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TILı6 

ltQlya Alman 
işgaline 

tığrar mı? 
ltalyaa pzeıeleriniıı diU.
den haUua meoıalUlİJl'laiz
lıjp anla~Jıy..,. Fqasl .reisler 
•iairlidir. Ordunun A.rna • 
"1ıtlukta ve LibyadaJU mu
•alfalı.iyeıaizliği de bu ıriairi 
arıı.,.mıt ve şeflerin cöde
tini cephelerden iç eflr.irı 
lıınumıye üzerine çevırmif
Ur. 

: ETEM iZZET BENİCE 

it.ıh muhakkak ki laribU.lıa ve 
nia e.n aıubım doaıı.ıa aok· 

,1·1tıdan birini yaşıyor. 
•hranaan Yunan ordusu her 
b11u daha ııavletw arttua-

'.lıe.ı .\rauutluk içiııde ilerliyor. 
ı., •len, Avlonya da ele ll"'iiril
l • loııra hemen hemen Arna
. qtıın lıalyaa ordwıuouo balı.i:d.,. temidenmesinden başka 

, ~ • Yapılacak İf kıılıruyacaktır. 
'•bluataJı.i vuiyele ıeliace; 
i.'-L.rm b.ı..edip edip de bir 
q Clrneğiııi veremedikleri •yıl
bvbı· rlılinin asıl cilvellini 

1 ve en ciizide Jıalyıuı !ukala
n darouıdaiw edilmesinde ııüıı

lııcilizler karada, havııclıı, 
) ~lı.i muvalfakiyetleriae ye
~ satııalar ilive eder..& iluli-

1 • 
~~llil mathaah her iki cephe
:""oa ıelea inhizami muvar
Ytlg,izfikleri efkarı umuıniye
.lrtıı. aalr.lıyama.mak ve bilikis 
t~ llınu.miyeyi teselliye .sevke
' ll"fl'iyat yapmak mecbw:i-
1•de kıılınııjlardu. Yine bu neı
·~ fekJınden halk anısında 

IZ!ij:ia, ademi memnu.ulu -
•Ordu ve faşizm aleyhinde ha
ıı .. ı.. ı...~J·~ eldui;u aııla
lıtadı.r. İlalyıuı ııazetelerl 
Arasında maneviyatı bozan-

·~'<, Panik yapmak istiyenlerin, 
· ( )'aratanlarıa orta ilnıi ol
~l 11 kaydeylemekle ve bu auııfı 
t 1. •Ylemekıedirler. 
'fıst reisler herhalde bu va
•t lr.al"'8ında ainirlidirler. Or
lltı ber iki eephede ı:österıliii 

...... ~ l>ıuvaffakiyetin üzerleriııde 
• ıı:etirdiği inkisar ve hayal 

~111.ııa inzımaw eden bu iç 

11 ~n hiç §Üpbe yok ki, ıioiri 
ı "lllı§ ve §"ilerin gözlerini cep-
'ı~t-den ziyade iç efkarı ıımumi
ıı' lutmıya çevirmiştir. ::be ıirmekle biıhin hesapla

Y•uuııw.ıanaı 1.ıleo ve ıuoe-
\~ &ore.u riı.,.,.. tiııulı yirmi yıl

ı...rı lıutwı ı:ayrellerını üzeri
ı.1•ı...u eUıkl.,..ı ı .. ~yı ve 

lı.,ıyayı kwlllDak ve kw:tar
~ıuu .. Je ıonıauyorlar. Aıı
clıuuıııeki cveyıuıların ve 

,ıı.... vu.iyeti.ıa, wdu ile fapst 
\ 

11 ara1111clalu mıinaı.ebet tar:ıı· 
~ lı.ıı ıı:ay.ret.ı.a .muvaUaluyet ve 
lı,11lıi "'uvallakiyetı iıurı»de Ç<>k 'llll leoıui olıu:aiı atıka•clır. 
\,: rııhiyall ve etı.an u
~"llıiyeln akış ;.uı..oıuetinde 

