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Almanya 
ne yapacak 

iki ihtimal 
lngiltereye karşı 
kat'i bir hareket 

((Almanya Frwuanın müza
haretini temin etmedilıçe 
Alıtlenizde harekete 

geçemez » 

Dün ak§amki Radyo gazeteain. 
denı 

Hitlcrin son nutkundan da anla
§ıldığı vcçhilc Almanya, bu sene i
çinde harbi bitirmek üzere f ngiltere
ye kartı kat'i bir harekete geçe. 
cektir. 

Bir fngiliz hava müteha88ısı bu
gün ndyoda verdiğı konferansta. 
Almanyanın halen 35 bin tayyare
ye malik olduğunu söylemiştİT. An
c.ak bunlann 6000 tanesi birinci aı. 
nıf tayyaredir. Yani derhal muha
rebeye i~tirak edecek vaziyt-ttedir. 

Milli Sef9iul , 
taziyetleri 

Reisicümhur ile Elen Kra 
arasında telgraf far teati edi 
Başvekil Doktor Refik Saydam ve Harici 

Vekili de taziyetlerini bildirdiler 

General Metaksasm cenaze merasimi esnasmda • 
Ayin yapıhrken Elen Krah diz çöktü 

Afrikada lacilizler tarafından tahrib edil~n İtalyan tayyareleri 

Boma da 
Son zamanlarda Almanyada tay

yare imalatının azaldığı ve İngilte
reye yapılan skınlann ıeyreklr-ştiği 
müşahede edilmiştir. Bu tenakus. 
Alman mütehasıııslannın yeni bir Llbyada ve 

Erltrede 
vaziyet 

ingiliz tazyikı 
gittikçe arll yor 
Libyada lngifiz 
harekatında 

mühim brr adım 

Askeri vaziyet 
İtalyanların hatalı 

hareketleri 
YAZAN: 

Emelıli General 

E. Emir Erki:et 
elon Pol\aı mD Mktıt 

muharriri 

Yunan • ltalyan harbi: 

askeri ir 
toplantı 

Mareşal Graziani 
izahat verdi 

tip tayyare imalile meşgul bulun. Son zamanlarda Yunan krahnm rİyueti albnda 1reneral Met~ 
duklarına hamledilmektedir. İnlfiliz Jiltsek Mibaylaranln iftirakile aktedilen içtimadan bir in 

Filhakika Almaı.ılar, bilha!!ııa lt'9'- Ankara 1 lA.A.) - Yunan huklı..jrin taziyeUerimin ifadesini kab 
.. jz bir tayvare tipi imal et~ek için met reisi general Metabas'm oıu:ııu yurmanızı ve majestelerlle mili~ 
r1llı•maktadırlar. Çok . yuks:k!_en münasebetlle Reislcü~bur İsmet ln. bu münasebetle duyduğu acıya 
t•ı;acak olan bu tayvarenın motorun- önü Ue Yunan Kralı lkinci JorJ ara. tün Türk milletinin ~tirak e 
den kat"iven ses çıkmıyacaktır. smda a.şafıdaki telgrafiar teati olun. oloutuna itimad buyurulmasını 

Almanların istila . ~eşebbü•ünü mU§tur: ederim. İSMET İNÖN 
mevzuubahs eden İnı:tılız mahfelle- Majeste !kinci Jorj 
ri, bunun Subat ıwınrta vukuhulerl\. Elenler Kralı Ekselans lsrrıct lnönü 
~ını tahmin etm,.ktedirlN. tnıziliz- Atina Türkiye Rcısıcümhuı 
ler. i"tila te!!ebbthüni;n lngilter; iı;~n Büyük de"1et adamı Met.ak.sas'ın Anka 
tehlikeli olacağı kadar, vazıyetın ölümile dost ve müttefık kahraman Mumtaz iş arkad~ım hilkilm 

Arnavud/ukia Efen tavazzuhu için de bir fırsar teşkil e- Elen milletinin uğradığı acı yası en isi Jean Metaksas'ın hakkında 
dec,.wi kanaatindediıler. derin bir teessürle haber rudun. ne.ı (Devamı 3 uncu say( 

ordusu geni bir F ilhakika Almanların bu t~şeb-
Tepedt-lenin ltalyanlar tarn- k k d !l :su ahmete ıığr"cL~ takdbde, 1• •ıt • "Hı•tler bı•ze fından tahliye edilerek Elenler. muvaf fa ıget azan l 1'-_rhın neticesi taayyün etrnit ola.. D g J ereDJD 

ce işgal edildiği hakkında ya- caktır. Akdenl%de 1•thaJaA t •• b• J • "' • • 
..,. h J ı banca a1'ansların verdiği J,aber- Din akfanJd Ramyo sueteain- SOZ Jr ıgJDJ 
"'-& ire, 1 (AA.) - ngi jz u. d-: Di~ .. T taraftan Almllnyanın Ak- h lbu-· k .h hl."'' leri Yunanistan henüz teyid ..... .. _ _.. yf ~-) h b • 
.... ararga anın te ıgı: etmemı· ... ,·r. Bununla beraber Romada ltalyan vükııek harb (Oeva"'• ~ "ncq sa au. • h 3 şettJ 

d . lrablustla Demenin garbında -r '-on•cyı'nı·n bır toplantı yaptı;;• bil- ~ Ve ) raca tt 
u 1 1 k Tepedelenin Elen kıt'aları tara- ,. g .. G·L·z ALMAN el' nıan a temas idame edime te- fından İşgali hadisesi hir gün dirilmektedir. Bu roplant•ya davet ı·N 1 ' - Londra 1 (A.A.) - 1940 senesi İlk. Londra 1 (A.A.) - Daily H ıt Eritrede Agordalt ve Barento Ç k J 1 1 edı'len mare al Graziani, Jtalyanla. .. .. _un aymdaki "'--ınıs "'-halltında yazıyor: "11 k 1 f tl · meselesidir. ün ü ta yan ar, a.ıwı '"">IS 

ii nta a arandaki talyan kuvve en cenub ordularının cephesini te. rın Afrikadaki vaziyeti hakkında HAZIRLIKLARI Teşrinisani ayına nazaran 644.549 İn- cHitler, birlı:aç noktada muva 
2'.crinde tazyikımız ııiddetlenmistir. nünden evvel ve tamamile ha- izahat vermiı ve bılihare Libyaya güiz liralık bir fazlalık vardır. İbra. oldu ve bir mucize yarattı. Bu 

h· Diğer cephelerde vazİ)·ette hiç talı bir hareket olarak Yunan dönmüştür. t miktarında da 2 milyon 730 b n ze neden ıbarett.a? Amerikalılnrl 
ıt değişikı!~.2'..~~k&h cephesinin şimal ve merkezine Yunan reani tebliği Gece bombardıman :;, İngülz liralık bir fazlalık kayda. daima ayni ideallerin peşinde ıdik. 
L .,..._~ taarruz ederken Yunan ordusu, Atina. 1 (A.A.) - Yunan bat- dilıni§tir. kat bu id~allerin tahakku~u ıçın 

f . ondra, 1 (A.A.) - Derne. za.. çok doğru 0 1,uak, sol cena?tan kumandanlığı tarafından diin akşam tay yare/erinden büyük 
1 

.• d ki um İngiliz yollar takıb edıyorduk, Hıtler, erı. Libyadaki Jngiliz harek«"tınde ·ı 1 k d 9 7 1 • t bl w 194-0 senea iÇın e um _,. bl ı ·ıc. ..... • b h t" b' d ,__ l'rıüh f I yani cenubdan ı er eme te ır. neşredilen numara ı re~mı e ıg: b 'k h l d . fl.tı 
1 

mil ar İngiltZ lirasından ouZ r ıı,;uıı a şe "'• ız e e...,,ı 
it im bir adımdır. Fakat ngi iz aa- ( Devamı 7 inci sayfada) Kıt'alarımız bugün 1900 metre ir mı tar azır an l ıthai y . lanı verdik: Müşterek gaye.ı 

e:rj ınütehassısla.rı Bingazide ltal- (Devamı 3 üncü sayfada) fazladır. Bu rakam 1929 danberı kay_ Dıılly Mail yazıyor: 
~--~(~~=n:m=ı~3~~:·:c:ü~u=y:b:d:a:>_~~===========~-------------- Al b k d d· ~~myü~nkam~~~~~~d~~ha man ava uman anı •• , 

•• · y k d Al • ·ı senesine nazaran 214 milyon İngilıZ ne daha büyük bir şiddetle deva 

Ah' d ıu • • 1 b • • yor kı: « a m a man ııvı liralık bir fazlalık göstermektedir.Bu dileceğini söyledi. Yeni vapurlar, luka karşısın a nıversıte ta e esının halkı bava ak!nlarından daha rakamlar 1940 senesinde Alman de-,ha serl vapurlar ~ı suretıle, 
çok muztarıb olacaktır)) nizaltı harbinin İngüız ithallt ve ih. nizaltı gemilerini batırmak için 

Amer.kanın ro'U ) - racatını durdurmak şöyle dursun yük ıerce tayyare imali suretile ve 
1 ı d dl r• ı•htı•yaç arı Londra, 

1 
.• (A.A.!w.- J?ailyjselmesine mD.nl <>ı'ıamacı.tını göste.r.Jıara cephane yetiŞtırmet suretne er e 1 Sket.~h $a%~tesınm veıdıgı maluma- melttedır. lerin plAnına taa.n-ın edel:>ilırıZ.• 

l k ' ta gore lngıltere tc.yyare kumandan- ------------------------

ondrada müna aşa ~~~ıd::cbli~k~~r~~~~~;r h~n:.~,::~ı::. eı·r bar sabı·bı· ı· ~ı·nden 
edilen nokta Talebeler Beyazıd civarındaki bütün meyha- :;:~.?·.:~~~·::~ı;:;: -;:~t::::· ~:~~ , y 

(<Almanya dünyanın diğer nelerin kaldırılmasını istiyorlar y ·1csektir fngiltercde ı ıml\mile tec ı k • t • t • t • 
411ımlarına nüluz etmeğe ····-.. ···-, h~ ediln:i, ve '?"otörle;tir,ilmiş kıta; ayrı ma ıs ıy en ar ıs 1 

h _,- ' atın sayısı 4 mılyondur. lk saftakı ~<dlfan etralı daima ma • f R lıt.. .. dün verdiği çayda bir genç biri ihtiyarlığa lıarıı ~ askerlerin miktarı 700 bindir. Sivil b ki 1 ' 
sur ;!:ü;,:,~~J;:!inde ! .:ımo;,.:ndiğni en.ülinin yerini ~tmalr iiu!• i~i ~~ç lr•t- i ~.iı':t;·1b~ı:.".:.~kt:~.~;~'.'tJı~:~ ıça a yara amış 

Londra, 1 (A.A.) - Burada 
tiındı mun.kata edilen en miihim 
?ıokta. artık kat'i •urette temin edil
"1İ bulunan Amerikan yardımı de-
lildir. Fakat ı~mt!rikanın Mihvere 
lcatşı tatbik edilen abl.uka~~ _lnır~I. 
tereye nasıl iltihak edılecegını bıl
?nek meselesidir. 

N Y k Ti~es gazete.inin aıı-cw- or . . El" 
keri muharriri binba~ fıldıng ıot, 
hzdığı bir makalede bombardıman 
\oe hl k Alman muhasarııııın<1. a u anın d ... bu 
dahil un~urlardan bulun ugu ve • 
~un için lngilterenin tan·ar~l;hrrc-b 
lC•ni kaydetmekte, Alman sı a a -
tikalanna ka~ bomhardımanl~rın 
t~tacağını ve Almanyanın magl~-

1Yeti gününe kadar Avrupa harı. 
~ 4• 

1
1nde devam edecek olan tican ı~ 
tde lngilizlerle Amerikalılar tara-
ından tl\tbiki elzem iş birliği plal11· 

" 1 ....... .__ k d' •oallnaKllşa etme tc ır. 

b londranın noktai nazarına göre 
11 hususta Amerikanın vaoacağı 

D Tanll unc• a1ıa.a..> 

: lettiii halde bunları ... tecru .'! et_mege un an E geçen Eylüldekı '•azıyetıne nanran • 
: bulamadıgını soyleJı ) çok daha kuvvetlidir. Londranın 
~ ·--- -·-· ···-···-----..... ....... salahiyettar mahfellerinde istila hıı-,.,·•••••••••••••••••· - · ................... . 

Düukü çay ziyafetinden bir intıba 

Teketi çok kuvvetli olarak ~örül
mekte ve böyle bir teşebbü!liin su
reti kat'ivede akim bırakılacağı ka
naati iz.har olunmaktadır. 

Daily Mail gazetesi l!Unlan yaz
maktadır. 

«Başlıca düflllanunız bizi mi.im
kün olan bütün felaketlerle tf"hdid 
etmektedir. 1 6 ay evvel bu tehdid. 
fer daha korkunçtu. Buna raRmen 
f ngiliz:. milleti her zamandan daha 
metin ve kuvvetli bulunmaktadır. 

iyi boksörler Rihi birçok darbe
ler yedik. Hazırlıklanmız da daha 
kemal merteb,.sine varmış ct .. <7ildi. 
fngilterede istiladan bahsedildikçe 
memleket te bu tehdidlC're daha 
kuvvetli darbelerle mukabeleye ha
zırlanmaktadır. 

Alman hava kumandanı mare"al 
Milih. dün radyoda söylediği nutuk
ta demiştir ki: Korka ram ki yakında 
Alman sivil halkı hava akınların<lan 

Bilse] daha çok muztarib olac.-aktır. Mu. 
harebt-nin bize doVrıı relmekte ol
duğunu bilivonız. fngilizler de bi
-nm ~ibi muhan"bdirler. Onların bu 
dünyadan ani tegayyübleri bir mu

f dan toplanmı§ ve Rektör Cemil 
R k ...... tara ın 

Üniversite e to. u I b. talebe ile bir hasbıhal yaparak de. 
lik ay arın ı-

talebeye verilen sene ç f ıniştir ki: 

cize olacaktır. 
rinciıi dün Tıb FaJtiiltesi son sı~e <-Bu güzel haııada, haricde ge-
talebesinc ve,rilıniştir. · Saat l 1 (Devamı Z nci sayfada) 

- . ·• fonunda talebe Oni,y,rsite ıçtım~ }~ 

Zabıta ve adliye yapılan ihbar üzerine gi 
t utulan bu cerh hadisesini tahkika başladıl 

Jıtanbul zabıtası, ilci günden beri J 
müddeiumumiliğe intikal eden gari• 
bir yaralama hadisesinin tahkikat~; 
me1gul bulunmaktadır. 

iddiaya ve zabıta tahkikam\ 
nazaran, vak'anın mahiyet ve taf .. 
ailatı tudur: 

Tarlaba§ında Hacıahmed ıoka
iında 8 numaralı evde oturan A
vangilida ne.mı diğer Doli adında 
genç ve güzel bir kız. bir müddet
tenberi tehrimizin maruf barlann. 
dan birinde nrtistlik yapmaktadır. 

Avangilidaya son günlerde diğer 
bir bar sahibi tarafından daha mü
said şartlarla bazı teklifler yapılmı,, 
o da bu mliracaati kııbul ederek e9'
:ki müessesesinden aynlmak iste-
miştir. 

Fakat, genç artistin bu karar ve 
hareketinden haberdl\r olan bar ıa. 
hibi Avangilidanın müeasesesinclen 
ayrılmaması için her çareye baı 
vurmussa da muvaffak olamamı'-1 
ttr. Nihayet bundan ltç RUn evvel, 1 

(Devamı 3 ünc8 cayfada) 



2 Sayfa 

Hergün 
-·-

Çocuk karşısında 
Baba ve ananın 
V azigetleri 1 

,,_ _____ Muhittin Birpn _,/ 

D ünkü Son Postada on bet 
günlük çocuğunu sokağa bı. 

rakan genç bir kadının muhakeme
sine dair bazı tafsilat vardı. Bu ka. 
bahati işliyen genç ana.un, ne gibi 
saiklerin tesiri altında hareket etti
ğini ve cezaya layık olup olmadığı
nı tetkik eylemek bizim vazifemiz 
değildir ; hakimlerin vicdan Yarı ve 
kanunların tayin ettıği .şartlar ve 
hükümler, hadisenin umumi hukuk 
bakımından neticelenmesi i"ini, ta
bii seyrini takib ederek, elbet hal. 
!edecektir. Benim burada üzeıinc 
dikkati celbetmek istediğim nokta 
başkadır. 

Cürüm ve ceza bakımından ka
nunlarımızın bazı i.ctimai mesele
lerd e bir hayli eksik.leri mevcud ol
duğu, zaman zaman zuhur t-den bu 
tarzdaki hadiqelerde, ötedenberi 
dikkatimize çarpar. Mesela, şu mu. 
hakemesi yapılmakta olan hadise
de, hakim huzurunda, içtimai ıtda
let namına, cevab vermeğe davet 
edilen ferd. bu çocuğu doğuran a
nadır. Genç bir ana, on yf'di yaşın
da, lnebolulu bir Türk kızıl Bu 
Türk kızı, hu çocuğu elbet kendi 
kendisine yapını~ de~ildir; e;Ihet, 
Ruh-öl-Kudas, günün birinde onun 
yakasından üflemiş ve o da gebe 
kalmış değildir; hu çocuğun dünya
ya gelmesini icab eden fusy-olojik 
hadisede elbet bir d~ erkeğin bu. 
lunması ve bu erkeiin de, kanun 
ne derse desin. bir baba olması la
zımdır. Halbuki, mahkeme huzu
runda hesab veren ve verecek olan 
bu ı.adındır; çocuğa kar:f! mes'ul 
olan, zabıtaya ifade, mahkemeye 
cevab verecek olan bu on yedi ya
şındaki cahil anadır. Ötekt, yani, ne 
kadın karın erkeklik, ne çocuğa kar. 
şı babalık duygusu taşımayan a
dam, kendi!rini ;liç kimseye karşı 
sual ve cevabla mükellef saymaz ve 
kimse de onu yaka11ndan yakala)'lp 
<•sen de mes'ulsünlıı demez. 

Bu. i~n bir taraftan görünüşü. 
dür. ikinci görünüq tarafını da, on 
yedi vasında, kucağ-ında bir çocuk
la kalıvermis aldatılmış veyahud. 
sadece aldanmıq bir ananın, c~miyet 
tarafından herhan~ bir himay~ gör
mesini temin edecek herhangi ciddi 
bir t ı>"İ!lten malırum bulunduğumuz 
malumdur. Bunun tcin. böyle bir 
vanvette, szenc bir ana, çocurrunu 
gazete k~;;,clma sarıp rokağa bıra
kırsa, bu harH~enin bir manası da. 
cemiveti bu ~ibi ahvalde alımna'lı 
lii7•m g,.fen hukuki ve içtimai t4"d. 
birleri almaya dav'!t etmek olabil!T. 

* İnsan cemiyetleri iptidailikleri 
nisbetinde çocuğa karşı lakayıd ka
l ı rlar. Çocuk sevgisi fosanlann me
denileşmeleri derecelerile mütena
sib olarak artar. Bunun içindir . ki 
medeniyette ilerlemiş bütiin millet
ler, çocuğu, miHetin en büyük ser
vet unsuru olarak tanırlar •.re onu 
himaye ederler. Bu nevi milletlerin 
telakkilerine göre ııçocukn mukad
des bir şevdir; çocuğu mukaddes 
tanımak, insanın kendi kendi~ine 
hürmet etmesi demektir. Bu telak. 
kiye göre, çocuğu mukaddes tanı. 
mıyan insan, imunJığ-;ı, yani kendi 
kencfi.ıine karşı hürmet duymayan 
bir mahluktur. Bu mahlıika bugün
kü manasile «İnsan• ı>ıfatını ver
mekte tcreddüd etmek çok doğru 
ve haklı oluT. 

