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kdenizde 
tıer f imdiden 
mağlup 

~ılabilir 
;Qbuiu•'dalri ltalyan 
ı~"?'!'na karfı bafiıyan 
iılız umumi taarrıuu

~ıı rrıuuaflakiyyetle in
~1"1 etmeııi ini•iyatiui 
ıı,, el erıiz ııaha.-md a ta • 
'e rtıile I ngilterenin eli
~ ıreı;irmektedir. Al -
~11.V<Ulın Akdenize in
~ ı., Alerikada harp et· 
~ "- imkanı kalmamı§
{ ihtimal ilkbaharda 
lrı~ılerıizde normal ha-

l <ıvdet dahi etmi§ bu-
..::::aktır. = 
: ~TEM lZZET BENIC! 

En Son Telgraflan V c Haberleri Veren Akşam Gazetesi 

Şehrimizdeki 
değirmenlerde 

bulunan buğday· 
lara elkondu 

Ekmek yarın 14,5 kuruşa 
satılacak ve narh 15 

günde bir değişecek 

r 

YIL: -' Sahip ve Başmuharriri: 
ETEM İZZET BENİCE 

Milli lktısat hafta
sı bu gün Başve
kilin bir nutku 
ile açılıyor 

Vekillerimiz radyoda haftanın 
gecesinde Milli tasarrufun kıy
met ve ehemmiyetini anlatacak 

Her yıl 12 kanunuevvelde tertip ne de bugün Başvekilın bir nutkıle 
edilerek 7 ~ün cie\'am eden •milli ı başlamaktadır. 
iktısat ve tasarruf haftası> bu se- (Devamı 3 üncü sahifede) 

SPOR HAREKETLERİ 

'~•lil:i i~io hazırlanmış bu- 1 
~ taı.):ani ordusuna karşı l 
'N~ lngı!i, taaruzu umumi
•tr. JngiJiz ha\·a1 kara \''J 

,~ııları taral.ndaıı 1ahir ve 1 
ı.,. bir darbl halinde ba~lı-

Ekınek narhı ,·arın ••bah!an iti- \ 
baren değişecek \'C ekmek 14 bu-

11 
~uk kuruştan satılacaktır. Diğer ta
raftan toprak mahsulleri of:si Has
köy ve A:,·vansaray dc~iı·n1cnle ~ 
rindeki kırmacılara ait bııgd~yla
nı elkoyınıı~tur. Fakat bunlar un 
imali için değirmenlere bırakıl -
mıştır. Kasımpaşada :lfumhane 
değirmenindeki buğdaylara da 
bugün ofisçe elkonınal,tad•;. Ay • 
rıca Haydarpaşa)'11 gel•:ı tüccar -
!ara ait buğdaylara da afis dkoy
muştur. :Fakat bir kaç gün soııra 
Haydarpaşada elkoynı" ketıiı) eti 
kaldırılarak tiiccarlam gcle<ek 
buğdaylar serbest bı<akılacaktır. 

Diğer taraftan ofis bı.dcma ek -
mckllk ucuz buğday veııniylcek
tir. Ekn1ck nar hı da l J günde bir 
ve z1hire borsasındaki u:ı, huğ -
day fiatlarına göre hesap oluna -
rak deği~ercktir. 

Kız ve Erkek liseleri 
\ maçları devam ediy r 

•ruz adeta bir yıldırın • 
~ d - ı 

, 
lı,, ıı ırır mU\ affaki) et a.r-
1 dır. S)di J;arant i.!Jtirdat 

\ıı ~ ı:ibi iki ll•lyan tümeni 
Cdılruiş, ü~ general esir 
1• 'lk ı~ ı ham lede tiOOO den 

1 1~•n er ve ouba~·ı ele g•
. ,, 

lıt,k.· . 
~ 1 halde Jncıli.L taarruz or-
1 

11
1.1:.c ı'\lı~ır hudutları için· 

1t ~tat~ anl;;ır tarafından i~· 
1 tııı~ bulunaı• bolgt!yi istir-
'111dedırler. 

ı.~1 •ldu.-•u ,,,.hile evliıl or-
~-. tt '\ . 

lı~ Londr& 'c luı:ıliz ada
•ctn hava ku\·\·etlerı tara
~•ddctle huınbalanınıya 

•lt ltı, an ~onra Jti11) anlar da 
ırı~~urptan .\(ı..,_ıra t~arru:ta 
ftıJ i.trdı. Bu taarruz hareketi 
. •·de Trabl.ıs - .i\tısır bu

~.~ kı.ı~iik \e metruk bir li
' \ "d' bulunon Sollumu, bi-

1, '.dı llarani, j ele "'eçirdi \·e . •lk . b lf. ınibtahkcm hattı olan 
, l'•ltulı hattına kadar iler
.•kaı orada tevkil edildi. 
ıJc ~er~a - !\latruh arası 

,;" lııgiliz Orta Şark Baş
,•tılıgı bu ~olıi müdafaada 
tı 'ker_i kı'.'-·nu:t buJmaını~h. 
,~di lngilizkr bıı çölde ve 
1 ~ •nu~aıt bir halde bulunan 
hlli ordu!ıoıunun Üzl'rine a· 

\\ Ulunınaktadırlar. Muhak
•. {-tazi~·ani ordusu bir ta-urd . 
ıd ıısu oldu!:u \:c a..,_Ja in-
- :11 bir taal'ruz beklenıedi-
• j~lde tahkimat da yaı>ma
i ~· ıtih<.trlw l'ğer It1tlyan 
~ kı.IJi~ e•i Sdlunı, :\lersa 

r~t;ısında ln.lunu'.\·or idiv!<,e ti • • 
. avlannu~ıır \C uınunu 
1 lı· . d d' . d ~ot tnın e t"I'•C ıi{ı tak lrdc 

t, 01unıuak 1l:hlike_ıne nıa· 

~ ltıi riı·'at ıı•k kolaı· değil-
1'ır · 
ıh - TrabJu, hududunda 
... '••kala musait olan saha 

Giride çıkarılan İngiliz sırb.h kıı v-tlcrinl yerli halkın mulıabbetle karşııatııgını gösteren bir resun 'Kadıköy vapuru 
Bütün Mısır 
büyük bir 

sevinç içinde 
çaJkanıyor 

' • \ • "'~. • -.i: j. " - -

Şimal cephesinde bu sabah 
Atlan tikte 

bir Almaı~ kat'i neticeli tehlike geçirdi 
bir hareket 

vapuru 
Hür Ff"ansız müs· kovalanıyor 
temleke kuvvet· Holanda harp gemi
leri de Mısır cep· leri de faaliyette mi? 

Vapurun camları kı-
l bekleniyor rıldı, büfed parçalandı 

hesine gönderiliyor Meksiko 12 (A.A.) - Matbuat 
Kahire 12 IA.A.) _ Garp cölünde haberine göre, son zamanda Tam-
in!!'!iz kıt'alarının elde ettiih mu- piko limanını terketmis olan Rayn 
vaffakivetlrr ve bilhassa Sidi Bar- adındaki Alınan vapuru. İngiliz 
ranınin istirdat edilmesi Mısırda abluka•ını yarmak isterken, At -
büyük bir sevıncle karsılanmıstır. !antikte bir Holanda harp gemisi 

Resmi tebliğde, Mısır hükiımeti tarafından zaptedilınistir. 
Sıdi Barranı'nın isııal edilmesini Rayn'<len alınan son bir telsizde 
mükemmel bir hadise olarak tav_ söv le deniyordu: <Rayn İngiliz Var- · 
sil etmektedır. sip zırhlısı tarafından takip edil-

Kahıredekı vüksek bir İnciliz 191mi11ıelklllltıılledi•'llllr,ı"-.."'"ıflllllllllllıjllllltJlll'ıı .. memuru . Sidi Barrani'nin isıZali 11 

ile han•kiıtın daha iy1 bir şekilde 

italyanlann şiddetfi
1 

mukabii taarruzlG· 
rına rağman i!eri 
hsr·eketi devam 

ediyor 
Atina 12 (A.A.)- Bitaraf as

keri nıiişahitler ,bir iki gtln i~;nde 
Pogradeç mıntakasında kot'i bir 
ahreket olacağı kanaaiindedir. Bu 
banket neticesinde Mokra dağla
rının tamamen işgal ediJmesi muh~ 
temeldir. 

1 Devamı 3 üncü sahifedt) 

inks~[ğed~~~ı~,h~v;~~J;~" Dün bazı semtler-
hücum 

Kahire 12 (AA.) - Rövter a· de halk et bu amadı 
iansının hususi muhabırinın bil -
dirdıVıne göre. İngiliz tank ve zırhh 
otomobil kuvvetlen Maktil:i mm- , 
_ _ <'.?•ı:.a"~ 3 UllCtL solııfede) Beledıye reis muavininin izahatı 

Edirnedeki feye-
1

1 Bu ıabahtan tevziatı 

zanda 500 den bir 

itibaren kaıaplara et 
ıaa t erken başlatıldı 

Dün sehriınizın bazı semtlerın- ı dıköv ve Üsküdar kaymakamlık- ı fazla ev yıkıldı dekı kasa.plarda et buluıunadı.i!ı lan dahilındekı ba:ı k~;aplar saat 
hayretle gorul:mustur. Ezcumle K.a- ( De1•amı 3 uncu sahiiede ı 

O' azısı 3 üııcti sahifede) 

Bu sabah saat 8,10 da Kiiprüden 
Havdarpasa\'a hareket eden .Ka
dıköv • vapuru yolda bir kaza ııe
çirmis bir kısım yan camları. çer
ceveleri kırıldıi!ı gibi. büfe kıs -
men parçalanmıstır. Büfeci de ha
fif surette yaralanmıştır. Halk en
dise etmısse de vapur teehhür ve 
müşkülatla Haydarpaşa.va ııele -
bilmiştir. 
LİMAN REİSİ ANKARA.YA 

GİTTİ 
Liman reisi B. Refik Avtur Ve

kaletin daveti üzerine dün akşam 
Ankaraya gitmiştir. 

LiJJyada da 
geriliyorlar 

Mısır cephesinde İngilizlerin 
birdenbire girh-tikleri taarruzun 
İtalyanları pek· ziyade gafıl av • 
ladığı, altı binden fazlll esir ve pek 
ı;ok ganainı aldıkları, İtalyanların 
da kendi itirafları ile hır gene -
rallerinin maktul düşmesi ile sa
bittir. İngiliz kaynaklarına göre, 

(Devamı 3 üncü sahifede l ) h'~takasıdır ve TrabJu,u , 
• a~ııyan yol da bu nuntaka 1 '•d· ------------· 

ı .. ır. Vaziyellen anlaşıl - c k k 1 
uşunda bir 
sı oldu 

~,~tor~ İngiliz harp gemileri 1 K 1 S A C A 1
1
° ·~ a m a ç 1 a r y 

topları lle bu yolu hoın- . _ 
1 l>evamı 3 üncli sahıtede> I al lo Son ~osta k f . 
- - 16. •• ,... 

ı • .:.: ::~:u:.:,~k~=:.,~-=:~ ı a m yon a c 
l~PPELIGJN 
~~UMU YOKI 
1~4N: REŞAT FEYZi 

14· 
~l'l g~<:İl\\ini dü~ünen, ço
~,~ derdile uğraşan parmak
'~ ıt tutnıu~ ,ııçık alnı erken

.,.ll~nıu~. avu(ları nasırlı, 
~· 1•~ilet \'e fer•g~t J,eykeli 

~·(j~ 'YONLARCA 
llK KADINI 

t~tı acaba 1 ıııanzw u &liniz o]-
~ ;· 
l~l>PELIGIN 
~~UMU YOK! 
İf:)·eranlı yaıı)ı buı:uu ikin

tııızde ınutlaka oku~ unuz.. 

1 

tik. Te-şrlnısa.ni arı iç!ode tesadut 15 1 
,·a.-on kai'ldt bir Hu xazete adına ı~ F l • b ı k L ' • • L b • ıırmi,ıır. Ancak isıanbulda u .... ıe ren erı ozu an amyon Renaını tutamıyaraR ır 
çık.makladır ve bu kiiıt. bepsin:n da.hJ 

ulsaydı devrde kulak .. kıı.blllndeudi! ihtiyarı öldürdü, bir c. ocuk da ölüm halinde ... 
Yine em.retmişler, hfr ıun ki donla 

muhaberede bulundutumuz Kitıı koo- Çarsrkapıda Baltacı hanı arka - ı 
peraUti ile bir kere d:a.ha tel~fonla ko- sında 4 numarada oturan Hakkı -
nuıtuk. Oirendl~ ki uu dak~aya l<a. nın idaresındekı 3564 numaralı 
dar ceım~ kagıl >•k ve fakat celnaesl kamvon iplik yüklü olarak Çak • 
a11tht.emrl "re celecek olan küıtlar var. 
Amm~ bunların en ucuzu ybıe de

P9•• teslim 2i kuru.şu buJaca.ktu. 
Bizim mahut arka.da.ta bu net.lee7l 

ıO.v1ecU.-n dr. ı-ülrre.k: 

- Bir de Son Postaya telefon e4e
llm- dedi vt.~ devam etU: 

- Allo. Son Posta!. S... ki,fıdm 

1 _ ı ı Jnırut oldaiu u.maa depolarını 
dttldormu,sun diye, naaıl 2' - 13 kurut 
arasın.da kitıt alnı pale n-.ttımrk 

mecburiyeUnde bul11.Da.n mu~ltr1 
kıendı hUl:U.<.ıı lllt'nfaat ve mulah~ 
n.& kmba.u. etme ıı:ısı.ıronıu.1. 

Oao1., na..<nl o ı..hım phı.m ıenllin 

nıa ıNl.t'riJeı a.cıaba'?' .. ... 

Muhtıralı ve haritalı cep takvimi 

T AKVIMI RAGIB 
Tertip oden. Mahmut Ra&ıb Ulul 

1941 
il !net yılı çıktı. 

En mıi.kemmeJ, en dolru takvim 
malOmau. berk.es ıcm llurn müte~ 
nevvı bilgiler, mubura vrsa.ı.re_ 

Ciltti olart)ı tiaı.ı 40 lrnrut 

KANAAT KİTABEVi 

rnakcılar vokusundan çıkmakta 
iken bırdenbu·e kamvonun fren 
lerl bozulmuş ve ııerı ııeri ııitmeite 
baslamıstır. 

Bu sırada kamyonun arkasından 
ııelmekte olan bir cocuk koca kam
yonun üzerine doğru ııeriledi!>ini 
l!Örünce karmak istemış fakat mu 
vaffak olamıvarak kamyon çocuk
caihza hızla çarpıp omzundan ve 
kakasından tehlikelı surette yara
lamıştır. 

Soför bu kazadan sonra da ara
ba vı durduramamış ve cocuf?.un 
arkasında bulunan bır ihtiyaTa çar
pıp yere devirerek altına almıştır. 
Zavallı ihtiva rtekerlekler altın -
da ezilınıs. kamyon da durdurula-
bilınıstir. ı 
Şehzadebasında Mahmudive Çes

( Devam.ı 3 ıincii sahifede) 

mönü - Şipi T'2'1lldı:i liselerinin ıe aıç 1'<lleybokuları diinkü karşılaş
malardan evvel bir arada (Yazısı 3 Ü1'.:Ü sahifede) 

Di1ğün evinde bir facia 

ızına Bir tahsildar, 
tecavüz eden genci 
tabanca ile öldürdü 

Sarhoş mütecavizin dayısı da bir 
kurşunla ağır surette yaralandı 

ÇERÇEVE 

Dedi - Dedim 
NECİP FAZIL KlS4KÜREK 

Dedi: 
- (Hitler) in nutku?. 

