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1. n.as 

' Milli Şel 19 May .. •tadyomuncla gençleri selamlıyor "a Samıunclan getirilen bayrağı atLıd.rin elinden alıyor 

Almanlar 
iri de 

aske 
irdl e 1 

Adada şiddetli 
çarpışmalar oluyor 
Paraşütçülerin bir 
kısmı izale edildi 

manların 
gaye ve 

hedefi ri 
Çok cür'etkarane ve çok 

tehlikeli bir teşebbüs 

GiRiDE 1500 İngilizler 
ALMAN ASKERİ Bağdada 50 

iNDIB!_LDi kilometre. 
Çörçilin mesalede 
beyanatı 

indirilen Alman as
kerleri Yeni Zelô.nda 
uharebe üniformasını 

/abis bulunuyorlardı 

Almanların eline 
geçen bir hastane 

istirdad edildi 

Harbin diğer 
safhaları 

Fallujah şehri 
zaptedild) 

lngilizler tayyar~lerle 
asker naklettiler 

Bağ dada 
giden yol 

açıldı 

Iraklıların mukave
meti şiddetli olmamış 

Lonılra, 20 (A.A.) _ Başve- Kahire 20 (A.A) - lngiliz u. 
kil B. Çörçıl, buj?iin Avam Ka mumi karargahının tebliği: 
marasında harb hakkında kısa Libya' da, Tobruk'da kayda de-
/bir beyanatta bulunduktan ğer bir ~Y olmamıştır. · 
sonra, Almanları:ı. son zaman- Sollum mıntakasında keşif faa -
!arda cenubi Yunanistanda liyetlerirniz devam etmektedir. 
tayyareler tah.şid etmiş ve Habeşiatanda, Amba - Alagi'de 
şimdi Git·id üzerine muazzam ltalyan kuvvetlerinin teslimi işini 
bir hücuma kalkmış olduğunu ikmal etmek üzere görüşmeler ya.. 
lbildirıTuştir. pılmaktadır. 

Başvekil rlcmi~ir ki: Cenub mm takasında co~kun yağ 
- Bu ~on birkaç ,ı;ıün içind€:, murlar harekatımızın inki~afina mu 

~if <tayyarckrimiz, cenubi vakkaten mani olmaktadır. 
Yunanistımclaki tav'. ·are mev- lrakda, Irak kıt'alarile kısa bir Gir:d adasını ı·e Sııda fü>ıaıımı · 

l 

) 

19 Mayıs ıtadyomUlllta Harbiye talebesinin ıallarile yazdan iıim: lnônü 

Tnrk ceza ı [ Meseleler] 
kanununda 1· . tadilat stanhu!da gecelerı 

otomobıl ve telefon 
Sürgün cezası 
ve tecil edilen bulmak imkinsızdır 

danlarmda bütün cinsten AI- çarpışmadan 80nra lngiliz kuvvc't- hk"' • tJ 
gösteren harita 1 F il h h l ma UffiJye er man tayyarelerinin çok büyük eri a uja şe rini zaptetmiş er - :1 

Kahire, 20 'A.A.) - 1ıı~ıliz u- tnhassiidlcdnı müşahede et- dir. Burada mühim bir köprü sağ- stanbul medeni hır şehirdir. söylemek lazım ~elırse bunun isa-
mumi kaı:aııgahmm tebliği: mişlerdir. Bunlara ardı ardına lam olarak bulunmuştur. Hahha - Ankara. 20 (Hususi) - Türk Birçok noksanlarını ıı:?Örmcmez_ bctinden şüphe edeceğimiz zaman-

Giridde Alman paraşütçüler: ve her ,gece ı,ücum ettik ve mu- niyede ve Basra mınlakasında vazi- ceza kanununun bazı maddelerim ~e ~elirsek bu hükmıi vermekte lar oluyor. Mesela dün akşnm ol-
tayyarele!'le oj:?etiııien kıt'alar ada_ azzam hasa!" ika eyledik. Fa- yet sakindir. (Devamı 3 üncü aayf•da) bir hata yoktur. Ancak do,ğruyu {Devamı 3 üncü sayfada) 
ya inmek teşebbüsünde bulunmuş- kat, şimdi şu l'!ihet sarhitir ki Fallujab nasıl ifıal edildi? 
!ardır. Bunların bir kısmı ızale e- ıbu tahşı ciler. Giridc karşı bir Londra 20 ( A.A.) _ Reuter Yeni ve genç polislerimiz dün 

(~A_ta_tür_ku_·n_m_an_ev_ı h_uz_ur.;__un_da~) Taksim abidesi Önünde andiçtiler 
dilmiştir. (Devamı 3 üncü ll!yfRda) ajansının Habbaniye'dek.i hususi 

·-··········~~!~.~!.~ .. ~.~~.!:~!.!~~.~). l"'-----------~.J (Devamı 3 üncü savfada) 

Okuyor musunuz? 
Dün başladığımız çok 
meraklı ve çok güzel 

bir yazı serisi 
ı·····················;························\ 

ılgı Is nbul 
Lale devrinrlen sahneler 

'··············································/ 
Bir lale soğanının 1000 altına 
satıldığı günler ve bu günlerin 

simaları 

(5 inci sa tamızda)! 
Milli Şel 19 l'tfayıs münasebetile Atatürkün muvakkat 

!IP.brine bukef koyduktan •onra 

Polis mektebindeki 
merasimde Perapalas 
hadisesi şehidlerinin 

isimleri anıta 
hakkedildi 

İstanbul Polis mektebi dün, CM.. 

niyet teşkilatımıza 236 genç polis 
vemıi~tir. Bu münasebetle mektebi 
ikmnl eden genç polislerimiz, Tak• 
alın Cümhuriyet fibidesi önünde top 
}anarak meraaimle abideye çelenk 
koymu§ ve and içmiılerdir. 

Merasime saat 10,30 da bando 
mızıkanın çaldığı ve mezun gençle
rin hep bir ağızdan söylediği istik
lal mllJ'1ile başlanmıf, müteakıben 
'bideye çelenk konmuttur. 

Bundan eonra mikrofonun önü -
.(~ ~ 7. aütun 1 de), :VcUi ve Belediye Reis~ LfLtfi Kırdar mezunlara diplumakımn ıım11or 



SON POSTA: 

lr Hergün "ı 
H arb g-;;;ieri 

Resimli Dla.kal e: Öldüriicü sualler _ 

' :aıuhittin Birren ..J 
Acaba, Avrupa on dokuz ay_ 

danberi niçin harbecliyor? 
Acaba, lbu kadar memleketler ııi
ç.n çığnendi. yahud, niçin ön ate
şe ısevkedildi? Acaba, Amerikada
kı bu ıteliış ve gürültünün 6ebebi 
nedir? Acaba, Amerika ne istiyor? 
Bir kelime ;ıe: Acaba bu harbin 
gayesi veyahud rnuhariblerjn ga
) eleri nedir? 

ıBu suale berıgün, dünya matbu
atı, radyolar ve dünyayı idare e
den mes'ul adamlar, hemen ber
gün cevab vermekle meş,guldürler. 
Mu'haribler arasında, hnrb gaye
lerini izah için, yahud \lolayısile 
bu mevzuu tenvir jçin söylenen 
sözlerin hepsi de propagandadır. 
Fakat. lbütün bu propaganda neş
riyatı arasında b;zi tenvir edecek 
noktalar da yok değildir. 

Mesela, Alınanyaya göre, harb 
gayesi. İngiltere politikasını Avru
padan ~ıkarmak, Avrupayı cbır 
elden> idare etmektir. Almanya, 
bunu söylerken, bu işi Avrupanın 
hayır ve seltimeti ve A vrupalmın 

Sokakta bir adam taarruza uğramıştır, imdad diye bağırmaktadır, Bir memleketin en büyük derdi, en korkunç hastalığı: 

<la refah ve saadeti ıcin yapmak 
ıstediğini ilave ediyor ki hakikat
te iş böyle değildir. Bununla bera
ber, Almanyayı riyakarlık ve sami 
miyetsizlikle itham etmek jstiyen
ler az haklı ola'l>ılirler; çünkü, o, 
h iç olmazsa ne yapmak istediğıni 
açık söylüyor. Ke114i.isinden daha 
açık ve daha samimi olmay! iste
meğe hakkımız yoktur; çünkü, bu 
ifadenin ıdaha ~ığını söylemek 
için, cAvru.pavı bir elden idare 
etmek istiyorum. sözüne, corada 
Almanlığı hakim kllmak emelin
deyim!> sözünü de ilave etmesi la
zım ~elirdi ki ondan samimiyetin 
bu derecesini istemek fazla oUır. 

İngiltereye sordu,i:ııumuz zaman, 
ıb~tün İngıl.iı neşir vasıtaları ve 
devlet adamlan lb=ze. Avrupolıla
rın thürrjyet ve istiklalleri için 
harbettiklerini söylüyorl3r. 1''a
kat, bu umumi b"r sözdür. Bunu 
konkret bir sekle sokrrlak lazım 
ge)di,i?'i zaman işe, mes'ul İngiliz
ler, clbizim gay~miz muzaffer ol
maktır!> dive k•sa ve kestirme b=r 
C<'vabla ikıtif:l ediyorlar. Eaer, söy
lenilen sözlerıie samimiyet ara
makta !bir favda varsa ve eğer sa
mimiyet hak'katen bizzat bir me
ziyetse, teslim etmek lfızım gelir 
kı ~iltere Almanyadan daha sa
mııni söylüyor: Harbin yegcine ~a
yesi, onun için, muzaffer olmak
tan ibarettir. Bu mu~aff eri yeti na
sıl ve ne icb kullanacağını merak 
edenler bulunursa onlar da başla
rını geriye çevırip ,S?eçmişi tetkik 
edebilirler. Almany:ıdan olduğu 
J(bi, İngiltereden de bundan :fazla 
bir samimtvet bekleme~e elbet 
hakkımız olamaz. Cünkü, bunun 
da!ha samimisi lüzumsuz bir ~eve
zelik olurdu. 

* BuR\in, bu mevzuu ele alışımın 

bana ne diyerek geçiyorsunuz. Bana ne, bana mı kaldı) suallerinin bir mikrob gibi ferdden ferde 
Bir vatandaş haksızlığa maruz kalmıştır, görüyor, fakat bana ne geçerek bütün cemiyeti istila etmiş olmasıdrr. 

diyerek omuz silkiyorsunuz. Yaşıyan memleket, yaşıyacak olan memleket, ebediyete namzed 
Bütün cemiyeti alakadar edecek yanll'§ lbir iş yapılmıştır, nnlı- ı.. 

1 memleket tek adamın işini bütun cenüyetin işi bilen memlekettir. Yor, fakat düzeltmesi bana mı kaldı, diyerek iler iyonıunuz. 
Mümkündür, fakat düşünmediğiniz bir nokta var, yarın bizzat siz Bana ne, bana mı kaldı) Suallerini nerede işitirseniz hemen karşı 

taarruza uğrarsanız, hakkınızı kaybedeMCniz, yanlış işten müteessil' koyunuz, ona kar'ı her zaman ve her yerde bir mikrob mücadelesi 
olursanız, l>aşkalan da omuz tıilkerek yanınttdan geçip gideceklerdir. yapınız. · 
..._ . ....._ ........... ._ ........ __.. ..... __ ................. --............ -.......... ...----...................... ..--......... -. .-........... _ ........ _._ ............... -.-· ..... ·---··· 

. 

Saat vazifesini 
Percy ~ Bisshe SHELLEY 

( Persi Bi ş ŞELLE) 
Yazan: Halid Ziya Uşakhgil 

gören kitab -1 - du~lar, onu büsbütün isyana 
On dokuzuncu asrın ilk yarısın- s~ketti. Hükumet idaresine ve 

da İngilizlerin en büyük şairle - ku.vıvetnie karşı mütthiş bir lisan 
rinden biri olan Shelley bugün bi- ile köpürerek hicviyeler yazdı, za
le İngiltel'ede pek sevilen b:r dahi bıta tarafmdan t:ıkib ve tazyik o
olarak telakki edilmekte ve şiirle- lundu. 

insanlar güneşi saat yerine kullanmayı 
ne zaman ve nasıl akıl ettiler? 

ri pek büyük bir meftuniycıtle o- Bu buhran zamanında öyle bir 

Bütün bu saydığımız eşyalann 
bir tıııat vazifesi görebileceklerine 
herhalde biraz hayret etmiş olacek. 
sınızl Diğerlerini bir yana bırnkalım 
da ıu meşin kaplı kitab üzerinde 
biraz duralım. 

Bir kitab, zaman ölçüsü olarak 
nasıl kuUanılabilir > 

Halbuki pekfıla jşte kullanılabi -
lir. Hem yalnız kitab mı ya) Daha 
nice nice !binlerce şey vardır ki 
pekala bir zaman .ölçüsü vazifesini 
görebilirler. Yapılması zamana bağ
lı olan her ıey bir zaman ölçüsü ola 
bilir. Nasıl ki, uzunluğu olnn her ıey 
bir uzunluk ölçüsü olabilirse ••• 

Bir kitabın bir 11ayf asını okumak 
için muhakkak ki bir zamana ihti • 
yaç vardır. Şu halde siz, zamanınızı 
okuduğunuz kitahların eayfalarile 
ölçebilirsiniz. Mesela, siz diyebilir • 
11iniz ki ben hu akşam yirmi üç say
fa okuduktan sonra yatmıya gittim; 
veyahud iki sayfa okuduktan sonra 
kardeşim odaya girdi. 

işte antikacı dükkanında gördü
ğünüz bilmecelerden birini şimdi çi_ 
zebilecek bir vaziyetteyiz. 

Fareler tarafından delik deşik 
edilmiş kalın meşin kaplı kitab bir 
dua kitabıdır. Bu kitab Ogüstin is
minde bir papasa aidmi~. Bu papas 
bulunduğu mana11tınn çancısıymış, 

her gece, gece yarısından üç 11 at 
ıonr elindeki çanla manastırdaki 
din kardeşlerini sabah duRsına kal
dırmıya mecburmuş: halbuki, o za
manlar henüz daha uat yokmuş. 

Çünkü ıınlattığımız bu hikaye bun
dan bin küsur sene evvel 
etmiş. 