Bu ve daha bu gibi birçok sebeb
J.•rden dolavı. bllı;ı:ünkü medeni miL 
letler, çocukları himave eden bir 
takım kanunlar ve içtirr.ai müe1te
seler vücude grtinni~İerdir. Bu hi
mayenin en mühim unsurlarından 
biri de çocuğa ve cemiyete karşı 
yalnız anayı de~il. ayni zamanda, 
nikahlı veya nikahsız, babayı da 
mes'ul tanımaktır. Bu JC\hadaki tat
bikat, Rusyada ve Almanyada ha
len çok ileri gitmiş bulunuyor Ço
cuğa kar!'lı babanın mes'ııliyeti. biz
de hala , nikahla mukayyeddir. Hal-
buki, nikah olsun veya olmasın. ha. 
banın da [veyahud erkeğin l de 
mes'ul ohnası iknza eder.Eğer kadın 
bu çocuğun c:Joğlımunu intaç eden 
hadisede, mea'u)iyet bakımından şu 
ursuzluk eseri gÖstermİ'! ve bunun 
akıbetlerini kabule mecbup ist-, ayni 
ıJUUrıruzlu~ itiraf ve avni akıbetle~ 
rin kabulü erkek için de zaruri oL 

· mak icab eder. Eminiz ki, mahke
melerimiz, bu gibi ahvalde erkek
lerimizden de he!lab sorrnavı temin 
edecek saJahiyetlerie techiz edilse, 
kadın ve erkek müna~ebetlerinden I 
dolavı zuhur eden bu ve buna ben
zer bir hayli facianın öniine geçil
miı bulunurdu. 

* Bu mevzu çok geni~tir. Birçok 
bakımdan mütaleası mlimkün olan 
bahsi fazla uzatmamak iç;n yalnız 
şu nokta üzerinde durmak istiyo
rum: Kadın ve erkek münasebetle
rinde erkr~lPrin ml"s'u!iyetlerini sa-

SON POSTA 

e: Hayatın en iyi yılları .. 

Şubat 2 

üniversite 
talebesinin 

derdferi, ihtiyaçları 
(Da, tarah J inci sayfada) 

zilecek çok yer 
olduğu halde, 
heni dinlemek i
çin bura.ya top
landığınızda n do 
layı evvela siz. 
lere teşekkür e
derim. Üniver
siteye yazılan 

her genç Üni-
versite için 
kıymettir. 

bir 
Üni-

versiteye girer
ken her birinizle 
ayn ayn görüş- Fı..ı.d Özyen 

l------~~~~~--J~~~~---~~11~~~~~1t(~~~~~~B~~~~~~~~~al~~~~~~~~~J l ~-~~~ad. ~~~· yazılan gençlere verilmiş olan kıy-, 
metleri kendilerine telkin etmek ve · 
Üniversitede çalışanı tanımak ve İnsanlar gençlik yaşlarında taze kanın tesiri al.tında daima atılgan 

ve müteşebbis olurlar, fakat görgüleri, hele tecrübeleri yoktur, bilgileri 
de azdır. Bu hasletten i.5tifade edemezler. 

İhtiyarlık insana görgü, tecrübe, bi:gi getirir. Fakat bu gelinceye kadar 
kan eskimiş, atılganlık ve müteşebbi.>lik sönmüştür. 

İn.san hayatında ehemmiyetsiz görülebilecek_ feda. edilebilecek tek bir 
yıJ, batta tek bir gün dahi yoktur. Fakat en çok i.stifade edilebilecek 
yıllar ilk gençliğin son yıllarıdır, bu yıllar içinde atılganJık henüz varılır, 
bir miktar tecrübe birikm~tir, cesaretle ve bilgi ile ileriye atılabiliriz. Fakat 
gene çocuklukta ve muhitte iyi haZll'la~ olmak şartile. . ._ ............. -............... -............................... _ .. ._ ................................................................................................. ·-······-··············--·· .................... . 

( Şandan, Bundan ) CTIETKÖKILER:J 

Amerikada büyük TanBların tarihi 
orman yangınları 

nasıl söndürülüyor? 

ilk Alınan kıt'alaımın Romanyaya üzeriı.e göndeımektedir. Yangın 

1917 senesi Eylfılnüde Fransa 
cephesinde geçen korkunç 

bir günün hikayesi 

En yeni lneiliz tanklanndan biri 
geçen T etrinievvelı.~ ortasında mah.Allirıi tesbit eden pilotların ya -1 

dahil olduklannı iddia edenler çok. nında kafi malzemeli paraşütçüler 
tur. Alman işgalile beraber Roman- vardır. Bunlar derhal tayyareden a
yanın zengin p~troı k.uyutarından ıağı atlamakta ve faaliyete geçmek.. Geçen Harbden bir sahne 
üç tanesinde anlaşıbnaz aebebler tedirler. Üzerlerind~ ağaçlara ta -
yüzünden yangın çıkmış. bütün pet. kılrıamak için lazım gelen avadan- 1917 senesi Eylfılünün sessiz bir ge. 
rol havzasını tehdid etmeğe başla-ı lıklar bulunduğu gibi başlannda cesi .. Fraruıanın §tmaltndelti Kombra 
mıştı. Almanlar bu yangın1arı yirmi zuh miğferler, viicudlerinde telden mıntakasında, siperlerin üzerınde ko. 
dört saatten az bir zamanda söndür- yapılmış korseler vardır. Ellerindeki yu bir .sas var. Bu sis, yava.§ yavaş ya
düler ve herkesi hayrette bırakh - 'Vesait ue dünyanın en modern şey- yılarak, genişliyerek beyaz ~ir deni:ı: 
lar. Halbuki bu muvaffakiyetin sır leridir. Bir taraftan bu ekipler yan. halini alıyor. 
ve hikmeti, Almanlann yangın sön- gı.n çıkan mıntakanın etrafını te - Alman tara.ssud postaları, t:l .. ıs. 
dürmekteki meharet1erinde değildi. mizlerlerken tayyareler de, ateş a- bir dikkatJ.e İngiliz siperlerini gözlü_ 
Bu hususta Amerikalılann Alman - lan noktaya amonyaklı bombalar yorlar.. Fakat kalın bir sis tabakası.. 
lara göstermiş olduklıırı kolaylıklar- ahp alev:Ieri ~ön~i!nnekt:dirler: nın örttüğü İngiliz siperleri, derin bir 
da idi. Filvaki Alman hükUıneti Bu ekiplcnn hır hususıyetlen de, uykuda imiş gibi, sessiz görünüyor -
bundan çok zam Em evvel Amerika~ ber~berlerinde otomatik kuyu açma tar ... 
lılara müracaat etmi~. bu işlerde bü tertıbatırun bulunmasıdır. Amerika- Fakat bu sessizlik, zahiri ve aldat:ı_ 
yük ihtısa.s sahibi olan Amerikalı - nın orm~?Iık mıntakalan ço~ ~u • et idi. Mükemmel suret\e mevzilerine 
1ardan petrol yangınlarını süratle Laktn. Dort, beş mel:Te dennlıkte yerleştirfüniş blnleroe :ilıııgiliz tqpu, 
söndürmenin çare ve imkanlarını . ;:. zamk? l sı_ı mevcuddur. O~an büyük bir dikkatle Alman siperıerine 
öğrenmişlerdi. ıt ~ye e P en yangın mahallıne bakıyorlardı. 380 kadar tuhaf b;çimli 

F·ı ki l I k l gelır gelmez Steward aleti denilen hlı h b k' . .. k d d 
ı va ya mz petro uyu arının h ... t t•b t d ı. I b'ıı.. zır ar ma ınesı, ve yuz a ar a 

yangınlarında değil, alelumum or - :u~t Q,. ' a 1 ;rna z...:red k~ıtkt ~ bunlara yardınicı makine, on kilo _ 
man yangınlannda da dünyanın en ~ t e.ld~v"!e ~ı:md on b a 1 aaa metre uzunluğunda bir cephe boyun
tedbirli ve teşkilatlı memleketinin ıs effnık ıgıl mıkt adr -:ıl su B ası:n1 aya mu ca sıraya dizilmişler bekliyorlardı. 
A .k ld v T l k d A va a o ma a tr ar. u a et, yere 
m~; a ok ~-~u .. kn aşı mi L;ı ırh .h- nüfuz eden çelik bir borudan ve Saatin yelkovanı., sabahın altısını 

men a ço u~ orman ara sa ı - idrolik bir mekanizmadan ibaret _ gösterdiği zaman, on kilometre nzun. 
tir. Bu ormanlarda, sık sık yangın- tir. Amen"kan onnan itfaiye t~ki _ luğundaki çelikten duvar, sessizce, ve 
lar çıkm~ktadır. Bir yan~nı çıktık- latı bu usulü üç ıtenedenberi orman hiç atı.ş yapmadan, Alman siperleri. 
tan ve kilometrelerce sahayı kapla- yangınlanna tatbik etmekte ve h ne doğru kımıldadı. 

onlara Üniversite lıavavnı: duyur.. 
maktır.» ' 

Bilahare Rektör, Üniversite fa
aliyetine aid talebeye izahat verm.İf 
ve hu meyanda, bu seneki bb son 
sınıfının Üniversite tarihinde kem
miyet itibarile en yijksek. dereceyi 
aldığını söylemiştir. 

Rektör sözünü, memleket sağlıı: 
hayatına karışan genç doktor nam
zedlerini selamlıyarak bitirmiştir. 

Rektör hitabesini müteakıb. 
gençlere arzularını sormu,, birçok 
gençler Rektörün hitabesine muka.. 
bele ederek, kendisine teşekkür et
mişler ve bu meyanda isteklerini 
söylemişler, Üniver~ite talebesinin 
talebe gibi değil de Fransızların 
etudien kelimesile an1atbklan ma
nada telakkt edilmesini .. barı usulü
nün genişletilmesini, kitablardaki 
ıstılahların ısl .hını, Beyazıd sem. 
tindeki meyhanelerin lcaldmlmasını 
taleb etmislerdir. Konusma esnasın-
da Fuad Ôzyen ismind~ bir talebe, 
iki formül bulduğunu, bunlardan 
birinin ihtiyarlan gençleştirdiğini, 
di~erinin de ensülinin yerini tuta
bilecek bir ilaç olduğunu, fakat bun
ların tecrübelerini yapmağa imkan 
bulamadığını söylemi:ııtir. 

T oplantJ samimi bir hava içinde 
geç vakte kadar <levam etmiııtir. 

Bursada köpek'er bir 
çocuğu !'aralamak istediler 

Bursa (!Iuswıl) - Bursanm Şük • 
nı.niye lılaballesinde oturan Emin kızl 
Feride Me •. o;im a.-!mdaki çocuk tütün 
tarlasınd_ çalışmakta olan anasının 
yanma giderken yolda. birçok köpek., 
lerin hücumuna uğramıştır. Köpekler 
çocuğu müteaddid yerinden JSll'ma.t 
suretile ağır surette yaralamışlardır. 
Yaralı çocuk derhal hastahaneye 
nakledilerek tedavi altına alınmışttr. 

mi ve kurşun sağnağı, Alınanları bi:t 
çelik yağmuruna uğra~tı. 

Gürliyerek ve sa.llanara~ ilerleyen 
bu çelik mamutlar, m~hur •Hinden,. 
burğ hattı> nm ilk siperlerini kolay • 
hkla işgal ediverdiler. Tankların aç. 
tığı gediklerden, sıçrayarak, ~ker te. 
ker piyadeler giri,Yorlardı. 

Alman siperlerLiıe müvazi bir vaZi
yet alan tanklar, top ve makineli 
tüfek ateşile boydan boya sıperleri 
tarıyorlardı. Tek tük bazı noktalarda 
Alman topçuları, inadla mevzilerini 
müdafaa etmekte devam ediyorlardı. 
Lato köyünde ilerliyen bir İngiliz tan. 
kı, yakın mesafeden at.eş eden bit 

Altan topu ile karşılaştı. Topun mer .. 
misi, hafifçe Uanki hasara u·ğrattı. 

Tankın kumandanı bur.a !ena halde 
içerledi. Tankı topun ...... ~rine sürdü., 
Hiç zahmet çekmeden; adeta bir p;.. 
reyi ezer gibi topu, ve etrafındakileri 
ezip geçti. dıktan sonra söndürmek çok güçtür. zaman ivi netice nlmaktadırlar er Alman öncüleri ve tara.ssud posta-

Halbuki ateşin ba~langıcında bu iş 8-ÜVBJŞ ka al . ları .siS içinde kımıldayan bu muaz_ 
d""ha kole.ydır. Bu sebeble Ameri - n IRIR z~ )Jl&kineleri görür görmez: 
kalılar, ormanlar için hususi mü _ k dd 

O gün birçok İngiliz tankı Alınan 
BiJiik H.bcle ............ , ~ toplarile hasara uğramıştı. Fakat bu. 

tanklan na rağmen, bu yeni si111.h, harbin çeh... mu a eratı Hayret ve de*tıe haykırm.ıya ha•. 
sahede ekipleri vücude getirmişler- .._ 
dir. Bunlar, yüksek kulelerden or _ Bu harbjn mukadderabm ta- ladılar. makineli tüfek ate§lerini susturarak 
manlann heyeti umumiy'!Sini taru- yin edeceği mıntakalardan biri Siperler süratle, ftı:nıdan buradan tankların iki yiiz metre ilerisinde in.. 
sud etmekte ve bir duman yükseldi. Mısır ve onun~ ben.her Siiveyıı kaçıp gelmiŞ Alman askerler.ile dol. filiLk ediyordu. 
ğini görÜr görmez derhal telsU:le ilk kanalıdır. Trablusgarba karşı baş • du. İfte bu anda binlerce t::>pun pat.. Tanklar, sabahın si.5leri içinde daha 
orman itfaiye merkezini vaziyetten lıyan lngiliz taarruzu, yalnız bugün lamasından mütevellid müthiş, ee • heybetili, daha muazzam görünerek 
haberdar etmektedirler. Bunlann, ay için değil, belki ebediyen Mısın ve hennemi bir gürültü koptu. Bu, İn - ilerliyorlardı. Bunlann tekerlekleri 
rıca hususi tayyare ekipleri de var _ ona mücavir olan mıntakalan teh- giliz topc;US~Ull Alman s.ipeıleıLiıe altındaki tırtıllar, bir traktör gibi top.. 
dır. İtfaiye grupu hadiseden haber - ljlı;eden kurtarmı.şbr. Fakat bu kur- açtığı ateşti . .Ingaiz topçusu, tank • rağı biNorlardı. 
dar olur olmaz bir veya müteaddid tuluş Süveyş için henüz maddi ve_ !arın hücumunu himaye ediyordu. Şimdi bu muazzam devler de a~e 
tayyareyi yangın çtkan mıntakanın (Devamı ol üncü sayfada) ingiliZ mermileri, Almanlarm top ve ba.şladılar. Tanklardan boşa.lan :mer. 

l STER i NAN, i STER iNANMAt 
Tramvay İdaresi mi, yok.sa bir ba.şlta daire mi, pek iy[ anlıyamadık, 

herhalde .sallibiyetli bir makam tramvay yolculannın hangi günle;de fa~ 
lalaşıp, hangi günlerde ek&ildıklerini tetkik etmiş. 

Pazar, Pazartesi, Perşembe, Cwna ve Cumartesi günleri tramvay hmca_ 
hıncdır. Hep «doludur,, levhasile gidip gelir, buna mukabil Salı ve Çar_ 
şaraba günleri gene hıncahıncd.ır amma ite kaka iÇine girilmesi mümkün_ 
dür. 

istati.st.iği yapan zat bu azalıp çoğalmanın sebebini araştırın~. 
Nihayet İstanbul kadınlan!llll Salı ve Çarşamba günleri sokağa çık -

mamayı adet edinmiş olacakları clüşünce veya kanaatine varmış. 

Tı-amvay biletlerinin dip koçanlarına bakarak tramvayın hangi gürı_ 
Ierde fazla yolcu taşıd1ğını ;;.ulamak mümkündür, fakat haftanın mu_ 
ayyen günleı·inde yolcu sayısının biraz azalma.sını o günde kaduılann 
sokağa çıkmamaları ihtimalile iı:&.h etmenin doğru olabileceğine: 

ıS TER i NAN. i STER iNANMA! 

re.sini değiŞtirmi.şti. Alman cephesi, 
(Devamı 6 ı.ncı sayfada) 

. .............................. ·--··lll·· ..... ······-
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Telgraf, Telefon Ve Telsiz Baberleri 
Milli Sefin taziyetleri 

' 
1~tf.'1Qe:f Dün akşamki boks Makinere l 

verilirken 
Pariste Patene 
muhalif yeni bir 

Reisicıö.mhur ile Elen Kralı 
arasında telgraflar teati edildi 

e Amerikan •• h k l 
demokrasisi musa a a arı 

Yazan: Selim Ragıp Emec; n· aha dün Roosevelt'in siya. nan ·· b kal an azır a- r at ı rete Abdı Hasana ve Boks ajanlığı tarafınd h 1 1 Mi • F'k - . 

(Bat tanılı 1 inci sayfada) 1 tabun takdir' etmek ve h1syraıı kal-
. tanın uğradltı ellm Zıya. müna. mak fınatını bulmuştum. 

si rakibi sıfatile Amerika 
cümhur riyasetine fırkası namına 

musa a ar d"' k B v • ' 

lu Halk . d un a şam eyog- mıh Cevdete sayı hesabile gali 
ler· evın e yapılmıştır. Netice. galmişlerdir. Müsabakalarda büyü 

parti kuruldu 
~e mahabbetle dolu 3ÖzleriniZ - Çok samimi teeaaürlerimin ifade-

dse n derece mütebeyyiÇ olarak za. sine itimad buyurmanm zatı Z!liniz. 
namzedliğini koyan, mücadele eden, 
en çetin memleket meselelerile bey-

Şevki Recebe S d S k' . bir kalabalık bulunmu~tur. Maçla 
' erme • a ırıye, heyecanlı olmamıştır. 

en so ·· "k d · d · t d 1 tinile tetetkiir ederim. Buyu en nca e erım. 
1 

ev: zatı devletinizle dost ve müt. ŞÜKRÜ SARACOGLU 
:::ızasll Türk milletinin göstcrd.iği Ekselans ~Ü~ Sar~c_o?f lu 
fiddetli alf&lı:a gerek beni, ge~k mil_- Hancıye Vekı?ı 

nelmilel davalar üzerinde çekişen 8 • b h • b • 
::!t~~~~:h~f~;:t:~ı~; ır ar sa ı ı, işinden ayrılmak Parti, ilk gaye oiar cık 

Almanya İie işbirliğini 
• , 1 • 

temın e ... Jeceio(rnış 
!etimi derin bir surette mutehas&S .. .. . . Ankara. 

k•- - 'ki memleketimizi sıkı sı. Buyuk şefinın şahsında Yunanıs-
etıne ""' • ., 1 t· · v d v b'' ··k k b d 1 btrlettifen dostluğun kuvve ını tanm ugra ıgı uyu ayı o ayı- %::;;~5~~~~~:~~~h.:·k~.m~~· istiyen artisti bıçakla yaralamış! 

Londra 2 (A.A.) - B. B. C.: kıyak daha teyid eyiemektedlr. sile dost ve müttefik asil Türk mil-
D. N. B. ajall8lna gör~ Puiate milli bır ere iKİNCİ JORJ )etinin de daygulanna tercüman o. 

Dünyada kaç memleket tasavvur 
edilebilir ki orada. siyasi ve içtimai 

1 halk birliği ismi altında yeni bir · larak gösterdiğiniz muhabbet nişa-
parti lc:urulmu§tur. Bu partinin ga • Bıqvekilin taziyeti , .. .. nesi beni fevkalade mütehassis c-t-
yesi Almanya ile iş birliği yapmak, Anka.ta 1 (A.A.) - Metaksas ın olu. ~tir. Jan Metaksasm bütün kuv-
ırlu temizlemek, fizik ve moral kaL mü münasebetile Ba.şvekıl Dr. Refik vetini hasr ve tahsis ettiği ağır vR.. 
kuımayı temin etmek ve Almanya· Saydamla Yun&n bqvekili Korizis a.. zifeyi Majeste Kralın i•imadile çağı
ltln teşriki mesaisi ile Fransız Afri • ~ki telgrafları teati etmişler • .,. 1dığım ~ anda, Türkiyeyi Yuna-
kaaındaki zengin membJarı işlet. dir: ni9tana bağlıyan çok sıkı dostluk 
inektir. Yeni parti Alman taraftan Ekselan.s B. Korizis hakkında ayni imanı bealiyerek o-
Fnuı•ızlardan müteşekkildir. Butı • Başvekil nan eserini idame ettirm~k yolunda 
ların başında Marc~I Deat bulun • Atinıı . hiçbir gayreti ihmal etmİyeceğimi 
ınaktadır La.valin i•mi .geçmemekle Doet ve müttefik asil Yunan mil. zatı alinize temin etmek iı.t .. rim. 
her.her, ·kendisinin hu partinin Jetinin acı yas haberi Cümhuriye~ hü. A. KORİZİS 
liderliğine davet edileceği anla • Jı:Ometini ve beni feYkalade mutee~ Çetenkler 
11lmaktadır lim etti. En samtmt ve miiteheyyıç Atina 1 (A.A.) - Atina Ajansı teb. 

