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Amerika 
bar be 

glrmlye 
bazır 

vaziyette ~ 

ınolik Barramı 

Boston radyosunun 
bir haberine göre 

Atatürk Anadolunun mübarek 
topraklarına yirmi iki yıl 

evvel bugün ayak basmıştı 
Yolda bulunan 

Fransız vapurları ~ r,.. ... _____ Basr_ad_an-bir göriinit.ş 

-- ---, 
Genç Türk atletleri, Ebedi Atamızın Samsuna ayak bashğı ~ 

u••••••••-M•••••••••••••••••••••••••••• .. •••••••••••••••-•••M• 

musadere edilecek İngilizlere göre ! 11tiagiltere 
noktadan kalkıp tam bugün Ankaraya yetişecek, ellerinde ~ 

l ~~~~-~~~~ .. ~~~~~~;~~~:~~~-~;~:~~~~~;; .. ~.~~~.~~~.~.~.~~.) 
Amerika 

donanma.sına 
•mir verilmi' 

Londra 16 (A.A.) - Daily 
M.U'in diplomatik muhabiri yazı -
~~l': 

d' ~ondrada mee'ul mabfellerde bil 
•rildiğine göre, Amerika Birleşik 

Qeyfetleri, timdiye kadar hiçbir za. 
ll\•n olmadığı derecede harbe air
?neğe hazır vaziyettedir. 

Amerika donanması açrk. denizte. r~stl~dığı bütün _F ~ansız gemi • 
ellrıı mı.isadere ernnru almıştır. 
.. Boaton Tadyosunun bildirdiğine 

ltlöre, Amerikaya gitmek üzere yo1-
d~ bulunan bir Fransız ticaret fJe -
ln11cri kafilesinin miisadere edile -
~ dün Vaşingtonda söylenmekte 

Mısırda 
llr llrar 
lıldlsesl 

Alman yanın Fransız 
vadleri kanı -

BIJl,k llir alattı• 
Avrupa 

donanması 
Londrada 
endi,eler 

Matbuat Vişiye karşı 
'iddet tavsiye ediyor 

Suriye yüksek 
komiserinin 

hitabesi 
'Şark ordusu 

kuvvete kuvvetle 
mukabeleye hazırdır,, 

«MarefCd Petenden Suriye iN 
Lübnan arauini müdafaa 

Londra 18 (A.A.) - Pazar etmelı oıailaini aldum> 
gazeteleri makalelerini Hitler -
Ilarlan anlaıpnaaı neticesinde Beyrut, 18 (A.A.) - Suriye ve 
şarkta tahaddüs eden vaziyete Lüıbnan Fransız yük8ek komiseri 
!hasretmektedirler. Gazeteler, General Dentz, bu akşam saat do
Vichy' nin Almanyaya mukave. kuzda ıBeyrwt _ Şark rady_psu aşa
met niyetinde olmadığını Lon- ğıdaki hitaıbeyi irad etmişlir: 
<Irada iyice anlaşılmış olduğu - Fransızlar, Lübnanlılar, Suriye.. 
nu tebarüz ettiriyorlar. Ayni liler. 
gazeteler Mihverin, Suriye ve Mareşal Peten'in hitabesini din 

Mihver devletlerine taraftar ~:k~:r:"y~!un~ü~~:~nib~~~~ ~=:iliM=~~:1ınh:~u~: ,,_...._..~~...-ı....-.ııı.-ıııııı.~~ııııı.ııııı~ 
eski Mısır Kurmay Başkam <Aıtcu. .. y1a 7 sütun 6 da> yecanıı azmıii ve hakimane söz-

. ('Arba _,ta 7 liitun 3 te) 
tayyare ile firar ~=======~-~~~::.....:......:--==--=-~ Bayrak 

.bugon 
Ankara da 

teşebbUsUnde bulundu 

Tanare inmeğe mecbur edil· 
dt, fakat Genel Kurmay Baı

kanı ve iki pilot kaçtılar 

Kurmay Başkanının 
bu!undugu yeri haber 

verene 1000 sterlin 
verilecek 

Kahire, 16 (A.A.) - Mısır hü
kUnıeti eski Mısır Genel Kurmay 
Başkanı Aziz Elmasri'nin nerede 
bulunduğunu bildirene bin İnıgi -
Uz lirası mükafat vadetmiştir. 
tffüver devletlerine taraftar adde 
dilen Aziz 16 Mayısta ikı Mısır 
Pilotunun idaresindeki bir tayyare 
ile Almaza hava meydanından ha
teket etmiştir. Ha va kontrol me
tnurlarının ihtimamları sayesinde 

( Aıkaaı sayfa 7 sütun 5 te) 

Dük d'Aosta 
teslim tekliflerini 
İngilizlere bildirdi 
Amba-Alagi 
teslim oluyor 

Çankırı, 18 (A.A.) - Sam
su.tı.dan )rfilll Şefe verilmek ü 
zere 15 Mayısfa yola çıkan 
bayrak dün Çorumlu atlet
lerden vilayet hududunda 
teslim alınmış ve yollarda 
halkın tezahürleri arasında 
yoluna devam ~erek Tüney 
köprüde -il inci kilometrede 
!bugün saat 14.30 da Kalecik 
li atletlere tevdi edilm~tir. 

Kalecik, 16 (A.A.) - Can
kırıdan gelmekte olan bay. 

lngiliz tayyareleri havalanmadan e-vveı rak ~n saat 14.30 da vila-

'lddeol ft ç.ok ıiddetli bir hücum yapmışlar- yet hududunda teslim alın-
dır, Hücumlar gece yarıaı baılamıı mıştır. Bayrak Ankaraya 
ve şafak vakti.ne kadar aünnüıtUt. doj:tru yoluna devam etmek-

bawa Muazzam infili.k..lar olmut ve bu in tedir. Yarın sabah saaıt 8.30 
W filülann .admeei, yalnız lnail - da Rıwlitde Ankara atletleri 

terede Kent kontluğu aa.lıillerinde - ne tevdi olunacakhr. ·-···nları lci. binaları aanmakla k.almamıı, fa- ......... ilAI lı:.at inaaiilan ne olduğunu görmek ............. ..-................................... . 

Manştaki Fransız 
limanlarına 

hücum edildi 

üzere yerlerinden kaldırmııur. B • l l 
F ranaız ıahili üzerindeki aiıe rağ f 7 t Q yan 

men boinbaların ve hava dafi ba -
taryalan ?'>ü.•l~rin i~~lalda~ı ~.ii- Dükü Hırvat 
tahede ed.ilmıım. İngıliz proıektor -
leri şurada burada Mantı aydınlat- :v. l l' J 
makta idi Hücumun siklet merke. nrQ l 0 UU 
ımi Calais' nin teıltH ettiği sanılmak --

• "' • , tadır. Fakat ara~a ıura~.a Dun.iter. DUk dö s eleto dUn 
fnfı/ak/arzn sadmeszn- que ~e B~~logne ada hucumlar ya- p 

pıldıgı muıahede olunmuştur. Romada Kral 
den /ngi/iz sahi/ferin- Kolonya'ya taarruz . . ilin edildi 
deki binalar sarsıldı Londra 18 (AA.> - Salahi - ~ 

Ateş dUn saat yettar b.ir membadan öğrenildiği _ • 
ne göre, İngiliz bombardıman tay. Almanlar, bır Hırvat • Alman 

18 de kesildi Kolonyaya da şiddetli yareleri, gece, Kolonyaya yeniden ve ltalyan komite•i teıkil 
- • b" h k ld şiddetli hücumlar yapmışlardır. lo- eJilJijini teluib ediyorlar 

K~re. 18 (A.A.) - Resmen ~ 'J ava a ını yapı 1 giliz hava kuvvetlerinin düşman it-
bild.i.rildi~ göre, Dük D'Aosta, ~ - ııali altında bulunan araziye ve li. Roma 18 (AA) - Bir Hır -
Aınfua - Ala;{i m.ıntakaııındaki İtal Douvres 18 (A.A.) - Cecet manlara da hücumlar yaptığl teyid vat heyeti bu. sabah şaat 9t30 da 
nn kuvvetlerinin teslim: olması- İngiliz bombardıman tayyareleri Al edilmektedir. Romaya c•lmittir. Bu ak§Am 22 de 
81. tUllf etmiştir. ınan itgali altında bulunan Manı Kolonya üzerine birçok infillk diaecek olaa bu hey.t, 50 llİ rea -

(Denml 3 ii1icii •J'fada>:· denizindeki Franaız 9rnaalarına kar (Aıb. •Jfa 7 Mitua 1 t.) (O..- 3 811c1 1a,ffılla), 

Bu.scün MaY!Sın on dokuzudur. üşüşmüş bulunan vatanım kurtar
Tarihin en büyük adımı, yerde, mak niyetı i1e Anad..,ltınun müba-

yaralı yata~ ve üzerine sırtlanlar (Devama 2 nci ıayfada) 
--_..~ 

19 Magıs Gençlik 
bayramı tezahüratla 

kut/ulanıyor 

Taksimde bugünkü merasim 
--------

BUıgiin Ebedi Şef Atatürkün yak bastığı ı{iinün yıldönümüdür. 
Türk vatan ve istiklAlini kurtar- Ebedi Şefin Cümhuri_vet ve istik-
mak için 22 yıl evvel Samsuna a- (Devama 2 nd sayfada) 

F enerbabçe, Beşiktaş 
takımları galib 

....~. 

G. Saray Ankarada Gençlerbirliği ile, 1. Spor 
. da lstanbulda Altayla berabere kaldılar 

. . .... 
ltt4ftbulıpot'lulG?' Altay kaleli 6nitMle 

(Y .... 7 llCİ ~ ı4 ve S İDcİ ~) 



2 Sayfa 

19 ayıs Gençlik 
bayramı tezahüratla 

kutlulanıyor 

•• 

SON POSTA: 

Tenkid fayda veren bir ilaçtır = 

• 
TENKID 

Mayi~ 

Sözü kısası 

Gençlik bayramı 
'-ı---- E. Ekrem Talu 

(Ba,1arafı 1 inci AYfacl 
rek topr.akfarıııa. yir.mi .iki yil 
vel bugün ayak basmıştı. 

Ôikelj ve coşkun Karadeni 
na ii>l vermiş, O'ııu. reha be)tl 
salbırsız kıyılara o gan ulaştır 
tı . 

( Ba,tarafı J inci ~fada) 
lfill emanet ettiği gençliğin spor • 
bayramı olarak kabul edilen bu t 
kuıtlu ı!iin bütün memlekette ol
duğu ıgibi şehrimizde de büyük te
zahüratla kutlulanmaktadır. Bay
ram münasebetıle resmi ve husu
si daire ve mües.seseler, nakil va
sıtaları bayraklarla donatılm.ıibr. 

, .. •: .. -.·. 
..·.~········ .•:.•:.•::··:.•::-

Eşsiz ktihraman, bütün 
milletinin oc, Türk varlıcır.ın Halk sa1bahın ılk saatlerinden 

itrbaren merasimin yapılacağı Tak 
sim meydanile, diğer cümlıuriyet • 
meydanlarını doldurmaktadır. Za
bıta ve alakadar makamlar her ta
rafta icab eden tedbirleri almış -

'·· ........... . .......... .. , .. istikbalini O'mmla irlikte ....... ·········~ ···:.•:.•:.·:,•:.·:: .. , ren vapurdan kar.ay.a çıMı. .......... ,.,, .. . · ...................... . Deniz ufuklnrındu ıf!Üneş b 
mağa hazmianıyordu. Ayni sa 
Türk vatan•mn üzerinde ycnı 
güneşin jparlak şaf a~ı belirdi . 

·:.•:.·:-.·.·· ··~···:-·. ...•.•. ...":. ............ ' 
lardır. 

... ..•.......•... : ... ............. ••" • •• • •• •• •• •• . .... .• ··.~ ·.·.·:.•:·· ··:··· Şimdi ~a:n y.irmi jki yıl oJl•Y 
Bu güneş durm:ıdan yüksel 
durmadan :pn: · s. kem 'J!O 
kamaştmı.n şa~nsÜC! Tür:k ıa1J 
nin semtürre'sinde duruyor. 

J Ondo'lruz Mayıs ... 

Taksim Cümlluriyct Meyda -
nında yapılacak umumi kutlula
ma "törenine saat 10 da başlana -
caktır. Taksim meydanındaki me 
rasime :iştirak edecek kız mekte'b 
liler sabahleyin Galatasaray er -
kek lisesinde, erkek talebeler de 
Taksim erkek lisesinde top1anmış
lar ve spor kıyaletlerini giymiş
lerdir. Saat 9 da kız mektebleri 
önde bando olmak üzere Galata
saray erKek lisesinden harekP.t et 
mişlerdir. Taksimde erkek ı.alebe
ler de kız talebeleri takiben mey
dana ~elmiş ve kendilerine ayrtlan 

Tenkid en büyük faydayı bizzat tenkdl c1ılcn2 verir. yap.ıland:ı 
hata yokl)a aleyhde süylenmesini!l ehemmiyeti yoktcr. Aksı hDlcc 

Tenkid ne kadar acı olursa <> kadar 'kuvvetli uyandırır 
vazifemiz" tcıı'kidi yapana darılmak d~ b.15.k~s ibıze v:ap:.ı,ğı !lm
metten dolay;. ona teşekkiir etreekür. 

1 Ebedi Şef bu şerefli ve !:~ 
günün ~lik "çin bayram f!. 
olmasını ç)k arzulam~ştı. Buna 
hcnmıiyet vcrivor .. mana verh 

yanlısı diizeltmek imkanı :kazanı.lnus olur. 

··-shArasi~;~----· .. --·-·---· .. --.. ·--IKHa·hı·a·r·-·arası·ridaJ 
yerleri almışlardır. 

Biraz sonra beden terbiyesi mü
keleflerilc sporcular da Taksim 
meydanın J{elmişl~rdir. saat tam 
U> da Vali ve Beledii}"e Reisi,, ku
mandanlar, Vilayet ve Parti erka
n'ile !birlikte meydandaki talebe
leri. mukellefleri ve sporcuları tef 
liş edecek ve bay ramlannı kutlu

Mnharrirlerde yazabil~e 1939 llar i l•l 

ve yazamama meselesı 

dn . .inkı.lab:ll ~ cümhurlyeÜJl 
manetçil.?ı'inc. inkıUıbm '\"e 'CÜ 
huriyetin b:ışlangıç ırünilndc·n 
ha u~n. ilııha e eldi ve dıa 
~üze1 lbayr::.m ~nt mü c1abi1i:" 

Bu emeıhıln tahcıkkuk etti 
gördü ve sevindi. Ondaktız :Mıı 
sın yüksek manası 1çm~c •nkıl 
bm ve .ona bekçiUk ve koru · 
luk edeook1er1n b:r:1°stığmi J?5t' 

Yazan: lbrahim Hoyi 

layacaktır. 

Bir rekor: 1800 manzum piyesi ve 24 cildlik 
bir şiir külliyab meydana getiren muharrir 

geçmişteki -:nuharebelere hiç ben- fakiyeti .de okuyucusuna sunduğu 
1939 Eyhilünde baş1ıyan harbini yor. Zaten bir ..muharririn m"1vaf miiştü. Gözif'finı ebediyete ac 

zemedi~ni, buJtiiııe kadar türlü eserini kolaylıkJa ve J!İ~ide artan ken. koca ızönliı miisteriht:: Y 
türlü sürprizle.:-1e dolu olan hacii bir merak, lıit' istekle okutmasın- dun istikbali, maddi ve wan 
selere seyirci olaniar pek iyi tak- dadır. Bund~m ötürü de kıymetli esenliği "Je ~büz.lüf:ıii ile.. yılla 
dir ederler. Bana öyle ~eliyor ki, arkadaşımız ısm isınll~. (193!) har- ca ~vv.el Samsun Juyılarmda 
daha lıaltiki ismini bile k<>yamadı- bi Türlü e _ İngill:er~ itti:fakı., ve mış ilk kur~ulu.ş adımını şanlı . 
ğımız bu savaşı, yaşanmış cenk - Büyük Britanya imparatorluğu) yüıüyüs halinde devam ettırdl 
lerle mukayese et.met: hiç de do~- kitabını bütün -okuyucu ıtabakası- ~inden ötürü' - · · .. 

Bundan sonra Cümhtniyet Abi -
aesine <;elenkler konulacak, ilütün fuharrirleı·in yar:.tma kabili • 
talebe, sporcular ve beden terbi- yeUeri ötedenberi bir münakaşa 

esi mükellefleri bir ağızdan mü- mevzuu olmu,. 
2ika He lbirlikte İstiklal Marsını tur. Birçok in -
söylfyeceklerdir. Bu esnada mey- sanlara göre öz 
dandaki direğe bayrak ~ekilecek- yaza.bilmek için 
tir. Bu mcrasimı müteakih Vali ve az yn.ımak 13 -
Belediye Reisi Doktor L'utfi Kır- zımdır. Dii{er -
dar ile okullar namına Necibe U- !erine ~öre ise 
Jturay ve beden tcrb;yesi mükellef yazının kıyme· 
J fi namına Selamı Akal birer nu- ti azltitt veya 
tuk söyliyeceklerdir. Nutuklardan çokluğu ile öl -
sonra talelbeler ve sporeular !bir ge cülemez. Bu ma 
ç"d resmi yapacaklardır. harririn vara 

Öğleden sonra Feneıibahçc dılış k~blliyeti ı1e a18:kadar ~ir 
Stndyomunda mMtebliler arasın - mcseledır. Bazl muhamrler eli -
da atletizm ve futbol müsabaka- ğerlerine ni3hctle daha velüttur -
sı yapılacaktır. Bütün vilayet ka- lar. En ta.bil bir .işi yapıyormus g!· 
zalarında da merasinı yapılacak, bi yazı y.ızaılar. Bazıfan ıse daha 
19 Mayısın ehemmiyet ve değerini zorlukla eserlerını .meydana :geti
tebariiz ettiren nutuklar söylene- rir1er. Me:;e!a Balzak ,gibi kahve
cek ibunlan mekteblilerin ve spor siz !kalem kul~ıınamıyan mu!rnr 
culann ~eçid resimleri takib ede- rirler bulunduğu ,ızibi ayak?arını 
cektir. Halkevlerinde f!Ündüz ve~ ılık :SUya daldırnıadan eller.ini ka -
ce toplantılar te11~ib olunacak, kon leme sür<?mıyenler de vardır. 
fernnslar. temsiller -.: erileeek, spor Mnamntıh bu hal Balzakrr. ~k 
l?<)sterileri yapılacakhr. velut bir muharrir 'l"ıasına mani 

Gece .şehir ışıklarla donatılacak: olamamıştır. Nitekim yazı yaza -
tır. Bayram rnünaseheti1e \Jütün bilrnek i in J?arib dıanecelt bir ta
resmi ve hususi müesseseler ka- kım mad L şartların taha1dr;uk ~t -
pa1ı bulunacaklardır. mesini :zaruri ı:ören mu'harr"rler 

Kandıra be ediyesi pasif 
korunma icin atArm 

duduğu . aldı 

pek az eser meydana ,ge1irmişler
dir. 

Aleksandr Hareli bu :ırada ve 
'1:>1lhassa 1.iva :"') s=iliasında muaz -
zam bir kütübhane vücuda ~"ti · 
recek kada:- eser ka~'lle almış.tır. 

Kandıra (Hususi) - Kandıra Bu zatın azd ~ı piyeslerin ~yısı 
belediyesi pasif korunma tedbirle altı yüzdür. Maamı:ıfih m~bur T..o~ 
rinden olmak üzere 230 liraya pe de Ve,ga bu vadide rekor kıran 
a1arm işareti verecek l:ıir aüdük bir muhan·ir olmııstur. Bu zat 
almıştır. Bu düdük müıtefi bir ma manzum olarax: (1800) piyes vaz· 
halle konmuş ve sesinln 2-3 kilo- rnıştır. Bunun haricinde de (24) 
metre mesafeye ~ittilti ya-pılan ci1dlik bir şiir külliyatı meydana 
tecrü!bclerle te5bit edilmiştir. getinnişfü. 

Dığer taraftan öjzyenildi~ine ı?Ö Maruf Alma:ı konTPOzitörü Mo-
re kasabamız belediy<.>si tarafın - serin veludiyeti de mcshıırdur. Bu 
dan pasiıf korunma ~kipleri de se- zat da yedi yüz cildlık bir külliyat 
c;ilmistir. Bu meyanda her v~tan- meydana f!C1irrnış. ayrıca yetmiş 
dnşa iealb eden vazifeleri verilmiş bir cild tub:ı bir musiki partisyo
tir. nu ynzlT't~1r. 'Tek 'basına yctmis 

Düdük ~1ma tecrübe1eri yapı- iki büyük cildlik bir armklopedi 
lırken sesin dana uzak mesafeler meydana J?etil" n Alman Krunitz
den .işitilmesi ifl".kfını mevcud o- de yazı ya:!ma .kabiliyeti ile söh -
!ursa atann işareti veren bu dü- ret almıştı. Maamafih ııarb alemi· 
düğ.ün yerinin del?istirilmesi de ne nazaran şarklı muharrirlerin ya 
düşünülmektedir. Diğer tecriibe- zı yazmak hu .nı<.ııır,d:ı daha gay -
ler matl{ı.b neticeyi v.ermc?.Se be- retli olduklaruı1 bir C n istatistı~i 
Iediye alamı cHidüğünün mahalli- gasteriYQr . .Bıı istatist•ğe ı?Örc bir 
nı değiştirecektir. Çin kütübhanesınd~ secilmis ede-

biyat nümunesı olarak toplanan 
Şislide modern bir karakol clldleıin sayısı (180) bini &$mak-

binası yap ıldı tadır. 
Şişli SiUrhsor m~vkitnde büyük Güzel Sel~niğin mazisi 

modern lbir karakol binası jnşa e- Bnlkan Harbi ile ıberab~r C'>~ • 
dilmiştir. Binanın dahili taksima- rafi vazive~ın bır i<'.ab: olarak hu· 
tına aid noksanlar bir aya kadar susi bir şôhret 
ikmal edilecektir. Karakol binası alan ,,.c b.ı şöh
her türlü konforu ihtiva c:tmekte- retinı ;re eh<'m
Clir. miyctini bun · 

Bina Şiş1i halkının maddi •ar - dıın sonra da 
dımı ve hususi idare büt.tesinden muhafaza edc·-ı., 
ayrılan tahsisatla vücuda 2etiril- ce~e benz~yeny; 
miştir. bizim ski ve şi_ 

İsminl de Makedonya kralının 
hemşiresı olan kendı karısın1h a
dını verer~k Tessalonike ıcsmjye 
etmiştir. 

Sonra Selani,ği Romalılar işgal 
etmişlerdir. Hıristiyanlar nazarın
da ehemmiyeti. burada, aziz Poiun 
ilk defa hırıstiyaniyet propagan
dasını yapmış olmasındandır. Bir 
ara ve dördüncü Ehlisalib zama -
runda bunda b ir hükümet tesek -
kül etmi~ orta çağı .müteaklb de 
Venedi~..n ha;'kimiyctj a'Um;:l ~ir
miştir. Bil:Uıa:c ve 1430 daför ki 
Tü:rk ordulan Selaniği iş~a\ et -
mişlerdir. Beş asır Tüı:rk idaresi 
altlnda yasamış :ve ondan evvd 
hiç bir idare ibu kadar uzun sür
memiştir. 

