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hakkında bır ıngilizlerBardiyada çarpan ku 1 25,000 sur ar kanun hazırlanıyor esir aldılar Tam50dakikatramvay bekleyen 

. Asılsız haberler gagan/ar 
hakkında askeri makamlar 
tarafından takibat yapılacak 

Yeni kanun projesi MecUsin Mart toplantısında görüşülecek 
Ankara, 5 (Hususi) - Fevkalade za • 

manlarda veya harb eınaımda ammenin 
teliı ve heyecanını mucib olacak veya 
halkın maneviyatını kıracak veya düıman 
karıısında milletin mukavemetini azal • 
tacak tekilde asılsız, mübalağalı veya 
maksadı mahsusa milıtenid havadis veya 
hab"erler yayan veya nakleden veya milli 
ınenfaatlere zarar verecek herhangi bir 

VİŞİDE İKİ 
CEREYAN 

ÇARPIŞIYOR 
4lmanga ile işbirliği 
istemigen kuvvetli 

bir zümre var 
? 

- "Ol!.. 

Bir ltar1an gazetesi, oyun 
keşfedilmf şiir, diyor .-

Madrid 5 CA.A.) - Reuter: 
Madrid gaz.eteıerıne Berllnden ge. 

~n haberlere göre, Alman hariclye 
nazın, timdi Vichy'de cereyan eden 
Dli.kmdelenin Alman tara!tarlan ile 
Alman aleyht~ları a.'rasında. yapıl
Gıtını i~aa etmiş ve ileri Fransız • 

!;~an teşriki mesa~inin bu nıüca. _ 
ıöy~~~icesıne bağlı bulunduğunu 

faaliyette bulunan kimseler hakkında boz· 
gunculuk suçu yüzünden doğrudan doğru
ya aıkeri makamlar tarafından takibat 
yapılabilmesi ve bu makıadla adli ma
kamlardan müıaad'e almak mecburiyeti. 
nin kaldınlmaıı hususunda lizım gelen 
kanun tadili yapılacaktır. Bu husustaki 
proje Meclisin Mart toplantısında görü
ıülecektir. 

Kale dün 
l 

öğle vakti 
teslim oldu 

Esirler arasında 5 
general de vardır -

50 ltalyan tankı lngilizlerin 
eline geçti 

Kahire 6 (A.A) - Ortaoark 
İngiliz umumt karargahı tarafından 
neoredilen fevkallde tebliğ: 

Libyadaki mühim Bardj, ü 
!n~ili~le~ tarafından tamamiı gal 
edılmııtir. İtalyan ııarnizonu dün 
ı~t 13,5 da teıUm olınuıtur. Teo
hızat ve harb lev&ZJmı İngilfzlerin 
eline geçrnioti.r. Bardiyadaki hal -
yan garnizon kumandanı General 
Bergonzali ile diğer dört general ve 
yüksek rütbeli sair zabitler eıirler 
meyanındadır. 

Alman esir. 
Kahire 6 (A.A) - Bardiyada 

alınan lrJatyan emlerinln hakikt 
rnikdan bilinmeme~le beraber a -
dedlerinin 25,000 l tecavüz ettiği 
tahmin edilmektedir. Carb aaha -
aındaki taarruzun bldayetindenberi 
esir edilen İtalyanf-arın mikdan 
63,000 l tecavUz ettiği zannolun • 
maktadır. 

Bardiyada zaptedilen harb leva -
zımı meyanında 4' hafif ve 5 orta 
tank vardır. 

ltalyan bayrağı yerine 
Kahire 6 (A.A) - Bardjyaya 

yapılan hücumdan 36 aaat aonra 
kale üzerindeki İtalyan bayra~ı ye
rine f ngiliz bay rafı çekilmi~tir, 

ltalyanlar neler 
söylemişlerdi? 

bir yolcunun başından geçenler 
""'---·-·-····-·········--···· ................................. ... [ ·-·····-·-···· ........... , 
~ Su, Elektrik, Telefon ve Tramvay lıletmelerinde alaka- c 
~ d~rların çok dikkatli olm?ları lazımd.ır. B~:de bu g·bi iıle-~ 
: rı ancak «ıapkalılarn ın ıdare edebılecegıne da:r olan i 

l ............. :~~: .. ~:~ .. ~~~-~::..~:.=.lin bo1cudur j 
Yazan : Muhittin ··91;c;·~·;:;-····· .. ··· 

Tramvay, elektrik ve lü nel iflehneleri merkezi 
Okuyucularım bilirler ki §ehir lediyenin eline geçmesi fikrini, bu 

hizmetlerine ııid bütiln işletmelerin, sütunlarda, ilk defa ben ortaya at
her yerde olduğu gibi, bizde de be- (Devamı ı nclde Bergün sütununda) 

"İtalya yıkılacak, 
bu yıkılma bir 
ay meselesidir,, 

Avustralya Harbiye 
Nazırının nutku 

Yunanlılar 
Elhasana 

ilerligorlar 
ltalyanların mukabil 
taarruzları akim kaldı Kahire 6 (A.A.) - Bardiya 

hakkında Roma radyoau tarafından Kahire 5 (A.A.) - Avuıtralya Atina 5 (A.A.) - Rcuter bildiri. 
neıredilen nim resmi muhtelif be - harbiye nazırı B. Spender, dün ak- yor: 
yanat hatırlatılmaktadır. oam Kahirede Mısır radyoları ile Son 24 saat zarfında muhasamatın 

Bardiya muhaaaraaı bidayetinde neoredilen bir nutuk söylemiıı ve en mümeyyiz vasıflarını İtalyanların 

01 Alınan hariciye nezaretinde beyan 
~dutuna göre, Vichy'de FraD.!8. ile 
;e:ı an:: arasında 1§ birli~lnl f.Btemı. 
tlbnr VVeUi bir zUmre vardır. Bu 
la 8• bu iş birliği sfyasetlni balta-

İtalyan radyosu, Berdiya müdafa.taı ezcümle demiştir ki: gerek ı:;ahil ve gerek merkez ınınta.. 
Harelmt sahasını 8'Österir harita nın faoiıt rejimin müdafaası oldu - Avustralya kıt'alarının Bardiya - kalarında yaptıklan .şiddetli muta.. 

I iL •zLER I ~nu bildirmi•tir. d ~-· k 1 '1\ T G l. r. . ............................................ , 2 3 K&.nunu~vvelde Roma radyo- a.U muvaffa iyet eri kar§ıııında bü bil taarruzlar teşkil etmiş Ur. Cephe. 

l Y ı A k J t ıu Bardiyanın harb tarihinin en par- yük iftihar duymaktayım. den gelen son haberler, Yunanlıların 
BARDIA' YA ii s er vazıye lak sayfalarından birisini te~kil ey- Kıt'alanmızın Bardiyaya muvaf- hiç toprak kaybetmeden düşman htı.. 

lediaini aöy)üyordu. fakiyetle tetevvüc eden hücumlan, cumlannı muvaffakiyetıe durdur • 
Az sonra İtalyan radyosu Bar • istikbal için bir zamandır. Kıt'aları- dukları merkezindedir. 

Gl.RDILE' D i Bardiyanın zaph diyadakf harekat neticesinin bu har mız, bu fırsatı sabırsızlıkla bekle - Son günler zarfında Tepedelen .. Alma a fi . . . . hin neticeai üzerinde kat'i bir ehem- mitlerdir. Binlerce Avustralyalı da- Klisura mıntakıısında §lddetli mu • n y arhk hır emrı vakıdır miyeti haiz olduiu hakkında ve ha nelere kadir olacaklarını göater- harebeler cereyan etmiştir. Klisun 

F 1 1 «Deutsche AllgemeJne Çaytungı> mek arzusu ile yanmaktadır. Avua- civarındaki mühim tepelerin ~e . ransa yoıu 1 e 15 bin Yazan : H. Emir Erkilet Alman gazetesinde çıkan yazıyı tralya kıt'alarının Bardiyaya bu hii- levazun ele geçiren Yıınanİılar ta.. 

lal d ne~reylemitti. cu':'11:'• bunların müc~deleye iştirak- rafından ZBJ?tedilm<?SI üzerine İtal • 1 Yaya asker mi. esir alın 1 A vuıtralyalı kıt'alar, ni - rıPopolo di Romu bundan bir- lenrun ancak ufak hır kıamıdır. Ö- yanlar Kfüura - Berat yolunu Yu -
hayet ' İlcincikanun kaç gün evvel de Bardiyanın gayri d ki 

t k Cuma günü aabah oafak vakti kabili rapt olduğuna bildiriyordu. 0'f1~z b". yol. güç ve kanlıdır ve nan topçu ateşinin tesirinden kur _ 
geçırme ı·sıı·yor?. Temizleme ha~·eketi yaph.ldan bir hücumla Bardiya lngilizfer ne diyorlar? za erın ıze getıreceği sulh, halen tannak ~re bir mukabil taarruza 

mUıtahkem cephesini yardılar:., ancak zayıf bir ıurette önümüzde geçmişlerse de muvaffak olamamış -
Lon ff k • tt L d 6 (A A) O (Devamı 3 ilncfl sayfa.da) (Devamı 3 üncü sayfa.da) 

. dra 5 <A.A,) - Ruterin diplo- muva a !ye C Hücum ve yarma müatahkem on Til • - rtaşark '-;;;::;:;;:;;;::;:;;:;;:;;:;;;::;;::;;::;;--u~---;-;---------. 
lnatlk. muhabiri blld!rlyor: çevrenin cenah batı cihetinden hareklbnın bu ıon safluuının r y 1 

.Almanların Vıdhy hflkQmetindcn devam e -JOl 14 Km. gibi geniı bir aahada r?~terdiğf ha!ret ve~ci hususlardan Bu sabah gelen unan ılar yanı· 
Mont - Cenıs demlryolunun kontro. .;, - vlk.i olmuo Te Avuıtralyalılar bin de Bardıyayı mudafaa için ya-

iunu t&lebett.ıti hakkındaki haber Kalıi 5 ~AA) Ot le l l ilk hamlede 3 Km derinlife gir- pılmış olan hazırlıkların }qifayetaiz - ı·ıalyan mevzı·ı er ı• lıondrad& b~ &lAka uyan~ re · · - r aşar n · 1 d" E f ' l h likleridfr Halbuki bu mevkifn i h b J 
._ .. , F'ılhakn- Mont - Cenıs· voıu, •- giliz umumt ararglhının tebliği: mıB 1 er ır. ier ngiliz er enilz ftalyan :rafuzu içi bü ük hl ~ yaı a er er 
"!" ·--. " T Dün ııece baımadaa cwvei, Bar- ardiya ıehrile limanını henüz h B _.J

1 1 n._ Y. r .ıı;a -
fan,,a ııe İta!'ya aruında en lflri )'OL ' • 1 • • rb . ' yıp r. aru ya ıta.,,.n ımparator - ---- zaptetıı· ı er lur. Ve mühim miktarda aater n diyanın bütün tfmal mıntakasını tu- lf&'a etmemtt ueler, da enın 1 luğundan fiilen lnırflizlerin eli 
. (Den.mı '1 nci sayfada) tan 1talyan lı:ıt'alan, teslim. olm8:ia i flddet ve viia'ati aayeı.lnd~. bun- f çen ilk tehfrdfr. Mareııal Cra~:nr: Romanyaya yenı· Atina 6 (A.A.) - Son alınan ha -

mecbur edilmiflerdir. ~evrıy.ele~ı - S an almalan artık bir ıı~n ve 1 nln hu mıntakayı tahliye etmek Is - berlere göre Yunanlılar sahil mın -

B S H t mlz Bardlyanın tl içensme gınnıı - : aaat meıeleılnden baıka bır ıey) tediği, fakat Muaaolinln(n buna iti- Al k ı tak 
l•r ırp • ırva lerdJr. l <Deftllll ı ncı sayfada> raz etti~ haberi do"-· f B d' man uvvet erı• asında yeni İtalyan mevzileri if.. 

(DeY&DU 7 nci ıayfada) '- • K' · K•u se ar ıya gal eylemi§lerdir. Stratejik bakımdan ............................................. garnızonunun .. takvfyeaf için her hal- ehemnı· ı· 1 meselesi mi? ----------------------- de gayretler aarfedllmlı olmaa bek- geliyormu . ıye 1 oan dağlar i§gal olun -

- Balık bol' denl'ze do"ku"lu"yo~ len~~~lyanın zaph İngilizlere Mer- ş mri!,1:;~ muka.vemeti revkatAde 

Z kezt Akdenizde yen! bir liman daha Londra 6 (A.A.) - Son alınan sertw. &ir edilen bir İtalyan zabi-
ağrebde yiyecek temin etmektedir. haberlere göre Romanyadaki vazi- _tinin üzerinde çıkan vesaikte kaçan 

b "' f 1 f ı "k. yet çok karanlıktır. Macariatan ta _ İtalyan askerleri üzerine slllh atıl _ 
yüzünden tezahürat una raumen ıa ar yu sek Bulaar Başvekili rikile yeni Alman kıtaabnın vürudu maaı baklanda Verilm17 yazılı emirler 

ıd ,., hak.kında haberler deveran eyle _ bulunmuştur. 
!:.._ ya_pı ı . Fon Ribbentrop ile ~~ktedlr. Bütün Rumen askeri ve Balkanlardaki Sovyet 

aıvil tayyare meydanlan Almanla - • • 
L Bel&Tad s (A.A.) - D. N. B. Alakadarlar satış fiatlarının artmasını havala- görüşmeye gitmiş nn iıgali altındadır. Almanlann elçılerı Moskovaya 111

lllıt muhabiri bildiriyor: •• •• •• •• tf d• } Lo.ndra 6 (AA) B l Rumen - Sovyet hududu civarına çagı" rıldılar Yuıoılavya baıvek.il muavini B. rın gunu gunune uymamasına a e ıyor ar '-'I' Fil fu A. 1 -h ~gar baı- uker ve harb levazımı yığdıktan 
~ k. -.ı . veıu.u 1 0 n, man erıA'-e na - h b 1 Londra 6 (AA ) Sovyet R llre l 1 J H ~ Ribb '""' a er a ınmı•tır. · · - 1U .. n gazetes o an irvataki ·. · • • ..ı-.~ zın von · entrop ile go"rU11n-ı.ek u"- v R y ı B l 

evıuk .J:.._ bul tı m perake de tı..şl.ar d ,..... Bergson KldU yan.ın omanya.. ugos avya~ u -Y u.i>'or ki: Balık .,mevaimlftıde, u,nmam~, a arın n sa ın a e - zere Salzburııa gittiği öğrenilmi u ııanstan, Yunanııtan, Macarutan • 
l'\ 

6
ltaek laıe mediıinin ihdaıı Hır ender teıııldllf 1İiilir bir. mebzuliyetle hemmiyeW bir te-za.yüd ilrtllmekt.e.. tir. 1 - Vicby 6 (A.A.) - Tanınmıı fi- dakl aefirlerinin nıUpıvcre için M~ 

t l:ran meclisinin nıuhtarı;etini ya.kal&nu~~denlze dökül - dil', F"ılofun. H.itlerle mülaki olacaiı lozof Berpon hugiin ölmilıtür,_ kovaya davet edildikleri 'bildiril • 
CDlftma 1 lneil •J'fada) inesiıMt r6ial~ b erde balık fi,; 

1 
(De.,... 7 ad _,ıMla) Mnılmaktadır. 8erpoD &J pfinda tclL ektedir • ... 

• rt' 
~i· 

"'( «. a•:: " 

nıakta<Iır. (Devamı 7 nci sayfada) 



2 Sayfa 

Hergün 
~ehir işletmeleri 

Tmn: .. hltCln Brı• 

<Bateantı 1 ilKi saJfacla) 
tun ve uzun zaman müdafaa ettim. 
Bilynk ıehir belcdiyeleriıun blllhca 
lr.Jlan ara.ıoda bu nevi i§letme -
lerdeo gelen kazanç büyük bir rol 
oynar. Bu tehrin bu nevi ifletmele
rinden doğan kazancın da belediye 
elinde kalmaıı ve bu surede. bele -
diycmizin, bir müddet ıonra, bir 
mal ve mülk sahibi olması ve ihti -
79Çlannı sade halktan alacağı para 
ile kar~lamalı:. usulünden başka yol
lar da mevcud olduğunu öğrenme
li çok hayırlı bir teYdir. Ancak, bü
tün bu iyi şeylerin tahakkuk ede -
bilmesi için de bu işletmelerin gü -
zel idare edilm• ı farttır. 

Helbulci, elektnk, tramvay, te -
lefon işleri eTv la devlete veya şeh
re geçtiği gündenberi bu işletmeler
de bir takım kusurlar göze çarpı -
yor. Su ve elektrik işlerinin nasıl 
gittiğini bilmiyorum; Jakat, telefon 
ve tramvay i,letmelcrindeki ku -
surlar, bilhassa ıon günlecde çok 
bariz surette göze çarptyor. Meseli, 
günün bazı saatlerinde, telefon hat
ları pek kötü çah"yor. Bazan, hat
b kuJlanabılmek için bet dakika 
beklemek icab ettiği görülüyor. 
Dünyanın hiç bir memleketinde; hiç 
bir saatte telefon denilen iletin, 
kendisini kullanmak isteyene karfJ 
bu derece naz ettiğini ve bu kadar 
tenbellik yaptı~ını görmedim. Hal
buki bizim telefonlar devlete inti -
kal ettiği tarihtenberi böyle yap -
mağa başladı ve son zamanlarda 
da artb. Bu hlditfrin bana göre 
bir izahı vardır amma, asıl telcnik 
izahını telefon idıuesi daha iyi bi -
lir. Her ne yapmak laznnaa onu 
;yapmalı ve kusuru izale etmelidir • ... 

ikinci ve daha kötü bir misali de 
tramvaylarda görüyoruz. T ram,'1ly
lann bazı hatlan sabahtan ak~ma 
kadar ve bazı hatlan da muayy~n 
saatlerde ağır bir izdiham içinde -
d'lr. Bana yalcın birinin evvelki ak
f&Dl• (yani Cumartesi günü akta -
mına) aid olarıık naklettiği bir aer
giize~ti hikaye etmek isterim: 

Saat sekiz buçukta Kadılcöyden 
selerek Beyoğluna çıkacak olan bu 
zat, tünele geldiği zaman, orasını 
kapalı bulmuıtur. Niçin~ O saatte 
yolcu pek az oluyormuı da, tüne -
lin işletme saatlerinden tasarruf e.J 

dilmek üzere münakalenin yarım 
uat evvel tatil edilmesi nıünaaıD 
eörülmüş. Halbuki, bu iptidai eıva
rageJ ) aleti. kömürün bir tonu, bir 
ton altına mal olduğu Cihan Har -
binde bile dokuza lı:.adar iılerdi. 
Yanın saatte dört sefer daha yap -
makla ne çıkar~ 

Tünelden 1ıeri dönen zat, Kara -
köyden tramvaya binmek İster. Fa
kat, sekiz buçukla dokuzu yirmi 
bet geçe arasında bu hattan Bey -
oğluna doğru ancak tekiz araba ıe
çer ve bunlann da hepıi o kadar 
doludur ki, buna binmenin çaresi -
ni bulamaz. Halle da orada kendi -
aile birlikte bekler. Bu zat, bir a -
ralılı:, taksi ile tıkmak ister. B.:tün 
taksiler dolu olarak geçip gitti.ltle -
rinden buna da imkan bulamaz. 
Bir müddet beldedikten soma 
Yült.ekkaldınmdan yokuıu çıkmak 
tan baıka çare kalmadığını anlarsa 
da hem yokuJU çıkmaktan kurtul -
mak, hem de tramvayın fU halini 
tetkik e mek istiyer-k merak ile 
sabrı birbirine kanşbnr ve bekler. 
Tam elli dakika bekleyip ıekiz ara
ba geçtğini görünce sabrı tülı:.er.ir 
ve bu kadar tetkiki kafi görerek 
meıhur Yükseklcaldınmı tırmanma
ya mecbur olur. Bu zatın gördüğil 
dolu arabaların manzıuıtsı görüle -
cek bir 9eymi1: hiç fÜpheaiz, kon -
du"'ktörler, bu kalabalık ıçinde talı -
ailat ta yapamamıılardır. 

Şehrin iki büyük parÇftsını bir -
birine bağlayan bir hat üzerinde ve 
Cumartesi akşamı elli dakika içinde 
ıekiz araba işletmek her aklın ala -
cağı bir hesab değildir. Bununla be
raber bu heııabı biz.im tramvay ida
resi makul bulmuı olacak ki böyle 
yapmıfhr. 

