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Ba111:aalar ı iNGiL TERENiN 1 Yeni bir 

'rek tip ·ek ele 
Kararname Vekiller Heyeti 

tarafından kabul edildi 
Fırınlar buğday ununa yüzde yedi nisbetinde çavdar unu 
karıştırarak tek tip ekmek imaline yakında başhyacaklar 

Ankara, 16 (Hususi) -Tek tip ekmek 
imaline dair Ticaret Vekaletince hazır • 
lanan kararname projesi İcra Vekilleri 
Heyetinde müzakere ve kabul edilmi§tir. 
Yüksek tasdika arzolunan bu kararname
nin bu hafta içinde ne§ri mukarrerdir. 

Kararnamenin neşinden kısa bir müd -
det sonra fırınlar tayin edilen vasıfta ek
mek imaline başlıyacaklardır. 

Öğrendiğime göre buğday ununa yüz
de yedi nisbetinde çavdar unu karıştırıl • 
maaı karar altına alınmı,tır. 

karşısında BÜKREŞ Balkan 
Tiirklye .. E~ÇiS~~iN • antantı mı? Biiyik hava 

" Çok büyük ve MUHIM SOZLERI Harbin Balka~l~ra akınları 
Hava Kurumunun 

faaliyet sahası 
genişletiliyor .. kıymetli bir kuvvet,, Dün şehrimize gelen yayılm~sı ıçın başladı 

Sefir vaziyeti Türkiye tarafından lngilizler Alman şehir-
lngiliz gazetelerinde gazetecil~anlatıyor sarfedilen gayretler lerine ve Fransız 

çıkan yazılar v pur Köstenceden hareket İn 1 sahı"I er"ıne hücum etti!er 
- eda k 1 'lı'zler sahilde top Londra 16 (A.A.) - gi tere 

Londra 16 (A.A.) _ İngiliz mat- er en ngı k l • • Balkanlaırdaki vaziyetin inkişafını 
buatı: · lanan Alman as er enne. büyük bir teyakkuz v_e d~kkatle. ta: 

rn. a d B l" d buluıı:.Aca kı'b etmektedir. Türkiyenın azımlı g iz _ Rumen münasebetlerinin «yakın a er ın e r- • 
kes~mesinden sonra. Balkanlar vazi- g~ ız» diye bağırdılar vaziyeti hakkında neşredilen haber-
Yetile Yugoslavya başvekilinin Hit • - ler ve Bulgaristan, Yunanistan, Yu-
lere Yaptığı Ziyaret Londra matbua- İstanbul 16 (A.A.) - Bir kaç gün goslavya ve Türkiye arasın~a bir 
tının başlıca mevzuunu teşkil etmek- evvel İngilterenin Bükreş elçiliği er. Balkan antantı yapmak surehlc ~ar
tedir. 'kAnmı almak üzere Köstenceye git • bin Balkanlara yaytlmasına mlm ol-

.. Da i!y Mail gazetesi Almanyanın her miŞ olan İzmir vapuru ün öğleden mak için Ankara hüku~etı tarafın-
gun Romanyaya 40 tren getird1ğini (Deva.mı 6 ncı sa.yfada.) (Devamı 8 hıcı ~yfada) 
knyde1tikten sonra. liliz söylemeğe 

salft.hiyetli bir Türk şahsiyeti tarafın. Mı·ııı Mncadele tarı"hı·ne dan yapılan .şu ihtara işaret etmek -
tedir : ~Türkiye yürümek için belki 

taarruzun vukuunu beklomiyecektir. eklenecek bı· r yaprak Gizli Bulgar _ Alman hareket birliği 
Türkiveyi korkutamaz.• 

.,.azete yazısına devamla diyor Bu .,, 
1 
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: Carb cepheainde - Milli Şefin alakaları - Hamdinin 

. hududların çe ı uvar arı 
Yadakı h ır duruyor. Bu, Türki- : çocuğu - Ah analık •. - «Bu millet hakikaten» büyüktür. 
arkas·nda u . t hd" • B . b k. • · L - l" L Ye . h'"rriJet veya emnivetınl e 1- : una ıa at etme ıçın ÇOR ıey aaymaga uzum yoR -

den~:~e:bü.s edecek müstevliler! veya S lıte Atatürk, iıte lnönii 
Onl .. ,~ .... ortaklarını €".ımeğe ha • ) 

arın curwu . \ 
Z1.r bü Uk kıyrn.etU b'r kuvvet .. '-······················-·_._..... ......... .__ .............................. ..._ •• _ __.._ ..... . 
ti çok Y - 4 - Bu kahraman adam, Manastttlı 

r. • t' Tekrar ettiler: Hamdidir. Pek azımızın görebildiği 

Almanlar da /ngiltere 
üzerinde uçtular 

Londra 16 (A.A.) - Hava ne
zaretinin tebliği: 

Bombardıman servisine mensub 
tayyarelerimizin bu gece yaptıkları 
hücumların ba~lıca hedefini Rhur 
havzası t~kil ~tmiştir~ 

Rotterdam limanı da bombardı
man edilmit ve bombaların havuzlar 
bölgesinde patladığı görülmüştür. 
Bütün bu harekat devam ederken 
bombardıman servisine mensub baş 
ka tayyareler Boulogne havuzlaTına 
muvaffakiyetli ve devamlı bir akın 
yapmışlardır. Limanda birçok büyük 
yangınlar çıkmıştır. Öyle ki, daha 
aonra gelen pjlotlar bombalarının 
alevler içinde nasıl infilak e-ttiğini 
tefrik ve temyiz edememekte idiler. 

Bütün bu harekattan iki tayya -
remiz dönmemiştir. 

Sahil hi1mletine mensub tayya -
relerimiz de bu 'R'CCe Calais doklarını 
bombardıman etmişlerdir. Tayya -

Hava Kurumu 17 yaşına bastı 
16 yıl içinde vatandaşların devamlı alaka

larile 75 milyon lira toplandı, Milli 
Müdafaamıza 400 tayyare hediye edildi 

• 

Bulııarlarm vaZJYe l '"tte _ Efendiler. şu sürünmek iste- büyük hizmetler yapmıştır. Kendisi-
Bulı:rnriStanın Almanyaya mu . -

filt olarak harbe gittiğine pek az ~up_ mediğiniz ada.mı tanıyor musunuz} (Devamı 6 ncı sayfada) 

he vardır. Bulgar kıt'alarının ~r -
kiye hududuna doğru ilerlediği soY -
lennmektedir. Bunun hedefi hiç ştip. 
he.siz Alınan kıt'alan Stamas vndi -
Sine ve Sel~nik ıstikametinde Yunan 
hududuna erlşinclye kadar Türk i .. 

relerimiz hiç bir zarara uğramamış- Tükr Hava Kanuna tar:ıtmdan yetİftirilen parafÜlçülenmizden bir grup 
tar. . . . . .. Türk Hava. Kurumu dün on yedi Hüldlınetin iyi bir görüşünün eseri 

Sahıl tayyarelenmızın flu.n ~eTe- yaljına basmıştır. Bu münasebetle olarak kurulan Hava Kurumu on altı 
>:an eden ba~k~. har.ek&tı .;nehces~n~e dün memleketteki Hava Kurumu şu. yıl içinde, vatandaşların devamlı a. 
liç tayyaremız usle~~ne donmeınıştır. belerinde toplantılar yapümış, Ku - l~kalarlle 75 milyon lira gibi büyük 

(D .. va>n• 3 üncü sayfada) 

İnS?ilizlerin 
Afrikada ileri 

hareketleri 
Kahire 16 (A.A.} - ortaşark İn

giliz kuvvetleri umuınt kararg~hının 
n~rettil!;i resmi tebliğ: 

Eritrede şimaldeki kolumuzun ne • 
~l harPket< bir taraftaın devam eder. 
•11.en d'~ •ı<er taraftan Keren etrafında 
taıcv· ıye kıtaatı ahşid edilmektedir. 
. Hab~istanda, Kurmo'k'da yenideUl 