' ~ '1ıııı çıc cibôclırler. t:&~r wnwni 
ı/ ~ •ı...ı ıııtıkamele dounıiı, bu

~~Y~sa yeııi ıııd.ıııe de bu •çıi• 
\\ı ke.ıdıaıni ıur'ııtle cösıcre -

• ~it it, llerbalde vazıyet ~ok diiL
' '*Yan bll' uiba ve donunı 

~, ~I ıçiade J.ulUDIDakladU' \C 

1 
ltıaıı bll' zamaıı aarlııula ha

l~llfı.isaflannı Ji>sterttelı.lir. 
Ya, daha dotna 11adesi ile 

'~'""'- ~~Ult.&1 Uu,.t •C h'-'-'U u._c .a~· 
<ı 'aıı ile mucaclelc b...tınde. hem 
~~~C•here ve lluııaııı>tıın ıle 

ôltebeuın en talıh>ız ve en 
1\ 1~.l bır safbuıuıla bulunur • 
it ır de Alınan ışgalı ıbtımııli 

tıı~a Çlkmış buJunm~ILtııdır. Bu 
'ıı iti al.ı.cden baberlerın ne 
\t~e kadıır doiru olclıı&u he· 
~ ili deiildlr. 
~,b"-t İlalyaDID Arııavvtlıdı ve 
~· 11&&1aJu hezıwel.ı.adcıı başlıa 
li,~1llıle ele :Uuol vu.lı.ua ıelclıiJ ve 
~i llıe bllljladıtı ıaluıklı.ulı. eyi.,.. 'lj llııda Almaayıuuıı boyle bll' 
\~ harekeıiııe te~bbıH etme • 
Aı 11 hak.ı..ııe endil'l edilebilir, 

';"ll•tıya, aihayet takdir etmek-
1ı ~ ~ ltalyaDID çiiziılmesiıadeıt 
~lıt •glüp edilmesiııden sonra Jo

i .te ve miıttefilıleri bütiin güç
~,1~e lı.eadiM_inı bıedef ittihaz rde
' ~ •dir. Almaayaya taarruzu..ı 

~~ ~.~lay yolu ıse cenup, hal) al' 
ı.i~_.; "l.ı •dasınm uğ ve sol böj:iir • 
fi' it, Bu itlbula lıaı~ anın çö-

• 

E'N-ı 

-
lncfüd,,,. IJh,a ~ ıbdi. Ba harita4a Mmr - Lib;ra Jımıbıd:n "9 prp ~ki harekit aahaa 

görülüyor. 

ltalyanlar dün 
Libyada 24 tay-

T rablusgarp 
limanı dün 
bombalandı 

Limanda bulunan iki 
harp gemisine isabet 

vaki oldu 

/ Roma radyosu 
J vaziyetin ciddi 
olduğunu söyledi yare kaybetti 

lngilizler Bardiya 
ve Sollum liman· 
larını tiddetle 

bombaladı 

Bu limanlarda 
mühim hasar 
vukua geldi 

Kahire 18 (A.A.) - Hava lruv
vetlerinin karanzahından dün ak· 
sam blldirildl2'ine ııöre İnıtiliz 
bombardıman tavvareleri Bardiva 
limanını bombalamıı;lar ve mühim 
!ıasaraı ika etmislerdir. 

Keza Sollurn limanını dahi mu
vaifakivetle bombardıman etmiş • 
!erdir. İnııiliz avcı !avareleri ta • 
rafından 24 İtalyan tavvaresi tah
rln edilmiştir. Yalnız üc İnııiliz 
tavvaresl kavıntll'. 

Bardiva limanı ııeoe donanma
nın bir taarruzuna maruz kalmış
tlr. Mukabil İtalyan hücumu mu

( Devamı 3 üncü sahifede ı 

Asmara tayyare 
meydanında 

yangınlar çıktı 
Kahire 18 (A.A.) - 13 kinunu

evvel ııecesi, Crolone limanına ba
va kı,ıvvetleri tarafından ınuva.ffa
kivetle hüc-.ım edilin.istir. 

Bütün bambalar rıhtım boyunca 
ııatlamıshr. 

Trablusııarı:ıta. donanınava men
sup tayyareler, limanda demirli bir 
.ıemlve iki tam isabet k.-.iefmı:;
lerdir. Diber bir ııemide de sid • 
detti bir ı.nfil&k vukua ııelmistir. 

Sarki İtalyan Afrikasında, As -
ınara ve Goura bombardıman edil
miştir. Asınara'da bir tavvare mev
danında yerdeki tavvareler etra
fında obüvük vanınnlar çılmnştır. 

İnı?iliz hava kuvvetleri Eritre ve 
Habesistanda blr QOk kesi1 ~!azı 
vaJ)llll$]ardır. 

Alarm tecrü esi 
bu hafta yapılacak 
Alarm gece ve gündüz, 24 saat 

fasılalarla devam edecek 
Bu bdta içinde vıllyet!AI '°Plmacak ı 

lıoınlsyon oy sonuna kadar T&Pılan u-ı 
mum! hava denemeolnin &ünilnü tesbit 
edecektir. Deneme &:ıilnıüzdeki ayın bı.. 
rincl gününe kadar muhakkak yapılmıı 
olacaktır. Denemenin en mühım husu· 
•IJ'ett 24 saat devam edecetı v~ bu miıd 
det zarfnda müteaddJd a!Arm ilarct.i 
verilerek İstanbul halkına tam bır aunı 
.barb zamanı yaıışablacaktır. 

llk allrm ıtaretı bır sabah 'ft71l ak
eam verilecek ve bundan sonra hal\ ve 
pa&f, altf;. ..orwıına ekipleri tıon bir 

barb halinde oldubı llbl buır bulıına
caklordır. 

24 oaaı içindeki ıece ve f{lndflz ..,.. 
hir üzerınde tayyare filaJan uçaaılı: ve 
bunlanı ltarwı ııehlr aktif surette milda· 
faa edilecett &ibl pasif korunma ekip. 
Jerl ve lth.iye de her alimı ifaretinde 
faaliyete ıeçecel<lir. 

Allrm lpretlermde hallt derhal a
lmaklan kaçacak ve seeeıerı de dertw 
11ıklar mukelenecektlr. 

Vili;Jeı seferberlik müclürlltQ limdl· 
den bazırıkara başamışt.ir. 

Bursa civarında sel!_~ 

Kemal 
a 

aşada bir 
e · ·u ast! 

Hanife deresinin taşan suları 
bir köyü istila etti 

Anadolu ajansının bildrdilıne ıöre J 

p:ldell.1 7&tnıurJarm teeirıle, Sımav ta)'J 

ile .Kara çayın ovuuıdao akaıı .Ha
fn derem bırer ıedik açarak bazı yerle 
lr lııbla etmıflenlır. Bursa vaıı.. Refik 
Jtoralt.ıın ve Jandarma komut.ıını su ba

an yerlere ı:derek ıedbır almış1ardır. 

Mustafa Jteınalpıışa kaUbaauıdan ıe.. 

- Sımav Ç8,11 1 - 20 sanı.m ;Jlll<· 
oeımıııır. 

Kuııb<ı lçlndelı:i pdilılerdm lılrını a
""' au1ar bır maba!ı.yı lııUU ewıtlorm
derı bUJ nler ııo.aıbtmıştır. 
DurumkÖ;Jll ele ~ -ten. .w.anıım 

FINDlK BtlYOKLtl(';tlNDE DOLUI 
Tireden bıldırıldleu>e &öre de kazaya 

yagmurıa berabeJ' fı,.Jıl< buyüklıltwıde 

dolu dılfmuıtur. Tobrau, Tire ve Ba,.ın 
dır 1ıazaJanııda bazı anw .aııJar altında.. 
dır. 

Ac:tna ~ilan ndırt de yQbelmlf
.. de 11011 dakik•da aulaı· ı.,_ bqla-

ÇÖKEN EVLER 
Beyleri>eyinde Abdullahap mahalle. 

tinde Serlıle aıd ikJ kaUı ahpb bına ile 
tlsl<üdarda ln.ltıW> mahallesınde Sani
:JCYe ald evın çatısının arka kısmı dııa 

1 

ltalyanlar, lngiliz 
muvaffakıyet.ni 
itiraf etmeğe 

baş adı 

Bunun aebebi 
lngilizlerin 

çokluğu imiş! 
Roma 16 (A.A.\- İtalyan rad. 

yoları Lııriliz muvaffakiyetiui, 
kendilerine nazarıuı Britanya kııv
vetlerioia adet ve maleryel itiba
rile daha çok yüksek olıııasuıa 
atfediyorlar. 

Roma radyosu spikeri, vuiye • 
-tin ci<ldiyetini itiral etmekle be
raber, bu muvalfakiyetin ya.kın 
,arkta yavaş yavaş inkışal etını:Jı;
te olduğunu söylüyor • 

DON!...NMANJN YARDIMI 
Londra 16 (A.A.>- Amirallik 

dairesinden bildiri\diğine göre, tıı
gili7 Akdeniz fılosile bava kııv -
vetlerl Sidi Barrani ve Bardiayda 
bulunan ukeri kıtaat ile teşriki 

mesai yapmışlar ve harekitı a ... 
keriyenin idaresi üzerinde tesir 
icra etmişlerdir. 

Muhtekilcre 
verilecek ceza 
şiddetlendirildi 
Sürbün cezaları 5 yı'a 
çıkarıldı. Muvakkaten 
dükkan dc:ı kapatılacak! 

Muhleklrleria daha aıkı takibi için 
bugilo vallnın ttlaliiınde fiyat mllnka. 
be kom,7onu :fevlı.alide bır toplanb 
yacakbr. 

Dif:er taraf-tan milli korunma lı:anu

nunda :Japılan Teıu ladilAUa ıhtik4ı' 
suçlarının cezası arttırılmış ur. Ezcümle 
mub1eldrler 500 Ura-tan 5000 liraya ka
dar a~ para cezaaile beraber 2 ,,.. J-l'IO 
beo ,.ı kadar aürgun "" "'le lt<%lye edi
lip malları da miısadere edJlecelrtlr. 

M!ıfleriııin ,muhbınn ,....cıya verdJei 
para derhal milştert7e ıadt. ohmacaktır. 

Muhtekırln temin etmek 1"ıediğı men 
faat mikdar pek aıt ve lıa!lt a ... 25 !ıra· 
dan 250 ııra,.a kadar para ceza,;ı ve 7 
C(lndcn 1 aya kadar dilltl<ta 'ıılpama 

cezas ffrileccktir. 
Bazı haller<!• d!ikkAn kapama cezası 

2 a.va kadar uztılbilecektlr 

• • •• ı~· _ ........ 

~SK~R ·G.O~IL~J 
C E"P HELER-.. 

Libyada müda· 
faa hattı var mı? 

İneilız kıt'alan Mısır tOPrakla
nndan Llbvava ııirdi. Vaktile. İ· 
talvanlar. hududun biraz ı<.-erisin
de bır müdafaa battı vaıınuslardı. 
İnııiliz ta&ITUZU, burava kadar 2el
ııUstir. Eıter İtalyanlar, bu hat ö
nünde de İnıtilizleri durduramaz -
larsa. bütün Llbvanın isııali ancak 
lui'• ıbir zaman meselesi olacaktır, 

Yunan resmi 
TEBLIGI 

''Bazı yüksek 
tepeleri 

iıgal ettik,, 
Yunanhlar yeni
den birçok harp 

n-alzemesi 
ltinam etti 

I
Muvaffakiyet

lerdevam 1 

ediyor 
Atına 111 (A.A.) - Yunr. 

r""mi tebliği: 

Bir Kaymakamın bir haftalık maaşı kesildi 
~_..;...;..;;;..~.;;;....;;;.....;.;...;~~~~~~~--·~~~ 

Memurlar halka iyi 
muamele yapacak 

Ordumuz mevzii bir çOık 
muvaffakiyetler kaz&nltllflu. 
Bazı yüksek tepeler işgal e
dilmiştir. Bir çok mitralyiız ve 
motörlü v1111talar iğtinam edil
mişir. 
İNGİLTERENlN YARDIMI 
Kahire 16 (A.A.)- lngiliz 

hava kuvvetlerinin li'un11n 
harbine devamlı surette mu
avenette bnlnnduğıı bnradakı 
İngiliz hava kuvvetlerı mer· 
kezine bildiriliyor. 

Bir iş sahihini odasından atan bir 
nüfus memuru da cezalandır:ldı 

Asırdide tünel 
artık buharla 
işlemiyecek 

htanbulda mevcud biltüıı busud 
fııbrilta vı ~.a1!ıların elektrUU. tahrilı: 1 
edılmekte oldu&u bır ıamanda elektrik 
umum müdlil'hıgüne bağlı tiıoel 11ıeı

meainde tünel arabalarının hliıl buhar· 
la cer edilmesi do&fll buJuwnamışur. 

Beledıye murak.ıbJerl de sehı.r meclwne 
Yerdikleri raporda bunu tenlud •tmlller 
ve: 

•Esasen hurda bir bale aeinuf olan 
bu buhar lı:a.ıanlarınm kaldırılmıw ıa-
1.JJDdJ.r. 

Eler ah...ıl hazıra do!.a,...ıle bunun 
da şimdiden Jcnısı kabil delılle lmkaıı 
lnında me'Lk.Qr kd.rda kazanın 7eri.ne 
elektrik lltameai için şimdıdea ı.etkll<

ıe,.., baJ!.anmıuıı maUubdur> dem.ıııler

dlr. 

Belediye ttlalll!; tünelin bu lplldal 
fel<linden kurtarılması için lcab eden tel 
kiklerin bir aa evvel lcra.auu alilıada
darlardan istemiştir • 

Sarhoş müşteri 
avlıyan bazı 

genç kadınlar 
Zabıta; Bevoi!lu ve !stan'lıulun 

bazı ıckilı ıı:azınolarında ııeceleri 
bekleserek sarhos müsterı avla -

Halka ve iş sahiplerine azamı ne-\ 
zaketle muamele edilmesi Dahiliye 
Vekfiletince mükerreren resmi da
irelere bildirildiii halde ibıızı kü<;illt 
memurların formalitelere istinat 
ederek müskülat çıkardıkları ııö

rülmektedir. Vekalet; bu kabil me
murların şiddetle tecziye edilme • 
!erini ve is sahinlerinlıı en }cücük 
bir sikavetine bile meydan veril· 
memesini vilavetlere bildimıiııtir. 

Diı'!er taraftan Karacasu kavma
taını B. Şefik ~ın; istida vermek 
üzere kavmakamlık odasına ı;ıelen 
Kübra ismindeki bir kadını ilin ka-

ltarak dısan atmak suretlle feıı.a 
muamele ettiib mülkiye müfettiır 
!eri ıahkikatile tesbit edilmistir. 
Vekfilet is sabfüi bir kadın vatan
dasa suimııamelede bulunan bu 
kayııuıkamın; bir hatalık maasm•• 
lı:at'i suretile teczlyeşini tasdik eı. 
mis tir. 

Bartın nüfus memuru Nusret O
zan da bir nüfus işinin takibi sıra· 
sında Kayaceyliın kövü muhtan 
Hakkı Buluta hakaret edin tokat 
atmal!a kalkıstıihndan bir haftalık 
maaşının kesilmesi ve siciline kavdı 
Dahiliye Vekaletince kararlastırıl
mıştll'. 

Milli orunma 
nununda ta i at 

• 

Kira bedelini arttıranlar hak
kında yeni hükümler kondu 

Ye .. I hükQmlere göre, devlet, ldhelat 