Parti a~l6rmdan FontenoY d~ tazi1etlerjmjsjn ·kabulü.nü ~e. kraliy~t liğ ediyor: 
ır.ciyoda bir nutulı: .söyliyerek parti • hölı:fmıetioe iblilmI zatı ~illlzden rı. Türk htud\meti, Metaksasz'ın ce -
ilin kuruh141lllu bildirmiŞ "Ye denıiŞ - ca ederim. naze mera.simine i4tifalı: etmek üzere, 
~ ki: Dr. REFİK SAYDAM husud bir heyet göndennek arzusu. 

«Fraı:ısanm istikbali Almanya ile E~l4R3 Dr. Ref;k Sa11dam nu izhar etmiştir. Fakat vaktin mü. 
il birliğine bağlıdır. Derhal Almanya B~ekil .sa.ade.sizliti dolıwyısile Türk hükfıme-
Re .teşriki mesai etmeliyiz. Fakat VıŞi Ankarc. tini temsile ve Ctimhurreisile nükft _ 
h&kllmeti bana 1ı:a111 gelmektedir. Büyiilı: Şefüıin fabstnda Yunan.iıB. met namına çıelenk vu'ına Atinada. 
Bir buçuk aydanberi Fransız idare • tan111 uÇ&dltl maanam zıya mü • ki Türkiye büyük elc;i&ini memur et -
til kalmıştır.- nasebetile gerek şah.som, gerek Cüm. !Diştir. 

Londra 2 (A.A.) - B. B. C: . buriyet hüktlmeti namma vaki m~.- 1 Difer ta.raftan YugoslaY .>üyiik el. 
D. N. B. ajansı Mareşal Petenın habbetUc sözlerden aon derece mu.. çisi naib prens Pol ve başvekil Svet,, 

ettin bir nutuk söyliyeeeğini bildirm~ teheyyiç olarak Blen maıetinin ut:-- lı:O'Yic; namlarına çelenkler koymut _ 
ti. Bu nutuk söylenmemiştir. Sebebi, cbfı son derece aeı :rua d-08t ve möt. tur. 
1eni par.tıniD turulınasile allkadar - 'ıe!ik a.sll Türk milletinin ~t.iratin~en Kral, Teliahd, kral aileli erkt.nı, 
dar. dolayı en del'iıı fiit:nmlarımızın ~fa. Yunan Ye yabancı hik6metıer tara 

Amiral Darlan Pari.te deeini tab\I. bQ,}lölmanııı kral~t tından gönderilen çelenklerden ba~ka 
Bern 2 (A.A) - B. B. C. hülı:ılmeti ve kendi aamıma zatı Alı.. çelenk tabul ecramemiftir. Muhtelif 
İsviçre gazetelerine ~öre, . n~ir.al 

1 
ni2ıden rica ederim: . 1 teşektWler ve müesseseler ve bir çok 

!>arlan dün ViŞiden Pa.Me gıtmı'jtır. ı Majeste ~m ıUınadile çafırıl - bU811Si şahıslar çelenk yerine muha. 
ita seyahatin HiUerin Mareşal Pete. d!ğım atır vazifeyi iitıerime alJJ'ken riblere yardım cemiyetine, harb 7a 
ilin mesajına yerdiği cevab1a dika • size şunu temin etmek ~terim ki, Jan.ralıları kurumuna hava taarruzları 
dar oldutunu İsviçre radyosu tara • 

1 
Metaksas'a rehber olmuş olan ylik .1 nın sivil kurbanla~ı ailelerincı mühim 

tından bildi~ilmiştir. sek prensiplerden mülhem olmaktan lmeblağlar teberrü etmi.şleı'dir. Bu su 

Er•trede ı•ng•ııı•zıcr fa~~ olmıyaca~ Y8 .ilı:i memleketi_~~e J0 • 19 milyon dftbmi toplan 1 "- mı.J11 sıkı sıkı birleftinm çöstllmes .nut*ır. 
• do.-ıtıuta ayni imanı besliyerek bil - Yeni INıpekilin autku 

ltaryan:arın tün. ga,retlerimi onun eaerinin tda. Atina 1 (A.A.) _ At.'na ajamı teb 
1 me&ne huredenetim. lit ediyor: 

m 1 h ~ı A. KO:Rtz1s Atinanm blyüt kili8esinde .ıean 
uvasaı.a a~ aarı::ı Hariciye Velrilinin. llUiyet te~afı Metatau il;in yapılan din! ı\yiD so • 

• ' Ankara. 1 (AA) - HanCJye nanda başTekil Korlziain söylemit ~ 

kesil• er Vekili Şükrü Saracoilu ile Yunan dutu nutlru.n bqlıca tı1ı:raıan, fWl • 
b.,Yekili ve hariciye nazırı B .. Ko- lardır: 

Kahire 2 (A.A.) - B. B. C.: 
~aşark kuvvetleri bqkamandan • 
&llrlnın tebliğine nazaran, Eritredc, 
l30 kilometre kadar ilerlemit olan 
qagiliz kuvvetleri, Barcntu ve Agor
du önlerinde İtalyanların mukabil 
taarruzlarını püskürtmüşlerdir. A -
Rordat önünde İngilizler 1 1 tankın 
lrıiizaheretile yaptıkları birçok ''e 
1 S ltalyan topunu tahrib etmitler -
dir. 

Agordatı Kızıldeniz sahilinde 
Massua'ya bağlayan yegane yol 
tnıidi lngiliz kuvvetleri tarafmdan 
kesilmiştir. 

rizie aşağNlaki telgrafları teatı et· Sevgili şef, artık ah ve eninin yeri 
mitlerdir: oinllyan yere gidi10rsun. Ve ölftmtin. 

Ekselans B. Korizis le büttln Yunanistanı ah Ye enin i • 
Başvekil ve harici11e nazın çl.Dde, keder iÇinde bırakıyorsun. Sen 

Atina diğer ba4vekillerden sonra gelen ale. 
General Metakaasın ölümü ile jlAde bir bqYelı:il olmadıtm gibi aen. 

doet ve müttefik aeil Yunan mille-: iden eonra gelecek olan bqTetiller 
tinin uğradığı büyük kayıb hallen gibi bir başvekil delilsin. Sen, büyillı:, 
beni fevkalade müteellim etmiştir. Ziyası pulalı: w gözleri lı:amqt.ınn 
Hueusile ki büyük vatanperver ve bir manevi bldiBe idin, yalnız çok 
deTlet ademını temayüz ettlıen yük- teessüf alwıur ki bunıın devamı mtld 
sek vasıAarını müteaddid defalar deti pek Jı:.ıaa oldu.• 

Bir Yuian dqnizalhsı 
1 O b·n tonluk ltalyan 

KoNis, bund&n sonra, gayet kJaa 
elaralı:, çok heyecanlı bir ifade ile, 
genç Jean Metatsa.ıı'ın 191:i Ballı:an 

Harbinden • A#UBtos 1936 tarihine 

mevki itibarile muadil vaZJ·yette bu. Cllqtarafı 1 ip'ci sayfada\ Evvelki gün ayni bard J t w 
b h·b·ı .. li b a ça ıt ıgını 

lunan iki kişiden biri, 0 memleketin ~r sa ı ı .~· genç artist arasında bu soy >:_en. ir kadın evime geldi, b:ı. 
en yüksek temsili ve idari makamı- ruz~en munakaşa çıkmış ve gene na 2) lıra ver~rek bu parayı kızı
nı ihraz etmek maksadile en aman- ı~dı.~ya göre; müessese sahibi bir mın gönderdiğini ve kendisinin bir 
81z bir seçim mücadeleırine f?irisir ve turlu yola getiremediği Avangilida- hafta kalmak iizere Bursaya gittiği
sonra bu seçim biter, bitmf'z birbi _ Y1 bıçakla Üç yerinden yaralamıştır. ni söyledi. 
rinin elini sıkar ve bunlardan ka • Münakaşa esnasında vukua gelen Onun, bize haber vermeden ani 
zanmayanı., kazananın ııefliğin; v'" bu yaralama hadisesinin zabıtaya bir kararla Bunaya gideceğini esa. 
üstünlüğünü mırıldanmadan kabul ak~etmemesi için de bar sahibi üs- sen ~nmırordum. Nitekim bu şüp
eder. telık yaralı kadını evine gönderme. helerım bırkaç saat sonra hakikat 

Böyle memleketler sayı•nıın çok mit, hususi bir yerde. alakoyarak te- oldu. 
mahdud bulunduğu muhakkaktır ve davi ettirmeğe başlamıştır. Avangilidanın yakın arkadat-
bunlardan bir tanesinin de Ameri • Diğer taraftan kızının gaybube. larında.n biri·w~e.lerek; kızımın Bur. 
ka olduğu şüphesizdir. tinden şüpheye düşmemesi için de. saya gıtmedıgını, patronu tarafın-

Bunun böyle olabilişini ve ne - Tarlabaşında l-lacıahmed 60kağın~ dan bıçakla yaralanarak tedavi al-
denini bir çok sebebl .. rle ı'zah - _ı•n- d 8 J tına aldırıldıgwını b'ld' d' eo~ a numara ı evde oturan artistin 1 ır I.» 
lerdı-n biT gazetecinin şu ııatırlan 
üzerinde durarak derin derin dü _ annesi Kalyopiye bir kadınla 25 lira 
!IÜnmemek mümkün değildir. Bu zat yollıyarak, Avangilidanın bir hafta 
Amerikan demoknsisi icin der ki: kalmak Üzere Bıırsayıt gittiğini ve 

Bir bünyenin sıhhat ifadesi, üze- kendisini merak etmemesini söylet. 
rinde acılabile<:ek varalann cabuk mi§tir. 
iltiyam bulmasile ölçülür. Demek ki Fakat evvelk.i gün. ayni barda 
bu bünyede kan deveranı mükem. çalışan ve yaralama hadisesinden 
meldir. haberdar olan diğn bir artist, kızı-

$ayed Amerikada en ~ddetli si- nın Buraada bulunduğunu sanan 
yasi mücadeleler dahi adeta hiç de- Kalyopiye giderek ona: 
necek kadar infial e~eri bırakmıyor. <<- Kızın Burııaya gitmedi. Bü
larsa, bunun• da sebebi, Amerika tün bunlar uydurma sözlerdir. Ha
halkı ile Amerikan hükumeti ara- kikatte bar sahibi on•ı bıc;akla ya_ 
sında mevki almış bir takım adam- raladı. haberin olsun 1 .. '' demi12tir. 
)arla onların temsil ettikleri fikirle.. Bu ihbar kar~ısında yıldırımla 
rin mütemadi bir cereyan halinde vurulmuşa dön:!n Kalvopi evvelki 
bulunmalarındandır. Orada efkarı akşam müddeiumumiliğe bir iııtida 
umumiye her zaman sorar. Hüku- ile müracaat etmi,tir. 
met cevab verir, izah eder ve.·• sı- Müddeiumumilik şikayetçi ana-
rasına göre de dinler. nın bu istidaımu ilk tahkikat açıl-

Amerikada herhangi bir vatan. ması ıçın Emniyet Mi.idürlününe 
daş devletin kararlarır.ı açıkça ten- yollamıı, Kalyopiyi de oraya aevket 
kid edebilir. Radyo ve matbuat o- mittir. 
nun bu hu.usta emrine nıahauas va.. E'V'Vcllci akta:n geç vakit, Emni. 
ıımılardrr. yet Müdürlüiüne gelen Kalyopi •· 

Bu ar.da İJ'İ bir teklif Ndir olur- J&kadar memarl.t!'a. kızwnın bu aka
•, ha teklifi yapanın devk-t mer
kezine ça~ projesinin tetkik o.. betinden ne ııuretle hab<?rdar oldu. 
lunduia ve bazan da bu projeyi tat- iunu anlatmıı ve bu hususta bir 

Almanya ne 
yapacak 

. (Bat tarafı 1 iuci sayfada) 
denızde de harele.ete geçmesi ihti
mal dahilinde srörülmektedir. fakat 
böyle bir hareket. baıhca Franaanın 
alacağı vaziyete bağlıdır. Almanya, 
F ransanın müzaheretini temin et
medikçe Akdenizde harekete geçe. 
mez. 

. ls~çreden alınan haberlere göre. 
Hıtlenn mareşal Petainin sc-n mesa
jına Yerdiği cevab bir ültimato 1 

mahiyetindedir. lsviçre gaz.,tel.-•in"' 
göre Vişi hükumeti tarafından Al
man talebleri ia'af edilmedi~i tak
dirde, Hitt,...r bütun Fransayı işgal 
edecek ve Lavalin riyaseti altında 
yeni bir hükumet kuracaktır. 

Ba vıaziyet kartıınnda mareşal 
Petainin Afrikaya. geçmesi muhte. 
meldir. Halen Af rikadct bulunan 
general Weygandın bu akşam Fran
az imparatorluiu halkına hitaben 
söyliyeceği haber verilen nutuk. bu 
iht:~ ... ı: .,,kvive etm.-ktecfi• 

bik mevküne koymaya resmen me- zabıt tutulmuştur. 
mtır edildiği görülür. Zabtta iddia etrafındaki tetkikle- Romada a.~kerı 

Herkesin böylece millet ve mem. rine devam etmektedir. .., 
leket itlerini başannaya imkan bu- Dün kendisile göriişen bir arkıı-
labilmC8İ geTeit hüktimet, gerek ef- datımıza Kalyopi tunlan .öylemio- bir toplantı 
Un umumiye üzerinde çok iyi tesir tir: 
yapar. Ayni zamanda devlet zi- «- K1Z1m uzun zamandanberi (Bqtarafı ı inci ~ayfııda) 
marnderlanna acıkça izalıııt vermek bu barda artistlik yapıyordu. İld irtifaında dağlık bir mıntakada mu-
f• .. aatını -erı·r. Halkı dü•ünmeden Larde•;le bana o baktı.; · · ·ı 
.. ... .. il .,.. .... ı ıçın aı e vaffakiyetle neticelenen muharebe-
_ıe Lerhangı' bir tedbir a1-alarının r-M.:mı·z sayılır Avanaı·lı'da h 1 a a mı - • .. nın el- er vapmışlardır. Düşman elindeu 
O··nu··ne 9 ecer. Bu hal. demago1·ik •atı çok munta•smdır Al·- ıu ~ r .... • ıqam ye- mühim bazı mevzileri zaptettik vd 
müdahaleleri önler. Cünkü makııad dide bara gider, gece 2 de evimize 150 esir aldık. 
millete ve halka hizmettir. Kendini dönerdi. 
göstennek ve belagatini alkı•latmak Cephenin diğer bir noktasında 

., Çarşamba günü d.- ayni saatte düşmanın tanklarla yaptığı bir hü. 
gayesini güdenlerin foyaları ise pek itine gitti, bir dahn da dönmedi cum daha b 1 t k 1 
çabuk meydana çıkar. Matlub olan ••••••••••• .. ••••••••••••••••••••••••-••••··--··:__. ............. !!.!.~~ 1! 1 ;r'!lt'.!!;.... 
rHisünmek ve düşünerek yapmaktır. 
Hisleri tahrik ederek heyecan uvan
dırmak ve lcüli.h kapmak değıldir. Eritredeki muhtelif ltalyan gar • 

tıizonları arasındaki irtibat da kesil
rnis bulunmaktadır. 

Libya ve HabeşiStan cephelerinde 
Ge harek!t devam etmektedir. İngi. 
liı tayyareleri büyük bif faaliyet 
&östererek Tripoli limanını ve diğer 
itaıvan k~plarını bombardıman et. 
hlişlerdir. 

iaşe gemisini bahrdı kadar geçen müd~et zar!ındaki h~ -
yatından bahaetmış ve şoyle demif • 

Atina 2 (A.A) - B. B. C.: Yu. tir: 
nan bahriye nezaretinin tebliği: cBundan üç ay evvel.. Senin ça
(( Papanikolio denizaltı gemisi, S~h ğınQa.n üerme bütün Yunanistan, 
gecesi Brindizi :t~nnda . ! o. hm büyük bir ihlas, disiplin ve vatanse .• 
tonluk bir ltalyan ıaıe gemısmı ha- verlik g&tererek dtifınana karşı müt 
tırmıştır. Gemi, azami derecede tehid bir cephe aldı. Fakat aldanmı.. 

Avrupa siyasi havatında göze 
çarpan ihtiraslı atalete aykırı ola
rak Amerikanın gösterdiği bu me.. 
deni cevvalivetin. bu dınamik ve 
müessir faaliyetin ic sebebi basittir: 

Tripoliye atılan bombalar, liman • 
daki gemiler arasına dftfmilştilr. 
8000 tonluk bir gemiye tam isabet 
kaydedilmiftlr. Diler lı:1içülı: gemiler 
de hasara utramlftır. 

.A.rnavudlu'k: 
cephesinde 

ltalyan mukavemeti 
süngü hücumu 

neticesint:le kırıldı 
Atina 2 (A.A.) -- B. B. C: Yu-

1\&n başkumandanlı~ı tarafındım 
neşredilen son tebliğe göre, Y~nan 
ltuvvteler! Amavudluk cephesınde 
Ycnıden mühim mevziler i~gal etme
ie muvaffak olmuşlardır. Bir mik
dar esir ve malz~mo: ele geçirilmiş -
tir. 

yüklü bulunuyordu. yalım. Bu ihlA.s ve vatan.se?erlik te. 
Hatırlardadır ld, ayni Yunan de- hürü, her günü .tenin zekanın eıe.ın 

nizaltısı noel arifesinde de ÜÇ ltal - gasmı taşıyan, her aa.ati senin icra
yan nakliye gemisini batırmıştı. atinin nifaneaini hlmil olan dört ae. 

nelik büyiilc devre arfmda ihzar e • 

V evgand F ransızlan dil;~~.:U.U .. Bu yo1 Yunanistanı sa _ 

Petenin etrafında tere isal edecektir. n. ki ondan soııra 
toplanmağa davet etti :: ebe~n~::ilki 0!~1n'8:;;:. 

Londra 2 (A.A.) - B. B •. C.: bütün müstalııbel Yunan nesillerinin 
General W eygand dün Cezayı~e hatızaamda '.9" milletin taribinde e -
bir nutuk söylemiftir. Gene~I. bu - bedi olarak kalacalı:tır. 
tün Fransazlan Marqal Petainın et
rafında toplanmağa ve ona itimad 
beslemeğe davet etmiftir. General 
ezcümle demittir ki: 

Fransız Afrikaenwn bazı kısım ... 
lannda yeni milli otganizasyo~a 
~ w büyük adımlar ablmıştır. Sın. 
rıoı;cru 'dd I . paaanda yapanlar ~ı et ,. c•-
cı nro <> 1 b' "d .. eceklerdir. Genera , ır mu --.a gor , ed . la 
~ettenberi deveran. en ~a":ıa ra 
. l masını tavsıye etmıştır. 

Abluka karşrs,nda 
kmerikanm rolü 
(Baş&a.:afı 1 inci sayfada) 

9ey Almanyanın ısevkedeceğinden 
şüphe edeceği bir millete her türlü 
ihracatı reddetmektir. Bılhasta bıı%ı 
ihracatın kat'i surette men'i Alman. 
yanın bunlardan istıfadesini mene
decek en emin garantidir. Uzak~rk 

Amerikada hakiki manasile siya
si parti yoktur. 

Ancak sı-cim zamanları:ıd-ı Ame
rikan demokrat ve cümhuriyetçile. 
rini liuaretli görürsünüz. Mutlak 
bir aivasi alridenin uzun bir dP-vre 
iein esiri aav•lamazlar. F~rd ile hü
ln'.imet teskilatı arasında bir tek 
me'l'hale efkin umumivedir . 

Htıkuki bakımdRn Amrrikalı te
... hbii~ salihiyetine de. referandom 
hakkı~ da malik dl'!ilildir. Fakat 
ır~niıı mikvnta t~nvir edilen bi .. ef. 
t.t; .. ı umumiv .. va111ta~ill" bi'I' d,.,,.ok
·a~nin lbı,.,,ı olan bu iki 'h .. ~1.:ın 
ı.. ..... ikisini de her zaman kullana
b:ı;r •ı 

c:: .... ..1: ı.;. '":m.: .. .-j,, bir Rn,..••. 
, .• ı. ,.lri1i cıll'!l:-:1 ..... ,. .. inin sır ve hik
~ ... ;..,; kavr"""ı..;Jdinİ7. mi~ 

.._<l11lm (?r' aqı.tı Cm11ç 

Libyada ve 
Eritrede vaziyet 

-

-----,,-
/ 
/ ./ 
/ 
/ 

/ / I 
Atina 2 (AA.) - 8. B. C.: Dün 

~ece radyoda bildirildiğine gö~e, 
Unan kuvvetleri merkez cephesın. 

de çok mühim bir tepe silsilesini işti . etmislerdir. İt:ılvanların şid .-
. tlı mukavemeti, Yunan askerlen

tain süngü hücumu karşısında kırıl • 
-.,hr. 