Peki, bu zavallı Ogüstin her gece 
ayni tıaııtte din kardeılerini sabah 
duasına nasıl kaldırırmış> 

Ogüstin basit bir usulle zamanı 
ölçmek çaresini bulmuş. Ak"şamfa 
beraber dun kitabını eline alır ve 

okumıya ba11larmıs. Ve kitabın: 
Muğannilerin başı fdifum ... » cüm. 
lesine gelir gelmez derhal çan kule
sine koşannış. 

kunmaktadır. Bu sevginin. esba - 1zdıiv~ yatı ki kendi şerefile ve 
der. Halbuki, istenilen §ey bu za - bından birıncisi onun rnanzume]e- ailcsimn haysiyetile telif edile -
man mefhumunun hepsi ,için ayni rindeki heyecanın ve deha emare- mezeli. Bu izdivaç talakla netice 
olmasıdır. !erinin t~iri ise ondan sonra, ha'k- buldu. Bu da fıtratının icab ettir-

Bunun içindir ki zaman ölçmiye kında herkesin muhabbet ve rik- dii!i acılıkları teşdid ederek 1813 
yanyan bin bir vasıta arasında an- katini tahrik eden tbedbaht hayati- de c&aliçe Mab> namında ilk e -
cak mahdud bir kısmı i~e yaramak- le pek genç yaşında iken vefatıdır. serini yazdı. • 
tadır. Saatlerin mevcud olduiu ve O da hayatta ayni meş'um saf- Shellcy 1793 de doğmuş oldu -
fev.kalade tekamül etmiş bulunduğu haları takib ederek pek taze ça- ğundan lbu escnnj henüz yirmi y&
l>u devirde bile, birçok evlerimiz ğında dünyaya gözlerini yuman ve şında nazmetmiş oluyordu. Yüre -
günün muhtelif ve muayyen saat - Romada mezar komşusu olan .itinde hayata karşı ne kadar husu
lerinde kapının önünden geçen eüt.. Rcats ıı?lbi tabiatin kuvvetlerihi met ve adavet birikmişse bu escr
cülerle, 11ebzecilerle, elamekçilerle, te'lih edere~ vahdeti vücud çıl - de hiç bir kayda tabi olmaksızın 
yoğurdcularla zamanlannı takribi 0 ~ınltklanna nefsini teslim etmiş köpürüp taşıyordu. Arza, sP.maya 
larak tayin etmektedirler. ve küçük yaşından başlıvarak dini kal"Şl. kara bir inkar ile küfürler, 

Papas Ogüstin hikayesi henüz akidelere husumet .ıröstermiştk. Hi~ la'netler, nefretler savuran bu e-
bitmedi. bir fermana ~eba'iyet etmek iste- ser ona muhabbete bedel adavet 

Ogüstin gece yarısından üç saat miyen fıtratı daha mekteb s:rala- uyamlırıdı. Eserde ~örıülen bütün 
sonra kilisenin çanını çaldığı zaman rında tuğyanlarla haşlıyarak ken- meziyetler, lisan. üsllıb. şiir, ıhc
Y,alnız manastıTdaki papaslar uyan- disini dine karşı bir münkir sıfa- yecan itibarile güzel olarak ne var 
mıyordu.Fakat şehrin manaatua ci.. tile ilan etmişti. O zaman !ngil - sa hiç birinde f.evakkuf edilmedi; 
var olan insanlar da uykulanndan terede cari olan bir kaide mukte- hiç kimseden iltifat ~örmedi, ö -
uyanıyorlardı. zasınca Universiteie .küciik ya.ş. nünde kapılar ve keseler sıkı sıkı 

G k d k. ta bulunanların kendilerinden bil- kapandı. 
Ö JÜZÜfi 8 1 Saat yük olanlara hizmet etmeleri Hl - Hatalarını hiç b:r ders ile t3shih 

Papaz ~tin'in hikayeleri he. zım gelirdi. Shelley-nin serkeş mi- etmde meyyal olmıyan tab'1 onu 
nüz bitmedi. zacı ve ı!Ururu buna mütehammil yeniden bir hataya daha sevketti 

olmadığından muha1efet etti, ve bir ikinci izdivaç yaptı ki ilk izdi ~ 
Ügüstin uyuya kaldığı sabah ma bütün m~vzu usule karşı daiı~a vacı ~bi meş'um bir netice verdi. 

nastıra civar evlerde yaşamakta o- isyan halın.:le ~ulun~n . tıynetinın Hiç bir maişet vasıtasına malik 
lan dokumacılar, boyacılar, basmacı diğer ~ezahurle:ı de ınzımam ede- değildi. Memleketi terlfotmeğe 
1ar, dökmeciler, kunduracılar her rek nüıay.et ,Odord-dan kovuldu. mecbur oldu. Henüz on ye'di yaşın_ 
tıabah kendilerini uyandırmakta o- Gene aynı sebebl:r. bab~sıııın da da -gem; bir kızcağız ;>lan ikinci 
lan çanı duymadılar. Ve tabii on. hakkında pek şedıd t~bırler al - karısile beraber yola cıkh. Fran _ 
lar da uyuya kaldılar. Üzerlerine masına sa ık olarak a~!e yurdun - sayı baştan haşa yaya olarak ~eçti, 
doğan güneş •şığlle gö:derini açan dan da Çlkanldı. Henuz pe~ ~t:>nÇ İsviıçreye aıtladı. Türlü zaruretler 
bu adamlardan bir kısmı o gün bir yaşında ~nasını oda kav?etmı~ı. E. ve sefaletler içinde birkaç sene yu 
mucize vukua geldiğini, giineşin ğer o saj:! olsayd; 1?elkı ço~uJ:?unun varlandı. Bu serseri hayatta bed
gece yansı doğduğunu zannettiler. taşk~nlrkla:ını ta .dıl ec'ıcce~ 61.lre.t- baht kansını dn her ceşid mahru
Fakat kendilerini toparhıdıktan son te bı~ .te1:1>ıve v~.ıd~re.usulu tatbık miyetler, ıztırablar arasında bera
ra papns Ogüstinden ziyade güne.. edebıhrdı. :ıer _turlu hımaye ve ne- her sürüklüyordu. Nihayet biçare 
e inanmanın do{;ru olacağını akıl zaret tedbır]erınden azade vaşa- . .. .. 

ettiler. Çünkü, güneşin şnrab içtiğini ma~a başlayıp bir de babası tara- kadın. bu s~ft! amre taham_n;u~ 
hi~ 'işitmemişlerdi. Halbuki papas fından tardzdilince maişet vasıta- kuvvetleri ıflas .. e::Ier;k ke;.ıdısını 
Ügüstin zaman zaman bu dünya ni- lanndan mahrumiyet içinde Lon- Gr7en .~a .. rk-d~ t?O!e füara~ ıntflı.ar 
metinden nefsini mahrum etmiyor- dra sokaklanna düştü; üç ~~ne. e~tı. HıükUmetın hır kararıle bu ız
du. memleketin şurasında l;?ur.,'\sında, ~ıvacın<lan dokan çocu~lar _ d~. e -

Değil yalnız o günü, fakat diğer nefsini her şey\fon mahrum ed~rek l!flden alıninca, ~~ık bır turlu ıs
zamanlarda da insanlar güne~i en dola-ştı durdu. Bu serseri hayat, la.hı ne~ ku"vve~ıı:~ bul..amı;van ve 

• ( Arlcaa sayfa 7 sütun 4 te ) hrumiyetlerden doğan kara kendi el.ıle ~mrunun kasesı~e. do-••••••••••••········ .................................. !!!~ ......... ;...................................... lan zetlıırlerı kana ka~a ıctıkçe 

iSTER iNAN, 
iSTER iNANMA 1 

sanki sarıhoş olarak büsbütün ira
desini kaybe<len bu J?enc adam ha
yatının iflasına karşı son ıbir azim 
hamlesile İtalyaya ı?eçti. 

Mayıs 21 

Sözün kısası 

L ô.ubalilik ler 
~----· E. Ekrem Tala 

A n'karada ilkbahar at yan~ 
.ı:a, ları başladı.. cidden pek te 

güzel oluyor. Başşehrimizin bütün, 
her aınıkan halkı, Pazar günleri 
ikindiden itibaren orada. Yarış mey" 

danı dünyadaki en güzel ipodrom
lardan biri. Yanşların idaresi bu iş.. 
ten fevkalade anlıyan, atlı 5porun 
candan fışık ve fedaisi olan kimse· 
lerin elinde. Atlar da iyi. Hararetli 
bahisler, heyecanlı koşular oluyor. 
Sevgili Şefimiz de hemen her hafta 

ı bu nezih toplantılara yüksek huzur. 
larile geref veriyorlar. Her şey iyi, 
hoş_ fakat acaba neden halkımız 
fıer iyi ve güzel şeye kabiliyet gBs. 
teri&en ~ ictimai disiplin denilen 
medeni terb.We lıizimesine bir türlü 
riaydt edemi~r) 

İzah edeyim: }podrom müdüT • 
lüğü, binlerle yan§ meraklısının 
azami rahat etmesini ve kolaylık 
görmemni temin maksadile orada 
müteaddid müşterek bahis gi -
geleri vücude getirmiş. Hepsi 
numaralı ve çift ç.ift. Ay -
ni numarayı taşıyan iki gişeden 
biri bilet satıyor, öbürü kazananla. 
rın parasını ödüyor. Her gişenin 
önü aynen ikiye tefrik edilmiş. 
Sağdan girilecek .. Soldan da çıkıla
cak. l~te bu, biT türlü mümkün ola
mıyor. Bazılarımızda hala nizam 
dinlememek, hafiften de olsa dik 
başlılık, Z'01iJe k ta!lamak merakı 
var. Bu yüzden izdiham oluyor, ka. 
rışıklık oluyor, asabiyet oluyor ve 
baza.o da ağız kavgası çıktığı olu • 
yor. 

Amma, bu, sade orada mı) Ha
yır. HCT yerde biz böyleyiz. lstan
hulda, Köprüde, iskelelerde tren 
ve vapur gişelerinin önünde ayni 
laubaliüği, ayni patavatsızlığı ya • 
pıyoruz. Bizi o sıralarda bir yaban. 
cı görecek olsa ayı.hlar. Ba§ka lıiç 
bir ayıbımız yokken bu kadar basit 
bir şey yüzünden kendi ictimai ter
bjyemizden, nedon §Üpheye düşü -
relim) 

Şu geçen haftalardaki kahve tev 
z.iatı esnasında, gene o laubaliliği. 
miz yüzünden yarü ağyara karşı 
ne çirkin bir manzara arzettiğimizi 
anladık mı .• dü~ünüyor muyuz) 

Bir liıubnliliğim.iz de uzun yola 
gidecek ıtrenlerde oluyor. Bir tek 
yolcumuz var, göndereceğiz. Be~ 
altı kişi birden onu ağırlamıya ge. 
liyor,uz. Hepimiz onun kompartima 
nına girip oturuyoruz. Derken bir 
başka yolcu geliyor .. elinde eşyası 
da vaT. Kapıdan içeriye hnşını u
zatıp, &oru~r: 

- Bir !kişilik yer var mı? 
Birazdan inecek olan bizler. sı. 

kılmadan, utanmadan yalan söylü. 
yoruz: 

- Yok. Görü~rsunuz ya, hCT 
yer dolu. 

Aklıırnız erra kendi yolcumuzu 
tahat ettireceğiz. Yalnız kalacak ve 
uzanacak. Acaba bunu ne hakla 
yapıyoruz) lsti91cale uğrattığımız 
diğer Mçare yolcu ayni parayı ve
rip ayni i tirahat hakkını satın al • 
mamı~ mı). Bu yaptığımıza hod • 
gamlık da denmez, bunun adı, sıfa.. 
tı çdk da1ıa ağırdır, amma.. yapı • 
yoruz. 

Yapmamalıyız. Çünkü bu gıÔİ 
lauhalilikleri kendini sayan insanla 
rın vekarile, ictimai terhiyesile, e.. 
fendiliğile telif etmek kabil olmaz. 

Medeni camialarda ferdler ken
di kendilerinin zabıtasıdır. 

C. Cf.uıtıJH ~alu 
43 bin çuval kah.ve geliyor 
Brezilyanın Riyo dö Janeyto li -

manından 43,000 çuvalhk kahve, 
memleketimize gönder.ilmek üzere 
yola çı!karılımıyhr. Bu kahveler 
Portsaid yolile memleketimize ge • 
lecektir. Diğer taraftan Porttıaoicl • 
den de 8500 çuvallık diğer bir par
ti kahve memleketimize gönderil • 
mek üzere vapura yük.lenmiktir. . .................................................. . 

TAKViM 

sebebi, Amcrlk'.l hariciye nazırı
nın beyanatıd~r. Amerika hariciye 
nazın da Amerikanın harbden 
sonraki dünya s~ynseti eayeleri 
hakkında havli enteresan bevanat
ta bulundu. Nazırın yedi mad'de
de. bıülasa ettitii bu ~ayeleri bura
da ayrı ayrı tetkike, maalesef. im
kan yoktur. Fakat, bunları ken
d mce tetki:cten sont a su netkeye 
-vasıl oldum ki Amerika ha,.ıciye 
nazı.rı eğ-er Bay Roosewelt'in fi
kirlerine tercüman oluyorsa, yem 
Cihan Hafb nda~i Aroerıka Cüm
burreisin i, eski Cihan Harbindeki 
Amerika Cümhurreisinden mu
hakkak surette daha realist ve 
muhtemel suretıte de daha samımi 
bulmakta terecldüd et.meyiz. Çün
kü, eski reis. harb içinde ne söyle
'<iıy;se tersini 1rnpmışb. Yeni reis 
ise, henüz barb dışında iken söyle
dıklerile, yapaca~ı 6eyi. valnız 
yaldızlamaktan ibaret bir vazife
nin ifasile rn~uldür. Hatta, bu 
bakımdan. Aınerikaya, buı?\inkt.i 
yardım politiKasıle ıtakib eylediği 
cyardım gayelerini> izah husu. 
sun'Cia azami sam~iyet nişanını 
verebiliriz. Çünkü, bu beyanat sa
::v esinde. Amerikanın harb ~ayesi, 
dünya ikitısadi işlerinin Amerika 
elile idaresini tanzim etmek oldu
J:,ru anlaşılıyor. 

Demek oluyor ki Almanya, 
şımdılik Avrupayı bir elden ida
re etmek ve ken'di nüfuzu altında 
tutmak icin harbediyor: İngiltere, 
henüz ne yapacağını dahi tayin et
mek fikrinde dei!ildir. Yalnız mu
zaf-fer olmak istiyJ:- ve işin alt ta
rafını. tıer'itesin ferasetine bırakı
yor Amcrikaya f_!elince. o, dünya
nın iktısadi idares!ni kendi kon
t1'91u alt:ına almak fikrindedir. 

Demek ki, Ôgüstin elindeki dua 
kitabının hu cümlesine geldiği za -
man, vakit gece yansını üç saat , 
geçmoktedir. Tabii arada sırada ! 
bazı yanlışlıklar olmuyor de~ildi. 

Dün çıkan .lı(azetele'Nle kara 
IH'atfli, kocaman bir başlık 1J?Ö1"
dük: 

halde Amerika ~bi dünyanın 
en büyük bir devleti için hiç te 
cıbüyüik> değildir. Bize bu vazi
yette öyle geldi ki, bu telgrafı 
yazmı.ş olan ıgazetecı haberinde 
ya ibir kelime fazla, yal;ı.ud oa 
bir kelim<? eksik yazmıştır. Faz. 
la olan kelime manevranın ge
nişliğini gösteren cbüyük> keli
mesidir. Eksilt olan kelime ise 
çok mahdud kuvvetle yapılacak 
manevra nihayet mevzii ola<:a
ğına ~öre bunu anlatacak olan 
kelimedir. 