v e ihracet mevzularını ele alabi e:c k 

Milli konınma kaııwıunda tadilit ,.._ 
pldığını yazmıştık. Buııüıılerde Bü;Jük 
Millet Meclisinde &öiüı1llecek loan ye
ni JA,yihada il inci maddesine ı6re b!l
kümet, sana;J1 ve ınaadin m1l-1erl
nln mamullerini ve latihsallerini ve ~ 
halAt maddelerini normal maliyeUer!ne 
,.ılzde muayyen bir kAr ll~veolle mUba. 
,.aa edebilteektır. Ve bu mallum llllk0-1 
mete teslimi mecburldır • 

Hükdmet, bunların satma, tevı.. w 
aevk, lop!.ama lşlerile iştipl edo~i lır. 

Hillrilmel hariçten mal satın alı)J 

bunların levıi. A Uş, toplama ~Jerile 
ujrqabllir. 

Yeni IA;Jibada kiralana ıırttınla
eajı hakkında d milhm hükümler vrdlr 
ve ezcümle kirlar htbr sebeb ve bah1m9 
ı. arttırılaıru;yacatı &ibi icr mukavel .. 

(Devamı 3 üncü sahifede) 

mağı kendllerıne ıı:ecim volu tutan D H k H h k l e 
!:t"~~IS~l~~ şiddetli bır mÜca• I un u spor are et erı 

Dün ı;ıece ani kontrollerde muh-
telıf ıckılı ve calınlı verlerde bu · 
kabıl 10 ııenc kadın tutulmustur. 
Bu sabah sıhhi muaveneve ııonde
rilen bu ııenc kadınlardan ~ i züh
revi hastalıkla mallıl cıkmıstll', 

Kalb durmasından 
Knsımpaşoda oturan J.fuırtata kız1 Ra ... 

bıye kalb sektesinden düşüp ölmüştür. 
. 

1 KISACA 

Tarihi isimler ve 
tarihi roller 

Bizim mahut arkadaşla konu • 
lfllYOrduk da, 

- Tarihi isimler ve tarihi rol
ler üzerinde müşterek bı.r misal 
verebilir misin bana?. 

Dedi. Düşünmeden: 
- Mesela •Tepedelen•
Dedim ve, ilave ettim: 
- Herhalde hu ııehlr tarihte bu 

ismi almak için bu yo~da bir rol 
sahibi olmak gerektir. Tarih te
kerrilr ettiğine göre adların ye 
rollerin de tekerrilTünü larihle 
ıni~ıe.,.ı. aıldetmek l&vmdır, 

•• 

Lik maç
larıgele· 

cek hafta 
yapılacak 

Lik macları t"° 
hir edilmıs oldu
~dan dün şeh· 
nmızde futbol 
karsılasmaları va
nılmamıe ve ııü

nün sı>Ol' hare • 
ketleri valnıı 

boks maclarlle 
Sisli sırtlarında 
icra edilen Itır 

kosusuna mün • 
hasır kalmıstır. 

Okuvuculan • , 
mu: dünün suor 
hareketlerine ait 
haberleri ücüncü 
sahıfemizde bu· 
lacaltlardır. DhıJdl Mlıa ıqjjebablarma llöra.k Mea iki Q9rnl 

• 



iMTiHAN 

SALONU 

Üniver.ıite idare&i, beş yü.z 
kişilik yeni bir salon yaptır
mış .. Gazetelerin haber ver
diğine göre, münhal memuri· 
yetler için talip olan namzet· 
!erin müsabaka imtihanı da 
burada yapılacakmıt! 

O halde, &alonu çok dar 
İn§ll etmİ§ler .. Çünkü, üç kifi
lik münhal için 1,500 kiti ta
lip oluyor .• 

RÜYADA 
MULAKAT 

Dostumuz Ali Naci Kracan 
muhtelif ga;ı:etelerde harıl 
har;) yazılar yazmağa bll!la
dı. Dün: <ıRüyada mülakat» 
b~lıklı bir yazısını cördük. 

- Tuhaf, dedik.. Na.sıl 
olur?. 

Eizim Omıan Cemal ilive 
eHi: 

- tabi, dedi, evinden dif&
n çıkmıyor ki •• 

Her oturduğu yerde yazı
yor. 

BiR FİNCAN 

KAHVE 

Bakırköyün4e, 22 kilo kahve 
aaklıyan bir bakkal tevkif e
dilmi~. Fakat, adamcağızın 
niyeti ne idi, acaba?. Sakın, 
te ;iUf itinde acele edilmiı ol
masın?. Olabilir ki, bu stokla, 
bü ün İstanbul halkına baba
sın:n hayrına, birer fincan 
kahve ikram etmek istemİf
tir. 

ZENCiNiN 

MALI 

Bilmem hangi it ıçin vergi 
tııhahkukları Üzerinde ted -
kikler yapılmıf.. Görülmüş 
ki, Jıtanbulda, ayda 4 bin 
liradan fazla kazancı olan 
380 vatandat mevcuttur. Al
lah arhnın, gözümüz ycık .• 

Diyeceksiniz ki: 
- Peki amma, ne diye 

bahsediyorsun?. 

Ermeni 
evkafı 

!Ermeni ve Musevi ev
lk fını idare için müte

vellilik imtihanları 
açıldı 

Evkaf müdürlüf(ü ekalliyetlere 
ait vakıflara tel< mütevelliler ta
yinine devam etmektedir. Geçen 
gün yazdığrmız bu k"bil evkaftan 
tıaşka asaiııdaki Ermeni ve Mu -
.ııevi evkaia da te.lı:. mütevelliler ta
yin olunacaktır. 

Taksimde Sürı>aı!GP hastanesi ve 
Düşkünlerevi ve sair müstemilitı. 
Beyoj?lu Üç Hocan Losavoriç ve 
Sürıı Harotran kil.isesi. Esevan. Do
laı>dere mektebi ve Şisli mezarlısh.' 
Galatsda Losavoric (Cercis) kili- l 
sesi ve mektebi. Hask~y Meryema-

1 na yetimhanesi. Hasköy Surp İ.ste-1 
ııannas kilisesi ve mektobı ve me
zar!ıliı, Feriköy Sürıı Vartanas ki
lisesi ve Meremetcivan mektebi. 
Ortaköı• Ermeni kilisesi. Bovacıköy 
Yeril; Manl!anes kilisPsi. Besiktas 
Ermeni kiliaesl ve mektebi. Kuru
ceşnıe Sürıı Hac kilisesi ve m k
tebi ve mezarlıi?ı. Yeniköv Hrrye
mana kilise ve m<?zarhih ve !stinye 
Sürıı K:ırabet Enneni kılises.i. Bü- 1 
yükdere Sürıı Hirinsirna .kilisesi 
ve me:z~rlıfrı. Galata :ı.Ius(:vi cema
atine ba:l• \•akıflar, Ortaköy mu -
sevi e<>nıaatine bağlı vakıflar. Has
köy • f119evi cemaatine ba~il vakıf
lar. Galata - Beyoğlu Musevi Es -
kinazi cemaatine bağlı vakfılar. 
Stsli Kara~özvan yetimhanesi. 

Taliplerin mıtihanları avm 19 wı
cu ııersembe günü yapılacaktır. 

-----0----
Finlandiyadan ya.pılan davet 

Finlandiva kavak ledcrasyonu 
beynelmilel federasvona dahil bü
tün milletleri, <bu ar dl Türkiyeyi! 
2 m;ırt 1941 tarih:nde Fınlaııdiyada 
Lahti mevkiinde yapılacak atlama 
ve kayak müsabakalarına davet et
miştir. Davet. tetkik edilmekle be
raber istirak edecei!imi.z pek muh
temel >!()rühnemektedtr. · 

Bağdattan istenilen 
nümuneler 

Ba.Pdat şehrindeki maru( bir ti
carethane ticaret at1!$Cli~iz va
sıta..ıle t!earet odasına müracaat 
ederek mühim mıktarda kestane. 
armut. el.ma ej)i vag mevvalar 
almak istedii!ini -Oildinnis ve nü
munelı?r i:>ten1istir. 
Kevfıvet tüccarlarınu7.la Bursa 

ve Ni~de ti<:aret odaW:ına bildi

2 ihtikar 
tevkifi 

Talihsiz Museviler 
Nazi rejiminin en aiır sili.mi 

yiyenler Muııeviler ol<'u. Zavallı
lanıı çekmetlilderi sıkıntı yok. Bu 
rejime az çok karabeti olan mem· 
leketlerde de, Museviler türlü şe
kil ve SUtttlerle tazyik ve Slkıatı 
altmdadırlar. 

Pahalı kumaş satan iki 
manif at\!.racı sorgulıarı

ın müteakip tevkif 
edildiler 

Almanyadau başka İ!alyada, 
Romanyada, BulgaristaJı.da, h.ıtli 
Fransada, Muuvilcr ,diğer vatall
daşlarm .sahip olduğu bir çoJ< hak
lardan mahrum birakıldt. Bazı 
memleketlerde kapı •iışarı edildi. 

Silivri önünde batan köhne yel
kenli içinde boğulan t:ılihsiz fu
sevilerJAıı bahsetmek io.tiyerum. 
Bilnlar, malüm old~u üz.ere, Bııl
g:ıristani\:ın Çlkarılmıştı. Filistiae 
gideceklerdi. 

J.lofor-.üz, hurda, kiiçüctik bir 
tekne iic, hu kış gii.ıiiııt!c yola ;ılr.· 
mak için ,i.·ı~anın, ne :ıd:.r · ca -
nından bezmi~ oldul\>u tıkdir edil
meli. 230 bcdb~ht öldü. lfortarılan 
1%2 ki~i de basta ve bitap bir l>ııl
t!c. 

Sultanbamamı civarında mani -
faturacılık yapan Jak Koıhen ve 
Yorgi .isimlerinde Ll<i tüccar ııahaıı 
kwnas satarak ihtikar yapmalı: su
c;ile müddeiumumili2e teslim olun
muşlardır . 

Evvelki akşam 7 inci sor~ h!i
iı:imliğine verilen suçlular sor<!U
Jarıru müteaokıp j?eÇ vakit tevkif 
olunmuşlard•r. Muhakemeleri mev
kufen yapılacaktır. 

: lstanbuldan ltalynya 
derilen torikler 

İtalyava limanımızdan balık ih
racatı Bu]Jtaristan yol'!'! vapılaca
lından bu voldan ilk torik partisi 
evvel.lti ,ı.rün m<>törlerimizle Var -
naya ~önderilnıiRtir. Torikler Va::
nada Dekliv"n İtah·an balık va -
~nlarma vü.'<IPnec<'ktir. Bu torik
ler bch.-r cifti 90 kuruştan satıl -
mıştır ve hepsi ,7000, çifttir. 

Türkiye ?.fu~evH , r i. b!r yiyip, 
hallerine bin şli' ür etm.-lidlr. E
sas ~~kil~ t kaı:unuınuzun bil -
tün hükümleri çerçeves• içinde her 
nevi haklan ic;htadr ediyorlar. 

....,_~~ ................ ~l~•HtH•~·~·---·····--~ı 

Oi.in .·aıa.n bu kort:_?ık: zaruaıım

d~, Tür!<iyeden daha rahat, Tür· 
kiyeden daha bolluk memleket ta
savvur edilemez. 

Ben, l\lusevilcri severim. Fakat, 
heıncn şunu ilive edcylın ki, on
larla. maziden veya halden, hiç 
bir karabetiın yoktur. 

Musevileri, canlı, müşahhas bir 
ba:val.mektebi olarak telil<.k.i eder, 
onun i<;in scveriu1. Tuttnklnn i1te 
sebatla çalışır, mutlaka muvaffak 
olurlar. 

Cumhurtyet Tiirkiyesi, Musni 
votandn~larınnzı, müslümaa Türk 
vatand•şlardan ayırdetnı-'2:. Bina· 
eııaleyh, Musevi 'at.andıı.<ların da, 
her nevi yurt ve memlel<et hiz
metinde ve (Pdakiirlı~nda, ayni 
im: ve sırayı benimse• 'ltti la -
zımdır. 

REŞAT FEYZi 

(BüçüK HABERLER 1 
* Edime emniyet m•)dtirlüğime Trak

ya um.um milfeltiflii;'i emniyet müşa
viri Ahmet Rifat tnyin olunmujtur. * Namık Kemal. Mehmet A..ltlf, Ab
dülhak 

0

H!mlt, Tevfik Fikret gıöi bil -
yükler için her yıl ue;':i~ 5 - 10 senede 
bir ve muaızam ihUfaller :r•pılması 1 

kanrla$tınlmlstır. 

Yured'.l.~: 

Tüı !-c ordu!"1Jna gilvendiğin gibi 
Türk p~rac;ına da güven. 

ULUSAL uı:oso:tıi Vt: 
ARTTIRMA Kl'Rt..-MU 

1 

POLİS 
u: 

l\f AH KEM EL I~ R 

Boyalı ispirto 
icen sabıkalı 

• 
sarhoş kadın! 
Sarhoşluktan birkaç defa ceza 

veıniıi olan Hidayet isminde 40 ya
sında sabı.k:ılı bir kadın evvelki ge
ce yine Aksarayda rezalet clkar -
mıs ve dün Sultanahmet birinci 
sulh ceza mahkemesine verilmistir: 

CBun<lan evvelki son marifeti bir 
karakolun camlarını kırmak olan 
Hidayet bu scler de boyalı .ispi{to 
içmiş ve sonra aska ı:ıelip ~av
da •berber İsmailin dükkAııındlllri 
caınWı \-ere indirmiştir. 
Mahkeıoede bile ayılmamı$ olan 

Hidayet hakime demistir ki: 
•- Ben seyyar ~kar bir .ka

dunm. İçlrive 'bayılırım. Dün .ıece 
de bnvalı isııirtovu fazla ka(mimı. 
Bir dülck'.ı:ım camlarını yere i.ııdil'" 

No: 2.7 Yazan: RAHM VAİGl7. 
;;;..;;.;;;,;;.._~~~;.._-~~ 

Deniz Fedaileri 
OSMANLI - İTAL YA HARBiNDE TRABLUS

GARB ve ADALAR MUHAREBESi 

Nihayet donanma boğazdan girdi 
Saat on ikiye k1ııdar on mille sey

reden anafilo sür'atinı on dört ıııi
Je arttırdı. iki saat te lıiiylere yol 
alınmasını müteakip •aat ıt,39 da 
ırotn ü:urinde filoyu karşılıyaıı 
Basra torpit- şu m.olW:ııatı ver
di: 
•- Saat on bird..u!ıeri Sıl:ri fe

nerinin beş mil açı:iında, yıldız 
kerte poyraz iizeriude ve fener ile 
Bababumu arasında ~arn;;ı,ut ya
pıi<!L Hiç bir Qoll&ruu .. ya veya 
harp g.emiMne ve e.iLınıe tc!;~tlüf 
ed.ılmcdi. Y;Jruz ayıu istıkamette 
iki .'lvuslurya töcaret ı;.emi>i gö· 
rtıldii. E b!u ııarbe vğru ilerli -
yo<lardı .. MarUütun bwıdan iba· 
rettir. Vuifcme \levanı edôyorum. 

O gün ve geçe devam e<!en ib
tiyatlı >ütüyü~, .l\tidilli adasının 
iç tara{nıdan da ge~aerck ertesi 
gü ü - (3 teşriııievcl ı911 p:ızar
k5') - ınuva!fakiyetle boğaza gi