ıny ;~i Irak kabinesi 
teşekkül etti 

w ad 2 ( A. A. ) - B. B. C. : 
B.agld !{ kabinesi kurulrnoııt~r . 

piyasaları çift ablukaya tabi tu~ula
caktu. Bugünkü İngiliz - Amenkan 
münasebetleri muharebe başınriaki 
vaziyetlerine göre başdöııdürücü 

<Ba!ltar:ıfı l inci sayfada) 

yanların elinde bulunan toprakların ' 
coğrafi vaziyeti dolayısile Nil ordu-

~~......ıı...'-ııı..~~..__ 

de~nanlılar, şimdi bütün Tepe -
ler mıntalı:a11na hakim mevki • 

de bu.lanmaktadırlar. 

Yeıu ra T h 1 Ha!!imi harı • 
Ba•vekalete a a e ' 1 ·• ' .. illi .. A dafaa nezaret en 
cıye ve Dil ı mua · ri1mif1 
ne Scyid Ali Mümtaz aetı er. 

dir. 

bir ileri hareketi kaydet~e~te. ve 
Almanya için dünya hakımıy .. tı sa. 
ha~•nda tarzı bir inhitat ifade etmek-

tedir. 

sunun bugüne İt.adar eldı: ettiği sü. 
ratli ileri hareketine müsabih bir 
ileri hareket bekleınemek U.z1JD 
ıeldi.iini ka rdetmektedirler. 

ALIŞTICIMIZ TEZADLAR: 1 
Sqan euinden çıkıyor 



SON POSTA 

( Şehir Haberleri l 
~-------------~---------------------------------------J Kas111~p. şa cinaye- 6 Jll evvel İŞienmiş bir Şimdiye kadar 
tinin muhakemesi 30 5 ·ı k·ı 

başladı cinayet don meydana çıktı ıirü:'s~~~dı' 0 

Sevdiği ka~ını. 1."ba?ca ile Metresini tavan arasında bog"' arak çuval ı·çinde Harı.eden yapılan mu··bayaat 
öldüren katıl, hadı•enın kaza b .. . . . .. .. 
neticesinde vukubuldağunu ahçeye gomen katil de ıkı sene evvel olmuş! ve devlet:n 4 milyon liralık 
söyledi. Kadının oğlu 5 bin avansı, tütünlerimizin layık 

lira tazminat istiyor Dün, zabıtaya 6 sene evvel vu.. j ilci sene geçmiş, bu esna<l'a metres oldukları kıymette •atdmaaını 

Kasımpaşada işlenen bii' cinayetin 
muhakemesine 1 inci ağırceza mah • 
kemesinde dün bruf!anı.lmı.ştır. HAi _ 
dlsenin suçlusu Sabri Gültekin ismin. 
de sabık bir polis memurudur. Aiey
hindeki iddiaya nazaran Sabri Kıı. • 
sımp:ışada oturan Fatma i.mıinde ta. 
nışt.1ğı bir kadını, anlaşılamıyan bir 
sebebden dolay?, tabanca ile öldür _ 
nıüştür. 

F~kat, kend i...<;i dün yapılan duruş -
masında aleyhindeki iddiayı reddet • 
miş ve demiştir ki: 

c- Fatma ile e<>kicten tanışırdım. 

Bir akşam bır mıktar ıçki içtikten 
sonra, Fatmanın Kasımpaşadalti e • 
vine gittim. Çok ;n.ğmurlu bir ak • 
şamdı. Fatma yatmıştı, yatak odası
na çıktım. Orada yııamurdan ısla • 
nan tabancamı çıkar:ırak, irnrulam'l._ 
ğa başladım. Bir a alık ~dını kor_ 
kutmak için, şaka olsun diye, si~a.hı 

~·Penin altına sok'um Birdenbire si.
lfıh ateş aldı ve çıknn kurşun Fat • 
maya isabet etti. I{an bile akmadı, 
fakat baktım ki, ölmüş. Yoksıı, onu 
kasden öldürmüş de~ilim. Bir kaza 

kubulan bir cinayet ihbarı yapıl- katili Zeki de ecelile ölmüştür. mümkün kıldı 
mıştır. Zekinin ölümünden dört sene --

Aldığımız malumata göre, bu ih- sonra, zabıtaya bu ihbarı yapanlar, Tütün satışları hararetle devam 
barın mahiyet ve tafsilatı şudur: kadını bahçeye gömen bakkalın ya- etmektedir. Dün akşama kadar muh. 

Kasımpaşada Bahriy" caddesin- nında iki de yardımcı gördüklerim telif bölgelerden alınan maıtimata 
de, 22 5 numaralı evde oturan ve 0 söylemişlerdir. göre, satış yekftnu 30.5 milyon kilo_ 
civarda bakkallık yapan Zeki adın. Hadiseye el koyan cir:ayet masa- yu geçmiştir. Bu seneki satışlar tah _ 
da biri, bundan 6 sene evvel bir sı memurları, clün Kasımpaşaya gı- min edildiğinden daha kısa bir za _ 
gece, beraber yaşadığı metresi Na- derek bu miithiş vak'anın cereyan manda neticelenmiş bulunmaktadır. 
dideyi tavan arasında bir iple boğ- ettiği evin bahçesinde blı araştırma Müstah.sllin elinde balen 2.3 milycm 
mu"• kadıncağızın ölüsünü bir çu- yapmışlardır. Çok kısa süren bu ta. kilo arasında en iyi kaliteden tütün 
vala koyarak ~vin babçesjnde açtı. harriyat sonunda; Nadidenin ke- kalmıştır. Tütüncüler bunları iyi fi_ 
ğı derince bir cukura gömmüştür. mikleri konduğu çuvalın içinde bir 

h 1 d b 1 atla satmak için henüz sat4a. arzet. 
Bu müthiş cinayetten eonra, Na- yığın a in e u unmu~tur. 

didenin akıbetinden haberdar ol- Zabıta boğulma hadisesile ala- memişlerdir. Umumi neticeye naza -
mayanlara ve kadının r.ereye gitti- !:alı iki ~ahsı ııüphe üzerine yakala- ran satışlar geçen seneye ni.:>betle da. 
ğini soranlaın Zeki: mııı, bunları dün müddeiumumilii;e ha süratli ve daha iyi fiatiar üze • 

«- Erzuruma anasının, babası. teslim etmiştir. rinden olmuştur. Haric.den yapılan 
nın yanına gittiln demiştir. Vak'a etrafında tahkikata devam mübayaat da malın daha yüksek fi. 

Bu korkunç vak'anın üzerinden olunmaktadır. atla satılmasını mucib olduğu gibi 
---------·----------------------devletin de 4 milyoo liralı:t avansla 

Me!aksasın 
istirahati ruhu için 

ayini ruhani 

· Ercümend 
Ka'mıkın resim 

sergisi dün açlldı 

satı.şları koruması müstahsil için çok 
faydalı bir hareket teşkil etmiştir. 

Reis, suçluya: Bugün saat 11 de. Taksim kili-
•- Fatma neniz oluyordu?.D ses.inde Yunan başvekili Metaksaı<ın 

oldu.» 
Genç ve güzide ressam Erciı

mend Kalmık dün Eminönü Halke
vinde örfi idare komutanı korgene
ral Ali Rıza Artunkal, Vali Llitfi 
Kırdar, meb'us Salah Cimcoz ve 
şehirimizin seçkin mi.inevver ve 
san' at adamlarının açılış töreninde 

Diğer taraftan ecnebi memleket -
lerin aldıkları tütün miktarı bir kaç 
güne kadar belli olacaktır. En fazla 
nıübayaatta bulunanlar arasında A.. 
merika, İngatere ve Almanya. bulun_ 
maktadır. 

Diye sormuş, Sabri .çu cevabı ver ist\yahati ruhu için bir ayin yapıla. 
miştir: • caktır. Bu dini merasim emasında 

«- Aramızda samimiyet vardı.. Vali ve Belediye Reisi Dr. Lıitfi 
Bu müphem cev.ab iizerine reis ıs. Kırdar da hazır bulunarakhr. 

rar etmiş ve hakikati b:ldirmesini töy. 
lemiştir. O vakit, suçlu Oir 1Jlüddet 
düşündükten sonra: 

Tedavülden ka'kan 1 on 
kuruşlukları değiştirmek 

için bankaya tehacüm 
bulunup büyük bir zevkle seyrettik- Dün yüz kuruşlukların tedavül. 
leri bir sergi açtı. den kaldmlmastnın son günü ol<lu-

Hergün 
( Ba,tarah 2 inci sayfada) 

de nikah hududu içinde mütalea et
meyip ç.ocuk karşısında ıalelitlak 

her erkek ile dişiyi ayni derecede 
mes'ul tanımak, cemiyetin ahl~ki
yatı bakımından da büyük ve me. 
deni bir inkılab yapmak demektir. 
Bunun için biz de böyle bir tesise 
şiddetle muhtacız. 

Denilebilir ki kadının analığını 
tesbit etmek kolaydır. Fakat, eıke
ğin babalığını nası) tesbit edeceğiz? 
Bu artık eskimiş bir fikirdir. Bir 
mahkemenin bir babalıgı azami bir 
~ıhhatle tesbit edebilmesi için bu
gün pek çok usul vardır. Bu usulle
ri kullanan her mahkemenin yüzde 
yüz büyük bir isabetle kararlar ve
rebileceğinde şüphe yoktur. 

tf/ uhittin c23it-9eH 

Radyo çalarak yllbaşı 
alemi yapmış! 

Geçen yılbaşı geces~ Tahtakale. 
de bir kahveden bir radyo makinesi 
çalarak, derhal satıp, parasile yıl
başı alemi yapan Hüseyin isminde 
1 irinin Asliye 8 nci ..!ezada yapıl;_ 
durusması dün bitmi~tir. 

Mahkeme, bir gPcelik eğlencesi 
için hırsızlık yapan Hüseyini l sene 
müddetle hapııe mahkum etmiştir. 

Et gan lktısad Nazırı 
lsviçreye gidiyor 

İki gündneberi şehrimizde bıılu
nan Afgan ikhsad nanrı ekselans 
Abdülmecid Han, dün şehirde bir 
gezinti yapmış ve Parl:otelde de 
kendisini ziyaret eden dostları -;c 
şehrimizdeki Afgan talebesi ile gö
rüşmüştür. Nazır birkaç güne kadar 
İsviçreye hareket edecektir. 

( YIVATROLAR) 

Şubat 2 

Şundan, bundan 
( Baıwafı 2 inci sayfada) 

rimlerini meydana koymamışbr. 
Çünkü Süveyş demek serbest sey • 
TÜsefer demektir. Bu olmayınca da 
Süveyşin hayatı temin edilemez. Ni
tekim bu harbin baı!lama~ile bera 
ber Süventen ~elip geçen gemile 
rin sayısı da son deret·e azalmıştır. 
Süveyşte faaliyet olmayınca varidat 
da gelmediği için geçenlerde kanal 
şirketinin altın para olarak Mısır 
hazinesine ödemekle mükellef bu 
lunduğu aidat, vaziyet düzelinceye 
kadar kağıd parava çeYrilmic:tir. Fa 
kat kanalın tehlikeden kurtarılması 
bir hayli tenenül eden şirket his 
selerinin de bilmukahil yükselme 
sine sebeb olmustur. Bu sonhehar 
da bir sirket his",.si ( 14<HH)) f.~n 
ga kadar düşmüştü. ltalyarılann 
ma~lıib edilmesile bPhı-r hisse 
( 1 7000) franga yiikselınicfrr. 

lngiliz Başvekilinin 
sahsi eti 
' 

lngiliz başvekili mister Çörçilin 
kuvvetJi ~ahsiyeti dostlanmn da 
düşmanlarının da lıavranlıkla anıp 
tasdik ettiklerini biliyoruz. Onun 
nasıl kırılmaz bir azim sahibi ol 
duğu daha gençliğ!nde kendini g3s.. 
termişti. ' 

Bu husus için şöyle bir vak0 a an 
latırlar ki do<Zruluğunda !'ıiiphe vok 
tur: Sene 1900 idi. Boer'lerle İngil. 
tere arasında cenubi Afrika için şid 
detli bir harb cer<!yan ~diyor , Bo 
erler büyük bir cesaretle dövii!!Ü 
yorlardı. Gene böyle ,iddetli bir 
müsademenin vuku buldu~ bir gÜ 
nün akııamı, lnR"ilizler hir havli eair 
kavbetmişlerdi. Buııları Bon kuman 
danı görmek istemiş, her birini ay: 
n yan isticvab ettikten sonTa üsera 
kampına sevkolunmalarını emret 
miqti. Fakat içlerinden biri iki a<iım 
ileriye çıkmış ve kumandandan der 
l-al Sf"rbest bırakılmasını istıomi~ti 
Bu esir iri boylu idi Sacları kmldı 
ve kt-ndisinin gayrimuharib olduğu 
nu iddia ediyordu. Boer kuman 
danı sordu: 

c- Affedin.. Fakat, bunu halkın 
huzurunda söyliycmem.11 

5 yasında ~ir cocuk 
tramvay a'tı"" .Ja 
kalarak ezikli 

San' at ufkunu 'l!aha fazla geniş- ğundan ellerinde yüz kuruşluk bulu. 
letmek, ve bugünkü resim cereyan- nan, birçok kimseler Merkez Banka- ~hir ttya.trosn 
Yarını dcıha yakından tetkik ederek sına müracaat ederek değiştirmiş.. 1 . 

- Gayrimuharibsin de bunların 
arasında ne arıyorsun? 

- Ben gazeteciyim ve harb mu· 
ha biriyim. Demiştir. Bundan sonra, ldavada 

müdahil sıfatue bulunan ölen Fat. 
manın oğlu Muhittin tarafından ı,.ah 
kemeye verilen istida okunmuştur 
Muhittin, bu istidasında Sahrinin an_ 
nesini hayvani arzıılarına rarnede • 
mediği için öldürdüğiinü ıleri sürmüş 

ve 5 bin lira tazminat istemi,tir. 

.. .. .. • 

1 

• Tepebaşında dram 
P."orgusunü arttırmak maksadilc ~it- ferdir. Dün tahmin edildimnden faz- k• ....... ında Dün Car!'ıl-ap~da bir çocuğun a. •W• p · b k .... ~= 
tıcn arıqte ir sene ·adar kalan la kimseler yüz kuruşluı'•lan degwı . .._ ılır surette yaral;ınmt\sile netic,.Je- F .. d H lk • ..- Gündüz saat 15,30 da 

-Adın? 
- Winston Churchill r ••• 

~rcumen . a e'l'oitıin mütf'·ıazı bir tirmek için mu"racaat ettı"gwı'nden nen bir tramvav kazası olrou .. tur. k · d h - Ak.şanı saat 20,30 da 
Vatman lbrahimin idare!"indeki Ö'}esın e teq ir ettiğ? cksnisi yağlı bunların hepsinin tebdiline imkan El\IİLİA GALOTTİ ~ • GÖZ DÜKTÜ R U • 

bova ve di~erleri desenden mürek 55 numaralı Ortaköy _ Aksaray b 1 • hasıl olamamıştır. Banka Pazartesi ı Nurı· fehmı· Ayberk ke o an eJli be, parça ~serilt:, ışık- İstiklal caddesinde Komedi kısmında 
tramvayı dün Carnkapı caddesin- lar belrlesinde hiç te boş vakit ge- gününden itibaren de mesai ııaatle- Gündüz saat 15,30 da Haydarpaşa Nümune hastane~i 

Duru§ma, şahidlerin celbi için, baş.. 
ka bir güne bırakılmıştır. 

den geçerken, hu sırada caddenin rirmedi;;.;ni isbat ediyo!'. ri dahilinde tayin edilecek bir S<lat Akşam daat 20,30 da " ,.,. d ı göz mütehassısı 
bir tarafmdan di(;er tarafma geç- Ercümend reııim1erinde renk zarfın a yüz kuruş uklan tebdil e- KİRALIK ODALAR istanbul Belediye kar.,ısı. Saat 
mekte olan Knmkapıda lskender 1 ki decektir aponmasını usta ı a aksettirebil- ----·------------ Hergu··n Çocuk titatrosu ;,.;,.. ...ı .. eden (3) ten sonra. Tel. 23'?1~ 
mahalle~nde 19 numaralı vede o- · · b'l b h · b • .,..~ .,~ 

iki. çocuk haşlanara~. bı"r mesmı 1 f'n a tıyar ir san atkar- bilet verilir. 
R turan hamal Mnharremin 5 yaşla- dır. Mesela (<Oturan çıplak kadın» r 

Çocuk da ma galdan nndaki oi?lu Avdın:ı carpmıo:tır. tablosunda ısıkhrın birbirine kavu- Bir c!oktorun günlük n Bu c;arpma neticesinde, Avdın «an ahengj gözleri övle tatlı bir su-

yandılar tramvavın alhna rtüsmü•. bacıından rette ok~uyor ki ... Hele (ıDüştinıon notlarmdan 
ve vücudünün c.Ji~l'!r verlerinden a- k d k' kl ı k' 

Fenerde oturan Ramazan Güna- ~r surette yaralanmı.,tır. jllelnç ızl» ka dı yumu~a ı;c san 1 
~· ~ e ıo: tutu aca erecede canlı. Por-

yın kızları 4 ya<-larında Emine i]e 2 Kanzedı> cocuk ifade veremiye. 1 d b .. ); .. 1 l k l yaqında Cahide evvelki akşam oda- tre er e U!lun ·u ti.İT tii tiir Ü e o -
cek bir halde Cerrahpaqa ha~tane- J .. rin varib telakkilerini bulmuvoruz 

da oynarlarken, mangalın üstünde <ıine lrnl<lınlmıı<. vatman vakalaııa- Peyzajlarda İn<ıanın ruhuna bir Fii
kaynamakta olan tencereyi fu:erle- rak hakkınrla t"ki"hal'ı bt1°lanmı"tır. k1~n,.t. bir ferahlık veren apaydın 
rine devirmi'ller, vı> bu yüzden VÜ- bir hava var. Erciimendin en mu-
cudlerinin müteaddid yerlerind-en Kaldırilacak tramvay vaffak tarafı, fırçasına olan haki-
haşlanmışJRrdır. 

Küçük kaza7 edeler, tedavi edil- duraklan miveti ile birlikte çalışmalarında 
me'-. u"zere Balat ha.stanesın' e kaldı- İh (ctuhaflıktan11 kaçmas•, eserler!nj ı1: tiyari tramvay duraklarından bir d 
nlmı .. ıarc)IT. şuurunun inbiğin en süzerek yarat. 

kısmının kaldırılması için yapılan d o · · d le. d 
Kadıköyünde KurbağalıdeTe cad- tetkikler hitam bulmuş ve kaldırıla- ması ır. nun ıçın e gere esen-

de.sfode oturan MiiTüvvet adında cak olan 15 ihtiyari durağın yerleri terini, ~erekse yağlı boya resimleri-
bir kadının 2 ya .. ındaki kızı Emt"ne ·-• " ni zevkle duyarak, kafamıl'da hiç 

v nin listesi belediye dai..uu encumenine bir istifham işareti çengellenmeden 
de odada oynarken, mangalın içine verilmiştir. d seyre iyoruz. 
düc:mfüı, yilzü yanmıııtıt'. 