bı~ hudud karakolu işgal etl;ik. 
Italyan Somal~<.ıinde Kismayuda ka 
~~~ız ~uvaffaklyeUn itıkişafı -
tını ettırecek mahiyette hareka -
k~evam etmektedır. 

Y\lda altn,.n e~irler malUın 
N . dc~il 
'"~ohi 16 ( bild 1"~1d·~· AA.) - Resmen '' ıgıne .. 

dilmi"tir. gore, Kismayu zapte-

J ubu nehri b 
lllu'kav oyunca dü$man bazı emct .. · 
rabel d \~o<ıtcrmekt" ve muha-

. er cva.,, ı · esiri · ctm .. '<t,.dır. Alınan 
enn aded' oy • d"l harb l 1 ve ıgtlnıım e ! en 

ma z,.m .. ~in: "kt h .. tnalum d ~., . .n mı arı enuz 
cgı dır. 

Cephedeki Yunan askerlerine nıektub c{ağıbbyor 

ARNAVUDLUKTA Askeri vaziyet 
iTALYANLAR 

GERiLEYORLAR 
Arnavudlukta ve 

Afrikada taarruzlar 
devam ediyor 

Yazan: H. Emir Erkilet 
lngiliz - ltalyan harbi: 

İngilizler ltaJyanlara, her 
tarafta taarruza devam edi -
yorlar. Bingazinin sukutundan 
sonra Sirenaika eyaletini Sırt 
körfezine kadar düşmandan te
mizlemek ve umumi vaziyete 
muvafık yeni bir karar almak 
için İngiliz askeri harekatı mu
vakkaten durmuş gibi görünü -
yorsa da hakikatte Carbtrablu -
suna karşl harekete.devam edil-

mektedir. (Denmı 5 inci sayfada) 

L d 
Abn

16
a7A Aze)rlnde C rumun gördüğü iŞler etrafında konuş bir para toplamağa muvaffak olmu,ş-

c on r~ b yt · • - A'ıımayı malarda bulunulmuştur. (Devamı 8 inci sı&.yfada) 
umartesıye ag ıyan Rece man-

ya üzerine :rapılan ln.giliz baskın -
lan hakkında hava nezaretitıin istih
barat servisi şu tafsilatı vermekte -
dir: 

Gelsenkirshen'in bombardımanı 
infilaık maddelerine sirayet e-den 
yangınlar tevlid etmiştir. 

<Devamı ~ üncü s:ıvfaıla) 

Hitler Belnraddan 
kat'ı CBVab 
bekliyormuş 

Belgrad 16 (A.A.) -Royter: 
İyi malumat alan Btılgrad mah -

fellerine göre, Hitler hususi teklif -
!erde bulunmu~ ve şimdi Yugoslav
yadan kat'i cevablar beklemekte -
dir. Hitler Yugoslavynya ıimali Ar
navudlukta Drim vadisile Karadağ
lıların scnelerdenberi istedikleri lı
kodra ıehrini, 30 kilometre kadar 
genişlikte bir geçidlc Selanikte F..ge 
denizine bir mahrec ve Ohri gölü et 
rafındaki araziyi teklif etmi,tir. Bu 
arazi Cörice ile Yunanlıların zaptet
mlş oldukları djğer aehirleri ihtiva. 
etmektedir . 

Buna mukabil Yugoslavya, Ma -
caristana ve Bulgaristana geçen 
harbde kaybettiklen üç vilayeti ia· 
de edecektir. Keza Yunanistanın 
akibetine alaka göstermemesi ve 
Alman kıtaatı Bulgaristan yoüle 
Yunani.atana taarruz ettiği takdirde 
Yugoslavya.nın alacağı vaziyetin tav 
zihi istenilmiştir. 

Belgradın salahiyetli mahf elJerin-ı 
de Hitlerin bu tekliflerinin kabul e
dileceği :zannedilmiyor. 

1 

Beşiktaş dün lig 
şampiyonu oldu 

• Galatasaray I. 
3-0 mağliib 

Spora 
oldu 

lstanbulspor dünkü galibiyetile Milli 
kümeye girmek hakkını kazandı 

Betiktq • Fenerbahçe maçından heyecanh bir safha 
(YazlSı 7 acı &aJfada) 



2 Sayfa 

lr H~~ün 
Bar, sınema, kitab 

' Muhittin BIJPD 

ir zamandanberi Beyoğlu 
caddesinden geceleri gc -

çerken bir ,s~y dikkatime ça1'pıyor: 
Barlar. Bunlann isimleri, bittabı sa
yıları ile birlikte çoğaldı. Asıl ch'k -
kate çarpan bir hadise de, barların 
kapılannda ~esimleri gösterilen ar -
tistlerin yerli ve ekseriyetle Türk ol
masıdır. Üçiincü bır nokta olarak da 
~una dikkat ediyorum ki ınüdavim -
ler de, ekseriyetle Türklerdir. Eğer 
merak ıedip birkaç gün bwilan do -
bşsam,. hiç şiiphe.ıiz. göze çarpacak 
daha pek çok şeye tesadüf edebili -
rim. Fakat, bunu ~ apmıya muhtaç 
olmaksızın gelip goç~rken gözüme 
çarpan veya !kul~ın•.> yetişen teY -
lerden anhyoru.n ki bu barların için 
de, şaşırmış bir nesl:n hayat facia
~ıından başka bir şey yoktur. Bu fa
ciayı daha yakından görmek hiç de 
güzel birıey olmıyacağı için, bu tet
kilci yapmıya lüzum görmüyorum. 

Kimdir bu, ııan'atla hiç bir alaka
lan olmıyan genç artistler~ Kimdir 
bu gençler ki, bu barlara gidip para 
sarfedebiliyorlar? Hiç süphesiz, bi
rinciler, «modernı> liği hazmeaemi
yerek baş~n dönmüş ve yere yu -
varlanmış biçarelerdir; aklımın er
mediği şey, ikincilerdir: İstanbukla 
Türk gençleri için barda sarfedıle
cek bol "kazanç sa.has. yoktur. Bun
lar parayı nereden buluyorlar? Biz
de bar, ucuz girilir ç.ıkıhr bir yer de
ğildir. Acaba, bu gençler, hep mi
rasyediler al~yı mı? Hangi m!Tae~ 
Yiyebilecek miras d.ı kaldı mı) Zih
nime bu tarzda bir tak:ım auAUer ge
liyor; ceva.blaunı veremiyorum. Ni
hayet, kani oluyorum ki bu barlarda 
içine girip içtimai bir anket }'a'Pacak 
olan bir gazeteci için hayli e1acercsan 
ve acıklı mevzular !bulmak Jlııd,ildB. 

* Sonra, sinemaları gözönüne ge -
tiriyorum: Dolup dokıp bopla!l bu 
ser,güzeşt üniversitclerj, bizim mem
Jekette yeni neslin en başlıca mü -
rebbisidi.r. Genç nesil, Avrupayı ve 
Amerikayı sinemada ogreniyor. 
Muaşeret usullerine dair yeni neslin 
öğrendiği ~ylerin pek çoğu bu ye
ni zaman perdesi sayesindedir. Coğ
rafya, sinemada, tarih sinemada, 
felsefe sinemada, hülasa, bütün ha
yat oradadır. Her yerde onllll bah
si: Tramvayda, radyoda, aalonda, 
sofra başında veya mektebde. Her 
yerde onun re.;imleri: Gazetelerde, 
duvarlarda, el ilanlarında, meeuıua
larda. On yaşında çocuklar gör -
düm ki sinemaların temaşa saatleri
ni, mektebleriuin ders saatlerinden 
çok daha .iyj biliyorlar. Hanımlar ta
mdnn ki, keodilerinin Amerikalı 
falan veya filan artiste çok benze
diklerine hakik~n kani ve bun -
dan dolayı da mairurdarlar. Hatta, 
kendilerinin falan F ranı.ız, :yılhud 
filan Amerikalı artiste. ~ok. benze -
diklerine kani olan ve saçlarını oma 
göre tarayan deli~anlı.lar var. Kt'.n
di kafasında veya kendi kalbinde 
sinemaya o kadar yiiksek ibir mevki 
vermiş olan anneler gördüm ki, ço
cuğunun kendisi ile birlikte sine -
maya g1tme9İni gayet tabii görü -
yor ve hatti, onun orada o yaJ için 
haram olması. lazım ;gden ıeylcti öğ
renmesinden korkmuyor. Hülasa, 
memleketin en mühim ünivemtderi, 
isterecniz !fakülteleri, ıtineraalardır. 
Hatta, tercüme derslerini, türkçeyi 
de onlar öğretiyorlar ve galiba da 
türkçe bundan dolayı, güncen güne 
harab olup gidiyor. Memlekete ec
nebi ruhu onlar vaaıtaııüe gmyor; 
yeni Türk «münevverıı lerinin göz
lerini, fakir Anadolunutı soluk u -
foklarından .alıp yalancı parlakhit 
ile Amerikay;ı doğru sürüp götüren 
kuvvet, sinemadır. Bızde üstündeki 
yalancı hayatın parlaklığı ile ka -
masan gözler, aıtlk Anadoluyu gor
mez oluyor; oracl<ı.ki donsuz çocı.lk
ları unutturan küçük 5İnema artistle
ri, bizim yavrularımızın idealleri ol
du. Shirleyin resminı koynun·.\ alıp 
yatan ıküçük Tiiık k.ızmda.ıı, ~ünüa 
birinde Fadimeye bir hayır gele -
ceğine inanan varsa şaşılacak bir şey 
olur. 

Öyle zann>!cliyonım ki, Beyoğlun
da ıı:-ünden gÜııe S&yıla--:-ı ve mii§te
rileri artan barla.Tın ısakinleri de, 
müdavimleri de yük.ek etüdk:riwı; M,.. 
nemada ya.p!'Dlf olardar a.raıunda.n 
çıkıyor. 

* Geçen ı;in, Türkiyenin kitab ,pa-
zıırı olan B.:bıilide ıPİyasarun faal 
bir kitabcısı :ilf', aiıf! veri~ hakkın.dal 
konu,,cıuyordum. Ond'ıan öğrendiği
me göre, Türltiyede en çok .satılan 
kit.ah, .mekteb kitabı, ondan sonra 
roman ve hikaye~ir .. Mekt.eb kitab;-j 
lannın satış mevıı:ımı socı:t erdi mı, 
kitab dükkanlırı aindc. avlamıya 
baŞlzyorlar. Günde vasati ola~ak 
on liralık kitab satamıyan kitabcı az 
değildir. Ağır kitabiarı ancak mü -
tehasaıslar aızyvdar. Bunlar da pek 
azdır. Orta kitab, memlekete her 
bakımdan f.ıydnh olacak bir miİrıe\'
ver kütlea.i. yetiFi.nnekte amil olan 
hafif ilmi lcitaib, ltemen hemen hiç 

Çalışmanın semereleri -

Baba dütünmeyi biline, çocukla~ daima neı'e içinde gorunuD112. &••····-·· .. ··················-···············-···· .............................................. ._... ............ _ ................. _ .................... _______ .... -.... ______ .... _ ................ . 

la harbin j 
en kudretli 

casus 
kadını 

Fransız donanması Söz Arasında 

Eğer Hitler, yaptlğı siyasi tazyikte 
muvaffak olursa lngiliz donanmasının 
vaziyetini ağır bir şekle sokacaktır 

Bir ayda 1531 dans 
havası çıkaranlar 
19 38 eeneei Haziran ayında Al

man kompozitor~m tam i S 3 1 dans 
havası çıkararak 
bfr re~or lesi:ı 
etmişlerdir. Bu 
havaların hepsi 
hafif musiki e - rzı;;;;;ı;;;i;i;i;ii~~ 
serleridir. De-~~=:;;~ 
mek oluyor ld, 
günde 50 parça 
hazırlanmıftıT. O ay iç\nde bir or
kestra heyeti bu dans lıavır.lanmn 
hepsini çalmak i&tcmiş, fakat amak 
30 tanesini çıkarabilmiı:tir. 

Garibi udur ki halk yeni :we 
meçhul hav:;ılar çatmakta o'lan bu 
orkestrayı ~ic beğetunemiştfr! 

* ltalyada mankenler 
mektebi 

1 STER NAN, i STER iNANMAt 
Gurielerdim biri: 
.....ıKravatJı erkruuha.rblerden ba~ 'i. 
Kaç ~ler, ~z. :Memlek re .kaç vatandQŞlıD kravat takınak.. 

ta olduğunu gösteren bir lsl~ı heniiz ynpılmamışttr. Hem sivtl er-
ikinıharbı Jbçin sadece kravat takanlar a.ra.sında raınalı? 

Kravat takmıynn :kadın, iŞçi, köylü, Tençber de müntazam ve :fabri bir 
i§ ola.ra.k ayni \'azi1eyi üzerlerine a:ımannşlarmı dır? .Bepimtl. ayni haii.. 
tanın fuıerine eğilerek, ayni muadelenin halli ile meşgul değil miyiz? 

Anlaşılan bu, ha.rb za.mamnda harbe gir&'n g.i.rme&in iller memlekette 
beliren bir &nri hastalık halindedir. 

Takriben ıbir yil kadar evvel bir Fransız gazetesinde görmüştük. Ora
da <la bi2Am Mehmed ile Ahmedin kar.ş.llığı olarak Durn.nt ile Dupont'un 
birer tadeh bira önünde harb muaddelelerini m.aBJl hallstme:Ct~ oldukları 
anlatılıyordu. 

ıEvet kravat .taka.nJann erk&nıharblik yapmalal'l, yalnız erkfı.nıha.rblik 
Jlll ya, ayni :samanda da birer diplomat ve birer ıltlhin kesilmeleri ha.rb 

za.mammn doğurduğu bil' hastalıktır. Yalnız dikkat ettik, tecrübelerden 
öğrendik, bu hastalık en ziyade harbin siikfın de'Vl'elerinde, çarpı.şmı!a 
takaddüm eden hazırlik ı<afhalarında şiıddetleniyor, scınııa çarpışma. bir-

denbl.re balJl,aymaa düşünme, müıınkaşa ve muhakeme etme birdenbir~ 
hafifliyor, hatta çok kere dUTilJ'Or, .artık kulak tefsir ve izah yapan sesı 
bıra~ sadıe resmi tebliğ okuyan sese dikllmıştıir, göz tahmin veya 
mutalea 'beyan eden yazıyı geçmiş, sadece resmi tebliğe ve har it.aya 
dikılmiştir. 

Şimdi muhakkak ki, kravatJı erkanıharb veya li§siz d~~om.at. meş~al~.
nin ilk safhasında.dır. Fa.kat bu saflıa sonuna ermek uzeredir. Bır, ıkı, 
nihayet üç ay sonra ikinci ve mühim safha açılacaktır, biz buna ina."'1IYO
ruz, açılacak safhanın son ~fha olması mümkün olduğu gıbı ,ki. üç, 
hatta dört aene da.ha sürecek bir boğuşmanın sa.dece bir safh::ı.,ı,ından 
ibaret kalması da mümkündür. Biz buna da inanıyornz, fa.kat ey oku-
yucu sen: 

i STER i NAN, i STER INANMAI 

Şul>at 11 

Sözün kısası 
Gene afu--
Sözlerimize dair 

E. Ekrem Ta:u 

D ünkü fıkramcla, Gazi Ant& 
bin ata sözlerinden bir t~ 

nesİnİ mevzu oluak almıştım. Her 
hangi bir münasebetle -kendisine 
bundan babseylediğim oralı bir al• 
k.adaş: 

- Bizde bundan da'ha da güzel• 
]eri vardır .. dedi; yazık k.i biz kendi 
<<folklore» müzü layılöle tetkik ede
mediğimiz •.re hepsinı derleycnıecli• 
ğİmİz için bu sözler unutulup ,gide
cek 1 Mesela, derse muntazam de
vam eylediği, bakışlannı bocanıtl 
duda1darından ayırmadığı halde şu· 
urunu, muhakemeııini işlet:nek zah· 
metine katlanmıvan talebeye: {,Bak· 
malda zan8"t ö~renilse, it kasab O" 

lıırdu..» deriz. Te~bih. belki birazı· 
cık galiz amma, vecizliğini sen de 
tasdik edersin. Dikkate değil de ze
kaya ve muhÜl'!'llleye ehemmiyet 
veren bir zihniyetin bizden önceki 
nesillerde de hakim bulundnğanu 
mfo~ahede etmek bilgi ve san'at a· 
ianlanndaki hirçolt ba~aıılamwzı 
izah etmez mi~ 

Sonra bir d.arbımeselimiz daha 
vardır ki insan iradesinin olur ol
maz temler alhnda 'kalrruyacnğınt 
ve kalmama.mı ifade eder. 
«~ğin yorulduğu yerde 1mn 

yapıhnaz 1. ,, 
Evet: lf'iları böyl~ istedi, folancıı 

böyle rnünasib görüyor, filanın men· 
faatine böylesi daha .uy.gun düşüyo1' 
gibi saikler ve mü1Rhazalar1a, umu• 
mun nef' ini hiçe sayarak, öncedeıı 
çiziJ_miş bir programdan inhiraf et· 
mek elbette h.atadrr. 1 te, ıeaki /\n· 
tebli biraz ~vvel zikrettiğim söt 
temsili ile bu halciltati beyan eyle
mek istemiştir. 

Ata sözleri, çok defa İptidai ve 
kaba şek.illerine rağmen. 1c1y.mf".tme 
payan olmıyan cevherlerdir. OnTıır• 
daki vuruh, ~::Ja,et we ''ecazet saye
sinde, en ba0 it zihinlere en deri~ 
hikmetleri aşılamak kabil olmuştur. 
Biz bunları :tina il~ derlemeli ve 
ilk ok.ul okuma kitablarına varın· 
caya kadar bunlardan dercelmeli
yiz. Ata sözleri çabuk ve kolay bel· 
lenmek ve hatırda uzun zaman kal
mak itibarile, herhı:ıngi bir mufassaı 
felsefe ve ahlak dersinden, efk~ 
üzerinde daha müessir olur. 

Sonra ata sö?Jeri bir milletin 1"' 
timai ve ah~aki t~kamiilile vakrt" 
dan alakadardır. U tekamülün sıtf· 
halannı ve merhalı-1e:ini onlar 'bti9" 
bütün isaret edemezİP-r<>e· ele. nnls• 
şılmasına büyük yardımları do'ktı• 
nur. Bu itibarla. unutulmaları ve 11Y 
mal edilmelc:>:-İ caiz değildir. 

Bilmem, beu böyle düşünöyo: 
rum. Ve ııayed sen de berıitrl ayııı 
fikirde isen bir ftkra d.t bu mevıe 
üzerinde çırpıştınrak erbabını ıkat 
edi"\"er. 

Amma, diyeceksin ki bu ata söıt• 
leri bugün için itibardan dü~mür: er 
ki pi:iskü şeylerdir .. ve «Es'kiye rai
bet olsa. Bitpazarm'l nur yağarı.:M.• 