Fennin yeni bir harikası 

ru değil. O kaa:ır doğru değil ki. na ayni kııvvf..'1 ve kudretle sev - Bu .seneki Ondokuz May:ıs t 
sırasile kargı, mancınık, pala. kı direcek bir eser .o'arak yaratmak- .ınine. QOk yak!ştklı bir .şekil • 
lıç baştan dolma tüfekler. iptidai ta me'haret ~öst.e.-mi ş bulunuyor. verildi. Gen~ Türk atletleri. b 
toplar, nihayet 1914-18 de _gördü- * kaç gün evı•.clind&, Ebeıli l~tıı 
ğümüz mitralyöz, 42 lik top, tay - Ciddi bir emek mahsulü oldu - ınızın Sa::ıısmı:ı ayak bast.ğı ı 
yare, bomba barbile, bu gökten ğunu bir kere daha isare! etme- tadan ıkalkıt>. tam bu~ün Anka 
yağaıı ateşleri, bütün bir lot'ayı den ~e-çemiyece~ımiz ve r.ol~ c: - raya yetişet2.k, eller·nde ıtasıdı 
aşıp ~eçen tankları, paraşütçüleri raflı, zenJ?\n mehaz kaynaklarına ları v.e elden ele emanet ettikle 
sevk, idare ve ta.biyesi ile 1939 ma baş vuntlarak vü.cuıla ee:tinlen _bu kutsal b~'Ta;?ımızı İsmet İn ... 
kine harbinin arasında dağlar ka- eser 32 fas!ldan miirckkebd1r. Ilk ne _getirc.::e~ teslim cdeceklc.fidl 
dar fark vardır. Hakikrıten bu yedi faslı In;ulteı:~ Tüı1kiY':. an- Bu bay;rak vanş.ında ve hu a 
harbde en büyük sözü soyliyen la.~n:.alarız:ı •. on. dort fa~~ı dun va armağanda ezelden ebede J?önde 
motörlü vasıhlat"dır~ tanktır. tay yuzun<lekı ln.glltcre nıuste.D).l~~e. rilmiş bir sc1amın ulviyeti vardı 
yaredir, motör.lü kıt'alarıdır. Nasıl dominyon v~ :nan_danlarm1, Irıan- Memleketin en kara ~ünlerı~ 
ki Napoleon devrinde süvariler dayı, Akdemzı, 'Hmdıst~m. Mısın. yanyana başbaşa kalbka!be ~a 
arbin en büyük ıbir unsu~u ol - Afrik a ve Ka~ad:ı ·ı~ !!erı kalan beş lışmış .. Talıhi:nizi' ku~ataıı, k3rıı 
muşlaTdır.:t faslı da Be~çııı:a, H.ola'l!da v.e Fele: hklan beraberce yırtıp bızi nu~ * menk ffindı.staı:ı sıyas: ~ iktısadı fevze, necat.a. :zafere. medeniyet 

Büyük kütübhaneierdc yüz bin- 'K1y:metli ~azcteci mkadaşlan bir surette hakıkaten ozlu, apav - f .,.b k t kud 
lerce kıymetli eserin iyi bir şe • mızdan Mümtaz Failt, :uzun ve cid- dm tur ifade ile :ın1atmaktadır. şere ':e .11

•
1 ara, uvve ~e b .. \'Ü 

kilde muhafa - di tetkiklere da ·.anarak ınesrclt..i,ği (1939 harbi) ind:! 1nın1tere ile Tür- rete ibırlikte ulastlrmıs 1 
• u ·ib 

b b ·· k .. h b. k. a-ı..: ·· .,.~bc·ıHcr ve kahramanın :aralarmdakı taı 
zası ve böcek • • J / 1 bir eserle ize ugun u ar m _ıye aras:n '1Aı ~un .. ~.. " . bağı scmbolize eden bu şeyi ]cı 
~erle ~veler - \ \ \~ ' " gayet muvaffak ve .öziii bir kitabı- sıkalar1a tz,:h - ed1lmekte. ve aynı dil ündüyse takdır etmelidir. • 
den k::ırunma • ' \ \\ nı -veriyor. M~mtaz Fa~ yıllıırdır zaman~a Bu~k ~r ,t~nya .met.~a - ~a Qndokuz Iı.'Iavıs tarihi, bı 
1acı bir mcse!e- \ \ matbuat !ılemınde .çahşm~. uz:uıı ratorlu~un uu~unı1.u "'!lzıy ~ en . kal.b" ·· dn y.. Kurtar..n il 
dir. Ayrıca el - ' müddet Avrupada n:esJ:ki. incele d?ğnı rıikaı;?lar, ve malumat ve - ~r, ı~hi'ln~~~ eb:::diy-etiıt 
den t>le ~C1:;en melercle buluıımu köklu bJr sıaze- rilerck tesrın olu~tadır. &~ - . anmı ~·c 0 uiiurda and içmiş v 
kitabların cok tecidir. Bi~aenalcyh hadis~.leri rin. s~yasi ~cphesıni -:'e ehemmı - ~~vaşm;ş arxadaş1anna karfı d 
defa hım b:ı!a- illin ve realıte bakımından ~or - yetini takdir ~~ U:nk.d etmek mev nsuz mi"'lllct duygulan doJnırııP 
.şıcı hastalıkla- mesini pek jyj b"lır. fü~eklın Rad- zu ve salahiyetınuz dışınd.ı. o1du - ~~ t "hf 
ra .ntikal vası • yo ,gazetesinin ilk teşekkülü SJra- l!unu açıkça kaydetmeğı bir \•azi- ırİ ~.rı .. n:· At t""rkten :ıyırama -

· ..... · -blis·t kısm f b 'li nonunu a u tal · ğı vaptıi!ı da larında ~az..,~e:nm PU ı e ı e ı yorum. 0 k il..:: - kten b""tü 1i3t1' 
~ ö r ü ı m e k- nı idare ederken hadiseleri tahlil İleride, i939 harbini te-~kik e - ~· . 1. 

1 U4L'VU ~ u n 
teıJir. İçlerine ve terkil> hususundn '?Ö.Ste:rdıği deceklere ciide.n istifadeli bir milletinı .ayu~~dıı?ı~ :gib! ... ie. 
hava Jtirerui muvafiakivet ve ustalık bu ıiddia - kaynak vazües~. ,görecek <'1~ bu T~nn bir k~ur- TalL1 de oy 11 
yen fakat dle mıza en '{!Üzel bir delildir. eserde cDış poı.tikanuz ve Türkı- Bın dokuz yuz on -dokuz Ş1 

.. 

tutulrunıyac a k İşte (1939 harbi) isimli kitab- ye _ İn~iltere ittifakı. adlı ilk fas- Mayısının on dokuzuncu. ı!Uf~ 
kadar hayvan - da Mümtaz Faik ayni karnkterjni lında. pek iyi bil~igiml: ve _adeta Sa~~~a avı:k bas~ Ebe:lı. Se de 
cıkların nüfu - mulbafaza amekteöir. Me\•~u a - kendi asrmı:.zın (~~u) su ola- talihını t>enunseyen.~r. tarihe e-
zu mümkün iııı:tı. bu eser - deta demirden lebı~bı ııuöidir. Da- rcik kabul edeceg·m~. cYurdda o~un!a berab:r ~e:mış\er ve eb 
leri hem böyle hastalık bulast m- ha zi ade ilmi ibir hüviyet ve ma sulh, ciha."lda sulh• ll,?lıtjkanıw ve dıyetı ~a'ke~erdir. 
cı bir vastta olmaktan çıkarmak, hiyeti haizdir. I<'akaıt Mümtaz Faik bu politikayı icah ,!ttiren unsurl~rı e E,/z.,,,,. ~al" 
hem de bunları har:ıbiden kurtar- bu mevzuu islerken kullandıjh ili- kaydetm,:k-:cc_ v~ :şoyle d~~edı~: • _....,, 
rnak ötcıit>nberi esaslı birçok ıet san o kadar sade ,,.e ~zel; anlatış c Ç-uuk~ı lbızım s~vdıqmı.:z •. ~·ı-
kiklcre mevzt.ı teşk:l ~tmektcy<ii. kabiliyeti o de:-ece alıcıd•r ki :in- zim ikonıduqıımuz ~8".ı.1h, cncak ı,) - f.imi.zin sulh siyasetilnizl anlataJl 
Öğrenildiğine göre cıddcn muhım san bu cetin bahlsl! i\utabı reve se- tiklalimiz t>~ cn:'ı.ıye:tıTmZle tah - veciz söilerJ naklolunmaldadır. 

(Aıbs sayfa 6 •Ütun 4 te ) ve J?Önlüne sindire sind!re o"ku - clid cdilmiştı:-. Bız ~u anca"k ~e!1'- Yerimin darlığından dolayı ~ 
••••••••••••••••••·-·-••••••••••••••••••• .. ••• .. ••••••••••••••••••••••••••-••••••••••••••••• ......... Udin:~~;; ,~~~T :f~luta.tbeciiatV1:1U.~Z· cak bir faslını. O da Üstünkörfı b~ 

-nnu.u"""" ~11~ -. tarzda vermeğe calıstığım bu C~n 1 STER i NAN• fikrini durduracak oıan başlıca a- kıymetli eserin diğer .fasılları ~ 
mit, tocavii.~ tehli1~sh~e mcır~~ bu.: .ayni kuvvet ve kudret1e işlcnroiS-

İ s TER i NAN M A t lunanlar.ın ikcr.di .hUTTl.JJet!ennı mu lcrdir. Muharrir. cBu barbde en 
dafaa iıı1..su.:.'U.ni1.ci1::.. ısa.rsjlınaz '~tı - büyük sözü söyliyen motörlü .'·~ 
kauemet ve m ücadele 1ra&lc~m - sıtalardıJ', vecizesile 1939 harbınıll 
den ibarettir. f'oak.a:t bu drı kô.fı de: en canlı tavsifini yaparken, cJinr
qildir. Aynoa ibı:. iT-adeyl kuııııetlı bin ikaru olnn> :petrolü flıroal et : 
bir ordunun 1ıima1ıe o1~na .. alması memiş ve kijtaıbmın otuz blrın~ 
l<izımdır. Tiirk.·ve her ~~' t~c~ - faslında bu hususta epeyoe ma1t1 
vüz iktimtilinıe :ka.T$ı .~iki •mıhını mat verım1ştir. 

.Bir arkada~ımız cSıraya oür- dıitı için alnından su fı?ibi ter dö 
met> adlı bir yaZJSlnda ~yle ken elli yaşlarında ~şman. Te 
ibir vak'a anlattyor: kısa ıboylu. bir :adamdır. i'.a'th 
c-Haydarpaşa ~arının ~isesi ö- ve sakin bir çehresi vardır. Fa

nümle kuyruk balinde sıra}·a kat f{işeye uza~ı elir.ıi öteki
dizilmiş on, on iki k~şiyiz. nin .mrla ınen'•"'? .kalkt.ı~mı gö.. 
Karşımızda bir adam :peyda o- rünce birdeilbire 111e$ alarak ıba unsuru takviye etmıştır. (Arku sayla 6 sütun 4 te) 

ı _Vatan ve -istikliil müda.fııası ···············-··-······-·········-············ 
dokun- ~ğunı.n.da M.i!iiıı 'Tii~11e, ~ı~ S~- T A K V 1 M 

fin etrafında tam. b~r nıilh bırlık 

luyor; !kaşı, J?ÖZÜ, şap ası, pal- ğırıyor: 
tosu, boyun bağı ve küçük yük - Sürme elini~ çek. 
valizile :sizın, benim ~rbi bir a- ma. · • 
dam. Ahırına .giren bir hayvan Bu besbelli bir deli, yahud .sar 
teklifsizliğile ağır akır ~işeye boştur. O da bunu ta'kdtr ede
yürüyor: rek elini çekiyor, takat o ~t-

- Yahu verscniı:e şuradan An tikten ıSOnra arkasından alay e-

halindedir. 
2 - Her,Rürı. dana kuvvetlenen 

Türk ordusu ıö:ı mifü b~rliqin en Ru mi 1eııe 19 
büyük davae-.sı, istiktaı davaetsı, um 

MAYIS 

-
Arabi aono 

J860 
istiklal ve emniyetimizin kor.ıyu-

Anıma ctLBUd-ur. f,şte bi.z bu iki ~:tıv2JRte, 1941 

kara b. diyor; ya ır... d , 
Gişenin ağzında parasının üs- - Elini yeme ~ ya •• 

tünü almakla meşgul bir yolcu tiryaki imişsin ha?~ 

Roami sone Mayıı 

6 

\'ardır. Herkes ona hakaret ediyor, 
Delikten bir f;CS bağtnyor: fakat o, zerre kadar sarsılma-
- Öte taraftan. mış bu çılgın 'kalabalığı teşkil 

mı m birliğe 1·e ordumuza dayana
r.alc, wlhu 1rorumayı :ar edin -
dik :t 

PAZARTES 
lMSAK 

Tin Sel.3.nıl!ımi • 
Şükufe Nihalin konferansı z·n birçok~an -
Beyoğlu HaJkevinden: Çarıam - mızca mecbu~ı:;;;:r;::::::::::!!f!~~~ 

l>a günü saat ı 7 .30 da Halkcvimi • Cô'k eskı bir ma 
zin Tcpebaoınd ki merkez binasın - zisj vardır. ~u 
d a Yardımsevcnler Cemiyeti lıtan- nanlılaı- bu ı?U -

O evvela ha}Tet ediyor: eden insanların yüz1crine birer 
- Ne öte iart.Iı yahu .•• Öte.si !birer bakrnaka cesaret ederek: 

berisi var nu? - Ne var yabu? Biletimizi 

Gene bu :fasılda TürKiyc - İn - GU~ 
~iltere ittifak:mn sebebleri izah, ::>. O. 
neşredilen musterek be\•anname b 119 
söz sıelişi €dilme~c. ve Milli Şc- 16 

R. Aııır 

22 
s. 
B 
7 

ı). 

as 
ıo 

Bu defa sıra fazla c-zfüp mkıl- alıp gideceğiz işte . . . diyor.> 

iSTER iNAN, 
iSTER \NANMA 

bul merkez heyeti dına Bayan Şü.. zel ehre Te&"1lloniki: Slavl~r So .. 
kufc Nihal Bagar tarafından (\ Y r • lun adını verllle'~c.:dırl~~· . Rıva)';· 
dım ve şefkat duyguları> mevzu - te nazaran Sl!lanıfrı mtıaa.dan 3~5 
undo. konferans verilecektir. Her: .. yıl evvel ::tıesh1;1!' ~skende:m. j?enc- l 
k.es gelebilir. r allerinden bin bına etmıstır. ·--·---------------------------J J 

r•ı 1939 h arbi, Türkiye • İngiltere 
ittifakı ve b üyük İngiltere imparator 
lağu. Tetkjk, 148 sayfa, yazan : 1\Iüm_ v. 
taz Faile. Ze.rb:una t basıme.Vi, Alıkara E. 
US kurUj. 

Ôğlo ııdi Aqam Vattr 

T. sr,r !>. 1). 

.US J O 17 O'i ..:O 2.!4 ~2 Jf> 

' .. 7 8 .. " u - ı .,s 



,. Mayıa SON POST~ Sayfa 3 

TelgraS, Telefon Ve Telsiz Haberleri 
~akineye 

Verilirken 

Amerika 
Hariciye 
Nazırının 

nutka 
' -'Yolladığımız malze-
ınenin lngiltereye 
varmasını temin 

edeceğiz,, 

,Vaşington 19 (A.A.) - B. B. C: 
~leşık Amerika hariciye nazırı 
t~l dün söylemiş oldu~u bir nu

ta ezcümle demiştir ki: 
. c- Birleşik Amerika siyasetim ~ayesi, İ~iltcrcnin yiyecek ve 
l!'Yazım.atını temindir. Gerek İn
ı'!lterenin kendi müdafaası. ge -
~kse hayati prensiplerimizin mü
~faası için ihtiyacı olan silahları 
8üratıe ve muntazam bir surette 
lİıtiştirmemiz lazımdır. Ancak it
d ad say~inde Birleşik Amerika 
<ilmokrat memlekette bütün mad-
.. rnanasile yardım edelbilir. Ha -

rt~ı ticaretimizin esaSl bu mmet
lere ımal etmekte olduğumuz harb 
r•lzernesini ~nden ~ne daha 
azla miktarda ~ndermektir. 

1 
~akat gönderilen mallar sahih· 

:ıne ulaıstırılmadı~ı takdird€ 
Yle bir ıticaret bevhudedtr. 
Bız. bunu önlemek için lazım 

rele~ vesaiti temin edeceğiz. Sah
tkı bır asam hissine kapılmıvalım. 
ki Okyanus ile ve sulh arzumuzla 

fı miktarda korunmuş oldu~u -
llluzu sananlar aldanıyorlar. 
ı.:.ı...Yalnız başka memleketlerin a
~ti de~il. ayni zamanda b!zim 

emniyetimiz mevzuubahstir.> 

Amerika Fransız 
mustemlekelerine 

el koyacak 
Bunun için de 21 

Amerika cümhuriyeti 
hazırlığa başladı 

Dük d'Aosta 
teslim tekliflerini 
İngilizlere bildirdi 

(Baftanfı 1 İDClİ a&Jf-4&> 

Hartum, 18 (A.A.) - Cuma gü 
nü saat 8.15 te bir İtalyan subay
lar heyeti, tesliım ~rtlarını müza
kereye memur bir } üksek İtalyan 
suıbayının muvasalatmı hazırla -
mak üzere İrııgiliz mevzilerine .~el
miştir. İn.gilizler. bu yüksek Ital
yan suhayı ile, bu subayın Dük d' 
Aoste adına konuşması şartile ~ö
rüşmeyi kabul etmişlerdir. Ateşin 
saat 18 de kesilmesi ve şartlar ka 
bul olunmazsa ateşe ~aat 21,15 de 
yeniden başlanması tekarrür ev -
!emiştir. 

Ateşin saat 18 de kesilmesinden 
sonraki vaziyet hakkında Hartum 
tla henüz hidbir malumat yoktur. 

Londra, 18 (A.A.) - Rovterin 
askeri muhabir~ bildidyor: 
. Londrada ifade edilen fikre gö-

re, Dük d'Aorste'un teslim olmak 
için şartları öğrenmeği araştırması 
muhakkak surette, Habeşistan se
ferinin hemen derhal tamamile 
nihayet bulacağı demek değildir. 

Halbeşistandaki İtalyan kıt'ala
nnın miktarı kat'i surette mallım 
değildir. Bir hafta evvel. Habe -
şistanda ıtakriıben 33 bin İtalyan 
ve 36 bin :verli askerin mevcud bu 
lundu~ tahmin edilmekte idi. Fa 
kat bunlal'l.n tarzı taksimi hakkın
da hiçbir resmi malumat yoktur. 
Eğer Anlba - Alagi rr.ıntakasında
ki muharebelere bunların bü vük 
bir ekseriveti iştirak etmiş ise, 
ıbu noktadaki İtalyan kuvvetleri
nin t~lim ol~un:.ın. d"ğe!' mınta
kalardaki harekata da süra~e bir 
nihayet verdirece~i muhtemeldir. 

Batı çölünde 
Kahire, 18 (A.A.) - Batı çö -

!ünde muharebeler şimdi hudutta 
tekasüf etmektedir. F ilhakika hu
dudun Mısır tarafında birkaç Al
man ~upu daha kalmış olmakla 
beraber esas muharebeler hudud
la h ududun iki kilometre ötesin
deki Kapuzzo arasında cereyan et 
mektedir. Yapılan hareket büyük 
bir taarruz hareketi değil, müte -
harrik bir harbdir. Ve muharebe 
uıtıaaınıdaki vaziyetin pek az ehem 
miyeti oldujtuna i.-ret edilmekte
dir. 

Allun ........ 

!Sovyet Rusya - Irak! 
diplomatik ve 

ticari münasebatı 
Ankaradaki Sovget 

ve Irak sefirleri 
notalar teati ettiler 

Moskova. 18 (A.A.) - D . N B: 
Resmi kaynaklan bildirildij!ine 

göre, dün Ankarada Sovyetler Bir 
liği büyük elçisi B. Vinogradof ile 
!rakın Ankara elçisi B. Kamil 
Geylani iki memleket arasında dip 
lomatik ve ticari münasebetlerle 
konsolosluk münasebetleri hakkın 
da notalar teati etmişlerdir. 

ingil iz nazırı 
Bess'i itham 

ediyor 
Londra. 18 (A.A.) - Dahiliye 

Nazırı B. Morrison dün söylediği 
bir nutukta şöyle ciemiştir: 

Hess. bu gangster Ingilızlerin 
elinde kalacaktır. H~tlere ln~iliz 
milletine hazin bir devrede eğlen
ce mevzuu verildığinden dolayı 
minne\tar olabiliriz. 

Nazır şunları ilave etmiştir: 
Hess de eller:ni efendisi g 'bi 

modem zamanların en büyük siya 
si cinayetlerin-den b irkaçını irti -
k~b suretile kirletmiştir. 

lngilterede 
hava kurbanları 

Londra. 13 (A.A.) - Nisan ayın 
da İngilterede hava hücumlarında 
ölen sivillerin mıktarı 6.000 kişiye 
baliğ olmuştur. Bunların 2.418 i 
kadın 680 i çocuktur. Yaralananla 
rın yekunu da 7000 kişiyi bulmuş.. 
tur. 

Milli Şefin 
Fotoğraf ileri 

Yeter ki düşmana insan ve mal
zeme itibarile zayiat verdirelim. Ankara, 18 (A.A.) - BuJefin al 
Bu harekatta İngiliz kolları esir dıkunız te~graflar Mılli Şef İsmet 
almak ve düşman maki~elerini lnönü'nün hediye etmiş oldukları 
hizmet harici kılmak suretıle mu- fotoğrafilerin İzmit, Kastamonu. 
vaffakiyet kazanmakıtadır. Alına~ Bursa ve Rize vı1ıiyet Parti mer-

esı'rlerı·n ekserisi düşmanın makı- kezleri ile halkevlerine törenle şe 
k 1 ref mevkilerine konuldu~nu bilneli piyadesine men:.ub as er er-

Bess'la 
verdiil 
maıamat 

Bir f ngiliz gazetesinin 
hadise hakkmda ileri 
sürdüğü mutalealer 

«ffe.,in lraçmcur Hitler için 
kaybedilmiı bir muharebe· 

den daha büyük bir 
ehemmiyettedir» 

Londra 18 (A.A.) - Londra 
gazetelerinden Ewening Standart 
diyor ki: 

Hess tarafından verilen malu -
mat öyle bir mahiyeti haizdir ki 
bunların tafsilatını B. Hitler bilmiş 
olsa planlarının bazılarını değiştir
meğe mecbur kalır. Hess

0

İn her söy 
lediği de ayrıca tahkik edilmekte -
dir. 

Mütbit bir darbe 
B. Hitler0 in eski bir sır arkadaıı 

olan tanınmış muharrirlerden Her
mann Rauachning, Spectator0 da yaz 
dığı bir makalede diyor ki: 

Rudolf Heaa.in harbin ortasında 
düşman memleketine kaçması Hit
ler için kaybedilmiş bir muharebe
den daha büyük bir ehemmiyette _ 
dir. Askeri harekat en yüksek de -
re1:eyi bulduğu bir anda bu hadi -
ıe B. Hitler için müthit bir darbe 
ohnuıtur. B. Hitler en aadık ve 
en az hodbin mesai arkadaşını kay
betmekle kalmamıı bu arkadatının 
nazilerin düpnanlarına iltica etti • 
ğini de görmüştür. 

Kararaazhk ve fÜpbe 
Zaferle hCThalde ıarhoş bulun -

mıyan, bilakis şüphe ve endiıe ile 
bir k.11kaç içinde kalmıı olan Al -
man milleti için bu hadise daima 

1 "Harbi yiyecek 1 

maddeleri 
kazanacak,, 

Ammlra 90 milyon dolar kıy
metinde ziraat mahaulünü 

lngiltereye gönderiyor 

Irak ta 
askeri 
vazıret 

v Kahire, 18 (A.A.) - Rean 
tebliğ: 

frakta 1 3 Mayısta Basranın .ı 
kilometre kadar cenubunda po1 

karakollarını, hadisesiz olarak ı 
Londra 18 (A.A.) - Londra - gal ettik. ' 

da çıkan Star gazetesine Vaıing - Hava akinlan 
tondan gelen bir telgraf ta bil diril- Kahire. 18 (A.A.) _ Orta şar 
dig-ine göre, Amerikan çiftçileri, İ ajJ' k 1 n,.. ız uvvet erı hava umumi k 
programlarında büyük de~işiklik raı:agahının toblikı: 
yapmağa lüzum görmeden lngil - Ingiliz tayyareleri Bingazi D 
terenin ve Mihvere muhalif olan - ne. Benina ve Gazala'ya m~vaf 
!arın yiyecek ihtiyaçları nı karşılıya- k iyetle h ücum etaıişlerdir. Bur 
bilecek durumda olduklarından e.. lar<la yan.(!ınlar çıkaı ılmış ve .ş 
mindirler. Yiyecek maddelerinin detli infilaklar olmuştur. Han~. 
yardım olarak gönderilmesi Ame _ !arla d iğer binalara tam isabeti 
rika tarafından diplomatik bir si - kaydedilmiş ve hanı?arlarda yaı 
lah olarak kullanılacaktır. Mihver_ gınlar çıkarılmıştır. 
den çekinen milletlere gönderilecek Irak'da Musul tayyare me:vda 
yiyecekler ödünç verme ve kirala- nı~da ~.ulunan .Alman tayyareler 
ma kanunu mucibince ayrılan mıtralyoz ateşıne tutulm.ıştu 
33 7.500.000 İngiliz liralık tahsi ,. Heinkel tipinde bir tayyare ate 
satla karşılanacaktır alarak harab olmuştur. D ğer ba 

G h hd Am
. .._ tayyareler de hasara uğratılmış 

eçen ar e erııı.anın pa - t A 'd b 1 
ı "d' H b" . k d ır. mara a azı petro sa::nıç 

ro ası. şu 1 ı: « ar 1 yıye~.e .. ma - ları donanmaya ınensub tayyarf' 
delen kazana.c~ktır.>ı bugunun pa- ler tarafından muvaffakiyetle bon 
rolası da aynıdır. bardıman edilmiştır. 

Nevyork 18 (A.A.) - aUni.. Halbbaniye'deki İngiliz hav, 
ted Preaıı in bildirdiğine göre 90 meydanı Messerschmitt tavvare 
milyon dolar luymetinde ziraat mah lerinni refakatinde uçan Heinkr 
sulü Amerika limanlarına getiril - tayvareleri tarafından bom'balan 
mit bulunmaktadır. Bunlar kirala- mıŞtır. Hasar ve zayıat azdır. B 
ma ve ödünç verme kanunu muci. Messersdlmitt tayyaresi bir }ıh 
hince Jngiltereye gönderilecektir. hiye otomobilini mitralyöz ateşi 

Müşterek bir Alman 
Fransız beyanatı 

yapılacak 

ne tumustur. 
Bu harekat esnasında 6 İneil i 

tavyaresinin kayboldu~ bildiril 
miştir. Gaib avcı tayyarelerimiz 
den birinin pilotu kurtulmuştur. 