1 
Krvmetli ressam Ercümendin e-

Emine Havdarpaqa Nümune has. 1 O 
tanesine kllldınlmıfıtır. R A D y serleriıı,. bakarken Büfonun meş.-

hur: cıÜslub 9ynii!e İnsandır» vecize 

Şehir Meclisi yarın 
'---------------' sini bir kere daha hatırladım. Şura-

PAZAR 212/911 sını ilave etmelivimı Ercümendin 
tonlanıyor 9: Saat ayarı, 9.03: Ajans hat;erleri, 

Şehir Meclisi, ya~m Vali ve Bele. 9.18: Mar.şlar ve hafif müzik CPl.), 
diye Reisi Dr. Lfitfi Kırdann bir nut. 9.45: Ev \ı:adını, 12 30: Saat ayarı, 
kil~ ikinci içtima devresine başlıya _ 12.33: Beraber şarkı ve türküler, 12.50: 
caktır. Ajans haberleri, 13.05 Saz eserleri ve 

oyun havalan, 13.25: Radyo salon or-

rl Kuc;· k haberler "°'J kestrası, 18: Saat ayarı, 18.03: Radyo 
_ . caz orkestrası, 18.50 Çifte fasıl, 19.30: 
A Dün ıoo bin liralık ihracat yapıL Saat ayarı ve ajans haberleri, 19.45: 

mUjtır. Gönderilen maddeler arasında Çifte fasıl, 20.15: Müzik, 20 30: Mau. 
Romanya ve Bulgarist.ana balık, İs. rice Chevalier plakları, 20.45: Solo 
veçe tiftik, İsviçreye tiftik ve kum şarkılar ve taksimler, 21.15: Konuş. 
dan bulunmaktadır. ma, 21.30: Müzik, 22.30: Saat ayarı, 
e Diyamanti :isminde bir sabıkalı ajans haberleri ve ajans spor servisi, 

Marpuççularda bir arabadan bir top 22.50: Dans müziği (Pl.). 
kumaş çalmış, kaçarken yakalanmış_ ... ,....-------------... "' ... 
tır. 

Dün Adliyeye verilen suçlu Sultan. 
ahmed birinci sulh cezada yapılan 

Ankara borsası 

resim jann nedir? .. San'atta giittü
:7ii gaye, tuttu~u gaye han(\'isidir? •• 
qunu tavin edecek mevkide değL 
t;,.,,, Ancak genç rescıa"llın dün 
T lalkevinde tecıhir ettiği <"Hi bf"s par
,.a eo,...;., heosinde de öz J-(;vivt>ti
"';"· ;:~1· .. btını:ın ka11elenmiş olduı::uııu 
"ördii~::,..,.,ü. dahn do!?nı bir ifade 
llıo: ""''7di~~j söylerken hiç te hata
ya dü~müvorum ... 

* Ressam Ercijmendin sergİ!li, !!On 
günlerin san• at hareket]f':n arasında 
sevinilecek ve iftihar edile-cek bir 
hadisedir. Kendisini tebrik ederim. 

lbrahim Hoyi .................................................... 
Müessif bir irtihal 

Kulak uğultuları 
Ve ağrıları 
Elli ya.şını mütecaviz olanlarda 

bazan hastalan rahatsız eden bu 
gürültüler zuhur eder. Bu bir ku. 
lak ağrısı değildir. Herhangi bir 
akıntı Yoktur. Kulakta biriken 
kirlerle de alAkası yoktur. Bu 
doğrudan doğruya iÇ kulakta da. 
marların vaktinden evvel sert • 
l~me.sinden husule gelen bir de_ 
veran bozukluğunun tezahürü • 
dür. Uzun sürer, ve hastaları de. 
diğimiz gibi çok iz'aç eder. Ayni 
zamanda bu yaşta tabıi olarak 
başlıyan hafif sağırlıklar da in • 
Z1D1am eder. Malümdur ki gene 
bu damar katılıkları dolayı.sile 

husule gelen bazı tagayyürat yaş_ 
1ı inSanların kulaklannda işitme 
kudretini indirir. Onun içindir ki 
ihtiyarlar biraz ağır işitirler. Bü • 
tün bunların çaresi mümkün ol _ 
duğu kadar geç ihtiyarlamağa ça. 
lışmaktır. Alkol, sigara iptilA.smı, 
çok yemek yemek, şeker hasta • 
lığına, böbrek hastalığına ve tan. 
siyon yüksekliğine sebeb olan her 
türlü suiitiyadlan ortadan kal _ 
dımıak lazımdır. Fazla asal:ıl ol. 
mak, muhteris olmak, çok yoru_ 
cu bir ömür geçirmek vakitsiz ih. 
tiyarlığı davet eden llmillerdir. 
Bu gibi kulak uğultulannda kul
ıantlacak en iyi iH\ç iyod ve iyo. 
dürlerdir. 

t. z. ö 

(NANETTE) 
Doktor Hafız Cemal 

(Lokman Hekim) 
Oivanyolunda 1 04 No. da hergün 

hasta kabul eder. 
Telefon: 21044-23398 

Devlet Denizyolları 'şle!ma Umum 
Müdürlüğü ilanları 

KARADENİZ YOLU SALI POSTASI 
4 Şubat 941 Salı günkü KaradeniZ yolu postası yapılmıyacaktır. 6 Şu. 

'ba.t 941 Perşembe günü ulkacak (Ankara) vapuru proğramma ilave_ 
ten gidişte Tıreboluya döndşte Pazara. uğrayacaktır. (744) 

Y ozgad MemleKet Hastahanesi Baştabib
liğinden: 

1 _ Ameliyathanede çalışın~ ve yetiştirilmiş bir hastabakıcı ile hastane 
lA.boratuvannda çalışacak bir laborantin alınacaktır. Her ikisinin de bu 
servislerde çalışmış olması şarttır. ticretleri ell~r liradır. 

2 - Hastanemizde 4-0 lira ücretli a.,cıbaşılığı açıktır. Mutfakta ~yrıca. 
bir ikinci a.şcı ve bir de bulaşıkcı vardır. Taliblerin bonservis ve hüsnü -
hal kiğıdlarile hastanemize istida. ae müracaatları ilin olunur. (620) 

Okyanuslarm da)galanna ıeref dağıtan ... 
Sahillerin derin güzeU:klerini aıka getiren ..• 
Memleketlerin tarihine zaferler yazan ... 
Bahriyeliler bayatından alınan büyük film 

BAHRiYELiLER 'ARKISI 
D i C K P O W E L 'in 

en büyük mun.ffakiyett. Sinema dünyasının en parlak güneşi, haf. 
tanın znk ve heyecan kasirgasıdır. sorgl.L.<;u sonunda tevkif edilmiştir. · 1/2/ 1941 açılUJ • kapanış fıatlnrı İnhisarlar Umum Müdiriyeti nak _ ı-----------------1 

Ü 
• • Cevab fstlyen okuyuco.larun.ı.n 

• Dün ilkokul müfettişleri Mas;rif liyat şube.si müdür Bedı Hiıktaş, bir B h . 
ÇEKLER posta puln yol:amalannı rica • • u şa eıen 

Müdürü Tevfik Kutun riya&i:.inde Jıir knlb sektesinden vefat etmiştir. LALE de görünüz. 
B di B"kt b k u derim. Aksi takdirde istekleri BugOn 

tonlantı yapmışlardır. Açılı• ve kapanış e u aş, sa ı ma ye nazırı ve i 
y " : .. • R"f"'t M i ~ı mukabeles z kalablll.r. A En d" b b len·,_.,.,... PAR"'"IUNT JURNALD\ 

• Şehremininde oturan Ay~e a _ uyan re..,1 ı "' enemenc 0 6 unun • yrıca.: son unya. a. er s ıı:.ı·u.. _ ,,...,.. • • 
" Londra 1 Sterlin 5 2375 An d 1 ı -dında bir kadın, dün Tarlabaı::ı cad. · damadı, a o u Ajansı umum mü. ... \. Bugün saat 11 de tenz, atlı ma,1ne _. 

desinden geçerken şoför Hasanın i. New-York 100 ?olar 132.20 dürü Muvaffak Menemencioğlu ve 
Cenevre 100 Isviç. Fr. 30.80 i K"t daresindeki 2371 numaralı otomobi. Hariciye Umum .. ibi Numan Me -
Atilla 100 Drahml 0.997fıl 11-ı .,..,, Jin çarpmasile vücudünün muhtelif nemencio""'unun eni",,,Jeri, askerlik • 
Sofya 100 Leva 1.6225 u ı H bd 

.verlerinden yaralanm,.,tır. Yaralı ten yetişmiŞ, mum ar e memle. 
... Madrid 100 Peçe•a 12.9375 tl t kadın tedavi altı.na alınm1ş, r:.oför kete mühim hizme er e mq ve daha 

y Belgrad 100 Dinar 3.175 · ..... ~ · 
•·akalanarak hakkında takibata b""- sonra da istifa ederek In.ui,,,arlar I. 
~ ..-. Yokohama 100 Yen 31.1225 
lanmıştır. Stokholm 100 isvef Fr, 31.0825 daresinde iktidarı, muntazam mesa • 

• Hasan isminde biri Beyoğlunda isi ve doğruluğile kendisini herkese Sinemasında TÜRKÇE SÖZLÜ - MÜZIKU - DANSLI FİLM 
Altın 23.45 

bir apartmıan taraçasına çıkarak, sevdirmişti. Görülmemiş bir muvaffakiyctle Gevam .. ediyor. . . 
ipte asılı çamaşırları çalmış, fııar et.l Esham ve Tahvilat Cenazesi bugün saat 13 de Taksim. AYRICA· AFRİKA harbine a.id en yeni Ya.kuışark dünya haberleri _ Turkçe: İngilızlerin SİDİ • BARRA • 
mek üzereyken yakalanmıştır. de Firuzağada Belediye Beyoğlu has. :?lı'İ'yi işg~Ueri, İng(iz tayyarelerinin MUSAVVA'yı bombardmıaıılaın, KAPUÇO kalesinin sukutııı, Bı\RDİ':A~ 

Adli}·eye verilen suçlu Sultanah - Tahvilat üzerine muamele tanesinden kaldırılarak E!dirnekapı 1 nm kara, deniz ve havadan çevrilerek bombardımam ve işgali, LIBYADA alın.an sayısız esirler ve gamııılll 
med ı inci sulh ceza hakiminin ka. ... olmamıştır. 6.lndaki Şehidlikte ailesi mnkberesine """"- Seanslar: 11 - 12,45 - 2,30 - 4,15 - 8 - 7,45 ve 9,15 te 
rarile tevkif edilmiştir. ~ ....... ____________ _,.. defnolunacaktır. .,. 