Fakat, tramny işletme.inin ka -
(Devamı 1 inci •:t"f ada) --····---........................... _ .... . 
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O le ikıadi Aqa-u 

SON POSTA 

Resimli m:aır.:a.ıe: = Kanaatkarlzgın derecesi .• 

~ 
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= = 

Asyanın kuytu bir köşesini dolaıan Amerikalı bir gazeteci eski bir te- Sabır tabiatin insana verdiği en iyi hasletlerin başında gelir, bu ba-
hirden bahsederken eoyle diyor: kundan kanaat ta hemen onu tatib eder. Fakat bu iyi hasleUerin her 

- Bu şehir 500 sene enel de nrdı ve gene böyleydi, 500 aene aonra ikisi de fiili hayat sahasında ifrat dereceye göUlrüldfilil zaman derhal 
meTCud olacaktır 'ft gene bu halde bulunacakt.ır. Ahalisi sabırlıdır, ka. meskenet ıeklini alır, dizba~ olur. sabrediniz, kanaattir olunuz, .fakat 
naatklrdır, baldulu ile iktl.fa eder, :tazlABJDJ aramaz. daima mii.şkülpesend kalmak, daima daha iyiyi aramak f&l'tile ... ............................................. ·-··-···-................................ . .. ·····················-·-··-······ .. -.............. -................................... ._. .. _ .... _, ___ _ 
[Askeri Tetkikler]· 
Alhncı F ran - tirmek iatemif; 

GZ orduu mın- Pransaneden fakat Daladye 
takuman, ta - harbiye nazı -
rif ett:iiimiz fe - b-"-adar n olduğu ıçın 
lı:.ilde büyük bir l&A. buna muvaffak 
taarruz yerine b k olamamlf. Bila -
gerçi, bilihare ç a u hare de Came -
4 ü;cü zırhlı tü- lini tekrar de -

Dilimizde sıfat bahsi 
men adını alan ma.X..lfı.b oldu ğiştirmcğe te -
de Caulle'ün e. tebbüa ettiii za- ! anumda mutabakat lüzumu daa 
zırbL müfrezesi- - 17 - man da Alman- lir yoktur, adat her vakit tahavvül göa-

KıLrnızda iz.afetten bahaedi • - termiyen hir kelimedir. Fransızcada 
nin Laoul' den :--·-· y AZAN : ..... --·: lar taarruza bat- ken bwaun tayinli ve tayinsiz, yam mevsufun cinsine göre sıfat tebed -
Serre nehrine ita i. Emelıtli Genutıl İ lamıtlar. muzafünileybe lihika gelen ve gel- dül eder ve bu tebeddül sıfatın so -
dar yaptığı bir ~/ 4. t.. _ /.. j Cuya Bay Vinı aıiyen nevilerine işaret edildikten nundaki araza sröre türlü istimalar-
taarruzu vaki ol- t '7· "?. ~ (tL : ton Çörçil de, aonra .öze nihayet verilrniıtir. Miaal la birçok kaidelere göre muhtelif 
mupa da bu cibi • .... 1 Alman taamı - olarak da ikinci nevi' izafete ıebze .... kiJlerde olur. Hele fran-zca bir 
mu""nfen"d te-b ., :. •.._ p .. •-~- .A.kerf ..U.rriri 1 zunun teL l!Le)j hah • "b" k • d k )) ,,_ •• 

T" - ~· nua: çeaı v.a. gı ı pe .aya e u a - cümlede afat makamında lı:.ullanıl-
büalerden hiç bir .: ............. .-•••••• --.................... , olmaia başla - nılad' terkibler gösterilmiştir. Bu yol- dıiı zaman ismi mefulün (partici-
kat'i netice çıkmıyacaiJ atik&Tdı. 1 dığında Parise geldiği zaman.. da terkiblerde birinci ieim ikinciaine pe paue) tetabuk kaideleri Hde 

Altıncı ordu derhal tak'Yiye edi- bu dCTece büyük hatalar yapan 1ıe- bir afat makamJnda hizmet eduek yabancılar değil Fransızlan bile şa
Jerek taarruz edecek yerde, bilikie neral Camelin'in hal& baıkwnan - ikisi birden herhangi bir şeye ad ol- f1Ttacak zorluklar gösterir. Türkçe _ 
Almanlar aollannı emniyete almak danlıkta tutuhnasından dolayı duy- duğundan bunlar hakikatte bir mü- de sıfat bu külfetlerden büıbütün a-
ve bu suretle hareket ..ı.lannı ge- duğu ı.ayreti .izhardan kendini ala- rekkeb isim oluyorlar demektir. zadedir. 

' 

lkincikanan 6 

Sözün kısası 
Nasrettin Hocaya 
Dair 

E. Ekrem Tala -Iİl u Nurettin Hoca ne mü 
T barek adammış! Basit gö 

rünen hkralannda hazan öyle in 
hikmetler sezıliyor ki insan, onl 
muhakemeaine sindire sindire aa 
lerce zevkleniyor. 

cHalk feylezofu Nasrettin Ho 
ca» mevzuu uzerine bir konfera 
hazırlıyorum. Ne vakit ve nere 
vereceğim henüz. malum değil. Y 
vaş yavaı ve en sahih vcsikalıırd 
istiane ederek çalışıyorum. Mev 
cazib ve oldukça geniş ve zengi 
Üzerinde çalı ırken, bayağı key 
duymak tayım. 

Hoca, gerçekten zarif adam 
mıt- Zarif tabiriru burada, frenklc 
rin spirituel kelime l• jfade eyle 
dikleri manadl\ kullanıyorum. 

Evet: Naırcttin Hocanın fevka 
iade zarif olduğunda şüphe yo 
Mesela şu fıkraya bakın t 

Hocanın emektar bir merk .. 
varmış. Yıllarca suyunu, odunun 
ve hatti kendisini taşımış, türlü ez: 
yete katlanmış, efendisin>n cefası 
çekmif.. nihayet ihtiyarlamış, çök 
müş, iıe yaramaz hnle gelmiş. 

Hoca bu sadık fakat ameld 
sakıt hizmetkin başından defet 
mek için önce pazara götürm ·· 
satılığa çıkarmış... Alıcı bulamamıt 
Bunun üzerine, kendi kendine ec• 
lini beklesin de ne hali varsa gör 
sün diye kıra aalıvermiı. 

O 11rada, Timtirleng ava çık 
İmif. Dağda, kendi ba'1na dola 
eıeğe rastlamış. Zalim hükümda 
buncağıza acıyacağı tutmuf. O 
at emir vermit: 

- Tez r Bu ~eğin sahibini bu 
lunf 

Akşehir ufscık yer. Biraz aon 
Hocayı bulup buluşturup, aksal 
Tirtıürun huzuruna çıkarmıılar. 
mür, pürhiddet sormuı: 

- Bu eşek senin mi) 
- Benimi 
- Ne diye kıra koyuverdin) 
- Artık ihtiyarlamış, ite yara 

maz olmu•tu da, ondan r 
Vayl Sen mitin bu cevabı ve 

ren~ 1 Timür büsbütün köpümıüı 
niıletmek için Aisne'de, Chateau mamıf. Yapılacak aarf kitabında bu hah- Türkçe ıJJfatın bir büyük mezıy· eti 
Parcien ve Rethel mıntakalarında Elhasıl Gamelin, ne Joffre ve ne •İn böyle keaılemiyeceğine kanaat de daima ismin önünde bulunma _ Şimdi, demiı, onu alacak 
taarruza geçtiler ve bu auretle Ais- de F ocheı ayannda bir general de- ediyorum. Bundan aonra arabca, d C l k vine götürecektin. Ahıra bağlama 

ve: 

h · • • alind L· F '- v ld" F b k b faraca izafet yapılmıyacagıv nda tu'"p- aı ır: üze çiçc • iyi çocuk, zeki ne ne nıun am eıu ra .... z &e- .n ı. raruıanın en u""yu·· ı"r ta - d fal ok K d" od alaca'-
,,. ·~ ... he yo'-.. -, fakat eslı:.i oamanbc- _ıa genç erizf franaızcad:ı 11fat ölçü - an y . en ı ana &Si şif müfrezelerini nehrin cenubuna lih.izliii de bu idi. Camelin zaten a:.... av - · luğu k l v Besliyecek, timar edecek, kardep1 

~-'- f k t eh · __ _ı·ı_ h bd h · li b" k bunla-_ıan yıgı .. n yıgıv n varken ve aune. ,.ru uzun na, ıea ıgma, auuar; a a n n °_.DH:Uııer. geçen ar e e emmıyet ır u- ro · · "b• b k k H" b" h 
e-Y manasına, Jıonunun şekline gÖrr va ımış gı ı a aca sın. ıç ır :za ' 

Almanlar kezalik jkinci orduya manda veya bir mcs·uliyet d~ruhde bugünün dilinde bunlann döküntü- · · d ı h d mete aokmıyacak, en ufak bir i 
d ı d ı _ı D len" h"laA -~ru-'-leır.ôn mderLen bunla- ıSJm en evve veya u ıonra v.elir; a nor ile Montmedy araunda ta- etmiı e deii oi. aha ziyade bü- • -~ " ···r ... " · • b tti b ı li b -L dahi gördürmıyecekıin. Yoksa ee 

od bi ı B kı••ca tem•• etme-ek mümkün de- a azan evve ge rıc a!fAa, arruz ederek bu kalenin Ferle tab- r a yetitmiı "r genera idi. una - .... ... ıonra gelirse ba~ka bir ma'na ifade nin kelleni uçururum. Emektarlar 
yasını zaptettiler. Almanlar bu ta- rağmen Fransa muhart;bcsinin fe - ğildir zannındayım. Mekteblerde eder. Bunun türkce lehine kavdedi- hürmet etmeyi öğren, anladın mı 
arruzlanna 27 Mayısa kadar hemen na bir tekil alması üzerine <>n'2n he o91flanlıcanın muhtelif d~virlerine lccek ne büyük bir meziyet ~ldu~u Aksak Timürün emrine karıı k 
hergün devam ederek ildnci Fran - men tebdili lazım ve muhik değil - aid edebiyat dersleri talcib ettiril - İşarete muhtac değildir. Sıfat yalnız nur mu~ Zavallı Hoca: 
aız ordusunun cephesini biraz daha di. Çiinkü harekattan mes'ul olan mektedir; talebe gerek 0 d-rslerde bir takdirde, yani dir ve dır ile mev- - Başüstüııet yi bastırmlf, eş~ · · ·ı F it J L de ... I biJ•k· k h · L t••adu"·f olunaA~k Arab ve Fars iza- v· . I .. genye ıtti er. a at on ann ma1rsa- 0 gı ı a ıs şar cep eaı 1ruman- ~ ...... aufa rücu ederek sonra gelir, ve bu gını a mış, götürmuş eve. 
dı ikinci orduyu s:ıdece yerinde us- danı general Georges idi. fetlerine, gerek buıtHn hala göz.üne takdirde haber namını alır: Tüy Bir ay, iki ay .. rahata konan et: 
lu tutmaktı. Bunun da en iyi vasıta- Camelin'in mes'uliyeti Fransa"' ve kulağına ili~n bu neviden ter - hafiftı"r, kur•nn agvırdır, aibı"... k bl li "k ı:_ · 

~ · kiblere, ne kadar küçük bir mikyas- v- "' §e cena arı ge ıtı çe ge~mı ıı şüphesiz taarruzdu. Bu ıuretle harbe layıkile hazırlayamaması idi. Sıfabn vazifesi ve mümeyyiz ma- tavlanmı§.. 
Almanlar bu ordudan sola, yani Bunu Fransada hemen herkes çok - ta olursa olsun, bir vukuf sahibi ol- hiyeti isme refakat etmestnde oldu-

malıdırlar·, ve beyn-el-milel, harb- Nihayet bir gün, odawn kilim garba kuvvet kaydırma'" da me - tıtn hissetmişti. Fakat içindeki JÜP - gu .. ndan eg .. er bı"r fı"'I f kat de 1 · ·· • d J } 
'' el-lüzum, led-el-hacP. gibi ta'biı Jete e re a e rse en uzenn e yuvaı ana yuvar an 

netmi'llerdi. Biz bu muharebeler ol- heyi dışan vurmağa ve mücadele aıfat namını terkederek hal namını keyfe gelmiı ve uzun uzun anır 
duğu sıra hcrıtün vaziyeti yazarken vaziyeti alma~a ancak pek az lcimae tesadüf ederken, yahud Veliyyüd - alır: .Jyi düıünmek, güzel söylemek 
bu Leyt!..·ete de dikLati" çckmı".,tı"k. cesar("t edebiliyoıdu. Bundan ha• - din, Necmüddin İ'limlerini yazarken "b" mıı. 

" ">' ıı:: "' k"l 1 d H ı b gı ı. · • Bahçede herhangi bir işle met • 
Camelin yerine w~ycand ka Majino müstahkem hattı efka - ir 1 meme i İr. U!U!li e u gene;. İıte tavsifi sıfatlar için teabit e - gul bulunan Hoca bu narayı duy 

bqkumandan n umumiyeyi adeta hypnotiaer et - yü
1
ksefkd tahhsilke kgirinche I edbebdivatbta • dilecek noktalar bunlan:lan ibaret duymaz, eve doğru dönmÜ§, ve •· 

General Cam eline artık itimad mişti. Herkes, gayri kabili taarruz fe sc e e, u u ta, e e tı a u kalıyor, ve görülüyor ki tilrkc;e, aley cı acı içini çekerek: 
edilemiyordu. Zaten hiç bir vakit olan bu hatta bir fı-laket kurtancı terkiblen:len yüzlercesini bulacaktır. hine serdedilen isnada rağmen dün- - Zırla, koca eşek, zırlar de • 
umumun muhabbet ve itimadını ka keramet ve bir fevkaladelik gör - Sıfat bahsinde bu mesele daha yanın en kolay ve aade bir dilidir. miş; Timürleng gibi arkan var!. 
zanamamış olan hu zat Daladye'nin mek istiyordu. Değil yalnız Fran - ziyade ehemmiyet abr. Arabcanın, Kılavuzda tavsifi sıfatlar hakkın- Nasrettin Hoca nur içinde yat 
bir mahmisi idi Her ikisi de 11zlar hatta bir çok yabancı muhar- farscanın boyunduruğundan kurtul- da verilen malumat bana aon dere- sınr. Filhakika, nice ~ekler bilir" 
fazla masraf ve fazla zayiatı mücib rirler ve zabitler bile bu hattı gör- makta ittifak var, fakat bu emeli ce vazıh göründü, bunlar yapılacak ki, serbestçe z.ırlayabilmelerinİ:n y 
olacak olan taarruz yerine gıjya meğe can atıyor ve gördüklerini bal ifrat ile tatbika kal~ı,mak genç kaide kitabı için pek müfid rehber gane sebebi, kendilerine birer Ti -
daha ucuz ve daha az tclefat]ı mü- Iandıra ballandıra yazıyorlardı. nesli bilinmesi pek zaruri olan ma- olacaktır kanaatindeyim. Kılavuzun mürlengin zahir olmaamdan ibareı-o 
dafaa taraftan idiler. Fakat bu fik- Gerçi, bunlarda hata yoktu_ Ma- ]iimatın dıoıında tutmak demektir. buna dair muhteviyatında tevalı.ku- · ı 
rin tehlikesi daha harb baılamadan jino batb, laviçreden Belçikaya ka- Yapılacak kaide kitablannda bun- fa lüzum görmüyorum. tır · ~ ı:;; / ,..,--
hiesedildiği gibi Lehistan ve bilhas- dar, Alman - Fransız hudud bölge- lar için en küçük mikyasta yer tahııia * L,, L,,kt1dM • ~alu 
aa Norveç harbleıi emasında müt- sini Alman taarruzuna kapayan ve olunmasında büyük bir fa'ide va,.. Ta'yint sıfatlara gelince, ki bun- ==================i 
tefiklf'rin taarruz Te tt'.-ebbüs kud - bu vazifesini eonuna kadar yapma- dır zu'mmdayım. lar da Kılavuzda gösterildiği gibi mücmel ve mütekasif bir şekilde ic 
retinden mahrum bulunduklan u - ğa müstaid olan bir hath. Alman - * dört türlüdür: mal edilmiı; ve nsli, rütbi, tevzi'i 
mumun dikkatini celbetmi ti Bu lar Majinoyu yarmamıı1lar yarmayı Kılavuzda sıfat bahsi pek müc - fpret, sorgu. tayı sıfatlarile müb- keari, cem"i aayı nevi'leri vuzuh il~ 
hal ayni zamanda fngiliz Te bilhas- da asla düıünmemi~lerdi. Çünkü mel, fakat bir rehber olmak i'tiba- hem sıfatlar. Tavsifi sıfatlarda ol - anlablmıştır. Buna ilave edilecelC 
sa Fransız efkin umumiyesinde baı böyle bir ıey çok güç. çok telefatlı riJe pek müfid bir ıekilde hülaaa e- duğu gibi tayini sıfatlarda da türk- bir mütalea yoktur. Yalnız türk~ 
.kumandanlığa lcaT$ı derin bir em - ve tehlikeliydi. dilmi§tir. Türkçenin birçok mezi - çe büyiik bir .adelik gösterir. Bun- asli ,aayılann bir hususiyeti kayda 
niyetsiz!~ ve endi:,t' hissi hAınl ol - Daha o vakitlerdeki yaZt.lanmda yetleri ve diğer lisanlara nisbetle lar ismin önüne gelir ve hiç bir za - muhtaçtır: 
muştu. Hatta Tİvayete göre, Al - da, bunu defaatle tebarüz ettir - faziletleri arasında gerek tavsifi, ge- man değişmez. Bu adam, bu adam- Birden ziyade iame lahik olan sa 
manlar 1939 vdının EylUlünde Leh miş ve müttefikler Zigfrid Alman rek ta'yini aıfatların sadeliği zikro- lar; ıu ev, şu evler gibi.·· Mevsuf yılarda iaim cemi' alameti alm 
lilere ve 1940 Nisan ayında Norve- müstahkem mevziine bir taarruzu lunmalıdır. Arabcayı bırakalım, müfred olsun, cemi' olsun iıaret aı- Bir kitab denildiği gibi bq lcitab, 
çe taarruz ederlerken müttefiklerin dütünemiyecekleri gibi Almanlann hatta garb t1Anlanndan almanca ve fatı hep aynidir. Sorgu aıfatlarile yüz kitab denir; isim müfred ola 
bunlara yan:lım etmelerine muvafa- da Majino hattına aala taanuz et- İtalyanca kabilinden sıfatlara •id mübhem aıfatlar da öyledir. Bun - rak kalır. Bunun yalmz bir müst~ 
kat etmeyen ve bu husu.ta tezahür miyeceklerini bildirmiıtim. O za - kaideleri pek karışık o1anlan da u- lann diğer lisanlardll, ezcümle fran- nası vardır: Eier muhatabca ma'· 
eden umumi istekleri daima yabt - man clemİ§tİm ki, hangi ~raf diğe - nutalım, bizde en ziyade bilinen ıızcada ne yolda kaidelere uydu - Jum olan muayyen bir mevsuftan 
tıran heo CRme1in olmut. rinin müstahkem hattına ta.uruza fran11zcanın sıfat1arile mulcayt'ıe e- rulmak mecburiyeti düıünülürae bahıolunuyoraa ancak 0 zaman ia-

Bunlan bilen ve zaten Gamelin kalkıpraa o taraf mağlöb olur. Bu dilirse görülür ki türkce hakikaten türkçenin, bu zeminde de ıadelik ve min sonuna cemi' edatı getirilir: iki 
ile Daladye'nin fazla müdafu ta - jtibarla Majino lıviçreden Belçika- bu hususta müstesna bir meziyet göı kolaylık meziyetleri layıkile anla - ahba~ çavuşlar, üç kayalar, ye-eli ha-
raftan bulunmalanna evvelden'beri ya kadar takriben 400 km. lik bir termektedir. tılır. ramtler gibi ... 
'11Uteriz olan Reyno gilya bıtıve- cepheyi niabeten az bir insan bıv - Türkce kelimelerde cinsiyet .ol - Sayı 11fatlanna gelince: Bu cemi' edatı rütbt sayılardan 
kil olduiu zaman Gamelini deği~ - (Dnalm 8 inei sayfMla) madığı için tabiıııtile sıfat ve meV110f Kılavuz kitabında bu bahit1 pek sonra kuJlanılır: «imtihanlarda bi-
-:;:;:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::;:::::::::::;:::::::::::::::::::::;:::::::;::;::::::::;::;::;::::;;::;;;::::;::;::::~~ rinciler hayatta da birinci olacaklar 
~ diye hükmolunamaz. ı gibi ... 

1 N A N M A 1 Bu vesile ile gt-ne bir imla mc -1 STER 1 NA Nı 1 STER 
~tada iki ana caddeden birine amud, diğerine ~ müvazi bir sokak 

nrdır, genift&r, dena naardır, iki tarafı da apartmıanlarla aOalüdtır, 

jakat ... 
Yazın toz, :klfIIl da çamut' deryası halindedir, yapılması lAzım. 
Bu lmumda belediye de muta.bık, biı:f\ik bir gayretle ffe toyuldq, 

iüat.. .. 