riluıiş, 4.4.;l de N-.ral·a \IU'iıll'Ak de
nıir mah~linde sür'atini ke!,JllİŞ, 
4.51 de Amiral gemisinden verilen: 
~ Saacak demirini !unda!. 
Euırile denıir atıfnustı. 

Donauma şiındi ne yapac~ttı? 
Arhk vazifelerilliu uihayet lıul-

duğunu ileri süren İngiliz taliın 
he)·eti mensupları, ne7.aret dıvan
hanesindc çalı~acaklarını sö) liye
rek İstaııbula dönmek istiyorlar
dL 

Ciin kararnıağa ba!larkcıı hıi.!a 
de\'31n eden bu milnokaşa . Tahir 
Beyin: 

- Donaunıa emil' al:tıak ve harp 
vaziyetine geçmek i.izere no.ban
larını tamamlamak ıçin lstanbula 
gidecek .. Birkaç güıı daha bıırııda 
kalınıs!. 

Sözlerile nihayet buldu. Saat 
19,35 donanmaya "Verilen cn,ir: 

- Bütün ltıkları söndürünüz .• 
Ge<:e ınüdJfaası halinde kalacak
"mn:!. 

Ahkllmına uyularak tertibat alı
nırken Taşoz ve Yarhisar destro
yerleri boia:z methalinde kara -
kola memur cılildi. Donanmada 
bir intizar devresi başgöstcrw. 

Harbin ilk safhasına ait mahi
mat her taraftan yeni hildiselerin 
ihbarile genişliyerek Oswanl• hü
ldlmetine geliyor, yıllan:a bakım· 
sız bırakılan müdofaa lr.u\'elle -
rl:n.in §İmdi işe yarar lıir iş göre -
medikleri esftfle an lu~;vordu. 
D<ınanma kumandanı Tabir bey 

Ç•n!akkııle boğaz lımmaııt!anlığt ile 
ya!Jlığı teı'!'1:>Lı hemen İstanbula 
horel<et edec:cgini söylemiş, hatta 
~eşrinievvelin yedisinde Bahri7e 
Nezaretine çektiği bir şifrede do
nanmavı bümayunwı harbe hazır
lanması iriu ba-tı nobaalarını ik
mal ettirmek üzere lıtanbula gel
nıl':Sit.ıe n?.ii tade Ltcmi-:ti. 

Nezaret bu mü aadeyi verdiği 
sıradaydı .. Çanakltale boğa~ ku • 
mandanlıı~ının Harbiye N'ezareti
ne veniij;;i bir takrirle, düşmanın 
deniz ku,.,.vet1eri14> boğazı zorla -
maın ihtimali kuvvetle mevcut 
lıulunduğuııil.an bahsetmif, donan
manın ise noluanlnrını ikmal et
mek ba!.nnesile İstnııb;ıla hareket 

f edeeei(ini, bu takdirde diişm!lıı for· 
sası kanısında boj;a1. İ5iihkiıın -
latıuııı naü}kill bir ,·a-.ıiyete dü • 
şecekJeriııi, vaziCclerini yapamı .. 
yac.:ıl~Iar~nı ileri sürıuüş, Bahriye 
Ne-zat· tfnden donaam•nın bo -
.:;,zda, :ııf'Aradaki dcnıir rue\'ki:nde 
bııal.;ı!ın.as ln j,.,...,·,.,.,j islcıni~ti. 

Harbiye Nezareti B;;ıhriye Na
zırına resınen ınUracaat ederek 
doPanınauıu İ~tantıula getirtJlme-
1ne-ini. isleJ.iı:i w1t1an doaannıaya 
izin ,·erilınilj bulunuyordu. 1'a -
bii Ha1lıi;e Nezaretine de nıenfi 
hir ccıv~tll 'erile .. •lt dnranntanın 

şimdılik İstaııbula ırelip ~ir kaç 
gün ıarf!nda nokst'nlarını ikınal 

ede-ceği, eğer bu mıiddet içinde 
bo~az: zorlanır- Jonanmantn t>n 
•a.at zarfında lıarp sahas.na hare· 
kel el ınck kabiliyetinde bulun -
dıı;,"<u bildfrilmişti. 

Bahriye Xezareti donanınanıo 
İsto.nbula gelmesini istiyordu. Çüu
kü Akdeai:. seyahati <ırasmda 
harbin ilan edilmesi üzeriue halk 
arasuıda Türk füosunun Bcyrut 
dönlişü düşman taarrnzuna uğra
dliı, kısn1en esir, kısmen in1ha o· 
lundıtğu rivayet halinde dolaşı -
yordn. Donanma İstanh:ıla gelince 
im rivayetler kend;ıiğinden orta
dan kalkncaktı. 

Teşrinievvel!n haftasınd~ ·ıara

dan demirini viru eden dona~1rna, 
fitolill:idnn ayırdığı birfuoe dest
royeri boğaz methnlinde karakol 
ve tar..s•ut vazifesine terkederek 
İst.ınlıula geldi. İstinye ve Ha;o -
daTG3AA Gnlet"inde demirliyen zırh
lıl••d•tt tahta esya tamamen çıka
rold1. Köıniir ve cephsne postala· 
r:ıı:ı baslandı. (Devamı var) 

. şe• 
Avrupa balkının ıa ~ 

,_ .. ı::.s1ı1 
Yazan· Ahmet Şü><tU ,j 

. tı•I~'" 
Kış yanaştıkça A vrııpa ,1e iti'. 

iaşesi ehemmiyetli bi~ ınct:i i 
!inde belirmektedir. I•~• • ,,ı· V 
.kili miktar gıdn)'a salı'P .,,ti 1 1 

·1 1 , .... memleketler hı e, ıarp c t'' 
geçer geçmez, naJ.li;vat. ı.:~ll'ı jş; 
işlerindeki zorluk d~la) 1• .,,,ı•. 
işlerinde de ıniişkülal k•·;rı bl e\r 
kalırlar Kaldı ki A"rul' :·0 t' y , . k ı("' 
kıt'a olarak besliyebiluıe dd<!t~ ~r 
s.ısen dışarıdan gıda "'~ 0 ,\1 • ;.n 
ithal etmek !i,.zımdı. Bu~u tı••ıııt'. 
maııyanın işgali altında bUııılc~'I 
yan İ<panya gibi birkaç 111• uP"Jll! 
müstesna ohnak üzere, ..ı\,.,. ~dd 
hiçbir memleketine ı:ıdn "~ ~· • 
ithttl edilcme-z. Bin>enalc) ruı 
rupa halkı bu kış açlığa ıı13 . 

luıımakfodır. , 01 ,,ı 111': ı. 
Almanlar, bu acJık.an ~ rıorl.t , 

gilterf'yi m"""ul tutınak '5, '.01 ,~ • , 

rı;;orlar ki, gırla ınaddck ti« hd' b 
l<ı',a-' a tabı ıutmok acı'". ıde I~ ~ ı 
k•ıkuna mu~nyirdlr. ~Ll h·1 115ıı.ıı. 'rıc. 
gtttcte, yiiı.1ercc ır =tyon ,:.t .. ;tıl l, 

aç kalmasından do~:ıcal< • lı•'' . 
yeti üz~rinc alm:!lıd!r ,·t.:;.11ıl 
lar bu ı?ör~erini Aınerı 11 cr.ı1 
kma teli in etmek i<.-~ bu' P 
kette bii ·iik propag;ında ıa ı 
tadorlar. el•' 'a 

Di:Ycr taraftan fu,y:Jlı]cr,, •, ı~t .. b 
'b .. rS o~ .t .. 

tan dola• ı J\ l .h .- ~: ~ pt ··rt· tv 
maktadırlar. İngifül"rc go 

1 
ıo''!I 

mania'!·, i~gal o.ıı •. 1a ;:•Jd:ld;ı.f , ~ı)~ d 
leketlerdd<i b'1'1a ,to:-lar:ııı :.;,;ılı ~. 
metl o!n11y.an kUf;ıt paro ııd:1 ,oıt'.~ \..( 
!inde s~tın alı1ıo~lar .Jalıı•t d;.;i ~I~.' 
sadcrc ctın'..:jlcıdir \'C ta:;t \lııı;J, ~el' 
"tecek gıda ınaıidclerİ de ',ı;ıııı 
lar taraf,ndan 111i.i~;adc .~ t-li ~tt 
teh1ik~ine maruıclur. _ı~~~:;.11-~ıı 
na oldığı mrmlckdkrJll · ıe· 
inş,. ın~~·uliye-ti AlıH ı,lty~>~1 jrt1-·~..;.n, 
tüp etınekt.ıdir, nu ,-aı'f·; . ~~ 
merikalılar tara;.ın.lcn ~·:ı ij,JSl-kd t... 

bugünkü şartlar al!ır.~• ";., ~ 
demidir. Fakat müınlrUll 0 .~ı it ,,. ,.,.... .. 
Almanvanın harp potn ·~, 'l 

arttıra;ağtndan ,dolayısi~;11 !tf 
uza!nuya Jarı~ ac2ktır .. ~!ı>'' 
al~yh Ingiftcre ltükU!n.et•· Ji ,1ı 1 "'1 
yaya ve Ahnanyanı:ı ışıı" '1j 1 ı 
da lıulunan me;.nlekl'~lcfC\·ııf'~' .. 11 · 

maddeleri glrınec.inc 11'~11 l'J . 
elmherektir. İn"iıtcrc~• 1,!D~

1 
"-. ~ ... ıl Q 

~ingtoıı bii)·iı!< elçisi, bu lı~;,ı.;J ·~ 
lngiliz nuktai na.zarını .9 

. ~ 
Amer:kalılara bildirnıi'.tır· iııi'I 

Günlerdenberi Amcrılı4• rı41 )~ 
ve Alman matbuatının •• 1'1 ';:i 
lannın bu mesele ile ~;1'1 .P "ıa 
meşgul olduklarına balLJ• 4 ti' lıı, 
man, bunun gittıkçe, ı\' r~;.Jllı~ l\ı • 
Jetlerinin açlığına çare ~ f. 

-Zenginin malı züğürdün 
çenesini yorar, deder ya ..• 

AHMET RAUF 

r.ilmistir. 
-<>--

* Mek~ tonıir poralanoııı baı;ka 
hic bir yere harcanmaması mektep .. 
l~ teb~ij olunmuştur. * r:omanyerl~ geçen IJ' vuku bulml1'! 
olan ttlzele fellkef>edelerine Kızılay 
C<'ıni~ti t:ı:afuıd:.ın pamuk gönderil .. 
mesi 1cararla.ftırılm~•1r. 

.ı. oa ı 
meselesi olnıaUan Ç"' 1 ~ ri•'' 1 ·k (k" · i u'( ı 

dİlll. Cezam ne ise veriniz... ============================ 

Tecrübe tahtası mi? 
Bı.;günlerde, gazetelerimizde dil 

ve grarr.er bahisleri etrafında sık 
sık neşri)'at yapılıyor. Umumi te
mc,-ıni malll.m: Dilimiz artık. müs
takar bir hal almalı, Türk grameri 
vucut bulmalıdır. 

İvi amma, bu sene r:ıektepiere 
tecrübe mahiyetinde verilen g .a· 
mer kitapları hakkında bir siirü 
laf ediliyor. Bu kitabın hiç de ih
tiyacı karşılanıadığ-. ,ııarip olduğu 

iddia..;ı var. Bir tecrübe ola.bilir. 
Fakat, mektep ve tedrısat prog
ramları tecrübe tahtası mıdır?. 

Yapünıalı, edilmeli, ondan sonra 
okutmalı. 

BVRHANCEVAT 

Açık İ.f ve memur:Y.:.t!er 
Maliye Ve'kdleti merkez Leş1tiiallnda ı 

münhal d<tktiloluklar \'~rdır. Bunun 
için 15 ikincik<.:nun c;arşanıh gunü mıJ
u.baka imtihanı yopıUıcak\•r 

* Oskudard> ııu.-ııt reio mahalle -
sindP mc~tep s..Jkağlnda 17 num.at"ada 
Kar11-het bir tepsi yüzünden !le\·dan 
adında birile kavga edt•--ek. c:ıkı .i.l~ ya· 
raii!nm~!ı_r, * Galatoda O~cumu.c;a cad<iet:fnde 
55 nwnarada apartmnuı 2 num'.'raJı da
iresinde oturan Sultananın ı::oba baı:-a<>t 

Taliplerin imtihana gireb~~rneleri için 

memurin kanl.Dlwlun bc~inci -rıadde -
sinde1'.i eeraiti. haiz bulunn1al;,.;rı katidir 
ve bunların 14 ik.incık!.ınıı;,;. sah gi.ınü 
mesai !><Uli sonuna kadar c6,5XP• eb'a
dında iki kıt'a fotoğraf \-·ererek muka
bilinde fotografı ve tasdikli !;.abul kartı tutı.ıştııl.l4 \'C derhal yetLc;en itfaiye ta-
aim.alan liz.undır. t r3!ındJn tbndilrülmUştür. 

1 ı· · * Fiat mllrdkobo komi:ıyonu bugfuı 
Aynca: yine Maliye ''lekfl e ının mer-ı \"alın ı reisliğinde ınilhim bir toplantı 

Jı:e& teşl<ilitında barem kan••numın U 
yapac~ ı·e il1Uk;ir::ı k::ır~ı esaslı tedbir

inci derecesine k.aUar maa,.,ll \'e mua-
hı 1.1 Ier alar.~.ktır. 

dili ücrcUi vazifelere mu e ı ~~m~r-ı 
lar alınacaklı.r. Lire ve rr.ua.dilı bır * Beyazıt nıC'ydP.nında ve Beyazıt 

camiini!ı kan;ısında bulunan sıra kah .. 
mektepten mezun olanlr.r arasında bu veler beled :yece yıktırıh1nştır. Bunla
.maksatla 7 k!ınunusanide Ankarada bir . 
imtihan yapıhlcaktır. Vekfılelin milra- 1 nn ~erine inkı15p ~üzesine uygun tip-

u t 
-dd 

1
. 6 k• 

1 

te hır •şark kahvf'_.;ı• yaptınh:ıc:ıktır. 
ca.ll k:ılemine m racaa mu e ı cı-

nunuevvel akpmına kadardır. • ı • 1 1 
• • • 

1 
• • • • 

1 ı ı 1 
• ı t 

N!J.a VckAleli m~lzeme müdürlüğüne Yucddaş: 
imtihanla orta mektep mezunlarından Mal ~toklarımızdaıı lüzumsuz hiç 
bit s.ipariş memuru :ılınac;ıklır. İmtihan bir IC'Y harcama. 
ayın 19 unda Ankaradadar. Talipler bir ULt'SAL EKONOMİ VE 
gun evveline kadar Vekllele müraroat ARTIIK~lA Kt'RUHU ı 
etrneüd.ı.rler, • ı • • ı • • • • ı • • • ı • • • • • ı ı 

Son Tclgraf'm Edebi Tefrik.asa: 31 

nin ç~rp:utısuu yatlljt:rmağa gay
ret ederek, korktugurıu t<>tlı ~t -
memel:e çal~arak, hayatındaki 
meçhule nüfuz otırıek istiyerek, ya
va0 yavaş konu,tu: .. çök Hana Yavas Gel! 

·SELAMI iZZET SEDES 

Bu Mehmet Can kmıdi? Toutlı
yan:n önünde ne hadiseıııi olmuştu? 
Kendı kendine: cSoğuk.kanlılı -

ğunı. muhafaza. etmeliyim• dıye dü
şündü. 
Mademkı karşısında bir vak'a

naı içyüzünü bilen bir adam. v;rr_
d bu adamdan kendı bilmedığinı, 
b/t;:n tcferrüatı ile ôğreDllle&i ~ 
zım-0,. 

Ben Mehmet Canı tanımam 
efrndim. 

- Malüm efendim, .\~lırret Can 
ela sızi tanımı.yor. Yani s'zi ~·
san tanım. vor, fa!m~ m~~hur res
sarr.:rr.ızı ğıyaben tanıyor tab;t. 
K~ı.lisine bile bil ... istiyereı< lıa
ıu.ı .. t etıni1 d~ deiilıi.c.iz, fakat ha
karet ne de olsa hakarettir. Hele 
!)ir Jı.ad.ın önüııde bakaretiii mahl-

yeti dl'ğişır. yani altırla~<r .. 
Cahlt iLdalını muhafazaya ça