Nasrettin Hoca me;~mm.ın de& 
ği gibi: 

- Sen de hakhsın ınuhzir efen' 
dil e. cttl~m rc:..aıu 

Bir Portekiz heyeti 
lngiltereye gidiyor 
Londra 16 (AA) - Bugüıı 

Londr~nın. ~~~~iyet.~ k.ayrı~~ları'?. : 
dan ögrenıldıgıne gore, lngıliz hu 
kllınetirrin daveti iTizerine yedi sÜ ' 
baydan mür~kkeb bir Portekiz as • 
keıri heyeti Ingihcreye ~elmdcte • 
dir. Bu heyet, İngiltel'$İD harir 
gayretlerini ve ingilterede vr. bil • 
hassa Londrada hava hücumların' 
karşı hava müdafaasının naSll işle • 
eliğini yakından tetkik eyliyecektir. 
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Telgraf', .-eıe~oa _Ve '!'elsiz llaberleri 
lalin eye 

Veri Urken 

•••• ,.... 
haurlıklan 

Buyuk hava 
akınları başladı İngilizlerin 

ltalyaya yeni 
akınlan 

italyaya inen 
paraşotçolerin 

maksad ve hedefleri 



C Sayfa. SON POSTA 

( Şehir· Haberleri J 
ikllsad Vekili j T raınıa ylarda tek bilet 

bugün şehrimizde T T M ··d ·· d ·· 
tetkiklere başlıyor um um u ur un 

Ankaraga gitti v elril bıilhaaa pamıılt ipliii 
luuarrtantuini11 tatbilri itik 

meıgul olacak 

Evvelki gün A.nmadan ~ -
mize gelen İkhMd Vekili Hümii C:• 
kır bugün İktıııad Vekaletine bağlı 
daireleıdc tetkiklerde bulmuu:aktır. 
Vekil şehrimizde bulunduğu müd -
det zarfında bilhaua koordinasyon 
heyetince neşredilen pamuk ipliği 
11&11ayii mübayaat V<: trvzio.tı hakkın 
dak:i branıaınenin tatbiki jşile meş
gul ol t.calttır. • • 

Sümerbank yerli mallar ıdaresı 
pamuk ipliği toplama ve tevziat ~ 
ni bizzat idaresi altına almııhr. 

Medleketiınizde halen pamuk 
ipliii imalatı yapan 1 3 fabrikada 
yerli mallar pazarının birer mü 
mcssil.i bulunacaktır. Şehrimizde 
bulunmakta olan 1ktısad V ekileri 
aanayi tetkik heyet1 re1S1 Şevket 
Süreyya ile tefti1 heyeti reisi Mus
tafa Nuri Aml da pamuk ipliği teY
;ı:ij işi etrafınıl• tetkikler yapmalt
ta.drrlar. 

Y eıli mallar pazarları memleke
timizdeki oa.muk. ıpliai fabrikala -
rına aaokl..nnı emri albna a.bnıftrı. 
Bu fabrikalar.ııın imaliıtı ihtiyaca ka6 
gelmediği takdirde hülllınet hariç -
len itbıali.t ye.pacaktır. ----

Haliçteki kazanın 
tahk "katı bitti 

Haliçte vakubulan, •Baflliu 
isimli bir romoB.örWı paı~aJıwımuı, 
yanındaki mavaamn batl!IMI ve bir 
kitinin ölümü, üç kitinin de yarala~ 
malarile neticelenen htcia etrafmda 
müddeiumumi muavini Orhan Tui
rak tarafından yapılan tahkik.at bit
rni~tir. 

Dün de :r zdıiımız gibi hadiıayo 
romorkörün mak~n!sti Ahdull!lhın 
tedbirsizliği ve dikkatsizliği scbeb ol 
muftur. Ağır yaralı olarak Beyo~lu 
tıaıtanesine kaldırılırn Abdullahın 
ıııhhhi duruma dün düzelmiştir. 

Kendisi bugün hastanede ınaz -
nun aıfatile ıor~.ıyı:ı çekilecektir. 

K.iliae kulesinden dÜ§en 

çocuk 
Fenerde oturan 12 yllflDda Kmma 

oğlu i.mo dün oynamak ,.ın Ptner 
kilisesinin çan kllleSne çıkmıftır. Ku
lede oynamata bqlamış, fakat • b;ı
aralık ba.11ı dönerek duftl'dan yere 
yuvarlanmıştır. 

Vücadünfın muhtelif ,erlerinden 
çok ağır surette yaralanan çoeuk .sıh 
hi imdad otomibuile Balat mme'fi 
hastanesine kaldınlarat ~cini altı

na alınmıştır. 

Eminönü Halkevinde dün ak
ıamki konferans ye temsil 
Dün akşam Emmönü Ha:ke"Ylnde 

muharrir arkadaflll'lıZ İ&met H\ÜÜ'Ji 
tarafından (Sahnede Türk kadını) 

menulu bir konferans verllml§f.ar 
Konferansı ınüt.eakıb, Halkevi 8Ö6te
rit kolu san'atk!rları tarafından. ilk 

defa olarak. (Geçimsillik) tonadilii -
ıe, Klemanso'nun mtthar (Saadet 
perdesi) iıSimli piyesi oynanu4, ge -
ret konferans. gerek teMliller alaka 
ne takib edilmiştir. 

Dığer taraftan İstanbul KJııserva -
tuarı şehir armoni.si evvelki akşam 

gene Eminönü Haltnı .salonunda btr 
konser vermiştir. Şef Cemil ı~ 
ida re ettiği bu kon&eTde Wagner, 
Straus, Blzet, Orieg g.bi ~bur kom. 
pozltörlerin eserlerinden parçalar ça. 
Jınmıştır. 

An karada yapılacak temaslardan sonra tek 
bilet ve aktarma bilet projeleri kısa bir 

zamanda tetkik ve tasdik olunacak 

Elektrik, tramvay ve tünel işlet- edilecek ve 1fiatlardak:i küsurat kai
meleri umum müdüri Muııtafa Hul- dmlaea.ktır. Ayrıca aktarma bilet -
ki Ercm, Nafill Vekaleti ~ketler kr sayesinde hoş olarak kilometre 
başkomiaeri Mustafa Arif ile birlik- kateden araba adedi azalt1lmaş ola-
tc dün akşam Ankaraya ııitm~tir. eak.br. 

Tramvay umum müdürü İatanbul Elektrik, tramvay ve tünel ~ct-
tramva:v ,ebeke.mde tek tarife u - mde.ri umum müdürü Mustafa Hul
nlünün tatbiki baklcmda ernlce ki Erenı Ankarad~ tramvay malze -
hazırlanarak Nafia Velı:iletine RÖD- mm temini i şi ve diğer meaelele.r 
derilen proje etrafında Vekaletle etrahnda da alakadarJarla temas -
temaslarda balun11ealctır. Nafia Ve- larda bulunacaktu. 
kalcti bu tek bilet ve aktarma bikt Tramvay idaresinin bir müddet 
projelerim mötehe.•91• bir komia - evvel lngiltereye yaptığı sipari~ler -
yonda tetkik edilme.ini muvafık aör den bazılarına müabet cevablar alm-
mÜftÜr. Tramvay umum müdürü O 
Muatafa Hulki E.rem ile Nafia şir- mı§tır. Romanyaya verilen 5 O tram 
ketler Datkomieeri Mustafa Aıif de ny bandajı siparişinin de yalnnda 
ı,. ko~ iytirak edecck.leıdi.r. 1:eleceği tahmin .,}anmaktadır. Bu 

malzeme geldikten 90ftra tramvay Tek biMt ve attarm'l bilet pro-
jeMO kısa bir zwne•da tetkik Te tebekesin<leki sıkıntının önüne ge -
taedik oha.uclıı& ve clerha.l tatbik çilmi tolacaktır. 
mevlüiııe konacaktır. İdare a:ynca 20 otobüs aıetirtmek. 

Tak bilet .e aktarma biletler üzere bir lngiliz finnaliJe a.u..mış
mer'.iyete tıirdUcten ıonra tram - br. Otobüslerin hemen aıetmlmHi

vaylarda bilet sahftntn aürati temin ae çalııılacakbr. 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~-- ~~~~~~~~ 

Ad iy l \' e:dlinin yenı 
tetkikleri 

San· at mektebleri 
mezunlartnm kongresi 

Sel>rimizck ~aan AcÜ:iye Veki-ı San' at mektebleri mezunları ce -
li Fetbi Okyar ba hafta içinde de mİyetinin yıllık. 1§..pngresi dün Emin-. . ı önü Halkevi binasında yapalmıştır. 
muht9'f adiye daareılerıııd~ . t.et - Kongrede idare heyetinin bir yıl-
kfl:lerde bahmaeaktrr. Vekilin bu 1 lık faaliyeti tetki~ olunmuş, ve aa
arada BcyoiJu adliyesini ve İstanbul nayi uhaaında he.qüa yeni ad>mlar 
ceaa ve tn':kif evini ziyareti muh - atılan memleketimizde, ihtiyaca k:Afi 
ıcmeld' müteh.... yetiftirilmesı için ted -

ır. birler almma111 ve proıpaııanda ya-
Fetlü Okyu, 'bilb.aee.a mahkeme- pılmaaı husuaund:ı tctebbüalerde 

lcrde Matin temini, ~İn çabuk bulunulması kararla~tırılmıştır. 
intacı me.elcaile mqgul obnakta. - Konırede bilhassa ilkokul ço -
dır. cuklanna sanayi iıleri etrafında ma

lftmat verilmesi ve san°at :ıneltteb
lerinin ııanayÜeşıne hareketile mi>-,.. 

Bir ~oklDrlıı gUnf D!< 
aottanndan 

~ savi bir şekilde faaliyet gösterme -
feri hususu görüşülmüştür. 

Kızamığın 
TeılBvt.i :4 

Bunan iÇ'in hekim olmamak ü. 
Jlel"e bir\:Ok fe"1ler ~et: ?e ya
pılmak Jlzımdır. Zira ÖJ'le ~ 
ve mevkiler ft ~r bMll 
olur ki derhal doktor bahmmu. 
Annelerln, babalann ba gıbi .,._ 
zıyet.lerde bilmeleri Te tatbı'k et. 
meleri icab eden ~ tedbMer 
vardır. Birmciai oocut mllhakkat 
yatakta Te aıeak tutulmak lhrm
dır. Sıcak tutaımak meselesinin 
~ı döküntünün kolayfılı:la vaki 
olmaaı içindir. 

Çocuk ve mab."ti yani odası 1>1-

cat olunca kan t.abil m11hftt.ıe da_ 
ha ziyade tenlriim eder. Ve böy
lece kola]"hkla dikünlü nti olur. 
Çocuğa ıhlamur, hofat, çay, &Üt, 
yoğurt gibi şeyler ftriir, tabii bu 
yemekler ilk bfr iki gün içindir. 

İki ~ rin aonra ~ıar. kom -
postolar, biSküvi gibi şeyler de 
l!lve olunmalıdır. Çocuğun ağıı, 
gözleri, burun ve kulaklan nıü -
zaddı taa.tftin mahlür.er ile s.k sak 
~izlenınetidir. Bazı güç döken 
çocuklarda ket.en tohumu lapac;ı 

tatbika 90k muntıktır. Döküntü 
devri hitam bular t'ehnaz çoculu 
iyice belılemek llmrıdır. Çocuiu. 

Mütealti~n yeni idare heyeti se
çimi yapılmıştrr. -------
Otomobll ttstikleri bugfln 

tevzi ediliyor 
Otomobil Jaatikleriniu tevzii ~ine 

bagün Ticaret odU& tarafından bat
lıanacakbr. 

Elde me~ud SOOO kadar la.ti -
iin 2500 Ü İstanbula, diğeıleri taş
raya gönderilecek.tiz. Lastik tevziah, 
her t.ürlii .wistimalin önüne geçil -
me9İ için, vesika ile yapılacakbı. 

şelir tiyatrosu temsi11erinden 
aonra otobüs ifletilecek 

Geceleri, tramvay acferleı:inin er -
ten tatil edilme.stnl Te Beyoğlu ile is.. 
'8.nbuı tarafı kenar semtleri araAm .. 
da minakalenin kesilmesini :lazarı ~ 
tıbara alan Şehir T iyatrosu, ıemsn -
den aonra Aksaray, Şehremiıo.i. ve 
Toptapı ~n otDbü servi& temin et
miştir. Her aqam teIMille.ıden sonra 
Tepeba.p \lyatrosu öııiinden diğer 
ııemUerie beraber bu semtlere de o -
toıbÜ&ler hareket edecekt.ir. 

Göriinmez kaza 
Galat.ada oturan Tanaş i&min.ie bi.. 

ri 10lda giderten birdenbire ayağr 
kayarak dü.tırıüş.tür. Sukuı net.iu!f 
bqmdan alır yaralanan Tanaı, Bey 

oğlu Belediye haa~e kaldırılmış 
tır. 

lbbl on beş. yinni gün ayn bir Bir otomobil kazası 
Kömürden zehirlenen odada tecrid etmelidir. Şö1ör Ali Tuncanın ldaresindek' 

bahçıvan i. Z. Ö. 2223 numarall oiamob.1 Kasımpa4a -
Suadıyede iskele caddesinde 25 nu. __ enu ___ latl7 ________ J11C __ al_&r_ı-.ua_-1 dan geçerken Emin isminde birine 

maralı k~kte bahçıvanlık eden Çer. posaa pahı ~t.nnı rica • çarpm.ı.ş ve bacağından y:ııalanmış-
keşli İsmail Oezer odasına nlciığı yan det' m. .üst taWtnle ıstekNri tır. 
mamış m angal kömüründen zehlrlen- mat:abelesb lı:alablltr. Yaralı Beyoğlu Belediye hastane. 

• sine kaldırılmış, şörör yaJı::nlnnmış • miş ve baygın bir halde Haydarpaşa \...111ııı.._ ___________ _,:' 

Nüm une hastane:s&ne kaldırılmıştır. ==-aa:::a=::ııo:::ao::::c==tır=-• ..,.=-===-==--=:o:::,..==== 

- Ha.san Bey 
dikka.~ etwı illi?-

Pazar Ola Hasan Bey Diyor ki: 

blbnem .. . Şu beyaz pe7nir me- Nihayet. zammı kabul 
&elewıde, ~uccar batıra ettırcıo.ı . 
çaiırL 

Hasan Bey - El'et böy • 
lenkle lllethur: •Liı!la 

;peynir ,ıgemi.si ~· 
sozü de deliştl gitti! •• 

j Damadı tarafın.dan 
bıçaklanan 
kadın öldü 

ı Şubat tarihli 
bilmecemizde kazananlar 

Eama öliirhen 5000 lircuının ı Şobat tarihli bilmecenaiz -lk.ioebir ll.w.si ~ 1-H de 1055 nu ' 
Kaılaya veril.me.ini oaaiyet de kazanan okuyuc~m i.5imle- maralı Mnan Ozbiçer. 

etti iri ~tela ya.:ıılıdır. lsta.ahulda bu Muhbra defteri 
iuna.n okuyucula.nmum hediyelerini (Son Posta hatıralı) 

B. k .. 1 K d Pazartesi, Perşembe C'iinleri öğleden Ankara Maltepe Yaltirik caddd 
. ır aç gun eTVe. uım~aşa a sonra ~ icla.~ alma_ F&zilet apartımanı a numarada Aıut 

Zındanarka111nda oturan Halı! Yal- Ja.n lazımdır T~•-"'a baJuruınl:ıruı -. ... M · M-.. ,... ___ 1..-111 
• • _ı. b" · k E · _._ ,., ..... ay, 3 111.5& .... _.. uÇl'lll,K;U ua-

çıncr •mın:ııe m , :ıyna_:ıası :..ıı - Cıedi,y~ eri ~eri.ne pG5ta. i1e g'Ön- sınıf 4-Ç de 'l73 numaralı Fat.ml 
mayı bıçakla bmından ~ır B\!re tte deril.ir. JSirtnel ?e ikinei ~ ka.. Uçay :istanbul An.adolllh:ssr M ımc§ 
yaralanııştı. Vak'ayı müteakib ya- rıannu., olanlar puteye kmınlnı.:ık fikohl .mıı! -t..A da 279 Serun Yal'lıfo 
kaJanan suçlu, cvvekc akıl hasta- üzere iyi çıkmış binır fotoğraflanıu y 1 k d"" k l t 
nesine tedavi için girip çıktığ• ar: - vnme:lidfrlcr. ı uvar a unya a em ra§ 

(Son Posta ha.tırııll) !aşıldığından ehliyeti ceza;ycsi o lup, DÖRT LiRALIK KIT AB İstanbul Teşvildye Ömer Rüştü so. 
olmadığının teshiti için adliye ta - İncgöı ona okul sınıf 1-B de 496 kak 8 numarada Aytan ö zbttda.k, is-
babetine scvkedilmişli. Adliye <lok- numıarnh Demir sertlba.ş. tanbul DivanyoJtI Hacı Tah.~in actal! 
toru Enver Karan Hafi!in adli tıbda 8 . bü .. k sulu boya takımı ıı numarada Necdet Evliyaz3.de, 1' • 
müphede altına alırunaanın karar ır yu t anbul Heybeliada orta okulu sınıf S 
vermiıti. Burdur jandarma kumandanı bin - de 53& numaralı Ali Kemal OğU2. 

Yaralı Esmcl, kalclırıldıgvı Beyogvlıı ba§ı Emin Yalman kızı Şükran Yal-
Boya kalemi belediye ha!t:ınesinde evvelki giın man. 

ölmüıtür. Böylece hadise de tam Şirley albümü Çanak.kale seferberlik müdüriı oRlıJ 
iııt.a.nbul Kandilli kız lisesi .ıınıf 4- Mehmed Gtimy, Mıığta TUı-gııdreJI 

bir cİna.Jet mahiyeti almıttır. Eama, B de 119 numaralı Meliha Yalçırılı, sokak 38 numarada Kema! Paüı.bıyıJ. 
can ç.ekqiriten. güçiüklc ifade vere- . • -·' 

M.. LL bli k l Menemen Tevfik Fi.ltret okulu SlD" 
bilmiş ve Emn~yet Sandığında 5 bin ure&&e a em 3 talebesinden 8 ınmıarah SadılO 
lira parası olduğnnu eöyliyettk: <Son~ hatıralı) Koşay. 

«- Bu pan.vı k.endısin:: verme- MllAs, Güllük batötretmenl ilmı Alı.na 
diğim için d"madım beni yllrafadı. Güler Erbül, i~bal Cağaloğlu bi.. <Son Posta hatıralı) 
Ölürsem, parayı K'nılaya veriniz,> rinci orta okulu sınıf 1-B de :%8 nu- Ankara cebeci Sakal')'a mahallel 
demiıtir. maralı Nurettin Çelik, İstanbul Ka - İşbaşı sokak ıs nwnarada. Nevin 00. 

Eemanın hundan ba~ka koca11n- clıkö:r Hünkar imamı Putık sokak 60 ran. ZOnguldak Mehmed. Ce!ikd Jlsf' 
dan kalma iki evi ile bit kahve dük.- numara.da Ayşe Yaycıoğlu. si sınıf 3-A talebesinden 1Q34 ıı ınn .. 
Ü.nı da >lduğu anlaşılmı§tır. K.ID'fWl dolma kalem ralı İsmail Ünlütürk, İstanbul SU • 

Halil, iıte bunlara malik. olama- (Son PMia llahr.ıı) leymaniye Yüksekoluk sokak 12 nu-