Sokağın :t.üçilk blr kısmında, d6rt beş apartımanın öntınde birer bah 
çeleri "M!'dır, sotatın yapılması ~in bu bahçelerden birer kısmının k~il
mesi icab ediyor, belediye bu Jte necek kısım1ar i~ birer miktar tazmınat 
ve.rmıye hazırdır, bu notta üzerinde sonra da konuşulabilir, bırakınız 
inşaat devam etsin, yol bit.sin, tozdan Te çamurdan kurtulunuz, anlaşmak 
her vakit mümkündür. fakat hayır, ana sahib1eri derhal mahkeme 
başvuruyorlar, ve in.pat da duruyor. 

Geçenlerde geçiyorduk, çalıfmanm durmut olduiunu ıördüt. sebebini Bu vaziyett.e biz İstanbul belediyesinin İstanbul tehri için ç•llfJDA.tta. 
~ . &J. ~. D. _, ı.J. 
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&Ol'duk, a"laU.aJar: t$aylık (bulmakta olduğuna inanmıyoruz. fakat ey oku1Ucu aen: 

l 1 S T E R 1 N A N, 1 S T E R 1 N A N M A l . .................................. ,~ ___________________________________________________________________ _, 

'leleıım~n bahsedeceğim: Utin 
harfleri kabul P.<I il dikten sonra yeni 
yazıda müstakil bir manası ohın het 
kelimenin ayrı vaZllacn"ına intizat 
olunmalıydı. Bütün garb lisnnlatın• 
da oldu~ gibi .•. Bu usul nasılsa ka• 
bul edilmedi ve bundan dolavı hiT 
takım te:ıadlar vulnıa geldi. Mest'TI 
bu lcitab derk,.n İ!laret sıfatını mev
suftan ayırarak bu kitab diye ya .. 
zarken bu gün demek İçin bugün ya 
zıyoruz. Mübhem 11htlarda bun• 

(DeTamı • Del •Jfada) 



~tt=6=l=k=in~c~~=&n=un~·==:ıaı=:=============-ır::=:--==-=-=-====-==-======---===-=='===ıS=O-N-==P=O=S=T==~--==-==-=----=--====================--==-~===========-.-~S~ayfa l 

TeleEon Ve Telsiz Dabe 
italyada ha kın 
maneviyatı 

yükseltiliyor 

ı Anka ahların kahrama 
askerlerimize hediyeleri e Mısır I ngilterenin 

Şah damarıdır 

Bardiyaya 
300 ton obüs 

savuru:du 

Bir ita yan etrol 
gen1isini bir Y nan 
denizaltısı yaktı 

Akdenizde büyük 
bir mihver taarruzu 

başlıyormuş 

Ankara, s {Hususi) - Halim kolaylık olmak ittcre Kızılay Ankara mer
kezi watında.n teşl:c.il edilen kollar bugün mahıılle ve evleri dolaşarnk 
bhmman o:rdu igtn hazırlanmış hediyeleri toplamışlardır. Halkın gös -
tenliği yüksek nlAka .sayesinde bu toplama i§i tam bir intizam ve sürntıe 
b:ı.şanlmıştzr. yaınız bugün toplanan hecüye adedi 80 bini bulmuştur. 

.Yazan: Selim Ragıp Emeç .. K~'lıire 5 (A.A.)-3 lkincjk5nun Atina 5 (A.A.) _ Yun:ın b:ıhrıye 
Bu "'--bde rng· .,tc.ren·ill br....r.11. gt unu Bardiya müdafaasına karşı a- nezareti dün at·"am aş",.ld""- tebl._":' 

......,. " .....,.~ eş açan ve bu ııuretle kara hareka- "'il .. ı; ..... ;,;ı 
kuvveti, net.icc üzcrrnde mü- tı~ı ta~viye eden İngiliz harb ge - neşretmiştir: 

essir dl.maktan uzak ve lüzumsuz ) b b d 31 Krınunuevvel tarihinde Oren _ mı erırun om ar Jmanı hakkında ,. 

n~ s <A.A.> _ Reuter= RuzveJI bugün 
Basıer Nachriehten go.~nin Ro h d 

ına tnuhabiri, italyada halkın ma - kongre uzurun a 
llevtyntını yükseltmek iÇin büyük fa.. 

alıyet snrfedildtğini biklirmekte •ve 11utkunu okuyacak Ronıı:ı. siyası mahfellerinin yakında 
Silvey~ mıntakası da dahil olmak ii- bildi 
tere Akdenizde büyük bir Mihver ta- Vqington 5 (A.A.) - Reuter -
tlrruzun\Ul vukua geleceği tahmin e- riyor: . .. 
d.ilıneı.• olduğunu ilAve eytemekte - Reisietinıhtır Ruzvelt Paz:ı.rtesı gu-
dir, nü kongre huzurunda okuyacağı nut 

Bremen'e yapılan 
son taarruz 

tahribkar oldu 

ku hazırlamakla. iştigıı1 ederken pıır
lA.ınento m.eha!ilınde İngiltereye ki. 
mya vermek veya iade etnrek snreti
le ya.pılacak yardım programını rot... 
bit etmek ftzere yem bir hükftmet 
korporasyonunun ~kil edileceğine 

çot; 'milltbn bir haber dolaşmn.ğa 
~. Söylendiğine nazaran 
Ruzvelt nut1amun )'Wnn: ana ha Ua.. 

Lonüm 5 CA.A.) _ Havn nezaxet1 nnı bitı'nnişUr. Bazı yük.sek_ memur-
18tiııbat:at dairesrnin bil~ gft-; lflfuı verdtltleri malftmata son: Ru~ 
l'il Caı;;:ıa gttnfi Almanyn üze.rliie ya- ve.ıt ·bu nutkunda m~ sano.ylın ~n -
lgllan bava alanlan çok tahtibtftlr: len harb zamarundo.ki esaslara gore 
Olınuştur. teşknAtlandınlma.sını taleb edecek -

Dtınıanıarnı 3000 metreye tad):r tir. 

General Metaksas 
harb gayelerini 

izah ediyor 

yerleri müdafaada ısrar ctmiyerek şu tafsilat alınmıştır: \\ıch saatıle saat 6.20 de, f:panıdıS'in 
dünyanın dört bir tarafına da~ılmış Hücum Cuma sabahı erkenden !uman~nsındaki KaU;omıS den.zaltı. 
olan kıt'alarını, müdafaasında ;m - 6.30 sulannda ba~lamıştır. Bardiya- • Adrıyatık denıZınde Monoers ııok
paratorıuk i.çin fayda bulunan r.oktn- yı altı haftadanberi bombardıman tasının on mil şımalı garbıSinde ke
ln.ra geçmi§ olma.sıdır. Hatta hfilfı. eden, su kesimi hafif gemilerin hep-{~ gezer~en, biri ônde, b:.rı arkada ikf 
Fransayı yardım.sız bıraktığı iddia si limanın önüne gelmişlt>rdir. Bu ~la mucehhez muavın gemıler sı _ 
olunmasının ve bu yüzden hücuma gemiler arasında 380 lik iki topu o- nı 1~~an bir düşman silı\hlı petrol 
uğraması da bundandır. lan bir monitör gemisi de bulunu - :emı.sıne rnslamıştır. İtalyan bayra.. 

İngiltere çok vasi bir imparator - yordu. Bunları büyük gemiler takib 1 d~~ taşıynn bu gemi, S!ln-GiOVilllni 
Atina 5 (A.A.) - Haftalık Ni luktur. Thbfl nhvıı.lde bu vüs'at ne etmiıı ve bunlar sahilden altı mil .d'i yedusa i.stiknmet.ınde tleılemekte 

ke mecmuasına verdiği bir mülakat derece bir kuvvet ftnıili ıSC harbin mesafede durmuşlardır. Bu sırada'' · u.nan denızaltısı derhal ht:cum 
ta, _ba§ve.~I ~et.~· •. ~alz~e i~ genişleme.sile de 0 ııi.sbett~ bir zô.f hücum başlamı~tır. Muharebe filosu/ ;:zı~etıne geç.mı§ ve bıraz sonra iki 
banle ezıcı hır ustunlüge sahıb bır funili oluyor Mesel! İngiltere uzak Mareşal Grazianinin kalesi üzerine d:: ntmı.ştır. Petrol gem..si, gnrbe 
dü§Illana knr~ı knzanılacnk zafere . · . . . km kt en aşağı 300 ton obüs savurulmuş-1 t ,::_u donerek bu torpıllerden kur _ 
__ .ı d l ltm" d •V• • şarktakt kuvvetlerillı gcrı çe e e t B b d 90 d k"k U.uııuştur Denizıı.Itanın kum n ... ~. rn::ae~ o aaı. ıa ettıgını şu su - ter dd'"d futermedı. Buna mukabil ur. om ar ırnan ıı ı a. sür - hil · _ an ....... u. 
retle ızah etmı~: e u g müştür. cumıı mumkun ol:ın butiın vasıta-

1 Y d k ı . . "b Sin"'"Pllr müsto.hkem mevkılni tak - larıa devama azm t · b 
1 - tınan or usu, a ıte ıh a- . .,.. . Bu esnada gemilerimiz. limanın _ e mış u unuyordu. 

nle İtalyan ordusundnn üstündür. vıyeye devam etti. müdafaa mevzilerini yeniden şid - Bun~~- uzerine denizaltı derhal de -
2 - Bu orda fedakarlık hissine Somaliyi tahlıye ederken Mısırın detle bombardıman etrr.islerdir. Bu nız us une çıkmış ve yıldırım sürat.ile 

maliktir. müdafaa kabiliyetini son haddine çı... sırada büyük kaya parçaları asker- s:. ~etre mesafeden toplıı hücum 
3 - Bu ordu yükselt ideallerle knrmıyıı çalıştL Çünkü: leri ve müdafaa tcsisnhnı ez~rek ve :ol iŞ ır .. ~ı:rkaç ateşi müteakıb, pet.. 

hareket etmektedir. Mısır, anavntanla, bu vatanın bil- tonlarca taş yuvarlıyarak denize _ ~emıSı ateş almış ve benzinin ve 
4 - Yunan ordusu muayyen bir yük hıışmet ve zenginliğini yapan dökülmüştür. Bu inhidam gökyüzü- muhlınmntın yanına.sile Şıddet.ıi infi

gaye ile harb etmektedir. Bu gaye Hindistanın deniz y.olu üstündedir. Su nü toz bulutları ile kaplamıştır. lllklar vukua gelınt,tir. Hareketin! 
de mwtecavizi tıudetmekten ibaret- üstünde iSe İngiltere eşsiz hakimdir. Bir torpido muhribi aeceleyin kontroldan mahrum bir hale gelen 

"' pet.rol ge · · ·· A-1 tir. Bu h1l.kimiyctle müterafik bir müda- Bardiya limanının içine kadar gire- . . .. ~ıSı ruzgıu a Yugosıııv sa -

Yii~ gör{ijm~. Yangmlar, 
~i bombalar dilfıtikçc mütemadi -
Jıen geJ\işlemette idi. Bu akınlar es.. 
Uasında gayet böyilk 20 yaogın çı.. 
~ığı tesbit edilmlştlr. Daha k(L 
9lik diAer yangın:!ıt.rla beraber ceman 
50 Yangın kat1 olarak müşahade e
dilınıştır. Marunafih yangınların te -
ker te!:er sayılamıyucat kadar fazla 
Olduğı: muhakkak tellikki edilmek -

5 - Yunan askerleri fena hava- faa sistemi, Mısırı ele geçmez bi.r ka.. rek bir ltalyan gemisini batırmış ve hilıne suruklenmiş ve karaya otur -
Jarda ve diğer her nevi mezahime le haline koyacaktı. İngilterenin bü - diğer bir gemiyi yakalayıp getir - muştur. 

Yunan'.llar Elbasana 1tatlanma1ı:~~~~~ 1 n~ sayfa.da> tün gayreti işte bu hedere teveccüh miştir. y--------
doğru ilerliyorlar ·~illere, Hmd""1n muvasalasuun Amerikaya karşı unanistanda 

la<d<r. (B- l m,; ....... , Tunayı Karadenize ~:::\~;.:;!.::::.~l:::~ Japon tehdidi esir bir İtalyan 
YUnanlıilar, şimal mıntawında bag"''ayacak bı"r dardı. Avust.ralya, Yeni Zelanda, Ka. sübayının mektubu 

mühim btr tepe işgal etmişlerdir. i nada gibı her bı.rı bırer kıt'a büyüklü.. Tokyo 5 (A.A.) - D. N. B. bildiri.. 

Yunan tebliği k 1 d 1 k ğünde ve Cenubi Atrıka gibi bir dev- yor: Atina 5 (AA.) _ halyan pro-
t.edır. Atina 5 (A.A) - Yunan ordulan ana inşa e i ece let cesıunetınde dominyonlara. ve Miyako Şimbun gazetesi diyor ki: p_aganda teşkilab Yunanlıların elle-

başkwnandanlığt tarafından 4 fCA- lamüt.ennhi bırçok kara ve deniz ÜS- Pasifik meselesi bu sene siyasi ruz.. nnde bulunan esirlerin fena mua -
RfiC'\:~ sonuna doğru şehrin Ü- nunusani akşamı ne,vedilen 70 nu - L d 5 (AA) S l'h" lerine malik bulunıın bu imparator- namenin başlıca noktalarından blrL melelere maruz bulunduklarını id _ 

terind '"~1 .,_.,ft ıı;., ö raI i tebliğ on ra · · - a a ıyet - . .. · - . . ni teşkil edecek•·- d" d l 
t.: ""'aşan p:..V...,.r aşaı;ıda g r. ma ı resm : tar bir Alman membaından bildi • , luğun sislerle ortülu avuç ıçı kadar ı.u. • ıa e erek talyan milletini korku~ 

dükleri ~~nzaradan pek müteheyyi9 Muvaffakiyetle neticelenen mevzii ·ıd·v· .. k d C d olan merkezini Ebabil kuşlarını an- Ruzvelt, Çinin ve Ingaterenin harbi rnuı;tu. Bu sebeble Yunanistanda Oldukler.,..ı söylemış· ler ye Bremen "'eh hareketler yapılmış.tır. 204 esir nl - ? 1~?e gore ya ın a ernavo 8 • ' idame etmeleri i in bu iki memlekete b 1 1 1 
li · ... ıle Kostence arasında Tunayı Ka - dıran yüzlerce tayyare bomba :rağ _ azam· d e d çh b al . u ~nan tn yan esirleri şimdi hay -nı, ~Tu· edilmiş muazzam bir No.. lınmlo}tır. Bunlıırın arasında bir kaç d . b wl k 1 b" k 1 k ,, .... k b" ı er ce e ar m zeme.sı ve _ ret ı.zhar etmekte ve birçokları ken 
eı ağae.~ benzettiklerini Hiive et - zabit de bulunmaktı\41.r. Bundan baş ~a erudz"e] akg _ıyaca 0 an ır ana 1 ~uru:ıa tutar en, onun, .,uyu ıI rilmesini parltımentoya teklif edecek- dilerini yaralı olarak harb meyda _ 
Dl.işler(t: ka bir çok otomat.tk c.!lah vesair mal- ınşa e 

1 
ece tır. ınad ile bu yoll:ırı ve bu yerleri ınu- tir R eltin b h tak" f"kl l ın· nında bırakmııı olan vatandaşları _ 

Yanat.'.. bombalarından maada zeme ijitinam edilmıştir. . Mudvasa~ayıl doğbrudkaıı dloğruy~ te ?~!az:ısmın sebeb ve hikmeti hep bu bil~nl:rz~çin art~ o~ in~ıı~lıtra e;a; na karşı infial göstermektedirler. 
Yfiksek ffl.filflkl"ı büyü:. çapta bi'""'"": Elı. ____ bomL_,_ndı mın e ece~ 0 an u ana sayesm • ıtdı. dun a .... nd b h t · k. H lb ki Y < k 1 · b ) 

~ ·~ oaaaıı uaıa d b ·· S 1 · k 1.. l . rz....,u an a se meye illl an a u unan as er erı un an 
tabrib l.>r.ıba!arı da atılmış ve bun. Atina 5 (A.A.) - Yunanistanda- be d utu} ovyTt crın ·o~trl u a - Mısırın eınnıyeti bizZat Ingilterenln yoktur. Onun niyeti bulanık suda av. bizzat toplıyarak ihtimam göster -
lar ~~ hasarlara sebebiyet ver - ki İngillz havn ltu"'3t\eri umc.ımi k.a.. d n n u u~a\t" unanbın agızf ardı?, -/ emnıyeti kadar mühımdi. Bir zaman- )anmaktır. Amerika şunu anlamalı - mişlerdir. Misal olarak Yanya es -
miştir. TayynrelerimiZin müretteba - ra~g~ın tebliği; an geçme ı ıyacı ertnrn e ı - Jıır bu devletin icabındıı Mısırdan ve . . keri hastanesinde tedavi edilmekte 
tı, bu bombaların parçalarının gök. y.,._,,,_ hava kuvvetıer: .. e mensub miş olacaktır. Besarahyanın ilhakın Akdenizden de vıızgeçebılece,.ini söy. dır kı, ınsanlık duyguları bc.sler gö. 1 it ) ·• ıA . . F . l 
l ~ ... dan sonra Sovyetler Tunanın şimal . 6 . zükmekle kolayca parmaklarını ya _ 0 an ayan mu dZımı ormıco a 
ere fırladığnıı görnıü.şlerdır. Şehr"ın bombaronna.ın tıı.yyareleri Ellbasanda v L t 1 d k b" . 1 hyenlerın hatalarını hMıSat bugun knbilir Atilyo tarafından yazılan mektub en büyük f b '"-' ayagını ı.on ro e ece ır vazıyet- h · ·ı b 

1
. B b" .

1 
• 

a ftA.Wanndan birinin bir yolların fltisalc noktalarına ve dili-er te bulunmaktadırlar. fiilen cer ve tekzıb edıyorsa, t'ıunun Eğer hAdlseler bugüne kadar oldu. gosterı e ı ır. u zn ıt aı esıne şun-
ucundan öbür ucuna kadar alc'l~r i- askeri hedeflere çok muvatfakiy;tıı sebebi, bu yolun ehemmiyetini ve ğu gibi inkişııf ederse, şımdiye kadar lan yazmaktadır: Beni mer k et -
9inde dlduğu mit}alıade edilmiştir. bir hücum yapmışlardır. Bütün bom- 400 Alman nekahat Hindı.stanm İngiltere için ne demek sulh içJnde duran P~ıfık, Amerıka. meyiniz. Burad bize iyi muamele 
. A_ yrı ayrı çok Şiddetli infil5.klar ·, _ balar şehre düşmüş ve büyük bir yan • olduğunu anlıyıımamış olmaların _ nın entrikaları yüzünden i>ir hnrb yapıyorlar. Ve iyi bakılıyoruz. Bize 

itil · d • • f'- l d d d Ş d " b k t k İt l l bT sigara, portak 1 ve yemişler verili -bı mış ve bir gann deposund" ,_om. gın çıkaııık siyah bir duman sütu- evrCSl?ll ~a ya a an ır. ım , u uvve e arşı n - yuvası o a ı ır. B d h k 
.. ;., nl ı b l yor. ura a er ·esin İyi oldununu alnrın patıaA·~ı tesb"ıt cdllm~· .. ·-. Bu nu yükselmiştir. yanın aczı a ıı.şı mıyn aş ayıncn . f b .,. 

