekilleri batiblere 
cevablar verdiler 

Ankara, 14 (Huauai) -
Mahhlt hububaun da Toprak 
Mahsulleri OfUinin itt.igal mu. 
zuları araııına ahnmaa hakkın. 
dalti kararname Heyeti Veki -

Balıkesir (Hususi) - Bir müd- Ankara 14 (AA) - Büyük lece tudik edildi. 
<f:et. e:vveı U zunköpriiden villye- Millet Mecliai buaün Refet Canat._ Diier taraftan Toprak Malı.. 
tımızm. Kepsud kazasına J(elen zin bqkanbiında toplanarak lzmir .ulleri Ofiai tarafından memle. 
Mehmed karısı Remziye SiVri ı.. villyeti busu•i idaresince yapılacak ket ihtiyacı için pekmet •tok-
minde fakir bir kadın. bir lbatın- istikraza hazinece kefalette bulu - ları vücude ıetirilmeüni temi • 
da üç çoeuk birden do~UŞtm. nulmuına dair kanunu, ikinci mü. (De,,.... 3 &.I ~) 
İkisi erkek ve birisi kız olan ça- (l>enıma 3 iiDcl ...,fada) \, •• ._ ......... - ...................... _.,/ 
cukların ~ de yaşamakta ve sıh
hattedir. Bu kadıncaiız iki sene 
wvel de ~ne bir batında üç ~ 
cult doAunnuştu. Halen kocası u
kerde bulunan bu fakir valideye 
halt ve belediye yardım et~k -
tedir. 

Kadınlanmız arasında anket 

"Hazır ue auaaıaıız,, 
Ratkl Ali hüktlmet.i Mısırın ta

Yaslut teklifine v.?rdi.i'i cevabda 
bu tıekliften dolayı Mısır hüklı. -
lbetiııe ~kkür ettikten ıonr:ı 
daha evvel alınan Türk teklifin - • 
den eMSen istifade etmekte oldu
~ bildirm~ir. 

Ceıvabda Türk hükfuneti ile aö
ıiiemelerin devam etmekte oldufu 
il&w edilerek Mısırdan ı;mı.me -

(0.... 3 .... ..,,...., 

Spor tarihimizin 
f8llh bir sayfası 

.._adealz 1 SoDm:nda Cihan Pehlivanı 
S::':. ..:!t':at -Koca Yusuf 

Üniversiteli bir genç kız: "V uifemiz cephe 
gerisinde. Fakat ben biraz silih kullanmuını 

bilirim, talim ettirirlerse iyi bir 
asker de olurum,, diyor 

Berlin Kızlldenizi 
harb sahası 

ilin etti 

' 

Alman ve İtalyanlar 
ilk mevzilerine 

çekildiler 

Avrupalıya bili 
"Türk gibi kuvvetli,, 

dedirten adam 



2 S.ayfa SON POSTA Mayıs ıs 

Hergün .) Resimli :makale: Orta gol, kenar yol - Sözün kısası 
Balkanlar ve 
Makedonya 

\ Mllhittin Bir'en 

I• ıtalyanın Yunanistana tecavüz 
etmesi üzerine açılan Balkan

lar yarası haylı kanadıktan ve iŞ
lcdikten sonra nihayet büyük bir 
ameliyata u~radı. Bu~n Balkan -
lann siyasi vucüdünün bir parçası 
tamamen kesilmiştir: Yu,:toslavya. 
Ayni Balkanların cenubi organı 
olan Yunanistan da büyük bir 
kansızlık içinde bulunuyor. Tari
hin Balkanlar meselesi yeni lbir 
devreye girmiş demektir. Onun 
:ılacağ'ı yeni şekil, şüplıesiı: bu 
har.bin varacağı neticeye bağlı bu
lunuyor; fakat, şunu şimdiden bi
liriz ki. Balkanların bu har.b so -
nunda alacağı sekil, bıından ev -
velki şeklin ayni olacak değildir; 
öyle de, böyle de, Balkanlarda ye
ni bir değişme mukadderdir. 

* Osmanlı imparatorluJ!unun ku-
rutucu idaresi altında uzun bir de
vira yaşamış olduğu için Avrupa 
medeniyetli bakunmdal\ ham 'b.i.r 
tarih maddesi olarak ı?Öze çarpan 
Balkanlar, henüz, kendi coğrafya
sının hududlan içinde, kendisine 
kat'i bir milliyet hududlan yapa
mamış olan geniş bir kıt'adır. Bu 
kıt'a üzerinde Sırb, Hırvaıt, Boş
nak, Bulgar, Rumen, Grek ı?ibi 
namlarla yaş1yan türlü tüTlü milli 
varl:dklar. birook bakımdan, Bal
kanlılık kültür.il iç.inde hallolmuş 
mevcudiyetler demek olmakla tbe
ra'ber, bunların hepsi de birbirle -
rine yabancı kalmışlar ve daima 
birbirlerinin aleyhlerinde çalış -
makla uğraşmışlardır. Bal'kanların 
en büyük musibet kaynam da bu
radadır. Meseıa, İsviçrede Alman
la Fransız birbirlerile pek mü -
kemmel vatandaş olarak anlaşmış 
bulunmalarına rairoen Balkanlar
da Bulgarlarln Sırb, bütün tarih -
fori içinde biribirlerine yaklaşa
mamışlardır. 

Fakat, galiba, bu kabahat Bal -
kanlarm de~il bizzat tarihindir: 
Tarihte milletlerin knynaşrna is -
leri daima çok ~~ ve ~ç olu or. 
Günün b irinde, elbet B:ılkanlar da 
bu kaynaşma zaruretini anlıya -
caklar ve kaynasacaklnrdır; fakat, 
o gün gelinciye kadar Avrupamn 
bu güzel sahasında daha birçok 
hadiselerin gelip ıtectij!inc sahid 
olacağız. 

Şimdiki halde, Almanya ile İtal
ya, Balkanlara yeni bir şekil Yer
mek üzere lir ~kım konuşmalar, 
hazırlıklar ve planlar yapıvorlar. 
Bakalım bu şekil ne olacak ve 
hangi prensiplerden ilham alıp ne 
kadar devam edı:?tek? 

* Balkanların halledilmesi en ~ç 
olan meselesi de bilhassa Make -
donyadır. Makedonya Balkanların 
merkezi ve J{Öbeğidir. Muhtelif 
Balkan unsurları arasındaki k&y
naşmama ıhadise~i de Makedonya
da toplanır. Bu saha. birçok Bal -
kan unsurlarının biribirlerile çar
pıştıkları temas noktasını vücuda 
~etirir. Bilhas3a merkezi Make -
donyadaki insanları, Balkanlarda 
tebellür etmis olan milliyet camia
larma göre b'ribirlerinden ayır -
mak müşküldür. Bir köy, Sırb nü
fuzu altında bulunduğu zaman 
Sırblaşır; Bulgar nüfuzu içine oüş 
tü,ğü zaman da Bu~ar olur. Nite -
kmi, bir kısım ArnavucUar da böy 
ledir; !bunların l.ıir k.lsmı, hem ar
navudcayı, hem sırbcayı, hem de 
rumcayı sanki ana dilleri imiş gibi, 
yeri .gelince pek güzel konuşur -
lar. Su hnlde B<ılkanların en kü
cuk taksim edilebilecek olan par
çası da Makedonyadır. Osmanlı 
imparatorluğunun son senelerin 
de Makedonyada dolaşan muhte
lif 1 milliyete mensub komitelerin 
yegane gnveleri, dolaştıklaı; sa -
halardaki i~anlan kendi milliyet
lerine kazanmaktan ibaret olurdu. 
Ayni köyün tek kilisesini Rumla 
Bulgar. Bulgarla Strb b·r türlü 
paylaşamazlardı. Makedonva mü
cadelelerinin tarihi tetkik edilince 
görülür ki ihtilal komitecileri. Os
manlı imparatorluğu aleyb;ne ça
hşrnaktan ziyade biribirleri aleyh
lerine çalışan milliyet kuvvetle -
rini temsil ederjcrdi. 

* İşte bu Balkanlar ve bn Make-
don ya, bugün, tarihte bir kere da
ha yeniden bir kalıba dökülmek ü
zere lbulunuyor. Acaba, bu defa 
evvelden Balkanlar için daha a -
henkli bir s: ·aset statüsü vücuda 
getirmek kabil olacak mı? 

tllu.h illin c!Ei.191.H 

Müddeiumumiliğe davet 
İstanbul Cümhuriyet Müddeiu -

mumiliğinden: İııtanbulda bulundu
ğu anlaşılan Tekirdağ sulh hakimi 
Nebihe Saysa·nın acele memuri -
yetimiu mürac.aati. 

~ki Fransız içtimaiyatçısı La Bruyere şöyle demiştir: 
- Modaya tamamen tabi olmak ne kadar fena ise 

tamam.en karşı koymak ta o derece tehlikeli-
dir. 

Büyük cerayanların karşısında insan saman çöpüdür, dalgaya 
kapılıp ~efor. mukavemet etmesi mümkün dekildir, fakat bütün 
mukad'deratını o cereyana birakm ası da ıl'ehlikelidir. Orta yolu, ke
nar yolu tercih ediniz. 

-····-Çilek 
\.......,....,,_ ___ E. Ekrem Tala 

O da mevsimini şaşmi'ı: Er
kenci oldu. Eskiden, hem 

de aylar on iki gün farkederkeJ]. 
mübarek, ,gül yüzünü - o da tur
fandacı dükkanlarında - Mayısın 
sonlarına doğru ancak gösterirdi. 

İstanbullultır onun önce bir tek 
, nev'ini tanırlardı; ve ona. tad ve 
billnıssa koku ıtibarile dünyanın 
hiçbir taraiında misli, menendi 
olmadı~ı için cOsınanlı .. ünvanını 
vermişlerdi. • 

İstanıbulun yalnız 'bir tek sem~ 
tinde: Arnavudköyünde yetişir. o
radaki me$hur tarlalann hududu
nu bir karış öteye ı;teQti mi lezze
tinden kaybeder. piçlenirdi. 

Raibbimin hikmetinden sual o-
1 unmaz!. O birlmç dönümlük top
rajta, kainatın en nefis çilek mah· 
sulü yetiştirmenin sanki imtiyazı-
nı vermiş gibi idi. ' 

.............. _ ..... , __ _ ·------· ....... -.. -..... ·-------····---··-· -·-· ......... -............................ --.. -·-·· .. ···········-··-··-··········-····-...... . 

Gel zaman, git zaman memleke
te frenk ~ilel!i dediğimiz tüy ka
bası, rgud.ıbet şey ,geldi, aşılandı, 
üredi. iri taneli. kıpkızıl, et rozlü, 
kokusuz. ekşi, domates azmanı, 

Tarihten say/ alar: \[EDEBÖVAT] 
mendetıur bir meyvn! 

1 Nerede onda, Arnavudköylü, , 
pembe, zarif, Osmanlı çileğinin 

1 kibarlıi!ı, aSaleü, ortalığa yayılan 

Bir at yüzünden 
çıkan harb Yasanmamıs edebiuaı 

' ' Yazan : Halid Fahri Ozansoy 

mis ~ibi kokusu?! J 
$imdi hatırlıyorum: Ya cSer-! 

vetifünunu nevsah lerinden birin 
de, veyahud ki Besim Ömer Pasa. 
merhumun cNevsali .ı\.fiyet.. adlı 
bir takvimincie bu frcnk çileğinin 
envaı hakkında resimli bir yazı 
çıkmış ve babam frenk ve Osman
lı ~Beklerini örnek tuıt3rak lbana 
şiirle nazım arasındaki farkı ilk 
defa o zaman izah eylemişti. 

Davanın mevzuu olan at ikinci Murada 
yollanınca mesele de halledilmişti 

Bazı şiirler, 'hikayeler, hatta ro- - Arıların bal aldığı melisa! 
manlar vardır ki. tam bir realite- Cevabını verdim. 
den, lbir müşahededen ziyade her Anna de Noaillcs, hayretle hay-
hangi bir realite veya müşahede- kırdı: ("Son Posta,, nm tarihi bahisler muharriri yazıyor) nin bir başkasile uyandırılmasın- - Ya, sahi öyle mi? Demek şi
dan doğmuşlardır. Görüyorsunuz irlerimde o kadar çok terennüm 

İşte o vakittenberidir her (ilek 
yeyişte o mukayeseyi kendi ken
dime yaparım; ve pembe Osmanlı 
çileğinde Yahva Kemalin inceliği
ni.. kırmızı frenk çileğinde de 
cnasır edebiyath manzumelerinin 
kaıbalıi{ını bulurum. 

Davullar, zurnalar çalıyor. ı;te
niş ve yeşil vadinin hır kenarını 
dolduran halk arasından heyecanlı 
bir uğultu yükseliyordu. Orta yer
deki yeşilli ve kırmızılı ~adınn ö
nündeki muhteşem sedirde Zülka
dir oğlu Süleyman Beyle Karaman 
oğlu İbrahim Bev yanyana otur
muşlardı. Çayırda birbirini 'kova
layan, sonra kaçan, atların boyun
larına yaslanarak, sağrılarına ya
tarak. karınlarına saklanarak, bir 
anda yere ayak basıp tekrar eğer 
üstünde yükselen cırid oyuncula
rını seyrediyorlardı. 

Ter bıyıklı bir delikanlının bin
diği şu al at hepsinin araStnda he
men ~öze çarpıyordu. Öyle hızlı 
koşuşları, şaha kalkışları, şu isti
kamette ıtiderken birdenbire ıbir 
çark gibi dönüşleri vardı ki ıı?ÖZ 

kamaştırıyordu. O ve onun süvari
si bütün diğer süvarilere üstün 
gelmek, ciridlerini istediği zaman
da istcdi/!i noktaya yapıştırmak 
için adeta sözleşmişti: Süvari ile 
at sanki ayrı mahluklar de~il. En 
güzel ve çevik bir atla en çevik 
ve cesur bir insanın birleşmelerin
den •hasıl olan yepyeni ve fevka
lade mahlfıktu. 

Karaman oğlu İbrahim Bey sor
du: 

- Böyle.sini hiQ jtÖl"medim; 
kimden aldınız? Kendi ahırlarınız
da mı yetişti? 

- Hayır.. Şemmer aşiretinin 
şeyhi göndermişti; o zaman bir 
taydı. 

- Rü~ar ı?ibi, sanki uçuyor. 
Mislini ~örmedim. 

- Çölde bunlardan belki ibir 
çok vardır! 

- Evet . .. Lakin yazık ki benim 
dostlarım arasında hiçbir Arab 
şeyhi yoktur. Bununla ıberaber ü
zülmüyorum; çünkü Zülkadir o~
lu Süleyman Bey bu eksiği hisset
tirmez! 

- Teşekkür ederim. fakaıt ..• 
- Hayır, itiraz etmeyin. Bu atı 

bana hediye ed'in; yahud satın! 
- Bir dostumun hediyesini baş

kasına hediye etmek ikinciyi 
memnun edc~ilir; 'lakin birinciye 
karş1 say,gısızlık olur. Satmak me
selesine ~elince bu nokta üzerin
de durmak bile doğru olmaz. Sizi 
başka ne suretle memnun etrr.ek 
mümkün oldu~nu anlamak ister
dim. 

- Her şeyden çok atları geve-

ki mukayesesinden demiyorum, ettiğim melisa bu imiş!> 
çünkü mukayesede, her iki taraf Bu ufak fıkra, zannederim. bu 
ta ,görülmüş, tetkik edilmiş, iyi .bahiste çok şeyler anlatabilir. Bil
kötü anlaşılmıştır, burada ise her hassa şunu anlarız ki, kontesin 
han.su Teel bir şey muhayyel bir lbilhassa ahen~ine meclub olarak 
şeye yaklaştırılmıştır. Aradaki birçok şiirlerinde kullandıi!ı meli-
fark, dm kadar derindir. sa kelimesinin reel kıymeti hak-

Hayat, yaşatlı~ımız ıve tetkike kında müşahedeye dayanan b ir 
imkan bulduğumuz müşahhas fikri yo'kmuş! Bu, onun büyük 
mevcudlar ve hakikatlerden te- şair olmasına bir mani teşkıl et
rekküb eder. Görmediğimi'l, bil- memekle beraber, ihtimal, bir ek
mediğimiz bir şeyi, sadece işite- sikli~ini meydana vurmaktadır 
rek ve hatta kitablardan çıkara- Maamafih, her şeydf'n evvel his 
rak tam bir realite halinde ortaya ve hayal lisanı olan şiirde bu nevı 
koyabilmemiz ise. ancak, çok kuv- yanm bilgilere bir dereceye ka
vq,tli bir kültür kadar çok engin dar s;iz yumulabilse de, lıiltAye 

bir sezişe iMiyaç hissettirir. Nasıl I ve roman gibi müşahede ve ıtetki
ki Gustav Flaubert. o hayrete ıa- kin tam bir kıymet aldı,ğı neviler
yık Salambo'sunu bu iki kudreti de lbu müsamahaya hafiften bile 

Gelgelelim, her türlU imtiva:
ları yok eden zamane Osmanlı çı
le~i yetiştirmek imtivaz ını d~ Ar
navudkctrii tarlalannın elınden 
aldı. Şimdi Karadcni~ F..reğlisi de 
ayni nefasette ve ayni evsaftaki 
çileği - hem de daha ~rken. - y~t_iş
tiriyor. Zarif ambalaılar ıçerısın
de yurdun her tarafına yavılan 
mi~ kokulu m cyva işte oranındır. 

ayni badkuladelikle birleştirerek yanaşılamaz. 

Dedikleri do~u ise, bizim Ar
navudköylüler bu meşru reknibcd:
tcn pek müştekı imişler. !fakla~ 
yok değil.. değil amma, bılınclerı 
de lazımdır ki dünyada hiQbir va
ziyet dbedi olamaz. 