dığı için psra hırsı ile bu suçu it - Pulath ilkokulu .sınıf 5 de Semahat marada Hikmet Altıok. 
lemiştir. BUda, Lüleburgaz ona okum aınıı s.. Ayna 

Maznun hailmda bbbı adlinin B de 5 ömer Çokgör, Ltanbu1 Bo - (Son Posta hatıralı) 
veıeceii rapora göre, kah eden adli p~i ı~ sınıf 4-A da Mazhar Oörel. İstanbul -K üncü okul mnf 4.A 41 
tahkikata tevessül olUDaCaktır. Dit fırçası 91 .nmnaralı Günıer Amaç. iıtan1Jtl 

10.000 liraya s:gortalı 
bir binada yangın 

tSon Posta hatırahl Amarodköy 21 inci ok1ll ~f 5 ti' 
İzmir Buca, Dutluk aokak 9 nu • !ebe.sinden Remzire CJeBgin, istaııJıııı1 

marada Kayhan Bayender, N?ğde birlnıei ona okul mııf 112 de 341 nu. 
Sakarya ilkokul sınıf 5 talebesinden maralı Nejad Seğun. 

Zabıtaca Galata.da bir mağazada Doğan Tecimer, Tokat orta okul .sı- Kitab 
TOkua geleı1 yangnı mahnda tah - nıt 3-B de 181 numaralı Yusa! A.slan. Hendek ;ııtaymata.m Tevfık NCJ?"I' 

kikat yap.ılmaktadtT. Dit macunu kızı Oüner Noyan. Ankara Snmanp•· 
Galatada Tünd caddesinde Ha - Mer.sin orıa oh.l sııı! 3.l> de 393 zan İtin ııotat 10 numarada Bablı" 

zaruz Nişanyana aid mağaza ev - numaralı Jale Bilgin, İstanbul BeyJı::cn [ettin İdemen, Bayramiç mıı.niratu • 
velki gün hirdenbire tutu§mu§: a- Yalıköy 33 numarada ~ önay, Es- racı Ma'ud oğlu Yusu.t: Kalyoncu. 
lef etrafa sirayet etmeden ıöndiirül
müttür. Yapılan tahk.ikatta yangı -
ıun mağazadakı ü.ğıd ve talaşların 

tutuf'D&llndan zulıur etriii arıla -
ıılmıttır. Bina on bin liraya aigo.r -
tahdır. T alıkikata denm edilıınck -
tedir. 

Hergün 
fBaflarala 2 nci sayfHa) 

yoktur. Bol olan, roman ve hikaye 
ve bunların iç!nde edebi kıymetleri 
olan da mahduddur. 

Hiç tüPhcaiz derin bir içtimai i~ 
~ale içindeyiz. Bu içtimai i.uh.ale, 

Nafia Vekaletinden: 
2812/941 Cuma günü saat 15 de Ankarada Nafia VeklJeU binası ~ 

de malzeme müdii.rliiğü odasında toplanan Malzeme ebiltme tomi.5yo .. 
nunda Ankara istasyonunda vagonda teslim şartile dl'JO,ııh 1'i'ra muha• 
men bedelli 22,080 m 3 çıralı çam kerestenin kapalı zarf waıli De ek .. 
~tme.si yapılacaktır. «Keresteler Aııadolu hattı fizerinde berhe.ngi bir i4. 
tasyonda teslim edilebilir.• 

ı:u.ıt.me şartname.sl ve teferrüatı bedebiz olarak malzeme mildürlü .. 
tünden alınaba'ıt. 

MuYa.ktat temina.ı. c&7t lir& c'TT• kuruştur. 
İsteklilerin. teW mekiuplarnıı manJtkai teminai "Ye tartnamesiDCl9 

Ja:ı:l.ı w.saikle tıuiikte a:JDi c6n -.at lt e kadar mes&Qr komisJana ~ 
buz mukabilinde vermeieri lbııadll. c'l&h -"3> 

bugün için iyi bir nJı iatikaınetinde, 1 ı 
temiz biT Türk kültürü jç;n kaynak R A D Y O 
olabilecek şartlar içinde vuktıa gel- 1-------------
miyor. Babalann. analann ve biz - ~ 1'1/ Z/ Ml 

zat yüreklerinde idealist bir doygu 
tally&n gençlerin vak.itlerini hu ha
h.is üzerine ehemmiyetle çekmek is
terim. İçinde 'bulunduğumuz istiha
leye iyi bir istikame t veımelc:, ona 
temiz, iyi btr a$1k, fazilete d;iş.k.ün, 

yükseğe doğru atılmıyn ça}qan bir 
heyecanla doldurmak lazımdir. 
Yaşadı~mıı: medeni.yet devri, çok 

ağır Te güç bir hayat devridir. Al'a
ba bunu ne vakit öğreneceğiz? 

tJf uf.ittin '2Ji~96n 

Bu harbb en kudretli 
casus kadım 
<Ba..1taralı 2 DCi sa7lada) 

bu kadını öldürmek ve memleket
leriniıR irıtilr.ammı <ılmak için aııd 
içmiokrdir. Çünkü Y othiınko K:was
Mma çok mahir bir casus r>ld11ğ-..ı 
kadar iuafmz bir rnetrcsti. Kendi
aı1e lHr gece geçirebilmeye irnkin 
bulabilmiş bahtiyarların ertesi gÜn 

ancak cesedlerini yataktan çılrar-
mışlardır. Bütün hunlardan sonra 
ve hiiviyetinin anlaş1lmıısını mütea
kıb hayat Yoahimko Kwashima jçin 
bir azab olma)'1 başlamıştır. ('ünkü 
her gittiği ve saklandığı verde Sang 
Kay Çekin ac:f amlan onu atayıp 

bulmaya ve izini meydana c;ıkarma
va muvaffak olmu$lardır. Bu suret
le öklürüleceiini anhyau Japon ca
susu general Roiharanın tavsiye ve 
ısrarı üzerine hüviyetini değiştirip 
Ticn-T sin' e yerleşmişti. Az zaman 
sonra Çin miUiyetpcrveıleri onun 
izini tekrar buldular ve bir gece 
ltetldisini öldürmeye mm·aHak ol
dular. 

Bütün Çin, bu badi,qi büyük 'bir 
harlHn kaz:ınılması ,..ibi te?akki etti 
ve büyük fCJ1)ikkr yaptı. 

8: Saaı. ayan, 8.03: AJans haberle
ri, 8.18:: Hafif müzik (Pl.l, 8.45: Ev 
kadını 12.30: Saat ayarı, 12.33: Gün
düz f~ı. 1%..50: .Ajana haberleri, 13.QS: 
Müzik: Gindin faslı, 13.20: Kanı,ık 
mh1t (Pl.>, 18: Saat ayarı, 18.03: 
Radyo az or.k:estnsı, 18.-te: Kan.şık 
§arlıftlar, 19.15: M"mit: İrnperio Ar. 
jent ino (Pi.) , 11.30: Saat ayan ve 
ajans haberler?, 19.45: Radyo ineeaaz 
heyeti, 20 15: Rad,o gazetesi, 2J.45: 
Vı<>lonseI Te plano aeam1 , 21: Dinle. 
y iel istekleri. 21.30: Konuşma, 21 .45 : 
Radyo orkestr.w, 22.30: Saat ayan, 
ajans ha.berleri. borsa, 22.~5: Dans 
müzitf (Pi.) . 

( T~YATROLAR) 

! 
Şehir 'l'iyatroH 

İstiklal cadde.9il'Mfe 
komedi kısmında 

Akşam saat 20,30 ela 

KiRALIK ODALAR 
Beya2Ud, Weli, Aksaray, Şebreınini 

Ye Topkapıya otobüs temln edilmiştir 

BAŞi:D BIZA TİYATROSU 
21 Şubat Cuma 
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Komedi 3 perde 

NAN ETTE 
Afkua cuıb ~lü, 
SeTinüi hriıii ........ 

NA.NETTE Kahrumuu : 

JENNY JUGO 
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kat&caldlr. 
Pek yakııı.da 

ŞARK 

aaat 

(Bali Dler) 

~--- Sinemasında •••111" 
Doktor Hafiz Cemal 

(Lokman Hekim) 

Oivanyolunda 104 No. da hcrııü• 
hasta kabul eder. 

Tekfoo: 2 1044-23398 

Türkçe sözlii, Sazlı ve Şarkılı 

DOKTORUN AŞKI 
SüLEYMAN NECiB -EMiNE RIZIK 
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Askeri 
vaziyet 
(lla.f*anfı l inci sayfad:I) 

İngiltere Gubtrablusundan da 
İtalyayı çıkarmadan, italyan impa
ıatorluğunun temelini yıkmış sayıJa
IOU. f.TYeke de yazdığmıız veç -
bile Gıubtrablwıund.ı ehemmiyetli 
ltalyan kuvvetleri olmadığından. o}.. 
•da bun.Lan., kıymetten :ıateu Mı-
11r garb çölile Sircnaikada tama -
mile belli olıd~ğundan, Mısrata 
jQerincJen Garbtrabfuswıa doğ -
ru İngiliz matöılü ve zırbh kuvvetle
ri. talıım.inimizce büyük bir müma
aaata çarpmadan ilerliyebiiecekler
cfu. Anlatıldığına göre, eenubdan, 
Yani Fi:ıan ü:ıerinden §imale doğru 
yürüdölderi ve Fizana girdikleri ev
veke habeT verilen bir Har Frannz 
l'Diifrezesi de T rablu.s istikametin -
de hayli yol almıftlr. 

İngilizlerin, Garbtrablusu bölge
sinde bir yardımcılan daha vardır 
iti o da bizzat oranın mubarib hal -

iır. Bu ahali. 7*1'dllll gördükleri 
takdirde, ltalyanlc.trı her tarafta sar
mak ve imha etmek için kafi derece
de tecrübelere maliktir. Elverir ki 
onlara silah. hnl cephane, yıyecek 

para Terilıebilıin. 
Eritrede Habeşistanda ve ltal 

yan Somaıisinde İngiliz askeri ha -
l'ekatı ve Ha:Jeş vatanperverlerinin 
kıyam ve ihtilali büyük ruzla devam 
etmektedir. İngilizler, ltalyanlan şi
mal ve ~imal doğu Afrikadan ya • 
kında çıkarabildikleri, yani bura. • 
Zardaki son İtalyan kuvvetlerini esir 
ve imha eyledillleri takdirde İtal -
Yanın içerisinden tamsmile s•rsıl 
maması mümkün olmıyacaktır. 

İn~iltere yalntz Afrikada.ki hal 
Yan rmnatatorluğuna ağll' darbeler 
vurmakla kalmıyarak. ayn: .zaman
da doğu Akd~zdeki İtalyan üsle
rini tahrib etmekte ve bizzat ltal
Yıın Yanmadasına d.a bava.dan ve 
denizden olduğu gibi simdi de. pa -
raşütı;üler vasıtuile kuadan hüc.wn 
etınr.ktedir. 

Filvaki Cenovıtnın denizden bom 
bıud.unanını takib ed~n günün 
ak•anun.da. ltalyııo çizmesinin Sicil
Y•:va dolfru uzan.mı~ burnunu teşkil 
dı-n Kalabriyava fngiliz parasüt -
dil,.rinin indirilmeıri ~k. dik.kate 
d•ier clıem!nivetli bir va.k.0adır. ln-
11ili:z parasiit~ü.leı:in~ ~lhette bir ta
kım vazifeler verilmi~r. Ancak bu 
vazifeler aeden iha1et olu.raa olsun 
v" bunlar ne derecev~ kadıu ifa e
dilm~ bulu.nuna bv.lun.sun mese -
kn.in ruhu. fNl'ilteı·enin ltal}-ava her 
JreYde ve a~d.devaın a~ d.aı:bele.r 
indirmek azminin ırittilcçe utmak i.
z•r .. dev ... etmesidir. 

Yunan - ltalyan hMbi: 

Havalar iyileşir iyileşmez İta) -
yanlar, g'Cfte Eelen taanazlanna da
yanaımyarak bir :;rerde tutwnmna -
maya başlad•)ar. Herwün Yunanlı -
1a1'a birkaç ehemmiyetli dağ mev -
lı:iile brrıka~ yÜz esir veTerek AYlon
ya ve Berat iıtikametlerinde binı: 
daha gerilremektedrrler. Ywıanklar 
ha!Yan ordu9Uftt1 sahil boyunca tfe
riye atmak planlarından aal:a ~~ -
mıyarafı: bunu tedmi surette, fakat 
rrıuvafrakiyetle tatbik ediyol'lar. Ha
valnrrn iyi ~İfm~ sayesinde Ya -
nanlılann hareketlerini daha çok 
hızlaqtırmal11n beldenelJilir. 

Ahnaıa - /qiliz harbi: 
MalUnı mütekabil hava bombar

dımanlarile abhılta ve mukabil ab
luk.a deniz hareli:etlerinden başka 
şimdilik bir hadise yoktur~ fakat 
Almanlar yakında, hıgmzlere kaqı 
"mumi lıir taarruza geçmek için si
yasi ve a.keri haztrlıklarcla bıılım
duldarı gibi fngitizfl'!r de mukabil 
her türlü ıiyasi ve asken tedbiTleri 
armakradırJa": hatt~ mukabil tn 
ailiz siyasi •~dbirlerinin tedafüi of -
maktan ziyacfc mutaamzone olduk
Jan söylenebilir. E!hasıI, oek yakla
şan ifkhaharın Ballanlarda, Afri -
kada ve Büyük Britanya adası etra
fında ne gibi yeni kanlı hidmkr çı
karacağı henüz bilinemezse de her 
halde çok şiddetli ve büyük muha -
rebeleY olacağı tahmin olunmakta -
dır. Bununla beraber ve kanaati -
mi~ göre Almanların, Balkanlar.ı 
kan ve ateşe boyıyacak hareketler
den kaçınmaları gene kendi menfaat 
leri iktizasınrl:ın olacaktır. 

'F1.'~Wtr~. -
Bir Alman ajım 

Sıriyeden çıkard:yor 
Xısdüs 11 (A.A.) - Müstakil Fran. 

sıra ajansı bildiriyor: 
Alman ajmı Von Bittin~ Ankara 

1'1llle Berline dOOmek üzere arkad&§
larüe birlikte bugün BeyrotU.n hare
~t 8'J!ltittir. Bunım sebebi Fransız 
huklimetinin Alman makamları nez
dlncıe teşebbü.satta bulllt1a.rak bu a_ 
lanın Suri7e ve Lübna.nda yaptığı 
~anda ~wyı&le mevcudiyeti _ 
·~ •rauya tayan olmadığım bildir -

ınış olına.-ııdır. 

tic ~ ~ttJng bir kaç hafta evvel 
tt. 11 bir vaai.fe ile Beyrı.ıta gelıniş -

SON POSTA 

J Hldiaelcr Karpamda 1 

Bu da bir derd 
B ir aiaıua yakac.aktını .•• Kib- - Çiçek çı~annadım. 

Modası geçmiş elbiseleri 120 yaşındaki 
• genç kızın 

riti çıkardım, it.utanan ke
narına sürdüm, uc:ı sıçradı... Ce
ketimin yakasına yapıştı, orayı yak
rnıııtı. 

Bu IUlıTitlere de ne oldu) Kimi
nin çöpü kırılır, kimim sürersin sü
rersiu yanmaz, kimi makineli tüfek 
gibi çat çat çat çatlar, limı de; ~te 
en k.ötüıii bu; sıçrar, inaarun üstünü 
başını yakar. 

- Ya yüzünün hali;> •. 
- Sigara içeriın... MalUın ;ya, 

kibritler SlÇnyor. işte o yüzden bu 
hale geldim. 

* yenilemek çarelerı yüz tuvaıetı Zarif ve şılc giyindiğini bildiğimiz 
bir kadınla karŞl karşıya geldiğimiz 
zaman mantosu nazarı dikkatimizi 
celhedecek. delip deliktiT. 

K alı draper bir yaka dar Te-1 eteğine kadar önüne ilı:i taıafL 
ap tak !L_ b • 

1 halinde a-ılıp geriye devrile- - nuen on, mı e, santımetre e-
ver er • d _ LJi b' · "]i 
bilir. Yakanın aÇlk yerine renkli bir nin e - renıı. ır. parça geçın rıe 
eşarp konuT. Bu renk elhmeye yep- bu mabzur tamamile ort_ad~n ~~}.. 

· b. manzant verir. kar. Eklenecek parça yanluler ıçm 
yenı " l labil V• ibi" o -'-1' d Belden a,ağısı fazlıı bol. yvhnst yün Ü o ~egı g ıp"""- ı e 
dar bir elbisenin etek kısmından olur. . . w 

meharetle kesilecek bir parça )rol Belının .darbğmdan veya lıerhan-
ıtl a-ı·riJerek lı:o11•1 nollaştı- gi bir şeklınden artık hoşlanıhnıyan a arma .. -,. . b ı __ k · 

nhr ve yakaya \,qa.z bir jaho ilave eski bir elbııe - ıı 110BHD ~p çı-
edilirae elbisenin adeta renııi ve u- kanlarak - bolero - etek haline ko-
mumi çizgileri. değişir. nulabilir. . .. .. .. . 

01ll'lığından ,ikiyet edilen Ye bu- Yahud genı'- bu.zgulü n renkli 
·· k'" \,olca ve modeller aıasında ı bir eentürle tekmil bel anlarak el

!ı':d:sı geçmiş bir elbiııe gibi göze bi.eye değitik bir manzara veTile
ltatan bir robun yakadan itibaren bilir. 

Şık bir ceket 
modeli 

)~~) 

Şıkhk bir zeogiolil meaele.i de
ğildir. Az para, büyük bir zevk dai
ma zevksiz: harc:aran paranın erjşe
mediği incelikleri yaratır. İşte ufa
cık bir ceket ki: rt-ngi iyi aeçı1mek 
p.rtile ucuz bir yün?iiden p~kala ya
yapılal>ilirdi. 

il.Son Posta» aın tefrikası: 24 

Kumaş ta olur 
kürkte 

Ayni model kürk gibi kalın man
toluk kumaştan da yapılabilir ve 
astragan biydel' tıpkı modeldeki 
gibi konulur. Pratik, deiifi,k 'b•r ce
kettir. Kalın etekl~ güzel kı, gilnlo
rinde herhangi ince bir mantonun 
yerini tutu. Dah" da şık götü
nÜT. 

·~YALAN~ 
~\(.LEDEN: ME.13Rl.IRE SAMİ 

Mine. de alık. 11i~i. ili c-e-1 nız değil amma, yüzünde gecenin 
vaha venyoı: \'CKabil degı] ef~n • ı okşayıcı peçesi var. Artık yan ka -
dim ••• Annem iatemiyorh> diyor. ranlıkların iç.inde hiç bir şeykrini. 

Sonra da: «Dans etmelİyi.ml Ni - bilmediği başka hayaller arasında, 
ye etmiyecekmitim~. Belki hCJ!Uma 

1 

o da küçük beyaz bir gölgeden iba
gider eğlenirimh> diye dWııünüyor. ret .kalıyor. 
Am~a içinden nğ1amak geliyor. Salondaki cazın qürültülü müziği 

Bütün bu dans eden, gülen ve buraya daha tatlılaşarak vuruyor .•• 
neı' eli gözüken innnlara kar,ı ma· Deniz, atlas fııırtıları ile geliyor, 
razi bir kin duyuyor. kumlar~. azıcık sokulu~ hemen ll~ -

Bu kalabalığm zevkini de, neş·esi-: n~ ç~~lı~or ••• ~'l~çen_rn k~ranhk 
