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tanın siyasi, edebi, fi'kti bUtUn barek~tıerini 
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bitin 
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lngilterenin 
Fransızlara 

ihi:arı 

.. 
.. . 

CUMA 23 MAYIS 1941 idare itleri telefonu : 20203 Faab' kunat 

r :isra:ftan ·ı 
L kac1.nal1.m J 

9 

HükUmetin yerinde bir karan 
Ankara, /stanbul ve lzmir 
şehirlerinde ekmeğin tartısı 

950 grama indirildi 
Her evde her ekmek ba§ın& bayat ve kırıntı halinde 50 
gram kadar miktarının zayi olduğu hesablanmııtır. Bu 
kararla cünde 22.500, yılda 8.100.000 ekmek tasarruf 

edilebilecektir 

~----------------------------------.) Ankara 22 (AA.) - Tjcaret tartıya göre mahalli belediyelerce 
Vekaletinden tebliğ edilmiştir: yeniden teıJbit ve tenzil edilecek -

Eden dun Avam 
Kamarasında 

beyanatta bulundu , 
~Lman tayyareleri yere pa~tçü.lcr iftdirirlerken • Cıda maddeleri istihlakinde hal. tir, 

kımız tarafından gösterilen israftan Bu tedbirle vatandaşların, ihti -
kaçınma fUUr ve temayülüne iktı - yaçları niebetinde ekmek satın al -
aadi ölçüde bir im.kan temin etmek maları hakkı tahdid edilmiı değil
maksadile ıimdilik Ankara, İstan - dir. 

'<llritanya hiikameti, Vifi 
~etinin hcaeket ve ic· 
l'clcıtını 6ÖZÖnünde tatmoğa 

mecburdıu» 

Karar 
Fransız 

milletinin , 

Glrlde 
11.510 
Alman 

IDdlrUdl 
Denizden ihrac te
şebbüsü akim kaldı 

· Almanlar ikinci 
tümeni indirmiye 

buladılar 

Yunanistana 
tayyare 
akınları 

VAZİYETE 
İNGİLİZLER 
HAKİM 

B. Çörçil dun de 
izahat verdi 

Almanlar Kandiyada 
binalar işgal ettiler 

Girldde 
kanlı 

bir barb 
oıaror 

İngiliz tebliğints 
göre vaziyet 

Müttefikler muvaffaki-
yetli 3 mukabil 
taarruz yfJl}tılar 

bul ve lzmir şehirlerinde bir ekme- Ankara Radyosunun izahab 
ğin tartısı bin irramdan «9501 gra. Ankara Radyosu bu karan izah 
ma ind.irilmiıtir. ederken demiştir ki: 

Bu tehirlerde ekmek natları yeni (Arkaaı aayfa 7 sütun 4 te) 

Babasını ve kardeşini 
tabanca ile öldüren 

katilin idamı istenildi 
Kardeşini arkadan ve babasını uyku· 
sunda vuran katil, babasını öldürdüğünü 

Alman kıtaatı nakle
den vapurlarla iki 
distroger batırıldı 
Londra, 22 (A.A.) - BuJ!{ln Almanların 937 senesınin 26 Ağustos günü 

Avam Kamarası celscs'nın ni- Kuruçeşmede bir aile iacıası ol-

inkara devam ediyor 

. hayetinde B. Cörçil Gfrid mu- tutundukları muş; Zeki ısminde biri babası Ha-
harebesi hakkında ~ene <Pek cı Şevketle, kardeşi Radiyi taıban-
muvakkah mahiyette olmak ca ile öldürmüştü. Cinayetin sebe-
üzcre şu izahatı vermiştir: noktalar bi lbir miras meselesiydi. Babas1-

Giridde şiddetli döv:üi de- nın servetine sahib olrunıyan. bu-
B. Eden vam ediyor. Vaziyete İl)$(iliZ- na mukabil ıbu servetin gun geç-

•~Londra, 22 (A.A.) - B. Eden , l>ün akşamk.ı Radyo gazetesin- ler hakim bulunmakla beraber Kahire, 22 (A.A.) - Ortaşark tik.çe kardeşi Radinin eltne J,?eçt1· 
·wam Kamarasında sorulan bir den: Almanlar pahalı ödemek şar- İngiliz umumi karariA'hının teb- ~ni ~ren Zeki, babasına VE' 
~le cevaben şu beyanatta bulua- Bl.ij{iln Gırid harekatından bah- tile bazı mevzii muvaffak\yet- !iki: kardeşine karşı duyduj(u i,ıtbırar 
~tur: leden Amerikan Kolombiya rad- ler kaydetmişlerdir. Almanlar Giridde: Dün bütün gün yeni ve ~zlerini bilrüyen servet hırsi-

(Devamı 3 üncü BG.Vfada) ywu Almanların Giride 11,500 ki- havadan nakledilen büyük Alman paraşütçü dalgaları ve tay- le bu feci cinayeti işlemiştı. 

Almanlar 
rasta.~. 

londray a göre Alman
lar Fasın idaresini 

ele almışlar 
Dünkü Radyo .gazetesinden: 
Londra radyosu bugünkü neeri

htı arasında Almanların cFas. ı 
,, (Devama 3 üncü sayfada) 

t·····:···M·esei.eiar··~ .. 
Vapur ve tren 

tarifesi yapmanın 
güçlüğünü isbat 

eden delil 
Sahalı aaat 9,15. 
K.dıköyünde, İ•kele meydanın. 

ct.Ytz. 
Suadiyeden, Mo.ladan, Fener • 

(Devamı 3 üncü aayfada) ...... 
... _....-............................... 111~ 

6 ayda pratik 
usul ile 

fi indirdiklerini haber ve~tir. (Devamı 3 üncü aaJfada) yare ile taşınan Alman askerleri Ancak, kendisi 1 nci AJ(ırceza 

-
_ _:<~D:.:e~vam=.::.ı..:3:.....=ün=c:..ü ..:••::::Y:.::f•=d::.•'~.:_~~============~~-...:C~D::ev::aını~_:3~ünc~U...'.'.aa'.::yf~a::d=•:.l _ mahkemesinde yapılan iSıticvabla

rında babasını öldürdüAünü kafi. 

Sııriyedeki yerli k"Ut>vetterden bW grup 

Sarlyede Sollamda 
vaziyet barekAt 

General de Gaulle 
taraftarları artıyor 

3 Alman tankı 
tahrib edildi 

r·················· .. ······· .. ········· .. ·-·, yetle reddediyor: 

K d 
• : c- Vak'a sabahı saat 7 suların. 

o O r 1 na S Y On İ da evin mutfağına inmiştim. Radi 
• oradaydı. Aramızda aynı mesele 

1 tazelendi. Radi eseni timarhaneye 

kararları 
. göndereceğim> dedJ. ~u söz üwıi-i (O.....• • •••• ,.yfadal l!:atil Zeli 

i Kadıköy tramvaylarının Ziraat Bankasına 
bono çıkarmak 

salahiyeti veriliyor 
1 

kadın biletçileri 
Dün akıamki Radyo gazete-

&inden ı 
1 B~nlerde çıkacak: bir ko -

1 
ordinaayon kararına göre mil. 
it lrorunma sermayesinin temi. 

1 
ni zımnında Ziraat Bankasına 
hono çıkarılması salahiyeti ve-

·ı rilr. ektedir. Bu iı için 30 mil -
yonluk ıermaye ayrılmııtır. Zi
nat Bankası §imdiye kadar bu. 

ı nu kendi elindeki paralarla te • 

1 min etmitti. Bundan sonra bu
(Arbaı aayfa 7 sütun 3 te). 

\. ............................................. ) 

işlerinden çok memnun! 
Yalnız bazı erkek yolcuların bağınp çağır
malarına henüz alışamadıklarını söylüyorlar 



2 Sayfa SON POSTA 

Her gün Resimli B&kale ı = Noltsan silahlar = Sözün kısası -·-Hep birden 
Sögligecetimiz faTkı 

Yaşamak gorgunlul" 
~ E. sa... 'l'alll 
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Telgrd, Telef'o e T isiz Haberleri 
,Makineye 

Verilirken 
Girldde 

ıoa vaziyet 
Alınanlar : " Netice 
alıncaya kadar Bay .... 
.-örçilin konuşmasına 
bıÜsaade edeceğiz,. 

diyorlar 

lrtgilizlere göre parafütçü 
"-kerlerin ekaerisi toprağa ölü 

olarak dütmektedir 

Kahire, 23 (AA.) - Alman-
1.r C.iridde ağır zayiat vermiye dc
~eın ediyorlar. Paraşütçü askerle
l'in ekserisi ölü olarak toprağa düş 
~tcdir. lrııgiliz hava kuvvetleri 
~ unanistandaki Alman üslerini ~d
j etle bombalaımaktadırlar. AlmanJ 
l\r da başLca hücumlarını Gıridin 
~il. iyi bahri üssü olan Suda körfe
):i tnıntalt.uında teksif etmi~lerdir. 

Alman tayyareleri hilkla fazla 
bleskun bulunan Hanya ve civa-
Q~ da bombardıman etmişlcrdır. 

lridin erkek, kadın ve çocukları 
lllüsıtevliye karsı mukavemet için 
Ordu ile sıkı surette teşriki mesai 
Eıbnektedirler. 

Ahnanlaı ıasuyor 

. l3erlin 23 (AA.) - Transocean 
lJansının bildirdiğine göre, resmi 
\re nim resmi mehafilda Giriddeki 
~an harekatı hakkınva vaki 0-!an sualler ihtiyaıtla karşılanmak-
9.dır. Bu gibi harekatın Giridde 

Yukubulmakta olduğu tekzib edil
~~ektedir. Harekatın Alman baş 
k~andanlıi?ı planı mucibince in
t·ı~af etmekte olduğu teıbaı·üz et
d'rlliyor. Maamafih, askeri bakını-
b~ harekat hitama ermeden biç 

U' ifşaatın yap•lmıyaçağı hakkın
daki mutad prensibe sadık kalın -
l\'\aktadır. Ajans devamla diyor k;: 

cAlmanya, vak'aların oldu_ğu 

~ibi meydana ç1kmasını münasıb 
R'Ôreceği. ana kadar Mösyö Çörçi-
lin bu vadide konuşmasına müsaa
de edecektir .• 

-~~~~~~~-

Darlan bugün bir 
beyanname 
okuyacak 

Amiral Pariste 
Mareşal Bravçiç ile 

görüştü mü? 
\rişi 23 (AA ) - Bugün sagt 13 

de Amiral Darlan biitün Fransız 
l'e.dyo merkezleri tarafından neş-
~dilecek bi!' beyanname okuya -
Caktır. 

• Dün Vişiye avdet eder etmez, 
~iral, Marzşal Petain tarafından 
kabul edilmiş ve Pansteki son te
~ları hakkında izahat vermiştir. 
~lan Pariste evvela Alman se -
firt Abetz ile f,!örüsmüştür. Salı 
~nü de General HtJıtzinger, mali
~e nazırı ve başvekalet muavjnli
ki katibi umumisi ile konuimUŞ -
tur. 

Amiral Darlan. Pariste bulun -
duğu sırada Mareşal Bravçiçin Pa-
l'ise geldi~ öğrenilmiştir. Fakat 
lnareşalin Pariste bulunması Ami
ralin ziyaretile aJakadar olarak 
~terilİneme.lrtedir. 

. ~ı 
lngiliz 

tayyareleri 
Giridden 
cekildiler 
r 

Kahire 23 (A.A.) - Askrei 
mehafilde bu gece beyan olun
duğuna ~öre, Giridde vaziyate 
hakim bulunulmaktadır. Mu -
harebeler şiddetle devam et -
mektedir. Alman tayyareleri 
mütemad:yen ·adaya bomba 
yağdırmaktad?rlar. Giriddeki 
tayyare meydanlarının gayri 
müsaid ve az olmalarına bina
en İn.giliz aV<:ı tayyarelerinin 
Giridden çekilmesine karar ve
rilmiştir. Tayyareler Mısıra 
gönderilmiştir. Ve burada Al
manların işgalinde bulunan 
Yunan l;ayyare meydanlarını 
bombardıman etmek üzere 
havalanacaklardır. 

Vaziyete İngilizler 
hakim 

(Başta.Talı 1 inci ayfıada> 

miktarda paraşütçü kıt'aları kul
lanıyorlar ve bunların miktarı 
hergün artmaktadır. 

Kandiyada vaziyet 
tB. Qörçil sözlerine şu suretle 

devam etmiştir: 
Kandiyada vaziyet şudur: Al

manlar her ne kadar halen şehri 
işgal etmekte olduklarını lbildıri
yorlarsa da bunun manası belki şe
tıirde bazı binalara girmiş olma
larıdır. Hava meydanı daima kıt'a
larımızın elindedir. 

ReQTIO'da 
Resmo bölges;nde, dün sabah 

erken düşmanın hava meydanına 
taarruz teşebbiisü muvaffakiyet
le beııtaraf edılmişti. Simdi bu böL 
gede kayda değer hiçbir muhare
be vukuu bildirilmemektedir. 
İki nakliye gemi~ ve iki distroyer 

batanldı 
Düşman dün gece denizden 

nakledilen kıt'alar ihracına teşeb
büs etmişse de Giride doğru ilerli
yen kafile deniz kuvvetleri tara-
fından önlenmiş, iki nakliye ge
misile kıtaat yüklü olması muhte
mel bulunan mavnalar batırılmış
tır. Keza kafileye refakat ecien iki 
distrover de baı+;ırılmı'iitır. 

İkinci kafileye hücum 
Bugün <lüşman Giride ordu 

nakli için çok daha bü·vük teşeb
büsler yapmıştır. Bu sabah 30 va
purdan· müteşekkıl bir kafile kuv
vetlerimlz ~arafından görülmüş
tür. O saatten itibaren yeni malU.
mat almamış olmakla beraber kuv 
vetlerimizin bu kafileye hücum 
ettiklerini tahmin ediyorum. Ka
file yolunu Yunan adalarına doğ
ru çevirmi.~ bulunuyordu ve dis
troyerlerim;7.lc hafif kuvvetleri
miz kafileye hücum etmek üzere 
idiler. 

Netice hakkında başka maliımat 
almadım. Fakat bugiin bfr çok mu 
harebeler cereyan ettiği bildirilmiş
tir. Gemilerirnız kafileye hücum e -
derken dÜ;Şmanıın hava kuvvetler) 
de gemilerimize hücum etmişlerdir. 
Neticeler haklt.ında kat'i bir malü. 
mat almış olmamakla beraber, Ak
denizde emrimizde bulunan deniz 
kuvvetlerinin derecesi itibarile bu 
neticelerin memnuniyet verici ol -
maktan baııka türlu olamı.Yacağı ka 
na.atin deyim. 

Giriddelııi kuvvetleri takdir 
Burada bir meb'us başvekılin sö

zünü keserek, başvekilin Giriddeki 
kuvvetlere takdir ve hayranlığını 
ve bu suretle de itimadını bildirme
sini teklif eylemiştir. 

B. Çörçil fU cevabı vermiştir: 
Bunu hiç şüphesiz yapacağım. 
Başvekil sözlerine iU suretle de 

vam etmiştir: 
Garib ve şiddr.tli bir rr.uharebe 

cereyane diyor. Bu muharebede bi
zim tarafımızda hava müzahereti 
yoktur. Bunun sebebi tayyaremizin 
olmaması deiil, hava meydanları -
mız mevcud olmamasıdır. Buna mu 
kabil diğer tarahn da topu ve tan-
kı yoktur. iki taraftan hiç birinin 

Giridde kanh bir 
harb oluyor 
(&,tarafı l inci sayfada) 

adanın muhtelif noktalarmda ka
raya inmeğe devam etmişlerdir. 
Yunan kıta:ltmm ve Giridlilerin 

jpo ~j 
A~MfNOE 

e Yeni Girid 
muharebesi 

yardımile bütün Brit:rnya \"e Yeni Yazan: Selim Ragıp Em~ 
Zelanda kuvvetl~ri mükemmel bır G irid adasına karşı Alman~ 
sureıtt hareket etmişlerdir. Muh- lar tarafından yapılmakta 
teşem cesaret Vt' hamle ile muha- bulunan istila teşebbüsünün geçen 
rebe eden imparatorluk kuvvetleri günkü yazımda bir hususiyete işa
miz ve müttefiklPri muvaffakiyet- ret etmiştim. Hakikatte bu hareke
le tetevvüç eden uç mukabil ta- tin iki hususiyeti bulunduğunu iti
arruz yapm.şlard:r. raf ederek bir eksikliği tamamlama 
Düşmanın zay;:atı dün evvelkin_ lıyım. 

den de ağır olmuştur ve karanlık Bu hususiyetlerden biri, bu taar. 
basarken vaziyet bütiin bölgeler- ruzun, şayed yapıldığı takdirde, İn
de memnuniveti mucib bir halde giliz adalarına karşı icra edilecl.'k 
idi. Yalnız !\-falem~de düsm'm mu- diğer taarruz hareketinin hemen ta
vakkaten tutunmağa muvaffak ol- mamen aynı şartları haiz bulnma
muş bulurıuvordu . Simdi burada- sıdır. -ki bu, evvelce işaret ettiğim 
ki vaziyete ıfo nihayet vermek için bir nokta idi. 
harekM dev":im etmektedir. Düş. bu 
manın havadan ınişt devam edi- ikinci hususiyet, Almanların 

harekete münhasıran havadan nak. 
yor, fakat düşman•!"\ huvad~n nak- !ettikleri kıt'alarla te.şebbüs · 
ldltiği kıt'alar denizden ıhraclar etmı~ 
yapmak sureti](' takviye teşebbüs- olmalarıdır. 
leri kraliyet donanmasının icraatı Harekatın seyir ve inkişafları 
sa.vesinde simdiv"" kadar al<im kaL hakkında elde henüz kafi malumat 
rnış, d~:ı.n kafilPlerinin bir k!S- mevcud değildir. Bilhassa Alman 
mı bastırılmtş, diğer kısmı da da- kaynakları bu hususta ketum dav-

ranmaktadırlar. Fakat muharebenin 
ğıtılmıştır. Pazartesi sabahındanberi devam et 

Tayyare m.eydaru 
Hanya mıntakasında, Suda ko _ tiği nazarı dikkate :ılınır ve buna, 

yuna dün sabah erkenden yapılan lngiHz 'kaynaklarının verdikleri ba
~ddelli ._ava hücumlartn• gün _ zı malumat da ilave edilirse, bilhas 
düz Hanyanın cenubu garbisi.nde sa garbi ve şimali Ciridin bir kısım 

n-0ktalannda Alma.1ların ehemrniyeni paraşütçü inişleri talcib etmiş-
tir. Düşman bu nuntakada topla • yetli sayılabilecek köprü başları eL 
rımız ve mitralyözlerimiz tarafın - de etmeğe muıvaffak oldukları ne
dan şiddetli bir ateşe tutulmuştur. ticesi çıkanhnak İcab eder. 
Düşmanın şimdi Maleme tayyare Londra malıreçli olarak gelen 
meydanını ve Kares'in garhinde bu ıbir ha.berde, Almanların havadan 
lunan mıntakayı iııge.l ettiği istidlal kııt'a nalkletmelk hususundaki usul
edilmekted.ir. Muamafih sözü ge - lerine dair izahat verilirken bilhas
çen tayyare meydanı hala ateşimiz sa bir nokta calibi dikkat gö1ün-
altında bulunmaktadır. mekte idi. Havadan istilai bir teşeb-

Ahnan tebliğa büs yapmak için, Almanların evve-
Berlin 22 (A.A ) - Resmi teb la paraşütçü kıt'alar indirdikleri, 

!iğ: bunlar yerc:J.e emniyetli bir vaziyet 
Alman savaş ve pike tayyarele- il:>das eder etmez yukarıya işaret 

ri dün şarki Akdenizde İngiliz de- verdikleri ve ancak ondan sonra as 
niz kuvvetlerine hi.icum ederek mü ker nakleden tayyarelerin yere in -
kemmel neticeler elde etmişlerdir. dikleri izah olunmakta idi. 
Bir saffı harb gemisile 6 kruvazöre Gerek Girid harbinin devam et _ 
ve 1 torpido muhribine büyük çap melr.te bulunması ve gerek gene ln
ta hombalar ısabet etmiştir. 4 kru. giliz kayınaklartnın Almanlar tara
vazörde yangın çıkmıştır. Beşinci fından havadan asker indirildiğinin 
bir kruvazör de yana yatmışttr.Tor 1 bildirilmesi ve indirileceğine intizar 
pillerle mücehhez ltalyan tayyare.. olunduğunun da kaydolunması pa.. 
leri de bu hücumlara iı,tirak etmiı- ra§Ütçülerin vazifelerinı iptidaen ifa 
lerdir. etm.İ1 olduklannı göstermektedir. 