Malum a. her saltanatın mukad 
der bir zevali vardır .. Çileğin bile! 

e. eka.,,. "'Ca! u 

rim. Atların da en iyisini, en gü- vücuda getirebilmiştir. Sanki Ro- Evet, roman ve hikayede buna 
zelini gördükten sonra başka ne is- ma ile Kartaca arasındaki harbin biç imkan yoktur. Hele romantik 
tiyebilirim. Bu arzu içimden ve i~inde yaşamış ıtibidir. Sanki, a· devir j?eçtikten sonra, roman ve 
kendiliğinden j?e}di! sırlar, geriye coğru devrile devri- hikaye gittikçe o kadar çok müs-

İki i:ıey arasındaki münakaşa le, onu, o devre, o heyecanlara, o bet bilgiye ve adeta riyazi diye- ==============:==:= 
daha epeyce sürdü. Süleyman Bey insanlara ve en fevkaladesi. o lev- bileceğim bir tahlile dayanmaj!a yaya benzer bir alemin derinlik
misafirinin her sözüne cevab bu- halara ve tabiate ~ötürmüştür. başlamıştır ki, artık, rivayet tari- }eri vardır. İşte mü~ahede, bura
luyor; onu arzusundan v;;.z~eçir- Öyle ki. denizin coşkun veya dur- kile bu sahada kalem oynatmak da realitenin kendisile beraber 
mck istiyordu; lakin muvaffak o- ~un sularını yalayarak Kartaca kelimenin en hafif manasile an- büYuk bir kıymet almaktadır. B~· 
lamıyordu. Böylece aynld.lar. Bu kalelerine vuran ay ısı.~ını, sanır- cak ~Iünç düşebilir. Ne müellif, nu ihmal eden romancı veya hı
hal İbrahim Beyin ~anım sıktı; sınız, Flaubert, bizzat kendi ~öz. ne de eser ismi zikr~tmeden. bu kayeci nihayet bir takım vak'alar · 
hatta !bu hislerini .gizliyemedi. !erile ,görmüş, o kadar kuvvetle gülünçlüğün hazin nümunelerini, anlabr amma, o vak'a kahr~man· 
Kendi kendine diyordu ki: ürpermiş ve bu levhavı o ihtişami- yalnız başka edebiyatlarda de~l. !arının ruhunu t~T. k'.ıdretı ve 

_ Mademki güzellikle vE>rme- le ve Meta reel seklile tasvir et- kendi yerli mahsullerimizde de hakikati ile ortaya koyduğu iddi
miştir. Bazı büvük muharrirler ve herıgün görebiliriz. Bunun ıçın asına ı?i~emez. Kısa bir m:saı 

di; ben onu almasını bilirim! şairler de. böyle bir tariht hads muhakkak bir kitab alıp uzun u- daha vereyim: işte Hüseyin Rah-
Sarayına döndüğü zaman Var- kudreti vardır. Burada muhayyc- zun kanştırma~a da lüzum yok- mi. Çocukluğunda ve ı?ençlii?inde 

sak aşireti reisini davet etti; ona leyi hakikat kadar kuvvetli bulu- tur. Rastgele baz1 mecmua ve J?a- pek iyi tetkik etti~i. çünkü içinde 
ikramda bulundu. Toros ve Kay- şumuz da bundandır. Fakat bunun zetelerdeki hikayeler arasında da, yaşadığı İstanbul mahalle haya.tı- ; 
seri yaylalarında kıl çadırlarda ve ı;.ı;ibi pek nadir sahsiyetler haricin- tefrikalar araSlnda da, böyle, ya- m tarihe vesika olacak bir realıte 
ıeniş çayırlarda hür. b_ir hayat ya- de, hakiki şahi~!erde_n. n;uhayyel şanmamış, görülmemi~ tetkik e- ile yazabilmiştiT. Halbuki onun 1 

şayan bu adamlar ıy~ b~ici ol- ve rivayete must~nıd bır takım dilmemiş parç3Jara sık s1k rastla- mukallidleri. bu sa:.'rnda o.ndnn 
maltla meşhur ıdiler. lbrahım Bey başka realiteler yaratmak iddia- •albiliriz. Bilhassa ~enc;lerin ede- çok ı?eri kalmışlardır. Nasıl kı. ha- : 
Zülkadir oi{lu Süleyman Beyin a- sında ıbulunanlar, çok kere, sun'i- biyatında bu neviden kusurların yatı itibarile ~osyeteye. P.ek sokul- ı 
tından bahsetti; ona mutlaka sa- nin bazan gülünç bazan a<:ıklı nü- bir tenkid adesesi önünde daha mayan Hüseyın Rahmının, meş- . 
hib olmak istedi,~ini, bu yüzden munele_rlnde~ baska bir şey ı?eti- fazla ~şledii!!n~. şahi~ olmak- nıÜyetten sonra yaztlı~ı bir kmm 
uykusunu kaçırdıt?ını söyledi. rememışleı:dı: .. Burada, ~a!a~zın tayız. Mesela bmsı Eyubsultanda romanlarında içtimai hayatın faz: ' 

A iret be . ellerini göğsüne kitaıbdan b~l~sı. k~~ar elı;.n!_ZJ~ te- bir vak'a tasavvur. eder. Ora:r:ın la mübala,galandırılmıo;. ve .. ~.elki , J . yı ması ve gozlerımızın goruşu ol- mahalle hayatını. ınsanJarını J!OS- de çapraşık bir cephesıni goruvo· , 
vur u. madan en basit bir otu bile tanı- termek iddiasındadtr. Fakat bÜ- ruz. Bu cepheden tetkik edilirse, 

. - Emret sul.~nım. hemen uçup yamayacağımızt, tanıyamayınca tün ömründe Eyübsultana tbelki 1908 den evvel yazdığı rol!1anları 
gıdek, hem k S~ley~an~ı:\. da~tı da onu tarif ve tasvir edemiyece- dört kere va gitmiş, ya gi.tmemlş- sonradan yazdıklarına tercıh et
başına yıka •, , em e u un a a- ~imizi kaydetmek isterim. tir. Oradaki imamın. dükkancının, memek kabil değildir. Şiire ~.clil'!~ ' 
rını alıp gele.ıt .. · • • . Colette, meşhur bir Fransız ka- memurun. oradaki sabah ve ak- ce. Fakat burada susayım. Çunk? 

O <llJunları yapardı; lakın . İbra- dın romancısı, gene kendisi ka- şam havatımn, oradaki ıztırab ve yaşanmamış Pdeb\yatın bu P~ a~!l 
him Bey iki Anadolu devletı ara- dar meşhur. ince bir kadı.n şair neş'elerin, muhakkak. Rumelihi- nev'inde J?i,ttikce o kadar fceı nu
sında har'b bahanesi olacak şey- olan madam Kontes dö Noailles sanndaki hayat ve tabiatc benze- munelerle kar~ılaşmda başladık 
!erden çekiniyordu: hakkında şu hatırasmı anlatıyor: diğini kat'ivetle nasıl iddia ede- ki... .. 

_ Hayır ... Gürültüsüz ve ha - «'Bir ~n Anna de Noailles beni bilir? Bunun için, kat'i sure~te, ~- Bu mevzu dahilinde sıırden fle-
bersiz yapılmalı! Ben yalnız. dedi- ziyarete gelmişti. Kendsiini balı- rada da öteki mahalde ol~ugu gı- lecek yazılanmdan birinde bııhsc-
ğim atın getirilmesini isterim. çemde gezdiriyordum. Bir aralık bi daha yakından maşerı hayaota o~e~im . H_~}~:~ •• 'f.~~;.i,_9~~-~;~~~! •• 

_ Pekala, yaparız! kokusundan pek hoşlandı~ı bir karışmış olması ~azımdır. Sadece ......... T ...... A ...... K V 1 M 
Aşiret beyi ~itti. Yörükler ara- nebatı •bana ciistererek sordu: milli hayat ve tıpler demek.~e ~.e 

(A~ı sayfa s sütun t de) _ Nedir bu? işin i<Jinden sıynları:az: Çun~uı. 
................................................. muh.tin ve hatta ıtabıatın bıle ın-........................ -............................... san ruhları üzerinde milli realite- MAYIS 

iSTER 
iSTER 

iNAN. 
iNANMA 1 

Gazetelerimizde alt alta iki 
telgraf çıktı, ikisinin de ilk kay
nağı Vaşi~ton. 

Birinci tel~afta şöyle denili
yor: 

- Bay Ruzvelt sıhhi sebebler 
dolavısile nutkunu söylemiye -

İkinci telgrafın getirdi~i ha -
ber ise şudur: 

- Avustralya Başvekili Bay 
Ruzvelt ile bir saat konuşmuş -
tur. 
Bu iki tel,grafı okuduktan son

ra yekdiğerile telifi kabil oldu-
ğuna: cektir. 

iSTER iNAN, 
iSTER iNANMA 

den başka bir takım değişik ür- Rumi ıenc 15 
pcrmcler vücuda getirdiği muhak- 1357 
kaktır. Gene mesela bu Eyübsul- M:;. Rosmi ıono 

Arabi ıe:to 
l86G -Hıı:ır 
10 tan mcvzuunda şunu da kaydede- :ı 1941 

biliriz: mezarlık içindeki bir evde 11---=--~~:"":=:~'f;::-----ıı 
oturanların ve böyle bir evde do- PERŞEMBE 
ğup büyüyen ve hatta ihtiyarlı- 11-G~0~. "~~~· .:-:----:;"~--ır.::~711 Yanların ruhunöa, muhakkak ki, R. Ahır lMSAK 

S. D Anadoluhisan kıyısında oturan · 
insanların duygularından büsbü- 5 •s 18 

s. ı.J. 

8 :ı9 

7 20 tün başka bir takım hadiseler 11teÇ- 11 ~4 
mekted ir. Bir takım ref ou lem en t- ll-~-=o~~.!!..1 .-.--.. -, n~d::-i 1.A:-;kf-am--i,yr:.::ur:-·n 
Jar daha uhrevi bir şekil almış-
ıardır. Hasılı, ne ı eyım, 11tayrı 

s. o. 
2ı 09, 

1 50 

b·ı . . .,, D. S. ıl)· S. JJ. 

suurda anca~ 'Pek kuvvetli bir 

11 

VE.· ıs 10 1'1 06 ı!O 19 
tahlilcinin sezebileceği - o da se- 4. f>l •· 8 -i8 ~ -
zebilirse! - ~zli ve esrarlı bir rü- bd:::db::b:d=~::::!::======:::!I 



il .. ,.. SON POSTA 

Telgrd, Tele Ve Telsiz llaberleri 

verilirken 
a ~wıe .. 

Cörçil bugün Hess 
için beyanatta 

bulunacak 
Eden : " Bu hadise 
hiç de hayreti mucib 
olmamalıdır,. diyor 

Londra, 15 (A.A.J - Bu.ı:;ün Cör 
çıl Hess meselesı etrafında be-
yanatta bulunma:.ı muhtemeldır. 

L ndra, J 3 ( A.A ) -- Eden söy
ledıgı bır nutukta, Hess mesele
sını ma ederek ezcümle demiştir 
ki: 

<ı- Almanlar tarihe karşı mü -
cadele ediyorlar. Cebirle prensiple. 
ri kurmak istiycn bir miktar insanın 
ilrtilaf emareler.ini görmek hiç de 
hayreti mucib dcğildir.n 

Irak Nazırlarının 
Japtıkları seyahatler 

Ankarada bulunan 
Harbiye Nazırı Tah
rana da gidecekmiş 

Ba~dad, 15 (A.A.) - Fevkalade 
bir vazife ile Hicaza, kral İbnissu
uda gönderılmiş olan Irak maliye 
nazırı bu.gün Bağda<lda beklen
lnektedir. 

Dığer taraftan hali hazırda An
iarada bulunan Irak harbive nazı
rının Bddada avdet etıtikten son
ra Tahrana !lıdeccği bıltlirilmek
tedir. 

Amerika Irak me"'elesinde 
tavassutta bulun11ay1Jr 
Vaşington, 15 (A.A.) - Blrle

•ik Amenka har!cive nezaretinin 
yüksek bir memuru Amerika hü
ktlmeotinin Irak meselesinde tavas
sut teklif ettığ'ıne dair olan şayia
ları tekz?b etmiştir. 

''Bu harb yalnız 
ingilterenin harbi 

değildir,, 
Amerikanın Londra 
elçisinin beyanatı 

Londra. 15 (A.A.) - Amerika
nın Londra büyük elçısi irad ctti-

iı hır nutukta ezcümle demiştir 
ki: 

•- Diktatörler müştereken ha· 
reket ediyorlar. Buna mukabil 
düm•adaki hüsnünivetı: bütün e:
kek ve kad nlar da müştereken 

hareket etmelidirler. Hürriyeti se-
0ven mılletler bu muharebenin sa-
de İnı!ilterenin mücadelesi olma
dı~ını idrake başhmışlardır.~ 

Sefir. Amerikanın İngiltereye 
daha bÜ'tÜ'k yardımda bulunacağı
nı övliyerek nutkuna nihayet 
vermiştır. 

Amiral Darlan 
Ribbentropla 
görüşecek 

Londra 15 (A. A.) - Amiral 
Darlan Vifiden hareket edect!ktir. 
Amiralın Fon Ribbcntrobla ııörü -
teceği söylenmektedir. 

Vişi 15 (A. A.) - Dünkü na. 
2ırlar medisinin toplantısında mü
him kararlar verilruği zannedilmek
te idi. Ncırcdilen tebliğ ümidlerin 
Wlafına mühim huıuılan ihtiva 
etmemektedir. 

lngilizler Libyada 
iyi vaziyette 

Kahire, 15 (A.A.) - Askerime
hafitden bildirildiğine ~re İUJ?i
lizler şimdi Li.byada !nisi:v atifi ele 
ahnışlardır. İngilızler, motörlü 
d8wiye kollarile düsmanı Tobruk 
'Ye Sollumda bırpalamaktadırlar. 

Ticaret ve Ziraat Vek: ileri 
yakında Adanaya g~diyorlar 

Ankara, l 4 (Hususi} - Tica -
ret Vekili Mümtaz Ökmenin bütçe 
müzakerelerini mütcakıb Adnnaya 
gideceği haber verilmektedir. 

Ziraat Vek1lı Muhlis Erkmenin 
de önlımiızdeki Cuma giinü Ada • 
naya gitmesi kuvvetle muhtemel • 
dir. 

r aDSIZ. 
Alman 

anlaşma11 
I nlaşma Vişi hükumeti 
tarafından tasvib edi.di 

Hess'in bıraktığı Noksan kibrit sızv~~~~ 1 t.ft~ı;;~r:- Oii Fran -

kt bl k t 1 Na.zırlar mec!ısı Mareşal Pe -ma u ar... u u arı taınin reı lıtı a tında toplanc.rak 
. • . Am.ral Dar lanın Fı ar.sız - Alman 

~~tarafı J ancı. sayfada) . ~Bastarafı 1 lncı s:ıyfl'~:ıl mtizakerelerı hakk noakı ızahatını 
Hess ın battı barekctı hakkında zakere•ını yaparak kabul ettıkten dınlem ş ,.e bu anla ma metnim 

rayiç nazariy~lerden . bi~ tanesi, bu sonra İnhisarlar Umu~. Mu~urlüğül ıttıfakla ta vıb t: tmi~ ~-
hattı hareketin, < Mcın Kampfıı d_a ı teşkilat kadrolarına muteallık ka - Bu mu ak r>ler n tesirleri ) a _ 
hazırlanmasına çok yardım etmış nun liiyıhasının müzakeresine geç - kınaa oru ecek ı. 
olduğu iki tezden ilham almış bu • miştir. Anlapna 
lunmasıdır. ~u iki_ tez şunlardır: ~addelerin ı:nüzakeresin: geçil - Londra 14 (AA.) _ Royter: 

1 lngıltc~e ıle barbetm~emek, mcsı mu?asebetıle bu te!kıl~t kad - Vıchy'dcn gelen haberlere gö 
2 - Bolşevızm aleyhtarlıgı. rosuna aıd kanunun yenı bır takı::n re: eşya \e k ymetler nakh\ atı 

İhanetle itham masrafları istilzam edip ctmedii:i ha.kkında aktedıl~rı yenı anlaşma 
Ar.kadaşlarının hepsinden ~aha hakkında sorulan bir suale ccva - mucı;bınce. ışgal altındaki mmta

idealist olan Hess, kendi~ini lngil. ben Gumrük ve inhisarlar Vekili ka ılc ışgal aıtında bulunmı ·an 
tere ile barb ve Rusya ıle pakt kar- Raif Karadeniz yeniden hiçbir m!ll- mınta ·a ara~ında eş\ anın serbest
şuwnda görünce, sanıldığına göre, raf ihtiyar olunmadığını bütçesile çe naklıne mlis:ıade olunacaktır. 
tamamile hayal inkisarına uğramış verilmiş olan tahsisat çerçe~·cııi ı - Yogime tahdıdat bö.Zl ıptidai mad
ve binncticc Avrupada yegane c - çinde lıealınmıı olduğunu söylemiş- delere aıddır. Frank tediyatrnda 
min memleket olan lngiltercye kaç_ tir. tahdıdat yoktur. Fakat altın ve ec-
mıştır. Söylendiğine göre, Hcss, hı- Noksan kibrit kutulan nebı para münakaleleri yasaktır. 
raktığı mektubda, Hitlcr'i, parti - Kibrit inhiaarının vaziyctile kib- Geçen hafta Parıstc Amiral 
sini üzerine kurduğu prcnsiblerc i. rit kutularında noksan ve kibrit • Darlan ile Alman makamlan ara-
hanct etmekle itham eylemiştir. !erde tesadüf edilen tehlikeli arı - sında imzalanan anlaşmanın bu 

İhtimaller zalar ve Hatlarına yapılmakta olan ay sonlarında mer'iyete girmesi 
Hcssin, Almanyanın harb ııi - on para zamlar üzerinde Ziya Gev- muhtemeldır. 

yasctile derin anla~azlık halinde her Etili (Çanakkale) tarafından --------
bulunduğund•n ve belki de iki ınem sorulan suallere karşılık olarak ver ·ı ·ı· Alman 
leket araaında sulh sartları teklif e. diği cevabda lnhi!larlar Vekili, kib. ngı iZ ve 
debilccek vaziyette olabileceğini rit inhisarmın 20 sene müddetle bir • 
sandığından dolayı, lngiltereye gel işletme şirketine tevdi edilmiş bu- ajanslarına göre 
miş olması ihtimali gayri varid de- lunduğunu ve bunun kontrolu ve 
ğildir. Fakat tebarüz ettirildiği veÇ- kibrit fiatlarının tayin ve te!lbiti i
hile, bu gibi tekliflerin lngilteredc §tnın Maliye V ckilletini ı.lakadar 
hiçbir tesiri olmıyacaktır ve İngil - eylediğini. kibritlerdc görülen arL 
tere, harbi muzaffer ıonucuna ka. zanın harb dolayısilc başkn ycrler
dar takibe azmetmi~ bulunmakta - den temin edilen cezanın bu arı -
dır. zalara sebcb olduğunu, bunun ısla-

110ilumu ne zaman tekrar hı ve kutulardaki kibrit adedi nok-
rörec~,, 

Londra 1 '4 {A.A.) - B. Rudolf 
HeS1'in paraşütle fskoçyada inmesi 
hakkında dün alcıam neşredilen ha 
herler Londranın bütün mahfclle -
rinde çok büyük bir merak uyan • 
dırmış ve bu beklenmedik hadise
nin scbcblcri hakkında birçok tah
minlere yol açmıştır. 

B. Hen, gazete muhabirlerinin 
verdikleri haberlere göre. kıaa bir 
müddet katdığı çiftlikte oğlunun 
fotoğrafını göstererek 'Onu, Al _ 
manyada bıraktım. Kimbilir ne za. 
man tekrar göre<:eğim? ıı demiş -
tir. 

Son haberlere göre B. He!ls.in 
ancak resmi i"lhsiyetlcrle temas e
debileceği meçhul bir seınte gön -
derikliği öğrenilmiştir. 

Kız ldeniz harb sa~ası 
( 3aş:ar,.fı 1 İnc.i sayfada) 

rüscfer eden her vapur ınaynlerle 
ve diğer harb tedbirlerıle tahrib e. 
dilmek tehlike İne maruzdur. 

Alman hükumeti Süvcy§ körfe -
zini ve Suudi Arabistan suları ha. 
riç olmak uzere Akaba körfezini de 
ihtiva etmek Üzere Kızıldeııizin fİ
mal kısmında seyrü111efer etmeme
lerini vapurlara ihtar ediyor. 

Dün gece bir garson 
· ,çaklanarak 

öldürüldü 
Dün gece geç vakit Gala.tada 

bir cinayet işlenmış. bır sabıkalı 
Kadri isminde bir ~arsonu bıçak
la varalıyarak öldürmüstür. 