. alan ve yapma görüyor. , hır koşesınde, gorunmıye~ hır ka -

Dl de r_. d' .. b ada duruyor"} dm birdenbire tatlı, ho§ bır kahka -
Sanu ne ıy. ur h ) -1·· 

.. k t ak kadar aydın- ay a gu uyor .• , 
Goz amaş ırac b·J . ıı.:y· • 

1 ırıl büyük salondan çıkı - Neden ı mıyor amma, ıv ınenm 
lık, pm p k d k k' 1 a- akLna Meryem hanımın ı: gençlilc, 

ıklaruı o a aı es ıo o m I l .. .. 1· yor, ış d . M ne güze şey ,, sozu ge ryor. 
d w ı bir ıara.ça an geçıyor. er -, w w 

ıg d' 1 de iniyor bahçe- Yanan yanaklarına dogru, agn mer mer ıven er n • - .. .. • 
· b. k." i!\e gidiyor. Orada da-I ağır, iki da:n.Ia yaş suzuluyor ... ~ır h:1 Tahal b~81neE~ <ılıyor. Geoe yal- ıürü şeyler hatırlıyor... Vaktıfe 

Her feYİ israftan sakınıyor da ne
den gençliğinizi, güzelliğiniz1 hiçler 
uğuruna insaf11zca harcıyorsunuz} 

Gerçi yakamdaki ufak yanık pek 
göze çarpmıyorsa da ben sigarayı 
bırakacak değilim ya ..• Biraz sonra 
gene sigara içmek aklıma gelecek, 
bir kihnt daha çakacağım. İster 
mi.siıllz o da sı ;rasın, yakam<la bir 
ikinci delik h~nule getirsin. Bütün 
gün bir buçuk paket sigara içsnn; 
aksi gibi kibritlerin uçlan hep SJÇ· 

rasa, akşam evime dönerken, ceke
tim kalbur haline gelecek ..• 

* Bu gidişle, günün birinde kolu-
muzdan yak\lıyacak bir dotttumu
zun yüzüne bakınca şaeıracağız: 

- Geçmiş olsun yah~. ne ol
dun? .• Ne vakit çiçek çıkardın? .. 
A~ılanmayı ihmal etmenin sonu 
böyle olur. Artık ömrün oldukça 
çiçelı: bozuğu lralacakstn} 

O da ,a~racak: 
- Ne diyorsunuz canım).. Has

talanan lcim l .. Ciçek çıkaran kim;> .• 
- Kim ohcak sen, P;ek bozu

ğu olma~. 

- Herhalde yeni bir moda. 
Diye düşüneceğiz. 
- Bayan ne kadar da modaya 

düfkünsünüz. 
Soracak: 
- Ben mi> 
- Siz ya, mantonuzdan belli. 
Acı acı gül~cek: 

- Modaya dÜ4künlüğümden de 
ğil, sigaraya düşkünlüğümden bu 
hale ~eldi. Kibritlerin uçları eıçra
dı. Delik deşik oldu. 

* Bunların daha fenası da ol1Jr. Bir 
gözü sönmii~ birine de raslarız: 

- Zavallı felaketzede. 
Der -acmz. Tanıyanlar izahat ,.e

rirler. 
- Evet zavallı, bôritzededir. 
Peki amma, bütün bunlara şahid 

olduktan sonra mı bu kibritler dii
zelecek 1 .. 

r:J tT1'16l .Jlui."4i. 

Daha otuzunda yorgun ve yıpra., • 
m19 görünmü, kırk betinde ihtiyar
lığa benimsemek bir kadın için çok 
aadH. Bu acıyı tatmamak için her 
yaşın icablarını bilmek ve yapmak 
)azım. Bunda ne kadar erken dav
ranılmıa kazanç o kadar büyük o
htr. C Bunlan biliyor mu idiniz ? :J 

20 sinde misiniz? Bir gece uyku
suz kalırsanız, bir giin yorucu hir 
spor yaparsanız. birkaç gün giineşte 
fazla yanarsanız zarar yok.. Körpe
liğin.iz bütün bunları telafi edebilir. 
Ancak ifrata gitmeyiniz ve ~u ilci 
kaideyi unutmcAyınız. 

Agırhgı arttıkça kıymeti 
artan para 

300 .ene ev -
vel lsviçreode pa-

raların kıymet -
feri, mesahai sat-

Amerikada otomobil 
kazaları 

Ame:cikada ya
pt}an ista ti.atikle -
re göre otomo -
bil imzaları ne -•: Bcya.nmayınız. Çolı: lüzum gö

rürsem yan.ıt.lıdannrzla dudaldannm 
hafif pembeleştirmekle kalmız. Pud 
raya Mc lüzum yok. Burnunuzun u
C\:J yağlı da parlıyorsa hu~tle ŞÖ} le 
bir pa~1tCJk puc:lnı dokunduTtlVenr
seni.z, i::afi ... Bu pudra teninizin ten 

ticeainde ölen -
hiyeleri ile meb- )erin adedi, A -
sutan mütena - merilr.anm iatik -
sih oiarak art - lali zamanından-
ma.k.ta idi. En beri girdiği barh 
üstte olan 20 llıa kıymette idi. A - 1erde ölenlere nisbetle daha fazla • 
ğırlığı sek.iz libre gelirdi. dtt. 

.rine en yak!n renkte o1m4'1ıdır. 
Tenden açık veya koyu pudra kul ~ 

-- --.. .... _.. ............. __ W••• ... •·------·--··---· .. ·---· 

lanmalc lüntmu dahıı sonra başlı -
yaca'ktrr. Ruilar,mızın renginde is
terseniz tahii pembeli!dnize en uyanı 
seçersiniz. İsterseniz bir bashlık ol
sun için mod.ı ruj renklerinden bi -
nnı seçerııınız. Cünlcü bilirsiniz ki 
tabii renltJerden ayrılmaması icab 

~N 
' t 

eden makyaj bile vakit vakit mo -
daya ayarak ortaya o yıl modammn 
dMe ve ppka renklerine uyan yeni 
yeni alhk ve ruj ıeakleri ahyor. Biz. 
ce gene kıza en vına.san boya rengı 
ona tıı.biatin Yerdiği renkle~ en ya
km olandır. 

b. Dikkat etmeniz lazım gelen 
ikinci nokta gec,.Jeri yüzünüzü te -

Okuyuculanmclaıı D. E., adreaı- 1 releri mevcuddur. Kocanız ıizin 
nin eaklı. kalmasını iatiyor. Altı ku- tekrar üzüntülere düfl'llenizi herhal
rutluk pul gö:uiermi§. Huıuai m~k- de İatemez. Fakat o da annesi.. ae 
tlılb yazaıe.aklım. Fak.at adıeai vaz.ıh yapsın;> •. Siz kr.nd!nizi onun y~rine 
deği), yazdtiİaı mektubun ~!ine gi- koyup düşünün, başka türlü harek~t 
dip gitıniyeceğinde ııiipheye diit- etmesi kabil mi;> Evvelki vaziyetler
tüm.w _E.aaae".1 çokw .ıuaa. bir cevab ve-ı den belki. anne3i de müteessir ol
recegım. Dıyeccgım ki: mu§tur. Bızzat kindi de Zl\rar gör-

«Ne o, ne öteki, henüz siz bir ka- mü;ı olduğu !Çin herhalde tekerrür 
ıarMzlık içindesiniz. Bana yazdığı- ettirmez sanıyorum. Şimdiye kadar 
nız mdttub o kadar aathi ki. ben iyi ve nazik hareket etmifsin;L, Şiın
birincinin niçin size denk olmadı- diden sonra da öyle olmanızı tav

mizlt-roı-den yatağa girmemektir. Bt,ı 
temizlil cildi!l e'neine v.öre su, sa -
bun. süt. va~lt krem vesair,. He ya
n• labilir. Fnk'lt her halde yapılma -
lıdn. 

ğı, ikinci ve üçüne~ arumda hangi- aiüe edeceğim. 

Patates'i merc~mek çorbası 
Bir çay fıncanı kırmızı ınercimek, 

bir avuc; pirine;, iki ÜÇ ufak havu..;, 
bir iri patates, bir buçuk kaşık sade 

sinin tercih l!dilrr.esi İcab edeceği 
hakkında blr fikir beyan edemem. 
Birinci, ikinci. Te ~uncüye dair 
biraz marumat YCTİniz. Kendinizin 
bunlar lıaklrnıda nete? düşündükle
rinizi de yazınız. Pulunuzu aakby.,_ 
rum. Tekrar 'PUi ,,.C.nde11JMO.nize li.i
zum yoktur. Size '-·.ısusi l>ir me!t
tubla cevab ve-ririm. 

* yağ, tuz biber, orta bov bir soğan. M. K. 
Yağ tencerede eıitilir. Yıkanan Bir ann~n·n (ocuğu üzerinde, ö-

mercimek kızgın yağda birkaç defa denmez haklan vıudıY. Si7 de anne 
piriınde birlikte çevrilir. Sonra lıa- olduiunuz İçlTt bunu takdir ederm
vuc dilimleri, daha !IOnrıt da ince niz. Bu sebebi:! anne oğul darifln
dilimlenmi• patates ilave edilir. Hep lıltlannın uzun ıtii~meeini temen
si beraher valda miimkün olduğu ni etmek borç ohu. Kocanızm me 
kadar öldürülür. Y rtecek kadar rn, bağlı olduib, sizi ıevdijij anla!!•lı
yahud et suyu ve tuz biber ilave e- yoT. Siz de ona kar•ı samimi olu
dilir. Soi!an ııovuld11ktan sonra bü- nuz. Her şevi açıkça kona.-ırıuz. Hiç 
tün olarak atılır. Mercim,.kler ezilip 1 kim9"i incitmeden. arada kendiniz 
'hıı lloluncwa kadar Picıirilil'. de ezilmerlen b;rl.ikte yaşamanw ça-

böyle, tipin böyle gülen küçük biT 1 ceği meçhul. karanlık ve kötülük 
kızı düşünüyor .•• Bu çocuğun, in- yapıcı bir kuvvete de hıncı var .•. 
sanların iyı1iğine, hayatın giiz~Uiii-

1 
Hele bu akşam kinine muayyen bir 

ne De de sarsılmaz İmanı Yardı f 1 hedef bulamadan, tıpkı bqka ~ız
Diinyaya h)ınmlanm" gibi hayran lann sevmesi gibi o da insiyaki bir 
hayran gözlerini açar ve dinlemesi- hisle sade hınç duyuyor. 
ni sevdiği ma.aallan bile, hayat Bir ümid yolu, bir kurtuluı çare
vidlcri kadar harikulade bulmazdı! si görmediği için, herkese, heT feye 

Amma bütün umdukları yalan küsüyor. 
çıktı. Çiçekle deniz kokusunun lıavada 

Kader ona düzen kurdu. Vicdan buluşarak, eevifİp karı!hRı bu bah
dadrnm gülen, söy)iyen bülbül kızı, çede. Mine: <ıAcaba bu akşam ka
sörler mektebinin akıllı uslu ..tale- çıversem mH ..• Simdi, hemen şim
besi yok oldu. Minenin artık ne tat- di körük örüne kaçıp gitsem mi)» 
hlığı, ne ne,· m, ne çahşkanlığı, ne diye düşünüyor. 
de UV!lallıih kaldı. Durmadıtn uğra- Fakat ayni zamanda. hövle bir 
dtib haksızlıklar, lıaysiyet kıncı 17tı- şeyi imkansrz.Ia,tn·an giiçlükl~r bi
rablar onun huyunu bozdu, çiıkin- rer birer ~özünün önüne geliyor. 
leştirdi. Artık icinde. ne doğruluk, Nice bin seyin cahili iken. elinden 
ne de iyilik kaldı nmyor. Kin insa- biri tutmadan, pıınsız pubuz. bu a
nı acılaştıTır. Onun tıu~ yüreciği de cunu bucaVını bilmediği fılrmde ne 
sade kinle, garazla dolu. yapabilir? Nereve gider? Salcl:ınma-

Fahire hanıma kini "ar, hatta Mnı bile bec~remez... Hemen onu 
hazan, ~vet bazı d:>ha hırçın, da- yakalar, tehar zindanına bkrverir
ha acı anlannda, Nazım beye bile lerl isyan bayrağım çekmek idn 
garazı var ... Sonra müphem bir sarf ettiği hu zavallı gayretleri Bu 
kuvvete, iyice manasım kavrayamı- gülünç, \o manaaız. 'bu c;oculrça 
yar amma, mesela hayat veya beşeo- gayretler! Sanli bir sonu, neticesi 
riyet gibi le'fimelerle ifade edebile- vaT mı) 

* Kırklarelinden isminin ve adı. 
sinin gazeteye geçmeaini istimiyen 
okuyucuma: 

Oiyo11unuz ki: 
«Bir altın bilezik. olan aan' ati bi

leğime taktıktan ı ınra ben onu 
mes'ud edemez miyim) J> 

Bu fikirle her iş düzeliyor, dc
mdttir. Sizin içi:-: bugün gaye san"at 
bileziğini bileğini?:e takmak olmalı
dır. Aşk, jzdivaç bahisleri bundan 
sonra da düşünülecek ,eylerdir. 

- Ya o zamana kadar bir hat
kasile evlenirse! 

Diyece!uiniz. Ne olur, evlenebi
lir. O zamana kadar sizin bir başka
sına gönül lcaptırmıyacağınız da bi
linmez ki ..• Tavsiyem, daht'I fazla 
üzerine dü'"1emeni:z, kendi işinizle 
meggul olmanızdıT. 

TEYZE 

Mineyi JW'alara kadar aürükleyip 
getiren bütün o hırçınca alet, bütün 
o ıiddet, birdenbire uçtu gitti. Neye 
yarar ki) Bu maakaraca meydan o
kuY111Un neticesi ne'? Ne kazana
cak) İsyana özenen zavallı küçük 
budala. Mimoza otele dönecek. Ya 
bu akfamın «gazido eafasıfJ) - g8• 
rünüşe bakılırsa - hiç duyulmıyacak, 
yani boşa ~itmiş olacak; yl\ da 
zulmetmek.ten haz alan kaçık kadı
nın kulağına gidecek ve bu da Mine 
için yeni ha'k.aretlere, yeni işkence
lere sebeb olacak ••• 

Mine ürperiyor, aonra da ahtd
mış aciz dolu bir hareketle omuzla
n düşijyor, b3şa e;.-iliyor. E'•et. ne 
yapmabt kalkışl1"93 kalkıfSln. neyi 
göze alına alını., erıreç .yeniJ::ce~ 
niıt biliyor. Hem bir kurtulut umidl 
olmadık.tan 90nra, neye yarar) Çu
pıımak ne diye;> 

Mine kendini, hapaedilmi<ı bir 
kap benzetiyoı... Delice kafeıin 
bir yanından öbiır yanma atılan, 
çJJpınan, acılı başını, lüzumsuz ka
nadLmm boş yere ine.itip kıinatan 
zavalh bir kofll. 

(A.rbn ftl') 
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( Memleket Haberleri J 
Mardin de 

Alt çenesinde iki diş 
bulunan bir çocuk 

do4du 

1 Samsun Halkevinin 
faaliyetleri hızlandı 

Mardin, (Hu::;) _ SehrirrUzfn Civar kazalara geziler yapılarak konferanslar, 
Gül mahalles;ndcn tm-zi Yakubun ter>'lsiJ.!er ·veriliyor Halkevleri bayramı 
e§I Fehime. alt çenesinin ön kmntn- ld.. •• •·· 0 

• •' b• h l d 
Cia iki dqi bulunan bir )uz çocuğu yı onumu ıçın zengın ır program azır an ı 
doğurmuıtur. Çocuğun diğer azalım 
tamamdır.Anası ile beraber aıh.hat
tedirlet'. 

Samsunda hayvan 
hastahklarile mUc .. dele 
Sa~ }'11.?i:l~: Vezin:bIJl."a 

bza.sına ~ı Naılbanhı ile Yafan
özli körfinde mandalarda. berbun 
hastalığı görtlldüğünd~n derhal me... 
halline alrdaıda.r memurlar gönderil.. 
ın?ş ve ha3talığın önlenme.!i içln ge
reken tedbirler altmnlıl}tır. Ruam mfi
cadele&i l~tn SalMuna C'?len Ordu 
merkez veteriner mltdt\.rQ ~ Vezlr- ' 
köprüye git.mişUr. 
Havzanın Aslanç.aym ;<öytlruie ko. 

yunlarda görttlen ~k hastalığı dt. 
tamamae lhı.lenm~r. 

KaramUrselde 15 
yaşında bir çoban SamNm Halke.inin verdiği balolardan br..inde bulunanlar 

8 dam Ö 1 d Ü rd Ü Samsun, <Hmusi> - Dk açıldığı Diğer taraftan Halkevimlzin 
. ta.rlh olan 932 yılınd&nberi fMıla.sız civar kazalar için tertaı et.mil} olduğu 
Izmit, {Hususi) - Karamürseltn bir tekı1de ve her sene daha fazla kcnleran.slardan birisini de Batrada 

Hevek. köy!i civannd:ı da~ batında artan bir gayretle birçok: faydalı me- vermek ve bn vesile ile kardeJ Ballı: 
bir cinayet olmu~r. Bu d<lğda ko- saide bulunan ve :ıııuhitine bl.r kültür evi meooublarlle yakından tanllJlnak 
yunlannı otlatma1'ta olan 15 yaşla- kayıı.$. <>Nar HniteYlerine iSe gü_ üzere Ha.lkevi r~ Osman Cudl Gtlr
nnda Halil !mıinde bir çoban ile &&- zeı bir nttınune olan Samsun Hıılke- soy, lise mttdürti Ztya Karamuk, tem
ğır dilsiz Halil adında biri arasında Ti, g~ yıllarda oldu~ gibi bu .se- Sil şubesi reisi Lfttfi Tekinden müte~ 
anla,ılmıyan b ir sebebden bir mii- , ne de faaHyet sahasını t.ev& ederek 

1 şeklı.:il bir heyet Cume.rtesl gtlnii Baf
nazaa olmuş. çocuk yanında taşıdı- çalışıın~ına bt"r(lk bir hız ?ermiş. raya gitmlş ve burada başta Parti ve 
ğı bı~ağmı çekerek HalHi muhtelif şubelerde ıam a.yn faaliyet tt:ıaışla_ Halkevi reisleri ve kalabalık bir Hallı: 
yerlermden yarelyarak öldümıü§tÜr. mı.ştır. evi azaslı arafınıdan karşılanmış ve 

Yurdda BalkevleıS açılışının doka- miBatir edilmişwrdir. 
Mardind 3 yağ murlarm zuncu yııdöntiınü münMebet.ae önti- rıeee saat setı:iade &ruıma aa.ıonun-

t h 
'b müzdeki 23.2.941 Pazar günii yapıla. da lise miidiirti Ziya Karamuk cTürk 

a rı afi cak: k:utlulnma töreni için Halkevi 1 mllletinin kahramanı""', va.tanper -
M d' (H ") i't_ • el temsil, ar ve spor şube.si başkanla- verliği ve millt seciyesi• mevzıüu bir 

b . ar h:n. usush fi ~g(i~ :n- rından seçilmiş olan fı9 kişiden m~- konferaDJl vermiş, bu konferansı sa. 
