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Turkun makos 
lali inin 

Milli Sel 
' • 

lsfanbulda 
yenildiği gün 

«Büyük Kumandan, o 
güq oraJa bir milli day
R'Vnun müm~••ili, bir ta • 
rih laa:relıetinin kurucum, 
bir iman kudr~tinin tim-

ismet lnönü Trakgada seg/Qh 
mıntakasını ve askeri garni
zonlarını teftiş buyurdular Çil de, İtalyılniann takibine koyulmuş ol&n tnıu1z hafıf motörlü kıt'ala n Yeni mevzilerin.J 

Habeşistanın •cıli olarak dövüıtü. l•met 
lnönü, bir zaler kazan • 

lnlf değil, müli bir 
mucize yaratmııtı.» l 

Yazan: Muhittin Birgen 
Blllldan Yirmi sene evvel, şu 

sattrın.n yamJ#ı.m günün gece 
Sini, Ankaraınm kuru bir lı:ış ha. 

va.,ı içinde sa.baha kadar uyku.. 
suz geçirmiştim. Hayatıma aid 
hatıralar arasında o gecenin ge_ 
Cişine a id herşey, hiçbir zaman 
t.aıeiiğini ve canlılığını kaybet-

ntiş değıldir; o günlere ve bil
hassa. o geceye aid herşeyi, fim-
di bütfin te!errüatae hlk!ıye e-

Cünkü, o gece, 7enl Türkiye
nln t.arihinde bir mukadderat 
Ceoe&ydi, 

O Bll'ada Matbuat Müdıri U
lnllDılai ol<futum için, belki ben 
vazife iktizası uyumam11. .tlh 
teiil'a!ha.nede ma.klne b9.1ınd&, 
kAh dairede telefon önünde ..._ 
bahJanıl§tım, Fakat, Ank:aranm 
bütün o zamanki aiyast sakinle
ri de o geceyi benim gibi uyku
su~ i6SLrdller ve sabahleyin or_ 
talık aiaenada.n evvel sobt.. 
lara dötfildüier. 

<Denau 2 .. llerriıı ei&auaada 

, . l 

, 
1 

da istilasına 
başlanacak 

İngiliz kuvvetleri 
Habeşistana 
nüfuz ·ettiter 

Habeşliler 3.000 
ita/yan askerinin ric'at 
hattını tehdid ediyorlar -

Ruzveltin mareşal 
Petene mesajı 

Mustafa ismindeki suçlu hapishane binasının 
damından arsaya ip sarkıtarak firar etti 

"Mücadele 
devresinin en 
esaslı safhası,, 

Yanan ukerl-1 karla örtülii Ama't"'Udluk clqh..nnda ilerlerk• 

Arnavudlukta 1 ELENLERiN 

V ifi hülıUmeti her an i•tiklali 
artan bir hattı hareket 

talıib ediyor 

Nevyork, 1 O (A.A) - Nev
y ork Herald T ribune pzeteıi, 
Fraıuarun tekrar harbe ~irmeıi vo 
bu takdirde Ameri.kadan harb leva
zunı alrnaaı ihtimalini tetkik ederek 
diyor ld: 

8i.r Aınerika~eteaine göre 
Vr•tler önümüzdeki aylarda 

ileri hareketi YENi BiR 
devam ediyor MUZAFFERiYETi 11ıilteıreye taarruz edecek 

Lı ~e"York, 10 (A.A.) - Hit]erin 
~e~· bereyi, ö?~müzdc:_ki yazdan ev- zaptedildi 
lcbb·~rh hancı etmege mut]aka te-
~laltk~ ed~ceği gittikçe muhakkak -

1-fitler 
1 

edılm~ktedir. Aksi tak.d!rde Jt l an teb/ilfi hava j aa· 
~Caj tızun bır muhasara harbı ıda- a g O d • 
~<i}'Je °b~buriyetinde kalacakhr ki /iye/inden bahse ıyor 
.ıtctıdi t h.arbin şartları tedricen _ 
tle}'h Htf hıne dönece~tir. Binaen- Ati!na 

10 
(A.A.) -..Ar ı bil-

~ '~tırn t er Ya kısa hır zamanda ... ;-> 

Köyler Klisura 
zaptedlldl -

Bütün Yunanistanda 
şenlik yapılıyor 

Ruzveltin harb malzemeli ver
mek plaru çok laatUdidir. Vichy· de
ki elçilik milsteıan Murphy, ılmalt 
Afrikada aeneral Weygand ile ya
pacağı k.onu§tnadan sonra bize teı
vik edici bir rapor glSnderirse Fran-

<Devaını 7 n~ saylada> 

Bir Fransız denizalbsı 
bath latanbul hapishane ve teVkifhanesi ' 

Evvelki gün, İstanbul hapishane umumi kontrol ve ıayımda yattıfı 
· Londra, 1 O (A.A) - Hilr Fran ve tevkifhanesinde çok eüretldhane koğuıta olmadığı görülerek arafb-

etllleJt alc \'eyahud tamamen kay- diriyor: · ·" 
>ar, 1 llklan karşısında bulunu- Yunan ba4kumap 

ite, N ._ Ti . l raiı tebli~i: J • 
(I> cvyorıt ımesın vasıl o - ma ~t ü.n 

tYa.nu S üncü sayfada) (De ,, 

Atina, 1 O (AA.) - Kliıuranın sız kuvvetleri umumi kararııahı bir firar hadiaeıi olmuıtur. nlmasına başlanmııtır. 
nptedildiği bug{ln retm&n tebli4 Narval ismindeki Fransız denizaltı- Bir katil suçundan dolayı mev- Hapiıhane binası dahilinde yae1-

- edllmiıtlr. ıının müttefik kuTVetlerin harekab kuf olup, Ağırceza mahkemesinde lan bütün taharriyata rağmen, 1.-
Atinada ve Yunanistanın sair fG- aıraaında düıman tarafından bab- duru§tnaıı yapılanlardan İsmail oğ- mail bulunmamıı ve bu euretle Jtao-

(Devama 1 iııcii aylada) nldığını teeeıUrle teblii etmiıt!r. lu Muıtafanın evvelki aece yapılan (Devamı 7 Dd •Jfada) 

• 



Hergün 
Birinci lnönü 
Yzldönümü 
~ Yazan: Malritttn Birgen _} 

(Bqtvalı 1 inci sayfada) 
ZOnguldak üzerinden VP. İstanbul 

vasıtasile Ajaruı Havasla Anadolu A -
jansı arasında bir servis tesisi için 
yeni bir anlaşma yapmıştım. Bu an -
!aşmaya ininaden, - ve il!t defa ola -
rak • hasım ordu.sunun mnğlüb ol -
duğunu tısıı. ve tek bir cümle ile dün
yaya bildiren telgrafı iınzaladı.ğım 
saman duyduğum heyecanı bugün 
kelime ile tasVire imkan yok.tur. San
ki dünyayı fethetmı~ gibiydim. Artık 
yeni Türkiye kurulnıu§tu; sanki, bu 
zafer onun temel atma t:lerasimi 
idil 

SON POSTA 

Res·mıi Bakale: 

Voltaire servet denilen şeyi şöyle tarif etmiştir: ıServet öyle bir bey. 
girdir kJ, üzerine binilip idare edilmek için yaratılmıştır. Vazifüniz ondan 

Yenmiyen servet .. 

bir gün evvel, mümkün olı.luğu kadar fazla istifade etmektir. Bunu böyle 
yapmazsanız yere düşüp çiftesini yemeye hak kazıınmış olursunuz.• 

s.et, o ~ Türklyenin bir mukad. 
derat ~; inönündeti küçük or
du, ordu, mlnyatfırft geJib geldıği 
takdirde bütün bir tarih değişecek -
t.;. yeni bir de?ir "Pe yeni bir tarih 
ba.şlıyncaktı. Bunu heplmit biliyor -
duk ve hepUDizin gonülleri orada bu 
işi idare eden kumandaııla beraber -
di. Ona karşı gönüllerde en derin 
bir i~ad ya§lyordu. B.uat Atntür. 
kün etrafında yaydığı bu ıtimadla, za_ 
ferin muhakkak olduuğuna harb he
nüz başlarken de kani idik; fakat, 
znfer haberinin geli§ind~ki sihir baş. 
ka idi; bS, o sibirin t.esiri aıtmda göı.. 
!erimizin &Jeak sıc:ılt yaşlandığını ve 
içimlzin gel'lİ§ bir ferah dalgasile ka
bardığını duyduk. Büyük Millet Mec
lisi Reisi Must.afa Kemal Paşa, eİa _ 
met11 in .TürkOn makU.s talihini yen -
dı~ini• söylüyordu. Hakikaten «İs -
met. in küçfik ordusu, Türkün en 
buyük düşmanı olan mnk1ls talihini 
o gün orada artık kat'i surette yen. 
mişti! 

......... __ ._.... .................................... ---.............................................. _ .................. -................................................................................. . r Büyük fen --, 1 

- Adamları --' MÜS.&114.BE 
Hertz 

a ram arı Telsiz telgraf ve radyo .. 
yu kendisine medyun 
bulunduğumuz dahi 
Y~: lbrahim Hoyi Yazan: Ercümend Ekrem Talu 

B ugün, U2Unca h_ayatımın bir * kurbe.n bayramını daha idrak 
Herhangi bir siynsl, millt veyahud ediyorum. Büyük vair Yahya Kema-

dini ve içtimai hareketin muvaffak lin «Meı'uddur o insan ki yaşar hatı-
olması için, tarihte daimıı böyle bir ralarlal.» vecizesi, bu münasebetle 
eİuonÜ» zaferi knydedılmişir. Me.se _ gene dilimin ucundt!. Kendi kendi-ı 
lA, herkesin bildıği oir m'3ali zikret _ mi yıllarca evveline irca ettim. Ço-
mek için, İslamın meşhur Bedir gaz. cukluğumun kurban bayramlan biı 
vesıni hntırlıyabüiriz. Bir avuç kah_ bir gözlerimin önüne geliyor. 
ranıanın, bir mürşid ve bir kuman _ Gönlümü yokladım: Tahasssür 
dan elinde yaptığı bır hamle ile ka _ ' denilen hem tatlı, hem de acı duy -

gudan eser yok. O günleri özlemi -
zanılm~ öyle küçük :nikynstn, mahal- F 

yorum. akat nazarlarım, iptidai li zaferler vardır ki, bunlnr d'.limn, bi 
ilerıde gittikçe büydk nisbetler ala _ ·r sinema şeridi gibi karşımda uza· 
,cak olan zaferlerin ılk kndem~k!ar. nnn manzarayı haz ile tema§a edi -

yor ... 
Bedirde Kureyşi ınağliib eden kü~k Geçen baharda gGya bizi eğlen-
AMAr nasıl yeni bir heyecanla ken - Bund dirınek için aeçici çinaeneden .,~ -
dls nl meydana atmış idise cİnônÜ• n- an yüz aeııe evvel Faraday • b .-

t b . t l kt 'k h · ı · · tın alınan kara0 öz kuzu hu"'tu··n yıl de maküs talihi h:ız.mete uıwatan a ıa ananın e e rı n:Dne eıım ., 
t>• k ht b lm k fıstık, üzüm, arpa ve kepekle bes-milli kuvvet de, faik c.r dü1:n1an te _ açaca ana an u aş, apısmı ar-

.,... d k d d k . 1 " lene beslene aeli .. miş, civelek, delio:-
şekkülüne 'karşı öyle yeni bir imanla ına a ar ayıyara ınsan ıga ye- .. ~ 'ıl 

· b' d.. · b" d · l k men bir koç olmuş.. Kendisine lnla-
snldınmştı Bu öyle bir : ....... n ld'ı kı', nı ır unya, yen. ır evrın u u • " k d · f d k f k j E · · · b' h ....... J • · B 1 b lık eden seyise yalandan kızdıkra, gım şe er e, yermşte, ın ı ıstı - ·vın ıçı ırcl7. sonra, lr kebd!J~ı 
kat'i neticeyi almak için, Bedirle arını goste::rni§tı. ur.un a eraber, başını yere eğip vaziyet alarnk ;

0
s ta .• Karagozu arasam arasam bay- 1 dük.kanını andırıyor. Crtal:ğa mis 

.. •ekke fethı· ara.sınd.,k"ı zamaıun an onurl gibi bir daha, bir nsır içinde t • ., 'b' b' k k . k d .... " - vuk 1 b 1 vurmasını da biliyor. ramer esı arıyacagım. gı ı ır et o ·us:ı sınme te ir Ve 
Cak b""te b'ırı'nı· kull"ndıl ua ge ! i ecek deği..<>ı'kliklerin bu S b h E w d • ..,., .. d "dl' ı b"I " h Hergün taranan yünü kabardık- a a . vin büyüğü namazdan yemege otur u~·ııııuı: zamnn, önü-

0 gün In. ·o·nünde, Türk mnı-•,· - erece çeşı ı o a ı ecegini ta ay - d H .. d l 1 1 d l .,. ") ed • · F'lh L k b ça kabarmış. uzaktan baktınız mı öndü. enüz içeriye girmeden muz e açı an sa ıan ar an yayı nn 
nin bu yenı· 'illlnnını temsil eden bfi - yu ememı,tı. 1 ari ·a, ir asır '- d k b · · k d " h.. f " 1 gibi gayet kısa bir zamanda telgraf, üzerinize doğru canlı bir döşek geli- &apının önün e bizim adamlarla ur an etinin o ·en ınc as ne is 
yük kumandan, halen kendi soyunda Okyanuslan a~n kablolar, telefon, yormuş hissini veriyor. iki boynu _ konu§uyor: rayihası hepimizin iştihasını kamçı· 
o günün ismini ta§tyan ve kendi nes.ı gramofon, meydana geldi. Elek - zunun arasındaki mavi katır bon - - Hasan ağa, seni vekil ettim. lıyor. Annemin: 
11 ile o ismi asırlar arasında yaşa - trik.le ısınmayı, elektrik kuvvetin - cuğu onu bugüne kadar nazardan - Büyük hanım tarafından da - Çok yem-!y;n, taze ettir, do-
tacak olan kahramandır. cBüyut aiesı istifadeyi, her yeri elektrikle ve her türlü kaza ve beladan :ıak - İsmail vekil olsun. kunur •.• 
kumandan. tabiri, onun o günkü .ro... aydınlatmayı öğrendik. Görünmi _ lamış. Fakat artık karagözün başın- Öd " d 'd''> B h ihtarına kulak asarı kim) Kebab, 
lunü tamam ifade edemez; kumandan 1. yen ve· .nüth;• ITTnayiı> nihayet :za - da bir musibetin dolaşmakta oldu- d -1- h agacı ~ere e l ı u ur • pirzola, ciğer, böLrek .. 
Ve ·y· kuman"'~n he Z"m b l .,, " b 11' K 'b' b an ar azır mı' 1 1 

'""" r " an u unn-1 bıt alnna nlın:nıı ve işe yarıyacak gu e ı. ar gı ı eyaz postunun ı · . - Haniya tatlı yahni) 
bilir; Bedirler kazanan kumandan - bir hale etir=lmio oldu. üzerine kına sürmüşler. Orada bu- ı - ki destmal daha versınlt!r. 
laro daha başka isimler bulmo.k m - Faradayın emz mantığmın tefiiri rada, eskisi gibi gezdirildiği de pek İçeriden, annem de lafa karışı - - Akşama! 
zıın gelir; çünkü bu nevi kahraman - albnda ka!an MaxweI, gayet iyi bil- yok. Ahırdan hazin hazin, arada bh yor: -- Kavurrnn oluvor mu'> 
kır, mesleklerinin kahramanları de - diği bir sahada yürüyerek Farada- melemesi duyuluyor. Onun da içine J - Karagözün postunu ziyan et- - Aşçıbaşı onu da gece vurn -
ğil, milleU!erinln ;l<ahramanlarıdır. yın ortaya atmış bulunduğu bu ket- bir şeyler doğmuş olacak ki önüne meyin sakın. O bıze lazım. Lebibe cakmıı ocağa. 

O büyük kumandan orada bir n.s- naatlerin doğru olduF.unu riynzi de- konulan yığınla ota dokunmuyor Hanıma bütün bir but gidecı.k. Aş- Yemeği yedik. Knragöz kuzunun 
ker olarak harbetmedi, bir milli duy_ lillerle isbat etti. Mnxwell ı~ıkJa, bile. çıbaşı 1 şu anda kısmen m:demdc ı:rimekte 
gunun mümessili, bir tarih hareket'- elektrik enerjisinin bir olduğunu Bilhassa, iki gündür yanına ya- - Efendim. bulunduğunun a!>l:l farkında oln . ı-
nin kurucusu, bir iman kudretinin bulmıya ._alışıyor, ve ileriye sürdü· bancılar da getirilmiş, bağlanmış. - Ayva aldırttın mı idi? yarak sokağa fırl.ıdırr. 
timsali olarak dövli§tU Bir talihin ğü nHariyemin, elekno manyetik Onlar da kendi gibi izaz ve ikram - Üç okka avva getirdiler. Ver elini, ba)'ram yeril .Salıncak, 
yenilmesi btr ordunun hezimete uğ - hareketlerinin mevceler şeklinde ü- edilmekte. Onlar da ayni endişeyi - Yahni olacak. atlıkaraca, ayı. ınnymı.:11 oynatan -
rntılmnsı kncleı' bastı bqey değıl - rediğini sabit kıldığında ısıhr ey- taşıyor. Onlar da kendi kendilerine - Başüstüne, hanımefendi! lar, ~rbetçi Arna,·ud., susnmcı A -
dir; Bu işi İnönlinde yapını., olnn liyordu. Ma!lmafih Maxwel'in bu soruyorlar: - Çocuklara da külbnstıLlc ayırt. rab, kurabiyecj, ku, lokumcu, renk 
BüyUk Türk, bir zafer kazanmış de- mevce :ddl3cı daha ziyade nazari - Bizi sürümüzden ayırıp bura- unutma. 
~il, milli bir mucize ynrntmıştırl sahada kalmakla beraber, riyazi ya niçin getirdiler, acaba~ - Pek.i, efendim! reknk 

1
hal

1
ka, e1

1
mda, hobıloz, lokum * hesablarla mevcud olması icab etti- Dışarı~a. gümbür gümbür toplar Bir aralık, orta sofanın p'!nce - ~ er eri e süıı ~ ii';i ta asıı:ı ı<fırla-

" k d • k • l d atılıyor .• Yann bayram. İnsanlar resı"nden, nazarlarım bahr.eue ka,·ı· ma» ların hücumundan koruınağn İ.şte, İnönü zaferi dcdi~ilniZ §ey gini en i-rinı"I ·at iyı:• e inan ığı ,, ,, J 1 ih k 1-I 
ı> hakk '- M 11 'dd' d pürn,,..,' e, o büyük aünü kutlama:>a verdı'. HerCFu··n u"'stu··ne tınnarıdıl':ım çaba ıyan . ti1ar ~e erci.. epsi o-böyle milli bir mucizedir. Fakat, ne mu n..:tı . .axwe ı ıasın a -Y ~ ... .. h d 

h kl kt "' ·· _ :ı 46 hazırlanıyorlar.. Dışanda, mutfak kocnman erik ag"acının b1'r dnlına ra a. kadar yazıktır ki, bu mucize, kurtu- n ı çı ıgını gonncuen yaşın-
d 'k h ··z1 · • ı_ d kapısının önünde cızır cızır bir •ey- baca:>ından bı'r koyun asmı"J .. r, yu··- Sabahtanbeti can: çıkan lalam luş mücadelesinin dah:ı. böyle birçok a ı en aynta ~o ennı &apa ı. v ... " ... 

ler oluyor. Bir adam ayağile bir züyorlar. Yerde, kanlı bir çukurun Hüseyin ağa şimdi c!e benim .:>e -
M.diseleri gibi, henüz ki\fi derecede * k nd k d d ı k 1_ çar üdö ürere urınadan bıçah kenannda, gözleri hnla b&i::!ı kesik şimsırn o aşma taıı uizar amma, 
i.şlenmlş bir mevzu değildir. O günle- Maxwell 26 yaşlannda ve tan.o- biliyor. kelleler duruyor. A;;acın dibinde bana karşı sevgİ3min ifratından ağ-
rı, İnönünün karlı, buzlu ve dumanlı b" f d 'k H 165 7 h d .. b 1 mış ır en a nmı ı ·eı., ertz - Me me ağa! Satın da bileti dertop olmu• bir iki deri. On adım zını i e açmıyor. 
tepelerinde, onlarla ve Onunla bir - · d H b d d "'d H f b "' b' k d h y ae.nesm e am urg a og u. et nce ıçagı ır ere a a taştan ge- ötede, kıymetli kedim «Cileıı bu Akşama kadc1.t sezip tozuyorum. 
liktc g~iş dla.nlar, """"hud, bi?.im k 'h" h'" ··d·· H b d k' • • Aw · • k k' 1 ;,.,.... çocu gı ı uyu •ı. arcı urg a ·ı çırsın.. gızı ıyıce es ın o sun. ziyafete tıokulamadığı içir yalanıp, Eve geldig"imcle n• iist kalmıcı, ne 
gibi gene o günlere ald halecanları melı::tebleri bitirdılctcn ·~nra mu·· - Za il k ki 1 Z il k r:"_ ...... va ı oyuncu ar ava ı a- esniyor .. ı::.:ıneyip yalanıyor. baş .• ne de takat ve derman.· Doğru 
gerilerde yaşamış bulunanlar iÇin ge. hendis olnıı711 karar veren Hertz. rag·· k z 1 B h 1 ki h · 
ıecek nesillere hikA.ye edilecek neler . ~z. u u · u azır ı ar ep 51 