Irak tebliii 
Beyrut 18 (A.A.) - 17 Ma 

yıs tarihli Irak aıkeri tebliği: 

kork~uğu mürhiı bir hakikatin bi~- Berlin, 18 (A.A.) _ İş birliği 
denbıre meydana çıkmasını teıkıl siyaseti hakkında müşterek bir Al 
eder. Bu hakikat Alma~yantn u~u- man _ Fransız beyanatı yapılma
r~~un keQllnnda o~ugudur. Bu sına intizar edilme~tedir. 
hadıse 1918 de 8 Agustos muha - CL.....:..ed • et 

Garb cepheainde hücum kıt'ala 
rımız düıman kuvvetlerile karşıla 
mışlar ve ağır zayiat verdirerek buı 
ları firara mecbur etmişlerdir. Ha 
ladiza mıntakasında 14 Mayıs gü 
nü bir düşman tayyaresinin tahril 
edildiği teeyyüd etmiştir. Sineldeb 
hane üzerine tayyarelerimizin ıo 

ıünlerde yaptığı bir hücum eana 
•ında üç düıman tayyareai dütü 
rülmüıtür. Bunlardan ikiıi Laı me• 
kii üzerinde düşürülmüt, üçüncür 
de alevler içinde bir ırmağa yuvar 
lanmıştır. Bundan ~aıka yerde bu 
lunan 5 tayyarenin de t.ıohrib edil 
diği bildirilmektedir. Bir Irak ta• 
yaresi hatlarımızın gerisine mecbtı 
ri bir iniş yapmıştır. Bu tayyare 
nin mürettebatı kurtarılmıştır. 

rebesi esnasında vukubulan ve A.1- . ..-. '7 e vamy • . 
man kıt'alarının muharebeye git _ . Kahır.e, 18 C!'--.A.) - S~lahıyet
mek i.tememeleri bidiaeaine ben lı askerı mahfıllerde Surıyeye ye 
&91ftektedlr. Şimdi ;.e B. Hitleri~ ni .Alnı.an tayyarelerinin jleldı~ine 
en iyi meaai arkadafl olan kuıur _ daır h:iıQb~ mal.ömr..t . alınmadı~ 
auz bir Alman vatanperveri kendi- fakat Surıyedekı vaz!yet hakkın
sile bu it oirliğini daha ileriye KÖ _ dav da ~k ~~ haber ~.ınmakta ol
tünnek.ten imtina etmiştir. Her iki dugu bıldırılmektedır. 
hadiıe de ıualarını uzaklara isal e. Dakar meseleai 
den bir fenere benzemektedir. Bun Vis,i. 18 (A.A.) - Ofi ajansının 
dan böyle Almanların giritecekleri bildirdi~ne göre, Fransız hüku -
her hareket bir kararsızlık ve ıüp- meti B . Hitler ile Amiral Darlan 
he damgası taııyacakhr. arasındaki gôrüşmeierde Dakar'ın 

- - Alnıan kuvvetleri tarafından iş~al 

l tank mürettebatıdır. Bunların .dirmektedir. 1 Nevyork 19 (A.A.) - Associa- ~ v araıba ve tankları bombar- Bu münasebetle yapılan top an 
ted Press'in Vaşin.,gtondaki saıa - ~:~~~~mız altında tahrib edildiği tılarda halkımız Milli. Şefe sonsu: 

Bl·r 1·ıalyan Doku nin bahis mevzuu edildıl!i hakkın 
da New-York Times'in verdiği ha 

Hırvat Krah oldu beri kat'i surette yaianlamıştır. 

Rutba civarında bombardıma 
tayyarelerimiz dü~n zı1'hlı oto 
mobillerine hücum eder~k oldukç 
ehemmiyetli zayiata sebebiyet ver 
mişlerdir. hiyettar bir membadan öğrendiği- . . aya aiderlerken ele geçiril- bağlılık duyıgularını hır defa dah 

)Çın y ,.. t "d 1 . l d' ne ııe<>re Fransa ile Almanya ara- mişlerdir. eyı ey emıs er ır. Amerikanın ikinci 
3 5 bin tonluk 

zır_hhsı hizmete girdi 

sındaki 'işbirliği ·Amerika k~t'ası Tobruk'daki mukabil hücum gilizlerin yaptığı müteaddid nıuka
aleyhine tevchi edildilH takdırde. herhalde bu büyük kalenin kuv - bil hücum teşebbüsleri topçumuzun 
A:ınerikadaki Fransız müstemle - vetlerı"mizin gerisınde mevcud ol- O" 

(Battarafı l iaci aayfada) 
mi ııfatı haiz olmak. üzere 1 00 ka
dar k.ifiden mürekkebdir. Heyet a
raamda Ante Paveliç, 1 O kadar Hır 
vat nazır ve müsteşarı, ordu mare
şal muavini Wladimir, Ustaıi parti
ıi sekreteri LarkoVlç, Zağreb kato. 
lik peıkopoau, Zaireb baımüftüsü 
ve daha birçok ,ahaiyetler vardı. 
Hırvat heyeti Villa Madama'ya in. 
mittir. 

L- atefile püskürtülmüttür. utanan, 
~lerini idare etmek üzere mu - dui{unu düşmana n&.hoş bir suret- bu mukabil hücumlarında topçu 
\'akkat bir teşkilat vücuda _getiril- te hatırlatmış olmalıdır. b ıı · ·· 
Inesi hususunda 21 Amerika cüm- Alman tebliii k.uvvetile zırhlı otomo ı enn mu-
h ı b Alman zaharetine nail olmupa da biç bir 

Uryieti şimdiden hazır anmı.ş .u- Berlin 18 (A.A.) muvaffakiyet temin edenıemittir. Vaıington 18 (A.A.) - Şimdi 
Amerika 1 7 zırhlıya maliktir. Bu 
zırhlılardan en son hizmete giren 
gemi 9 aded -400 milimetrelik top
larla mücehhez 35.00 tonilatoluk 
<<Vaıingtonıı dur. Bu harb gemisi 
birkaç ay evvel donanmaya iltihak 
eden «North Carolinaıı nın eıidir. 
« Vafingtonıı tahmin edilen müd _ 
detten 6 ay evvel bitmiıtir. Bu da 
Amerika deniz tezgahlarında neka. 
dar büyük bir süratle çalışıldığını 
göatermektedir. 

lunmaktadır. Alman - Fransız ış- batkumandanlığının tebliği: Ahnan ve İtalyanlardan mürek-
birliıği tavazzuh edinciye kadar bu Muharebe tayyarelerimiz Manı keb muhtelit teşekkiiller bir muka. 
hU6usta hi.ç bir harekete ııeçilmi- denizinde cem'an 5.SOO ton hac - bil hücum eanasında bir miktar 
Yecektir. minde 2 vapur tahrib etmişlerdir. esir almışlardır. Sollum ve Kapuzzo 

Sovyet Rusyada 
ilkbahar askeri 

manevraları başladı 
Moakova 19 ( A. A.) - Kızıl 

ordunun ilk.bahar manevıaları Le
ningrad, Odeaa, Orel, T afk.end ve 
liarkov askeri kıt' alarında baıla -
lıalftır. 

ltalyan ordusunun 
işgalindeki Yugoslav 

topraklarmda yeni teşkilat 
Roma 19 (AA.) - D. N. B. a -

jansı bil<firiyor: 
Mussolininin bir emirnamesi ile 

italyaıı ordusu tarafından işgal e
dilmtş olan eski Yugoslav toprak
ları başkumandanlı~ının emrinde 
sivil komiserler marifetile jdare e
dilecektir. İşgal altındaki mıntaka
larda bulunan memurlar vazifeleri 
başında kalacaklardır. Ancak ko
nıiserler askeri ve siyasi sebebler 
dolayısile mahzurlu ~rdükleri 
takdirde bunlar vazifelerinden çı
karıla.bileceklerdir. Sonsali. Sebe
nico, Spalato, Ra~usa ve Cattaro 
VilAyetlerinde italvanca resmi li -
san olarak kullanılacaktır. Bel -
craddaki temyiz mahkemesi yeri
ne ~·da ve Spakto'da 
birer istinaf mahkemeli kurula • 
aıılmı- • 

Ayni tayyareler geceleyin diğer 4 d k h b 1 d ı l d B civarın a i ıon mu are e er e ., 
tilebi de hasara uğratmıt ar ır. un dütman zırhlı olomobılile diğer ba 

Roma 18 (A.A.) - Saat 10,30 
da kral ıarayı teşrifatçılarından iki 
zat, Villa Madama'ya giderek Hır
vat heyetini, aaltanat arıtbaları ile 
Quirinal sarayına getirmiıtir. He • 

dan batka lngilterenin cenub ve ce zı harb malzemesi iğtinam edil -
nubu garbisinde birçok limanlara 

l 1 mittir. 
hava hücumu yapılmııtır. ngi tere-

ltalyan tebliii yet, aarayda Hırvatistan tacını 1 -nin cenubunda cereyan eden hava 
muharebelerinde 3 lngiliz avcı tay 
yaresi düşürülmüştür. 

Şimali Afrikada Tobruk"da in -

Sobranya reisini 
Almanlar istifaya 
mecbur etmişler! 
Londra 19 (A.A.) - Sofyad~~ 

bildirildiğine göre, Sobranya :eı_sı 
Lo~ofotof'un istifas:na. Selani.k 
de dahil olmak üzere Makedonya 

Arnavudlu~un bir kısmmın ve . . . t' 
Bul~aristana verilıncsını ıs ıyen 
Bulgar maksimalistleri sebeb ol -
muşlardır. Logofoıof üc gün ~vvel 
İtalya ile Ahı:ıanya~.ı. Bul_garısta -
nın emeller:nı azamı derecede tat
min etmedikleri için ~a~ı kapalı 
bir şekilde tenkid etmıştı . Bunun 
üzeııme I,ogofotof Mihverin em -
rile istifaya meob~ kalmıştır. 

Roma 18 ( A.A.) ltalyan talyan kralına arzedecP-ktir. 
orduları umumi karargahının 347 Roma 18 (A.A.) - Ante Pa. 
numaralı tebliği: veliç ·in talebi Üzerine bu sabah Qui- --------

Japonların Çinde 
büyük Mayıs 

taarruzu 

Şimali Afrikada Sollum cephe - rinal aarayında dülı:. de Spoleto Hır 
sinde düımanın yapmıı olduğu ta - vatistan kralı ilan edilmittir. 
arruzlara kartı göstermit olduiu - Roma 1 8 ( A.A. ) - Dük d e 
muz anudane mukavemet tam bir Spoleto, Hırvatiıtan kralı olarak 
muvaffakiyetle neticelenmiıtir. Düı taç giymek üzere yak..ında Zairebe 
man, esir ve levazım bırakmak su. gidecektir. Hırvat devletinin hüküm 
retile geri çeki1meğe icbar edilmit- darı vaziyeti, busiin Quirinal aara
tir. yındak.i meralİmin ıonunda ilk. te-

Hava teıekküllerimiz, Tobruk. üı zahürünü vermittir. Saray erkanı Cunain.rr, 18 (A.A.) _ 
ıünü bombardıman ederek müda - taht 1 t kederk it lva "" • .,.. Daily . .. aa o~.unu er . en, a ~ News ismindeki Çın ~azetesıne 
faa teaısatını, kıtaatın tahattud mer kralını muteakıb yenı Hırvat kralı ..n J la • t ç · d · · 
kezlerini ve Sollum0 un tark mınta- çıkmıı ve ltalyaa valiahdi bunu mü ,.._ ... re . a~. rın ora ın e ,gırış-
kaaındak.i motörlü va11talarını ha - tea1ub aalonu terk.eylemiıtir. ıt~kle_ı-1~ bu~uk .!'f ayıs taarruzu .. Şan
.ara uğratmıılardır. Hava muha - Berlin 18 (A.A.) - Viyanada sı .. ':.ı ayetı mustesna . olmak uzere 
rebeleri eanuında düımanın bir bir Alman _ Hırvat - ltalyan komi. butü~ cep~elerde akım. kalT=ştır. 
bombardıman ve ._i avcı tayyaresi tesi tetkil edildiği hakkındaki haber Şlruvvansı ~ ~ı~ kudvvetle!ı .. duşman 
düpnüıtür. ler reımen tekzib olunmaktadır.Ha et erı~ın a etçe ~stun . ol'!.la

f.ge denizinde düıman tayyare - k.ikatte yalnız bir Alman _ Hırvat lan sehebıle Sarı nehırdckı kop
leri, Rodos adasına bir akın yapa. komiayonu tetkil edilmiştir. ltal _ rüleri terkederek büyük mikyasta 
rak cüz'i haaarat ika etmiılerdir. )"aNn dıprıda bırakılmıı olması manevra harbi içın Japon _gerile-
Amba-Alajinin tarki Afrikada dük manidar görülmektedir. rine dönmde mecbur kalmışlar -

Kanadada 300 ağır tank d'Aoıte'un kumanda11 altındıak.i dır. Cemıj)i Honay'da ve şimali 
ıon müdafilerinin anudane mukave- 50 bin Hırvat amelesi Hupeh'de Japonlar ajtır zayıat ve-

daha haztr meti devam etmektedir. Bu müda - Al • d. rerek ilk mevzilerine çekilmek 
Ottawa 

19 
(A.A.) _ Kanada filer, malzeme fıkdanı yüzünden manyaya gt ıyor mecburiyetinde 'kalmışlarthr. 

mülhimmat ve levazım ı:ı~zırı ~on her saat daha ziyade müşküllepek Zaireb 18 ( A.A.) - Stefani L~ai demiryolu üzerinde ve 
treal'da cCanadian Pacıfıc Raıl - te o lan terait altında ceuret hari - aianaından: Sarı nehrin cenub kıyısında kain 

ası faıbrikalannda k.aları göatermitlerdir. Düçar olu - Takriben 50 bin Hırvat ameleai mühim bir eehir olan LoyanJ{'da 
W~Y> ~u~~kekte olan 300 a - nan zayiat ve yaralılara tabliye ve çah.fl&Ak üzere Almanyaya p de - yüzden fazla Japon tayyaresi taar 
ha e~ l~k hafta teşlim e- tedavi etmektek.i imkan.ıalak ela bu c:Mtir. Bunlara p de YU&d - ruz etmistir. Taarruz bütün «Un Llini l~~ir. miifkül.lt. ~. maık Yeiilectktir. devam eUIUftir. 

Keşif tayyarelerimiz Sineldebba 
ne üzerinde uçmuşlardır. 

Düşman hava kuvvetl«-ri payitah 
üzerindeki ketif uçu !arına de" ar 
etmişlerdir. Bunlar bir ç'>k bomb 
atmışlarsa da hasar olmamı!ltır. Po 
lis kuvvetlerimiz vaziyete hakim r 
lup düşman kıt.alarının aralarınd 
irtibat tesisini istihdaf eden h.ıre 
kellerine mani olm-ıktadırlar. 

Yunan Başvekilinin 
Giridlilere hitabesi 

Hanya 16 (A.A.) - Ece ajan 
el bildiriyor: 

Yunan başvekili Emaauel Ça 
deros dün Girid halkına ıu heye . 
canlı hitabı yapmıttır: 

Bugünkü müşkül şartları karşıla 
mak husuıunda gösterdiğiniz Erda 
karlık ve itimad zihniyeti, Cirid ha 
kının uzun, gürültülü fakat tanlı ta· 
rihinde büyük zorlukları iktiham i
çin daima göstermiı olduğu yük _ 
ıelt zihniyettir. 

istibdadı temsil eden hasımları. 
mız, bir memleketi İtgal edince o
rada cebir, vahşet ve cinayete i11 · 
nad ederek tutunmağa çalışmakta.. 

dırlar. Onun için, boyundu1ukla~ 
nı boynumuza geçirmelerine vakit 
bırakmadan onları ezip bertaraf ~1 

meliyiz. İtimad ediniz. Dütmanı • 
mız adidir ve müdafaa ettiği. · 
hak karşısında çekilecektir. 

Maalesef hicab verici bir teki 
de tealim olarak aelimete eritme. 
ie çalıtan korkaklar pek çoktur. 
Fakat aıil ve mağrur İnsanlar için,, 
tehlike, korkakhk ve ıerefsizlikle 
mukayese edilince. bütün ehemmi. 
yetini kaybeder. Çünkü onlar bi 
lirler ki en acı zillet korkudan mii 
tevellid zillettir. Zelilane yatama 
kadar kötü bir şey yoktur. Böyl 
bir bayat kartıaında ölüm tehlik 
çok ehemmi1etaiz kalır. 



4 :Sayfa 

Mahkemelerde: 

"Bira bu, insanın 
keyfini dinler, 

zamanını bekler mi,, 
Bekçi ile azım bir çekipneden 
•onra mahkemeye düıen ada

mın cezan tecil edüdi 

Garib !bir bekçiye hakaret ha
dise~i dün adliycyE: ıntikal et~
tir. Iddiaya göre Kerim Yeşiltaş 
isminde ,bir genç evvelki akşam 
bir hayli bira içmiş, tütsülü kafa 
ile Bahkpazarında dolaşırken, bi
ranın tesirile idrar sökmek ihtiya. 
cım duymuş; bir dükkanın kepen
gme yaklaşmıştır. 

Bunu gören bekçi Cemıl müda
hale etmiştir. Bu ~bebden arala
nnda hafiften başlayan ağız kav
gası büyüyerek şiddetlı bir çekiş
me ve mfü:adele halini almı.ş, bü
tün Balıkpazannı ayağa kaldırlI\l.ş 
tır. Nihayet, Taht:ıkale merkezin
den yetişen polisler suçluyu yaka
lıyarak karakola götürülürken. 
bekçi Cemili de vazife sırasında 
tahkir etmiştir. 

Dün Asliye 8 inci Ceza Mahke
mesinde yapılan duruşmada bek
çi Cemil hadiseyi şöyle anlatmış~ 
tır: 

c- Baktım. bu adam sokak or
tas•nda effcdersiniz Bav Hakim, 
kirleıtiyor. Yetişip, mani olmak is 
tedimse de beni ciinlcmedi. Sokak 
ları kirletmenin yasak oldu~u -
nu, cezava çarptırılacağını s~;le 
dim. ·Anlaşılan fazla içmiş olacak. 
Bana: 

c- Ne desen bos, benim dünya 
umurumda değil $imdi. Ben, yapa
cağımı yapayım da. sonra sen ba
na ne yaparsan yap.> Dedi. Kara
kola giderken de bana ağır sözler 
söyledi, hakaret etti.~ 

Hakim suçluya sormuş, Kerim 
Yeşiltaş bekçiye bakarak: 

c- Bu bekçi ömründe bira iç -
memiş mi? Bi!ra bu. İnsanın key
fini dinler. zamanını bekler mi? 
Müskülata uğradım, yolun kena
rında mesJtn1 olurken bekçi ~eldi, 
yasak oldui{unu söyledi. Amma, 
ben bi.r defa yapmıs bulundum. 
Bunun için, beni karakola ~ötürdü 
Jer. Fakat, bekçiye hakaret etmiş 
değilim.> 

Demiştir. 

Mahkemece şahid olarak dınle
nen polis memuri.arı ise suçlunun 
bekçiyi ta!hkir ettiğini kulaklarile 
duyduklarını söylemişlerdir. 

Mahkeme, suçu s::ıbit olan Keri
mi 1 ay müddetle hapse ve 30 lira 
para cezasına mahkum etmiş; fa
kat mahkiımiyetini bu defalık te
c .l etmiştir. 

Suçlu mahkemeden ç1ktıktan 
sonra davacıya dönmüş ve: 

c- Sana başka beddua etmem. 
Bir gün, münasebetsiz bir yerde 
benim .ıı;iıbi müşkül vaziyette kal, 
bakalım, ne yapacaksın. 

Demiştir. 
~-------

Vali dün sabah Yalovaya 
gitti 

Vali ve Belediye Reisi Dokıtor 
Lütfi Kırdar dün sabah Yalovaya 
J?iderek tetkiklerde bulnmuş, ak
sam İstanbula avdet etmiştir. 

Milli Piyangonun 19 Mayıs 
keşidesi bugün yapıhyor 
Milli Piyango idaresinin 19 Ma

yı .e;ençlik ve spor bayramı için 
tertib etti~i fevkalade piyan_go bu 
~ün Ankarada çekilecektir. 300 
bin b"let üzerine t~rtib edilen bu 
fevkalade keş.i.de için 360 bin lira
lık ikramiye tahsis edilmiş bulun 
maktadır. 

Umumi hasılatı 600 bin lira o
larak tesbit edilen satış 'bedelinin 
201 bin lirası Milli Müıdafaa emri
ne ayrılmıştır. 

İdrr..Ily; şenliklerini miıteakib ya 
pılacak olan keşide safahatı Anka 
ra radyosu vasıtasile vurdun her 
tarafına ilan edi1ecektif. 

SON POSTA 

D·aberleri ) 
l Polis mektebi 

• 
yarın yenı 

mezunlar veriyor 
3 Mayıs tarihU 

bilmecemizde kazananlar 
Bu münmebetle Taksim Mey-
danında bir mermim yapda- 3 Mayıs tarih!i b?.lmeeemizde 

k b'd l k k __ L kazanan okuyucularımızın isimleri 
ca , a ı eye çe en onaa.uc aşağıda yazılıdır. İsta.nbulda bu -

İstanbul Polis Mektebi yarın ~:~~~ oku,~lanmz.zın hed~e ~ 
54 üncü devre mezunlarını vere- .. ı Paza.rtesı, !'erşe~ıbe guulerı 
cektir oğleden sonra bızzat ıdarehane -

Mektebden mezun olan polisler mizden almalar, lıizım.dır. Taş,-a
yarın sabah saat 10.30 da Taksim ~a bulunan~rın _!ıtJdi.Y_e~ri P'!sta 

tayyarelerinden atladığı farzolunan Cümhuriyet meydanında bir me- ıle '!d_re~le:ıne .gonderılır. Bırınci 

Deneme hakiki mahiyette o1du, bir bina 
sür'atle ytkı~dı, paraşütçülere karşı 

mücadele de iyi netice verdi 

rada Ziya Erken, İstanbul Zeyteı 
orta okulu cnıf 2/ A da 196 nurna· 
rah Cengiz Kurath. 

Muhtıra defteri 
(Son Posta. 'tlatıralıJ 

fzmir Göztepe İnönü caddesi 
846 numarada Yıldız Tilk.icioğlılı 
Eğridir Halil Kuzgun elile Aziz J(uı 
gun, Bozöyük saatçi Davud elile Jb• 
rahim Biricik. Bir müddettenberi Vilayet dahi • 

!indeki kazalarda tatbik edilmek
te olan mefruz hava hücumların -
dan korunma ve paratütçülerle mü 
cadele denemelerinden biri de dün 
Beyoğlu kazası ve mülhakatınd• 
yapılmıştlr. 

Şişli nahiyesinin mubtelü semt .. 
terinde yapılan ve bir saat devam 
eden bu tecrübelerden bir kısmı 
hakiki bir mahiyette yapıldığın • 
dan, tecrübeler, umumiyet itibari -
le hareketli, canlı ve o nisbette de 
muvaffakiyetli olmuştur. 

Vali muavini Ahmed Kınık, Ka
dıköy kaymakamı Cenab, seferber
lik müdürü Ekrem Gönenin hazır 
bulundukları tecrübelere saat on 
birde başlanmıştır. 

On buçukta Beyoğlu kaymaka • 
mı Gaff ur beraberinde Emniyet a· 
miri Fevzi, ve merkez nahiye mü -
dürü Hasanla Şişli nahiye müdürü 
Nuri olduğu halde denemelerde va
zife alan ekibleri kontrol ve teftiş 
etmi~. kendilerine icab eden direk. 
tifleri vermiştir. 

Mefruz düşman tayyarelerinin 
Karadeniz istikametinden vilayet 
hududlanna doğru gelmekte olduk 
lan saat 10,35 geçe pasif korunma 
amirliği tarafından telefonla kaza 
dahilindeki alakadar teşkilata hil
dirilmiştir. 

Saat 11 de gene pasif korunma 
amirliği tarafından bildirilen elarm, 
kaza dahilindeki canavar düdiikleri 
vasıtasi.le ilan edilmiştir. 

Alarm işareti verilir verilmez so
kaklarda bulunan halk. en yakın sı
ğınaklara, dükkan ve evlere iltica 
etmiş, motörlü ve motörsüz nekil 
vasıtaları oldukları noktada tevak. 
kuf ederek içlerindeki yolculan bü
yük bir intizamla boşaltmışlardır. 

Saat 11,5 geçe Pangaltıda Yu 
nusbey caddesinde 44 numaralı e.. 
ve mefruz düşman tayyareleri tara.. 
fından atılan bir bombanın isabet 
ettiği ve burada bir çöküntü hu • 
sule getirdiği pasif korunma amir
liğine bildirilmiştir. 

Derhal buraya sevkolunan en -
kaz kaldırma ekıôi, faaliyete geçe. 
rek inhidama mani olacak tarzda 
tertibat almış, çöküntüye meydan 
vermemiştir. 

Ayni sokakta 36 numara4 ah • 
şah ve tek katlı metruk bir bina ha 
kikaten yıkılmış, enkaz kaldırma e
ICi'bi bu defa da çöken bu binanın 
enkazını çok kısa bir zamanda kal
dırmıştır. Tatbikat aıra81nda enkaz 
altında kaldığı farzolunan bir ya_ 
raiı. celbolunan aıldıi imdad oto • 
mobilile Beyoğlu hastanesine kal -
dırılmıştlT. 