O zamana kadar Bvron ile ara
larında ~ir münasebet peyda ol -
muştu, ona iltihak etti. Burada 
dört sene her tarafta dolaşa dolaşa 
yaşamakta devam etti, ve nihayet 
Livorno civarında bir deniz sev -
ranı yaparken 1822 de henüz otuz 
yaşını doldurmadan boğularak öl
dü. 

~ MAYIS 
Rumi !{ene Arabi sen• 

Aca!ba öteki milletler en küçük
ler, küçükler. ortancalar, daha bü
yükler ne isfvorlar? Acaba bir 
~n gelip ,onlara da söz düşece'k 
mı? 

dluh i.lti.n (}3;_11911n 

Mesela, bir defasında Ogüstin kita
bının üzerinde uyuya kalmıştı. göz.. 
lerini açtığı zaman gün~ bir hayli 
yükselmiş 'bulunuyordu. Ogüstin bu 
suçun<lan dolayı manastırın baş 
p~pasından adamakrllı haşlama ye-ı 
mış. 

Hiç şüphe yok ki kitab, tam ve 1 

doğru bir zaman ölçüsü vazifesi gö
remez. Mesela, siz saatte yirmi say_ 
fa okuduğunuz halde bir baı;kası 
otuz sayfa okuyabilir. Halbuki bir 
üçüncÜ:!IÜ aym müddet 2arfında beL 
ki de on sayfa hile okuyamaz. Bu 
suretle bu üç kişi için zaman mef -
humu başka baıka olmak icab e • 

- Amerikada büyük manev
ralaT, cümlesini okuduk. 

Merakımız uyandı. haber kı~
mını ~eçti!{ va öğrendik ki, bu, 
büyük manevrayı yapacak olan 
ordunun savısı, 35 bin kişidir. 

Biraz düşündük, 35 bin er 
hnrb mevcudu ile ancak 2 fır
kalık bir kuvveti temsil eder. 
Hatta üçüncü sıtıı.f bir devlet 
için lbile mühim sayılamaz. Her 

iSTER iNAN, 1 
· ·iSTER iNANMA ! 

Cesedi Bvron ile birkaç dostu 
tara.fıntlan bulunup çıkarıldı, o -
rada su kenarında yakıldı ve kül
leri Romada orotestan mezarlığın
da ıtoprağa konuldu. Hazin bir ha
yahn bir hatemesi...... Hilkatten 
dehanın nurunu almtş o1an bu şair 
fıtratmın isyanlarına nefsini kap
tı;rarak bayatını ifna etmişti. fa -
kat bu kısa hayatının mahsulü o -
lan eserlerile namını İngiliz ede -

(Arkası sayfa 7 sütun 5 te ) 
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izluda 1 ingi'.izl?r Bağdada 1 P~~ 1 Almanlar Giride 

lstlldAllDI 5~=~f~::e ~~=n~:ua E as~~~~d~ .;;~~~-
UiD etti (........,. 1 inci la)'facla) teşebbüsü ve Londr~ 20 (AA:> :-- ~oyterin ~e: .:.:::u a:~ 

- muhabiri bildiriyor: • k • • • diplomatik .:nuha~m bildirıyor: B. Ruzvelf e yalanda 
• Jncffiz kıt'aları tarafından ip Akdenız ha ımıgetı ~nlann _Gıı;de ayak bas- fevkalade ahval aallhiy 

Danımarkadan aynlan edilen Fallujah, Habbaniye tayyare y l Selim Ra Em m~ ıçm ~raşutcüle~ ve haya yo- zam vapurunun torpili 
d d h • t ey'd ına bakim olan yayladan U&D llP et lu ile nu ed len kıtalar "onder- dük d'A • .. 

8 a ••8 c;um Unye :rde:Üdikten IOnra geri çekilmeie .a. Jmany.nın !>" me~~ ~~ mek sur~tile. yaptı~~arı teşebbüs. hacfi.eleri°t~ u:_b.hj;Y 
reJımı kuruldu mecbur kalan bak kıt'alan tara - de Ak~e~ız ~akimıye~ muh~ ki. ç_ok curetkirane. ve teleriniıı batlıca mevzulaiıı 

Libti radyosu 21 (A.A.) - Fin- {mdan müdafaa ediliyordu. Hab - elde etmelate büyük bir menfaati çok tehlikelidır. Muv~y~ı etmektedir 
.IAnciiyadaki Lihti radyosunun dün baniye ile FaJlujah araaındaki bü - olduğunu s~ne bu . sütunl~rda mu- şanslan çok _azdır. ~eşebbüs, bır Daily Telegrapb tunlart 
bildirdikine ~re -parlimento 1z - yük saba ric'at eden lTak kuvvetle- cıô 9ebeblerile. teırih etmi~e _çaht- ~ mesPlesı telakkı edilmelrte- Fevkalade ahval vaziJ: 

Zamzam v 

lindanm istiklfilini ve Danimar - ri tarafından su akında bıralalmıt- ~~ Bu denime kuvvetU ~ır !L dir. va ma? nı, millt istihsalin arb1'& ... ld8Dlr81' kad~ tama':"1İ1e aynlmı., oldu~ sa da lut'alanmız d?lambaçlı bir Yİ~ ~ :nonb:İae.ıb~n ı::=u~~ '-:id: Faka~m'::ıarın, İngHtere · sunda büyük bir rol OYDJ 
ug nu ılan etmtştir. dan buraya va~aga muvaffalk ..:.~· : . .! l~l ar. . 11 bo lu hakkında başka istila projeleri ı- Zamzam vapunle batao 

Kopenha~daı.a İzlinda nazırı mqlardır. Aym zamanda nıs!'ız . emn .cuç .. ennı uzun Y in bir cumumi prova• yapmak merikalı, Birletik Am~ 
- • devlet reisi ılan edilecektir. Par - bava 1cu.-vetlerine menaub nakliye izah etmiye luzum. yok!°". • . ~iyetinde olmaları muht~meldir. lerinin ittihaz edeceii hatta 

Almanlar y unanıstana limento ŞU Ü~ kararı kabul etmiş- tayyarelerile seprilen diieT kıt'a - . Şu bi ~ ... b ~ <!.,diz b'1cimiyıki Maliim bulunan oek az unsurlar ti tayine yarıyacak olaıı 
h ı• d tir: lar çölde Fallujah'tn tarkında yere ti ta nn en u . a e~ evve üzerine dayanarak Al1t1an planı yeni bir unsur il&ve etm 

parça 8 ID e 1 - Ahvali hazıra dolayısiJe inerek bu mevkii üç taraftan ear • lı18:YI ç=l'IDll~~tldn~n deı:- hakkında tahminlerde bulunmak • 
etirdiklerİ denİzal- ?animarka hüz'li~ti vazifelerini mıılardır. ıt!1t~ te ve o '.ICU m - mümkün ise, Almanların Alman ıngı·ıı·z kon g ıfa edememektedır. Daha evvel beyannameler atı - · · tayyareleri şiddetli hava hücum-

blan monte etmeğe 2 - İttihadın Danimarka ile o- )arak buradaki askerler teslim ol - Gerek r::'b:a:~et.l:-nısmı: ları ile İngıli ... harb r-mı•lerjnı bır Su . . 1 k 
lan statüsü talik edilmiştir. maclıiı takdi1'de ıehre hücum edi - :w v:.l':ı.n .. Ü • • kim dün tarafta tutmab e31 şırken. abluka rıyeyı er 1 

başladılar 3 - İzlinda. bir ciimhwiyet ol- leceii halka bildirilmittir. Beyanna- deailıd L-~~ bırak yarıcı ~milerin Yunanistandan 
muştur. melerde verilen mülılet bittiii lia~ . e Ye OUT... • 0 bu araziye ,ronderilmesi ;~·n sa Hayfa 20 {AA) -

Giridde lngiltarenin ltir e· .d 1500 Al an:. :s.~ alnaa6tıaca h~ :;:r,:·~t:b::: ~ ~~~:,:~a~::e~1~rP.1:ı!~~~t ~e-;=:ı.t. 
'-rka L • ırı 8 m ...,.., ,olla ...... ~ ~rh_k ~pmak m~ - dir, denilebilir. Parasiw.ülerın tay ru~ bqkon10loau, B. Ha 
il 1Sa8rl Y&r k • • d• ildi Habbaniyeden 2S kilometre ka- r~edv: Ç~u dona~ma barlilt,; J'are meydanlar nı ele redrmele 91lClnl~. Batkomoloe - as arı ın ırı dar bir me1afedfi bulwıan bu mü • t~e .kesif h .. SQrette hucuma k~ veya halk üzerine l(el şı ıtızel ateş oldul\t kadar aüratle Brvmtlı 

VJıti ıı (A.A.) - Alınan para- lıim kiipfil batinın İIP~ F allujab- ~ bir haft filosu, J;nanun hafif ~arak ahali arasınd.ı bir panık rılacaktır . 
.0.tçüleri tarafından Giride yapı- (.......,. 1 inci ...,W.} dan çöl ~rikn. ancak SO kilomet- ft!l~':1m .. kolaylıkla imha ed~l- yaratma•• teşebbüs etmelert de _......_ ___ _ 
Wı bi1cumun büyük çapta bir ha- hücumun mukaddemesini teşkil e- re uzakta balunan Bajdada giden dili gibi bü,iik :arh!!-~ d= mümkündür. 



4 Sayfa 

Amerikadan mcil. getirt
mek ifin iki lirmaya akre
ditif verildi, Porbaidden 
mallan vapuTlarunızla ge-

tirtm~ği düşiinüyoru~ 

SON POSTA Mayıs 21 . 

eşin 
kçı 

Bir defa kaçırmıya kalkışmış, muvaffak ol 
mamış, fak at ondan ·sonra da, kız Y akacığa 

kaçbğı halde takibden ~urtulamamış 
Bir müd'deltenberi İstanbul 1 mak ~in. Kurtulamadı fakat. 1 

mahkemelerinde gürükülü celse- yas müıvekkilemi orad~ da taki 
lere sebeb olan ve artık alakadar- etti. Bir gün kız ev<ie yalnızke 
ların da, tarafların da usanç duy- kapı "alınır, BetUI bakar ki d~ 

Ankarada Vekaletle temaslarda 
bulunan Birlikler Umumi Katıbi 
Salih Banktof{lu dün şehrımize 
ge l.rniştir. 

Bir Rumen ffrmnsı Be!ediyeye duğu dedikoduıu ıbir dava, ternyi- rıda birlrac kadın var. Açar' kapı· 
~ün öğle:ien sonra vilayette, 1 rın nüfusuna göre, halka, resmi müracaat ederek Elektrık, Tram- zin b~r nakız kararı üzerine. yeni- yı. Kadınlar: c Biz. İlyas tara 

Vah Muavıni Ahmec! Kmığm ri- daire 'Ve mıiessesclere taksim su- vay, Tünel ve Sular İdarel.?rile den nüksetmiştir. Davanın rnev- iından geliyoruz> derler. Kız 
~aseıiı:-cıe kaymakamların ve di- retile bu yerler ken'<iilerine :J,?Öste- fen heyetinın muhtaç oldu_ğu ıbu- zuunu garıb hır aşk hikayesi teş- vakit çıi?lıRı basar, hadise büyür 
ger alikadar!aım ışt rnkile b:r rilet.:ek ve .;.per kazdırılması te- tun maddeleri vermei!.? hazır ol- kil etmektedir: Rizeli bir kayıkçı- zabıtaya intikal eder. Bu, dördün. 

Bu temaslardan alınan netice
lere göre. ~hracat ve ithalat vazi
:11 et miz QOk müsa:t:i b,r şekilde in
kişaf etmektedir. Haricden yeni 
birçok talebler yapıldı~ı Ribi, da
hılde ihtiyacımız olan birçok mad
delerin ithali için d-? teşebbüslere 
Rtrişıl..miştir. Bu cümleden olmak 
üzere. Almanlar eldeki stok tiftik
lerden 1.200 000 liralık mübayaat-

toplantı yapılm~t:r. m..n olunacaKtır. <luğunu bildirrnıştir. Bele<l~ye bu nın, sosyete hayatına mensub, cü vak'a bav reis. Bu kız~n bayatı 
Bu toplantı evlerdck · ve şehrin Her çareye baş vurularak ihti- müracaatı alaka ile karşılamış ve .ge~ ve _güzel bJ İstanbul kızına ölümü bu adamın elinde. arııların-

umumi semtlerindeki sı~ınakların yaca yetişecek kadar siper kazdı- bu müessesel~re ihtiyaçlarını tes. aşkını ... Evvelce birkaç defo yaz- daki içtimai mevki farkını unutu
kontrolu ve ye•ıiden hususi sığınak rılacak, kazına, kürek J!ibi vasıta- bit etmelerini bild\rmistir. dığımız hayli ,gülünç safhaları o- yor, memleketindeki karısını, ço
lar inşası etrafıııda ~önişmeler ya- lan qlmayan halka bu husust.a be- Belediye fen heyetile Elektrik Jan bu hadiseyi kısaca hatırlata- cuklarını düşünmüyor. Bctülün 
pılm ış. yeni l.:.arar1ar verilmiştir. lediye ve nafıa emrindeki vasıta- ve Sular idareleri kısa bir zaman lun: peşinde, kendisinı behimi arzula
Toplantıda Dahiliye? Vekaletinin !ardan emant!t verilmek suret ıle zarfında ihtıyaçlarmı tesbit ede- Sütlücede oturan Betlıle. yalı- ra kaptırmış bir halde. Peki am
~ın.akla~ _!1a~kınaa ~önderdiği yardım edilecek vt: çal·ş~lar hak- rek !Belediyeye bildırrceklcrdir. lannın kayıkhı:ı.nesi ni kiralıyan ma. yazık de~il mi bu kıza?,. 
muh m lbır .amım de '1kunmustur. km'Cia her .)n beş ,ı:ünde bir Dahi- Firına ile anlaşıldı~ı .takdirde der- İlyas gönül vermiş. Kızı !birkaç Vekil bundan sonra mahkeme
Da'hiliye Vekaletı bütün 'Vilayet- liye Vekaletıne rapor ~önderile- lıal siparişler verilecektir. defa kendisine celb ve hatti'ı. izdi- nin evvele~ İlyas hakkıncıa verdi· 
lere ~nderdiğ"i bu taıni:ndr, bir cektir. Kazılacak siperler pasif ko- Tramvay İdaresi ray, bandaj vaca i:koa ctmiye çalışın~. fakat /ti mahkumiyet kararında isabet 
hava taarruzu esnasında haikın runma talımatnamesindeki hiı- ve diğer lüzumlu demir malzeme BetCıl oralı olmamı.s. Artık aşkı ettiğ:ni söylem.iş ve: 

ta bulunacaklardır. İngilizlere ve
rılmcsi taahhüd edilen 40 000 bal
ya tiftiğin 36.00G balyası verilmiş 
ve mütebaki 6000 balyanın tesli· 
mine başlanmıştır. 