Oinavet etrafında edindiğimiz 
mallımata göre, vak'anın sebebi 
ve cereyan tarzı şudur: 

Galatada Nccatibey caddesinde 
Vasile aid işkem~ci <iükkanında 
~arsonluk yapan Kadri adında bi
ri, son günlerde o civarlarda ,gay
ri muayyen ver1erde yatıp kalkan 
Portakal Mustafa adında bir sabı
kalı ile henüz mahiyeti anJaş·Ja
mıyan bir meseleden dolayı ôar
llln bulunmaktadırlar. 

Dün gece ~eç vakit işkembcd 
dükkanının öniindP dolaşmakta o
lan Portakal Must:lfova. ~ar<ıon 
Kadri bir göz ic;arPti vapmış, o da 
bu harekeı!e hid-ietl,.nerek Kadri
ye hücum etmistir. İki taraf ara. 
smda bir mü.:fdı>t de,·am enen bo
ğuşma esnasınd:l Portakal Muı::ta
fa bıca/t!nı çeker"k, gar ·on K&.<l
riyi kasığ ndan al!ır surette yara
lamıştır. 

Aldığı bu bırak varasının tesl
rile kanlar içinde yere !=P!'ılen .gar
son bir miiC!rl 0 t sonra ölmüştür. 

Katil. hadfsevi müt ak•b vcık'a 
mahalHnden uzaklaşmış, b~ semti 
meQhule ·kaçmışt:r 

sanının önüne geçilmeıi icin lazım 
gelen tedbirlere başvurulduğunu 
bildirmiştir. 

Maliye Vekilinin izahatı 
Maliye Vekili Fuad Ağralı, kib. 

rit fiatlarına yapılmakta olan :zam 
veya tcnzilin mcvcud mukavele 
hükmüne göre dolar fiatında gö -
rülen temevvüçlerc nazaran icra e
dildiğini bildirmıttir. 

Hatiblerin iatekleri 
izzet Arukan (Eskişehir) lnbi. 

sar İdaresi kadrosunda görülen mu 
rakabc beyetınin Vekalet kadrosu 
içinde yer alması lazım geldiği roü
taleasında bulunmuş, Ziya Gevher 
Etili de ayni noktai nazara iltihak 
ettiğini söyledikten ıonra ibtısaı 
mevkilerine aid "cetveldeki bazı va
zifeler üzerinde durarak bunların 
esas kadroya alınmasını istemiştir. 
Mazhar Müfıd, müdür muavinlik -
lcri :ihdasında bir :zaruret görülme. 
diğini kaydederek kadro ve tcşki -
lat üzerindeki düşüncelerini izah 
cylemiııtir. 

Kadro ve mı.;... mevkileri 
Bütçe encumcni reisi ismet E • 

kcr (Çorum) ve mazbata muhar -
riri Sırrı Day (Trabzon) kadro ve 
cetvellerdeki vazife ve mcmuri -
yetlerle bunların encümende tct • 
kiki esnasında gördükleri tadiller 
etrafında izahat vermişler ve bu 
müzakerenin ıonunda kanun liyi -
hasındaki kadronun tetkiki için 
muhtelit bir encümene verilmesi 
hakkındaki talcrirle layihanın büt
çe encümenine iadesi, umum mü • 
dür muavinüklcrinc aid vazifelerin 
kadrodan çıkarılması, ihtıaas mev
kilerinden bir kısmının esas kadro
ya alınması taleblerini ihtiva eden 
takrirlcr olcunmu~ ve reddolunmuş.. 
tur. 

Bunu takiben kanun diğer mad_ 
dslcri okunarak kabul cdilmi~ ve 
birinci müzakeresi bitirılmiştir. Mcc. 
lis Cuma günü toplanacaktır. 

Dün geceki feci 
kamyon kazası 

Dün gece Şıslıdc bir kişinin Ö
lümıle neticelenı~n bır kamvon ka
zası olmuştur. Şoför MehIT;crl oğ-
lu Cemal Çakma~ n idaresindeki 
Çataka 97 plaka sayılı kamyon, 
dün Ji?eCC Sışlı caddesınden sürat
Ie ilerlerken bu sırada volun lbir 
tarafından diğer te.rafuı.ı ~ecmek
te olan Raift>asa ::ıpartımanı kapı
cısı Suada çarpınışt•r. 

Kamyon sı.iratle gittii?inden bu 
çarpma çok ani \•c şiddetli olmuş, 
zavallı kapıcı kamyonun tekerlek
leri altına düşc~k feci bir şekil<i.e 
ezilmiş ve ölmüştür. 

Şoför vakalanmı .•. kaza etrafm
dA ~kikata l>aşlanmıştır. · 

(Bq tarafı 1 inci aayfada) 

lerin hitamına intızar olunması ri
ca edılmekt.cdir. 

Müzakerelerin ne!İceleri 
Bıerut 14 (AA.) -- D. N. B. a -

jansı bıldıriyor: 
Ba{!daddan alınan haberler, 

Irak harbıye nazırı Şevketin An
kara eyahatı netıcelermin mem
nunıyet verici oldui{•ınu ve nazı
rın Bağdada avdctit\e sükünetle 
intizar edildı~ini bildirmektedir. 

Bağ'dad siyasi mahfelleri bu se
yahatın neticelerine Yakınşark 
vazıyetınin müstakbel inkişafı ba
kımından büyuk bir ehemmiyet 
atfedıyorlar. 

Harb vaziyeti 
Berut 14 (AA.) - 15 numaralı 

Irak telblilti: 
Üç düşman bomba tayya -

resı bı.ıı.g:ün Almu~sayah karargahı 
üzerınde uçarak mütcaddid bom -
balar atmışlardır. Hasar ehemmi
yetsızdır. Bır tayyare d~şürülmüş 
ve mı.irettebatı esir edilmiştir. 

Dün saat 19 a doğru İngiliz tay
yareleri mtitea::ldıd karargahlar ü
zerinde uçmuşlarss. da bombaları
nı atmadan Irak tavvnrel·~ri tara -
fından tardedılm şl,.,rdir. 

Bir duşman bomba tavvaresi 
Alnastivah üzerınde uçmuş ve 
birkaç 'bomba atnuştır. Fakat ha
sar olmamıstır. 

Akdenizde AITan torpil 
ge r.i'eri 

(Baştarafı 1 inci sayfada) 
meb'us hükumetin Vichy nezd"n • 
de protestoda bulunup bulunma
dığını sonnustur. 

Harıciye n:ızırı Eden verdiiti re 
vıMl>da bu haberı yalanlamamış. fa
kat Vıchy'ye b!r protestonun bu
günkü .şeraıtte yapıla<:ak bir şey 
olduğu fikrin:ie bulunmadığını söy 
lemıştır. 

Eden'in Fransız - Alman anlat
mua .baldÜnda beyanatı 

Londra 14 (A.A.) - Hariciye 
nazın Eden. buı?ün Avam Komn
rasında, Frıınsacla iki mıntaka hu
dudunda kolaylıklar ~östt'i"ılmt'si 
ve işgal masraflarınııı azaltılması 
hakkındaki Fransız - Alman an -
laşması hakkında beyanatta bulun 
muş ve demiştir ki: 

Bu sözde fedakarlıklara muka -
bıl Fransanın ne ı?ıbi fedakarlık -
!arda bulundu~:.ı hakk nda hic bir 
resmi beyanat vapılmamıstır. I•'a
kart anlaşma. ViC'hy'de, iş b:rliği 
zımnında yeni bır adım olarak te
liı kkı edilmektedir. 

Amiral D.ır1arıın kabul etti~i 
fedakarlıklar ne oıur.;a olsun. 
Fransız milletınin, kcni kaynakla
rını Almanlar !arafından sistema
tik surette tJlan edilmesine mani 
olmak •çın ne kad'ilr gayri muk -
tedir bulunu~;ı bulunsun kendı 
arzusu ile Alınan <lavası icin calı
sacaok. bu suretle kendi ı:ztırabları 
devresinı uzatacak ve kendi istih
lası .gününü l!erilestirecek kadar 
asil an'anesin~ sadakatsiz buluna
cajlına inanmak i.stemivorum. 

jlless Mısırdaf 
doğmuş 

Hırvatistan tacı 
İtalya Krahna 

Hess hakkmda ihtiyar teklif edilmiş 
dadısmm beyanatı Budapeşte 14 <AA.> - of 

Kahire 14 {A.A.) - B. H.udolf Mag~ar Nemzet ,azetes n ı 
Hess'in ihtiyar dad111 Frau Paula, dırdı.itine göre. Hın•atlar H 
Reuter ajansının munabirine husu - tacını İtalyan k'Tal.ııa t ı~Iıf 
si olarak verdiği bir mülakatta şun- ccklerdir. Bunun ıcın. Hı \ 
ları söylemiştir: yetı 16 veyahud 17 Mav sa R 

< Rudy'nin deli olduğuna inan - mava gıdecektıı· 
m yorum. Bence ya nazi partisinde DıJ,!er taraıt n, Pres Ur" da 
büyük bir yarık açılmı~, yahud da kan ve Slovakvadakı Alman e 
Hess, çok vasi bir plan düşiınmü • grupunun {!aze e ı dan Gr z 
tür. Rudolfa gençlik çağlarına ka - gazete ı de. H r\ ntıst nın It;ıl 
dar ben baktım. O, geniş fikirli, mc ırkından b r kralı olacag nı 
tin sec"yeli ve son derece namu~lu min ctmekt ~a r. Bu gcızet n n 
bir çocuktu, Pek küçük yaştanberi rıh ettığıne ızor0, Hın. at 
Almanyanın m,ağlub edilemez bir müstakil bır den l t oldu 
kuvvet olduğunu iftiharla söyler ''C İtal) an kralı bu tacı bıvat ken 
gerek mektebde gerek başk.ı sa _ disi ka.'bul etmıyec k ve bu ea 
halarda daima birinci olmağa çalı- tenin Roma muhab r ne ı?Or , 
şırdı. Bundan başka mühim siyasi de Spo!eı•c'vı Hırvatıstan kralı 
meseleler üzerinde babasile müna- larak ~österecPktır. 
kaşa etmeği adet edinmişti Bütün Macar .ı;razet ~ler , bu 

Mısırda doğmu!I olan Hess, ilk ber'i birinci sayfalarında v rm 
tah ilini bu memlekette yapm1ştır. te. fakat baslıklar na bır ı t fh 

Amerikada 
tahminler 
( Baştaraf ı 1 incı sayfada) 

tahmınlerı ve Alman resmi noktai 
nazarını bildiren uzun Londra ve 
Berlin t.elITTaılarını neşretmekte
dır. Umumi kanaat, Hcss'in, Nazı 
partisinde vukua lı!elen hır anlaş
mazlık neticesındc: kendısmı kaç
mak mecburıvetınde hıssettiği ve 
bu anlaşmazlıgın da. tahmınlere 
göre, Hıtleruı Rusya ile daha sıkı 
ba,E!lar tesisi iu siyativınden neş'et 
eıtmış oldugu merkezmciedir. 

Gazeteler, başmakalelerınde, 
'b'ilhassa. hadı:;en n doi'!uracağ'ı 
neticelerden ve Nazi partisinin 
Hess'in ka~ası ıle kendisini gös
teren dahili vazıvetindcn bahset
mektedir. Bazı mahfellcr. bu ha
disede, Nazı partısindc mümkün 
bır ikilıiiin ılk emarelerini gör -
mekte, dığer b:ızt mnhfelle:::- ve bu 
arada bilhassa radvo mi.lnekkidle
ri, halkı buna ınanmaktan ihtiraza 
davet etmektedirl~r. 

Nevyork Tıme'>. Çörç ltn belki 
Hess ile bir ~··rüşmecle b..ılunacağı 
haberini vermekte, di.f!er _;zazc-te -
ler de Hitl~rın partı z:maındarları 
ile ı:röniştüğünü bildir<'n Berlin 
telITTaflarını nesrevlemek'eılir 

Nevvork Timcs ~azetes"nin Va
sington muh:ı.birine ı?Öre. Ameri -
kan devlet memurları Hess hadi -
sesi hakkındu ne düsüneceklerini 
bilmemE>ktedır. Diğer taraftan Nev 
vork Herald 'rr bune ızazetesine 

göre, Rıızvel•in Panam rikan kon 
feransında c.;övl vecel!i nutku c:;on
rava bırakmasının sebebi Hess'ın 
kaçmas•dır. 

Aman - Rm münascbati 
Vasington 14 (A.A) - H~c;s'in 

kaçışı hakkında bircok Amerıkalı 
vüksek memurların kanaati şudur 
ki. HitlE"rle Hess arasınd Rusvaya 
ve Alman - Rus münasobellcrine 
dair ihtılıif çıkmıstır. 

Haricive naz•rı Hull, dün sabah 
Hess'e aid henüz resmi hiç bir 
tel'!l"af almad ğ"ını sövlemiştir. 

Hesa'in yapacağı ifpat Berlind.e 
merakla bekleniyor 

Stokholm 14 (A.A.) - Rcu -
ter: 

Gazetelere gelen haberlere gö -
re, B. HelS'tn lngiliz makamlarına 
ne gibi ifşaatta bulunacağı Berlin
dc merakla beklenilmektedir. Ber
linde B. Hcsa'in tedricen mcs·uı va
zifelerden uzalc.laştınlmış olduğuna 
ve bir <facia" olan hastalığına ıs • 
rarla işaret edilmektedir. Bcı:lin'de 
söylendiğine göre firar hadisesi ne 
dahilde, ne de hariçte bir mana i
fade ctmiycccktir. 
İ Stokholm' da zanncdildi-~hıe c/i 
re fimdi bazı idamlar yapılması İm
kan dahilindedir. Halen bazı kim -
selerin yalnız tevkif edilmiş olma. 
sı nazilcrin mahirane bir oyunudur. 
B. Hess·İn yazdığı veda mektubu -
nun neşredilmiye<:eği zannedilmek.. 
tcdir. Maamafih yakında bir tebliğ 
c11lcarılecağıl tahmin edilmektedir. 

Pe simet stoku vUcude 
getirelecek 

<&. tarafw 1 inci sayfada) 
nen hazırlanan kararname de 
Heyeti V ckılece tasdik edildi. 
Kararname şudur: 

Toprak Mahsulleri Ofisi e
linde bulunan veya imal cde<:c
ği unların bir kıımile ve Tica. 
1'Ct V ckileti tarafından tayin 
edilecek miktarda peksimet 
yapmaya ve bu peksimetlerden 
memleket ihtiyacı olarak ıtolt.. 
lar vücude getinneie memur e
dilmiştir. Bu pekaimetler ibti • 

işareti ko:vnıaktan da halı kaim 
maktadır. 

Hess 'in bıraktığı 
notlar 

(Bqtarafı 1 inci aayfacia) 

oldu~a uzun notlar bırakmtşt r 
Bu notlardan anlaşıldığına go 
Hess, keodısıııi, kendı mısıvatıvı 
ve chakıkatı İngıltereye f;?orme 
ğe, muvaffak olmak şartıle, b 
uzlaşma anlaşması ılc harbe n.h 
yet verecek bir İngıliz - Alma 
sulhünü elde edebilecek vazıyet 
sanmakta ıdı. Hess'ın bu harcketı 
hakiki imkanlardan tamam le ga 
fil bulunduğunu gosterdı!! ncıen 
dolayı ve aynı zamanda \apılı.ş 
tarz; sebebıle. ancak Hess ın sa -
biıt fikirlere saplanmış olması ıl 
kabilı izahtır. Bu hareket. her 
şeyden evvel, H ss'in vahım su -
rette hasta bulunması dolayıs le 
daha kolayca tı>maviıl cttig muP
hem insani düşünoelerdcn ılham 
almışa benzemektedır. 
a İngiltere harbe devam ediyorsa. •• • 

Rudolf HC$, malum olduğu u -
zere daima valnız pek az kış v 
açık olan Alınan başkumaııdanı.2 
planlarını pek tabıi bılmemekle 
beraber, bütün şiddetıle sevkedı
len Alman - İngıliz harb:nın. J n 
~ilteI"eye vapılacak yardımlar h ı 
ne olursa olsun, .nukaddc- urctt 
İngılterenın yalnız bir maıUühı -
yetine degıl. fakı:ıt tanı ımhasına 
varacaj:!ına emm olmak ıcın ol -
dukça mali'ıma~ sahıhi bulunuyor
du. Hess, Almanyan•n valnız a -
keri kudretı hakkında <!egıl. f -
kat dahili ve ekononuk \azı) et 
hakkında da İngılteı-cnin \!arılı 
fikirlerden harek,.t ettığm• bilıv r 
du. Bıraktığı yazılardan sarıh su -
rette şu cihet m~ydana cıkmak -
tadır ki. Hc.ss'e ı;>re, İngıltere har 
be devam ediyorsa. bu ln(!ılız f
karı umum1vesı:nın Cörç 1 ve zum 
resi taraf ndan aldatıldıi!ın an no 
la'<-ıdır ve. Hess'in vazdıgı g bı 
sırf bu zümre dünyanın sulha ka
vuşmasına manı olmaktadır ve bu 
da ada halkı için müthis netıceler 
doı!u ra~a ktır. 

Hesa lord Hamiltoa•a anyor 
Rudolf Il{>SS, hakıki vazıyet 

hakkında başka İngılız şahsı~ -
lermi avdınlatmaı?a muvaffak o -
lursa, İDf{iltereyi bu~nku zımam
darlarının delilikı hakkında ıkna 
etmenin mümklin olabılcceğinı 
sanmıştır. Rudolf Hess. Lord Ha
miltonun şahsında. aradığı şahsi
yeti bulacağını zannetmekte ıdı 
Hess. Lordla pek muhtemel o]a -
rak 1936 da olimpiyadlarda tanı, -
mıştır. Hess, benzini bıttıkten son
ra, Lord Hamiltonun malıkane~ 
civarında paraşütle vere atlamıt
tır. Hess. her halde, Lor!i Hamıl -
tonun ve tanıdıklarının Ingıltere -
de lüzumlu nüfuzu haiz oldukla 
rırlJ sanıyordu. He~. Çörc1l ıle 26-
rüşmede bir fayda olmadığ na ma 
nıyordu. Nitekim, hıç bır suretle 
bizzat İngiliz başvekili ile J.!(irur 
mek arzu etmedii'{ıni sarıb surette 
kaydevlemiştir. 

Rudolf Hess'in vasivetlerınden 
anlaşıldığı ve~hile, kendisi vazife
sinin muvaffakivetin'den emı(l ou
Iunuvordu ve takriben ıki ıünde 
.ı?eri döneccl!ini tnhm:n E'divordu 
Hatta, kendisine avdet için lü -
zumlu benzinin ete verilec ğ:ni sa
nıvordu. Hess. projelerindrn k•m-
9eVe. hatta ailesıne dahi. bahS('t -
memiştir. Ailesini pek vakında 
yeniden ~örecdini ümid etmekte 
idi. 

yaç halinde resmi daire ve mü.. 
eueselerle h.alka Ofiae mal ol
duiu fiata aatılac. 