- - Llılal Ne yapıyorsun orada? yatağa. Ertesi S?Ün ziyaretleıe gicli-
yirmi yasın!\ ha•uğı .sıralnrdtl, 187 7 zın ıçm 1. B 1. d . k I • 1 k. ı b 1 b . b' • d k 

ve neler vardır! O günlerin tevazu i.. de Münich' e gitti. ve hir sene ka- Karagöze ne derecelerde bağlı e ın e ı'?e oeşteına ' mınt:nı- ece stan u un ır ırın en uza , 
çin<le parlıynn haşmeti, küçiik şey_ dar tahsilde bulunduktan sonra, olduğum ev halkınca malum bulun- nın kollan dırs;klenne kadar sıgnlı. hemen her mahallcsinc!t' hısım, ak
ler arasında yükselen büyüklüğü ve seçtiği mesleğin hiç de kendjırine duğundan, biri ötekine sıkı sıkıya lnla?1, bulundugum pcnceıeye Lnkıp raba, emektaT, eş, dost var. El ö~-
nihayet yo"tluklar içinde hamleler uygun olmadıŞhnı anlamakta gecik- tenbih geçiyor: hem paylıyor: meğe gitmezsem hatırlnrı kalır. 
yapan Yarlığı, birer milli mevzu hn. medi. Evet mühendislik onun harcı - Çocuk duymasın, içlenir.. - Haydi bakayım İç"!rİyel Se- Küçücülr yatağ.mı-:ı İçinde, o ge-
zineleridlr. Bunları resimle renkle değildi. O dahn ziyade fizikten Gafil ben 1 Nereden duyacağım) nin ne işin var pencerede? cc ilk gördüğüm rjy":l karagöz ku -
kalemle işlemek, Türk 

0

duygusu: hoşlanıyordu. Su halde bo ubo'1Una Su anda karagözü düşünen kim? Zavallı lalam! Mnauaı bnlcışlan- zuya aid. inşallah, şu bayram gün· 
Türk san'atı ve kiiltüril için yadigfı.r rakamlarla, sevmediği bir ilimle uğ- Aklım. fikrim yeni, cici elbisemde, mın, kudst bir nıvetle dahi dökül- leri geçsin, onunla bol bol oynıya
olarak bırakılacak en büyük, en kıy_ raşmak neye iyi id:? .• dört gün, arkadaşlarla bayram yer- müş olsa. kanın korkunç ve iğr.:nç cağım.. Bulur8.lru.. Zavallı ben 1 
metli bir abidedir. Bu abide öyle Jş.le- 1878 sonbaharında onu Berlin - lerinde süreceğim safada, ufacık manzarasilc ünsiyet etme.!ini. istemi- Ham hayallere l:'tpılmağa o andan 
nilmelidir ki, gelece~ nesilleri onun (Devamı '7 nci sayfada) midemi bozuncıya kadar tıkınaca - yor zahir. başlamışım da. haberim yok!. 
önüne getirip .görüyor musunuz bu :.---------------------_-_-:.,-_-:.,-_-:.,-_-:.,-_-_-_-:,,-_-_-_-:.,-:,,-:,,-_-:,,-_-_-_-_-_-_-_-:.,-_-_-:,,-_-:,,:_-_-_-_-_-:,.-_-_-_-:,.-:,.-:,.-_-_-_-_-_-:_::..._-_-_-_-_-_-_-_-:,,-.---------_-_-:,,-.-----------------_-_-:.,-_-:.,-_-:.,.;;._-_-_-_-=_-_-_-:,.-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-:,.-.-:.-:.--.-
göz kamaştırıcı yüksek iti sizin b~bn- r ~ 
J.annız başardıh dediğimiZ zaman, 
hayata yeni heyecanlarla atıla.n kU. 
çük kalbler, anun karşlSlnda, en 
kut.si duygul:ırla titresin! 

Evet, bu eseri işlemek ve ondan 
yüksek tarih ve terb 'y ab~desi yap -
mak, yirmi senelik hayatını Jdrak e. 
den ha rejimin en mukaddes bir bor. 
cudur. HattA, geç~e kar.şn minnet.. 
""rimiKi ödemek için de~ü.. geleceğe 

(Deftma 7 .a ~ada.) 
.. 

1 STER 1 NAN, i STER INANMAI 
Amerilcadnn akseden haberlerden öğreniyoruz: rinden birini alabilirsiniz, dört yüz dolan bulamadınız mı, biç tasa 
- Bir buçuk vıldnnberi sürmekte olan muhareheden alınan tec- etmeyin~z. acenta size on iki, hatta on sekiz aylı!::. bir kredi atnr, oto-

rübeler otomobil sanayi! üz:erinde büyük tesirler yapmış. mobi]j gene klabilirsiniz, 
Bu tesirlerin en mühimmi motö-rün küçülmesine muknhil kuvveti- Yalnız, yalnız bütün bu İ§lerin olup bittiği yer Amerikadır, zen -

nin artmuıııda, benzin M"Tfİyatının da ekailmesiodedir. Fi.ta gelince ginin malı züğürdün çenesini yorar derler, bu .özün bu bahiste de 
o da ucuzlamııtır, dört yüz doları buldunuz mu. otomobili~ en iyile - hakikate uygun olup olmadığına : 

j S T E R i N A N, 1 S T E R 1 N A N M A 1 ,_ 
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Sözün kısası 
Bize daha ç~ k 
Parlak istikballer 
Mevuddur 

E. Ekttm Tala -T anzimatın yüzüncü 
nümü münasebetile l\'Iaar 

Vekaletinin neşrettiği kocaman v 
çok kıymetli kitabı arada snad 
vakit buldukça, dikkatle okuyoru 

Yüz yıl içinde ne kadar ileri gi 
miş, neler başarmışız da, zahir ya 
kından gördüğümüz iç.in, farkınd 
değiliz. 

Bize yabancı milletlerin inkılab 
!arını, tekamüllerini, hayranlık) 
karşıladığımız halde kendimizin b 
yoldaki muvaffakiyetlerimizi ne 
dense küçük, ehemmiyetsiz görm 
ğe temayülümüz vardır. 

Bir asır evvelisi n e imişiz? Ne ol 
muşuz}. Maarifin, bahsettiğim, Ta 
ziman adlı kitabı bize bunun pano 
ramasını veriyor. İsterdim ki bu 
ser harcı alem olsun ve herkes on 
okusun. Neticede hepimiz görür v 
öğrenirdik ki, en menfur bir istib 
dnd devri - Abdülhamidfo saltana 
zamanı - bile ileri hareketimizi bel 
ki frenlemiş ve lakin durdurama 
mışhr. 

Bu, Türk milletinin ne derecele 
de terakki ve temeddüne teşne ol 
duğunu ve bugünkü çok ileri du 
munu kendi arzu ve kabiliyeti ile t 
min eylediğini bir kere daha isba 
edCT. 

Muazzez Milli $cfimizin, s:vasaf 
Bilgiler okulunda geçen ay irad br 
yu'"iuklan nutukta: «Milletlerin c.a 
büyüğü ve en şereflisi Türk mille 
•idirln demeleri, milli kabiliyrtimt· 
zi herkesten iyi takdir eyledikleriuJ 
gösterir. 

Biz, bu çok kıymetli takdiri val 
nız bugünkü başarılarımıza df'ğil, 
bir asırlık uzun ve ciddi hamlrmize 
borçluyuz. Bir hamle ki, menfi kuv• 
vetlerden hiç biri önüne geçememi~ 
geçemiyor ve geçemiyecektir. Zira 
<cBiz bize b .. .,zeriz ... » YekvücudüJ 
ve idealimiz l-' .. ..li-; kökümüz ma • 
zide ... istikbale de dal budak salmak 
i.ııtiyonız. Garbin her iyiliği bizim, 
her kötülüğü kendinin olsun diyen• 
lerdeniz. 

Bu bizim iddiamız olduğu gl'bi, 
Reşid Paşaların, Şinasilerin, Kemal· 

ı lerin de iddiası imiş. Cihanı nura 
boğan bugünkü me§'aleyi onlar tu· 

1 tuşturmuşlar. Garbe ilk penct>rcyt 
; onlar açmış ve ilk hürriyet nt ıui 
' memlekete onlar aldırtmış . 

«Tnnzimab kitabını okudukça 
onda, inkılab destanının neL... biı 
mukaddemesini buluyorum; ve mil· 
li gururum biraz daha amyor. 

Bize, o tarihlerde <cHasta adam» 
vasfını layık görenler bayağı, köt 
ve ahmakmış. Ne kadar yanılmışlnr1 

<c Hasta adam» belki, milletin 
mukadderatına hakim bulunan ha• 
kan imiş. Fakat Türk milleti.. has 
ta adam .. asla 1 

İ§te, isbatı meydanda: Yüz yıllık 
koca bir tarih 1. Ve bugünkü du İ 
ruml. 

Her muazzam hadisenin bir baş
lan~ıcı vardır. Tanzimat, Türk İn -
kılabmın başlangıcı olmuştur. 

Hızım171 o gün almı!lız.. Herliy~ 
ruz .. Ve d:ıha yan yoldayız! 

Bu mübuek millete daha çoıi 
parlak istikballer rnev'ud ve mu -
kadderdir. Buna iman edelim! 

c. ete11m ~alu 
Yüksek mimar'ar birliği 
munakaşah bir top'anll yaptı 

Türk yüksek mimarlar birliği ı~ 
tanbul şubesi yıllık kongresini yap
mıştır. Kongrede bilhassa Tür): 
yüksek mimarlar odaları ka• 
nun projesi üzenndc: müna
kaşalar yapılmış ve yeni idaTe 
heyeti seçilmiştir. Yeni intihabd• 
Kemal Ahmed Aru reisliğe, ismet 
Barutçu umumi katibliğe, Neşe& 
Akaray muhasibliğe, Behçet Ün51l1 
ve Necmi Ateş azalıklara seçilmif' 
lerdir. 

Bundan sonra Güzel San'ntlaJ 
Birliği mimari şubesi kongresi yapıl• 
mış ve ayni ida<e heyetinin bu te' 
şekkülü de temsil etmesine kar&• 
verilmi'ltir. ,. ........ T. 0A00°K··v··r·Kif .... 
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~ . ._____:_~:_-=-__:~~--~-;-;--;;:~.;:-ı;======::~A.Ar=na=v~ud~lu~kt~al--ce~ar~di~ya~ 
lngilterad 1 o bini şi e r ,; ~.ı:1:: ileri hareketi hezimetinin 

~ Bayram münaachetile gaze-) Dün Türkiye yaz saati ile saat 2 1 1 1 3 temizin intişar etmediği üç gün Ayvalık, 10 (AA. - ge- 2,. · ld k "d d 
ce bmada doltnzu çeyrek geçe 3. sa- dakika "' aanıye geçe 0 u ça §1 - .İçinde dünya siyasi vaziyetin e Cjjzuıamlaruu1a talim d..,..ıne mli- • d....,,, eden ım ho'ekeban dedi bU zehele kaydedilmi,n,. Bu ve eephele.de cereyan eden bıi- ile mühOn mena.r 4Bal el1lk. 200 e 'inde yapbğ, aksül&melde" bah•0o :.,~ilik Yeni bn projenin tatbik me~ ohna-. Ha"" Yokbn. • zelzelonôa ,,..,kez ottiün Kandilli d;,eJeri """"" naklediyonm yakın e&r aldık ve killı."yetJi hıub d«ek diyo, lô, d~e. k!"'ulmo& ...,.e .,lduğuau bd- J.taabul, 1 O ( A.A.) - Kandilli ,....ıı..ne.m.ı... 3 

• •=re- * B..lkanla.da oiyui vazi,- malz...,,. l!!Unam •ttilt. İılUuam •- F aP,t kabine.;. ln<i•t lta lyamn ~'""· Bu Proj.ye llÖ<e bk ı.ova raoadbaneeindcn' ~:-ıe olduiu tahmin • te- yette mühim bic değı,iklik ol- dilen herb melocmesı 8 ""'•nda 81 mı. hıidi•elerin azameti ile mUıena.ıb !"1'm ~"!'eti ile h·- filoJ.n m6"'!- o .. k6 p.,......ı,. giiı>ü ak,onn = mam•oru. Bu müddet zuhnda llmetrel;k 20 """"" topu Vardır. tekilde ha<eket edeceğ; kanaatini ~b >;tn bU J11k..,k mekteb ,..,, V;y.,,, seyahati euolmda muh- il.,.; hareketi faha, etmi,ti,. Bu tanda beyanat ~ ılece.Jc Ve aynen bu mürettebata A r·ı kanın 1 Habeşistanın telif tahminle. ve tcı.;,ı., Y•P>- At;na ıo (A.A.) - Resmi Yunan mil!; bfrliğe idmad olduğunn ioa•ct :!'~h,., olmak ilme kua dcrt.!i ma lan Bulga, ba,vckiU Filo/ Sol- 8"'eüsü Amavudhıktnki Yunan ne.; etmez. Simdi, lıalyan hükümeti \lnıveraite kuraları açllacskhr. 16 1 d • ı· ıa yaya dönmÜ§ bulunmaktadır. hareketinin devam ettiğini dün nk - Trablusgarb felaketini İtalyan mil-Yeşıhı dolduran ve eıhbatleri tay- demokrasi ere a IS 1 sına Bir l•ri<« gnzet.,.;nin ve.diğ; şam bildirmı.tır. &kert ehemmiyeti !etinden gizlemiyeeel bic vaziyette r'<ciliğc müsaid olan b<itlin genç- malamata göre Filo/ Alman ha- olan yenı meVZilerl ve köyler znpte_ bulun.,,aktad.,. d

er, arzu ettikleri takdirde bu tntim yardımları baş.' anacak riciye nıı.zm Ribbentrop ile de dilmiştir. İtalyan mütrezeleri şiddet.. Trablusgarbdu altı fırka ile mo-
"'"lcrine ka., v.,.. deniz ıayya- •örll,müıtür. Ayni gnzeıc bu ıı blr mukaveme• gôsterm;,Jerse de ıödü bic R•up imha edilmiş vo re{'iJiği şubelerinde devam edebile- alı 1 · f .a-) mülakatın menfi bir netice ver- bu noktalarlı bıırakmnğa mecbu:r e.. 94.000 ftaly:ın, harb harici kılın-

«kl.,d;,. ı-ra~ l ""' ,.,.,..,., C- i..,. sa7 •~ diğini bildinncktedi•. dllm;,Ie<dfr. İtalyanJar <imdi >=i '""'"· 
• Bu tOllci!Atm ihda~na .. beb, in- 3 - Her nevi harb levazımını bör- Gr. Bineazinin de ayni ak•bcte uğ- * Vi~ hükümcıinin vaziye- mcvzüere yerJcşi><>•lar. Külliyetli top ve harb malzcm..; 

••he,. tayyueeiliiinin mütemadi-',., • ., hükftmcte salmalla. mübadele ram .. , için uadnn bi>"Çok baltalar tlnde de bic levkallldelik görlll- Son nskerl hareketler C3nastnda İ- iğtinam edilndştir. Bu varlyct ka•-
Yttt artan niloı ve mürettebat ;ı,ı;. f.;.... üzerine """"im efe, ödünç • • geçn>eoioe lüzum kalmamu• muh- menUıtir. Y almz Am.,ika Cüm- tnlyanlardan 7 sübay ve 270 ... ., omnda la!)i.ı idarenin temelinden 
"'""' b.,.,ı • ..,k anuo.dur. ',.,... vermei< yahud kfraktm•fa ""- temeldiı, M..uolininia Afrika impa- hurrci~ Ruzveltin ıaho; do.ıu .,;, aımm-. Ywıanhlar keza blr ""'"ld•ğ, muhakkakt.,. 

Yen; P•oienin 16 ile 16 yaş ara- l6.hi>etli ol eal<tır. ,atoduğunda halen tchlik"!.e !"an» olan yeni Amerika büyük elçi,!- ha "1tt bataryası, birçok mitralyöz ve 
"•do 700.000 ....... !.avnahk ı... • - Kezalik - lovazınu • .,,. .. yeri yal~u bu mmı.ı. •• degddu: nin VioiYe muva•alaı. ve mu.,. ·~ harh malzemesi cle geçirmiş. 
l><l.nn, -caji, tahmin edilmekıe- den enel locrilbe .. tamır °"'"""k Amerika. gazctelcn Hnbe,.stan oal Pe<ene itimadn•me8lnl vo.-. !emir. 
d;,. Bötn,; ıçn,..ı .,rullara m....,b lrullamlacat müWnmel bir hale p.. ! &zerine Kenya tarafından yapolacak m..ı bfrçok tef,;, ve tahminle.e ltalyan leblô!H Ulus gazetesinin ~"'<lor, bu talim k....ıannn yuıla- - do ............ ı bi, lngiJiz irulhtndan b~b.ediyo•- yol açmakıad.,. Bu müddet zar- Roma 

10 

(A.A.) _ 

217 

nıımsraı, •Ree.ı..ı,. 4 _ lla 1.....,.,ın veı-ih!eeiji her· ı.,. !lijyle b" ~areket J...,liz ve Al- fında Fmnoız kabine.inden bi, lebllfl: • 

u -~ .... ı ha~-~- ~·-'-- aid bü - ~'-a Luvvetlcnne y~rdım edecek nazır daha çekilmiş, mesai ve 
,,_......... ......~ ~u. n.ıı. .ıı. 1 p . Yunan cephesinde 11 inci ordu böl-1 •ı• AJ -- ~u.~~· --""'- salih;yet.li O. Habe, çetelerinin müdahalesile ko- imalat nazın mareşa etene ıs-ngı man 
LQll ~'- ........... r.., H b . f · • gesinde maham harekô.t olmu.,tur. Ankara, ı o (A.A.) _ Hakimi-

ız .,.,.1
• laylaşmı§ bulun. a.caktır.. a eşıata- ti &Slnı vemnştır. , 

~.., b d H ft R 1 . Cephenin sair kısımlarında k:ırşılıkh yeti Milliye gazetesinin An karada 
h fil •• Bu r6.: ~ın ihrncına mL run ~ali garbısınde ır yer e a- Diğer tara an uı:ve tın ta-ava akınları ...: _,_..,,e,.:; büt.ün kanuni ve ida.ıi beşler İtalyan ga.rnizonun. u. kovduk- Jebi üzerine İngiltere Fransanın topQU faaliyeti olmuştur. kuru)u§unun 20 nci yıldönl.imü mü-

... ..........,., "'" b k 1 t h tt 1 d'I · t k 1 Ha_ va kuvvetlerimiz, ytirüyüş kol - nasebeti·le bugu··ıı Ulus gazetesı' ta-
londra, 1 O (A.A.) - Londra- ~,,...._,, da te.hdid etmege baıılamı~lardır. gıda maddeleri gönderilmesine ı lnrile, kamyon. koll~rı.nı b:ımbardı - nfından Anadolu klübünde bir top-