Bundan başka hükUmet, ıbilhassa 
ithalat maddeler.n\n memleketi
mize getinlmesi içın teşebbüslere 
,geçmiştir. Amcrik:ıdan Süveyşe 
tıer dört ~nde bir J!elecek vapur
lardan memleketimize ithalat eş
yası ~etirın.?k için istifade edile
cekt.r. Şimdiden Takas Limited 
$ırketine Amerikadan mal ithali 
i~in akreditif verilmesi nıaksad l le 
müracaatlar yapıhnaktadır. İlk o· 
larak bir fiTma Amerikadan a~ır 
yağlar ithal etmek için 20(1.000 li
ralık akreditif .llmıştır. Bir oto
mobil firması da mühim miktarda 
yedek malzeme getirtecekt:r. itha
lat eşyasını memleketimize sürat
le <Retirtmek maksadile Portsa1~e 
kadar Türk vapurlarının tahs:si 
.de hükUmet tarafından dllşüııül
mektedir. 

!Bundan baska Hindistandan da 
muhim miktarda jüt ve çuval Jte
tirtilecektir. 

-KÜÇÜK 

POLİS 
_HABERLERi 

Nohudlar gün~ten tutuflDU§ 

Dün Tahta kalede garib bir yan
gın başlangıcı olmuııtur. 

T ahtakalccle Hasırcılar caddesin 
de Niko oğlu Danyalidie ve hrde· 
fİ Andona aid kuru ycmi;çi dükka
nının üııt katında bir tekne içinde. 
kı kavrulmuş nohudlar dünkü ııid
detli sıcağın tcşirile birdenbire tu-
tu muştur. Ateş etrafa yayılmak teh 
ilkesini göstermi~e de, yetitcn it • 
fıü;ye tarafından ıöndürülmü.ttür. 

Adli:Ye koridorlarında ka-vga 
Aralarındaki bir ihtilaftan dola

yı mahkemeye düşen Mchmed ve 
Niyazı j im1erinde iki kişi, dün ad
cye koridorunda ayni meıdeyi ta. 
:ıelcmifler ve tokat tok:ıta, tekme 
tekmeye gelmiılerdir. Hadise der
hal cürmü mcthud müddeiumumi -
liğine intikal e~ birbirinden da. 
vacı olan taraflar 5teç v.akit Sultan
ahmccl 1 inci sulh cezn mahkeme -
•İne verilmi,lerdir. 

Kamyon - otomobil 
müsademesi 

cadde ve sokaklara döküJPrek kaç- kümlere uy,g•Jn olacak ve kaza be- «etı·r•~ektı·r. son haddı bulan ~enç adam da, id-~ t~~ ·· l · #'o t.C'\,; c- Mahkemenin temyizin ııa-
maJ{a CQQvuus f'tme cr1n n pek lediye fen heyetlerinın mes·uliyeti -- diaya göre bir s;in j!enç kızı ka- kız kararına ittiba etmemesıni rı-
büyük zayiaıta sebeb olduRunu altında bulunacaktı::-. N f • v k·ı· çırmaya teşebbüs etmiştir. Fakat 
Be1 add 1 a ıa e 11 ca ederjm> demiştir. gı- a yapı an hava hücuınla- Yeniden açılacak kurslarda pa- etraftan yetişenler 100 metre ka- Müteak~ben söz alan suclu İl-
rı.nın feci neticelerinin C?Öbierdiği- sif korunma ve siperler hakkında dar sürükledikten sonra, Bet\ıiü 

t d h h . . d . yas kendine mahsus şivt..'Silc, ôe-

h k mi.şlir ki: nı, aarruz esnasın a en nıa zurlu halka lüzu.nlu ma!i\mat verilecek şe rımız e Ilyasın elinden kurtarmışlardır. 
are etin cadde ve sokaklara fır- ve Dahiliye Vekaletinin tamimin- Bu ~adiswin ıbilahare 2 ncı A-

l k .. ı h ı· d k x. ı · c- Bay reis, ne iştir bu. Bu a-
ayıp ut e a tn e açma~a ça ıŞ- de bil'dirdi,ği esaslar polis. öekçı ğı.rceı..a mahkemesindlil vapılıın du-

mak oldujtunu bfüiirmiş, yeni tav- ve mahalle m~messilleri vasıtas· iBirka.ç gündenberi İzmitte tet- ruşması netices~nd.:? İl_v'asın suru vukatlar işi nasıl da de,ği.ştirıyor-
. l rd ı- kiklerd b ı k• ı Nafıa .. Jar. Yavuz hı:'Sı7., ev sahıb• ıı i bas-sıye e e bulunmuştur. le halka birer birer duyurulacak- e u unma ta 0 an sa'bit nnrülerek, mahkumiyetine 

V k :.1 b ı d Vnkı·ı: Alı· F"ua...ı Cnbesoy du··n o'o k "'v tınr derler 'ı"a. Ha, tıpkı öyle.> e cuet. u tavsive er e taar- tır. " " u " "' • ~ - arar verilmiştir. Fakat mahke- Haklın: J 

ruz esnasında her neye mablursa Umumi silX!ricrin k:ızılması ı- mobille şehrim.ize .ı:?elmşitir. meı temyiz bu kararı bazı ciiıet-
olsun herkesin rılduj?t: yerde kal- şinde kazalsır, mahall~ bekçilerile !erden bozmuş ve taraflar diın ye- c- Bunları sonra söylersin, sen 
masını ve bir sı~ınab ı! rmesini, belediye tem~zlik ve fen işlerı a- Yeni bir hava niden mahkemeye cı:lbedilm;ş- şimdi sorduğumuza cevab ver. 
cadde ve sokıiklarda kat'iyen bu- melelerinden ve mahkumlardan d }erdir. Temyiz mahkemesi senin hakkın-
lunmamasım bildirmiştir. istifade edeceklerdir. Hafif ceıalı enemeSİ yapılmBSI Davacı vekili Cemil Kıvırcık da verilen kararı bozmuş. Uyul. 

Memleketin her tarafında pasif maiıkumlar jandarmanın nezareti ihtimali var dün mahkemede nakız kararına masını iı>tiyor musun?> 
korunma işierlne hız verılecek ve altında çalıştırılacak VP mahküm- itiraz etmiş, İlyasın BetUlü rahat «- Uyuls~n tabi~. Deminden-
halk her hususta irşad olunacak- lara verilecek yevmiyenin miktarı $ehrin belediye hududları dahi- bırakmatlı_ğını, hatta bu sebebden beri söylcdikierim neydi. Bunu 
tı r. cüm'huriy<'t müddeiumumili~i ta- lin<leki kazalarda bir müddetten- tehdid sucuvla ayrıca A~live 8 nci demek için1i.> 

ist.a~bul VaUH~i de VPkalE>tin rafmdan vilavete bild!rilecektir. beri yapılmakta olan hava taar- cezaya veriliµ, mahküm edild iğini Müddeiumumi Tu~ud ise mü-
tamimini bütün kazalara ıtebl:ğ Kazalar kendi mıntakalarında ya- ruzlarına karşı pasif korunma tec- söylemiştir. Vc?kiP sozlerinc:- de- taleasını serdederek, eski kararda 
etmiş ve yeni direktifler verm!ştir. pacakları umumi siperlerin mikta rüi>eJeri nihayet ermiştir. Vilayet vamla, ezciimle demiştir ki: ısrar edilmesıni taleh etrrı~t· r. 
İlk i.ş olarak simdiye kadar yapıl- rmı, nerelerde yanılacağını ve is- bu ıtec.riiıbelerin neticelerini tetlcik «- Bu ~anrruzlar tevali l'tti. Mahkeme. bu cihet etrafında 
mı.ş olan si.pe.:-ler derhal temizlet- tiab mikta'":nı vösterir cetvelleri etmektedir. İlk haftalarda yapı- Nihayet kızca~ız Sütlüceden Ya- dosyayı tetkik E>tikten sonra ka
tirilecek ve Üzerleri örtülecektir. en kısa bir zamanda vilayete? srön- lo.rdan ziyade daha sonraki tecrü- 1 kacığa taşınnuya medbur ltaldı. I rarını bildirmek için, duruşmayı 

Halkın ve resmi dairelerle mü- dereceklerdir. belerin muvaffakiyetli cereyan Tek, bu adamın eHr.den kurtul- talik et~tir. 
esseselerin kendi bah.çE> ve arsala- Bundan başka mülhakatta eski- ettiği teıebit olunmuştur. İstanbul 
rında siper kazmaları ciddi surette den yapılan s:perJerle bu ay sonu- da umumi bir hava denemesı ya- r ... . "' 
takİ'b eıdilecektir. Mahnllc arahı.- na ·adar ya;'lılacak olanların liste- pılıp yapılmaması hususunda bu- ASKERLiK iŞ LERI 
rmda ıboş arsalar ve ,S?eniş açık kal- si de viiayete ctönderilecektir. günlerde karar verılccektir. 
dırımlarda. sehrin içinde ve civa- Pasif korunma işleri hakkın1a- \. --------

' 1 
,..J 

nooaki umumi park. bahçe Ye di- ki emir ve kararlara aykın hare- Tıbbi müsamere b ki 1 
~er boşluklar, "llÜnasib bahçe ve ket edenler ~ aya kadar ?ıa,:>iscc- Yedek SÜ ay yo ama arı 
at"'SaSı olmayan civardaki binala- zasına çarp:tınlacaklardır. Haydarpaşa askeri hastane~i ye-

dinci tıbbi m~amereıi dün başta
bib albay Dr. Zahid Tolun'un re -
iıliğin<le t.oplanmı,tır. Toplantıda 

Anadoluya sevkiyat ı Belediyenin bu sena 
devam ediyor yaptıracağı yollar 

Buıün iki hanı&i katarla 
Konya yolcuları ~önJerilecek, 

Trakyadan nakliyat 31 
M ayuta baflıyor 

Şehrimizden meccanen Anado
luya ~mek istiyenlerin sevkine 
dün de devam olunmuştur. Dün 
Burdur ve Akşehir yolcuları Jtön
deril~lerdir. BuJ?i1n iki hususi 
katar Haydarpaşadan Konya 
yolculannı p,ötüreccktir Konya 
yolculannın se'V'kine yann da de
vam olunacak, Cuma ~nü Kara
man, Mersin . Adana yolcuları ııön_ 
derileceklerdir. 

Trakya<lan tren ve vapurla A
nadoluya yapılacak sevkiyata aid 
hazırlıklar ikın~l edilmek üzere
dir. Trakyadan ilk meccani sevk 
kafilesi 31 Mayısta hareket Ede
cektir. Bu kafile Tekirdağından 
hare.kelle t;ehrimize gelecek. bura
dan Mudanya yolile Bursa. Ban
dınna yolile de Akhisar ve bavali
sine ~önderilecektir. 

Trakya yolcularından bir kısmı 
doğrudan doRruya Trakya iskele
lerinden vapurla sevkedilecek, bir 
kısmı da sehrimize :ı?etirilrrek bu
radan vapur ve trenle S?Önderile
ceklerdir. 

YiikMklıaldınmda iniı çıkıı 
kolayltlfluılacak, Salkı.maö
iüd - T iirbe araaı, Sultanah .. 

med meydanı a•laltalnıyor 

Belediye 1 Hazirandan itibaren 
mer'iyet mevkiine j!irecek yeni 
mali sene bütçesinde ayrıfan tah
sisatla inşa edile<:ek yolların prog
ramını hazırlamıştır. Bu progra
ma ,göre ilk olarak İnönü j(ezg!si
nin dahili yolları yapılacaktır. Bu 
yollann projelen ve keşifnamele
ri hazırlanm.ş~ır. İnşaat 40 bin 
liraya fuale olunacaktır. 

Yüksekkaldının da yeniden mo 
7.avik parke ve ,ı:?ranit bor:fürlii o
larak inşa edilecektir. Yeni yol 
ın~ ve çıkışı kolaylaştıracak bir 
şekilde olacak. beş altı basamak 
arasında bir düzl.ük bulunacaktır. 

Bundan başkn Salkımsö~üdden 
'J'lüıibeye kadar olan yolların ve 
Sulıtanahmed mevd:ınının ve Ye
ni-po!>"tane önünden Yerli Mallar 
Paı.arı yolile İş Bankasına kadar 
olan sahanm tretuarları asfalt 
yapılacaktır. 

Büıtün bu insaata aid keşifler 
vapılmış, planlar hazırlanmıştır. 
Haziranın ilk haftasından itibaren 
i~ata baslanacaktır. 

fU mevzular göriişülmü,tür: 

1 - Bet gün humması. (Dahi • 
liye mütehassısı Dr. Hamdi Erge
ne). 

2 - Ree apsesi tedavisinde aül
famit ler. (Or. Ziya Göğem). 

3 - Bir hemotorake vak'a•!. 
(Dr, Ziya Göiem). 

4 - Bir amibli dizanteri vak'a. 
ııı. (Bakteriyoloğ Dr. Razi Maner). 

Tıbbi müsamerede 'bir çok dok -
rorlar hazır bulunmu lar, istifadeli 
k.onusmalar yapmı,1ardır. 

Şükufe Niha1in kon fer nıı 
Beyoğlu Halkevinden: 
1 - 2l / 5/ 941 Çarıamba günü 

saat 1 7. 30 da Hnlhvinüzin Tepe
bnşındaki rncr:kez binnstnda Yar _ 
dımsevenlcr Cemiyeti lıtanbul mer 
kez heyeti adına Bayan ŞükCife Ni
hal Ba ar ta111Fından «Yardım ve 
§Cfkat duygulan» mevzuunda kon
ferona verilecektir. 

2 - Herkes gelebilir. 

( TiYATROLAR ) 
Beşiktaş Gürel sinemasında. 
00 :Mayıs Pazarte.ai a.kşamı 

KAN 
Piy6Sinln büyük temsili 

Baş rolde maruf film rejisörü 

Eminönü Yerli Ask-lik Şubeain-
den 

J - 2 Haziran 941 aıünü yedel.. 
aühay ve ask.eri memur ve ffn'at
Urların senelik yıoklamaları baş -
hyacalctır. Ve bu yoklama 20 Ha
zıran 94 1 günü nihayet bulmuş o -
lacaktır. 

2 - Her yedek ıübay yoklama· 
ya bizzat gehnek mecburiyetinde • 
dir. Gelirken nüfus cüzdanı, askeri 
hizmet vesikasını, aıhhi aübaylar da 
diploma ve ihb8as vcaikalarile bir. 
lilc.te IQheye gelecelderdiT. 

3 - Ahvali aıhhiyeleri dolayısi· 
le ~eye gelemİyecek derecede has 
ta olanlar buhınurea bunlar (ma -
halli hük\ımet tabibinden alacakları 
musnddak raporu aıöndereceklen 
taahhüdlü mektuba bağlannrak ve 
şubede kayı.dlı bulunduğu defter 
sıra ,numaraaım bildjrmek sure'tilc 
tuheye göndereceklerdir. l> 

4 - Şube mıntakıuıı haricinde o. 
lup da yoklamalarını yaptıracak o
lanlar istenilen vesaiki bir dilekçe 
ile bulundukları mahallin JUbe baı
kanhğına müracaat veyahud mek • 
tubla şubeye göndereceklerdir. Ve 
aaik (hal terdimcsi, terhis tezlte -
re sureti, nüftnı kütüiünde kayıdlı 
olduğu mahalle cild ve aahif e nu -
maralarını bildireceklerdir. 