4 Sarfa 

( J r ....................................... , .... ~ 
~Bugün hava~ 
~şeh ·dl ır· izi~ 
~ a ıyo uz ~ 

Maar· Vek·li dnn Bas 
Birliğini ziyaret etti· 

Şehir Meclisi birinci reis ve · 
kilinin cenaze~i bugii11 11 ·30 

da mer~imle kaldırılıygr-

s 
sa 

mahke e 
k 
e 

Yüksek tahsil talebesi iki ~~nç yolda 
rastladık1arı biF kad1nın peşinde kocasının 

dükkanına · k::ıd;J.r gifmiş~er ve orada 
kızılca kıyamet kopmuş 

: 
f 

Merasisr} 13 de hatlıraÇ(lk. ;
1 . memle/ıet •emalarmı ho • !: 1 f rumak ;,;,, ölen chidle 

· rimiz için nutuklar 
fÖylenccek 

Bugün kahraman hava se - i 
hidlerJTUzin aziz ruhlarını teb- i 
c·ı etm~k için Ffltih parkında- : 
ki tayyare abidesi pnünde tır : 
ihtifal yapılacakıtır. i 

• s.uıt.an~med 3. üne~ sulh ceza karakola gittik.> Merasime iştirak edecek dsı- : 
bakımı dün, haylı ıı rıb bır sar -l Gençler lse rndmların peşme ta vetlilerle aske r ve :polis müf- E 
kıntılı!k, karşılıklı hakaret ve kıldıklarına da~r icıdiqyı külliy,en rezelerı ve mektebliler saat 12 

1
. 

dar,P davasının dur.u.şmasına bak- r~ddetmişler, bunlarqfjn biri de _ den itibaren .verlerini almış 
nuştır. miştir ki: 'bulunacaklardır. İhtifal tam ı 

V:ık'anın ~ah.ra~anlaı:ı .:vüks_e~ı . c- Bayanlar~ Üsküdar iskele - : saat 13 te İstanbul merkez ko- J . • · . 
twıl yapan ıçtımaı rnevkı sahıbı smden .rastlaqıgıqµz yalşn. Ben s mutanı tarafındnrı açılacak ve ı 

İstanbul umumi meclisi birinci duü.kam şahibi ~re karısıdır. İd - h4~nını orad g~niijm. Kahkah~ ~ı: bütün davctJilerle asker! kıt'a .. 1.futad · gazeteciler toplantısı,,genç ressamlar tarafından acıl 
Menhum Neci_p Ser:dcnge~ti iki gençle, .lleyazıdda bir şekerci ~irkeciden tramyaya bitmtiştim i verilecek eti> isaretı üzerine ıı ı _ 

reis vekılı Ncc.b Seraen~eçtinin d.iaya re. dı:likanlılar köprünün lar.ı~an ~apıdıın.Çok giilüror.d4 i ve mektebliler se!Am vaziveti dun saat 17. de Bası~ Bırli~inin olan serl{iyi ide zirnret 'etmişler 
evvelki akşam vefat etmiş oldu _ '(.!sJ?Hdıır iskelesinde şeltercinin ı;ünkü. Sgnra Bahçekapıda trsım - E alacaklar.dır. Bu esnada Fatıh 1 &yotlum:iakı merke:ıınde yapıl -1 dir. Maarif Vekili. ı?CÇ vakte ka 
.rcunu feeSs\irlc haber aldık. Mora Sf!nç kansına takılm şlaı-, ta Be - .vayd:ın indim ! i parkında, Bevazıd, Galata ku - ; mıs. bu_ topla1'o'ıda Maarif Vekili dar matbuat ınümcssillcrıle gö 
Yenışehn ~rafından Bay Ali Rı- yazıda kadar ta-~ib ~derek, n!ha - c- Bahçekapıda mıf> ~ Jelcrinde, resmi daire ve ınües- ı H~s~n Ali Yücpl •. n}i vo belediy~ ~:ne1ercle t>t.ll~n~nuştur. Diln 
zanın oğlu olan Necib serdengeçti yet kpcasmın du~anına sı~ın~n c- Sahi. Bahcekapı SiT>keci _ ! seselerde, vapurlarda bayrak- fi?~.~ R?ktor Lutfı Kırdarla, Paı.11 munas~etJe btrhkt~ bir de ~ 
pek csKı ve- şerefli elr -ı:ürk a le- ka.dının . ar.kas:nda~ ?~aya dahı gır- . den e\rvelki istasyon. Pardon tlay : l~r. ağ;ır, ağ111 var.ıya kadar in- ı· ffiMfetıışi fü?şad Mimaro~lu da ha- zivgfeti yerilmiştir, Resim, dün 
sqı~ ~ uıt J!Üzipc h sletJeı: sa- m~lerdır. Se.K~rcı, ısı .. a, playınca, ı hakim. Dilim dolaştı, Qarı::ı.kaı'.ıı di- ! dmlecektir. İhtiram vakf si zır bM.lu!1muslardır. Ve-kıl ve Ba - kü toplanl~ı.Qi'\n bir inıımu ıe 
h.bı bıı: zattı. Darülfünununtec - muuah le etmış :J.l~ W.f!f<:e ara- yecektim... ~ r" : müddetince bütün ~Pmi ve 61!l Bır}ığlnin misufirleri, h :rliktc etmektedir. 
zacı fakültesinqgı !llezundu. Jş larında kızılca kıyamet 'kopmuş. : fakrikalar düdük çalacaklardıd e 
hayatında nq_mu~l\.1 v.e müteşebbİ NeUcc ise ~alUm: Önce .kara - tas;•on~ani, bayanl§fın ipdiği is - İ BiJatıare merasim mahallin- As/ler-11/l işleri l A"!l'!!'!!"'ll!"!lll!!!'!!.,. ..................... ~...ıı 
bir t\iccar olarak tnıu~. ayni k~k. sonra aa mahkemelık ol - Eh .. 

1 
.h. 1 i deki taryarc abidesi önünde - - - lst=-nbul borısııı 31 

zamanda uzun müdclettenberi ıç - muşlar:~ c- . ı A~' ~ gı ı .. ıak~t. pun - ordu namına b :r hava hiihayı M t d d k b "" Y 
iimai t0ckilfıttta hizmet etmic, sev- ~'- . . 'Ik L k dan hır ~y ~ılqnaz. Ben onların ile für.k Hava Kurumu. Sehir u a y .. e su ay 

...., " ~l\.ercının ,.ı?enç y~ ı va ısta indiiHni ~rmemiştim tr= u 
ıgi ye hürmet kazrınmıştı. Necib evine bağlı brf. adın oldui;ı ~nla- 1 Bu d ı: .... a •ıaeclisi :Ye vüks~ okullar na- ynklamal:;\rı 

-!••11""""S-' 

141/ 5/1941 a~ılı.ş _ kapanış fil\tınıı 

~<ienj!eQti eslsi moclisi umumii şılan, masum tavırlı karısı malı _ ~ .. .. n .. an s.o~ra her ıki g:nç de mına nut4klar söyl~necektir. w ! ııı: • l1 

vilayette, çemi:veU umumiye.i be- kemede hU\ıgi.{r hünıtlir ağlıyarak 1doyu1P,u!çler1nı. ~qkarf'!te U~f?,d1k- Müteakiben mızıka matem Birinci Tilin. Askerlik Dairesi Ba'I 
lediyede ve 1930 cle vı!ayetle bfı _ başına ueleni şöyle aplatmıştır: a.r.ını .. v~ 1!1. ka~)_\ dayP,CJ oleukla- mflrşını çalacaktır, bir kıt'a I ~ndan: 
led. · t • 'd' .:ı - d ı· " rını soylemışlerdir aı;ker hava.ya üç el ate"' ede -ıy,enm ev~ı Ifüı~n. sonra a s- c- T~yzecijLm b\rk{l~ ~ünden- .. . · . . .. 1 - Qosya ve ~ayıd mtmaralı 

1'ınclra 
New-YOflı. 

Cenevre 

ÇEK~ER 1 
Ye k iŞ 

5.22 
132 20 
S0.-
0.0950 
12.89 

Sl Ol'i5 
80 6275 

tanbu1 ugıuını meclısınde aza ola- beri b\W,e m·s~nrru.- :Qijq saat b~ . Mtıl~~pben k~e ş~hlqlerı cekjtir. İ yçdçk sübayların her şene Haziran 
ra~ ç.alı . lır. Ayn.i 2amanda butu.~. fJ,l\\ şuitrırıaa kn: kar-<je - dınlemıştır. Dav~c: ,kaaın.~J5 ya- htifale ;ştirak eden kıt'a - ayınd!\ ~·apılmakta olan ynkla01p -
1930 danben ~ç d '?~ır, ~ _mec- ş.j.mle beraber tevzemi köprüye ~ö- ş_n_g{\ ~ız ~an\~ı) '· J.4çuk. ~~ : ı larla okullnrın Aecid reı-mini lanna. 2 f-lazirl\n 941 Pazartesi ~q_ 
ilsin ::-eis ve~ıı •. m ıfa edı~du. tUrdQk_. Üskyd~ vap,l,lruna bin _ qugtı.J.S. ~ ~e;nın~ı~ , dınl~e~:ceKını ; mütepliib abideye, Halk Par - n\lnd,n 30 Haziran 941 Pazarteıi 
Ticaret odası reısli .nıJe ve Cj!m- diniik Oönü~te Qu g<!n~lcr pe · _ ;ınlayınc .. iiziılm!l~ 'e: ~ • ~:si, Havtı Kurumu, Kolardl\ g&nü ak~mına kadar karıdJ. bu -
huriyet Halk Partisi \ ilayet idare · ? • ~ c- Ben bü~·ü.:iiim,. amma, ne ! ve Belediye namına bJ~er ~: lunduğu ıvbeletce devam ~clilecek -
he~cti azalığında da senelerce hiz- mi~ takt!m ~1 n!'!!' mı. Yan m.ıu ya.payım. madem u.sul b&yle, ye- J l~_kQJl~\ar-il~ .mera une nr 
meti Rôrülmüştfrr'. ~~ arak, so~. ıtttıl~r. ~>baya.~ar. minsiz dinleyin. Yemin eUrıiyo • i ha ·et verilere ır. . tir. 

Bu sene altmış yaşına Rirmiş o- sızınle t n1$abiltr mıvız. • de.dı - rum f kat k d~ d b.. " - .. \ ,1 
:2 -.- Her J\pıf \'C rüıpenin 

yoklama muı).melesi iç..\n şubt-lt>rine 
gelecekleri günlor a!\kcrli~ ım'P.ele -
ıince ayrıc(l ilan edilecektfr. 

lan Necib Serdengc~i bir iki ay ler. Bız .aldırmad.ı.k. YClluımu:a ~e karş; )~lan ro~~e:.~;~ u.yugume ··-·············••oo•••HH•••• .. •········· ...... 
ev'Yel hastalanmış, hastalığmm v~ ettık. Derken. trarnvava, ~.n. Dem.iş, vak'a,Yı ablası _1ıibl nak- Anadoluya gitmek 
laraci~r kanseri olduğu anla - dik. onlar da ukamıman A. Us- lettikteu sonra. şunları ilave et • • 
şı1mış, tedavi ve ihtimamlara ra~- tüme fenalı.k .ireldi. pe:vse, kız kar- miştir: ıstiyenlerin sevki 3 ___, M~ı~ ~u;~da yapılt_n mı!-

men hastalık ıımansız bır süratle d~imle birlikte koc~min ôi.ikka -
ilerIIycrek ölümle neticelenmiş - nına ~rip oturduk. Ara Jan bir - c- Tramvayda bunlar bize tu. 
tir. ..... kaç dakika ~ti. ~ecmedi. ~ene haf tuhaf sözler söylü)-orlardı. 

Necib Serden~c;tinin cenazesi kaı:>ıda_göru_ ·_·ndü. -ıe.r .• B. iri d şand. a Sert duravıın. dedim amıı\3. be -
)c Jd 00 k ceremedim. J?\ıldUm.; Ne y;ıpa nm, 

bulı?Ün saat on hir buçukta Beyok- a ı, uru ıçerı gmp, şe er !S- sinirim nrdJr, kendimi tuıta -
lu zükfır hastanesinden kaldın - tedi. Kocam şt5keri tı:ırttıı. verdi. 
larak beledi9e bin~ önüne ~eti- Fakat. adamın ~özü bende. ~it - marn.~ 
rilecek ve orad:ı bfr hürmet vak- miyor. Artık. bu kadarı fazlaydı. Neticede hakim bazı şahidlerin 
fesi yapılacakt:rr. Belediye ıbina!l Kocam da işin farkına vardı.. ken- ceibi için duruşmayı talile etmiş, 
önünden itibaren Beyazıd camisi- disine ~ne bak•vorsun. $ekerini a- suçlu ıgençlerden birinin de tev -
ne !adar ceıtazc d!avı polis ve it- bp,,ı;titsen.e~~ dedi. Vay sl!n misin kiline karar vermiştir. 
7 '+- fr d t,,..._...,.. ~- sarılar..11. x.__ Fakat, koridora çıkınca iş de -
raı.1~ c a ı <1•111 ... 1..~ 1 ~ söyJi:ven? vzrü ka.banatinden bü-
uına~ me~hS a1.as .nın ~1Ay~ ve yük, üstelik kocamın ü~tne h~ J!.işınis. şahidler. dinleyiciler, ta -
belediye ffletıSublılı"ın;'tl rJ:or~le cınn etm~ mi? B:z, ~in anahta- rafları mahkemeye getiren bekçi, 
ve yafa 61ara1< ~öt1Ttulecekt1!-. \..'-~ rını alrp dükkandan ~•kttk. Hepst mübaşir, daktilo .do.vo.cılru-ın etra
naze namazı B~ta'Zıd ~am'isıttc1~ bir olmuş, arkamızdan yeUştiler. fını çevir:ttilşler: 
kılındılüan som'tı ofomob1Jlerie g3 B' ta . b -·nı -""a'"' c- Gelin, davan1zdan vaz~~in. 
k 

:1·~- •• ·,;) ,,_ 'Jl. 6,,. .... ,.... ır nesı c en memu.... , ..... ·• ç ~ : ... ·kL-l' h I ,_ 
ır.11.oyune ttıuıh::rel\. c_,,eu, rnet' - h" . ·n· .. ev.·m ded' öt ocu~u.n ... ~ı uu ı ma vo aca"-> 

humun or~daki atİe makheresitie- ~~yı 1 1 orec ·' >. 1
• e - Diye yalvarıp, yakar~a baş -

defoedileoc1Hit. .A:i1esme, utmiıni ki~ı k6luma yaprstı. Bır b;lşka ar - larnışlardır. Önce davacı bayan in
meclise ve döStfatma ttızryetierİ- lürda$'la:tl dA kaş:ayrm c!P.rken, ça. safa ~iş ve kocasına: 
mizi bifdifirız. ·· 06.._ füüra v11Vaf'1 ndı. Derlten- kocam c- Bu. kach?'lha <Rönlüm razı 

uımnm meclis azasinı d .. et ı:m:t kttttırrma;{a ~eldl, ~eldi am - dc~l. EUn eocuğUna J'azU. ~rıah 
f' .tt.ı. JL..!.."[ v"' n..;:ı~~'T·,ır. ~-. ·.a·_ .ffla .... , .... • ...., - •L • dei!il mi? Affedelim., 
ıs anuuı aı.t ve ~ t'"Ut.rıı:" ı"«'bıl Hakım· • ·- °' o!tc • r_ k rı. 

ğınden. fstanbu1 mttıni ~liSi · Demış, ıtocası arısmın V\Jı.ıı.a 
birinci· reis veltili Nee15 s~ den- ı- Geldt, sonra ne oldu?-. vüı 1di ne <mce xızfti1$ ite de. et-
ge~tıb'in vefaf efmi 61dv~tt {ees- c- Ne ola ak, o bu kad.~ı: a - rafın ısrarı kareısmda o da affa 
sürle öğrerrrlmı Eıf. Meiliumfin c~ damla' sa eıkabHir mi? Üstüne razı olrnuştut. 
nazesi 15 Mayıs 19~1 P'er~m hücum eltriler( kaçtı.>' HeJ> birlikte ymiden mahke -
.l!iinü saat ıfso aa Bı':y6f!li? ü ~- E'.1-' sonra ne olcfu? OC'vam meye girm.işlel', hakim huzunm
kur fiastane~ifiden kalditfl~ak, et.> ela barışhkfan sonra, adliyeden ~ı
ceritize n!'maır öiile vB!<{i Be'taitd ,_ OMat tic k1şiydHcr. koC'am kıp ~ftmişlercHr. Delikanlılar da 
cafiıisınde J:ılinac&R ~P. Bftır"Jıfö - b'it kişi. Basa et ımtazdı ki.. SoTıra, bir daha soka'kı\a kadına takılmıya 
yf1rte ~öturiı!er~1E :trL mak:D'tfre'füie bfr b k~ ıeldl. Biz davam olduk, tô~ etmlşİerdlr. .... 
t&Bi o unıica .ır. 

fmaiib'tt Umumı m~!isi tıittsı -
nin cena~ m rasimma'e natit bl1-
1tinmti1arı cffa olafüir. 

Ailtelf fıst ftt i ~raeatcllır 
•irllgi 

Ticaret Vekaleti teşkilirtf11ndır -
Um lnü8lhl' ğii tınafıntlı!nı 

Uyu!t~rccu madde 
kaçakçıları 

Zaf>rfa dün şelinn müt~adcfid ter 
lerinde IHİi}'etfe l>ulüiUln f 6 uyuş. 
tutucu madde ltaçakçı ve ıntıııt~Ja
sını yakalamıştı!". 

~ yokl.muilc Ha~r~n yokll'tn• -

Çocuklarının imtihan vaziyeti ıınm hiçoir alüast yoktur. Yani 
Mayıs maaı yolı:lamaaını yapUrmc k 

dolayuile gidemiyenler bun • Haziran yoklam~n• gelmemeği i-
Jon •onralıi poatalorlG cab ettirmez. Haziran yol.:lamaat • 

gönderil~Jrla n1n kendişine aid husuııah vardır. 

Şehrimizden meccanen hUku -
mte vesaitile Anadolunun muhte
lif yef'lerine ~itmek istiven va -
tıandaşlann se\•1ı:ine deYam olun • 
maktadır. 
Haydarpaşadan trenle dördüncü 

kafile dün saat l'\,30 da Adapa -
zarına hareket etmiştir. Bu,l?Ün de 
beşinci kafile ~ene Adapazarna 
ı;>nderile<:ek, ayrıca saat 13 de 
İzmire bir vapur kaldkı.Jad&'ktrr. 

Çocuklarının imtihan vaıiyeti 
dolavısHe şimdiye kadar ı?idemi -
yt"n vatandaşlar da bundan son -
raki postalarla gönderil~klerdir. 

Y eaıicauıinin arkaSmdaki 
dtikkinlar 

Yenicami parftı arkaaında bulu. 
nan ve belediyece istimllk edilen 
düldı:anfar yıkılarak hu aaha tama
men temizlenmiştir. 

Mısırçarşı.aı kapı!llna isabet eden 
birhç clültkan da ıon günlerde yı. 
lıhn~ ve enlı:azlnın kaldırılmasına 
ba,tanmıştır. 

Eminönü kaymalı:amhğı Y enica
mi parkına kalbcdilecek olan bu 
sahanın biran evvel tanzimi ifile 
yakından meşgul olmalttadır. Kay. 
makam vokili Ce.;ad Çapanoğlu 
<ilin buraya gtclerelc yapılan faali
yeti gözden geçirrni!tfr. 

( TiYATROLAR ) 

4 - Temmuz ayında yaf haddi
ne ufrtyacak olan yedek ıUbaylar 
dahi bu yoklamaya gelmek mec -
buriyetindedirlu. 

S - Marul dahi ol~a bu yokla . 
malara yaı haddine uğramamış bü
tün yedek sübaylann gclm .. leri }&.. 
zımdır. 

6 - Bazı yedek ıübaylar ya~ 
haddine uğradığından yoklamaya 
gelmemektedir. Bunlar hüviyet cüz 
danlarlna hu hususu işaret ettirme. 
leri lhımdır. 