Meseleler 
( Battarafı 1 inci sayfada) 

bahçeden ve Üsküdardan yekdiğe
rini takiben gelen tramvaylar yüz
lerce yolcu getirdi. Bu yolcuların 
hepsi de İstanbula gidecekl~rdir. 
İstanbula gidecek vapuru beklemek
tedirler, 

Vapur gelmiştir, hazırd!r, fakat 
iskelede değil, iskele açığında dur. 
maktadır. 

- Sebeb? diyorsunuz. 
Çok basit. Çünkü daha evvel 

Yalovaya gidecek vapur gelmiştir. 
İskeleye yanaşmıştır. Yolcu çıkar
makta, yolcu almaktadır. 

- Bu da bir i§, bu da bir hizmet 
değil mi? 

Şüphe yok öyledir. Yalnız Ya. 
lova postasından çıkan yolcunun 
sayısı nihayet bir düzine, Yalova 
postasına gidecek yolcunun sayısı 

ise bunda da azdtr. 
Ve bu bir düzüne yolcunun bek 

lememoııi için bin yolcu beklemek
tedir. 

lııtaDhudan Y alovıı postasile Ka 
dıköyüne gelmiş olan bir düzüne 
yolcunun iskele memuruna bir neza.. 
ket selamı vererek her istan.hul va
puruna atlayıp geri dönmek ietiye.. 
cekleri hatıra gelemiyeceğine, ya
hud da Kadıköyünden Yalovaya 
gitmek arzusunda bulunan yarım 
düzüne yolcunun orada ekspresi ka 
~nnaları endişesi bulunamıyacağı
na göre bin kişinin beklemesinden. 
se yarım düzüne yolcunun bekle
mesi daıha doğru değil midir~ 

Bu da öy le sanılır. Fakat işte bir 
manzarayı görmek, bir de düşün
mek meselesi vardır. 

Bir vapur, bir tren tarifesi yap -
manın çok güç şey olduğunu, ihtı
sasa bağlı bulunduğunu söyliyen _ 
leri gördük, inanaco.~ımız geliyor. 

ırakta vaziyet 

Bundan başka Alman hava kuvvet 
lerinin İngilizlere nazaran hareket 
bakımından faik hi.r vaziyette bu
lundu1ı:lan da gene kabul edilmek 
icab eder. Ciride karşı asker nakle
den veya bombardıman uçuşu ya
pan Alman tayyarelerinin pek kısa 
bir mesafe katetmek mecburiyetin
de bulunmalarına mukabl! İngiliz 
tayyareleri bunun birçok misli me. 
sa.fe katetmektedirler ki Alman ha 
va hareketine kolayhk veren amiL 
!erden biri de budur. Filvaki Ak
denizde hareket yapan İngiliz hava 
kuvvetlerinin başlıı:a üsleri Mısırda 
ve F'ili.stinde bulunmaktadır. Bu ise 
aleyhte kaydolunmak lazımgelen 
bir vaziyettir. 

Bundan başka Girid, son Yunan 
lıarelkatından &<>nra bir iltica mer -
kezi ittihaz olunmuştu. Buraya çı -
kan Yunan ve İngiliz müstemleke 
bakiyelerinin ağır .silahları Yuna • 
nistan topraklarında kalmıştı. A -
rad.an geçen zaman zarfında ise bu 
kuvvetleri kafi miktarda ağır si -
!ahlarla teçhiz etmeye maddi im -
kan hasıl olamamıştı, denilehiür. 
Bütün bunlar Alman istila teşehbü -
sünün lehinde sayılmak lazım ge • 
len avantajlardır ki paraşütçü ve 
onlan takib eden diğer Alman kuv 
vetlerinin Girid topraklarında tu -
tunabilmelerine imkan vermıştır. 
Şayed bu tutunma hareketi esaslı 
bir yerleşmeye inkılab eder ve ada 
tamamen Almanların eline geçerse 
bundan doğacak askeri mahzurlar 
peık büyük olabilir. Aksi halin, pres
tij noktasından Alman silahları i -
çin mühim bir daribe teşki! edeceği 
ise şüphesizdir. 

.5111i1n &a9ı." Cm.119 
Tayyarelere karşı 
İngilizlerin keşfi 

Fransa komünizm 
tehlikesine 
maruz imis! ric' ati imkanı mevcud değildir. Bu Bağdad. 2 3 ( A.A) - Radyo-

K.lermon - Ferran 23 (A.A.) korkunç bir muharebedir. Ve Ak- nun bildirildiğine göre, İngilizler ta 
Londra 22 (A.A.) - fngiliz ve 

imparatorluk mütehassısları hava 
hücumlarına karşt müdafaa mesele
sini derin bir surette tetkik etmek
ten geri kalmamışlardır. Bu tetkik
lerin muvaffakiyetle neticelenmiş 
olduğu ve düşman tayyarelerine 
karşı mücadele etmek çin bazı rad 
yo usulleri kullanıldığı öğrenilmiş
tir. Bu keşif sayesinde tayyare dafi 
bataryaları endahtlarında azami bir 
isabet temin edeceklerdir. 

~empsı. ~azetesi. başmakalesh1de, deniz mücadelesinin bütün seyrin - rafından 48 saatlik iıtg"alden sonra 
..: ransanın şimdıki vaziyeti dola- de müessir olacak bu çok mühim Falluja Irak kuvvetleri tarafından 
hsile komünizm tehlikesıne ma - muharebede dövüşen erlere hiç şüp i~tidad edilmiştir. 
r~ lbulun<luğunu tebarüz ettire - hesiz temenni ve teşçi telgrafı gön- Bağdad, 2 3 (AA) - Irak Ha 
tek bu tehlikeden dolayı halkın dereceğim. riciye ve Maliye Naztrları Tahrana 
tıazarı dikk~tini celbetmektedir. Bir meb'us şunu sormuştur: hareket etmişlerdir. 

Gazete, komünizmi bastırmak Başvekilin düşmanın tankı ol _ =============== 
~usunda hükumetin harekatına madığına dair olan sözlerinden bL 
1ftll'ak etmesini Fransızlara tavsi- zim tanklarımız mevcud olduğu ma 
.'lne etmektedir. • naaını çıkarabilir miyiz) 

B. Çörçil şu cevabı vermiştir : 
Müzakereyi hiç şüphesiz bu va

diye -.e..ılt rayetinde değilim. 

İngiltere bütün 
Fransayı abluka 

edecek 
(Bq tarafı l inci sayfada) 

14 Mayısta Vichy, amiral Dar
lanın Hitlere yaptığı ziyaret üze· 
rine verdiği izah:ıtm Vıchy hüku
meti tarafından ittifakla tasvıb e
dildiği ve bu müzakerelerin tesi
rinin yakında hissedileceği ilan e
dildi. Ertesi ı;!Ün mareşsl Peta 'n 
radyoda kısa bir nutuk söyliyerek 
Fransız milletini Darlan ile Al
man hükum~ti arasındaki müzake
relerden doğabilecek neticeleri hiç 
bir sual tevcih etmc!<sizin olduğu 
giJbi kabul etme.ğe davet etti. 

Vichy bu müzakereleri Fr:rnsız
Alman işbirliğinde yeni bir ~afha
nın açılışı olarak tavsif etmekte
dir. 

fthirliğinin ilk neticeleri 
Vichy hükumE:tin in Suriye hava 

meydanlarının Almanlar tarafın
dan kullanılmasma müsaade edil
mesi bu işbiriiği neticelerinin pek 
bariz bir örneğidir. 

Viti'nin sıkmtıli lzahab 
Vichy'de verilen müphem ve 

sıkıntılı izahatta Vichy ve Alman 
hükumetleri arasındaki işbirliği~ 
nin yalnız siyasi ve ıktısadi oldu
f!u telkin edilmiş ve Vichy hüku
metinin Bü.rük Britanyaya ve ev
leviyetle de Amerikay::l asla taar
ruz niyetinde olmad ğı bıldtrıl
miştir. Bu izahat Vichy hükume
tinin Fransa ve imparatorluk kay
nak ve topraklarını, yalnız Fran
sanın eski müttefikler;ni deJ°fl, 
ayni zamanda bizzat Fransanın da 
dÜş.manı (alkışlar) olan bir dev
letin emrine gittikçe daha zıyade 
tahsis edecelc bir yola girmiş ol
duğunu gizliyemez. 

Britanya hükumeti. Fransız mil 
letinin bu sivaseti Fransanın şe
refile telif kabul etmez bir siyaset 
olarak telakk: edeceğınderı ve 
Fransa ile imparatorluğun istik
balinin muzatfer müttefiklerin 
kendisini kurtaracağı ciine kadar 
azimli bir suret~e istiklalini mü
dafaa etmekle değil. Hitlcrin söz
de yeni nizamına tec;lim olmakla 
daha iYİ temin edilmiş olacağına 
da inanmıyacağmdan emındir. 
{Alkışlar). 

Fransanın ablukaat 
Bununla beraber, Britanya hü -

kumeti Vichy hükumetinin hareket 
ve icraatını gözönünde tutmağa 
mecburdur. Eğer Vichy hükumeti 
düşmanla ilan edilen işbirliğini tat
bik ederek harbi sevk ve idaremize 
zarar verecek veyahud düşmanın 
harb gayretine yardım edecek bir 
harekete kalkar veya böyle bir ha. 
rekete müsaade ederse, düşmana 
nerede bulursak, orada hücum için 
kendimizi pek tabii olarak serbest 
addedeceğiz ve artık askeri planla
rımızın tatbiki hususunda Fransa -
nın işgali altında bulunan kısm.ile 
bulunmıyan kısm ı arasında hiç bir 
fark gözetmeğe kendimizi mecbur 
addetmiyeceğiz. 

Karar Fransız milletinin 
Geçen Ağustosun yedisinde, Bri 

tanya hükumeti, zafer ke:zanıldığı 
zaman F ransanın cam istiklali ve 
bütünlüğünü temine azmetmiş ol -
duğu halckında general de Caulle' e 
teminat vermiştir. Şi.ındi F ransanın 
kurtulması için dövüşmeğe devam 
edenlere yardım etn>ek surelile va~ 
zifesini ifa edip etmiyeceği veya • 
hud Fransanın Almanyanın kuyruk 
lan safında yer alıp almıyacağı hak 
kında karar vermek Fransız mille
tine terettüb etmektedir. 

Giride 11.500 
Alman indirildi 

(B~tarafı 1 inci sayfada) 
İkinci Alınan tümeni 

Londra 22 (A.A) - Reuter: 
Bugün öğrenildiğine göre Alman 

ya Giride hava yoüle kuvvet gön -
dermek için nevmidane gayretler 
sarfetmektedir. Jmparatorluk ve in 
giliz kuvvetleri müstevlileri hn!ha 
veya esir etmek için göğüs göğüse 
şiddetle çarpışıyorlar. Zannedildiği
ne göe 7 bin kişilik bir Alman tü -
menini hava yolile üssünden muha_ 
rebe sahnesine getirebilmek için 2 
gün lazımdır. İst:l:l teşebbüsü Salı 
günü başladığına göre şimdi düş
manın ikinci bir tümen!» ilk asker -
lerini indirmeğe başlamış olması 
muhtemeldir. 

Son vaziyet 
Kahire, 22 (A.A.) - Ba akşam 

öğrenildiğine göre, İngilizler Yu
nanlıların ve Girid dağlılarının 
müzaheretile Giridde vaziyete ta
mam.ile hfildm bulunmak.tadırlar. 

Bulgarlar Ege 
denizinde iki ada 

işgal ettiler 
Sofya, 22 (A.A.) - Ofi: 
Bulgar kıt'alarının bu son gün

lerde E~e denizinde Semendirek 
ve Taşoz adalarını iş~al ett klerı 
resmen bildirilmektedir. 

Ankarada büyük 
bir yangın 
(B~tarafı 1 incı sayf arta) 

muş, sinema binası tamamen yan • 
mıştır. Yangının nasıl çıktığı hcnih 
kat'i bir şekilde malum olmamakla 
beraber, ateşı, ilk çıktığı dakikada 
görı.ip de itfaiyeye haber verenlerin 
söylediklerine göre: 

- Ulus gazetesile Halk Partisi 
arasındaki binanın balkonunda otu
ranlar Halk sinemasının makine da 
iresinin arkasından yanan bir filmin 
aşağı atıldığını ı;öıüyorlar. Filın 
Ulus gazetesinin ambarı Ü7erine dü 
;;Üyor ve ahşab olan ambar ve için
deki matbaa levazımı ateş alıyor. 
Biraz sonra bu ambardan ateşin 
çıktığını Ulus gazete~ınin arka pen
ceresinden ı:;örenler itfaiyeye haber 
veriyorlar. itfaiye gelinceye kadar 
alevler sinemanın çatısını istilaya 
ve bir taraftan da sinem:ının yanın
da bulunan Tabarin bannı, Ulus 
gazetesi ve Vehbi Koçun apartınıa
nını tehdid etmeğe başlıyor. 

İtfaiyenin gösrerdiği bütün gay. 
rete rağmen ahşcıb olan sinema bi -
pasını kurtarmak imkanı hasıl ola
mıyor, çatı çöküyor, etraftaki bi -
nalar da tahliye ediliyor. 

Ateşin çıktığı m~\hallin etrafma 
toplanan 1 O bini mütecaviz halk 
yangını seyretmişlerdir. 

Yangının söndiirülme.si esnasında 
Cümhuriyet Halk Partisi Umumi 
Katibi Fikri Tuzer, Ankara Vali ve 
Belediye Reisi Nevzad Tandoğan, 
Emniyet Müdürü Şınasi Turga biz.. 
zat hazır bulunmuşlardır. 

30 u mütecaviz şahıs ifadeleri ıı. 
lınmak üzere Emniyet Müdürlüğü
ne davet edilmiş ve tahkikat gece 
yarısına kadar devam etmiştir. 

Bundan bir müddet evvel gene 
ayni binada bir yangın daha çıkmış 
ve söndürülmüştü. Zarar gören bi
naların hepsi sigortafıdır. 

Sollumda harekat 
( S..tarah 1 inci sayfada} 

him hadıse vukubulmamıştır. 
Sollum mıntakasmda 20/21 Ma

yıs gecesi zırhlı kuvvetlerımızı,1 
ileri unsurları Solbm tepcsınde 
bulunan bii' dü~man karakolunu 
tahrib ederek üc Alman tankını 
hareketten ıskat etmişlerdir. 

Bu mıntakadaki devriyelerimiz 
şiddetli taarruzi faaliyetle;ine de
vam ediyorıar. 

Habeşistanda 
Habeşistaııda: Amba-Alagı mın

takasmda vaz;,yet t::.mamile sakin
dir. 

Gondar mıntakasında, Sudan 
müdaiaa kuvvetlerine mensub cü
zütamlar Selga civarında düşman
la sıkı temastaciırlar. Şimdiye ka
dar göller mırı takasında cereyan 
eden mubareb<.>lerde 3000 den faz
la İtalyan csi!'i alınn~ışttr. 

İki · düsınan fırkasına kar -
şı harekat İnemnunivet ver.:ci bir 
tarzda devam etmP.kt~dir. 

Suriyede vaziyet 
(Bas.arafı l inc.a sttytaıh} 

riyedeki Fransız kıt'aları büyük nef 
retlerini bildirmektedir. General de 
Gaulle lehinde hissiyatlarını bildir. 
dikleri için Rayak'da 50 Fransız 
sübayı ve erinin tevkif edilmiş oL 
duğu söylenmektedir. Haber ve -
rildiğine göre, Fransız pilotlanntn 
kullanmakta olduğu bazı Fransız 
tayyareleri, Suriyeden gelerek Am
man' da yere inmiştir. 

Londra 22 (AA) - Reutif 
ajansının öğrendiğine göre, Birle
~ik Amerikadan Kazablanka'ya git 
mekte olan Fransanın Scheherazad 
petrol gemi.si Atlas denizinde Bri. 
tanya donanması tarafından tevkif 
edilmiştir. Bu gemi için evvelce ha 
mules.ile sefer müsaadesi verilmiş 
olmakla beraber hadiselerin son İn
kişafı bu tevkife sebeb olmuştur. 

Almanlar Fasla ... 
(~~arafı 1 inci sayfada) 

ele geçirmek için bir teşebbüste 
bulunduklarını söylıyerek demiş_ 
tir ki: 

cŞimali A.frikaya bir rnüddet
tenberi turist halinde gir en Al
manlar Fasın idaresini ele alınır 
!ardır.> 