Dedim: 
- Her zaman olduğu ıri-

bi müthiş bir (Ben ... ) kö-
pürüıü; itle o kadar ... Sa-
dece İnıriltereden bahseden 
bu nutukta, Almanyanın 

pek yakında yeni ve kat'i bir 
harekete ııiriteceğini ıezdi
ren bir heyecan edaaı var. 
İlk defa olarak, pek de nef
sine emniyet bealemiyen 
bir heyecan edaıı.. Nutuk 
sadece İngiltereye kartı 
amma, haceketin aadece İn
ııiltereye ve bilhassa İngil
tere adaaına kartı olacağına 
inanmamakta devam edi -
yoruJll. Galiba nutkun tek 
planı, hakiki hedefi peçe • 
lem.it olmak. .• 

Dedi .• 
- İngilizlerin Mıaırdan 

İtalyanlara taarruzu? 

( Yacıs· 3 ü11c1L sahifede) 

Dedim: 
- o. mu ım.. ut en Ç k ··h' ' L" f 

hatırlamak zahmetine giri
şirsen, bu hareketi de bek
lemek lazım geldiğini ne 
kadar zaman evvel bu kö
şecikte çırpıştırıvermiştik. 
1 talyanların Yunanistanda 
ve Arnavutlukta harp ma· 
rifet ve psikolocyası mey • 
dana çıkar çıkmaz, İngiliz· 
ler «fırsat bu fıraattır!.ıı di
ye yüklendiler. Eğer İtal • 
yanları §İmali Afrikadan 
ıöküp atabilirlerse - ki çok 
umulur - bütün Fransız 
müstemleke imparatorluğu, 
çepçevre Akdeniz hakimi
yeti İngilizlere geçer. İngi
lizlerin serbest kalacak Ya· 
kın Şark ordusu da, Bal -
kanlar iıtikamelini tutan 
büyük kuvvetin yanında 

yer alır. 
Dedi: 
- Her §ey Balkanlarda 

halledilecek sence h:ı:t. 
Dedim: 
-- O türlü, bu türlü; bu

güı1, yarın; oradtın buraya, 
buradan oraya; bence her 
§ey neticede B.ılkanl.ırJ:ı. 
halledilecek. .. 



2-SON 

EGLENCELER 

MÜTEHASSISI 

Taksim gazinosunun mÜı· 
teciri olan Romanyalı eğlen• 

celer müteh• saıaı, yeni artist 

getirmek için memleketine 
gitmiş!. Rivayete göre, bu zat 

gazinonun idare etmediğinden 
§ikayetçi imi§!. 

Eh!. Bu gazinoda, fiatlar 
Allahüalem çok ucuzdur. Bi
raz da arttırsın, kaldırır!. 

DİVAMi1'LE 

Hl'CUU 

Ayranı kabaran bir deli • 
kanlı ,sabık metresinin Kadı
IHiyiindeki evine dinamit ko

ynrax berhava etme;c arzusu· 
na kapılmış!. 

Bu n · ittir?. 

Dinamite ne hacet?. Tay
yare ile bombalıayıp, tanklar
ia hiu:.uma geçse~di?. 

KOMİSYONA 

CEZA 

Evini barkını iyi maakele
miyenlere ceza keıiliyor. Fiat 
murakabe komiıyonuna da 

bir ihtar cezası verilmit. Aza. 
, ı muhtereme, fiatların mü • 

naka§ası için o kadar hara • 
reUi müzakerelere dalmıtlar 

ki, g .. cenin hulülünü unutup 

pt'ı·delerı kapamayı unutmut
lar •. 

Yahu, bu kadar can ve yü
rekten çalııan komiıyondan 
hala mı şikayet ediyoruz?. 

MUHAFAZAKAR 

Şehrimizin her kaza
•ı•d•ki belediye taba

betleriade yeni bir 
teşkilat kurulacak 
Beledtye sıh.ııat işleri ıınüdiirl.iiılii 

esnafın üç avlık sı.hh.i muayene - ı 
!erine ay b3$ından itibaren baıı • 
laınıstır. 1 
Di~er taraftan yalnız eı.nafın ve 

dükkanların sıhlıi kontrolleri ile 
meşgul olmak üz.ere her kazada 
cesnaf doktorları• namile; o kaza· 
dakl C'.Snaf,n çokluk veyahut da 
azlııtına ı?Öre 1-2 doktor bulun -
mastnın temini belediyeden iste
nilırı:Şt r Kazalardaki belediye ta· 
babctlerinde buulnacak olan bu 
doktorlar münhasıran esnafın sıh· 
hı muayeneleri, dükk3.nların ve 
ımalathanelerle umumi ··erlerin 
sıhhi kontrolleri ve gıda madde
ierinden tahlil için nii.m uneler al· 
mak isile uğraşacaklardır. 

6 AYDA BİR DOKTOR 
UGRAYAN DÜKKANLAR! 
Sımdiki dar kadrolarla h<'lediye 

doktorlart esnaf ve dükkiiıı:arın 
kontrolleri ıle istenildii!i ııibi mes
gul olamamaktadırlar. Kadro dar
lıiiı yü-zünden cok kalabal•k semt
lerde bazı kasan. b;ık.kal ve em • 
sali tlüllinlar belediye doktorla
rınca ancak 6 ayda bir kere sıkı tef
tbten ıtl!cirilcbilmektedirler. Çün
kü dü;..k.ın ve is cokluiiundan nö
bet ancak böyle dü:;mektcdir. 

Belediye reisliı<i bu vaziyeti ön
lemek üzere şehdmızde kar- •esnaf 
doktoru• na ihtivac oldu~unun Ye 
bunların yıllık oaralarlle masraf
hrının ne tutacaibnın tetkik ve 
hesap edilmesini aLl.kadarlara bil
dirmistir. Bu ht!!=an sür'atle -~anı
lacak yeni mali nl beledive büt· 
cesi hazırlanırken mesele ehemmi· 
vetle ııöz önüne a-!ınacaktır. 

---=---
Baroların umumi Hey'et 

toplantıları 
Baroların umum! heyet top1antılan 

bal)lam.ışt.r_ Ankara b:ı.:osunun kvn -

HIRSIZ 

Kadıköy malmüdürlüğün • 
den bq bin lirayı qınp küpe 
saklıyan odacının marifetini 

'.!'azetelerde okumutıunuzdur. 

, gresi de- geçen gün yaptlmış ve idare 
heyeti raporlan okunup kabul edil -
dikten sonra dare mttlisind~n müd
detlerini ikmal ederek çıkanların yer
lerine avukat Azi..,. Barıkan, Sa!tet Ne
zihi. Nrjat Sav ve Sei~mi Savran seçil-
m.~lerdir. 

Yen t~kkül eden id:ıre meclisi 
azalan nra!·nda yapılan s:eç.imde Aziz 
Barıkan reis vekilJ;,;İ.!'!c, Has:ın Fehmi 
Yağr-ı umumi k3tipliğe ve RC<'31 Tilz-
n1en mulıa:f.plıie !ieçilmişlerdir 

Parayı küpe ıaklamak eski j 
usuldür. Bu odacı muhafaza

kar ve mutaauıp bir zat ola
cak ki, an ·anelerden bir türlü 
ayrılamamıt!. 

ıIBüçüK HABERLER jı Şimdi küp kullanılıyor mu 
1ı i?. 

AHMET RAUF 

,_, 
lıminin değiştirmeli 

K "tuluş ... , Bo '<urt ca<l '."" n -
' e oturan bir dostum var. Şöyle 
c<'cii ·Bizim yoldan yürümPk için, 

!hassa karanlık gecelerde, mu
'.•okkak ki, caddenin mufas.al ha
ı.t.:ısmı bilmek Jaz.ım. Aksi hal
' c, çukurla,ra saplanıp kalll"ak iş
"" bile değil. Bu yol, bertattır. 
l cım rini rİca ediyoruz. Eı.{er, ta
m.ri mümkün değ:ilse, yo!ı.n is -
'l'lını de~~tirmeli, Bozkurt i~mi, 

., .r~ya lıiç de yak..,. m 1yor.1ıt 

Btı kadar hiLmtiniyetle )'ı<pılan 
im .tkayeti alakadarların nazarı-
ıkk~tinE ;.oyu or:.ım. 

BURHAN CEVAT 

* '\·abancı okull; rd.:tk: bazı hoca
ların evlerinde der t;erme1cr1 meno
lunrnuştur. * ı.·aıdaşan yılbaşı müna,şebetile 

bi:rtok nıüessesel.er vH.Ayete müracaat
la. yı·b~t gecesinde snbaha kadar açık 
kalınak lçın izin i~te nektedir!cr. * İlk led.ri!:ıt kadrosunda •ıra bck
liyen 18 ınoaUim ır.uhteli! mektep -
lere t ., ~ olunmuşlardır. * Anlakyada m ilet mektepleri açı
larak faaliyete geçmi~;lerd.ir. * Adliye Vek!ı!~:i itslna.f mahke -

me:eri te;knJh hakk.L11clakl kanun U.
yihalarını meclise vemıiştir. * ~'1:1carisbna memleketimizden bir 
ticaret ht'yeti gidtte!ttlr. * Sümer Bank yünlü ve p:ımultl:ı 
müesseseleri rnüdürlüğil corap ve fa -
nill fabrik:ıhrma iplik tcvıiinc ka -
rar vermiştir. * Merkez bankası tarafından top -
lanan ıterH:nterin bedelleri bugünler
de öd•!necektir. Ankaradan enür bek
lenmektedir. * De.--1 yılının üçüncü arına girdi
ğimizden maarif mUdUrlüğil şehir da
hilinde bir nıektt:!ptcn diğerine nnk.il 
yapllm:ımasına karaJ: verın~tir. 
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_ üçük H oım Yavas Gel! 
SELAMI iZZET SEDES 

YürÜv•>r. yürüvor. kaldırımdan. 
kalrlırıma, yoldan yola geçıyur. kö
şel~r sapıyoc. düzlükler asıvordu.(, 
. .\.,aı·tmanların, evlerin ocncere -
l ... sanki hayretten yerlerinden 
u" ·arnıs acık birer ııözdü.. Bu s~r· 
.eı nereve ııitti!iini bilmeden vü
riH en adama bakıyorlardı.. 1 

Hava ya\""'l yavruı si>'cndi sular 
kararmağa basladı. Cahide birden- 1 

bire ııece basmış ııibi ııeldi. san.ki 1 
zıfır karanlıiı'ı ortasında kalm~tı. 

resiydi? C.,ruş b:r caddedcnii, oto
mobiller, tramvaylar ııecivordu. 
korna \'e can sesleri kulaklarında 
cınlıvordu. ta uzakta, yüksek du
varların üstünde babi;ı ~örünen 
büyük bir bina vardı. Bu binavı 
tanıyordu. biliyordu. neresiydi bu 
bina?. 
Birdenbıre vere ei?ildi. Dolma • 

bahçedeydi. Ne diye burava in • 
rnışti• Neden Beşikt<l6a do~ yü
rüyordu? Buralarda ne isi vardı? 

Maksatsız. nereye l(iıtiıfuıi bil • 
meden vürümekte devam etti. Bir 
yokus cıktı. Markadan Harbiveve 
uzandı. Beyoğluna geldi. 
Karnı acl'!tmıstı. 

1 
> 

Sahte 
vesika Deniz 

Yazaa: RABM1 YACIZ 

Fedaileri 
GARB ve ADALAR MUHAREBESi 

Züppeliiin l~zumu yok! Beledi7e makine tYbe·. OSMANLI • iT ALYA HARBiNDE TRABLUS-
Dostum Se~ izzet sedesia tk- Iİ müdürü kamyonet 

damda çıkan bı.r fıkrasmuı delfı. 
letile öğrendim iri, mu.lıarriı Va • aahtekarJığını izah 
N6, kendi gazetesinde gar;p bir • 
laf etmiş. Va - N1lda, tuhaf bir na- edıyor 
Jeti ruhiye vardJr, üç he~ züppe
nin kanaatini sütunlarına Mf"Çirir; 
münever erkeklerimiz böyle söy
lüyor ,diye büküm verir. Beş de
jenere genein hal ve tavrını tas
vir eder; gen~lik ne halde diye ya· 
zı yazar. Eski, bildiğimiz ai:ıturka 
:ı.hlik notu sıfır olan, µı>:ar.k, son· 
radan görme, dört genç kızın an· 
lattıklanna. kulak \'erir, ~ arınki 
kadınlanl1ll2 na•tl yetişiyor, diye 
•nket açar. 

Vi. - NU:ya göre, müncv'"er, nıo
dern kadınlanmı:ı: kimlerdir, bu, 
bir muammadır?. 

Elbise ;., tuvalet için kocasını 
bir sağmal inek gibi kull11nan, sö
züm ona kibar salcnlarında görü· 
nüp çan çan eden, beş on kelime 
kefere lisanından çakan, poker oy· 
aıyan, ne cemiyet içinde, ne evin
de, ne dışarıda faydalı tek iş gör
nıiyen parazit tipler mi?. 

Bu tipleri biz de görüyoruz. Ek· 
serisi, Fransız sinen1a stUdyo)a -
nnda çnrilen debdebeh lüks ha· 
yat sahnelerini taklit için, kocası
nın evini ihmal edıyor, metres.ine 
kaçıyor. 

Bu muharrire göre>, kadınları • 
mız, artık, kendilerini zevk ve se
faya vermişler, ç°"uk yapmıyor
larlDJ§:. 
Yukarıda tarif ettiğim kadın -

lar, evet böyledir, onlar kendile -
rini zevk ve ..,faya değil, batta, 
fiskıföcura atmışlardır. Onlar için, 
cemiyet içinde mukaddes hiçbir 
şey yoktur. 

Fakat, bunlar, bir takım mah • 
dut lıa•talar, aliller, düşkünlerdir 
ki ,her cemiyet içinde bıılunur, 

ve bilhassa, bizim Türkiyede sayt· 
!arı ga)·et azdJr . 

Türkiyede 18 milyon in.,-.n ya
şar. Bunun 14 ınil)·onu kö~ liidür. 
Artık nahiyeleri, kazaları, J..üçük 
vilayetleri düşünerek, hii~ıik şe
hirlerde geçim kaygıst olnıadığm
dan, kendini zevk ve sefaya kap
tırmış ·ve gözüne aile, çocuk gö -
rünıniyen hastanın kaç iane oldu
gunu varın, hesap edin!. 

İstanbul, en biıyük şehirdir. Bu 
•ehirde 800 bin insan vardır. Yu
karıda tarif ettiğim 'ek.ilde bozul
mu~ kadın tipi, ne kadardır, acaba? 
~<"hrin muayyen ve maruf birkaç 
semtinde, eğlenceden hatl:a işi, 
düşüncesi olınıyan birkaç yüz, 
haydi bileınedinit birkaç hin ser
,eri kadıııın günahklirl1ğ:ın1 nasıl 
bütün memlekete te~mıl edebilir-
•. ? 

!)IDIZ •• 

Seyrusefere çıkarılmasına ızın 
verilmiyen bir kamyonetin sefer
de iken yakalanması üzenne bu 
hususta tahkikata ııecilmiştir. Be
lediye makine şubesi müdürü dok-
tor, mühendis B. Ertul(rul bu hu
susta bir muharririmize demistir 
k.i 

c- Mühendislerimizden B. Na
zım bir kamyona bozuk olduğu için 
ona pliıka vermemiş fakat birkac 
l!iin sonra mezkôr kamyoneti işler 
!!Örünce nazarı dikkatini celbe -
derek hC'men tahkikat yapmıştır. 
Neticede; bir kısım matbu olup 
yalnız otobüs isim ve numaraları 
hanesi açık ·bulunan seyrüsefer 
müdürlütıündeki munvene kai!ıt
larından birinin bir soför tarafın
dan doldurulup sahtekarlık yapı • 
larak kamyonet sahibine satıldıltı 
anlaşilmıstır. Dün adliyeye verilen 
şoför tevkif edilmiştir .. 