lışa<E k: 
~ Kendisine ı.-;tcd:g. :arzıy• .. yı 
ve~e haıırun dedi. ancak ken
dine nasıl hakaret ettiğimi anla
mak istiyorum. 

A.:Ukat gülümsedi: 
- Bunu pek iyı bilmeniı: Liz':n

dır. Bır kaldmmın ta kenarında 
duruyorswıwt e.ı.ilmek ıteh'];ik<t.i 
geçıriyorsunuz, sonra da ihtar e
dildi dıye bu lhtarı yapanı d;;~e
ğe kalkıyor, terbiyesiz diye hay
kırıyor, daha bir çok ağır sözler 
ııöy lüyoarsun ıu. 

Cattiı perini aYUkatian ayrr
....,.ar ve dilinin ucunda •Öteki. 
sözü dolaşrynrdn. Bütün bunları 
yapaıı o delll. <ötekb iıd1. Kalbj,. 

-- Bu söylcdı~ınız şeyleri yaı>
tığıır.a e.ınm mısiniz?. Muhaaak 
m: bu?. 

- Şahitler var. Sizi ay:rmı;;lar. 
Ayı: anlar du.v muş, görmuş.. Ş<>
forle kad,n da g<lrmuşler .. 

A,ukat bıraz durdu: 
_ Aziz san'atkar dedi, ink8ra 

ka ı ~<ı.rmanızın sebebini anlıyamı
Y\Jrum. 
· Cahit yerinden f.rladı: 

- llny.r, dedı, inkiır etmiyo -
rwrı, fakat Bay Mehmet Canla 
benim ar 'Tlda neler cldutur.ıJ, be
nim ne yapt ;'iın ı iyıce anlamak 
istiyorum. 

,\vukat biraz hayret etti. 
- Biraz c•.'vel söv~L'dim efen -

dim, demek iyi anlatamamışım. 
Tekrar hulasa edeyim: 

.Dün akşam geç vakit siz kal
dırunm ta kenarında duruyormuş
sunuz. Bay :\lchmet Canla kar!SI 
da otomobil ile yanınızdan geçer
ken az kalsın size çarpıyorlaı·mı.ş. 
Mehmet Can: •Geri çekil. ocr -

Neticede ~i<kim Hlda~ti tev-k:ü. AVRUPA HARBiNiN 
etmi< ve aklı muvaz<'nesının teabıti -----------'.....;. 
icin tıbbı :ıdli ve ;e havale etm.istir. YENi l\llESELELERt 

MabkWn olan eroinciler 
Laleli camii avlusunda eroin sa

tarken yakalanarak adliyeye ve -
rilen Muawmer ismınde biri 1 yıl 
2 av lıapis ve 200 nra da para ce
zasına mahklım olunınustur. Mu -
amıncrin eroin sattıl!ı !stavri a
dındaki gencin de 6 av müddetle 
Bakırköy emrazı ak Eve ve asabi ve 
hastanesınde tedavi olurunası. malı
kL>nıeec kararlaştırılmı.ştır. 

Gi..::li randevu evi • 
Teııebasında .Tokat. apartıına

runi.n bir dairesinde oturan Mari 
isınlnde bır kadının ~izli raruie -
vuculuk vaptıi!ı haber alınarak 
daire basılmış ve iki cilt vakalan
mı~tır. 

MADAM ATİNA VE KATİNA 
İkinci defa olarak randevucu -

luktan tevkif edihnis bulunan Ma
dam Atina ile orta~ Madam Ka
tina kefalete raııtan tahliye tale -
binde bulunmuslardır. Bu talep tet
kik oiunarak reddedi~. 

sem!• dPmiş. Biraz sonra otomo
bilden indikleri zaman yanlaı·ına 
ı ;ı.mıss ni • Kufür dmiı;, Mehmet 
Cana bi!" tokat atmı;;sllll2. O sıze 
}· irn ol<i'Ag•ınu ~ylerniş1 dava e
deceğini ima etmiş, siz de isıninfyi 
söylcm~.siniz. 

- Mehmet Can ... .Mehmet Can ... 
- Bclkı asabiyetle i•im hatırı-

n Ala J.:alm.ımı.:;tı.r . .Şimdi sebebi 
zi~ arctimi açık siıyliyeyim. Ya 
M<'hmet Cana alenen tarziye ve
rir~iniz, ve yahut hakkm!2lda ha
karet daYosı ikame edeceğiz. 

Cahit Yaman, ötekinin yaptığı 
bır hatanır ctz.ısm. \~kccckti. ö
td'.:i•ı n uğruna küçük düşecekti. 

- Asabıyete kap.lıp tanımach
ğım 9:; zata hakaret ettiğime çok 
rnütecssifim, fakat tıı.rziye ver -
nıcm lazım geldiğini pok iı.miraıı.e 
söv l1Ivorı.-unuz. 

:__ Hakaretiniz de çok ağır. 
- Tor:ciyeden ne kasdediyor -

zunuz! • 
- Kendisine bir mektup yazar

sınız. 

Cahit boynunu büktli: 
- Peki! dedi. 

(Devamı var) 

16 hazirandan 
beri .• 

Yazan: Ali Kemal SUNfl.~AN 

Tam altı ay evvel Fransa çöktü. 
16 lıaziranda sil~huıı tesllıu etti.. 
Zaı1•aa.ı.n türlü tle~iş1klilıl.Jeri \.ar. 
:-ıaz~dar vakit vakit arkny• çev
rilince geçnt~ ırünJerle şımdi.kiler 
arasındski uzaklık \Ok iyi görülür. 
Bunun misali istendiğinden çok
tur. Böyle bir başlangıca lüzum 
göslerı.:tl keyfiyet de General Vey
gaudın Airikada yeııi faaliyetle -
rine dair dönen haberler oldu. 
Fcansıı: generalini.D. şimdi Afrika
da •Hür Fransa. hareketine işti
rak edip etınıyeceği pek merak o· 
dilell bir nıcseledir. Generalin bu
giınkii vaziyetini dü~ünürken bun
dan çok evvel, daha bu seferki 
harp başlamadan neşretmiş oldu
ğu bazı makalelerle anlattığı fi
kirleri hatıra gelmek<cdir. Gene
rali me'lgul eden bir mesele Şarki 
Akdenizde Frausamn ne oiacağı, 
ne yapa~~ı idi. Fransanm Sari .. 
yt.-dcki mı•vkiini ınuhaiaz:a etmesi 
liızwı geleceğini ınüd1t!aa eden 
general İngiltere ile dalına bera
ber olmayı da ilıive ~tnıektedir. 
Şarki Akdeniz havalisinde Ingiliz 
ve Fraıı!l!Z menafii aröıl.:.,ııtia bir 
ihlilil.C da yoktur. Irak petrollerin
den ber ikisi de ayni 9uretle isti
fade etmektedir. Fransa Aı.)·ada
ki Hıudiçininin yollarını eliade 
bulundurmak ister. İngiltere de 
Hindistan )Ollarııun tehlikeye 
düşmesini hiç ist~ınez. Her ikai 
de bu suretle birbirlerine müza
heret edeceklerdir. 

General Veygandm yazılan hep 
bu İngiliz - Fransız teşriki mesai
sinin lüıt,mımu anlatıyordu. Fra:a.
sanın elindeki kuvvetleı-, deniz üs
leri ve saire hep İngllterenin işiai 
kotayl~tıracaktır. İngilferenin e
lindekiler de F'raD•nnın. İtalyaya 
gelinu; Akdenizde onun için ele 
yer vardır, oraya sahil olan har 
devlet için yer olduğu gibi. 

Gencr~lin 93'7 de yaııdığı bir 
makalesini tekrar okurken bqibail 

dii~'mmemek müın!riin değil. Av
runa kıt'asındalri Fransoınm lG ha
z;rnnda Almanlara mağlup olduk· 
tan sourn İngiltcreyc karşı nasıl 
bir vaziyet aldığı malı'.ınıdur. Geııe
l"al Ve)gand daha harpten evvel 
m>rctti~' ınakalclerinde 'transa· 
ıı:ıı hakikı ıneııfaatlcri İngiltere 
ile heraber olmakla müdafaa e
dilebiieccğini yazdı~·ı zaman yanıl
maın"lı. f ~kat zaınan öyle bir de
ğişiklili. gösterdi ki İngiliz - Fran· 
.su te.şriki oıcsaisinin ne kadar za
ruıi Oulu1;duğunu bugünkü 11hür 
t~ransa. h-.ıreketi ishal etmiş olu
yor Gcnernliıı ileride )·eni bir 
harp daha çıkarsa Sarki Akdeni
zin ehemmiyeti bir kat daha ar
tacağına dair de bir nıülaleası 
vardır: Avrupanın derkezinde ve 
11'rkındaki müttefiklerle Fransa 
arasında Şarki Akdenizin en fay
dalı yegune nııinakalat vasıtası 
olacağını yazmıştır Fransanın or· 
la Avrupadaki memleketlerle itti
fakı çoktan ortadan silinmiş oldu. 

Fakat vehyi büsbütün makiıs 
da olsa FrallS1" generalinin bu 
harpten evvel yürütmüş olduğu fi
kirler ihmal edilecek 

0

gibi değildir. 
General Veygand İtalyanın istik
balde bir harp çıkmak ihtimalle
rile mevkiini Akdenizde nasıl tah
kim etmej;;e rahştığını da yazı -
yordu. İtalyanın Akdenizde emin 
olmak istediJ;-ini söyledikten son· 
ra burada kapanıp kalınağa razı 
olmıyacağıru, Akdenizden dışarı 
cıkmak istiyeceğini de anlatıyordu. 
Lakin General V eygand daha mü· 
him bir noktaya nazarı dikkati cel· 
betınistir: Bir !'Ün İtal.van ve 
Fransız donanmalannın Akdcniz
de birle~mesi ihtimali kaç sene 
evvel lngiltereyi dü,frndürmiiş -
tür. Her iki donanma birlcsince 
İııgilte:reain Akdenizdeki ge~ıile
rine saTı itibarile i:isfiitt olabile .. 
ce!i hesap edilmi•tiT. İtı~iltere iııe 
ele.tiz i5lnini hiç gözünden uzak
lo•hrmaz. llir giin Fran.ız - ttal· 
yan doMnmalarıuın Akdeniıde 
birl..,.tne•i ihtimalinin İngilizlerce 
ne kadnr ehemmh-etl .. nazarı dik
kate alınd•tmı Fransnmn Avnıpa 
kıt'asındnki majtlubiyetindenberi 
ce-rryan eden Tekavi de göc;;termi.!' 
~ldn. İt.aly~nın buı:iiııkü lıaH Ak
deniz meseıe.iıü de balle~ de
mektir. 

rı -a e arı uınuıuıyc!t ıc • 
I. ·ııc« 1 

sir yapnıak için ıı;:ı ~-
manya arasında bir P'"':,ı.ıı' 
n1ilcadele.si olduğu giH Ulıt~ 11 

Almanya bunu iııgiltereıı•~~.ı~ 
abluka sistemine hücU111 ~)Jl:·'"' 
çin bir veı>ile ohmık l<U rı~· 
istiyor. iııgilizler de ,\vr~, !'~ 
vaziyetin feci bir )c,basıııııı' 
dikt~n sonra bundau fı.JıO ,,ıı; 

ı'fil } 
mes'ul olduğunu anlatın · ,J~ 

yort.ar. ..- . ·ııı.>l' %j 
Bırl. .. ç guıı ev,.cl, '":i' ~-'~i{ 

gelen bir haberde ,hn" 111P ~ ~ 
\eı· ccn1iyet murabbsslıatt >'' 
ma ederek, aç A HııpaY• ıl~ı~ 
da bulunmanın IW.~~:::ı.,ıi. ti 
karar verdikleri bildlrıl ~' f 
yırperver cemiyetler ıı•0',,,,ı r( 
rilen bu kararın şünı~l ~~er' 1/ 
ancak, Alnıanya ile ı~gd ~~ ı · 
sında bu mevzu üzcrır1 / pı.ı'~f 
kada yapılan propagan ~ili'.~ 
delesi karşısında anlaşıl• ıP ı / 
kikat ~udur ki A,rııP:',. b~jJ'. , 
meselesi etrafında yapı tJIJİ* ( 
aakaşa, yav•t ynaş ge uf":'• 
fü ablukasının kanun~• d•' l 
lup olmaması meselestll J<P~''.t.11 
mışlır. İngiltere de ahi~ ,;!~,,,. 
manyKya kal'fl kulla".dılc. ,ııı:,~ 
rın en kuvvetlisi teliılc ~ ~if .,. 

f!' , .. 
den bu noktada herhall 1<.l''ı'' 
samahada bulnnmas b• 

ı----~· 
1 Biri lzlı Oa~Ji 

HıplmlZID o~~ 
Kalas üstünde 1"~if 
nüp ieçilebileJI 

yol ~~ 
Haliç Fenerinde otıırtıP. ;ı1J,ıll J 

larır1111.dan B. NikodaOvs.Pı.ır r 
bir mc-ktupta meıkO:r l11' .,.e 
lesi önündeki yolun bOZ _.>t: 

·tel"' 
küntülü olduğu kayded'p11rl'I" 

•- Bilhassa fnzla ya r dol 
5ul• "' manJarda bu yüzden rı ~ 

gu .. nd:ın vapurdan çıktı~~ ıO :' 
iÇ"" "" meı.kür yolu ıetmek uıe~ .. ,, 

kadar uzun bir kal••. eı"j$ill f" 
yürüyoruz. Fa.al beledıY ~ 
zarı dikkatini ce-ıtıctJl'l 
ederlın> cl<'nilmekt.edif· 



tarihi 1 

~)~ en şerefli l 
b•f ~ • • 

·I<~ Vre.sını yaşıyo: 1 
11 • Atına 16 (A.A.l - Nilı::e ~Zafer. 
ılıl" / 1 ~eki veru haftalık mecmua 
~ı: ·l'~ızrnın halen 21rı.stiı!i ınüca . 

111 ')Ilın manası hakkında maıtıuat 
d ~rı Nikolııdıs'ın bır maltaJesını 
V, ~lnıektedır 
· •zır bu nukal.Ce !l<iyle d~k-

r· 

· !adde ile çarpışan fikir, hak-
. la çarpı.arı adalet !;lm<l:g ka
~Üvük bır muzafferıyet kazan

·~ !.ardır. Şın:diki devre Yunan 
~ın en sanlı d<:>\Tesıdır Yu- ı 

~Jet• mazıde muLtdı! teza-
' . -rınde hiQbır zaman bu kadar 
'<'ln;em,ştır. Cephede çaruışan 
kalı"amanlıkları cıhamıı lak -
' ı mucip olan askerlerden harpı 
J.çları ü,;in ellcrınde bulunan 

ıı' parca eşvavı hediye eden 
k, ho geris:nct~kı la~ır vatandaş-

lı 1 • kadar biı.tt.in millet oimcz ta-
~~ •ahifeleri yazmaktadır. Bu bu-
l" " vrin Jan .ı.: 1e\uk'!ıast.1 ~ah -

ılf ~ 
1
" to.p!anan bir ıfadesı ~ard~r. 

, ~1 , devrı ıhdas eden ve bueun bu-
l<' ' \'unaıılılara fazıletlerıııın ol-
i.' nü ı!Ü>teren odur. Harp he-
~ 3nının kasırı!ası ı1:ındc hcnıiz 
11ıJ~ lll',an tari11inin bu saatındf.! J an 
·ıııı' ~~sasın rolünü bi.ıtün şumulü 
.J ·uşurunek, anlamak, tatma.< ,.e 
pı ~etmek için lazım olan \'akti 

1, l.ıı adtk. Ancak hanıtcıı sonra, 
,1 ~4 et da,·~sının kazanılması ı~ın 