"'ti ·~.,.,- ge • d• "J I k I k ıtira a mec urum. Yanyay doğru gboarda çıkanlan yangın denıiryolu Alınan foto::ı-anar, binalar üzerine çır 1 Almanyanın onun yardımına tayyare ta ya yı r aca ' bu giderken bir Yunan askNi bcın:ı ek-
Ynnca tevessu·· ederek şehrın· ke _ tanı isabetler vA.ki olduğunu ve mü- Berı,·n 5 (AA) St filoları göııdenniye başlaması, dava- w. . b" d"~ . d 

. . - efani: yıkıl ,a bi · 'd" megını, ır ıgerı e peynir, zeytin illArına kadar uzanllll4tır. Bazı sana- teaddid yangımlar çıktığını goster - İtalya hariciye nazırı kont Ciano - n~ azametını bir _de.fa d~h.a ~bat et- n, .ray mese 8$1 1r,, vesaire verdi. Bunların hepsi iyi a-
l'i :ttıahallerinde umumi bir mahiyet mekt.edir. A • • k nun daveti üzerine 400 Alman süba- mış. oklu. Mısır, bır tkincı Ingılteredır (Ba.ştarafı ı inci sayfüıla) ı d_amlardır. Hastanede yüzb. aşım ile 
... 1ft- Blitün bu harek ... ta ıŞtıra eden yı, erb•ıı•ı ve erı·, ı.'-lyan Rı'vfe'""sındıı ve Ingiltere, bu ikinci vatandan, da- b k k d ld ~' Yangınıar bü"•~- b k do'"nmı·ı,.ler ...., ... ... go""zu""kmektedı"r. Fakat h" k" ır ."\ ... R· ·a ..,q,rn ı rıı<ıtı;:,. ım hepi-d•>-~- ...uı Si ayı esif tayyarelerimiz üsLerine ., d ıç ımse 
d -uuua boğmuş ve burada alev ve dir. - 4 haftalık bir nekahat devresi geçir. ha doğrusu 'ahdamarın an vıızge - zaferin bizim olacağından şüphe e: miz geniş ve .temiz bir odadayız ve 
ttnıan kiltı-:...o mişlerdir. Bunlardan 200 ü Noelden çemez. Son Ingiliz taarruzunun gOs- demez. İtalya, yıkılacaktır ve bu yı- grrı ... _ıı t'l. bnkı ·ı ~. ızl r tarafından -· -.-uuen başka bir§ey gö.. Elbasana doğnı ır. bil üt !dd t" d l il d d I k o.•.ı.tnez olmuştur. evvel Almanynya dönmt4J.erdi. Di - terdie;i y ş e' ve evam ı m - kılma, ancak bir ay meselesidir. Ve te avı e ı me teyız. 

Bir A!man harb 
gemisine 3 bomba 

isabet etti 

Londrn 5 (A.AJ - Şimali Ama _ ğer 200 ü de dün Üalyadan Milnihe es.striyetlrıin hikmetıni her şeyden ev. k 
1
. h • 

o zaman, uvvet ı, mer ametsiz ve A"" } Vtıdlukta, cephenin bir mahallinde dönmüşlerdir. vel bunda aramıılıyız. gaddar hakiki düşmanımızla kar ı- grı a ze ze e 
balunan Reuter ııJar ıın hususi 5 cJ2 C 1 w B d 

I aşacagız. u üşman karsısında Ağn 5 (A.A.) - Bu nbah 1.55 muhabiri blldıriyor: Bı'r Sırp _ Hırvat 11 im a91-t" >11-11.9 hissiyatla hareket etmememi .. la _ 
İta!yn.nlar, Arnavudllll\'tın merkezi d B d .. de burada şarktan gn·ba oldukça 

zım ır. u üşmanın, merhamet - şı"ddetlı" V 6 tahm" b · ·· olan T"ırandan 30 kilometre kadar bir mesel esı· mı·?. . k •• 1 ~ ınen eş annıye su-

M 1, p sızce, at ı suret e ve Rman verme- ren bir yer sarS1ntısı olmuştur. Ha-
mesatode kdin Elbasnn:ı doğru ya - , •• J ı"yangonun den ezilmesi lazımdır. sar voktur. 
pılan Yunan tazyikini durdurabilmek (8.'\Ştarafı 1 inci sayfada) • ........................ -·----···-·--·-·-········-----···--· .. ·····--
için son dakikada fcvknU\de gayret. ihlal etmektedir. Bu, üzerinde anla- k ı 

ne_ ler sarfetmekt.edir. Bu şehir, ~imal şılmaaı icab eden bir siyasi mesele ÜÇÜnCÜ Ç9 hişi 
oepbc.<:ıinde askeri bir anahtar kıy - ortaya koymaktadır. 
metini haizdir. İtalyı.uıların Orezzo, Zaircl>de tezahürat :rapıldı 

~n~rn 5 (A.A.) - Hava 
Zllretının tebliği: 

bSahi
1 

-nüdafaa teşkilatına men -
ku tay_ytı.relerimiz dün, gece ba~r-

en, Brest istila limanına taarruz 
et~ılerdir. Bir düşman distroyeri
ne uç bomba isabet etmiştir. 

T ayynrelerimiz dü§man avcıları
nın hücumuna uğramıştır. Dü~man 
•v tayyarelerinden biri vurulmuş 
'\re havada infilak etmiştir. Tayya -
relerimizden biri kayıbtır. 

Norveçin cenubu garbi sahili a -
çıklannda iki düşman ticaret gemi
atne de bomba İMbetleri kaydolun-
rnu,tur. 

Breste tekrar taarnıl edilmiş ve 

tehrin denize karşı olan kısmında 
bonıbalamnız patlamıştır. 

Hamhurgda da hedeflere taar -
tzlar yapılmı, ve yangınlar miişa

de ~ilmiı.-tir. 

Sovyet-Çin 
anlaşması 

te Çu~king 5 (A.A.) - Takunpao ga. 
f3o lesıne göre, Çin yününe makabil 
" \'yet JnnkinelCl'i ve askeri malzeme.. 
~\'er~esi hakkında ikinci bir Sov-

\e -~ mübadele anlaşması Perşem 
~il.it~ . imzalanmLGtır. Çin çayına 
'ıtı ~ m~ızeme verilmesi hakkın _ 
~cı Sovyet - Çin mübadele 

reçe.n ay imzalanmıot.ı.. 

Venezia ve T~ur., fu-knlarından kur- Zağreb 5 (A.A.) ·-O. N. B. 
tulabilen k.avvetıertıe güt.ide bersag. ajanııuun l.wıusi muhabiri 1.;ildiri -
lier kıt'ııları hl\len Elb38ana giden yor: 
yolu tahkim etmekle meşguldürler. Zağrcbde eşya fiatlarının artma
Bu yol, Draca kadar, hemen hemen sını ve yiyecek maddeleri piyasa -
biıtiln memleketi katederek uzanmak sındalci k~elt.e;1i protesto zımnın
tadır. Askeri bir İtelya.n limanı ve da yeniden te7.ahürnt yapılmıştır. 
tissti olan DraQ, bJ:nbardımanlardan 
son derece ınütee.:- -·, olmuştur. 

Mü§kül , .ı-tlar 
Şimal cephesinde, Yugo:~lav budu. 

du yakınlarında ve Ohn gölü sahi. 
!inde kain Pogrndetz c;varında harb 
rüzgannın yaladığı bu dağlarda mu
hasamat o kadnr müşktil şartl:ır i _ 
çinde cereyan ediyor ki, bu .ı:.ırluklara 
inanmak için, ınsanı.. bunlaı, nizzat 
görmesi lbund.ır. 

YımanWann ihtiyaçlan 
Geceleri ltalyan projektörleri 

Ohri gölünü aydmlatmaktadırlar. 
Çünlc.ü ltalyanlar, Yunanlıların ani 
bir ihraç hareketi yapmalanndan 
ltorkmaktadırlar. Garbda toplan -

mış olan İtalyan lut' aları dağlarda 
kazılmış olan siperler içinde ve top 

çunun himayesi altında bıılun~ak • 
tadır. Dağlarda tahaffuı: edehılmek 
hemen hemen imkansızdır. Yunan-

lılann bu mevsim ve bu mıntakaya 
göre büyük miktarda ayakkabıya 

vcsair bu gibi techizatn acele! ihti -
yacı vardır. Mmtakanın ilen haıta
nelerilldo doktorla r birçok doıuna 

Yunan - Yugoslav 
te.Jiye anlaşması 

Belgrad 5 ( A.A.) -- D. N. B. 
ajansının hususi muhabiri bildiri -
yor: 

Yugoslavya ticaret nazırı An -
drcs ile Yunanistanın B~lgrad elçi
si Rosetti dün bir tediye anlaşması 
İm7alamıı:ılardır. 

Bu anlaı,ma ile iki memleket a -
rasmda serbcat döviz rejimi kurul
maktl!ldır. 

vak'aları müşahede etmişlerdir. Ben 
şahsen, bir çok defa, dağ tepele -
rinde yalınayak, güçlükle ve yavaş 
yavaş yürüyen askerlere raııtgeldim. 

Mü~hidler, hiçbir ııikayet acai 
yükseltmeden bu buz deryMında 
yavaş yavaş ltalyan kuvvetlerine 
yalı:la~ar. fedakar Yunan alaylarına 
yünlü giyecekler tedariki için der -
bal tedbirler alınması lüzumuna i -
şaret etmektedir lcr. Bu dağlık mın
takadaki beyaz çöllerin diğer canlı 
sakinleri kurtlarla kargalardan iba-
ret tir. 

Bu plan çok zengindir 
Sizl de kendisi gibi 

derhal zçngin edebilir 
l\filll Piyangonun üçüncü çekilişi 7 

İkincikA.nundadır. Bu çekıliş dördün. 
cil tertibin sonuncusu olmak. iLiba _ 
rile hem büyuk ikramiyelerın, hı;:m de 
orta büyüklükteki ikramiyelerin mik
darı arttırılmıştır. Bu defa büyük 
ikram.ye 50.000 lıradır. Bundan sonra 
üç tane 10.000 lira vardır (8) nu _ 
mara beşer bın lira kazanncaktır. 
(2.000> liralık ikramiyelerin miı-:darı 

cısı e çıkarılmıştır. Eu çekıiışte 1.000 
liralık ikramıyelertn mikdnrı çok art. 
tınım~tır. İlk ~eldliştc ı.ooo liralık 
ikramiyelerin adedi 60, ikincide 90 
olduğu halde bu sefer 120 numara bi
ner lira kazanacaktır. 

Ş()() liralık ikramiyelerın mikdarı 

da (180! e çıknrılmı.,tır. Ayrıca 300 
tane 100 liralık, 600 t.aııe 50 Jıralık 
ikramıyeler vardır. 

Aynca 47 numara da yüz Yirm~~r 
lira tescil .,.,.ikii.fatı kazanacaktır. 

Bu • .c 67.274 baet sahibine 
725.640 lıra ikramıye verilecektir. 
Yılb~ı Piyangosunda kazanama _ 

dıruzsa bu çekilış talihinize yardım 
edebilir. Unutmayın ki talih tesadüf. 
ten ibarettir. Tesadür ise bir an me
selesidir. Bu Çekili§t.e belki de o 
me...'u<i anı yakalıyabillrainiz. 

- Almanların ltalyanlara yardımı baılamlf •• 
- Ne •uretle?. 
- Şimdilik havadan!. 



SON POSTA 

• 
1. J ( e 

Aynahçeşmede 
iki ev çöktü 

Her iki evde de tesadüfen kim
•e bulunmadığı için nü/aça 

zayiat olmamqtu' 

Dün toplanan Yeşil 
Aycı rı yeni istekleri 

Tren tarifelerinde 
değişiklikler 

Yeni ttıTile ba sabahtan iti
baren tatbik mevkiine geçti 

21 Birincikannn tarihli 
bilmecemizde kazananlar 

Azalar çikolata ve şeker kağıdlarına · 
Y eşilay vecizelerinin yazılmasını taleb ettiler 

. ıı Birincilı:iıum tarUıll bilmece - sinden 2-03 numaralı Atd Uygur. 
Devlet Dem.ir1ollan idare.si .Anado.. de kazanania.n qa1"ı7a yazıyoruz. fs_ Di~ macunu Beyoğlunda, Aynalıç~ede vuku 

bulan bir inhldam hfı.disesi etra~ 
da zabrtaea tahkl"kat yapılmakta. -

ıu . ve Trakya ha~lannda b~ ~ tanbn14& bulanan ok~annuzm Konya lise orla tJ.sım sınıf 3..A dJ 
l~~rın hare~et _tarifelerini deği§tlrnıit- Pazartesi, P~ aiinleri ötleden 981 namaralı Metin Önol, AlpullU 
tıl". Bu değıŞ!ltlıtler gerek ana şebeke eon.ra hediyelerini bizzat lduebane - ilkokul sınıf 2 de 24 numaralı Mü .. 
~~ Trakya ?attmda bu sabah- lnlzden almaJan Ihmıdır. Tıı.şra oku- bcccel Akıncı. Karaman orta okulU 
tan at.ibaren tatbık olunacaktır. Juculanmmn hedi7eleri posta lir a4- sınıf 1..A da 262 numaralı İbrabinl 

dır. 
Aynalıçe.şmede Alhat.un t.C>katlnda 

Evdoksiyn isminde ölmüş bir kadına 
aid ve snva e.dında bir balıkçının o
tll'!'du{tu ı numaralı evle, ıtttsarııı -
deki Kamelyaya n!d 9 numaralı ev 
evvelki geoe aınt Ola.rot çöl::miiş)er_ 
dir. Evlerin dahilinde tesadüfen kim
se bulumnıı.dığından ntiftısça :r:aylıt 

olmamıştır. Her iki ev de ahşnbdır. 

~ni tarifeye göre hergün Ha.y - reaeırinc göncleıillr. Güngör. 
darpaşadan 20,05 te hareket eden s· Şirl }L~!.- •• y l k d"' k l tr 
Adapazarı treni 50 dakika evvel, yani ır ey a owııu uvar a unya a em af 
saat 19,15 te kalkacaktır. Hergün öğ- İstanbul 18 inci ilkokul sınıf 3 tale- CSOn Posta hatıralı) ._., 
leden sonra saat 15 45 ıe Haydarpa.. besinden 132 numaralı Fazilet. Keres- İstanbul Kadıköy birinci orta o~u-
şadan hareket eden ·Ankara treni bu- tecı. sınıf 2 talebesinden Nejad Kırnl, 15-

günd~n itibaren saat 15,15 te kalka.. Bir küçük Maroken hatıra ~buı ~ ünc~=ulul taı;~~e; 
caıt. Izmittcn saat 18 de, BUecikten def teri 

39 
ilk e~ f 

5 
d 

77 
aşa ~nıll 

HA.dise 1mbrtaya. intikal ederek. in
hidanun sebebi tahkik edameğe baş
ıruımıştır. 

saat 22,05 te geçecek ve gece yarl81- (Son l'o~ıa hııtır:1lıl un . o sını e num 
nı 58 dakika geçe Eski§ehire vasıl o- Antalya İsmetpa.şa İlkokulu sınıf NecKld Ölzbey. d'"kü'} h kk 
ıacaktır. 4 den 6 Vedad Nevzad. ırı maz o mez o a 

Arlfiye _ Adapazarı ve Ada.pazarı_ (Son Pos1a hatlnılı> 

'• uhlo." C aslter aiJeJerine Aritıye arasında işliyen katarlar da Muhtıra defteri istnnbul üstüdar 19 uncu ilkoı.-ul 
U Adap:ızarından saat 18,35 ve Arifi - (Son Post3 hatıralı) sını! 5 - A da Zarife Borok, istnnbul 

Yardıma itiraz edenler yeden saat 19 20 de hareket edecek Adapazarı sıhhat memmrıı Keınnl tşık lisesi tal~besinden 251 numaroll 
şekilde tcrtib ~lwımuştur. ÖZbey oğlu Cuınur Ô'kbey. Ankara Ziya Bilgen, Jstanbul Beşiktaş orta-

Bugün Wft,yette bir toplıuıtı yapı - Banliyö trenlerinde de değişiklik Neca.tıbey mahallesi Kıvan~ sokak okulu sınıf 1-B de 817 numaralı N~ 
t.acak ve muhtaç a.Uer ailelerine yar_ yapılmıştır. Haydarpaş:ı.dan hergün 13 numarada Sema Arıı.ç, Lüleburgaz ran. 
dıınln mükellef vata.ndaşlann ken - E>aat 15 te hareket eden ba.nliyö tre- orta okulu Bınıf 3-A da 163 numaralı Bova kalemi 
dilerinden !&.enen yardım paralan Dün toplanan Y qilaycılar İstı1dAJ DUl!"fDU söylerlerken ni bugünden itibaren saat 14,50 de Nüzhet Kaptan. Ankara Maarif Vekllleti muhaseb8 
hakkındaki iti.razlan tetkik olllll4 - y~ KW'Ul'nunun yirmi blrmci vezne raporu ve mürokıbların hesnb kalkacak ve saat 15 45 te Pendiğe Mürekkebli kalem müdür munvini Mehmed Ali Gürt.eıl 
caktır. yıllık kongresi dün öğleden evvel sa- raporla.n okunmuş, bu raporlar mil_ varacaktır. ' (Son Posta hatıralı) oğlu Muzaffer, Kütahya ortn okulU 

• • • at ıo,so da Eminönü Halkev! sala - na~a ~iş, _azadan ~ kımn:ının Sirkeci - Edirne arasında hergün Burdur Jandarma kumandanı E _ sınıf 2..C de 144 numaralı Sedad şa.n-
f tat murakabe kOmlSJQnD nunda yapılm1J1tır. Kongrede Yeşilay ilerı sfudü~u dılekler görüştllmüş - işlemekte olan katar Sirkeciden bun- min Yalman kızı Şükran Yalman, İs- lıer, ~nen temi Hakkı Pekel oğltl 

b . . f • Kurumu nznlarındrul birçoğu ve ta.. tür. . . . • dan sonra 8,50 de lınrekeı ve Edirne tanbul kız muallim meslek mektebi Nurottın Pekel. 
l gün op anıyor ~ doktarlar hnzır bulunmuş - _Azalardan bır ~~Kurum 1.çm bır Karaağaca 17,48 de varacaktır. A~ni talebesinden 325 numaralı Nimet, Albüm 

F".at Mllıaka.be Komisy-oınu buJii)ı lard.ır. bına temin e~ilme.sını, toplu bir h_al- tren Edirne Ka.ra~ğacdan 8,4B da ha.. İstanbul !9 unou ilkokul talebesin - <Son Posta hatıralı) 
öğleden sonrn Mıntaka Ticaret Ma- K e azaların hep bir nğızdan de memleketın muhtel!!_ yerlerıne reketle 17,5(1 de Istanbula vasıl ola- den 147 numaralı Selma, istanbul Ankara. Yenişehir Maltepe tistilll 
durHlğ1lnde Vali muavini Ahmed Kı- sö 1= ':tst.fklfil uuu"§ile açılmıştır. ı seyah~~er yapılmasını, koyler~ kıl.- caktır. 29 uncu mekteb sınıf 2 de Ayten sokak Akhisar apıı:rtunanı 37 numa-
oığın reisliğinde toplanacaktır. : · .. .. dar gidılerek konferanslar venlrr.esı- Meriç. rada. Ender Dora, Kırkla.reli ortnoı:ul 

K . b ünkii toplantısın Muteakıben Milli Şef İsmet Inonune ni, çikolata ve şeker knğıdlannn Ye- Bir gen Ç kız sınıf 2_c de 249 numaralı Metin Eı'-
d omı.sykkobmın ug . f" U .,.- ve büyüklerimiZe tazim telgrafları şilny vecizelerinin konulmasmı ileri Kur4un dolma kalem güden Çankın orta okulu sınıf s.JJ 

a aya n ı ve peyrur ıa an mes.- 1 .. d' l dil kl . de k l •• •• <So Po t hat rah) , tesa~ et fintlan he.kkındaki lmsab- göndermek hıa.susundaki tekli! alk* sürmu.şler ıl"ı Aza ~nn e erın n uyuya c.ı.uştu n a ı de 298 numaralı M. Ali ÖZgiir. 
la ' ' t" zı tetkik 1 nacaktır !arla kabul edilmiştir. sonra yeni idare heyeti intihabı ya- Adıynmnn husus! muhasebe tahsil A 

nn 
1 ıra an ° u • Bundan sonra yıllık mesai raporu, pılm~tır. Fatihte Salih ism~de bir bahçı -

1 
müfettişi Allicttin kızı Sevim, İstan.. <Son PoJ'an:atırah} 

Bir köfteci arkadaşı vanın kızı Sıdıka evılhn mut~ağın .-ıbul Cağalo~lu e.rkek. orta okulu _sınıf İstanbul Taksim erkek lisesi sınıf 
Kurbanlık koyunlar Romanyaya gidecek do.ki kuyudan su çekerken bırdenb\.. , 2-B de 8 Ibrnhiın, Lstanbul Şişlı Te- 3-B d 684ı 1 İb hlın fstan-

tarafından yara~andl r~ a~~ kayarak, kuyunun iç.ine rakki l~csi talebesind~n 737 numn- bul B!yazıd n;7n~n ~kul r~nı!' 5-A dll 
bu sene pahalı yapağılar dtişmü.şt.ur. :ralı Sacid Doğuman, I.stanbul Ka - lSO l C "d Mesl" 

!Sirkecide Hüdavcndlgfı.r '*1-dd<'t'l&n. il 1 1 Sukut neticesinde vücudünün muh dirga Hncıkadın ~okak No. 5 te Zer- numara ı Ka~~ b 1
• 

de kofteci çırağı Yusuf Ayan ile ar- Kurban Ba.yramınm ya~~ Romanya. e yapı an ~? an. aşma teli! yerlerinden ağır surette yarala- rln. •ta 
tadaşı Mu.stara, ekmek bıça~e şaka. münnsebctile piyasada .son gunlerde üzerine bu memlek~c ~onderilecek na n genç kız, Haseki hastanesine kal BU'I"Sa Akbı:vık Kız okulu sokak 6 
ederlerken, bıçak Yu.sutun kalçasına büyiik bir hareket görülmektedir. Bny y.ıpağıla.rın son pa.rtısının de stam- dırılırak tahtı tedaviye alınmıştır. Dit fırçası numarada Mehlika Emre. Ankar& 
6apıanmı.şt.ır. ramın ayın ilk haftasına tesadüf e~ dardizasyon nizam.nnmesine r.ure tet <Sen Posta hatıralı) emniyet adli buro komiseri Hikmet 

Bu manasız rom sonunda ağır su- mesı halkın Te memurların daha ge- klk edilerek sevklerine karar veril!- M il p Kayseri askeri hastane c!iş tabibi Yıldırım oğlu Ergun, Eskişehir Ma .. ...... i i iyango Eminönü rette yaralanan Y~f tedavi altına niş mikyasta mti~da bulu.nma.- mi§tlr. b1nbaşı Salnhattın o!;lu Metin Güven, mure mahallesi Ece sokar,., 10 numn--
alınını.ştır. ınrına imklı,n vermi.,.tlr, Kurbanlık Halkevinde çekilecek İzmir Karşeyaka kız öğretmen okı:Iu rada Veli Tilnen, Ankara Gazı ıısesi 

koyunlar da şehrin muhtelif semUe- Kurban bayramı tatili Eminönü l!alkevinden: Milli Piyan- sınıf 3-<? de 650 numaralı Suad ÖZ- truebeslnden 1041 nwnıı.ra.lı Doğ8ll 

Posta l"daresinin 100 Uncü rinde ayrılan mahallerde satılığa çı- . gonun 4 üncü tertıb uçüncü keşidesi duzak, Istanbul erkek lisesi tnıebe _ Nalbantoğlu . 
.ter~ı.,tı:r. Beled~e kurba.n.lıkla.rm Kurban Ba.yromı münnsebetüe Ü - 7/1/ 1941 Salı günü Evimizin yeni sa- _ .. 