Ö{ırendiifunize ııöre mezkılr so
förün bu sekilde başka hareketi 
olup olmadıi!ı da ehemmiyetle a -
rastırılmaktadır. 

Mikrobiyoloji toplantısi 
Türk Mikrobiyoloii cemiyetin -

den: 
12/12/940 perşembe günü saat 17 

de Etıbba odası konferans salonun-
da yapılacak toplantıda •Dizanteri 
asısı münakaşası. ve Dr. Ekrem 
Unat tarafından •Ascaris Lambri-
coidesin embriyonlu vumurtala -
.rırun mukavemeti>. Dr. Razi Ma· 
ner tarafından <Tetanoz asıst • hak
kında teblii?ler vapılacaiiından 
muhterem meslekdasların teşrif -
!eri rica olunur. 

T opkapı • Maltepe yolu 

Topkapı - Halkalı - Maltepe y(>
lunun esaslı tamir olunması karar
lastırılmıstır. Bu ise 31 bin 466 lira 
sarfolunacaktır. İs beledivecc va
rın bir müteahhide ihale olunacak
tır. 

POLİS 
ve 

MAHKEMELER 

Genç karısının 
aşıkını vuran 

koca 

T rablus mebusları milis gibi gittiler 
·Kuloğlu ocağı adı verile)l ınil:ls 

teşkilatı kırk itin kişilik batın sa
yılır bir müdafaa müessesesi iken 
son iki sene zarfuıda idarei sakıta 
tarahndan zayıf düşüriilen bu 
müessde, hiç de ıslah edilmemiş, 
İbrahim Hakkı paşa tarafından 
İtalyanların talebile de mevcudü 
kırk binden beş bine indirilmiştir. 

Yine bu kuvvetin kırk bin tüfeiJ, 
geçen sene berayi tamir İstanbula 
celbedilıniş, sonra bir daha da 
gönderilmemiştir.• 

•Trablus müdafaasına lılbsis o
lunan iki piyade fırkasından bir 
truıesi geçen sene Yemen hadise -
!eri dolayısile oraya gönderilmiş, 
bir daha da geri getirilmiyerek 
Trablns bir fırkanın himaye ve 
muhafazasına terkedilmişfü .• 

•Yine Trablusta 37 ve 38 nn • 
maralı iki süvari alayı mevcutken 
bunlar da kadro halinde bir alaya 
indirilmiş, ve zayıflaWmıştır.• 

•Yine İtalyanların Babıiliye 
yaptıkları devamlı teşebbüslerle 
vali İbrahim paşa oradan alınmış, 
yerine diğer bir vali dahi gönde
rilmiyerek vilayet vekiletle ted
vire kalkışılmıştır. Nihayet, meş
rutiyeti müteakip burada da ahzı. 
asker teşkilatı yapıldığı ve mü
kelleflerin adedi on altı bini teca
vüz ettiği halde yalnız bin kırk ki
şi askerlik hizmetine ~ağırılmış, 
diğer miikellefler gönüllü sıfatile 
hizmete talip oldukları halde ka
bul edilmemişler, hulasa: İbrahim 
Hakkı paşa hükumeti tarafından 
bu mukaddes toprakların diişman 
eline gecmesini kolaylaştırmak i
çin ne ınüınkünse yapı1ıuış ve .. bu 
müessif nctirc mc~~dana ~ehni~ -
tiıo. Bütün bu noktalar nıı:ydanda 
dururken İbrahim Hakkı paşanın 
ve hükumetinin ihaneti vataniye 
ile lüzuınu muhakemeleri zaru -
ridir.• 
İbrahim Hakkı paşa istifayı mü-

yorda. Meb'us beyler burada böyll 
gürültü edeceklerine sili.ha sanla· 
rak istila mıntakasında bilfiil har
be ıı-irseler isabet etmiş olurlar-• 

Ve.. bu sözlerin akabinde Trab
lus meb'uslaruıın haykırışları du· 
yuldu: 

- Biz, gönüllü sıfatile -.e mü· 
calıit hüviyetile bu kavgaya ka • 
rışmağa gidiyoruz. 
İstanbuldan ayrılan mücahit ka· 

fileleri ile beraber bir kaç gün 
sonra dokuz Trablus ve Bingazi 
meb'usunun da birer milis sıfatile 
Trabhısa hareket ettikleri duyul
du. 

1911 ey!Ulünde İstanbuldan ha -
rekete geçen Osmanlı donanması 
miralay Tahir bey kumandasında 
lzmiri ziyaret etmiş, oradan An
talyaya uğrıyarak 21 eyhil 1911 
cnma giinii Beyruta gelmiş, coş
kun tezahüratla karşılanarak li
mana funda etmişti. 

Beyrut ve mülhakatı halkı gün
lerce kara yÖ!cului;una katlana • 
rak Türk harp gemilerini gör -
mek iç_in vilayet merkezine koşu
yorlı:.r, )(_araya ~ıkan bahriyelileri 
g5ğiislerıne bastırmak, kucakla -
mak için birloirlerile yarış edi -
yor~ardı. 

Beyrut valisi Hazım be~ donan- l 
mayı ziyaret etm'.ş, kumandan ta
rafından ziyaretin iadesinde vila
)·etıe verilen bir ziyafette donan
manın artık elıcmn1iyeti anlaş1l
d1;;,, o zau1ana kudar biçe sayıiaıı 
bu kuvvete eheınıniyet \'CJ ildiği, 
Türk denizlerinde emniyet ve asa
yişi muhafaza edecek .,ıaıı donaıı
nıanın nıe~rutiyetle beraber bil -
yük bil' ilerleyişe tabi olacağı zik· 
rolundıı. 

Abdiilhamit dJı>rind~ Türk de
nizciliğinin sade ınateryali ihmal 
edilmemiş, bahriyelilere lıiikinuet 
ve halk tarahndan itibar edilıne:ı: 
de olmuştu. 

Padşabın iradesile muhtelif 
teakip meclis kürsiisilnden bu it· milletlerden ekleme insanlara da 
haınlara toptan ve şu tarzda su- amirallik rütbesi ihsan edildiği o 
ılaıı bir cevapla mukabele etti: devirde beş zırhlıya mukabil do-
•- İtalya ile hükumetimiz ara· nanmada otuz amiral mevcuttu. 

sında ihtiiaf çıkmamasına son Denizcilere halk tufeyli bir zümre 
hadde kadar gayn•t ettim. l\iiim- nazacile bakardı. Tahir be)in zi· 
küıı ve müfö olmadı. Ben şahsan yafette söylediği hitabe bu zehabı 
İtalyanın Trablıısa hücum edece- düzeltmek esasına matuftu .. Fakat 
ğinc zerre kadar ihtiınal vcrnıi - buna lüzum da yoktu. Zira, gön· 
vordum. l\leb'u• beylerin madde, derlerindc şanlı bayrağımızı sal-
madde te;bit ettikleri va!. ·aıar, !andırarak toplu biı· kuvvet halin-
aidiycti ınünasebetile Harbiy·e ve de boy gösteren donanmaya hal-
Dahili~·c Nazırlarından istizah e- kın işti~·akt çok fazla idi. 
dilmelldir. Bilhassa harpten az (Devamı \'ar) 
ev,-el donanma kumandanlıg-ıııı!an !•-------------
alınarak Roma .ı.ta~ena,alliğine 

gönderilen miralay Ramiz bel in İ· 
fah·nn haıırlıkhrı hakkında hiçbir 
raoor verıncmesi. bendeki ihtimal 
vermeyis kanaahnı kuvvetlendiri-

Çiftçi: 
Daha c:ok ek k1, kesen de o ka-

dar :ıişsin. 
ULUSAL EKONQ,\Iİ VB 

ARTTIRMA KIJRUMU 

Bn memlı>ketin hiıdüclerini gör· 
mek için. kalöriferli salondan çık
malı ,An1crikan bardau a~ğı in
meli, ooker masasından kalkmalı, 
e;ans kokan dekolte kadıntfan mü
saade isteıneUdir. 

Züppel;ğin lüzumu yuk!. 

REŞAT FEYZi 

Dün birinci ağır ceza mahkeme
sinde bir idam kararı verilmiş ve 
neticede esb<tbı mulıaflefe görü -
!erek 15 yıl hapse tenzil olunmuş
tur. Suçlu Cevdet isminde biridir 
\re rıenc karısı ile ~avri mesru mU-
n~belte bulunan Kaztnl adında AVRUPA HARBiNİN. 
birini öld~mekten muhakeme e- YENi MESELELERİ 
<lılmektedır. .:.:::;:.;;:__....:;.;.;·=====--

olaıı bir İngiliz için o nisbette 
cazip. 

Fakat ~iındiki İtalyanlar mem
leketlerinin yalnız güzel olduğu 
için sevilmesine, ondan öyle bah
sedilıııesine pek sinitleıırler. Harp
ten evvel dcinyanın başka taufla
rından gelerek para bırakan sey
)ahlarm istirahatini temin için 
şimdiki italyada çok çalışılmış, ya
bancıların getirdiği para memle
kete mühim bir varidat olmuştu. 

~ .r-·-<:~..,.ç:;<,,_~ 

Açık İ§ ve memuriyetler 

Ticaret Vekaleti ölçü ve ayarlar mü· 
dürlüğü için 210 lira ücretli ve ihtısaa 
mevkii sayı.lan bir fen müşavirliii 
münbaldir. Buraya bir elel~Lrik veya 
makine mühendisi alınac:ıktır. Devlet 
demiryolları idaresi. orta mektep ve 
liselerle yUksek mektep mezunların ... 
dan imtihanla mi.itc:tddit memurlar a
lacaktır. ~türacaat 25 - 28 k<iuunuevvele 
kadardır. 

Şohriır . ..z_'ien to..Ep olanlar Sirkeci, 
Haydarp~t u işletme nıcrkezlerine mü
nıcaat etmelidirler Yış hadd' 18 - 30 
dur. 
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BİR KAVGA 

Masalard~n birıııde sarısın bir 
ııcnç kız vardı Bu kız o kadar Ja
Jeye benziyordu !::. Ca'ıit düşündü: 

- Bu kızı gözüm ısırıyor. acaba 
nereden tanı vorum? 

!kinci benliği. öteki Cahit karı· 
sını tanıyamıvordu. Yürümekten 
çok vorulmus. çok acıkmıştı. İştiha 
ile vemei!ini yedi. Yalnız vanın -
daki masadakilerin J?ürültüsü ca
nını sıkı vordu. Boyuna kahkaha ile 
}(iilüyorlardı. Acaba ona mı ııülü
vorlardı? Bunu anlıyamıyordu. 
Yalnız. kendi kendine kalsaydı. 

Daha ilerde oturan, ensesini ııör· 
düıtü bir kadın. arada sırada dö
nüp ona ba!Ôvordu. Cahit kendi 
kendine düsünüyordu: 

- Neden bana balayorlar? Ne
den bana l(iilüyorlar? 

Gülüne bir halim mi vardı? Bir 
aralı.k verir.den kalkmak, onların 
masasına l(itmek: 

- Neden ııülüvorsunuz? Halim
de ııülünecek bir sev mi var• Diye 
sormak istedi. 

Muhakeme neticesinde, Cevdet, 
ihanetini öğrenince karısını ic
bar ederek asıkı vorııanct Kii.ztmı 
bermutat eve davet ettirdiği ve 
kendisi de bir köşeve saklanarak 
ııavri mesru münasebatın başlı -
masını mütealt1p meydana cıkıp. 
Kazımı bıcakla muhtelif yerlerin-
den yaralıvarak ö1dürdüıfü anlasıl
mıştır. Böv lece Kazımı taammii -
<len katJ,•ttii!i sabit 01.'.ııı Cevdet 
idama m•l,Hım edilmiş. ancak ka
rısının kentlisine ihaneti siddetH 
ve altır \ar•ik mahiydin<le görüe
rek bu ecza J 5 sene hapse tahvil 
edilmis~''" 

Artık yanındakilerle meşgul ol
mamaiia basladı. Artık hiçbir sev· 
le mesg· l deiiildi. Buraya neden 
.ııeldii!ıni. ne diye lokantaya ııirdi
i!ini pek de kavr!\·amıvarak tatlı 
bir di.isünce\·e dölldı. 
Yemeğini bitirip kahvesini iç -

tikten sonra hesap istedi. kalktı, 
tekrar cıkıp k!dırL!lldn bir müd
det durdu. Nereye 2idecekti? Sa
i!ına soluna bakındı. 

Bir aralık kaldırıma vaklasan bir 
otor.ıobll az kalsın carpacakh. Oto
mobilden hiddetli bir ses du~-uldu: 

- Geri çekil be adam. Sersem!. 
Cahit ııeri çekildi, otomobil biraz 

ötede durdu. Ondan sonra Cahit 
öfkelendi. Bir soförden azar işit

ımisti. Bu onuruna dokundu. Oto • 
mobile doi!ru yürüdü. 

Ot.omobilden kürk n;;.ltolu bir er· 
kek ile kürk mantolu bir kadın in· 
di. Cahit adama sokuldu: 

- Biraz daha terbiyell konu • 
sabilirdiniz! dedi. 

Her iki ltalya •. 
Yazan: Ali Kemal SUNMAN 

Kanun ayının mehtaplı gecele -
rinde Vcııedik ki.ınbilir ne kadar 
l!'Üzeldir diye Adri~ atik sahilerini 
dü,üncrek hayaliha dalanlardan 
biri simdi orada havanıu so<\ıık 

mu, ılık mı olduı!unu belki pek de 
zihnine ı.i?ratnıak istemez. Hele 
har.ıJin orada güler viizli: Jer yeri
ne me,•us celırclcri çoi'"alttı(ını 
hatırına getirme) i hoş bulmaz. 
Yalnız gördüğü resimleri gözünün 
önüne aeti ir. Orava dair neler o
kuduysa bnnları zihninde tazele
mek ister. Halbuki hayal ile J..ıki
kat nrasır .!a ne kadar farkJar var
dır kimb.Jir?. İtalya)a meftun o
lan İn~iliz şairleri içinde o diyarı 
gezip görenler, oranın cazibesini 
unutamıyanlar olduğıı gibi hiç 
örmiv•rek bu ıneftunhı~u anlat

mıs olanl.-r da çıkmış. 1\-lemleke -
tinden hi çayrılmamış olan Şekspir 
havalinde o kadar can verdiği yer
lerin yalnız adlarını bilirmiş. Yok· 
sa bu yerleri gezip görseydi ken
disine fazla olarak bir de •devri
alem seyyahı· demek lazım gelirdi 
diyorlar şimal memleketlerinin şa
irleri idn cenup d_aima sihirli ol
mnf. Byron hem elem çekerek, 
hem saadet dm·arak Avrupaıım. 

cenubunda dolaşm:ış, durmuş. 