• 4 Sayfa SON POSlA Mayıı 

( Şehir Haberleri ) Mahkemelerde: 
~~~~~~~~~~~~--~,--·--··-~-·--·-··---····-··-·--~Babamnıvekarde~ 
Hava korunma tedbirleri Vardımsevenler b ·ı ··ıd·· 

Cemiyeti faaliyetini ~a . ~n~a 1 e ~ ur~ 
Sığ·uıaklarla korunma yerleri ve siper .. 
lerin snratle insa edilmesi bildirildi 

' 
Umumi 

yarın 

siperler için kaymakamlıklar hazırladıkları planları 
akşama kadar vilayete gönderecekler, siperler 
önümüzdeki haftada l itibaren kazılacak 

Şehrin münasib yerlerinde u
mumi siperler kazdırılması. ve hu
susi korunma yerlerinin kontrolu 
etrafındaki çc.1 şmalara ooemmi
yetle devam olunmaktadır. 

Vali ve Belediye Reisi Dr. Lutfi 
Kırdar bu çalışmalarla çok yakın-
dan alakadar olmakta ve alakada-r _ 
lara yeni direktifler vermektedir. 
Vali ve Belediye Reisi dün kaza 
\'e nahiyelere yeniden bir tam.im 
.J?()ndererek siper işlerindekı faali
yete azami hız verilmesini, evvel
ce yapılanların kontrol edılrr.es·ni 

ve çalışmalar hakkında her hafta 
!basında vilayete birer rapor ~ön
derilmesini bildirmiştir. Kaza ve 
naıhiyelerde zabıta vasıtasHe bil-

üniversiteden 
421 genç mezun 

oldu 
Bu sene, diploma 
tevzii merasimi 
yapılmıyacak 

Üniversite imtihanlarının neti
celendiğini evvelce yazmıştık. Son 
sınıfların imtihan vaziyetler, di;m 
bütün fakültelerde talebeye tebl :ğ 
edılmiştir. 

Haber aldığımıza RÖre. l.u sene 
yaz devresinde Tıbdan 200, Hu
kuktan 112, Fenden 44, İkıısaddan 
~. Edeıbiyaıttan 24 ve Dış Tabab~ti 
mektebinden 15 talebe olma!.: üze
re bütün fakültelerden 421 genç 
mezun olmuştur. 

Bu sene Hukuk Fakültesi son 
sınıfında bulunan 25 kadar talebe. 
ihtiyari olan sosyo1oii ve iktısad 
derslerini iki senedenberi takib et
mediklerinden diğer mecburi d~rs
lerden ~edikleri ıhalde mezun ola
mamışlardır. Bu vaziyette bulu
nan talebeler mezkur dersl<?rden 
EvlUl devresinde imtihan edile
ceklerdir. Bu sene <frı:>loma tevzii 
münasebetile Üniversitede hususi 
merasim yapılmıYacakıtır. 

Tiftik işinde hile 
yapan tüccara 

lisans verilmiyecek 
İn,giltere ve Almanyaya yaptlan 

tiftik taahhüdlerinin bıtirilmesin
den sonra, Ticaret Vekaleti alak<l
dar tüccarlara eski mallardan 
stoklarını sormuş.tur. Vellalet bu 
suretle eldekı .stokları tesbit etle
rek. bunların ihracı için lisans vı=
recek ve avnı zamanda da yen; 
mahsulün daha iyi ve müsaid biı 
şekilde ilhracım mtimkün kılacak
tı. Fakat bazı tüc.."Carlar, tiftığe ye
niden lisans verileceğini duyarak 
stoklarını vaktın<le bildirmemiş 
lerdk. Vekaletin eski stkolara d9. 
<lı.ğer memleketlere iıhracat yapıl
ması maksadıle lisans vermesi ü
zerine bu tüccarlar. eski stokları
na yeni malları ilave ederek mev
cu<llarını fazla olarak ,g-0stermiş
lerdir. Bu suretle harice daha faz
]a mal ihrac etmek istiyen bu tüc
carların defterleri üzerinde VPka
let tetk .klerde bulunacaktır. Z:;n
ne-dildiğine gôre, eski ve venı stok
Jarı karıştırarak ~ıkgôzll.ık yaoan 
tii"rnra lisans verilmivecektir. 

tün evlere birer korunma yerleri- Planların tetkiki işi derhal ikmal 
nin süratle hazırlanması h"..lsusun- edilecek ve önümüzdeki .haibdan 
da tebli~atta bulunulacaktır. Her itibaren yeni siperlerin kazılması
kazada emniyet, seferberlik ve na- na başlanacaktır. Bu siperler için 
:fıa memurlarından müteşekkiı bi- Evkaf, Belediye ve hususi idareye 
rer fheyet teşkil olunmuştur. Bu aid arsalardan istifade edilecektir. 
ıheyetler, mıntakaları dah~Hı.de Üç kattan yukarı beton binala
evvelce yapılmış sığınakları kon- rın altında vücuda getirıımesi 
trol edecek, bunlan temizleteı::ek- mecburi olan korunma yerlerı de 
ler ve yeni yapılacak umumi ko- kontrol edilmektedir. Korunma 
runma yerlerıni tesbit ve faaliye- yerlerini yapmayan apartıman sa
te nezaret edeceklerdir. hilbleri derhal cezalandırılacaklar-

Kayma.kamlıklar mıntakaların- dır. 
da yeniden vücu<la getirilecek u-j Diğ'er taraftan, Vilayet Se!er
mumi siper.ier için planlar hazır- berlik Müdürlüğü. kazalarla olan 
lamakta ve vilayete gönde~mek- j muamelelerin süratle ikmali için 
ıtedirler. Bütün kazalar yarm ak-ı tıJhrirat1a muhabereden ziyade te
şama kadar planlarını tamamen lef on vasıtasile çalışmaları idaı e 
vilayete göndermiş olacaklardır. etmektedir. 

Evvelki geceki feci cinayet 

Bir polis, nişanlısını 
Oldordn, diğer bir kızı da 
ağır surette yaraladı 

ı· ..... -····-·-.. -····---·-····-·· ...... -.. -........... -.......... _. .................... , 
~ Evli olduğunun anlafdmaıı üzerine, niıanlınnın yüzağii- i 
i nii iade etmeri, katili çileden çıkardı, tabanca ile kızcar : 
~ ğızın vücudunu delik deıik etti ! 
~ . 
'-. .............. _ ......................... -... _ ............ .-...... _________ .. ____ ................ "' 

Cinayetin i§lendiğ: yer 
Evvelki gece Fatihte iecı bir yı bir anda altüst etmeğe dfi ge

cinayet işlendtğini, bir ,gencin ni- len bır hadise olmuş, Ali Özaemi
şanlısmı tabanca ile öldürduğünü, rin Ankarada evli olduğu Hayrün
diğer bir kızı da ağır surette yara- nisa tarafından duyulmuş.tur. Bu 
ladığını dWıkü sayımızda bildir- vaziyet kar~ısında büyük bir yeis 
miştik. ve inkisara uğ'rayan Hayrunnisa, 

Katil, Galata merkezi mürette- evvelki c;abah izinli olarak kendi
batından Ali Özdemir adında bir sini evlennae ziyarete gelen ni
ıpolis memurudur. Vak'a etrafın- şanlısına, duyduğu bu hai:ıerin 
da bir muharririmizin mahallinde doğ'ru olup olmadığını sonnu~tlll". 
edindiği malUmata nazaran bu fe- Ali Özdcınır, tı?en~ kızın bu bek. 
ci cinayetin sel>ebı ve cereyan tar. lerunedik suali karşısmda bir a11 
zı ~udur: şaşalamakla .bera:ber. bir senedır 

Ali Özdemir, bir sene evvel Fa- ni.şanlısından saklama-'ta mu vaffaK 
tillıte Hocaüveyz mahallesinde Dül olduğu 1bu evlilik vaziyetıni itira
ger sokağın~a 62/2 numaralı evde fa mecbu: ka1mıştır. 
oturan ve K.ara~kte mahalle_ Bu itirafile genç nişanlısını büs
bicilik yapan Hayri adında bir bütün müteessir ettiğini anlıyan 
şahsın 18 y~larındaki kızı Hay- AH Özdemir bu defa da onu şu 
rünnisa ile nişanlanmıştır. O mu- cümlelerle teselli etmei!"e çalı~ 
hitte iyi ahlakile kendisini bü tü.n mıştır: 
komşularına sevdiren Hayrünnisa c- Karımla bir senooır ayrı ya
ile Afi Özdemırin bu münase.betle_ şıyoruz. O Ankarada, ben burada 
ri son haftaya j!elinceve kaciaı de- senin yanındayım. Esasen boş::ın
rin.bir ask ve alaka ile devam et- mak i<;in ikimi~ de mahkemeye 
miştir. Fakat. ciört _gün evvel, iki müracaat etmiş bulunuyor11z. Bit 
gene arasındaki bu samimi rabıta- (Arkası sayfa 7 sütun 6 da) 

Pezar Ola Hasan Bev Diyor ki: 

- Ha~an bey An -
kara Radyosunun yeni 
programlarım gördün 
mü~ 

•.. Gülmek ve neş' e
lenmek mevzuuna fazla 
yer verilerek .•• 

.. , Bazı konuşmalar 
ve konferanslar da so -
na crdfrilmiş. 

Hasan bey - lsahet 
dostum, zaten yazın 
fazla uylı:u zarar verir 
derler .. 

genişletiyor katilın ıdamı ıstenıl 
Gönüllü hastubakıct kurs
larına tal.eb fazla, Cemiye· • 
tin kimsesiz çocukları ko
ruma kolıı da (2000) çocu
ğu kampa yerleftirmeğe 

çafıııyor 

: İstanbul kadınlarını lüzumu 
: haÜnde cephe gerisinde faal bir 
! rol alacak şekild~ haı.ıtlamak 
f yolundaki çalışmalara devam 
} olunmaktadır. 1 
• Y ardımsevenler Cemiyeti İs- 1 

tanbul merkezi evvdce verdiği j 
kararlan peyderpey tatbik mev- i 
kiine koymaktadır. . c~~ıiyetin i 
neşriyat kolu Basm Bırlıgıle teş- : 
riki mesai ederek ~ebrin muhte- ı

1 lif semtlerinde konferansl:ır ver
dirmektedir. Geniş miktarda E 
gönüllü hastabakıcı yetiştirmek ! 
üzere yapılmakta olan hazırlık- ~ 

• lar da ilerlemektedir. Cemiyet f 
merkezine ve Halkı:vlerine ya
pılan müracaat hergün biraz da
'ha çoğalmaktadır. Şehrimizde 
açılacak kurslara İstanbul miiL 
hakat14ldan, şimdilik yalııız 
Kartal, Şile, Yalova ve Silivri 
kazalarından üçer gönüllü ba - ~ 
yan iştirak edecektir. Bu bayan. : 
lara Yardımsevenler Cemiyeti 
tarafından yer temin edilecek -
tir. Kursların hitamında mınta
kalarına dönecek olan bayan -
lar orada açılacak ihzari kurs
ları idare edeceklerdir. 

Diğer taraftan, Y ardımse -
venler Cemiyeti kimsesiz ço -
cukları ·koruma kolu dün bir 
toplantı yaparak, Cemiyet he -
sabına açılacak çocuk kampları 
hazırlıkları etrafında görüşme -
lerde bulunmuı;tur. Dünkii top
lantıda 2000 çocuk için açı1a_ 
cak kampların yerleri ve bu ço
cUklarda)ı maarif kamplarına 
ne kadar gönderifobi1eceği hu -
susund.a yeni kararlar verilmiş
tir. Cemiyet Maarif Müdür1üğü 
.ile temas ederek maarif kamp
larına gönderileceklerin mikta.. 
rını tesbit edecek, ve faaliyete 
geçecektir. Çocuk kamplarının 
yakında açılmasına çalışılacak
tır. 

(Ba§tarafı 1 inci sayfada) ı nın cereyan şekl:ni büyük bir 
ne kendimı kaybettim Yukarıya zuh ve isabetle anlatmış ve 
koştum, tabancamı aldıkt~ sonra cümle: 
tekrar aışa,ğıya indim ve ateş et c- Maznun Zekinin vali 
t:nt.. Sonra bayılmışım. Fakat. ba ve kardeşleriie bırlikte K 
hamı ben öidürmedim. BayJ?nılı- mede tramvc..y caddesinde o 
ğ'ım esnasında bir başkası bu fır. dukları evde 'l.6/8/937 günü sab 
saitan istifad~ ederek, babamı vur leyin saat 'i,~ü da mutfakta yli 
muş. Gözlerimle görmedim amma, nü yıkamakta olan kardeşı R 
balbam.ın kaıtili diğer kardeşim yi ansızm arkasından ateş ede 
S ddl-ktır. Duna inanıyorum.> öldürdüğü, sonra Şevketin o 

Diyordu. Zekiyi bu suça teşvik na ,giderek. haz.in bir sabah uY 
ve tahrik etmek iddiasile esasen sunun rüyası içinde uyuyan ba 
maıhkcmece tahtı muhakemeye a- sım da üç tabanca kurşunile 'I 
lınmıs olan Sıddık ise, Zekinın bu duğu anlaşılmaktadır.> 
isnadlarıru şjddetle reddedıvordu Demiştir. Bundan sonra suC 

Bu davaya dün de devam edik- sübut delıllerinı birer birer :;;a 
rek, dünkü celsede muhakeme s::>n ve her birini ayrı ayn tahlii ed 
safhaya varmıştır. · iddia makamı sözünü şöyle bit 

Celse actldıJ:.l.an sonra ilk ola- miş.tir: 

rak Zekinin mahkemeye tevdi et- c- Maznunun fiili 
t iti bir istidası okunmuştlll". Suçlu kanununun 450 nci madde&İ 
bu istidas:nda eski iddiasında •S· 1 nci ve 2 nci bendlerine uy!!U 
rar etmekte, bu arada duruşmanın dur. Bu mad<ie hükmünce teczı 
sureti cere~·anından da şikayet e- sini taleb ederim,, 
derek, bazı hakımlerimize dil u- İsten.ren ceza idamdır. Zi 
zatmakıtadır. Yazgan, suçu sabit olmıvan dr 

MüteakJben söz .alan müddeiu- suçlu Sıddıkın da beraetinı tal 
munıl Ziya Ya~an, iddıaııamesim etmiştir. 
okumuştur. Müddeiumum.ı vak'a- Dava, müdafaaya kalmıştır. 

Askerlik işleri: Pamuk müstahsil-
Yedek aübaylarm yoklaması leri Ankaraya 

ba)'lıyoT çağırıldı 
Sarıyer Askerlik Şubesinden: Şu Bu sene l>utün diğer ziraat m 

bemize me~~ub dosya veya_ kayıd] sullerımızde olduğu gibı panııl 
numaralı bilumum yede~ subay ve mahsulunun beıı olacagı alcikada. 
askeri memurların senelık yoklama lar tarafından bildırılmektedı 
}arı 2 Haziran 9-41 Pazartesi gunu Geçen sene pd.ll1uğun degcr fiatil 
başlayacak, 20 Haziran 941 Cuma sat.lması ve ıhracatın fazla oırna 
günü bitecektir. müstahsilin cııne fazla para ~eti 

Yok lamalar Cumartesi ve Pazar miştır. Müstansıl geçen sene ına' 
günleri hariç olmak üzere her gün sulünün iyi fiatla satıldı~ını S!. 
devam edecektir. Yoklamaya ge - rerek .bu sene daha fazla ekmi~t 
lecek zevatın doğunı kağıdları, as. Şimdiye kadar alınan haberler 
kerlik veya ihtisas vesikaları bera- göre fazla ekım nisbetınde, mınt 
ber 'bulundurulacaktır. Yoklamalar kalanna oereketli yağmur! • 
şahsan veya taahhüdlü mektubla düşmesi sebebıle mahsul f'2'vkal81 
yaptırılacaktır. Hasta bulunduğunu de iyi olmuştur. 
raporla bildirmek maksada uy~un Diğ'er tar:ıttan Ticaret Vekale 
değildir. muı'.htelif bölgelerdekı pamuk nıüs 

Vazife dolayısile haricde bulu - talhsillerini temaslarda bulunma 
nanlar da bulundukları yerlerden maksadilc Ankaraya davet et;niŞ 
alacakları musaddak memuriyet ve tir. 
ya ikamet vesikalarını vesair mes
lek veya iht.rsas vesika suretlerini 

"-. ......... - •• .-.............................. ~ taahıhüdlü mektublarına ekliyecek -
Nafia Vekilin;lt tetki.klert 
Nafıa Vekili Ali Fuad Cebesof 

dün refakatinde alakadar miitehall 
sıslar olduğu halde. Trakya mıntıı-ı 
kasile vilayetimiz mülhakat:ndak 
P1afıaya aid şoseleri tetkik etmiştir. 

Anadoluya sevkiyat 
dün de devam etti 

Konya yolcuları üç trenle 
sevkedildiler, yarın da Ada

naya nak!iyo.t ba§lıyor 

!erdir. 
Yaş haddine uğramış sübayların 

dahi doğum kağıdlarına bu keyfi • 
yeti işaret ettirmek üzere şubeye 
geleceklerdir. 

Bu muayyen zaman zarfında yok T E ş E K K u· . R 
laması,m yaptırmayanlar hakkında 
kanuni 'hükümler tatbik. edilecek - Aramızdan ebedi gaybubetile bizleri 
tir. yeis ve elemde ibırakan refikam, an' 

Şehrimizden Devlet Demıryol- nemiz ka.rdeJ}imiz Azra Arpa·t'ın ce' 
lan vesaitile meccanen Anaciolu- Tramı~:ıy!arda yaT. tarifesi naze :nerrusimine biı.zat t.eşrif edenle! 
ya ~itmek istıyen vatandaşların Elektrik, Tramvay ve Tünel l - le t.elgraf, ınektub, ve ielefonla biS, 
sevkine devam olunmaktadır. Dtiıı daresi yaz mevsimi dolayısile tram siyatımıza iştirak ederek teselli ve ta' 
Konya yolcuları üç kafile haHnc!e vay tarifelerinde bazı tadilat yap- ziye~ bulunan bılcUmle akraba ve 
sevkedilmişlerdır. Bugün de Ka- mağa karar vermiştir. Tramvay se- dostlarmııza ayrı ayrı t.eşekküre te, 
raman, j.:regli, Ulukışla, Yenice. 1 ferleri adedi ay başından itibaren essürat.ımız mani olduğundan min • 
Mersin ve Adanaya gidecek yol · çoğaltılacakur. Bilhassa g-eceleri sa- net ve şükranlarımızın arzına muh, 
cular 12,30 ve 16,40 da kaidırılar.ak ' at 21 den sonraki seferler sıklaştı- terem gazeteniZin tavassutunu rica 
iki trenle Haydarpaşadan hareke:. nlaca.ktır. ederiz. 
edeceklerdır. Doktor l\lehmed Necdet Arpat, Sel. 

Yarın da Adana ve Adanadan Cezalanclırılau muhtekir ma Arpat, Nıiıımc Arpat, Atıye 
cenub demiryollarının başladığı Fahiş fiatla kumaş sattığı anla- N:i'Zım, Müslüme Reşid. 
noktadaki Meydanıek!beze kadar şılarak adliyeye verilen Mahmud -
olan istasyonlara gidecek volcuiar paşada manifaturacı Le.onun duruş
sevkolunacaklarclır. Haydarpaşa- ması asliye 2 nci cezada dün biti -

VEFAT 
dan trenle nakliyat 7 Hazıranda rilrniştir. Emekli General Cemal Teoman'ltl 

oğlu olup bir mü<idetnberi kalb bas .. 
truğından Gtll"eba. hasıtanes)ıde ıte .. 
davi edilmekıte olan Devlet Demi.ryOl· 
)arı İda.rei umumiye müiettişlerindell 
Nazım Teoman vefat etmiş.tir. 

nihayete erecektir. Mahkeme, suçu sabit olan Leonu 
Trakyadan yapılacak sevkiyata 20 lira 80 kuruş para cezasına mah 

aid hazırlıklara da devam olun- kum etmiş ve 7 gün müddetle dük
maktadır. Denizyollarındaki na'lt- kanının seddine karar vermittir. 
liyaıt komisvonu dün öğleden son
ra toplanarak hazırlıkları tetkik 
etmiştir. 

31 Mayıstan sonra Tekirdağın. 
dan kalkacak vapurlar İzmir · ha
valisine gidecekleri Bandırmaya 
Anadolu içerisine gideceidcri de 
Haydarpaşaya nakledecektır. 

Gümrüklerdeki nakil ve 
tayinler 

!İstanbul gümrüğünde bazı na
kil ve tayinler yapılması takarrür 
etmiştir. . 1 