Tertib ettiği 
Toplantı 

b.-Aın- ::-~.irmeğe ~un o:la • tan sonra u ı~ a ıı.nn ne ıı. a ıru işga e ı memış mın a a anna 

da ,.lôhiyctto, ı,ı. mcn.ı-ıan ..,.._ 
6 

• ,,..,,,.- s üncft m-.ı ltalyanlann hiçbfr zaman kua- muvafakat ctmiofü. ma~ etmı.ıer<1~. Muh'"1 bor d .. man lanb yapılmo't". Bu toplanhda Bü-bildiğ;n,, gO,e l.ıı;ıı. hombanlnoaa - :_._ eden Ayan mocı;s ""8i kollannda ulak kuvvetle, bulun- * Bi,I.,ik Amerika Cümh•u- lüssunfi müdnra.a eden tnyynre d~fıl yük Millet Meclisi Reisi Abdülhalik ta.,., el ' ..... -~.L•- menmlu<U.li) • • .. _ _J•kı . l:ıata?j'D.}arıoo, &bcUer lı:e.ydcdilmı1- R d B k'l D R r·k s b ""' etinin dlln gece ,....,......n ...,,., eWrlleeck harb levazunmm dunnak .... ,.o., •0•tenn~• crı rciai Ruzvclı bütçe münmbeti- ı· en a ve •ove • '· e • ay-~tl•ca hiicum Rub•da Geı.-. muilab. Amerikada ımaı l>dllm;ş bu. gözönünde bulun~urul"':ak •• olu,~ le kong>'eyc mühim bir me.aj "irarb gemUerJmi> •cı.manm saha_ dam He bütün vekille<. Millet Mec-~<hcnde pet,ol t..;,,,,;ı. ..ı, muh-1 ı """ "''""'"'"' ı.a.nh et.. ric •at yollan tchd od cd•len uç hın göndennioti•. Ruzvelt meoa jm- de bulunan menUerin 
1 

mne...,,ir su_ liü ve Cümhuriyct Halk Parti•i riya· 
tc. f_ hedefle. bomba..ımu.n edif- .:::;;:::"' Bn madde htttınöne ıı&e, kadar tahmin olunan Jıalyanm ·~·- da 1942 .. n .. i p•ogramom faah retle bombanl•man etmiı•r. act divaru Ve ida,e heyeti a"'lan, ~§hr. Breat'de doklara, Roterdom- meıselA İngilizlerin Renowe knmuıö .. beti tehlikede bulunu1yo, demektir. etmekıcdk Teklif edilen bütçe Bombaıdnnan tn;ıyare r.ıoıar.m,. Parti müoıakil grup 'ciai• lllikimi-

ai ~e.. Petrol depolannıı. höcam e- rö Brootlin doklarında tamir edae - Hıı.be§liler buradaki talyan kuvvl e-1 1 7 milyar 5 00 milyon dolara garb! Akdenf7.de kuvvetli bir düşman yeti Milliye gazetesinin başmuhar-ı rnıvtn. A ı_ _ ı-Lı:ıt.: büecekttr. Bunun için Amerika deT~ tini kökiikndenb 8Ök.ker 8:~ah~larsa1 t~-- baliğ olmaktadıT. Ruzvelt m
1 

e- deniz teşekkülüne hü.cum etm.ışir. rirliğinde bulunmuıı olan Kütah}'a 
- ......,., · · · bu tamir işini Amerika - )'anlann a,.. • Ço :nu •m 

0 
ac••- ,.imda taanuu maruz ka an mcb"u,.. Recrb Peke.. Ankua ı·• Berlia. 1 O ( A.A.) - Rami teb- Jet '!:ınon, OdafMQ ne o!Abd"' ad. b,. Çlink& bu muvaf lakiyet bütün küçük d cvlctlere de yud•m e- Düşmanın •lddetli m ftdafaa • t .. ine meb • u8U Falih R•lkı Atay, Lnhey ıg:D- •• .• • • ::.- .:, geloceklir. memlrkeı dahilmdc ~mumt. bir ~- dileceğ;ni beyan etmekıedk rnğmen bir aaff• harb gemı.ıne ~abot elçi•; Yakub Kadri Karno•man ve 

1 . un """duz hava 1rn~ot1enm"' ~ tan.itan proje ba •·bi barb yan için Habe,le,. b., t.,.-nk vcaı- * Londmdaki Amrrikalolar vAki olmu,ıur. TayyarJerlmizden ikisi gazete tahri, heyetine i•ti•aL etmi, 
k•••hcre &zerinde olmali lokoçyaya - w.ı·o IÇ"1 Ameri&anuı leoi olaoakh•. ·-ı·yeti tarafından İngilterenin üssüne dönmemiştir. olan bütün muharrir arkadaşlarla •da, kqif ha..ketl<ri ,_,.ı.,_ "'"' '. . . . . . . ~... Bava tdohınna dilomamn den• 

d,,. 9/IO KAnunuoani gecooi mnI. .. •- taN, den,z "'. ha,. lislcrmm !ayan harel.etı renıtliror yeni Va~ngton bilvük elçiol •e hava iWü olan Malta,.. mUe&i• UI., ı.h.U hoyeıi, matbuat mümos· 
"be tayYarclerinden mfüeHcb ~ .•• tnu.nade elmek . - Londra. 1 O ( A. A.) __ Habeıli- Lo,d Ha I; fako •mfine vecilen blr surette bombardnnan etm~le<dlr. •ille,i ha,n bulunmuşla,fa. 
kuvvetli Alman hava filolan mer- ıedıl:r. Bunun ıÇın de bu levımınm. aıd l . it.al ı kare.• açık bir isyan ziyafette Çörçil irad ettiği bir Yerde b"lunan 

2 
taVV'Qre ne 

2 
vapu_ Bu toplantı münascbetile verilen 

lt . -- ~~ tin ü.L.• .. enn yan ara . ... b d d . 'kb ı· 1 ... JJ- d uı . h . ı,.""' ve cenubi 1-,.nt.,ede a.olımt old~·· tnemkae m ·~a'."'nı, ~ tebdid; awk tamamilc belinnio bu- hita c c ünvanın "" & ' n- ra. blr tayyare dafl bataryasına ""- çay ziyafetin c u• gazetem ta m 
k•mdnn chemm.,...i haiz bn•tok lnenkanuı milli mlldataaa .ç.n ba -ı ı. kt d o;· er hub mrydan- ıöliz • Amerikan do,tluğuna betler kııydedDmiıtir. Ave< tayyarele- heveti tuafınd•n bi, hatna olmak lı~denc~e muvnffalciyetle hücum et- yatı bir ehemmiyet aneylemesi kifa...I ~a ba;Ük ,!yiaıa uğramoı olan hağh bulunduğuna trbarilz et- lerlmaden biri C!MCine d6nmcmıotır. ümc davcılilm H•lômiycıi Milli-

i'.::'bdn. ~u •••do M .. .,ı,~•~. ••t edece..... .• . Muuolini oıdulan olmdi diğe. bfr rinni,m-. Topraklarımız ""'"''" alan yapma.. ye gazete•inin ilk numam•mdan bi· 
ed

.nl d~n .ve Lıverpool hombarc:hman Londra, 1 O (AA.) - Muatalı:ıl 
1 

cephede daha mfüıkülata karşı lı:oy- * Muhtelif cephelerde varl- ~ teşebbüs eden 2 dllşmo.n tayyaresi rer tane dağıtılmıştır. 1 

mııtir. F · b'ld' · ~ 1 1 d b ıı· b h -h' ~~ o·· •• "'""z aıan" ' •nyo" mak mecburiyetinde bu unuyor. Y•t rr • e ' a, mu •m u,- dil•ürlllmfi1t1lr. 
1 • ~n gece du'!""n Lava k""'"et- Lond,. m"'buatı bug .. Ruzvel- FiU.akika KaJ.i,cdeki Jngiliz umu- ;;ı,iklikle. olmamoıtn. Lihyada Trnblwgarbde. Tobruk mmtaka _ nu hntınn,.tır. ri~ bıbl~nal ga,b, .;'\!manya • ..ı.Me- tin lng;ıı.,.ye y•nl•m vôdi mm! .. mi kamgôh•ndan grlen habc,ı.,. lngili, o,duwnua taanuzu ma- mnda lopçu ı .. ı;yet; oımuı ve ... - D;Jler bi' denlzalbmtz çe•n bir mu. 
!) n au an"'! hucum etm•ıle.d ... oile "'ell<Ul olmaktad... göno Habqliler Sudan hududun- vaffaldyeıle devam etmektedir. man moı.örlfi ....,...,,. imha edil _ harebeden romn 7.000 tonnOtoluk 
b U8'ddorltn bid.aç ••d.in maada Dally Mail diyo, kio don °40 kilomet•c kadu bi, m~· Tobruk ta muha,.ra edilmiı va- mı,tir. müse!JAh İngUiz vapuru Shatcspea _ toİ:khıl"m. ~-~na•tı;<na. ve genç ka- Rnvelı kong,.de bfrnz muhale- lede bulunan Cubbo mevkiine hi;. rlyettrdfr. Habeşi.ı.nda i•van Tayyvelerunız So<Jum llınamm re"y; batınn.,ıır. ı. . e' bnh"'?" aHI hina,a bomb ... /ete maruz kalaeakb•. Fak~t Am .. cum ctmiolerdfr. liu hiieumdan ev- ha,.kfit< geniolemektedi<. Habc, bombnnlmuın etmiıt<r. Akden1'de dolaş.1n bir doni,.lb • 

' ·~•bet eım,. ve bu bi•alar ı..,._ rika milletinin muamm bn. ~ı.. .. ve! lngiliz ha•a ku~eıle•i m.,kür vatan_..,rleri bilha"a lnoiliz HOeuın ve muharebe IRyYarelerı _ mız da kuvvetli bir himaye tılbnda 
i," ug'"!"' t". Aokrri hedcfl.,c ı.a- rlycti kcndı.inin Am•rika ..,.h,.I mevkie olddetli bi• •km yapm•olar- hava ku~etlerinln yudomlarile mioden mürekkeb bir filomuz Tob • soyrijseter eden ve tan.ınto miktnn 

Roma sehri 
genişletiliyor 

e~ vak, olmom'""· $v;ı halk uo- kabiliyetio zami hadde kadu t<>- d" Bu akm lıalyanla" mnzii tah· ban muvaflakiyetler elde et• ruk'un cenubunda Aerone'ye gitmek. lnytn; güç iki vapur bab'm"b'. d'.~ • 2 O ölü, bU miktar yu.h vu. "· talebini ı . .od el le "'~!ç .• ·~•kt.. ı;,-;,e meekr etmişıfr. Son •''?"" mektedidc•. te olan ı 00 knd&r d ilşman moı.örlil Torpidolamnu iki dU<m•n denizat. 

• d.,. Bu kab!hy•I pe~ b~yukt~': haberle<e nazaran muhacimler fnu Yunan - lıalyan ecphc,inde vasıı.sona rasU"8rak iSnbetler kay_ ""' babrnuşla<dıı-. Bunlardon bin R......ıtln hu..,.. ~~ halinde bulunan gamizonu yakm- havalu hareUo iokAI etmekte delmiştir. İngüiZ!erln hizmeOnde bulunan Nar_ 

~0rna, 10 (AA.A.) - Stefani: 
~I ~rna !Chrinin denize doğru g~ 
tni.it:~wk•ne aid planın .tasdikine 
de . . 

1 
kararname Teemı gazete-

Lond ra, 1 O ( A. ~· ) -. Dtin bu- dan .,k,,n,maktadnla '· ı.c de Yunan !olu maho!H mu- Bir diişman tnyyaresı Mesına ftze.. val ismindeki Fransız denı..ıtısı -
raya odcn Rurvelım lngoltm ""- R<!mnt membaı.man gelen diğer vaffaklvetler elde etmekte. her- ~ne uhlk yangın bomiı<ılm atm•ıb•. On. 

ouoi müme .. .n H..pkin•, bu ":b'~ haberle•, i"1 tens;t odllmlı Ha ... <"-/ ııün yüzleroo eair ve hub ma 1- Milteaddld yangın bnşlang<oı görilJ _ İngDiz bahrlYe nezareU tarafından 
erkenden otelden «kamk re""' ~ telerlnin İtalyan .. ked kalilelen"ne zemesi almakt•d.,Iar. müşse de hemen söndlirtilmllştür. batınhbjp haber vernen İtalyan de.. 

ıntı r etrn:...· 
- ...,.ır. 

Serbest bırakı!an 
Belçikalı esirler 

yuctlcnlc bulunmaotu. ve münakale yollonna hücum ettik- 1., J """"'' Yoktur. niza!Wanndan Regulus, evvelki teb. 

ferini teyid etmektedir. Bu hücumlar '-----~-------- Bir denizaltımız AtJanttkte 2883 to.. li~erimizin 'birınde battığı ibilclirilen 

lngiliz kıt'a 'arı Derne • ="".:.~ ~.,d•:.;.:::'~:". "Mccadele devresinin en !!?.~~~-~--~~ vu~'!!'-.~P-~.~.:.?.~~!~~!1::.-.. ·-····----...... .. Bingazi S2hil yolunda dırı.r. esaslı safhası,, 
~rüksel, 1 O ( A.A.) _ Stefani: 

S "kOO Belçikalı harb etıiri bu sabah 
d~u sele dönmüştiir. 20 Sonk8nıın
IÜ da 28.000 emrin gelmesi belde-

devriya gaz'yor:ar Trabh.,gart> cephesl.ndeki İngiliz (D-- tarafı 1 m" cı· ··Jada) 
muvatfaki1etJeTi, Habeşistanda mü.f- a-. -T• 

( S.. tarafı 1 inci MY'~• \ kü!A.t ;,.;rıde çırpınan İtalynnlann VB- dugu v netice budur. Ayn.ı' gn.zete A-•J' anıınm Trablusgarbdalı:i fngiliz ·v· d b J 

Yor. 

E1en•erin yeni bir 
muzafferiyeti 

h. (B ft:anLfı 1 iac:t sayfada) 
ırlerinde çanlar çalıom.,, halk eo

~ltlara dökülnıüttür. Atinada Yu
!1.,~n kralı ve baıvdtil general Me
~&as umumi karargahın büyük 
\:llPıııındaki basamaklara it.dar in
~tler ve halk tarafından hararetle 
ll'!kııılanınıtlardır. 
. Atina, 1 O (A.A.) - Atina a
llrısı bildiriyor: 

\: Ca~eteler fevkal&de. nüalı~l~r çı
t 'reralc •tağıdak.i reemı tebliği ~ 
ttrni !erdir: 

~ Ç<>l: kuvvetli bir tanda tahkim 
t\i ilmiş Kli.sura mıntalcaaında birkaç 
~ rıdcnberi kahraman ordumu:zua 
lerPrnll~ta olduğu çetin mu.har~ 
~l:e~ !unan muzafferiyctile neti
~~rn.11trr. Kıtaahmız Klianaya 
~rtıllf~r •. Kıtaahmtzın ileri hordcet 
~ d 

0oeıt Önünde durulmaz bir tan.-
A.~~ etrndttedir. 

-~~ ı.~. 1 O (A.A.) - Cepheden 
~lll..ı-OCrlere göre aon 48 saat 
~ e't:. 7:_e.ni rntida fail mcnileri te
~tt:i ;J: ~n ltalyan muka
~c ruz tiddetli bir topçu a
~'~ ~e Yurılln harekatına mlni 
w.~·11~ ltaı,.n bava kuYYctle
---...,ti,ı~ n Yapıhn nevmi~ane te-

ziyetini daha 2'tVade güçleştirmiştir. merikan istihsalatını:ı. şım ı aş a
ozdusu nezdinde bulunan hususi Çiinkt1 Traıblusgarb yolile geceleyin mış olan, zamanla mücadelede ga-
muhahiri bildiriyor: ,,,...n ta"""'•el&r t.arıı.rından getirilen lib geleceğini söylemekte ve ıunları Sid.i-Barrani ve Bardiyada aldık- ....- n-

ı L cüz't miktarda miihlmmnt ve iaşe ilave etmektedir: Jan derslerden eonra talyan .ıı.u- I h 
B d ld 

v tna~ler>nin e.rk:ası kesilmiş bulun - Bugün biz, demokrasinin si a mandanlığımrı. ardiya a o ugu 

gibi Tobruk.ta bttlunan lıalyan kuv- maktadır. ve mühimmat imalathan"".si haline 
vetlerin.in çevrilrneaioe müsaade e- Daily Exı>~cı gazetesi muhabir! ı::_ gelmiş bulunuyoruz. $imdi mücade
deeeği.i kıl almaz. Bununla he-rn- be,iııbe.ndaki Italyan Ol'dusunun te le abluka ile mukabil abluka veya
b... ~ Crazianinin İcab eden 1 ilkeye maruz bulunduğunu bildirmek h~d İngiliz hava kuvvetlerile Al-oc1t.mkn almakta taflrdığı anleııl- te ve .Şunları il!ve etmekt:edir: man hava kuvvetleri arasında de-~. İngüiz ~ hardı:etimn fna;ıiz iwvYetleri ğildir. Bundan sonraki mücadele 
~ darvmu ve aürati Ahi- Gubbaya yapılan hücum, İngiliz Alman zayiatının istihsal kabiliyeti-
ka ~eki bütün İtalyan ordu- hava kuvveUerile 14 birliği yapılmak le Amerikanın, fngilterenin ve do
llUllYll ma~tını bozmu,a ben- suretcıe idare edilm~tir. Bon hattalar minyonJann telif edilmiş istihsal 
~. zarfında Habe.,Jstana birçok nokta _ kabiliyeti arasında cereyan edecek-Tollrwlmııa ~~ . . l.a.rdan İngiliz kunetleri nüfuz et.ml.ş- tir. Zaman harbde gittikçe esaılı bir 

A.kerl m.hfellenn fıknnc:~ .Stdi: t4". Bu vaziyet karşı.sında İtalyanlar amil olmaktadır. Hiılerin, bizim 
Ban.ni.lea 'ric'at edet'ke'! Jr~lliyTebtli gittikçe mem~ketin içerilerine doğru tam yardım programımızın tama
malzeme klt7"1>eden ~r~zıanı, o - Qekilınektedirler. Gubb9. hMist:si, tek mile tatbikinden evvel lngiltercye 
,.aa ~e ~~ı olamamıt- bir b.Aclise defildir. Ayni mahiyette karşı umumi bir hücuma ge-çerelt b Bu .. r

-LL Crananı Tobrukun k muvaffaLiyet eanııı tecrübe etmek r. eue ' müteaddld hiicumların muhtelif no ıı; ..-~. Biaaazi civımnda . k~l~ talardan İtalynn ordusuna tevcih e.. istemesi artık şüphe götünnez bir 
insan ve ına&amn. _me~cudu ıle ıktı- cLıme.!i bekk!runektedir. Habeşistan _ haldir. Beklemek onun i~ine gclme
fa etmek mechunyeünde k.alncak- dıe:ki İtnlya.n ardusunun 80.000 ~ dii(i için bu teşebbiiıü dl"nemeğo 
t:JI'. T ~nakta ne i:ad.a.r İtalyan i:u:- den terekküb ettiği tahmin edihnek.. mecburdur. İşte önümüzdeki aylan 
vcti bulu.nd~ ._bilı~~dme~1dı;. tedir. Amerikan m~mbalnrından ge- mücadele deVTesinin en esaslı ı.ıa~ 
Maamafih aleHKetc t•U9• ~ ıf mlı len haberlere göre, Kenya ve Siıdan hası olarak telakki etmek zarureti 
olmMlaa raimen TBaobrud'ktadkı b tj · hududu boyunca toplanmış olan in_ bu hakikatten ileri gelmektedir. 
yan bVYetlcrinin } ıy~ a u u- giliz ordusu da 80.000 kişiden ibaret. Şimdi en kıymetli zaman, yaşamnk
aaıdardan fula. oldugu ıoylcnmek- tir. Bu ot'du Habeşistanda itnlyanlnrn ta olduğumuz anlardır. Binaenaleyh 
tediT. • •• :ı_:_ • d" karşı ileri ha.rekete başlamak için silah ima1At"'9nemizin en mühim 

İtalyan kun-etlen uçte uu7e T~ 
1 

yağmnır mevsimlııin sona. ermesini =a=le=t=i =h=iç=d=u=rm=a=y=a=n=b=ir=ıı=a=at=t=ir=. == Londra, 1 O (AA) :-:- MmCfl beklemektedir. 

uetesinin aek"cd rn~n wr Gene Daily Express muhabirine gö_ mışlardır. Bu iruvvatler_ d_fin K~a 
iJ TTablusgarb harbı baıladıim- Oubba.n.ın tA 500 kilometre şima- yakınlarında bir mevki ışgal etnıAş. 

e inhiıar etmelctediT. 

d:nberi esir edilen ltnlyanlarm ~eki İngiliz kuvret.leri de Su~ı lerdir. Bu me*i, Kıuldenize giden 
miktanna 'bakarak Trabl.u~a~~= :Eritrden e.yıra.n hu<lud üzerindeki L kervanlann hareket merkcZini ~kil 
buhınan İtalyan kUTVedennın uç tB.11 &enilerini zorla.ma~a baf].a - etmektedir. i.ltiye indiği ncticeaioi çıkarmaktadır. an 

İtalyaya. .ça.ı. gölü tarafından da hQeum edilecek - Gaz&te.lerdeo -
- Afrika haritaaında ne arıyonun öyle? •. 
- «Çat» ı buldcım, G4!aha (Pat) il. JUilrt ıl• _.-. 

Jiye bakıyoru-. 



4 Sayfa 

Devlet limanlnnnın ı.lahı için 
Münakalat Vekuletince yapılmakta 
olan teknik etüdler ikmal edilerek 
Nafıa Vekilliğine tevdi oluomuştur. 
Haber ldığımıza göre alakadar 
Vekfıletlerce bu hususta hazırlanan 
kanun projesi ikmal edilmekte olr 
duğundan kış tatilini müteakıb Mec
lise arzedilerek inşaat ve tesisata 
müteallik projelerin tatbikına sürat
le bnşlanacalctır. 

Bu cümleden olarak Karadeniz 
ve Egede bazı mevtimlerde fırbna
ların fiddetile münakal5tın hnleldar 
olması keyfiyeti tamamen orta.dan 
kaldırılmış olacaktır. 

Demiryollan vruntasile Jç Ana
dolu ile iltisak noktası teıkil eden 
mühim sahil şehirlerimizle, Trab
zon, Samsun, Amasrn, lnebolu, E
reğli, Zonguldak ve lskenderun gi
bi limanhmmız, vinçler vesair mi
haniki tesisatla techiz edilecekler, 
buralarda büyük ihtiyaçları karvılı
yacnk çapta modern antrepolar in
şa edilecektir. 