Müteakrben Pangaltı kilisesine 
aid metruk dük.kanlardan birinde 
hakiki bir yangın çıkhğı görülmüş, 
ateş mahalli itfaiyesi tarahndan bü 
yümeden bastırılmıştır. 

Düşman tayyareleri tarafından 
atılan tahrib bombaa neticesinde 
koptuğu !bildirilen Harbiye meyda
nındaki tramvay telile, patladığı ih 
bar olunan Osmanbeydeki havaga. 
zi borusu teknik onarma e!Ubi ta • 
rafından tamir edilmiştir. 

Şişli tramvay durak yerindeki 
iperitli saha gaz temizleme ekibi ta· 
rafından süratle neticelenerek bu -
radaki gazler muhtelif vesaitle gL 
derilerek bu mahal zararaız bir ha. 
le getirilmiştir. 

·Pasif korunma tatbikatının en 
muvaffak tecrübesi, paraşütçülerle 
mücadele ekibinin faaliyet ve me -
sai olmuftur. 

Hürriyet abideeinin fimal istika
metinden gelmekte olan düşman 

1 5 ··t ·· ·ı• Ll ·• d 1 eki. rasim yaT\.!>"aklar ve Cümhuriyot ve ıkıncı ıkrarnıyeyı kazanmış o-
paraşu çu sı an ı muca e e . ,.,...., · lanıa t k ı k ·· 

bi tarafından süratle ihata ve im- ~idesine çelenk koyacaklardır. ı . ~ gaz~ ~ye f ~~ıu. ~ u.zere 
ha olunmuşlardır. Öğleden sonra saat 16 da YJldız - yı z~· 7fış ıTer otograf rım ver-

Bu tatbikat s.ınu1nda İ4nbul daki polis mektebi bınasında, po- me ır ~r. . 
meb'usu ·emekli General Refet Be- lis şehidleri anıtı etrafında veni Bır kılo tekerleme 
lede hazır bulunmuş, denemeyi son mezunlara diplomaları ve~i1~7,k İsta~buJ 54 ü?cü ilkokul sınıf 4 
safhalarına kadar takib etmiştir. ve derece alanlara muhtelıf mu- taleheaındcn Fendun Olcay. 

Maihalli gençlerden teşkil edi _ kafatlar tevzi olunacaktır. Bu aylık (Son Posta) 
len paraşütçülerle mücadele ekibi Bunu müteakib Perapalas ha - abonesi kazanan 
bu mesaisini müteakıb Vali muavi. ~~esin?c ~ehid olan pohslerin Bayramiç öğretmen Turgud Me-
ni Ahmed Kınık tarafından teftiş ısırnıe:ı a'bıdev~ yaı.ılac~kur. ~t~ te km Olcay Mete. 
edilmiş, yaptıklan denemenin icab meras·md~ ~alı ve Beledıye Reısı Maroken kaplı mahtıra 
ve hususiyetleri etrafında kendile _ Doktor Lutfı Kırdar. komut~nlar, d f • 
rinden izahat istenmiştir. Deneme - Emniyet Müdür V"'~li. VıHıvet l e terı . 
ı · k.b d h ·· ·· d Parti ve emniyet erkanı hazır bu- sparta mektubçu Sadettin Sön-
~f ~a. ıh-~L:Jn beyet onubn e vak. - lunacaklard1r.. mez oğlu Yaşmut Sönmez. 
zı esını - .. ı e aşaran u e ıp M" kkebl" k J 
efradından bazı gençler, Vali mu.. [ i ::e Posta 'ıı.au! em 
avininin muhtelif suallerine de mu Asllerlik iş er : AJ eh" 

0
; E !Al h ılı". R dd.i 

Kokulu saban 
(Son P~ta. hatıralı) 

İstanbul Eyüb orta ok.ulu sınıf 
2/ B talebesinden Ferid Suner, İY 
taııbul Vefa erkek lisesi sınıf 4/A 
talebesinden Bedri Güner, İstanbul 
Şişli Terakki lisesi sınıf 3 talebesin• 
den Mazhar Emen. 

Boya kalemi 
Ankara Nazım bey mahallesi 

Sergi sokak t 4 numarada Hasnll 
Önel, Akhisar adliye mübaşiri Ah• 
dülkadir Köker oğlu Nadir Köket. 
Tokat İbni Kemal okulu sınıf 2 ta· 
lebesinden 2 l numaralı Gönül De
miral. 

Albüm 
vaffalciyetll cevabi ar vermişler • - - - - - - ·ıh kaş ddu . BOY u ma aJ _esAı h e _ ..J 
dir. y d k s·· b tar 1 a ca esı numaraua meut (Son Posta hatıralı) 

Saat 1 1,5 o de tecrübenin bitti- 8 8 U ay Uşak bta:s!°n caddesinde pastacı Erzincan maarif müdürü oğlıı 
ği canavar düdükleri vasıtasile hal- \IOklamaSI Mehmed oglu Muzaffer Onal, İs - Dündar, Ergani Osmaniye telgraf 
k ·ıA dilin" f ~ tanbul Hayriye lisesi sınıf 1 lale • Şefi Hikmet kızı Sevim Fırat, Af-

a 1 an e ış ır. • Falih Askerlik Şubesinden: besinden 633 numaralı Nejad yon Karahisar Mecidiye 2 nci so .. 
~;n sok olara~d-~omf ontilufabrikb~- 1 - Yedek sübay yoklaması Krupn dolma kalem . ~ak 16 numarada İhsan Çetiner, 

sıu.u.a vu ~~ g.~ .. ıgı .arzo nan ır Haziran 941 den 20 Haziran 941 (Son Posta. ilıatıl'alı) lstanhul Şehremini Mdek Hatun 
yangının sondurulnıesıle meşgul o. ·· ·· L d d d k•" A · hail 1 · I gunune 11.a ar evam e ece ın. nkara Işıklar caddesı 35 nu - ma esi 3 mnnarada Hilmi. 
unmll§t.ur. . . . 2 - Her yedek sübay .yo~lama. marada bay Faik apartımanı jkinci Ayna 

Fabrilc~ v~~a~ble at~.kısa bır za- ya bizzat gelmek mecburıyetınde • katta Aynur İzajman, İstanbul 6 ncı 
manda sondurulemedıgmden, Bey- dir. ilkokul sınıf 5 / A ualebesinden Fık
oğlu .itfaiye grupunun muaveneti is. A - Rabatsız olup gelemiyecek ret İnal, fstanbul 56 ncı ilkokul sı
tenmış, yangın yerine gelen itfaiye halde olanlar (mahalli hükumet ta- nıf 5 /B de 5 26 numaralı Cevahir 

(Son Posta. hatualı) 

g.~pu ~u ateşi süratle söndürmüş • bibinden musaddak rapora hağla - Ongun. 
tur. yacaıkları taahhüdlü mektuba şube Diı Jırça•ı 

fstanbul Anadoluhisarı Y enima -
halJe Kuyu sokak 8 numarada Sabih 
Şendil, lstanbul Çengelköy Kalan
tor sokak 22 numarada Tarık Ka -
radeniz, İstanbul Pertevniyal lisesi 
sınıf 4 / F de 141 numaralı K.adri 
Turnaoğlu. 

Bilhassa tatbikata mevzu olan defterinde kayıdlı olduğu eıra ka • (Son Posta ba.tıralı) 
bu yangınlar hakiki olarak çıkarıl- yıd numarası ve rütbe ile smıhnı B 
mış, mahalli itfaiye teşkilatile d:i • bildirmek şartile tubeye göndere - ahkesir Aziziye mahallesi J<ııla 

/ 
I -:ı... ) cad<:lesi 67 numarada Hayati Uçar, 

ğer söndürme elciblerinin faaliyet cekt..ir. Mesela 6 O ~i Konya foto Venüs Kazım oğlu Ali 
Kitab 

ve mesaileri bu bakımdan yuinen 3 - Hükfunet memuru olup ela Cenap, İstanbul Davudpaşa orta Malatya istasyon kay1d memuru 
müşahede olunmuştur. berayi vazife 9ube mınta'kası han· okulu sınıf I /C de 176 Hayrullah Rıfkı Ergün elile Fehmi Ergün, Kay 

Bir saat devam eden bu tecrü _ cinde olanlar (tavzif edildikleri ~ Uluay. seri İstanbul caddesi 47 numarada 
belerde vazife alan bütün elcibler rin sureti) ae~est meslek sahıbı n· Suna İflıan, Tekirdağ Orduevi cad-, d H fı d b lf macuna .J __ , 29 da R 
vazifelerini layıkile yapmı .. )ardır. olup a aziran ayı zar n. a a • aeaı numara aaim Torunu, 

" · d b ] I eh 1 ] Rize •ıhhat katibi Necdet elile M"" y · J b l T T .. b l 
1 

.. "k b. ffaki ne e u onma an me un o an ar I uemmen eruce, stan u aksim 

1 
ecrdu e er u~ ~r muva A (bu mecburiyeti bulundukları ma .. brahim Karan, Bursa Hoca Hasan lisesi sınıf 3/B de 664 lbrahim Öz-

yet e evam etmış, bılhassa ala - halli . ..d .. ı .. ~.. A mahallesi Seymen sokak 41 nmna.. başaran. 
kadar idare amirleri takdire layık . linkl~ndıyet mıu -~·~gu ve!8k ,a )- ___________ , _____ .:_ ____________ _ 

b
. f li .. . I d" tTUr erın en a acıuutlrı vesı a ar A I ır aa yet ~~te:.mış er ır. . . yoldamatarını tcerre dahilindeki ve.. nado uya bugün Ankara radyosunun 

Denemelen muteakıb kendısile aaüci mektubla göndermek suretile 
gö~ü_şen bir arkadaşımıza Vali mu- yoklamalarını yaptıracaklardır. Ve de İkİ kafile yÜrÜyÜŞ marşı mU• 
avını Ahmed Kınık, bu husustakj saiksiz gönderilen mektublar mak.. g. d İ 0 r 
müşah~d~lerini şu cümlelerle hüla- bul değildir ve yoklamaya gelme-

1 y sabakasının netic~si 
sa etmıştır: ~ addedileceklerclir. Şehrınıizden hükUmet vesaitile 

cı- Sizin de bizzat gördüğü:ıüz 4 _ Mek.tubla yıoldamalannt meccanen Anadolunun muhtelif 
Maıtbuat Umum .Müdürlüğünün 

açtığı yürüyüş marşı mü'Sabakası
na 55 müzısyen iştirak etmiş, bun
l.ann yüzıde altmışı muvaffak ol
muştur. 

gi.bi ~ecrühe~eı-, daha ziyade haki_ yaptıracaklar bi:nat yoklamalarını yerlerine gitmek istiyen vatandaş 
k~. ~ır ~aluyette cer~yan etmiştir. yaıptnıaoak ~ühaylanın getirecekleri larımızın sevk işine devam olun
~utun. e~~bler ulldelenne ~üşen va. ap.itdaki vesaiJci de taithhüdlü maktadır. 
zıfelerı surat ve muvaffalciyetle ba- mektubla göndereceklerdir. Dün Haydarpaşada 12,30 ve 
şarmıılardır. Neticeden memnu - 5 _ Şube mıntaka.aı haricinde 16,40 da kalkan trenlerle Eski~ 

Besteler, Riyaseticümhur orkes 
trası şeflerinden doktor Praetori
us, Riyaseticü.mhur bandosu şef -
!erinden Veli Kanık, İhsan Kiinç
er, Türkiye Radyodifüzyon posta
ları müsiki neşriyatı şefi Mes'ud 
Cemil giıbi memleketin ileri ~elen 
müzik otoritelerinden mürl.!kkeb 
bir jüri heyet itaraiından seçil -
miştir. 

num. » olup da yoiklamalannı yapUTacalc • bir. Kütahya, Tavşanlı, Demirli, 
lar istenilen vesaiki bir dilekçe ile Bayköy, Dürsunbey istasyonlarına 
şube başkanlanna müracaat etmek gitmek istiyen yolcular sevkolun-Motörlü nakil vasıta

larından maskeler 
kaldırlldı 

Motörlü nakil vasıtalanndaki 
ışık maskeleri dün akşamdan itiba 
ren kaldınlmı~ır. Tramvay, oto
büs ve otomobillerdeki ışıklar dün 
akşam maskesiz olarak yakılmış
tır. 

Tirk Ba..a KWldllu menfaatine 

Münir Nurettin 
KOlfSEBİ 

Kadıköy 

OPERA 
Sinemaımda 

Mayısın %2 nci Pet'Şembe 
Akşamı saat 21 de 

Blle11er Opera gişesinde 
satılma.kta.dır. 

İstanbuldan gelecek için vesa• 
it temin edilmiştir. Tel: 6082 1 ' - , 

SUTetlle yaphtabilecekleTdir. (Ma - muşlar~. . 
liyc müfettişlerine aidclir.) Bugun_ ~e. İhsanı ye, Afyon, Is -

6 - GeTe'k mektuhla, gerek di- parta. Egrıdır yukul~!: saat 12.30 
lekçe ile müracaatlarda nüfus cüz- ve 16,40 da kalkaeak ı.cı trenle ha-
danlarında 94Q yoJdaınaamda ya. reket edeceklerdir. . 
zılm1~ şube defter aıra kayıd nu • ~akyada:r;ı Ana?oluya A.gıdecek
manı111 ve rutbe ile aınıfının bildi _ lerın .. sevk. bı~et~erı de alfilcadar1a-
·ımesi lazımdır. Mesela yedek t ra gonderılmiştır. Bunların sevk 

6 marş birinciliw, 5 marş da 
ikinciliği kazanmı~tır. Birinciliği 
kazanan kompoziıtörler şunlardll': T" .ıJ/ 160 gibi. op işleri !bu.günlerde başlavacak, 7 

~ - Yoklamaya gelmiyenlCT u. Hazir..anda nihavcıt bulacaktır. 
Bursadan Mehmed Emin Nal

ıgın, İstanbuldan A. G, Ankara Dev 
terinerlerin diploma ve ihtisas ve. let Konservatuan muallimlerin -
aaa suretleri. den Ulvi Cemal, Nail Kazım. ikin-

suliine tevfikan mektubla yaptımu. 
yanlar l O 7 6 numaralı kanuna gö -
re ( 5 O) lira cezaya tabi tutulacak
lardır. 

8 - Haziran 2 sinden 1 aine 
kadar (kimyager. levazım, veteri _ 
ner, dişçi, eczacı, t~bib) sınıfına a. 
id bütün rütbe aiibaylann yoklama 
!arı yapılacaktır. 

9 - Haziran 9 un<lan 12 aine 
kadar (top, hesab memuru, nakli -
ye, istihkam, oto) sınıfına aid bü -
tün rutıbe sühaylann yolla.malan 
yapılaca·ktır.) 

1 O - Haziran 1 3 ten 16 alna 
kadar (muhabere, süvari, demiryol, 
jandarma, hava, ölçnıe, harita, i
mam, adli müşavir, t'lanayü lıarbi • 
ye) sınıfına aid bütün rutbe aübay
lann yoklamalan yapılacaktır. 

D - Mühendi!, ve kimyagerle - ciliği kazanan kompozitörler de 
rin hangi şubede ihtisasları bulun - şunlardı.r: 
duğu (su elektrik yol ilah) gibi Hasan Tovangalı, Dr. Bülent 
vesailderi.' ' ' Tavean, Fehmi Ege, Faik Canse • 

14 - Halihazn maballe emni.. len. 
yelleri tarafından tasdikli ikamet Birindlijti kazanan marşlar U} 
senedi. Mayıs bayramı günü Ankara raci. 

15 - Her sınıf için tayin edilen yosunun öğle neşriyatında Ri~ 
günler<le yok.lamaya gelinmesine ticii.mhur !bandosu tarafından ça-
Tiayet edilmesi. lınacaktır. 

16 - Yoklama sabah saat 8,30 İleN.e bunlara birer ~te de tat 
dan 12.30 a kadar. Öğleden sonra bik olunarak radyonun herhan~i 
2 den 1 e e kadar devam edeceği. bir chalk türküsü öğreniyoruz> 

1 7 - Temmuz 940 ve daha ev. saatinde ve diğer neşriyat vasıta
vel1'.i senelerde yaş haddine uğrı • lari1e neşir ve tamim edilecektir. 
yanların nüfus cüzdanlarına y.aş 
haddine uğradıkları kaydedilece -
ğinden tubeye müracaatlan ilan 

Pazar Ola Hasan Bey Diyor ki: 
l 1 - Haziran 16 sından 18 i

ne kadar (deniz, makine, deniz gü
verte, aan'atkarlar, muamele me • 
muru) sınıfına aid bütün rütbe 
sübaylann yokta.malan yapılacak -

olunUT. 
337 lilerin birinci yoklaması 

ya gehniyenler ve nüfus cüzdanla -
rında yoklamAsmı yapurmış oldu • 
ğunu isbat edemiyenler yoklama b 
~ sayılarak kanuni cezaya tabi 
tutulacaklardır. 

- Bu~i.inkü harb si • 
lclh lal'ma airi neler va
zılıyor Has"ln Bey- · 

:Mesela a'! .r 
lar :ıteş ettikten 
ra .•• 

top
son -

• . . Cıkan dumanlar 
iki biP. metre mikab! bir 
havayı kaplıyormuş .. 

Hasan Bey - EY~t. 
ha~b biraz dnh:ı şid -
detlcnirsc, dünyanın 
hali ciurrıan olac:ık!. 

tır. 

12 - Haziran 18 den 20 Bine 
kadar (bütün rütbe piyadeler.) 

1 3 - Bu yoklamalarda aıağı -
daki vesaik asıllarile birlikte tas • 
diksiz olarak beraberlerinde bulun.. 
durulacaktır. 

A - Terhis tezkeresi. tekaüd 
emri veya diğer askeri vesaik su
retleri. 

B - Nufus cüzdanı, iki aded fo
toiı:af. 

Üsküd• Askerlik Şubesinden: 
1 - 337 doğumlu gençlerin bL 

rinci yoklaması bitmek üzerediL 
Y oklamalannı yaptırmıyanlar u -
kerlik kanununun mahsus ma<ldesj 
hükmüne göre para cezasına tabi -
dirler. 

2 - Bu doğumlulardan bura -
da bulunanların nüfus cüzdanlarile 
şubeye müracaat etmeleri lazım • 
dır. Taşrada olanlar bulundukları 
mahallin askerlik şubelerine uğra -
malarl kanunidir. 

3 - Bu· A 

312 - 332 doğumlu acemi erat 
çağırıhyor 

Beyoi}u Yerli Askerlik Şubesin
den: 

1 - 312 (dahil) 332 (dahil) 
tevellüdlü acemi İslam erat sevke.. 
dilecektir. 

2 - Toplanma günü 22 MayM 
941 Perıembe günüdür. 

3 - istenilenler daha e~el se
lerek elbiseleriai alabilirler. 

4 - Vaktinde gelmiyenlerin u-



kandıra -Adapazarı 
yoıu· yapıhyor 

liJi !tandıra (Hususi) Kocaeli 
Oltıı~tinin en mühim yollarından 
!ıız. ve uzun senelerdenberi ıtasav 
tin halinde bulunan Adapazarı 

dıra arasındaki yolun yapıl
~ hususunda yol faaliyetini bi
'l'~ Planda tutan valimiz Ziya 
~~_Nafıa Müdüriyetine emir 
~: 11ııştir. Öğrendi~imize ~öre bu 
bit1.Un tesviyei türabiyesi bu sene 

ll'ilıniş olacaktrr. 
bu Adapazarı - Kandıra arasındaki 
~ Yolun muntazam bir ,soseye kal 
ıı..~rek Kandıra ve ,gerekse Ada 
~~nın iktısadi vaziyeti bakı- ı 
hrıdan çok mühim bir rol oynı -
h· ~~r. Çünkü Kandıra v. büyük . 
ıı.~ihtıvacını !zmitlen de,gıl, Ada
~-nndan temin etmek fırsatını 

~~e edecektir. Pa.tates. soian, fa
ı. ~ jÖbi yivecek maddelerini ko 
"'fea tedarik etmek imkanı bulu-1 
.,.acaktır. Tahminen 45 - 50 kilo-

"tre mesafede bulunan Kandı 
~· - Adapazarı yolunun bir an ev 
.;.ı \'aptırılması halk arasında bü 

•it bir sevinç tevlid etmiştir. 

lzmit akşam kız san'at 
okulunun sergisi 

ftnıit (Hususi) - Şehrimiz ak. 
""1 \~ san· at okulu Yeni Turan ilk 
;~lınıda dikiş n çiçek sergisi "ç

ıttlr. 

. Serginin kiişad resminde vali -:'ide tehrin ileri gelen birçok ze • 
•tı ve maarif ailesi hazır bulun -

llııı,tiır. 
~ Altaam kız san•at okulunun açtı
~ hu ilk .ergi, büyük bir muvaffa. 
\l)et ve takdir kazanmııtır. Genç 
\ lt•arnnızın emek ve göz nuru dö-
·~elc meydana getirdikleri Herler Çocuiun hemen bütün etbiaele -

C1 den güzel ve göz alıcıdı1'. rW örmek kabildir. Roblannı, ce.. 
,, s'"Tgi, hiiyük halle tabakası tara.. ketlerini, bluzlarını hatta mantola. 
~da.n tehllcÜm halinde akın akın nnı .•• Bu manto tamamile düz ol-

ll'fet edilmektedir. malı, tayyör ya.kaaile kruvaz~ gö -
AltMm kız san'at okulunun iüaten dümdüz kollardan vazee -

ltaüd.. .. ba H . On ' - v" L d v ı . it uru van ayrıye on u ve çilrnemelidir. r..an üpne enn ren. 
~ ul talim heyetile talebelerini teb- ginde yünün rengile tezad yaparak 

ederiz. klh renkleri uygun fakat şekilleri 
Egede yeni bir otomatik değişik düğmeler seçerek ufak bir 

değişiklik yaplabilir. 
telefon hatlı Örgü: Düz jerseyden ise hafif 

N l~ (Hu:>usi) _ İzmir-Aydın kabarık hiuini nren -mesela muay 

8 
azılJi ve dokuma fabrilulsı ara- yen sayıda düz ve hep ters örgüleri 

• 1~tıda otıomatik telefon tesisatının brııtırmak nretiJe yapılacak- bir 
1~rtıa'ı edildi~ini yazmıştık. Bu ye- örgü daha iyidir. ilikleri kare gil>İ 
Ilı hat, umumun hizmetine açıl - görünecek tekilde birleıtirerek bii
lrııştır. Yeni hat üzerinden Selçuk, yük veya ufak kareli bir ~umaı te.. 
Aydın, Nazilli ve fabrika ile mun siri vermek de pek güzel görünür. 
~zanıan ~örüşülmektedir. Çeşme, B~sitlir. Çabuk ürer. 

rla ve Ödemisle daha ewel oto- ................................................... . 
lrıatik telefon!a· görüşülmekte idi. 1 
~ilayetimizle Menemen, Ber~ama, . 

OÇa, Kemalpaşa ve Dikili kazala
r na '1enüz otomatik telefon yapıl 
l'l'ıanııştır. tmkan bulununca bu 
~~tlar çekileceği .ırlbi Nazilliden 

1•ara kadar da şebeke tevsi edile 
~k Ve oradan Ankaraya ballana
~aktır. 

Akhisarda sıtma 
mücadelesi 

Akhisar (Hususi) - Kaymaka
~ırı riyasetinde geçende toplanan 
~ hıfzısaıhha komisyonu tarahn-
•n, Karasonya değirmeni au aya

lıı:un zararlarını önlemek •e bu 
~"'-itte artma mikroplan üremesine 
ltllni olmak malı:sadile bu suyun ke-
~ı:ness ve deijrmenin kapatıım"tuı 
\ ldı:ında ahnan karar, vilayet ma-
•rnınca muvaf& görülmüı ve ka
~Ya bugün tebliğ edilmiştir. Kaza 
~'21-tı'ha komisyonu bu karan tat 

i1t mevkiine koyarak Karaaonya 
deiirmenini faaliyetten menedeTek 
~ batka tarafa akıtacaktır. 
ı._ .Yillyerin bu İfe mu~~abt editi 
"."lkJDılZ1 memnun etmiftir. 

- İçerideki rezalete 4.atıammü
lüın kalmadı. Her şeyi ~öze aldım, 
~diyorum. 

Melpomeu.inin kocc>sı Apustol 
bu sözleri işitmemezli~ j?e}di. 
CambamaM sahibi Apustol ise 
'61ü~ buldu. 

- Çocuk musun! .. Sözde san'at 
kar olacaksın!_ Hayatta ~ık fikir 
li. Reniş vürekli olmak lazım. Sen 
bu eski fikirleri, taassublan atma 
h bak .•. Kafanı de~iştir ollum. 
katanı değiştir! ... Sonra nereye 
~diyorsun böyle ... Borcunu öde-
lrıeden?... Haydi, haydi kendine 
Rel... ~ürü içerjye ..• 

$etvan bir defa para yolmızlu
tlı esaretlerin en büyüğü oldu~u-

Ekonomi tavsiyeleri 1 
Bundan ne çıkar demeyiniz. Eko 

ndırti yalnız büyük masraflardan 
yapılmaz. Mühim masrafların çoğu 
ve belki de hepsi zaruridir. Asıl 
ehemmiyetaiz ıgÖTÜnenlere bakını:z. 
Onlarla; rahatinizdan lüç bir ıey 
kaybetmeksizin paranızın farkına 
varmadan erimesini önliyebilir11iniz. 