7 - 1076 sayılı kanun mud -
bince Haziran yoklamaları için ka
yıdlı bulunduğu fUbelere ya hüzat 
müracaat etmek veyahud taahhud • 
lü mektubla yoklamasını yaptırmak 
hususu ta .. rih edildiğine göre ha~ 
ta bulunanlarJn rapor göndermele~ 
ri maksada vefa etmez. T aahhüdlü 
mektub gönderenler ne gibi hu!'lu -
satı mektublarına yazacaklarım fll· 
beleTce yapılacak ilinlardan öğre • 
nebilirler. 

8 - Yoklamaya eelenler yok • 
lamalarını yaptırmazdan evvel şu
be binalarına a!\ılan ilanları oku -
malan rica olunur. 

9 - 30 Haziran 94 1 1rünü ak. 
şamtna kadar yoklamaya gelmiyen 
lerlc hiç bir pbcye kaydını yapUr· 
mıyan yedek riibaylardan l O 76 sa.. 
yılı kanun mucibince para cezası a. 
hnacağından herkesin yoklamaya 
gününde gelemlerini ve para ceza-

Atı.na 

[ıhllm ı1e TahviUı; 
Muamele olmamıştır. 

RAD YO 
PERŞF.l\IBE 1!J/5/19U 

8: saa.t ayazı, 8.03: Ajana haberl 
ri, 8.18: Hafi! mUzık (Pl.), 9: Ev k 
d1nı, ıı.30: Sa~t ayarı, 12 33: F 
'h yel.i, 12.5:0: Ajans haberleri. 13.Jlö 
Fa.sll heyeti, 14: Karışık müıi ll'l. 
uı: Saa.t ayarı.. l&.Q3: R~dJo c 'l ~ 

ke.strası, 1&.40: :Rf.cUQ mco saı tıe1 
19 10; Konuşma, 19.30: Sa.at ıı.ynrı, v 
ajans h~rleri, lUS; Ziraat. tn\vi 
mi, 19.50: Nubt.elif ıar.Jcılar, 20.15 
Radyo gazetesi, 20.45: Kabare mü 
ği CPl.) ! il: OinleJiCI i.stekl'1'i, vt.30 
Kon...,.ma, 21 ~: l\adyc orkest.ı'6S 

22.30: Saat &)'llrı, ajans haberler 
borsa, 22.45: CUb&nd (Pl.) 

sına clüçar Qlmamalarını rica ede 
rım. 

Ebliyetnameliler çaiırılıyor 
F.ıninönü Askerlik Şubesinden: 

l - Hiç askeri ehliyetnam 
olmıyan ve yüksek ehliyetnameli 
lanlat. 

2 - Askerliklerini tam hizmet 
olarak yaptıktan sonra lise ve da 
ha yüksek melı.teb mezun~ olanla 
dan istekliler: 

3 - Gayrimüslim tabib ve ve 
terinerlemen ( 336 doiumlula 
muameleye tahi olanlar). 

4 - Yukarıdaki maddelerde 
evsafı haiz muamelesi tekemmül et 
miş kısa hizmetliler hemen aevk 
edileceklerinden 3 gün zarf\nd 
askeri ehliyetname, okul vesikası 
diploması ve nüfus cüzdanlarile §U 

beye müracaat etmeleri, gelmiyen 
ler hakkında kanun~ :muamele ya 
pılacağı ilan olunur, 

f çlerinde uç Ae ka<ıın bulu nah 
suçluların eltserfsl sabık:alı hçak • 
ç·lardır. Haklarındaki tahkikat ev
rakı dün geç vakıf ikmal olunan 
suçlular, asliye heş:nci ceza müd -
deiumumiliğine teslim edilm~~ler -
dir. 

ıs Ma,,_, 941 Ptlzar «ftntl &t.şamı 
fjaat 21 de şeliir Tiyatr06u komedi 

}lıSmlrld>a (A.8ırn Baba> Jüb.1eai 
MUnir ı.tut.wn tonscrı 

• Bugiin ma tlnelerden iUbaren 

1 P E K Sinemasında 

yor::ıun. 

tütcarlar 
leri:lir. 

ısrrg ı t l ı l f 1 

öıa Has e.n B ev Oiyor ki: 

. . . Siyasi ihl.\kalele -
ti, ajans habef !erini, 
\>6Hs havadişlefirt\ bana 
i:ia lililasa t?Hln. 

... Hikayt?lerirli. hat
ta fıkrnlarını bil~ arl " 
lattın ... Neden t'iVasn 
bab~rleriiıi çtin ... 

Hasan Bey - Ca.nım, 
Allnhın ,;inli yakala -
nan mufıtekirİQtdeT\ 

bahst?decek degilim ya ... 

HALK OPERETİ 
N~fd ve Halide Pişkin 

Gişe hergün açıktır 

il AN 
Osmanlı Bankasından: ösmanlı 

B~ntasının Gala.ta Merk~zile, Yehica 
mi \'e BeY~lu ştiheıeri v~eletile ki.
raıııı: tasa. füUreleri, S MaYl' 1941 Pa 
drtes1 ğİinünden ltib!lrcn, ~·a.r1 a.hi
te ıcadar ıışatma yazuı saatlerde aeıt 

2 büyük fılm birden 

1-KAHVECİ GÜZELİ 

2-HAYAT GÜZELDİR 
OLAtJDETT COLBERT - JAMES STEWART 

bulun5.cakl~: "' ................................................ .. v~ne saatleti: Saat 9.30 d!ln saat ' 

13,30 h 'kadar - adi gi}nlerde. A ı· ç EN ı· N KAL B ı· Saat !l,30 dan sa!lt 11,30 :ı. kadar - KB L 
Cüifillrt~i günleri. 

ıt:raııtt ka.ı;a daireleri: sruıt 9,3o da.n ( M AR i E s T U ART) En güzel filmi 
.ııaat. 14,30 a kndtlr MI günlerde. 

sa:ıı 9,30 dh 1 saat 12,30 a klldar - ~- z A R A H - L E A N D E R - r 
cumartc.,i -günı~ti: 



'~· ' --........... . -

1i ~liğlar j 
6il~a79 
akınlar 

Londra 1 .. (A.A.'I} - Hava ve 
dahili emniyet nezaretlerinin teb -
liii: 

Dün gece İngiltere üzerinde dü§
lhan n ancak küçük bir hava faa
liyeti olmuotur. Sahile az miktarda 
boınbalar atilDUfbr. Hasar Jıafif -
•. lnaanca zayiat ela ~\ika.ek .ele -
iildir. 

•• 81TA 

[''SOll Poala,, 11 isaa " J 
8 a14a praUlr asDlla 
• 

ce 

- ~lr de musikişinas ~Uti· damı olmak kadınlarla konuşmaiı du. Melpomeniyj kaç.u:pıak sefalet-
yorsun.... bttıvıt lttUıaıa etmea. 4puıtoJ ...... 1...- '--ı.. ~ 'd· l '-- :ı.._. 

- Ben bv tuıJim ıar.Jlimden lradınlara v IBYle~iııi ltilmi- ~· •..-.lluı- nu ın -Ytill'S..
#Pllamam ..• ieıı )Ja~iki mQlikJdfn ygrdu. Bela ltfe~ye 115yt.n. ~la bedeldi. Buııa raımea A"8-
aııla.nm.,.. ac>1ı.. enu'et, istcdj~in rnesi luını ~el• s<il!ertn ble bi- tol bir WY 98Jlmd1Clftlu. l&ylt,e
faaıuan oJıuyayıaı... rtni bilmtve1rda. & abtble aısu- ratyoırdu. Ke1pomılrıi itle mnıema-.. 

- Desene ... Senle 'ben halkın TM'du. 1"akat stıkettt t>ftrrit3'11 ,f. diyen Jlic!eceıtnl tekrar ediyor 
k~rşı~~na .. çıkıp maskaralık edece- nirl.._ . hatti Verlaine'nın şu beyı.tlerinİ 
l'iz, turkü okuyac~IJ.ı9,., Aklıma - Patroncutum bir eey l&yle- ikuyOP4u· r AZAN , f.K.llı• 116110 ""ki~ ®li divane olıı;vorum... NN1... e . 

$etvan i~ini çekijs - Ne sövliyeyim; bilmmtnan El le ni en .,ııia 
.. '11emtlita bq lıiıleri ifıVIRffl hemen verine ıetirdl. J'att11t bq l8ft dtYQPUm1.,. y .. ı....., va ....... .,, k' dm ~ .. ı.ı m Au vent mau:ı,..• 

lii..i~-- : ..... ı ld T 1 a.. """'" .. ""'f••• •• • • ""',..... ı, sasır ı .. , ...-wı ... -
·--.,... f{i\ü: hareketiala i.ulıbalde Teme en eme . •U Milk;Uem~ e~naııında J)ec:U. :at:lki d~öl v~Jia de- Melpomflai inadında l9bat e- Qui ni enı.oorte 
ıL.~ EnJm Al~ pq Y~J•ıtelJ itft., mukabele bllmiJil -6fmele eayan masadaki pşketten bir ıııara al- vam edecekti. r:ıl<at snc:tu. tc:eri- cüyord'o: De ça, dt ld, 
~ JiyfNkt ~ müş~~yiJp •.. J'4- ct~Aunu teaaniz et.tnBeli ele mış, yakmıştı. dlım seşJer ıudiyo-ı-3U. Kultlk mi- - Yok. ve>k. bP.n burada blmt- P.areille d ltr 
"t&~~ Wt ~~it~~ı,., faydalı buldu. - tt~:y~i, K~l. PıvrWın.,. safiri oldu. vacafım. ben Slidecdim, bfın A- P'eullle mmtt!. 

t:tııelm hJ44th ~if ıl~rect! f!.ft- - Nazan diktatini 4!e}betmek - Ha:y, hpyJ.,. - Ohi. ohi' .•• btctmem!.,. ~en pastolle beraıber va..,vanıam1 ••• Belki daha devam edecekti. fa-
• tsterhn. Bak, kajk d'dfn, ~alk\ı~. Tem.el .ıiRifa,ıru telleAtlirirkcm ı?erıinle •l;x?rabi:r !t~lamam!,.. Ben zavallı bir dul kerlınım .. Be- kat Dürrü buna mlni oldu. 
- Tüh!... Nere4M ÇJ41Jn 4fr- - J(şllwıavaeaksın dı ne ede- Şetvan aUm.iqde~ tür "Ylf!ll" ~- D"yordµ ~elP,QmE>nt! , . J)Qrrü nim k<>G1thırım h~ öldti ... 

~!.,. eekıin?... fiY'1fıill· NiJJJıve\ Tttm~le müfacJ- itiraz ~dh"nr. valvıırıyordu. Pauvre Melpo;nenil ... Gideceğim. - Bırak şimdi su masalları da. 
,..,_ Büyü~ Hi1 tffr!... P.ir d~ha - Sepin gipl itirflZ e4e~H!r- at etm~ ~ıte}Hµ'iyetippe kalch: - Camm, :ına.Qam 1Jelpomeni g d~cei(iın... ctdd! konusalım. · · 

._ n1' ~ar ıla marn, tevt~n ızör- dim. - Kıızym, iU söyl:v~çeAipıiz ~t.n\e. ,yleme?, .• Çqcuk ,ıibi, ina'1- Melı:1'>men"nin S[itmes"le. RQl- Melpomeni Dürrüye hakaretle 
~il ~•Y ~emi~tim.,. ~l Ji4rnı,.. - J!!deme!Sffıl lf~v14-Civ~ manınm lm: yı:r"nı };)ir cı çocuk aibı kamışµyorsun1 ... rnek Lhtimali l-ir aralık mevcud merhameti ayni ıamanda üade e-
sen misın büyük söz sövHvcn!... - Nıçin? ., \ijrly ~efel'Jlivqrı,ım, llf!ş•l'1ı şu; Püşün. taıaın? ••• J3ak ı~vallı k<Wan olan naralar da 11:ıdiyordu. Apus- den b r naı:ar atfederek omuılan-

- tlılm ıu•ulcıf4YA fia ~gylpfT!e- - Ç\inki\ sen bir pısmksın-.,. fşte llAvg, ııte C'Ü'i,.. karşında na:ul boYnıı bükük 4unı- wl 'Meh>e>m~ivt vu'kan~en asai:!ı nı silkti. 
«ıt}',., Hfıyij ~ı,l!~t ..• 1-f.ı~f\llın ,.- Şlıyyru:ı ı,ıe' ... Gel ~e uy- 1~i. k«r4eş, ~f~ ~tık rıdam. yOf •. ' •. Bak _ l>içflf~ dzını acıp bir sHzdü .. ta~ttı. ~VP.t DüıTil dClfru l _ Zannediyorsa~ bunlar masal-
~~ ~~•ral~ı:ım k~\<ıı. illıı- §ftl p}!.,. Ne~en p sır~ ol;icf!%mı- 8ın yan , ıkısı tam ~y so:vlemlvor •. , soylemı U Melı:>Qmen nin patası . .. , 

~m!... an~? " Hi~ ı~ dt>.tll"m .. Balı; ·es- İRe ~yr~ım lfr türlü kıvı- Hak;utell ı11ustQl 5e$İni 4:ıkar,. ~ardı. Bunu kıl~. kıy:ıfetindoı:ı dır? ... Pauvıe DurrO .... 
&tvan Temelin bu arzusunu kiden sana siz dtvordum. sımdi ramıyorum... mıyordu. Mahır. kurnaz bir ıs a- ziyade hal ve tavrından anlıyor- <Anan ftl') 



8 SaJfa 

Denizli (Hususi) - İstanbul 
U niversitesi coğrafya profesöıü 
Hamid Nafiz Pamir jl?eçen Cumar
tesi günü saat 18 de şehrimiz 
HaLkevinde (Yer altındaki sular 
ve artezyenler) mevzuunda ınü
hlın bir konferans vermiştir. 

Dünya profesörleri arasında 
mühlın iblr mevkii olan Hamid Na 
fiz Pam.irin bu kıymetli konf eran
sı binlerce halk ve ,gençler tarafın 
dan dinlenilmiş ve alkışlanmıştır. 

Bigada bir evkaf memuruna 
işden el çektirildi 

B~a (Hususi) - Sa.bık Biga 
evkaf memuru olup geçen sene
denberi Ezine, Bayram.iç, Ayvalık 
!kazaları evkaf işlerine bakmakta 
olan Şevket Temel'e, ~rülen lü
zum üzerine. vilavet'e işten el (ek 
tirilmiş ve hakkında tahkikata 
başlanmıştır. _;_ _____ _ 

dloD p .... Dm ........ : 112 

Y..,.: v aı...lin waı;.,.. 
Sonra da başını çevirerek en o

toriter bir sesle: 
- Kaptanla bir dakika yalnız 

ıörüşmek istiyorum. 
Dedi. 
Herkes dı.şan çıktı ve Torray 

ihtiyar denizci ile kar,ı karşıya 
kaldı. 

XXXIV 

Berg tekrar etti: 
- Fakat polis geldi. Ne yapmalı 

şimdi? 
Garrison ~lümsedi: 
- Onu kendisine sorunuz. 
Fakat Ber~'in ~eçmek istediği-

ni ıgörerek elile mAni oldu ve ila
ve etti: 

- Yalnız. şimdi olmaz; zira, de
dim ya, o meşguldür. 

Danimarkalı homurdandı: 

- Onun kararının ne oldu~unu 
öl'renmek istiyorum- Satan osse! 
Bana paraları ödeyecek mi, öde
miyecek mi? 

Stephen $(Öz kırptı: 

Flora ve iki Amerikalı merdi
venin üst başına geldikleri zaman 
Ber;g de süratle aşa~ı iniyordu. 
9'ephen hemen onun yolunu kesti 
ve onu d'l.trduıttu. yüzü hiddetten 
«erilmiş idi ve nefos nefese idi: 

- Torray nerede?. 
Diye bakırdı. 
- Şimdi metıuldür. 

- Benim ne düeilndü~ öl
remnek isterseniz. size şansınızın 
yolunda olmadı~ım söytiyecejtim. 
P'altat bu sizi durdartmasın. 

SON POSTA 

İleri d~ atılan Berg homur
dandı: 

- Görürüz. 
Stephen mahriane bir sekilde 

ona omuzile mani oldu ve iri yarı 
adam, iki Am('rikalının, kend! yo
lunu kapayacaklarını ve geçirmi
yeceklerini anladı. 
-Boş laf! 
Dtve bağırdı. 
- Beni hıra kacak mısınız diye 

soruyorum size? 
Garrison'un hiddetli ~özlerin

den hid'det kıvılcımları saçılıvor
du: 

- Hareketiniz ve lisanınız ho
şuma ı(ıtmivor. 

Diye cevab verdi. 
Sonra, karşısındaki, sanki ilt:.ri 

do,itru sıçrayacakmış Cfibi, vüzüne 
kuvvetli bir vumru~t jndirdı. Tam 
çenesine do~ru yumruğunu savuı
muştu. fakat &rgin yana~ına in
di ve müva:r.enesini de bulamadı~ı 
iein dev cüsseli adam merdivenin 
alt başına kadar kaydı. 

Stephen, arkasında duran Flo
raya baktı. Genç kııtn mavi .ll(;z
leri. içi f.erahlamış bit $ekilde, ra-

Gölcük takımı Balıkesir 
bölge birincisi oldu 

hat ve huzur içinde parıldayordu. 
Rahat rahat hole kadar inen A

merikalı: 

- Bu. ona yetişır, dedi. 
Üt"llda . çok hareketli bir j?rup 

buldu. Bınbaşı ve Boldini. ~özle
rinden birınin üzerine bir mendil 
bastıran ve duvara sırtını yasla
mış olan Ber~in etrafını alınış
lardı. 

Duncan'ın, sırtından pardesösü
nü almı.ş olduğu iri yarı bır polis 
süratle onlara yaklaştı. 

Ciddi bir sesle: 
- Ne oluyor, orada? 
Diye sordu. 
Beri?. Stepheni -ı:?ÖStA.!rerek: 
- Bu adam bana hücum etti, 

dedi. Siz de buna şahidsiniz, bay 
polis. Dostlarımın ve benim bu ev
de ölüm tehlikesi içinde oldu~
muzu d'a avrıca bildiririm. 

Orada bulunanlardan her biri
nin yüzüne sual sorucu bir şek.ilde 
uzun uzun bakan Polis memuru, 
~nç kızı J(Ördü. hiinnetle elini 
kasketine 2ötürdü ve özür diler 
gibi: 

- Sizi .ll(;rmerniştim. Mis Flora, 

dedi. Burada ne oldu~unu lı'.itfcn 
bana söyler misiniz? 

Fakat Berg onun söylemesine 
vakit bırakmadı, hiddetle Polis 
memuruna do~ru atıldı ve söze 
başladı: 

- Tam zamanında ~eldiniz, de
di. Vikont D'Arenne, evvelki ak
şam bu $alonun odalarından bi
rinde katlolundu. 