BUGÜN 

TAKSill 
-~ 

Bir Türbe &önuı uerdinı 



--- - -

2 Ş S O N P O S TA Savf" 5 
~~~u~b.t~=-====-=========================================================;=~:::==---=-=-===============~~~= 

1 -~-·-·-·-·-·- 1 1 
Bunları 

biliyor musunuz? 

--~·-·-·--·-·- 30 --·-·ı-.·-·-·-·· -·-·-·-·-·-·-

iD 
Sene evve -·-·-·-·-·-·--·-·-·-·-·--·-· 

Kayakla saatte 135 
kilometre 

Avustur
>'alı kayak.;ı Leo 
~flPorf kayak -
~saatte yiiz o • 
t b~ kilomet. 
e lllesafe kntet-
lt\" • 
lıı 1 tir. T rnmvay 

İtalya 1930 da hô.lô. Libgaga 
lıô.kim olmıga çalzşzgordu 

b·rın, otomo -
ıll::ı;n, tayya -

tct .. n·n .. t• • h ~ aurn ını 
• 11tırınıza gcti-

liıı ' . . ~ • lir ınsanın 
11Ya~ üstünde 

'aattc 1 3 5 1.::ilo.. 
:etre katetme

alt!a hant'tler 
\>erecek bir sü -
lat d V•ı o'\ 

egı mır 

Sünusi şeyhlerinden bazıları vaziyetin ciddileştiğini görerek 
ltalyanlara teslim oldular, fakat Roma, bu kendisine 

sığınan ir.sanların hepsini astardı 
Yazan: Emekli General H. Emir Erki/el 

-6-
Benim !!imdiye kadaT yazdığım 

ve daha da yazacağım muharebe. -* l h"'dı"9eler Garbttablus vr 13ın 
k 1 eT ve u • 1 1 1 T .. k am o ... , larm taca arı zi bölgelerinde talyan ar a ur -

.. fer ve yerli müc:ıhidler arasmda c~ 
) Kangorolar reyan eden ~k çok kanlı, heyecan-
b ilVru iken arka I muvaffakiyetli çarpışmnlardan 

11cakları, ön ba ~n=k geli,i güzel seçtiğim ve ,eçe • 
hilklanndnn da- -· birkaç tanesidir. Faknt bun-
~ 11 u:ıundur. Fa- f:r~:kuduktan ve bugün şimal ve 
lt büyiiklerdc d ~ Afrika bölgelerinde cereyan 
~ sidir. Ön ba.. etogu kte olan harb vak'alanna b• k-
taltJar, nrka ba- tt~n aonra insanın bir lah~ duak-
caJdaTdan daha rarak. şu İtalyanlann, hallcrın~ b 
lı~tın olur. d n• dı'ye Afrikaya ~ddıkle -

" 1 ma an, ~ I . 
'' e ş v ü n e- rine şaşmaması elden ~e rruyor. 

~il esnasında ltalyanlar, Gıırbtrablusuna ayak 
tırı b caklan da. ba!<Rlı otuz ve Habeşiııtanı zaptcde-
~ :Seri uzar ve li de: altı yıl oluyor. Fakat "~lrırın 
~tt bacaklar bu ne or~da ve ne dıo burada sngll'~, 
"~en kısa kalırlar. bir temel attıklannı v~ ~e~~mlı. h1r 

.\f.. halcimivet tesis ettiklennı goremıyo-

cünkü müşkülat .karpsındn a -

Harbden evvel v~ simdi 1J:- duymak ve taarruzlar öniindc 
~ , lrnrku vr. telaq hi!';sedcrek ~çma~ 

Ilı 1-farh . ba,lama • )t' "'-,,,,.,,., ftalyanlann 30 yıl evvel .. oldu~u gı: 
le '\dan c~el yeni ~ a. bi bugün de bol bol gostl' .. rcııkl.-n 
il ~~lardan bahse - ~~ biT hal ve haslettir. . . 

11Y'>rdu. Bir oto - ~ Onlu Garbtrablus ile B•no-ı:ı 7ı-
llıob'li h' -... ~ • • 1 1911-t~ • ı • ır tayya - - yi istilalannın ilk d~vreıtı 0 an 

11 
~ı kilometrelerce 12 yıllannda ya1nız sahillerde mu • 
~aktardan durdu • . ve ,.hMnmivetli noktalarda ta avyen h b' . 
~ Ca'lt Şudların icad edilmiş olduğu tutunabilmislerdi. Balkan .. ! ~n 
ltı ~len.ilmişti. Meğer her söylenene zuhuru ve Osmanlı kuvvetlen~ın 
I~ a.nnıak icab etıııezmİJ. Hani bun-• cekilmt--"i üzerine, Ga:btr?blus vı -

1 r<fan biri) Hangi devlet, dü~man !ayetini hemen tamamıle ış~ale mu
,~fyarelerini böyle bir keşif ııaye - vaffak olmuşlaraa ela bu ış"al pek 
Ilı ilde durdurmaKa muvaffak ol - muvakkat olmuş idi. Ondan !IOnra 

11f~r. ve Büyük Harb müddetince gerek 
JI.. bizimle ve gerek yerli mücahidler -s· r i k .. ~ ,., ~ b le ltalyanlar arasında hayli miica -nsan a., 1 re ,ara dele ve muhareöel .. r olmu§tUr. Fa.. ı 1 an1 _L__..I Llb d __ .__, 14 .. ahid 

ı 1 
ta y ar tanumıJan ya a W>UrUan ınuc 

İÇ b' l"ır ? kat, garibdir ki talyanlar top u ve . . l 1 • •1 

HAdiseler Karşısında 

' Bob-5 ·ı modası 
R •tırlarsınız değil m.i "> Bir - O eski ~!açlardan kalmadı. 

zaman da tango modası Fakat baş ıığrısına, diı ağnsına, het 
?rtaya çıkmıııtı. (Tongo denilen a- ağrıya iyi gelecek bob - stil hablan
gır aksak danstan bahsetmiyorum) rnız var, diyor. 
Turuncu rengin adı, Tango renk ol_ Koltuklarının bir kısmı kaldırıl • 
m
1 

ud~!u.PSı1kn:ıa oaşa Tango baş der - mııı tramvaya kondüktör, yolcu lan. 
er ı e enn· k V• k • 

f T
. 1 ısa, et.egı ısa çar - - Bob - stil trctrnvnyımıza bu 

şa ,_ ango çar~af addedilirdi. Ka - yurun. • 
ragoz gazctesınde o zamanın şık l Diyerek davet ediyor 
kadınlarının resimleri altına ı.ı Tan Üç ay b

0 

b ak • - • 
ı 'b · lı: ) - er er m ası gormemıı 

go aro ı aresı onu !lrdu. Mahalle saçlar bob _ stil modasının bir §8. • 

ç?c:_ukl~n ~ahallelc~de.~ ge~n iyi he.seri zannediliyor. 
gıyınmış bı~ ka .. dın gorduklerı za - Kitabcıdan okunacak bir kitab is. 
rnan hep hır ngızdan: tedim . 

- uTango, tango, arlcasında fi- - Bob - stil romanını vereyim 
yango> mi} 

Diye bağırırlardL Dedi. Kızını yeni evlendirmiş bir 
Kurabiyenin bir nevi, tango ku- dostuma: 

biye, kirayı ay başındıı ödcmiven - Damad neci} 
kiracı, tango kiracı; kahve ortadan Diye sordum. 
kalktığı için, kahve niyetine kavru- - Bob - stil. 
lup çekilmiı kestane kabuğu - no- Cevabını verdi. Bir iç.kili Jokan • 
hud mahlGtu; tango kahve olmuş - tayn girdim: 
tu. - Bana bir içki. * Garson: 

Gene hatırlarsınız değil mi) Bir - Size bob - stil kokt~y]'i hıı:zır-
zaman da çarlsto.-ı modası çıkmıştı. lıyacai;m. 
(Çarlston dcniien çarpık bacak Vadile yanımdan uzaklaştı. 
damıtan bahsetmiyorum.} Paçası - Bob - stilden illillııh 1 
bol pantalon çarlston pantalon ol • Sokakta susamı tım. Bir sucu 
muştu. Tepesi ynssılmış ~pkaya dükkanının önünde durdum. 
çnrlston şapka derlerdi. Burnu dört - Bana bir su verin, amma bob-
köııe iskarpinler çarlston iskarpin stilsiz tarafından olsun. 
addedilirdi. Köpıübaşında acayib Sucu güldü: 
oyuncaklar satan işpc>rtalı satıcı: - Bob - stil <Juda olur mu ha • 

- Çarlston bunlar. yım) Basbayağı iyi su ... Yalnız bar 
Diye bağırırdı. daklnrımız bob - stil. 
Parçalı tava ekmei:>i çnrlston ele:- Toparlaktan ziyade dört kö~eye 

mt'k, para vermeden tramvaydan benzeyen su dolu bardağı uzattı: 
atlıynn anaforcu, çarlston adam, beş - Bu mu bob - stil bıırdak) 
ekmek be~ peynir çarlston yemek - Evd bayım. Ne snndınızdı) 
olmuştu. - Hiç bir şey .•• * Bardağı ağzıma götürecekken il.. 

Şimdi de bob - stil modası çıktı. ni bir kararla pnrmaklanmı açtım. 
(Bob - stil denilen zibidi kıyafetten Bardak yere dü tü. Tuzla buz oldu, 
bahsetmiyorum) Bir çok şeyin adı - Ne oldu bayım} 
bob • stil oldu. Kadınların şapka ~uya baktım: 
niyetine başlanna koyduklan, eski - Hiç aldırma, kırdımsa paraai
devir saray tablakarlannın tabla nı da öderim. Simdi sl'n bana bob -
alttıklannı andıran şapkalar bob - stilsiz tarafından bir su dsha vCT. 
stil şapka add~diliyor. Yakışıklı Fakat bunun bardağı da bob - stil 
genç, delikanlı manasına, bob - stil olmasın. J 

tabiri kullanılıyor. Ba, ağrısına ilaç /-J l ı 
arnyanlara eczacı: • J '11"1-l!t .d-!--uli2.!t 

Hissiz olmak ne iyi!. 
imi teesüre lüzum olmıımak lazım. 

,, tüfekli oldukları halde, ıııyıca dai-l ca fesadcı addolunan) . ~0.000bkışı,1 ta yank as
1
k
5
en, ~2S zı:0h0Iı0odtomodbı, 1 'll~o·l J b• k- ı·· b • k dile · d l k vv•t sahil mıntakalarına gebnlere1' u - ve tan , uçak ve ) eve en 

ltı o avva ı ır oy u şara ıç- ma en rın en az o an u ~ - . . 1 ·· '-'- b b. k ı h '-d c rek k k d vl. b l 1 d Bu rada teaıs olunan tecnd kamp rmn-, mureauı:e ır uvvet c are~et et -
ıı~Ü• .orunu ırma sev asına le~~ karşı mag l' o ~lş ar ı~: - da sıkı btr nezard altında hulun • tiler ve ancak bu suretle burasını 
- E . . .... musademe ve muhare e eı:l ne ıcdct duruldular. Libyada bulunan bilcüm z.aptedebildiler. ltalyanlar buradıı 

Hükmü veren hayan P. Ş. dir. 
Dereli derin, hakkı sarihtir. Ken

disine izhar ettiği arzuya uyarak hu 
su9İ bir mektubla cevab verelim. 
Gerçekten acı, dayanılmn:ıı ~üç bir 
vaziyet lı:ar~sıntla, nz çok rnuvaffa-

Evet hissiz olmak, hissiz olmak, 
duymamak, anlamamak, bilmemek 
ne iyi deriz. 

. D; n. az on lıtre ı~ecegım.. • • sind_c. ltalyanlar gene ııahı. e 8~n • le İtalyan kıt"alarındıı kullanılan si- bulunan hemen bütün ihvanları ö!
lıttcyf~ ı_ç_~eye başb~ış._ ~~kızı~~~ etrı:ışl;r ve ya~nız !rdablu5 ılr. !u _ lahlnrın çapları dcği,tirilcrck bu dürdüler, yalnız senüsi ıcyhi ~ra~ıs 
cıtatalc ıçtıuı 7.aman koylunun olu gazı lıman şehırlerın f! tu~n ti mücahidlcr.in elindeki ltal -, tana kaçabildi ve pek az mucahıd 

Yere düştüğünü görmüşler. mi~erdi. H7r~aldh .Ro~a k er tıc~e 1 ;~~e t~fekleri cepha.nesi .. bırakılmak 
1 

Mısır tarafına ~eçebildi. 

b
• ,,. rağmen bu ıkı .'~1 .kn .k .ıdra ma:nqık.!~ ı·stendi· ,.ünkü mücahidler, ellerin - frıte bugün ltalyanlnn, Binscazi 

• • • ft 1 da Facıst 1 ı tı ar mev 11 ' "' • • • ki ' hit· b b 0 ı· k l · d lr ınsaı ehnl QÜR8Ş8 a Y~ ~ Lib d h _ deki İtalyan tüfoklerının fışe erı sa ı oyunca, ır ıman a esın en 
ne geldıktf"n. ~o.nra, .ıJ yn i,- ·1c bittikçe bunları gene Jtalyanlardan dij.!r-rine kaçmağa ...... r-rbıır olan 

deg" direbil se ldmiyet tesiııı ıçın yklıA dn uy~ 1 zapted:rck veyıı ç.slarak ikmal edi- İngilizler, o zamım ltalyanların bu 
aı fedakarlıklar ve fve ~ :ı e gayrl • ı 1 d cür'etli hareketinin ehemmiyetini 

tııırı r .. heyettin as, bir insan. kol~. : ler ııarfına ba~~anmıştı:. Ne!~ ~:si°:: 1 yos:~ü~i şeyhlerinden bazı lan, va-, takdir e~ememişlcrd!· Onlar g~r~i 
f;ı,ı Ru?e~ kadar uzannbılecegmı lıır!la olsun, Lıbyada a:ıayı~ı1 . · tin ciddileJmeğe basladığını gÖ· kaçan 9sJlerle Se01usı baş şeyhını, 
~tı ~trnış. Eğer bir insan kolunu sine, ftalyada artık ~arar ven mış te zıy:ıc teılim olmak i··in G<trbtrab _ 1 sırf prensip itibarile muhRfaza et. 

••11 ~ U7.atmıya muvaffak olsavdı azmedilmişti. $imdıye kadar sar o-1 i::una gittiler Fakat İtalvanlar bun tiler; yoksa o zaman Jngilizlerin hiç 
tı~ ~Çin kendini yaktığını ancalc gü. lunan bunca İn!!an kn.nına ve paraya ]an yanyana dizerek, mc:~asimlc as· bir gaye ve idealleri yoktu. Bu ae • 
~i ddokunduktan 167 sene sonra i1• •ftten, pek çok m~ktart!dd YF · ular. Halife bin A'ker bunların ha- beble onlnr bir daha ne Senusileri 
~~ c ebfu.c~kmiş. Sinirler, yanına. nilerinin sarfolun.ıc~tP aşı ar.

1 
ı .. n- ında idi. ( 1) tuttular ve ne de Bingıızi bölgesin -

~ :Vaptı(h te.siri dimağa bundan l:at bunlara ehemmıyet vck 1!:1~~T § Bundan sonra müstemleke tarih.

1 

deki halkı himaye uğnında bir şey 
~ınanda nakledemezlermiı. ve yalnız Libvanın ta.m v~ ·~ ' ır !erinde henüz ilk' defa görülmü~ o - yaptılar. fngiliz gazeteleri de sade-

* itaat alona alınm:ılA ıste~~0~. ~· • lan ltalvanların Kuha seferi vaki ce Jtalyanların, yerli halka karŞ'I tat 
Paris:n nüfusu .. Bunun için bvle a.n veL it:l~~~b~ old~ ve burası 1930 da zaptolun - hik ve ta~ib. etrikl~ri şiddetten bah-

~. nufuzu altında u una .. 1 k'l du Kufra Derna· dan 800 km. ka- setmeklc ıktıfn cttılcr. 
)a ·~iifusu hiç bir zamnn ayni olmı- icin t"n tehlikeli bir boflrr: teş ıt ke - da~ cenub,dn olup son 200 km. lik Kufm'nın zaptından 1 O yıl son-

tı • L• p • • • d n• "an mutaS<tTTI lgt mın 8 a- • ··ı • • l f 1 f ·ıt 14 '!,~nıı. ans §ehndır. en nın.,, 
300 

k l mesafe susuz hır ço den ıbarettiT. !.! ra, ftmaran ta yanın n(;. ereye 
l 7 uncü l..üi zamanında 45 2,000 Sl, Mısıra karşı. l - md.k7Ur ~ 1 te İtalyanlar Kufraya 19 30 da, bin karşı harb ilan ~derek Bingazi böl-
I 76 senesinde 658 000 ğunda üç kat. örü nıu~ 1 en 1 e ' ge.~ndcn Mısıra bile taarruza kalk-
ı ı 17 D 71'3 000 manilcrile kapatıldı. Yalnızı bl ter- (1) Bu malumat Anton Zisehkıı - tığını gördiik. ltalyanlar 1940 ya -

18
27 » 890°000 tibat, 100 milyon Jir,.te ma 0 mh!J· nın italien İn<ier Welt adlı kıt.Bbm. vnda Sellomu slmı111 ve hududdan 

1 46 1 05 3 '000 tu. Bundan !lonra, zam~nımmn le e: dan alınmıştır. (Sayfa 263) kitabın 75 lem. Jlarlcta bulıınan Sidi Bana. 

1 ~61 > • ''696'oon men l'n biivük bir teherr
1 

hare h"" Alman olan muharriri bu hareketin ni'nin 25:30 km. daha ÖtPlerinc ka ,J 1 2' 760: 600 htl•larlı. Milranidle~'" !1'~.le d ve der ahllka mugayir olduğunu yazmakta- dar bile gitmişlerdi. Artık bizzat 
. e SOnraJan 6' milyon~ tecavüz türJii kuvvf"t kaVnflc:I tf'!I• it e L~n } a. d (n.-vn-• 7 mci ,ıtvfada) 

~!!tir. hili bölgelnden (b1ttah1 taıyan ar- ır. 

N A~LEDEN: .ME.l3_.1.1RE 

O a 1 k N Bey: 1 jyiliği üstünde. Merak etme, ~unu 
ra ı nZID1 • d h .. .. b'h . Jb se ...._ f ahi b elbiseleri hiç aç- a oş gorur, ten ı ettım, e ı -

. a . ~ey~ u bulur ken - teri bitince yolJamıvııcnklar, ya ben 
en ıyı hır sırasını v h l m ya da sen. Bavuluna korsun. 

ti?ttı anlabrım. Bu yaptıgımı 01 Ad ~ ~dince de haUedcrim. Söz 
.1: ~c:z falan demiyorum amma. ~Y m ben k.endiıWıe açar, ıın-
"'lli b ·liy d - ..ı • venyoru • t ı orsunl. •• eaı. 

"rd.., t ne. çare ki, Mine biliyorcltsl latH:· halde bu vadi candandı. Fa-
eıı t1"eş esi ka.,..-tı. hl .. r· dili vanP da, karısına 

;:--- Ah babacıi{ımt neden sorma- k~t li r ;:uu vaktinde açıp söy.li -
. , y.. Co n_ 1 _,_ soy ye ' 

Ilı ""Pbnız k Öuı.e enece&.. • • med. 
~rrı b~bt. bari unutma!ın, söy. ye ı. klilll~ otel~ vanldı v.c 
~ l e nu . . . Bana yapbgmız bu A?ay~ .~ Mine yüreğinde hır 

· c aü · · h b · 1 d ·· ertesı gunu ' \ 1 do r~ rprızı a en o ma an go - k k Ü lbiseleri ace e ace e ~ 

0
j · · Çok fena .•. Çok müthiş bir l obar u e 1t e Fahire Hantm odaya 

~ur 1 diye inledi. ~ aaar en, 

l'ı.r klı, dokunaklı bir ıe&le yal - gırdi. • eli! 'pektiler, a-
N °rdıı. Entariler ıncey er, ı bi 

il~ıın Bey· çık dolabtn içinde a~k UZU_J r 
' J(orkm~. unutmam, dedi. iki ~arp kadar yer tutııyorla~ı a'!!1-

~ten bugünlerde Fııhirenin ma, Fahire Hananın hemen, ilk ıor-

dülderi onlar oldu ..• Hattn yalnız 
onları gördü. 

Minenin korktuğundan hin be • 
ter, görülmedik bir öfkeyle parladı. 
Hem bu sefer, biraz haklı bir sebeb 
de bulmuJtu. Korkudan şaşkına dö
nen kızcağız. nefes nefese. eli ayağı 
titriyerek oruı meseleyi anlatmağıı, 
babasını da kendirli de mazur gÖs
temıeğe çabaladı. Fakat sözleri, 
Fahire Hanımın nğzındnn ta~n 
beddua seline karşı duramadı, tu • 
tunamadı, araya kanştı gitti. 

- Ya, demclc böyle hal istedi
ğim şeye öace '<ıyapıımaml» ((ola
mazf> diyen baham%, demek benim 
nzam yokken gizlice sizi terzilere 
götürüyor, bu ıığır, süslü tuvaletleri 
diktiriyor bal Vah zavallı boynu bü.. 
kük hanım 1 Masallardaki üvey ev
lid yapmacıklanna özenen çok bil. 
miş hanım 1 Benden eaklı, ~le J?İ> 
Elbette, adımız üveyana degıl mı} •• 
Pe'kal.8., küçük. hanım, bumda ev 
•. ..,..,., ananın mı, yoksa sizin mi bo-
u -J ~...ı! •• - •• - 1 B nuz öter, ;i11,,... gorursunuz a -
k°:lım pederiniz &zden ~~ Ç1~.or 

i . sonuna kaclaT IJZl tutabilı -
ınu, FD " .. ·n~·J D!. kere bu _.. ~urau - - PM" yor,._, 

münascbe~z elbiselen giyrniyecek
siniz, mcnediyorum, anlıyor musu -
nuz, menediyorum... Mademki o 
kadnr dikkatle dolabınıza saklıyor
dunuz, gÜze11 Mükemmel 1 Orada 
kalacaklar ••• Evet böyle, ve Ka-rar 
ver-di-ğim gibi de... Geçen seneki 
elbiselerinizi giyeceksiniz. en yıp -
ranını§lannı, en aolmu~, en çirkin -
lerini ..• Eski bir etekle, basma bir 
bluz ..• f§tc bu kadar ••• Senin gibi 
maymuna çoktur bile! 

Mine utancından yerin dibine 
geçiyor, boı yere yalvarıp duru • 
yordu: 

- Rica ederim ... Allah aşkınıza 
bağırmayınız, oteldeyiz: lstedibrinizi 
yapacağım, peki ••• Peki ... Yalvn -
nrım, susun artık ..• Herkes işityorl 

Sanki lrndurmuşçasına taşıp co
şan bir scylabdı. Hiç bir şeyle dur -
durulam1yordu. 

- Böyle ha 1 Demek bir de süs 
düşkünlüğüne başladınızr Bütün ku.. 
surlıınnıza katılacak bir mcndebur
hık daha!.. Pck&ia küçüle hanım, iyi 
ki gözümü açtınız, bundan sonra si
zi fıkara lcızlnrmdan beter gez
dinncz.scm yuh olsun bana 1 

kiyet ihtimali ile ne yapması Janm 
geleceğini de anlattım. Hayat hak
kında verdiği hükmP. gelince, bu 
hususta benden mutlak bir fikir bir 
liği beklemesin. 

Şüphr. yok, znman gelir, çok kı -
sa, muvakkat bir kırgınlık esnasın
da bir dakika, bir saat, bir gün için 
bir çoklanmız da bu hiikme gelebi
liriz. 

Artık ne olduğu pek ivi anlaş1 • 
lan bu erkeğin şu veya bu kelime -
sinden, şu veya bu mülahazasından 
niçin müteessir olalım. Onu mecli -
sinr kabul eden TIP. olduğunu ve ne 
söyliyece'!ini nnlamıs olandıT. U -
tanmak hissesi neden size diişsün} 
Artık alıŞJlmıs olmak l:izım. 

Siiohe yok, bu kadın. eh i"te bu 
kadındır ve öyl,. kalacaktır. Onun. 
Ja birlt-..şen erkeğin evvelce görmesi, 
düşünmesi lazımdı. Gönnemiş, dü
şünmemi,, şimdi katlanmak vazi -
yetindedir. Utanma ve iztırab duy-
ma zamanı çoktan geçmiştir. Nihn. 
yet yapabileceği topluluklarda hir
liktr- gÖTiinmcmekten ibarettir. Da-

Anladınız bı, yazın basma, kışın 
aba! ..• Bakalım bnbanız kalkıp da 
size gene tülden, ipekliden elbiseler 
yaptırabilecek mi).. $una bakın 1 
Haspıımın şu giymeğe niyetlendiği 
şeye bakın! Gümüş pul işleme1i tiil 
hal İçimden param parça etmek ge
lyioT amma, hayır yırtmıyncagım, 
orada asılı durdukça yür~ğinin da.ha 
çok yanacağını biliyorum 1... Yırt • 
mıyacnğım ... 

Merdivenden çıkan Nazım bey 
bu kudurmuş sesi duydu v~ nraya 
girmek, özür dilemek, meseleyi an. 
!atmak için Minenin odasınn ko!'tu. 

Fakat bu çekingen yarı ürkek 
müdahale, öç almak için yanıp tu
tuşan Fahire hanımın çılgınlı~ını kö 
rüklcmekten başka bir isP varava -
mazdı. Nitekim o gene Mineye sal • 
dırınağa devam etti: 

- Ya, demek bahanı7.a güveni -
yorsunuz. Bann karŞ1 hsi gelmek i
çin"" ondan kuvvet &lıyorsunuz hn ... 
Dur hele 1 Sana haddini bildiririm 
ben ... Senin o J:fangik burnunu na • 
ınl kırera~ımı görürsün kiiçük ha -
nım .•. Kim olduğumu sana nıılntı -
nm ben f ••• Şimdilci hnlde hesabı • 

Görmemek, duymamak, bilme -
mek, anlamamak bir çok ahvalde 
bir saadet perdesidir. insanın iztırab 
çekme~inin önüne geçer, hayahnı 
giil pembe gösterir. 

Fakat, fakat bütün bunları bir 
gün, bir saat, muvakkat bir zaman 
için söyleriz. 

Hakikatte insan duyan, gören, 
bilen anlayan in andır, onu bilmem 
hangi mağarnda iskeleti bulunmuş 
olan 20 bin yıl evvel yaşamış ecda. 
dından ayıran da böyle olu§Udur. 

Yalnız her şeyin bir ölçüsü. bir 
derecesi vardır. Onu aşınca normal 
insan olmaktan çıkamnız. Bu tak -
dirde ruh hnstalanır, hastalık yavıı.ş 
yavaş vücudc de sirayet eder. 

Bayan P. Ş. ye acımakla hem -
her, kendisini hasta ruhtan kurtul • 
mağa davet ediyorum. 

JI.. 
Bayan cıD. G» ye: 

Darılmayınız ammn, kocanız bat 
tanbaşa haklı, mesele üzerinde ısra. 
rınız onu yersiz bir şüpheye aevko
der. Dediğini yapınız • 

TEYZE 

mız kısa, dediğimi yapmndın, sö • 
zümden dı~rı çıktın dei;ril mi? Ben 
de çocuklara yapıldığı gibi cezanı 
vereceğim, evet bir çocuk gibi 1 ••• 
Yemiş, tatlı, gezme, eğlence yasak 
sana... Hem de her zaman için, 
anlıyor musun, hurada bulunduğu -
muz müddetçe bunlardan mnhrum 
kalacaksın! •.. Cezııdasın ..• Bnban 
in .birlik olup kompas kuruyordu : 
nuz, öyle mi}.. Dur hele ... Dur ... 
Size gösteririm ben ... 

Tıkanıyor, yırtılıyor, ağzından 
köpük geliyordu. Simdi artık Na -
zım beyin de onu yatı,.tırmak için 
tatlı bazı şeyler söylemekten baı.ka 
bir meramı kalmamı~tı. i§te af di • 
leyordu. 

Seve okşaya zorla onu knnRoeye 
oturtmuş, kendi de yanına sokul -
muştu: 

- Doğru, diyordu, hakkın var. 
Bir hatadır oldu 1 Fahire, yavnım 
Fnhireciğim, ennım. ş<"kerim, evet 
bir hatadır i !edik ... Mine zaten 
söylemişti •.• Senden ~zli bir ey 
yapmak istemiyordu. Kahnhat ben