İtalyanın giizelliklerini göster
mek üzere her tarafa dağıtılan re
sinılerin haddi, hesabı yoktu. La
kin İtalyanın tabii gilıeliklerini 
tasvir eden herhan~i bir yabancı 
şair, edip, muharrir, gazeteci eğer 
y!zdıklarının yanıbaşında da 92% 
~enberi -.eni sayılan İtalyada genç 
Italyanlarm viicude getirdiği fab· 
rikalardan, yollardan, şundan hun
dan bahsetmez. İtalvanın ne ka
dar kuvvetli olduğıı.;u söylemene 
ai:zile ve kalemile kuş tutsa yine 
makbule geçmezdi. Sade güzel İ
talya demek kafi olmak şöyle ılur
suıı, sanki bir hakaret sayılıyordu. 

Gelecek yabancıların herşcyden 
evvel İtalyanın ilerlemiş, kuvvet
lenmiş bir memleket olduğunu 
söylemeleri istenivordu. Eski ro
manlarda İtalyaı,;n güze ilikleri 
tasvir edilerek eğlenceleri anlatı
lırken esrarengiz vak'alarm, para 
mukabil_!nde dağa adam kaldır • 
manın ne kadar yer tuttuğu ma
liımdur. Mesela •Monte Kristo. 
Kontu da düşmanlarından birin • 
den - Danglar olacak galiba - in -
tikam almalı: için İtalyayı müsait 
bulmustu. 

Ytirilyor. durmadan ,·ürüyor, 
vürüdükçe benl'lHnden tecerrut e·ı 
divwdu; gözleri ıden Ş!!"'S<.'kl•·r ça
kıyordu .. Başınc'a rnüthis o:r al!ır· t 
lık varclı-

Bı.rdı.: bire bulunduiiu veri ta
ıu.vımıadı. Neredevdi? Burast ne-

Acık.ititını hisseder etmec büvük 
bir loknnt2nın kapısından ııirdi. 
masafar.Jan birine oturdu. 

Fakat bunu muv1ftk bulmadı ... 
vavas vavas !(Öz! l"ni bir s' bürü· 

1 V(>MU. Et. ıfı dümn r anıy rdu. 

Kadınla erkek: cBu da ki·m?• de
mek ister ııibi blrbirlerine baktılar. 
adam sordu: 

Ne dediniz' 
(Devnmt var) 

Herhalde İtalyayı o kadar sev· 
miş olan İngiliz şairleri için bir 
gün İngiltere ile İtalyanın muha· 
rebeve tutuşacakları düşi.ncesi 

kin.bilir ne kadar ın:ak ve acı ge
lecek faraziyelerdendi. Eski iııı;. 
lız sairleri bunu dü'i:ünmek iste
memi' olmakla beraber bu neslin 
inııiliz !<airleri buna oh't oldular. 
C.!inC91i ,tatlı bir iklı.ıı. :'.Iağn1U111 

İste bu etlebiyat şimdiki İtal • 
yanları pek hiddetlendiriyordu. 
Fakat tabii güzellikleri sayısız o
lan bir memleketten yaJnu güzel
liği için bahsetmek bir kabahat 
n1idir?. Hilkatin ayrı ayrı hissedar 
ettiği yerler, iklimler var. Kimisi 
yalnu: kuvvetin, azim ve sebatın 
iııki~af saha~ olıı vor. Kimisi de 
ıiizeDiğin, ıaa'atm ve güze.l SÖ2ÜD. 

_.. Ô' 
Altuıcı ayın roııu~ 
Y .. L_ Ş"l··ii f.S azan: l'UUDet ..,... . ~· 

İngilizlerin İtalya lı•~;,. 
çok defa tekrar ettikler~ 01~ 
bu devletin ancak kısa bır 01r. 
rebe için hazırlanmış oh'1"''iit• 
sa muharebe de altı •Y ' i\i 
bir muharebediL Altı aı,. ıılo 
mnlıareİıe nihayetlentllc~•g• 
dirde İtalya için zorluk!•;~# 
lıyacağını geç~n ınayı~t. ,ı 
d.ra'ya yaptığımız bir ıı~ 81

0 
. <\r 

nasında birçok Iııı;ilizf~rd~1 ,~ ~ıı 
ıniştim. Bu sebepledir kı Il•b;,s;ıı_: ·hı·-~ 
harbe i~tiraki tarılı i olan 

8
,.fll' ı\ ı~, 

nın onuncu gününden s~~ırJ\t;ı~ ttılt\tın 
sayıur:va ba~ladı.n1. Bu~n11 · ... rlr ıı .. n 

h h . "k' 'h nıll• , ... r wn ar c ı~tıra ı tarı ı, ' b'' itik 
yını bitirıniş yedinci ayın3 '4rı e 
mış!ır. • .. . . ~~)U 

Ital~a nuı buı;uıı ı~uıdr . 1 
duğu zor vaziy~le baKılıııC~· t111t 

!izlerin bu devlete altı aylı ,-aıııl 
Jet verirkcq he•avlarınd• • ~ f 
madıkları neticesine ,,.~rJJl~tı u! 
zımdır. Sonra hadiselerın ~,,~oJ 
!ık inkisafı kars"ında ltn ·b . ~ ıı 

yanlış hesap neticesinde ":ıır•'] 
beye girdiği bir hakikat 0 pSİl'j 
fade edilebilir. Filhakika b.8 p 
nm onuncu günü mücadcl.eıt~ı bf 
stl bir çığır içiude bulun~· jıılıll 
tırlanacak olursa, İtaly~Y 1 h;ııt 
bir hataya düşmekte bırsı 1\ 
görmek icap eder. i ,. Utf i 
Haziranın birinci halt•;~8~ 

de mücadele arlık son 58 fr;;. 
girmiş gibı görünül·ordu .. 1, ;ı!I .t1.\ 

teslim olacak_ ve Alıııanya 'ı~i . IJııi 
aktedec~kti. Ingiltere de b< 0<1' ~"llıu 
lim olacaktı. Eğer İtalya, fr~, f 1'leu 
le sulh aktçdilirken de b:ıI 1) ır 

1t du" 
• 11.ı" .... 

ınezsc, Tunus ve ~aireyı .,.~, 

min edecekti?. . , 1 ~ıt' ~l)l 
İşte bu hesapladır ki 1~\i( 1 )\0 

be girdi. Fakat hadisel~r . . 0'J l1ı-et 
İtalyanın ümit ettiği gıbı 1 

'' 1 
etmedi. . . ili , 

Bunun üzerine Italya ·~;e ıı~ ~ 
ye kar~ı Almanya ile birlilı t<bııt" ~ 
cadeleyi devamell irınek Jll ~~ 
yetinde kaldı. ., 

Ve bn mecburi~· ette ka!ıJt' jJ/ 
denizde 'e şimali Afri.kJld• 1 jı/ 
!izleri vurınıya çalıştı, fuk:,..ıı. q a 
yanın harbe girmesile bl> ~ü lf lıı I 
deki vaziret değişmedi. c;;:~er, ~ 
gilizler, Italya harbe gırıı J>ıl' lı 
çok evvel, Akdeniz yolııııu ;I 
karak daha uzun, fakat dah~11,ı' "( 
olan Ümitburn_u yo!unıı k' ~ e 
makta idiler. ıtalya harb~~if j ,7 
girmez, Akdeniz yolunu ~ . 
maktan Italya kendini de -~~ •ı 
rum etmiş oldu._ Şimdi .~e ı:ı' ~~ 
İngiltere için de Italya içııı1ııı' • llıt,' 
palıdır .. Fakat bu kapalı kıl jısl 
ziyeti fogiltereden ziyade 
ya~ı taz)·ik etmekt~dir. ,c 
Italyanın karada Ingilter~., j 

şt giriştiği taarruz hareke '',ıı 
ha büyük .n~~ice vermiş s~i;ıııı' IJ 
maz. Gerçi ltalyanlar J.ııg l 'I ı 
Somaliden atmışlardır. falı• ıd' lııııi 
İngilterenin Afrikadaki str•~ ~ 
vaziyetini zayıflatmamıştır. f \ı,, 
ehemmiyetli bir hareket ols•:,~ C.h 
sı.r taarruzu ise ;uersa 111• ,r · 'ııı 
gelmiş ve orada kalmıştı:· .ı,;g•0 ıı' 8-ıı. 
lıareket inkişaf edip de JtııhJ;i~' · 
)lısrı işgal edebilselerdi, h~ 41 
ten İııgiltereye en ağır b•'fı/ 
beyi indirmiş o!a,al.lardı. r'ır 
bunu yapamayınca, Libya Jı•. )il 
ti, neticesiz kaldı ve İııgliıl<;~~ 
:oı.rlaıımak ve bu mevkii ta ~pP l 
etmek Jçin zanıan verdik!cJ'~jJ f ~ 
menfi netice verdiği bile ıd ~ 
dilebilir. f İ~1 

İtalyanın İngill.ere) e k•r~ ıl ~ 
riştiği teşebbuste muvaffak 0~ ~ 
dığını gören Almanya, nıüt1.~ı f ~
nin kabiliyetini görünce, lı.a) I 
kutuna düşerek, Fransa ılC 

8
,'I 

zakereye g:irişti. Fransa il< './, 
şırken, Almaoyanın, hesaP 9

0
1, 

!asını kendisine ödeteceğiııdc ,'I 
. ;,,il'' , 

helenen ltalya ,başka bir.: 1.,Ji 
muvaffak olabileceğini ınu~z 
kine göstermek için küçül< . ; 
nistana karşı taarruz_a geç!l· ıiİ; 
taarruz hareketinin Italy•>\ı" ~ 
riiklediği çıkmaz üzerinde fıı1- 0~ 
söylemeğe lüzum yoktur. IJ'.f ,.,; 
Ingiltere şarki Akdenizdel'1 ıl · ~ 
yetini takviye etmiştir. BU• "'f l 
lizlere İtalyan donanınJl'1Jl 10 

/ 

l.ısmını imha etmek fırsatı"' 
1
/. ı ~ 

miştir. On iki ada ıııuhasar• b~~ ~ 
yetine R'inniştir. Yııııanlıl•T tıll", ~ 
Arnavutluktan italvanfarı P I ~ 
iizeredirler. İşte altıncı a).'0ıt" ı 1 .t 
nuııda İtalyanın dahili vaı•)1/ 
de zaif alametleri bariz sut' 1

1ı/ , 
lirmiştir. Bu zaaf Alnıaıı - 111,;1 
münasebetleri üzerinde t.,;.•'.0 ~ göstereceği gibi, Vişiden gel~;.) 
berlere bakılacak olursa, b•·1,ıl, ~ 
manyanın Fransa ile anla

1
,;I 

•:armasını da kolaylaştır•:• J 
tır. / 

Açık muhabere ı 
• 9 

Sultanahmet Yai!cı sok"" Çf,, 
marada B. Bahaettin Aka .- ~ v1 
irenin size ı!Önderdii!i cevB~ 
rih ve J'umarasile bir lroı>~Pıi' 
aynen ııönderrnenizi rica .JJ 

Bavan "lezihe - Fabri1<1 f~ 
dürlü!?iinden namınıza t rf'',/ 
ııönderi~l;;tir. Aldımıanıı 
cudur. 



Yunanlıların 
i eri hareketi 
devam ediyor 

JEdirnedeki feye- Alman tayyare
zandan 500 den lerini Fransızlar 
fazla ev yıkıldı tamir ediyor 

"Atina 12 (A . .\.) - Yunaıı yiik
~ .~umandanlığıııııı ı~ numaralı 
lı•J'j. 

\rn~, utluk c«?hcsimle, düş -
~nın şiddetli ımJrnhil t:ıar~ttzla
~ ra:.:;aıcn, l.1t:i~tllıı.1z ınuhtelif 
lıkaınetkrde ileri hAreı<~tına de

'lııı etnıi•kr bircok esir almıslnr 
~ "' . ' .. 

•nebzul miktard~ gauaiın elde 
~ı,lerdir, 

llinleace İtalyan eııırı 
·llı:ıa 12 (A.Al- Atina ajansı 
'~ltiyor: Arnavutluk cephesin
la!ranların uğra<lıgı zayiatı i

~ eden n•şmİ rak~mların sahtı.
. bugüne kadar kayıp miktarı-

73 kaydcdilmesile meydana 
'1lıaktadır .albuki ouna muka
bL'llerce İUılyan esiri Atinaya 
edilmiş bulunmaktadır. 

Ôrfi idare Komutanı 
Ankaraya gitti 

Gelen haberlere göre, Edİl'M 
mıntaknsında Tunca ve Meriçlıa 
~ Ükseli.~i devam etmektedir. Fe
yezan hıı..kkında birinci umumi 
müfctti~ General Kiııım Dirik şu 
n1alüm~tı ,·ermi~tir: 

•Fasılasız yağan yağmurlardaıı 
Meriç ve Ergene )·Hksc>lmiştir. Beş 
ıuetrel·i geçen bu ~·iikselme al -
çalnu~·a ba)amış ve 60 - 70 san
tim kadar azalnııstır .Şehrin bil
hassa Yıldırım ve Kirişhane nun
taknlarını basan sular 1500 den 
fazla evi istilfı etnıi~tir. 

Su istilasına uğrıyan yerlerde
ki halkın kurtarılması için alınan 
tedbirlerle bütün halk sığındıkla
rı yüksek yerlerden ve ağa~lar ü
urinden kurtarılmışlardır. Feye
:ıamn bir afet halinde olmasına 
ıaf:men nüfusça zayiat hemen h&
ınen yok gibidir. Ölen bir, iki va
tandq da yaşlı İn.."'1ıılardır ve so
ğuğa mukaveınct cdemtmi!~lerdir. 
Hayvan 'ayiatı da şimdi.ve kadar 
le.bit edilen rakamlara göre 15 
kadardır. Beş yüzden fazla ev yı
kılmıştır. 

~;V\·eiki gün Ankara;ya gidere
~' ı haber •erdiğimiz Örfi idare 
t lllı~tanı Ali Riza Artunkul ha-
ı, •~ni dün ak~aıııa tehir etmiş j F l ] J 
~dun akşamki eksperle Anka - az a yo CU a an 
t~ ·ı . . 1 

~ gı mı§hr, 10 
~~AN BASIN BİRİLİÖİNDE 1 
ı~oınut~n.diin '#..tll birliğini ıi

otobüsçü. 
cezalandırıldı <ıı tı.e bırlık r<Mi Hakı Tarık U-

ııyarctini iade etmiştir, 

~~"gal~hirlenen 
kadın ve haşlanan 

yavru 
' ı_ \asıtnpaşada Yak u bağa sokağın
~ 15 numarada oturan 35 yaşla
·~da_ İsmail kızı Hayrive odasında 
, . tııtı maJ1l!aldan ııece zehirlen

,;:.e Beyoğlu hastanesine .kal -
\'"'n ıstır. 
7ııısehirde Gözbenek sokal!ın

llurnarada mukim F:ı.ikanın 
~ndaki oğlu Muammer, an -

~ dısarıda iken m:ın~alda kav-

Fazla volcu alan otobüsciilerle 
sıkı mücadele edilmesi memurlara 
'bildirilınistir. Dün öi?leden sonra 
yapılan kontrollerde de 3057, lf>96, 
1816, 2586. 1706, 1996. 2534, 1706, 
1996. 2534, 3100. 3152, 3063 numara
lı otobüslerin fazla yolcu aldığı gö
ıiilerek ceza kesilınistir. 

Randevuculuk yapan 
sahte kabzımal 

~altta olan bul.asık tenceresini 
• llı~'l'lt)iş ve ha•lanııı tedavi altına 

1 
llu;ıtır. 

;; ~daya giren azgın manda 
'. ~damın karnını deşti! 

Tanınnıı~ sabıkalılardan ve ill
tida eden Fahri isminde eski bir 
Musevinin kendisine kabzınınl sü
sü verip Bcyoğlunda bazı evleri 
kira\ıyarak randevuculuk yaııtığı 
haber alınmış \'e bunlardan Şab
kulu mahallesinde Topçu çıkma -
zında 1 n·; nıaralı evinde iki ka
dınla iki erkek yakalanmıştr. 