Bu meyanda, Istanbuı GJnırül~ 
Başmüdürü Methi Adakanın İs
kenderuna, tarife müdüru Eni& 
Kansunun İstanbul Başmü.dürlüL 
ğüne, müfettışlerden Baha Sezdir
mezin İzmir ihracat müdürluğüne. 
Haydarpaşa _gümrük müdüriüğün
den istifa eden Naci Selıkin verine 
müfettiş Zek;, Cınitoğlunun Hay-
darpaşa gümrük müdürlüğüne na
kil ve tayinlerı vapılacaktıı-. 

Tetkik müdürü Recai Erdınç te 
tekaüde sevkectilecektir. 

Şehremini. Ha.llre....inden: 
Evimiz kütübh.ıncsinin Pazar 

günlerinden maada her gün öğle -
den evvel 1 O • 12 ye ve öğleden 
sonra 14 - 20 ye kadar açık bulun
duğu ilan olunur. 

Cenaze Mayısın 23 üncü Cuma gü.. 
nü saat 2 de me:llkılr hastaneden kaL 
dırılarak Sir'ketiden hareket edecek 
olan Haydarpaşa römorkörile KadıkÖ 
yüne nakil ve Sahrayıced;dde ane 
makbere:sine .defnedıle~ektir. 

Bugün matinelerden itibaren 

·T.aKSiM 
SİNEMASINDA 

2 büyük ve çok güzel film birden 

ı ·Çanakkale geçilmez 
Türkçe sözlü ve 

Her Türkün göğsünü kabartacak, 
tirecek sahnelerle dolu Türkün 

şark.ıl milli ve askeri film. 
büyük ve küçükleri heyecana ge-
ebedi kahramanlık destanı 

1 z •!,t~u~~~~!~~~m !~~~~· J L Baş Rolde: CHARLES STAREET 
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23 Mayıa 

.. Resmi Tebliğler] 
Tayyare 
hücumları 

ı. Berlin, 22 (A.A.) - · Alman teb
ıği: 

Şimali A:frik:ıda Tobruk önün
de harare•Ji devriye faaliyeti ol
nıuştur Sollum civarında, avcı 
tayYarelernruz hücum edt:.n 6 İn
giliz savaş tayyarelerinden beşini 
düşürmüşlerdir. 

İ~ı?al .\lt.ın.da 'bulunan tırprak
ların bilha5sa Manş sahillerinin 
~ava sahasına gündüz huliil etme
ge tcşebbUs eden 6 İngılız avcı 
tayYaresile 1 savaş tayyaresi ce
reyan eden hava muhartbf?lP.rlnde 
düşürülmüştür. Alman hava kuv
~etleri zayiaU! ukramamış'br 

Münferid düşman tayyartlcrı 
lleU.golnnd lizerine infilait bom
balan atmıc;larchr. Yalnız mesk\ın 
llıahallclerde hasar olmuştur. Si
\til halk arasında birkac: ölü ve 
l'aralı vardı!'. Bahriye topcı.ı .. ~ hü
~um eden tnc;ı;z tayvareJer5nden 
ik sini düşürmüştür. Alman toı:>
l'akları üzerine baska ak:n )'apıl
ltıamıştı r. 

18 ila :?l Mav;s arasmıla d{iş
l'rıan cem'ım 37 tayyare kaybet
l'rıiştir. 

ltalyan te'bliii 
Roma 22 (A.A.) - lıalyan 

Ordulan umumi karargilunın 35 1 
numaralı resmi tebliği: 

Şimali Afrikada, Tobrak c.ephe
•İnde topçu faaliyeti görülmü,tür. 
Alman ve ltalyan tayyareleri, T ob
ruk müstahkem Mevkiinin batarya.. 
ları nı ve diğer tesisatını ~iddetle 
hom'bardıman etmi lerdir. 

Blenheim tipinde 5 düıman tay. 
:Yar<"si düşürülmü tür. 

ltalynn ve Alman tayyareleri, 
Maltadn bir tayvı\Te limanlnı bom
bardıman etmi,lerdir. Yerde bulu
nan 3 tayyarede yangın çıkarılmış
tır. 

Şarki Afrikada Galla 
lllıntakaaında tngilizlerin 
hareketi teşebbüsü akim 
llııstır. 

• Sidamo 
bir ileri 

bıraktırıl-

Süvari gruplanmızdan bir müf
'l'c:ıe , düşmanın müfre-:zelerinf' mu -
lca.bil taarruzda bulunarak bu müf
rezeleri pü:!kürtmüşlerdir. 

Hurricane tipindeki bir tayyare, 
~onanmanın dafi topları tarafından 

antellerie cenubunda dü!Ürülmüş. 
tür. • 

l'ahtelbahirlerimizden biri üuü. 
ne dönmemisti,r. 

lngi tere genera1 Dögol 
ile yeni bir iktısadf 

anlaşma yaptı 
Londrn 22 (A.A.) - İngiliz: hü 

\umetile general de Caulle'ün mü. 
dııfaa konseyi arasında Fransız hat
lıiiatüva Afri1uuı hakkındft iktuadi 
bir anlaşma alttedilmisıir. Bu anlaş
llıaya göre İngiliz hiiklımeti Fran -
•ı:ı hattıüstüvo Afrikasmm istı1ısal 
edeceği bütün palme yağile fıstık 
trınhsulünii ve diğer yağlı taneleri 
11lltın almağı taahhüd etme'ktedir. 

-4-
Kanlıca, bin iki yüz evli, evleri 

baglı bahçeli bir müslüman köyü 
ıdı. Ki>ylüsü bal.kcı ve ba.h<:ıvandı. 
İskele başında İsk:E!Ilder Paşa hay
ratından bir minareli bir camisi, 
kuçucük b ir hamamı. yeni sübyan 
l'rıelatebi vardı. Yalılannın meş -
hurları Esirci J>.'.lSa valısı İbrahim 
Celebi yalısı, Emir Paşa yal sı, 
Süleyman Efendi valısı, bir de 
körfezin ta nihayetinde Lon.gaza
de yalısıydı. Bir zamanlar Bo~az
~nin en müzeyyen vahlarından 
birj. olan Lo~aza<ielerin yalısı. E
sırcibaşı sahilsarayımn inşasından 
sonra ıparlaklı~ını kaybetmişti. 
F'akaıt, son günlerde, Longazade 
Yalısını İbrahim P~nın oğlu 
J.!en.ç Mehmed P~a için satın al· 
trıak arzusunda olduğuna dair b ·r 
livavet ~ıkmış ve KanlıcaMan cok 
sevindirmişti. Sadrazam zadenin 
sahiJsarayını 'Kanlıcada kurması 
dE"mek, Kanlıca halkının ihsan ve 
lCıtu!lara boğulması demekti. Ar
tık Kanl·ca balı~ısı ve baht'ıva.m 
için sıkıntı cckmek olmazdı. Co
cuklarinın içinde okuvup vaımai>'" 
hevesli alanlan. denize kürek ve 
t"Opra{!a cnpa calacak yerde paşa
nrn ~;ıve-;inde devlet kan1sına ı.r i 
f"in Kanlıcanın yfrzünü a~artırlar 
dı 

İskele basında. caminin yanın-
, 1<i balıkçı kahvesinde yatan hn 
kar sandalcılardan ikı üç delikan
lıvı uvku tutmam1stı: sadraıAmın 
bn.: ,.;ft~~i ilP klavuz ve ,.,ah·pi 
kavıldannm. P"~e Vjln~ı. p,. ı;.., .. , 

....,,. ai!"ır cıkarken Kanlıca,•a d;: 
d " klı>rin: .. ~ .. ,..,.,;;.,JPrd i. 

Onlar kah~ye. kahveci ~· 
kosup kullu i?rı haber verınl c; o0 k 
az sonra da. hemen t>ütün Kanlıca 
h lkı ayafta kalkı:n ıstı. 

Deoiz o kadar oar1aktı k ' eö? 
kamasıVQr v f!avat al?ır iJ ;-r 1 h ,, ,, 
kavıklan 7BJTl"Tl zanıAn k fl ' 1" ı)ip 

· .. ..,m:yordu. Bir aralık kr.ı • , ı,, ~ 

SON POSTA 

e 
• · • 

ır gezi ısı 
Yazan: S. Libin Çeviren: İbrahim Hoyi 

Seyyar kaeketc;i Samoeli yalan- yahud bjr pantalon satın nhnır .. 
cıktan bir kır gezintisine davet e. ~ Seksen aent bu!.. 
diniz, bakınız ne olacak. Anasına ·: · Samocl öfkelenerek cevab ver-
.övülmü\7 kadar kızar. Sebei:>i de, ;, di: 
zavallı adamcağız gunun birind~ ~I;. ~ _ Boş lafları bırak. Seksen sent 
S..rasile birliltte böyle bir kır gezin fl it le zengin olacak değiliz. Olaa da, 
tiaine citmiı7 "Ye... Burnundan gel- • 'I '! olmasa w~fo bir yeri~iz •. eksi~mez. 
miştir. Onun içi'! de bu pikniğin ta /{ Hiç degılse senede bır gun, ınsan 
dı damağında (} ")) k.almıftır. gibi yaşamalıyız. Haydi Sara, mı-

Ağustos sonlarına doğru bir Cu- zıkçılık etme. Bir aürü başka iman 
martesi günü idi. Samocl işinden görecek, onların nasıl eğlendikleri-
eve döndü ve karısına: ni seyredeceğiz, dünyayı göm1ek, 

- Sara, cicim dedi. bir pare;~ hayat, canlılık olan bir 
Kansı cevab verdi. yere grtmolc. iyidir. Hoştur. Dinle Sa 
- Ne var efendi? ra Amerikaya geldiğindenberi, gör 
Samoel tasarladığı şeyin beğeni-, _ Saracağım bir im gezintisine 1 m~ğc değer nerelere gittin, söyle 

leceğinclen end~eye diiFTIÜ~ gibi bir gidelim, diyorum. bakalım. Bruklin köprüsünü, Sen-
scııle konu§tu: Sara çığlığı bastı: tral parkı, veyahud da Baron Hirş 

- Büyük bir değişildik, bir fev- K . t" · ·-. B 1 b hamamlarını gördün nıü ~ '- ı· d ı·L k w - ır gezın ısıne 111ı' u a u· ıı.a a e ııı., arıcıgım. I . . k .b" b b ld ? Sara atıldı: 
- Ne biçim bir fevkaladelik) a ı»tıyece. ~r unu mu u u.~ .. _ Görmediğimi b:tiyorsun. Be-

Yarın yüzme havuzuna mı gitkcek - Pekı Clınle Sara. Bız bütun nim gezrneğe gidecek vaktim yok. 
sin} sene durup dinlenmeden ha ba- Ben yalnız buradan paz.ua giden 

- Buyur!.. lnııan yıkanarak eğ- lba.m çalı§ıyoru:ı. Hay!1tımız üiil:n- yolu bilirim. 
!enir mi ki.. tü, .ıkıntı ile geçiyor. Üzüntü aıkın- Samoel bağırdı: 

- Öyle .i-c fevlı:alô.de dediğin, tı ile .... bu da yaşama~ mı} Ne za- - Eğer ben de i~ aramak mec-
düıündüğün ıey nedir} Akıam ye ~ıan ~oyle h~yattan hır zevk a~ııca- buriyetinde kalmasaydım, senin gi
meğine bir bardak buzlu ıu mu is- gız, ~ız de hır nebze olsun keyıf ça bi kara cahilin biri kalıp gidecek-
tersin? tacagız? · tim. Ben artık Ame ... {ğanın büyük 

_Yok canım. Karısı pek sinik bir sesle cevab bir memleket olduğunu biliyorum. 

Y
- L b~ ·· bı"r .;.e verdi: İ sizliğin ve darlığın sayesinde ar-

- o.ua utun .,._ ıazoz: Eh ~ ) d' k" b d b. k. · mu içeceksin? - , ne yapacagız · • tık öğren ım ı ura a ır ae ızın-
Samoel hayır makamında başını - Neredeyse ynz bitecek, ve ci sokak, tenekecilik iolerinin mer-

aalladı. biz daha henüz ye~il bir ot parçası 1 kezi olan 130 uncu eokak, ve ic;in
bile görmedik. Gece gündüz, testi de bir kibrit fabrikası bulunan 

Sara, ne olabilir? Diye ıapkal- · k k d y 11 k almıya gibi sıza sıza karanl ikta oturup pi-, 84 üncü so ·a .var ır. o n.rı .arış 
dı .. Aca'ba bir •iıe bira mt nekliyoruz. kanı ezberledım. l lalbukı Sa -
niyetlendin") Karısı, doğru ı. D~ye içini çekti ra, sen sanki daha buraya yeni 

- Birayı ne yapacağım} ve Sam~cl daha yiıksek aesile de- gelmişmiş gibi hiçbir şey bilmiyor, 
- Damda mı yatacaksın} vam etti: hiçbir yeri tanımıyorsun. Gidelim, 
- Gene bilemedin. _ Sara, §(iy{e bir kırlara açıla- haydi gidelim Sara, inan ki pişmnn 
- Bir parça daha hamızı ka~on lım. Bir kerecik olsun keyif ede. olmazsın. 

satın alıp tahtalr.urularını mı öldü. lim, çocuklara, ta7e
1 

temiz hava al- Kadın bu sefer gülümseyerek: 
recdc:sin > dıralım .. Bir deği~itlik olur. - Pe'ki sen daha jyi bilirsin .. gi-

Samoel mırıldandı: Sara, birden: delim, dedi. 
- Fena fikir değil amma bu da - Ne kadar para gider, diye işte bu suretle Samoel ile kamı, 

dciil. sordu. konuştuklarının ertesi günü yapıla-
Sara art.ık sabrının tiikenmeğe Çoktan İcab eden hesabları yap· cak olan locanın kır gezıntmne 

başladığını anlayarak: rnış idi. gitmeğe karar verdiler. Ertesi snbah 
- Nedir be yahu!.. Düşündü - Y osc:le, Hana le, Rivele ve Berele hepsi birden her Paznrki itiyadla -

iün nedir, eöyle d e bitir 'u i§İl için bir aile bileti otuz senttir. Re- rından daha evvel yalaklarından 
D edi ve .S.mocl caveb verdi: sele ile Doletzke"ye hiç bilet alacnlc kalktılnr. Evde müthiş bir şamnta. 
- Sara, bir locaya meneub ol- değilim . Sann ve bana ise gidip gel. dır gidiyordu. Zira Snra ile kocası 

duimnuzu bilirsin. me yinni scnt, bu eder elli sent. çocukları önlerine cılıp hiç ncıma-
- Tabii !bilirim.. Biraz öteberi, meyva almalıyız .. dan yıkamıya baıladılar. Sara Do-
Sara kocasına hem hayret hem bunun için de otuz sent koyuyorum. letzke'yc su ıhazırladı. Fakat Do

de üzüntü anlatan bir bakışla bak- Yani, bir elma (az buçuk çiirüğünü letzke cıyak cıyak bağırarak e\•i in 
tı, o sözüne devam etti. be sente alırız) birknç muz, yarım Jetti. Snmoel Yosele'nin ayaklarını 

- Oraya bütün bir doları götü. karpu:ı, çocuklara hır işe süt, birkaç yıkamıya koyuldu. f-"aknt çocuk, 
reli ıhandisc haftasını geçiyor. \'e da ıfrRncala .. Binaenaleyh bütün mas hep yalınayak Gezdiği için pek öy_ 
bu parayı elde edinceye kadar ne- rafımız sekse .. sentten fazla olmaz. le görünür bir netice almayınca, oğ-
ler çektiğini de unulanlardan deii- Sara bağırdı: ~ lanın aya'klarını içinde sıcak su bu-
lim. - Seksen sent mı? Yahu bu lunan bir leğene aoktu. Yosele de 

- Ne var}. Gene ikinci bir dolar para ile iki gün geçiniriz:. Aşağı yu.. feryadı bastı. Saat on ikiye doğru 
mı İstiyorlar? karı senin bir günde-Üğin. Bu para çocuklar hazırlanmı§, giy.Qirilmişti. 

Samocl kekeledi: ile eski bir dondurma kutusu, ve- (Arkası sayfa 7 sütun 4 te) 
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Sayfa 5 

[''Son Posta,, nın lisan dersleri] 
6 a'Jda pratik usulle 
• 

ce 
HAZIRLAYANLAR: 

Prof. A. R. Thompson ve irfan Konur 

2:1 ·nci ders 
Lessen twenty - one 

Exerci&e from leaaon 
twenty: 

E:xerciıe: l - Boılakların 
dolduruluıu: 

l - My fathcr was a boy. Then 
'he was younR. 

2 - My sister was a bab y. and 
she wıll be a woman. Now she JS 

a girl. 
3 - My mother is tred and 1 

will do her work. i wıll give my 
mother help. 

4 - Plates are for food. 
5 - Penc'ls nre f.or writi.ng. 
E:xercise: il. 
Türkçeye t ercüme ediniz: 
Bıraderim ve be.-ı hemşircmiz.i 

iteriz. Babam kızmıştır. Oğulları -
na bir ceza verecek. Hcmşirem;ze 
bir portakal verecek. fakat ben ve 
biraderim bir portak'.11 alrruyaca
i?ız. Cezamızdan sonra hemş;remi
zi tekrar ıtm .vereğ:z. Babamızı 
tekrar kızdırmıvı:ıc:ığız. 

Vocabulary 
almost (Olmoust) - Hemen he-

men. 
another (enAEa) - Bir diğer. 

dıiferent (dİierent) - Ji 'arklı. 
friend (irEna) - Dost, cırka -

daş. 
:group (grüp) - Heyet. grup. 
keep (klip) - Saklamak, mu

hafaza etmek. 
let (let) - Bıralonak, müsaa -

de etmek. 
quıte (kuAvt) - Tamamen. 
same (sEym) - Ayni. 
small <sm0 1> - Kticük, ufak. 
bı,g (b~) - Bü rük, kocaman. 
Grammar: 
Aşağıdaki kelimelerin cemi şe

killeri gavri kıyasidir: 
man - men (men). 

woman - womcn (unİmn) 
this - these (~liz). 

that - those (~Ouz). 
Büyük .kehmesi ıçin ingilizcede 

iki kelime vardır: Bırisi bi~ keli· 
mesidir ki bu,günkü dersin liigat
,c:ıesinde verilmişfr. diğeri !l?Teat 
(grEyt) tir. Maalesef bu ~ki keli
menin nerelerde kullanılaca,ğlna 
dair muayyen b ' r kaide c;öylemek 
:pek kolay değildir. Umumiyetle 
denebilir ki eğer bir seyin veya 
b·r şahsın ma1di hacminin büyük
lüğünden. müşahhas şeylerden 
bahsediyorsanız o zaman c\li~ı. ke_ 

lirnesini; fikri, zihni büyüklükten, 
yani rnucerred büyüklükten bahse 
diyorsanız o takdirde ~ent kelı -
mesını kullanab.lirsiniz. Bununla 
beraber talebelerimiz bu kaıdeııin 
de istisnaları olacağını hatırlama
lıdırlar. Asa.ı!ıdaki iki misal bu iki 
kelimenin farkı hakkında size bir 
fikir verebilir: 

He is a b g man - O kocaman 
bir adamdı.r. 

Atatürk was a great man - A
tatürk büyük bir adamdı. 

Text and translation 
1. We wcre iriends. We were at 

sclıool tat!ether. 
Biz dostlardık (arkadaştık), 

mektebdc bera.berdik. 
2. 1 hecp your book. 
Kitab.mzı muhafaza ederim 

(saklarım). 
3. İ let anofüer boy hawe your 

book. He is my brother. 
Başka bir çocuğun. sizin kitabı

nızı almasına mrısaade ederim. o 
benim biraderimdir. 

4. You are not my brotber. You 
hawe a differcnt father and mot
her. 

Siz benim b irarlcrim değilsiniz. 
Sizin başka bir baba ve snanız 
var. 

5. 'Ilhese ctre mv friends. İt is a 
smail group of friends. 

Bunlar benim dostlarımdır. O 
küçük b ir dostlar J?rUpudur. 

6 Those are your friends. ThP.y 
are in a great _groun togcther. 

Onlar sizın dostlarınızdır. Onlar 
hep beraber büyük bir .{!rup için
dedirler. 

7. Your friends are almost men 
and women. but they are not quıte 
men and women. 

Dostlarınız hemen hemen adam
lar ve kadınlar gibidir. Fakat on
lar tamamen adam ve kadın değil
lerdir. 

E:xercise: 1 - Boıluklan 
doldurunuz: 

l - His is a - ırroup. 
2 - L - on a wbite shırt. 
3 - You are with your -. 
4 - His is r. - of my friends. 
5 - 1 let - go rmt. 
E:xercise: 11 - lanslate in-

to lnkish: 
1 - He sun is almost down. 
2 - He ::.un is quit~ down. 
3 - He men lct the boys hawe 

the ooxcs. 
( Arkuı sayfa 7 sütun 6 da) 

- Efendimiz sabaD.a kalmaz, 
gider ... 

an al 
- Bre şehbazlar korkmnyın .•• 

Esirci Muhsin Çell>ei menpar~ dil
berlerle efendimizi muhkem bend 
eder, salmaz ... 

YAZAN : REŞAD EKREM 

Lale devrinde Kanhca ve sakinleri 

- Bu Muhsin Çelebi yalısınds · 
olan dilber bünkfı.rın sarayında 
yoktur. Esir hanındaki odalarda o
lan kölelerden başka, bu Kanhca 