~~~aıı vardtmının cilcülmez kıym,... 
kj ~ anlıvacaitımız zaman Yuna -

'~a ~b'1ın ~üvük kıvınetinı takdir 
~ ı ill'CCli(lZ. 

ltalyada yeni 
• tedbiri ıaşe 

alınıyor 
Roma 16 (A.A. )- Stebni ajaa -

sı.aclııu: 1''aşist partisin.in sekreteri 
dıi.ıı l'orli f'accio federasyonunuıı 
ınerkezınde şımali ltalyanın 4.2 e
yxletUıın sekreterlerini nezdine 
davet etmiştir. Sekreterler men
>Up oldukl .. rı eyaletlerin vaziyeti 
hak.kında izahat vermişlerdir. 

Fa~ıst partısinin sekreteri ihti
lalin eski mohıdızlarına selimını 
bildirdikten &0nra beyanatla bu -
lunmu~. •dah:ı çok \·e daha iyi su· 
retle hi!lkn git!i1111e~i> hakkuıdaki 
Duçenin en1ri mucibince her türlü 
ihtikar te~l!hbü.süne ve şekline kar
şı açılan ınücadc1enin ve yardım 
faaliyetlerinrıı tek.,jf eılileceğiui 

söylemiştir. 

Bu husıı.;;ta vaziyet irabı tahmil 
edilen fedakarlıklara korşı millet
te görülen umumi anlcıyı~ı kay -
deden partinin sekreteri, l.Ja.şka 

n1enıleketl'-~rd" hatfi harı• harici 
olan mcJnlekf'tlerdc bile unıuıni 

vazi~ etin istihlik ınad<!lclerinin 
istisnai bir kayde tabi tutulnıası.aı 
ic.,p ettirdiğini bÖylenıl~tir. 

1spanyada bi:- tayin 
Madrit 16 (A.A.) - St<>fani a -

iansından: 
N>ıı•ıar meclisi Franl«ı'nun ri

va~~tinde toplanarak Antonii> 
Trovar'rn mabbuat ve propaııanda 
müslesarlıilına tayinine dair olan 
kararnamevi ta.sd:i.lt etmiştir. 

Macarlstar.da bir 
toplantı !~ ~1alvıu: ~~nperyaliz.minin ortaya 

ı... °',}ı _.Jı:ucü.k devletler esarete 
·•- ~lltılındur• kaidefilne karsı Yu- Budapeste 16 (A.A.) - Ste!ani 
ırı'· ~ stanın Jan Metaksas'ı g>bı bir aiansı bild'rivor: 
.ır \ı'n, bir kahraman clkard1. Yu- .Macar Vatani ve milli tesekkül-
~j~ ~l 1ııtanda her !leVİn bir şef me • lerı dün Budapestede büvük bir 
,,~• . .,;ı .olduitunu anlamak icin tarı- taplantı yaıı:ıruşlardır. !Macar rö-
l'' ızı okumak kafidir. 1936 da ın- nesansı fi~ine olan i:ınanı izhar 
,ıo~ı ~ rna uğramıs ve anarsi içinde maksadi!e tertip edilmiş olan bu 

v4jl · ~n bir Yunanistarun basına geç- nirinavışe yüz bin kisiden fazla 
· lııı olan Jan Metaksas döı:t sene kimse i,tirak etmiştir. 
. ,r ~ l'l bu Yunanistandan müttehit Ba~il vekillet binasının bal • 
~f t,,~affer bir millet çıkardı. Bütün kanunda büvill< bir nutuk &öyle _ 

0
ti 't"'.ı1llistan İtalvanın şerefsız talep-

) p ·~~e onun sa,·esinde miith.ıs bır . ~tır. 
1 

1 t.İ 'ır. ceva-bı verdi. Muttehit ve 
• "'~ iııı'••ınan Yunaniston bu1?ün Av-

• ~ I •· ' '~, • ..,.. • • '"'" 

Tramvay malze
mesi Amerika
dan getirtilecek 

1\ı Y~y~· Tepedelene, Elbasuna doit
.4" ~ ~uruvor. Bütün Yunanistan bu
;~e: ~ n· duam bir askeri, manevi 
,. ,1 'ulı hurp meydanıdır. J.,n Mt>-

J ~ ıts'ın ruhunda baslıvan ve Yu-
Lı.J' lıl;,. ~illeti tarııfmdan serr!le ta

fi r,. oıltn mehib mücadele' i zafe
~ ~t~al icin milletin hütün kuwet

~ııı' tıt~ l?tükemnıel bir hamle içinde 
ıı-"° ~sınis bulı.;nmaktadır" 
1 ıif ı! 
,~ 

r'''~ 

~· 
korsanların 

hazineai ,ı~, 
.~ ;;, ~;nitıdriJc sefinesi, ııeçen ilktes
•1, ı_, •vında San Fransi.slro limanın
ı~•1ır J av~ılmıı;tı. 
il- ~ ~ını, Ko:;tarikanın 450 mil açı.k-

ııı• r 'io.1.nda bulunan Koko.s adalarına 
•"' ,r ·ı~ııordu. Gemide 15 kişiden mü
rt/ -.:eıı bit' sefer heveti vardı. Bu 
f.rı' ~~ ll<lava, 1820 senesinde korsan-
ıt'1r lt~larafından sak~~ h~ineyi 
Jif ') ı lırrnak, bulmak ıçın l!'ıdıyor -

Elektrik, tramvay idaresi umunı 
müdürü bu sabah vilayette Vali 
ve Belediye Rebi Lutfi Kırdarı zi
yaret ctmi~tir. Vali, tram,·av, elek· 
trik ve tünel idarelerine hariçten 
yedek malzeme gt'tirmck için hi.i
kümetten alındığını yaxdığtmJll 
d.ö\ iz miktarları üzerinde müdüre 
izahat vermiş ..-e lazım gekn Y"" 
dek malzemenin derhal Amerika
ya sipariş edilmesini bildirın.iştir, 
Malzemeler 1,5 - 2 ay içinde gel
mij olacak ve bundan sonra tram
vay seferleri intizama girebilecek
tir. 

lktısat günü merasimi 
Buıriiıı milll iktısat ve tasarruf 

haftasının besinci ,e:ünüdür. Bu mıi
nasebetle saat 14 de Üniversitede 

) Mısır . Başv-:kili 
/ l.1gıltereyı 

tebrik etti 
Kahir el6 (A.A.) - Elehram 

ııazetetıi muharririne Mısır meb'u
san ınedisi reisi Hüseyin Sırn Bev 
vaptlll;ı bevanatta demi;;tir :ki: 

•- İ~ilterenin ınuvaffakiveti 
Mıııırda büyük bir ehern:a.ivetle 
ka.-<ılanıyoL Biz müttclikiro.izin 
ııalOOesinden şüpht, etmiyoruz. Ve 
onların muvaffakiyeti bizim mu -
vaifakivetimiz demektir .. 

Mısır Başvekili, Britanva sefiri 
Sir Emil L.1rr.p-;.,n'a iadeı ziyaret
te bulunmuş ve hükumetin, son 
İnı!lliz muvafrakiyetini tebrik et
m~5. bu tebrilderin fnm:tere hü
kumetine ibiaıl:ını rica etMistir. 

Basvekil :Vfı,ırın bundan sonra 
dahi İn!!ilterc ooliti.kasını t"1<ip e
dece~ini t, in etn\i lir. 

Sıyam hükum~ti 

su·h istiyor 'ı 
'l'ok~a, J6 (A.A.) - Domei ajansı, Si 

yam hilklln"l<!tinin Hind ve Çin ,ıe :ıra-1 
daki hudud ihh.Hifını dostane br suret-
le hallini arzu ett'.~ini söylüyor. 

Dün öğle üzeri, cTayland• hudud ko
misyonuna yeni müzakere l"kiifi yapıL 
mı.ştır. 

İtalyanlar dün Libya
da24-tayy re kaybetti 

( 1 inci Ahifeden devam ) 

vaffalciyetle de.{edilınistir. Bir t
tal yan destroyeri her nek&dar ha
rekata mani olmak istemişse de 
İnııiliz destroy~rlerı derhal bu ge
miyi batırmışlardır. 

13 kanunuevvel gecesi LH:ıva<ia 
Trablus limanını da deniz tavva
releri bombardıman etmişlerdir. 
İnı!iliz pilotları en ziyade liman -
dl?Jd ııemileri hedef ittihaz ederek 
büyü.le ha.sarata sebebiyet vemıis
lerdir. 

Bir sinema dun 
yangın tehlikesi 

atlattı 
Dün Bevoi!lunda 'bir sinemada 

bir yanınn tehlikesi atlatılmI.5tır. 
Saat 18,311 da İstiklil caddesinde 

Sık sinemasında fiilin l!iisterilirken 
an=n kordelllar koııarak tutwı
mus ve yanmaiia baslımuştır. 

Pazar münasebetile sinema ka
labalık oldui?ondan halk biraz 
korkmuşsa da ateş hemen oöndü
rülmüstür. 