Kurban Bayramı 
neş'eli geçti 

Kurban Bayramı, ıehrimizde 
neş'e içinde geçmektedir. Şehrin 
muhtelif semtlerinde kurulan bay
Tam yerleri küçük yavrularla dol
muıtur. 

&yram günlerinde kapalı eğlen
ce yerleri, bilhassa aincmalar çok 
kalabalık olmuŞur. 

Bayram münMebctile kapalı bu
lunan resmi dairelerle, Oniv~rsite 
ve bütün okullar Pazartesi sabahı 
açılacaklardır. 

Çıkmadığımız günler
de vukubuJan kazalar 

SON POSTA 

~···························· .. ···············~ 

Nark konulan maddelerin tesbit edilen 
fiatlarla sahlıp satılmadığı araşhrılacak 
ve nark konmıyan maddelerin de fahiş 

fiatlarla satılmasının önüne geçilecek 

Ticaret Vekaletinin fiat kontrolu 
hakkında hazırladığı son talimatna
me üzerine Fiat Mürakabe bürosu
RWl piyasadaki fiatlar üzerinde ya
pacacı kontrol ve tetkikler tama
men tnayyün etmittir. 

Mürakabe bürosu, piyasadaki fi
atlann kontrolunu iki şekilde yapa
caktır. Fiat Mürakabe komisyonu 
tarafından azami satış fiatı tesbit 
edilen bazı maddelerin, ayni fiata 
göre satılıp satılmadığını kontrol e
decek ve fiat tesbit edilmiyen diğer 
maddelerin de yüksek fiatlarla satıl
masının önüne geçecektir, Mürakn
be bürosu piyasada yapacağı tet
kikler üzerine lüzum görürse diğer 
bazı maddelere de azami kar yüz
desi tayin edecektir. 

Diğer taraftan Fiat Mürakabe 
bürosuna alınan 2 5 flat kontrol me
muru ile birfikte piyasadakı tefti~
ler sıklaştmlacaktır. Kontrol kadro
sunun geniJlemesi üzerine bütün kü
çük eanahn da kontrollan mümkün 
olabileoektir. 

Önümüzdeki Pazartesi gunu, 
toplanacak Fiat Mürakabe komis-

yonunda bazı gıda maddelerine ko
nacak nnrk meselesi gÖrÜ§Ülecektir. 
Vekalet bu maddelerin fiatlarının 
acele tesbitini komisyondan istemiş
tir. Diğl"r taraftan şeker ll'lhııında 
ihtikar yapıldığı görülmüş olduğun
dan bu mesele de tetkik edilecek
tir. Şimdiki halde komisyon tara
fından yalnız fasulya. pirinç, yağ, 
zeytinyağ fiatlarına nark konacak
tır. Bu maddelerin fiatlarının tesbi
tinden sonra halkın en ziyade kul
landığı diğer bazı maddelerin de fi. 
atları tesbit olunacaktır. 

Fasulya, yağ. pirinç ve zeytinya
ğı fiatlarına konacak nark meselesi 
ile alakadnr olarak ellerinde bu g~
bi maddeler bulunan tüccar fiat 
tesbitinin derhal yapılmasını iste
mektedirler. Bunlar, fiatların t.-,sbit 
edilmemesi yüzünden piyasadaki 
alışveri•in, yani toptancı ile pera
kendeciler arasında alım satımın a
zaldığını beyan etmektedirler. Ko
miııyonlftı bu maddeler üzerinde ve
receği karar Vekalet taraflndan 
tasdik edildikten sonra mer'iyet 
mevküne girecektir. 

Yrks~k ikbsad ve ticaret Talebelerin okul dışmt-aki ı 
mektebinin 58 inci vaiyetleri daha sıkı · 

yı:dönDmü kontrol edilecek 
Yülaek İkhaad ve Ticaret mek

tebinin kuruluşunun 56 ınci yıldö
numu münuıebetile önümüzdeki 
Peqıembe günü mek.tebde büyük 
merasim yapılacakbr. Bu hususta 
okul idaresi mezunlar cemiyeti ile 
birlikte bir program hazırlamıştır. 

Şehrimizdeki lise ve orta okul 
müdürleri önümüzdeki Salı gunu 
kız Hsesjnde Maarif Müdürü Tevfik 
Kutun reisliğinde bir toplantı yapa· 
caklardır. 

.. 

Doğru değil mi? 

Üniversite kütübha
nesi tehlikeye 

maruzdur 
Üniversite kütübhanesi, yalnız 

İstnnbulun, hatt!I. yalnız Türki -
yenin değil, dünyanın en zengin 
ilim müesseselerinden biridir. İ _ 
çindeki kltablar, mnyonlar değe. 

rindedir. Türk tarihinin zengin 
kaynaklarını teşkil eden bu ki -
tnblarm birQOğu da el yazması 

yegane nüshalardır. 
Üniversite kütübhanesinin ya _ 

nı başında, çatısı hemen hemen 
kütübhanenin çatısı a.ltında, es.. 
ki, harab, enkaz halinde bir ko
ruık vardır. Bu konak, bir hazl _ 
nenin yanıbaşında korkunç bir 
yangın kundağıdır. Bir kibritle 
çıra gibi pa.rlıyabilir. Bu ha~b 
konakta, dışarıdan göründüğüne 
göre, en azdan on aile oturmak _ 
tadır. Her pencereden bir soba 
borusu çıkmış .. Bu sabah kütüb. 
haneye giderken, bu konn~ın a. 
şn~ı kat t~lı:ğına, bir kova için. 
de tahta p:ı.rçaları ve kömür ko
nulduğunu. alevler ve kıvılcım_ 

lar saçılarak ateş yakıldığını 
gördüm. Sonradan öğrendim ki 
odalarında da yıızın patlıcan ve 
balık kızartııırmış!. İlk Lşim bu 
konağın is•tmlt'ı.k bedelini SOnıtJ 
soruşturup öğrenmek oldu. Bir Yl
lan hikayesi imi,. Bir nrnlık kat1 
teşebbüsata bile girişilmiş. Fakat 
sonradan hernedense unutulmuş. 
Konağın istimlak bedeli 12_15 

bin lira ıı.rasında imişi. Milyonla.. 
rm sigortası olan 10 bin liracık!.. 

Türk kfilUlrünün eşsiz bir ir _ 
fan abidesi için bu parayı, bir hn. 
yır sahibi vatandaş bile çıkarıp 
verebilir ve Üniversite kütübhn _ 
nesinin çat.ısı altındaki bu yan
gın kundağını yıkıp atarız .• 

Arkadaşımızın hakkı var. Bu 
öyle bir meseledir ki bir günlük 
ihmal maazallah Türk tefekkürü_ 
nün bir fel(iketi olabilır, diyoruz. 

Doğı u değıl mi? 
Bayram münasebotile, ga-retemizin Mcktebde yapılacak merasime 

Bu toplanhda, bilhassa talebenin 
ders yılı içinde okuldan okula nakil 
vaziyeti, okul haricindeki ahlaki 
durum!arı, çalışma dereceleri görü
şülecektir. 

~ ................................................. ,; 
Mil1i Piyangonun 

talihlileri 

lkincikanun 1 t 

Bugün i p E K ve s A R A v sinemalarında 
TÜRK FİLMCtLllitNtN ZAFER TACI 

15 senedenberi memleketimizde yapdan filmlerin en güzel, en muhuşe 

KAHVECİ GÜZELİ 
REJİ: ERTUGRUL MUHSiN 

Baş ~erde: 

HAZiM - BEHZAT 
ve 

MÜNiR NURETTiN 
TALAT - REMZİYE - NEVİN - PERİHAN - SABAHAT - HADİ -
AVNi - KADRt - KANI - YASAR - NECiB HAKKI - MOMT AZ 

Zengin ve muhte;,iem sahneler • Büyük saz lheyetl _ Yeni şarlala!: 

Müzik S A D E T T 1 N K A Y N A K 
Seanslar: 12,15 - 2,30 4,30 • 6,30 ve 9 da. 

(Yalnız İPEK'te ba sa.hah saat 11 de bir ilfıve nuµınesi vardır. 

~ı•m.-:•m Bize ölüm vo nte.~ dünynsındn.n gelen llk elçi mmE:z:mı• 
Torpillerin cehenneme çevirdiği 

llombaulrın kasugala.r kopard.tL"l Okya.noslarda. 

"CONVOY" 
CliVE BROOK - JOHN CLEMENTS 

'l"ÜRKÇE SÖZLO BOYOK HARP ve AŞK FİLMİ 

Bugün 
baveten: En son gO:en türkçe P&ralllOnnt dünya 

Bugiin matineler saat 11 de başlar 

de 
haberleri 

, DAİMA DAHA İYİ: 

r 

Ba, şimdi, valslar kralı JODANN ŞTRAUS'un hayatını 

OLMEYEN V ALSLAR 
Yılnılle gösteren 

ŞARK SiNEMASI 
nın KAİDESİDİR. 

Bu f"ılm, meşhm Viyana senfonik orJııestra.sıoQl iştirak. ve PAUL 
DÖRBİGER, l'tlARİA ANDERGAST ve GRETL TllEİMER'in oynadığı 

şahane, miWkab bir tılmdir. 

t M 

l\levsimin en faz..n musikili lbadl.sesJ 

SEViL BERBERi 
(HARBİ.ER de SEVİLLE) 

Baş Ro!de: ESTRELLiTA CAST RO 
Pek yakında S Q M ER Sinemasında çıkmadığı günlerde şehrin muhtelif İııti.kllil marşile başlanacak, mekteb 

semtlerinde vukubulan kazalar ne- müdürü Nihad Sayar ile profesör 
ticesinde biri ağır olmak üzere beı ve talebelerden bazıları aöz söyli
J;ir;i yaralanmıştır. 

Limanımızda bulunan <ıSalz- yeceklerdir. 
burgu vapuruna bağlı, Liman İdn- Merasimden oonra bir çay ziya
resine aid 606 sayılı mavna kapta- feti verilecek, o gece Maarif Vekili 
nı Nuri evvelki gün bu mavnanın Hasan Ali Yücelin himaye9inde ol-

Maarif idaresi, talebenin okul dı
§lndaki vaziye\lerinin daha 81kı bir 
şekilde kontTOl edilmesini kararlaş
tırmıştır. 

Orta tedrisat öğretmenleri, man
rif müfettişlerinin riyaseti altında 
lcomisyonlar teşkil edecek ve hafta
nın hemen her gününde kahvelerde 
ani arastırmalar yapacaklardır. 

Milli Piyangonun dö•düncü tc•- ti M 'd 
tib pla?ının ~on keşidesi, Eminönü armara a 
Halkevı temaıl salonunda yeni oto-
matik kürelerle çeki1mi§tir. 

illt - Alemdar 
ambanna düşmÜ§, ba§ından ynra- ı k .. T k · Belecl° • 

Büyük ikrnmiyeyi kazanan Dünyanın 
l 669 3 5 sayılı biletin bir parçası ya
rımpr olarak şehrimizde, diğer 
parçası da Ankarada satılmıştır. 

en büyük filmi Bayramda 
lstanbul'u Kahkahadan lanmıştır. ma_ J uz;~o,"- al um_...b ed'ılecye ~~~ıno-

c.b l.d J h. 1 ld · "'.ı:..-.ı:ıa nrr ua o tem ı e.ıı;tır. 
ı a ı e n ısar ar aresıoe 

aid fabrikada çalışan Selami adın
da bir işçi de bayramın hlrinci gü
nü Cibnli caddesinden koşarken 
düşmüş, belinde bulunan bıçak ka
sığına batarak yaralanmasına sebcb 
olmu tur. 

Anadohıhi11arında halat fab
rikasında çalışan Fuad adında bir 
amele de kaynar su kazanından te
neke ile su alırken dikkatsizlik neti
cesinde teneke üstüne dökillmii1, 
vücudünün muhtelif yerleri yan
mıııtır. 

• Şişlick Meşrutiyet mahallesin
de lkincinyazma sokağında 45 nu
marada oturan Halil. Nişantaşında 
bir zata aid kurban etini satırla doğ
rarken, parmaklarını kesmiştir. 

8 Eyübde Gümüşsuyunda Zey
nebhatun sokağında, 19 sayılı evde 
oturan 1 4 yaşlarında Salahattin a
dındn bir çocuk ta bayramın ikinci 
günü bindiği f.clirnekapı - Sirkeci 
hattına işliyen tramvayla Fevzipalfl 
caddesinden geçerken romorktan 
atlmnk istemi tir. 

Tramvay çok süratle gittiğinden 
Salahattin atlamağa muvaffak ola
mamış, paltosu arabanın kapısına 
takılarak vücudü muallakta sallan
ma~a başlamıştır. 

Kazadan haberdar edilen vat
man tramva:ın durdurduncaya ka
dar Salahattin vücudünün muhtelif 
yerlerinden ağır surette yaralanmı~ 
ve bu arada bacağı kırılmıştır. 

Kazazede çocuk baygın bir hal
de Cureba hastanesine kaldınlmtl}. 
vak'a etrafında tahkikata başlan-
mıştır. 

(ki gUnde Uç zehirlenme 
vak'ası oldu 

E vvdJci gün ve dün fdırimizde 
üç zehirlenme vak'ası olmuştur. 
Beyoğlunda Finizağada Hamam 
caddeaiode, 62 numaralı evde otu
un Hatice, evvelki gün mangal kö
müründen zehirlenmi§. tedavi edil
mek ÜLere Beyoilu hastanesine kal
dırılmıştır. 

Fatihte Çinili &dulımla oturan 
Ramn7.8lU'O urısı Fı.tma ile oğlu 
Ihsan .ırnıı ydikleri yemekten ze
hirlenmi~e? 'ft ~! hastanesine 
yahnlmıılardır. 

F eriköyünr:le, Ça..uş sokağında 
oturan Fatma adında bir kadın da 
çay pişirmek üzere havagazi yakar
ken, musluktan birdenbire intişar 
eden gazdan zehirlenmiş, sıhhi İm
dad otomobilile Beyoğlu hastanesi
ne kaldırılmıştır. 

T opkapı F ıkarope"eri 
doktoru Galib Hakkı 

Pazartesi günü, T opkapı Fıkara• 
perver cemiyetinin müessisi ve Si
noh saylavı Dr. Galib Hakkının ö
lümünün dö:r<lüncü yıldönümüdür. 
Bu münasebetle müessese muhitin
deki 300 fakir aileye birer kilo yağ, 
sabun, ~ker ve bulgur. ikişer kilo 
fasulya ve patntes, on beşer kilo kö
mür ve birer takım muhtelif giye
cek ~..ya tevzi edecek, bu suretle 
müessisinin habrasını taziz t>yliye
cektir. 

Buyuk hava denemesi ayın 
20 sinden sonra yapılacak 

Pasif korunma komisyonu önü
müzdek.i Pazartesi günü büyük bir 
toplantı yapacaktır. Bu toplantıda 
büyük aktif ve pasif hnva korunma 
tecrübesine aid hazırlıklar gözden 
geçirilecek ve son kararlar alına
calctır. Denemenin ayın yirmisinden 
sonra yapılacağı zannedilmektedir. 
Denemelerde bilhassa hava vaziye
ti gözönünde bulundurulacaktır. 

Gaz, benzin ve motorin 
saflş [atları 

Ticaret Vekaleti, gaz. benzin ve 
motorinin miilhakattalci aahş fiatla
nmn fiat mürakabe heyetleri tara
fından tesbit edilmesini kararla,tır
mış ve keyfiyeti alakadarlara bildir
miştir. 

Tesbit olunan gaz, benzin ve mo
torin fiatlan alakadarlarc.a aık sık 
kontrol edilecektir. · 

VEFAT 

On hin liralık ikramiyeleri kaza
nan biletlerin hamilleri de, Erzu
rum, Turhal, Mardin, Adana ve la
tanbulda bulunmaktadırlar. 

En büyük ikramiye olan 5 O bin 
Ürayı kazanan şehrimizdek.i talihli
ler, Calatada Doğruyolda eczacı 
Salamonla, Pangaltıda Poyraz so
kağında oturan Viktorya adında fa
kir ve ha!ta bir kadındır. 

J O bin liralık ikramiyeleri kaza
nan şehrimizdehi diğer talihliler de~ 
tütün gümrüğünde tütüncülük ya
pan bir zatla, Galatada Ayazma a
partımanının en üst katında bir o
dada oturan Rozmari adında ihti
yar ve kimsesiz bir kadındır. 

Milli Piyango idaresi bayram 
günleri mesaisine devam etmiş. ta
lihlilerin ikramiye ve amortilerini 
günü gününe tevzi eylemiştir. 

ACI BiR ÖLÜM 
Merhum Ata beyin mahdumu, Na

miye Gök:sun'un zevci, Gureba hwı -
tanesi asistanlarından doktor Şev _ 
ket Göksun'un ve Kastamonu müd
deiumumi muavini SUıha Göbım'un 
ve Sema Göksun'un batıaaı ve Ferid 

Esbak Darbhane v~ Hazinel Ha.'lS8. ScviŞ'in kayın biraderi ve Hayat &. 
Vekili merhum Hı\fız İhsan Beyin gortaları doktoru ve ~ıl: lı.JC.Si mec
damadı Divanı Muhnseba.t nzahğm_ l~i idare azasından yedek yüzbaşı 
dan mlltekaid Hasan Zeki Apak. u. doktor 
zun süren bir rahatsızlığı müteakib OSMAN NAMİ GÖKSUN 
vefa.t etmiÇtir. Cenazesi Perşembe vrı.zifc.si ba.şın<la vefat etmiştir. Ce 
giinü öğle na.mazı iÇPrenköy <-ıami- nazesi bugün Teşvikiye wakolu kar. 
sinde kılındıktan sonra içerenköy şısında. Göksun apartımanmdan sa_ 
mezarlığına gömfılmüştür. Mevla at 14 te kaldırılarak namazı Teşviki. 
rahmet eyliye. ye camisinde kılındıktan sonra aile 

kabristanına defnedilecekttr. 

Pazar Ola Hasan Bey Diyor ki: Çiçek gönderilmemesi rıoa olunur. 

- Hasan bey tnbii ga- "' .. ... Tramvay İdııre..c;i şe_ 
setelerde okumuşsundur. birdeki ba.zı d>eklemeı 

yerlerini.. 

. .. Kaldırm&.yı mün~ib 
gWuıüş. Neden acaba?. 

Hasan lıey - Halkın 
boşuna tramvay bekle _ 
memesi için ollıı&lıl 

B 
A 
L 

.liırıp geçireo 

3AHBAB 
ÇAVUŞLAR 

Mahşer A Devam SiRKTE 
L 

Katabahk A Ediyor. 

(Türkçe Sözlü) 
ve ıimdiye kadar 

görülmemiş 

HAYDUT AŞKI y 
K 
A 

JEAN ROGERS .. 
CESAR ROMfRO 

Filmlerini izdihamdan 

F evkalide izdihamdan 
dolayı 

Gürmiyenler için 

Bu Cumartesi ve 
PAZAR Bu Cumartesi ve 

PAZAR 11 den itibaren de
vamlı matineler ko-11 den itibaren 

devamlı matineler nulmuştur. 
--~ 

( _____ T_l_Y_A_T_R __ O_L_A_R ____ _.) 
Şehir 1'iyatrosa İ.stiklfıJ caddesinde Komedi ıosmıııd' 

1 TepebaJ;lDda dram Gündüz snat 14 de 
Ju.mıında Çocuk Oyunu 

Aqam saat 20,30 da 
A P T A L Akşam saat 20,30 da 

Yazan: Dostoyefski Paşa Hazretleri ,/ 

Bugün 

--------
TAKSiM Sinemasmda 

Sinema san'atının büyük zafer !\bidesi 
Tarihin en biiyük ve heyeca.nıı ka.hraman.ık vak'ası 

GÖzlel' kam 1 P,H'ILD dekorlar_ On bl.nlerce C'ıgura.o 

HALİME 

BEYAZ ESiRE 
Senerun en fevkalade ve en büyÜk 

TÜRKÇE SÖZLÜ ŞAHESERi 



11 lkincikinun SON POSTA 

Askeri 
va.siy et 
(llaştarafı ı inci sayfada) 

ti Arnayudlukta ve Afrikada teva
• e~en Italyan askeri muvaffakiyet

mz.liklerinin müşterek sebebi aranırt'. halyan harb hazırlık ve tertib-
ennde, harb sevk ve idaresinde 

vesairedeki esaslı noksanların gö2e 
"8rpmaması mümkün olmaz. Bu-

CTetkik·ler~ 
Bugünkü harbler için tren 

.eskimiş nakil vasıtası mıdır? 