yalısında iki yüz jç o~laııı köle -
!erdir. 

- Yok iki yüzden fazladır ..• 
- Yok üç yüzdür •.. 
- Bre Arnavud bahçıv.ın üg 

yüz ellidir der •.. 
- Bre Rızeli kayıkçıba.şı. dört 

yüzden eksik değildir der ..• 

dan yükselen saz seslerini işittiler. 
Hatta, Leyla kadının davudi se . 
sinden de kopuk :kopuk akisler 
S!cldi. Fakat, ırözü en keskin ırn -
yıkcı ve bal:kcı vikıtlerı bile, ka-
darın içindekHeri .seçenıiyor -

lardı . 

koyun.. . Gideriz, vezir bahşişi a. 
lırız . .. 

- Ağalar biı.i tutmayın ..• Çıplak 
olup denize dalıp yüzeriz. .. El -
bet bahşiş almz ... Bir alay pa • 
bu<.-suz kayıkçı bekarlarıyıı; . .. Bi
zi bırakın ... 

ded ibiz de bir alay pabuçsuz ba -ı - Bre a,ğalar sahıbı devlet e- - Vallah billah benim karın -
lıkçı ve bahçıvanlarız... Sahıbı fendimiz Muhsin Çelebi yalısına daşım şehbazlar ... Yalılıdan işit -
devlet efendimıı.in gö~esı köyü - gelir... miışimdir, bu Muhsin Çelebı ya
müze dü.şrun isteriz .•. Gc?ce aeni _ Şdıbaz.lar alk~ tutalım ..• lb_ lısında bes yüz iç oğlanı ve üç yüz 
-:~ ~almak ve sahi'bi devlet efon _ rahim Paşa efendimiz .E.5irt>a.şı ya- cariye vardır diye ..• Dörder yüz 
dımızi indtmek olmaz ... Bre ka- lısına ~elir... altınlık Çerkes ve Gürcü bakire-

• ıkçı bekfı.rları size öküz alalım . .:. Knnlıeanın, yalnız balıkçı ve !eridir. 
- Bre Ye~ Hasan ... Bre yı

ğit ben sahıbi devlet efendimizi se
çemem ... 

- Söyle bana haN!i kayık~adır. 
- Vallah benim amcam ben :la_ 

hi seçemem sahibi devlet <?fendi· 
mizi. .. 

- Efendimiz baştaki kayıkta 
olmak yaraşır ... 

- Veziriazam baştaitı kavıkta 
olmak olmaz .. O baştaki k.ı:vık kı
lavuzdur .. 

- Vallah bu o.i?'lan do~ru söv -
ler ... O kayık kılavuzdur ... 

- İbrah ·m Pasa efendimiz bü
yük köşklü kav ktadır ... 

- Bre mcaed tutun '""U oğlanı, 
çıplak olu o drn ize atılmak ister . . . 

- Y~_ğ tlcr den zc dalıı .ak ol . 
maz . . . 

- Savulun ... Beni tutmavın .. 
Ben d nize d lar. sahibı d• vl t e 
!enclim z;n balışişini alırım._. 

- Bre bizi tutmayın ... B· t" bizj 

- Yığıtler olmaz... Bırakma -
yız .•• Köyümüzün ırzı vardır. Sl· 
hi.bi devlet efendimiz ay ısıih sa
fasmdadır .. . Ba'hşi.şçi yi~tlerrlen 
rencide a.lur . . . Köyümüzden yü -
zün çevirir .. . 

- Aman ağam .•. Canım ağam .. 
Avağ'ın Öpeyim .. . B'zi bırakın 
ba'h.şişci iti alıp p:vbuç alalım. don 
alalım, mintan alalı m... Hamam 
akçesi. berber akçesı edelim ... 
Klöyümüze varalım, ökiiz alalım." 
Kınalı gelin alalım ... Padışahımı
za 'arr koc v ğiıtler doğ-ursun ... 

- Bre Çerke<>li MPhmccl sızi 
bırakmayız ... Kövmüzün ırzı var 
d•r ... Size pab~ alalım. don ala -
1 m. m;ntan alalım ... 

- Köyceğizli Mehmed sıı:i bı • 
rakmavız... Kö' umüzden vezire 
yüz cev rtmek olmaz ... Hamam ak 
çesi verelim ... Berber ak.çesı ve • 
relim ... 

- Gövnüklü Mehmeci... S~ll 
vaHah bıllah salma,'!z ... "Bre Lıc -

Kınalı ,J?elıne esvab ve saç ve ~°' bahç,vanları değil yalılarında o - - Ere benim Çerkeşli Meiı.med 
küs altıncıkları alalım ... Bize a • t • • · f d kt a.J?am! ... Benim Köyceğızli Meh -

uran ayan ve eşra ı a a~.a _ay- med a~am!... Benim GOynüklG 
CJ}~ ::P=!~ b~lıkçı ve bahç,van dı. Evlerden sokaklara do~lçn, Mehmed akam! •.. Ben esirci yalw 
fukaraları ... Bize bu vezirdc?n ha- sokaklardan da akın akın. yaııbr ardından koşar ~elirim!. .. 
Y r beklemek olmaz. Cünbüş ila arasında kalan daracık sahıl par - - Bre o~lan tiz söyle ne Ji(Ör-
devlet ı?emisı yürümez ... Bro R-;- çalarma ve iskele başına yı,f'ılan dün?! 
vanı Kızılbaş almış derler... Bu halk, me'.htnbda, meşale ve feneı - Sülün Ali, tiz söyle ne ~or-
vezir sefer tedariki görecek yerde almamı.şt1. dün?! ' 
çırağan safası sürer... Muhsin Celebi yalısının nhtı · - Benim şehbaz Hasan a~am!" 

_ Bre vurun söyletmeyin!... romdan yükselen alkı.ştan sonra, Benim topuklu Ali a~am! •. Benim 
- Köyümüzün ırzı p;ıder, sus- bütün Kanlıca sahilinden. dakika- yamalı Receb ağam!... Esirci ya-

' !arca d;nmıyen bir alkış basla - lısı ardından. Fıstıklıdan koşar 
tu~n·B;e meded işitmedık! mıştı. Öv le ki, ~ecenin seSJizliği .gelirlın ... 

- Bre ümmeti Muhammed de- ve bol ay ışım içinde koca bir köy - Ali oğlnn tiz söyle ne ~ör -
veyi ıgördük. sesini işittik m.i? balkının uyandı~ını gi)steıen bu dün,! 

_ Vallah billah küçücüğünü ses, koyda. hatta karşı Rumeli sa- - Sahibi devlet efendimiz ~ 
b 'le görmedık. sesini işitmedik! ... bili sırtlarında derin akiSler ya - tıklıda şeroet icme~c ~elirl. 

- Sahibi devlet efendımiz b ir prvor<lu. - Kalkın köylüler Fıstıklı~ 
lu !.fu bol. adaleti bol vezirdir !. - Bre Kanlıca köylüleri ••• Va- varalım! . 

- B ize müjde, genç Mehmed ralım sahibi devlet efendimizin a- - Olmaz ••• Şimdi varmak yol· 
Paşa oğluna Lon,gazade yalısını a- ya.ğına yüz sürelim... suzdur, sabahın işi hayırlıdır ... 
tacak derler... - $ imdi varmak yolsuzdur... - Kalkın şehbazlar ... Kayıkçı 

- Bu Kanlıca köyümüze bir öy- Sabah olsun, hayı.r olsun ... Gün \'e balıkçı yiğ tlerl .•. Kisbetleri -
le devletlU vezir lazımdır.. . yüzünü .{!Ün ışıbnda p;örürüz... (Arkası sayfa S Mitun 2 d.e) 



6 Sayfa 

İzmtrde 

Yardımsevenler 
Cemiyeti bayanları 

asker için çalışıyorlar 

İzmir {Huşusi) - lzmir Yardlm 
tevenler cemiyeti idare heyeti ile 
faal azastnın memleket itlerindeki 
çalı malan mÜ&het bir tekilde de
vam etmektedir. 

idare heyetinden ve faal azaaan 
mürekkeb üçer it.itilik mcs" ul heyet 
lerin nezaret ve idarelerinde Per,em 
be günündenberi devam ..:den harb 
paketi hazırlama faııliyeti, her gün 
artan bir alaka ile H lkevinde de
vam etmektedir. Şehrimizin genç kız 
~e bayanlanndan bir haylisi her gün 
sabahleyin saat 9 dan itibaren Hal. 
kevinde toplanarak ak,am aaat 19 
za ~adar yüzlerce harb paketi ha
zırlamak suretile daha ,Tındiden 
ordu için faydah hir uzuv haline 
gelmektedirler. Bu iş için her gün 
yuze yııkm bayan Halltevine gele. 
tdt vazıfe alma1ctadır. 

Hazb paketi hazırlanm&9tfta yıı
,ayan malzemeyi, b4I ~uw.ta var:ife 
•tan bayanlanmız, hamiyetli Ye 
ntaneever tacinerilnizi teker telter 
ıiyaret ederek temin etmektedir -
ler. Yardnneevenl« cemiyeti, "a. 
tniyetli t.M:.iTterimizin cö«erdikleri 
kolaylık ve yardımlara bilhaaea te
tekkür etmektedir. 

HutabM•iMI Kana 
Y ardıID9eVenler cemiyeti tarafın 

~an yakında bastahakıcllık kunları 
da açılaca1tur. Kuralara iftirak ~
tnek istiyen ba,.anlarun.ız, her gün 
ıaaat ondan 17 ye kadar Halkevine 
ınihac.at ederek kaydedilmutedir
ler. 

Y ardllllM'VCftler cemiyeti bütün 
memleket kadmlannın bu ulTi va
tan ve ıuemle\et i~ncle uhdelerine 
torcttiib eden vazifeye k~kla .. 
ruıdan emin bulnmaktadır. 

SON POSTA: Mayıs 23 

Mersin Halkevinin Egede KOCAlf{USU 
f agdalı çalışmaları Köprü ve gol tamiri 

inşaatına yeniden 
başlandı 

Adalının endişeleri 
Köy gezileri devam ediyor, köylüler muhtelif 

meseleler üzerinde tenvir ediliyorlar 
lzmir (Hususi) - Vilayet na.. 

fıa müdürlüğü, Ödemiş - Adagide 
nahiyesi arasında Küçükmenderes 

Koca Yusuf un Kırk pınara gelişi Adalı Halili 
kuşkulandırmıştı, durmadan ustası Aliçoya 

Yusuf tan bahsediyordu Mersin (Hususi) - Mersin Hal- ve köylü~rimizin yürekten gelen nehri Üzerinde aeylabdan hasara uğ-
kevi tarııhndan (Tece) köyü civa- alkış tufanile karşılanan bu konut- rıyan büyüle lcöprilnün tamiri için cİKİNCİ KISIM> 
rında bulunan çamlık mevkiine bir ma köylülerimizin aziz Şeflerine ve ke,if proj~i hazırlamakla meşgul. Koca Yusufun r-t..·- AJi ile .,._. __ müsabakası yaparak talihini de " 
gezi tertib edilerek tedarik. edilen Cümhuriyet İdaresine olan bağlıhk dür. Aynca vitayetimizde 6eylab- Y-M. n.ır& niycceği adam böyl~ bir adamdı. 

1 ı E . . . l '-- L dan -yar ao""nnu"• olan dl"g"er yollar pmarda ilk çılgan Adalı; Yusufun Kırkpınara ~e-ot~il ve ltamyon ar a vımlZ ve ıman annı teıuar ve cooıı..un te. ...... .. v Koca y f d 
,_ h 1 ~-'' l dnL' muhtelif k'-•mların da tanıı"rı· usu az müd et zarfın- leceğini ve hatta Yusufun J!elst kollarına memıub (200) e yaıı..ın za ür ere vcai.e o muıtur. ıı..ı ...- d b · b 

K .. l d h. l d ı irin •-,..nfler yaptırmaktadır. Evvel a nşa güreşe ilecek kabiliyeti bile başı alabıleceğini hiç umznu• bir kafile ile harclcet edilmi1 ve bu oy er en ve te u er en ge en . ..,.. &....,.. ld tti'kt ç k h He it" .. b" . tıh ·ı ce yrkılmış olan Bulgurca köprüaü e e e en sonra; a ır Aliyi yordu. O, keqdisine ezeli ve ebe-
ee;ı$ye A&riçten 'birçok yurttaşiar a g~ va 1.t ıyı u ın a 1 e av- . lm arkadaş tutarak- Kırkpınar baş - di hasmı. Aliçodan kalan KırkP • 
kendi vasrtalarile iştirak: ennişler - det etm.iflerdir. tamır edi iştir. pehlivanlık güreşine .geldi. nar meydanına sah'b olaca~ıııı 
dir. Bu geziye valimiz ve o civann Torbalı yolunun dokuzuncu kilo. O vakitler Yusufu besliyen ve zannediyordu. 
nahiye müdürü de dahil olmuttur. Bartın belediye reisliği metresinde bulunan tehlikeli pasaj yeti.;ştiren ayan ve vezirler yoktu. Her vakitki _gibi, beyler, avarı· 

Te«:, ÇCfl'lleli, Kargıpınarı, El - Barun (Hu • yapılan inşaatla tehlikesiz bir hale Çünkü; daha. namı söylenemiyor- lar, vezirler, müşirler, Kırkpıııara 
vanh, Karacak, Mezitli, Davultepe .susi) _ Beledi- ~etirilmi1ıtir. BurNadka.

1 
varyant

1 
vesa- du. Bu kıymetli sporcunun şöhreti pehlivanlarile j?elmiş!er, çadırla • 

T !!A.. ,_ 1 "nd 1 .. ıre yapı mıştır. 8 1 vasıta annın ancak, Rumelinin bazı şehir ve ka_ rını, yemek kazanlarını kurmu"' .• 
ve ömU.. llÖY en en ge en yuz- ye Reisi Ali Ca b d · · hlilc · b" h ı " ura an geçışı, te eııız ır a e sabalarında malumdu. lar, beraherhrindc net.rdikletıı 
lerce köylüye Evimiz temsil kolu ta lib Torlağın is- k 1 T ıb 1 1 d - "' 
rafından hazırlanan (Eğitmen) pi- tifasl üzerine re- ~mı m';rur. 0

1 
a 1 ko ~n a ta - Fakat; Koca Yusufun bir gün sürüyle koyunları kP.sip kesip ka· 

yelİ temsil edilmiı ve köylülerimiz is vekilliC-ini, mırBata evam o unma ta ır. gelip başlarına bela olacağını Se- vurma, orman çevirmesi yapara~ 
büyük alaka ile tak.ib etruiftir. Parti Reisi ker~ ergama tosesi güzergahında da rez ve Gümülcüne beyleri anla - maiyetlerini, sanki; it'am etme 

Bandoaıltwln mütemadiyen çal- te fabrl.kato"ru·· bazı değişiklilder yapılacaktır. Ba_ mışlardı. Bunlar ua koşular için yarışına çıkmışlar gibi yediriıp içi· 
Faik Alemdar kırçay köprüsü civarında sular ida- çiftlıkkrinde namıdar at ve pch- riyorlar ve besliyorlardı. 

dıiı milli havalar ve arkadqlar ta· resi tarahndan beton büyük bir köp livan besliyen beylerdi. Bu bey - Başpehlivanlar; mavi cepkeıı: 
rafından söylenen milli törltü ve ifa ediyordu. Ce rü intasl muvafık görülmü~ür ler, hiç bir vakıt aUarının fıeçil- rugan yemeni, boyundan takm• 
oyunlar köylü üzerinde büyui.: neş' e çen hafta Bele - Çünkü Bakırçayın her sene tat- dikini, pehlivanlarının yenildığini ,gümüş serkısof saatlerinin ense .. 
11yandırmıt ve köylüler d~ kendi o diye Meclisi fev. mumdan ,oıenin bir kısmı hasara istemezlerdi ... Bu uğurda yüz _ den takma kösteklerini ıki tarafa 
)'l&Alannı oynamı,lardrr. kalade olarak uğramaktadır. Sular idaresi tarafın- lcrce, binlerce sarı altın sarfeder- salltyarak çadırlarının önlerinde 

&.yal yardim ,abemize ıaenaub loplanmıı ve Re d 1 k L"" •• 'nd lerdi. Tı:pkı, bugtlnkü İn,g!.ltcrede iddialı, iddial! ~örüştüklcri ~öril-
doktO!' arkadatlar tarafından ( 142) isHğ.e, Hal'keTi Reisi Cemal Çağla- a'lataptln aca •ıpru aaye&ı e at yarı~lannı ellerinde tutun lord- lü~rdu. 
ha.Mya bedtılmıt '"bunlara lazım. yanı aeçmiıtir. Yeni reis o gün va- sey su annın yo a zarar verme- lar gibi Ayanlar, vezirler. birbirile peh· 
gelen iğneler vvruhnq "" reçetele- zifeaine başlamıttır. Hal1'.evi reisli- sin~ ö.nüne geçi~eee~.tir ... Sular id~- Yusuf~· Kırkpınara tam başpeh- livanları için münakaşalar edıyor
ri verilmiıtir. Muayene edilen baL ~de .iyi bqarılar gösteren Cemal resı. müfıendislen kopru için bir livanların ~üreşe başlıyacakları lar, ve gene tıpkı bugünkü İn$!ıliS 
talar içinde ve koyÜAde tedni edi- Çağlayanın Blediye Reisliğinde de proıe hazırlamak*tadır. ~nün sabahısl .zeldi. Bu ~elışini lordları gibi yÜzlerce, binlerce al-
lemiyecek vuiy«te bulanan ( 14) mırvaffak olmuıru temenni ederiz. R'i:zlem.işti. tınlık müsabakal.ıra girıvorlaroı. 
ha.ta ,dıria:ılı:e ıretirilerek hastane- İzmir - Karııya1ca arasındaki tu.. Eski kurd, güreşlerin bütün da- Deste. küçük orta, büyiik orta. 
ye yabrılmlfltr. Bunlann tedavisi.. G ha k d k d" ristik yolun Paralıköprü - Bayraklı laverelerine aı:?filı olan arkadaşı başaltı güreşleri devam ediyord~· 
ne ehernıniyet verilmektedir. Ceno Bmüş Cl ÖJ 8 en ır arasındaki 8602 metrelik kısmının Çakır Ali; ona delillik ediyordu. Y:üz büyük Rumeli zurnası. yuı 
doktoJ"larımız tarafından kö,-lüleri- f la ha tJ d am parke intaatı 138.056 liraya ve Ma.ksadları; başka bir çılgara davul durmadan Kırkpınarın a • 
mizle 11tma ve diğor haatalıklar hak Si iŞ rl rare 8 BY 450() metrelik Bostanlı - Alaybey meydan vermeden; Adalıyı yalnız ğaçliklı, yeşil mcv'Clanını sadalr..ri· 
ltında faydalı lrono'2Dalar yapılmlf ediyor klmllnın beton yol olarak intası kıstırmaktı. le yalıyor ve dağları aşıp ti; Tuna 
ve k~e meneub diğer aıkadat- nL 062 li 1 d Çü" k" Al" lll lt boylarına doğru Türkün kudret 

rı~---~o" (H·-··"ı) - Bu 7'U. 'raya vi ayet a.imi encü. n u; ıço; e a ı _y-aşın • ve kuvvet bayramını yad ellere u-
lar da köylünün mühim ihtW.aç Te ~•IV9'•.,. Y .. _ dayken son o'a-k A,Jalı ıl" a 

wr '- eli h la '-"'11' ı· 1 meni tarafından dün müteahhide · • ·~ ~ '0 Y p- l"..+- d 
ııtnQ)an üzerin« Allah.bal yapılara~ 1eae un r uı u ıı..u ıyet ı o - i1ı le edil . . tığı ve berab"r" ayrıldığı başpeh- ~.ırıyor u. 
ic.bedee bazı dildtleri hakkında muı, .. u, da o nisbette tanslı de a mıftiT. livanlık giireşlnde . hasmının omu- Arada bir, davul. ve zurnaların 

Sivasta Kadı BOrhaneflin aliiadu ınakamlar nezdiade t~td> vam ctmiıtir. Kazamlzın kendir P• zunu sıvazhyarnk badema bu boşluk v~ren se.3l~rın~~': ~urtuıan 

hakkında konfera~ 'büeatta bulunulmMı -.adinde hulu- zannda Dil hafta da satıı. -beher Aksarayda yardım meydanı sana terkediyorum de - bir pehlıva.n b nur~~l ışıt,ılıyor: 
no nulmuftUr. Jtiloau- 60 - 80 lan-ut üzerinden ha S8J8Dl8r C8ml.J8ft' k r (d mişti. Ve hatta daha ileri ı?iderck: - Haydı e a::; anım. d v~ 

Sivas (Hunsi) _ iki konlerane .. B~nda.n bafka dtitaya ~~li. ~e raretli bir telcilde olmuştur. Bazı U U U - Ben, nasıl bu mevdana Sul- Diy~rek, ha:;mınta m:r b~n~en -
vennek üzere tehrimize ıelen kıy. Tuı\i,oenın ?urum": ve ~ntleömızm ietanbul tüccarlannın tahminleri hı.. Aksaray (H1JBUBi) - Büyüle bir tan Mecid dewlndenberi v.rmi ye- t~m bı1\~porcur b ,Y

1 tt.;. J!Öriİ-
A it dil eennlmaz azım ve İrMlC9l hakkında lilına piyasa dÜpemiı, bililô. ha- gaye ile kurulan yardımsevenler ce dl senedir sahib oldum ise sen de t!.lmen 1 e mu a eıe e 1 1 

metli hesDfCıiııuz n ara., . ' ta- ~ ..... , - L __ L._ _...,__. ..:ı_:_ • - . • • • . AL- d d b' b . l d luyordu 