Mesela: Ocak baıında diıima U

fak bir tabak bulundurunuz. Yaktı
iıruz kibrit çöplerini buna atınız. 
Havagazinin bir ocaiı yanarken 
ikinci ve üçüncüsünü tutuıturmak 
jçin yeni bir kibrit çakmıyA lüzum 
kalmaz, biriken çöpleri yanan 0 -

caktan tutuıtururaunuz. 

Sabunu biç bir vakit ahr almaz 
kullanmayınız. Bir hafta on sün 
günqte bırakıp kurutunuz, yaş ._ 
bun çabuk erir, bereketi olmaz. 

T encerelerinizi üstüste kona bile. 
cek yani birinin altı öbürüne kapak
lık edecek büyüklükte alınız. Ha -
vagazinde üstüıte koyarak iki ten. 
cereden birini kaynatır, öbürünü ısı 
tabi\irsiniz. Elinizin altında daima 
sıcak MI bulunabilir. Nafile gaz ya
lap .u wtmaıuza lüzum kalmaz. 

nu anladı, boynunu büktü. 
Dürrü de boynunu bükmüştü. 

Kabil olsa.ydı başını yumruklaya
caktL Ne ~tmişti de Melpomeniyi 
buraya .getirmişti· Sevj?ilisin.n bir 
odasına kapanıp aj{laması hin defa 
bu hale müreccahtı. Fakat olan ol 
muştu. Şimd: Melpomeniyi Teme-
lin pençesinden kurtarmak lazım 
dı. Bu kahramanca vazife de ken
disine terettüb ediyordu. Bu dü -
şünce başını kaldırmasına. ı!Ö~sü
nü germesıne:, adımlarını kat'ijcş. 
tirmesine kafi gelmiştı. Böylece 
Apustolla Setvanı takib ederek 
Melpomenilc Temelin bulundulc
ları odaya ~irdi. 

Melpomenin;n avucu Temelin 

SON POSTA 

Bahar; cüzellikte bir dönüm 
noktasıdır. Bu noktada durup 
geriye bir bakmak, nelerin ek
aildiğini, nelere ihtiyaç baıladı. 
ğını bulup meydana çıkarmak 
lizımdır. Ondan aonra da ilk 
it oJarak bu nokaanlan elden 
geldiği kadar yerine koymaya 
çalıpnalıdır. Her ,eyden öııce 
aaçlarınıza bakınız. Kıı ayları 
onlan ppka, qarp içine hapset 
mekle, güneş, ıırk ve havadan 
mahrum bırakmakla güzellikle
rinden oeler çaldı~ 

Bir kere perlamaldarınL. 
Bir kere parlaklıklarını .. son

ra yumuşaklıklarını.. en aonra 
da parmaklarınızın altında her 
biçime uygun o uysal hallerini. 

Ne yapmalısınız} Saçlarınız 
kumral veya sarıysa hemen bir 
fite badem yağı tedarilc etmeli
ainiz. Siyab saçlı iseniz mutfa • 
iınızdaki zeytin yağı bu işi daha 
iyi görecektir. 

Yapılacak teY ıu: Gün aşın 
bir kere saçlarınızı bu yağlar
dan hangisi size uyuyor&a ;.>na 
parmaklannızı batırarak saç 
diplerinizi ovuşturacalcsınız • 
Sonra bu yağı mümkünse bü -
tün gece başınızda bırakacak, 
değilse bir saat o halde dura -

1 
caksınız. Bir saatten azı işe ya. 
ramaz. Bu metoda bir ay daha 
doğrusu Mayıs ııonuna kadar 
devam etmeniz kafidir. Haziran 
nasıl olsa sizi günqe, .açık ha
vaya ve bol ışığa lı:avuıturacak
tır. Bu bir aylık zahmetiıı.izle 
saçlarınızı kııın zaralanndan 
kurtaracağınız gibi yaz aylan -
nın zararlı tesirlerine de ha • 
zırlamıı olacak11nız. 

'--··-·····-··-·-·······-·········-·--"" 

~ 

J; 
Çok,ık 

blrçocak 
kaz atı 

Ne ıık bir kazak değil mi> Renk 
li kareler bu düz örgüyü baıtan 
bap değjftinnif, Yaka ve kol las
tiklerindeki re-n1di çizgiler de bu 
güzelliği arttınyor. Bluzun esaa ren
ği ..çocuğun kendi rengine göre • 
J1\l!Yi, pembe, açık çağala olab.ile -
ceii ıibi kahve rengi liciverd gibi 
düz renklerden biri de 'aeçilebiür. 
Nuıl ol.. yakadaki kareler açık 
renk veya doğrudan doğruya be -
yaz yünden yapılarak tekmil bh.:za 
oeı' e verecek, ayni rengin kol ve 
yakayı da çizgi halinde süalemesi bu 
tesiri kuvvetlendirecektir. Biçim de 
llİzçe bu güzel renle kombinezonu 
~n hot bir zemin totkil etmektedir. 
Eki, kupa, falan yok. Dümdüz her 
zaman seviliyor, düz örgü ve düz 
biçim üstünde renk abenği kendini 
daha çok gösterir. 

Şaraplı elana puzolaıı: 
Dana eti gibi sı~ır eti de alsa -

nız olur. Her ikisinin de pirzolası 
et tolmıağile iyice dövülüp ezil -
melidir. Bundan sonra tuz biber. 
kekik serpilir. Aralarına ince kı -
ytlmı.e qan döşenerek pirzolalar 

Tam mevsimi, aerin havalarda üstüste dizilir. Hepsini örtecek ka
fÖ •le yakasız, cepsiz ve her türlü dar şarab dökfüür. Şarabın !çinde 

on iki, hatta kabil ise on sekiz yir
aülten uzak, kullanışlı bir cekete ne mi saat bırakılır. 
kadar ihtiyaç duyarız. Evde roh Bu müddet sonunda köz ha -
üstün<Jen alelacele geçirivennek, }indeki ateşte ıskaraya konur. Da
aabahlan sokakta hazan etek-bluz ha kısmen çiy iken ikinci tarafı 
dan ibaret talı:ımımızı tamamlamak çevrilir. 
için bu en pratlk bir e1Yadır. Kolay Pirinçli omlet: 
da örülür. Çün1tü biçimi basittir. , Dört kaıık pirinç, altı yumurta, 
Örgüde büyük bir deiifildik aramı. ın~e kıyılmı, maydanoz:; 5 ça! ka-

d 
l"" kt Düz tik pgı domates aalıçam; tuz; bıber. 

ya a uzum yo ur. ' pra ~irinci tuzlu suda haılayınız. Sü-
ceketin bir roba •ey• (bluz..etek)e zünüz. Buna maydanozu ve isterse
katacağı en büyük güzellik rengi ~ niz domates salçasını ilive ediniz:. 
dir. Bunu isabetle ıeçeneniz yeni Yumurtaların sarısını katınız. 
örğü falan aramıya bakmadan bil- Beyazlarını kar haline gelinceye 
diiiniz herhangi bir basit ve sık ör. kadar çalkala.yınız. Ve ancak o za
güye batlayıveriniz. Ve bitırdiğiniz man ilave edc!\-ek hepsini birden 
vakit ince bir kordonla belinizi sı- iyice dövüp tıpkı alellde omlet ya
karak ceketinizin ııklığını tamam - par gibi tavada kızgın yağda pifiri.. 
~~nız.. niz. 

YAZAN ı EKREM REŞiD 
reddetmiş olduku paralarla doluy 
du. Apustola uzattı: 

- Al... Sana sermaye . . . Daha 
da vereceğinı ... Benim 'femf'limu 
hatırısı için!. .. Ne zaman ovun-
lar başlayacak?... ~ 

Apustolun ~özleri o derece açıl
mıştı iti başından fırlamak tehli -
kesini arzediyordu. 

- Oyunlar ne zaman başlıyor? 
Şimdi, hemen, yarın... Dürrü, 
koş, koş arkad:ışları topla ... Bu -
gün Cuma değil mi?... Pazartesi 
prova var. herkcsln haberi olsun:_ 

Dürrüyü ~ene san'at•n atesi sar
mıştı. Kabil olsa Beyoı?luna kadar 
u~arak ~idip Yıldıza, Sülüne, 
Neş'eye, hepsine hepsine bu ~ü -

zel haberi verecekti. Dışarıya atıl
dı, fakat Melpomeninin: cDürrü> 
deme le yerine mıhlandı: 

- DütTÜ, Maymunaki, dışarıda 
otomobil duruyor. Çabuk bin. s;ıit 
Beyoğlunda, otelde. söyle bir, iki, 
ü~. dört, bir de sen beş... Söyle 
beş kişi için yemekler paketlere 
koysunlar. en iyi yemekler istiyo • 
ruz ... Bir de meze. cok meze. ra
kı getir, şampanya J?;etir, yüz s1şe, 
bin şişe ... Bu akşam burada yive
ce~iz. içeceazi, Hava-Civa şerefi-
ne .•• 

* O akşam Didar vapurdan inip 
doğruca Beşiktaştaki Hafız Scba
tinin evine ~itm1c:ti. 

* O aksam Durmuş kaptan Galat3 
rıhtımına ayak atrr.ıs. ağır ağır 
köprüyü gc,er~k Sirkecideki Poy
raz oteline lnmi'$~i. 

* O akşam Gardenbarda, ternsiJ 
saatinden cok evvel bir araya ,gel
miş olan san"atkarlar yakında de -
ii1eoek olan pro~amda mevcud 
olmadıkların• kuvvetle tahmin e -

insan oğlu ilk olarak çamsakızı lambasını 
kullandı, fakat bu fena yanıyordu. Bunun 
yerine içyağı ve nihayet nebati yağı kullandı 

Geceleri bize en .iyi arkadeı olan 
limbanın icadı için bir kitinin de
ğil birçok kimselerin mesai aarfettik 
lerini diğer yazılarımızda okumuı 
öğrenmiştiniz. Sonra bu mühim 
it uzun bir devir imtidadınca vu -
kua gelmif ti. 

Eaasen bir tek insanın bu kadar 
karıpk, ve bu kadar mürekkeb bir 
İp bapnnaaına da maddeten im -
kan yoktu. Çünkü lambaların tekaa 
mülü kah onlann muhtevaaının de
ğiımesi, kah hazinelerinin deiiflne
ai, kah fİtelerinitı tekilden ıekle 
girmesi. kah fitilinin uzayıp kısalma 
sı ilh.. gı'bi ıekiller altında cereyan 
etmiştir. 

Bu muazzam it bir tek İnsan tara. 
fından değil de binlerce insan tara. 
fından baprılmııtır. 

Bir keıif diğer bir keşfi doğur -
muı, yeni bir buluı diğer bir buluıa 
yol açmıı bu suretle bütün bunlar 
bir tek hedefe müteveccih olarak 
bir kül teıkil etmi,1lerdir . 

Burada hedef parlak, ucuz ve 
kullanışlı bir tenvir vaaıtası bul -
maktı. Bu it çok eski zamanlardan 
itibaren başlamıştır. Bazı alimle.. 
rin kanaatine göre insanlar ateş el
de etmeaini bundan elli bin yıl ön
ce öğrenmiılerdir. 

insan oğlu bundan elli bin yıl 
önce ilk defa olarak güneşin yerine 
ateti koymasını öğrenrnit. sun'i va
sıtalarla lfl,k ve aıcaklık temin et. 
meaine muvaffak olmuıtur. 

insanların 19ık elde etmeleri ta
rihi atqten, ocaktan değil de çıra
dan, mq'a)eden başlar, çünkü in. 
sanlar ancak bu tarihten itibaren • 
dir iri ııığı aıcaktan ayırmıya baıla
mııtır. 

lıık ve ıııktan istifade etmek 
usulü yakmaktan elde edilmiştir. 
Fakat bu usul bir defa bulunduk -
tan sonra asıl gaye neyi, hangi mad_ 
deyi yakmak olmuıtur. Bütün me
eele ucuz ve pilrlak bir yanma '\'11-

aıtası bulmakta idi. Ve i§te böyle bir 
vasıta bulmak için muazzam bir fa_ 
aliyet başladı. 

Bay uS. N. S» bir gece biraz da 
tesadüfi olarak bir köyde, tanıma.. 
dıiı bir evde misafir kalıyor, evin 
kızı genç, sfizel, hareket itibarile 
de ciddidir. 

Delikanlının gozune çarpıyor, 
içinde bir ürperme uyandırıyor, fa 
kat 9üpheaiz ıeçici bir batıra ola
rak kalmıya mahkumdur. yalnız, 
yalnız.. bu delikanlı tehre avdet et 
tiği zamaıı genç kızdan bir atk mek 
tubu alıyor. 

Mü .. adeaile aöyliyeyim, hiUye. 
ye inanmadım. Ben hem köylerimi
zi. hem de köylülerimizi -.ok yakın 
dan tanırım. Yabancıdan ne kada1 
muhteriz, hele gönül iılerinde ne 
derece ihtiyatlı ve dürüst oldukla.. 
nnı pelı: iyi bilirim, bununla bera
ber hadiaeyi bir saniye için hakika
te mutabık farzedecek olursak ıuo.. 
ları aöyliyeceğim: 

cZavalür» insanı her zaman aL 

derek Davi.:ii zem, Apustolu met
hediyorlardı. 

Çıralarda yanan madde çamsa • 
kızıdır. 

lıte bunun içindir ki burada odun 
bir 'kenara atıhnıı çamaaluzı üze -
rinde durulmuıtur. 

İnsan oğlu ilk defa olarak çam 
sakı:zıı lambas1nı kullandı. Fak.at 
çamsakızı fena yanıyor, fazla is ~ 
pıyordu. Bunun ardından içyağı 
geldi: içyağı yerini nebati yağlara 
ter ketti. 

Fakat yağlarda iyi yanmıyordu. 
Halbuki elde bundan iyi yanıcı bir 
madde de yoktu. 

Bu vaziyette insanlar ne yapmalı 
idi} 

İstikamet değişti. Daha iyi bir 
yanıcı madde bulmak ümi<ii kt>silin 
ce insan oğlunun dikkati tekrar lam 
baya döndü. Burada mesele yaradı
lııı icabı kötü yanan bir maddeyi 
daha jyi yanmıya mecbur etmekti. 

Bu çahfT?l•nın mahzuru olarak 
tulumbalı.çarklı lambalar icad edil
di. 

Fakat bundan öteye eitmiye im
kan yoktu. Halbuki lambalar gene 
istenildiği gibi yanmıyordu. Yağlar 
hem tütüyor, hem de pia bir koku 
çıkarıyordu. Sonra, fazla da dayan
mıyorlardı. Yanışlarını müteakib iki 
üç saat sonra sönüyorlardL 

Tekrar, iyi bir yanıcı medde bul
mak için faaliyet ba,ladı. Havagazi, 
atearin, petrol gibi içyağlanndan 
daha iyi yanan maddeler bulundu. 

Yanıcı maddeler iyilqince mü -
rekkeb lambalara ihtiyaç kalmadı. 

Lamba basitlqti. Yaiı çekmiye 
mahsus tulumbalar, fitili çıkumıya 
mahsus çarklar kapı dışarı edildi. 
Fakat bütün bunlara rağmen gene 
hedefe varılmıı değildi; çünkü ge.. 
rek petrolün gerekse havagazinin 
pek çok kuaurları vardı: Bunlar tü 
tüyor hazan yangınlara sebebiyet 
'Vleriyor, yıuıdıklan• yerin havasını 
bozuyorlardı. Bütün felaket turada 
idi: ltak elde etmek için mutlaka 
ateş yakmak zarureti vardt. 

lt1iın fatihleri .kartıunda yepye. 
ni bir hedef belirmiıti: Ateşsiz, a
leVlliz bir lamba bulmakh. Alevin 

( A.rbaa sayfa 8 sütun 1 de) 

datır. Cemiyet mahlGkunun yüzün.. 
de, hatta odasında yalnız kaldıiı 
zaman bile kalın bir maske var. 
dır: Ciddi görünür, hoppa çıkar, 
dürüat görünür bir avantüriye Tuhu 
taıır, namuslu dersiniz, rubu zifiri 
karanbk çıkar. 

Hüküm vermek için bir defa gör 
mek, üç bet defa konupnalc yeti1-
mez, onu görünmeden, göze çarp. 
madan tetkik etmek l&zımdır. 

Sevmek bahsinde de, tek görü. 
nüı ile aşk ilham eden afini» nin 
vücuduna inanmam, ilham ettiği 

feY aadece «İateb olabilir. Ve bu. 
nun tesiri kuvvetinin derecesine ba.. 
kar, ne oluraa olsun pek muvakkat.. 
tir. 

Netice olarak Bay cS. N. 5» e 
hayalde biraz ölçü jJe hareket et. 
mesini tavsiye edeceiim. 

TEYZE 

Buna Kara Aslan müteaddid defa 
şahid olmuştu. Daha Geçenlerde 
Yıldızın: 

- Şu 9llün yok mu, olur şey 
dejtil. . • Şimdi de yaşlı ve zen~in 
bir kadının yanında... Elimden 
gelse didik didik didikliyece_ğim-... 

Demesi üzerine: 
- İstersen, Bayan Yıldız ben 

pestilini çıknr•vereyirn!... ' 
Teklifinde bulunmuştu. Fakat 

Yıldız birdenbire tclıd\dkir bir 
tavırla: 

- SaJun ha! .•. Kılına bile doku-

Herkes fikrlne, tab'ına. mizacı· 
na ~re bir söz söylüyordu. Yalnız 
Yıldız ses cıkarmamaktaydı. Göz
lerini elindeki siıaranm külleri -
ne dDaniş, düşünüyordu. Çünkü 
ona k&I'$1 aşkı berdevamdı. Her şe
ye, hatta Na.imey~ ra~en Yıldız 
Sülilne ayni sev-Rivi beslemektey . 
di. Onun kendisine karşı likayd 
kalmadı. Naime ile -düşüp kalk -
ması. bu zenjti!l kadının hediye • 
lerini kabul ile servetinden istifa
de etmesi Yıldızm ateşin: söndür
memişti. Bilakis... Denebilirdi ki 
kız:ştırmıt.ı. Kadın kıılbi ne bü- nu~n }ena hald'e kızarım, bir da-
:vük lbir muamma oldu~unu Yıldız ha yuzune bakmamr · •• 
bir defa daha isbat etm€'kte:vdi. Diye haykırmışdı. 

Kara Aslan, se,-gılis'nin üzülüp O gündenberi Kara Aslan Sü -
süruldü~nü ,eörmekle azab du - tünün lanırdısını etmez olmuştu. 
yuyordu. Fakat bir türlü keftdisi- Bu akşam YıldlZln meyus. sessiz 
n.~ ~esell~ v,:recek sözleri b~lup oturup si,li!arasının küllerine baka
soylıyemıyoı du. ~una se~eb. \1 ıl - rak dalmasına sebeb ıene Sülün-
dızın anlaşılmaz fıkir değiştume - • • . • 
!eriydi: şimdi ani bir hiddetin 1e- dü; bunu Kara. A~lan pekal~ bılı
siri altında Sülünü t:ıkib ve itham yordu. Fakat ııızlıce muztarıb ol
ediyor, faknt bir ~ki dakika sonra maktan başka elden r.e ı?elirdi? ••• 
en hararetli müdafii kesiliyordu. (Arkası var) 
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[~_M_em~I e_k_e_t _H_a_b_er_le_r_i _] Söz arasında 
( 8qtarah 2 nci sayfada) 

ve m.ü.şktil olan bu meseleyi İs • 
veçliler halletmiştirler. Bunun 
için madeni olması ınürE':CCah do. 
labımsı i>ir kutu kullanmaktadır 
lar. Bu, hüyü'.t bir kutudur. Ve içı 
katlara ay:ılmıştır. Bu katlar, ki· 
taJblar açıi.'1-bilecek ve yaprakları 
çevrilebilecek vüksckliktedirler. 
Kutuya merbut bir elektrki chiazı. 
cereyan veriHr verilmez kit<:bla -
rın sayfal.lrmı birer birer çevir · 
mekte ve bir vantilaför de bu say
falara, lek~ ve iz bırakmıyan, fa· 
kat mükemmelen dez~nfekte eı:len 
aldehil fornük ,l?azini püskürnek
tedir. A ym zamanda emici bir a. 
let de bi.r taraf tan kutunun hava
sını ta:hlive etmektedir .. Bu kutu
nun kitab sır.·l~rı mü~eharriktir 
Bunlar ctkarıldıkJan takdirde bu
nun içinde her nev: elbise ve eşya 
~n fenni sıırett~ dezenfekte oluna. 
bilmektedir. 

usu Egede Kandırada yeni bir 
1940 yılında dış 

Yusutun çocukluğu ve gençli memleketlere 30 milyon dokumacılık dogu"" yor 
liralık ihracat yapıldı 

fzmir (Hususi) - 1940 seMsi 
zarfında (İzmir limanı dahil oı -
mak iiı2ıere) bütün E~e mıntakası 
liman.lımndan dış memleketlere 
yapılan ihracata dair ~hrimiz ti
oaret odası tarafından bir istatis
tik hazırlanmı~ır. Bu istatistığe 
~e, 1940 v-ılı içinde yabancı mem 
leketler-e 30 milyon 892.808 lira 
kiymetinde 188 milyon 845.374 kilo 
muhtelif cins mahsul ve 103.418 
baş hayvan ihraç olunmuştur. 

Yeni bir iLncat birliğ:i kmuldu 
Ticaret Vekaleti teşkilatlandır

ma umum müdürlüğünden alaka
darlara bildirildiğine göre faali • 
yet sahası bütün Türkiyeye şamil 
olmak ve merkezi Gaziantebde bu
lunmak üzere A'nteıh fıstı~ ıhra
cs.tçılar birH~i kurulmu~ur. Birli
ke her ne sek:ilde olursa olsun da
hil bulunnuyanlar, birliğin ~ti~al 
mevzuu dahilindeki maddeleri ih
raç etmekten menedilmiilerdir. 

Cumanasında bir kız 
kaçtnna nk'asann 

mahakemesi 
.laımit (Husuei) - eu~o.,.... 

nahiyeeinia Karak.uyu köyünden Ah 
ııned kızı Havvayı hile k:ullannak 
'Ve z<>Tla lcaç.ınnrya tef(!lbbüs etmek.. 
le maznu.n Belrıta, Doğan, Mehmed 
Kök.ay ve kardeşi Velinin ağtrceza 
ö·a muhakenıelerine b.tl.annuttır. 

Havva, Yalt'a,.ı fÖ1'le a1!1.lanm,
br: 

- Bir beç.k ay evvel alcfUD ize 
ri Uzundere lt~yi.nden eTiınize mi
•fİTler ~elmifti. Biraz durduk, aon 
ta misafirler. ninem bayan Bağda.. 
dın evine gitmek ;.tedikr, aötör • 
düın. Eve dötteıken fazla yağmuT 
yaidı, yol ilıerinde bulunan Fatma 
ablaml:ft e'Vİne girdim. Biraz sonta 
akra.bamclan Bek.1aı Doian ~eldi. 

- Mieafirler Mai çağırıyorlar. 
Dedi, inandım. Dışan çıktım, köıe
ti dönünce arkadatlan üzerime atıl 
mlar, aplılla bir mendil tık&dılar, 
iıorla aıüriildiyerdt Velinin evine eö
tlirdüler. Çamurlann içine attılar, 
l(ilzlerim! de bir m-en<lille bağladı
lar. BayıJdrtiımı ha.urlıyorum. Ayıl
ckğım valcit heni kapıdan dıp?'l ıK 
ınak. üzere oldctklMını gördüm .....e 
derha.l ya\.ında bı.Plunan Şük:ıiinma 
evine icendimi attım, davacıyım. 

Belttaş Doğan, valt'anın bir t~ 
düften ibaret okluğunu, zor ve hi.. 
leye müracaat etmediğini roylemit
ee de Veli, tevilen itirafta bulun
tnuş ve Bfttatın kendi.ine ltmn rı-
2Bsile geldiğini, sonra da kaçmalı: 
i.tedii:ini söylediğini ve lu~ set"beat 
l>ırakhrclığını a.nlatmıttr. 