5 - Y ole.lamaya gelmiyenler ve 
ya usulüne tevfikan mektubla yap. 
tınmyanlar 1076 sayılı kanunun 
madde.i mahauauna göre 50 lira 
cezaya tabi tutulacaklardır. 

)erin hangi şubelerde ihtisasları bu
lunduju. {Su, elektrik, yol, inpat.. 
gjbi veaa.ikler). 

7 - Her •iibay maha11i emniyet 
amirliğinden fotoğraflı ve tasdikli 
bir ikamet senedi getirecektir. 

8 - Her eınıf için tayin edilen 
günlerde :yoo'klamaya gelmesine ri- ' 
ayet etmcei ilan olunur. 

9 - 2 Haz.iran Pazartesi gÜnÜn. 
den 4 Haziran Çarşamba akşamına 
kadar bütün rütbe tabib, harita, ec
zacı, kimyager, veteriner, levazım 
.übaylar. 

1 O - 5 Haziran Pertembe gü -
nünden 7 Haziran Cumartesi gü • 
nüne kadar tıopçu, ölçme, ışıldak, 
hcsab memuru, muamele memuru: 
süvari; nakliye; istihkam ııübaylar. 

11 - 8 Haziran Pazartesi sü • 
nünden l l Çarpmba ak.şıunına ka
dar. Dişçi, sanayi harb, deniz, jan. 
darma, muhabere. oto, hava, de -
miryol aübaylnrı. 

1 2 - 12 Haziran gününden 14 
Cumartesi gününe ka<lar. Demirci, 
makiniat, kamacı, marangoz, imam, 
aaraç, mimar, mızıka, adli müoavir, 
mühendis, tüfekçi, ftskeri muallim. 

13 - 16 Haziran Pazartesi gü
nünden l 9 Perşembe akşamına ko. 
dar piyade sübaylar. 

l 4 - 20 HazİTan Cum:ı günü 
general ve kurmaylar. 

312-332 doğumlular 
çağınlıyor 

Beykoz Aakerlik Şubesinden: 

Tiryandafilin idar~inddt.i 392 3 
sıumaJ111ı kamyon, dün istiklal cad. 
desinden geçerken, mukabil istika
metten gelen şoför İsınailin idare
ainde1ci 1555 numaralı otomobille 
ça TP ıftJllftlr. 

Çok §iddetli olan müsademede 
her iki araba da ehemmiyetli .u • 
rette haaarn uğramıotır. 

Kaza etrafında tahkikat yapıl -
maktadır. 

Trakyadan Karadenize ~:decek
ler 2 Haziranda t~tanbuldan hart'
ket edeceklerdir. Tekirda~ ndan 
İç Anadoluya geçecekler 8 Hazi
randa Hay'Ciarpa.,.c;ada bulunacak
lardır. 

_Sinemada yangan 
Sirlrecide Azeri sinemasında ev

velki gece film dairesinde bir yan 
gın çıkmışsa da itfaiye tarafından 
söndürülmüştür. 

Vedad Orti 
ye iberaberinde büyük 'bir temsil gru.. 

pu, Kenan Güler ve arkadaşlnrı 
va.rdır. 

6 - Bu yoltlamalarda a§ağıda
k.i veaaik aeıllarile birlikte ve tas -
diksiz olarak beraberlerinde bulun .. 
duracaklardır. A - Terhis tezke
re, tekaüd emri ve diğer askeri ve
saik. B - Nüfus cüzdanı. 2 şer a
ded fotoğraf, umumi ahvali sıhhiye 
raporu. C - Mühendis, kimyager 

312 • 332 (dahil) doğumlu 
müs!im ve gayri mü lim nce 
mi ihtiyat eraun aıı~lıım ve ank.at
lıın acvkedilcceklerdir. Toplnnmn 
günü 23/ 5 / 1941 dir. Şubemiz hal
kından bulunan bu gibi erstın der. 
hal JUbeye müracaatları ilan olu -

Pazar Ola He.san Bey Diyor ki: 

- Ha.san Bey bu 
harb çıktığmdanbcrj .• 

Görülmeye baş
lanan teneke buhranı ... 

•.. Alınan t.-dbirleı i 
sayesinde yak·nda or
tadan kalk.'.ı.cakmış. 

Hasan Bey - Habe
rim var, Belediye ha
ricden yeni otobüs 2e
tirtmeğe teşebbiis etti. 

Türlı:: Ban K'lallJD.u menfaatine 

Münir Nurettin 
KONSERİ 

Kadıköy 

OPERA 
Sinemasında 

Ya.rm akşam sanı 21 dtı 
Blletler Opera. gişes&nde 

satılmaktadır. 

İstanbuldnn gelecek için vesa
it temin edilmiştir. Tel: 6082 l 
l."erlerinizl acele temin ediniz.. 

nur. 

l'lm BÜYÜK VALSiN büyüle kahramanı! FE.RNAND GRAVEY •• 
BAK.IR ADAMIN ateşli yıldızı: JOAN BLONDELL 

Bir tek taheser de birleftiler. 
Bunu yarın matinelerden itibaren 

L A L E n•ın 2 film hird~n hazırl?.d.~ğı .. §2lhane 
programda gorunuz. 

1 • KBAL AŞKI 
Fransızca 

FERNAND GRA VEY - JOAN 
BLONDE~ tahtlarını aııkına .. 
Gönüllerini sevgililerine feda 

ı eden kralların hayatından 
alınan film 

2 ·KARA BE A 
Türkçe 

DICK FORAN 
Cesareti bir destan, kudreti bir 

ehınne olan kahramanların 
filmi 

'9 ................................... r 
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[Memleket ._:a berleri) ·Son~·-·--.. :~.·~ 
Çukurovada 1 Sivasta ı KOCA us Bol uda 

Bolu valisi halkı 
bağcılığa teşvik etti 
Bolu (Husuşi) - Vali Ahmed 

Dunnuş Evrendilek refakatinde ~ 
layet jandarm.a. komutanı yatbay 
Hamdi Korkud ile emniyet amm 
Ziya olduğu halde Düzçeye gitmit 
ve orada iki gön kalarak bugün 
~ehr:imize dönmüşlerdir. 

hasad başladı Selçuki/ere aid kıymetli y f K k 
altınlar bulundu usu ır pınar 

Sivas (Hususi) - Kabak yazısı 
mvann<laki metruk mezarlı'k ana
sında inşa edilecek nafia garajının 
yertni tesviye eden amelelerden bi. 
rinin kazma ucu ile devirdiği topra
ğı ıkürekle atan Kartalça köyün -
den Maksud adındaki amele toprak 

Hububat mahsulünün geçen senelerde olduğu 
gibi müstahsilin yu:ı:unü güldürecek 

derecede olması muhtemel 
• 

Koca Yusuf başpehlivanlık sırasına 
için bütün Trakya ve Makedonyada bir 
sıra güreşler yapmış ve hepsini kaza 

Vali, Düzçede kazaya aid itleri 
:tetkik etmit ve muhtelif meaeleler 
üzerinde alikalılardan izahat alını§-
tır. 

Vali Ahmed Durmuş Evrendile1c 
Düzcenin bu seneki ziraat vaziyeti
ni de tetkikten geçirmiş ve bu mev
zuda kazanın ve mülha'katının ih -
tiyaçlannr tesbit eylem~tir. 

Halkevinde yapılan bir konuşma 
esnasında vali, Düzc:e gibi toprakları 
mümbit bir mıntakada bağ yetişti
rihnesinin de mümkün ve tabiatile 
istifadeli olduğunu iıaret ederek 
yaptığı tetkiklerden Düzçede bu 
verimli mahsul ile hiç meJgul olun. 
madığt ve hatta tecrübe edilmediği 
neticesine vardığını söylemiş ve 
önümür.deki çubuk dik.me mevsi -
minıde bağcılığa doğru bir adım a. 
tılrrsa vilayetin yardımda buluna -
cağını vadeylemiştir. Bay Evrendi
lek, kazada henüz twmmüme bat
lıyan fındık ifine de gerrni veril -
meısi temennisinde bulun.mut, ya -
pılacak zirai 'hamlelerin daima ala
ka ve müzaharet göreceiini söyle. 
mittir. 

Vaünin bu alahları o.lzçdileri 
memnun etrniftjr. 

altındaki altınları görerek cebine Bir aralık her nasılsa Memiş, 
sakladığı sırada diğer ameleler ta- Aliçoya daldı. Ve iki paçasını cli
rafından görülmüş ve saklamalan. ne geçirdi. Bu çok tehlikeli bir ka-

l' na mahal ıbnakılmadnn yakalanan pıştı. Hanın pehlivan olsa, sırtüstü 
amelelerin Üzerlerinde çıkan 16 yere yuvarlanır ve yenilirdi. 
altın müsadere edilmiştir. Bu vaziyot karşısında ahalı ol-

f 
Altınların üzerinde 661 tarihi duğu yerden fırfadı. Meyd ·nda 

okunmaktadır. Bu tarihin Selçuki- bir kar.gaşahk husule geldi. Her
·.·-' _ _,..,. ler devrine aid olduğuna nazaran kes: Aliçonun yenilecct?ine kan: 

1 altınların tarihi bir kıymeti olacağı oldu. 
kuvvetle tahmin edilmt!ktedir. Bu Fakat, Aliço bir an içinde has
sebeble mezkur altınlar maarif mÜ- mına mukabele etti. Ve Memiş! 
dürlüğüne teslim edilmiştir. kuvvetli bir kaz kanadı oyununa 

Bartm öğretmenlerinin 
toplanllsı 

aldı. 
Şimdi; Aliço, Mem!.şi büküp çe

virerek ve paçalarmı sökerek yen
me~e. Memiş de paçalar elinde. 
Aliçoyu havalafidırarak sırtüstü 

Bartın (Hususi) Köy okuL y<!re vuıımağa çalı$1YOrdu. 
C .......... ,_.i yd arpa meh...d& patoda çekilirken ~ ları öğretmen - İki zor kuvvet, karşı karşıya 

Ceyhan (HlMtui) - ÇukuTova-ı lerde ofilİn bu vadide faaÜyete geç leri, 19 Mayısta, gelmişti. İş meharetten çıkmıştı. 
da hasa.el başlamıftiT. Bir taraftan mesi pdt muhtemel görülmektedir- maarif memu • Nihayet; Memişin elleri, Aliço-
miistahail arpa mahsulünü biçerken, randıman ve kalite dü§künlüğünün runun reisliğin - nun zodle paçalarından kurtuldu. 
diğer taraftan da harman haline izalesi cihetine Kidilmiş olunabile • de Ve gene AU.çonun oyunile ve zo -
getirilen bu arpa mahaulkri har - cek.tir. Fakat ne de olsa ve bilhassa sene eonu rile sırtaşağ'ı oldu~u yerde yenil -
man patoalarile hani heni çekil • bölge köylerinin umumiyet itibarile toplantılarını ya di. 
mddtecür. Ayas böl,ıeainden gelen anlattıklarına nazaran, bu yılk.i hu- pacaklar ve ka. Bu boğuşma ve çekişme ancak 
haberlere nazaran, birkaç güne ita.. bu'bat mahsulünün geçen seneki re. za maarifi hn 1 beş dakika sürmüştü. 
dar ıbuğdayların da biçilmesine kolteden daha çok olması bekle • kında göı Aliço; Memişi yener venmez, 
başlanacaktır. Bu bölgenin hububat nirken bazı tahii engeller yüzün - melerde bulu _ göğsüne ayağile bastı ve bağırdı: 
maheuHerinin geçen senelerde oldu den, yani havaların müsaid gitme - Ülen susak ağızlı aldın mı al -

Yaz kampı için lstanbuldan ğu gibi müstahsilin yüzünü güldüre mesi ve hububat biderinin ekildiği naraıc •ene •o - tmcazıan... * 
k 

cek deTecedc iyi ve verimli olduğu gü~lerde yağa~ fi?detli ve de.~amlı nu itlerini tan. İşte; Filibeli Kara Ahmedin ve 
gelen o ullar söylenmektedir. Fakat diğer bölge- Y.•gmurlar netıceaı olarak,, mustah. zim edecekler '". LI!Jmı" Karalalı İsmailin öç almak için 

~ lerdeki huituba.t mahsufiinün evvel aıt tohwnunu tam ve vaktınde eke- dir. Resim maanf memuru cu K y f Kırk d .. 
Bartın ( Hususı ) - fstanbul ._., il d d ld .. h be memit ve tarlaaının bir kıamı bot Erdemi aöeteriyor. oca usu u, pınar a ~re.s-

ki · 1_1a '- rt c yı ar Mı un o ugu a r ve l '"" tir~ nohlivan Ali--.ıan sonra msesız çocuıı: n ıı:u am\a Y\J'f • • • . .7 kalmıştır. Keza şu gün erde yağ • ................. ,.,.... "'vu 
dundan 88 talebe ve pansiyonlu o- nlm.~lttedır. Zıra, hububat mahsulu maeı heltleaen bol ve bereketli yağ- Bartında tek tip ekmek Kırlcpınara hakim olan Atlalt idi. 
kuldanda 125 talebe, beraberlerin. henuz kemale~ ermeden anz . olan mmlar da yağmadığı takdirde, * 
de 19 öğretmen ve memur, 11 müa kınacık haıtalıgmın, gerek kahte .''!e luamı k.iillisi halen toprak içerisinde Bartın {Hususi) - Hükumetçe Neyse; gelelim Koca Yusufa, 
tah<lem bulunduğu halde, ya:r gerdue rekolte bakımnndan muı. bulunan ve kuru topraktan bir tür. üç vilayette ilan edihniş olan yüzde Koca Yusuf, ba.~peiılivanlık sırası
kampı için Bartına gelmişlerdir. Bu tah.llilfo ayeyhine olarak. hayli mü : lü gıda alamıyarak toprak üstüne ı 5 çavdarlı undan tek tip ekmek na ge1mek için Bal~anları aştı. Us
okullann Bartında kafdıklan müd- eaır ohriuttur. Maamafih, elde edi- çıkamıyan pamuk biderlerinin de f.omıülünü şehrimiz fırınları da tat.. tası Karalalı 1smaıl, ve arkadaşı 
d'Ctçe idare ve depo işleri ve revir. lecek hububat nıahs"lünün hemen çüriimesi ve bunun netice.. olarak bika başlamışlardır. Geçen Pazar Kara Osman ve Çakır Ali pehli -
leri Orduyeri okulunda olacaktır. firndKlen toprak mahsulleri ofisi bu yılki pamuk rekolte9 inin de u- gününden iu"'baren çıkarılmağa baş vanla, Serez, İskeçe, Gümülcine, 

Misafir okullar iki ,pat!ide gel - vasıtasile miietahsilden mübayaa • mutandan aşağı olacağından müs- \anan bu ekmeğin ~ilosu. l ~ ~uruş Kavala, Manastır, Selanik, Ko.wa 
mişler ve gelişlerinde, vapurdan is.. aına başlandığı takdirde • ki bugün- tahsil endite etmektedir. 1 O para olarak tesbıt edılmıştir. gibi pehlivan yuvalarım dolaşaı·ak 
k.eleye kadar olan nakil işleri kay- ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••·-··-••••••••••••••••••••••••••••• .. ·--- ......... --- tanınnıış pehlivanlarla boy ölçüş-
makamımızın alakası, belediye ve ( ) 1 tü ve yirmi beş yaşına kadar Ru-
maarifin yudımlarile temin edil - Eskı·şehı.rde hava şehidleri ihtifa i meıwe kimse onun sırtını yere 
mittir. getiremedi. 