Y ılı pulları ka.lnbQlık mayda:d.1.-arda ısatılmruntı.Sı nıversite ve bütün okullar yann öğ- !onunda yapılacaktır. 1 R A D y O ı 1 
iÇin kaymakamlıklara bir tamim gön- leden sonra tatil yapacaklardır. Rc.s- Bu keşidcde bulunmak istiyen yurd 

Tilrk Poota İdaresinin kuru104u - dermiş tir. mi daireler yarın akşama kadar faa. I daşlann giriş kart!arım (Pa.1 ırtcsi ı 
nun 100 Uncu yılı m~asebetae Pos- Bu sene turbanlıt koyunlar, ge ~ Uyet.te bulunacaklar, okullar ve da- öğleden sonra) büromuzdan almaları PAZARTESİ 6/11941 
ta, Telgraf, Telefon ldaresı 3• 8• lO çen senelere nazaran pahalı bulun.. ireler Pazartesi günü sabahı e.çı..ln- rica olunur. 8: Saat ayan, 8.03: Ajans haberlc-
ve 12 kuıruşluk pullar bastırın~. makta.dır. cak.lardır. r\ 8.18: Hafıf müzik (Pl.), 8.45: Ev 
100 bin seri olarak tab'edaen bu pul- B ikta ç E K. ' .. 
ı:ı.r büyük rağbete mazhar olmuş Te • C! § • • nun kadını, 12.30: Saat ayarı, ı .... 3.3: Fasıl 

birçok yerlerde tükenmiştir. ISfanbUI yenı· bı·r hava çaylı dansı heyeti. 12.50: Ajans haberlerı, 13.os: 
Beşiktaş Ç'-Ocuk Esirgeme kaza ko- Fasıl heyeti, 12.20: Karışık müzik 

Milli Sanayi Birliği heyeti lu menfaatine olarak Kurban Bnyra... (Pl.), 18: Sn.at ayarı, 18.03: Radyo 1 

umumiye toplantısı . korunma tecru"besı·ne hazırlanıyor :~~~~4~~~ =~al~fte~ı;~~: k~~~ ~:~:=.tr~~;5~8 :~~~:.rk;~;~:rk:a:: İstanbul l'tlilli Sa.nayl Birllğinden: d t k .. 
evam e me uzere B~iktaş Akaret- ayarı ve ajans haberlerj, 19.45: Rad

NizamnamemıZin 12 nci maddesine 
göre 23/İkinclkfmun/941 Perşembe lerde C. Halkevı salonunda bir çaylı yo incesaz heyeti, 20.15: Radyo gaze-

• • d l k h 1 d dans tertib edilm;ştir. Davetiyeler her tesi,. 20.45: Müzık, 21: Dinleyici istek-
günü saat 

15 
de Birlik ımrkezinde Bu ay ıçın e yapı aca ava taarruz arın an gün Beşiktaş Halkevinden tedarik e- leri, 21.30: Konuşma, 21.45: Radyo 

fıdiyen yapılacak heyeti umumiye 
toplantısına sayın ıı.za.nın t~iflerini korunma tecrübeleri· ~alimatnam~leri dilebilir. orkestmsı, 22.30: saat ayarı, ajans 

dileriz. kaymakamlıklara gönderildi Makasla hasmını yaraladı haberleri, 22·45 = cazband <PI.> Ruzname: 
1) Senelik mesai raporu. 
2) senelik hesab raponı. 
3> Yeni sene mesaisi hakkında 

Gnlatada rHalk yıldırım. malzeme 
Bayramdan eonra 15-20 İkincikA.-1 bombalan. tenvir fişekleri kullanıla.. lm.-ıJA.thanes~e ı;\ı.lı.şan Cemil Sev~ 

gö.. nun arMında yapılaetk olan büyük caktır. gi ile arkadaşı Mustafa Küçük ara-
hava tarruzlanndan korunma dene- Gece yapılacak tecrübeler sırasın- Iıı..rındaki bır alacak meselesinden do-

Kurban Bayramı ve 
Osmanh Bankası 

rilşme. 

Dünkü tramvay kazası 

mesine e..id hazırlık.lnra devam olun- da §ehrin bütün U}ıkları tamamen layı kavgaya tutuşm~rdır. Bu kav Kurban Bayramı münasebetile Os
maktadır. maskelenmi§ olacakitır. Tecrübelerde ga sırasında fazla hiddete kapılan manlı Bankasının Galata Merkezile 

Bu deneme hakkında Vil~yet tara.- tatbikat yapılacak olan meydanlar_ Mu.stara Küçfik Cemili makasın ba _ Yenicar_ni ve Beyoğlu Şubeleri, 8-9-10 
Dün saat 10,30 da Çarşıkapıda bir tından b.a.mrlana.n talimat.name bil- da da icab eden hazırlıklara başlan- ;ından yaralamı.ştU'. ve 11 IltincikA.nun 941 günleri kapalı 

çocuı:tu_n ağır yaralanmasile neticele- tün kaymak~ıkla.ra gönderilmi§ - mıştır. HMlse, zabıtaya aksederek tahki- bulunacaktır. 
nen bır tramvay ka.>.ası olmuştur. Diğer ta.raftan VilAyet pasif to _ kata bn.,<;Janmıştır -------------

İbrahim · "nde b' t d tir. Bu talimat.namede hava taarruz - . .. 
ısını ır un uracınm .. bel . runma komısyonu hava hucumu teh- ,. ............ - ............. - ... ·····-····, 

6 yaşındaki oğlu Necati Ortaköy-Ak.. lanndan kor~nma. tec:ru erı esna - like.sine karşı hastanelerde hnstaların ! \ l( 
.saray tramvayından durak yerine sında muhtelıf ekıplerın nasıl çalı - korunması ve hastanelerin sıhhi im- i D . 
gelmeden at.ıs.mat isterken, müvaze- şacıı.ğı, seyrüsefer işlerinde ve tnt - dad vazifelerini yerine getirebilmesi f a, yram 
nesini kaybederek, düşmU~ ve ayalı bikat sa~annda .alınacak t:e~birler için lüzumlu malzemenin tedarik e- i Dam~ l 
t.rnmvayın altına gelmiştır. etrafiı bir şekilde ızah ednmiŞtir. dilmesini kru-arlaştırnı~tır. İ ~ 

1 IYATROLARJ 
Şehir Tiyatrosu 

istiklAI caddesinde 
T.ramva,y. çocujım !'°puğunu feci Gündüz ve g~e >:'pıla~ak tecrü - Hastaneler, hava tehlike.9i zama _ ! 

Diyanet işleri ReisJj~l J\lovtıt - Akşam saat 20,30 da 
kftllğinden: ı - 8 Kfmunusnni 

komedi kısmında 

FiJ.m.lnj Uk ıören 
büyiik.lerimizin fiklrleıri: 

1 - Mem~eketi.m.İ2de yapılan en 
güzel fllm. 

2 - Takdir ve tebrlkc değer bir 
est-r. 

YARIN AKŞAM 

SARAY ve iPEK 
sinenıala.rında birden 

.... -·-···········-·············-· ......... 
Ba film Bayr&mda 

IZMIR 'de ELHAMRA 
sinemasında gösterilecektir. 

şekilde ez.maş ve Necatı afır yaralı bir belerde alarm ışareti verilir verilmez nındıı şehre sıhht imdad ekipleri. çı
halde Cerrahpaşa hastanesine kal - herkes en yakın sığınağa girecek ve tarabilmek üze.re yeni tedbirler ala
dırılarak tedavi altına alınmıştır. bütün nakil vasıtalıın yolcularını bo- caklil.rdır. Ha.stanıelercLe zehiıfli gıut.. 

Kaza etrafında zabıtaca tahkikata şnltacaklardır. Gece ve gündüz· tec- lerden zehirlenenleri tecıavı için hu-
başlıı.nını.ştır. rülbo'leri dnasmda birçok sun1 si.s sust mahaller ayrı.Imı..cıtır. 

1 
1941 Çarşamba günü Kurban Bay-! lllNIİmı••~P~A~Ş~A~B~A~ZR::l!."TLE~:·R~t-~============' ramıdır. • A 

Pezar Ola Hasan Bey Diyor ki: 

- Hasan bey sizin sa. 
zet.edo gordüm .•• 

•.. Belediye İkt.ısad Mü
dllrlüğü, bir günde .• 

... Şehrin muhtelif rer
lerlnde, tam 26 tane zey_ 
tinyağı muhtekiri yata. 
laDUf-

- Taba zeytin yağı 
muhtekiri bu, elbet üsLe 
Çlkal'. 

1 n - Bayram namazı İstanbul- : 
da yaz va.satı saatile 9 S. 6 D. i 
ezan1 ile 3 S. 9 D. da; Ankarnda 1 
yaz vasati saatile 8 s. 47 D. eza.. ! 
nl ile 3 S. 2 D. dadır. 

m - 41 derece arzındaki yer
ler istanbula göre saat rarltln _ 
rını tatbik ederek yaz vasati sa-
atile vak.itlerini bulurlar; diğer • 
arzlarda bulunan yerlerin vakit-1 
ıeri, vasatı mahalli saat.le aşa.ğL 1 

!. da.ki cetvelde gösterilmiştir. Eza. , 
ni saaUerde hiçbir t.adllfıt yok.. 

i tur. 1 

8 btin.ciıci.nan 

Kurban Bayramı 
ıerefine 

ÇARŞAMBA matinelerden itibaren 

AK Si 
Sinema. sau!Lhmn en büyük zafer abidesi 

Sinema
sında 

Taırlhiıı en büyiik Te heyecani:1 .Kahramanlık vak'ası ı~ 
kamaştırıcı dekorlar ... On binlerce figüran 

HALiME 

BEYAZ ESiRE 
SeUDiD en fe1'bli.de w en büyük 

TÜRKÇE SÖZLÜ ŞAHESER Arz derece- il 
lerı 36 37 38 39 40 •2 : ~a:smz:::nıcmm.:Eımmz2:mıa::mca:;::::mz:m:Ja:uım:ıım'6! 
Vasati mahalli 
saat. 7.«i 7.4a 7.51 7.5-1 7.58 8.6 
Ezani 
saat 2.38 2.44 2.50 2.56 3.2 3.16f ÖLMEYEN VALSLAR 

'-..-..cm ....................................... ~ ~ım.:•••ım•••a1111m••••a•••••••••" 
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-6 İkinciki.nun SON POSTA 

Bir Amerikalı •• 

u • 
iğnesiz 

Arı yetiştirdi -
Ömrünü arıcılığa 
vakfeden James 

Brown 'ın 35 milyon 
• 

cıns arısı var 

Katil, hırsız, esrarkeş sersei-iler 
arasında neler gördüm ? 

Röportajı yapan · 
-9-

Beklenilmiyen bir yolcu 
Kadını yarumn:a alıp, kaçak rakı 

deposunun bulunduğu yere getirdik. 
Ne yapacağımızı düşünüyorduk. Bu 
sırada neı sesleri işittik. Dişan çık 
tığımız zaman bir de ne görelim? 
Knnnın kocası ata blnmı.,, lrnsıı~ 
ya doğru giLmiyor mu? Şu tesadufe 
bakın! :mırıfçi oğlu kendi ayağile 

ölüme geliyordu. 
Karı, kocasını görünce çıldırır gibi 

olmuştu. Yerden koca bir taş aldı 
-Dur! 
Dememize vak.it bırakmada.n !v rı -

fin üstüne saldrı-dı. Herif karJSını 
ke.rşlSlnda, gözlerı dônmiiş, ağzı ge
mi fazla çekilmiş katır gibi köpükler 

'Bu da bal! Amma bagka türlü bir içinde görünce gnşırdı. Başına gele -
balı cekleri anlamıştı. 

Bu cümle, gö:illmüze bir Amerika - Ben et,tim, sen etme.. diye yal -
ırıecnıunsın Uan sayfasında fil.1tl. varmıya başladı. . 

Nusret Safa Coşkun 

1 l, ___ H-:::::::ad~iael--e_r ___ K_ar __ p_n_nd_ı ___ ~I 
Şundan Bundan 

Kurbanlıklar 

Gazetelerden: 
«Belediye reisli~ıi kaYmaknmlık

lara dün gönderdiği bir tamimle 
caddelerde ve :şlek mcydanlnrda 
kurbanlık aün.ilerin bulundurulma _ 
masını bildirmiştir.)> 
•v!ami~ ahkamına rinyet edilmc

dıgın~ hız.zat şahid oldum. Dün 
Bc:ı-:oglu caddeşinden Reçiyor'Clum. 
Evlı olduklan 1-ıaJlerinden belli bir
ç~k e_:kckler ellerinde paketlerle bir 
dukkandan çıkıyor, öteki dükkana 
dalıyorlardı. 

* Ecnebi mürebbiyeler 
Gazetelerden: 
«Ecnebi tebaası mürehbiveler 

hudud haricine çıkanlıyor.» • 

Geç olmasına geç oldu amma, 
bakalım, kolny oll\bilt"cek mi? Ço -
cuk, mürebbiyesinden avnlmıyn 
katlanır, fakat ecnebi mürebbiyeyle 
çoculdannı büyüttüklerini ötede be
ride söylemek zevkinden mahrum 
kalncaklar bu aynlığn nasıl · taham
mül edebilirler? .. 

* Kömürcıicle yangın 

Gazetelerden: 

«Bir kömürcü dükkanında yan • 
çıkmıştır.> 

Havadisi okuyan bir aile reisi: 

- Biz her %aman onun narına 
yanıyoruz... Kendi narına bir kere 
de kendi yandı, dedi. 

* Batanlar 

Gazetelerden: 
«Bir sandal batb.» 
Serlevhayı okuyan çok çocuklu 

bir baba içini çekti: 

- Acaba o da mı bl'nim gibi 
bayramlık almak için yola çıkm1§tı. 

* 1 nanabüscydim 

Gazetl'lerden: 
«Harbden evvel yüzde yirmi ka

zanan ayakkabıcı ve mümasili ıan'at 
erbabına bu defa yüzde on beş kSr 
haddi bırakılacaktır.» 

Ayakkabıcıların hnrbdcn evvel 
yüzde yirmi knv.mdıkbrına innna -
bilseydim, bundan böyle yüzde on 
b~ kazanmıya rnzı olacaklnnnn da 
inanırdım. 

r:J ,,,,,,.t .J./.u.LiU;. 

8ir malın ~~ dığerinden farklı oldU- Hele bizim arkad~şı elınde tabanca kaçmak i.!tedi. Fakat arkadq ona bi-ı - Gramı on kdğıd .. nasıl? 
t lftmu ile görünce büsbfitun şafak atmıştı. rz para verdi haber Terirse öldüre - - Fena değili 
du bi::im gibi herkesin ded,r:;.a 1 den- Eli ayağı titreyerek yalvarıp duru - ceğini .söyledi çoban da çekti gitti. - Ne diyor.sun ağabey? Temfz pa-ur. Fnkat bir balın bir ~er n k d yarını Kara · • 
far . . :merakımı- yordu. Ar a aş .- In.san ne fenalık yaparsa ayağına ra .. klı olabıleceği kUıyesi . dııl!- t&bımcasının tersile kafasına bir dolaşır_ arkadaş konuşurken lfı.f Rehberim işi buradan daha ileri 

C Bunlan biliyor mu idiniz ? J 
Canh anatomi 

tablosu 
Bir paket sigara içen •ı ınucıb olduğu iç.indir ~ bu il~nı indiriş indirdi, çıkan gürültü köyden arası omuzuna vurdukça eİindeki göttirmemiıi mahzurlu görnı~ ola -

dıkkaUe okuduk ve görduk: duyulmuştur imanım hakkı ;çın .. ka- kanlar, çobanın omuzuna bulaşmış, cak ki, kalktı: 
Amerikanın NewJersey eyı:ı..lctin -, rı, kocı.ısını öldürmek için arkadaşın köyde görmü~er bunu.. sormuşlar, - Gidelim, dedi ... Odrccelt işleri _ 

de Uın Burleign kasabasında oturan elinden tabancayı almıya çabalıyor, herif kekelemiŞ sıkıştırınca iş meyda- miz var. 
Mı.Ster James Brown ôledenberi arı 1 bir taraf~n da herifi te~c.ıe~ip du- na çıkmış .. gece yansı bizım depo Ben kapıya doğru yürürken, onun 
Yetiştirmiye meraklı bir zatmış. Bir ruyordu. Iki.Si bir olup harı!ı ~ çam basıldı. Kurtuluş yoktu artık.. Karı ku!ağına bir şeyler fısıldadı. o da 
Çok Anıer k ı lbi bu znt da bu va.. I ağacına bağladılar. Kadın etebinden gene ortaya çıktı: b::ı..şile •Olurb mt'masına gelen bir dıde rek 

1 

~ ~ k mali~ oldıığu yırttığı bir parçayı tıkaç yapıp, he- - Şu biç:ığı bana verin, dedi .. onu jest ynptı. 
or e ere j rifin ağımdan içeri soktu. Zavallıcık, ben vurdum diyeceğim.. nüfusumda Dişarı çıkınca gece hır.sızı rehberi-

•n kovanlarının sayısını arttun art.. konuşamadığı için gö'llcrile bana Yal- ya.şmı 18 den küçük gözüküyor .. ba- me, bütün bu olup bitenlerden bir §ey tıra. tamam <'100) kovana ve <
35

> varıyordu. na az ceza verirler. Hapiste yattığım anlamadığımı .söyledim, gfildü; 

lnılyon ıırıya salub olm~.. . . K~n ., b'r bog"usrranm "0!1U .• kadar &z bana bakarsınız. - ona da senın Suriyeden geldiği-Son zamanda da, vaktinı arı CiDB1- ~ - • • ' S · · ,.. 
nın ıslıı.huuı. ve daha iyi bir eıns balı Biz tekrar depoya girdik_. karnımız ~rserm. in 

0

nlct. C ... raSI ni, eroin satacağını söyledim. Emni-

b t yeUi adama ihtiyarımız var, gozu vercL&lecek b.r arı ne,,Ji vücude ge - acıkmışt.ı. Bir taraftan zillıyı [*1 kı- 1 ~ ışlt 
Llrmeye vaktetmiŞ. Bu yolda birçok l rıyor bir taro.ttan şu bnşbelft.~ı heri- pek, işten anlnr adamlar nrıyor, de-

l Serseri, hiç faslla 'Vermeden anlat- d!m Ne mal olduğunu anlatmak i•·in tccrubcler yapmış Bi.I'Çok cins arıyı fi ne yapacağımızı konuşuyoruz, dal- fil "-'d h 
b · 1 . · b. 1 tığı, bu m senaryosu ~... ar are- böylece açıldı. ırb..rıle tcsnlub ettirmiş .• Aldığı ııeti- mışız bız, dış::ırda ır patırdı odu. . h anı a 

1 
bitirm· 

oelercıcn nıcnu1un olmamış, tcerübe.1 Arkadaş fırladı, biz de peşinden.. ne ~et.lı ve eyce ı m ceray ..ş.. - Söyledikleri uydurma idi o haL 
lerm, arttırmış ve fim<ii öyle bir crns 1 göre1im ağabeyciğim.. herif can hav. 1• • d e?. 
hayvaıı elde etmiş ki bunun iğnesi j lile na.sıı çözmfış bağları.. tabanları Sordu. l? - Hepsi doğrudur. Birçoklarını da 
Yokmuş, bu sayede ancılık san'ati yağlamış, ardma nertyağı çalınmL~ - Nnskıik •A -ıh· 1 · anlatmadı, lba.cımdan geçmiyen kal-
de son derece kOlaylaşnu.~. it gibi ha babam koşuyor. - Ha ~""~ mu iŞ • mamıştır. 