.~r~ 'j. a ve ava " n e .) agan teşelrkil bir hey~ t.ören programını lonu doldurmut olan yedi yiızü müte. r det b'yatu:rlard~n m~hılmtelıf yer- tesblt ederek jHalkevi baJkanlığına ! caviz b1r halk kitlesi tarafından mü

T:k c rrçh IJ ~vdr ahr. yı&. !,'k vke tevdi etmiŞlerdir. Heyetçe te.<\bit edil_ teaddid defalar alkış ve yaşa .sesleri 
b' . ~r k mda a es•~ .... e . ıdr ev çu Lcre1 m;ş olan bu programa göre, 23.2.941 : e..rasında sona ermi~tir. Bundan son_ 

rrıksı .. a ın .~e ,_.ı~en el ÇOCU&. oı- Pazar günii ~eden sonra spor şu. 1 ra Samsundan birlikte getirilmiş olan 
ma uzere 1"1 ıu11 vıııra anmışbr. . .do t NAo H lk · · · 1 o ~la d k 1 M tl' .1 !besi tarafından mı..utelt spoo:- 15'-">- seyyar a evı Sıneı:ıı.a&le havacı ı -

D·ıy· abg kr '1.n a l\dn suk. aKr ~-~• ın .. 1 ~ terilen yapılacak, gece Halkevi sah.. ğunıza, Cümhuriyetin 17 inci yıldö -
nr a ır ara91n a ı ara&.opruyu __ , . 

istilf\ ettitinden iki ıün münalc la :ı~nde temsll şubesi san'atkArlarJ,, 1 ntımüne ve bahnyelilerlm.izin :MaJta 
kesilmi tir. , K a t I.smail Hakkı Ba.ltaeı(){tlUfnun e.Kafa .seyahatlerine ald filmler gösterilmiş. 

~ __ tamirci6iıı piye&toJ .t,etnal edece~er- ttr. 

Samsun Kızı'aymm yıllık 
koıgresi 

<lir.Ha.her &ldJlunıza göre, törenm da Halkın millt heyecan ve gururunu 
ha zengin bir şekilde yapılabllmesi şahlandtran ve Türk millet.inin kud. 
için prognı.ma mahallt rakısia't', Ka. 1 ret ve kuvvetini velüd bir ~ekilde lzah 
radeni2 oyunları ve milli halk tür. eden konferans ~ tıı.ı:nl&r mtihi:tte 

Samsun (Hwwt) - 9amet1llda Kı.. killeri de ilAYe edilmiş, bağlama., cu- büyük b(r alü:a. uyandırmıştır. 
~layın yıllık lı:ongreai bölge müfett.i,. ra ve kemençe çalacak gençler bu Seyyar sinema Bafra.da. bir hafta 
ft Hikmet IJıfın riyasetinde yapılm14_ iŞ için Şimdiden 'ı'!ı.altyete g8901._ daha kalacak ve bu müddet zarfında 
tır. Kongrede .senelik mesai roporu lerdlr. bergun matineler yapaca.ktır. 
okunınUf ve tanzim et1'lıniş yeni bftt.. 
~ ekseriyeUe ta.sv1b edildikten son -
ra, MWl Şet İnönüne ve bttyütlerimi
ee Kızıla.J'bların tazamatı arzolunınu§ 
tur. 

Samsunda Türkkuşu 
tedrisatı ba,ıadı 

Samsunda dun yapılan 
kır koşusu 

Samaundan ya-zıh.yor : Da.ha geçen Be.msun 16 CHusust> - Samsunda 
senedenberl. Tfir.klı.:UfU açalacağı ha-

1 
altıncı kır kotUSıı bugün yapılmıştır. 

Af d H ık . 1 la beri mubitta bttyti.k bir a!ika ile kar- Bölge merkeıtndeki ve kazalardaki yon a a evı ça ~ma rı Jıla.nmış ve gen~ bu tedrisatın ~1,.., . la~trakiJe ıl .. ,_. bi 
ne aaman başlıyacatını ötrenm1ye a ... .,...eroı ..,~ yap an uuage -

. ~fyondan yazılıyor: Af!on Hallı:e. matuf müracaatlıan başlamıştı. rincillk müsaba.kumda birlne«liği Bil.. 
v'.~m her ~de "Yerimll çalışmalar BK deh. Till'lı:kutu tedrisatına bafJ_ , mı Oooet kazanmıştır . :Yebmed Gii _ 
goııe çarpmaktadır. Bu me)'a.nda dil, ıanıımuı bftyök bir sevinç uyandır- ler itinei, Mecid Kurd fiçöneü ve Vey 
~yat tubeai de takdire deler me - llUf ve ilk olarak 75 ta:ıebıe kaydedil- ael Çoban da dördüncü gE'l.ınitlerdir. 
&aiSine duam emıette<Hr. BYin a.. ıni§tcr. Şimdilik modelcllllı.: turaları Takım birincisine bir kupa, atJ.etlere 
tonunda aıt atlı: verilen tonferao.Var- yapılmaktadır. Dersler, Türk HaTa ide madalyalar hediye olunmuştur. 
dan hakiki b1r 8UJ'9"e taydalanıl _ Kurumu tarafmdan g~en 211 ~ -

ma.ktadll'. au tutıenln r-edlilincıe 1, nn cttmhurtyet .. ~a.yramınd~ •c11ıt Siv sta p1sif korunma 
Banka.at muhulbi tı:rmetı· kfiltar t'Mmi yapılan buyük ve yeru binada . 
adamlan.odaıı zeki Blec bul~atta yapilmakt&dır. Bu bina ~hm\y~t hakkında b r kOnf8raftS 
d . . - nuıydanmın yanındadır ve ctdden gfi. 

n-. Vu:lfeai b&ıicillde. hitan saatle- ,... . ,__ üst.katı Ttırlı:k11..,, ted- Bina (Ha.sual) - Vll&.yetimt:ıln se... 
.. H-'~ . . ,.,_ seıuır . ........,,..n '"T'" 

Mt -·evınm ça~ altında klllttlr riaatı gÖlle alınarak mtısaMI bir fôkil- ferberlik memuru 8allh Baturönli ta 
illerine batıım14 olan bu ~Uıı. u. de m,a ohmauJ,ftur. j rafından paacf korunııwıı hakkında 
Udaflarile el ele verecek çaı...,..ıarı Türkkufana taqı allka. hararetli hafta iÇinde H&Jıt tıratba~de ıa.. 
meırueıı:eue tftltQr illerine rı.7rı bir dir ve ook ya.tında talebe adedinin t.ilade ve alin ile kaqılanaıı bir k.on,,; 
h• nrmelttedil'. ook fula~lı ela wnuimaktadır. it~ 1'e.?Umift.4r. 

ingilterenin Bükreş 1 

elçisinin mühim 
sözleri 

Millt Mncadele tarihine 
eklenecek bir yaprak 

CBqt.aıratı 1 inci sayfada) 
sonra saat 13.45 de limanımıza dön
milftür. Vapurda İngilterenin Bük _ 
reş elçi.si Sir Reginald Hoare, refika
ları ve oğullarından başka. Belçika_ 
nın Bükreş elçisi Vikont Duparque, 
Hollnda elçisi, ~i ve bazı Ameri -
ita, Holılnda ve Norveç tebaası bu -

(Ba.şta.rafı 1 inci sayfada l 

ne hürmet ve muhabbet borçluyuz. 
Bu sözleri müleakib, yemekleri

ne devam ~ttiler. Artık hana karşı 
gösterilen haklı çekingenlik bir da
kika içinde yerini samimi bir alaka
ya bırakmıştı. 

nanıyordu? Ben vazifeye inandığım 
İçin, böyle hareket ettim. Benim ye
rimde kim olsa böylı.:: yapardı. 

Bu asil tevazuu cerhetmeğe kıya· 
madım. 

lunuyorlardı. 

Bir Reginald, vapurda kendisini iS
tikbaJe gelmiş olan Türk ve ecnebt 
gazetecilerine kısa bir beyanat yap -

Ankara ve garb cephesinde 
vazifeler 

O, sözlerine devam ediyordu: 
- Fakat, beni millet pekala mü

kafatlandırdı. Ebedi Sf'fin nutkun
da bana ayrıhn sat~rlar, Milli Sefin 
beni ömrümün ..ıonuna kadar gtırur 
içinde ya~atacak alakasından dah11 
büyük ne olabilir? Bu kadar da de
ğil. Bana meslekimde j] .. rfemek f ı T"
satlan da verildi. Terhisi müteakıb 
Kartal tellOl'raf şubesine memur ve.p
tılar. Buradan terfian Abehire git
tim. İki sene burada çalıştıktan son
ra Ankara, Yenİ<11ehir pooıtn müdür
lüğüne tayin edildim. Fııkat sıhha
tim bozulmuqt:.ı. Bi~ miiddct tNhvi 
.,.ördüm. 13il:\hare kendi isteV,iınle 
Konya İstasyonuna İ:>irinci "''"'ıf rnA

mur oldum. Bu vazifeden de tekaü
de sevk .. dildim. 

mı.ş ve demişt.ir ki: 
o:İstanbulda bir kaç gün kalmak 

niyetindeyim.. Ondan sonra. biraz iS _ 

tirabat etmek için, ağlebi ihttmal tay. 
ya.re ile Mı.sıra gideceğim. 

3 bin Polony1th meselesi 

Yemekten sonra Pata bir odanın 
benim için hazırlanmasını, oraya bir 
telgraf makinesi konulmasını, her 
arzumun is'af edilmesini emir bu
yurdular. Hatta, lolrantacıyı, kahv&
ciyi bizzat huzurlarına çağırarak: 

Bu arkadaşın vakitli valdtsiz 
her ne arzu~u C1lursa derhal yapıla
caktır. 

Dediler. 

Romanya ile siyasi münasebatı kat.. 
et.meroen evvel İngiliz elçiliğince ya
pılan son muamelelerden biri vaktile 
Roma.nyaya iltica etmiş olan 3000 Po 
lon,yalınm Almanlara teslimi dola _ Kar~rgahtıı uzun bir müddet ça-
yısile general Antoneskoya vermiş ol. lıştım . Ismet Paşa. garb cephesi ku
duğ'um bir protesto notası olmnQ mandam olunca. beni yanlarına al-
t -. - mak istediler. Paşa: ur. 

Almanlaır, Romanyamn idare lş _ - Ben karışmam, dedi, ka!'ıdınp 
lermi tamamile ellerine aldıkları i _ götürebilirsen götür. 
Çin &ya&. mü.nasebatı katetmek bl _ Garh cepheııinde. lzınirin istirda
run için bir zaruret halini almıştır. dına kadar İsnıet Paşanın maiyetle
Blr çok İngilizler ve blr çok Roman. rinde çalıştım. 
yaJııar böyıe bir mecburiyetin hAsıı Milli S, etin bUyllk 
olmasına möteessirdirler. 

«Cenend Antoneako kendi kendini alAkaları 
ilmaa ça~la meıgul» 

General Antoneııko ile son ko -
nuşmamız pek dostane cereyan et -
miştir. Romanya başvekil; bana İn
gilizlerin Macarlarla değil de Ro -
manyahlarla münasebetlerini katet
mesini pek dostaııe bir hareket bul
madığım söylemi~tir. Fikrimce Ge
neral Anton~sko Almanların harb
den galib çıkacaklan hususuna ken
di kendini iknaa çalışmakla meı -
guldür. 
İngiliz bombardıman tayyareleri 

Bütün Romanyalılar köylüler de 
dahil olarak, münas~bat katolun -
duktan sonra lnıı:iliz bombardıman 
tavvarelerinin gelmesini beklemek
tedirler. Husust olarak surıu söyli -
yebilirim ki, f ngifo:lerin yakında 
oraya gelmeleri fikri, · hatta :za,.an 
dokunacağını bile hildikleri halde 
k"'nrlilerine ho~ v.ö,.ünmekteclir. ıı 

Kösteo.ce konsolosunun beyıııntaı 
lngiliz heyeti ıneyamnda gelmill 

olan lngilterenin Köstence konso -
losu da gazetecilere şu sözleri söy
lemiştir: 

«Son dört gün z.arfınd!l Alman 
kıtaab.ndan hirçoğu Bul~ar hududu
na eevkedilmiııtir. Hareketimizden 
bir gün evvel Köstence şehri ı:ha -
lisi arasında kuvvetli bir panik zu
hur etmiştir. Bunun sebebi, bilahare 
Rumen olduklan anlaşılan, iki tay
yarenin ııehir üzerinde uçmuş ol -
malandır. 

Bir aya vannadan 

Bu büyük insanın yanındl\ geçen 
zamanlar, hayatımın en !<'iizel, en 
canlı hatıra lannı teşkil e<ler. Bugün 
lı1tuflcar alakalarile tahtı tedavive a
lınmış bulunuyorum. Milli Şefi~ sıh
hatime ve '?Ah!lıma kar~ı gö11terdik
leri büyük alaka., bana ha!!talığımda 
sonsuz bir ~ifa kaynağı oldu. Tüık 
milletinin Büyük Sefine yıllardan
beri borçlu olduğum minnet ve şük
ranı ifadeye muktedir değilim. Al
lah onu ba~ımızde.n ekıik etml"sin 1. 

Manastırlı Hamdi sus:nuştu. Bu 
sükut, artık sövlivecek bir şey 1c.al
mad1ğına alametti; halbuki benim 
kafamın içinde kuyrukları birbirine 
takılmış o kadar çok istifham vardı 
ki.. müz'iç hir tece!!sth, mlitemadi
yen beni dürtüp duruyordu. Terhis
ten sonra Manastırlı Hamdi ne ol
muştu) 

Bu temiz kelbli adama niçin sor-
mayayım bunu? .. 

Nitekim sordum da •. 
- Sonra ne oldu) 
Dedim. 
«Ne olsun istiyouunıız) •> u ifade 

eden bir yüzle gözlerimin içine bak
tı . 

- Bütün bunlarla siz Yatani va
zifenizi yaphrıız. Fakat ''alan da t'İ
ze birçok ııeyler yapacaktı şüphesiz. 

Tf.\rhisteı sonra Manasflrh 
Hamdinin aldığı vazifeler 

- Ben vazifemi hiçbir şey bek
lemeden yaptım. Erzurumlr.. muha
bere ettiğim zamanlar, lcaç kişj mil
li hareketin muvaffak ol~cağlna i-

Ben Almanlann bir aya ' 'arma -
dan Bulgarlstana girecekleri kanaa
tindeyim. Geçen gün makineli Al -
man kıtaatı Bulgaristana doğru Kös 
ten~den geçerk>m askeri makamlar 
beni evime çekilmiye mecbur etmiş-
lerdir. tir: 

«Yalanda Berlinde hulutacaiız» «Ben bir mühendiaim. Vaktile 
lzmir vapuru Köstenceden hare- Majino hathnın inşaınna yardım 

ket ederken yüzlerce Alman neferi ettim. Almanlar zaptettiler. Kral 
rıhtıma toplanarak. sessiz eeaaiz. va- Karo) hattında çalı.şhm, Mac.aT"larm 
puru temaşaya koyulmuşlardır. Ha- eline ı;\'ecti. En nihayet Be.arabya 
reket esna<Jında vaourda bulunan hududu tahlcimatında bulundum, o
f ngilizler bu neferlere: «Yakında nu da Ruslar ele geçirdiler. Ben de 
Berlinde buluı.acağızn diye ba$lır - bundan sonra bu İnpllttan vazge -
dddarı vakit bu neferler serbest ve çerek su sedleri yapmakla vakit ge-
yüksek: bir aesle gülmiye başlamıı .. çireceği_rn_._>> ______ _ 
lardtr. 

,.tatürkün alakası 
devam ed)or 

- Terhisten sonra Atatürk.ü hiç 
görmediniz mi? 

İmkanı mı var? Hem kıv; 
defa.. müteaddid defalar ellerini 
öpmeğe gittim. Hele Konyayn teş
rif ettikleri zaman bana karşı ~ös
terdikleri iltifatı bir görseydiniz. 
Küçük çocuğum çok hoşlarına g:t
mişti: 

- Ham.:li. oğlum, dediler.. Bu 
çocuk çok zeki .. bana ver bunu .. 
ben okutayım .. 

Benim ve çocuğum İçin bundan 
büyük şeref olabilir miydi) 

Fakat ah an.ılık .. 
Anası, Ç'>cuğa çok dü~kündü. 

«çocuğumdan ayırmayın b::ni!ıı diyo 
tutturdu. Bunun üzerine A ~atürk, 

- M,...ı .. '"'"' övJ,. istiy,lrsunuz. 
kalsın. . fakat ilk mektebi bitirrlik
ten sonra bırna haber veriniz. Tah
sil ve terbiy~sil~ meş~ul C1Jmak iste-
rim. 

Ruyurdular. 
Ve .. muntazaman tahsiline sarfe

dilmek üzere, çocuguma her ay pa
ra p:önderd il er. 

Manastırlı Hamdınin göı:leri ya
şarmıştt. 

- Bu millet hakikatrn büyülc
tür, dedi.. bunu 'sbat etmek İçin çok 
şey sayma~a lüzum vok. f .. te Ata
türk, işte lnönü ... 

Şüphesiz, Mı1nastulı Hamdi çu 
anda At,.~iirl-1~ ?~- ··• lnönüoJn 

"'"lannda geçen ıerefli günlrrin 
tatlı hatırala il ... hı -b«s<ıvc.lı. GGzle
ri derinlere rlnlm•~. hdki de kafo•n 
içinde bir mazi s~yahatin~ çıkmıştı. 

Bir müddet, onu daldı~t derin 
hatıralar arasında yal;ıız bıralctım. 
Yavaş yavaş gÖ7~1 -erinr4eki :>:e!ti pa
rıltılar avdet ediyordu: 

- Şim-:li, diy'.: devam ett\ .. üç 
çocuğum var. Anneleri Akşehirde 
nüfus memurudur. Bu vazife batıa 
yardım olmak üzere verilm~ili. Sıh
hatim bozuk olduğundan, refikama 
devrini rica ettim. Kabul edildi. 
Simdi refikam bu vazifededir. Çok 
şüldir, geçinip gidiyoruz. 

* Dünyada, ~ahraman pek çoktur. 

Romanyada kflndi arzularile kal
mış dalıa bi!'çok ln~liz. vardır. Bun 
!ardan bir tanesini Almanlar, vapu
run hareketi eenaunda tevl'.if etmiş
lerdir. n 

mr Ameriblı ne di,or? 
Vanur yoleuluı anısmda bulu • 

nan bir Amerikalı, Billarthur gue -
tedlere ıı:ülerelc su sö~leri söy]emio-

Amiral Darlan Dahiliye 
Nazırmm işlerini de 

deruhte etti 
Vichy 16 (AA.) - Dahiliye 

nazın Peyrouton, aallhiyetlenni baı 
vekil mua'riai Amiral Dulana dev
retmiJtiT. 

Sırası gelince milletine kat"Şı vazife-
sini yapanlar, yapacaklar da pek 
çok.tur. Fak.tt höyl" insanlar arasın
da, Manastırlı Hamdı gibi, yaptığı 
büyük hizmeti, basit bir vazife te-
Ji.klô denler, en ~e.mimt bir tevazu 