Polis memuru sakin bir sesle 
cevab verdi: 

- Onu bana Mac Reay'in ~ön
dermiş olduğu telgraf haber verdi. 
Fakat şimdi burada ikiniz neye 
kav~a ediyorsunuz? 
Kı~nlıktan ve hiddetten deli 

gibi olan Berg, homurdanarak onu 
kolundan yakaladı: 

- ~!iniz. cesedi görünüz, de
di. Size öldürü lf>n ve sır+.ının orta
sına, şato sahibini!1 hanceri sap
lanmış olan Fransızı .göstereyim. 
Burada bir komplo kurulmuş ve 
hepsi de burada: Torray. bu iki 
Amerikalı ve ~enç kız. Bana ka
lırsa bu, böyle. Siz parmak izlerf
ni.l'etkik edecek ve katilin de kim 
oldutunu ~ebiniz.(&ıbaa .ar) 

Doktor Ziya Gün'ıin 
etrafında dün kendisile goru 
bir mu:harririmize Üniversıte 
törü Cemil Bilsel aşağıdaki be 
natta bulunmuştur: 

<- Halen rahatsız bulunan ın 
derris dokıtor Zıya Gün'ün ser 
vetini Üniversiteye bırakmak 
zusunda bulunduğunu ve bU 
vıerilecek şekil üzerinde beni 
görü.şmek istedij'tini müdavi tab 
prof.esör daktor Muzaffer S 

Güçhan tarafında.a haber verild 
Bunun üzerine. ben de bu i! 

formalitelerde ihtisasları mü 
lem olan profesör Ebulula Mar 
ve Sıddık Sa.mi Onar ile bir rnii 
det · görüştüm. Bilahare berabe 
me prof'esör Sıddık Sami Ona 
bir noter alarak doktoru zivar 
Rittıim.. Meselenin izahını :nü 

tealtib Cerrahpaşa hastanesi bas 
hekimi Esad, asabiye mütehaSS 
dokıtor Sükrü Hazım ve ~öz pro 
sör vekili Naci Ben~isunun lıuz 
rile arzusunun yerine e:etirilrr. 
hususunda konuşmalarda bulu 
nuldu. 

Doktor Ziya Gün. kendis 
arzedilen mhtelıf kanuni yollar 
dan cölıüme bağlı tesis şeklJJl 
tercih ettiğinden sened bu arzu 
tevfikan dün saat 15 de kendisi 
ıhe.zır bUılunan mez.kıir zevat 
rafından imza dilmişth·. 

Tesisin maksad ve ıtavesi Oni 
versitenin maddi ve rrıar.evi inki 
şafına vardım etmek ve Üniv 
te talebesile Darüssafaka çocuk 
larından ve bakımdan h ima YE' 
layık olanlara tahsilleri müdde 
tince yardıımda bulunmaktır. 
maksadla cZiva Gün Bursu \'C 
ya Gün mükafatları• ihdas ed• 
celotir. Tesisin idare heyeti; üni 
versite rektörünün reisliğı al 
tında Üniversite heyetince seçıf 
ceık rki dekanla. yaşadıkları mü 
detçe profesör doktor Muzaff 
Esad Güçhan, Ziraat Bankası kO 
trollarından Salahattin ve Emni 
yet Sandıitı müdüründen müte 
şekkildir. 

İdare h~yeti ayni zamanda " 
siyeti infaz memurluğu sıfat 
salahiyetini dr. hazır bulunmak 
tadır. Tesisin kasaclarlığım Entn 
yet Sandıjtı dı>ruhde edecektir. 

Doldtorun Üniversite nef 
tahsis ettiği gayri menkul serve 
Sirkeciodeki Meserret oteli ile al 
tında.ki üç dükkan, Rasim paşa tı 
nınuı ve Gündo~u hanının üs 
tündeki dükkanlaun yarı hissele 
Cağaloğlunda bir ev, ile Ye.reha 
tanda Sa~lık Yurdu karş:sın 
bulunan bir apartımandan iba 
tir. 

Doktor Ziya Gün, !lerek yuka 
daki ~ayri menkul ve ~erek diit 
menkul servetini münhasıran • 
füme balth• olarak vaptığı tes' 
tahsis etmiş oldu~undan va · 
olan kardeş çocuklarına ya.şad~ 
lan müddetçe verilecek aylık 
kendisinin arzusu dairesinde 
yin voe infaz edilecektir. 

Üniversite idaresi mernleke 
büyült ilim müessesesi nam 
dün doktor Ziya Gün'e bir te.:~ 
kürname J{Öndemti~tir. Bu teŞC" ... 
kürnamede ezcümle mem.lek 
namusu V'e iff etile çalı.şarak 
zandığı serveti kürsülerinde ken 
disini hürmetle andırdı~ bil 
ilim yuvasına tahsis eden ve 
vesile ile adını ehed ile!ftlren kJ 
metli doktora büy'i.k ilim yuıva 
sının takdir ve şükranları bilh• 
ifade edilmiştir. 

Diğer ıtaraftan, vasiyetin ınf 
zamanında Üniversiteye bü 
yardımda bulunanların Öll aafı.D 
doktor Ziya Gün'ün resmi yer al 
caktır .• 

Doktor Zivavı bu hareketind 
dolayı biz de tebrik eder ve dl 
zenainlerimize bir nümune oıma 
ldU dileriL 
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'SON POSTA Sayfa 1 

Sahnede 55 sene 
Tnlflat sahnesinin emekdar siması 
Asım Baba hatıralarını anlatıyor 

SPOR Sollumda harekat Kadınlarımız 
arasında anket (&,tarafı 1 iaci -~.da) 

bu ıRarb.isiııdeki ilk mevzilerine çe-

F 808f Y8 G. Saray ~!~~·dk:~1 ::~: aı. Tul~"1.=aaai~ 
de mütemadiyen hırpala.-nakta - pefinde seferber oldular. İstiklal 

takımları Ankaraya <lır. Savatında erkeğinin yanıbaıında 
Tobnık'la çahşan, ona sırtında cepane tatı • •d• ı Kahire 4ıll (A..A.) - Ortaşark yan Türk kadını kalbinde gene ay-gl ıyor ar l~:~~ umumi kararj{abının teb - nj asil heyecan ve kafasında ayni 

"'AO asil mefkure ile Bayan lnönünün 

Asım Baba için Pazar günü akşamı jübile yapılacak Milli küme deplasman maçı oy. Libyada To~ruktaki kıt'alarımı: rehberliğinde ~er ıeyden mukaddes 
namak üzere Fener bahçe takımı bu zın mahdud hır ?~!r~;2 hareketı tuttuğu vatanı için, vazifesine ko .. 
aabab, Galatasaray da yarın sabah esnasında orta ~uyu~lu~te iki ~1- §Uyor. Ne zaman sokakta bir karame

lk; cör1em, yahud, «karamelalJ di 
h baiıran bir ıes kulağıma gelse, 
~ diken diken olur, gözleri
._ önünde hüzünlü bir .ahnenin 
hrdeleri açılır. Derhal, halk aahne 
llİliıı 55 yıllık emektarı, zavallı 
~ Babayı baurlarım. uAnm 
~» ile ukarameli:o arasında ne 
... bir mmae1ebet olduiu fiiphe.iz, 
~yucularımdan pek ç,.,klarının 
lıilt.nine takılacaktır. Bumı:ı için za
~ zaman ıözlerimin önünde can 
~ bu acı aa.hnenin perdesini 
~n önünde de açmak icab cdi
hr. Bir yaz güniydi, trene yetİflnek 
'-re, Y enikapı iltaayonuna kotu
tordwn. Boatanların arasından uza 
'-ıı tozlu yoldan, ihtiyar, titrek bir 
... duydum. 

- Karameli, sütlü, ,ek.erli!, 
Diye bağırıyordu. 

h Bu ses bana yabancı değildi. 
..._ bu tatlı. abnektar leSi çok iyi 
~ordwn. Fakat her zaman nat.. i1l89 afİDa bir •bcı aesi olarak de 

L Gayri ihtiyari durchıiuma hatır
~rum. Biraz sonra, tozlu yolla 
'6derim arasına bir mania koyan 
faoetanın duvan arkasından bir ihti.. 
~ çıktı. Koluna iki tarafı came 
"-ılı bir kutu geçirmiı, bastonuna 
.ı_Yanarak., iki büklüm yürümeie 
'-lıtan bembeyaz sakallı, nurani 
tfizlü .. bir ihtiyar. Dehtetle ürper. 
~: Karamelacı ihtiyar, halk tiyat 
"°-unun en güzide ve en kıdemli 
._. • atUrı Aaun Baba idi. O gün 
~ ve .an•at hayayeti namına 

nmı bkayarak oradan kaç
"iınu IÖylemeliyim. Fakat nereye 
'*8.rn, nereye bakum, ihtiyar Asım 
l.11ımda, «Karamela!» diye baiı
"- aellİ kulaklarımda idi. 

Zavalh Asım Baba 
Hazin tecelli.. 5 5 yıl un· ata hi:ı 

~etten sonra karamela satmak bed 
~htlıiıua uiramak... Bu ne feci 
'11111 rnukadderatb. Ailuri Ba., .. çok 
'-falet çekti. Büldtk belini eürülr.li.. 
~ek ıene oynamaia, aırf torur.la
llna çikolata ıötürebihnek için ça.. 
htnıaia uğraştı. Ondan her bahse.. 
~en uZavalh Aıım Baba h> diyor
"-a. Ona bir ıan'at asaleti unvanı 
ll"hi verilen <ıBııbn lıiın batına 
'-1 de ıztırabın unvanını takmılar 
.tı: Zavallı Asım Baba.. Hayatının 
ton 1enelerini, hatta belki de ıon 
lilnlerini yapyan Asım Babayı, 
~ deminde güldürmeic için l.ayır
la bir tqebbüıe geçildiğini memnuni 
ıetle haber verebilirim. 1 8 Mayıs 

azar ıünü ak.p.mı Şehir Tiyatrosu 
IC.Olnedi kısmında, hakikaten zengin 
~ proırramla ona bir jübile yapılı 
hr. ln,.allah bu jübilenin neticesin 
.te, Aıım Baba camlı karamela ku. 
~u koluna geçirmiyccek, torun
•ına çikolata sötürebilmek için. 
•errnansız bacaklarını kaldırımlar 
laennde rirümiyecelc .. 

Son ıün1CTde rahatsız\ıiı biru 
.. ha artmıı olmaaına rağmen, değ
-eline dayana dayana dün bana 
~!?"•·· Vücudu bir insan enkazı 
~de olmuma raimen ıekaen -
~ hafızası hail dinç, hail uilam .. 
'•nm a11r evvele döndüiü zaman. 
l.r bile, hitıralarmı, daha dün ba.. 
"-dan aeçmif gibi bütün teferrüa
tile hatırll)'Or. 

Asım Baba hayalim 
anlatıyor 

Sözü ona bırakıyorum: 
•- 130 7 de. liman dairesi mu. 

~be kaleminde Utibdim. Henüz 
IOO kuraı maata geçmittim. 22 ya
llllda, atqli, cevval, tıi ıibi bir de 
liltanlıydım. Babam, zamanın tanın 
~ hattadanndan Rüstem Efendi.. 
O vakitki bütün insanlar ıribi muta 
-..ta bir zat.. Karagözle tututaD, 
Iİttikçe beni sarmaja batJayan bir 
-.. atkı içindeyim. Tiyatroların, 

Otta 07Qnlarının birini kaçırmıyor, 
._hneye çıkmak için can atıyordum. 
l='akat o zamanki telakki malum. 
baham coyuncuıa olmama tiddetle 
lbuanz.. 

Aıım Baba 

Asım Baba sahnede 
yada temlİllere baıladak. ilk defa 
bana süflörlük yaptırdılar. Sonra. 
ları baza komedilerde ihtiyar rol
lerine çıkmaia bqladım. Halk bizi 
tubnUftu, her ıittiiimiz verde rağ. 
bet cörüyorduk.. Bu ıuretle tam 7 
8ene birçok memleketler dolat • 
bm. Yeni olmama rajmen, ayda 
payıma 1 00 albn düıtüiü oluyor
du. 

l 31 5 de lıtanbula geldim. O aı.. 
rada Sarıyerdeki Fındıksuyu meli. 
resinde Kanbur Mebmed Efendi ie 
minde bir komik icrayı lubiyat edi-
yordu. Onwa yamncla ilk defa ola. 
rak l.tanbulda ıahneye çıktıA\ ve 
.rene ihtiyar roliinft ifa ettim. Komi. 
kimiz, beni çok beyenmitti. Uzun 
müddet beraber çalııtık. 

Komik Hasan ve Hamdi 
ile beraber 

Bir müddet 90nra zamanın en 
,c>bretli koıniii K. Huan Efendinin 
kumpanyuma çaiınldım. Bet on 
sene ıonra methur Kavuklu Hamdi 
beni karpaına pifekar olarak İltedi. 
Onunla da bet .ene çalıftık. Gerek 
Hasan Efendi serek Hamdi bu 
san'atin en kudretli ph.iyetlerin -
den oldukları için ,..nlannda adam 
akıllı pifiyor n kendilerinden çok 
istifade ediyordum. 

Abdürrezzak Efendi, bilahare 
beni yanına aldı. O zaman Abdür
rezzak Efendiyi saraya çağırmıı • 
)ardı. hk defa beraber, Abdüllıa
midin huzurunda •Aialıkı> jaminde 
ki oyunu oynadık. Hattl o akşam 
sarayda Hidivin validesi de. Hün
karın mi.afiri olarak bulunuyordu. 

Sahneye ilk ÇlklŞ Abdürrezzak Efendi o akpm fev. 

Bu ııralarda lıtanbula Leylo il- kalade .~ir .muvaffa~~~t ıöaterdi. 
lb.inde Giridden bir tiyatrocu gel ~u.nun u~enne kendilinı •araya da
'-litti. Burada bir kumpanya !nar _ ımı komik olarak aldılar. . 
-.ak üzere buekete geçti. Altık AllDl Babaya burada hır wal 
-tq bacayı urmııtı. Bu ean·abn 80l'duııu 
Lurnmaıı içinde bulunoyordum. En kuvvetli komik kim? 
t.für~caat ettim, beni kumpanyaya 
-1clılar. Komik.imiz eski Kavı+.hı -.- Sir hütim m•ar komikler. 
~ Efendi idi. 20 lüfilik bir kuıa le 07UdllllZ. Bunlar iciade a kuv. 
~ helinde Ciride sittik- Han. v.alili h..pjl •• 

Hiç düıünmeden cevab verdi: 
- K.Ha.an Efendi cidden san' at 

kirdL Abdürrezzak, bedeni te,ek
külü ve evza etvarile komik.ti. Ha.. 
un nökte bakımından hepsine fa. 
ikti. Hamdi Efendi de çehre itiba -
rile komik bir adamdı. Ukin Nafid 
hepsinden üatündür. Hepsini geç
mifıtll'. Bizim aan'atta -bir ink.ılab 
yapmıttır. 

S5 yıllık un·atkira bapndan aeç 
mit vak'alardan bir ikilini anlatma 
11nı rica ettim. Anlatb. Enteresan 
bulduğum iki tanelİni naklediyo • 
nmı: 

Unutubmyan hatıralar 

Ankaraya hareket edeceklerdir. Fe man ~ t.ah~ edılmı~ ye dü.ş- Kadınlanmızın bu mütterek -.r 
nerbabçe takımı kaptanı Fikret .._ mana b.irçdk zay~at verdırilmıştır. coşkun heyecanına tercüman olu 
kat olduğu için bu 1eyahate qtirak . ffahetiataada anketimize devam ediyoruz: 
etmiyecektir. Habeşistand~ yollaı:ı_n t~nmış • Ciimhariyet Halk ParlUi 

Beden terbıy" esi umumi müdür- olmasına ve dı~er tabu manıalara K ır ,_.__ v .J ".J' • 
rağmen Amba Al .. ~ - · ık' a ı aıcoe • urarı maauaı lüğü tarafından 9 ay ceza almlf - -A uzerıne .. ı x . 

olan Melihin cezası bitmek üzere kolumuz tarafından yap.ılan mu- Servet vzdı~: 
oldu~dan Ankaradaki maçl'ara U:merkiz .il~ri ~arek~ memnu - «:- B.iz. öğretmenler her zamaf" 
iştirak ebnesi kuvvetle muhtemel _ nıyet veı:ıaı. bir ~k\lde devam olduau gıbı, bu defa da vatan va . 
d" etmektedir. zifesi için ön safta yer alacağız ve 
ırCumartesi gü Ü J 9 Mayıs ata • . Eairler ,.. toplar bu uğurda hiçbir fedak&rblı:tan çe · 

dı da Galaı..=ray Demirsporla Adısaiba.banın cenuıbundaki ~öl- kinmiyeceğiz. Talebelerimize, kız . 
F n erbah d G J rb" ı· w ·1 ·1..'. ler mm takasında kuvvetle mü - lanmıza da ayni öğütleri veriyoruz en çe e ene; e ır ıgı e ı 5 daf edil b . d .. . . b 1 
maçlan yapacaklardır. . aa en U: u~an m.evzu - aenelerdenberi onları u ate, e, ye. 

Dii ta ft İ.mıirin Alt y ve nın z~ptı saretıle. d.iier bır mu- tiştinneie çalıttık. Bugün m.- 11 • 
Alt erdu ı:~ aİa d C a .. - vaffakıyet elde edilmiştir. 500 esir duz çünkü onlar daha büyük hiı 
--L ı?o~ 1 ım kin d"a uma gunu alınmış, iki batarya topJa bes ha- aıkİa dolu olarak vazif.,-e kofQ • 

Hasan Efendi ile birlikte, Sarı- ~Cumnımzet g~ ~ .. erŞeır. f __ .._ _ -ı d fif tank ve bir tank dafi topu yorlar Bize rehberlik eden •-11 ar esı gunu re aanaa n a ·~ · edilmi" · B · ,. 
yerde Puarbapnda gece tem.sillen l b la Al d ·ı D-..:L ı,..~ınam $lir. undan başka Bayan lnönüne minnet ve tültran • 
veriyoruz. Şimdiki gibi vesaıt bol atan u por tınor u 1 e, ~taı kıt'alarıınız Yavello'nun şimalin - la bağlıyız. lcab edene teh1ikel•e 

tle, ._ . d"" . da Altayla ka111)af8caklardır. Ge- de .müıhim bir mevki olan AJajliyı" -v- L ....!~ •• 

oadıia cihe geceusn onenıı. rek oe}ırimizde, gCTekae Ankarada za .... ı~tmişlerdir N..-.lli-Dalle --..... gogus l!erere&. YIU;uenıızı 1eve ~ 
•or, ---Laren orada kalıyoruz. O. 1 L ·1» L·· 1 L!L ..,....,. • ... .,...... ~- yapacaınz • 
,, ınuıcu yapı aca& mı n &ume maç an ıa.s • lunda düşmanın itak\binıe devam • J · lnıl _, a11.. • 
tel olmadıiı, bize de kimse •oyun türün cazib oyunlarıdır. edilmektedir .tan teıgr nan~ 
ca> diye ev kiralamadığından do- Diğer taraftan 19 Mayıs Genç. 12 Mayısı;. vukuhulan bir düm 4e telllfal memanr MermM 
layı ıeceleri. tiyatronun sahnesine lik ve Spor bayramı .dolayısile An- dar hareketi Psnasında düşman a- Krıla: 
lıir kilim aeriyor, bütün kumpanya karada enteresan bır futbol maçı kır zayiata ujtratılarak tardedil _ c- Biz te}grafçılar 1enelerden • 
efradı burada yatıyoruz. tertib edilmiıtir. dikten donra kıt'abnmız 100 den beri zaten memleket hizmetinde ae. 