Bu zat, keşfini tanıtmak iç.in bir Arkadaş, acele ile yanına tabanca- .--: Eh, elımızden az çok iŞ seliyor.. - Ya bizi sahiden eroin kaçakçw 
90k ılım ve fen &damlarını bü.,..-;"' bir smı almamıştı. Fakat belinde ustu- i.şınıZe yararım. •. zannedip n#zından bir şey kaçırırsa? 

,, ...... . . Ne demek istediğlni anlamamı.ş ... m. 
0 

t r•A t tm k f ıiynfete çağırmış onı radan farksız bir bıça~ı vardı. Ycı.rış . . .. .. _ _ - ara ..... n asa e e.. a asını 
. . . . ara, meydana bir h r ı· rdil l dönemec·nde Rehberımın yuzune baktım. Oözünu. kessen sır vermez. getırdığı ~esiz Cin.'S arılardan elde Yeti /~' 8~ k yo ~~ ikis' de' bı kır]')tı. Bu i.'aretıe, vaziyeti idare et 

ett.ği bal ile bir ziyafet venntş Ko klş 1 
açabka ... la.pdı~ ~r, ·ı ~im ar- demek istiyo!'du. Gece h·rsızı ile akşam 

Ya.nl ...... . . • - ça arını çc mış er ı . erı ı - P k" d dlın dü•ünürüz. ~ .... dl ~· 
. arını g....,..ınnış ve kendilerine ka.dnşm boynuna bir b~ak savurdu, -:- e '· e .. " .... ".. yamegı 
ııııbat etmiş ki hem anda.n bal almak kanın havuz fıskiyesi halinde fı~kırdı ne ı.Ş yapıyorsun? 
it H Akşam yaklaşıyordu. gece, yeni ve em de bu arının iğnesini zararsn ğını uzaktan gördük. Arkad~ da ona • - er şey... rehberimin daha görmiye değer oldu-
hale koymak mümkündür. yüklendi. Altalta ilstfıste boğ~mıya - Mesel!?. ~·nu temı·n etti"'ı·, dı"'er ha,.erat yu_ 

- (Mal) alıp (mal) satıyorum! ısu o '6 .,. 

neler yapmış ? 
Bir paket si

garayn bahse gi
rişen Kolonyalı 
bir pastacı, şeh
rin meşhur ma -
bedinin 1 80 met 
re yükseklikte -
ki kulesinin te • 
pesinde çarliston 
yapmış. Ve ge
ne ayni yerde ellerile tutunnrnk a
yaklarını havaya kaldırrnııtır. 

Amerikanın ısim babası 
Amerika kıt'a 

ama Amerigo 
\1 cspuçi' nin js
minden alına -

1 1 rak, Amerika Dünyanın en fazla ada e i insnnı 
denilşimşitr. Bu 

!Alau. P. Mid bir İngilizdir. Hiç ismi Amerikaya 

güçlük çekmeden vücud adaleleri - veren kimse 
. h . . b . k'ld .. t Valdsmüller isim 

nın epsını, arız .fe ı e gos ere - 1. b" Al d ..., 
k .1 • • ı ır mnn ır. 

bilmekte ve amını tamamı e ıçen I Bir F rans.ız ko _ 
çekebilmektedir. lcjinde muallimdi. 
....-.---.... ··-------..._.. _______ ·········-······· ... ·-------

,G$N~ 
Diyelim ki darısı biz in.sanların ba. başladılar. Herifi korkutmak için bir Oene boş bulunup pot kırdım: vala:-ını gezecektik. 

tınn. Çünkü çok meıılyetlmiz var/iki sil4h attım, biz yetiştiğimiz zaman - Bltpazarında falan mı? Gece hırsızı d~tum dedi ki: 

anıma bunun Yanında da öyle ku - herif çavlağı çekmişti. Arkadaşda da Bir rehberimin bir de benim yüzii_ - Ağabeyim kabul ederse, bu ak_ Yeni evli bir erkek okuyucum -ı tarafları görmiye kendilerini alışbr· •urlarımız mevcuddur t· b · · · derman kalmam~ı. üstü başı kan me baktı: j§am yemeğe bendedir. Ağrına git - dan aldığım mcktubda eliyor ki: mı§ olanlardır. 
bangl&ne lucih edeeei..;;,ı ~':' = ~:::" ,;;:;· !~'::: ~:,,: - Blf,paza.ında ne ~im va. ben.m? mez.e kanıd>kh blm tek de "'"'"' aKamno oeve<ek aldnn. Alo ay- Okuyucum başka b;nı, de evlen-ıreunk 48.fınp kabnl1 bir vaziyette bu- dine gelince· • - Hanı mal alıp mal satıyorum, - Ben içki kullanmam .. istersen sen dır beraber yaşıyoruz. Karımda ha- aeydi, iyiyi, güzeli değ.il de, fenayı 

uyoruz. _ Herifi ·ortadan yok edin 1 dedin de... KoltuJcçu~uk yapıyorsun iı.> • ben yalnız yemek Yerim. zı kusurlar görüyorum. Bu kusurlar ve çirkini görmek. huyu kendisinde 

B~r okuyucumun mektubu 

Aınerika Elenlere 
seyyar hastaneler 

gönderiyor 

Dedi. zanneHim. Dört masalık küçük bir meyhane- bana eza veriyor. Kanm çirkin aa- mevcudken onun da gene fena, ge-
- (Mallın ne okluğunu bilmiyor ye girdik. Ben midemde birer infilak yıhnaz.. Fakat çirkin tariaflan. da ne çirkin taraflarım görecek, gene Kadın kottu, kocasını çablıkların musun a~abey?. maddesi ha1,·ne gelecek olan mezeler- k d V•ı b ı b · - ·· ·· ··ı ek · 

t1 yo egı, un ar enım gozume uzu ec ti. içine çekti. Arkadaşın kanlı gömlcti.. Rehberı'm müdahale ett.··. le karnımı doyururken, gece hırsızı b On . . h. b" Ok k d d 
atıyor. un ıçm ıç ır zaman uyucum en j e aöylüyor: ni çıkarıp blr ta.şın altına sakladık, - Sur,·ya.oe onlar e--.:nc (beyazl arkadneım, pabucunu çıkardı. ne f hl' ki h d. K . 1_• 1 I"." 

takat rahat bir nefes almak kısmet "'" "" _, U b k d ena a a ı, uysuz; ıyemem. ansı çıu.ın sayı mazmıı. rena 

Vo;ington 15 (AA.) - Ka.aandra 
LulUdf.tı vapuru muhtelit 6lhhl yar
tını ınaızem~i ilflçları tam ter -
1.blı sahra has~neıert ~tını ve 
25 seyyar hastane malzemesini h1 -
trıil olarak Klnunu.aani orta.la.rına 
d<>tru Nevyorktan Pireye hareket e. 
decekt.ir. Yunan hükfuneti taratın -
dan verilen bu vapur YuMollistana 
Anıe?'ik.an Kızı.Ihaçı t.a~afından gön.. 
derihnektedir. 

olmadı. Benim attığını silahın sesle. demiye a1ışm~lar •. mal deyince fllJI- yapacak diye hayre e a ıyor um. Böyle söylersem iftira etmiş aııyılı - ahlaklı, huysuz da denilmezmiıı. Ôy-
nyorlar. topuğun<!an küçük bir kftğıd çekti. nm. Fakat ahlakının, huylarını,n leyse daha ne İlter. Ho""na oitmi' _ rini bir çoban duymuş, baktık waak.. a b Cljl be J ... - .. 

b 1. Serseri yüzüme garip bir nazar fır- Bu, .toz il ç am al arına nziyor. hoşuma gjtmiyon cihetleri var.·· !1- yen şu veya bu teferr\;nt üzerinde tan koşa koşa iri ge ıyor. t · · be b b. 
lattıl·tan sonra, omuzlarını silkti: du. Iki ucunu aç ı, ıÇı m eyaz ır te bunlar da beni üzüyor. Ve fenası düşünmek bunlar için kendini üz • 

OOSI İÇİO yap lan bir - Suriye yaman yerdir .. ah bir ta- tO'!Ja doluydu. bu yüzden karımdı\n soğuyorum.» mek, kansından soğumnk derece _ 
fedakAr ık paSoğırdautamb·.ilsem... Ayakk:lbtdan ç kırılan Haç * aine gelmek ... İşte uıl iyi olnnyan 

a Yukarıya yazdığım sahrlar huy budur. Benim ona tavcit em, 
k d • S · "f b' k - Mii.~:ıadenl7Je beyağabey, dedi .• mektubun bir hülasasıdır. Bü- kendi huyunu de~'tirmesi, karısı -Ar Baıraaş~ın. dedi.. ben bu lıer·ıne 8 rsert 1 0 r ff' lİZ8 ere ilAcı alayım 1 t•· · 1 .. 1 • k. · · .. 1 • • fi 

.. un ın98n ann guze , çır ın; ıyı ve nın guze ve ıyı tara annı gözönii-İlAcın niçin yelek cebinden değil de, fena tarafları vardır. Ci; .... J ta·afı. ne getirip on&nn so"umak Y"'rine 
anla.şırmı. 

Çoban, vaziyeti görünce 
- Kaçtan satabiliriz dersin? 

afalladı, Oöil.eri parlamıı:Jtı. 9andalya.sını 

f*] (Zilli), mJde. 

ı8on Poııt.a,.ıuıı edebi romanı: 54 

Aş" la 
Oynanmaz! 

Nakleden: Muazzez T ahıin Berkand 
Siz ne zaman isterseniz ben nıah- ~~rık, ser.keı, inadcı ni~anlı11 mı 

kemeye müracaat eder, boşanma - ıdi~ . .. .. . 
ın12.1 taleb ederim. O valcit bittabi Selıkm ı.oalnbuü~ gladye; duruıht t~bıatlı 
biit " k b h 1 · ·· · alırun ve açı ıt o ugıınu erı;.;eaten 

un a n at en uzenme • b'ld·~· · · · diki ·· ı · · d 
Nesrinin RÖZ bebekleri yaşla par-ı iyi 1 • ıgı ıçı~dr.m ki vaoz erıı:ıı:n ~ 

ladı, kirpikleri titredi, bir tek dam- eamimı ve cı 1 bo u~una bıtıdmd~. 
la " v • k k b nın ii- ediyordu amma u azım te e u-

T lln !'I ... q , ayara eıva ı k d' · 1 d 
2ctin d'· .. Je şaraıaktan en ını a amıyor u. 

e uştu. d V • •LJ!V b b id ... 
- B k · did av lıyorau- Bu egı§111.uge se e ne ı' 

llu2. a ııuz, şım en g Genç adam bunu lrarısıno sorma -

E ] va bu büyük karan verdikten son-'t -:- vet, sevincimden ağ ıy"'rum. g • d b · 
ı. eltlıfirni kabul etmiyeceğinizden o ra şimdi onunla biraz va a aamı -
•aıiıı k mi bir cıekilde konuşmaga hazırlan-.. orkuyordum ki... v 1 ad k 
"u N"srinin hi!lerini bu derece açığa mt§ken buna vakit bu am ı! -~pı 
~jrnaııı ve hatta izzeti nefsini al - tehnr açılmış, hastabakıcı ıçerıye 
\ 0 trrıaktan korkmadan serbestçe girmişti. 
'>l~urrrıası Selimin hayretini mucib - Çok teessüf ederim hanıme -
"'- ~11tu. Karşısında duran bu mu - fendi amma bu ziyaret peklı fadzla 

•adın, on be§ ~ün evvelki ~ı - uzadı, hastam yorulmuş olma ır. 

masaya doğnı biraz daha çettl, etrafı 
gözlerile kolaçnn etti, eğilerek: 

ayakk:apının topu~undan çıknrıldı - iyi tarafı galib olanlara güzel ve iyi on!\ karşı yalcınlılc hislerini çoi'alt -
tına bir mAna vermiye çalışırken, o denir.. Güul görmek, iyi gönnek mP.sıdır. 

(D~nmı 6 ncı sınfada) i~tiv,.nler, daha ziyade giizel ve iyi 

Eğer birkaç gün sonra hastaneden ' kar ve müşfik bir tebessümle mu -
;ıkmak istiyorsa bu ak§am biraz kabele etti: 
kalkmağa, oda içinde yürümeğe - Bu çok güzel bir tecrübe ola
gayret etmelidir, halbuki bugünkü cak ve muvaffakiyetle neticelene -
yorgunluğu bund mani olabilir. cek, göreceksiniz Selim. 

Nesrin yerinden kalktı. Nesrin tam üç gün, geceli gün -
- Gidiyorum efendim, hakkı - düzlü, Selimin mektubunu bekle -

nız var. Yarın gene gelirim Selim. di Ye bu müddet zarfında da, onun 
- Gelmeyiniz Nesrin, bunu ıiz- arzusunu yerine getirmek kin has

den çok rica ederim. Ben ıize ya - taneye gitmedi. Ona bütiin istedik-
zarım. lerini, kalbini yakan bütün hiıılerini 

- Hayır yazmayınız, iıt~em. söylediği icin artık yeniden bu me-
Genç kadının yüzünde öyle bü - edeye avdet etmeğe lüzum yoktu. 

yük bir teessür okunuyordu iti Se • Emniyet ve ümidle beklemekten 
lim ona acıdı ve odanın bir köıe -
sindeki fezlongu düzeltmekle m~ _ baııka care kalmamıştı. Sdimin ver 

1 di~ sözü tutacağına, onu beraber gu olan hem:ıirenin duymaması i -
· 1 - ] • •• götüreceğine o kadnr itimadı vardı çm yavaı ıeıı e ona fU soz en eoy-

ledi: ki gidi g\inü tftkorrür etmediiH hal 
- Korkmayınız., size bumdan de seyahat hazulıklnnnı bitirmiş, 

ne zaman çıkacağımı. doktorlann hemen yola ı;ıkacak bir vaziyette 
beni nereye gönder,.ceklerini ve ha heklı.-mevi münasib görmüştü, 
ıeket güni.imürii hildirec("ğim. Mediha hanım kızının ümidle _ 

Mademki bu büyük tecri.ibevi rine i~tirak etmiyordu. O, Selimin 
yapmak istiyonrunuz, buna manı annesinin itirazlarına kar ı koyamı
olmıyacağım, çünkü bu tecrübenin yacağım ve onun söziinden dı~nn 
pek acı olacağından ve muvaffn - çıkamıynca!'hm zannediyordu. Hns
kiyctsizlikle biteceğinden emınım. ta henüz ç ok zayıftı, miiC"adele ede-

Nesrin kendisine güvenen azim - cek kuvveti yoktu, annesinin götü • 

receği yere hiç ses çıltannadan gi -
debilirdi. 

Ancak, M,.diha hanım bu endi -
şcsini kızma izhar etmekten çekini
yor, o da ümidvarmış gibi görünü
vor, Nesrinin hoz1rlıklanna yardım 
ediyordu. 

Ana kız için bu iiç ı;rün çok uzun 
ve heye<:anlı geçti. Dördiincü gün 
postacı Nesrinin adresine hir mek -
tub getirdi. Zarfın iizeri, titrek bir 
çocuk elile yazılmıştı . Bunun Selim
den geldiğine ihtimal vermediği 
halde hemen kmnın odasına koş -
tu, mektubu uzattı. Ne!rin de yazı
nın kocasının elinden çıktığını ilkin 
anlıyamadı amma kağıda göz gez -
dirir gnd.inncz sevinçle haykırdı: 

- Selimden ... H,.nfü: va?.ı v" -
zacak kuvveti yok, elinin titrediği 
belli. 

- Ne diyor> 
- Yann akşl\m hareket edecek 

vapurla Beruta gideceğimizi 
0

söy -
lüyor. Doktorl:ır bu yazı Lübnan 
dağlarında geçinnesini tavsiye et -
~lcr. Kamaralanmız tutulmuş j -
miş. Yann akşam saat sekizde rıh-

TEYZE 

tunda bulaşacakmıpz. Ne mca'u • 
dum anne! 

Mediha Hanım cevnb verınedi. 
Bugiın için ehemmiyetli olan ı.okta 
ana ve kızın ayrılması değildi. A
caba Nesrin hangı ızurablara, lıangi 
acılara doğru gıdiyordu 1 İstikbal o
na ne hazıılıyordu~. 

Son gün Nesrinle annesi için çol 
telaşlı geçti. Genç kadın kocasını 
meşgul etmek için birçok kiınblar, 
oyun kağıdları, resimli mecmuolaı, 
ilh ... satın aldı. Onun vapurda cam 
sıkılmasın diye birçok projeler ha -
zırladı; hatta, belki de orada bulun
maz korkusile, uzun zaman dnya -
nan cinsten türlü türlü şeker, y cmif, 
çikolıita tedarik etti. Annesi gülü
yordu. 

- Kızım, Berut medeni bir yer
dir. her istediğini bulabilirsin. Bun· 
en tıcy götiirmeğe ne ]• 7um vıır. 

Fakat Nesrin dinlem·yor, jhfyat
lı hareket ctmcği münu .. ib bul yor
du. Selime aid işlerle meşgul oJ..,nlc 
tıın o kadar büyük bir :ındt t ·lu · 
yuyordu ki hiç b ir kuvvet onıı b 
saadeti duvmnktrm m• nt"dcm .. zd 

- (Arkası var) 
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1 k aberleri Askeri 
vaziyet 

Haşerat yuva· 
lannda 3 gün 

Azılı bir katil polisle 
yarım saat müsademe
den sonra yakalandı 

i Hatay -ye Parti 
Karabiga ve Biga 
arasındaki köprüler 

tamir edi idi 

(Baştmıt.fı 1 lnd sayfada) (Baştnrafı 5 lnci sayfa4a) 

değildir, ~ dıt ".'e iç mU.. çakmmı açtl, uqıe beyaz tmdao. 
tahltem. çevrderuıde henüz mııka - kimseye göstermemiyc ~arak, ııs.. 
':~t eden. yani hücum bölgesi ha- raz aldı ve bumunn götflı'dfl . • 

ngresı 
Mardin (Hwıuri) -.- Dört ay 

evvel Şeybmua oğla Hasan adın -
da birisi, bir gece kard~ F aria, 
Davud ve hemşiresi Emine, aha -· 
balarından Şeyhrnus ve Hayriye i
le birlikte Savurknpı mahallesincla 
Aızırın evini silAhlı olarak basmı.ı
laı-, Hızmn kızı Suphiyeyi cebren 
kaçırmağa teşebbüs etmiş, ev bal -
lanın feryadına zabıtanın yetişmesi 
~erine kızı tehir haricinde bıraka
rak firar etmişti. 

Bütün kazaların delegeleri dileklerini 
bildirdiler, ltongre heyeti Hatay için 

çok faydalı kararlar verdi 

Evi bastığı sreec kızın annesmı 
hançerle öldüren ve babasını da 
quralıynn bu a:ulı şerir o günden -
beri zabıtamız tarafından şiddetle ı • 

nmakta idi. 
Şilp!ıe üzerine, geçen gün SavtIT

knpı karakolu birkaç evde ara9tır -
mn yapmış, suç)u arnnmaktn oldu
ğunu hisaedince saklı bulondub'll ev
den dı.şan fırlamıı ve kapı önünde 
beklemekte olan bekçiye ateş ede -
rck kaçmııtrr. Civar evleri aramak
tn olıın komiser muavini Ihsan Lli-

i ve maiyetindeki polis müfreze
si derhal Hasawn peşine tnkılmtJ -
hu ve tchrin dı§tndalci dereler için
de yarım sa:ıt devam eden şiddetli 

. bir müsademeden sonra katili sila -
lüle beraber yakalamağa muvaffak 
olmuf!ardır. Suçla ıehre getirilerek 
adliyeye teslim olunmuı ve tevkif 
cclllmi_qtjy-. 