Bazı şahidler gclmemi~dir. On 
larm celbi için muhakeme, ba,ka 
hit güne buak.ılmıştır. ··················--·····-··-············ ... ······ 
( KUçUk haberler ) 

Kurs her açılışında, biraz daha fazla rağbet 
görüyor ve bilhassa genç kızlar yazılıyor 

~~. 1 ... ~ '"'' 

~~~{ . ~----~..-....,.-,.. • ..,.,,....,,..~ ft~. ~· ':'IS 

Babası Yusufa daha on beş yaşında iken 
kispet yapbrmış, Yusuf da kasabanın 

bütün delikanhlannı yenmjşti 

' 11" Dünkü kımıın hüli.saıı ... 
Mıiharrir eserine, Koca Yusuf 

hakkındaki bu eseri nasıl yazdığına 
dair hir takım hatıralarla başlıyor 
ve diyor ki: 

rind~dir. Babası çiftçidir. pe 
vanlığı, hem baba ve hem de 
tarafından gelir. . 

Yusuiun, hangi tarihte do 
ğu rnalıimumaz dei{ıldir. yal 
Paris ~eşlerinin tar.ihi muıı\' 
olduğuna ve Yusufun da o va 
ler otuz yaşlarında bulunduf!ı.l 
!indiğine nazaran cl810. tarihi 
dünyaya geldiği kestirilebilır. 

Biraz geç, fakat daima iyi 
İQgiltere. öteden'beri ehli hay -

van yetiştırmekt~ muvaffak oian 
m em 1 eke t
lerin basmda 
gelenler·'° 
dendir. B lh:ıs
sa varış atları, 
av ve koşu kö -

c<35 sene evvel çocukken da • 
yımla beraber Çemberli.taşta Mur -
taza pehlivanın kahvesine giderelim. 
Oraya birçok. namdar pehlivanlar 
~elird.i: Kara Ahmed, Hergeleci 
lbrahim, Koca Murad, Deli Murad, 
Ma<:laralı vesaire gibi. Bu kahve bir 
spor mahfeli halinde idi. Daima gü
reşten, pehlivandan bahsedilir, bü
yük pehüvanların güreşleri, hayat. 
ları, garib ve korkunç hikayeleri 
anlatılırdı. 

Yusuf, bir metre doksan 
santim uzunluğunda bir viiC 
malikti. Kumral ve beyaz ,te 
koç boyunlu, diz kapakları!\ 
aşağı uzun kollu. iri kemikli. 
elli, fevkaHd•? ,geniş omuzlll 
çekmeceli göğüslü, ve clOO-. o~ 
gelen bir pehlivandı. 

ICandirada llıÇllım bnta dokunan besler b ... meruimle llÖst.eriliJ'or pekleri İnı?ili.! .. 
İzmit (Hu"--i) - Kandırada I çamat1n. bizzat keınditıUWı istihsal Ierni ihttsas sa. 

Ben Koca Yusuf hakkındaki ha
tıraları bu namdar pehlivanlardan 
başka birçok güreş meraldılanndan, 
Yusufun meneceri Yunaniı Piyer -
den dmledim. ıı 

(Yazuı devam ediyor) 

lk.tıııad V dtaleti tara hadan açılm:ş etmeai ve harice muhtaç olmaması- hibi oldukları bir meşguliyet mev 
olan doitumacNtk buunun birinci dır, zuudur. Hayvanlar1 bu kadar 
deYreei iki ay e..-.el •ona enniftir. Kancbracla bu vutf tamamen seven, onlar,\ bu derece iyı ~kan 
Kuntan mezun olan talebelere bü- vardır. Ketenin meTk~zi olan bu ve cinslerinı ıslah bahsmde bu 
kiimet hıi.rer dolc.ınna tezgahı lıedi. kaaıaha köylüleri eekidenberi kendi mertebe ile:-ı J!itmiş bulunan İn- Doğrusu, Koca Yusui yazılma
y-e etrnİftir. İkinci devre lu.&NU da dokuduld.arı bezlerden ç~tt yap giltere, maalesef, bu işin fen ve ğa ve milli bir spor kahraman: gi
bugiinJerde tame.mlanmştır. maktadır. Bu defa ~ılan kunlar, sıhhat taraf ie en sonra alakadar bi yaşatılmağa ve üzerinde durul· 

Kwrsun üçüncü devresi de açıla- iptidai tekildeki ~lden onları olmuştur. Filvaki Avrupada ve mağa değer bir pehlivandır. 
rak faaliyete geçilmiştir. k•'rt&nnlf. verimi daM. çok ve daha hassaten Lyonda hayvan hasta - Çünkü; Koca Yusuf, Tanzimat-

BN:inci ve ikinci dene kurslara le.olay olan yeni bir tarzda dokuma. lıklarile meşgul L'lmak üztre ılk tan sonra, garbe doğru meyleden 
az talebe deTam ettiği halde, .on cılığın taammümüne hizmet etm.iş- defa 1761 de bfr mekteb acılmış ~ Türklü~n. Avrupa ve Amerika 
deYTe le.una büyiik bir tebaeiinı oL tir. Kursta dokumacılığın ber uw. tır. Bu mekcebt daha birçokları ta- dlünyasmda c'rürk kadaı· kuvvet
mlJ9 ve kaydolan talebderia sayıaı lü. ...ı;. ..... ri'mdıtt~-. Lt!L btikme, kib e~is .. ve İn~iliz. lerin meşbu. r li> darbı meselinin, layemut oldu
yüzi gıeçmittir. eği.;;-..İatma ~lr.nra:.,a doeu- baytarı muesseseıen ancak on ıkın ğt~u isbat eden bir timsaldir. Ve 

Bu defald ~ılan kara deyam e- ma tdciJıeri bu ~adrr. ' c~ m~kt~b .olarak 179.1 de tesis e • A:vrupaya ılk gide.o bir Türk sporJ 
denleri ı»n.a.. Kandn-anın merkez K d ed L__,_ b' h dılebilmıc;tır. cudur. 

L" ı._ıL t -Wt --•~-...l!- uwa evam en~ ır u- M fih kteb' ilk D' 1 
ve V .. oaL~Ziyı. ea,...T·-~~·li""', ._~·-v- -•,· eu.iyetl de 14 ile ·18 Yat arUllld.alti a~a me ~ ın zarr.an- lişünme iyiz ki; son iki yüz 

amaz eae ou ae - genç kızlar olmalıchr ları hır alaka doJ,!urmamıştır. Vak- senelik mağlılbiyetimizin sebebini 
ltöyWleıMı anula~ı' yerine geti:r. . . ' taki zama'.lm çok meşhur bir k0~;.. arıyan ve bızi hasta ve hatta öl -
mek iç.in k.un öiretnıenliği.-e lazım Kandiradaki kunta y~lnız ite • at:ıı olan Eklis adlı ~·.giTin ba- müş bir millet gibi f!ÖSteren düş-
gelen emir ve direktifleri vermiştir. teod~n 1n4mul bezler deiil pamuklu kımsızhktcı.1 ha~talandığı bu mek- manlarımıza; Koca Yusuf, ilk ola-

Kurstazı evvelce mezun olula ~ ve yun madoelelın de dokunmakta • tebde ve tesri~ masası üzerinde rak Türk milletinin ölmediğini, 
rtn do.lr.ud.ukları ni:imuneler gere.it dır. ve dokt01'ıarın huzurile mektecb kudret ve kuvvetınden zerre ka
reami ma.k.a:mlarda ve gerelı.:ae bu.. Dı:dtumadlıia aid malzemeler, müdürü tarafından isb~ edilin~c dar kaybetmediğini, yalnız ve yal 
9'J8i ~fillerde pek beğen.ilmdtt.e- lktisad Vekaleti aaaayi um.um mü.. işin renım dei?işrniş ve bey~ıre her j nız imparatorluk idaresinin sukut 
dir. dürlüiüııden pey~etpey gelmekte şeyden fazla ehemmivet veren İn- ve inhitata uğradığını göstererek 

Oo.ltnmacıhk lcmalannd.n mak.. ve gden malzemeler te'ni edilmek- giliz, o zamandanberi de bu mek- Tüxk milletinin eı:~li ve ebedi fı-
sad, köylünün giyeceği elbise ve tedir. tebe dört elle sarılmıştır. ziki ve ruhi varlığım dünyaya ta

( Kırkpınar güreşleri ) 
---------~----~------.....;.;--

nıtmıştır. 

Kl•tablar arasında Binaenaleyh; Koca Yusuf: tari
hi yazılmağa değer bir spor kahra~ 

(Da.parafa 2 nci sayfada) 
Bana öyle geliyor ki, her bakım

dan özlü, istifacielı bir eser olan 
Mümtaz Fai~in bu kitabL bizleri 
kandırmıyor. Buna sebeb de cBu 
havbin kitabh nda daha fazla Bri
tanya imparatorluğunun kuvveti 
hakkında malumat verilmiş olma
sıdır. Nitekim muharririn kendisi 
de bu noktayı büyük bi-r hakkani
yetle itiraf ediyor, ve cb~ malıl -
matı daha ,genişletmek, İtalya ve 
Alma.uya :le etraflı bir mukavese 
yapmak imkanı vardır:. diyerek 
~ayet mücmel bir tarzda bir mu
kayese penceresi açıyor. (Sayfa 
141. 32 nci fasıl). 

Halbuki, gönül öyle istivor ki. 
·Bu harıl>in kitabı.. nda bu muka-

manıdır. 
Koca Yusuf; ııarlbde yalnız 

Türk rnilleıt\n.n kuvvet timsali o
larak yaşamadı. Ahla.ki, içtimai 
te:rıbiyesi, Türk iradesinin salabet 
ve karakte!'i itibarile de nam sal
dı. 

Bütün bir garb; kadınlarile, kız 
larile, barlarile. karabelerile, Ko
ca Yusufa abdestini ·bozduramadı. 
Ona; değil bir küçük kadeh likör, 
bir katre bira, hatta bir bardak 
çay bile içiremediler ... Ve zaten 
içmezdi ve bilmezdi. Ona, yüzler
ce gaıfuli kadın gcönl:ünü verdi. 
De~il bir oosesine, karşı, karşıya 
oturup sohbet etmesine razı ol -
dular. Fakat; o, bunlara topyekUn 
şu cevabı verdi: 

Koca Yusuf lakabı, iriliğiıı 
~alat olarak takılımştır. 

Türk pehlivanlarının, hepsı 
birer lakabı vardır. Mesela, J1l 
hur pehlivan Yusufları şöyle 8 
yırd ederler: 
Tophan~li Büvük Yusuf TopJı 

neli KüQi.ik Yusuf ve Koc'a Ytı~ 
gibi... 

Koca Yusufun, koca Ia):B 
Kırkpınar başpehlivanlık miıs3 
raalarma dahil olduktan soll 
söylenmeğe haşl«mıştır. 

Yusuf; bütün Deliormanda . 
tişen namdar pehlivanlar J?ibi. 
reşi evvela babasından, anAsındı 
ve köy delikanlılarile hergiin 
ğuşa boğuşa öğrendi. . 

Deliomıanm adetlerinden b1 

de; kasaba ve köy çocukJar!~1 

kahve ve pınar başlarmd~ etbı 
selerile durmadan birbirleriJe ~ 
reşleridir. Filanın babası . filanı 
oğlu •biribirlerıne daha bes ,yas111 

dan rakrbdirler. Bakarsı nı:ıo: kab
11 

vede oturan bir baba o.ğluna bBr1 

rır: 

- Ülen susak hepten tut s 
kızancaz1- ... 

Ötekinin babası da mukabele 
der: 

- Tuıt be ahret!:k!. .. 
Derken bütün kahve h:ılkı dı· 

şan uğrar. iki taraf olurlar. rın va· 
sınd'aki çocukları kapıstmrlvr ·· 
İçlerinden birisi bağırır: 

- Baka. baka bey! ... Vur yıııı 
başcazı şimdi!. 

Öteki taraftan bir ses isidilir: 
- Te! ... Gelrli kC:~tek ha-vast 

be! ... 
İste ; Koca Yusuf böyle büvil ' 

dü, böyle pehlivan oldu ve ,e;e~ '" 
şi akranı i<;inde küçükten bö~le 
s~ildi. 

DPliormandan vetisen nehli • 
vanlar, kü~ükt.en bıribırlerile k~· 
pışa, kapışa bütün güreşin, g irdi' 
sini. çıktısını öğrenerek yeıtiş;rie'· 
Hatta, ayırd olurlar. Pehlıvan <Y 

* Kandıra huNSi muha.ebe me
murluğuna tayin edilen Bektaş p
lerek vazifesine ba,la.mııtır. * Barhnda Partiye aid Aama. -
da.kl spor salıuı, beden terbiye ge.. 
o.el direktörlüğüne devredilmiftir. 

* Yıldu.elinin Kavak köüy.nde 
açılan el d-0k.umacılığı lturau köy~ 
lü tarafından b4.iyiik bir a1i.k.a ile 
kartıla.nmıftır. 

Edllncı (Huausi:) - Geçen 8ene. 
\enkn h1't111.z plarlak ç.olt net'.el 
Ye heyecanlı geçen Kırkpınar gü
r-etlerinin eona ermesi üzerine bqta 
T okirciailı Hü.eyin olduğu balde d.i 
ier peıhlinnlarl:IDIZ E.dirneclen ay. 
~rdır. 

Gönclerdiğim reıRm bu ıene de vese fasılları da 'JUlunsun, ve bu 
batpehlivanlıiı kazanan Tekirdağlı suretle şimdiki ve ilerideki okuyu
Hüaeyini altın kemeri ile umumi cular bu gük kubbe altında yapı
müfettiı general K. Oirik, vali Fe.. lan harblerin hi_.ç birine benzemi
rid Nomer, parti müfettişimiz Ko- ven bu 19·:i9 har11ıne dair daha 
caeli meb'usu Ragıp Ak.Çil,, Kırkpı- köklü bil~i ve malzeme elde et
nar aia•ı Ekrem Demiray ve Çocuk sinler. Eserin pek yakında ulaşa
E~eme Kunmıu reisj Süleyman ca_ıtına şüphe etmedi~m ikinci ta
ile bir arada gösteriyor. buı<ia bu ilaveleri bulaca~ımızı u-

- Nefsi tahrik edecek her türlü 
mevcudiyetten bir pehlivan daima 
uzak olmalıdır. 

Gazeteler; runlerce ahlaki va
sıfları üzerinde yazılar yazdılar, 
düısmanlarımtzm Türk milletinin 
ahlakı hakkında o vakte k~dar 
garbde yanlıs telakkiye uğrattık
ları fikirler, bu müşehhas mevcu
diyet karşısında hayal sukutuna 
uITT-a-Oı. 

laeaklar, pehlivan olurlar, oJaJYll' 
yacaklar da kahve meydanında. 
pınar başında, harman yerinde kCI' 

lırlar. Kabiliyet gösterenler de; 
Silistre, Tutrakan, Dobrıca, F iHbe. 
Sofya, Vidin ve havalisini dolaşa 
r~k güreşirlerdi. 

Koca Yusufun asıl ustası Surn· 
nuya bir saatlik mesafede Karalııh 

* Bartın Halkevinde, olta oltul 
Fran•tzca muallimi Besim Alasya 
arafındaın haftada üç iÜJl İı~ 
dersi verilmektedir. 
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Stepben cevah verdi: 
- Her ne olursa. olsuu Mac 

Jtenzie di!kkatsiz ve unut2an bir a
dam deği)(ii, Onlar hiçbir kunsede 
M(>rme<li~im bir sıokukkanlılılt ve 
irade kuvveti vardır. Bu da kel'l
d:isini nöcadeleci yapmıştır. E~r 
ölece~ni bilse bile son dakikaya 
kadar mücadele etmekten vaZRe<;
mez. İnanınız bana, eğer bu i;C~idi 
aalimen ~ birisi varsa, o da 
muhakkak Mac Kenziedir. Eyvah! 
~man Allahım. durdu! 

Bir an içinde itaptanın hayali 
aa.llandı, 80nra sis, ortalıkı yeni. 
den ve eskisind<?n daha kesif bir 
tekilde kapladı; artık sahilde du· 
ran iU; insan b;~ şey ~ 
diler. 

Bu anda 18hilden .esler ,;ibel-

Çocuk Esirgeme Kurumu Edirne 
~ reMi Süleyman ile mesai ar
:kadatlarırun bu ..ıe de giireşlerin 
munt.azam MIJ'ette yapılması ve tri
bünler inta ettinnesi hwu.&&Uııda jt
tiha.z edileA tedbirlerden dolaya 
tebrik ve takdir edUm.i,krdir. 

eli; Bellt ve binbll$1 ~aradan çı
kıyorlardı, onların peşinden de 
po}ia Tood, iki arkad.!Miı.. Boldmi, 
yanlarında ~etirdikleri ilA ka~acı 
yürüyordu. En &ricadan da Torray 
ve ihtiyar Duncan j{eliyordu. 

Gizli ,11\'eÇide ve oı.-adan da maz
Aallı odaya giden mabranın kapı
sı Flora ve yanındaki iki Ameri
kalı tarafından p;örünmüyordu, fa
kat bu adamlann muhakkak ora
dan çılap geldikleri meydanda ıd.i. 
~ ve arbdaflarmın hay

kırmaları sisin ~ınde çınlıyarak 
yülmeliyordu. 

Di.ğer iki pehlivan da batPebli- muvor. ve 1931 harbini vaşıyan 
nnlılr. güretlerinin ikinciliğini ka • herkesin kü.W bhanesincle bu ~r· 
aman PelJivmöylii Mustafa Kü ,.. den muhakkak surettf' bulunması
çüğü arkadaıı Ali Ahmed ile yaa nın icab etti~ine inanıvorum. 
yana gösteriyor. ibrah.im Hoyi 

* Şimdi gelelim; Koca Yusufun 
hayat ve hatıralarına: 

Yusul asle:ı Şumunu Türkle -

köyünden İsmail pehlivıındtr. 
Karalalı, zorlu, namdar ~l'l bit 

pehlivandL. Meşhur Ahço ile roÜJ 
tead:did ~eşleri vardı. Güreşitl 
gird'isine, çıktısına vakıftı. AlıÇO

ya hıncı vardı. Hatıta; Yusufu il~ 
olarak Kırkpınara o gönderdi. 

rıldandı: yav~ kay'bolmaita başladı. bahçede nöbet bekliyorlardı. Dun Meşhur Adalınm karşısına yusu 
- Onu [CÖrmediler. galiba. Ba- Dağın tepesindeki bir kayanın can ve Dwighıt ba~aiları indiri-

kını:z hize do~ru 2eliyorlar. üzeri.ne oturmus olan Flora, etra- •yorlardı. Mis Mac Ready, çok sev fu getiren odur. Bu güreşe AliçO 
Bu anda Flora titriyen bir sesle: fında uzayıp giden manzaraya ıha- diği dağla1"a dojtra kaçmıştı. hakemlik etmiştir. 
- İşte orada!... kıyordu. Şatoyu dolduran gürül- Oturduğu yerden, _gölde ve uza Buna; Kel Aliçoda derler ... Elli 
Dedi. tülerden kurtulmak için kaçı:xuş. nrp giden yolda ne olup bittiğini altı yaşına kadar ~reşti. Adalı -
Keskin baıtı$l, kesif sis arasında bw-aya ge.Lmlşti. görebiliyordu. Sis kayboldu~ za- lar, Koca Yusuflar devnne kadat' 

bir karaltı $ı?'Ö.rm.Üştıi. Sis :yeniden !He.önce ôbürkülerle beraber sa· man ilk önce polis motörü hare- meydandan çekilmedi. Kırkpınar 
bir kesafet peyda etti. Fakat dal~ toya dönm.U4 ve Verity de, kendi- ket etti. Sonra da mahalli ıeyrü- başpehlivanltğmı, (iml>aratorluk 
ı?alarla pençeleşe pençeleşe yürü. sine Mac Kenzieyi bir daha kim- seferi temin eden motör yanaştı. başpehlivanlığı) tam yirmi yedi 
yen ve dalına ellerini ba~rn üze- senin #?Örmedi~ini söylemişti. Ellerinde valizler bulunan beş a- sene üstünde taşıdı. Bunca nam .. 
rinde tutan Mac Kenzie .ı;ı;örünü- Polis Todd, firarinin, adaletin h 
yordu. Sis perdesi her zamankln- pençesinden kurtulmak için bo _ dam motöre çıktılar. Flora; Berg dar pehlivanlar bu kelden lbaşpe -
den daha kalın bir şekilde ~özle- İ!'llmayı g~ aldığını SÖ)iüyor- ile arkadaşlarını tanıdı. Geminin livanlı~ alamadılar. 
rinin önünü kapladı ve yuzunu du: Buna rabnen b.Ala onu anyor ~~n~e .~Ylboldula.~. Sonra t~krar İşte; Koca Yusuf, böyle zorlU 
ellerile ka:pavan ~enç kız hıçklrık- !ardı ve bu da genç kın hiddetlen- goründuler, motor de sahilden bir başpehlivanın meydan. terket 
!arla s.a.rsılmaita başladı. cfiriyortlu.. kalkmıştı. mek üzere bulunduğu bir sırada 

Sis, üzerinde bir ayak sesi ve Polis Remisi., sis dağtlmadan ön- Biraz sonra Duncan'ın. kendisi Kırkpınar başpehlivanlık müsaba· 
konuşmalar ~elen merdiveni bile ce kat'tven harekete geçecek va- ni çakırdı,ğını işitti, fakat yerin- kalarına J!etirilmişıti. 
kaplıyaca1c şekilde arttı. Verity o· ziyet'te deJtildi, fakat Ariel yatı, den ~pırdamadı: İhtiyar ~.~. hi~- Bu getirilmenin bir Wrun se -
na do~u yürüdü ve sis, Step-henin Port - Pb.a.dric ile telsizle ~örüır me~ . kıraç ya~ gorundu, bebleri de vardı Çünkü. meşhut 
kolları arasında mütemadiyen a~- müştü. kend.isın: doitru gelıv?rdu. Genç Filmer Ka Ah edi 'kab ı:ı:?• 
lamakta olan Floranın hayalini de Şato sahibinin çalışma odasın- kıza ayaga kalktı ve elile uzaklaş- . .1 

• r~ m n .~ 
gizledi. da bi.r celse kurulmuştu. Simdi ta- m.asını işaret etti: kem.iğim, Alıço, Kırkpınar ~ret" 

mamen boyunduruk altına ıji?iren - Gidin.iz, gidiniz. le~de kırmıştı. Bu scbe~le Fili -
~ POlisin ve Torray'ın karşı- Diye ona haykırdı. belı Kara Ahm«:d· hem Aliçoya. ve xxxv 

Sis daha kesiflemii ~bi l(örü
nüyor w veni ~lenler ~zden ta
mamen uzakta imiş ~i ıayri şef-
faf bir hal alıyordu. fslroçyada havalar ıcot 

Vmty ileri dob'u atılarak mı.- ~ir. Öl:leden aonra sis 

sın.da bulunuyordu. Polis memur- İhtiyar durdu va cevah verdi: hem de başpehlivanlıjtı almak ıs 
oabuk tarı bir qab bir yulciın dol aşı- - Fakat. Mis Flora, babanız... tiyen Adalıya kı~ındı. 
Ya'Vaf yorlardı Ariel yatının taytaları (Arba ..-) CAıbm ... ) 



Artist değil mi! ••. 
Yazan : ismet Hulusi 

SON POSTA 
:::w 

Şiddetli hava 
akınları 

1 Son Posta J S p O R ingilizlere g~re . 
Almanyanın vadlerı 

<Battarah 1 inci uvfada) .... -=ıu .... .. ı 
ve yangın bombası atılmııtır. lngi. M&.& aa. Um& maç arJ. 
liz taJYareleri hedeflerini terkeder-
ken büyük yangınlar yanmakta de- F b h B •kt 
va1Ro~~!~ı:!u ... e Boulogne doıtıa. ener a çe, eşı 8Ş 
rına yapılan hücumlar daha küçük k 

1 bir mikyuta olmuttur. • 
Bu sab~ e~ke~ İqilterenin c:e.. ta Jm an galıb 

nubu tarkı aabillen açıklannda de-
nize bir Alman avcısı dütürülmü,. 
tür. 

(a.,tuafı 1 inci aayfada) 
edebilecek vaziyette olan deniz ve 
hava üslerini :İf8al etmesine mhi 
olmak için realiat bir İngiliz • A -
merikan siyaset.inin takibjni de ta'Y
aiye etmektedirler. va,. politika
sımn, bütün Fransız ve lnciliz miL 
Jetlerini rencide edecek olan 'bir 
İngiliz - Fransız çarpıpnuını intaç 
edeceğinden endişe duyulmakta w 
teeuür izhar edilmektedir. Gazete-

R--• ı.-L.i& G. Saray Ankarada Gençlerbirliği ile, 1. Spor 1er, w taraih bir siyaset twb e -_. ..___ J derek Alman veya İnsiliz zaferine 
r~n~ra 18. ~:4-A.) - Hava ne. da stanbulda AJtayJa berabere kaldılar aöre vaziyet almağı tasavvur eden-

za etinın tebliii. I Milll Küın 
1 

d" Ş , ............................ , .. , ....... , )erin muaffer bir lneilterenin ken-
Gece, Kolonya, yeniden, ngiliz e m~ arına un e- · ' dilerine liyık olmadıkları bir d • 

bombardıman aervi•i tayyarelerinin ref ~~nda Beşiktaşla Altınor - Milli Koma maçlarında vanmerdlikle muamele etmeaiai 