Gene böyle b1r ıece.. Hepimiz Galatasaray, Feıneıt>ahç.e muh • fazla esir almışlardır. ferberiz. Sabahlara kadar çalıtıyo • 
aahnede kilime uzanmıı yatıyor- teliti - Ankara muhtelitile hususi Irakta vaziyet sakindir. ruz, ç&l§maktan çek.inmiyoruz. Çürı 
duk. Nedense uykum kaçh, uyuya- bir maç yapacakhr. Almanlar ""iflriilit :..:....ıe kü kalbimizde yurcl ve millet atk 
madun. Mütemadiyen sağdan ıola, 19 M la 1 la b ld ~ soldan sağa dönerken üzerimde bir aJIS S R U 1 Kahire 14 (A.A) - Askeri söz- var. Ordu hizmetinde de her türlü 
-ylerin dolaıtıgwını hissettim. Bat- I f&Cak f cü, dünkü tebliğ hakkında demiş- fedakarlığa katlanmak için, hazn ...- J pı maç ar tir ki: ve ayaktayız.)) 
ucum.da duran kibriti ç•lunca bir 19 Mayıs Gençlik ve Spor bay- Düşmanın bes dişli bir çatal e Fen F alriilteai kimya enr 
ne göreyim) Belki yüze yakın fare ramı münaaebetile dört klüb ara • halinde sabahın ilk sa. atlerinde ti•...:=.:: t-'eı..-n•nd- C'!_.J!.J,. 
hepimizin üzerinde cirid oynuyor. tı~ ta h k b al ıı:u.- aı, oe ..... .:>eaıa~ 

aında Şeref sahasında hususi bir Y~P ,..ı arruz are eu, un tıcı B k • 
•- Kııt, kııh> diye, yerimden turnuva tertib edilmiıtir. bll' sıcakta ve kum fırtınaları al - cqa • . . -...s.. 

fırlayarak, pia hayvanları kovala • 1-• b ı B vl G 1.ı_ tında icra edilmiştir Bu hareket «- Sualınıze her Tun; kızınııı -an u spor eyog u enç ı& ta- · edd""d d b' k ı· ·1 
maia çallflrken, arkadaılar uyan- lumile, Bqiktq da Vefa t.ıkımile ~aribclir. ~ususile ki tamamıle ter V• u e~e en.la ırk e ~meH e vr 
dılar. maç yapacaklardır. müzaheretsız olarak yapılmıştır. rece

1 
Ki Saceva BfU o cal !.1r :. '~. azım: 

K. Haun Efendi de uyanmııtı, E k • •• f"k Lf Ub Düşman kolları mukavemet ııö _ nz. 11 . yın ~yan nonunun 
80rduı S rlm Jlmna~ 1 K Ü riince Sollum ci:varındaki nareket mukaddes vazıfede ba11mıza geç -

- Ne oluyorsun Asımı Da "'gcıhk klUbU ile birle~iyor mevzilerine çekilmişlerdir mesi ve bizi ordu hizmetine davet' 
Umba yakıldı, benim farelerle Y Askeri sözcü, Mısırda il~ri yü _ heyecanımızı, çalışmak atkı~r 

al tekke ver külah didi'ttiğimi gö- lstanbul Eskiim ve Jimnastik riiyüşüm mevzuubahs ederek AI- ve enerjimizi bir kat daha artır • 
rünce: Yurdu U. Katibliğinden: Sayın a - manlarm bilhassa su. yiyecek ve dı. Ben kimya şubesine mensub?T" 

- Ne tela, ediyorsun, Asım! de zamızın 24.5.94T Cumartesi günü cephane tedarikinde muUak bir kendi uhamda da memleltetımr 
di .. Bunlar san'atkar fareler; bu sah saa.t 17 de Taksimde Tenis - Dağ. müşkülata uğradıklarını söyle - faydalı olacağıma kanüm.» 
nede yalnız biz oynayacak değiliz cıhk klübünde fevlcalade toplantı - mi.ştir. • Ditçi mektebinden $eH· 
yal. Onların da hakkı '\'af. Ürküt. ya tetrifleri rica olunur. Londra 14 (A.A. )- Royter a - lıa Arılılı: 
me zavallılan. onlar da biraz icrayı R~e: jansının .llflrl> çölünde harekatta «- Türk kadınlarını milli mü-
16b'fyat et.mler.. T~- I1.:icilik llllbile birlet - ulunan müteharrik bir İn~iliz dafaaya davet eden Bayan İnönü • 

Bir muzibfivgin hiklyesi me1t. de:vri~ mü~ .neJ'Jdindeki hu- -.. beyaanametini ta1tdir ve ,u1t. 
susl muhebin bıldtriYor: :ranla ka"ıladım 

Size .ltomik hir vak'a daha anla- "Son Posla nın . Pazartesi ~nk_ü ileri hareketi- eu. r-artc bcİınına, memleltete. 
Aayım: '' nı yapmak içm duıımaıu!.1· ~ ~1 vatana hizmet gibi terefli bir it bah 

Arkadaılar arasında ek1eriya bir 1: d 1 • lanndan. mahrum v~ mustakil bır ıediyor. 
birimizle pkala,ır, bu arada bir usan ers erı kol· teş)nl eden 200 kadar zırhlı ·- Bea cephede de eeride de ça -
hayli de muziblildet yapanz. raba kulllmldtb anılmaktad .. · 1ııwuun. Tatanıma aerede bana ib -

(.......,. 1 inci .. yfada) İleri Mrebtleri ~" Yollannm · h" ı 1 1 f Bir aece, Kadıköyündeki tem - 6 'Ti. t . . . . ab tt" d"~ 4 kd' d Al tiyaç ası o ursa ça ııır, o tara a 
•ilden son vapura yetiıeceğiz. Va- . ı ue boy ia the son of the man esısını ıc e ır l.K• a ır e, · giderim 11 
purun kalkmasına on dakika var. and ~e woman, and brother of manların bu iaşe hatlarını tesis et- • ·F Fak"lteıi kimva 
S .._ d k · · d the girl - Çocuk babanın ve ana- mek niyetnide olduktan şüphesiz- • •• ~ u · " 

anne en çı an ııyınme o aıına wl L._ bi d "di d; .. , enditüaanden Meliha Var • •- 'd' Aln oe u ve aum ra en r. a . 
ııtotuyor, soyunan vapura gı ıyor. 7 Th . . h ş f'-1-1 ber-ı..- t "en ...::.. .... Ben de İfİm b'ti od )d' • e gırl ıs t e daughter of a iUUa ~r aamıza ~e.. uuR 

b. 1i d L 
1 ncd~w a

1
>:a dge ım, tbe man and the woman, and the düşman M~.- isti.kametine beş u- Her sahada oldaiu gibi, or. 

ır e m e ce&et, ıger e ım e pan- Iİat f th b Kız d koldan hareket etmiştir. Bu kol ~ du hizmetinde de erkeklerle beTL 
talon giyinmeie çalıtıYorum. Fakat uch:ıı: ~ :: ~ \:;:;.v: Iarın hepsine hücum edilmiş ve beriz. EğeT bir barb vukubuluna. 
imk.inı mı var: pantalonumu ba. sidir. sahilde Sollum ile Bu~jl arasın- bize verilecek her iti yapacağız ve 
caklanma geçiremiyorum, ç6nkü 6. A very young boy or girl is d!l ı:-e. çöle do~ 80 kilometre de- hiç bir yardımdan kaçmıyacağız. 
paçaları nkı aıkı dikihnq. Cekete a boby _ Çok genç bir çocuk ve- rınlı!inde bir sahada $iddetli mu- Vazifelerimiz daha ziyade cephe 
baı)vuruyorum. Onun da kollan ve ya kız bir bebektir. harebeler olmuştur. geriainde. f.akat, İcab eder1e cep • 
cep eri ayni vaziyette.. Sökmeğe 9. The baby is a boy. He is in Sidi-Bs;rt"anive stiden sahil . ~ol~ heye de gıderiz. Biz Türk kızıyız, 
uğrataam npuru kaçıracaiım. tbe arma of hia mother. She il atill boyunca ılerlem~~ c;>lan birı!1cı korkmaytr. Ben ıahaaıı biraz aıilib 

Ba,U çare ;rok, ceketi pantalo- yoana. - Bebek bir çocuktur. O Alman kolu .tn~liz.ıerın ileri mu - kullanırım. Talim ettineler iyi bir 
nu koltuiumun altına ııkııtırdım. annesinin kolları arasındadır. O dafaa :mevzıl~ıle J;tarşıl~şmıştır. asker de olabilirim.» 
Don gömlekle caddelerden geçerek (annesi) hali tir Sırtlardan ınen dı~er hır kol ce- • /ldıMul Fakülte•İ tafeH-
iakeleye oradan da vapura keııdimi 10 A il ~en~ th. f f h nuıba do~ daire çizerek sahilde-
dar attım. · •mı e ıs on e ace o t e ki d" 1 .. x. •• • b" · t:t---~- .inden Fahriye Tolan: b b H . h B b w . •• uz u.Ke mu vazı ır ıs u..u~ı.c I 

Yolda bu kıyafetle kottuiumu .~ ~· bie ıa bap~y. - oe egın'yu.d ilerlemei?e calışmıstır. «- Bayan nönünün beyanna. 
görenler, beni ccköıklü• zannedip dun e r te ea1um ..._. mca u - Tepelerden ilerliyen iki kol da mesi kadınlık aleminde en ileri bir 
bai!rıyorlardı: ul.l Th" b b , t ha H Sollum ~arbinde Mıstr hududunu hareket olarak görülüyor ve onun 

- Uğurlar olsun, -noın n-e.. · 19 a T • no pyy. e .-,..m;cılerdir B...,inci kol ise ce gösterdiği yolda ölündye kadar 
,,__ ... will give a cry - Bu beb-1- m-'ud ,.._..,..bd . ._, İngili: k ... ~t. 

1 
· k- b f L--d "' oı:JL .... "e ırece ·""rümem ir ıere ve namus DVTCU er d V•ldir o bai racak ( w ı k) nu a Z ı a annı 'W V :JU -

Bu vaziyette vapura Rirdigunv~i elf2 F. ooc:I .111 k as abyacab b · tarzda bir harekete tevessül et - biliyorum. 
• L • wı. m.a e t e. a Y mı· .,+:~. rn.1 o"alarının daJnalı are- Cephe .. erisinde Tatanıma daha gören arudaılar kahkahadan kırı.. h d h will 1 G """ """ • "' e 

lıyorlardı. Bana bu azizliii yapan appy ~ e • gıve a mu e. .~- zisinde muhtelif kollar biribirini müfid olacaiımı zannediyorum. ha-
Arab Ahmed İlıninde bir arkada"- da çocqu mea ud edecek ve 0 gu- görmeden kilometreler katedebil- na verilecek herhangi bir vazifeyi 

,... lecek. • diğinden tepede cereyan eden mu- canla batla batarınm. » C. O. 
mıİ. Üerc&Nı barebe çok hararetli olmuştur. 

tin garib tarah. Arab Ahmedin Önlerindeki cümleleri okuduk • Ric'at... tirakile yapılan taarruz bu İtalyan 
yaptığı bu muzibliiin cezasını gene tan 80Dra botluklan doldurunuz: Bir «ece evvel, muharebenin mukavemeti ıkarşısında kır•lnuı -
kendi elile tayin etınit olmasıdır. 1. A boy and a pi are in tbe cereyan ettiği tepeden dönmüı - tır. Altı düşman tankı tahrib edil-
Bakınız, nasal: family, Tbe boy İıl th~ - of the tüın. Çok müteharrik bir İnailfz miştir. 

Biz oyuna ha,lamadan evvel, gir), and the girl ia tJı. - of the devriye müfrezesile birlikte idim. Diler muharebeler de cereyan 
huılat arkadatlara takaim edilmit- boy. Tbe boy ia iA - uad the Bu müfreze seri bir hareket esna- etmft ve Alman - İtalyan kıt'alan 
ti. Arab Ahmedin hil.eıi de kendi. gjrl ia in a - sında ve birkaç .Un içinde Sollu- mevzii muvaffakiyetler kazanmış-
aine Yerilmek. üzere bana teıfim e- 2 - Tbe maq ia the fatber of mun ~ari> ve cerıubundaki bütün lardır. 
dilmit; ben de bu parayı ceketimin the girl, and the woman ia tbe ır.ot- Alman kıt'alerım Mısır hudud - Alman muharebe ta:vya?elerin-
cebine koymuıhım. her of the giıl ları dışına tardetnu• ve Libya hu- den mürekke'b ~plar ~ 

İtin farkında olınıyaa Arab Ah. The girl is the - of tbe nıan duduna ~ince vazifesi bitti~n - R(indüz, ~erek ~ece Malta ada -
med, benim elbiaelerimi dikerken and tbe - of the woman. den Reri çekilmişti Bu harekat es- smdaki Luca hava meydanına hii-
kendisine aid para)'1 da cebime dik 3. The boya in the famı'ly have nasında İngiliz müfrezesi Alman cum ederek iyi netice alm:şlarchr. 
mit bulunuyordu. sisten. The girla in the family ba. t~nndan mürekkeb bir kolu ••••••••••••-. 

Muzibliğini itiraf eden Arab Ah ve - and sisten. ve 600 kamyonluk bir nakliye ko- -
medi. bir hayli yalvaruaktan ıonra 4. My mother and ıııy father lunu kaçırtmış ve düfPIUllll. ~ Kirahk Hane 
paralerı verdim. Bir daha da mu _ are. zayiat verdirmiştir. Şiflide Bomollti tramvay i.t-
ziblik yapmıyacaiına IÖz verdi. 5 - My brother and my f at her Alman tebliii ~u yaldLnında. Dere aob. 

* Aaırn Baba deinejine dayana 
dayana gidiyordu. 80 yaıındaki 5 5 
ıene sahneye emek vermiı bu ihti
yar .an' atkann arkaıından hüzün
le baktım. Temenni ediyorum IU, 
Pazar aktunı yapılacak olan jübile, 
onun ilminin l?atındaki cZavallı\t 
aılabm kaldırsın 1 • 

N...tWac.r-

are. Berlin 14 (A.A.) - Resmi teb- lmda » numaralı 8 odalı w 
6 - Every boy ıuıd every man liA': ban,o, terkos •UJU.. elektrik, ba-

is a - of a man. Bu ıı?ece tayyareler Sunderlan- vaguini hal'i iOi ve dı.p Jalb 
7 -The baby is• boy. - mıile dın şarkında cem'an 14.000 ton boJalı manzaraıı cUafl açık bir 

will mak - Mother bapph. - hacminde üç ticaret vapuru ba ~ hane 1Dösalı eenıtıe k1ralıkm, 
Will take ber baby in - arını. brmq ye cenubi ve merkezt İn - gör.met iÇJ,n ~ınıdaki Zaf• 

8. The baby is a girl - is on ~lterede mühim limanları ıbom - apartımanı tapıcwna, puarlık 
the knee of ,_ father. - wiU ıet bardmıan etmişlerdir. için (Tel. 4S018) numaraya mO. 
off .__. lmee Şimal Afritaamda bir İtalyan racaat ediJmali. 

9. A baby İıl o ftl7 - sirl or kıt'UIDID bulundulu bölJleıye İn- ._ _________ ,, 
• - boT. gjlizJer tarafından taDk1anıı da .. 



8 Sayfa SON POSTA 

Tarihten sayfalar Havzada Atatürk Yeni ve cazih 
(Battarafı 2 nci ıa:rfada) loldtWı üzere bu •ibi zaferleri kUtüphane~i ihtiyacı BİR PUDRA. 

sından en acar, açıkgöz ve binici komşu devletlere, bilhassa islam tamamen karşılıyor 
olan bir genci seQti; onunla lbaş- hükümdarlarına bildirirdi. Bunu Emsalsiz güzellikte 
başa Jcaldı, maksadını anlattı. haber vermek için ~iden elçi Ka- · (8aftarafı 6 nca sayfada) b. .ı. • d 

Delikanlı a.şiret reisinin verdiği raman oğlu İbrahim Beyden atı de kitablar daha mevcuddur ki ır ten 'emın e en 
a~tm}arı kemerine koydu; ~tın.a da ~st~~ke m;mur e<:!ilmişti. E~çi 1 

bunlar memlekP.t irfanına n~i~ Bu pudra, yeni er Havalandırma. u. 
~>ı.!1dı v_e yayladan ovalara ın.di: vazıfesı11:1 . yap.ı. : l~k.ın . Ibrahıı:n bir hizmetıtcn gayri hiç-bir emeli sulü say~inde on defa daha ince ve 
z;ıı~adır oğlun~n . .. meml~ketı~e Bey aks;lık. cttı; tcrbıycsızcc bır olmayan Mustafa Conun maarif- gayri mer1 olduğundan cUd için gayet 
4!1:,dı. Atı ve yennı o~rcndı. ~:r CC\'ab .verdı . . . severliği hakkında iyi bir his u- pratiktir. ve cildin • Makyajlı değil -
muddet sonra onu ça~dı ~e yed:"lı- Padışal, hemen ask~rını. hazır- yandırmağa kafidir. tabii manzarasını temin eder. Yağ • 
ne. ~l~ak . Y~ylaya,.. dondu; aşı ret ladı: Sarıca P;ışayı Edı:n.e:ıın mu- Sabahın saat sekizinden akşa- murlu, rüzgarlı ha\'alarda b!le bü -
reısı ıle bıFlıkte. I .. ony8:ya, Kara- halazasına ~ıraktı; kendısı. ~fa~- mırı dokuzuna kadar her.gün açık tün gün sabit kalır. 
ma!1 ~j!lu Ibrahım Beyın sarayına ma~ayı geçtı:. Bursa}:a geldı. Maı- bulunan bu mükemmel irfan ha- En sıcak dans salonlarında bile ar. 
J?etırdı. . . ytttınde ıvak.tıle r;:hın olarıclk !il- zinesinde, Mustafa Con bizzat bu- tık parlak bir buruna tesadüf edıl • 

İibrahım Be~n yuzu zaferle dıi?ı Ka:r:~man. ogullarından !sa lunmakta ve kitab mütaleasına me-L. Çünkü terkibinde hususi bir u. 
apa.ydınlık.tı; Suleyman B~Yi ha- Beyle.~ Zulkadır ~ğl_u .ve kadı Bur- ı?elen ziyaretçilP.re kendi elile ve sul dair~inde karıştırılmış cKrema 
yalıne ~etı~erek ona .sankı:~. '? han oglu Zevnel~~ıdın de vardı. arzu ettikleri kitabı çıkarıp ver- Köpüğu.. vardır. Bu pudranın bir 

- ~asıl. Vermezsın, degıl mı. C?s.~nlı ordusu suratı~. İçel hava- mc.ktecfir. Kitabhaneye bir yıl Fransız güzellik miıtehassısı tarafın_ 
İşte .böyle alırlar! lısını •. Karam~n tara~larını ~aştan- zafında bin üç yüz elli kişi müra-

1
dan lcad edilen ve Pa.riste pek ziyade 

D.~yord~ .. b~şa ışgal ettı. tbr:ı.hım Beym k~- caat etmiş ve kitab miltaleasilelrağbet bulan on muhtelif rengi var. 
Zulkadir o~lu Suleyman Bey a- tıgı ve gayet ormanlık, dar _geçıd- m~aul olmuştur. Kiiıtübhanede üç d E · · ·ns ola T o K A L o N 

• • C d 1 d - 1 d l I T T · k · ... ,..,.. ır . n •Y• cı n tın kımın tar~ ın a.ı_ı, ça ın ı_gıru l~r e o u <? ~n as-ı mı .açma .~- vüz kadar veni eser ~evcudsa d~ pudrasını tecrübe ediniz ve yüzünü_ 
anla~a1kta g'~t.km:dı, o Ja~ar ca- çı_~ ~e b~/i.bı ba~~al~e oıd~~n~n J: bundan baska daha bırcok venı zün nasıl sehhar ve cazib bir manzara 
ııı. sı 1 ı mıKştı ı, e~~r ~ erh enb ~- Knun e g'1 e,!1