içinde, ortadan ailiniverenler pek 
nadirdir. Millete lcartt vaptılclan va
zifeleri, daim.ı bir istİ•mar veeileai 
olarak k.ullanmıyanlara ise pek aı: 
tesadüf edilir. 

Bu bak.ımda:t Manastırlı Hamdi 
yalnız bir nlcahramanıt de
ğil, bir «İdeal insan•) rıiimunesi ola~ 
rak ta lcar!llmızdndtr. Atı asil adamı 
tebcil etmek vıudf,.mi~dir. 

B t T T t 
Nu•~ Sala Co.lmn 

c.Soa .._.. aa fıefııiba: 27 çok bedbaht bir adam ,imalı ve bu.- 1 insan gibi ltabul etmeru:ı:i iatemiyo- daki ııenç kızla evlenmiyeeek miai· 
raya da •ebebıiz yere gelmemiı bu- ı rum: siz belli memleketinizde etra- niz~ 

li tükran ve yalvarma dolu bir ha .. 
k.ııla baktı; sonra, mumu alarak. 
mutad edaıı ae: lwımah. Upğtm, Mac Donaldın ya- fınız• kutatan lüksten uza.le görerek Garrison omuzlannı kaldırdı: 

runda haydud almalı iki adamın bu- az medeni bulabilirsiniz. Daha ön- - Bilmiyorum. Bana ne tava!ye - Atağıya dönmemiz lazım, de-
di. lunduğunu 'öylemifti. ce, Edimbourg civarında iyi bir edersiniz) 

• Flora kabul ~der gibi bir itaret pansiyonda beı pl kaldım ve ıah- Mil Mac Reay kandıncı bir ta- Milyoner cevab vermedi, genç 
yaptı ve melankoli içinde cevab silimi, Ronaldm bize bahıetmiş ol· vırla ilave etti: kızı talcib etti. 

Y Q.%.Qn: V alentin W illi.anı• 
verdi: ı duğu usancı duymadan Pariste ta- - O çok cazib bir kız, dedi. Çok 

- Bunu biliyorum, onları da mamladım. llkönce babamdan ay- güzel giyinmesini biliyor. Bu aktam 
Fallat ben bu mektuba da ' zin ve Mösyö Verity'nin yatta bu- gördüm. Bunlar iki belalı adam. nlmak istemiyordum, ıon~a böyle giymi, olduğu yaldızlı rob, görmü, 

Alev, rüzgarla oynuyor, titriyor
du. !Çru>ıya geldikleri zaman, Flora, 
Garrisona, babasını gidip göreceği
ni söyliyerek bonıuvar ded~ ve ay
rıldı. 

c~vab vennecliği?e em~ni~: .~ ... , lunduğunuz ttünden bir gün önce Garrison . o?~n omuzuna ~rdu: hareket etmekte o başka çare olma· olduğum robların en güzeli idi. 
zın buraya gelmenızderı hır gun on· oluyordu. Çok kaba hareket edi-ı - ltidalınızt kaybetmeyınız; A - dığınt gördüm. Yavaşça içini çekti. 
ce Berg, Ediııbourg' dan , yolda ol - yorlardı, lcapmın arkasından içeride riel yanında benim tam bir tayfam Durdu, sonra so''zlerı'n~ dev,.ın Garrison birdenbire sordu: 
d 

- - Garrison hole girdi ve orada Vf!r 
uğunu ve buraya gelmek Üzere bu bağırdıklarını duyuyordum. var, dedi. De-aİ<!cilerimin hirbi r za- ettı' .· - Hiç kimse ei:ze cana yakın ol-ı .... 1 rity'yi, dizleri üz~rinde bir kitab ol-

lunduğunu bildiren bir telgraf çek· I Step hen sordu: man döviiştükle:ini rrörmedim, fa- duğunuzu söylemedi mi? d ... h 1 b 
ti; babam dıııarıda idi, telgrafı ben - Vikontun burada ıı"!bebi hik- kat eminim ki iş ba~a düşerse fay- - Burada ben akran hiçbir in- Gene kız kıpkırmızı oldu: ugu a de İr fotö) ün içinrl,. uyut 

ld k d . h b B • b" 1 1 san görmedim, bu da beni sükı1t1 S b · l 1 d' buldu. Bu Shakespt>are'in t rajedilc-a ıın: en ı es:a. ırna erge ıt meti nedtd O hu kurrarbaıl~r sen- dalı olmasını bileceklerdir. - iz emme a ay e ıyor!IU· 
telgraf çektim ve bab'lmın kendi - dikasına dahil değildir, h ıh a lde. Genç kız ona dikkati. b'lkıvor- varıtı ki, çok kötü bir şey. Tahmi11 nuz. dedi. rinden biri idi ve Macbcth piyesi ....-
. · k b l · W• • b'ld' d' z ı · ediyorum ki siz hiç bedbaht olma- H · h · b' k l çık duruyordu. sını a u etmıyecegını ı ır 1m, ira onun d olanclır•cı lığ-ı bt' ti.in du: - ayn, -;1ze aoııt ır omp i-
l d b b · tt c · d'A · h S dınız clegwil mi~ k · · · Arkadaşını uyandırarak sordu: atına a a amın ımzasını a ım. ote zur de me~ urdur. - iz zannettiğimden çok baska man yapma tstemıvorum; sıze te-

Stephen güldü: Genç kız başmı salladı: imi~siniz: diye mmldandı. Si7t'· sÖy- Stephen, Floranın sevimli yüzünü min ederim ki, ı1İ7rtP. dünyanın en - Ötekiler nerede? 
- Bu, çok güzel bir fikir, dedi. - Onun ne &.dam olduğunu bil- l·rli;;.:'Tl -evlrrden v~ si:r.e s:;-Ögtermiş ve berrak mavi P;özl,.rini seyrP.de e- ~iizel roblarında bilP. bulunmıyacak - Phylliıı ve Vikont bilardo 
- Bu har~ketim hiçbir İşe yara~ miyorum, fakat o, kardeşimin, mek- olduğum hareket tarzınd<1n dnlııvı de tuhaf bir hülya İçine dnlmışlı; ender bir hwm!'Iİyl"t v11r. Sıınu 11rıut- oynamağa gittiler; Mrs. Dean da U'" 

madı, zira akabinde, Berg ve arka- tublarında daima b'\hsettiği yakın utanıyonım; siz de beni çok bayağı sıçradı ve gülerek cevab verdi: mamak lazımdır ki. küçük Flora, yumağa ~itti, ben de yarı uyanık 
daılannın buraya ulaştıkLannı öğ- bir dostu idi, d edi. bir in~an mı fa·zediyorsunuz? - Bilmiyorum, fakat her f.eyden bozulmamış ,ık zamanımızda ras- bir halde beklcmcğe mecbur oldum• 
rendim. İllcönce sadece d'Arenne Garrison şilpl.ıeli bir tavırla çene- - Bunu böyle sanmaytm7. ; A- daima ho,lanmam\!jımdır. lanrnası en ~üç şeyler arasına gir-ı Saat hç? 
gozüktü, arkadaşları Mac Donaldm sini kHıdı: merikalılar tarafındtı.n canınızın sı- Genç kız ,aşkın bir halde ona miştir. - On biri ge('iyor. Mies Mac 

- Bütün bunlar bana ho örün• kılmaması sizin hakkınızdır. baktı: 1 Genç kız onun ciddi konuııtufhın- Reay ile konuftum. Beni dinleyiniz. 
- "' ü e eder ibi melanko- fArbsı var) 
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Sayfa 7 

• 
Istanbul Dernenin ileri hatlarına Beşiktaş 

apılanmuva/fakigetli baskın l• 
dün 

• 
Zihinleri zaten bin türlü korkunç hayaletlerle meşgul olan ıg şampıyonu oldu 

ltalyan nöbetçileri Berberilerin karanhk1ar 
içinden çıkıverdiğini görünce şaşırdılar, hareketsiz kalddar Galatasaray 

Yazan: Emekli General H. Emir Erkilet 

cSoc :Pmta,.nın -edebi romam: 90 

Aşkla 
()ynonmaı! 

Vefı 2 - Süleyrnaniye 2 

Beykoz 2 - AUmtuğ O 
Fener stadında yapılan iki 

takım arasındaki bu oyun oldukça 
sıkı bir şekilde başladı. Yapılan cid
di bir mücaddeyc :rağmen devre 
0-0 bitti. 

1kinci devrede Beyk.oz takımı da
ha üstün bir oyunla hakimiyeti dde 
ederek 2 7 .nci dnlciknda Sabahattin. 
29 uncu dakikada Schab vasıtMik 
ıüstüste iki gol yapt.J. 

Oyunda k.at'i hak.im.iycti temin 
etmiş olan Beykoz maçı 2-0 kazan
dı. 

Beyoğluspor 5 - Topkap O 
Beyoğluspor oyuna süra.tli ve ha

kim bir şekilde ba.§ladı. T opkap ka
lesi önünde bir müddet mücadde e
den Beyoğluspor 28 inci dakikada 
Hrristo, 35 inci dakik.ada Culafi 
vasıtasile iki gol yaptı . Devre bu 
suretle bitti. 

İkinci devrede çok hakim oy• -
yan Bcyoğluspor üç S?OI daha ya -
parak maçı 5 -O kazandı. 

Güreş müsabakaları 
Güreş ;ijanlığı tarafından tertib 

edilen tecr~cliler arasındaki gre -
korume.n mösabakala:ra dün devam 
edilmiştir. 

Gelecek ufta yapılacak miUa -
bakalarda Ankaraya gidecek takı -
mın seçmesi de icra edilmi!ö olacalt-

Ankara. 16 (Husnsi) - Bugün de 
19 Mayıs stadında lig m.açlnrma de
vam cdilmiştd'. 

Demlrspor - Ankaragücü ~ 
Oyunun ilk devresinde hakim oy- Demlrspor te.Jamı :s_ı t:azarumştır. 

'llıyan Vefalılar 32 nci dakikada Ga- Oeoçler'birliği _ Bırlitspor maçını 
zi ve 37 nci dakikada Zühtiinün a- da Oençlerbirliğl 5.2 1bir reıkla ka • 
yağile Hci gol yaparak 2-0 vaziyete zallDU§lu. 
girdiler. 

Süleymaniyeliler.in dağınık oyu
~u gol çıkarmalarınıı mi'ıni o1uyor. 
lki golden sonra canlanan Süleyma
.niyeliler en iyi oyuncuları olan Fet
ihi vasıtasile ıoldan indiler. 4.3 üncü 
dakikada Fethi birinci Suleymaniye 
~olünü yaparak cfovrc 2- 1 bitmiş ol
du. 

,-. Dr. 1bsan Sami "" 

Öksürük Şurubu 
Ök&UNt, ve Defes dadlğı, boi
macı:. ve kızamik ök.türfikleri f
çln pek tesirli H6çtır. 

-~ Herkes kullanabilir. lkinci devıcde oabıı iyi oynıyan 
Süleymaniyeliler on bir'inci daki -
kada sağ açıklarımn ayrıii;ile ikinci@Oklor 1. Zati Oyet 9' 
ve beraberlik go1ünü yapmak 2-2 

· ld'I B d Belediye_..., .. ., m..,ene-J vnzıycte gc ı er. u evre karŞ1- ha esiDd xaı-t- hut&-
tiklı hücum!arn geçiyor. 1ki tarai c!a 0 e ..,_...._ eonra 
galibiyet golünü çıkannak iÇin 'Uğ - ıannı kabul eder. 

lurduğunu görünce ae'\·inmiş, hemen - Fnrkındayım, yüz.iin bcmbe- Nesrin gibi annesinin hilesine 1."'1T-ı kün kapısma kadar gdmişicrdi. Me-
ben de kemanımı elime almıştım· yaz olmuttu. ban git.ti. ziyet :sevinçle a:rkAdaşımn kolonu 
Eskiden olduğu ;gibi birlikte çalaca- - Senin de .gözlerin dolmu~. - Haklan vu, senin fikrine ben tuttu. 
iınuzı zannedh·ordum. Bir de bak- - Hechalae ikimiz de üzüldük de iştirak ediyonım. Esasen bu ~- - Bak Sacide, bahçe l.:apı51 da, 
tım ki onun p~rmaldan klavye iize- amma bir söz .ıöyliyemedik. bebden değil midir ılô bu aile mese- kö,kün kapısı da açık. Köy cvleri-
rindc dolaşıyor, kesik parçalar ça- - 7..annederım ki Nesrini konu~ lesine parmağımızı sokmağa karar Din bu iyiliği ıtar. 
:lıyor. Durdum, bekledim. Birdenbi- mağa .sevk eden bizim bu samimi verdik?· -.Zili çalmayacak nuy.ız> ~ 
ııe, önünde'ki notayı unutarak ezbe- teesııürümüzdür. - CÖTccdcain lU bu mva.ssutu- - Ne münasebet! Hazıt ta1iJa 
"rmdeıı Bethofeııi çalmağa başlama- - Olabilir. Nitekim, yanımıza o- muzdan iyj neticeleı· çıkacak, Se.ü- bize yaver olmuı. 
ısın mıi Hayret ettim, bu da Nesri- turduğu zaman i:.imizin de ı lleri- min gözü aç..ılacaktır. --Öyle ise u~ ileri, cesareti 

Y 
L "'1 - .J• 1 günkü durgun, jçli kadınla onun a.. " " k J Y ) d kk c·· ""]t•• • 1 k bah - aman 1LIZ.llD oec;ıım ya nin bir kaprisi dedim amma tam 0 mızı sı tı ve cılıırnim aziz dosta- - anız i . at ~tındi, i~i bü- uru u etm,.mege ça ıııara -

- Şimdi ııen bu sözleri bırak da rasında hiç bir henzeyiş bulamı)"O· sırada sen ipTet ettin. MeğeT Nes- .-ım hı diy~ .sö~ başladı.. yük bir diplomatlıkla jdare etmeli. çeyi geçtiler, kö~lı.:ün kapısından içe. 
hundan sonraki güc1ülderi düşün. rum. rincik hem piyano çalıyor, hem de - Kızcağız De kadnr çok çek- - Acaba Halide haıuın bizi oğ- ri girdiler. Ortalıkta :ses sadn voktu. 
Sacide; çünkü bundan evvel dt>: sa- - Nerede eski .çı}g!D., şımarık., e- agvlıyormuı. mişl Maazallah <>nun yerinde ben lunun yanına götürür mü dersin} Yavaşça merdivenleri çıktıl;r ve 

" ] B L l kl le avuca ığmıyan genç kız~ d · L la .J_ ·ı na soy e.miııtim. ütün Tiazır ı aTI - Fıu-'kındtl mısın> Piyano - ikimiz de birer kC>şeye sindik, olsam bir dakika tahammiil edemc.z, - Buraya gelmek için ~ünün bu enıze ıır.arşı o n tarasaua :ana J e 
.. YBpanm amma Selimle görüşmek bekledı"k. işte 0 zaman harikulade her şeyi feda ederdim. saatini intibah edi ·~:zı·n •Lebı" -c oğlun çay içtiklerini gördükr. 

· · b l B · ..:ıe bile fazla me...,.ul olamnror. ilk .... c.o .. H f"f b
0 

f lt çaresını sen u acak ın. enım ''a • 0 ' ,.., • ., L!- .... yoldu."''-........!- ycrm" d- kalktı, - 1 ~Lla '-oln~·l Ba .... ._.Jı·nce ·ın- "d"} S t d'" Sel" d 
8 1 ır ısı ı: "f gdd;;;; gün bir konser vereceğin - oıl" ..- l'ICSnU ~ UIU ~ ,, .,.. ~-• ı ı aa ortte ım gün üz U•'- - Girdim mi? 

zı em sana yardımcı olmaktan iba- -· ı._ bize doİiTu "'~ldi. EV\da . .sam gö- san nc\cre k"lrhnm1yor. \:.usundan hlkmı", fakat henuz"" _i_ 
ret k l _,_ - . d d k den Lahsetmi...+i. Hiç bir nazrrlık .... ... ~ &K c· ı·m • a ac<Uı:, ışı sen i are e ece - u ~· ru··nmek :_.ey·-t. tebcssiım etm~e b l:a · • · km 1 - :ı.ue 1 

• sın. görmüyorum. Bilakis gün geçtikçe ....._ ....... ......, - Ben 5ana ir şey söyliyeyim :. m gezmtısıne çı amı o or. - Ya bir t'C)' derJeree! 
M tıeesürü artıyor. çalıştı: mn Fikrimce bütün bu entrikalar:ı - lnşaUah p~anlannıız boşa c:lk- _ Kovulmayı bile eö:r:e .t!dık-

Ne;- ._:rak ~tme 'Meziyet, zardvafü _Eskiden olsa 
0 

bize derdini n- - Ellerim bilaihtiyar Selimin çeviren Halide ~anımdır. Onun es- maz. Tedbir bizden, mırNıffakiyet tan sonnı nede:ı korkuyoruz;> 
h:ıyornk-gın ycbsi içime 1>yle <le °"' sevdiği parçaları çalıyor, dedi ve rine itimndı kalmamıştır. oğlunun Allabtan... Yürüdüler. A>•ak ~crinı ılkin 
.ı l onu u ce"ennem azabın - Çal' mıydı) • n_ d ·L L 1 , L b d f "- ,_. k d h -" d • .ı __ uan ku __ r.L •• ____ ı.. ... ı O zaman b ı&eD i SCSlR: ne e~-anıannTar;; u e a ter;;rar C!r;;l a ·ma av et .etmekte _ Unutmıydlım, birimiz Sdimı Halide anım auy u, yennaaı 
L 11tlTmak iç;n lhcr -c kat - :ı~ ~ 1 zl d L ...ı. • 'cı ~ b :~::ğnnb ·d Sanl'I cesaTet ~ren de luavadaa sw:bn bah.sederdi. ~~~~rını ~ eme en nt<,r ... umaga ~';cEg, uN~~~cf=:::ı:n: h=:::a ~=~.:!~~~E ~:~~ kallc_tı...Kimi ıistiyorsunuz elenelim) 

A k 
u Üşiincedir. - Bize kalbini açtığı akşamı öm ıuwı• --..:;...un. ··-·na k:aclJlY unutamıyaca • - Onun ağlnd1ğım amrümae 1lk ma~ sureh1e ona Liibnamardan u- zifderinriıci iyi yapmllğa çalıfmalı- - Affedem\ruz hanımefendi Se-

aoku~o~:.~b m
1 

rtı8a_nı ~ 'halktt ·-~ .. -·~ defa göriiyOTdv:n_; bana ne kadar zalcla~nlı. 8tma ıb:lmıa Selimin )'1Z. lim heyle görüşnd.: istiy-0nır.. 
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1 Sarfa 

Fransız donanması 
~ ! nei saJfa.4&) 

· 111" deoidorde kazanmak için iten· 
~e ~ donanmaaı ve bem de 
iieniz coirafi vuiyeti mükemmel o-

1 f.n bir müttefik arayacaktır. 

Fransız donanması 
Büyük Harbden sonra gerek tek 

J!ik ve aerekae •evk ve idare yohın
jlt. kıymetli bir varlık haline gelen 
. )xı donanma, Akdeniz aevkulcey -
Jinde söz •öyleyecek bir mertebeyi 
pulınuştur. Fakat maa.lMef F:ranaa
ıun kara cephesinde maruz kaldığı 
ınaltlm flezimet bu donanmayı üçe ,_yum ıştır: 