~ ~'lsköyde oturan ve deri Iabri
\~~d.a çalışan E~·iip oğlu Cent 
'ılı tlıune odasında otururken 
'• ~~t isminde birinin mandası 

ı t1~'""haıhn kesilirken kaçıp o
~~• dalarak zavallı adamııı kar-

ii' \ı' deşınis ve yaralanıı~tır. Yaralı 
>' ~ hastaı; .'oine kaldırılmı~tır, 

,ı -.......... Askerlik işleri \ 
(i011iillü hastabakıcı kursları 
~kayıt müddeti uzabldı 
1 •tıh askerlik sul>t'sinden: 

~:ılt.._ 15 ikinci-kanun 941 de açı
!ı;; , hemşire hasta bakıcılık kw·s

i <tın kavıt ve kabul müddeti 
~<:ıkanun 940 sonuna kadar 

l tlınıştır. 
' ..._ 20 ile 40 yasları içinde bu-
' ilı:ı ıtıünevver bayanlardan ta
·~ları.tarın her gün öi! leden sonra 
' Ye iki futoı!raf, tahsil vesika-
. ~Ve n~us ciizdanlaı:_ile birlikte 
~ muracaatları ilan olunur. 

I;l!l!ll•l 
~ .. t 

Y eoi Konserv a tuar 
binası 

Mackadaki inşaatı yarını kalmış 
olan İtalyan sefarethane binası - 1 

lnm konservatuar y~pılmak üzere be
lediyeye satılması icin valimiz tara-1 

f:ndan Ankarada teşebbüslerde bu-
lunulmustur. Ayazağa ara~isindeki 
köskle Yıldız sarayı b&hceleri de 
ıbelediyeye verilecektir. 

Işıklar açıldı!dan 
sonr12. ... 

T~ıl<ların brartılma~ı ve n1aske-
1en~ıe ka:,:.·-ırının diin geceden iti
baren kaldırılnıası ınünasebctile, 
diiıı gece İstanbul yine ısıklar i
çinde yüzmüş ve halk geç ,·akte 
kııdar s1';aklarda gezmiştir. So -
kaklardaki lıiınbalardnn 2000 tleıı 
fazlast dün gece vanınıştır. Diğer
!cr1 de üç gün içinde takılıp ya
kılacaktır. Çatalca ve Silivri gibi 
uzak kazalarda ,.e bazı eyrlerde 
karardan resn1i matUmat olnıadı -
ğı·ıdap dün gece tereddüt edilnıi~
se de bıı sabah vilayetçe her ka
zaya telgra( verilıni~tir. 

--0--

' • • : 18.-00 Proıtram ve mem -
t saat avan. 18.03 Müzik: Rad-, 

~ııı. orkestrası (İbrahim Özgür 
~ f;s_ırıde). 18.40 Müzik: Karı.şık 
~ · ~ llıüzii:U programı, 19.15 Mü-

Bir fabrikatör tevkif 
edildi 

Sehrimizin büyük fabrikatör 
]erinden cAtlas. mensucat fabri -
kası sahibi Kohen imal ettiği ipek
lileri 40 lrurus zamla sattılh icin 
7 inci sorgcı hakiımlii!:i tarafından 
dün aksam tevkif edilmiştir. 

; . S~çilmi$ tanııolar (Pi.) 19.30 
1., 'lıl~et saat ayan ve ajans ha
~ı .;ri, 11.45 Müzik: İncesaz faRlı, 
tın ll,advo. ~azetesi, 20.45 Jl.~üz.ik: 

b;t( ~U>tktsı (Pi.), 21.00 Muzik: 
ro.' 0Yici istek !eri, 21.20 Kom1şma 
' :..:aı ekonomı "e Arttırma ku -

ıı ndına). 21.45 :Müzik: Radyo 
·ilrası (Şef: H. F<'rid .\lnar). 

Memleket saat apn,aiııns 
· tleri ziraat, esham - tahvılat, 

lı 15..,ivo. - nukut borsası (fiyatı, 
b ) Muzık: Cazb·ıı t (Pi.) 232.5/ 

'! rınki pro)!ral!' ve kapanış. 

Şehir tiyatrosu 
TEPERAŞI DRAM 

ıus;-.11. 'DA 

-----0,00---

Bütün Mısır büyük bir 
aevinç içinde 
( 1 inci sahifeden devam l 

takasında İtalvanların sağ cena -
hına hücum etmi$lerdir. İngiliz -
ler, İtalyan dümdarları üzerine taz.. 
vik icra etmişlerdir. Kuvavı kül -
Uve ı le muhaberesi kesilen İtalyan 
ileri kollan tamamen inhilal halin
dedir, 

1 HÜR FRANSIZ KUVVETLERİNİN 
YARDIMI 

Loıodra 12 (A."'.) - Harl>iye 
Nazırı dün verdiği beyanatta, \l
nıanyanın şimdi Fran~adan 11asıl 
istifade ettiğini izah ctuti~lir. ilil
haS<a demistir ki: 

·Alman t~yyarelcrıni~ İn;ı:il tere 
iizerined uğradığı hasarlar l''ran
:sada ,Fra.nstz aıneJesi tarafından 
tamir edilmektedir. 

Almanlar işgal ettikleri nunta -
kalardaki bütün petrol, demir, ba
kır ,çinko ve •aireyi alıp götür -
ınckledirler. Buğdayın hasat ha
linde bulunduğu bütün mın!3ka
lar Alınan kontrolii altıııdadır, 

Norveç Kralının 
bir nutku 

Londra 12 (A.A.) - Norveç 
Kralı Hakon dün akş=ı rMvoda 
söylediği bir nutukta bilhassa de
mistir ki: 

•Yası talarımız mahdut olmak
la beraber. deniz kuvvetlerimiz ve 
cesur denizcilerimizle müttefik -
!erin harp gayretlerine i.stirak et- I 
mekle mes'ut bulunuyoruz.> 

lngiltereye hücumlar 
Londra 12 (A.A.) - Ahnan •ay

yareleri dün İnııilterenin muht~lif 
mıntakaları üzerinde hücumlar 
vapmışlardır. Merkezde bir sehir 
Alman hücumlarının bilhassa he
ddini teskil etmiştir. 

Bombalar evlerde büvük ha,ar
la.rı mucip olmuştur. Bidayetle al
çaktan ucan Alınan tayyareleri 
diıfi topların atesi karsısı.nd.~ vi.ik
selınislerdir. Lon<lrava ve cenubu 
sarkide ·bir şehre de bombalar a
tılm1stır. 

( ~~Aııı~~~ııeı!I~ 

Hastahaneden 
kaçan katil Mer
canda yakalandı 

Polis dün firari bir katili ,şehrl
ınizde yaka!aını~tır. Rusçuklıt ~\b
dullah oğlu terlikçi Beytıılldı Yer
çizen isminde olan bu adam llur
sada İsmajl isminde birini t.;]Jür
dilkten sonra yakalaumış "' Bur
sada Vefik •paşa hastducsine ya
tırılmıştır. Llikin hastanede 3~bri 
isminde diğer bir nıe•kufla ahbap 
olan katil Abdullah bir kola; mı 
bıılup Iıastaneden şelıriıuııc ıirar 
etmişlerdir. 

Dün polbler Abdullabı Mercan
da görüp tanımışlar ve yak~lı)a -
Jtak Sultanahnıet birine; sulh rcza 
mahkemesine vern1işlerdir. rJ\.:\ kif 
edilen Abdullah Bnı-saya günde -
rileccktir. Sabrt ~c aı·1uınahf .. ;.ll1r. 

Dün bazı semtler 
etaiz kaldı / 

(Birinci sahifeden deram) 
11 e kadar etsiz kalını.slardır. Neti
ce-· ' lıumın; mezbahadan et nak
leden motörlerin gecikmesinden 
ileri geldiih anlasılmıştır. Fakat, 
bilhassa sevvar kasaplar etsizlik
teıı mü~kül bir vaziyete düsmüs -
lerdır. 

Bu vaziyet kaymakamlara bil
dirilmi$, ka>·makamlar da belediye 
reis muavinimiz Li'ıtfi Aksova şi
kayetleri anlatnu.,oJardır. B. Lütfi i 
Aksoy derhal mezbaha müdürü 13. 
İbrahimi belediyeye ça~ırtarak işi 
tetkik etrn!ştir. Neticede verilen 
karar hakkında bu sabah belediye 
reis muavini Li'ıii Aksoy bir mu
harririmize şu izahatı vermiştir: 

c- lşıkların karartılması kararı 
üzerine kasaplara ,gece et tevziatı. 
usulü korunuştu. 'Tevziata 34 kam
yonumuz saat 6 da, deniz motör -
lerimiz ise 8,5 da başlamaktadır. 
Vaki şikayetleri tahkik icin mez
baha müdürü bu sabahtan itiba
ren her kaza;"! dolasarak kasap -
!arla temas edecektir. Denfa mo
törlerimiz de Üsküdar. Kadıköy ve 
Adala.ı· l!>bi yerlere bugünden iti
baren sabahları 1 saat erken hare
ket edip et g{itüreceklerdir. 
Esasen ekseri kasaplarda bir l!Ün
lük et stok bulundurulmaktadır. 
Sermayesi kücük kasapları düşü
nerek tevziatı daha erken yapa -
cağız. Isıkların maskelenıınesi ka 
rarı kalktığındın ırece tevziatı u
sulüne avdet etmemiz dıe muhte
meldir. Bizim maksadınuz kasap
lara bizıneltir. Hanı?i sekil onlara 
UVf\lll ıelirse oıaı taibik edecel!i
.mz tabiidir.• Bu akşam saat .?0,30 ıia 

Bulunmaz U"'1k 
ı Yazan J. M. Barrie 

Londra 12 (AA.) - Dı.iıı akşam 
hür Fransız karJlrı:ri\h ın neS1'eltili 
bi!' t<!bliğc ı;ıöre . hür Fransa kuv
vetleri ııarp cölüııde tlll!ıliz kuv -
vetlerl !le sıkı suret•c tesriki nıe-

ı lki kalaycı donarak öldü 
"'tiklAI caddesinde Koı:ıedi 

mınında 
llu ak am •aat 211,30 ela 

Pata hazretleri 

aide bulunmaktadır • 
T b e ııöre, hür Fra'ISlz kuv -

VPt eri btrook esir ve <'bzul m'lt 

1 
1 

tarda ııanahn alm;,; .ırd..r. ı 

.... - ...... ~ ... -.. ,_.._......,. 

Üc Sll!YV ar kalaycı Maraııta Ahrr 
dağının incebel mevkiinde ftrtma
va tutulınuslar ve iclermden ikisi 
donarak olmil.stür. 

SON24SAATI 
' içindeki 

Haedisler 
(Bu yazının metinleri Ana
dolu Ajansı bültenlerinden 
aıınmı.stır.) 

Telhls eden: MUAMMElt ALATVll 
llaear Hariciye -.n ıt.ld Qal<I -

:ıı.ıgrada r•Iıo.U,t!r. 

Belcraddaki siraa.i mahflllerde ı..11-

mln odlldiğinc c-öre. i\laca.r nazırın• 

ikameti esnoL.-;md..a Bulganta•la a.kıo.. 

dilen «Ebedi suUu · pJ.kMa miiııabllııı 

bir palet le.bil edilffekltr. 
/ıiğ-er t.:l.hmlnltre &'Öre de, aitr :\la

l.Jr endli...-(rf5"·ni iş.lrtınck için mü.(alıı:e

ıc lerın U..tcsa.di blr t'l'rt'Ja.n alm•sı ela 
ınuht("meldtr. 

Peştl'de bulunan siya.si au»abirlerin 
çekmekte oldu.kla.rı t.eırrattara bakı

hf"!ta, PfŞte s.lya.si mahrillerlnln "a1ri 
kabili t&ha.mmtil ola.rak tefsir ettikleri 
Maear - Rumen münaı:tebetlerinin azıi 

surette ,l"erıinle.şmç..d: ile M.ac&r Barict-
7e na.aırmw bu z;bareti aLikadar l'iriil
mektedir. 

:\lacar mahfilleri, )facar - YllC'oslaT 
münasebetlerinin sıkıa,tuılmasındaa 

pek ziyade m<'mnun bulunmaktadır • 
İNCİLİZl.ER SİDİ BARRANİ Yİ 

GERİ ALDILAR 
Kahi.reden celen baberleer cöre, SIJ'

dl Barran~ dun ötJeıden IODI'& ceri a.
Jınnııştır. Aralarında üç GeııeraJ ol
ma küzere büyük miktarda esir ah.n
mu;hr. qilh; motOr kuvvetlerinin ile

ri u.nsur!arı fimd.i .rarba dofru hare
klı tta. bulunmaktadır. 

Alınan eı,iricr~n adedi 6000 den faz
ladır. Dentiz sayılmıyan bir ook harp 
rıuıalml de inıuı.ıertu elbıe ceııaı.. 
llr. 

İtalyan tebliği.ne C'Ore, 1',lısıt ~i!phe
ı~ıdeki vaziyet şöyle tarit edilnıekte
tlir: c.9 ilkk3nu.nd.a fecir vakti İnıllb 
zırhlı !ukalan Si7di Barn.nJ'nia ce
:a.uba tarkisindeld hatları.mu.a. taarra 
etmişlerdir. itaı1an kıt'ala.rı kahr.ı.~ 
ca mukaveıncttca eonra faik .ktt\'Vetler 
lta.rşlSında Siyd.J Barrani'nia cenubıı

na. çekibnişl<'rdir. Bu ı..ıuha.rebelt:rtl.ea 

birinde Libya. ta.burl:ırına. kumanda. e
den General tılaletti maktü.J dü..~mü.t
tür.» 

YUNAN CEPHESİNE GELİNCE 
Son YlWan teblii-~.:ıe S"Öre, b~ün 

cephede Yunan ~ .. :·i hareketi deTam 
etmektdlr. • 

Avlonya'ya doğru hareli! lıılılşal et
mektedjr. Yunanlılar b.•r i.:r.ratt.an da 
mütemadiyen ıuıalm toplamaktadır • 
lar. 

AMERiKA HARBE GİltECEK Mİ? 
NevYork Tayyareciler kuhibtinde bir 

nutuk sUyliyeu tü.zba.şı Eddi Rikenba.
ker demi'}tir ki: «Cesur İn.ı"Uizler '3-
taliter memlrketler-:n muazzam kuY
vetlerine 19.tl yazına lt:ıbr mukav&
met edebilecrklerdir. Samimi kanaati
me cöre de, o zaman Birltik Amerika 
totaliter memleketlere ha.rp ilin ede-
cektir.:t --·-·---------

Asker gözile 
cepheler 
( 1 inci sahifeden devam l 

İtalyanlar bu cepehde üç general
lerini feda etmişlerdir. Harekatın 
seyrı hakkında henüz tatsiliıt ve
"ilıuiyorsa da, anlaşılan hakikat 
~ndur: İngilizler İtalyanların üç 
ay evvel işgal edip nuhlandıl!.ları 
Sidi Baran iye girmi~lerdir ve bun
dan ateye d'1i:ru ileri hareket de
vam etmektedir. 

Bununla beraber, .Uıı:iliz planı 
az çok vuzuh kesbetmiş sayılır. 
Cephenin cenubuna doğru imti -
dadından itibaren,. İtalyu kuv -
vetlerini mütemadiyen şimale doğ
ru itmek \e orada deniz ve bava 
kun·etlerinin (aikiye•indeıı daha 
ziyade istifade ederek, vaziyetin 
alacağı inkişafa göre, yeni hare
ketlere geçmek .. 