Komürdcn zehirlendi 
Akbıyıkta Mustafapaşa sok~ • 

ğmda 1 numarada mukim Musta• • 
la2.ı Fikriye ramaşır yı.kamak i.i· 
zere yaktıtı taş kömüı-den zehir -
lenır~ş ve Haseki hastanesine l.al
dırılıuıştır. 

İskeleden düştü 
Göztepede Hkkı Mançonun inşaatuıda 

$alışan amelelerden 70 7aşmda Demir, 
isk"1eden düıımtil ve beyni patlJ7arak 
ölmüştür. 

Birbirlerini bıçalrl:odılar 
Büyükderede oturan Narım oi"

ln H8511n ile hmail isminde iki ar· 
kadas diin gece sarhoşlukla bı
çakla birbirlerini yaral&Dl!Şlardır. ~I' ~~: B:azine, altın, pırlanta ve kıy

b~ f ~. ı taşlar olmak üzere 3 milyar 
1• ı ~h~k. yani 120 milyon Türk lirası 

#"~~ "'•n ediliyordu. 

cilı:tısat ~Ü• mernsi:mi yapıla - Yaraları ağır olan Hasan ve İsmail 

,r' ıf'I ~·llldiye kadar bu hazineyi bul
~·:~t ~l~ kırı 50 sefer heyeti Adaya 
sil•~ · llıısti, Ve lll'psi eli boş dönrnıiş
rt1'rı'' ·1k ~akat, Kaliforniyalılar muvaf
bir ·.,ı. 141 oldular, baz.inenin bir kısmını 
ptrı", ~ular. 

~~·Q iıazine, Pttu Kral naibine 
ııı.;· 13~0 de Simon Bolivar tara
~~d an .dare olunan isvan esna -
~ a bir ııemive konulmı.ıı;tu. ls
~. Y<ıl asılzadelerine ait para ve 
ı~CVhcrat ta demir sandıklarla 
C •de bulunuvordu. 

;:ro , A nupava doiiru yola çık
•~ '1.kat kursanların taarruzuna 1 

~dı. Korc:ı.nlar, kaptanı ve tav-
'• ı cild\irdukten sonra hazincvı 

1 

~.' ''ttiler. Kakos adasına gitt'ler. 
<. ı:r agarava saklamak istedıler. 

~'\·oı-san ızemisinin tayfaları san
lıı 1 arı nıai'iarava verlestirirken 
~ ~ ~nla muavini büvük bir kava- 1 
a~ 8--ına barut kovdular, fitili 
~ r ve uzaklaştılar. Az sonra 

• bir i.nL H oldu, kocaman 
ı, a ç ver nden kc0ptu, ma-

r nın aıtzm.ı dustü, Korsan~ 
k 1ı ~ ~1 kalmışlardı. 
b •&tıtanla •.. uavini, biliıhare ııe

ı, ~. inevı macıaradan ~ıkaracak 
"'rı >r U' nda taksim edcc<-ıderdi. 
, r "' erıne muvaffak olamadı -
~~ 'l' .. , . ren :ı<larun Ö?'ündeıı ııe

bır Ingiliz harp l!<!lllis.İ lror
.ıliir<J.Ü. yakal;ıdı vr. tı. 

caktır. Merasime istikl.U marsını hııııtaneye kaldmlml§lard.ı:r. 

takiben rektörün bir nutku ile baş- iki muhtt. kir y akaland l 
'.;nacaktır. •• • d Yeııişehirde ll4 numaralı dük-
Luacarıstan an ecza kanda yen,ıişçi Tanos ile ayni cad-

satın alınacak 
1.1;.ı<·"ıı·ista.ndan mühim miktarda ecıa 

sat.n .-Jtrması kararlaştu·ılmıstır. 

Til.'ret Vek:A.le-ti fl1be müdürlerinden 

birinin reisli!inde bir ticaret heyetimiz 

7arın Maoeristana hareket edecek. ye 
iaç muelesile de meşgul ol:.ı,caktır. 

dede 221 ııumarno:ı manav Manto 
ihtikar suçile yaluılnnmışbr ve bu 
sabah müddeiumumiliğe teslim 
olunmuşlardır • 

Sütli< .. cde yangın 
Si.itlicede Karaağaç cadd~inde 

Şark deri fabrikasının pabmut 
daire•İnde yan~n çıkmış ve çuval-
lar i(iudc,!;i palamutlarla bazı boş 

Askerlerimize kı§lık çuvallar yandıktan sonra söndü-

hediye 2rlüJ.,.iıoştfüo·~·, 
k ıe . . . . -'- ş cezalandırıldı 

. Kahraman as er rınnz ıçın ""'-'r Dün sehrimiule yapılan kon -
rımizde hazırlanan eşyaların sayı.g trol! d 21 t b" t bil 
300 bin bulm tur Bun 

_ er e o o us ve o amo 
ııarçavı us · r· ·· f ı ·· t · almak bo uJt lar peyderpey Ankaraya sevim ... şo o;u az a mus erı . ~ 

ı ktadır !aksı kullanmak sucıle cezalandı -
uruna · rılmıstır. 

ir eroincinin 
muhakem si 

Kumlı:apıda ..,;n utarken 7alcalanm 

Hul4ai isminde biri uli7e 1 mcı -
mahlrem~ 9Wilmlştır 

Ho.ıl:il>11111l bu --- aldıb An.p 
~ ... lı:a!'1111 ;,aluıiıuımJf .... Şehr9-
mm!nc!Md ..,....._ kuyu ı.inde luın-

-- ..ıu..._ -ınıer --

A vrıca 2 soförün de mühürsüz 
plaka kullandıkları ııörülerek ce ... 
r.a verilmL<ttir. 

Bir muhtekir Adllaa• 
dao Istanbula 

gelecek 
AdaM<la İJ:ra ~tile lsmlnae bir ma

ln!atura muhtelr.iri ,.U:aJanın,. ve 2 yıl 
müddelle İstanbııJa mlrgün edil 'p 500 
ıın da atır para cezaaı vermesi lı:an.r-j 
!Aftu-ı.lmlabr . 

ısoN24SAATf 
içindeki 

Pa'!disler 
(l3n y-.un metinleri Ana ... 
dolu Ajana bültenlerinden 
alınm.ı.ştır.) 

Telhis eden: MUAMHU AL.AT 'il 
İng-iltereuin Mısırda İtal3'1lya iı>

ılirdıği darbeler dıi.ııya siyaseti ö
z.erinde çok tesirli akisler yapma
ğa başladı. ·Asaki• isimli japon 
g.az.et~i ~ôyJe yu.ıyer: •Almanya4 

nın cayelerine varması için uzua 
bir yol ka !etmesi Iazımd ır. Ne de
nizal b, ne ıle hava muharcee!Cl'i 
Büyük Britaııyaya nihai d;orbeyi 
indirmeğe kilidir. Son ve ı..tt'i 
darbe ancak kütle ~tinde bir is
tila hareketile temi.n olunabilir. 
Böyle bir hareket hakkında ise 
Bitler mütereddit bulunmaktadır. 

lSPANYOLLARL"I .FİKRİ 
•Ya. isimli İspanyol gazetesi de 

şöyle yilıyor: 

Di• Gol Fransada da!,.;; harp 
diyt.bileet~im.iz bir vaoi.vctin (o • 
humlarına enerji zcr~etnıi"ktct!ir. 
D<; Goli.ııı düşman emrinde bir ı,:c
ueral "'=" Petcne lo.ar~ı gı::Jmjş bir 
asi ul.il..ki edenler büYük bir lıa
ta)-~ dli~:ııektetiirJer. ~ 

SOVYEl'LER NE DİYOR? 
SovJetJer Birliği i~e A\'rupn va~ 

~~J L:fJnİ olUu~u ei_hı g(>rn1ektcdir. j 
l ıutl g;:ıete~t Bırle·.ik .. ~n1t'rıka 
dc,,.letiniu İngiltere~-; ) ardlDUDJ 

nıcv;ı:uu lıah~t!'rek, bu yardınıw 
gittik(e artarak devam cJeceğini 
ya'Zn1akfadır. 

ILOYTERİN MÜTALEASI 
fw) lcr ajvnsı da şiıyle diyur: 
•!\rna\ utlıı.kta ve Libyada pek 

hü)iik h.~va yarduna<1 ihtiyaç gös
termekte olan İtalyaya, Alıııa11 • 
yanın sırf bu sahada yardımı 
ınüşkülıHla 1-avvur cdilebilnıek
tcdir. A>navutlukta havalar git -
tikçe fenalaştıtı gibi Alman üsle
rınin Lib,-aya olan mesalclcri de 
son derece fazladır. BöJlc bir te
ıcbblis moanam bir hareket te~
kil etmekle berzıbcr, İngiliz do -
llhnınasın,u fevkalide n1i.imanea -
tile ksr~ıl:ınacaktır. Eğer, Hitler 
nıütlefrkini kurtarmak isterse, ya 
herseyi vermeli, ve yahut hiçbir 
yardım yapmamalıdır .. 
İTALYANLAR FERYADI BASTI 

Stefani ajaDlllDJll bildirdiğine 
&öre, Gio_rnale d'İtalia gaz.etesi 
ıunları yazmaktadır: 

•Garp çöltinde muharebe de -
vam ediyor, Bunnn neticesini tah
min Unıtk müşküldür. İn~lizler 
de bu harekata büyük kuvvetler 
ve büyük vesaitle giriştikl.irin.i i
tiraf ediyorlar. Di.i~ınanın tazyiki
ne ynln.ız başına mukavemet et
mP1' mocburi)·eti.nde kalan italya
ya knrşı, dünyan.ı.n en m._; u.am 
imparatorhığ'ııntm bütün kuvvet
leri lıarek .. te ıeçmiş boluıımakta
ılır. J{ryfiyet italyanın huıı:unktt 
harpte oynadığı rolün ehemmive
tini gösterir. İngilterenin ga..,, 
çölünde çolı tehlikeli bir o)"'n oyna 
dığı bnrizdir, İıtıriltere bu muha
rebede zenginlii:inın kenılisiıle 
baJı?ttiki bütiin vu.Uaları Tnıl -
lanmaJ;1adır, Bnna ııuıkabil İhıl
ya fakir bir milletin malik oldutu 
..-asıt:ılnrla harbetnıektt'dir. Fakat 
İtalyanın başka zene-inlijii \'ardır 
k.i o da askerlerin:n cesareti, su -
hayla.rının zekası ve milletinin ru
hudur .. • 

KABAHAT KİMDE İ1'1İŞ? 
Lorıdraya göre, İngiliz askeri 

harekiılınııı tesirleri İtalyan ef -
kirı umumiyesi üzerinde mühim. 
izler bırakmakta ve memleketin 
inhilaliııi yakınlqtırır gibi ıös -
termektedir. l'aşist partisile ordu 
arasında ve bizzat ordunun kendi 
i~indek.i fikir ibtiliillan gittikçe 
artnıaktadır. Evvelki gün çıkaıı i
talyau ı:azeteleri sulha taraftar o
lanfara karşı işddetli bir lasfiye a· 
nuıliye;;iııin yapılacağını söyle -
mekle, şüphesiz hükfunetin hisset
mekte olduğu endi~eyi iz.har et -
mi~ bulunmaktadı.r. İtalyan mağ
!Ubiyeti, ir.şist hükümeti için bi
rer telılike lc~kil eden bazı hain
lerin ve renksiz insanların tes.irine 
atfoiıınmaktadır, 

ll'ALY ıillA ORTA SINIF 
Lavoı·o Faşa.ta gazetesi şöyle 

diyor: •Bu harp esnasında İta] -
yan halkının orta sınıfı tam bir 
vatan haini çebre>ile ortaya çık
mı~tır. Bu sebeple bir vat.an haini 
muamelesi yapılmak suretile bu 
snuf, teredı!ütsüz ve merhamet -
sizce imha edilecelı;tir, 

Popolo di r:.oma gazct""i de fÖY
le diyor: 

·~Iillet için de, faşist ihtilili i
çin de büyük imtihanla karsılış -
mak zamanı gelmiştir. Bau 111-
hıslar, bozguncu lisanile konut ... 
maktan ~ckinmemektedirler. Bun
lara siddclli ihtarlar yapılmalı: w 
dinleme7.]<.-r!ie m~rhanıetsiue ba
raket edilmek lazımdır.• 

İTALYADA İKİLİK 
ALA~mTLERİ 

Londrada çı.kan Nevs Chnınicle 
~azetesinin LiEben muhabiri şöy
le yazıjor: •Şimali İtalya ahalisi 

ialya Alman 
işgaline 

uğrar mı? 
(B~ detı<HI>) 

zülmesi, münlerit sulha talip ol -
ma'll veya J..endi karalacında ken
disini müdalaa edeme• hale düt
mesi Almımyanın hiç i§iııe elvel:'
mez. Almaııya, İtalyanın bu h le 
düştüğüne inandıi:ı ıı'in muhalı.
kak ki .Fiyonwtlcn Monalı:oya ka
dar Adriyatiktek.i ve Altkalı:ielti 
büui.n italyu ııllillerini ve ~ıaali 
İtalya ile İtalyan yarımada&ınlI 
lıerzah nok*•ıaı iual eılecı... ve 
8-yı :rarımaGanıa Akaen.iıı ip. 
De ıuana• kısmı ile .-kııclder11-
tına tCl'ketmek yoluna ıı-irecektir. 
Yukarıdanberi sa;wıl.ığımn: bil -

tün bu ihtiıLaller kaqıs.uıda İtal
yanın içine ıtirdiği möşkülahn a
ı.ametini tak,d.ir etmem..k herMltle 
nıünıl<ö.n değildir. 