1 1 - İngilizlerin elinde bulunan 
J:ıemı. 

2 - Afrika limanlarında ka
lan kısun. 

3 - Anavatan sularında bulu -
nan kısım. 

Bu kuvvetlerin nelerden mürek
Lıb olduğunu, sıhhatle, y•zmak 
mümkün değildir. Bununla beraber 
zaman zaman gazetelerde çıkan 
rıt:kamlara. göre son vaziyet şayle -
<fü: 

... .; lO ..Q 

:2 • \; ii 

E ..cı 

~ N 
D 

ı.ı: ::.: 
İngilizler elfnde 4 12 9 
(İskenderiyed~) 
:Afrika limanla-
rında 1 1 O '> 
Ana vatanda 2 8 40 60 

Ana vatanda bulunan Fransız gt>
milerinin hangilerinin Atlantik li
manlannda, hangileı-info de Akde
~izde bulunduğu malUın değildir. 
Fakat e&k.i (İngiliz - Fransız) ittifakı 
Clolayısile bu kuvvetlerin büyük kıs
ıntıun Akdenizde buluI"ması, daha 
:tiyade, ihtimal dahilindedir. 

Bu kuvvetl~rden Almanlara en 
ziyade lazım olan denizaltılardır. 
Çünkü Almanfar, lngiliz ticaret yol
huını keıtmek anıu ettiklerine göre 
en ziyade bu gemilerden istifade e
~eklerdir. 

İkinci olarak: Fran11z zırh1ılan 
gelmektedrr. Bu kuvvetler de itaJ
yan zırhlıları ile birle~tik!eri farze
dilir11,. mühim bir varhlt olurlar ve 
fngili7lf"ri tehdid eden bir kıvmet 
alabilirler. . 

Fransanm coğrafi durulllu 
Almanya Fransızlar:n şimal aahi-

lini itgal etmekle, ıüphesiz, buranın 
limıuılarındım la:ınn geldiği tekilde 
jıtihıde ~tmektedir. Fakat akde -
niz durumun\ln ehemmiyetini anla
mak için buit hir haritaya bakma
hdır. Böyle bir tetkik ıu neticeyi ve
rebilir: 

1 - Fransa üzerinden, İspanya 
vıwt.aaile, Cebelüttarı!t tehdid edi
lebilir. Bu boğaz Akdenizin iki o
hemmiyetli kapısından bir tanesidir . 

2 - Şimali Afrika sahilleri de 
Cebelüttarıkı tehdid ettiği gibi, gar
hi Akdenizden geçen tekmil lngiliz 
deniz yollarını, havadan zorlar. 

3 - Bizerta limanı Sicilya boğa
zını tehdid eder vaziyettedir. Buıası 
da Almanyanın eline geçerse Akde
nizin ortası f ngilizlere kapanır. 

Netice 
Şu basit t~tkik F ransanın hem 

coğrafya ve hem de donanma bakı
mından Almanla:-a miihim faydalar 
temin edebileceğini göstermektedir. 
Herhalde İngilizler bu nokta üze
rinde pek hanas bulunmaktadırlar. 
Eğer Hitler, yaptığı siyasi tazyikte 
muvaffak olursa, İngiliz donanması
nın variyetini ağ.r bir şekle soka
caktır. Buna karşı bugilne kadar, 
varifesini, pasif l!ekilde haJl,.tmekte 
olan fngiliz gemil'!rİ, muharebe yap
mak mecburiyetinde kalacaklardır. 

Binaenaleyh hu davadA, 1n11:ilizler, 
herhalde vukıırıda söylediğimiz iki 
noktadan bir tanseini ol~un kazan
mağa çahşacaklardır: 

1 - F r'anıaz donanması. 
2 - Fransız coğrcıfi dunımu. 
Fransız donanması, ana vatan 

sularında bulunmaktadır. Fakat Pe
tain hükUınetinin mevkii iktidarda 
kalması veya ka lmıı.masın:ı göre 
Mihvere geçebilir. Ancak şimali Af
rika sahilleri Alman tehdidinden, 
denizler gibi, mühim bir hail ile u
zaklaşmaktad•r. Bu sahill"rin W ey
Pand vasıtasHe İngilizler elinde bu
lunması, Britanya donanmasının 

vazifesini çok kolayl:ıftırır. Böyle
likle vatansever personel elinde bu
lunan Fran .. ız donanmaııı da La
valin ihanetine uymamı~ olur. H~r 
halde lngiltcre bu donanma ve bu 
co~rafi vaziyetin faydalarını Mıhve
re bırakmamııy:ı çalışacaktır 

F. L. - -·- -- ----------------

Veni bir Balkan 
antantı mı? 

CBaştarıııfı 1 inci ı-ayfada) 
dan durmadan sıufedilen gayretler 
husu!'Iİ bir alaka ve hakiki bir mem

Hava Kurumunun 
faali yet sahası 
geniş~et: li yor .. 

(Ba.r,a::-afı 1 inci sayfada) 
nuniyet uyandırmıştır. ı 

Ba k ı · d · t' ·· ı l tur. Kurum bu paralarla milli mü -

d 
şSmt a a esınt e. vTa~ıyki~ 1 n;ıu at ea dafaamıza millet hediyesi olarnk 400 

e e.n ar gaze esı, ur yenın e -
Y kk t d .. l · ıt den fazla tayyare vermiŞ, yeni bir ta-a uzunu ar ır ıgını ve nıı:ı ere-

._ d" .. t d ti k t hh" dl kım hava tesisleri meydana getirilir. ye ıı;arşı urus os u aa u e- . 
rini tekrarladığını yazmaktadır. ken bava ordusuna mühim yardım _ 

Evening Standard diyor ki: larda bulunmuştur. Hava Kurumu 
• . ayrıca Millt Piyangonun teşekkülü _ 

Al~an orduları, Atlantı.kten Ka- nü kolaylaştırmak üzere bir milyon 
ra~enız~, Saltıktan Akdenıze kadar lira vermiş, açtığı Makinist 1•e Pilot 
talim ıı:ormekte ve hazırlanmakta - . 
dır. Simdililc ı.. . "'ı. _ ~ --·'·• oıı ? ? ı; mekteblerınde ve hava~ıl~ kampla_ 

f k d 
.. '-L bdi D b f L nnda binlerce genç yetıştırerek hava 

ır a an mure~e r. a a u a& . 
·ıı tl b " ı t k ordumuzu takvıyeye çalışmıştır. 

mı e er oy e IJ ıı ..:uvvc e mu a • 
t d b· ı · ı · ~ E t k Kurum Başvekilim.izin vermiş ol -verne e e ı ır er mır ve n1u a- . 

d b·ı· ı Ç" k" d d dukları direktiflerle mesai.,ınl hava_ 
veınet e e ı ır er. un u, a e , mo • 

• • w . • cılığın diğer sahalarına da teşmil 
dern harbde yegane amıl degıldır. mecburiyetile yeni ve daha ' 'asi ça. 

Cu:ete, Arnavudlukta ve Trab - lışmalara kendini hazırlamaktadır. 
lusgarbde az mevcudu. ~lan o~du - Hava Kurumu bugün motörlü tay
ların mukavemet ltabıhyetlerı ve yarecilik, plAnörcülük ve paraşütçü _ 
modem harb vas1tah~ından olan tay Iük sahalarındaki mesai.Si için 50 ka-
yare ve tankları sayesınde fazla mev d tö' ı·· t .. 1 .. _ıl d 1 l'b . . ar mo r u ayyare, yu7 erce para_ 
cua u or u ara ga ı geldıklerıne "t ık· ·· d f 1 la .. İ ·· .. .. t kt d' su . ı yuz en az a p nore, nonu, 
ıtaret e me e ır. Etlik Et· • dd "t dd'd t 

l 
. , ımes u a mu P.a ı ay -

. veııı.ng News başmAkalesinde yare hangarlarına, modern bir tay _ 
d1yor kı: yare ve plA.nör fabrikasına, Ankara -

. \ unaniııtanı~ vaziyeti değimı.e. - da ve Etimes'udda Pilot mektebi 0 • 

mış~ı.r. Yunanıst~n meufaat1erın~n larak hazırlanmış büyük müessese _ 
lngılız menfaatlerme ne kadar haglı lere malik bulunmakta, Kurumun di
olduğunu anlamaktadır. Her halde lğer binalari1e birUkte bu m alzeme ve 
vaziyetin Lon~mda bıraktığı intiba tesisler 3 milyon lirayı geçen bir kıy-
bu merkezdedır. met arzetmektedir. 

Almanyarun iki hedefi Türk Hava Kur~u kuruluşunun 
Londra 16 ( A.A.) - Müstakil 17 nci yıldönümüne, milletimizin Ku_ 

Fransız ajansı bildiriyor: ruma ve dolayı.sile havacılık dava _ 
Londradaki Romanyanın eski mıza karşı gösterdiği candan alaka 

elçisi Tibea Sunday Timesde bir ma- ve cömerdlik sayesinde, zengin bir bi. 
kale netrederek Almanyanın iki sev J~nço ile girmiştir. 
Irulceyş hedefi kullandığını yazmak
tadır. 

Bunlardan biri Sel&nik, diğeri de 
Boğazdır. Çünkü iki yer Musul pet
rol k.uyulanna, Süveyşe ve şarki 
Ak.denize kolaylıkla hücum edil -
me.ine müııaiddir. 

Bu bilA.nçonun kıymeti bugünkü 
harbde hava silı\hının yegA.ne başa _ 

rıcı olduğu bütün dünyaca anlaşı • 
lan bir zamanda bir kat daha artmak 
tadır. 

Hava Kurumu enerjik ve verimli 
c;alışmasile bugün vatan müdafaa _ 

Stefani .. jansa ne diyor? sında çok mühim rolü alan bir mü • 
Sofya 16 CA.A.> - Sterani ajansı essese haline gelmiş ve yurd semala -

bildiriyor: rının çelik kartallarla örtülmesine 
Romanya ile diplomatik münııse • vesile olmuştur. 

betleri kesildik'en ve hiç bır tarafta Hava Kurumu, vatandaşilarımızın 
tesir bırakmayan Çörçil'in tehdid _ hergün biraz daha artan aH\ka, sev_ 
kAr nutktmdan sonra bile İngiltere gi ve bağhlıklarile k1Sa bir istikbalde 
hAla kendini mağlüb addetmemekte- daha büyük işler başarac:ı.ktır. 
dir. Dıin Sofyadaki İngiliz elçisinin 
Bulgar hariciye nazırı Popo!a Bul - alınacağını blldirdiği söylenmektedir. 
ga.r~tan İngiliz imparatorluğunun Bulgar siyasi mahCelleri bu beya • 
m.enfaatıeriııe mugayir harekette bu natı sükunet ve soğukkanlılıkla kar_ 
landuğu takdirde Sofy,ıdaki İngiliz şılamıştır. Bu beyanat hiç bir suretle 
müme&alnln geriye çağırılacağını ve Bulgar dı.ş siyasetini değişLh'miyecek-

SON POSTA 

SUMER BANK 
YERLİ MALLAR 

PAZARLARI 
Müessesesi Müdürlüğünden: 

1 LAN 
3480 numaralı MJH Korunma kanununun verdiği salahiyete is

tinaden piya'a içın istihsal edilen her nevi pamuk ipliklerinin tek 

elden tevziine mütedair olarak istihsal olunan ve lcra Vekilleri 
Hey' etinin 2/ 15 108 sayılı kararnamesile musaddak 95 numaralı 
Koordinasyon hey' eti karan 15/ 2/ 94 \ tarihinde mer'iyete girmiş
tir. Bu karar mucibince bu nevi pamuk ipliklerinin fabrikalarından 
miibayaa ve tevziine müessesemiz memur edilmiştir. Tevziat alaka
darlara da ayrıca bildirildiği veçhile muhtaç olduğu ipliği. hariçten 
tedarik eden bütün pamuklu dokuma ve emsali fahrikaların:ı doğ
rudan doğruya muessesemiz İstanbul merkezince dokumacı koope-
ratiflerile el tezgahcılarına da vilayetlere göre ayrıca tevziata memur 
edilen Ziraat, Halk ve Manisa Bağcılar Bankalarile müesııesemiz 
mağazaları tarafından yapılacağı ilan olunur. 

Kansız genç anne! 
Yawruıunun .OlUnO. on• retac•k nıHd.,dı, ..,_mazr 
OE$YEN kan kuvwet turubu kanın no•uanını tamam• 
ladıkca tta,abn bu ce" kaı,ınaOırtdtln kendi aıhhatı 
k•d•r yawru•unun ltincik gıdaıı olan •UtO de fa,da 
prllr. Anne kuvvetlenir, Yawnı g~Oırlenlr.,. Bu yu• 
,,. ıaadetlnln kendiıldlr •..• 
~m&ikll annel-. OEŞYEN'ın kan kuYfat t41rubu. 

HU ECZANEDE BULUNUR. RECETE5 ıl SATlllR 

~# 
ı ·-·- ·-·· ı 

~ .. _._ -

O evlet Denizyolları 

MUdürlüğU 

lşla,ms Umum 
ilanları 

17 Şubattan 24 Şubata kadar muhtelif 
hatlara kalkacak vapurların isimleri, 

kalkış gün ve saatleri ve 
kalkacakları rıhbmlar 

Ka.radenlz hattına .. - Sah 12 de (Oüneysuı, Perşembe 12 de <Anka
ra) ve Pazar 16 da (Erzurum). Galata rıhtı • 
mından. 

Bartın hattmr. ~ rt P CAnafarta}, Cumartesi 13 de <Çanak-
kale). Sirkeci rıhtımından. 

Mudanya hattına - Pazartesi , Çar.şamba ve Cuma 9 da ( Ülgen ), 
Pazar 9.50 de <Swı> . Galata rıhtımından. 

Bandırma hattıml - ?a a rtesi. Qarşamba, Cuma 8.15 de (Sus). Cala-
ta rıhtunından. Ayrıca Çarşamba 20 de <Saa • 
detı ve c ımartesl 20 de ( Mersin ) . Tophane 
rıhtımım n . 

J[arabtıa hattına - Salı n cuma 19 da (Seyyar> . Tophane rıhtı • 
mından. 

iırı:nn battma - Pazar 9 da. CB:ırtın ı . Tophane rıhtımından. 

Ayvalık hattma - Cnrşamba l5 de (Bursa), Cumartesi 15 de (Saa-
det) Sirkeci rıhtımından . 

İzmir sürat ıbattma - P:ızar 11 de !İzmir). Galata rıhtımından. 
İzınlr aralık postası - Perşembe 13 de (Tırhanl . Galata rıhtımından. 

Not: Vapur seferleri hakiı::nda her türlü malümat ~ağıda telefon nu • 
maraları yazüı Acentalarımızdan öğrenilebilir. 

Galata Baş Acentalıfı - Galata rıhtımı, Limanlar Umum Mü. 
dürlüğü binası altında. '2362 

Galata Şube • - Galata rıhtımı, Mmtaka Liman Rei.S-
liği binası altında. 4-0133 

Sirkeci Şube • - Slrkeci, YOıl cu salonu. 22740 
(1163) 

Devlet Orman İşletmesi Çoruh Revir 
Amirliğinden : 

1 - Devlet Orman İşletmesı Çoruh reviri Borçka bölgesi Balıklı Or -
man kat'iyatından Hopa sahiline «2011 kılometre mesafede .şose kenarın
da iStifli cl007• metre mik!b «288» desimetre mikaba muadil ıı2892ıı aded 
kabuklu kızılağaç tomruğu :ı.çık artı.ıına ile satılacaktır. 

2 - Artırma 25/ 2/ 94·1 So.lı günü saat 14 de Borçka işletme bölgesinde 
yapılacaktır. 

3 - Beher metre mikabın muhammen bedeli 11 lira 66 kuruştur. 
4 - Muvakkat teminat ı880ıt lira o.88• kuruştur. 
5 - Şartname Orman Umum Müdürlüğünde İstanbul ve Trabzon 

Çevirge Müdürlüklerile Çoruh Revir Amirliğinde görülebilir. 
6 - İsteklilerin muayyen gün ve .saatte Borokada bulunmaları ilan o. 

.. 

Şubat 17 

HAYAT ve KOMPRiME 

HAZIM ClllADll 
K U R U 

MüteneVVi yemeklerle Mide ve Emayı yorma.dan bir tabak 

ÇORBALIK ÇAPAMARKA 
Hububat ve sebze komprimesile bir günlük ko.lörinizi temin edebWrsini2. 
Et ve Tavuk suyiyle mamul Mercimek, Be'Ze.ye, Buğday, Komprimele
rlmizin 100 gramlık paketleri her yerde 15 ve 50 gramlıklan 9 ku.nıştor. 
Nefaset suhulet ve ucuzluğunu biJ." tecrübe ile anlıya.cakslllD. 

:Süyük bak.kallYe mağazalarında. bulunur. 

Devlet Demiryolları işletme U. M. den: 
Aşa.ğıda ismi, muhammen bedeli ve muvakkat teminatı ayrı ayrı gös. 

terilmiŞ olan Ankara hastane.si maden! malzemesi 25.2.1941 Salı günO. 
saat 15 te kapalı zart usulü ile Anlcarada idare binasında sıra ile ve ayrı 
ayrı satın alınacaktır. 

Bu işlere girmek istiyenlerin listeleri hiZasında yazılı muvakkat teminatı 
ile kanunun tayin ettiği vesikaları ve teklifierini ayni gün saat 14 de ka. 
dar komiSyon rei.Sliğine vermeleri lazımdır. 
Şartnameler (16'7} kuruşa Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde satıl • 

maktadır. (937) 
Malzemenin iBmi Muhammen bedel Muvakkat teminat 

ı inci grup: 19 kalemden ibaret ma .. 
den1 komodinler, dolaplar, mıısalar 

vesaire 
2 inci grup : 47 kalemden ibaret ma -
denl kaplar, muayene ma.sa ve şaz. 

longları vesaire .......... : .................. . 

Lira Lir& 

40137 3010,28 

33437 2507,78 

r.=======I 941 iKRAMiYELERi-

T. İş Bankası 
1941 Küçük 

Tasarruf Hesaplan 

İKRAMİYE 
PLAN 1 

ı adet 2000 liralık - 2000.- lira 
8 • 1000 • - 3000.- • 
3 • 750 • - 1500.- • 
' • 500 • - 2000.- • 
8 • 250 • - 2000.- • 

35 • 100 • - 3500.- • 
80 • 50 il - 4000.- • 

soo • 20 • - eooo.- • 
Ke!jideler: <& Şubat, ı l\layıs, 1 A. 
tustos, S İkincı.teşrtn tarihlerinde 

yapur. 

...-------····· .. -· .................. -._... ..................................... -.-..-.· 
Son Posta Matbaası: N~yat Müdürü: Selim Ragıp Emeç 

SAHİBLERİ: S~gıp EMEÇ A. Ekrem UŞAKUcJl.. . 