1 HAdiaeler Karşısı!l::la 

' Kurban fıkraları 

1 

Hocanın kurbanı \ - İstanbulda t>elki senede bir 
Nasrett'n Hoc b ' k b fadır. Fııknt beninı bulunduğum 

ranu arif'es·nde ae •. ır birnrb alnk bay - yette iki defa oluyor. 
1 vınc :ı ı getir- H tl 

mi§, kapıyı B""n kans . ayre e Eşrefe bakmışlardı ... 
· ,..... ınn. zah etti· 

- l§te dem· b d b · 
b • ıŞ, u a izim kur - B'ri bnd·ğ . k b b au · · A J ıd n ıçın rnavudluktaki talyan or-

l usu •. ~ayıca, teslihat ve techizatça 
)ı endwne üstün olmıyan, belki da
b a aşağı kuvvet yckfuth- -.. malik 

ulunan, Elen erduH..- arşıaın-
da o yübel:, sarp ve müdafaayn 
hlveriııli Arnavudluk dağlamıda ni-

ayet bir müdafaa hattı tutamaya
rak, a:ıar azar oba d.ıı, mütemadi 
tcrilernektcdir. 
I .l!byadaki lnsillı: . ,.vaffakiyet
'ftertl~' . Amavudluk~~ Elen hare-

c enntn aksine olarak, bir yıldı
rı~ harbi halinde irmoaf etme1cri
nın başlıca v~ hu•• i ~cbelM omda 
Bltl • • ' le .zının ::notödt: ~ıı>tıUann hare-
d ctrne rnÜtta.id olma111 "!'.C İngilizlerin 
lae bu vasıtalara ÇQ"kça malik olma
b ndır. Filvaki Sidi Barrani. Buk-

uk, Sellum, Kapuzzo ve Bardiya 
rnevkilerinin biribirinin ı:ı· emdnn 
&anlarak içlerindeki muhefut kuv
~~tlerle birlikte lngiliJem eline 
uşrnel"rinde ba laca amil havada 

Ae karada motör olm~tur. İngiliz 
.~~deniz filosunun da yardımı bü

Yu olmuttur. 
lngiliz çö) ordu•u, zaten Bardi

Yavı muhaaara ettiği ve hücum ha
~ı.rl•l. la., aördüğü sırada onun ma
rteli [*l ve zırhlı kıt'aları, tabia-

1 e gerek sahil boyunca ve gerc:k 
cenubdan ve çölden garba ilerliyel"k T obrukun doğusuna ve cenub
a"'na l.-ad!!" il•Ylemi•lerdi. Bundan 
rnakııad, tabiatile Tobruktan Bardı
ryı kurtarmaya ııelebilecek ltalyan 

uvvetlerini hem kf'şfetmek ve hem 
de bunların muhtemel böyle bir hn
rcketlerini durdurtmak ve geciktir
mek ti. Halbuki Tobruktan Bardi}·ayl doinı hiçbir kurtnncı hnpeket 
0 '."amış ve neticede Bardiya düş
rnüştür. Bu hadise üzerine Bardiya
)'ı muhasara ve zapteden lngiliz pi-

.. Y.ad: tümenleri, kamyonlara bindi
rılmış ve yaya olarak, Tobruka doğ
lu Yollanmıılar ve zaten ileride bu-
unan mekanik ve zııhlı lngiliz tü

menleri, pek tabii olarak, Tobru
kun garbına ilerlemişlerdir. Bu su
retle T obrukun, Deme ile muvasa
la ı kesilmiş ve muhasaraııı başla
tnıştır. 

I Tobrukun cenublarına kadar i
brleyen makineli lngiliz kıt' alan 
ıırada ve T obruk tan 30 Km. ka

dnr .~enu~da bulunan El Adem 
mevlrnndelti uçak meydanını da al
mışlardır. ltalya.nlann T obrukta ne 
ka~ar ve ne çeşıd bir kuvvetleri ol
d~gun.u bilemiyoruz. Fak.at elbette 
~ır ~ıktar muhafız kuvvetleri var
d~ r. !kincisi, Sidi Barrantden Bar
b ıyaya kadarki mevkilerden kaçıp 
uray~ gelen bir sürü asker de ol

Dak ıktıza ~der.. Bingaz.iden ve 

1 erneden, bır miktar takviye kıt'a
arının T obruka gelmiı olmalan da 
~hf tb~eldir. O halde T obrukta si
bıı. I ı ır cemmi gafirin toplanmıt 

u unması tabiidir. 

Şimendifer, büyük onlulann en 
esaslı nakil vasıtalanndan biridir. 
Bu, dün olduğu kadar, bugün de 
böyledir. 19 ! 4- t 918 harbi esnasın
d" şir.:ıendifcr nakliyatının oynadığı 
mu21zzam rol hepimizin laila hattr
lanndadır. 

Geçen Dünya Harbinde, demir -
yolu bakımından zengin olan mem 
!ek.etler, !'Cferberlikkrini t"n çabuk 
tamamlı:ran memleketler olmuştur. 
Şimendifer, orduların cephelere sev 
kinde, bunl;ırın iaşctıinde, techiwt
Jarının yetiı,tirilmesinde, ic-abında 
geri alınmıı.sındıı en emin ve en el
••f"l'itli nak\l vasıtalarından biridir. 

Mesela 19 1 ~ yılında muazzam 
Alman ordularını vaktinde cephe -
lere ulaştırmak İçin 31. 900 trene 
ihtiyaç Msıl olmuştu. 191 b yılında 
İtilaf orduları bir vılda 84,000, ve 
yahud bir günd-: 23 l tren kullan
mışlardı. Bıı yalnız askerin sevki 
için kuUanılan trenlerdi. Aekerin 
erzak ve iaııesinc aid trenler, bu -
nun haricindedir. l 9 t 4-1918 har -
binde tTenler, ~dece., fırkaları, kol
orduları değil, hatta hazan muaz -
zam ord·1 gruplarını hile birden 
nakletmi,lerdi. Trenlerdeki şu veya 
bu iin:r.a, orduların hnrekatı iistün
de derhal tf"OJir ~östennelcten han 
kalmazdı. Meseli\ ('arlık Rusyası, 
muazzam arazisine nazaran garb 
cephesinde mahdud demrryoluna 
malik olduğu için, ıeferbeı !iğini ta
mamlıyarak ordularını harekete ge· 
çirebilmeOJİ uzun bir zamana ihtiyaç 
hiseettirmiştir. Bu keyfiyet, Alman· 
ların garb, yani Fransız cephesinde, 
serbestçe hareket imkanlarını temin 
etmişti. Ru!lar, mahdud şimendi -
ferlerinden istifade ederek muaz -
zam ordularını Alman cephesine 
yığıneıya ltadar Alrnanlsr tii Paris 
kapılarına kadar dayanmışlardı. T o~rulı:., Demeden daha büyük 

ve ınk udafaaya daha elverişli bir 
rnev idir B I be .. ki ltal · unun a raber, ıçınde-

~an kuvvetleri ne kadar olur
•Ba_ 0 n, burasını kurtarmalı:. üzere, 
ınga · D 

ku zı1 ve erneden buraya doğru 
VVct i b• d h d"lc ır or u areket ettirilme-

1 çe ve bu ordu T obruk un muha-
sarasını k ld .. ff k 1 Dl d it a ımıaga muva a o -
k"b 1 ça bu müatahlı:em mevki.in a
l ı eti &rdİyıınınkinden farlt11z o-

Şirnen:liferleri:ı, en mÜsRid küt
levi bir :nakil vasıta91 olr.tak vazi
yetleri bugün de aynen bakidir. 
Bir buçuk sencdenb,.ri devam e -
den yoni diiny:ı harbi, şimendifer 
nakliyı1hnın geçe'l harbdeki oyna • 
dığı rolü avn,.n bıı hnrbde de oy -
namağa namzed olduğunu göster • 
m~tir. 

acaktır. Çünlı:.ü ayni aebeblerin dai-

b~a ayni neticeleri doğurmalarına 
ır rn" . '- du d .. anı Yo&tur. Grazyani 01 su 

k 8 ~oylece muhtelif mevkilere mün
h: ıı:n ola~k atıl. bekledikçe, müte-

rrık, nıuteşebbıs ve seri v~talat rnalil olan Mısır Garb Çölü :ngi-

Geçen Dünya Harbinden farklı 
olarak bugiinkü harbde kamy,,nlar 
ve Jmımen tayyareler, nakil vnsı -
tası olarak genİJ mikyasta kullanıl
mı,lardır. Faknt buna ra~men. ııi -
mendifer r:nkliyatının oynadığı rol 
zerre kad:ar azalmamıştır. Çünkü, 
tayyarelerin bir nakil vasıtaııı öl -
mak kabiliyetleri henüz mahdud • 
dur. Binaenııleyh. tayyareleri küt -
lcvi bir nakil vasıtası olnTak sayma
mıza henüz imkan yoktur. Otomo -

bil ve kamyonlara gelince, bunların 
da trenlerle rekabet etmeleri im -
kansızdır. Trenicr, gerek masraf 
bakımından, gerekse katedebilecek 
leri mesafe bakımından, kamyon 
nakliyatına kat kat faiktırlaı. E.n 
basit bir hesab, 30-40 kamyonun 
bir katara tekabül edebileceğini 
göstermektedir. Diğer taraftan, 
kamyon ve otomobil nakliyat\ kıs
men zamanla, tabü şartlarla mesn
fe ile mu:Cayyed olrluğu hnlcle şi -
mendifer ici:ı bunlardan hiç birisi 
varid değildi-:-. 

Binaenah.-yh, gerek otomobil, 
gerekse tayyMe, kütlevt ordu nak -
liyabnda ancalt vardımcı bir nakil 
vasıtası '>la ra 'C kullnrııl::ıhilir .• 

Bu harbde tayyarcl,.rin oynadı~ı 
tahribkir rol dol&yıqile bazı mrha
filde ,imend;ferlt' nakliyat alevhin
de bir cereyan bnş gi;sterir ~l>ı ol
du. Böyle l-ıi: ceıeyanın doğmasına 
sebeb olan hadise. bilhnıısa Polon -
va, Almanya harbidi,. Çü:ıkii, ma
lum olduğu iizere, Alma•ı hawı 
1<uvvetleri, ?olonyar.ın hemen he -

men bütün tren yollarını, şimendi -
Fer köprülerini tJthrih etmel(r mu -
vaffak olmuslardı. Bu 'A"İvf't. Pn
lonya ordusunun mai!lltbivrtind<' 
çok esa•lı bir rol oyna"Oı«tır. ÇHnkü. 
qimenrliferııiz kaları Polonya n•rln. 
~u. ihtivııt kuvvetlerinden i«tifade 
.. demedi"i eihi, in .. ,.sini temin et -
mekte bi? .. zorlıık <;rkti 

Faka~ bu h.iniı1e, bıı~ünkii hnrh 
tekniği "eraitinde shnendiferJ .. rin 
artık eskim;s bir nokll Vli"ı~a!lı ola · 
rak ııavılrnalnr,.ın bir sebı-b teşkil 
.. tmem,.Jidir. Po?onvanın havi\ kuv
vetlrrini tnmP.n•,.n il'l"hn p,l .... ek na
"I\ hakimivetini ,.) .. alnn Almanlnr. 
Polonyanın dei:.;l va1nı7 ı>imendifer 
nakliyatını, fakat otomobil ve kam
von naklivatını dn avni drrPredr 
fr1ct- u2ratmıslardı. D•mek ki tah
ribata uğrıyan yalnız Clemirvolları 
dei!il. umumiyetl,. hütiin yollardıT. 

Halbuki gene bugünkü harbin 
tecrübelerinden şunu öğrenmekte -
yiz: $ime.ıdiferin hava taarruzla -
rma kam miidafaesı fevkalade ko -
!aydır. ~uayyeıı ve müsaid nokta
lara tabiye edilecek tavvare dafi 
toplan, hele iyi bir §ekild~ kamuf -
le t"dilmişl~r!le. demiryollarını bii -
yük bir muvaH~kiyet1e müdafaa e
debilirler.. Düşman tayyarelerinin 
demiryollarını tahrib edebilmeleri 
için çok :llçakt<ln uçmaları, ve tam 
isabetler kayd-::~melen IAzımdn. 
Me!!cla: Almanv:ı-Poln ı harbinde 
Alman hava kuvvetlen. bır şimen -
difer köprii"liiniı tahrib eclr.bilınek 
için 300 bnrr.b'! atmak mecbmiye -
tinde kahııl!lardır. Bu 300 b.:>mba-

dan ancak bir tan•si, hrclefin ke -
narına isabet etmiş ve pek büyiik 
tahribat yapın<ımıştır. 

Hülasa: Demiryolları ve bilhas -
sa köprüler, tayyare dafi toplarile 
iyice müdafı.ıa t>dilirsc, l-u c::.zel mü 
dafaaya bir d~ faal l>ir hava kuv -
veti inzi:nnrıı ederd•!, ıl'..işmon tav -
yarelerinin şin•endifer yolunda ,.~ -
pacağı tanribdt çok mahdud · bir 
daire içinde kalmağa mahkiımdur. 
Bundan m.ıaoa, düsmanu. tahriL t:· 

debildiği yolkm ııüratle tamir et -
mek için, İcab eden malzt!meyi ha
vi tamir tr.:nbrın,n de mevcudiyeti 
şarttır. 

Hava kuvvetleri :r.ayıf olan Po -
lonya, tayyarelepe karşı miidafaa 
tertibatını dn ihmal ettiği için, har -
bin ilk ~ünlerinde trensiz kalmı§tı. 
Buna karşılık Polonya - Almanya 
harbinde Alman trenleri mükt-m -
melen işlemı ve Almnn ordulnrını 
liizumlu o)a., nokta1auı dakikası da
kildasına yetiştirdiği gibi bunlnnn 
iaşelerini de temin etmişti. 

Polon:fa - Almanya harbi ancak 
hava hakimiyetini elinde bulundu -
ran bir ordunun, düşmanın şimen -
difer nakliyatını ~n:r.ay:ı uğratı ığır.ı, 
bu yolları, yerin~ ~Ört?. tamamen 
tahrib ettiğini göstermistir. 

Buna karcrılık, Alman - Fransız 
harbinde iş hi-; d~ bövlr olmamıştır. 
Fransız hav'\ kuvvetlerine nazaran, 
gerek lcemmiye~. szerekse keyfiyet 
itibarile faik olnn Alman hava kuv
vetleri, bıı faikiyı-tlrrine rağmen, 
Polonyada vaptık1arı şeyi yapnmn
mışlnrdır. Alman hııvn kuvvetleri -

anımız olsun. - • ı ı ıınıZ ur an a 
- Aman efen... d öteki de senede bir defn vali de 

uı, sen aşır ın mı? ş·r halk k b k "k" . b" 
Balık kurban olur mu? .. Koyun kur- bı .. b ur danh esıp, ı ıncı ır 
ban edenler, yarın :ıhire:tte 0 koyun- an ayramı ıı a yaparlar. 
ların sırUarına binip sırat köprüsün- 1 * 
den geçecekler. 

Hoca gülmü~. 
Hapnetle, Fıtnat 

-- Daha iyi ettim ya, koyun köprü- Şair Haşmet efendi, kurban b:ı~ 
det geçerken ayağı knyarsa lizeı·in _ mı arifesinde, Beyazıd meydan 
deki hapı yuttu demektir. Halbuki 1:tnat hannnı görür, ona doğru 
balık köprünün altından yüzer. Biz rur. 
de sırtında r&baı rahat cennetı boy- - Burnda ne geziyorsunuz hanı 
arız. efendi? 

* Der, Fıtnat hanım cevnb verir: 
Senede iki kurban - MaHim ya, yarın kurb n ha 

mı... Bir kurban tedarikine çıktım 
Bir kurban bayramında Şair Eşref Haşmet bir temenna eder: 

mezuniyetle İst.nnbul:ı. gelmişt.i. Eski - Size kulunuz kurban o!'lyun. 
dosUnrından birinın evinde birkaç Fıtmı.t hanım, Haşmeti baştan 
kişile bir}jkte oturuyorlardı. Bayram_ yağa süzdükten sonra: ' 
dan bahsediliyordu. Orada bulunan _ - Bu sene boynuzlu kesnıiyec' 
!ardan biri: ğinı. 

- Kurban bnyramı da geldi geçi • Deyip, başını çevırir. Ve uzakla 
yor, bu da senede bir defa. ,..----, 
Dem~~ §ıl.i.r Eşref söze karıştı: • J .rm.~t }JuJ.U.s;. 

[ Bunlan biliyor mu idiniz ? 
Eski Romada talebeyi 

döver.erdi 

Eski Romada, fena hareketleri 
görülen talebeye dayak atılırdı. Pek 
hızlı vurmazlardı, fakat vuruş sa .. 
yısı hadde!t fazla olurdu. Taham -
mül edemeyip ölenler pek fazla idi. 

Kaç türlü iskambil 
vardır ? 

Bir oyun mc-

oyun 

rnlthsı, iskam -~~ ... .,,... " . ·r 
bil kağıd larile .. .:_ 
oynanan oyun-
ların isimlerini tcsbit etmiştir. fs 
kambil kağıdlarilc yedi yüz otuz ·· 
muhtelif oyun oynann.akta imi~. 

* Gemi kaya 

nin, Francıız: "lml'ndiferlerini tama- Evlenecek çağda bir genç kızdım yim." İzdivaçtan daha başka ümid • 
men tahrib cdı-rek Fransı7 ordu!u- nldığun mektuba hülflsa edeceğim: lerim vardı. İsterdim ki, bır evim ol. 
nu mutlak ııurette felce' mahkum et- cYirml .beş ya§ımd:ıyım. Liseyi bi - sun. ben evimde kalayım. Ev işi be _ 
tiklerine dair henüz hiç bir ~Y duy- tirdim. Devlet dairelerinden birinde nim, ~arıda çal~ıp kazanmak da. 
madık. Al:nan tnarru:r.unun en şid - çalışmaktayım... Annem ve babam kocamın vazifesi olsun. Siz ne der _ 
detli zamanlannd3 bil" Fransı1 or- sağdırlar. Babam tekaüddür. Es:ısen ı siniz?. 
dusu. •imendiferlerden isti'ade et- onun nldığı mn<ış bızi raha.t geçin - İnsanlar genç yaşta iken bir çok 
mekte de·ıam etmiııtir. Oeğil yalım: dirme~e k.O.fi gelmedi~i için kesesine hayaller kurarlar, :fakat hayatta 
adi bomb>:1:-dımnn tavvareleTİ, fakat yük olmamak için çalışıyorum. bunlar ekseriya. tahakkuk etme.l. o_ 
Almo:ınlann pih bomhardıman tav- Tesadüfen bir tanıdık evinde kar _ kuyucum bayan da hayalinde yarat. 
yarelf"ri bili" demirvnllııTını tRhr!b şılaştığunız bir genç babasını bizim tığı izdivaç şekline uygun olmıya.n 
etmek hususunda biiviik muvaffa • evimize göndermiş. Bn.bamln gbrlış _ bll' taleble k.arşıla.şınca müteıeddid 
kiyetler kaydetmemistir. Sonrıı düş müşlcr. Bu genç bana talibmiş. vaziyette kalmış. Bana kalırsa bu a_ 
men. hı"·~ kuvvet.l•rı tarafından 0 da benim gibi devlet dairclerin _ Çık :mekli ve izdıvaç talebinde çok 
tahrı1'. edıl .. n demırv?IJa .. ı~ın c?k den birinde memurdur. Kazancı be- dünıst. hareket etmış gencin, ej;er 
kısa ~ır zaman~ıı tamır r~ıler~k ış- nim kazancımdan biraz fazla. Baba.. o gencı. beğeniyorsa, talebini reddet
leme~e yarar hır hal~. ~~Jrl~kJ::ı· ge- sı, her ikimizin de çalıştığımızı, ev _ mesın . Istikba:lde kazancı nrttığı za_ 
ne 'hu >ıon hnrhd" vorulmushı!' . . . . . . 1 man karısının çoalışnııısını bı.zzat 

Su ha!de: Şimendifer nakliyatı. l~ndığ.'~iZ takdirde, ıklmlzm knzan - k~ndi ıStemiyecektir. 
geçen harbde olduğu g:Li bu hnrb- c .e nıS e:en r~~t. b1: ge~ınme te - Bugün eYlenirlerse kurdukları yu 
de de henüz ehemmiyetini kaybet- ~ı~ edebıleceğımızı soylem~. Ben bu , vnnın geçimi için :flzım olan paray~ 
memiştir. Sadece, inkişaf eden tnh- ıZdıvaca pe_k taraftar gorünmedım. I birlıkte kazanırlar. Yarın bir tarafın 
r~b tekniği karşısın~.n simendiferlı:-· Fakat he~uz red ~evabı vermiŞ de l kazancı yuvaya kafi gelince kadın 
nn muhııfaz~. v~ mıı~nfaa m~tod .- d~ğilım. Bir .kere Si7.e danışmak iste- yuvanın idaresüe meşgul olur. Ve 

0 
_ 

larını da desr.ştırnıe~ ve yem va:ıı- dım. Evlendıkten sonra da gene bu- kuyucumun arzu etti~ı izdivaç şekli 
yete adapte olmak ~arttır. gün olduğu glbı r;alışmak mecburi _ kendiliğinden husule gelir 

(Devamı 7 nri "ayfnda) yetinde kalacaksam ne diye evlene _ ~ • TEl z•: 

ız ordusunun, ayni veçhile ve sahil 
h~runca ilerliyerek ve ltalyan sahil 
~ustahlcem mevkilerini, biri diğeri-
1\Jn ardından, düşürerek bir gün 
Trahlusgarbi de aldığı işitiliree mii
tcaccib olmamak iktıza eder. 