fiddetli bir hücumuna hedef teıkil du, ~~rla. Altay arasında • • b ki 
etmiftir. Birçok infilak ve vangın devam edildi. Beşıktaf, Altınordu takımların YIZIJ8fl t~ir~emelerini tavsiye eylemek -
bombası atılmııhr. Tayyarelerimiz, maçı . fe~a, İstanbulspor - Altay o. o. B. M. P. Anclo-s.Juon dünyuina karp 
hedeflerini terkederlr.en büyük yan ~. ™:. eyecanlı oldu. . . ~tat ıı 9 3 31 Kezalik yeni Avrupanın An1rlo. 
ıınlar yanmakta idi. Dünkü maçlarda pek az seyın:ı Fenerbahçe 9 e 2 ı :3 Saıltson dünyasına karıı açacağı mü 

Rotterdam ve Boulogne dokla • vardı. tırt.Bpol' ıı 5 2 t 23 cadelenin Birleıik Amerika devlet-
nna ve düpnan i11ali altında bu • 88Şİkla' 4 • AlbnOrdU O Demlrspor ıs 4 J 7 23 lerini korkutacaiını zannedenlerin 
lunan dijer hedeflere daha küçük Oala.taaara&' 9 & 2 2 21 de aldandıiı tebarüz ettirilmekte . 
mikyasta hücumlar yapılmııhr. On dakika devam eden Beşik- ~· ııı 4 5 ı 21 dir. Vapogton Mihvere karşı aske.. 

Dün aece, Fransız ve Holanda taşm tazyikı bir aralık Altmordu AJta7 ıı 4 ı e ~ ri bir harekete geçtiği takdirde bu-
limanlarına da hücum edilmipir. kalesini harman yerine cevirdi. G.Birtili 13 3 1 9 20 nu kat'i bir cesaretle yapacakbr. 

Bütün bu aece harekatından, bir Süt yaAmunma tutulan Altınordu Baı'b1J9 t a 1 t 1., G~ mueretı.. 
bombardıman tayyaremiz dönme - kalesi bu çok büyük tehlikeleri Me""elpor D t ı 13 • Sunday Timea gazetesinin diplo. 
111iıtir. ~lsüz atlattı. Bir aralık Altınor- \.,. • matik muharriri Fransız efkln a • 

'1r~!!,1ad Bey otuzu coktan 8$mIL 1 - Getlrse de nörM. Ba abab erken, avcı 'tan'arele • dulular bile kendi kalelerine süıt .,...--·-··--· .. ··----·.; mumiyeainden çekinen Vichy hü • 
~ merdiven da7~ Genç Hatta Cemil Beyin karısı Ne • ıimizden birisi, lngiJterenin cenubu attılar, o anda bile top ~aleye air lf en büyük hataları idi. Bera - kUınetinin aeneral Dentz va11tuile 
"'1n e maaşı oldukça . fazla bir ~-~anım ~i!e onu ı~rnıek arzu prki sahili açıklannda bir düpnan memekte adeta ın4d etmiştj. .. berlilt bozmak. için iki .takım aza gülünç mazeretler neerettirerek her 
.._, __ _.urmuş. Jc'akat .~mır .~ı.tı!1~a etıtıgınden Nihad Beyi yalnız ça • avcısını denize dütürmüftilr. Dün Beşiktq !o;ıun. Altıno~u dü ~ kuvvetlerim sarfettiklerinden kesi Alman tayyarelerinin Suriyede 
~ak ona çok RU<; geldı~ı ıçın itrdığına pışman oluyordu. yapılan ketif uçuılarından iki av • ne nazaran ıyı ovnadı~ içın maç ıkind devre heyecanlı oldu. Neti- mecburi initler yaptıiına inandır • 
~uriyet hayatından çahuk ay- - Geldi. cımız dönmemiftir. iki tarafın müsavi hücumları ile ce değişmeden maç bu suretle maia çalııtığını yazmaktadır. Dar. 
laıj..iş' tkaret işlerine giritJniş, Herkes susmu9tu. BeklPnen ne- O.- " ...-,. alunJm. bir müddet devam etti. 0-0 berabere bitü. lan ve avenesi Almanyaya gizlice 
lat;;; de yaver ~tm~ı, az zamanda redeyse aralarında bulunacaktı. Kahire 18 (A.A.) _ Ortafllrk Y~ l>eşincj dakikadan itiba- Ömer Saim yardıma devam etmeii tercih edi-
ı.-tın sayııır zenginler arasına ~?.nun_ kap .. ısı açıl.dı. Nihade Bey 1__,liz L k tle. L ,,L ren ~ktaş oyuna tamamile iıi- Aftk d k" 1 ı d F-•- Alm 1 5 • 
'-lltılmış. ~rundu, mutebessımdi. Eskisi Jrt- mgJ t bnl'~~a uvve n urarganı. kim oldu. Altınordu kalesinin idn " ara a 1 maç ar yor ar ı. .-;at an arın UrJ7e 
&~~ad Bey bekardı, evlenmeyi bi hararetle karşılanmadı~ının aınl 6e117

181M: . 1 . . .. de şilt yerine pası terem eden Be- Ankara 18 (Hususi) _ Bnmi ... hava meydanlarına muhtaç olma· 
~ bile · d" Ze · sanki h' f rk ayıa seceaı, ngılız agır "kıtaş muhaci.ml . . tid i -.- lan bu gizli yardnna devama hrı -
'-!lı:lrl k ~ez ı. 1 n~ ıe a ında de~ldi. Cemil b_omba .. ıdlman t•. yyarelerj, Binga. cuşı lann k-..~~ac"ae: fıpırsatalanoyunhe burada. 19 Mayıs Stadında Milli Un b•akmamııtır. Tunusun Al • 
... ~ ara ız u an ~ok o ur. Ni- Beyin kansına döndü: b 1 - ... ~u-, K' Küme maçlarına devam edilmi..+;.... d ı Lib d .. • 
llQİrn Nihad Beyin de peşini bı - - Davet mektubunuzu aldım zıye ucum e.tnı.if er v-: m~azzam der etti. Hakkı ve İbrahim arasın- İlk olarak Eski"-ı.irin Dem.irsqpo..-r man or u annın yaya ogru 1-
ııı..L__ - 1 rd F k t d w li haaare aeb. eb.ıyet vermıtlerdi.r .. Çı- da y_,.ılan bı·r naslaşmadan sonra ~' lerlemeai için bir yol olarak kulla. 
~aza ı. a a o. en e~er • ve işte geldim. Kabahat bende ev- L_ 1 - ,... takıınile Fenerbahçe karşıl"'"'"''". Jd .. h kL 
9' muvafık kısmetleri bile sor - 1i oldulumu haber veremedi~im ~rılan. bir mı~tar yang~ nsıliz tay top Şerefin önüne kondu. Şeref hlkim bir oyundan sonra Fe-;;;rl~ nı ı11 a llındaki fiiphe ziyade 
~Ya soruştur~ıya lüzum ıörme- için karımı davet etmemişsiniz. yarelen hedefi terkettikten sonra kalenin pek yakınından çekt~i ler 4-0 galib gelmişlerdir. İkinci kuvvet bul'ınuıtuT. 
•en reddederdı. Gerçi kabahatim var evlenmem daha ~o.k zaman :yanmakta denm şiltle 32 nci dakikada yaptıiı ~ol. Siyui ve iktıaadi bakımdan Fnm 
be - Bırakın beni derdi, dünyaya pek ani oldu. KimseYI ça~rama- eylemJtbr. Altınordu kalesindeki tılısımı çöı- ~!~!:;:sa;:ı~ı~~çl~1!'i~a~ :ı.tt:1~:~:- ortağı olarllk 
. klr Reldi~'im e:irbi. ~ene belli dım. Deme ve Gazala iizerin4: de ~ü.. dü. sıfır 51fıra berabere neticelenmiş.. 

~~ecekim. Hayatı serbest oldu - Dinliyen!erin yüzlerindeki ifa- cumlar yapılmıttır. D~C: de. 1i • 38 inci dakikada Şerefe ya-pılan Amerikanın battı hareketine ••. 
ıuun, kimsP.ye ba~lanrnadıl:m için deden: marun cen~~ 0kı~ındakı 0bına!~r a. favul üzerine Yavuzun çektiği pe- tir. lince: Muharrir bu memleketin, Ya 
'everim. Beni bu hayattan bıktır- _ Caiırsaydın saııki g<i!lecek ruında; birim bılhasaa rıddetlı ol- naltıdan Beşiktaş. ikinCi 12olünü 00n Jlptlan atletizm fington hükumetini tehdKi eden de 
lrıak mı istiyorsunuz? miydik!... ~ak üzere infilaklar krıydedilmif - kazandı. Devre 2-0 J}eşiktaş.ın le- I . Brinon'un iaterik aaçmalanndıan 
l Seneler ~e~tikçe Nihad Bcyj ev- Manasını çıkarmak çok kolay 

0
_ ti~. Bombalarla ve mitralyözlerle hinde bitti. S8Çm8 8rl ~orkmıyacağı.nı yazmaktadır . 

... e_ndirmek sev·dasma kapılanlar da turdu. Fakat Nihad Bev bu.nun hucum olunan Gazala tayyare mey İkinci devrenin üçüncü dakika Gelecek hafta yapılacak atle - Framaya yapiluı vidler 
-Rılıyorlardı. hiç farkına varmıyor ,llibi idi. danında yangınlar çıkanlmııtır. sında :librahim Be~iktaşın üçüncü tizm birinciliklerinin seçmeleri Sunday Oiapatch gazetesinin dip 

- O ka:!"arını vermiş, ne o1s:ı - Melahati de beraber ~etir _ sayısını ~el bir ~tle yaptı. Ta- dün Kolejde yapıldı. lomatik muifıarriri Hitlerin Darla -
""~ıuniyece~. meyi çok isterdim~ Tanışmış olur- '' ı·ngı·ııere Fransız kırnda yer de~irme ıteşebbüsle- Finale kalan atletler şunlardır: na, Alman - Fransız muahedesinin 
b" uenildi. Fakat ı:ı-ünün birinde dunuz. rine baş vuran Altmordu 9 uncu 100 - Muzaffer, Cezmi, Sami, güzel Tidler ihtiva eden bazı hü • 

hır ticaret işi için Ank:mıya seva- Nihad Beye! birkac; kere paşa dakikada Hakkının çok uzaklar - Sezai, Turhan kümlerini ileri sürerek Suriye ile O. 
ati amasında volda tanıştıb bir kızı teklif etmii. fakat reci ceva- kani akıttı dan çekti.il şiitle dördüncü ~lü 200 _ Muzaffer, Cezmi, Sami, .kar'ın ve Fransız Ahikaaının Atlan 

ka~ınta hemen Ankarada evlendik bile karşıl.a.şmış olan istibdad pa- " de yedi. Beşi]d8' :mfldafilerinin Ferid. tik aahiUerinin inali için Franaanın 
le11 duyuldu. Herkes merak ıçın - şalarmdan birinin henüz J{ençli _ (Ba,tarafa 1 inci uyfada) Altınordu nısıf sahasında yerleş- 400 - Nuri. Ahmed. Ali. An- muvafaıkatini iltihaal ettiiüü yaz • 
deydi. Bilhassa kadınlar; b:rıbir - ğini, j{Üzelliğini, muhafaza ~ttiği- . . . . . . mesi oyunun ne halde olduiunu iza çus. maktadır. 
lertne: ne kani gelini sert b:r hareketle lerAını ışıtdtınkıikaz. d t .

1
. ha kafidir. Altınor4u kalesine bit- 800 - Rıza. Galib. Kemal, Re· Bu vidler tunlardır: 

- Acaba nası! b!r kadınla ev- başını bir başka t:ırafa ~evirdi. . ynı a a n.gı ız tayyare- mek tükenmek bilmiyen Beşiktaş ceb, .Alhmed, Hikmet 1 - Bir Franaız - Alman do.t. 
lendi? Diğer kadınlar da onu takl:d etti- lerı, ans.~zın tay~are meydanla • hücumları şlitten ziyade pas yüzün 1500 - Rıza. Galib, Kemal, Re luk muahedeainin akdi. 

Diye soruyorlar. !Nlenmiye<.'e- ler. Nihad Bey hala müıtebessim- rım~za hucum ~dıyorlar:iı. Meı:sel- den netice vermiyordu. Bilhassa ceb. Ahmed. Eşref. 2 - Fransız mülki tamamiyed. 
~~ni muha°!{kak addettikleri Ni - di. Hatta yer ~österılmedijH halde keb~ ve Dakar dan sonra. İ~ılte- Be$iktae 901 açığı Şükrü bu takı- 110 - Vasfi, Sudi, Merih. A- nin masuniyetine dair Almanya ta• 
... d Beyin beitenip aldıtı kadını bir koltub oturmuştu. ~e bır .~ere dalı~, Fransız topra .. ma layık olmıyacak derecede fena ~· rafından teminat verilmesi. . 
~r an evvel görmek istiyorlardı. _ Hayatımda hiç kimseye he- gına hucwn

1 
e~ hv~k:F)'ans.ız Fkanıan oynayarak takımı aleyhine çaiıe - Cirid- Şerif, Varan, Mehmed. 3 - İktıaadi ve mali anlapna • 

Birkaç gün sonra Jtadın hakkın- sab verm<?kten hoşlanmazdım. Fa. akıtmıştı:. ~ u umetı, r tı. Kemal, htelyo. larla münakalat iılerine aid anlat • 
da dedikodular başlamıştı. kat evlendım, hesab ver.mive de sayı Surı~~ uzennden ~a~ vey!'- Altınordu bozuk. Beşiktaş takı Disk _ Yavru, İzzet, Neiad. malar yapılma111. • 

- Güzelce bir kadınmış, fakat alışıyorum demektir. Şimdi size de bud tesaduf olarak yere ınme.j{t! mı da tutuk bir halde ma~ı müm- Veysi. 4 - Fransanın tazminattan Dl1I 
'Dek Rene: değil, yaşı en asa~ı otuz hesab vereyim. medbur kal_!ln .~~an tayyare.lerın' kün oldu~ kadar zevksiz bir sek Gülle - :Mehmed. Şerif, Ali. af tutulması ve bombardımanlar 
Dahası da var. bir bar artistl Mütecessıs başlar, k:ışlar ~otık kuvvetle ıııu~kürtulmemekle ıthaın le soktular. 4-0 Beşilr.taşın oı;talibi- Veysi, Balcı. Ali. neticesinde Fransız limanlannm 

- Bir bar artisti ha, eskilerin oldu~ halde tekrar ondan tarafa etme~ suretile FJ:~s~ya k~ bu tile biten maç hiQbir suretle fl\izel Sırık - Sudi. Halid, Cevad, uğrad:ğı hasarların İtl$dltere tara 
lıQ. aözü vardı\", dazlavan daza dü. dönm~ü. tecaw:ıünde 'kendısını hakh ~er dei!'ildi. Münir. fmdan tazmin edilmesi. 
eer, kel baslı kıza <iüşer, derler _ Me!iıhati trenrte tanıdım. Va- mek_istiyor. Htçbir şey, bunu hak- Beşiktaş: M. Ali - Yawz, Fey- Yüksek - Raeıb. Turan, MelTa- <•BüJük A,,..,.. done-•• 
haklıymışlar. ~n restora!lda tesadüfen... lı jı?()Steremez. , . . . . zi - Rifat, Halil, Hüseyin - Sa- med İstelya, Nedim. Jerfi 5 - Fransız ordusunun dahili 

- İnce eleyip sık dokuyanların Ortava bir sual atıldı: Mareşal Peten in .tevıd ettı~ ~- kir. Hakkı. lbrahinı. Seref. Şükrü. T~k adım - ömer, Çaro~lu, emniyeti muhafazaya mahsus bir 
IQnu böyle olur. _ Teudü!en mi' bf, Fransanın İn,ırıltereve ka~ Altınordu: Necati - &.ref. Mu Ne'Xiet. Vasilyadis. kuvvet haline ircaı. Fakat buna 

- Peki amma bu adam aptal - Kabal ediyoru'm, kasden be- h~~ir tecavüz niyeti Yt>ktur. Dün ammer _ Fehmi, ~urullah. Ali - 1k adı...., ~ ömer. Yavru, Tu- mukabil Fransız donanmaaının 
bU? nimle avni masadt oturmuştu. Kar kü muhasımlarımızın kullan~ı~l~- Hamdi, Hüseyin, Maıhar, Said, ·an, Caroflu. Alman, İtalyan ve İspanyol donan 

- Bunamıs mı? Şl karşıya idik. Suradan burajan n salMıiyet. müta:~ke şeraıtmın Namık. Goraş müsabakaları maları ile !birlikte ·.Büyük Avru-
- Kadını blr ~rse'k. konuştuk. Bir bar artistı imjş tam tatbıkından do~aktadır. Al I 1 b Is I P8> donanmasının bır kısmını ıtıee 
- Bir bar kızını meclislerfmlze _ Bar artisti ha. . Hakikat budur. İngili:z hükftme- tay • Slan U pOr Diin Fatihte Güreş Klübü sa- kil etmesi ve Amiral Dalrlan'ın 

kabul edecek miyiz? _ Ben biliyorsunuz zannedi _ tinin Fransayı itham ettıği teYler, l .k. }onlarında 38 ,(ÜJ'e$ÇİDin iştirak te bu A'Vl'Upa donanmasına basku • 
- Nihad Beyin gerçi hatırı var- yarurn. Evet. bar artisti idi. Ken- iftira ve bühtanlı uydurmalar ve f Alt~!· tlt~nb~r .m:~· ı ! ti~ serbest büreş müsabakaları- mandan tayin edilebilece~inin ih· 

• da... dini bana tanıtmı.,tı amma, ben clniyane tecavüz için bahanelerdir. ~a 1: surat ar~~e e~·ıd 0 
a?an da şu neticle.r alınmıştırı sas edilmesL 

- Hatırı var amma, bu hatır kendimi tanıtmıya lüzum ~örme • Sizler, bunlara kartı sükun ve e çoOvuente~~ .ır r t.=nb j. 66 kiloda Süle'.\'lnan birinci, Sul 6 - Almanyaya kalacak olan 
lafr bar kızile evlendiği ana ka - miştim. Trend~. vapurda, şurada vekarla mukabele edeceksiniz. FiL ladı. • ~ a .. a ı:;ya: b' k~l tan ikinci, 61 kiloda Ali birinci, Alsas - Loren müstesna olmak Ü· 
dar sayılır. burada tanınmaktan hiG hazzet _ halcika, Fransızlar, Suriyeliler ve :'°~· bfı;:-1 J!P! b. ece ··drf: i

1

1; Sadık ikinci. 66 k1loda Nihad birn zere Fransanm tahliyesi cyalmz 
İstan'bula Releceklermis. mem. Her ne ı·se .,;;zel bir tazeydi. Lübnanlılar, daha sıkı bir ithnadla . e 1 ı. tv.latıyıt Alırta mu ha 'mle ci. Şerafettin ikinci, 72 kiloda Ah Fransız sahillerinin harbden sonra 
- Nı"had Bey k .. ·rısını İstanbul ,.,_ '- d · bi ı·w· ki f-L-t illk anlan a ı. v mu acı med birin" • M' ff. "ki · .. 9 t hl' ed"l -· t ih dil-;.,.;-. Çok hoş konuşuyordu. Ben de bir ııtar eşçe 11 r ıırı yapaca ar, aaa . . ~ 1 bir . 1 tanbul cı. uza er ı ncı., ' a ıve ı ecRJ asr e ,._....NA. 

laarlarında mı sahneyP. çıkaracak? az çakır k<:!yiftim. Bir bar kızile ilk kurbanlarını masuJV halkın tet- nnın ~h. Sı.l8Şlll~~ ~- t b kiloda Ferhad ve dırda Cafer bi- «Biİ7Ük Avrupa miiatemlekelcb 
- Kendi evine misafir öavct et- trende nasıl ahbab olunur, hanım- kil edeceği hiçbir mulıaaamat hare- ~r ıçm tt 1\o .e~~\ ı da ~-~- rinci olmuştur. Takım itibarile Gü 7 - Fransarun Suriye manda-

tlfi zaman karısı numara yapar. lar pe'k bilmezsiniz amma, lr.ocala- lı:.etine teveuül etmiyeceklerdir. ık~ var_a . ıb. ncı al ı a Saim Al- ret klübü 18, Kasımpaşa 10, ve sından fer~at etmesi ve Afrika -
- O kadının evine '2'ftmek de nnız bilirler. Marepl Petain' den Suriye n çı an b~~ ır ~ ! an t1 Anadolu 7 puvan almışlardır. daki Fransız müstemlekelerine 

teref.rizlik olur. h Lü1>nan arazisini mUdafaa etmek ıyın ırınct ~ '.!u ~l> · nuna cBüyük Avrupa• müstemlekeleri 
- Kim J{ider ki'... 1ar!:ı~r:rct'1. \S:J:f::~n~ Jik vazifesini aldım. Bu vazifeyi, sar • stanbulrn ks'::ı ed oyuAltay lasırda ~İr firar hAdİS8Sİ ce~evesi dahilinde istiklal veril -* aılmaz hiT tarzda ifa edeceğim. Mu- a~ı sure e mu a e en vaffa- • mesi. Bu cBüyük Avrupa. müa-
Cemil Bey karıL Nevin Hanı • dik. baktılar. Nihad Bey devam ltadderatına emin bulunan Fransa, ~udafaada ve ~jcumda mu ı (~ l inci ~) temlekeleri bir Almamn ri:vurıt 

lba haber verdi: e1ıU. . Suriye ve Lübnan halkının aada - kryetli bir şekik1e ovnadL stan- karaya indirilme~e mecbur edı.l - edeceli bir cAvrupalılar> komts -
_ Nihad İstanbula ıelmi.. - Bır aralık. esen ne civE>lek katinden ve muhabbetinden emin bu}sporun dır~ oyunl"-u Akal mitse de inerken te~af tdlenne yon .. u taJ'afından idare edilecektir. 

rbir kızsın. dedlm, ben bekanın, clir. .. kalesinde :v.akın_ bır teh uı.e vara çarparak düsmüş, içindeki Ü( kifi Vişi'yi tuzab düşürmek kin l>tr 
- Ya karısı? karım olur musun desem ne cevab Şaik ordun kuvvıete kuvvetle tı. Toplu ıb~ ~u~ yapan _fstan- keç...ur. Bunların Kahireye 'ile- yem olarak ileri sürülen bu büytlk 
- O da tabii beraber. Senin verirsin. benim~e evlenir mısin?a mukabeleye b~rdır bulspor .38 ıncı dak~kada Mukerre leNk aizlendikleri zannediliyor. vidleri yerine ~tirip ~etirmemek 

lllın ~nüne ça~ırmıvacak mıyız? Bu sözü ciddive almavın bir saka- Şiddet ta~ .-- min şütıle beraberlik ayısını Yll1J Su mükAfatı vAdeden teblilde Bitler için. bittabi hiçbir ehemmi-
- Ne münasebet. dan ibaret~ı. Gülen srözlPrınin o tı. . ~lar illve edilmektedir: vet haiz deı;Idir. 
- Nihad hE'r sene çaıtnlırdı. anda bululand :~ını hissett:m. Te- Londra. ~8 <~.A;) - . Deyli 1staı1bulspor devrenın. ~ın- Ele ~eçirilen bavullarla ka~d- People tRBZetesinin muharriri eli 

Zaten ça~ırmaiE da abes, benim ne halüide cevlenirim• cevabını ver- Meyi ~azetesı, Vııı ıle münasebet d~ eok hildm.di .. lsa~ız ~kılf!lt 1ar ve fotob'aflar Aziz'le a;a~ - yor ki: 
kadar eski arkadaşım ..• Caıtnl - di. Sordum ... Pekl amma, bE>n ki- lerde tutwacak hattı hl!1'eket hak şiltler bazı müfıım fırsatlann ka( daflarının memleket emnıvetıne Almanva, Amiral Darlanla an
masa da J{elir. mim. ne is vapar•m. zem(in :nivim, kında efkArı umumivenın kat'f az masına sebeb oldu. Devre ı-ı be- mutıalif faaliyette bulunduklarını lasma halinde Ren nehri yolu ile 

- Ben o kadım evime alamam. fakir mivim. ahlıiklı mıvım, ahlak- mine terceman olarak djyor. ki:. rabere bitti. . . . süPheve yer bırakmıyacak bir Akdeniz~ fevkalAde süratli Alman 
- Peki amma Nihad kansını a- sız mıJlll!l? Bunlanr_ lıft birim hil- Harekitı~z. nezn~et d~ıresın- İstarıbulspor, ıkıncı devreye ~k surette tı?Österm;ştir. Bunların tev tornidolan J!6ndermistir ve bu tor-

hp aelirse k:>vacak mıyız? miyorsun.:a Yaslı eözlerini efüter- de idare edılemez. Sıddetlı dav - hakim olarak başladı. Altay mu- kif'leri i<;in bjitün gayretler sar • p"dolardan veni takviveJPT 9ttt 
- Bunun önüne ~eçmek için memek için pencereden d·şarıya ranmalıvız. dafaasını ço~ .yo_ran

1 
bu tazyık d 0 fediJmeMedir. . elin Akdeni%e ıelm~ktedir. İn~ 

bir (are düşünmeli. Buldum, Ni- baktı. cBıınla:-: bilmek. bll'rneml'k kadar fazla ıdi lU stanbulspor a e -- - makamlan simdiden lüzumlu mu 
had Beyin şahsına bir davet mek- neye varır. dedi. ben kan ola('3- sız ettim. karım da otomobilde ta ıtek kale ovn';1YOld~. . . Bartın numune fidanl1gı kab"l tedbfrler ahn?!91ardır. 