ııih, faltülte.i doçetrtlerinden Şükrü .. ~ıütere ıı..ı.a DiT ~·ev Yeı.un1.&9 raretıenmıftir. mıyebnın ıuaaray a a ır fU eııı- o ! emişti. · 

---------------------------- nin açılması tekarrür ederek dün Adalı da, Adalı idi. Çok vüks k * .Akkaya tarafından Cumartesi ıü - ) 

( Çorluda hava Şehı.dlerı· •ht•f ı· akpm Halkevinde toplcınan münev bir spor kabi!'veti taşıvan pehli -
nü Hafkrn salonanda büyük 'bir- 1 1 a 1 ver Aharay bayanları bu cemiye. vandı. Adali ve fevkalade müte -
kaJe'halık önunde a:Kadı Büri\anet. tin faal idare heyetini seçmişler ve nasib bir vücuda malikti. Bir dok_ 
tin'» hak.kında çok alakalı ve • - iı~ah neticesinde Bayan Dilara san.dan fazla bovu. ı?eniş omuzlan, 
fadeli bir konferan. verilmit ve ka- Tüzün, Seher Korkut, Ayte Kor - kalın ensesi. müc:ckkei ve adali 
dı Büt1ıanettinin hayati esulı htr kut, Hatice Eren, Hatice Gölcvar- oazılarile eösterizli bir adamdı. 
MJTette td>ariiz ettirilr"Aiftir. Konfe.. dar, Rasime Ak.çor, Seniha Tuncel Nefes, kabiliyeti her pehlivanın 
rauta !bulıman bu luısu.ta cidden jdare heyetine seçilmişler ve idare fevkinde ıdi. Analı ile ı?iiresec"k 
i.tifade etm~lerdir. hPrhallf?İ bir pehlivan. pz"lm('C"j ......... -.................. ._ 

( Küçük Haberler ~) 
* Bartın Çocuk E.irgeme Kuru

mtı tubeainin tertib ettiği 400 aded
lik: eşya piyaagoıu 22-23 Nisan ak. 
pmları si.nema salonunda çokilmi1 
ve muhtelif k:.ıymetli Of)'alar iaabet 
earupir. * Sivasın c:ın güzel meme ym· 
lerinden olan Pata fabrikasl haTala
DD güzel a*neandea dolayl b.. haf
tadan itibaren büyük bir kalebalı
itn toplandıiı bir eilenc• yeri ol -
aı.uttur. 

aSoa P..ea• am ~ı ~ 

Çorlu (H--') - Bütüa yurtta ol
Huğu gibi ,d:ııimizde de tayyare ,dıid. 
Jeri ihtifali çok canlı bir tekilde yapılmıf(tr. Merasimde batta Korge 
neral M. Muilalı olduğu halde bütün general ve sübaylar, mülki er
ku h.a•r buM.nmu,tu.r. Heyecenlı nutuklar halle tarafından cotkun 
brr tezahürata vesile olmuıtur. Resimler ihtifalden ilci görünüıtür. 

YAZAN :'EKREM RESID 
- A ..• Cicim!... Ne tuhaf .•• J ca!k bir iskemleden sarh nazar e-1 Ayaspaşadaki apartrmanda diva • 

Ben buralarını tamamile lbaşka derek ili~ek bir sandık, bir kalas nın kadife ve Tück öntilleri üze 
türlü zannediyordum ... Bura~;ı ne. bir tahta parçası aradı. Fakat ka - rinde, ku.ş tüyleri yastıkları ara -
clir?... ranlıkta bunlara benzer bir te:re sında mınimıni bır çocuk ~ıbi naz.. 

Fakat Sülünün kaşları adama - tesadüf et:nek kabil d~ildi. Bu !anan Sülün burada - ah zavallı 
kıllı çatılmtŞ, çene kemikleri de muydu yaldızlı, ıe~enk, parıl Sülün - toz ve toprakların ıçınde 
eoluk yanakları altında harekete parıl parlıyan dekorların tersj? ... \{{Örünürde iskemle olmadıiı ~ibi 
ıeçnu~ti. Biraz ilerlemek istedi, fakat ı:;izü kendisinde böyle bir harekette bu 

- Sana mihmandarlık edecek hM; bir şey tefrik edemivordu. A - lunmak cesaretini hissedemiyor -
ftktım yok •.• Yürü... yaklarının hir yere takılmasından du. Sülün ~ene sabırsızlanıyordu: 

Dar ve tozlu bir koridoru ta - korkuyordu. Birdenbire yükselen - Haydi, başlıyalım. .• Kızlar 
kiıb ederek Ü?erınde koca harflerle Sülünün sesinden cPSaret bularak nerede? •.. 
(sus~nuzl) .. ~aZllı olan bir kapıya ilerledi. Şimdi şekillerini tayin e- Derinden. Kayseri eivesi bir ki
~ldıler. Sulun lcaptyı açtı. İçerisi demiy~e~i bir takım tahtadan lometre mesafeden anlaşılan bir 
.karanlıktı. Yalnız, nereden incii~i mamul cisimlerin yı~ını arasında »es: 
pek belli olmıyan bir telin ucunda bulunuyordu. Bu· devlere nöre N ede k ı ? v.vrrda'-

11 b . l"" ahd .., - er ız ar.... Al a. 
• anan ır &Jnl)U un m ud ~ndıklar, sütunlar, merdiven ba- neredesin? ... 
mumları uzakta b:r ziya dairesi samakları kendisini ziya d:ıiresin- Diye haykırması üzerine bu a
çizrnektevdi. Meohul bir taraftan den avırıyordu. Sülün bu dairenin cayib ismi tasımakta olan zat bir 
muteaddld konuşma sesleri !fıeli - tam ortasında durm1.J4, karanlı~a aı.çray.,ta karanlıktan, aydmlığa 
JW"dU. Sesler kesildi. Görünmiyen doğru hitab ederek bit" sevler söy- ıeçiı> Sülünün yanında bulundu. 
bir dc~ın şarkı söyleme,le ba.$ladı. lüyordu. Ne 6övledilti anlaı\lmı • _ BuradaYlm efendim! ... Bu _ 
SüloÜn: vordu. Nai.me biraz daha il~rledf. radavırn patroncui:(um! ... 

- Sen buralarda, bir ylerde Sülün tepinerek: Bu zata bu lakab hakikaten pek 
eur!... - Haydi. başlıyacaksak bqlı - vakWJıV'Ordu. Kıvlrddın ıesi ~bi 

Dcdıkten sonra seslerin ıel<H~i yalım ... Yanın saattır bekliyo - vücudunun her kısmı kıvır kıvır 
tarafa do~ru hızl:ca ilerleyip ka - rwn ... Ayakbnma kara sular in- kıvranıvordu. O da. Sülün l(ibi, 
ranlıklara karıştı. di. karanlığa hitab etti: 

ıBuralarda. bir yerde... Olduk- SüloÜnün yorgunlu~ ka'"'1Jln - - PatroncuJtum, canım teke -
ta a:nll)hem bir ll5& Naime otura- da Na.lmenlıı kalbi parçelanmlftt. rim. kızlara kostümlerini ıfydJ.re. 

lıeyeti reisliğine de Bayan Dilara klnp dökülmeyi ~öze ald1ktan 
Tüzünü iııtihab etmİ!llerdir. Aksa- b~ka: beş, akı ~aat kıran kırana 
ray bayanlarına bu vatan i~nde mu mösaraaVl da kabul etme1yidi. 
vaffak olmalarını temenni ederiz. Sultan Aziz devrinin en namı-

lzmitte ilkokullar yazı ve 
resim sergisi 

lzmit {Hususi) - Şehrimizde 
mevcud ilkokullar, Halkevi salo -
m.~a müıtere.ken yazl ve reaİm 
sergisi açmışlardır. Sergide küçük 
yavrularımızın yüzlerce eseri; halle 
tarahnde.n alaka ile seyredilmek • 
tedir. 

yim mi? ... 

dar pehlivanlarından Aliçolara, 
ancak Adalı kar.şı koyduğu gibi, 
Sultan Hamid devrinin gene en 
namıdar, pehlivanlarından olan, 
Koca Yusuflara. Mümin Hocalara, 
Her~eleciye, Kara Ahmedlere, 
Katrancılara. Hançuya, Pamuk -
cunluya, Ri.istemlere. Kurtdereli
lere ilh ... ~ene, Adalı karşı koy
muştur. 

İste; Koca Yusufun: Kırkpınar
da ilk dPfa ofar:ık h::ıgpl'hlivanlık 

ti. Önde Sü~ün, arkada klzlar ayak 
Ka)ı>ef'ili kalın 

seldi: 
ses tekrar yük- kaldırıyorlar, hopluvorlar, zıplı -

- Hala giymediler mi?... Bu 
ne biçim iş! ... 

Sülün, her dakika artan bir asa
biyetle bal?ırclı: 

- Evet ... Bu ne biçim işi ... Bu 
ne kepazelik!... 'femsiller başlı -
yıor. Biz hala kızlarla dansı prova 
edemedik! ..• 

Gene kalın ses işitildi: 
- Haydi... Giyinmelerini ~

liyemem ... İşimiz ~ok ... Olduk • 
ları giıbi 4?Clsinler! 

Kıvırdak, bale şefi oldu,ğu an
l~ılan Kıvı:ctait, Sülüne haşin bir 
nazar atfettikten sonra ~eldi,ği gi
bi, bir sıçrayışla bu sefer aydın -
lıktan karanlığa karıştı. Sülün 
kollarını kavuşturmuş, bekliyor -
du. Onu bu halde ~örerek Naıme 
en derin ıztırabları duymaktaydı. 
Koş~ boynuna sarılmak: 

- Vah şekerim. vah canım. vah 
hayatım .•. Seni ne kadar üzüyor
lar... Pek ya·,ık sana ... 

Demek ıstiyordu. Fakat Sülün
den korkusu buna mani olayordu. 
Kendini zorla zaptederek oldultu 
yerde kaldı. Bir piyano sesi yük -
selm~ti. Sülün şarkı sövlemeı!'e 
başladı - ne .l{iizel sövlüyordu, 
kurban olsunlar sana - kızlar a -
yaklannı sarkının ıemp~una uy
durarak ~dıler ve Sülünün arka
sına dizildiler - Sülün için ne ~e
nüf bir av :ıshası ! • . . Amma hele 
bu kızların birile konuşsun!... A
limallah ... - fal'kıYl elana takib et-

yorlard!. Dans umum} b ir cıkısla 
neticelendi. Naime kendinden J;?cç 
mişti. Gayri ihtiyari alkısladı. El
Ierıni bir iki kere çırpmasile kalın 
ses karanlıkta gürledi. 

- Kim o? ... Kim var orada? ... 
Kim alkışlıyor? ..• 

Naime ye:-inrle büzüldü, küçül. 
dü, kabil olsa ortadan kaybola -
caktı. Kaçmağı diışündü, fakat ka
pıyı bulamamak korkusu olduğu 
yerde mıhlı kalmasına sebeb ol -
du. Ses gittikçe sertleşiyor, git • 
tikçe kalınlaşıyordu. 

- Kim oradaki?... Çıksana 
meydana! ... 

Daha büyük bir meseleye mey
dan vermemek için Naime ılerle
di. Gözleri büsbütün kararmıırtı. 
Ayağı bir yere takıldı. Düşecek 
oldu, kendin! zor tuttu. Nihayet 
ziya dairesinin içine ,li?irdi. Ses 
tekrar yükseldi: 

- Sen kimsin? ... 
Naime sesin geld ıği tarafa bak

tı, fakat bir şev gı()remecli. Kime 
cevab vereceğini bilmediği için se
sini çıkarmadı. $<-:; t"krar etti: 

- Sen kımsin? ... Burana işin 
ne? ... Kuliste durmak yasak, pro
valarda bulunmak vasak!... Seni 
içeri kim aldı? ... Haydi!. .. 

Bu kaba herif Naime ~ibi kos
koca bir bayanı kcwmak cür'etin
de bulunuyordu. Naime şaşırmış 
kalmıştı. Bu acı.yib mu.lıitin i~in
de bu karanlı~n arasında bütün 
cür'eti. azameti kaJbetmi4. kor -

Adalı Halil pehlivan; Kırkpın~r 
.güreşlerinin baş hakemi olan ıhtı
yar AliQcmun yanına oturmuş, ko
ca ellerile jestler yaparak hara • 
retli, hararetli bir şeyler anlatı ~ 
yordu. Adalının hiddeth. hıddetlı 
anlattıkları sunl:lrdı: 

- Usta be! Çakırla. Yusuf de-
. d . ' dikleri kızancaz ı.telmış, ne ersm · 

Başaltına mı ~reşecek bu susak! 
Aliço cevab veriyordu: 
- Yok bel Adalı! •.. Daha, diln· 

kü Kızancaz bu be!. .. Belk1: baş
altına gü.reşecektir. Çakıı ia kozu
nu paylaşmak hepten hıçtir be! · · 

Adalı; yukar1cta bir yerde yaz
dığım gibi, Çak1rla birisinin J?el -
dikini görmüş, Yusufu şahsan ta
nımadıV,,1 için derhal etraftan sor
m~ işitti~i. Şumnulu Yusuf peh
livan olduğunu anlamış ve ıu 
heyecanla alelacele Aliçonun ya -
nına gelerek derd yanma~a baş • 
lamıştı. 

(Arkası var) 

kak, çekingen, mahcub bir mah • 
lıik olmuştu. Belki suç üstünde ya 
kalanan bir ~ocuk gibi hün,gür 
hüngür ağ'lıyacaktı. Bereket ver -
sin Sülün imdadına yetişti. 

- Patron, bavan yabancı de .. 
~ı... 

Müstehzi \"e ince bir ses işitil -
di: 

- Sülünün süt karde$i! •.. 
Muazzam bir kadın ve erkek 

gülüşmesine sebebiyet veren Bü
cürün bu sakasına Sülün hiddetle: 

- Evet, iyi bil in, süt karde -
• 1 
şım .... 

Diye mukabele ettikten sonra 
Naimeyi kolundan tutup karanlık 
bir kaseye sürükledi. 

- - Burada dur... Sesini çıkar -
ma! •.. 

Sonra Apustola doıtıı yürüdü. 
kula_ğrna ~ğildi: 

- Pa.tr:m, çok zengin bir ka -
dın... Müesseseye yardımda bu
lunabilir ..• 

A.pustol: 
- Bunu önceden eöy1esen ne 

olur! ... 
Dedikten sonra meselenin ka -

pe.nmış olmasını ~östermek için: 
- Dansı tekrar ... 
Emrini verdi. Sülün dans eder

ktn, Naime. karanlık köşesınde 
imar edilemiyen çıl~ın sevinç buh 
ranlan geçirmekteydi. Sülünün 
müdahalesi, nazarında bir müda -
faa mahiyet ve kıymettni alm~,U. 

(Aıbm ....,) 



Gu<~~~!~ı 1 
kabul ettiği oluı ki, bunlar ekseri
)etle kendisıni ~ör.ıııck :lzere 1™
lafe katetmıs :>tanların ar.:ısmdan 
leçilirler. Sunaan başka reisın kl
~ Bayan Lebanddao bir müla
kat koparrnay0& muvaffak olmu5 
•lan bir zıyarctçıyı ka!>ul et.tiği 
,-akidir. Fakat bu bahis~~ Bayan 
Lehand cömerd olmadı~ lc;in bu, 
•ad.irdir. 

Ziyaretçiler .. 
Saat 9 rlan (11) e ktdar reis 

bi~ok mektub ve tel~ar dosya
larını okuya:a.:ıt oda.;;ın1a kalmı1-
tir. Saat on biri ceyr~k aeçeye 
doğru çalışma odasına ııelir. 

Ziyaretçıler çeyrek saatte bir 
iane olmak iizer~ akın etmeye 
l>aşJamıştır. Bu, ö~le ;:am:mına ka
~ar sürer . .Reıs yemdinı bürosun
da yer, ekserıyc1 o sırada yanında 
llulunan zivarctdyi de ye~dl! a
lıkor. Yemek çnbuk yenır, zira 
loosevelt rofru zevkinde ıecikır.i
)enlerdendJr. 

Ökle sonrasının ilk kısmı da zi
)are~ilere ihasredilmiştir, yalnız 
«nıilli müdafaa kom~tesı .. ne ayrı
lan Perşembe vekiller heyetinın 
'°ı>lantı Rfinü olan Cuma, J{azcte
tileıi kab:.ıl ~ünü olan Salı müs
tesnadır. 

Avrupa işleri reisten 4?ittikçe 
~an bir d ikka: istemcve başladı
tı zamandanberi R•JOse\·elt bazan 
'8-zetecileri bekletir, 1akat ı?en:ş 
tebessümü ile kapıda ~öründü~ü 
•akikadan ifb:ıren cilk bas'kh yı 
kaçıranlardan hiç .kiw;e bundan 
6>layı ona dar;lmaz. 

Bir kaç dakika 
Roosevelt beş buc:ui?a kadar n:e

lli arkadaşlaril'? konuşaTak, sefir
leri kabul ederek. söyl~vlerlni ya
~rak, telgraflarını dikte ederPk, 
•r kelime ıle sövliyellm. alaka 
tltisterdi~ bi.r işin büıtün tef erraa
:e meş~ul olarak, vazıhanesinde 

lır. 
.._ Reistn Takın tanıdıklarından 
U11ZJlan. b3-a ıiyaretcilerı reısin 
ılyaret müddetinir. hitamını Jl()s
tennek için ayab kalkmakta duy
duRtı ~fül;:te1ı istifade ederek o
llu fazla m0sızul etmiş olmakla 
llluaha:ze ett\l-'teri. zal'I'an olmuş.. 
'tıır. Böyle bir hidisevi duyduğu 
laınan reısin c:mı sıkılınısr 

- Halk tarafından seçildim, 
halk ile ::Conuşmayı severım. Beni 
•rnıeve Rele.ı herkes bnna ha!km 
~ttYacından biı- ses ıtctir· r- Dığer 
1t1traf tan ~ ieiD cefkan WllU• 
l?liye. demektir. KerıdilerUe uzun 
Jnuddet kontıimak sayesinde :f~kir
lerıni hazırlamak, csoitak adama 
ile ciş adamI> nın samimi düşiin
ıcelerini anlaır.a::< ımkanını 'bul
ınuş olurum. Onlar beni işj!al e
<ien ziya:r.tçıler değilr! i rl~r. Bıla
ltis ekseriyJ kalkıp aitmek arzu
sunu izhar ettilderi zaman hana 
\'akitlerinden b rkaç dakika do.ha 
"errneler.lııi onlardan ben isterım• 
demi$tir. 

Havuz saati.. 
Reia ııeııd imde vuran cço.c.ak 

felci, ne rağmen o, umumiyetle 
bütün sporl mn, bılhassa yü:ıme
!lin büyük ıbir amatörü olarak ııcl
Jniş ve bu s·ıretle Bevaz saravd.i 
bir havuz yaptırmıştır. Günfın so· 
!luncu iıntasmı atar atmaz hemen 
havuza te7eccüh r>der, ve bn hal 
her~n saat altıya doğ:::u olur. 

Doktor Macinıtire otuz dakıka
)1 geçmemek şartile reise ytlzınek 
:müsaadesi vermiş ve bir raporun
da: 

- Yüzmelc reise çok yaraycr, 
adalelerini yumuşak tutuyor, ay
rı.i zamanda zihnini dinlendiriyor, 
dernşitir. 

Banyo 'şı bitince Garc Fnx iç.n 
lneydana çıkmak sırası gelir. Bu 
tat reisin ınasaicısıdır. Max he
Jnen heme.1 bır anne dikhtile 
kuvvetli ellninı reisin vücudunda 
•ezdirir ve onun run ıaatlerınde 
kay4bett!ii eneriiyi ona iade eder. 

'Roosev~1t masajı yapılınış, vor-

SON POSTA Sayfa 7 

Kadıköy ıramvaylanmn kadm 
biletçileri işlerinden memnun! 

Hikaye: Bir kir gezintisi Evvelki geceki feci 
cinayet 

(Battarafı 5 inci sayfada) - Karnım aç .. karnım aç. Ek • (D-..a--.ı. 4 iiBcii •...&-...11-) 
Ondan 90nra Sara, kocuile metıul mek »terim. Diye baiırdı. _,....-. 7•-
oldu. Pantalonunu düzekti. Gaz ile Samoel acele ile torbayı açtL Ve haftaya Jıeaaar da boşanmı~ ıJıaca-

(Batlanfı t inci sayfada) 
soru.su ü:zer•ne silkindi. elini zile 
dobıı Rötürürken "özlerile tram
vayın içini dolasaıak. inme~e ta-
1.v"b bir yoica aradı. Bir an vazife
sini kadınlıjına ma~llıb olarak, 
ihmal etmenij verdiği bir hıcabla 
kızaran yüz.iinı.>.,. orta halli tebes
sümler iliş~trerei<, vatmanın van;
na doğru gitti. Perdeyi araladı, 
yanına soi<ulou. Bav vatman, ba
yan biletçı yi c;ok•an aifetmi• ~ö
rünüyordu. Tatlı tatlı birkaç lif 
attılar. 

* Aylar va: k;, hır isim düşüp te 
ka~ı tarafa ~ec;memiştim. Dün 
Kadıköy yoi.lle Bostancıya kadar 
uzanmak ıcab etti. Tramvayda ka
dın ıbiletı:i ..gözüme 1lişin<:e, cBu
rada mükemmel mevzular varu ış 
ta, ~elme;ii akıl etmemişi:!• dıye 
düşündüm. Öyle ya, sayın bayan· 
lar~zın tramvav bilctç•liklerıne 
başlı)'alı bir hayli ıaman oldu. Bu 
iSe. bir ~azetecın lıa•!ı b:-,ıns. ısi 
düşmese bil~ karşı tarafa sürükle
yecek bh" &ebeb! 

Allahın bildl,q:nı kuldan mçin 
saklıyayım! Kadınların biletçılili 
biraz garib oluyor. Yadırgayor ın
san. Belkı ae- latanbulda, biletçi 