Bununla, lngiliz aakeri harekatı
nın behemehal Carb Trablus mev
ltiine kadar iler)iyeceğini iddia et
miş olmuyoruz. Fakat Grazyani or
dusunun böylece, bütün Libya mev
kilerine birer, ikişer tümenden ve
Yahud daha az bir kuvvetten mlırek 
keb ııabit garnizonlar halinde dağıl
rnı, rıhnasına göre lngiliz gen~ra.li 
'Wl'v lin yapacağı en ıyi şey tabıatı-

4 &on Postaııının edebi romanı: t6 Kamara memuru "nlara bakıp 
gülüyordu. 

diplomalı bir hemşireden daha iyi 
bakar. 

kazandırmak icin ne yapmak la -
zım olduğunu bilir. 

(Devamı '7 n~ sayfada) 

t· r*l Makineli veya hafif kıt'a, ma-
ıne i.ifek veya topla müscllah zırhlı 

~·ornobilli ve motosıkletli taşekküllere 
&t~nir 'Ve bunlar modern ctdnların 
b~=~rı birlikleridir. Zırhlı kıt'a ise 
ha ca tankhlrdan, yani zırhlı mu -

re be b . 
hır. ara alıırından murekkeb o -

;;:----=------------- '""'\ 
2

..1'1<lferat yuvalarında 3 
Qn İainıli röportaj serimi-
~ YCZJ'ın devam edeceğiz. 

A$1<1a 
Oynanmaz! 

Nakleden: Muazzez Tahs :n Berkand 
Sacide ile Meziyet polisten mü- mek kabil değildi; yalnız ortada 

saade alarak vapura girciiler. Nes - mühim bir mest"le vardı. Selim Bey 
rinin gelmesine daha en az yanm adına üç kamara tutulmuştu. Biri 
saat vardı. Jki ~enç kız bu müddet- iki kişilik, ikisi birer kişilik. Bunlar
ten iatifade etmek için derhal birin-, dan hangisi çiçeklerle süslenecekti. 
ci me"ki kamnraların bulunduğu ko Sacide ile Meziyet yüz yüze bak
rtaQta girdiler. lkı&İnin de ellerinde tılar. Karı kocanın beraber olma -
kocaman bireı buketle birer kutu malarına imkan var mıydı~ 

dl Bunlan genç karı kocanın İki kişilik kamarayı r.üsliye • 
var . ' . . l d ~· d k asına koymak ıstıyor ar ı cegız ma am. 
amar bu pek kolay bir iş değildi. - Peki, öyle ise benimle beraber 

amma l 1 .. 
Eli . d kamara numnrası o ma - ge ınız. 

enn e 1 · ·· G k l ·· .. 1 kt k k dıktan sonra oraya girme enne mu- . enç l ız ar ~ı°ru me en ·or ·an 
saade edilemezdi. bırk tkavır a, aya • adr~nl ın uculnl a. Ldasak: 

A a1c ·ki genç kız 0 kadar se- ra nmaraya gır ı er, e enn e ı 
. 1.nc ' 

1 
• ı · ı"diler kamara me- buketleri aylılar ve koltukların ü -

vım ı ve neş e ı ' . ki" . ki "k 
l bir kadına o kadar zenne ren ı çıçe er serpti ten son-

muru o an genç b · k l l d ·· • d tatlı tatlı yalvardılar ki onların u ra gen a an akrı da 
1
masa uzenn e 

masum arzularını yerine getirme - duran vazoya oy u ar. 

- Giden yolcull\r kimlerdir? 
- Bizim en iyi dostlarımız olan 

bir karı koca. Yeni evlendiler, bal
ayı seyahatine çıkıyorlar. 

- Öyle ise onlara çok ııevimli 
bir aürpriz yaptınız. 

- Buna müsaade ettiğiniz için 
size teşekkür ederiz madam. 

Bunu söylerken Sacide gizlice 
memurun eline bir bahşiş sıkıştır -
mıştı. Bu İş de bittikten sonra Me -
ziyete bnktı. 

- Havdi ~imdi buradan koşa 
koşa çıkıp gidelim. Nesrin bizi gö
rürse sözünden dıııarı çıktığımız için 
canı sıkılır. 

- Onun erkenden l(elecı-.ğini hiç 
znnnetmivorum. Malfım ya Nesrin 
en son dakiknda nefes nefese vapu
ra yetişecek. 

- Zannetmem, bugün Selimin 
hastalığı dolayısile erken gelir sa -
nırım. Ne de olsa hastanın işi daha 
güç olur. 

- Nesrini hastabakıcı olarak ta
savvur ediyor musun) 

- Belli olmaz, bakarsın Selime 

- Kuzum Sacide, ben bir şeye 
dikkat ettim, acaba neden üç ka -
mara tutmuşlar, Nesrinle Selim yal
nız seyahat etmiyecekler mi) 

- Kim bilir, belki Halide Ha -
mm da beraber gidecek. 

- Öyle farzetsek bile dördüncü 
yolcu kim) 

- Dördüncü yolcu mu). 
- Öyle ya, kamaralardan biri 

iki ki;ıilik, diğer ikisi birer kisilik. 
- Hakkın var, Halide Hanım· 

don maada bir ha ka yolcu da on
lara refakat edecek. 

Acaba kim~ 
- Onu '!onra anlarız. Haydi 

şimdi gid,.Jim. 
- Seker kutusunu nereyi!' koy • 

dun? Ben acele ile pek farkında ol
madım. 

- · Onu ~a mas, üurine bırak -
tım. Selim bunn pek memnun ola -
c.ak; çünkü hep onun sevdiği çiçek
lerle şekerl.-ri 11eçtik. 

- Zavallı cocuk kim bilir ne ka
dar zayıflamı,hr. 

- Nesrin ona SJhhatini tekraT 

- Ne züzel bir seyahat yapa • 
caklar değil mi Meziyet) Hava da 
pek latif. 

- Bu kocaman lüks vapuı la mn
vi denizlere a~ılmaih ben de pek is
terdim. 

- Sahi, hu sene tatilde sayfi -
yeye gidecek yerde seninle birlikte 
bir seyahat Vdpsak nasıl olur) 

- Anneler:miz bize yalnız yola 
çıkmak için i-zin verirler mi dersin) 

- Niçin vermesinler, dünkü ço
cuklar dei:-ril.iz yal Hntt:ı geçenlı-rde 
bizim evde rnünakaşa3ı oluyordu, 
babam bugünkı.i genç kızlan• verilen 
serbestliğe tnmftar olduğunu, on -
ların da erkekJ,.r gibi memleket 
içinde veya dışında yalnız gezebile
ceklerini açıkı-a söyledi. 

- Ala, baban bu fikirde ise, b~ 
nimkini de kandırır. 

- Öyle İle şuracıkta birbirimize 
söz verelim. Gelecek yaz bir vapur 
8Cyabati yapacaitz_ 

(Arkııa var.) 
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eınleket Babe 
İzmitte -

Bölgenin karışık olan 
tütün tohumiarı ıslah 

ediliyor 

lzmirde adliyeye verilen 
iki esnaf 

ı 

İzmir (Husu.at> -- Milll Korunma 
kanununa aykırı hareket ederek fa
hiş fiatla gaz sattığı iddia. olunan sey 
yar gazcı Mustafa oğlu Osman, Ah.. 

med Işıkman ve Şaban oğlu Rama -
san ile hlleli kantar kullanarak 58 
~ilo kömürü 68 kilo olarak. sattığı şi. 
ikftyet edilen Mustafa Mehmed adın
daki kömürcü adliyeye te8lim edil -
aıişlerdlr. 

İsmail oğlu Rem2i adında bir şahıs 
da evinde iki biıı kilodan fazla kömür 
bulunduğu halde satmaktan imtina 
ettiği iddfasile adliyeye se•kolun _ 
m114, tömürıe"ri müsadere olullJD\IŞ -
tur. 
,... 

Gomuşhacıtnyde fakir. 
çocuklara sıcak yemek 
Othnftlhacıkfjıy (BıMusb - Halke. 

!finde JSibaşı gecut Te~ çayda ha
JD'h bir-mesele~ ~ı: Kaza -
1111zda bMftn ~ere ra!meıı ak 
ekullu fakir O<>CUklara sıcak yemek 

.erecek olan 'bir cHim~ beyetiıı teş
kil edilememişti. Nihayet Halkeviınin 

J'l]baft geoeaiode 1'emlJf ok1ılğu 967-
da bu mesele umumt etkfira anediL. 

IJljş, lw:1ecanh ve tam bir tasvtble 
brşılammş, memıetetio bu ihtiyacı 
ela böylece hall&damiştir. 

LUleburgaz yollarmm 
tamir ve inşaS1 

Lüleburgaz (Husus1l - Pelt harab 
"'1- hakie bulYD.an tehir ile iJJtaayon 

• 
lzmirde yeni bir l 
ekmek çeşnisi 

-. 

leri) 
Ceyhan da 

Kasablar az hayvan 
keserek et f iatlarını 
artırmak istiyorlar 

Ceyhan (HUSUSİ) - Ceyhıında, kO-

l 

arasındaki yolun tamirine ve Tur -ı 
guLbey yolunun da blr kısmının inp.. AdanrJn.uı lturtulu.ş 

yavruları gösteriyor. 
y.ıldönümü c4'kun bir şekilde kutlulanmıştır. Resim bayrama iŞtirak eden Adanalı 

ama yakında OOtlaııacattır. 

Son Po.tan111 macera romaıu. 85 

Darbe çok müthiş olmuttu. Ka
clının göz kapakları diiftü. YilfoTt 
onu tam vaktinde tazyikte devam 
etmek İcab ettiiini hısaederelc: 

- Haydi, dedi. İtiraf ecllniz. 
T urpied karanlık, kötü bir adam
dı. Size pek çok ıztırab çektirdiği
ni tahmin ediyorum. 

Bu defa 3Cs daha yumupk ve 
merhametkir idi. 

Bir dakika daha Huget ıes çı -
karmada. Hareketsi~. mütereddid, 
korkak bekliyordu. NihRyet: 

- Bu mesele ile arkadaılan -
mın hiç bir alakuı yoktur. Onla
rı tahliye etmenizi rica ederim. 

içinden çılgınlık dereeeainde ao
vioen Labreche: 

- Tahliye edeceği.z, merak. et • 

meyiniz .•• 
Dediği ıaınan hastalıklı artist 

alçalt bir seale: 
- Evet, dedi. Tutpied'yi öl • 

diiTen benim. 
Titrek, heyeı.:4Wh, wde bir öle • 

sürükle kc.jlen sesini yük.seltmeğe 
çalıfarak anlatmıya başladı. Kaç 
gündenberi bu cinayetin azabını 
çekrrüş, Ticdnnı bu yüzden ez.il -
mit ve nihcıy~t bu günahı itiraf e -
derek adeta bir yijlcten kurtulmuş 
olaca~ı kararına varmışh. 

Genç kadın bir Jostu olduğu -
nu, fakat bunun iımini veremiye -
cej:ini aöylüyordu. Bu genç çok 
zaril ...e terbiyeli bir zat imio. Ce -
çeo ay onu ter\ebniş, .ebehi Tur
piod imİf. Bu herif, Huıretin baş-

ka biris.ile konuftuğunu, flört yap· 
tıjım iıbat ederek genci soğutmu§. 

- Bellı:i size garib gelir. Fa -
kat ben bu genci çıldırasıya aeTI
yordum. Bu inkıta, bu dargınlık: 
beni çolt muztılrib etti. Günlerce 
unutamadım. 

Genç k:adı!l bunları söyledikten 
sonra tiddetli bir öksürük tuttu. 
Aizından çektiği mendilinde gene 
kan vardı. 

- Diğer taraftan hasta idim, 
çalıpmıyacak bir halde idim. 

Derken Lal,reche sonlu: 
- T urpied bu İfİ neden yapb 

acaba?. 
- Nasıl olduğunu bilmiyorum 

amma, benim mektublanmrtan ba
zıları eline g~mişti. Bu mektub -
lan iade için benden otuz bin 
frank istiyordu. Bu kadar param 

yoktu, buna inanmadı ve nihayet 
elindeki mektuhlan dosh!ma gön
dermek alçaklığını irtiJ...ab etti. 

Müf ettioin diier bir sualine ce -
vaben Huget cinayete 1ıid tafsilat 
vermiye başladı. Bu cinayet hiç de 
tasmim edilmiş bir ıey değlldi Bir 
teüdüf eseri idi. 

Ayın yirmi ikinci günü, Huget 
Metroda tesadüfen Turpied'nin 
yanına düomüttü.. Kli§ide bu a -
dam Metrodan inmek üzere ıken 
şiddetli bir buhrana tutulan genç 
ltadın, ne yaptığmı bHmeden sila -
hını eline alm~ ve ntq etmişti .• 

- O halde üatiınüzd~ bir ta -
banca taşımanızın sebebi ne} 

- Müzikholden eve daima geç 
ıa-tletde dönmek mecburiyeti ... 
Bir zamanlar c?a Port Şamprede o
turmuotum... Bu mahallenin ne 
kadar tenha ve ısaız oldu~nu bi -
lirsiniz. Silah taıımıya lüzum gör -
müştüm ... 

Huget bu sözleri söylerken ade
ta sallanıyordu. yıkılacak gibi idi. 
isticvaba devam etni"ek hir zulüm 
olacaktı. I..abret·he tcreddüd ~t -
meksirin sözü kesti. 

Bir miiddet sonra diğer Üç mev
kuf serbest bırakılırken biçare 
Huget hastanı-ve ııt:vkolunuyordu. 

BESiNCi KISIM 

Madam Angeran 
Madam Angeran, istiskal eder 

gibi dedi ki: 

MONOLOG: 

İskemle neye 
yarar? 
• 

mişsiz bırakıldım. 

(Yeni bilmecemiz] 

Bu resmi gazeteaen kesiniz, uygun 
gelecek renklerle boyadıktan sonra 
bize gönderiniz. En iyı boyamış olan. 
lardan bir kişiye büyük bir kutu su. 
lu boya, bir kişiye bir Şirley albümü, 

1 Şarlonun başından 
geçenler 

.. 1_ 
f' \ • '~ 

ti3~ 

tft_V __ ,,_ 

~!katli peder rollerlnl pek .,
yapa.rım. 

- Cinai rollerde hiç kimse benil9 
kadar muvaffak olamaz. 

diğer otuz k~iye •0 ayrı ayrı güzel 
ve kıymetli hedı.ı. vereceğiz. Bil. Şarla. n söylüy~r. hem de a~ 
meceye cevab vernıe nıiddeti on beş h~re~e.~ıt:.~• yapıyordu. Fil~ şirke 

.. .. . . _ mudurunun odacısı görnı.üştu. Pol!SCt 
gundur. Bilmece cevabını bıze gon - deli var, diye haber verdi. PoliSld• 
derdiA\niz za.rfın iizetine crBilınece. itfaiyeler geldaer. Ve üzerine su sıı-
kelimesini ve bilmecenin gazetede mak suretile Şarloyu bir köşeye sin • 
çllktığı tarihi yazınız. dirdiler ve yakalayıp götür;iült!r. 

- Sizi kabul ediyorsam, emin 
olunuz ki buna mecbur olduğum 
için değil, ıize karıı nezaket gös -
termek İçindir. Yoksa ıı:eçen defa
ki ziyaretinizde bu T urpied hak -
kında bildiklerimin hepsini zaten 
aize söylemiıtim. Başka söyliyece
ğim de yoktur. 

Yilfort müteşekkir!ane gülerek 
eğildi. 

Bu muhavere Mon.o ıokağmda 
Angeran ailesinin apartıJJlanında 
cereyan ediyordu. Taharri memu
ru buraya gelmeden evvel "JlÖsyö
nün evde olmadığını telefonla öğ • 
renmiıti. 

~-adamın g(;sterdiği bu kabul 
hiç de cesaretbahı değildi. Bana 
rağmen Vilfort: 

- Müsaadenizi tica ederim 
madam .•• 

Diyerek bir kanapeye yerleşir -
ken madamın bir hareketi birden
bire sözünü kesmesine sebeb o) -
du. Kadın oturduğu koltuktan doğ 
rularak bir erkek seııi işitilen biti -
şik odaya kulak venniye baılamıı
b. 

Hemen akabinde salonun kapm 

açıldı. Kırklık, bayağı yüzlü, at:ıC 
bakıılı bir adam, izfo alın.ad-' 
içeriye girdi. 

Bu, Mösyö Angeran idi ve he • 
men anahtarları evde unuttuğu -içi' 
geri dönmiye mecbur olduğu°' 
söylemişti. 

Kansı, birden rengi saraımı~. ,.. 
şırmıo. bir ş~v sbyl;y,•nemişı:i. 

Nihayet Mösyö Angeran, uşa • 
ğından zaidn kim olduğunu ö~reıt" 
miş olduğu için, sakitane otu"" 
Vilforta dönerek: 

- Siz polisten geliyorsunuz:; cJr 
ğil mi} Uşak bana haber verdi
Yahu, bizi rahac bırakmıyacnk ro1' 
aınız} 

Vilfort alaylı v~ neş'eli bir ta ~ 
vırla: 

- Tabii bir giin bırakaca,.. 
mösyö .. 

Derken Mösyö Angeran karı--
dönerek: ** 

- Görüyor musun a7jzcm ... ,,.... 
gün kurtul'icak imişsin, fakat :, 
günü? Orası belli değil. Amma 
Deh .aısin. 

(Arb.#1') 
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SON POSTA 

e~r katil suçlusu Hergün 
h h d k t (B:ı,tarafı 2 ncl sayfada) (Baştarııfı 5 inci nyfad:ı) apis ane en aç 1 karşı vazifemizi yapmat için ödenecek Bu harbd~ demiryollımm tah • 

bir borcdur; tarih içln olduğu bdar, rib ve köprüleri atmak busueunda 
(.Ba.ftal'afı 1 inci sayfada) terbiye için de blr bor~. en çok kulhnılan vasıtalardan biri, 

tığı neric:eGne vanlmıflu. Bu nokta üzerinde lJilhnssa durmak para~ütçülerdir. Alm'lnlar, demir • 
Bu vaziyet kar11aında, keyfiyet- isterim; bu, bizim büyük bir itina ile yolu nakliyatını felce uğratmak için 

ten müdddamumiliii haberdar e- s,ıememiz icab eden bir mevzudur. Holnndada bilhassa paraşutçüler -
den ceıı:ae"ri idaresi. diier taraftan Maarif VeU.letlnıiz bu l.şi ele alır ve den azami isti~ad:: etmişlerdir. İcab 
teYkifhane binaemın .ıaricinde de bu mevzuu gerek tarih kfitübhane _ eden vasıtalarla mfü~··lıhez bir pa -
arnfbrntalar yapmlf98 da bir ipucu miZde, gerek mekteblaeria ruhla.nnda raşütçü, 300 tayyaM bo:nbıısının 
dde edcmcmiotir. yaşatacak bir tri eser vücude getiril- yapamıtdığı i~i becercbilmektedi~. 