Artık; Koca Yusufa başpehli -
Bu okullardan fa.kir çocukları r vanlık ~reşi yapmak düşüyordu. 

kurtarma yurdunun küçük san'a.tlar Fakat: Adalılı:ır, Karagöz Aliler, 
atelyesi de vardır ki, burada yetişen Katrancılar, HanQU, Pamukçuklu 
çıocuklar hayata san'at aahibi ola - Osmanlar, Mümin Hocalar. Kurd· 
nk katrlm.aktadırlar. dereliler, Fihz Nurullahlar, Kara 

Misafir olrulların gelişi ıniinaae- ... ,. Ahmedler ve ustası Hergeleci tb-
betile HaTkevi salonunda bir top - rahim pehlivanla':' gibi pehlivan -
Jantı yapılm~ ve maarif memuru i !arla daha b:>y ı>lç-hmemiş idi. 
Hilmi Eirdem miufirlere hoş geldi- i Ustası Karalalı İsmail ıbu pehli-
niz demiftir. , vanlarla müteaddid .güreşler yap -

Kamp için memleketimize gelen tığından ayarlarını biliyordu. 
mektebli yavrularla öğretmenler, Ve. Koca Yusuru doğrudan doğ 
kaymakamımız ve öğretmenlerimiz ruya Kırkpınara l?Ötürüp başpeh ~ 
tarafından ayrıcıt ziyaret edilt-rek Jivanlar ~rcşine sokmayı istiyor. 
bir şeye ihtiyaçlar olup olmadığı du. 
sorulmuştur. Yıusuf; Kırkpınara meshur Ça-

En son olarak bir dolı:tor bayan, kır Ali pehlivanla ~eldi. Ustası İs-
iki öğretmen ve 7 talebe ıtdmiştir. mail pehlivan yanlarında yoktu. 

· h k ı · L _. 1 Ça'kır Ali: Aliçodan sonra ~elen 

Sivas öğretmen okulu 
son smıf ta!ebelerinin 

müsameresi 
Sivas (Hususi) - Cumartesi ge 

cesi Halkevi salonunda büyük ve 
güzide bir kalabalık önünde öğret
men okulu son sınıf talebeleri tara
fından bir veda müsameresi tertib 
edilmiştir. Gençler büyük bir mu -
vaffakiyetle «Mavi yıldırımıı piye. 
sini ve cc Çapanoğlu ıı komedisini 
temsil etmişlerdir. 

Kırkından sonra saz çalmak bu
na derler!... Aman ne tuhaf, olur 
şey değil!.., 

Diyordu. Bu zehir ~ıbi sözlerin 
yalnız v~ taallUk edenı Naimeyi 
müteessir etti. Hı~kınkları haber 
veren bir sesle: 

- Kırkından sonra ne demek? .. 
Yaşım tam otuz dokuzdur ... 

Dedi. Bir ay sonra Naime do -
!umunun elH ü.çiincii yıldönümü
nü ıtes'id edecekti. 

Sülün şimdi duv:ırda asılı eski 
bir Venedik aynası - Turhan Bey 
antikaya meraklıydı - karşısında 
laravatını dıüzeltırken Naimeye 
indirmirs oldu~ darbenin zevkini 
sıcak bir Jriinde yudum YlJdum i<;i· 

Eak.itelm (Hususi) - Hava fC· 
hidleri ihtilali burada çok güael ve 
canlı bir tekilde yapılmıttır. Şehrin 
aelteri ve mülıki erkanının ve binler 
ce halkın iftirak ettiği merasim<le 
heyecaftlı nutuklar söylenmiş, ıehid 
lerinWıin ruhları taziz edilmiıtir. Bu 
arada hava okulu uçak öğretmeni 
Cevad Ytıkay"ın eşi Servet Yukay 
söylediii bir nutukta tchidlcrimizle 
yaşıyanlarımız arasındaki büyük 
bağlılığı canlandırdıktan ıonra de
miştir ki: 

«- Allahnnız, Atamız. bayrağı 
mız ve. ulusumuz sizleri bizlerden 

len buzlü ~t gibı duymaktay
dı. Naime ise darb~n:n tesirinden 
kurtıulmaia çalışarak gölümsüvor
du. 

- Ne o cici? ... 
- Vakit geliyor dedik va .. . 
- .E .•• Pekala ... Gidelim .. . 
- Sen de beraber mi gelecek-

• ? • 
sın .... 

- Senden b.r dakika bile ayrı -
lamam ..• 

- Amma gülünç oluyoruz ... 
- Ne münasebet? ... 
- Talbii! ... Arka~aşlann bizi 

beraber ~nce ~lü.msedikleri -
nin farkında mısın? ... 

- Bana ne! ... 
Sülü.la b~lü!k Naime.yl kati 

pek. fazla seviyor. Çünltü sı.zler ka tn ° an bu kı~letü fall'llıyet ere bütiin ibaşpehlivnnlar gibi namıdar 
ramanlığınızı vazifeşinulığı-nızı ~u~~ 90nsuz sabırlar dıler ve Ulu Ata - bir müsabıktı. Ne olur, ne olmaz. 
ve hayrağnnıza kartı sadakatınızı türle senden de bugün Türle genci diye Ali ile eş tutup çıl~ar yapa
ieıbat e<lerek gittiniz. Acınız ?1~ • ve Türk kadını namına bir şey is- caklardı. 
habbet ve sevgileriniz ~~lb~e~mıze terim. Gösterdiğin yolda hepi • Türk pehlivanlığında çılgar de
metanet, kudret ve ener.ıı. ~sun ve mizden önde giderek ulusal öde • mek; birkaç pehlivanın anlaşıp, 
kahramenlıklarınızla tarihımıze zen vini canı"I öd" !Adi .. · bir pehlivanı ortadan yok etmesi · 1·1c • N l T·· k ne e eyen ev a arın o.zız gın r venyor. e mut u ur an h . . . . demektir. 
1 . ki baü.rlarında sizler gibi kan. ava vehıdlennı senın kollanna bı.. y . iki" ehi" b' ....... ı.ı· erme .,. . . rakıyorum B .. . O 1 k anı, p ıvan ır tJ=ı ıva-
ramanlar :retittiriyorlar. Yerlerınız- · . ugun. n ara arşı o- na karşı birleşırler... Biris: bir 
de rahat ve üzüntüsüz uyuyunuz. lan acı, •evgı, saygı, muhabbet dolu sıün çıkar glirf'sir hasmını saat -
Arkanızda lbır&ktığınız evlad, eş, hisleri~zi ancak bu ıekilde tatmin lerce yorar. Ve' n°eticede hasmına 
anne ve kArdeşlerin için hiç bir ü • edecegız.>ı pes eder. Ertesi gün yapılacak ~Ü
züntü ve dütüncenizin kalmamasını Resimler genç hatibi .ihtifalde reşe di~er. tek hasmı çıkar ve bir 
isterken sizlere bizlerden daha ya. konuşurken gösterm~ktedir. l?iin evvel vorı?l!n düsmüs olan 

YAZAN : EKREM RESID 
derecede üzmüş olduğundan hid -
detlenmeği münasib görrniyerek 
Naimeden yakas·nı tatlılıkla sıyır
mağı dü~ünüyordu. 

- Pek iyi amma benimle ta 
Gardenyabara gelmek külfet değil 
mi? ..• 

- Senmle beraber dünyanın ta 
öbür ucuna giderim ... 

Hava pek ivı değil _galiba ... 
- Ne çıkar ... 
- Nafile yere yorulacaksın! ... 
- Yok canım, }Ok şekerim, bi-

lakis, biraz .(?ezmiş, hava almış o
lurum ... 

Kurtulmanın im.kanı yoktu. Bu
nu Sülün anladı ve çarnaçar Nai
mel}b kendi~le beraber Oardeny4 

bann kapısına kadar gelmesine 
müsaade ebti. Burada başka bir 
merasim vardı. Naime bir türlü 
ayrılanak istemezdi. BiT müddet 
da'ha seVj{ilisile kalmak jçin bin -
bir hileye baş vururdu. Tam ayrı
lacakları sırada söyliyecek mühim 
bir şey olduğunu hatırhır. fakat 
ne olduğunu bulamaz ve sözde 
bulmak için birkaç dakika ıeçi -
rirdi. Sonra tenbihat başlardı. 

- Sakın yorulma, sakın terle -
me, sakın fazla içme, dışarı çıkar
ken paltonu iyice kapa, boynunu 
sar, sakın üsüme, taksiye binsen 
iyj olur... , 

Bu maderane nasihatler çok ~eç 
meden başka bir mahiyet alırdı: 

- Sakın yaramazlık edeyim de
me ... Sonra karışmam ha ... 

Bu tatlı tehdidler de ~ali kı'l'lt
malar. sahte ~lüşrr.elcr arasında 
edilen: 

- Beni unutma ... 
Tenıbihile nihayet bulurdu. 
Bu progrıım bu akşam da har -

fiyen kra edilmiş, Naime birkaç 
el işareti.ederek uzaklaşmıştı. Sü~ 
lün derin bir of çekip rahatça ne-

fes al'dıktan sonra kapıyı açtı ve 
içeri girdi. İstirahatlerine tahsis e
dilen odada san'atkarlar Dürrü -
nün etrafında toplu bulunuyorlar
dı. Sülün kimsev~ merhaba de -
meden - adet değildir - bir iskem 
le çekip oturdu. Sonra baş panna
~ile başındaki son İ~iliz modası 
siyah şapkayı arkaya doğı:u itti. 

Dürrü, hafif bir öksürüşle bo -
ğazını temizledikten sonra söze 
başladı: 

- Arkadaşlar ..• 
Meharet ve marifetin öl(furil 

muvaffakiyet olduğunu kabul e -
dersek Dürrünün çok marifetli ve 
ve çok mahir olduğunu teslim et
memiz lazımdır; çünkü o akşam 
büitün san'E'Jtkarlan A'Pustolun 
cambazhanesine avdetlerini temin 
etmişti. 

* Provalar haraı-etl~ devam et -
mekteydi. Fakat henüz kimse ll
kırdısı sık sık edilen Hava-Civayı 
«örmem.işti. Bu mevzu· etrafı):ıda. 
bir hayli merak uy~ birçok 

pehlivanı halinden istifa 
ye~crdi. 

Işte; Koca Yusuf da 
pınara gelirken, ne olur 
diye arkadaşt meşhur C 
yanına alm•-ş ve çılgar $! 
mağ'a karar vermişti. 

Bizim bu alaturk:ı C! 

nelmilel amatör gureşle 
vardır. Milletler biribirl 
lice esenleşil"ler ve hası 
çılgar yapar!ar. (Olim pı 
reşlerinde elyevm çılga 

Güreşte çılgar :nüh 
çıl~ar He meydand'.l es 
en namıdar b:r pehlivanı 
tadan çıkarmak mümkü 

Tek başına; senelerce 
yerinde başpehlivanlıi?ı 
etmek zorcadır. Düşünün 
liço, tam vırrni yedi sene 
şına en nanııdar pehlivan 
garlarına ka?"Şı koymuştu 

Koca Yusufun Kırkp•n 
diki sene maltim değildir. 
nelerlne doğ,ru geldiği ta 
dilebilir. 

* Kırkpınar, şimdi Bulll 
da kalan bir yerdir. O 
bütün Bul~ristan .ııibi b 
Türk imparatorluğuna 
Her sene bu yerde Türki 
pehlivanlık müsabakaları 
dı. Bütün Rumeli, Anadol 
lan ,deıvlet ricali. et:ncıbi 
ve halk Kırkpınarda t 
Her sene bu güreşlerde 
halkın otuz b~ni huldu~u 
dilmiştir. 

K1rkıpınarda ~reşler 
dan b\r hafıta evvel, ayan 
çadırları kurulur, ahali d 
uyarak çadırlar kurarJa 
R'lireşler bir hafta sürerdi. 
lerin zamanı sonıbahar:ı 
ettirHirdi. Üzüın zamanın 
ması şarttı. 

Türkler, başpehlivanlık 
bakalannı harmandan sonr 
züm zamanında yaparlardı· 
de sudur: 

Çiftlik sahib!erı, l< 
harmanlarını yaptıktan son 
ğün yaparlardı. Pehlivanıar1 den şehre. köyden köye do 
düğünlerde güreşirlerdi. B 
reşler onlar için Kırkpın 
hazırlık olurdu. Ayni zama 
başpeillivanlık müsabakalar 
dar idmanlasmış olurlardı. 

Üzüm zamanı, pehlivan! 
besi zamanıdır. Doya, do}a 
yemiyen bir pehlivan giırcS 
maıxiı. 

Rumelinin, Anaciolunun 1' 
kasabalarında harmandan 
düitiinlerde ,güreşen Türk 
vanları bir yandan da bağl:ı 
züm yiyerek kendUerinı beSI 
kerleroi. Gunde bir b&tmarı 
yerlerdi. 

Nihayet; üzümle beslene 
ğün ~üreşlerıle idmanlarını 
mamlıyan pehlivanlar. başpe 
vanlık müsabakalarını yaprı1 
zere Kırkpmarm yolunu tul 
dı. 

Harman sonu, düğün (!ilft' 
rinde. pdhlivanların bakırrıs 
çelimsizleri. hastıı lan a vırd 
du. Kırkpınııra tabiatıle sccı 
~elirlerdi. Kımin, kiminle ıııt 
ve boy ölçüşcce,ğ'i, gene kirY11 

minle eş tutup çı1!'ar vıı 
taayy,00 ederdi. (Arkala 

şayia, rjvayf!t, tevatür, ded1 

dolaşmaktaydı. Fakat '1erek 
tol. ~erek Melpomeni. ııerelt 
rü bu.hususta tam bir ketıı 
muhafaza etmekteydiler. Bil 
beble kitn.lle kat'i bir c;ey sö0 
yordu. 

Provalar, her prova gibi isi 
sız, ne.ş'esiz yapılmaktaydı. Y

0 
~n çehreler, soluk benizler. 
kularını alamamı$ gözler, Y' 
rı kaldınlmış paltoların içınd~ 
ıiilen vücudlar Ap:.ıstolun te 
i<;in sarfettil?i gayretleri akirYl 
rakıyordu. Daha şimdiden (P 
viıs) tabi.r ~ilen birinci ilAnlıtf 
kaklaroa duvarlara, $Ul'aya b 
ya yapıştırılmıştı. Fakat ~ .. ı1 
temsil hazır de~ildi. Temsil "· 
tının esrarına vakıf olmıyan 

kimse bu provaların birinde 
lunmuş olsaydı temsilin bu 
le iki sene sonra bile verile 
celine hükmederdi. 