hemclıIBlerımizıe he1"2ün dalaşma
ğa alışt ı~mıL için olacak! Hatıl 
ben evvela şaşırdım da, İskoçyalı
lar ~i:bi, erke~ biletç.ilere eteklik 
giydirmişler sandım. 

'* Göztepede"'I sonı·a. tramvay l<'n. 
halaşmıştı. Biletçı bayan, sahan. 
lıkta saçlarmı düzelterek dışarısı
nı seyrediyordu. Razı olursa. '\'eni 
meslekine d.a•r birka~ IH atmak 
faydalı »lacak. 

Sordum: 
- Yeni işinizden memnun mu

sunuz bayan? 
Geri oöndi\, yüzürde dıkkıttl: 

dikkatli baktı. ıaliba cevab verıp 
vermeme~~e b ' ra:: tereddüd ett~. 
sonra: 

- Herıc:es bunu soruvor. dedi 
Tramvay bılctc::lı~! bu kadnr ~üç 
mü? Yahud kadın bu işın altından 
kalkamaz r.:n '! • . . 

- Estağfurullah ... Ancak. şim
diye kadar yapılan işlere benzP.
miyor da ... 

- İşin heP'>i birdir. 
- Günde yüzlerce insan bınip. 

iniyıor. İçeri~inde ainirlisı var, ne
zaketlisi var. nezaketsizı. Uğraş
mak mese,e:i•r de ••. 

Gülüm.sea:: 
- Zeki bır kadın, erkek nasıl 

olursa olsun onu ıdarEt etmesini 
bilir. 

- Ai]tl)lsuu: Peki idareye ızir
m.iyenler oluyor mu? 

- Bazarı ulur, fakat lif aramız
da, kinizde biraz nezaketsizler 
varı 

- Olur elbette. Mesell ne ya
pıyorlar? 

Yaptıklanm!l hepsini llÖylemedi 
amma. birkaç tanesini sayıp dök
tü: 

- Hem ineceği yeri evvelden 
haber vermez. istasyonu ~eçtik
ten sonra ba~mp çağırmatta. ho
murdanmaJla başlarlar. Geçen gün 
b;r tanesi: cEl~nizin hamurıle er
kek işine kanşırsanız, ışte böyle 
olur!, ded1. 

- Siz ne tied:niz? 
- Cevab vermemiz. münakaşa 

etmemiz vasaktlr. Fakat vaJnız 
şunları söyled•m: cGörüyorsunuz 
elimde hamur teknesi ddil. hılet 
kutusu var!» cKabahat o kutuyu 
sizin yanm aklının emanet eden
de• deme'iin mi? 

Sesimi çı'karmadım. Vaıife dı
~nlu,ltu ge ;miş, t3zeleşmiş olan 
~n nihayet dinlf~nme saatine kavu
sur. Fakat eünU bitmiş olmaktan 
henüz çok uzaktır. 

( ATkaa 11ann) 

-'- 1-'- le "idi y 1 W• • o zam•- b••ına adenleri anladı. kız. Bu vaziyet saadetımıze maru iUld& olsaydık yapardım yuvas.1nı ceketind-i c:ı&e ri sı · e egının - -ır • olmayacaktır., 
amma .. Sonra. baztları para boz- kopuk düimesini diktı. Ondan son Süt tioesi kırıhwıu, ve sütler torba Delıkanlının bu sözleri ,ıenç kı· 
ınU için vakit bırakmazlar. He- ra da kendiai beıbayani, modası geç- ya dökülınüıtü. Ekmekler n muz- zm üzerinde mandıncı bir t~iı 
men sesle:ı(rler: mit gelinlik elbiaeeini :ıiydi. Saat lar ıalanmlfb Yarı çürük elmadan yapmamış, bilakıs onu ısyamt 

c- Bayan bizim paranın üstü- ikide yola düzülüp, arabadaki yer. iae hayır kalmamıştı. Saranın aöz.. sevketmiştir. Hayrünnisa .ıöz yaş-
nü ver. Puciranız bitt.i ıalıba!, lerine kuruldular. leri torbaya ilifti. Vaziyeti anladı, ları arasında ı;armağından ni$an 
Bir kısmı d:ı. Ü&tünü almak ıste- Sara. kocaaına: öyle kuc:lı, köpürdü ki kocuından ylkıü,künü çıkararak Ali Öz.demire 
mez. Halbuki İstanbul tramvayla- _ Bir ıey unutma<iık mı) .. Di- naMl intikam alacağım bilemedi. Di uzatmış ve: 
rında 10 l)ara için Rırtlak ~ırtlağa ye :aordu. ier ahalinin önünde baiınp çağır- c- Mademki evlisin. Münase
gelirler. S.moel çocukları ve torbalan maia, kocasına küfür etmeie uta- betimiz artık bu noktada kcsilme-

Yaşlı bLr yolcu kadın sesltmi- saydı. Hayır Sara, dedi. nıyordu. Fakat dayanamadı. K.ılk- lidir. Ben kendi saadetim için ka· 
yordu: Doletzke uykuya daldı. Diğer tı, kocasının yanına sitti, ve kula- rulmus başka bir yuvayı yıkamam 

- Hanım nzım, çalıver şura- çocuklar da yerlerinde ae• çıkarma ğına hiddetle: ve bu kararım da kat'idır, ayrıla-
da da ben ineyim! dan oturdular. Sara da, gezintiye - Geçmiı olsun bayıml.. Dedi. lım., demiştir. 

Zil çekUdi, tramvay durdu; bi- hazırlanırken yorulduiu için hafif Samoel kansına: Polis memuru, ~en( kızın bu 
let(i bayan ihtiyar kadının inme- tertib kutimıeie koyuldu. Şehirden - Büfeye gidip bir 'iki fırancala teessür ve isyanlarını bir tUrtü 
sine yardım ediyordu; büyük ha- oldukça uaklapnıılardı ki, Sara ile bir barda'k süt alayım .. Dedi. yatışt rma_l!a muvaffak olamavın· 
nım bundan llelt mütehassis ol- birden silkinerek uyandı, ve Samo- Sara 90rdu: ca bu sefer de oiıu tehdid etm• 
muştu an1cışılan... ele: - Parao kaldı mı ki> Hepsini kalkışmıştır. 

- Nere1e o erkek biletçılerin _ Üstümde bir tuhaflık var. Ba bu kır gezintisine harcadın Hnıyo. Fakat, delikanlının baş vurdu-
hoyratlığı dedi. İnsanı arkasından ıım 8yle dönüyor ki.. dedi. rum. ~u bütün çarelere, Hayrünnisa. 
iterlerdi. Allah gönlüne göre ver- Samoel de: - Beı sent aıtmıftı. sadece omuz sılkınekle ve avnl-
sin. İnşall<Aiı tez ıünde kısmetin _ Ben de jyi deiilim. Galiba, - Peki öyle iıle çabuk git de mak kararında mu.ır ol..iuiuau 
çıkar da _şu blletçllikten kurtulur- taze, temiz hava bize dokundu.. di gel. Zav.allıcalar açlıktan ölecelt- söylemekle mukabele etmistır. 
sun! • ye cevah verdi. ler. Genç kızı &On derece seven Ali 

Tramvay kalktıi!ı zaman biletçi: Sara: Samoel büfeye gitti, ve bir bar- Özdemir, Hayrünnisanın uz.attıjı 
- Günde b;n türlü insanla kar- _ Galiba.. çocuklara bir ıey ol dak sütle birkaç fırancala alacak ni$an vüzüğiinü almadan. kepdi 

şılaşıyoruz, dedi. Ne yapsanız her- meea .. Diye endi,elendi. oldu. Büfeci: yüzüğiinü parmağından çıkarıı> o-
kesi memnlitl edemiyorsunuz. Mu. Tam bu sırada Doletzke ağlaya- - Yirmi eent, dedi. S.moel san daya fırl&tm1$ ve hiddetle evden 
hakkak ki tTamvay biletçilı.f..ti dün- rak uyandı. Hutalanmııtı. onu gö. ki elini yakmlf gibi bir zıplayı~ zıp- çıkıp ~tmiştir. O saatlerde bir 
yanın en zor ışidir. ren y 09e)e de ağlamıya baıladı. ladı, ve bü.bütün aeraem cir halde ,günlük izini şona eren polıs me-

- İlk p,ün!erde çok sıkıntı çek- .Sua onu azarladı. Bunun üzerine kaneının yanına döndü. Sara 90rdu: muru vazifesine dönmüş. akşama 
tiniz mi? . h k . öteki çocuklar da bir ağlamaktır - E.. Süt ne oldu) kadar i.şlerile m~ul olmuştur. 

- Oldukc;a. ~ır defa er csın tutturdular. Şoförün sazabh bakıt- - Yirmi ae~ istediler.. N~anlısi~ aralarında ~ecen .sa-
ya~yarak, yuıümilre ~ma- ]arına uğrayan zavallı Samoel kor- - Ne yirmi sent mi~. Yahu biz balıki hadiseıeri bir türlu ur.uta-
sından çok sıkılıyorduk. Bırkaç kusundan elindeki torbayı yere dü burada para mı kesiyoruruz.. Bizi mayan Ali Özdemir. akşam tekr.ır 
.gün de tramvay beni tuttu. Saf- türdü, ve böylelikle, içincleki tabak mahvedecek bunlar. Eğer bir kır Fatihe .giderek Hayrün~ayı ara-
ram oynadı. ade~a sarhoş 0!d~m. çanaktan hiçıbir hayır gelmiyeceğini gezintisine saha gidecek olursak ya mı.şt~r. . . 
Şimdi rahat!1:. Uıak tefek badı.se- anlayarak büsbütün şaşırdı. Ve ser- tak yoraanı 8atmaktan başka çare . Nışan~ısınm aynı sokak.ta ter!ik
ler milstesna tabıi.. sem .eıaem etrafına bakındı. Sara yok. .. ç! Şerefı_n. _3 . nUJ?:l~ralı evın~ m11&-

Yeni bir istasyona yaklaşıyor- çocuklan susturmıya çahfrnakla Bir yandan çocuklar habire aı- fı~lıie ~ttıl'inl ogre!1e~ Alı Özde-
duk; yolculardan bir erkek &eslen- beraber, gözlerinden, arabadan inin lama.ha ve ekme& .iatemekte idı1er. mı~, bu defa o eve ızıtmış, ac;ık bul
di: .

1 
ce onlara ne yapacağı anlaşılıyor- Satkma d&ımüt olan Samoel duğtl sc:>k~ ~apu;ından içerıve hıd-

- Hammefcnd:. lutfcn zı i c;e- du ve gezinti yerine gelinip araba- eorda: .. detle ~rm1'\ır. 
ker misiniz? dan indikleri vakit Sara top gibi - Pdti ne yapacagız) Vakit a~ş~mın geç sa~tlcrine * . ·· 1 · d' Sara artık dayanamadL Çlğhk tesadüf etıtıf{inden karanlıkta, ta-

Arkam:la iki bayan oturuyorou. gu:::"S:k.~ı belel.. Beyim iJle de çıilıia: ~.elinde ~du2u halae ~~fük-
Biri şöyle djyorclu: ezinti diye tutturdu. Sanki boyu bü - Ne mi yapacafızL Derha1 ta ıle~liyen polıs memuru. bırkaç 

- Bu tramvaylarda kndın bilet- e.. ._ Se b" . • . 1 .1 • eve dönece~iz Diye ba~r..J- adım otede bu evde oturan 14 yat-
uhafaza nt yuyece&.. n ır ltç'51n. ııçı erın .. .. •. -· .. d d b k l çilerin 'kadrosunu m .-:- - d b"" 1 t ._1 d b . im Samoel hemen çocuklan kaptı larında Şukıan .a ın a ır 1Z a , .. k""' ısa «erek. Cun- e oy e ara.- ar a ezı o a:ı an- k 1 . 1 H ··n mek çaı;t muş u. o ,.. lad ) ve parktan çıktılar. Sara yolda iti.. arşı aşmış. onu nışan ıs~ aynı -

kü kadıncağızlar ~rücüye çık- ın mı ·• . L dalini muhafazaya çalıft; kocamna ni9a sanarak üzerme bir el a~ş 
m~ ~ibi. Bunların hepsinin birer Samoel olup bıtenlerdcn ço'k bı& h b d .. W• .' •• 1 ek etmiştir 
birer talibi çıkaı". evlenit' giderler. mıftı. Cevab vermedi. Fakat için. 

1 
es_: .ıfnı e': e gorecegını eoy em Tab~cadan çıkan bu ilk kıır-

. '---: ' b d b" ı_ ) h" l • e .11dı a ettı, ve: w .:ı.~ bil . öteki de anl~ııan u..;ıum Rl ı e ır vuna tı ıMe u. Sa lb" . şun neye ugra~.nı emıyen 
muhafazadr.. Yosele'yi bir 'koluna, Res~le'yi de - l na ~-t~n be uell~a, t8el~~- zav~llı kızca~ızın vücuduna isabet 

· b d"V k I Lı •• d kil · mı, muz arı, autu, u ıı anın 'U -• al _ Daha iYİ hemşıre, ceva mı ıger o una anıı, ve ıçın e enn . . . h .• h .• _d ederek alır aurette yar: anmasına 
kl ld la b ld v r.b gezıntıyı, epaını ep•ını o etece -verdi. Bu suretic erke ere yer herfıa e tuz uz o upı .to a- ... .. .. .. d d" E sebeb olm\litur. 

açılır. * yı da taşıdı. rn· l:::ı~?un.. : 
1ic :ve van:;: Bu snaıı iesi ü'Zerine oturduta 

Öl'rendi;lime göre. kadın bilet- - Susunuz. susunuz yavrula- biİ' edi~ Jap · b~~·_:ıi odadan dlf8.rıya fırlıyan Hayrun-
çilerin .aderlı bir hayli kıabank. rım .. Biraz bekleyin.iz. Anneniz ai- • ~ ';u rm S:n j dıı b .. !; ma nisa. elinde tabanca olduku halöe 
İ!htiyaç oldukça da onları tercıh e- ze ,eker ve ekmek verecek. Susu- ~r r d v~. d':he kı e u~u~ .rıec~ üstüne doirıı yürümekte olan ni
deceklermiş. Kim b•l!r, belk1 de, nuz. Ailamayınız bakayım.. t-~n ~"llbırl ~ r gezıntilri mı, şanlısile kar5ılaşmış, kendisinı öl-
son zamanlarda iflas tehlıkesi ~P- Fakat çocuklar bir türlü sızlanmak- 0 

' to e ··• di~udı...ı dürmemesi ıçin ona yalvarmala 
çiren idare bu suretle vaziyetini tan vazgeçmediler. o,, başlamıştır. 
düzeltmek imkanım bulur. Riva- Sara, Doletz\e'yi kucağ10da sal- M Fakat, Ali Özdemir bu defa da 
yete S(Ö!'e, s.:>n zamanlarda yoJcu layaraok tapdı, Berele ile Hanole de areşal Peten tabanca~ınm ~usunu on~ tev-
miktarı da bır hayli artmış. yanından geliyorlardı. radyoda bir nutuk c.ilı etmış ve bır anda tetıiı c;ek· 

Yalnız, temennı edelim. bayan- (!_ mittir. Bu ik.inci kurşun da Bay-
ların eline yalnız bılet kutulan ,;)llraH: "f .. rfimü '-- t sÖy}İyecek rünnisanın snrtıaltna tesadüf ede-

, E,;. b" de vat - en om ıuarartb. L k b d f da onu kanlar i"inde 
emniyet eii.sin. .,er ır - pllah o da aülmez.. Diye mırıldan- Vicyb, ~ (A.A.) - ~l re u e.!.r .. 
manı~ı.a ?aşlularsa Üsküdar v_c d p ıa· ·· - Qzd k " p - ü yere sermı~ .. J • 

ır; 1 d ı. e m, onum e ı azar ~n , ""};.-l . '--- bu··ru-yen ka .. , havalisi halk tramvay arı ı are~>- Bir Fr 1 ..n ü münasebe UVI. erını MUı ·"~ 
nin tasfi veu işi önümüzdeki i~~.. . az •ODra köıe başından döne- . ansız anne eri "' .. n - . - bununla da kalmamış, yenJe hare-
ma devresinde Şehir Meclisine du. rek parka doğruldular. Samoel, bir tile ;adyoda bir nutuk soyllye- k ıs· bir halde yatan Hayrünni-
şer. Bayanlan--:ı :zarif ellerine b;- ağaç bulalım da gölgesinde otura- cektir. :nı~z vücuduna dizini ciayayarak 
let parası emnıyet edilir amma, hm •. Dedi. Sara. artık bir adım da- • ft k 1 ~albancaaında bulunan altı kursu-
kimse tatlı can:nı emniyet etmez. h~ ataca~ halim kalmadı diyerek ısra an açına ım nu da birbl:-i arkası 11ra oncn ü:ı.e-

Nuud Safa Coşku1' kulçe gi:,ı park kapısının ortasıaa ,yı rine boialtmıştır. 
ğıldı. Samoel aizını açmak üzere (Battanfa 1 inci •:rfada) Katil bu son hareketini mütea-

Koordinasyon kararlan 
( 8aftarah t inci sayfada) 

nun bir kısmını veyahud tama
uunı bonolarla temin edecek -
tir. Bonolar Malive VeUletinin 
kefaleti altında çıkarılacaktır. 

Yol infuana aicl vesait 
144 numaralı bir karara g<S • 

re elinde yol inpsına aid veaa. 
it bulunanlardan hükumetçe be
yanname istenmektedir: Bu ve
eaitten ellerinde 1 O taneden az 
bulunanlar beyanname vermi -
yeceklerdir. Hiilr.Omet bu vesa
itten kullanılacak olanlan değer 
pahasile satın alacaktır. Bunun 
İçin vesaitin yaptıkları itin seri 
kalmaması prttır. 

idi ki, karsına bir aöz atar atmaz, Bütün dünys yiyecek maddeleri kıl>, lrur$Un yaraiarile deıi~ deşik 
o~un hakikaten yorgunluktan bit.. hususunda hergün yeni yeni tasar- olan nişanlısının cesedi üzerinden 
mlf olduğunu anladı ve bir kelime ruf tedbirleri ittihaz ederken, hal - kalkmış, şayanı hayret bır itidal 
söylemeden yanına diz çöktü. Sara kın bizde de kendi kendilerince ba- ve sükOnefü: kollarını sallaya sal
Doletzke'ye meme verdi. Öteki ço- zı tasarruf tedbirleri almaları 1' • Java evden ~kıl> ~tmiştir. 
cuklar ise çayırda yuvarlanmıya, zımdır. Ziraat Vekaleti bu kararı Hayrünnisa, aldı~ı yaralar.n te
oynamıya ve gülmeie koyuldular. halkın ekmek istihlakı .. usuaunda sirile derhal ölınÜ$. alır yaralı o
Samoel de d.ba rahatça nefes al - yapacağı tasarrufu kolaylaştırmak lan Şükran, hadise mahallıne ~ 
mıya baıladı. hususunda almı~tır. len :z®ıta tarafından hastaneye 

Pazar elbiselerini ııiymiı olan kız Her evde her ekmek başına ba- kaldırılinıştır. 
lar parkta dolaııyordu. Ağaçların yat ve kınntı halinde 50 gr<ım ka- Bu :feci cınayetin tahJ...i:Catile 
altında da öbek öbek oturanlar var dar miktarının zayi olduğu hesah. müddeiumumi tnuavinlenndeıı E
dı. Şurada ııüzd bir kız. etrafını bnmııhr. Bu kararla her ekmekte dib meŞRul oiınakta.iır. 
alarak hayran hayran kendisini sey SO gram tasarruf fU neticeyi doiu- Vak'ayı müteakıb firar eden ka. 
reden erkeklerle gülüıüp takalap. racakhr. t"l zabıta t .. rafından şıddetle ta-
yor, beri yanda genç ve ııüzel bir Ankara, lıtanbul ve lzrnir ıe - kib edilmektedir. Emniyel Müdür
delikanlıya birkaç kı:r: birden söz atı birlerinde günde ( 450) 'bin kilo ek lüğü cinayet masa&ı memurları, 
yordu. Parkın yapraklarla örtülü mek yeniyor. Bunun yirmide biri dün, kaıtilin saklanmak ihtimalı 
uzak1anndan bir itc;inin kederli 8e8İ tasamıf edilirse günde 22,500, ay- bulundu~. a2abeysinin Rumeh
akaediyor, biraz ötelerinde bir..,... da 6 7S bin, vılda 8, 100.000 kilo kava;tındaki evinde bir araş~ırma 
dam keman çalıyordu. Sara etrafı. ekmek tasarruf e~lebilecelttir. ya~lardır. 
na bıdtınarak bütün bunlan dinle- Ali özdenıirin birkac kınde ya.-
di, ve hiddeti ya'"' yavq yatııb. Hergu .. n kalanmaın Kuvvetle muhtemeldir. 
içinde garib bir eziklik hiseediyor-

Yüksek Ziraat Enstitüsü mezunlan 

YükHk Ziraat WdtGeii mezunlanna meruinde diplomalartldll wrilcliiiai pnpıpık. Yuhnd•ki re
.m.de Ziraat Vekili MWW. Erkmen. Rek&ör ve profoeörler memnlarla bir arada aörü1mek.tedirler. 

du. Kocasına baktı. Onun çalışıp (Battarafı 2 nci •Jfada) " Son Posta " nın 
çabalayıtını dfiş{lndü. Neredey•e kulağımızla olmaz; kaf anım onan • 
ağlayacak gibi oklu. Samoel de en- kafuıaa, sözümüzü onun sözüne, lisan derslerı 