de •.• Bende oldu! 

(Arkası var) 
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[Memleket llaber-eri) 
Bursa.da 
U ludata çıkan 

kafileler gittikçe 
çogalıgor 

Aydın battı tnnelleri ı 
tamirden geçiriliyor 

Edirne de 

.SOD Posta. D1D tefrikan: 12 

fl:iiiltft~~~i 
Yasan: V alentin Willianu 

Zira tatonun bu kısmında bu - receiim, dedi. Akşam yemeği için 
lunan odalar yalnız bu oda benim - giyinmeie vakit var. Ahi Bu ita. 
L!...ı dınların bu odayı görmelerini de is.üuir. 

V .;rity kızardı ve maksadını izah terdim. 
etti: Mrs. Dean, bzı ve Flora or~~a 

- Sadece aizin yanınızda kalır-ı geldiler; T ornıy onları galerırun 
qm, araaıra gelip ıi:ıinle beraber nihayetine k~da: ~ötürdü, b~~ka~ 
çalı abilirim diye dütünmüıtüm, basamak atagı ınd!.lt>r, ı~nra. uz:erı 
dedi. Seyyahate çıktığımızdanberj zengin nakışlar! Buslenmış bır ka-
iflerinizi yüzüstü brraltbnız ve pırun önünde du •du. 
Manchesterdeki büronuz yeni bazı - Bu odaya parmaklıklı oda 
teYler bildiriyor. derler. Zira burası -~e~ize açılan 

Garrison ona hiddetli bir bakışla büyük kapının tam ustunde b ı•lu -
baktı: nur. Burada d~ eskid~n he.~de_kt~n 

- Sizin için en münasib oda zin. geçen asma muteharnk koprunup 
den kuyusudur df'di. Guya tatili ge- demir parmaklıkları vardı. 
çinnek için ho~ bir arkadatım var! Anahtar deliğinde • b~r anahtar 

Odanın etrafına bir göz ııtan ta- vardı. T onay onu çevırcü. kapı a -
to sahibi tekrar söze bıı.şladı: çıldı ve iki basamak mer~iven gö-

- Sizi parmakLkL odaya ırötü- rüadü. Odada rJzainn ııhcı ve dal-

calann uiultuau duyuluyordu. Mum 
lana 111iı yüksek bir zemin üzerine 
konalmuf cibinlikli lifOl\İ1 bir kar -
yolaya aydınlattı. Gem, duvarın içi. 
De yalnlZ bir pencere oyulmuıtu ve 
d..Ur parmaklıklarla kaplı idi. Bu-
radan göl ;özüktiyordu; odanın 
tavanı çok alçakb ve. mumlann aan 
lfliı, ziyaretçilerin gölgelerini dö -
temelere akaettiri}•ordu. Y ataiın et
rafını saran perdelere benzer eoluk 
bir mavi halı, ıiyah me,e aiacile 
kaplanmıt olan duvara aıılmıştı. Bu 
odanın bütün mobilyaları kgca • 
mandı: bir Mnddı:, bir komodin, me 
şin koltuklar, ve, granitten yapılmıf 
büyük şöminenin önünde böcekle
rin yeyip yeyip bitiremedikleri bir 
meııe masa bulunuyordu. 

T orray elindeki kollu tamdanı 
buraya koydu, davetlilerin karıısına 
~eçti ve: 

- 1 739 yılında, Saint-Michel 
gününde bu oda, ailemin tarihinin 
en karanhk hadise1erinden birine 
•ahne oldu, dedi. O gün. fırtmanırı 
kötü tesiri altında bulunan ci .. r a
dalardftn bfrinde oturıı.n Huguea 
Mac Neif. Torny aalliUerine iltica 

Adana da 

Tetkikler 
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2 Şubat 

OR 
Askerlik hizmetiııi 
yapan futbolcular 

maçlara giremiyecek 

SON POSTA 

Ormanlarımız 
Ege bölgesinde .ağaçl.ara m~saHat olan haşe
·Aelerle şiddetli bır şekılde mucadele yapılıyor, 

skeri 
vaziyet 

( Bq tarafı I inci sayfada) 

Tepeddenin işgali, Yunanlılan, 
A-.lonyaya bir an evvel ial edebi
lec-eğ:inden çok ehemmyietlidir. Ma
h'.irndur 1ri Yunanlılar t-limara cihe.. 
finden yani sahilden Avlonyaya i
lerlemekte oldukları gibi Tepede
Jenin mbtundan sonra, hu cihetten 
de Avlonya üzerine yürümek imka
n111a malik olacaklardır. Tepedelen 
ayni zamanda Berata da taarruza 

Sayfa 7 

30 se e evvel oh 'Dk .. 
Derne .. Binuazi 

(Baffaraf, 5 İnci sayfada) doğru bir hareket t.aızı değildir. 
Mmr tehdid ohmayordu. İngilizler Türkler, Bingaziüler ve Trablus-
adetleri -vechile, ancak ondan soru~ ]ular bunu vaktile anlamıı hem de 
akıll:ı1nnı başlanna alarak harekete pek iyi anlamış olduklarından. l _ 
geçti er. -

Egw er onlar d L b"d d talyanları, Trablusa tauıllut ettik • 
ana ı ayette av - I · ··ıx1 • "b rah h 

lwı halkına sı"J1-h d manıayı tere ~tmış er L a , a am, para ve a- • 

İstanbul lig maıçlan bagün ~ 
ıııl hartaıara naaraıı daha easib l't'! al.A.

ltaıı bir şekil alm.ıf olarak her iki sa.. 
hada raınıacaktır. 

mü~ade ecler. Bn s.eb,,.ble Tepede. 
lenin ııukutu, Arnavudluk harbinde 

1 Yunanlılar icin veni ve muvaffaki
I vedi bir safha a<:acaktır. 

ranaydılar, ve Bingazı ve Carbtrab-ı en gu en ıihb are~·ı· d"at ırak • 

kıl vereydiler, ltalyanlar hiç bir za.. (Devam edıyor) 
man dahile hüküm ve dolayı.sile Mı -
ıua tasallut edemi) ecelr.lerdi. Bu -
gün de lngiltere, bu derece sıkış.ık 
bir vaziyette iken, ftalyanlan Bin -
gazi mutasarnflığı bölgesinin ~ahil 
mıntakasında yenmek icin bu dere. 
ce kuvvetler kuHanmağa lüzum ha
sıl olmıyacakh. 

Beden Terbiyesi Umum! Mildii.rlü • 
iü dün mmtalı:a merkezine O>ir tel • 
graı çekmiş, n ~ a.Uerlik ha -
lnetini yapmakta olanlann .sı'Vil klfrb. 
lerin maçlarma iftirak etmeme!..erini 
bildinıtjştir. 

Umn:mi Müdürlüğti tarsrı diın 
aıaı:aıı klüblere 'Ye bu.,.. yapılacak Devlet ~ S&f-ranboladaki ormanlarından bir p~a 

~açları ida.re edettt haiemk're m~·ı ~ 1940 sene& zarfında orman_' açılml§ bulunaın ZS.000, ıkınci grup 
ltı~ka_ bsfklllllıiı tardındam bildiri! - ıarımızın vikayesi ve orman serveti _ Karabük devlet orman işll!tmCS:i re.. 

!4tir. . . . inkiŞa!l iÇin yapılan ıflel"i şu m. virin.e bağlı ormanlardan Mengen 
b Bugün :rap~k maçlar i§te ltn ~hulasa etmek mümkündür: ıhavza.sın~a 12.000, üçüncü grup Ço _ 
ı:~dan :renı bn ehemJlli.Yet kes - re 0 tahdid komiSyonlarınm sür. ruh devlet orman işletme revirine 

tınış bulunmaktadır. rman 
1 

tice.sinde i..ta.nbul ballı ormanlardan 1.000, dfüdüncü 
Hemen bütün tlüb~miz bu emre at.le çalışma~ ~e kazaların ormanıgrup Sivas vilayetinin Koyulhisar ka_ 

'llYacaklanna göre bu~ün maç yapa_ .bölg~_de ~~km 1 edilmişt'r lzuı dahilinde olup devlet orman i~ 
tak takımlardan bazılan 1aziyetıe - tahdidı ışlerı~ a ~~rk bulu.. !etmesine açılmış bulunan ormanlar: 
l'ini hemen hemen aynen muhafaza En çok pa ıd 0::::did ~leri için dan 25.000 beşinci grup devlet orman 
ederken, bazıları da iyiden ıy<ıye kın. ~~n Şı~ ır:azu.ınbirka senedenberi ,.... _ ;c,ıetmesin~ açılacak ormanlardaın 
)'e ... - d.. ·· 1 k.•ftdl 1-~ iki komısyon aç .. - ..,, -=n uşmu.ş oma """ r....... Boluda Garb&k:ı.radere ormalllanodan 

""- b h h .. _ ~·apa Jışmaktadır. 
4"cner a ~~ sa as~u... maç_., - n· er bir tahdid tam~yonu Berga_ 10.000 ve altınca grup ge!le :;u ba...a. 

tak olan Süleyman.ye - Beyk'>Z ta • ~ ak ~deki çallbk,. li<ie bulunan A.be.nt Karemali orman_ 
fı- ~Jarı bir hayli oyuncu feda ederek ın .. 1:"~,.ı· : birka" aenedenberi•larınüan 10.000 hektar va.sa.tındaki 
ı aahaya çıkac ti rdır ıarmın ~· e -.. "' s- . a a .: .. A meşgul bulunmaktadır. ormanların amanejmanlan yapılmış.. 
~ . üleyman.yeden Şukrü, Fuad, • . . ~tna.mesi ıır. 
tA laettın, Semih Fikret Beykozdan da Kc>misyGlllann iŞ . . 

Caıı d Ke 1 ' F . AJi takımda OY- orman kanunu muc.bınce teşkil Orman h~hle mücallek 
llı.,.;.dııyac~~rd~'ş.u :ıı.eta.ba göre, edilen orman tah~d komisy~arının Memleketimizin ormanla~ında b2.Ş_ 
bu takımların oyunu bakiU.ten en_ faaliyetlerini tanzım ~e ıeontwl ede- Iıca il::i ha.tere tahribat yapmaktadlr. 
teresan olacaktır. ret koJnisYonlardan yult&ek randıman Bunlardan biri «Camkese» böceği de. 

Penerbahçede ikinci maç l'enerbah.. almak rn~ile haz~Iana_n (orman nilen W'tü olup en ziya.de Akdeniz ve 
Çe ile Topkap arasındadır. Fenerbab.. tahdtd kornısyonları ış taltmat~me. Adalar denizi mailelerinde bulunan 
Çe belli başlı oyıınculanndan biri o- si) tabettirilmiş ormaın teşkiat.ma alçak ralnmlardaki çam ormanların.. 
lan Esaddan maada kadrosunu mu. tevzi olunmuştur. . . da hasarlara sebeb olmaktadır. Ağaç_ 
hafaza etmektedir. i'e.nerMhçıe için, Bu tal.imatnamenı~ tatnzilll_ vte·znaeşınla- ları öldürmekle beraber büyümeleri_ 
'l'GJ>m ık.ar ;;..,'"; r· ormanlarımızın sura ve ın ı 
1. P ŞlSlllda e.sa.cte"n m..._ .. - '• . . tıhn ileri bir adını ne engel olan bu haşereye karşı açı. 
at rnevzuubabs değildir. ta.hdidı yolunda ~ . ış lan mücadele şidd~tlendirilmiştir. 

1iaftarun 1Y •• ·nde dur ıa olarak karşılanabilır. en ço... uzerı u • .... Ağa~lan öldürmek suretile büyük 
cat maçı Şeref sahasında Vefa ile Afaçlanwırma. . 

' ~tanb~ aııa.suıpa<iıır. Sicil tılüi- Bilhassa bataklıklarla_ ~lı anı.ziyi tahribat~ .. se~~b d ol~n dığer k~:ere 
llıatnam~inin bütün kmayhldarın • ağaçlandırma işlerine buyuk e~m - cy~zııcı oce ı~ end enbi ve ~ ar, 
dan . t"f d __. b ..... t·'"·-dan miyet verilmektedir. ladın ormanlarımrz a rçok :ıgaçlan 

J.'i 1 a e cuen u ..... ........u k t ""ld"" b" it b·"· ltı \Ter H kk Fikret N deti ista:n_ Bu cümleden olarak Tarsus ciu • uru an ve o uren ır c a l.'A n • 
b a a ı, ı ve ec . b.. -id· 
Ul<ıpor dn yalnız Enveri o)natamı. rında bir bataklık kurutulmui ve ara. oceg ır. 

, hcaklardır. Vefadan yan muavin ve ziye (okaliptfı.cı) ağaçları dikilm:ştir. Orman umum müdürlüğü btı ağaç_ 
•ki mühacimin hoksanlıil iKtanbul _ 94(1 senesi yaz mesai devresinı mub- !arın mebıulen bulunduğu Macka ka_ 
sı:ıor için hatır ve hayalden geçmi • ıelif orman mmtakalarında geçiren zasının Santa ve Meryem ana orıpan.. 
l'e!1 bir avantajdır. amanejmen grupları İkinciteşrin ayılıarında i~letmeler tes~~ etm..ş, mıua _ 

Iki takım lig dördüncülüğü için başlarında merkeze avdet etmişler ve zın sirayetini önlemek ıcln !ı::urumuş 
h.art:ılardanberi çekişip durmakta i _' kl§ mesaisine başlamışlardır. M~':cud ı ağa~~a:ı kem~·meye ve haşer~nin __ te
~iler. Vefa zayıflamış, buna muk.ıbil altı grupta.o birinci grup Bolu vilaye_ ki!ssurune_ m~n! olac_ak ~ennı muca.. 
l.stanbulopor kuvvetini hem de oa. ti dahilinde devlet orman işletmesine dele tedbirlerını tatbıka oa.şlamıııtır. 
!atasarayda.n Cel9ıli alarak muhafa- . -· . . olası f tbolcular da İkinci maç Boğaziçi ile Vefa takım-

a. etm~ olmaktadır k.llib degıştırmiŞ u _ . 
't>. •• • • • il talimatnam~ne göre çıktıgı ları arasında oynamnı.ş, netıcede Ve. 
"'-Sil.Sen pek muhim olan bu maç StC " n ğl. b l t bu . kl'"b karşı oynamaması ıeab etmek.. fa __., ma u o muş ur. 

ili :ruzden bir 1ca: daha_ chemm!yeti_ t~~ Yol bol ma ları 
,_ ttırmış olduguna gore bakıka • • .. d .. 1 .. k .. ft gelen bir em Y Ç 
"l!n h 1 1 kt umumı mu uru ...::n - • .. 

. . eyecan ı o aca ır. .. bi f tbolcu şayed l:1il'kaç J:;lüb ıstanbul wleybol maçları dun Ga.. 

l lkınci oyun Galatasaray _ Altın - re ~~~ e . r u e .. sim zarfında terk lata.saray kHibü salonunda yapılmış. 
l.ığ a d d Alt •· ıı. • • b de~"'i"'rmışse o m • b rasın a ır. ın..u6 ıçın u ma~ . ld ğ hiç bir klübe karşı C11- tır. 

Cethalde bir müdafaa oyunu olacak, etm4 o u ~ Galata.saray takımı 15_q - 8.15-
l' aıatasaray da. ne kadar muvaffaki. nat.tJ.mıyaca n. lk . b k lh 1 15 13 Fenerbahçeyi yenmıştir. 
cı:;~c::~~:aı:;~arsa o n~tte bir Eminönü Ha levı as e _o . Ga·atasarayın kongresi 

Gala t~aray da. Gfındüzü oynata • maÇ 3rl Gala.ta.saray klübünüaı fevk.alide 
ltııyncattır. Rminönü Halkevi tarafından hazır. kongresi dün klüb lokal;nde yapılmlf 
1. Şeref sahasında üçüneü maç lig le.nan basketbol maçlarına ougün sa ve yen; idare heyeti sec;ilmiştir. 
~deri BCJJiktaşla Be7oğluspor arasın.. at 13 ten itibaren devam edilecek • Eski heyet reisi Z~nga.l şirketi lımu_ 
9.~ır. tir. mi müdürü Tevfik Ali yeniden reiS o. 

.. Beyoğluspor da lig dördüncülüğii .i 3 iincü kategori: KAbata.ş - Kur. larak intihab edilmiştir. 
ç,n tel~ eden bir takımdı. Hiç tek _ t.uluş, AUetik Yıldız - Savaş. Çen - Heyet reisi me.ai arkada§lannı ol
leı-nediğı Qyunlarda.n mağlub çıkma. celköy - Kurtuluş. . duğu gibi bırakmış, yalnız teknik a... 
~l bu takımı ümid besledikle-rın~en 2 nci kategori: Heybeli - KolleJ. zalığa Leblebi Mehmedi sıeçmifltir. 
ıızakıaştırmış bulunmakta.dır. Birinci kategori: ~tasaray-K.a. lstanbul • Ank:ı.ra 
l3ununıa beraber derli Loplu fut - bataş. 

~ı oynıyan takımlar ara.su~da b~ . • Mektebler arası lig maçları güreş maçı 
h nan Beyoğluspor her takım ı~n __ ,. k:" l'g m'"'lan İstanbul • Ankara gür~ ekipleri 
er zanı t hl"k lid" MettebJer ar...,,., .... a ' 1 

""" .. -

F"akat eğer Almanlar İtalyanlara 
yardım için g~lirler is,. ne ohıC'ak
tır? Bu meıoel~vi evvelce de tetkik 
C"d"~"'k, Bulgarİ<ıtan ve Yugoslavya 
voilarını ve demirvollarıru Alman
lara açmadılı:ça bunların Arnavud. 

· luktalci harbde tesirli bir rol ovna

vamayeca 1<hmnı izah etmiş ve Al
manların lta!va ii:r.erinden yani Ad
.. ivatiTctt'!n Arn1'vııd'Tu~a küTiivt>tJi 
kıt"11lıı.ı göndererl'!k. bımlıuı Arna. 
vndluk da?;lannda cephe taarmzla-
rile krrdrrma~caldarınr anlatnwıtık. 
B•ı q~beble YunanlıLw için çıkan "a
yialam l:11lak a!ITT!avara'k muvaffa
kivetli harPkt'!t ve taarruzJ,.ıına de. 
vam e~ekten ba!lfc:a şimdilik yapı
l~a-k Jm sey voltur. 

lnailiz • it al yan harbi: 
~iliz motörlü ve zırhlı kollan 

Demeden sonra 1 70 Km. daha ha
t:ıda Fll'ITee mevkiine varmış ve bu
rada f tafyan ileri müfreze-lıarile mü. 
"ııdemelt're tutu~muş bulunuyoTlar. 
R'u me:vl"ci Bin~:tziden bnravıt gdt"n 
bir demirn>hman sonn olduğtı ~Öi 
hircori- ;.,.;lrametl ... re giden yolların 
bi.-J~tifH bir verdir. 

BPI,., .. ,. mev~cJ.-lci f tafyan j],..ri 

ltuvıretl'!ri nVlf olduldan takdirde 
btmlsr. pmu.J .. biTyük k~nı g~lm.-
..J~. afı!"3"11""'= .. k ,,,. 'V'l\lrnı: B0~90 
Km. ÖtPdr httlunan Rinı?ıt"l'i nT,,me 
ı.riffilmel İçin arhk hiı mani kalmı
vaca \.trr. 

Doiu Alr'kaJa: 

lngilizler, Eritrede, fta}yanlann 
müdafaa ettikl~ri Agordat mevTdine: 
tRarruı: hazırlıklarında bulundukları 
gılıi Habeşisranı etraftan ve dahil. 

den zapt i~ine devam ediyorlar. 

Burada günün en ehemmiyetli 
hadT!esi, İnıPiizll'!rin f talvrm Soma
Iİ.sİnin 80 Km. içine giydikleri gibi 
denizden de buraya muhtelif nok
talardan taarruz etmeleridir. Bıı ha
di~eler, f.nıı;ilizlerin hazJTh k~.ıziık ·• ·~ 
rından bilistifad~. İn~iliz Somaüsi
ni el çabukluğ-ile zaptt"den İtalyan
lann bu suretle hı-m Habeşistanı ve 
hem de ltalvan Somalisini kaybet
mek üzere olduklarını göstermekte
dir. Habeıoistan her taraftan abluka 
halinde oldu$!undan, buradaki ltal
yan ordusile ftalyanlann benzin ve 
yiyecek cihetile pek büyük bir sı
kıntıva ve dolavuile pek fena bir 
vanvete dü~leri de ayrıca bil
dirilmektedir. 

lnıriJi~ - Alman harbi: 
lngi]tereyi istila münakaşaların. 

dan veyahud Almanların şurada 
veya buY&d.a. yeni bir darbe hazırlan 
makta oldukları ihtimalleri etrafın- t 
da yürütülen müt3leafardan maada ı 
ehemmiyetli hiçbir şey yoktur. Her 
iki tarafın hava ve denizaltı harb
leri devam etmektedir. 

İngiltere biz.ce Hab.eşistanda da 
ayni hatayı irtiki.b etmıs ve bura -
sını 5 )'11 evvel, göz. gi>re ltalyanla.. 
nıı Habeşis.tanı ilelebed alamama -
ları İçin İngilizlerin dahıı evvel, ya
ni Habeş harbine tekaddüm eden 
aylarla bilfiil Habeş harbi esnasın -
da, Habe~lilere ve Habe~ impaıa _ 
toru HaiJe Sela~eye silah, malzeme 
ve pare Tererek maddeten yardım 
etmeleri kafi gelec.eltti. Fakat on -
lar Libyada olduğu gibi Habeşis • 
tanda da hemen hl"ml!n atıl kaldı -
lar. Bu bata yüzünden. İtalyanlar 
Mısır Garb çölünü geçen yazda ta 
Sidi Barrani şarklarına kadar zaD _ 
tedeb.i1dik1eri gibi lngiliz Somalieiııi 
de kaybettiTer. Ondan sonra İngi -
lizler bir Nil ordusu vücude getir&
rek İtalyanları Mısıı•dan çıkarmağa 
ve şimdi Derne ga::blraına kadar 
lo~ğa mecbur old.ukla.n ~ibi, 
o vakit Habeşlilerden esirgedikleri, 
silah. malzeme va parayı şjmdi, bel 
Id l>ir mieli fazfamle, ..-enneğe mee. 
Lur oldular. lfte tngı1izf er hemen 
her İşde böyledir. Tehlikeyi ve m • 
lıyı pek yakından gorup Pı~et
mdeikçe daVYanamazlar. Bin bir te. 
reddüdle vakit geçirirler. Fakat 
tehlikenin ve tehdidin geldiğini gö
rünce de emsalsiz surette hareket 
ederler. 

İngilizler, bittabi lta}va.nlardan 
çekiniyorlardı ve onları kemlilerlne 
ilü'1'?lan etmek istemivorlardı; bahu 
aus Fransa, ingiltete - :ile tamamile 
beraber olmadığı müddetçe .. Fakat 
bugirn bittecrübe, öğyendiler ki. bu 

OSMANLI 

DOYÇE ORIENT BANK 
DreadneT Bank Şub~ıi 

Be:lin 

Türkiye fabeleri: 

Galata - İstanbul _ İmıir 

Deposu: İ.!t.. Tütün Gümrütii 

Baılık 
1 ncı 

2 ncı 

ndi 

Tek sütun santimi . .......... ....._....._ 
maktu 500 
sahile 400 
aab.ile 250 
sahile 200 
sahile 100 

60 
50 

)) 

lt 

)) 

)) 

)) 

ıı_uayyen bir müddet zarfmda 
tazıaa mit:t.arda. iW.n yaptıra.
eatl3r ayr1ıea texmlat:.ıı ta.r1fe_ 
mi2den isınade edeceklerdir. 
Tam. ya.rım ve çeyrek sayta 
illllla1' için ayn bir ta.rite der
pış edllmttfu. 

Son Posia.nm ticari ilAnlanna 
aid iŞleY iÇin fU adre.ae müra. 
ea.a.t edllmelidlr. 

bi.ncılıll Kollektif Ş1rkrit 
K.a.hramanzade Han 

Ankara caddesi 

BANKASI 
TÜRK A"IONfM ş.lRKETl 

TESiS T ARiHi 1863 
Statüleri ve TilrTciye C1imhuriyeti ile mü.nakit m:ıktıveienameıi 

ZZ92 Numaralı 10/6/1933 tarihli kanunla tasdik E>dilmi§tir 
(24/6/1933 tarihli 2435 Numaralı Resmi Gazete) 

Sermayesi : 10.000.000 İngiliz Lirası 
ihtiyat akçesi : 1.250.000 lngiliz Liraaı 

Türkiyenin ba,lrca Şehirlerinde 
PARJS, MARSlLYA ve NJs·rıe 
LONDRA ve MANÇESTER'de 

MISIR, KIBRIS, YUNANIST AN. IRAN. IRAK. FiLiSTiN 
ve MAVERA YJ ERDÜN" de 

Merkez ve Şubeleri 
YUGOSLAVYA, RtJMANY A.. YUNANIST AN. SlJRIYE, LÜBNAN 

Filyalleri ve bütiin Dünrcıda Acenta ._ Mahabirleri vardır. 

Her nevi Banka Muameleleri y11par 
Hesabı cari ve mevdwıt. hesapları küşadı. 
Ticari krediler ve vesalk.11 krediler küşadı. 
Türkiye ve Ecnebi memleketler üzerine keşide sene-dat iskonto.su. 
Borsa emirim. 
Esham ve tahvilAt, altın ve emtaa üzerine avans. 
Senedat tahsil!tı -.e saire. 

En yüluek emniyet ıartlarını haiz kiralık 
Ka.ıalar Servi•i vardır. tı an e ~ .e ır. . .. Şe f sahasında devam edil. arasındaki temsili musabaka için Fe. 

cı U noktayı bızım kadar ~ na dun re derasyon .Ank.a.rada müsaid bir salon 
a bildiğine şüphe yokt~. ınişttr. . İstanbul Lise& ta_ aramaktadır. 

il' . Omer Besim Haydarpaşa ~leki maç heyecanlı oı. Müsabaka için müsa.id bir yer ou • 
"IUb de "'giştiren futbolcular ıwnıarı ar~ ~1 Haydarpa.şa::un ga. ıunma~ığı takdirde iki şehir karşılaş-

,. Doktor 1. Zati Og§)t 
1 Belediye karşısındaki muayene

haneaind e öğleden sonra hasta- 1 Piyasanın en müsait ıartlarile (kumbaralı veya 
kumbara.sız) tasarruf hesapları açılır. 

' ıannı kabUl eder. -makla bera r ması Istanbulda yapılacaktır. 
lı.y,n, mevsim iç.inde miteaddid Jibiyetile bitmiştir. 

- Teşekkür ederim sevgilim ... nuz;> Niçin ağlıyorsunuz Nesrin;> 
ıSon Posta>nın edebi .romanı: 77 

--- ~l':Alır-- -

Aşkla 
Oynanmaz! 

Görüyorsunuz ya arhk size «yav - - Çok mes' udum Selim. 
rum» demiyorum. Teşekkür ede • Heyhat! Otelin saati yediyi çal -
rim, bana harikulade bir gün yaşat- dı. Halide Hanım nerede ise gele
tınız. cekti. Karı koca ayni zcımaoda bu. 

Nesrinin kalbinin en ince telle - nu hatırladılar. 3elim sordll: 
r.ine kadar sarsıldığım hissetti. Hiç - Gezintimizden auneme bahse. 
beklemediği bir anda işittiği bu kü- decek miyiz? 
çük kelime onu altüst etmeğe kafi Bunu saklamak biraz güç ola -

NalJeJeıa: M~s T ahs{n Berkand gelrni~ti. Şa,ırdı, ne yapacağını bi - cak. 
ı den Oldugu- y .. rde kaldı - Egv er sorarsa ufak bı"r gezn,e 

l ~ezlonga uzandıgım ;zaman g~~ 
~tırni k.apıyacağım ve bu saha 

ll:ıb· b" . ı· "" 1 ır konser dm ıyecegun. 
- Artist ruhunuz canlandı de -

ll'ıelc; buna memnun oldum. Şartı
~~~ kabul ediyorum, haydi. yola 