----------------------
di ede 

Vilayet Parti kongresi 
yapıldı, yeni idare 

heyeti seçildi 
Edime (Hususi) - Günlerden

i>cri hazırlıkları yapılan vilayet C. 
H. Partisi kongresı sona ermiştir. 
Kongre münasebetile kazalardan 
eyeler gelmiş ve Kırklareli valisi İh
san A'ksoy da kongrede bulunmut
tur. 

Ba§tn Parti müfettişimiz Kocaeli 
meb'usu Ragıb Akça, umumi mü -
h:tti,imiz General Knzım Dirik, va
ti Ferid Nomer, başmüşavir Sabri 
Öncy, diğer daire müdürlcrile Par -
tili ve Halkevi ileri gelenlerinin de 
i tirak etti~i kongre Partimizin 
banisi Ebedi Şef Atatürke beş da -
kikalık ihtiram sükutile başlamıştır. 

Kongre heyeti ilk İçtimaında k&
tiblerini ve encümenlerini seçerek 
raporlan, ikinci tophıntıaındn ise 
dilekleri dinlcmi~tir. Alakadarlar 
bunlara cevab verdikten sonra yeni 
idare heyeti seçilmiş ve büyükle -
rirnize tazim telgrafları çekilmiştir. 

idare heyetine şu zevat aeçilm~ 
tir: 

Ferid Çardaklı, Fevzi Scngdli, 
~hmed Fazıl Özverimli, doktor J.. 
J;nail Hakkı Kosk.am, Rıza Alı.bat. 
Hilmi Atakan, Arif Altın, eslı:i Par
ti reisi Hüsamettin. 

Ceyhanın kurtuluş 
bayramı heyecanla 

kutlulandı 
Ceyhan CH~u.st> - Ceyhanın km

tuluşunun 19 uncu yıldönümü olan 
5 KAnı.musa.nı, bugün, oiıılerce ka
sabalı ve köylü tarafından coşkun 
tezahürntaa kut:ıulanmışt.ır. Me:ra&. 
me muayyen saatte bayrak çekile -
rck ve orta mckteblilerin soylediğt is.. 
tiklfıl muşile başlanmı.ş, kiirstiye ge. 
len hatibler tarafından hıı.raretli 
söylevler söylenmiıJ, şürler olnınmUf
~r. Akşama da Halkevi gençleri ta
rafından temsil verilmiştir. 

Son Poıtanın macera romanı: 83 

Tam saatinde Labreche ile Vil -
fort eczanenin önünde bulunuyor -
lıırdı. Plumerot da patronunu me
ıeleden haberdar etmiı ve izin al -
mıştı. 

O civarda küçük bir kahvede o
tu arak beldcmeğe koyuldular. 

Bu bekleyiş çok. uzun sürmedi. 
Eczacı kalfası olduğu yerden sıçrı
yarnk, yolda ve tam kaldmmın ke
narında, o kalabalık arasından çık
snağa çalışan birisini 'tÖsterdi: 

- İşte. işte odur •.• 
Ş:ıhadet parma~il~ ~österiyor -

du. Hemen Vilfort onun elini çl'k
ti, indirdi. 

Genç bir icadın: güzel, fakat be-
ti benzi uçuk aanıın bir kadın ••• 

Nak.l~en: Behçet Sata 
Amsterdam' dan gelerek iletliyor -
du. 

Yirmi yedi, yirmi sekiz yaşında 
kadar vardı. Muztarib, hastalıklı 
olmasa çok ~üzel bir kadın oldu -
ğuna §Üphe kal;nıyacaktı. 

Vilfort bu kadının kürk manto • 
ru içinde son der~a.e zayıf, fakat ha 
raret içinde olduğuna hükmediyor· 
du. Kıyafeti zarifti. Fakat bütün 
halinde fevkalndelik vardı. Yüzü • 
nün boyaları mübalagnlı tuvaleti bu 
kadının bir tiyatro artisti olduğu 
zannını verivordu. Vilfort: 

- Haydi. takib edelim, dedi. 
O sırada kalktılar, Plumerot he

yecan icinde idi: 
- Bir adam öldüren kadmuı 

buralara gelmesine, cesaretine hay
ret ediyorum 1 dedi. 

Labreche eczacı kalfasını kolun
dan çekerek.: 

- Kısa kes 1.. dedi. 
Genç kadının on adım ger.iaindeq 

giden polis memurlan meydanı ge
çerek, o saatte pek de kalabalık ol • 
mıyan Segler kahvesine girdiler. 

Genç, güzel aanpn kadın iki 
genç erkek ve bir esmer kadından 
mürekkeb olan mutad arlcadaşlannı 
buldu. Gitti, yanlarına oturdu. Po
lisler ise onların nazarı dikkatini cel~ 
betmiyecekleri bir noktada yerleş • 
tiler. Onlan tamamıle görüyorlar -
dı. 

Birer bira ısmarladıl<lr. 
Vilfort eczacı kalfasının kulağı -

na eğilerek: 
- Bu kadının o kadın olduğuna 

şimdi emin mi,iniz~ diye sordu. 
- Hiç ~üphem yok mö,yö ... Bu 

çehreyi ula unutmadım ve unutmı
yacağım. Çünkü onu ilk gördüğüm 
dakikada çok korkmuştum. Siması 
hafızama nak<Jolmuttur. 

Plumerot bu itirafta bulunurken 
bir garaon telatla geçiyordu. 

n~e kalan tabyalıınn birer birer - Bu nasıl il~ dtye sordum .. ne9-
tcslım olacaklan Q§IKArdır. len mi Tar? 

Bunanla beraber Bard:iyamn Gfildtı: 

Bfga (Huswıl> - Bir se.nedenben 
tamir edilmekte olan Biga - Karabrga 
§(>Sesi üzerindeki köprfiler ikmal edil
miş ve geçen haftadan itibaren üze. 
rinden kanıyooiar işlemeğe başla _ 
mışlardır. 

l~nlarn 1 7 gün gibi~ ehemmiyetli - Ne ya.parsın, vakte gelince aJm1.. 
bır. zaman kaza.ndırdıgı unutulma- IıyunJ 
mak iktiza eder. Motörlü ve zırhh Gazlerini kapadı. derin nefesler 
krt'alann günde yüzlerle Km. kııte- çekerek çakının ucundaki beyaz tos
debildikleri bu zamanda 1 7 günün la bumunu doldurdu. 
ehemmiyeti büyüktü. Zaten en mo- - (Mal) kullanıyorsun galiba? 
dern istihkamların bile, ordunun u- - Çok şütür efendi ağabeyim is • 

Biga.da. tavuk bastabğı kalmadı 

Oeçerüerde şehrimizde zuhur eden 
tavuk hnstalığı, alınan b:ı.zı tedbirler 
neticesinde izale edilmiş ve İstanbu -
la tavuk gönderilme~e başlanmıştır. 

zağında kaldıkları zaman külliyetli mini öğrendi! 
ağır ve en ağır topçu ile, ağır bom-
bardıman uçaklarına ve ağır tank-

(Arkası var) 
Nusret Safa Coşkun 

lara malik olan ve bunları vaktinde 
birlikte kullanmayı bilen kuvvetli 
bir muhasara ordusuna karşı bun -
dan daha fazla dayanmalan bugün 
beklenemez. 

Lisan işleri 
Biga Belediyesinin bir tedbiri 

Son güruerde tereyağ fiaUannın 
Nitekim geçen aene Mayıs ayının 

ortalarında, nihayet bir iki hafta 
içjnde birbirini rnüteakib düşen en 
modem Belçika istihkam ve kale -
feri bunun en yakın birer misalidir
ler. Bu sebeble şimdiki harb ve va
sıtalarına karşı, münferid tabya ve 
İstihkamlar değil, a-ncak derinliğine 
yapılmış ve daima, tankların geç -

(~afı .2 ne! sayfada) 

daha ziyade yapıyoruz: Birtakım, 
hiçbir gibi... Müstakil bir mana• 
olmıyan kelimeler ki edatlardır IA
hik olduldan kelimenin mevcudiye
tine yapıştıklarından bunlnn nyıra
mıyacağız, hatta garb lisıanlarınd• 
ayrılsalar hile, nefi' ve istifham 0 -

datları böyledir. Gelmedi, geleme
di gibi ... 

haddinden fazla yükseldiğini gören 
çalışkan belediye reisimiz, halkın u
<'UZ ynğ yemesini teminen hafta pa
ran günleri şehrin dôrt medhaline 
birer memur göndererek yarım saat. 
lık yerlerden yağ toplayan muhtekir
leri menetmiş, bu tedbir neticesinde 
yağ !iaUnn derhal 150 den 120 ye 
dtişmU.ştür. Halid Ziya UıakJıgil 

Labreche bu adamı tanıdığı içjn 
bir İşaretle yanına çağırdı ve şun -
dan bundan bahsettikten sonra sa
nşın kadınla arkadaşlan hakkında 
malumat istedi. 

O sırada onlar, kendilerinin te · 
cessüs edildiklerinden tamamile bi
haber olarak. neı' eli bir surette ge
vezeliğe dalmışlardı. Müfettiı: 

- Bu adamları tanıyor musunuz? 
diye sordu. 

- Evet ..• Müşterilerimizdir. Ba· 
zılan sinemada, bazısı müzikholler· 
de çalışırlar. isimlerini aöylemiıler
di amma pek hatırlıyamıyorum. 

- Sakın kendilerine bizden bah
setme. Tatsız bir ııey olur. Böyle 
tatsızlıklara sebcb olmaktan hoş • 
!anmayız, malfım ya ... 

- Merak. etmeyiniz efendim. 
Böyle söylemekle beraber gar • 

son, bu yeni mü~terilerinden hiç 
de memnun değildi. Dükkanda bir 
tevlc.if hadisesi kahve mensublan -
nın ho,una gitmiyccek biT şeydi. 

Bir hayli beklediler. Ötede dört 
ark.adat bazı hikayeler anlatıyor ve 
gülüıüyorlardı. İçlerinde yalnız aan
fUl kadının güliifü cebri bir güliif 

melerine mani olan tank manileri ================
ve lağım tarlnlarile kat kat bezen
miş olan müstahkem mevziler daya
n.Abilir. 

ziin topçusu da, düşman topçu .. 
ateş ettiği esnada bu topçuya mu -
kabele edeceği gibi tabyalara yak • 

Onun için bir Afrika müstahkem 
limanının 1 7 günde düJmeaİ pek 
çabuk ve büsbütün anormal bir 
vak'a sayılamaz. Fakat Graziani, 
ordusunun mütebakı kuvvetlerini 
süratle toplıyarak Bardiyayı kur -
tarmıya gelmek için, bu 1 7 günden 
istifade edememi~tir. ltalyaya var
dıklan haber verilen Alman hava 
kuvvetleri de Bardiyanın kurtarıl -
masına gelmemişlerdir. Bu sebeb -
lerle Bardiyaya, beklediğimiz gibi, 
artık sukut etmiş gözile bakmakta 
bir hata olmaz. 

laşan ve hücum eden düıman piya
de ve tanklanna ateş yağdırır. Ke • 
znlik mfutahkem mevkiin veya o • 
nun tarafının uçakları da tdarruz e
den düşman piyade ve tankların• 
hücum ederek düşmanın taarrus 
kollarını dağıtnhilirler. Bu suretı. 
düşmaın kuvvetçe faile olsa da bit 
miistahkcm mevziin müdafaası u -
zatılabilir. 

Fakat ftalyanlar, anlaşılan, bun
ların hiç birisini ynpmamıcılardır 'Ve 
yahud pek eksik yapmışlardır. O -
nun için de Bardiyanın müstahkeııı 
çevresi bir gece bombardımanı ve 
bir günlük hücum neticesinde l .f 
Km. gibi azim bir cephede yarılmıt 
ve hücum eden Avuııtralya kıt'alart 
ilk hamlede 3 Km. nüfuz etmişler -
dir. Demek oluyor ki, ltalyan topç• 
sübay ve erleri bombardımanın şid
detinden topların başında kalnmı
yarnk mukabil ateş edememi!!ler, ir 
tihkômlann muhafızları da hücuT11 
anında sığınaklardan çıkamıımı"lar 
ve yerl .. rini İ~gal edememişlerdir· 
Belki tabyalar da pek fazla hnrab 
olmuştur. Ayni zamnndıı, anlaşılı -
yor ki lngiliz İstihbarat hizmeti pek 
iyi işlf'~İş ve taarruzun kalenin "'" 
yerinden İcrasını temin etmiştir. Bil
hassa tank torpil (la~ım) sahaln -
nnı evvelden tamamile istihbar c -
derek bunların, ~erek casuslar, va " 
sıtasile ve gerek esirlerden elde O' 

dilecek malumatla gayet doğru h.
Tİtalannı yapmak iktiza eder ki aD"' 
Ia,ılan fngilizler bu işleri pek mü " 
kemmel yapmışlardır. 

1 7 Birincikanun tarihinde Bardi
yayı muhnsnraya ba,lıynn İngilizler 
o gündenberi buranın düşmesini 
hazırlamakla meşgul olmuşlardır. 
1 7 gün zarfında ağır ve en ağır top-

idi. Gülmek.le ağlamak aruında bir 
şey ..• 

Arada bir, diğerlerinin kahknha
ıı, kahvede çınlıyor, polisler birbir
lerine bak.arak bu ne'' eli grupun ko~ 
nuşrna mevzuunu keşfe çalışıyorlıır
dı. Labreche: 

- Onlara doğru biraz daha yak
laŞ8ak... Ne konuştuklarını ~itir -
dik ... 

Vilfort tas vib etti: 
- Haydi, öteki muaya !.. 
Dedi, öndeki bir masa boştu. 

Garsondan bir takım iskambil is -
tiyerek diğer masaya geçtiler. 

Bir taraftan kağıd oynuyorlar, 
diğer taraftan yanlarındaki masada 
söylenen sözl~rin bir kelimeıini bile 
k.açırmıyarak dinliyorlardı. 

Garsonun yalan ııöylemediği ve 
aldanmadığı derhal anlaşıldı. Bun· 
!ar hakikaten sin~macı ve müzik. -
hol artisti idiler. 

Genç adamlardan biri cenub vi -
layetlerlnde bir turne yapmalttan 
bahsediyor, Max i'mindelci genç 
de bu fikre muanz görünüyordu. 

Nihayet programı münakaşaya 
koyuldular. Seyahatte takib ohma-

Fakat her şeye roğmen Bardiya-
nın sukutuna hayret etmekten kert" 
dimizi alamayız; çünkii evvele' 
verilen, hatta bizzat f ngilizlerin vet"' 
diği haberler,., v.öre ltalaynın Lib~ 
ordusu, ve f tal yan hava kuvvetlt.4 
fngilterenin Mısırdaki ordusunda• 
ve hava kuvvf'tlerinden en az bİ1' 
misli üstündü. Sidi-Barrani, Bugbul 
ve Sollüm haydi baskına uğra • 
dılar ve neye uğradıklnnnı bilemi ' 
yerek zaptolundular diyelim. Fnkııf 
1 7 gündenberi muhasara altında bıl 
lunnn Bardiyayı gelip kurtarama • 
dıktan eonra ltalyanın o mcşh
kuvvetli Libya ordusu ve hava ku"' 
vetlcri acaba nerededirler ve ne ol
dular} 1 Yoksa bütün bunlar, sadeci 
birer blöften mi ibaretti} 1. 

cak yol, uğranacak ochirler tesbit ~ 
dildi. 

Mado ismindeki artist ötekine: 
- Botubo§una oraya burııt' 

gitmiye lüzum yok. En hayırh" 
han~isi .ise doğTu o şehre gidelirtt' 
F~ydası olmıyncak yerlere uğra • 
mıya ne lüzum varl .. 

Dedi, programı teklif eclen ce • 
vab verdi: 

- Ben de ona göre bir progrıaJI' 
yaptım ya .•• 

- Bir geceden fazla zamanııı>" 
şimendiferde geçecek. 

Sarışın güzel de söze karıştı: 
- Trende pekala uyunabiliY"'; 

Benim tecrübem var ... Amma b• 
na kalırsa ... 

Fakat sanşın kız. sözüne dc"ı.JI' 
edemedi. Şiddetli ve le.uru bir ök1 
rülc. onu sarstı. Bu ölc.sürüğün P-; 
ıztırabaver olduğu yüzünden ani• 
flhyor, sanki göğsünü parçalıy?~ 

Bu ök.sürü:C bir defadan i~iı, 
kalmadı ve kadının ağzına tu~~ 
mendilin kana bulaodıKını Vıur
eördü. 
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na 

- Lüfer babamın sevgilisidir... - Ben bunu §imdi oturur ynpn-
- Sonra biraz kefal var ••• Bir nm Vasili .. dedi. 

parça kılıç var ••• Kılıçtan sana bir Her ikisi de konuşmak istiyordu, 
yemek tarif edeyim mi Afro). f8kat, ne üzerine komıpcaklardı) •• 

- Ool.. Delikanlı ••• Atcıbğın Vasil: 
da var galiba) 1.. - Afro, dedi, se.ı:ı çiçekleri çok 

- Eh .. babkçılnnn hepsi birru: seviyorsun gnlı"ba) 
yemek pişirmesini bilir.. bu kılıçtan Genç kız içini çekti: 
bir utfı fmn güveci yapılır... - Deliler gibi ••• 

iki genç, balık sepetinin ba§ında Dedi.. Sonra; yüzünde manah biı 
ktı.r§llıklı çömelmişlerdi. Birbirleri _ tebessüm ile, genç balıkçımn gözle -
nin gözlerinin içine bakaıak konu _ rinin içine bakarak: 
fUyorlardı: - Çiçeklerime dok.unanlnra çok 

- Evvela bolca soğun kavurur- k.ızanm ••• 
aun Afro ..• Kılıcı da, ıakaralık gibi Diye ilnve etti. Vnsil, snçıunuıı 
• · diler affedildiğini hisseden biT suçlunun 
ınce .mce sin ••• Güvece nzıcık •1 ka k 
zeytinyağı koyduktan sonm, nlta nazı e n§l utancı ile başını önü-

ne eğti: 
dört parmak knlınlığındn soın.nı o hald Be ff Afr 
d 

o- - o ••. niact o ••• 
Ö§eısin.. Soğnmn üstüne. bir kat Geçen sefer bir bnnm karanfil ko-

bnlık dizersin.. aonra, iki pannnk pnnmştım giderken •.• 
knlınhğmdn soğan .•. Onun üstüne Dedi. Kız dn g:ıüba böyle birce-
bir lı::nl b~ daha.·. En sonra. gene vab bekliyordu. 
dört parmak kalınlığında aoğan dö- Ancnk Vası1in işitebileceği bü 
oeyip fmnn verirsin... Babana da sesle: 
s~y~. • • Y erk.en parmak1arnu du 1 - Sonr~ beıkese. Afro verdi di-
JUDeyesml. ye göaterdml 

Ddikmllıyı di1ckalle Gizı~ b, Deyiverdi. Vasilin yüzü, bir gül 
tatlı tııir tıeb swinıJcrt albi, )apkmnm oldu. Arbdap Hı-

Sana 

İngilizler 
Bardiaya girdile 

kn milletlerin zamıınn olmıyacnk -
br. Asla. Fakat, diğer herhnn -
gi bir milletin de bizim serbest in
kişafımızn mani ohnnsına dn mü -
sande etmiyeceğiz. Yunanlılann eo
nebi ellerde kahnnsmn müsanclc e
demeyiz. 

Yunan milleti, cephede ve geri -
lcrde kahrnmanlıklnr yaratıyor. Bü 
tün meşakkatlere knya parçası gıô:i 
göğüs geriyor. Bu mukavemeti da
ha muntazam v~ muttarid bir ~ek
le koymalıyız. Her türlü mihneti 
tebessümle karşılamalıyız. işte bu, 
bize zaferi temin edecektir. O znfcr 
ki dalla şimdiden bizimdir. 

risto ile karnrlaştırdıklan gibi o za
rannz. küçücük yalanı söy]iyemedi; 
kız tarafından kovulmağı göze aldı: 

- Suçum o kadar büyük değil 
Afro.. dedi, bana iıılemeli brr çevre 
vcrmitıtin.. Omuzumdn idi, kim "9cr
di diye sordular, heyin kızı dedim. 
ya bo çiçek dediler. Kendim kopar
dım diyemedim. Çevreyi verenin 
çiçeği de vermiş olması güzel bir 
şeydi.. Onu dn beyin kızı verdi de
dim ••• Fakat, Meryem ananın w 
kucağındaki mukaddes masumun a
aına yemin ederim ki, bunlan sör 
lerk.en knsdim, yalnız., küçük lıedi -
yeni almış olmamın sevincini gös -
termekti ... 