. (Aırba _, 
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andiçtiler 
l~f ı 1 iftCi savfalla) 

...... mektebin ha devre birin
~d Akhan bir hitabede bu

' mezun arkadaşlannı.n hia-
tercüman olarak memlelr.~ 

etlerinde üzerlcrine düıen va -
' canla haıla ve tt.m bir fera. 

"-'~apacaklarını bildirmitfu. 
~d Akhanın bu eöylemden 

ıeçid remı.i yapılmıfbr. 

IS mektebindeki merasim 
~ bu roüDuobetl.o saat 16 
Po'- mektebinde ıehid pou.l.r, 

Önünde bir tören yap.lrın4 • Maatil V elıili mrthna .öyliiyor 

Çılgın İstanbul 
( B.tt-afı 5 iDc:i aylada) 

rak babasının sa~ koltu~a ~irdi. 
Kadelıkar Abaza oğlanı da sol kol
tuiundan tuttu. Kethüda Mebmed 
Pqa ile İzzet Ali Paşa da uzanıp 
ellerinden tutarak, Mu1'sin Cele -
bi kölelerinin iki™=i alkış tufanı 
araamda, sadrazamı kayıktan rıh
bma. tüy _ıibi alıverdiler. Genç 
Mehmed Paşa, hamamcı kızı Ley
la· hatuna: cBuyur kadınım!> d iye 
iltifat ede!'ek hanendenin elinden 
tuttu ve rıhtıma onunla berabeı' 
atladı. 

S.yfft 1 

Büyük Fransız ve İngiliz Edibleri 
tam bir uhuvvet, bır müsavat ta
hayyül etti; hükümdarları indir
mek, dinleri yıkmak 1iz.ıın ~e.lece
ğine hükmettL 

İngiltere J(ibi mü~ ·ntizama 
o derece bağlı o1an ve an'anelerin 
d~ına çıkılmasına h · ç müsaade et
ıniyen, ve fıtratı dine, mevzu'ata 
sıkı sıkı yapışık bir cemiyette bu 
yolda fikirlerın nasıl telakki edil
miş olacağı düşünülsün. 

Bu mü taleaları Taine-in kita -
hından telhis c.>dıyorum. 

İşte bu suretle kendi ma'.küs ta
lihinin eSbahmı knndi ellerile icad 
ederek !hayalinin tahakkuku müın_ 
kün olmıyan mefruz saadetlerine 
gözleri dikilmı $, fakat asıl haya -
tının sefalctlerle, işkencelerle dolu 
saflıalannı yaşarken yıprana yıp
rana, he~ biraz daha hırpalana 
hırpalana vürümek istedi. Dünya
nın iç.inden yolunu l{Örmiycre.k g,e
çiyor, ayaklarına dolaşan ~!ardan 
sendeliye sendel'ye yuvarlanıyor
du. Onun kadar fikri yükseklere 
çıkmak istiycn, insanları oldukla 
rından başka ~ormel{e çalışan, ha
kıkatleri havsalasına sığdıramıyan 
bir hayal adamın'a. pek nadır tesa
düf olunur. 

Gene Tainc bu neviden müla ~ 
hazalarda devamla ilave ediyor: 

cİşte bunun içindir ki eserlerin
de hakıkatlerd~n. insanlardan bah
sederken cl!;mi olmıyan haya
letler icad ctm'ştir, onun dünyası 
hep bizim asıl dünyamızın dışm 
da kalmıştır. Hayatın kanunları o
nun eserlel'inde ya askıda kalmış 
yahud büsbütün de_iiişmiştir. Fi -
kir bunların arasında bulutlarda 
görülen ,garib temasil ~ibi dalga -
lanarak, kardan ve altından libas
lar içinde değişiklikler ı,gösteren 
şekillerın temevvüçlerine dalıp şa-

lstanbul borsası 
~/6/lHl a9lhf - bpanı.t fiatlan 

ÇEKLER 

A'1bf ft 
Lond.ra 1 SterllD 
Hew-Yort 100 Dolar 
cenene ıoo tnio. l'r. 
Atin& 100 IJrahml 
Madrid 100 Pe9el.a 
Yokohama 100 Yn 
Stokheılm 100 ineç rr. 
Altın 
24 ~ t1llçe altın 

Faam ve Talavillt 
itramiJeli ,, 5 1931 

IU:>anıt 
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Hikaye: Gece gezinen adam 
(e.,tarafı 5 inci sayfada) 

a)taçların dibine blktığmı gördüm. 
Ne arıyordu?... Böyle geç vakitte 
hangi karanlık iş onu buraya çe -
ki yordu? Pek yakında. lbahçelere 
açık bir pencere R()rünce, ansızın 
cBu, bir hırsızla diye düşündüm. 
Şimdi onun. merdi.venini lb~narun 
cephesine dayamasını ve salona at
lamasını bekliyordum. Fakat bila
kis yolunu saptı ve ~azinodan u -
zaklaştı, peşini bırakmadım .. 

şünmeğe vakit bulamadım: kom
şumun a~ır adımları merdiveni çı. 
kıyordu. Muhakkak sanırım ki sa
rarmışım<lır. 

Kapımın önünde durulduğunu 
işittim. Sonr~. çekinerckten kapı
ya vuruldu. 

Kat'i kararımı verip rovelverimi 
cebime koyarak açma~a giU:m. A
dam, sıkılgan bir tavırla, içeriye 
girdi. Söylemeğe başlamasını bek
lemeden, bürudetle ona dedim ki; 

SON POSTA 

HAVALAR ISINDI 
HAŞERAT CANLANIYO 

YUVALARINI 

ile tahrib ve imha ediniz. 
Sinsi sinsi adımlarım beni kor

kutuyordu ve onu takib için koru
lar boyunca adeta koşmağa mec -
bur kaldı/!ım zaman, öyle sanıyor
dum ki, örselenen dallar u;?ultulu 
bir .ı?iirülü ile dikiliyorlardı. 

&nden ne istivorsunuz? ..• Si
zi haber vermememi bana yaivar

Ağız ve boğaz iltihabları Rida 
diş suyu mahlulünün gargarası He 
şifa bulur. Salgın hastalıklarda gar
gara yapıhnası tavsiye olunur. 

mak mı? Faydası vok ... B2n bili· -------------
yorum ne yapaca]!•mı ...• Tokad Sıılh Buknk hakimliğinden: 

O, sanki bir omuz silker ~ibi 

Sinek, tahtakurusu, güve, bit ve bütün haşeratı bir saniyede 
itlaf eder, kokusu latif ve sıhhidir. 

Birdenbir". vücudumun ani bir 
büzülüşü ıle bir çarpıntı ı?eçir -
dim: adam tevakkuf etmişti. Bir 
şey gördüi!ünden, bana doğru iler. 
liyordu. Ben krndiıni toplamış, 
yumruklanmı sıkmış. mukabeleye 
hazırdım. Faknt beni fırkr>tır·edm 
çayırı .geçti, birkaç adım viirüdü 
ve nihayet bulmuş olduğundan 
merdivenini kovdu .. Be!lim mik
natislenmiş nazanm onunkinı ta -
k"b edivordu. O zaman ölümlü ~a
nimetini l?Ö .. düm; a'nlmış bir a -
damdı bu, asılmış bir adam .. 

vaptı ve söyle mırı tdandı: 
cHiç şiiphc yok. siz bir takım 

şeyler tasavvur ettiniz ... Bövle ta
savvur etmı;-J?e rneobursunuz. çün
kü anJıyama7,sınız. Zaten be11 de 
bunun iıcin sizi görmeğe ,geldim, 
zira boşbo_ğ;ızl:klar yapılırsa ihti

Tokad haz.ne! maliyesi ıle Tokadın 
Soğuılqıınar mahallesinden Tonwlu 
oğullarından Hacı Hasnn karısı Zari 
fe aralarında müşterek Tokadın Ka. 
şıkçı mevkıinde şarkan Rum Aliksar 
Dudu iken ihalen muhacir Halil bağı 

Piyuada FA YDA'ya l:enzer Ye onun yerine Avrupa diye uydurma bazı markalt' 

vermek istiyorlar. Bunlann ekaerisi adi gaz ile boyadan ve biraz da naftalindllJ 

yapılmaktadır. ALDANMAYINIZ. FAYDA yı ısrar ile iıteyiniz. 
HASAN iaim ve markasına dikkat ediniz. HASAN DEPOSU 

mal yerimi kavbcder·m. 
Kendimi tutamıyarak: 

gaı'ben Kaşıkçı bağları yolu, cenuben 
Geksi deresi yolu, şlmalen Güzeloğlu 
Seyid bağı Ue mahdud ve tapunun r------------~~----~~..-'!""!,... ... ...,~,,.~"""~~~ ...... --... lmll"J._. ... ______ ,_k5 __ ..., ____ ..,..~1 
Eyliı..l 939 ve Ağustos 929 gün ve 7/8 ı ~· ~ 

- Ne yeri? 
Diye sorduijl. 
- Gazinodald. yahu! ... Anlı -

Ümi<lsizin .ipinı bağlad.ğı dal a
ğırlık altında eğıld ~ncie?ı., ada -
mın ayakları hemen hemen top -
rağa dokunuyordu ..• Büyük pal -
miye, ince ip. cansız manken, va. 
zıh surette resmedilmiş bir tek 
gölge teşkil ediyor ve bu dur.ırun 
ufkun üstünde bir dekora o kadar 
benziyurdu ki, ilk irkilmeden son
ra, sahneye, acı V\! şaşkınlık veren 
bir tablo ~i ·heyecansız bakıyor
dum. 

yorsunuz ya. her ı:?ece, intJhar e
denleri keşif için dolaşmak vazi
fesile ben mükellefim ... Eğer on
ları cebleri boş. tamamile dekave 
bulurlarsa. bu, müesseseye zarar 
geUr"r; işte bunun için. ben. cüz
danları donatıyor. onları biraz pa
ra ile dolduruyorum ... Görüyor
sunuz ya, hakiki bir itimad vazi
fesi. .. Ve sonra, intiharı izah icin, 
onların ceıbine b'r kadın mektubu. 
bir kat'ı alaka mektubu sık~tırı -
yorum .•. Böylelikle <'hu, bir aşk 
kederi<iir• diyorlar. Ve herkes de 
memnun oluvor. Bu iş için pek na

Gece gezinen adam merdiveni
ni açmı.ştı ve kend sinin asılmışa 
do(!r.u ç:W.ı~nı gördüm. Onu yok
ladı, çevirdi, ceplerini aradı. Son
ra kendi çantasını araştırır gö -
ründü ve tekrar ölünün ceplerini 
araştırma~a başladı. 

muslu bir adam Iilzımdır. 
Adamcajtıza havretle bakıyor -

dum ve do~rusu. bir lahza bile, 
vatan söyliyebilmesine ihtimal ve
remedim. 

İ4.;inde altınlar şıkırdıyan çan -
tasını sallıyarak: Bu defa anlamıştım, ne yaptı~ı

nı biliyordum: intihar edenleri so
yuyordu. 

- Yalnız, dıye tekrar söze baş
ladı, yalnız bu akşam talihim ya
ver olmadı: Üç kişi i<iiler, ben de 
ise yalnız iki mektub vardı. Bu-

Bir lahza kendi kendime, su -
nun yakasından vakalayun mı, hay 
kırıp başkalarını çağırayım mı, 
şunu bir yumrukta yere sereyim 
mi dedim. Fakat ışte artık komşum 
yavaş yava~ tekrar merdivenini 
büıküp ıkapayor ve çantasını tekrar 
sırtına atıo, .taciz edilen asılmışı, 
sanki terekesi deniz rüzızarıle sar
sılıyormuş gibi, beIJi belirsiz sal -
!anmakta bırakarak ayni. adımlar
la yeni<len yola koyuluyordu. 

nun için, sizi yazı yamı2'ınız ci -
hetle, bana küçük bir hizmette bu
lunmalısınıı. Bu saatte yazıha -
nedeki mösvöler yaıtmışlardır. fa
kat siz bana üçüncü mektubu yaz. 
mak isterseniz bu isim yoluna J!i
rer ..• KüQilk kızını bunu kopya e
der, alışıktır o; zira. hakçası, bir 
kadın yazısı lazımdır .... 

Hala şaşkın, fakat ayni zaman
da bu gari 11 ·şe heveslenerek kom
şumu eıvi dar takfb ettim. Uy
kusundan a.diııt!ın olup kalkan kız 
cağız, sumertiııin altından. köşe -
sine bir rakam nakşedilmiş olan 
mavi bir kağıd ~ıkardı. Mekteb -
deki gibi, uslu uslu, kalemini ağ -

Adam çok uzağa gitmedi. Yüz 
adım ötede, hiyabaıu taki'b ede -
rek. bir bahçe kana.pesinın yanın
d.a durdu. Orada bir adam uzan -
mı.ştı, yüzü yıldızlara dönük '4e 
yere kadar uzanan elinden siyah 
bir nokta halinde beyaz çakıllara 
rövelverini düşürmüş bir adam. 
Bir saat eıvvel işitti~im gürültü bu 
itli. Cesede dilmiş olan komşum 
onu çeviriyor, öteki gibi üstünü 
başını ara$lırıyordu. Bu defa ne 
olduğunu anlamadan şunun farkı
na vardım ki. rövelverin yanına 
iyice R()ze çarpacak surette m~k
tub ~ibi beyaz bir şey kovuYordu. 

Adamı soydukıtan sonra, gece 
seyyarı tekrar merdivenini aldı ve 
ışıklan yakıp dolasmasını bıtirme
ğe acele eden bir fenerci ~i sü -
ratle merdivenleri indi Bu defa. 
sanki mevkii tanımış gibi, tered
düd etmeden ,lltdlyordu. 