Bidayette mevzii ve bir deneme 
kabilinden görünen bu taarruz ha
reketinin bundan sonra yeni isti
kametler almasına intizır edile -
bilir. 

İngilizler şimdi, ellerinde buJn
ııan bütün vasıta-:ıirı düşmana kar
şı tahşit etmektedirler. 

Bu ilk İugiliı taarruz şimdı va
ziyeti çok genişletmi,tir, batta İ
talyanları Libyadan da denize diilı:
mek meselesi halini almıştır. 

YUNAN CEPHESİNDEKİ 
VAZİYETE GELİNCE .. 

Şimalde harekat İşkopi nehri Ye 

merkezde Develi suyu boyunca 4t 
kilometre deriıılilr.te iııkişaf et.mit 
bulunmaktadır. 
Dağlık arazi, soğuklar, kar ve 

çamur barekiıtın seyrini ağırlaş
tırmakla beraber, Yunan kıt'alan 
adım adım, bundan sonrakı l:ar&
lita yarıyacak mühinı tepeleri 
tutmajıı devam etınekt.clirler. 
Fraşcri cepheııindeıı lıaılıyaa 

hareket şimdi Klisuray.ı varmalı: 
üzereclir. İtalyaalar bu tehri talı
liye ettiltleriıwı göre, zaptı da giiıı 
meselesi sayılu. Hatta Yım•n tas
yiki o kadar pcı.ietle devanı et
meldedıir ki, İtalyanlar Tepedele
ai de tahliye,., lııı.şlan"şlardır. 

Şim<li İtalyanlar içUı iki illtinıal 
ftrit ı:iirülebilic Biriaeiıı.i. arıı. 

'• Akdenizde J S p O R J / 

mihver şimdinen 
Düğün evinde f ac:~ 
Kartal.n cYakacık• kövün ıc .,. 

tu, an idareı hususi ve tahsildar -
ı. rından Tevfik isır.ınde biri; eğ
lenmek üzere cittiiti bir diliiün<le 
kızının namusunu kurtarmak ister 
ken katil olmuştur. 

mağlup Kız ve Erkek lise-
1 sayılabilir leri maçları de-. 

(~eıo .UV.m) 
ltaritman ettikleri gibi hava .lr.uv
vetleri de en tahripkar tesirlerini 
bu yol üzeriBde yapllllya çalıı -
maktatlırlar. 

Birinci teşrin ayı içi..ıe Lonılra
dan dönen Orta Şark İngiliz ordu
ları Başlrumudanı Vıvıl: 

- Yakında şarkta tarihin ve iB.
sanlığm ~yrini değiştirecek ma
hiyette bir boiuşma yapılacalı: -
tır .•• 
Demiş n bu hareketin ne ol

duğunu, nerede, nasıl ve kimin 
tarafından başlıyacai,'lnı söylem&
mişti. Biz o vakit yiııe bu sütun
larda Başkumandanıa bu sözlerini 
tah!U ve lzab ederken İtalyaa da
vasL111 evvelemirde halletmek ye 
Akdeniz hakimiyetini mutlak Je· 
kilde temin eylemek üzere bir lıı
giliz taarruzunun başlaması muh
temel olduğunu ve bunu beklem&
nin yerinde olacağını sebepleri ile 
izah etmiştik, 

Bugün daha iyi anlaşılıyor ki 
şimdi Graziyani ordıısuna kar§ı 
başlıyan İn&'iliz yıldırım taarruzu 
o zamandan tasarlanmış, hazırlan
mış ve Caka! İtalyanın 28 teşriııi
evvelde Yunanistan üzerine sal
dır_ması ile teahbur e~tir. 

ltalya; Yunanistanda ademi 
muvaUakiyete ufradığı ve Bal -
.kanlardaki Alman siyasi taarruzu 
neticesiz kalmış bulunduğu içindir 
ki İngiliz Başkumandanlığı eıı 
müsait zaman olarak simdi Grazi
J ani ordusunu im.ha ~ameliyesine 
başlllllllŞ bıılunuyor. 

İngiliz taarruzunun nıuva(falı: 
olacağından şüphe edileıuez. Eier 
Graziyani ordıısunu sür'atle imha 
eylemek mükün olursa ilk haınle
de Tobruka varacak İngiliz kuv
vetleri sür'atle Trablusgarp içinde 
Bingaziye doğru ilerliyecekleri gi
bi ihtimal işgali daha siir'atlendir
mek için Trablusun muhtelif li -
manlarma İngiliz kıtaatı da ihr~ 
olunarak Trablus temizlenecektir. 
Trablnstaki İtalyan hezimeti her
halde d~hal Somali •·e Habeşis -
tandaki Italyan orduları iizerinde 
tesirini gösterecek ve ihtimal l\lı
aırdak.i kadar Iruvvetli bulunnu -
yan bu ordular mııknemcti bile 
lüzumsuz telakki edeceklerdir. 

Görülüyor ki, Trablııstaki İtal
yan ordusuna karşı başlıyan u
ınıınıi taarruzun muvaffakiyetle 
inkişaf etmesi iııisiyativi Akde~ 
sahasında tamamile İngilterenlıı. 
eline geçirmekte ve Akdenizin 
müstakbel emniyetini tesis eyle -
ınektcdir. 

Mısırda İtalyan ordusunun mai
li'ıp edilmesi, on iki adalarııı teslim ı 
alınması, İtalyanın Arnavutluk -
tan atıln1ası, ayni zamanda Al • 
manyanın Akdenize inmesi iınk.ii
nuıı da külliyen ortadan kaldırntı§ 
olacaktır. Almanya Mısır ve Sü -

vam ediyor 
Kıl. mektepleri voleybol maçlarile ı 

Lı!'eJer fulbol şampıyonaswa dün ae 
de\·am olunınu~tur: Di.Jn Eminönü lla.lk.
evi ı>por sa1onunda yapılan \"uleybol 
ıniısabak.alal'ında ilk k<!.l"Şılaşma İnön:ii 
liseli ile ı:eçen sene miısba.iı;.aların or
tasında takını çıkarm..iıyıp müsabakala
rı terkeden Şıııli Terakki arumda ya

pılmı.otır. 

Bu maça tak.ı.mlar ıcyie çıkmışlardır: 
Şişli Teı ·a kki; Selma, Nec.lA, Sıdıka, 

Emel, ReClıan, Türkan. 
İnönü: GüZin, Refhan, Ayhan Mai. 

de, Zekiye, Semiha. Neticede 
0

İnönü 
liseliler Şişli Terakki liselileri 7 - 15, 
9 - 15 :renerelı: ıalip gelmişlerdir. 

lkinci maç geçen 9enf!ftİD ikincisi Kız 
Mualim ile Erenkö,. araaıııda olm\li
tur: 

İllı: sete Kız Oiretmenin .. rvis atı
ıiy le bqlanmıştır. Bu sene Öğretmen 
mektebi geçen seneden u,.,r olduğun
dan Hayriye ılı JııfelAhatın cok ıuzeı 
oynemi'!ıs10a rağmen i~ ı;eti Errnköy 
15 _ 10 ile bitirm~tir. İki.ne, .::oet ço\c 
heyecanlı olınUf ve neticede Kız ög
retmm 16 .. 14 ile ikinci seti aln1ağa 
muvattak olmt\şlarsa da üç::üncü seti 
Eren.köy t~k.rar 15 - 3 ile ka•anarak 
lali ııcelmiştir. 

LİSELER FUTBOL 
ŞAMPİYO~ASI 

Şeref stadındaki dünkü lıseliler 
futbol şampiyona mü-'abai<aların
da ad evvela İstiklal lise~i genç
leri ile Yüccülkülfüer kar~ılaş -
nuşlard.ır. Neticede lstiklıll liseli
ler 3-0 galip gelmişlerdir. Tak,.im 
liselilerle Şişli Teraki lisesoi genç
leri arasındaki maıç da Şişli Te -
ralııki liseliler 3-2 kazanrruş!ardır. 

BOKS MÜSABAKALARI 
Önümüzdeki pazar günü İstan

bul boks ajanlığı idaresinde Malı:
simde tan.mm~ boksörler karşıla
galip gelmiştir. 

Şehremini Halkevinde fotoi· 
raf sergisi açılıyor 

Şehremini Halkevinden: 
Bu sene evimizde 21/12/194& ta

rihinde arnatiir resim ve fıotoe:raf J 
ıreri:isi açılacaktır. Serıtive istirak 
edeceklerin eserleri kabul edilme
l!e baslamnı.stır. Ev !ı:atipliifutt, mü- it 
racaa t edfünesi. 

1 1 

Bcıgtiıt 

Münhasıran 

SOMER ve TAKSİM 
Sinemalarında 
Programlarııaa iliıntft. 

Yunan -ita/-
yan harbine 

Gebze kazasının Aydınlı kövün
de Sadullahın evinde tertip edilen 
bu düğüne Tevfik; 18 vasındaki kı
zı Zaferi de alarak beraber git -
mış ve düı?ünün en civcivli bir za· 
!I'ilnında, Aydmlı köyü halkmdan 
28 yaslannda berber Ali ismind~ 
bir sarhos genç kızın Yanına ~eliıı 
sarkınttlıfa baslamıstır. Zafer; A
live vüz ııermevinc~ sarhos genç 
li"8n tecavıirunü el hareketlcrile 
de tekrar etmiş ve kız korkarak 
kadınların bulundu~ odava çekil· 
ımek istemiştir. Fakat beroer Ali 
Zaferi bırakmamrş ve ııesini takip 
ederek tcea\"lizde bulunmuştu!'. 
Bunun üzerine Zafer: •- Baba -
cıbm .. İmdat ...• divc bağırmış. Kı
zın~n. cıi?lı .. )fını isit't"n 53 va.~!ndaki 
baba hemen sesin ırrldi1H vere 1<<>
SüP Ali;; vakalamıstır. Ali bir sil
kinmeode mtivarın elinden kurtu
larak e<>binde lasıdıih berber us
turasını cıkarmıstır. 

KESKİN USTURA İLE HÜCU:'\fı 
Sarhoş berber keskin usturayı 

Tevfiğin yüzüne indireceği sırada 
Tevfik dara evvel davramnıs ve 
tabancasını çekerek e\'vela Alivi 
korkutmak !cin ba\·ava iki c•l ate~ 
etmıstir. Fakat Ali kr.rkaca~ı yer ı. 
Tevfiğin ÜZL'rinC> atı1n11-., Tt \•fi~{ 
de l!eri zeri kaca:rak üçüne~ • .u • 
sunu sarhos müte<:avizin uıcrinc 
bo'altmıstır. 

Ali bu kursunla hl'J11en ü 1 ~ j-, 

bunları avırmak üzere ara"a :.nr .-r.. 
ve maktulün na\'lot ~lan F<•rlı;ıt 

isminde biri de d1ı:er bir kır·•"' 1 

ai?ır sure!.•e varalanrr. 1 ;;.tır. Sıi.-lh 

St:Slcri Üz~r ne dÜl!Üll evine (1 rtı l~ 
iandarmalar vetiserek tahkikata 
baslamışiardır. 

Milli iktııa t haf hı sı 
bugün başlad1 

( 1 incı sn/ııf•drn ılc•·am J 
Başvekil doktor Refik Sı.\'dam 

bu mühim nutkunu bugün saat 15 
de Ankara Halkevfr ;e •.• ;·livt' -
cekler ve nutuk rad-yo ile 1, r ta
rafa naklolıınarakhr. 

Tasarruf haftasının her •·cc·.<ın
de de Vekillerimiz radvo<la b<ı 
mevzuda lt:onf.,.-anslar verecf!k!t't'
dir. Bu:ı?ünden itibaren mektep -
!erde, ünh•ersitede t""'1rnıf ve~ 
li mallar hakkın<la konferoı.ııslar 

verilecektir. ~ 
YERL1 y Dm;\ oıDNa' 

İlkm~tıaa.:fta .. ~ 
baemuellimler birer ·~ ,,_. 
ıı:tiıı.ii> tcrtiıı edeceklerdir. 

Millı iktısat 'ft ta.>arruf cemivel: 
dıe dün al<ı;a!mdan itibaren SP.hri -
mtrin ;.!ek cadde ve JDe'fdanla -
rıtıQ lıııııarrut w yerli malı hakkın
da we!zeler aetırmıstır. 

Ka11t1oa faciaıı 

veyş ,Cebelüttarık ve Akdeniz ü- Ait harp maauralan: 
zerine hir hareket hazırlayıp İn- Yunanistanda sefe~ltedik - A-

( 1 met wltttAu devam) 

me llOiaııiı: Ui _,.adıı oturan ve · 
15 yaşmda buıu-n Nevzat israııı
de!ri .,.-aıil QOO*l• Kad:ık<rvünde 
V alcle soı..ılında T :ramıarada ,_.. 
kim~ YM"b.le ~ haoı · 
falıeııinde yaz.ıcılılc Y3J>111\ 62 vıışt1lı 

ca Obees adıDdalı:; varalı ihti•ar 
~ cavri ııd<ted.ir bir halde 
caı kurtaran ~ ile Cerrah. 
paşa hastanesine bldtnlm.ısludr. 
Zavallı kazazede ihtivırr ~iraz son
ra ölmiiftür. Çocuk da ölüm halin
dedir. 

giltereyi Akdenizden maklqtır- tina ilk zaferleri trs'it ediyor -
mayı tasarlarkeu biç şüphe y8k Ordu, Meçhul askerin ınezarı 
ki İtalyan donanmasına, İtalyan önünde - B. Jıletaksaı; erdu.ya 
hava kuvvetlerine ve (Trablus, nutuk irat ecliyw. y_,. k:nılı 
Habeş, Somali İtalyan yılıl.ırım or- önünde resmi ~eçit - İııaı:iih 
dularına) ve yine Arnavutluktan zabitlerinin Yan:ınistıma ma-
Selaııik isti.kametine akacak tıuır- I vasalatı - Yuııaııistaıı sillh 
ruz ordusuna güveniyordu. Bütün İılllİı...iiiiia.:ı-ıizi:ı,aiiCiiciirie•dioii~iii"'iiii'ii''••• 
bu kuvvetlerin mağlubiyetinden 
sonra Almanların Akdeııizde ya
pacağı, yapmak istiycceği hiç bir 
iş kalmıyacaktır ve kalmasına im
kaıı bulunmıy:ıcaktır. 

Huliısa, Mısırda başlıyan taar
ruzla Akdeııizde vaziyet bir tlö
niiın noktasına J:'İrıaiştir. Arna -
vutlukta ve Trablusta İtalyan or
dnlarının ınnğlfibiyeti Akder.i:ı:ia 
belki babara kadar tamamile te -
nıizlenınesine ve ilkbaharda bn 
bölgelerde normal hayatın b2şla
masına dahi fırsat verecek dere
cede mühim neticelere yol aça
caktır. 

Bu bakımdan Mısırdaki İngiliz 
taarruzunun inkişafını dikkatle 
takip etmek ve elıemmiyetle kar
!fılamak iktiza ediyor. 

ETEM İZZET BEHİCE 

Üsküdar orta mektep 
talebelerinin hamiyeti 

Üskfular birinci orta meJrWııinia 
hamiyetli talebeleri kahraıınaA »
kerleriıni:ze lcslık hediYe temini 
için aral.annda 1~ lira toıılam~lar 
w bununla yüzlerce çift oorap, el
di.ven alaralı: Kw.lay Üsküdar &'&
besine teslim etmi.slerdir. 