Biliıhare al&kadarlar, binanın dıg me.sinl temin ederse çok iııabctli bir Binaenaleyh, bugiinltii hrırblerde, 
cephesini tetkik ed~rlerk~n, kule iş yapmış olur. Bilhassa, bu mukod- demiryollannın parn~ütçülerden ko
denilen damdan hancdekı arsaya · des kurtuluş mucizesini mektebl.le _ runması, nakliyahn ~elameti namınn 
«arkıtılmış, ~u?a ~yü~ hn. odun 1.rin kalblerinde derin titreyişlerle ya_ en mühim m'='3elch:den birini tcş -
bağlı uzun hır ıp gormuşl~r:hr. §atacak bir esere ne kadar muhtacız! kil eder. 

rırari katilin bayram münaı1ebe- Diğer tarafta, bugünkü harbler-
tile, yapılan ziyaretler esrıae.ındrı bir dfulıit.ün c!l3u.a~H de demiryollarını tahrib için kulln-
fı-.. ttnı bulup çıkanldıgıv İç hahçe- iF 1 1 d 1· · _1 ı J Ba.......,m mtrn~•••e h~~'lnan ..... nı an vasıta ar an ın ne tan.:: C\r-

.... ~cwı ~ dama çık.tığı ve gece de kimse- d Ce h · k • ·ı 1 
htısust ma.çlft .... ftn en .J.--iveUisi ' t h Fransanın tekrar harbe ır. p eyı varara ta gen c.re Ki\-.... ""' cuc.u .... '" ye görünmeckn bu ip vasıtasi e a- d k ki __ı_ d r d dün Kadı.köytlnde Fenerba,..,. .. ile Şif ar sar an tan ar, ç~ c a. lla e-
li artısındn .......... ft-~ı. .uyç. rice kaçtığı tahmin olunmaktadır. ce yollan tahrib etmek işini ba~ar-

v3 ....... ..., FiraT Mdisesinin tahk.ıkatile miıd- g"rmeSİ İhtimalıer:nden makla me q:ıl olmuşlardır. Fransa-
Oyuna rfrıgA.ra karşı vaziyet alan deiurnumi muavinlennden C""'ad bal. d" · da gördüğümüz üzere. Frıtnsız cep-

Şişlililer bafhtdıffı'". İlk btttnm Fener m~l olmaktadır. 11$8 lılJOf hesinin cok derinliklerine nüfuZ' e-
bahçe mfidataa.ruıa kadar inı!li ve Firnn katilin bir iki güne kadar (Ba.ştarafı 1 inci sayfadal den Alman tanklarının en mühim 
eavar ilk go!ll, birtııci dakikada tay. ele gcçirilmeııi kuvvetle muhtemel- sanın Akdeniz mGstemlekelerine de vazifrlerinden biri, tnnllann icin • 
detmeğe muvaffak oldu. dir. yardım etrneğe hazır bulunduğumuz de bulunan istihkam kıt'a ve vası • 

Fenerbahçeliler, bir dakika '60nra memleketler arasına katmak bizim tasile şimendiferleri tahrib etmek, 
Natm vasıta.sile beraberlik golünü M~liyA, CnakalAt, ~;hhaf, için kolay olacaktır. bu suretle. h,.m imdad geJmeııine 
çı Car tici takımın cfrunculan, 1 d D h"I" V k"ll · Amiral Lcahy'nin başlıca vazife- mani olmak, hem de cephedek: as
"82iyeti kendi lehlerine çevirecek sa. khsa , a : t IJ8 8 1 6 ri ıi Fransayı tealinı olalıdan beri ida- kerin, bir noktadan daha liiz.umlu 
1lyı Y&pmak için çet."n bir mi1cadele.. h · · ce'Ji:er re eden devlet adamlarından de- diğer bir noktnva nakledilmesine 
Ye glr~iler. Bu mücadeleden Fener. Ş8 rlm ZB .. mokrnt aleminin neler bekliycbile- imkan vermemek olmu,.tur. 
bahçelıler mu ffer çıktılar ve Ya - cBaııtarafı 1 iwcl '"'"radal ceğlni ara~tırmak oll\caktn. Gene- Su halde, bugiinkü harblerde ,i-
,a~ ikinci golfi, kısa btr tıuııla ile de cedayı, Sıhhat \'e İçtimaı Munvcı_ıeı ral Weygnnd müstemlekelerde ayn mend!f;rleri, tnrık1.tr~ kar.şı. koru -
Na.nı üc;üneü goUi 3ttılar. 1 Vekili Dr. Hultisi Alata~ ve Maliye bulunuyor ve İngilizlerin Jıalyanla- mak lf"tn de ayn tertibat ıttihaz et-

3.ı galib vaziyete geçen Ft'nerbah- Vekili Fuad Ağralıdır. ra indirdiği her darbe genemi \Vey- mele lazımdıl'. 
Qeliler ~i gev~ettiler. Şiş}; b:ından 1 V<:killer bayram tntil~ncien ıonra, gandın vaziyetini kuvYetlendiriyor. I ~litün b11 m .. üdafaa. 'Ve m?hafaz~ 
derhal ls'irade .. tt;; Uaçik ikinci, Di- Vekftlctlerine bağlı dauekrde tet- Diğer taraftan mareşal Petain de tertıb~b nlı~~ıgı takdırde, ~en?ı
ran da üçüncü golfi atarak bf'rnber _ I kiklerde buJunacakl~rdır. .. 1 genetalin nüfuzunu takviye eyle- feri~~ bugu~ ~e, ~ele_ $'.?CC4eley1~, 
lil'.ı temi ff ... ld 1 fktısad Vekili Husnü Çakır. Sü- mekted"ır en 1vı. en mwıaıd hır kutlevı nakıl 

ne muva a.. o u. . . l · ld v k b 1 k "--· • merbank mÜesse-'Clerındc kıJcık er y· b b"'~ .:_: • t• vat!ltB!!I O U~nll a U etme 
"'.Yun yeniden heyecan ve sftrat ka.. l 1 .. .. k IC y W!Ouıneuıun vazıye ı b . . .ı • 1 B" h "b ~1 . 

t.anınışt d- d- yapacak, alSkadar ıır :ı goruşece • Öyl b . k" V"ch h .. k. mec unvetinneyw.z. ır ta n n ~ti 
eti F ı. Bu S1?'6larda Naim or ~n tir . heye e?z.~ykol!l. ı, ı b>: hu ·u- ic-ad eden insan J:cka.,ı, mutlaka 
fırsa enerbahçe gGliinü de ?ıkarmnea .Dahiliye Vekili Faik Öztrak vila- metı er an. ısti cı. ı arta.n ır ~ttı ı.., • .,dnn l-orunrnRk carelerini ~ebe-
~ t buldu. 0o71"C bu şekılde 4 - 31 ve belediyede tetkiitkr yapa- hare~~t takib etmck~edır ve eger raber bulur ..• f,.te hunun içindi .. ki, 
e~:rbah9enin l~hine bitti. :~tır. 1 kendısıne fars.at -~e_:ılec~k. olu~sa' "imenrlifere karsı kullanılan tahrib 
Ikıncı devrede Fenerbahçeliler rüz Maarif Vekili Has:ln Ali Yücel 1 m~reşal .Petaın hu~ı.:mctı!. tasfı~e İ vasıtnlarile ve siluhlarile birlikte. 

Ura karşı oynuyorlardı. Buna rağ - ile Ticaret Vekili Mümtn:ı: Ökın~nin e~ı~n hır h~yet gıbı degıl, henuz 1 bunun müdafl'lası ı;ilnhlan da bu -
nıen vaziyeti derhal lehlerine çevir- de bugünlerde şehrimiz.? şzelnıel~ri ~~yuk·ıts~erı .~ayn~~larl tulbnan lunmu .. tm. f .. bunlardan istifade et-
dıler ve oyunu Şişli nısıf s:ıhasına beklenmektedir. Ticaret Vekili, Ve-1 kır mıd etıkn. mumessı 1 0 ara are- mesini bihıektir. 
Yer}eşttrdaer. 1 kftlet vazifesini deruhte cdi,inden et e ~ce tır. , . . ..,. * * 

Na ın beşinci, Yaşar altıncı, &,ad sonra latanbula ilk defa gelmekte ~ırural L:eahy yı ":ok par~ak ,hır A • 

~naıtıcan yedinci VP, Naci sekizinci nlduğu irin, ııehrimi:ı:de bir nıüddet vazıfe .beklıyor. ~~ıral, Vıchy de 1 Askerı vazıyet 
P:ollerı çıkardılar. Si~ıliler bnna mün-, kalarak Vekôlete bağlı daireleri ge- gazete.cılere yaptıı,;ı .~Ik . _b;yanatta, (Baştararı 5 inci sayfada) 
fend bir hücumda elde ettikleri tek zecek, geniş tetkilderd~ bulunacak- Amenka harb endustrısınınu de- - .. 1 .. 
golle mukabele ettiler. hr. mokrat memleketler için sarfettiği lfi~l· Mı.sır Cha;kimb. Çolu lodrd~sunuA,kdngı~z 

.... . ~ _.__ ,~ v-•..:il· . -•'-!ikle • gayretleri istihfaf etmemelerini osunun il o ugu eruz 
"

1·nç bu suretle 8-4 Fenerbahçcn,n Mü111UUUAt çau ının teuu n F 1 ·· 1 · t" I sahili boyunca ilerliyerek yasgcldi-
Calib y til 1 d' Ş h . . d b l kta 1 ransız ara soy ernı~ ır. t 

c e nihayet en ı. e rımız e u unma · o an B ·· l ·· ·· ·· l ·d· B gıV• askeri mevkileri çevirtip muha-G ~.. Münakalat Vekili Cevdet Kerim İn- u soz er gunun soz en ır. u . ~ra;' -A.ikaragücU martı cedayı, bayram tatiline ıa\{men ev- ıözlerin İcab eden tesiri yapıp yap- sara. ~ttir~ek ve dbur°:smı.vzal?t~yle-
i madığını amiral yakında görecektir. ~esını mute~kıb e ~~r dıgennı ay-

Ankara 10 <Hu.nısi} - Bugiln Ga.. velki gün ve dün Deviet Llınanlan R itin . nı akıbete ugratmak uzere harekete 
~~ay 19 Mayıs stadyomuooa i _ ve Denizyolları İdarelerinde tetkik- . uzve mesa1ı devam etmek olacaktır. Bu takdir-

cı lı:ar~ılatnıasını Ankarngücü ta.. lcr yapmıştır. Vaşıngton, 10 (A.A.) - Yılha- de lngiliz hareketini durdurabilecek 
~ıtnile yapmı.ş ve 2-0 galıb g'!lmiş _ Velr:il dün saat 10,30 dil Deni~- şı m?naıe~etile ~uzvelti~ mart'~ ilci şeyden birisi ya Tunus hududu 
tır. y~~lan İdaresini z;iyaret ederek hır Petaı?e g~n.dernıış old?gu mesajın veyahud nihayet, kuvvetli bir ltal-

Bu.,,<>i1nkü karşıla.şmanm ilk anla muddet meşgul olmu~lur. Cevdet metnı . ha:ıc:ıye nez~reti tarafındlan yan mukabil hareketi olur. Fakat 
rındıı Anhıragüçl61er sürekli akın - ~ermi lncedayı müteakıbeu, T~!a~zı:: ncşredı~~tır. Mes~ı ,udur: .. bu hareketin ne Tobruk ve ne de 
lnra ba.oılamı.şlar ve G 1 tasa - tinde Denizyolları Umum Muduru 

1 
Kalbım, ç lıştıgı ıu gunlcrde hatta Demede vaki olamayacağı 

da bu e.kın'-n ~ a a. raylılar Jbrahim Kemal Baybora olduğu Frnnta ile beraberdir. Frane.ız mil- onhışılıyor. Çünkü Bingnzi bölgc-
uı. n Çvı;Unu ancak k r ' D · il H I f · k d h- · ·· t k nerıe durdurabil 1 1 . • • 1 halde, motörle enızyo aımın a-

1 

e ının ya ın a, urnyet, musav sinde mühim bir kısmı me anik ve 
l:aıa.rcıa 0 m ~ e~dır .. Dk dnki -

1 
liç havuzlarına gitmiıı, Lurcldaki te- ve kardeşlik içinde tekrar sulh_ün 

1 

ıı:nhlı, kuvvetlerden mürekkeb, cid
sı altına r:unğ.0 çl.illerın basL"ı - ai atı gözden geçimıiştir. nimetlerinden istifade eclebilmesıne di iş görmeğe ve taarruza kabili
lnUŞ8Q d gblreoe ~ intibaı hasıl ol - Akşam üzeri havuzlardan avdet dua ediyorum. • • yetli Jtalyan kuvvetleri mevcud ol-
l'aylılar ~ ndil m~det sonra Gülnta. eden Münakalat Vekili Denizyolla· 1 Bu mesaj tel~rnfla gönderi~?' .~1• sa idi bunlar çoktan kendilerini gös-
ka.biı hü e erını toplıyaralc: mu - T""Jln Tophanedeki antn:polarını ve Amerikanın yeni Fransa buyuk terirler ve Bardiya önüne gelerek 
Yun mft~~~nı. başlamışlar . ve o_ yoku u.lonu haline konu.ima~~ ~~-,~si am.iral Leahy'nin hamil oldu- lngilizleri burada ~a:şılarlar ve dur-
iki takım bir şek!~ al?1ış~. Her karrür etmiıı hul.unnn eskı. gıım~k ı gu mes!lJ başkadır. • durmaya çalı~lır ıdı. Bu .. evalet~e 
'hd da çok tehlıkclı vazıyetlcr hinasındnki tamımtı tetkı~ etmı.ş, Anıerika elçisi mar*l Petaınle bövle bir kuvvet bulunmadıgına go-
:ıa a.s etm~e muvaffak olmuşlarsa in .. aat etrafındd bar. direktifler ver- göriiftü re .Tobruk da, Deme de ve R:n~t.zi 

~yı kaY<ietınemtşlerdir. mi0 tir. Cenevre, 1 o (A.A.) _ D. N. B. de düşecek ve sonra. sıra c ... ı.. Tarh 
re~rıncı haftaym. müteknbil ve SÜ- Ce•·d ... t Keri!Yl lncedn.ımm yann Vichy'den bildirildiğine göre, A- !usuna bile gelecektir. İ 

1 akınlarla. mtltcvıu~in bir şekilde ak~a'l'l Ankaraya c!önmeei muhte- rnerikn büyük elçiıi amiral l..eoyh, Meğer ki Almanlar, ttılyanlarn 
:7Yan etnı., ve o _ o beraberlik.le meldir. dlin, öğleden sonra mareşal Petain- ııimalt Afrikod8: ciddi ıurette yardı-

ticeıenmişttr. le yanm saat siiren bir görii§me ma karar vermış olsunla~. O 7amnn 
İkinci hattaymda ilk ıs dakika ge- ~:tin;-r~e yeni bir yapmlf{ır. iş değişehbilir. Akncadk, bl ır T Alı~J8~ 

ne her 0c· ta . . yardımı er ne n ar ngı ız ı en 
ne aJnıat, .. kımın hak~ıyeti el_ıcr. ı ekmek çeşnisi ltalya, A manya ı"le daha harekftunı durdursa da vaziy~ti uh-
Fatnı ·~n mücndelcsıle geçmıştir. ada f ngilizlt"rin aleyhine çevıremez. 
leh} .' Dıli<ıa.de!eyl ac.ıatasar:ay'.lılar (Başıaralı 6 ncı sayfıı.da) k k • b" ,..... Y 
oını erme ~t1celendtrmeğe muvatrak ıruunu da tetkik edeceği ötrenilm;ş - Si 1 as eri iŞ ır !Ql '11 (2. ~ ~r-. 

WJlar ve ~r basma~a başlamış... tir. k · ?. _ 
larüır. Galatasaraylılar 23 üncü da. Diğeı taraftan FoÇa kazasında hayı yapaca _ , 
kıkacta lehlerine btr korner kazan _ vanlnnn sağlı.it durumunu tetkat e - (B:ıştarafı ı inci sayfada) . in e 
ıtıışl;u- ve Arifin güzel kafa vuru§ilo den viH'ıyet veteriner müdürü B. Na_, said ckilde s{yasl ve iktısadl sah.o. - beş yenı umumt kfitib tay tmış 
tayıya tahvil etmişlerdir. Bu sayı _ı zım Uygur şehrimize dönmüştür. Ka-ı lnrda. İta)yo.Jt1 teşkilfııtlnndırıllınak!la. tir. ussoli . k rporn.c;ycblsr 
dan sonra oyun tamamile oaıatas::ı. za dabaindeki hııyvanlardan .scylab. me.şguldlir. N yet M ~~: . 0 d .. tı'i dik 
rayıııann ~ altına . . 37 dan boğulan )oktur. ı Mus.solini evvel!\ 14 fıı.ş&.st idareci - nazırı Renatıo 1 Y• en us. -
tıci da · - ~ g&nn~. . Bundan b3.çka kışlak olarak NaZil- srne işden el çektirmiş ve tnşre.da bil- tatörü tayin etmiş ve kend~sıne kü -
~1 ~ Ounduz gene. kafa ile linin !>ursallı köyüne giden bir sürü lunnn muhafız teşkal\t.ında değişik. çük s:ı.nnyi erb:ıbı ta:.afında~ sa.klo. • 
k.'lt gol atıtluitır .Devrenın son d11 koyunda çiÇelt hnstalıfiı görüldüğü llik yapmıştır. nan çelı1t, pamuk, yun vesaıre ?tok. 
Ya:anna dofru oyun rert bir c :!:re- Aydın viliyetinden İllmlr veteriner Mussolini faşist partisine Oç ytını ıannn vaz'lyed etmek aalfıbiyeti ve-

nlmış, ha.kem Oüçlfılerdcn bir müdfirlilu"'cnc bildirılmişt.ir. müfe~e part1nir4 taşra tcı}kilatına rilıniŞtir. 
OfUncuyu sahadan çıkarmak mec _ -==.,,., 
buriyetlnde k.nlm11t.ır. 10 kişi kalan • Soı:. l. • nııı tarihi iofriknsı : 15 
Güçlüler her ne kadar mUnterid b:ı. 
tı hücumlarla sayı çıkarmak lç•n 
lllücadcle etmiŞlerse de bu mücade
leleri semeresiz .lcalm!ş~ır. 

M;;ıç, 2 _ o Oalatasarayın galıb.iye_ 
tile neticelenmiştir. 

ulgar kabines:n;n 
vaziyeti 

di ~fya, 10 (AA.) - Royler bil-
rıyor: 

d ~ıı.lgar kabinesinde pek yakında 
~~likler yapıl c.af:-ı hakkındaki 

1i 1 tebib edilmektedir. 
l='üof abe.r alındığına göre, batvekil 
~ • ınıllete memleketin dalı.ili va-

l'etitıı hitd. - " .. .. iti p 1 rnnelc uzere onumuzde-
~ar ~ ·· R k b" le •ii>li ısunu ~ıı tn ır nutu 

cliiıt hc~tir. Ayni ~nde ba~ka 
So~~ da nutuklar söyliyecektir. 

~-ı\:~ (A.A.) - D. N. B. 
~ .. ı tıs, dü.n, bapekil Filofu 

"'l et-:_ •. 
~r. 

Yazan: Re,ad Ekrem 

Diycrelt, kendisi eğildi ve balık 
aepetinin bir kenarından tuttu. Va
silin gözleri yaş dplu idi: 

- Sen bırak ... Sen bırak ••• Ben 

ı:ötürürüm. • • 
Dedi. Ağladığı için paslı çıkan 

sesinde başka bit tat\ılık vardı. Af
ro emreder gıbi: 
'_ Sen yaramnz bir çocuksun.·· 

D d . İki ,enç birer kenanndan e ı. ., • . . ı. 

tuttukları ağır balık s~pet~~ı.'. Y.~pıaı 
bahçeye açılan mutfnga goturduler. 
Af ihtiyar bir erkek aKının yar· 
dı~~·ile balıkları tabaklara boşalttı. 
Balıkçıya: 

_ Babamı görecek miain) 
Diye ıordu. Vaail: 
-Hayul 
Dedi. 

Balıkçı giderken, Afro bahçeye 
beraber çıktı. Taş dö~li bahçede. 
ve ayağına, b ş parmağının ara -
sandan bir iple geçirilmiş Vasilin 
tahta pabuçlan ve Afronun sedefli 
nalınları, kulai{a hiç de fen gelmi
yen ıesler çıkarıyordu. 