Şimdi, arkasına dönse beni sak
lıyacak hiç bir sev o1m:ı.dı~ndan, 
peşine düşemezdim; fakat ilk kor
kuluktan sarktım ve onun tesviye 
edilmiş toprab çıkt•itını ı?Öfdüm. 
Aldanmamıştı: b.ir adam taraça -
dan yuvarlanmış ve vücuıdıü, iyice 
yat~ınlmıs kumun üstünde li!a -
rfu siy~ ~ir vığm hasıl etmişt.i. 
Komşmn merdi,·enıni duvara da
yadı ve şöyle homurdandıl•nı 
iş)ttim: 

~Hep ayni mahalde ... ~ 

zında emerek bekliyordu. 
Ona adi bir şey söyleyip yaz -

dırdım: cBana gücenmeyin ... Size 
verdilim kederden dolavı affınızı 
dilerim ..• Bu çı~ınlı~h unuta -
hm ... • Fakat bir taraftan dikte et
tiriıiken. çiçek aQmış bir mimoza
nın ko]qılu g-ö~esinde yatarak son 
aşık mektubunu bekliven ölüyü gö 
rüyorum sanıvordum ve bu, ~ri-b 
surette kalbimi sıkıyordu. , 

Baba, ellerini cebine daldırın~. 
başını sallıyarak. bütün cümlele -
rimi takdir ederek dinliyordu. Ve 
nihayet adiyöyü ,·azdırdı~un za -
man müteessi!' bir tavırla bana 
şöyle dedi: 

cPek ~:zel oldu, mösyö. haki -
katen pek güzel oldu ... ve, mahl
munuz üzere, bunu ilk defa olarak 
dinlemivorum. . . Simdi, isterseniz. 
buna Simone imzasını atarız •.. 
Bu. şairane güzel bir isim de~l 
mi?• 

Hafid Fahri OzansoY 

3 aylık maaılar 
Mütekaid, eytam ve eramilin 

maaş yoklamalanna devaır edil -
melotedir. Yoklamalara bu ayın 25 
inde nihayet verilecelttir. Müteka -
idlerin Haziran, Tem muz ve Ağua
toı aylarına aid üç aylık maaıları. 
nın tevziatına 2 Haziran Pazartesi 
baılanacaktır. 

sayılarmda kayıdh 3676 metre mu - %' 0' 
rab'baı mesaha! sathiyesindeki köşklü " 
re aıkar suyu ve muhtelif meyva üzüm 
ağaçlarını lha vı 300 lira kıymeti rn u. 
hammeneli bir kıt'a bağın mülkiyeti 
peşin para. ae 10/6/941 So.lı günü saat 
11 de :ma.hkeme salonunda. satılacak
tır. Talip olanların muhammen kıy_ 

metin yüzde yedi buçuğu niSbetinde 
pey akÇGSı vererek müzayedeye iŞti

rA:k etmeleri ve muayyen güne artL 
rılan bedel haddi lA.yik görülmediği 
takdirde son artıran müşterinin hak 
ve mes'uliyefti ıbaki kalmak üzere mü
zayede on beş gün sonraya tesadüf 
eden 25/6/941 Çarşamba günü saat 
lıl e tlUit ve vakti mezkftrda ookrar 
müuyede açılara.le ikinci artırma giL •= T iŞ BANKASI 
nü ayrıca il.An edilmlyecektlr. O gün • 
me21tnr gayrimenkuı en çok artırana Koçuk tasarruf hesapları 
ihale! kat"ıyeai icra kllmaca.k ve bede-
lt ihle n~t beş gün içinde tama_ 1941 iKRAMiYE PLANI 
men vezneye ya.tırılacaktır. Bu miıd
det zarfında bedel yatırılmadığı veya 
peyden nijkfil edildiği takdirde hiç bir 
merasime lüzum kalmadan depo ak.. 
çesi irad bydedilerek ga.yrimenkul 
tekrar artırmaya çıkarılarak saıtlla

eak ve iki ihale arasında. fark husule 
gelirse birinci müşteriden alınacaktır. 
Tenvireıt ıve tanzifat ve \"ergi gibi mü. 
kellefiyetler mülk aahıbine pul ve fe
rağ ve tellAliye ücretleri müşteriye 

aid. oJ.acaiı ve daha ziyade maHlınaıt 
alnak isteyenler Tokad Sulh hukuk 
hlkimlltiM Driiraeaa t. etmeleri ilAn 
olunur. 

lt8"'1e'•: t füU. ı lıl&JM, ı &. 

....... 1 W,,,,l&eptD tuiGlelilMle ,...... 
1941 ikramiyeleri 

ı adet :ııooo lirabk - 2000.- Jil'a 
• • 1000 • - 3000.- • 
1 • 'llO • - 1600.- • 
t • IOO • - 2000.- • 
• • llO • - 2000.- • 
il • 100 • - 3500.- • 
• • .. • - 4000.- • 

IOO • • • - eocıo.- • 

Gençlik Eğitmeni Alınacak 
Beden Terbiyesi Genel Direktörlüğünden 
I. - Villyet, kaza ve müesseseler gençL1c klüplerlnde beden terbiyesi 

mükelleflerini beden tel'lbiyeai niZamnameai esasları dairesinde çal14tır
mak üzere af8.lıdak.i şarUarı haiZ olanlardan ıgençllk eğitmeni• alına-

ca~ır. 

Şarilu: 

A - Türk olmak, 
B - 35 yaşını &flllamı.ş bulunmak, 
c - Aakerlik ıvazlfeatni yapm14 ol mat. 
o - En az orta veya muadili ta.hail görmO,. bulunmak ılise veya :ıa

lı:eri ert>aş okullarını bitirmif oianla r terclh olunurlar·• 
ıı: - Ankuada açılacak ve 5.8 ar kadar devam edecek olan beden 

terbiyesi ltUırauna iftiralı: ederek kU ra n•h&yetinde yapılacak imtihanda 

muvaffak olmalı:. 
I' _ Sıhhat bakımından her tilrlil iklimde çalışabilecek ve her nevi 

beden terbiyesi faaliyetıerae ı.rımnaa tik, oywı ve aporlana. iŞtigal edebL 
lecek durumda olmak. 

o - Beden terbiyeal kuraunun um uml talimatı ae iç, diaipl!n ve tallm. 
ve terbiye talimatlarına tamamen riayet edecetine ve kura tmtlhanında 
muvaffak olduktan sonra Genel Direk töriükçe nu-ilecek vazifeyi kabul 
edecetine dair numuneaine uygun taahüdname vermek. 

u. - Kurau muvaffakiyetle bitirip vazife~ tayin edilenlere 3656 sayı_ 
h kanun hUknmleri dahilinde azam l 140 lil'aya kadar ücret veraecettır. 

m. - Mtiraca.at tarihi nihayet 31/Mayıs/Ml eonuna kadardır. 
IV. - Talib olanla.rın kursa lı:abul şartıannı ve daha fazla mııltimatı 

'ri!A,yet merkderinde Beden Terbl) esi Bölge Başkanlıkları ae kazalar
da ta.Jma,kamlıklardan aımaıan ve iltkla ae meztar makamlara mtira.. 
caa.tıan lüzumu UA.n olunur. ct85'h c3818•. 

Devlet Demiryolları şletme U. M. dan: 
Muhammen bedeli (5500) lira olan 10000 metre döteıiıe illeri için bir 

met.re eninde kanaviçe (4.8.1941) Çar4amba günü aaa.t (15) on bette Ha.y
darp&§ada Gar binaaı dahilindeki komisyOn tarafından kapalı arf uaali.. 
le satın alınacaktır. 

Bu ışe girmek isteyenlerin (412> lira (50) turuşluk muvaktat teminat, 
kanunun tayin ettili vesikalarla teklifierini muhtevi zarnannı ayni glln 
aaat (14) on dörde kadar komisyon reisliğine vermeleri lA.zıındır. 

Bu işe aid fal'tnameler komisyOndan parasız olarak daiıtılmaktadır. 
(3'197) 

Bilmem bu anda gürültü mü 
yaptmı ne, ROYJCuncu birdenbire 
başını kaldırdı kuvvetli bir elek
trik feneri yaktı ve ışık dal~ası 
beni tamamlle meydana çıkardı. 
Cok ~eç arkaya fırladım ve ça~ı
rıldı~ımı işittim. O zaman şaşkın
ca bir korkuya kapılarak. sovul • 
mn• Ü"' uykuda ad"m ava ,.ıktıla • -•- ihra f ı· • O ki 1 lal" Q 1 1 BeJolla Tapa sicil mahalnlıf1nda'1: 
arkamdan dörtnab ttovalıyorl:r DüDKii cat aa ayeti r= 0 Or • 1 ge ;ı !Kluunp~ Camiikeblr ma.halle. 
zannile kaçtım. Dünkü ihracatımız 7 40 bin lira. Belediye ur,Llllldakl muayene- si Dörtkuyu Dereboyu cadde3inde es-

Nefes nefese e\'ime g;irdim, a- vı bulma'ktadır. Muhtelif memleket hanesinde ölleden aonra ha.ata· ki 29 yeni 511, 53 No:lu bahçeli evin 
cele kapımı kapadım ve hlll tit- lere ilıraç edilen maddeler arasın - .. lanm kabul edu. ~ 1/4 his.sesi Osmandan kızı Dürüyeye 
riyerek ışı~ı yaktım. Kalbim deli da en mühimmini Almanyaya gön- ... intikal etmek üzere muriSi uhdesinde 
gibi atıyordu ve ben onun korkak derilen tütünle, Romanyaya ihraç kaldığı ve haricen biraderi ve hisse. 
atışlarını ürkek elimin alt1n<fa sa- edilen balık tqkil etmektedir. Di _ 7.ayt - Nü!ua hüviyet cüzdanımlR darı Rüşdiye aatıldığı i<!diasae 1515 
yıyordum. . i'!er ihracat meyanında Çekyaya askerlik vesikamı kazal!n zayi 'ettim. No:lu kanun hükümlerine göre mez. 
Yavaş yavaş kendime j?eldim ve tuzlu balılt, susam, Romanyaya au- YeniSl !çın aid olduğu makama mü - kur 1/4 hiSsenln Rüşdü namına tes. 

ne yapaca~ım dedim. Fakat dü - sam, Ahnanyaya tiftik vardır. racaat ettim, UAn ederim. cai taleb edilmekte ve mahallinde tah 
Tavakpazarında Mehmedpaşa. so- .kikat için 6/Haziran/941 tarthine te-

Ankaradaki katı Faik bey hana 11 numarada. sadüf eden Perşembe günii m::ı.hallL 
E M LA K V E S A İ R İ Ş L E R İ Ç İ N Huseyin Tokcanli ne tapu ve fen memuru gönderaece-

Ankarada ikinci Noterlik Baftabıbliğinden müstafi Ömer Sök - .................................................... ğl.nden 'bir gıinli itiraz eden ve ala • 

Ö Son Posta Matbaası: kaı tasarrufiye iddiasında bulunan 
men Ankarada Yeni Sinema üstünde 2 No. da (S KMEN EM- varsa mezkör günde mahallinde bu-
LAK iŞLERİ) Bürosu namile bir yazıhane açmıştır. Emlak alını 
ve aatamı icar ve isticar her nevi komisyonculuk ve sigorta işlerile Neşriya.t Müdürü: Selim Ragıp Emeç lunacak memura va ondan evvel <le 

veUletnameli devairdeki ;.. takibi alerile -.Jı,maktadır. SAHİBLERl: 8. Ragıp EMBQ &ıl.ıtana.lunedde tapu -daıresinde "Bey_ 
...... - - l l otlu tıapu aacıl muhafızlı#ına mura -

}lll!ll•IJlll• .. 1111•111111111 Teleioa: 2303 •••••••-~& A. Ekrem UŞAKLIGİL caatlan aAıı olunur. 

ioAıniNi aiu11 is sA11KAs•• 
IKRAMIYEL.i 

Birçok Genç Kızlar 

Ve Genç Kadınlar 
Gençliklerine mağrur olarak güzellıklerin!n temadi.sini 
mümklin kılacak olan yüz tuvaletine biglne ltalmUjlardır. 
Kadınlarda dikkat edilm&si pek mühim olan nokta: Cildin 
incelik ve taravetini ebediyen muhafaza.dır. 

Seneler, binbir vazife içinde çalı.şan ve yorulAn genç ita· 
danlarm ıbilman dütmanıdırlar. Bedeni ve dimaği yor • 
sunıutıann netıceai guddeler el6atikiyet.lni kaybederler 
ve cildde (Leke) diye tav.iif edUen avariZi (RüzgAr ve ~ 
neşin de teslrile) husule getirirler. İşte bu gibi h.alAtta ve 
bu gibi avarize ltal'fı Krem Pertev; terkı'b!nin kuvvet ve 
kudreti sayesinde cildı bemer ve hara.biden kunarır. 

Yüz binlerce bduun tecrübe eWli n MTdikleliııe &a.mye4en ..._ 
U kal•a4ıtı Krem PerteT ile rtiııde yapılacak 3 - 1 dakikalak 1111' 
muaJm ne &ibi ilat'lkalar ,.aratbfuu pek ima bir umanda sk ., 
matertf olacaksınıs. Krem PerleT'hı yanm uırlık befnelmllel ~· 
reli ualsıs detildlr. Ondan lsttla4e ediniL 

Muhasebe katibi ve veznedar aranıyor 

Zonguldak amele birliği 
başkanlığından 

Amele birliği mu.hMebeaine 1818 aa yılı kanunun biriDCi maddesi mf11/. 
blnce haiz bulunduğu dereceye göre 100 l.il'aya kadar ücret veramet fll/I'; 
re 500 lira kefaletli bir mı.thaaebe kAtibi ve ftZDedar alınacaktır. 

Bu vasfı haiz ve muhasebe Lşlerın de bulunmuş talıplerln evrakı tJJflİ 
bitelerae 30 Mayıs Ml tarihine kadar Amele birlili ba.fka 0lılına mü~ 
aıt eylemeleri UA.n olunur. 13899• 

Türk Hava Kurumu lstanbul Ş. Başka~ 
lığından 

1 - Yalnwı kAlıdı ideremizden ve rUmet lzere nilmune ft f&"-"IAJI .... 
Bine göre imli etıtfrilecek iki milyon fitre zarfı, açlık eltsiltmeye tonol 
aıuttur. 

2 - Muhammen bedeli 2500, mun ltlı:at teminatı uru liradır. 
s - Eksiltme 30/Ma.yıa/941 Cuma günü aaat 15 de Ttırt Hava Kar.-' 

İstanbul tut>e&lnde mütefelı:kil komiaJOD huzurunda yapılacaktır. 
4 - Nümuneai gö.Jterilir. Ve şartna meal parasız verair. 
5 - tsteklilerin, kanonun tarif ettiği ıvealka ve ıemınatlarae birli&I' 

belli gün y.e aaatte tstanbul ıubeaine milnı.caatıarı. 13927• / 

Üsküdar C. M. U. Liğinden 
ı - Ö&ltüdar Cezaevi mevkuf ve me1*Gmlarmın 1/8/Ml tarıbiDCI" 

t/6/M2 tarihine kada.r 90,000 kUo tahmin edtlen e'tmek ıhtiyacı ıaa.-' 
r:a.rf UıSulae eksiltmeye çıltanlml§tır. 

2 - İhale 3/8/Ml Salı günü aaa.t 15 de ÜBküdar C. M. U. lili m~' 
ınında yapılaca.ktır. 

3 - Şa.rt.name Üsküdar Cezaevi m ildlirlütiloden paraaıa verilir. 
4 - Taliplerin thale günil saat ı+ de kadar teklif mektuplarım ya bi .... 

veya posta ae taahhüdlll olarak Üak üdar C. il. tJ. llline vermeleri .,.,a 
göndermeleri llzundır. ~-t 

5 - bıa~ye iştirAık edeceklerin 8608 Ura 26 lı:uruttan ibaret m~ 
teminat makbmlarile alrltülerini t.eltlif mektuplarına ballamalan tarl ' 
tır. c3825• 

İstanbul Üniversitesi A. E. P. KomisyonundaO 
Alınacak eşya 

30 düzune Kodak Röntgen filim 30 x 40 S. 
102 • • • • 35,6 x 35.6 

RadyoloJı Enstitü.süne alınacak yukarıda yazılı 
martesi giınü saat 11 de Rektörlükte arık ek.<ııltme 

Muhammen 
tıyatı 

13.73 
15.30 

!erin 94-0 Tıcaret Odası \e k le g194 lırahk mu va kat 
ile beraber Rektörluğe gelmeları ŞartnJ.me.sı hergiliı görülllr. 