Vasilin gözleri yaşamn h. Elinin 
tersüe gözlerinin ynşmı sildi, ve tit
rek bir sesle ilave etti: 

- Yemin ederim... Kendimi se
nin Jiwuklun imiş gıôi göstermelC 
aklımdan geçmedi... Ben, adi bir 
balıkçı ... Bir baldın çıplak. olduğu
mn bilirim AfTo .•• 

Yani Kaloyaninin km çeTİk bir 
hareketle ayağa kalktı~ 

- Haydi, §Unun ucundan tut da 
mutfaia aötürelim1 (Arkası ~ 
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Askeri tetkikler 
• (Baştarafı ı nd •yfada) 

ıvetile mDdafaa eden möatahkem 
bir hattan be.ıh biT fCY değildi. 
Ondan aonra denize kadar 300 
km. lik bir açık varsa da buruı 
Belçikanın kuvvetli ve modern tah 
k:imatile ileriden mestur olduktan 
başka bizzat Fransız ordusunun bü 
:rük kısmının bqrada toplanmaaile 
ınuhafaza ve temin olunabilirdi. An 
cak bu prdunun her teyi tamam 
bir taarruz ve hareket ordusu ol -
ınası ve kuvvet ve teşkilatça da 
basmınkile boy ölçütecek bir rad
pede bulunması iktıza ediyordu. 

Böyle bir taarruz ordusunun t09 
ltilat, toıJlihat ve techizatı hasım or
dusunun umum tertibatı dikkate a
lınarak yapılmak . iktiza eder. Atb 
tümenlerin makineli tümenlere, pi-
:rade tümenlerinin de zırhlı tümen
lere karıı .. rp dağldt ohnıyan düz 
bir arazide mavııffakiyet ve gali -
blyet ile muharebe etmelerini is -
ternd muhali taleb etmektir. Düt
oıanm mftteaddid rnRkineH, zırhlı 
Ye motörlü tümenlerden mürekkeb 
bir ordusu düz arazide yalnız piya
Clelerle tutulan bir sahra tahkimat 
hattını delebilirler. Fakat geride, 
bunlar Üzerine derhal attlıp imha 
~decek makineli, zırhlı ve .motörlii 
tihnenlerden müreltkeb gayet mü -
~eharrilc ve büyük möaadcme kuv -
Yetini haiz ihtiyat ordulanmız ''ar 
lae bir tehlikeye maruz bulunma -
)'ız. Tabiidir ki çok faal muharebe, 
av ve bombe ~ak filolanna da ka
fi derecede malik olmak gerektir. 

itte Fransanın Majinonun ıon 
müstahkem mevkii olan Montme • 
ci' den sonra, denize kadarki aaha
da Franaanın yapacağı bu idi. Hal
buki o, fimal doğu yani Almanya 
cephesine tahsis ettiği umum sey • 
:rar kuTYetin yartSJna yalı:ın bir 
miktannı Majinoya tahsis etmiı ve 
ancak mütebakisini MaHno ile de -
niz araınnda bulundurmu~tu. O 
balde Majino neye yaradı~ 1 Filva
ki Almanlar cepheyi Amien~· e ka
Clar yardıktan ve birinci Fra1UlZ 
ordular gmpunu diğerlerinden ayır 
Öıktan sonra Maiinodan ve Alp • 
hrdan bile birçok tümenler geti -
ıilmit ve hunlarla Aiıne - Oiae -
Somme nehirleri cephesini kurmaya 
çalışmı~lardır; fakat muharebe aa -
Lat!ına parça parça gelen ve giren 
kuvvetlerden hayır olmaz. Bu se -
heble Majinoya daha bidayetten 
(tibaren aııgari kuvvt'tler taheis e -
tierek mütebaki kuvvetleri hazır 

blara\- solda ihtiyatta tutmak la -
~mdı ve zaten Majinoyu ill18 için 
bu kadar masraf ihtiyanndan mak
nd da hu idi. Yani ordunun Al -
l:nanlannkine na7aran sayıca far -
bnı tellfi etmekti. 

Gamelin iıe Majinoya güven • 
inekten zivade Meuse nehrinin Se
Clandan Namur'a kadar, sarp ve 
'f'ahti FTansız ve Belçika Ardenne
lerinden geçen derin ve dilı: yrıtağı
nın pclc kolay müdafaa edilebile -
ceğine inanını~, ondan sonra yep -
yeni Te asrt Belçika tahlcnnatile 
Holandanın müstahlı:em Albert ka 
nalına büyük ehemmiyet vermiş -
tir. Elhasıl o, bütiin bunlaTln yar -
Üımile ve denizle Sedan ara~ına 
tahsiı ettiği yedinci, birinci, doku-

ki müdafaa harb.i tekniğine uygun 
düoebiliıdi. Fakat Alman - Lelı 
harbinde görüldü ki, büyük ölçü -
lerde znhlı araba ve uç.alt istimali 
sayesinde, eılr.i hat tabiyetıi yerine 
artık. hasmın cephesini yarmak, o -
nu parça parça ayırmak ve eonra 
bu parçaları ayn ayrı sararak imhd 
etmekten ibaret olan yeni yıldırım 
harbi usulü muvaffakiyetle tatbik 
olunabilecektir. Bundan başka Al
manlann Lehistanda yaptıklannın 
muadilini Fransada dahi yapmak 
iıtiyecelderi afikirdı. 

lıte Cam elin eVt"el& F ranaayı la
yık.ile harbe hazırlamadıiından ve 
sonra da onun hat müdafaası fikrl 
sabitinin Fransayı yıkmaya baıla 
maauıdan dolayı dü~ÜftÜr. 

Hergün 
(Bqtandı ! 1ld •Jfa4a> 

MJN bundan da ibaret değildir. Da
ha bir çok kusurlarını görüp duru
yoruz. Bilhasaa en çok göze çar -
pan bir kusur vardır ki şöyle ifade 
edebilirim: Tramvay ıncmurlarmın 
d«rTlct mensubu yolculara karıı o -
toriteleri azalmıı, halka karşı mu -
ameleleri de düriitti peyda etmit -
tir. Buna aid birçok müşahedele -
rim var. Bunlar eKiden görülmi -
yen teYkrdi. Şimdi görüyoruz. De
mek ki, tramvay anlhaaında de -
iitcn bir hava vardır. 

Denilecek lı:i malzeme yok, ye -
dek yok da telefonda ve tramvay • 
da görülen kusurlann önüne geçe -
miyoruz. Malzemen.in ve rcdeğin 
bulunmaması ilk knsurdur. hletme
ler, imtiyaz firketleri elinde bulun
saydı, onlar malzeme ve yedek ih
tiyatında kusur etmezlerdi. Çünkü, 
ettikleri takdirde imtiyaz ellerinden 
aridebilirdi. Halbuki, bu ihtiyatsız -
lıiın mevcud olduğunu, ırrketler 
devlete devrediJdikten bir müddet 
90nra, aade iı)etme idareleri değil, 
biz yokular ve aboneler bile biü • 
yorduk. Dünyanın er veya geç bir 
fırtınaya doiru gittiğini ise hep gö
rüp duruyorduk. 

Kaldı 'ki, tramvay idaresinin ıu 
bahaettiiimiz Hatte ıekiz yerine on 
altı araba iılebneai mümkündü ve 
buna kafi ııelecek arabaıı pek ala 
varaır. Bu iıde de, tünelde olduğu 
gibi, yerinde olmıyan bir tasarruf 
hesabı hüküm aürmüı olsa gerek • 
tir. 

Su, elektrik, telefon ve tramvay 
i,letmelerinde alaL:adarların çok 
dikkatli olmaları lazımdır. Bizde 
bu gibi itleri ancak ıcgapkalılarnın 
idare edcbileceiine dair olan eski 
kanaati yıkmak bu neslin borcu -
dur. Aydın demiryolu bugün f ngi -
}izlerin elinde bulunduğu zamana 
niabetle on kere daha iyi işliyor; 
Kasaba demiyyolu Üzerinde bulu -
nan halk da «çok tükür Fran11zlar
dan kurtulduk da demiyyolu işimi -
ze yanyorl» diye memnundurlar. 
lstanbul halkı da bütün bu işletme
lerin bir dününü, bir de bugününü 
dütündökçe içinde ferah ve ıevinç 
duymalıdır. Bunu temin etmek bi • 
zim iç.in bir borçtur: Milli bir borç! 

dluhi.l:ün (/3;.,,'J•" 

E\Jncu ve ikinci Fransız ordulann - 4I••• 
Clan mürekkcb birinci ordular gru - DOK T O R 
pile, ve üstelik f ngiliz ve Belçika Ç f P R U T 
ordularile Almanların ihata hare • Cileiye n Zülırniye miitelıa11111 
ltetini durdurabileceğini umuyor - Beyotlu Yerli Mallar Paun lı:ar-

A N oıaıacia P .. ta aolı:•tı lı:öJesladc 
Ciu. O aanıyordu ki nversten a- Mer--t apartııs .. ı. Tel: 48&iB 
mura ve buradan Mouse nehri bo- .lllİİlll•lllİ••••••••li 
yunca Sedan'a ve Montmedi'ye gİ-
Öen müstahkem bö~elcri ve tabii 
mfrnileri havi kuvvetli hir hattın 
bıtulması maksada k&fi gelecektir. 

Bu tabiye, filvaki bu derece bü
yük miktarda tank ve uçak istima
lini tanımıyan bir rub'u asır evvel-

................................................... 

NetriJu Micliiri: Selim R&C1P llmeo 
ıAJdnı,nt: s. Racıp DıO:Q 

A. &krem UiAKLIGll. 

lstanbul Elektrik, Tramvay ve Tünel iş
letmeleri Umum Müdürlüğünden : 

ı - 4.50 tao beyaz sabun ve 6100 kilo arap .sabunu pazarlıkla satın 

t.ıınacaktır. 
2 - Pazarlık 15/119-il Çarf&Dlba günü aaat 15 de Metro hanının 5 inci 

tatmda yapılacaktır. 
3 - Muvakkat teminat 150, 75 liradır. 
t - isteklilerin parasız olarak verilmekte olan tartııameleri Ien.zım

dan almalan ve ununl veaikaları ve muTakkat teminatları ile illn edi-
len gün Te aaat&e kom.isyooda hazır bulun.malan. (12547) 61----• Dönyamn Methur ŞekercW. ----•ıııı.. 

Ali MUHiODiN HACI BEKiR 
Merkezi: Bahçekapı, Şubeleri: Beyoğlu, K.arakay, 

Kadık6y, Mınr (FJkahire) 

MEYYALi NUGA KiLOSU 130 

Galatasaray Lisesi Alım, Sabm Komis
yonundan: 

26M parÖa. ıa ba.rdaiı, sürahi, nıubtelit porselen tabak, sigaralık, tuz_ 
&uk, limonluk, yem41ik, ~e t.epıııi, et ve peynir makinesi ile çatal, bı.. 
pJt, ;vemek '9e Jrorııı>nato k'fl>Qan 12" lira H kurq muh&mmen be • 
nene &oak eVQtmeye konmUf&;ur. Et.satme 7/1/841 Salı günü saa.t ıı de 
IJIMl Atin alma komiıvoou barıumd& yapılaeaktu. Ak ·temınau 97M 
llradJı:. ~ ft DiıMnelor Gala~ ı. .. =4edif, d~lh 

SON POSTA: 

Türkiye Cümhuriyeti 

ZiRAAT BANKASI 
Jta:ıııhıf tarihi: 1888 

100.000.000 Türk Lirası 
Şubt. ve aJana adedi: 26!5 

Zirai ve ticut her nevi banka muameleleri 

PARA BiRiKTiRENLERE 28.800 
LiRA iKRAMiVE VERiYOR 

Zirsat B&nt.aamda kumbaralı n thba.rm tasarruf besa.blannda 
enaz 50 lira.sı bulunanlara senede 4 deta çekilecek kur'a ile 1L1atı -
claki plAna IJÖl'e 1kramiye d$blac&ktır. 

4 Adet 1,000 Lirahk 4,000 
2,000 
1,000 

Lira 
4 " 500 " " 
4 " 250 " " 

40 n 100 " 
4,000 
5,000 
4,800 
3,200 

.. 
100 n 50 " " 120 " 40 " " 160 " 20 " " Dlkkt.\: Heeablanndaki paralar bir sene 1Çinde 50 lirad&n .. alı 
düşıniyenlere ikramiye çıktığı takdirde "' 20 fazlasile verilecek\ir. 

Kur'alar senede 4 defa, 1 EylUJ. 1 Birineillııun., 1 Mart ve 1 BUi • 
n.ıı t.a.riblerinde çekilıecett.ır. 

SAATLi 

MAARiF DUVAR TAKViMLERi 
Ç 1 K Ti 

FAKATtı Aldanmamak için MAARiF TAKViMi 
ismine dikkat etmelidir. 

DiKKAT ti MAARiF TAKViMi MAARiF TAKViMi 
Jılerkcsi: istanbul Maarif kitapha.nesi. 

Devlet Denizyolları 

MUdUrlUOU 
işletme Umum 
llAnları 

kadar 6 lkincikanundan 13 lkincikanuna 
muhtelif hatlara kalkacak vapurların 

isimleri, kalkış gün ve saatleri ve 
kalkacakları rıhbmlar 

K.ara.aeııls ha"ma - Salı 12 de (Kara<ieniz), Perşembe 12 de (Anka-
ra) ve Pazar 16 da (Ege). Galata rıhtımından. 

- Salı 18 de (Analarta), Cumartesi 18 de (Antal
ya>. Sirkeci rıhtımından. 

- Pazartesi, Salı 9,50 de, Çarpmba, Perşembe, 
Cuma 16 da (Marakıaz). Cumartesi 14 de (Trak) 
n Pazar 9,50 de (Marak.az). Galata nhtunmdan. 

- Pazartesi, Çarşamba ve Cuma 8, 15 de (Trak). 
Galata rıhtmıında.n. Ayrıca Çarşamba. ve Cu
martesi 20 de (Saadet> Tophane rihtunından. 

- Salı ve Cuma 19 da (Bursa.). Tophane rıhtı -
mınd&n. 

- Pazar 9 da (Bartın>. Tophane rıhtımından. 
- Çarp.roba 15 de (Mersin). Cumartesi 15 de (Ke-

mll) Sirkeci rıhtımından. 
tmıJr siirM laattms - Paza.r 11 de (İzmir). Galata rıhtımından. 
imıJr aralık poeUsı - Pertembe 13 de (Tırhan). Galata rıhtımından. 

Not: vapur aeferlerl hat.tında. her türlü maltm.&t ap.tıda telefon nu • 
m.araıan yasılı Acental&nmır.dan ötrenilebllil'. 
Galaia Bat Aceaıaı.ttı - Galata rıhtımı, I,imant&r Ummn MI,. 

• 
• 

dürHilü blnaa altında. 
- a.ıata rıhtımı, Mıntata Uman Rei.1-

Uli bina.sı altında.. 
- Sirkeci. Yc:i cu salona. 

ı-r- y .. 

weı 

to133 
227i0 

İstanbul Elektrik, Tramvay ve Tünel iş
letmeleri Umum Müdürlüğünden: 

Miktan 'l'eminaıla 
M. L 

: ı Paza.ıilk 

günü saati 

1 _ A: Fitil 55,000 187,50 13/1/1941 10 

B • Şerı.'t Pazartesi 
cMuhtellf kalmhlı:M.11 170.000 628,00 11 15 

2 _Yukarıda yazılı her iki kalem malzemenin pazarlık suretile hiza
lannd& gösterilen güıı n saatlerde Metro h&nmda 5 inci tatta eksiltme 
leri yapılac&ldır. 

a _ iaıekliel'iıı, para.sıs olarak verilmekte olan tart.nameleri ıevazun.. 
dan almaları '9'e tanunl veaikalan ve .!JlUVaktat f:eminatıan ile il1n tdi-
laıı ıilD. ve aa\tl komiQODd& ham l>wıınmeJan. &12644• 

lkincikinun 1 - - . -

Bayramda yalllız 

KIZILAY GAZETESİ 
Çıkacaktıır 

İlft.nlarınızı vermekle hem kendinize ve hem de Kızılnya yardım 
miş olacaksınız. 

il AN İlin sahifelerinde Santimi 50 Kr. 
Diğer ıahif elerde )) 100 " 

FiATLERi 
3 üncü sahifede )) 200 )) 

2 nci ıahif ede )) 250 )) 
1 inci ıahif ede 500 )) )) 

MiiTacaat yeri: 
~tanbulda Po.stane karşısında Kwlay Satış bftron. Tel: 22653 
Istanbul Postane arkasında tı.ancııık Şirketi Telefon: 20094 - 95 

Devlet demiryolları ve limanları 
işletmesi umum idaresi ilanları 

Muhammen bedel, mun.kka.t teminat Te cinsi aşağıda yazılı 6 
muhteviyatı malzeme, her Ust.e muhteviyatı ayrı ayn i.ha.le edilmek 
Te kapalı zarf usulü ile 17 Şubat 1941 Pazartesi günü saat 15 de Anka 
Umum Müdürlük binasında toplanan Merkez 9 uncu komisyonlu 
satın alınacaktır. 

Bu işe girmek ist.iyenlerin mun.kkat teminaUan ile kanunun t:ı.yin e 
Tesik&ları ve tekllnerini ayni rün aac.t H de kadar mezkQ.r ko ...... ·., .. _, 
Rei.sliğine vermeleri llzımdır. 

ŞarLnameler paraaız olarak Aııbr& Malzeme dairesinden. Hayd;-ıırııl&lltı'I 
da Tesellüm ve Sevk Şetliiindeıı temin olunur. 
~te Malzemenin lam! Muhammen bedel Mun.kkat 
No. sı Lira Llra 

1 A1Mı cerrahiye 17,487,50 
2,575,00 
6,366,88 

10,492,50 
5,500,00 
l,41i3,7~ 

1311,58 
193,U 
477,52 
786.9f 
"12,50 
258,28 

2 Fizik tedavi cihazlan 
3 Hastane edeTatı (Grup: 1) 
f Hastane edevuı (Grup: J) 

5 Hastane edevatı fGrup: 1) 
6 Hastane edevatı (Grup: i) 

(12491). 

** 
Eskifehi.r cer atölyesi için aa.n'atklr yetiştirmek üzere amele kaydile ~ 

mekteb mezunları alınacaktır. Bunlar bir sene i.'!tihda.m edildik.ten aond 
gösterecekleri kabiliyetlere göre 'OÇi muavinliğine terfi ettırilecetlerdtr. 

~ağı<iaki 19.rtıarı haiz olanlar 13/1/941 akşamına kadar Sirkecid_., 
9 uııcu i.şletme müdürlü~üne bir dilekçe ile müracaat etmelidirler. 

1 - En u ilkınekteb mezunu oldutuna dair şehadetname ibraz e 
2 - 1325 ill 1334 doğumlulardan askerliklerini yapmış olanlar, 
3 - 1337 ve 1338 doğumlulardan askerliklerini henüz yapmailllf ollılt' 

lar. .. 7b 

Maliye Vekaletinden: 
Dantelsiz bir kuruşlukların tedavülden 

kaldırılması hakkında ilan 
Dantelsiz bir kuru~lukların yerine dantelli bir ktırqlnltlar darb ve pi ' 

ya.saya kafi miktarda. çıkarılmış olduğundan dantelsiz bir kuruşlukları' 
31/Ma.rt/941 tarihinden sonra tedavülden bldır.ılmaaı karar!~ 
Dantelsiz bir lruru§iutlar 1/Nian/941 tarihinden itibaren artık teda.d 
etmiyecek ve bu tarihten itaba.ren ancak bir sene mtıddetıe yalnız mal ~ 
sandıltlarile Cumhuriyet Merkez Bankası 4ubelerince Te Cümh~ 
Merkez Bankası §ube.ii buhm:mıp.n yerlerde Ziraat Ba.ntuı fllbele~ 
kabul edilebilecektir. 

Elinde dantelaiz bir tw·n4hık bulunanların bunları mals~ 
Cumhuriyet Merkez ve Zira.at Bankaları ıubelerinde tebdil ettirm.eleıi t' 
Ilı olunur. c903511 el~ 

1 

Ura 

1 IOOQ -• 1000 -1 'llQ -• IOO -• .. -u 100 - l500.-

• IQ - 4000.-.. • - IOOlt-

., 

Türkiye İş Ba~kasına para ya- ı· 
brmakla yalnız para biriktirmiş 
olmaz, aym zamanda taliinizi 

de denemiş olursunuz. 
Ke~ideler: 4 Şubat, 2 Ma - ıı Kumbaralı ve kumbara.sız 

ı Afuatoa 3 İkinc&tef • be.sablannda en u elli 1i • 
vıs. . ~d pı1ır ra.sı bulunanlar kur'an 

rı.n 9 ya • _ ~ da.hil edilırler. l 