Vwıil, gözleri yerde yürüyordu. 
Afro, güze] balıkçının bir dııha biç 
'.ıö!miyebileceğini düıtündü, yüreği 
birdenbire ~ddetlc atmağa başladı. 
Vasilin boynuna, kollarının arasına 
ablmak arzusundan kendisini zor 

aldı. Delikanlıyı kolundan tutarak 
durduttu; koynundan gene bir i§lo
meli çevre çıkardı, uzattı: 

-Ali .• 
Dedi. V asil de kızın boynuna a

tılmaltaıı keııdiAni zor bıttu: 

- Afro •. Sen bir meleksin 1 •• 
Dedi ve çevreyi kokLyarnk ken

di koynuna atarken, Afro bileğini 
tuttu: 

- Hayır •.• dedi, omuzuna ati •. 
Vruıil, güzel kızı, nalınlı aynğın . 

dan çiçekli saçlanna kadar seyret -
ti. «Sen ne güzelsin 1 Sen ne iyisin 1. » 
der gibi başını ealladL 

Af ro, eğilip bir kırmızı karanfil 
kopardı ve kendi elilc delikanlınm 
omuzlnnna dökülen uzun ıaçlamu 
biraz geriye atarak çiçeği kulağı -
nın üıt kenanna iliştirdi. Sonra: 

- Ne zaman geleceksin} 1 .. 
Qiye sordu. Vasi!, şöyle bir et -

rafına bakındı. Bahçede kin'secik.1er 
yoktu. Duvarlar yüksekti. Afro, o 
lcadar yakındı, soluğu yüzüne vu -
ruyordu. Kızı belinden ynkaladı. 
Afro, gözlerini kapıyarak başını u
zattı. Balıkçı. ömründe ilk olarak 
bir kız dudağı Öptü Sonra, koşarak 
kapıya gitti, nrkaS?na bile bakma -
dan sokağa fırladı. Adımlannı o 
kadar genio ve o kadar hızlı atıyor
du ld, arkaaından koşan bir çocuk 
yetİ§emiyeceğini anl.ayuıca bnğrr • 
mai- ba,lam11ua 

Büyü en d 
CBa.starafı 2 ncl sayfada) 1 koni, de Forest ve Armıtron 

de, üniv~rsite:le biiyük ve ın<>;huı emsalsiz clchalarilc fen dünyas 
von Helmholtz,ın derslrı ini takib yaptıkları lıiz.ncti kür.ültmek ist 
ederken görüyoruz. Hertz. bu ders- miyoruz. Fa!cat şurası~ı da hatırl 
~~re gidebilmek için bir yaz ve l:ı~ talım ki, <>nlar Hertzin buldu 
onc-ed~n. l..aplace ve Lagange'ın mevcelerle ("alı:ıtılar, ve eğer Heı 
es
8 

er~e.rını • ok~ya~nlı. ~~:mlanm:ştı. o.lmasaydı, bugiin bütün dünya tc 
u ık.i ~~no~r hıç de oyle kclayca eız telgraf ve radyo gıbi medeni 

haz~edılır. c~nsten değıllerdı Hatta aleminin :ki büyük nimetind 
devnn ~n •Yt, usta riyaziyecileri bite mahrum kalac.,ktı. 
l..aplace ı uzun uzun çalı!lmnlar - p k" h Ed" .,. d" 
dan b" k t • d""k l ~ e ı ya m~e ur ısonr ••• 

• 
1.r~? ~ 0 me erden sonra soracaksınız . f ver, Edisonun lıi 

anlıyabılırl:rdı. 1 . b"" "k .. D"" t_t H rtz b .b. met en uyıı ·tur. unya oııun fs 
ı.ş e e u gı ı ~nhsiyctlerin b" f dAh• · l 

Se l 'n·ı ok k L•e]mhot:zun ır en a ısm~ az rast arrııştır. e r en ııyara r-. 
derelerini dinle.ncfr.:: hazırlanmı .. tı en acı tarafı nedir, bilir misiniz 
Aradan çok geçm~den de şuhsi t~t~ Edison, mütemodi ter.rübeleri sı 
kiklere girişti ve 1880 de va7.dığı sınd~,. hu5ul.c ~.elen e.lektrik şera 
bir tezle hiiyük bir Jl"Ük~fot bile ka- relen?.ın netıcesmde hır takım ga 
zandı. Hertz.İ gnyet mücmel bir su- tezahurlere ra tlamı~. fakat ne ol 
rette anlatan bu satırlanmız. büyük 1 duklarını nnltyamıyamk, diiprd 
fen adam·nın gençliğind~ a"la ha- Hertz mevccsinin kenrts! olan 
yal5.ta, ma::ernyn kapılmadığını güs fenomene Esiri Kuvvet adını ta 
terir. O r.anki dünyava y:.ışlı olarak mışh: Bütü~ ?mriiniı keşfettiği me 
gelmiş, d•1oa ba lanı::ıçtı1n ilim celerın t~tl,:ıkıne hıırc-ıvan Hertz, 
uğrunda kendi5ini yormmı, feda et• ~~vc~!enn ~~~ '. mevcderi gibi tez 
miş ve p:k genç yn§ındn da öbüt hur gO!ıter?•~ını meydana c;ıkard 
dünyaya göçmüştü. Helmholtz n bakacak olur•anız, * alelade ziy:ının sadece elektrik ih 

Berline giddı daha çok olma....,ış
b ki, Hertzin aklı, Maxwdlin (Eick• 
tromanyl!tik) r.~izn riv~ııine takıldı 
kaldı. lstidndlı talrbesinin adeta 
hayranı olan Helmhotz <.akir<lini, 
«Ne duruyorwn, hl"rr.en Jii.borntu • 
var mesailerine ba,.lar. 1 ler halde 
bir takım 1'eni r·ni buluşlar elde e
.Jftr"lc"i'l .. JI dive teşvik etti. Fakat 
Hertz, böyle b · r tecrüb<>yı: nasıl 1ti· 
rişeceğini bilemiynrdu. Nıızariyeye, 
kendi bakımınd"ln Jıiç de söz söy • 
lencmezcli Amma kuru kuruya da 
herhangi bir müc,,,rred fikre sap -
lanmak olur muydu? .• Hele duısun 
bakaLrn.. Zamanı g"Hnce iuıbına 
baknnz demekle bernber. fikri de 
bir türlü .ıtamadı, ve 1883 de ilk 
defo olarak Kielde tf'criibelcre gi • 

tizazlanndnn hn~ka bir şey olınııd 
ğını isbata do~ru giden bir bulu 
idi. 

1889 da Don;ı üniversitesin~ ge 
ne fizik profe,öı lüğü ile nakledıl 
Hertz. elektri~n, di-;~ bir tAk 
hassnlannı bulmak ümidile çalış 
mnlnnna devllm etti 

1940 harbi ile li~rum ve fayda 
sını bir kat daha anladığımız ınd 
yonun esas temelinı te!!kil ('de 
Hertz mev::elcrini kP~if ile dünyay 
bu kadar e~siz bir iyilikte buluna 
bu büyük arayıcı dnhn henüz 3 7 
baharını sür·-:·kr..n., bundan tnm 4 
sene evvel 18'}4 lkiııcil-i\mınund 
öldü. 

t:.r4\hİın Hoyi 

rişti amma pek öyle muvaffak ola- 1 R AD y O 
madı. Aradan ik\ sf'ne daha geçti. 

Bu arada Carbruhc PoJitekniğine •--------------
fizik profesörü tayin edildi: labo CUMARTESi 11/1/lMl 
yatuvarında gene ayni meseleyi hal-
le uğraşırken. bugün bütün dünya" 8: Saat nyan. 8 03: Ajans hnber 
<-..a bilinen Hertz :rrı,.vcclerini kesil lerl. 8.18: Hafif MUzik CPl.) 8.45 - 9: 
ve Mnxwell na2ariyı-sinin doğrulu• Ev kadınL 13.3(): Saat 9.yan, 13.S3: 
ğunu isbat etti. Böyle1ikle de telsiz Türkçe şarkılar (Pl.) 13.50: Aja 
telgraf ve radyo l'nhasma ilk adım haberleri. 14.05: Plftklarla şarkılar. 
atılmış <>lrlu. F..vet, bu~ün Okya _ 14.20: Riyaseticümhur Band?5u. 15: 
nuslar ortuında hocalıya hocalıya Film şa.rkılan CPU 15.30: Riya.set4 -
giden bir gemi yardım İ!teml'k için cümhu_r _Filarmonik Orkes.trnsının 
telsiz icıaretleri verebiliyor veyabud konsen. 18. Saa.t o.yun. ıe 03. _Ra~yo 
radvomuzdnn dünyanın dört bncn • Caz Orkestrası. 18.40: Halk Türküle
ğından kopup gelen haberleri, <>n rinden örnekler. 19: Konuşma. 19.15: 
güzel mu!liki parçalannı dinliyebni- Şarkılar. 19.SO: Sa~t. _ayan, ve Ajans 
yorsRk bu ancak Ma:-.-weJ'"in nrıza- haberleri. 19 45: Buyuk Fas.ıl Heye~ 
riyesini btılduğu, Hertzin kePfctti • 20.15: Radyo gazetesi. 20.45. Seçilmiş 
S?i mevce1er say~nde olmaktadır. §arkılar. 21.15: Konuşmn. 21 30: Rnd
Bu sözlerimizle, ıelııiz telgwfll\ ıad- yo Salon Orkestrası. 22.30: Saat aya.. 
yovu tekemmül ... ttiren ve kolavca n, Ajans hııberlcri; Borsn. 22.50: Ko
kullanıb.bilir hir ~ekle sokan Mar - n~a. 22 50: Cazband (Pi.) 

Kahnunan nskerleriınize ktşlık h ediye tnkdim için bayanlarunıZ 
hummalı bir surette çalışrnaktadırl pr. Yukarıdaki resim Ankara ba
yanlanndan bir grupu bir toplantı csnasındn askerlerinı:ze yün1 • örer
ken göstermektedir. 

- Heyi •• Vasili •• Heyi •• Vnaill .• 
Vasili. 

Bu çocuk Ef taliposun oğlu Pa -
nayot idi. Vasi! durdu. Pıı.nayot 
yaklaşınca, çocuğun bileğinden kav
radığından, onu, adeta sürüklerce
sine tekrar hızlandı. 

- Niçin böyle ko§Uyorsun Va -
siDI 

- Hıristoyu bekletmemek için .•. 
- Omuzundaki bu güzel çevreyi 

Afro mu verdi) 
- Evet •.• 

- Kulağındaki bu çiçeği) 1 
- Onu da Afro verdi. 
- Vasili Sen Afronun yavuklu-

su musun) .• 
- Evet ••• - ..... . 

bulut parçalannı uçuruyordu. Bu 
beyaz bulutlar, güneşi örtemiyorlar, 
güneşin önüne gelince geff aflaıııyor
lardı. 
&mandıra sırtlarını örten meşe 

orrnanlannın birinden, yirmi beş 
Türk ntlm çıktı. Tepeden tırnağa, 
kılıç, hançer, ok ve yny, sapan ve 
bnltn ile silahlanmış olan bu atlılar, 
otuz beş ile on sekiz arasında genç
lerdi. Büyük Bursa şehrini za;>te -
den Orhan Bey tnrafından iz -
mitten İstanbul kapılanna kn
dar, Marmara ile Karadeniz am -
sındnki dar arazinin fethine memur 
edilen Türk kumandanlanndan 
Akçakoca Bey. Samandımyı bir ge
ce baskını ile alalı on beş gün olu
yordu. Kendisi Samandırada yeT -
le,,.miş, civardaki bütün köyler, çift-

- ••••• • lik:ler, ağıllar, nıandımlnr ve dal -
RAHM.l\NCIK yanlar, mallannn, canlarına, kı:ı:ln-

1325 yılının l::yhil ıonlanydı. nna, oğlanlarına, dinlerine ve uz -
Gök yüzü, bol güneşli, nÇlk movi, larına dokunulmıyncağınn nmanna· 
hele ufuklar tamnmı-n pğarmıştı. 1 meler verilince, Akçakoca Beye ta
Yüze çarpmasına doyum olmıyan hi olmuşlardı. V!ılnız Aydos beyi 
tallı bir §imal ri.izgfin e.sİyor, gök Yani Kaloyani, Jstanbul yolunu kı • 
yüzünün açık mavi zeminine. köpük ltçla müdafaa edeceğini bildinniıti. 
köpük -çılmq sayısız, bembeyaz 1 (Arbsa Yar) 
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TOPTAN SATIŞ YERi: 

İstanbul Sultanhamam lrfaniye çarşısı No. 18 - 19 Salahaddin Karakaşlı 
10/1/941 tarihinden 20/1/941 tarihine kadar fiat ve çeşid listesidir. 

Şayak takım 1050 Kr. Fuone Ka,...; TaJam . 500 Kr. Keten Jupe kareli takım 600 Kr. Krepli ikinci takım 525 Kr. 
» )) Erenkay 1080 » » J) • Çocuk 360 :o • • J> J> Çocuk 450 » J> J) J) Çocuk 400 D 

» Ceket 560 » • ll » Ceket 265 » • » • Ceket 310 )) J) J> Ceket 290 » 
J) » Eı-enköy 580 • • l> Kilot pantalon 135 • J) J) J) Kilot pantalon 170 J) J> J) Kilot pantalon 145 » 

Çuliki kareli takım 1000 • .. J> Düz pantalon 150 J> • » )) Düz pantalon 185 J) )) )) Düz pantalon 160 )) 

> )) )) Çoculi 800 • Acem Sabh Keten T alam 600 J) Kayseri tr*otin ceket 295 J> F antazi A vnıpa krepsi takım 650 J) 

J) » Ceket 540 • • • • Çocuk 450 • Krepli Aynıpa takım 585 • » » )) çocuk » 475 J) 

• » Kilot pantal09 350 • • • • Ceket 320 J> J) J> ceket 310 • Licivert A vnıpa gabardin takım 575 lD 

~ ~ Diia pantaloıı 370 • • • • Kil.ot pantalon 175 J) • J) Kilot pantalon 170 • J) J) J) çocuk » 425 » 
il I • Düz pantalon 190 » • • Düz pantaloo 185 J) Haki 1 inci keten itçi elbise 450 :o 

Kalın kaputluk boz şayaktan korucu elbisesi ( Caket, Pantalon, Şapka, Tozluk) 1100 kuruştur. 

l - Müeueseınizm salıp çıkardığı elbU. çqidlerinin fıatlan her ayuı birinde Cümburiyet, onunda Son Posta, yinni.sinde (Ankarada) Ulua gazetelerile muntazaman ne.,.edilmektedir, takib ediniz. 
2 - Elbiselere konan malzemeden ceblilder kalın kaput ~ (Balorlcöy ve Değirmenli marka) kol, yelek, kemet' utarlan kalın çizgili ketendir. Caket ve yelek arka astarları kalın siyah renkli boyamadır. 
3 - Umumi istek üzerine elbiseler 46 - 48 - 50 beden üzerine kesihndd:edir. 
4 - lkiıu*anun ayında 3000 liraya kadar toplu olaraktan verilecek büyiik siperİfler bir ay zarfında teslim edilebilir. 

REKLAM modellerimiz 
1 ince cep saatini, veya 
ı müstatll .erkek kol saatini, veya 
1 müstatil kadın kol saatini 
12 LİRA İLE ALABİLIBSİNİZ 

VILSON saatleri 
makineleri çdfte maşalı ve 15 ta.§ üze
r.nde i§ler mükemmel bir saattır. 

Bu fırsattan memletetimizfn her 
köşesinde bulunan muhterem mtlş -
terllerimiz dahi istifadeleri için 
istedikleri saatin bedelini peşinen pos. 
ta ile gönderdikleri takdirde posta be. 
dell bize aid olmak üzere derhal gön.. 
derilir. Fırsatı kaçırmayın. Dürüst 
işleyen, iyi ve ucuz bir aaate aahib olunuz. 

.-T 

H&rkuuaa dlll.d: .&s para ne çok · 

ıirilir. Tqra4a acente &raDJJ'Or. 

VİLSON aaatıerı. 1stanbul Eminönil 18 No. 

• 
1 

(Abdest bozan) dediiimiz banak kurtlannın devasıdır. 

y 

AHENKTARDIR 

renkler ... 
Tokal.on pudruı ıhnalandırıl -

Dllf• tır. Bu aayede clldde hemen 
geyrlıne.r'idir Te Adeta ta.blt glbi gö

s 

Bu akşam 
C. H. P. Taksim Semt Ocağı ta.rafından 

MAKSiM 
Alaturka salonunda 

• 
1 

ve 20 arkadaşı 
HAVA YDA BİR GECE 35 kifilik BÜYÜK REVO 

ve Varyete numaralan 

KOMiKLER EGLENiYOR 
Davullu, zurnalı, şarkılı, ralosh ve kahkahalı komedi 

Güzel mllzit n kahkaha membaı, 
Bıcyramın bu sonj gece etlentisinden istifade ediniz. 

DUHULiYE YOKTUR. 

Belediye Sular idaresinden : 
ı - İda.remizce kapalı zarflı eksiltme ile tahta, l&ta ve kadron ol 

mat üzere 35,90 metre mik~b kereste satın alınacaktır. 
2 - Eksiltme 19/ l / gu Pazartesi günü saat 14 de Talttıımde sı.rue 

'Vtlerd.eki ida.n merkezinde l,yapr.lacaırtır. 
l - Eksiltmeye ıirmet isteyenler idıa.re merk~ Levazım 

ne mfinı.caatıa ıartnameyi alaıbllirler. 
4 - Teklif zarnarının nihayet eksiltme ıünft saa.t 13,50 ye 

yazı işlerine verilmesi llzımdır. O saatten &anra. ıetirilecek odlar 
bul edilmez. d59. 

Bunlar sıiır etile yapılmıı pastırma ve aucuklan yiyenlerde hasıl olur. 
Uzunluklan d~rt metreden on metreye kadar olur ki birçok tehli
keli hutalıldara yol açar. TİMOFUJ bu .kurtlann en birinci devası
dır. Sıhhat Vekaletinin müıaadeaini baizdir. Her eczanede bulunuT, 
reçete ile satılır. 

Büyük bir Pariı terzihane
ıinin müt terek meıaiıile bir 
Franıız ıüzellik mütehaııın· 
nm vücude ıe~rdiği yeni 
pudra harikuı: 

rünür. Bu pudranın lstlınalile artık r-~~~~~~~~"'"'~~wıııwııı~~..ıııııııı..ıııııııı~~ıılllllıııı~~"" 
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1ürkiye, ıŞ Bankasına para ycı
brmakla yalnız para biriktirmiş 
olmaz, aynı zamanda taliinizi 

de denemiş olursunuz. 
ltefldeler: • eubat, S Ma il Ku.m.ba.ralı ve kumbarasıı 
J1S ı Atustoa, 3 h.inottee • hesablannda en az elli li • 

' . . ruı bulunanlar kur'aya 
rin tarihlerinde 7apılır. daha edllırler. 

cRacheb: Gayet beyaz blr clld 
için şeffaf ve saf bir güzelllk temin 
eder. c.P~heı: Açık tenli esmer ve 
sarJ4ınlarm ek.serisine u:rıun olarak 
pembe blr parlaklık verir. 

cBrun Bolellı: Esmerlere cazib bir 
sevtınlilit temin eder... Ve yalnız 

Tok.alon pudra.sı serisinde bulabile
celiniz dıter bir 90k yenl ve cazib 

c.matyaJlanıruf• manzaralara nlha.. 
yet verilmi4tlr. P'wa olarak terki -
binde cKrema köpü.11b bulundutun. 
dan bütün gün aabit b.J.m.asına me
dar olur. Hemen bu günden Parlste 
en fazla rağbet bulan renklerdeki 
Totalon pudruını tecr1lbe edini.ı 
Tem1n edecetinlıı tık .,, cazlb t&ll # 

rlnden cidden hayrette kalacauı -
nız. 

SAATLi 

MAARiF DUVAR TAKViMLERi 
Çl K Ti 

FAKAT!! Aldanmamak için MAARiF TAKViMi 
ismine dikkat etmelidir. 

DiKKAT il MAARiF TAKViMi MAARiF TAKViMi 
Merkezi: 1stanbal Maarif kitaphanesi. 

Tornacı, Frezeci, Pulanyacı, 
Zımpara tezgahı işçisi ve 
Ruvelver tezgahı tornacısı 

alınacak 
Askeri fabrikalar umum müdürlüğünden: 

Ankarada ~ihdam edilmek Uzere yukarıda yazılı aan'atklrlar alına -
caktır. Askerl~ini y&pmlf olmak §arttır. Taliplertn umum müdürlüle 
mUracaatlan. C12~54) 

Adapazan 

ŞEHiR KULOBONDEN 
Aşal:ıdaı YJl.zılı ruznamenin mü. -

zakeresi için kulübümüz Umumi Hey 
etlnln 15. İkinciUnun. 1941 Çarşanı.. 
ba günft saat 18 de Adapazannın 

Hüküm.et caddesinde 49 No. lu Mer • 
kez binasında lçtimaa gelmeleri rıca 

olunur. 
RUZNAME 

ı - Yeni sene için İdare Hey'etl 
seçimi. 

2 - Geçen sene hesııblarının tet-

BELSAMiTOL 
. İd.ıar yollan iltihabı, had ve 
müzmin belsoğukluğu, idrar 
zorluktan, mesane ve prostat 
iltihabı ve böbrek. haıtalıklan
nın tedavisinde tesiri çabuk ve 
kat'tdir. Eczanelerden ısrarla 
BELSAMİTOL arayınız. 

Uınumt aatıı yeri: 
Anadolu Ecza Depo.u, lstanbul 

kik ıe ski hey'etin i'Jrası. -----1-----, ---
3 - Yeni sene bütçesinin tasdiki. ~_. Dr. HSAN SAM .................................................... 

tsoıı Posta Matbaaaı: 

Neşriyaı lUüdiirü: Bellin Ragıp Eıneg 
s.uıiBLEBi: s. Ragıp EMBQ 

/1.. 1:krem UOAKLiaU, 

.! ! ~.2 b~ı~an~a~u~l-
amalı: için teairi kat:rJ muafiyeti 

ek emlıı tue qıdır. tter eesaııede 

inal u.ınır, Kutuıw 4.G lnuııJtuı'. 

Cümhuriyeti 

ZiRAAT ·BANKASI 
Kurulut tarihi: 1888 

Sermayesi: 100.000.000 Türk Lirası 
Şubt Te ajana adedi: 2& 

Zirai ve ticar1 her nevi banka muameleleri 

PARA BiRiKTiRENLERE 28.800 
LiRA iKRAMiYE VERiYOR 

Zirsa t Bankasında kumbaralı ve ihbaraıs tuanuf hesa.blarında 
enaz 50 lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile af&ill • 
dati pllna göre ikramiye d~ıtılacattır. 

4 Adet 1,000 Lirahk 4,000 Lira 
4 " 600 " 2,000 " 4 " 250 " 1,000 ,. 

40 " 100 " 4,000 " 100 " 50 " 5,000 " 120 " 40 " 4,800 " 160 " 20 " 3,200 " 
Dikkat: Hesablıınndaki paralar bir atme iÇinde 50 liradan 111al1 

d{lşmiyenlere ikramiye çı.k~ı takdirde % 20 fazlasile verilecektir. 
Kur'alar senede 4 defa, ı Eyltu, 1 Birincikllnun, 1 Mar~ ve 1 HP • 

ran tarihlerinde çekilecekt.ll'. 