Ekseriyetini az kazandı işçi, -
naf oocukları. fakir, mütekait vav
ruları teskil eden Üslciid:ar birinal 
orta meiı::te11 ~ bu ymt 
sever hareketlerini takd'b: ederiz. 

larını Draç n AvlmJ'• lima.ıılan-
11a da71Yaralı:, Iı:-. ı.ir cephe lı:ur
mak n yahat Malisya ııJağianııııla 
dayanmak. 

Bu .lııafta sOlllarmda, bt'i .netie&
yi belirtecek albıetler :mhnı eb
Jıilir, 

ı• Erenköyde Satıhk 

Müfrez Arsalar 
Tnmva:r caddeoiııe 100 -

mesafede denizi ıı&-ilr anıtlar ... 
!ılıktır. Saray Slnemuuıda ~ 

Hayatiye müracaat. 

Tütin eksperleri ıçıa bir İm· 
tihan açıldı 

Tülün eiı:sperlii!i ehlivetnamesi 
almalı: mere inhisarlar idaresine 
müracaat edenler:n .imtihanları a
yın 30 ve 31 inci ııünJ.,ri yapıla -
caktır. 

Sinema ileminin en büyük ve ha kilri Casnı; filmi -

CASUS AŞIKLAR 
(Fran ~12ca) 

RERBERT MARSHAl.L - GERTRUDE ·,ıiCli.\l.f; -
LİOl\EL ATVİL 

LALE Sinemasınd.ı 
Gördüğü j._ kalade rağbet üzerine 

Bir hafta uba g'.i>tor;Jmejte devam ~ilecektir. 
h'-teıı günün en mühmı hiuli!le ıi. Tiirkce en s- h._.p JURJ\/ALI 

Suareler için numaralı yerl~ri e~v elde» altlırınız.. 

~' 

~ :. . . . ... .. . .. . ""'.. . . . 

ıBa.t, Dif; Nesle, ı Grip, Boma.tama 
' Nevralji. ~il " Bntlia Ağnlariiızİ Derıı.t ~ ! 

lcatıı- ...,_ ~ ... , .... -. TAl..UTLGINOD' SA&J141Jt11Z. 
llllll VD0F f'l~.Ll1 ıroT!ll.A~ ıSR~ 151TI1'117. 
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Istanbul 
Valiliğinden: 

MÜJDE! 
Meşhur "H. MENDE ve CO. DRESDEN,, 

Fabrikasının 

Söyle ne yapayım? 
Maliye hazinesine ,zafetle İstan

bul malive muhakemat müdürlüitü 
avukatlarından Ömer Barıs tara -
fından İstanbul Türk emliik şirketi 
aleyhine kazanç veraisinden do
layı 39/4255 dosya No. sile Şurayı 
Devlet (4) deavi dairesinde açılan 
davada daya edilenin halihazır ika
metııfilıı meçhul olmasına binaen 
kendisine tebliııat yapılamadıi!ın- J 
dan tebliğ makamına kaim olmak ] 
üzere davacı maliye.hazinesi tara
fından Şıirayı Devlete verilen ar- 'ı 
zuhalin İstanbul vilayeti divanha
nesine talik olundu~ iliın olunur. 

1 Yazan : S E M 1 
Yirmı. ,,rmi iki senedenberı ta- 1 

nı.dııtım ve çok sevdiğım bır arka· ı 
daşım var. Eli açıktır, hoşmesrep
tir. meclisi aradır. Ancak aramızda 
şövle küçük mü. veyahut buyuk 
mü bir fark var. Ben sıttın senedır 
bek~r kalmıs bır insanım. Fakat 
onun basından ikı evlılik ve pek 
cok da kadın maceraları ııecmis
tır. 
Buı;u~ ben kırk beş yaıında -

vım. o da elL y:ı.ında .. Aradaki 
beş sı·n·~lık farh.1 1 l. 1 J...· t)u> ıc ol -
ııun zamanlarımıza ııelince. pek 
bü.) uk U11 f~rk t.i..lt.ic etmez. 
Şu b~langıcı yazdığ•.ıı zaman, 

bu arkadaşımla yirmi bu kadar 
sene ıçınde g!...)t:ll hayaLnıız:n ne 
kadar çok sahnelcd kafamda can
Janıvor. Belkı bır gün vme bu j 
sahneleri. siz.erden bır co~nu -
zan da ba~ınızd~:ı ııecmıs olma
sın. ve mlJ~abehet.ru \'CVa üt bÜS- ı 
blıtwı avk1rJ1ıl!:nı ıfade ederek, 
aHı bir hıkaye me\'Z\JU Ç kar!"lıS 
plı.."Um. 

Buciin bu arkad•sımdan bahse-' 
dış.rrün sct>cbı ş udur: 

Elli vaş.ndadır dedim. İkı defa 
evJenmistir ,dedim. Bır. nı...:ı karısı 
Ye :,,; karısı oldu~ için mi nedir. ı 
'.;a•;rasını daima taziz ettiği kadın 
bundan 3 sene evvt:l Allahın rah
metıne kavıısmustur. İkinci ka
rısın;n hikıhesini uzatmak iste
mem. Artık onunla bir sene kadar 
yasıvabı!d.. ı 

Ne oldu bu arkadaşıma? Ev -
lenmıssın. karının ômrC vcia et- J 

memi.s ölmüş. Sımdi sen ne yapa
caksın? Yalnız kadınca. temiz aile ı 
vuvasına da alıı.:ınıs bulununca, 
b;ı valnızlıi!a elbette uzun müd
det tahan:mlll edemiye;ek•ir, na -
sı 1 kj, bu vaziyete ııelen bir çok
ları ııibi, yeni bir vuva .kurmak 
i.stiyeccksin. . . 

Iste bu arkadaşım da onu yap
mak istedi ve tesadüf. pek be -
''ı>rı<lıiı:ı ve hoşuna ııittiııi ve yeni
den kurmak istedii!i vuvanın ha
kiki bekcıs! ve sahibi olabilece
ğın1 zannettiği bir kaa,!11 kar -
şısına çıkardı ve oncnla ev -
lenmeite k~lktı. 
Doğrusımu isterseniz, müstak -

bel kocasının arkada;ı olduiium 
~in, bır aıle medtsul'Jc bu kad nı 
ı-ördüm ve nedense beni pek tut
madı. 

Llkin 9even ve yeni yuva 1'-ur
mak istiven bir arkadaşa bu ka
dını gozurnun tutmad11;1n· nasıl 

sövliyebiliri.m? Kadının kon us -
rnası baska türlü. ııivinisi ba•ka 
türlü. hele daha evlenmeder.. m:is
takbel kocasını en lüzumouz mas
raflara sokmak temavıllu başk:ı 
ttirlil .. 
Arkadaşımın eli açıktır, dedim 

'a. aman Allalıım. bu kadının bir 
de<Lınni ıki etmed i. Fakat kadın 
kı.'mı pek hassa, oluyor. Bc. ,zd;- ı 
va\:"tan hu~J.ınmadıgıını unt:ımış 

olacak ki, her.den hic mi, hic hos
lanmıH.rdu. İkinci izdi\'ac:n hazır
Jık!arı ,.e heyecanı. kadının galiba 
kımbilir ne telkinlerile arkada -
şı.mı benden bir m~dticı uzanlaş
tırdı. 

En nıhayet bırl!iin köprüden ııe
cerken a•kadasıma rastladım, i-

ki.ncı izdivaçtan sonra. mümkün 
mertebe benden uzaklasmak yo
lunu tutan arkadaşım, beni l!Öriiıı
ce. hemen koştu, bovnuma sarıl
dı: 

- Alı, ded:. ne 'bakkın varmıs 
senın, ne hakkın varmıs? 

- Dur, yahu ne oldu, ne var? 
- Karıyı bıraktım. 

- Neden? 
- Senın bana söylediklerin 

doğru çıktı da ondan .. 
Hulasa uzatmıvaLm. anladım ki. 

ikinci izdlvaç mes'ut netice verme
miş. 

Surdum: 
- Şımd: ne yapacaks:n? 
- A.rU: hicbir sev v2İ:ımam, di-

yemem .. Ne de ol•a erkeğim, yal-
nız yasıvam1yorun1 ~ 

- Galiba yıne bırşcvler \'ar. 

- F.vet var, hem d~ d•ırt başı 
mamur •. Şimdi ben a~ludinl ki, 
,;,vliliktrn ·ana ba'ıt•m vok. Met
res tutuo oturmak istiyorum. 

- İnşaallah bu sele. mes'ut o
lursun. dedim. 

Oııün ayrıldık. 

* Bir işim cıktı. Erı.uruma git -
tim. Aradan iki ,......_ kadar <;.:•ç -
misti. Tekrar İstanbuıa döndüm. 

İstanbu'.iaıı iki sene avrı kal
mak insanı bu sehre karsı adeta 
acemHestiriı·or Bu acemiliği ııi
deriı:ı. kendimi e$ki düzeı;ıe kov
mak ıcin. de -t>.ıl bu arkadas ha-

!Bir 

AZ EMEK 
ııif!s biı~1 

qemeıı 
.... 

1 

komprime hayat kar:;ılrğıdır 
En sı'<ı><ık zaıma11da size en hüvük yardımcıdır. 

tırıma geldi. Aradım. buld. um. 1 Kalori, .ıııda, lezzet ve nef.aset balr.=ınd~ t~tmın ed:cı mahiyeti ve 
Bakı~ ,z bana neler sr.yl*ı: • yuksek evsafı haızdir. 

Mercıınek, bezelya, buğday vesaır çorbalık k()ll'lpı mıC:ermıizi 
- Sç-ma. sarma! E\"lil•k de bir ı her yerde buhrbilirsiniz. 

türlü. met es tutmak da bir türlü! ÇAPAMARKA MÜSTAHZARATI 
Şımdi vazıyctim su: Metresim av- M 

rı evde oturur. arada bir kendi- Jl.L NURİ ÇAPA Kuruluş tarih i: 1915 
sini görmeğe ııiderim- Masrafını 

ııörürüm. Tam bu evyamda iken 
guzel bir Rum kadmını :la bPğen- ı 

Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme 
U. idaresi İlanları 

18949/1031 

Kadıköv 1 inci s~lh hukukha--1 

Radyoları Gel rn iştir 
110 ve 220 Volt Şehir cereyanile işlerler. 

Anadoluda bazı acen !elikler !'f1Ünlıaldir. 

Müracaat yeri: MENDERadyo mağazası 
kimliitinden: Bankalar Caddesi. No. 75 Galata. Telefon: 4135'.l 

Eren köy eski tahsildarı Göztepe_I ~!!!!!!!111~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!.!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1!::;..-!!!!!!' 
de Sahrayıcedit İmam sokağında !- -
25 No. da Hacı Polisin evinde ki- İstanbul ziraat mektebi müdürlüğünden: 
racı iken halen ikametııiıhı meçhul . ]' (990) 
Abdullah paşa oğlu .Abdurrahi - Arttırma ihalesi 9/12/940 da vapılan ve muhancr :en bea~ 1 o/Q40 
m'e: lira bulunan 33 ton kaplıcaya istekli çıkmadığından ihalesı 23/l· " 

İstanbul bclcdivcsi tarafından pazartesi günü saat 13,5 ğa uzatıldığıilitn olunur. 

aleyhinizde ikame edilen zimme • f b k b" -d- ı ·· v .. d 
tinize geçirmis olduğunuz 286 li - stan ul ziraat me te ı mu ur ugun en: ) 

d 1. ıOllO 
ranın faiz. muhakeme masrafı ve Eksilt ne ihalesi 10/12/940 ~a va_pılan ve :nu all'men b:, e_ ı,4• 12ı a\'!!kat''k ücretile tahsili daYasının lira bulunan 16 ton ince kepege ısteklı çıkmadıcından Jıale (!unu· f 

gıpbınıcda bakılan muhakemesi sı- 940 salı ı::ünü saat 11.5 ğa uzatıldığı ilan olunur. 
rasında liızım~elen tetkikat tetkih: Pt

lrilecck bir kısım evrakın alttkalı 
dairece ilızar edilmemesi sebebile 
ikmal edilememiş old,,i'!cı irin bu 

tetkikatın talep \'e eski karar da
iresinde iknial edilmesi icin icabe
den vesaikin davacı daire tarafın- 1 

dan ihzar edilmesi lüzumı.;na ve 
tetkikatın 27/12/940 cuma günü 
saat 14 de Yapılmasına karar ve
rilmis ve bu karnrın da 15 gün 
müddetle ilanen teblii!i ten•ip kı
lınmı< olrluihından o gün ve o sa
atte Kadıköv sulh birinci hukuk 
mahkemcs.nde bizzat veva mu -
saddak vekaletname ile blr vekil 
göndermek suretile hn:!!r bulunul
ması ve muhakemenin de 30/12/ 
940 pazartesi saat 10 a tavin ve bu 
ilan suretinin de bir nüsh3sı divan
hane,·e asıldıe:ı tebliğ makamında 
i!an olunur. (1076) 

Istanbul 
Valiliğinden: 

İstanbul ziraat mektebi müdürlüğünden: 
Mile.tarı teıaina~ı beher muhommen fiatı 

Kilo kilosu 11ra 
Mazot 7000 79 l 5 1050 
Mobileol B B ve benzeri 600 3fj eo 480 
Benzin 1000 30 40 400 ~ 

Eksiltme ihalesi 9/12/940 da yapılacak olan vukar:da cıns ,.e n~: 
darı yazılı mevaddı müstaileye talip çıkmadığından ihale 2:!/12/940 
zartesi saat 13.5 ııa uzatıldığı iliın olunur. 
,. • ....,llılll!IZJ ___ , 

Çabük ve iyi çij!nemeden yemek yiyenler, 
fazla baharatlı ve biberli yiyenler, bilhassa 
içki içenler midelPrini tahris ederler. 

EK~ILIK, HAZIMSIZLIK, 
AGIRLIK ve Baş dönmeleri 

ve vemekten sonra bütün vücutte ve mided' 
ağırlık h:ssederler. 
Yemeklerden bir saat sonra birer tatlı kaşığı 

MAZON l HAZI:\l~ll-
a ınırsa LiGi 

MiDE, EKŞİLiK ve YANMA
LARINI ve BARSAKLARI 

Mal.' hazinesine izafet l İshın- vakan zehirleri ı:?iôerir ıı~ı 
bul mali\ c muhakcmat müdiirlüitü Sabahları aç karnına alınırsa İN KIBAZI defeder. Şeker hasta 

miyeyim mi? Haydi. onunla da 
es dost olduk. Dur dinle .. SöziinJ 
bitmedi. Şimdi yirmi yedi vasla
rında blr kızla tanl'>mıs bulunuyo
rum ve nerede\.·sc evlenn1ek va
_ziyetındev iz. Allah askma sövle 
ne vapavım? 

Düsür.düm. Hakikaten vazivct 

Muhammen bedeli 15.690 (on beş bin altı yi.iz doksan) lira olan 50 (elli) 
ton benzin 24/12/ 1940 salı &ünü saat 15 ci.e kapalı zarf u~uıu i1e Ankarada idare 
binasında s:ıtın alına~aktır. 1 

Bu işe girmek is t iyenlerin lli6,75 (bin yüz yctn: "ş alt 'ı r:ı. yehn; ş beş ku
ruşluk) liralık muvakkat teminat ile ka ıt::ıun tnyr:ı ettiği ve!"..kaları Ye teklif
lerıni ayn gün saat 14 de kadar komisycn reisUğ'ınc vermeler. lf.7..ımdır 

avukatlarnıdan Ömer Barıs tara - l olanlar bile korkusuz alabilirler. 
fından Ga!ata Fındıklı Dolmabahcc iı:m•ıı••:m&• Mazon isim ve Horos markasına dikkat. 