1 
a kacı .arı gdon ekr t. çıkan eserlere ihtiv:ıç vardır. Yeni kesbettiğini görürsünüz. 1 

nun o sa araman :ueyıne ar ı- araman og u ço pışman ı; ur- gelen eserler aras:nd"l Hamdi (e
Uln edecekti. Fakat hem kendisine tuluş için ,ı?ene dedelerinden ve fendinin) dokuz cildlik .-Kur'ant
~venemiyordu; he~ de böyle bir bahasında:n miras kalan silaha mü- kerim• in türkçe tefsiri de bulun
harb sonund:ı sevg'1lı aıtına tekrar racaat ettı: Yalvarmak.. . maktadır. Yevmi _gazetelerden 
kavuşması ümidi bıle zayıftı. Bu- Mevlana CeH\lettini Ruminin mahrum bulunan .Havza kütübha
nunla beraber İbrahim Beyden sülalesinden Arif Celeıbiyi, bir ri- nesinin bu noksanh_ğı da telafi e
mutıaka intikam almak istiyordu. vayete göre de Mevlana Hamzayı dilirse muhakkaktır ki buraya de
Atının onun elinde oldukunu dü- Sultan Murada ııönderdi. Arif Ce- vam edenlerin bu ihtivaçları da 
şünd'ükıc;e buhrana tutuluyor.: uy- lebi padişah tarafından iyi karşı- yerine ı:!etirilmiş olacakt•r. 
lk.usunu kaçırıyordu. Bu ıntıkamı landı; Sultan Murada Karaman Kitabbanenin arka kısmındaki 
ne suretle alabilirdi! o~lunun affi için ricalarda b1!_lun- duvarların henüz kat'i kabul mu-

Bu hadise 1431 senesinde olu- du. Sultan Murad buna evvela ra- amelesi ikmal c:fümemiştir. 
yordu ve o devirde Yakınşarkta zı olmadı; Karaman ~~l.1;1nun o za- Simdi bu sattrları vazarkcn bu
en büyük hükümdar Osmanlı pa- mana kadar yaptıl?ı butun fenalık- rada dikıkat nazarımı çekmiş olan 
dişahı ikinci Muraddı. Karaman o- ları saydı. Bummla beraber on"? bazı noksanları da Havza hesabı
ğulları da en çok Osmanlı padisah- mahvetmek karumdan vazgeçtı, na kaydetmeden ı?ecemiyecc_ğmi. 
larından •çekiniyorlardı; hatta o en sonra: ı - Kütübhanen!n arka cihe
zamana kadar varlıklarını ancak - Senin hatırın için bu defa tindeki üç odanın pcncereclen 
hilekarlık.la, padişahların merha- dahi ,günahından geçclım. Llkin mahrum bulunması, odaları f!Ü- ı 
metleri~ sığınmakla yahud akra- yerine biraderıni tayin etmek is- neş ve havadan istifade edilemez 
balıktan istifade suretile muhafa- terim! bir hale sokmuştur. Bu hal ise 
za edebilmişlerdi. Dedi. Elçi haiz olduğu ilmi sı- hem burada I™!vcud kitab vesai-

Zülkadir oğlu Süleyman Bey fattan ve padişah:rı alimfore gös- renin bozulması, hem de kütüb
Edirneye lbir mektub ~önderdi. terdiği fevkal3.de hürmetten isti- hane memurunun sıhhati üzerin
Bunda. pad!şah içın gayet rins ve fade ederek daha ziyade yalvardı. de menfi bir tesir icra edecektir. 
!S!Üzel bir at beslediğini, yetiştir- Karaman o,l!lunun karısı olan ken- 2 _ Gene kütübhanenin arka 
diğini ve tam hediye edeceiH sıra- di kız kardeşi de avnca rica edi- cihetindeki catıların etrafında o
da Karaman -:ığlu ibrahi~ Beyin yor; kocası hakkında şefaaıtte bu- Iuk mevcud olmadığı için va~ur 
bu atı çaldırdı~ını bildiriyor; bun- lunuyordu. Zaten davanın mev- !ardan hasıl olan sular duvarlar 
dan çok müteessir oldıı~unu, lakin zuu olan nt ta gönderilmişti. üzerinden akmakta ve odaları ve 
ntı ~eri almağa da kudreti bulun- Sultan Murad1 eniştesini affetti: hatta mütalea salonunu ıslak bir 
madı,ğını yazıyordu. ordu ı?eri çekildi. Başka seb('b1eri hale _getirmektedir, ki bunun da 

Sultan Murad bunu aldığı za- de olmakla beraber bir at yiJzün- <ri.iphesiz kita.bların rutubetten 
man kızdı. Zaten biraz evvel ~e- den çıkan ihtilaf böylece bitti. Zi- küflenmesine tesiri olacaktır. 
çen Şarabdar İlyas Bey vak'asın- yanlı çı·kanlar üç hükümdarın ken- 3 _ -Bahçenin etr:ıfı duvarla 
dan dolayı da İbrahim Beye canı di hislerine kapılarak sebcb olduk- veya hiç olma7.sa tclör!ili ile cev_:
sıkılmıştı. Ona ders vermeyi artık tarı lbu sererde "-ıkılıp vanan evle- rilmesi ve b lra7. ilerive bir de hela 
lüzumlu ~ördü. O sırada Selanik rin sahibleri; ölenlPrin akrabası yapılması 18zımrlır. Bu üc nr:ıksan
fettıedilmişti; Sultan Murad adet ve ölenler oldu. Knclircaıı Kaflı da telafi edildHti takdirde bu zen-

Bütan 

DİŞ MACUr~u 
dis ve diş etlerinin erızalarmı, giderdikten 

başka ağız kokusunu da izale eder. 

Her yerde O E N T O L dlf macununu arayınız. 

ı?in w her tarafa ı?iiz:l bir ~;.:a
reti olan Hav7a . Ataturk• ku ub
hanesinin kıymeti bir da -
ha viikselccei?ine emin ol·nalıvız. 

Sayın Havza kavmakamından 
bu noksanların ikmalini de i<::te
mek ı?ene memlcl~et hesab•nn bize 
hir bordur. 

~· Doktor 1. Zati Oget 9' 

1 Belediye tarşı.9ındak1 muaye-nt-· ı 
hanesinde ölleden .onra h&.9t.a-

• ,_ ıannı kabul eder. ... 

Zayi - Fatih şubesinden aldığını 
a.skerlılt cüzdannnı kaybettim. YenL 
sini aıacatımdıan eskisinin hükmü 

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

Kefidelcır: ' tw>a&, 1 JılaJJll\ 1 A
iuatoe, 1 tkino~ WiQlende 

~ 

1941 ikramiyeleri 
ı adet 2000 liralık - 2000. - lira 
1 • 1000 • - IOOO.- a 
1 • '100 • - 1500.- • 
• • 000 • - 2000.- • 
• • uo • - 2000.- • 

.. • 100 • - 3500.- • 
80 • 60 • - 4000.- • 
~00 • 20 • - lOOO.- • yokt~. 1 

Oii.&eyna oihı Ömer Lıitfi 13%3 j iil==-==-----------• 
Türkiye Cümhuriyet Merkez Bankası 10/Mayıs/1941 vaziyeti 

AKTiF .. 

Kasa: 
ALtm: sa.fi kilogram 72.603,913 

Banknot • 
Ufaklık • 

Da.h.lldekl maha.blrler: 

Türk Lirası • • 
Hariçte.ki mah.ablrler: 

Altın: Safi kilogram 12.723,220 
Altın tahvili kabil serbest dö -
Tfıler 
Diğer döv1:ıler ve borçlu Kllrt.nc 
batıyeleri 

Badne tah'rilleırl: 

Deruhte edilen enab nakdiye 
brşıhltı 
ıcanunun 8-8 ınet maddelerine 
tıevfik&n Hazine tarafından Tiki 
tediyat • • • • 

Sea.rclat Cmcta.ıu: 
Ttcar! senetler • • • 

F..s.bam " tahdit eiizclaıu: 
( Deruhte edilen evrakı nakdL 

& ( yenin karşılığı e,,ham Te 
( tahvilAt UUbarl tıymetJe> .. 

B Seı.xıst E.~ham •e TahrilA.t: 
Anmlar: 

Altm ve dö'1z fizerlnt &T&D.9 

T'ahvillt fuııerine ava.M . • • • • 
Hazineye kısa vA.delt avan.. 
H.azirlere 3850 No. lu ta.nuna göre 
&Çllan altın t.arşı].ıt.lı avan.s 
Hwedarlar: • 

Lira 102.123.212.58 

• 8.438 342.50 

• 637 .336,08 

• 400.000,70 

L\ra. 17.896.227,46 

• -.-
• 45 278.310.54 

Llra 158.748.583,-

il 21.222.4'7~-

Lira 274.391.848,69 

Lira -tı6.064.696,93 

ll 7.926.618,17 

Lira 4 741,69 

• 7.808.722.-

• 87.000.-

ll 139.6&4.926,75 

IJra 

111.199.391,16 

408.000,70 
' 

6U7U38,-

137.526.089,-

27U91.MS,ô9 

53.1m.ıı3,10 

147.535.390,44 
4.500 000,-

PASiF. 

Sermaye 
ihtiyat akçesi: 

Adi Te fe-vlcalAde • 
Hususi • 

Teclaiüıdekl Banknotlar: 
Deruhte edilen evrakı nakdiye 
JCanunun 8 _ 8 inci maddelerine 
tevfikan Hazine tarafından vaki 
tedlyat • 
Deruhte edilen nrakı nakdiye 
bat.iyesi . 
Karşılıfı tamamen altın olaralr 
lltveten tedavüle vazedilen 
Reeskont multa.blll DA.Yeten te • 
davftle vazedilen 
Hazineye yapılan altın tarŞllıt.. 

h avans muta.bm 3902 No. lu ta. 
nun mucibince 09.veten tedaTL 
le Tazedllen . • • • • • • • 

MEVDUAT: 
Tirk Li.rasl 
Altın: Safi t.ilogram 877

1
150 

3850 No. ıu kanuna göre hazineye 
açılan avans mutabill tevdi olu.. 
nan altınlar: 
san ıkifogram 55 .541,930 

Döm Ta.a.hhüclab: 
Altına tahvlll kabll döTizler • • 
Diler dövizler Te alacaklı K11 • 
ring bakiyeleırt 

Muhtelif: • • • 

Lira 

• 
7.822.019,15 
G.000.000,-

IA.ra 158.748.563,-

• 21.222.474.-

Lıra 137.526.089,-

• 17 .000 000,-

• 250.000.000,-

• 97.500.000 -

Lira 59.998.'TT4,79 
il U:33 .782.03 

• 78.124. 167.90 

Llra -.-
• 25.779,834,84 

Llra 

15 000.000,-

13.822.019,15 

502.026.089,-

81.232 .556 ,82 

'78.124.167,00 

25.779.834,84 
107.832.605,85 

Mayaa 15 

Gayr;menku) satış i~anı 
İstanbul Emniyet Sandığı Müdürlüğünden 

Naciye Doğanın 56 hesap No. sae Sandığımızdan aldığı (M-00) 11.raft 
karşı birinci derecede ipotek edip vadesinde borcunu vermediğinden hat· 
kında yapılan taklb tizerıne 3202 No. lu kanunun 46 cı maddesinın ıııa. 
turu 40 cı maddesine göre satılması icab eden Eminönünde HacııtadUl 
mahallesinde Vefa caddesinde eski 19, 19 Mü. 21 yeni 31, 33 kapı, SS'1 
kütürk, 536 ad:ı, 6 parsel No. ıu sırf mülk bahçeli a114ap bir evin tamııın1 
blr buçuk ay müddetle açık arttırmaya konmuştur. Satış ta.pu &ca ıtaJ• 

dına göre yapılmnkLadır. Arttırmaya girmek isteyen (3501 lira pey ııtçesı 
verecektir. Milli bankalarımızdan b rinin teminat mektubu da kabul °" 
lunur. Birikm iş bütün vergilerle belediye resimleri ve tellaliye rüsUI11" 
borçluya aiddlı'. Arttırma. şartnamesi 18/5/941 tarihinden ;tibaren te•,til 
etmek ısteyenlere Sandık Hukuk İşleri servıSinde açık bulundurulacak• 
tır. Tapu sicil kaydı ve .snir lüzumlu malümat ta şartınamede ve tnlti1l 
dooya6Ulda vardır. Arttırmaya girmiş olanlar, bunları tetkik ederek -satı. 
lığa çıkarılan gayrimenkul hakkında her şeyi öğrenmiş ad ve t.elakkı o
lunur. Blrınci arttırma 717/ 941 tarihine müsadif Pazartesi Cağaloğlun~ 
k:iin Sandığımızda saat 1() dan 12 ye kadar yapılacaktır. Muvııtltll 

ihale yapılabilmesi için teklif edilecek bedelin tercihan ahnmast ieab edeıı 
gayrimenkul mükellefıyetlle Sandık alacağını tamamen geçm;., oıınaP 
şarttır. Aksi ta.kdirde son arttıranın taahhüdü baki kalmak .şartfle 
2317/941 tarihine mü.sadif Çar.şamba giinü ayni mahalde ve ayni sııatte 
son arttırması yapılacaktır. Bu un: rmda gayrimenkul en QOk arttıra11ı1l 
üstünde bırakılacaktır. Hakları tapu sicillerile sabıt olmıyan alA.kadarııı; 
ve irtifak hakkı sahiblerinın bu haklarını ve hususUe faiz ve masarır 
dair iddialarını Uan tarihinden itfüaren yirmi gün i9inde evrakı mlisl>ı
telerile beraber dairemize bildlrmele"i lawndır. Bu suretle haklarınt bil.' 
dirmemiş olanlarla hakları tapu sicillerile sabit olmtyanlar satış bedeli
nin paylaşmMından ha.rıç kalır.ar Daha faila malOmat almak ~teyetı· 

o M sa~ lerin 4011839 dosya No. sUe Snnc!ığ mız Hukuk Işleri servisine murac 
etmeleri lüzumu ilô.n olunur. .. .. 

DİKKAT 

Em.niyet Sandığı: Sandıktan alınan gayrunenkulü ipotek göstermek ~ 
teyenlere muhamminlerlmlzin koymuş olduğu kıymetin % .W m t.ecav~ 
etmem.ek üzere ihale bedelinin yarısına kadar borç vermek ıruretae to-
laylık göstermektedir. 13747• 

ioARtsiNi siLEN is BANKAsıNoA 
IKRAMIYEL..İ HESAP AÇAR 

lstanbul Levazım Amirliğinden Verilen 
Harici Askeri Kıtaat. ilanları 

450,000 kilo sığır veya keçi eti kapalı zarna eksilt.meye konmuştut· 
İhalesi 16/5/941 Cuma günü saat 11 de Ankara.da Lv. Amirilği satın a.~8 
komisyonunda yapılacaktır. Evsaf ve şartnamesi komisyonda görülür. Dk 
teminatı 9575 liradır. Taliplerin ihale saatinden bir saat evvel kanuni ~ 
sikalarile teklif mektublarını kom~yona vermeleri. (2328-23081 

* * 20 ooo aded cağ torbası pazarlıkla satuı alına.cakt.ır. Tahmin fia.tl 
29,00o lira temina.u 4.350 liradır. İhalesi 20/5/941 saıı gunu saat 15 dt 
Ankarada M. M. v. 5atın alma komi.syommda )'lapıla.ca.ıctıır. Te.ltbleriıl 
belli vakitte komisyona gelmeleri. a2376 _ 3667 • "" . ... * ft•41 
Mızıka luş.J.asında UA.ve kat itı.şası ya.ptırılacaktır. Keşif bedeli 37,~ 

lira 53 ku~. ilk teminatı 2838 lira 19 kuru.,tur. Kapalı zarna ek.siltnıesı 
21151941 Çarşamba günü snat 15 de Ankarada M. M. V. Satuı alma k<>" 
misyonunda yapılacaktır. Şartnamesi 390 JrurW}a kom!Syondan alınır. TA
liblerin kanuni vesikalarile teklif me lctublarını ihale saatinden bir saııt 
evvel komisyona vermeleri. (2324-3285) 

Y<nl ~~~i~E~!.~ •. ~~?!~~.!!. F!~!a !~!'!~~ •··l 
lan, her cins ve boyda lastik fabrika kayaşlan, blrmci kalite ~to.mobU 
ka.ynak listikleri, araba listlklerl, ya.dik keten •':_akub.~lıır, l:uıti~ e~
dlvenler ve her tiirlı.i ta ·tik m4lıeme bu.lunur. Lastik uzerlne !"wp&l'i.'J 
kabul edilir. Çemberlltaş sineması yanında. No. 13 ANADOLU ÜSTiK 

DEPOSU, Telefon: 23282 

Emlak ve Eytam Bankasından 
Yeri Kıymeti Cixw Mesahası Teminatı Esas No. 

181 

197 

Kadıköy, Osmaniye 
mahall~ Koşu yo
lu sokağı eski ıs, 
15, yeni 33, 35, 31, 
33, 3511 numara. 
N'ışanta.şı.. Meşrıı~ 
yet mahallesi ~ki 
Çiflik, ~eni Ekınek. 

fabrikası sokağı ~
ki 2, mükerrer 8, 9, 
10, yenl 4, 4/1, 4/2 

12510.- lira Samanlık 152.620 M.Z 1251.-' 
ahır ve 
tarla. 

24.324.-, lira Bootan ha_ 14213 M2 wuo 
ne, ahır o_ 
da chalen 
üo kulübe• 

numara. 
Yukarıda izahatı yaz.ılı gayrimenk uner peşin para Ue ve tapah zarf 

u.sulile şubemiz satış komisyonu buzu rundıı satılaca~ır. . 
İhale 2.8.94.1 Pazartesi günü saat oo dörltedlr. Isteklileri.D. fUbenu• 

eml.A.k servisine müracaatla. bir lira mu.lı:a.btlinıde olıac.a.kları tartnaıne 
hükümlerine muvafık teklif mektup tarını bildirilen gün ve saatte şube
miz satış komisyonuna, veya ihale saatine yetişmek suretae iadeli ta-
ahhüdlü olarak postaya vermeleri l!i zımdır. c367S. 

Ankarada M. M. V. Fn. Sn. U. Md. den 
1 _ M. M. Vekaleti Fn. Sn. u. M. Iüğüne bir elektrikçi alınacaktır. 
2 _ Lise veya orta veyahud san'at okulu mezunu olacaktır. 
3 _ Elektrik ve motör işlerinde çalışmış olduğuna daır vesaik ibr~ 

edecektir. 
4 - .Askerlik ile alA.ltası olmayacaktır. 
s - (50) yaşından yukarı olmaya caktır. 
6 _ 25/Mayısa ko.dar M. M. VekA. let.i Fn. Sn. U. Md. lü~Wne müracaat 

edecek talibler arasından imtihanla seçilecektir. 

Muhtelif: • • • • 
11.092.902,27 

803 .817 .273 ,:Mi 803 817.273,36 Yekiın 

7 _ Şimdilik yüz lira ücret verilecektir. c2386 _ 3757• ... 
·································-·· .. •••••••••••••• ..... ·-···-···· ......... 111 ........... ---···--Yektln Son Posta MatbaHı: Nefl'İyat M üdürü: Selim Ragıp Emeç 
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