tubu yazarız. Tabi\ anlar. Gelirse fım, nik!lılı kan olaca~m V"a btı bekliyar; onunla Büvü~dereye ka- Altay muhacıml.eı:ı 1se=1 ıva- Barbn (Huwai) _ Gürgençpı-
kansım ~tirmeden ıelir. kadarı bana kafi. dünvada bundan dar bir ~euntı yapacaktık. zi:vette kaldıkları ıçın s~dd t spode- narın..ı_L! nu··mune fidanlı~ '-' 3 kö- Bir kllylll derede bopuldu * daha başka nP lstıvebil;rd!rr. ki., Müteb~ssim bir tavıı·la se!aın run ha~imiyeti uzun ~u e _ a.&.1 • "';. ~ • 

Nevin Hanımın isim ~nünde NL'tıad Bey bir an sustu. verdi. Ve salondan cıktı. vam ettı. Altay ~ .taz!,ı~ten kut- yun orta malı kabul edılmış ve ıda. Antalya (Hususi) - KövlGoi-
kadıaıların ve erkeklerin me~I - lstP, dedi. onun arzusunu v~- Cemil Beym k~rısı Nevjn Ha - tulul" kurtulmaz ı~. ~u.h!m fırsat • beye. ti. ~uı:ularak nizamname 1u köyün~ hailı Kamhera köyünde 

T'll- k k ~ Bun b n 1stanbu1 ed L-:_..:.. B e.:ıanhlı:· zi L!.... akar 1Uya ..,Jtanmıya .,,j,.~" Ke. oldukları y•i.ne mev-m Nihad oe rine ııetirdim. Benim ıc;n Psaaen mm mjsafirlni neza eten kanıya acnuı. un 1rıs1 ı - tanzım ı~n. u na • - DiT J • ~ 
yin evlenmesı idi. Acaba tek ba- bu bUYilk bir tüllet sayılmazdı. kadar ~fi$tÜ\ Sa1ona ıttrdW ~ kaleciai. bü.vük bir muvllffa- .-at ~ "Ve kaymakamhiı~ mal Köylüo~l~un. tutma~~~ 
91na mı ıelecektit Yom karJaUlı A:Yala kallmuştı :. zaman, ilk sod $il oldu: fakiyetle 'kar1ıladı- Altaylılar.n nıeqreti altında ka,laler taraluadan 1r-.ı.. •-"11llNÔftd• .....- ,.,... 
da aetlrecek miydiT - Affedenıin!Z sizi fazla rahat- - Artist delil mi rot nl'Jft_.. ~ oyuncuyu marke etmeme-~·· Mustafa holulmtlflU. 



1 Sayfa -· 

· Niçin-Nerede-Nasıl? 
( Battarafı 5 inci sayfada) 

vey.ahud atefİn rolü herhanği bir 
cismi ısıtmak, kızdırmak ıuretile 
ışık elde etmekti. Halbuki cisimleri 
'kızdırmak veya ııstmak elektrik ce
reyanile mümkündü. 

işe gene baştan başlamak lazım 
,,eliyordu: Kızdırılacak veyahud 
a iıtılacak uygun bir madde bulmak 
gerekti önceleri kömürü tecrübe et. 
tiler. 

Fakat kömür beyaz atef haline 
gelemiyordu. 

Daha parlak bir ışık elde etmek 
için en yüksek. bir hararette bile eri. 

ı mi)•en tantal, volfram gibi maden
lerden istifade etmeği dü ündüler. 

1 Fakat elektrik lambalarının te -
ltamülünden sonra da iş bitmiş sa
yılamazdı. 

Şimdi de mesele mümkün mer. 
tebe fazla enerjiyi ışığa kalbetmek 
'ite mümkün mertebe az enerjinin 
hararet haline kalbolmasını temin 
etmekti. Fakat bunun için de yük
sek hararetten feragat etmek la -
zımdı. Y allİ elektrik lambalarının 
içindeki fazla ısıtılan İncecik telleri 
bir tarafa atma.k yani telsiz lamba. 
lara doğru gitmekti. 

Birçok ara~ınnalardan sonra 
böyle bir lamba bulundu. 

Bu bulunan lamba muhtelif ga:z
ierle doldurulmuı uzun cam boru
lardır. Bu boruların içine cereyan 
verildiği zaman bu borular tatlı, hof 
bir ıştk neşretmiye başlarlar. Bura
Öa, bu borulann içinde ne bir tel ne 
~e bir çubuk vardır. Binaenaleyh 
ortada ıaıtılan veya kızdırılan her 
hanği bir cisim de mevcwd değildir. 
Burada ışık veren gazdir. azot altın 
.-enginde bir ıpk, müvellidülma 
pembe, hamın ~B.Tbon beyaz, ar. 
gon leylak rengi, neon gazi kırmızı 
bir ıtılı: verir. Bu borularla harfler, 
muhtelif işaretleT; Teaimler, rep:ıkli 

reldnmlar yapılır. Son zamanlarda 
ten.virat için bilhassa bu «neon• 
lambalarından çok istifade edilmek 
tedir, Hele bu ı§lkla aydınlatılmıı 
binalar geceleyin büsbütün manza
:ralarını değiftirirler; gece karanlı
ğında bamba§ka bir hal alırlar. 
Hatta bu ıfıklar eayC!linde binaların 
tekli tamamen değişebilmekte me
sela cephesi müselles olan bir bina 
müstatil şeklini alabilmektedir. Js. 
tik.balin evleri yalnız demirden, cam 
dan, betondan yapılmtyacalı:, fakat 
ıııktan da yapılacaktır. 

Neon ziyasının rolü sadece bina
naları ve ve}ıirleri süslemekten iba
ret değildir. Bu ıııklar işare_t Ifıkları 
olarak da fevkalade mühim bir rol 
oyna~ktadırla:r. Biz bu ıııklarla 
trenler ve otomobillere yollarını 
göstennek., l;ayyarelere inecekleri 
meydanları ifa.ret etmek imkanlarını 
da bulmaktayız. Neon borularının 
kırmızı ışıği en kesif aia arasinda bi 
le görünebjhndlct:~dir. Bunun :i~n. 
dir ki sisli havalarda her ışık boğu
lup söndüğü zaman kınnızı neon 
ziyaları vapurlar için en emın bir 
fener vazifesini görmektedirler. 

Neon lambaları birçok bakırnlar-

dan diğer lambalara müreccal:.tır. 
lar. ~ 

Fakat, acaba bu lambalar kulla. 
nılışlı mıdır} ., 

İlk neon lambaları fena yapıl -
mıotı. Birçok enerjinin israfına ıe
bebiyet veriyorlardı. Fakat zaman. 
la bunlar da gittikçe tekamül .$_tti. 
ler. Son yapılan neon lambaları ay,
ni kuvvetteki elektrik lambaların ' ~ • 
dan çok daha az enerji ıarfetmdtte 
dirler. Bu son neon lambaları ıöd· 
yom buharile doldurulmaktadırlaT. 
Bunların verdiği ışık da limon .eYlli 
sı rengindedir. 

Son zamanlarda boru şeklinde 
değil de adeta bildiğimiz ele1'tii.k 
ampulleri şeklinde neon lambaları 

yapılmasına ba~lanmıştır. BunJ~rı 
şeklen alelade elektrik lambaların
dan ay'U'detmek oldukça zordur. 
Yalnız burada derhal göze batan 
nokta bunların içinde herhangi bir 
tel bulunmayışıdır. 

Sodyom buharile doldurulmuş 
beş yüz mumluk bir neon lambası 
ancak yüz mumluk bir elektrik lam.. 
bası kadar enerji sarfetmektt:dİT. 

Renk.Ü gazlerden yapılmakta o_ 
lan neon lambaları, elektrik lamba.. 
!arının en kuvvetli bir rakibidir. & 
gün birçok yerlerde ~ütüphaneler. 
gazinolar, büyük mağazalar, has • 
tahaneler hep neon lambalarile •Y· 
dınlatı lmaktadıt. 

f ngilterde Kr~ydon hava moy • 
danında, meydanı ç.evreliyen Ye 
tah:did eden teller boyunca. neon 
boruları döşenmiftir. Öyle ki, yu -
karıdan bakıklıiı zaman bu haYll 
meydanı ateşten yekpare bir hatla 
çevrilmiı gibi eörünmektedir. Ayıü 

şekilde gene bu borularla tayayre
lerden ıörünebilecek bir şekilde y e-' 
re yazılar yazmak ta mümkündür. 

Muhakkak ki, belki yüz yıl boHti 
de daha kısa bir zaman sonra biıim 
karanlık kürremizi tanımak bile k.a.. 
bH olmıyacaktır. Daha. ıimdiden A· 
menle.ada tayyareler için upunn 
«ışıklı kO'l'idorlarn yapılmaktadır. 
Kısa bir zaman sonra bütün dünya
mız bu ctıtıktan koridorları>la er -
tülmüı olacaktır. Bu gidişle yeryii%ü 
güneşkn, veyahud diğer seyyareler 
den akeeden ışıklarla değil falı:at 
doğrudan doğruya kendi.tinin nef • 
rettiği ışıkla aydınlanmııı olacakh r. 

* Fakat her yükselişin bir işini olu. 
yor. Yeni dünya harbi kürrermzi 
ışığa boğmak husuıundali gayret.. 
lere adeta bir sed çeker gibi oldu. 
Şimdi harbeden bütün memleketler 
hava hücumlarından korunmak için 
tekrar orta çağların mum ve kand il 
devrine döndüler. Büyük şehirlerin 
ardarda tahrib edilen elektrik ıah
tralları muazzam sahaları karan -
lıkta boğmaktadırlar, Deuizl'-"ri" 
ablulı:aıı petrol ve benzin nakliya.. 
tını güçleftirdiii için petrol lamba-
ları da kullanılamamaktadır. Bütüq 
bunlar cemiyeti yüzlerce yıl geriye · 
götürmekte ve bize dedelerim~a 
yapdığı o karanlık, o zahmetli gWt
leri hatırlatmaktadır. 

., S O N P O ST A 

Türkiye Cümhuriyeti 

ZiRAAT BANKASI 
Kurulut tarihi: 1888 

Sermayesi: 100.000.000 TU,.k Lirası 
Oubt Ye aJana adedi: 265 

Zirai n ticari her nevi banka muameleleri 

PARA BiRiKTiRENLERE 28.800 
LiRA iKRAMiYE VERiYOtl 

F.irw Bankuınd.a kumbaralı ft fhbaraıa tuarrul be11bl1nnda 

enaa DO liraa bulunanlara ıenede 4 defa çeltJ.lecU kur'a ae af&tı -
dakl p1lna ıör• ikramq• dalıtıl&caktır. 

4 Adet 1,000 Lira hk 4 ,000 Lira 
4 • 500 

" 
2,000 .. 

4 
" 

250 
" 

1,0 0 0 
" 40 " 100 " 

4 ,0 0 0 
" 100 " 

50 " 
5 ,000 

" 120 
" 

4 0 " 
4 ,8 00 

" \60 " 
20 " 

3 ,2 00 
" Dikka': Be.sablanndaki parala.r bir aene iÇiDde 50 liradan ....tı 

dQpniyenle.re ik:r'amiye çıktılı takdir.de 1' 20 fulUi.le verilecektir. 
Kur'alar senede f defa, 11 Mart, 11 Haztra.n, 11 EylQ.l, 11 Birtn.

ci Klnun tarlhlerinde çekileceld «-. 

Gençlik Eğitmeni Alınacak 
Beden Terbiyesi Genel Direktörlüğünden 
I. - VllA.yet, kaz& ve müesseseler gençlik klüplerlnde beden terbiyesi 

mükelleflerini beden terbiyesi nizamnamesi esasları dairesinde çalıştır

mak üzere a.şağıda.lti tartları haiz olanı.Man «gençlik etitmmıi• alına

cak~ır. 
Şutlu: 

A - Türk olmak, 
B - 35 yaşını aşmamış bulunmak, 
c - Ask.erli it 'Vazifesini yapmı.ş ol mat. 
D - En az orta veya muadili tahsil gö.rmüş buıunmaı: dise veya a.s

treri erbaş okullarını bitirmiş oianla r tercih olunurlar .• 
E - Anltarada ya,pılacalt ve 5.6 ay kadar devam edecek olan beden 

terbiyesi kursuna. iŞtirat. ederek kurs nihayetinde yapılacak imtihanda. 
muvaffak olmak. 

F - Sıhhat ba.ltımından her türlil iklimde çalışabilecek ve her nevi 
beden terbtyesi faaliyetlerae •Jimnas tik, oyun ve sporlarla. iştigal edebL 
lecek. durumda olmak. 

G - Beden terbiyesi kursunun um uml talimatı üe iç, disiplin ve talim 
'fe terbiye tallmaUarına tamamen ri a.yet edeceğine ve kurs imtihanında 
muvatra.k oldukan eonra Genel Direk törlükçe verilecek va'Zifeyi kabul 
ed.eceğıne dair numunesine uygun taahüdname vermek:. 

n. - Kursu muvatrakiyetıe bit.<rip vazlfeye tayin edilenlere 3856 sayı_ 
ıı kanun bükümleri dahilinde azam l 14-0 liraya. kadar ücret verilecektir. 

J Mayıs 19 

r-Toprak Mahsulleri Ofisi 
U. Müdürlllğttnden 

Eksper ve muhasip alınacak 
Alım merkezlerimizde çalııtarılmak üzere ekıper ve 

muhaıib yetiıtiı-ilmek makaadile 10/6/941 tarihinde 
Anku:ıda 2·3 hafta devam edecek iki kurs açılacakt:r. 
Kursa ittirak edenler; kursun ıonundl\ yapılacak müıa· 
baka imt:hanına girerek kazandıkları takdirde alacak • 
lan derec~ sıraıına göre aıgari 60 ve azami 100 zer lira 
kadro tah~isath vazifelere 3659-3968 ıayılı kanunlar 
mucibince alabilecekleri ücretlerle tayin edileceklerdir. 
EKSPERLİK KURSUNA: 

Mecburi hizmete tabi olniıyan Ziraat mektebi me • 
zunlarile en aıağı orta veya buna muadil tahıil görmüt 
olup zahire iılerinde tecriibe ve ihtiıaı sahibi olduğunu 
tevsik edenler ve 50 ya.mı geçmemit bulunanlar. 

MUHASIBLIK KURSUNA: 

Devlet veya müessesat muhasebe işlerinde çahımtf 
bulunanlarla en az orta veya buna muadil tahsil gören 
ve 50 ya!tnı geçmemiş olanlar lf.rebileceklerdir. 

Kura sonunda yapılacak müıabakıı imtihanında ka • 
zananlardan Ankara haricinden gelenlere kanuni harci
rah ve yevmiyeleri verilecektir. 

lstekliterin aıağıda yl\:zıh veaikalarile nihayet J /6/ 
941 akşamına kadar bizzat veya ya'lı ile Ankarada u -
mum müdürlük zat itleri müdürlüğüne müracaat etme • 
feri lazımdır. 

1. -- Nüfus hüviyet cüzdanı. 
2. - Mekleh ıehadetname veya taıdiknameıi. 
3. - «Varsa'> hizmet \'eıikaıL 
4. - Zahire iılerindeki ihtiıaıına dair reımi veıika. 
5. -- Askerlik terhis tezkeresi. 
6. - Doğruluk kağıdı. 
7. - Sıhhatlerinin vazife ifaıına müıaid olduğuna 

dair rapor. 
8. - 3 ııded fotoğraf. «2678'> «3824n 

Emlak ve Eytam Bankasından 
Esas No. Yeri Kıymeti CinJl Mesahası TemiJU.tı 

181 Kadıköy, 0:.-maniye 
mahallesi Koşu yo
lu sokağı eski 13, 
15. yeni 33, 35, 31, 
33, 35/ 1 numara. 

197 N'ış.an.ta.şı, Mcşrute~ 

yet mahallesi eski 
Çlnik, yeni Ekıroek 

fabrikası sokağı es
ki 2, mükerrer 8, 9, 
10, yeni 4, 4/ı, 4 / 2 
numara.. 

12510.- lira Samanlık 152620 M3 12~1.
ah.ır ve 
tarla 

24324.- lira Bostan hn_ 14213 K2 2432.fO 
ne, ahır o. 
da lhalen 
ii9 kulübe. 

Yukarıda izahatı yazılı gayrimenk uik.r peşln para üe ve kapalı zarf 
usullle şubemiz satış komisyonu huzurunda. satılacaktır. 

İhale 2.8.94ıl Pazartesi günü saat on dörttedlr. is'..dklilerin fUbemls 
emlak servi.sine müracaatla. bir lira mukabilinde el:acakları p.rtname 
hükümlerine muvafık teklif mektup la.nnı bildirilen gün ve saatte şube., 

miz satış lromls}'Qnuna, veya ihale saatine yetl.şmek suret.ile iadeli ta· 
abhüdlü olarak postaya vermeleri ırı zımd.ır. c367&• r Ankaradaki 

E M LA K V E S A i R i Ş L E R i Ç i N · 

1 
Ankarada İkinci Noterlik Baştabibüğinden müstafi Ömer S&k

men Ankarada Yeni Sinema üstünde 2 No. da (SÖKMEN EM-· 
LAK iŞLERİ) Bürosu narnile bir yazıhane açmıştır. Emli.k alım 
ve satımı icar ve isticar her nevi komisyonculuk ve sigorta iılerile· 

vekaletnameli devairdeki iş takibi işlerile Qıılıımaktachr. · 
\. Telefon: 2303 1 

lstanbul Vakıflar DirektörlUgU ilanları ' 

Bir doktorun günlük 
notlarmdan 

l_ R_A_D_Y_o____,I', m. - Müracaat tarihi nihayet 31 / Mayıs 1941 eonuna kadardır. Süleyman Rası1l paşa vakfın1an her Pıı.zarteSi günü öğleden aonra. 
IV. - Talib olanların kursa kabul şartlarını ve daha fazla m:ılfımatı Sultanahmedde Fıruza.ğa c:ımllnde ayda kırk -kuru., muhassasaUı vaizl1t 

vil3,yet merke?Jle:rlnde Beden Terbly esi BÖlge Başkanlıkları ile kazalar- için 416/ 941 Çarşamba günü ~.1üsaba ka. imtihanı yapılacaktır. l.stek:lllerin PAZARTESİ 19/ 51941 

7.30: Saat ayarı, 7.33: Hafif m ü.idi 
(Pi.), 7 45: Ajans haberleri, 8: Rafit 
uvertürler ve Mart.ha Eggertten 
parçalar (Pl.), 8.30: Evin saati, 8.G : 

da kaymakamlıklardan almaları ve istida ile mezkür maka.mıa.ra müra. mezkur günden evvel istida, Sıhhat raporu -ve Hüsnühal kağıdı ile Çem.. 
caatları lüzumu illn olunur. c2657• 11.3816•. berHtaşta. Vakı!lar Başmüdürlüğü Hayrat kalemine miiracaoıUarı . (3869) B lefarit .~~~~~~~~~~~~~~~~~~·~~~~~~~~~~~~~~~~~~...:..__:_ 

Gözlerin kenarlarının t.ızarma
sı ve 'kirpikler.in dökülmesi ile mil_ 
terafık bir hastalıktır. 
Kirplkleım diplerinde küçük 

kepek: gibi şeyler görülür ve az 
çok taşınır. K~ın~ıkça da kir -
p ikler birer ikişer dökülür, nihn_ 
yet göz kapak'larınııı kenarları 

ıkıpkırmızı olur; hakikaten çehre
ye buyuk bir çırk:inlik ·ıerir. 

Karı.şık: müzik (pi.>, 9.30: 19 ~ 
stndyornundan naklen neşnyat, 12 30: 
8aalı ayan, 1'2.33: Karışık şarkı Te 

türkiller, 12.45: Ajans haberleri, 13 : 
Rı'yaseticümhur bandosu, 13.15: KIL.: 
r~k oyun havaları, 13.30: Riya...c:ew-

"GÖZ DOKTORU 
t:uri Fehmi Ayberk 

Haydarpaşa Nümune hn.sta.nesı 

göz mütehassısı 
htanbal Belediye kar,ıs1. Sa:ıt 

(3) ten sonra. Tel !321% 

cümhur bandosu, 18: saat ayan. ~--••••••••••r 
18.03: FasU .sazı, 18.30: Ziraat t.ahl. t:::========-====== 
mi ve toprak ma.lhsulleri borsası 18 .. fl>: 
Seçilınif şarkılar, 19: K~WINA. 
19.15: Ses ve tel birliği korosu, lD.30: 
Saat ayarı ve ajans haberleri ,19.ü: 
Ses ve tel b;rliği koroounun gençlik 
ve yürüyüş şarkıları, 20: Radyo caz 
orke.<jt.rası, 20 16: Radyo gazete.9f, 

i'20.415: Mızrablı sazları takımı, 21 : 
Koouşma, 21.ltı: Bir balic Uirküsü öğ
'ref\iyoruz, aı.25: Konuşma, 21 .45 : 
Radyo scı:ııC'lllli orkestrasının refab... 
tile. (Şef, D.r. Peraeto.rius), 22.30: 8a
M ayarı, ajans haberleri; oorsa, 22.45: 
Cazband (Pi.). 

Bu gibi ara'l: g&Lerenlerin ev _ 
v.elemirde gezlerinin gürme dere
oestnin tayini iÇ(n muhakkak bir 
mübehass1311. müracaat: tlızmdır. 
Çünkü bazı defıı gözde herhangi 
t>w- zatın neticesi olarak: blefar;t_ 
ler görülür. OOOült numarası ve
rildlkton sonra gözdeki bu haller 
de zail olur; fakat b~zı defa da 
rüyet derecesi i.lıe bu işin hiç blr 
alakası yoktur. Blinyevidır. Ble _ 
fa.riUer ı;ıok defa milmı.in bir hal 
alır ve senelerce deyam eder. 

Cevlet Denizyolları işletme Umum ı •= T. iş BANKASI 
.._ ___ M_o_d_ur_ı_u_a_ıı_ı ı_a_n_ıa_r_• ____ Küçük tasarruf hesapları 

Tedavisi: Malflln ve mef}lur o
lan sarı cıva merhemldır. Oerc;i 
bazan bu Ucın taıtbiki hüsnü ne_ 
ıtioe veriyorsa. da bazan da bilA.
lds tahriş edJ:yor ve fayda etmi _ 
,,c:>r. Blefa.ritlerin müzmin olma-
6tna rağmen tedavisi kabUdir. U. 
sa.nm.ıya..rak mütehaswın tavsi -
yelerini yapmalıdıt'. 

van iş.lelt.nıemizde münhal bulunan göl vesaiti için ınotör makinisti alı.. IKRA 1 A 1 
nacaktır. Talip olanların şeraiti anla tnaık üzere mevcud vesikalarile bir - 1941 M YE PL N 

t. z. ö. 

lnııte umum müdiırlüğümüz zat iilÜi fubeWle müracaat etmeleri lüzumu 
ilO.n olunur. (3892) 

Sinop C. Müddei umumiliğinden 
Sinop umumi ceza evındeki mahküm ve mevkuflara !Hl mali yılı için

de verilecek 182500 ilfı 292000 llded ekinek 10.5.941 gününden itibaren yiJ:'_ 
mi gün müddetle ve kapalı zart usulile eksiltmeye çıkarılrruştır. 

Yevmiye 500 ila 800 ekmek ,.erı.lecelctir. 

Cenb istiıeıı okuyucularımın Bedeli muhammen 37142 lira 40 turu.ş olup teminatı muva.kkate 2786 
posta pula yollamalarını rica e- liradır. 

dıer1m. llsi takdirde istoklt"'rl İhale W.5.941 Cuma günü saat on dörtte Sinop C. Müddeiumumillğinde 
maka.belesa kalır. yapılacaktır. 

"-,....._ ___________ _,/ Şart.name ta.til günlerinden malda heııgün Sinop Müddeiumumili~ı ka-
leminde piilebieoeiinden ~ mU.raoaatlan ilin ouo.ur. 13632• 

Kqiclelcr: t ŞuJW., 1 NaJM, 1 A. 

tusıo.. • 1kiııcüetrba ~ 
~-

1941 ikramiyeleri 
ı adet. 2000 lira.Lı& - 20ll0.- Jıil'a 
• • 1000 • - 3000.- • 
1 • '100 • - 1500.- • 
t ı DOO ı - 2000.- • 
• • l60 • - 2000.- • 
.. • 100 • - S500.- • 
80 ı IO ı - 4000.- ı 

soo , ao • - rooo.- • 

ioARniNi silH is 8AMKAsuu>A 
IKRAMIVE&..i HESAP AÇAR 

Memur alınacak 
İstanbul Elektrik, T~amvay ve Tünel 

işletmeleri Umum Müdürlüğünden 
İdaremizin muhtelif şubelerinde manevra ve staj için askere giden 

muvazzaf memurların yerine' mu vak k.aıten istihdam edilmek iUere ta.dm 
'Ve erkek memur alınacaktır. Asker hkle bir günıı. ilişikleri olmıyanlar 
arasında. b ir müsabaka imtihanı açı lacaktı.r. 

Lise ve bilhassa ticaret mektebinde n me-zun olanlar tercih edilecektir. 
İsteklilerin lüzumlu vesikaları beraberlerinde olarak imıt.ihan günü olan 
22 /5/941 Perşembe günü saat 9,30 da zat ~!erine muracaatlan bıldiri -
lir. c3807• . ......................... ·-· .. ·~····· .. ······--· ... ··-····-·--··· .. ····-----..---

Son Poıta Matbaa11: N,.nyat Müdürü: Selim Raaıp Emeç 
=============== 
SAHIBLER1: S. Rqıp EMEC. A. Ekrem USAKUCJL 