--- --· cad. 111/113 No. da odun deposu 
sahibi İstdvan alevhine kazanç 
vergisinrlen dolayı 38/2311 dos -
va No. sile Şürnn De\'lct (1) de
avi dairesınde acılan damdan dava 
edilenin halihazır ikamet.aiıhı meç-ı 
bul olmasına binaen kendisine teb
ligat yapılamad!itmdan tehlii! ma
kamına kaim olmak üzere davacı ı 

maliye haz.nesi tarafından Şüravı 
Devlete verilen arzuhalin İstanbul 
viliıyeti ciivanhanesine tallk olun- 1 

• s 
Türk şekerciliğini icat eden, bütün dünyaya Türk !eker· 
ciliğini tanıtan. ve Avrupa, Amerika arsıulusal sergılerde 

daima birinci olan çok nazik! 
Şu benim arkadasım iki defa 

evlendi, olmad., m<lres diye iki 
kadını idareve kalkmıs. galiba o 
da olmuyor ki, şimdi ü~ünc~ deta 

Şartname!er parasız olarak Ankarada malzeme da restnden, Hayo:ırpaş.ada 

tesellüm ve sevk şefliğinden dağıtılacak ür. ( 11558) 

P. T. T. Müdürlüğünden: 
1 - İdare ihtiyacı için 700 masa 300 duvar ki cem'an bin otomatik tele-

e\'lenmei'e kalkıyor. J fon knp;ıh zarfla ek!!iiltmeye çıkarılmıştır. 

Dedi ki! 2 _ Muhammen bedel •20 1000> mu\'akkat ieminat 1500 lira olııp eksiltmesi 
- Ne vaoavun? Bilmezmisin ki, l0/1/94l cumn günü saat •16» da Ankarada E\'k<ı.( apartr.lan P. T. T. umwn 1 

eyli c,·Jendiiiine. bekar da bekar j 
kaldı~ınn pisrran olur. müdürh.ık binasındaki a:atınalma komisyonunda yapılacaktır. 

3 - İsteklıler muvakkat teminat ın akbuz vey<ı banka teminat mektubile 
DE,.REDİLECEIC İHTİRA BERATI kanu.nt ve!:;ııki ve tt'klifi muhtevi kapalı zarflannı o gün saat ., 15,. e kadar mez-

1 
cTabı i~lerJnde varDkalarn besleme 

kür komi~yona vereceklerdir. 
urulünde 1!ilahat> h::ı.kkınd.::.k ihtira içın 1 

• 
4 - Ş...rtname1er Arık.arada C\•kaf a pa!"tmanında P. T. T le\'azım Istanbulda 

İktısat \'ekilletindl'Il istihsal edilmiş o~ 
yeni valide handa P. T. T. levazım ayniyat şub~ı mlldlulü.klerınden bedelsiz o-

lan 26/7/938 tarih \'e 2620 No. lu ihtira tarak verilecektir. 7522,. .10626» 
beratının ihtiva ettiği hukuk bu kerre -------------------·-----------
bcı~kasına de\·ir veyahut icadı Türki-
yede mevkii fii1e kC'ymak için salAhf - ÖKSÜRENLERE KA TAAN HAKKI EKREM 
yet verme teklif edilmekte olmakla bu ----------------------------
hususa :fazla mnlUma t edınmek isti -
yenlerin Galatada, Aslan han S inci kat 

1-3 No. lara müracaat eylemelerı 

ilin olunur. 

:Sahip ve netriyatı idare eden Batmuharriri 
ETEM iZZET BENiCE 

Baaıldığıyer: SON TELGRAF Matbaası 

duğu ilan olunur. 16516/870 

ALİ MUHİDDİN 
HACI , BEKiR 

Merkezi : Bahçekapı, Şubeleri: Beyoğlu, K.-.raköy Kadı· 
köy ve Mısırda Kahirededir. Batka yerde §Ubesi yoktur. 

' 
DE\ RE;lı.EcEK İllTİR.\ BERAT! ı- -İ~~~ıı- dür".iancl. icra mc•nurlu - 1 

cSellülr•z pudra~ ı ıııaline dair ı~la- ğuncian: 

hat4 hakkıııdaki ihtı:a itin İktısat VeM I Dairenıızln 940/3310 No .. h1 dosya he-
k.lletinden istihsal edilmii eılan 19 Hk- s.:ıbına haiz olup paraya c:evrilrr.esine 
ktınun 1938 tarih ve 2718 No. lu ihlira 
beratının ihti\'a ettiği hukuk bu kerre 
başk~ısırı:ı dc\'ir veyahut icadı Türki
yede mr\·k:: !iilc koyınak için sal~hi
yet veriicccf:i tekli! edilnıekte c•lmakla 
b~ hu~·u~a fazla malümat edinmek isti. 
yenlerin Gd.latada, Aslan tı:.n 5 inci 
kat 1 - 3 No. !ara müraC'':.-ı eylemeleri 
Han olunur. 

karar ,-erilen 80 liro k1ymetinde bir a

det yazı m<ıkinesi 14 / 12/940 cumartesi 
günü saat 9 dan 11 e k:tdar Beyoğlunda 
Tünelde Narmanli yurdunda 390 No. da 
ac;-ık arttuma surelile salılacağ-ı ve o 
gl.ın teklif olunan berlel muhammen 
kıyrnetın:n yüıde 75 il"Iİ bulmaz.sa 16/ 
12/940 paı.artcsi günü ayni saatte sa
ıı..lacağı i13n olunur. 

YAVUZ SULTA SELiM 
• r - - ~ 

Akmc.Iarın kırm11.1 kühihlarını 
ve sarkık yenclı ceketl~rıııı taru
dı.m. Hcpsı yırmı k~i kadar vardı. 

.Akoııcılar evımize cloğrn dört
nala gehyorlardı. Nihayet yanı -
l'.Il!.Za geldiler. 

karşısında kökleşlikce köklesiyor 
ve milleti din cephesinden de ikin 
ayırıyordu . 

O zaman İngilizlerle vanlıi!nnız 
bir itilaf, Araplara karşı zayıf ve 
aczimizi te\'itlcn ba~ka bır fayda 
temin etmemişti. Arabi,;tanın h~r 
kösesinde fitne ve fesat ocai!ı kay
nıyordu. 

Halif e/g!r Diyarında 
No. 69 \'azan : M. SAMI KARA YEL 

,ı: ---------------6 · Yavuzun en çok sevdiği Karabulut kimdi? .• 
Bu, on dört, on beş yaşındaki 

\'(X:Ukların çirkinleri de döğrudan 
doğruya yenıçerı ortalarına verı

Jırdi. 
İşte Yavuzun çok sevdığ. ve mah

remi esrarı tuttuğu Karabulut da 
bu devşirmelerden bıri ıdı 

Fakat bu Karabulut her nasılsa 
saray1 hümayun l"ı'oğlanları me
yanına giremeyıp acemi oğlan kış
lasına ayrılanlardan bırı olmuştu. 

Karabulut, güzel bır yüze malik 
deı;ıldi. Fakat. bedenen Jıarıkuli
de güzeldi. 

Anla~.Jan devşirme yayabaşıla
r n.n bu dılber ı;pcuğun vücut gü
ztoll ~ gözlerinden kaçmıştı. 
Yanız Sultan Selimin Mısır ve 

S"rive seferine U;tirak eden Ka
rabulut, ruhundaki hıristiyanlık 
ile ekleme rrüslümanlık damarını 
bariz b!;: suretle göstermişti. 

Karabulut, yenıçeri ocağ!I)a na
.-1 aLıodığını ve devşirildiğini, İ&
tanbul• nP suretle geldiğim, acemi 
oı:lan lw;lasına intisabını, acemi 
oğlan hayat·nı, Ml.'!ır ;.:r S uire 
referlerınc ıstinıkmi . '"" t R,._ 

isle olan münasebatını şôyle tas
vır edıyor: 

•Evimız dağbaşında b~·ük bir 
kule, her tarafı metrislerle örülü .. 
Bız dağlıyız, hıristiyanız .. Kinı

seden korkumuz yoktur. Çocük ol
mamla beraber babam beni cesur 
yetı.ştırmişti. Ben zannediyortlum 
ki, bız hıristiyanlar kimseden kork.. 
mayız .. hıristıyanlık dünyaya ha
kımdir. 

Bır gün, karşıki dagdan bir çoi: 
atWarın dereye doğru in -
diklerıni gördüm. Yanımda ya
naşmala.r<lan biri vardı. AtWarı 
görüp görmediğini Jı;lemiyorum. 
Y alruz bir aralık gözlerıru açtı. 
Dikkatle atlıların bulunduğu ta
rafa baktı. Sonra içını çekti. 

Ben, at!ılarn kimler oldutunu 
ı.ıezeınem~tilJl. Sordum: 

- Hıristo bunlar kim<. 
Hıristo titrek bir sesle: 
- Diklu.t çocuğum, kör mü • 

gün?. 
Diye bağır<lı. Büyük bir korku 

içir.de başım1 kaldcraralt daha clik
htl.> h~~h 

Bunlar, çok korkunç insanlardı. 
Hanı, bız dağlı ıdık? Kınıseden 
korkmaz hırıııtıyanlardan?. ''erede 1 
cesur oluşumuz?. Bütun babamın 
adamları bır yere sınmı.:, idiler ... Yazan: Jakender F. SERTELLi 
Hani ben korkmazdım·!. Neden 
korkuyordwn öyle ısc·~. Talat Bey "Bizi vurmak 
Dedım ya!. Bu Turk akıncılar1 

alelacaıp korkunç adamlardı ves
selam!. 

. . ı ' ıstıyor ar.,, 
No.65 

demişti 

Akıncılardan birı y anuna so -
kalarak: 

- Çekil oradan! dedi. 
Ben, aldırış etmedım. O: 
- Türkçe bilmıyor musun?. 
Dedi ve etı.ndeki kamçı ile ba-

bamın evını göstererek ıliıve ettı: 
- Bu, İspıronwı evı değil mı 

çocuğum?. 
Akıncının tavrı fena ha ide ca

nmu s~tı. Ne de mağrurane 
kon~yordu. 

Hıddetle cevap vcrdım: 
- Orava gıttığın zaman kimin 

evi olduğunu oğrenin;ın ·1• 

Dedim, o zaman akıncı bemen 
kamçısını kaldırdı ve: 

- Ne söyledın bakayım?. 
Dıye ıizerıme yürıimeğe başladl. 

Ben, ne yapacağınu şaşırmıştım. 
Diğer bir akıncının birdenbire a
tın sürdüğünü gördüm. Eyvah, o 
da üzerime geliyordu. 

Fakat. bu akıncı, bana yürüyen 
alwıcıy ıı bağırdı: 

Mekke Emın. ihtil:ıf pek veni 
ise. ikı av olsun beklemefre katla
nır. ondan sonra sikiivet vesilesı 
teskıl eden meselelerı bır araya 
topln·arak: 

•- Bu adam Hıeazı karıstırma
ita aelmis!> 

Der ,·eyahut bır başka kulp bu
lur. bazan doitrudan doğruva Ba
bıiılivc. bazan da Padı.şaha sıkavet 
eder· 

c- Ben. bu adamı istem..ivorum.> 
Drve bainrırdı. Devlet üzerin -

de sesi ve sözü en cok müessır o
lan hır sahsivet \•arsa. o da Mekke 
Eınırı idi. Şikayet ettıi!ı valinın 
derhal deitismemesine imkan yok-
tu .. 

Bundan baska. Halep ile Basra a· 
rasında ııôcebe halınde dolasan bir 
takım Arap asiretlerı vardı ki, bun
lar da etraftakı Aralardan göre
rek, kendilerınden baska hicbır 
ku\'\·etin esir ve mahkıimu olma-
ma~a calısıvordu. 
Şama pek yakın bir verden (Ha

:zarı Mevt} sahıllerine kadar uıa
nan o ııenis çöllerde neler olup bit-

havalideki huzur ve sükün tesadü
fıin lütfuna kalmış ııibı ııörünüyor
du. Hükümet bu havalidekı kabı
lerlerle temas etmek sövle dur -
sun. onları tanırruvordu bıle. Bun
lar hükumete 11<0 asker. ne verııı 
verirler; ne kanun. ne memur ta
nırlardı. Çölde serazat gezen bu 
kum sahrası sakınlerı. çölün haki
ki hakimleriydı. 

Bunlar vetmiyormus ııibi, bil -
hassa Dıyarıbekir taraflarına doğru 
yayılan csiilık· meselesi de dev
letin basında mühim bir dert ola
rak duruyordu. 

Şiilik itikatlarının adeta yeni bir 
din halinde Diyarbekirden Ana
dolunun ortalarına doğru ilerleme
sine karsı izharı aciz eden hüku
met. ııöze ııörünmiyen bir düşman 
gibi bu cereyandan da çekinivor ve 
topu tüfengi olmıvan •Şiilik. iti -
katlarını bile önl.,meite muvaffak 
olmıvordu. Bu cereyanın bır kolu 
da Musulda idi.. İran ahontlarıntn 
usul kapısından Anadolunun orta- I 
sına kadar sokrna~a muv~ffak •!-

Hakkı paşanın Londrada bulun
duğu sırada yaptıi!ı konusnıalar 
neticesinde cKüveyt. de bızden 
bütün bütün ayrılıp ıritmiştı. ~ :n
dan sonra Basrada hükfu'"" ~ıev
hinde baslı\'an cereyan~,-ı.r r .l va· 
him bir safhaya airh•or, Valimize, 
memurlarımıza her aün bin türlü 
hakaretler vapılıvordu. 

Basrada Nakip zade Talip bey 
ııaılesi de ı::ünde11J!iine ehemm!ye
tini arttırıyordu. Talat ve Cemal 
Bevler: 

cBu adamı şiddetle tedip etıne
Jiyiz! .. 

Demislerdi. Bu karar üzerine 
Talip Bey tazyika ba~layınca, Bas
rada müthis bir isyan vüz göster
mişti. Taliit ve Cemal Be:;.'.0 r mem
leketin her kösesini Selanik zavi -
vesinden tetkike alışmışlardı. Hal.il 
buki, Arabistanın ve bilhassa Bas
ra ve havalisi ııibi çok kuvvetli 
Arap aşiretlerile sarılmıs olan 
memleketlerin mahalli adetlerim 
ve yasavı~ sartlarını ııözönünde bu
lundurmak lıizımdı. 
Babı aliden Basra valis. 'le tel -
afla verilen bir mir 

Dinamik bir güzelliğe 
malikiyetinizin 

6 sebebi 
d c;('l fl. 

1 - 10 cazip renk, bep~i c · 
~· P aris modası, bunları kutunun or 

nndaki delikten &örebilirsiniz. , 

2 - Ev\•elce mümkün olduğu zanı 
hi1fl .. 

nedilmiyen daha ince ve daha 

Bu pudra cHavalandırılınış» tır. .... .. 
:ıı .. rJı.> 

3 - Yeni nefis bir koku, adeta. ~ 
sanın Midi havalisindeki ı;içeklerın 
kusunu hissetmiş olacaksınız. tef"' 

4 - Bütün gün sabit kalır. Zira 

kibınde cKrema köpi.Jğü> vardır ·ıt" 
. t .. kil ne rı. 5 _ Güzel cFinıma > ~un ıe-

ta tet 
gfır \'e yağr.- tr:!an, n~ de faz 

. 0, .... 3%. mu· t~t..'SSır u.•· ~ 
yeni v• 
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