11lülelim. 
Bir gün içinde bu kadar muhtelif 

!eyler yaptığı hakle vücudünde bu 
el Orgunluk hiuetmeclijiine hayret e
/~ Selim bir çocuk itaatile kendi.. 
~ltıı Şezlonga bıraktı ve Neuirıi• 
):'arıına koyduiu gazeteyi eline aldı. 
"akat okumak istemiyoTdu, batün 
d a~Jığı içeridaı ıırıkn piyaao 9eSi)e 
l 0 Uyar, bu HS nııLwMm en ince tel.
ıı'riı:ıe kadar t.e.aİ'r ediyordııa.. Ne.iA 
e fevkalade lııir utilaif 
Dalukalar lııidııiri ad:•ı• +_ .,... 

ti. Akşam ohmqtu. Bir saat sonra eme .. · " 
d Ş k .. ""k 0aııdalyeyı0 alınız yaptıgvımızı itiraf Aden"z. Fazla taf-Halide Hanım aıelecekti. Elve a - u uçu J • "' 

d Oturunuz Neln·r. Kollarınızı silat vermegv e lüzum yok. Bu, ara • 
Yalnızlık, elved_a. muailci, e_lve .. a yanıma -

b 
G b dizlerime c?ayayıruz. Ha şöyle... mızda bir sır olarak kalsın. 

neş' e ve te essum . . ene ır gun "' d" d 1 ı_ ki v - Peki ... 
velki gibi birbirlerine yr.hancı .:-,İm ı e saç arım:zı o~pm• ıgıma 

e~zlerle bakacaklar, konuşarnıya • müaaaded~l bir~rtdık beıllm ~ ~ir == b~:t::~}mı dersiniz? 
gokl ....;:li.işemiyecekler... Nesrin yabancı egi , oatsunuz. nım 
ca ar, ~..... ld w1 biricik dostum. Biraz evvel bana - Mutlaka. O her seyin beni 
Mozarıa şen bir parçabı.nı ~a .. ı[ saadetimizin yakınk~tığın! söy]~di- yorduğuna kanidir. Arzt: ,.,derseniz 
halde aralarına bclırsiz ı.- yeıs ço iiniz zaman tereddüd etmiştim; fa- arkadaşınızın siz:e bir sürpriz yap -

:: • ..;; k -:~· b d n bize aelmek mak istedigıv·ni söyleriz. 
m~_ za ... nede~ ki &T'tık _p!yanO}'U at fUUul en e ODU ,... 

'"'' ,_. S 1 üzere yola çıktığına inanıyorum. - Janetin mi? 
kap•urıak zamanı gddi e un. bir Bu büyük tecrübeyi yaptığınıza -- Evet. Bir iki defa annemin 

Genç adam ti~rı~di, ıney\JS ne iyi ettiniz Nesrin. Bunun mavaf- yanında bize ondan bahsetmiş ve 
~ ceva.b verdi: . b . fakiyetle neticeleneceğine inanma • ·halta bazr günlemıiziı otelin piya -

_ Evet. _..teeef pıyanoyu p ba Mı.dırn. D09lt başında ~innelcte olduğunu-
pamak Jmm. · .. Niçin yü:ıii»ii~ ~hyona:mı:rz m .öykmi.ştiniz. 

Ve hnamm kendisiK yakla.ftı~ Nesrin~ Cözleriai:z parlıyordu n o - Evet bonlan hatırlıyorum am 

01 gö~ elıiai 11zaltl. ..-n bd«ıı' p.ıeld.i kj ••• Ajls,or musu • - 111meaiz otd sahibinin lu:r.ınsn 
t1dtu.. 

' bana koskocaman bir piyano gön • 
dereceğine inanır mı? 

- Niçin inanmasın? Sabahtan 
akşama kadar kapah duran bir pi· 
yanoyu birkaç ay için size yermes.i 
o kadar fevkalade bir §el' mi? 

- Buna annenizi ilı:na ederseniz 
çok iyi olur. 

- Bu hususta aıze bir şartla yar
dım edebilirim: Hergün, hatta yal
nız olmadığımız zamanlarda bile 
bana konser verirseniz. 

- Bu tartı memnuniyetle kabul 
ediyorum. Bahusu5 ki sizin yanı • 
nızda piyano çahımı}ıaca.ğımı zan
nediyordum. 

- Niçin? 

- Artılt mu&ikiye ebediyen boy-
kotaj yaptığınıza hükmediyordum. 

Bunu söyliyexe""' Nesrin şezlong
tan biraz daha. uzalda~mıştı. 

- Kapı kapandı. Mutlaka anııe.. 
niz gelmiotir. Çabuk elinize bir ki -
tab alın ve kaşlarınızı çatın, mah -
zun bir tavu t~ının. Bö} le yap mal 
İcab -'-diyor. Unutmavn iri bu tıa -

bah bastabalucunz. gitti. aiz bütün 
gün sefil kaldınız. 

Selim hemen bir gazete aldı; fa. 
kat bir gün evvelki hasta tavrı al
mağa muvaffak olamıyordu. Nesri
ne gelince, tara3anın ö~eki ucunda 
bir koltuğa oturmuş, başını örgüsü
ne eğmişti. Gözlaıini kaldırmaktan 
hakiki hislerini hance göstermek : 
ten korkuyordu. Bö}'le bir komedi 
oynamak ne eğlencdi şeyt 

Halide Hanım içeriye girdi. Karı 
kocanın tavırları hergünkünden 
farklı değil. 
v- Nasılsın o~ın? Bu sabah baf 

agrısından çok ıztırab çektin mi;> 
Ateşin var mı? 

Birdenbire gözleri hastabakıcının 
hoş koltuğuna ~ıtti ve kaşları çatıl
dı. O yokken Nevzad Hanım has -
tasını bırakıp nereye gitmi~ti? 

- Nevzad Hanım nf.'rede? 
Selim gazet~ini masanın üzerine 

koydu ve meyus bir sesle cevab 
virdi: 

- MaaJ,..sef fstanbula gitti anne. 
Bu sabah müıtacel bir telgraf geldi, 
annesi ağır hasta imiş. O da hemen 
trene atlayıp gitmek mecburiyet.in • 
de kaldL 

\Arkast var) 



Bir Pudra 
Tecrübesi Karşısında 

10.000 
KADININ 

il Hayreti 

Daha 

M '!=L-~~ .• ~~ ~:~ mE~~:.~ ~ rn~e~ i l 
lstanbul iş Bank=k:r;ın:· ~~ÖL ~;;AL GiŞESiNDEN 1 
Yeni tertib biletlerinizi almanıı: zenginliği temin etmek demektir. 

Sahibi Harb MalOlü C EM A L C A N TEZ • ' 

Son Posta 
Yennl, Siyasi, Havadis ve 

Halk gazetesi 

Yerebat&n, Çatalçeşrne sokak, 25 
İSTANBUL 

Gu:eteml,Ule çıkan yazı ve 
resimlerin bütün haklan 
mahfuz Te razetembe &iddlr. 

ABONE FIATLARI 
1 e 3 1 

Sene Ay Ay Kr. 
Kr. Kr. Ki. Ay 

140U 760 '°° lDV 
Türkiye 23,0 1220 710 ~70 
Yunan 2700 HOU 800 ~ou 
Ecneb! 

Abone bedeli p~indlr. Adres 
değ~tirmek 25 kuruştur. 

Gelen evrak eeri verilmez. 
11.anlardan mea'uliyet alınnıaz. 

Maliye Vekaletinden: 
Dantelsiz bir kuruşluklann tedavülden 

kaldırılması hakkında ilan 
Dantelsiz bir kuruşlukların yerine dantelli bir kuru.şluklar darb ve pi -

yasaya tlfi miktarda çıkarılmış olduğundan dantelsiz bir kuruşlukların 

31/Mart/941 tarihinden sonra tedavüJden kaldırılması kararlaştırılmıştır. 

Dantelsiz bir kuruşlukl:ır 1/Nisan/941 tarihınden itıbaren artık tedavül 
etmiyecek ve bu tarihten itibaren ancak bir sene müddet.le yalnız mal -
sandıklarüe Cumhuriyet Merkez Bankası şubelerince ve Cümhuriyet 
Merkez Bankası şubesi bulunmıyan yerlerde Ziraat Bankası .şubelerince 

kabul edilebilecektir. 
Elinde dantelsiz bir kuruşluk bulunanların bunları 

CUmhuriyet Merkez ve Ziraat Bankaları şubelerinde tebdil ettirmeleri i-
lin olunur. a9035. &12523· 

KUŞ TÜYÜNDEN 
YASTIK, YORGAN, YATAK kulla.nmak lhem kesenize ve hem de 

sıhhatinize BiR KUSTOYO YASTIK 1 LIRAOIR. 
fa7dalıd•r. , 

YASTIK, YORGAlln.ARI da PEK UCUZDUR. 

Adres: İstanbul Çakmakçılar Kuo Tüyü Fabrikası. Telefon: 23027. 

&enç ve cevab 1çln mektublara ıo 

=~~;n~e~~~ 'f lttm14luk Pul uAvesı ıazımdır. Bursa Nafıa MildilrlU.ğiinden: 
}"8.rayan kafi Posta kutusu : 741 İstanbul ı - Yenişehir tayyare meydanı yolunun yeniden inŞası 12168 \ıra 16 
BİR TECIÜ)BE BU GÜZEL kuruşluk: ke.şif bedeli üzerınden kapalı zarr usulile eksiltmeye konul • 
Pudra aleminde TECRÜBEYİ Tlgraf : Son Posta muştur. 
yeni cazip ve 1on YAPINIZ. Telefon : 20203 2 - l!:ksUtme 20/2/1941 Perşembe günü saat 16 da Na!ıa Müdürlüğiln.. 
bir keşif .. CILDl CÜZELLESTI. \...._ de toplanacak eksiltme komisyonu tarafmdan yapılacaktır. 
REN şayanı hayret ve yeni bir ,,...._ __________ _,./ 3 - Bu i.şe aid evrak şunlardır: 
umur, şimdi ipekli elekten geçi- Ke~if, plln, vahit fiat ııst..esi. bayındırlık !4leri genel şartname.:.i, ve ten-
rilmiş en ince bir pudra ile mü- n1 prtname üe mukavele projesidir. 
dekkikane bir tarzda Jcanıbrıl. ~ 4 - Taliplerin münakasaya i§tirak edebilmeleri için 912.61 liralık nıuvak 
mıştır ki bu sayede cilde bir par- S ELAN 1 K BAN KAS 1 icat teminat yatırmaları 940 senesinde ticaret odasına kayıdlı oiduğuna 
laklık ve yeni bir hayat verir. ~- dair ve.sik& ile bu işi yapmağ.ı ehliyetli olduğuna dair vilayet ma~amına 

Türkiye Cümhuriyeti 

ZiRAAT BANKASI 
Kuruluş tarihi: 1888 

Sermayesi: 100.000.000 Türk Lirası 
Şubt ve ajans adedi: 265 

Zirai ve ticari her nevi banklı. muameleleri 

PARA BiRiKTiRENLERE 28.800 
LjRA iKRAMiYE VERtYOR 

Zir,.at Bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesablarında 

enaz 50 lira& bulunanlara senede 4 defa çek..l.lecelt kur'a ile afatı -
daki plA.na göre ikramiye dağıtılacaktır. 

4 Adet 

4 " 
4 " 

40 • 

1,000 Lirahk 
500 
250 
100 

" 
" 
" 
" 
" 

4,000 
2,000 
1,000 

Lira 

" 
" 
'' ,. 

mer ve çirkin bir ten, gençliğin Tesis tarihi: 1888 müracaaUa vesika alması, i.içüncti maddede yazılı evrakı görü.p kabul 

50 
40 
20 tabii renklerile ~üzelleşir. Fazla • ettifine dair imza etmesi ve 24.90 sayUı kanuna uygun olarak hazırlıya • n 

olarak terkibindeki şayanı 1'ayret catı teklif zarfını ihale gilnü s.ı.at 15 e kadar makbuz mukabilinde Nafıa Dikkat: Htı.-.a'blanndaki paralar bir aene içind~ 60 lirada~ lfalı 

100 " 
120 " 
160 

4,000 
5,000 
4,800 
3,200 

" " 
bir unsur olan C!..}S:rema köpüğihı İdare Merltni: İBTANBUL <GALATA) Müdürlliğlble ve~leri llzımdır. • dÜfllliyenlere ikramiye çıktıgı takdirde 'J(, 20 fazla.sile verilecektir. 
imtiyazlı usulü sayesinde ilci mis- 5 - Tali.pler S ncü maddede yaalı evrakı Nafıa Müdürlütünde Kur'alar senede 4 defa, 1 EylQl, 1 Blrinciklnun. 1 Mart ve 1 H..- • 
li fazla za'l?'an sabit durur. Türk.iyede/ti Şubeleri: edeceklerdir. ran tarihlerinde çekueceltt.ır. 

HAK iKA TEN FEVKALADE _.....,:Post=a:d:a:__:v.:u:ku::b::u:::Io.:ca=.k _:s::e:c•:'l.:.ı:n::e::le:.r_:ka=b=u=ı_e:.:d:::ü::m:.:e=z·~_.:::<5:...:..79:...:> ____ ~~~~~.=:..=:..=..=-.=-..::....::....::....::.....::__;;__;;_ _________ _ BfR TEKLiF vüzünün bir tara- İSTANBUL, Galata ve YenicamJ 
fmı c<Krema köpü~ün havi Toka_ MERSİN, ADANA Bürosu 
lon oudraııile ve diRer tarafını da 
herhangi bir pudra ile pudralayı
nn:. Şayet nKrema köpüğü» havi 
pudra ile pudraladıihmz taraf di
ler tarafa nazaran daha taze, da. 
ha gene ve daha cazip görünmii
yorsa aldığınız T okalon pudrası
nın parasını iade ederi:ı. TOKA. 
l.ON pudrasının fevhllide ra~
bet bulan yeni 1 O rengi vardır. 

Yanani•tandaki Şubeleri: 

SELANİK _ ATİNA 

• Her nevi banka muanı,,le!erı 

Kiralık !ta.salar aervt.sı 

• 

IJllllmlma-====----==ıı::::::a:-=:= 1 941 1 KRAM iYELERi 

T. İş Bankası 1 

1941 Küçük 
Tasarruf Hesapları 

fKRAMİVE 
PLAN 1 

ı adet. 2000 liralık - 2000.- lira 
3 • 1000 • - 3000.- , 
2 • 750 , - 1600.- • 
4 • 500 • - 2000.- , 
8 • 250 • - 2000.- • 

35 • 100 , - 3500.- • 
80 , 50 lll - 4000.- lll 

300 • 20 , - f'OOO.- , 
Keşideler: 4 Şubat, ~ :uayıs, 1 A. 
tust-Os, 3 İkinclteşrhı tnrihlerinde 

yapur • 

.. ·-····································································································· 
Son P~ıt• Matbaası: Neıriyat Müdürü: Selim Raaıp Emeç 

SAHUsLl:JU ı S. Raeıp EMEC. A. Ekrem USAKlJC.lL 

BAHTIYA~LAR 
ÜLKESİNE 
GÖTÜllÜU ! 

Beşinci Tertip 

BiRiNCi ÇEKiliŞ 
7 Şubat 1941 

İkramıye 
adedi 

4 
4 
6 

30 
60 
90 

300 
300 

3000 
60000 

430 

64224 

kramıye 

mık tarı 

10.000 
5.000 
2.000 
ı.ooo 

500 
200 
100 

50 
10 

2 
Teselli 
MükAfatı 

Yanm bilet 
1 

Lira 

• 

İkram ye 
tutan 

40.000 
20.000 
12.000 
30.000 
30.000 
18.000 
30.000 
15.000 
30.000 

1,20.000 

12.132 

357.132 
Tam bilet 

2 
Lira 