ginlere clalmıttı. Ağaçlan, cülleri, kalbimizi onun kalbine ayar etmek (8afl..Ea 5 inci •yfada) 
çimenleri dü,ünüyor ve keman •e- le ve bilıaaaa hayat ideallerimizi o. 4 _ We do our work at d 'ffe-
eini dinliyordu. O da mahzun idi. nun hayatının 18laluna tevcih eyle - rent talbles. 
Birden: mekle olur. Kendimizi onun iç.inde 5 _ We hawe the same iather 

- AJı Sara .. Diye içini çekti. hissetmedikçe, kendi varlığımızı o- and mother. 
Daha konupcalıctı amma. tam nun kucağına atmadıkça, Osman o. 

0 sırada iri iri yapur damlaları iullarının Tür'kten kaçan an'ane - Exerci•e: 111: 
düpneie başladı. kalkıp toplanın.. lerinden kendimizi kurtarıp, mü • AşaAıdaki kelimelerin cemı le-
caya kadar anide sağnak hnlinde nevver sıfatile, hayatımızı Türk killerini veriniz: . 
b88tırdı. Parktakiler fUraya buraya kütlesinin hayatına bağlamadıkça Man woman. Uıi s, tbat. knıfe, 
koşuftular. Fakat Samoel olduğu ne o bir ağızdan söylenecek Türk foot, t~Uı. differeat, is, was, ha. 
yerde put gibi kala kaldı. melodisini bula1biliriz, ne de her baıby, familv. daW?hter. 

Sara emir verdi: manasile milli bir birlik yapabili -
- DavranunL. Çocuklara bak.. riz. Bisikletçilere verilen ziyafet 

Samoel ikilıini. Sara da djğer iki kii- Şuurumuzda Osmanlıyı inklr et- . d k" b" 
ÇU··::.:ı yakaladılar ·n bir sığınağa medikçe \.afamızı Türk kütlesinin latanbul • Edırne ar~~ k 'ecı 1 -

ko';ular. Doletzke yenidea ;yayaa- kafuına' ayar etmedikçe, kalbimizi siklet müaaba.kasına ııtıra en 
ralan ~ Qrcleı onun lalbile beraber çarpar halel sporcular werefine •·.~nb~ 1111~ 

_ Aa.a 9Çlml. ))iye aızlandı. getfmı~e im e melocllJf yarata- kası tarafından din öile. ~r~ 
y oeele: maya. votni' de 'bir ziyafet verilm11m • 
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ÇEKLER 

Açılıt 
Londra ı Sterlin 
New-Yort 100 Dola.r 
cenevre 100 İniç. Jl'r, 
Atilla 100 IJrahml 
M&drid 100 Peçeı& 
Yokohama 100 Yen 
Stokholm 100 İ.sye~ J'r. 
Altın 

24 ayar ıkill~ alıtm ·-

ve bı:ıa '!!Ş 

5.24 
132.20 

3-0 2025 
0.9975 

12.9375 
3ıl.1375 

30.745 
27.45 
3.43 

Esham ve Tahvilat 

Çllgın İstanbul 
(Baştarafı 5 inci sayfada) 

mizi alalun, devletli vezir huzu
runqa güreş tutunup bahşiş ala -
i.ım! ... 

- Durun şehbazlar\.. Gece gü. 
reş olmaz ... 

- Vallah ve billah durmayız ... 
E]bet ki ~reş tutunuruz .... 

- Durun yiğitler ... İıbrahim Pa 
şanın halvet meclisidir .. Yaran ile 
şerbet içer ... 

- Valla'!ı. ve billah durmayız .. . 
Bizim o meclise dahlimiz vok~ur .. . 
Er m~danı kuran. akran şehbaı 
!arla elense edip birıbirimizin sır
tımızı yere getirip, kuvvet ~6ste
rip nam alLp döneriz!. .• 

İkramiyeli % 5 
1933 Ergani 
Swas-Erzurlml 2 ilA 7 
Anadolu Miim.e&sil, ~in 

19.15 
19.60 
40 75 1 

- Kalkın kayıkçı oekarları 
pehlivan karındaşlar ... 

- Kalkın yarar balıkçı pehli -
~ varu karındaşlar. . . . 

============~ - Durun vezir huzuruna sad.? 

1 R A D Y O 1 
gidilmez ... Davul ve zurna gerek. 

CUl\IA 23/5/1941 

_ - Zurnacılar ... Tiz varın ve -
zir huzuruna layık pak çağ'Şır ve 
mintan giyin! ... 

'1.30: saat ayarı, 7.33: Hafif müzik 
(PU , 7 .45: AJ ans ha oorler i, 8: Sen_ 
tonik parçıalar (Pl.) 8.45: Evin saati, 
12.30: Saat ayarı, 12.33: Kadınlar 
fa.slı, 1'2.45: Ajans haberleri, 13: Karı 
şkk müztk (lPl.), 13.15: Kadınlar faslı, 
14: Karı.şık müzik (PU, 18: Saat aya 
n, 18.03: Fasıl sazı, 18.30: Ziraat ıtak_ 
vim.i, ve toprak mahsulleri borsası, 

\J.8.40: Seçilm~ şar.kllar, 19: KonuŞ

ma, 19..30: Saat ayarı, ve :ıjans ha
berleri, 19.45: Mü2ik., 20.15: Radyo ga_ 
zet~i. 2.0.46: Peşrev ve saz semaileri, 
21: Memle'k:et p00tası, 2Jl.l(): Temsil, 
22: Radyo salon orkestrası, 22..30: 
Saat ayan, ajans haberleri, borsa, 
22.45: Radyo salon :ı.rkestrası, 23.15; 
Ca?jband (Pl.) 

- Bre davulcular... Tiz paiı: 
çağ'Şır ve mintan giyin!... Sahibi 
devlet İbrahim Paşamız huzuruna 
varsak gerektir .. . 

- Bre meded ... İlahi okur ci-
ğer köşe oğlanc.iklarmnıza bay -
ramlık giydim öne koşalım! ... 

- Ağalar durmayın!. .. Fıstık
lıda sahibi devlet paşamıza Kan -
lıca alayı ~östermeğe gideriz. 

Doktor Hafız Cemal 
(Lokman Hekim) 

Divanyolunda 104 No. da herıün 
hasta kabul ed~. 

Teiefon: 210<44-23398 

Türkiye Cümhuriyeti 

ZiRAAT BANKA Si 
Kuruluş tarihi: 1881 

Sermayesi: 100.000.000 TUrk Lirası 
tıubt Te aJana &dedi: MI 

liral ve ticari her ne"fi banka muameleı.d 

PARA BiRiKTiRENLERE 28.800 
LiRA iKRAMiYE VERiYOii 

Zir,_.t Banlta.sında kumbaralı ve lhbarlll taaanııf belablarında 

ena:ı: 50 lirası bulunanlara .senede i defa çekilecek kur'a ile 8.f&iı . 
d&ki plana göre ıtfam.jye da~ıt.llaca.k.tu. 

4 Adet 1,000 Lirahk 4,000 Lira 
4 

" 
500 

" 
21000 " 

4 " 
250 ,. 1,00L) 

" 40 " 
100 " 

4,000 
" 

100 " 
50 " 

5,01JJ .. 
\20 

" 
40 " 

4,aoa .. 
\60 " 

20 " 3.200 
" Dikkat' H.,ablannda1" paralar o;r .... ıç;noe 50 t;radan ... il> 1 

d~i,;enlere ikramiye çıktıjtı takdiJ:de % 20 fula.<ıile 1'erllecekt.ir. 
Kur'alar senecie 4 defa, 11 Mart, 11 Haziran, 11 Eylül. 11 Birin- ~ 

ci Kanun tarihlerinde çekilecektir. 
~ 

lstanbul Levazım Amirliğinden Verilen 
Harici Askeri Kıtaatı ilanları 

SON POSTA 

Sabah, öğle ve akşam her yemekten sonra niçin 

S A N İ N diı macunu kullanmalıdır. Çünkü : 

Güzel Yiiz 
için ilk şart 
güz.el diş 

Giizel Diş 
için ilk ve en 
esaslı şart da 

SANiN 
kullanmaktadır. 

DiŞ MACUNU 
Mikrobları % 100 öldürür, dişleri hrçanın giremediği 
yerlere kadar nüfuz ederek temizler, parlabr, diı etle-

rini besler ve hastalanmalarına mani oldr. . 

Sabah, öğle ve akşam her yemekten sonra gUnde 
3 defa dişlerin~zi ftrçalayımz. 

Gençlik Eğitmeni Alınacak 
Beden Terbiyesi Genel Direktörlüğünden 
I. - Viliyet, ka.~ ve müesseseler gençlik: lclüplerinde beden terbiyesi 

mükellefierini beden te:rıbiyesi niZamname.si esa.<>ları daire.sinde çalıştır
mak üı.ere aşağıd~ki şartları haiz olanla.rd.an q:gençlik eğitmeni» aiına

ca~tır. 

Şarila.r: 

A - Türk olmak, 
B - 35 yaşını aşmamış bı.ılunnıak, 

., c - Askerlik 'Vazifesini yapmış ol malı:. 
O - En az ol'ta veya muadili tahsil görmii.ş bulunmak «lise veya :13-

keri erbaş okullarını bitirmiş oianla r tercih olunurlar·• 
E - Arrk&rada açılacak ve 5_6 ay kadar devam edecek olan beden 

terbiyesi kursuna i.ştirak: ederek kurs nihayetinde yapılacak imtihanda 
muvaffak olmak. 

F - Sıhhat bakımından her türlü iklimde çalışabilecek ve her nevi 
beden terbiyesi faaliyetlerile «Jimnas tık, oyun ve sporlarlan iştigal edebi_ 
lecek durumda olmak. 

G - Beden terbiyesi kursunun umumi ta.ı.matı ile iç, disiplin ve talim 
ve terbiye tali.ma.t.larına tamamen ri a.yet edeceğine ve kurs tmtihanında 
muvaffak olduktan sonra Genel Direk törlükçe verilecek va2ifeyi kabul 
edeceğine daı.r numunesine uygun taahüdname vermek. 

II. - Kursu muvaffakiyetle bitirip vazifeye tayin edilenlere 3656 sayı_ 
lı kanun hükümleri dahilinde azami 140 liraya kadar ücret verilecektir. 

m. - Müracaat tarıhi nihayet 31/ Mayıs/941 sonuna kadardır. 
IV. - Talib olanların kursa kabul şartlannı ve daha fazla mnlumatı 

vilayet merkeZlerhıde Beden Terbi} esi Bölge Başkanlıkları ile kazalar
da kaymakamlık.laroan almaları ve istida ile mezkür makamlara müra_ 
caatları lüzumu ilin olunur. a2657ıı 03816 •. 

Üsküdar C. M. U. liğinden 
ÜSküda.r Cezaevi me'ıkuf ve maıhkllmlarınm ekmek eksiltmesine aid olup 

21/5/ 941 tarihli Son Posta. gazetesin de neşredilen ilanda yazılı muvak
kat teminat parasının 800 lira 62 bu C}UX kur11'7 olduğu tas.h.ihen ilan o. 
lunur. 3i)ı6() 

Kocaeli Sulh Hukuk Mahkemesin -1 Za.yt - Ben 312 doğumluyum.. Ev
den: Çavu~u köyünden Ali Çetinta.ş velce almış. olduğum terhis tel!'Jkeremi 
ta'ra.fyıdan Haydarpaşa Pilfı:vclı'bayı_ nüfus cüdanımla birlikte her nasılsa 
rı No 5 de kereste mütealthidi Ha - ziyaa. uğra.tarak yenı.'!ini almağa ıtıe
san Küskü aleyhine açılan alaca.k da- şıetJbüs etmiş olduğumdan eskisinin 
vasından dolayı dava olunanın ika_ ı hükmü olmadığını han ederim. 
metgahı m~ul bulunmasına binaen Gedik.paşada. Balipaşa yoku~u Tat. 
ılanen tebligaıt ya.pıldığı halde gel _ lıkuyu Hamam sokağmda Tatlıku~ 
mediğin.den H. U. M. kanunutıun 401 yu hamamında mukinı llasan oğlu 

Mayu 23 

Toprak Mahsulleri Ofisinden 
Bugüne kadar yapılan mübayaalarda satın alınmaya

rak sahiblerine iade edilmif olan Y oğurulmuı ve mağ -
§Uf afyonların toprak mahsulleri ofisi tarafından ıatın 
alınmasına karar verilmiı · olduğundan müstahsil ve
ya mutavassıt ellerinde bu gibi afyonları olanlar aıağı4 
daki hususatı ehemmiyetle nazarı dikkate alarak bu 
nevi afyonlarını ofis'e ıatabileceklerdir. 

1 - Yoğurulmuş ve mağfUf afyonlar, sandıklı olarak 
İstanbulda ve Afyonkarahisanndaki ofis şubeleri tara -
fmdan satın alınacaktır. İstanbul ve Afyonkarahiaarın
da malı olanlar bir sandığı dolduracak kadar afyonları 
bulunmadığı takdirde ıandıksız olarak asgari badlerde 
dahi teslimat yapabilecekleri gibi, birleıerek araların -
dan birisini mutemed tayin etmek suretile dahi teslimat 
yapabilirler. Bu takdirde teslimat sandıklı olarak ya • 
pılacaktır. Ofis bu mutemedi mal ıahibi addeder. 

2 - lıtanbul ve Afyonkarabiaarı haricindeki mahal
lerd'e sakin olup ellerinde mağıuı veya yoğurulmuf af
yonu olan mutavassıt veya müstahsiller bu mallarını 
bizzat veya bir pıutemed marifetile ofisin yukarıda 
bildirilen iki şubesinden birine nakil veya irsal ederek 
bu iki §Ubede sandıklı olarak mallara teslim edecek -
lerdir. 

3 - Bu kabil afyonlar en geç 10 Haziran 1941 Salı 
günü aktamına kadar lstanbul veya Afyonkarabiıarın -
da ofis şubesine teslim edilmit bulunmalıdır. Bu tarih • 
ten sonra yapılacak teslimat kabul edilmiyeceği gibi bu 
yolda serdedilecek hiç bir mazeret dahi kabul edilmi -
yecektir. 

4 - Afyonlar lstanbul ve Afyonkarahiıarında ofisin 
muvazzaf eksperleri tarafından muayene edilerek ma
hiyetleri tayin ve mağıu~lardan tenzil edilecek diğer ec
nebi maddeler nisbeti tesbit olunacaktır. 

5 - Y oğurulmuı afyonların ince toplanmı§ olanlanna 
beher morfin derecesi için 50 kuruı, kaba toplanmıf o -
lanlarına beher morfin derecesi için 37 ,5 kurut ve mağ
§U§ afyonların da kıymetsiz olarak ayrılıp ofise bırakıl
mıt ola.nlanndan gayrisine ıamil olmak üzere, beher 
morfin derecesine 25 kurut fiat tesbit ~dilmittir. 

6 - Bu karar afyonların temiz ve ince toplanması 
uğrunda yapılan propaganda ve tef viklere ve bu mak -
sadla ofisce alınan ve alınacak olan tedbirlere zerre ka
dar halel getirmiyeceği gibi maifut afyon sahiblerine 
ilerdeki mahsuller için cesaret verecek mahiyette olma -
yıp, sahibinin hatası yüzünden bu kabil afyona bağlı 
sermayenin ıeyyaliyetini temine ve hassaten memleket 
servetinden addettiğimiz yoğurulmuı ve mağşuş af -
yonlann da bir defaya mahsus olmak üzere kıymetlen -
dirilmesine fırsat verilmesi maksadına matuftur· 

7 - 941 Mübayaasında mağ§Uf afyonlar sureti kat -
iyede mübayaa edilmiyeceği gibi yoğurulmuı afyonlar 
dahi mübayaa harici bırakılacaktır. 

8 - Fazla tafsilat mahalli vilayet ve kaymakamlıklar 
vasıtasile köylere kadar temin edilmi, olmakla beraber 
alakadarlar bu tafsilatı ekim mmtakalarındaki en ya -
kın Ziraat Bankası şube v'e ajanslarile ofis şube ve a -
janslarından da alabilirler. «3671» 

DİŞ MACUNU 
Mikropları yOzde 100 öldOrür, dişleri temizler parla

tır di~ etlerini besler ve hastalanmatarına mani olur. 

Her yerde OENTOL dls macununu israrta isteyiniz. 

inci maddesine tevfikan gıyab kararı Cü.ma Demirci 
tebliğine karar ~rilmiş ve muhake- -----------------------------------------
me 5/ 6/ 941 Perşembe günü saat ona 
bıraık.ılmış olduığu.ndan muhakemeye 
devam olunmak üzere gelme.si lüzu- ~ 
mu gıyab kararı t.ıebliği makamına ka ~ 
im olmak üzere ilan olunur. 9411310 

~· Doktor 1. Zati Oget -.._ 

1 Belediye tarşısmdatı muayene ı 
hanesinde öğleden sonra hasta-

\\\PARA 
HAYA.T YARIŞININ . 

DİREKSİYONUOUR/ 
M r,.-•• • 

~;:n;,h 

\ lannı kabul eder. -~ 

Za.yt - Nüfus cüroanımla askerlik }a;a:::=;;:::=:::;:;;~~=:::!~=~~~i\i 
vesika.mı za.yi etıtım. Yenisini almak 

içm aid olduğou maıkama müra<:aat et

tim ilan ederim. 
Boyaıba.dın Ylgrenkayalık köyün .. 
deQ 'Küç.iilıparı:a.Ma Taıva.nJıçeşme 

sokatı ~'7 No Yahya oilıı Veli 

Yalçın 

ioARniNi siuN is aAHKAsıNoA 
IKRAMIYEl..İ HESAP AÇAR 

100,000 kilo süt kapalı zarfla eksUtmeye konmuştur. i:ı:ıalesi 29/5/941 
Perşembe günü saat 11 de Ank.arada Lv. Amirliği sa.tın :ılma komisy.onun
da yapılacaktır. Tahmin bedeli ~o.ooo lira ilk teminatı 1500 lira.dır. Talib_ ------------

Za.yi - Nüfus cüııdanımı ve a.slrer~ 
ltk vesikalarını zayi etıtim. Yeni.sinı 
almak içtn aid oki~u ma&ama mü
racaa eıttım i!An ederim. 

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

I._ __ İstanbul Eele:liyesi Hanları 1 !erin kanuni ve.sikalarile teklif mektubla.rını ihale saatAnden bir saa.t ev_ 
vel komisyona venneleri. e:2370 _ 3623• 

• • 
160,000 kilo yoğurt alınacaktır. Kapalı zarf ile eksiltmesi 29/5/941 Per-

şembe günü sa.at 15 de Ankarada Lv. Amirliği saıtın alma komisyonunda 
yapılacaktır. Tahmin bedeli 48.,000 lira ilk teminatı 3600 liradır. Talib_ 
terin kanuni vesikalarile teklif mektublarını ihale saatinden bir saat ev-
vel komisyona vermeleri. •2372 - 3625• 

* * 
30 ooo ton şehir nakliyatı kapalı zarf ile eksiltmeye konmuştur. İhalesi 

30/5İ94ıl Cuma gün\i saat 16 da Ankarada. Lv. Amirliği satın alma ko
mLsyonunda yapılacaktır. Ta.hmin bej eli 75,000 lira ilk teminatı 5000 li.. 
radır. Ev.sıaf ve şartnamesi komisyonda görülür. Taliblerin belli gün ve 
ısaatıt.en bir saat evvel kananl vesikalarile tekli! mek:tuble.rını komisyona 
ftnnelerı. c2389 - 368ılb 

Rizenin Pa.ıav kazasının Çingit kö_ 

yünd~n Büyük Linga.da :Kara.kol 
karşısında 2 No. Mehmetl oitla. 

Dursun Ali 

Za.yi - Edime A.'Jkerlik Şubesinden 
aldığım ter'his te2ıkeremi zayi ettiın. 

Yenisini alaıca.ğundan eskisinin hük -
mü ydktur. 

3ı2 doğumlu Mehmed othı 
Muaıtala K.ırkgeçld 

Kefideler: ' Şuha&, 1 MaJllj\ 1 A. 

ı--. a tkiııcıteıJrin taıiQleriwle 
J&plllro 

1941 ikramiyeleri 
ı adet 2000 liralık - 2000. - lira 
8 • 1000 • - 3000.- • 
1 • 'lliO • - 1500.- • 
' • 600 • - :ıooo.- • 
8 • 260 • - ~000.- • 
li • 100 • - 3500.- • 
80 • liO • - 4000.- • 

:wo • 30 • - 6000.- • 

Ten bibi Beledi 
24151941 tarihinden ?tibaren lş'arı ahire kadar İstanbul Belediyesi hu

dudlan dahilinde sarf ve istihlak edilmek üzere tabı.lı olunacak ekmek.. 
lerin sikleti 950 gram olacaıkt.ır. Tabıh ıca.bı bu ıni.k.tar 955 grama kadar 
tefa vüıt. edebilir. Şu kadarki 950 gramdan fazlası için bedel taleb olun_ 
m.ıyacak ve ekmekler 950 gramdan noksan vezinle satılmıya.ea.ktır. Hılii.
fl!Dda hareket edenler 1608 sayılı B elediyıe ıııhk:ô..'1lı cezaıye .kanununa 
göre cezaland ırılacıı.ktır. 

Keyfiyet illin olunur. 39812 ···························-···· ......................... -······-····-·-·-···-······-.. --··· .... ·-
Son Posta J.\-1atbaası: N~at Müdürü: Selim Ra::ıp Em~ 

ŞAHIBLERİ: S. RaR> EMEC. A. Ekrem UŞAKLIG!L 