ETEM İZZET BENİCE 

haroten b.ıkm. tır. Musol.iıunin 
büyük bir hata işlediiİ.ile ve l:al
yan siyasetir,de esu.>lı bir deiişi.k
lik olmaua bu hatasuı.uı kendi • 
stııe va~blıya ınalolacağwa kaai
dir. Halyada çıkacak lıir i.syan, 
Almanyanın hududu ı:eçmesi için 
bir seı.~v teşk'I cd~bilır. 

ltalyı;L111 ikiye ayrılıııas.ı ıhti
LHaJi Uc \'ardır. Ilo takdir<l~ ~una:.i 
ltalyaya It~lyun ordu&unun lıük -
ınü aJtıatla rneınJ~'etin diğ.;.. mıa.
takallirı da faşL~tlcriu elinde Jta
lacaktır .Şi~a_lde~i !taly_anların 

1 Brennerd.c mıllı ıı,;fı!;JalJerını mü
dafaa ~ın1ck isteyip İS1t!ıniy('rek-
leri keyC:yeti su:ı~e şa)·and:r.,. 1 
ATİN,\ AJANSI~~ ~1C~ ALEJl-'>I 

ı-\t~na ajanKı bildiri\·or: «İtal -
yan nıillcti u;ia biiyük saatin çal- ı 
ıfıtı~ı k•yd"lf•n Messagero ı:aze
teııi Italyanların korku ve ~"skın
lığa kapıldıklarını ihsas etmekte
dir. 

Asker gözile 
cephleer 
( 1 inci sahifeden devam i 

Bu hat ı?erisinde, İtalyan Maresali 
Graziyanı'nin taze ihtiyat kuvvet
ler bulundurması lazım gelir. E2er. 
böyle, mulıarebeye hazır bir :kuv
vet varsa ve mane'V:iyatı sarsılma
mış ibo. önümüzdE.ki ııU"!ılerde ~ 
tin siper muharebeleri beklene -
bilir. Fı!cat, İıW!izlerin çok kuv
vetli kı'.'a'arla, bu hattı zorlaya -
cakları ve yaracal<ları muhak.kak
tır. Maa.nafio!ı, bu hattın mukave
met dere-.eııi hakkında sarilı hiç 
bir fikri.mi..z y<ıktıır. Çürük bir ha .... 
tın mukavemet ve müdafaası ı.e. 
bittabi mevzuu bahsolamaz. 

U nutmarnalı: ll7.Jmdır :ki. bu mu
harebelerde, İllRiliz donanm3"'. ve 
hava .lruvvetleri büyük rol OTDA -

mıtktadır. İtalven mukavemetinin 
siddetlr ates altında kısa bir za -
manda kırılacal!l ümit olunabilir, 

YUNAN HARBİ 
Yunan cephesine ı?elinee: Yunan 

~li~leri, Yunan Jat'alarınw ıler -
!emekte devam ettıi!inı bildırıyor. 
AvlOJl'Vava hakhn sırtların zaı>te
dilmıs olması büvük sevkülcevsf ,... 
hemrrovetı h:uzd.ir. Yunanlılar, Ad
rivatik dcnızmın ka;>ılarında bu
lunuyor Afrikadakı İtalvan mai(
IUbıv~tı, Arnavutlıılcta·!<i harekat 
üzenG<ie manevi lesırl~r yapacak· 
tır. HaftalardanhPTi çok •arsılmıe 
olan İtal\'lln kıl"•lan haro kabi
livetinı do ha :ı:ıvaık k:ıı bedeceık -
tir. Arnavntlukıa. r.a\a vaziyeti de 
2i:tikcP bozul!maka<l,; Menim. Yu
n;,.., !ıJarın ınüttefık1dır. 

Milli korunma kanu· 
nunda 

f:,__s _P _o_R_j 
DOnkü 
spor 

hadiseleri 
Çocuk Esireme Kora.nu men -

faatine tertip edilen boks müsa -
ba.kaları dün Maksiın salonunda 
yapıldı.. Teknik neticeler fÖy]edir: 

Birinei maç Galatasaraylı İs -
mail.le yine Galatasaraylı Feridun 
arasında yapıldı. Üç ravund ikişer 
dakikalı.it bu müsabakada her iki 
bobörön ittifakla berabere kal -
iı.klan ilin e.ü.ld.i. 

İk.inci mBÇ Cevdet (Güreş) ve 
Hal.il (Galata Gençler) arasmda 
yapıldı. HR!il, oyuııu ulak bir 
farkla, sayı hesabile kaybchi. 
Ü~ündi maç AbJi (.LlcnıJar) 

ve llidayet (Galata Gençler) a=a
•ında oldu. Abdi, lHlyı he.abile ra
k.ibıni mağ!üp etti. Dü;düncü mi1Ç 
Buseyın (Beııil<ta~) \'e S~ın.ih (Ga
latasaray) arasını!a idi. Uii>~yin 
küçdk bir sayı fark: ile g~lip gel
di. Beşinci maçı !\'luhtqun (Gab
tasaray) ve Pan:ı)ot (Kurl..ı!.ı ) 
yaphlar ve betaLere kal~ılar. 

Altıncı m2çı Ga1atas,raylı Ahdi 
ile Kurtuluşlu :Ed\'ard yqıtı. Ne
ticede berabere kaldılar. 

Yedinci maçı ikisi t.!t• Galata 
Gençler kuiübün~<'n cJan a!·r .. • 1 ı;:
Jet İlyasla Hamit yaptı. İl)as, h~s
mını ~arstı ve abanüonnc ~tıuc~e 
mecbur etli. 

KIR KOŞUSU • 
:\lev~inıin ilk ku: Loşuuı dün şa 

bah Şişli •ı.rtlarında 3000 ve 5•~10 
metre iizcrlnde yap~ltlı. Kn.~ulara 
75 ki~i i~til'ak etti, i) i neticeler a
lındı. 

namıt'm ile mu;ıy_ve-n olın yan \.·t'ya ka -
nunun t.Jıtb1k mevkiinc girmesinden 

sonra ınşa ve~· ı tadil ed1en gayrınenkul-
Atina Ajansı. İtalratbkj son de- ıenn k1ra bf'd~Unı1m nasıl ~bıt oluna- 1 

Hafta arası ya~an şiddt"t!ı ) a*· 
mut"tar neticesinde 6'.a.Y1" D?7 u lİ 
vaziyett! grJcn Fenerbah~e \'C Şı!
ref stadlarındaki lilr maçları dun 
l·apı1amanu~tır. 

ğisik.Jik havası.nın şu sebeplerden cağnu hük'ümel t..ıvuı v~ ll;ın ed~ktir. 
doğduğunu ıddia ctrnrudedir: ·İn- icar ,.c :stıc:u mukJ\·e!Pnarne -
giltcrenin muazzan1 gayre11er sar· lerin111 bıI("unıle hüki.ıT.lerin~ müs-

İstanbul asliye bırincı hukJ'.: ha· 
kmliğindcn. fetıiği tebanız ettirilerek faşızm tecır!er tarafından rıavet edilmek ı 

m~'ıüivt-tj üzerinden atmak iste- ıı-:rttle ısbu ·kanunun mer'ivetten 
mekte ve İtalyanın bı.r de\le mü- kallamasından iıe av sonrJya ka -
cadde ettiği anlatılmak istenmek- dar mi.ıstecırler alevhııır tahliv• 

İsıaı1bu1. Beyazıtta Sarac İ~hao< 
mahal!rs.nin :l.Jollabe,· sokak ~4 
No. da oturan !la;<kı Sc.zer tara -
fından Sirkecide M.srutıvet otc:ı· 
nı ikarnetı:iihı daimi ittihnz ett:~i 
ıbild:rilcn tavyare yüz:::ıası}ar ;..ı.' .. a 
Salth olevhine ikame olunan İs -
tanbul altıncı rıoterlıı!inden mu -
sadda>< 29 eylul 93Q tarıhlı e u .1-

velename ıle davacı Hakkı Söz<'r 
tıır•f:ndan mumaile\"!ı Salihc ve
rilen 53.) lira ile avni mukav~:LVC 
tevfikan itasını taah 1ıiit evkdııri 
(sekiz yü,) lira ki cer.an (13a.1) 
liranın tahsili davası Llzcrin.; mu
mailevh namınJ da,·a arzuh1lı :ıa .. 
nen teblii! edildil!i lıald• :nüdd<- -
tinde cevap venncdi(!jıdcn hıı c~o
taki mub•kMne 1611/941 o~e •nıoe 
gunıı saat 14 do v:ıı::lacsl!ında,ı 
mezkıir tarih ve sJattf' ha7•r bu -
lunması: e<'lmcdii'!i takdirde hak
kı.ıı<laki mulıak·'rr<'nin l!ıvab:ıı-la 

tedir. Faşist hülulmeti. ltalyan ef- davası mesmu ckmld:r. Ancak ha-• 
ki<rını pek ,·ahim askeri luıdisele- Tl<'t' a7.lm~t dolovısrle meskenini 
u alıştırmak içın bedbin•- ııeş- kırava verPnler bilahaTe a''det e-
rryatta bulıuunaktadır, Faşizm Ar- dıp bınada biu.at oturmak mec -
navutlukta n Libyada mücadele- burnetınde kalırlarsa icar muka-
ye niha,vet vererek ı!eni•le mü . velesinin hıtımıında tahliye tale -
lı:emınelen muhafaza altına .. ıın- binde bulımabilırler. 
mı. addettiği anavalanın müdafa- Bu mad<le ooioniiniin tatbik <>-
asile ikhfa etmeti derpiş eyle • lunaeain verleri hükUımet tayin ve 
me.ktedir.. ilan evler. 

Atina ajansı. İtalyan hükfımeti- Yill(' bu lavibava l!Öre hükfunet 
n.in partiyi kaybettiğini, hu bil- her türki nakil vasıtalarının seT-
diselcrin bir i.m.ı:.t ''l'IU'tti oldu _ rlMeferlerini tanzim \"e tahdit veya 
ğunu, İtalya için felaketin muhak- menede<bilecek ve azam! nakil üc-
ka.k olduğunu ililve etmektedir, retlerını d tavin evliyeeel(i 1?"1İ. 

· bunları satın alabilecektir. 
SUR.iYEDE SEVİNÇ ı • ı •, • ı • , • •, • ı • • , • cı, •, • ı •, 

Kahiredeo bildiril<iiıl"ine göre, 1 İsnı!, boı.cımculuklur. J 
garp çölündeki İııgiliz zaferleri Su- ULUSAL EKONOMi n: 
riyıode ı!erın bir tesir bu·akm.ıştır. AJL'ITilL\lA l!l.!11UMU 

Coşkuu halk, Suriye ~ok.ahlarında ı ı • ı • ı • r • ı • ı • r ı r • • • r • • •, • ı ı yapılaca~' ilan olunur. !H0/57 

•Sidi Barran.i. diye bağırmakta • ~;;~;;;;;;;;;~~;;~;;~~=~;:;;;~;;;;~:;;;;~=~~~ 
dır. Suriyeden gelen haberlere gü- 1 

:~0~u:::ı.e::e:~e!t;~::b~;:ru:~: ~ Devlet Denizyolbn İşlet ı Umu:n flü1ürlağ1 İ'anları" 
ıli 6 ya indirilmiştir. Bu hadôse, 
ltal. '" koınisyonımun Suriyede 
uğra~.;:• müşkiilita atfedilmeli.te- ı 
dir. 
MISIRDAKİ HARP VAZİYETİ 
Londradaıı resmen bildirildiği.ne 

göre, Ingiliz kuvvetleri düşmanı 
Mısır hududıı.aun ötesi11e sürerek 
İtalyan topraklarına ginnişler • 
dir. Şimdi muharebe Libyada ce
reyan etmektedir. Solluın ile Bar
diya arasında şiddetli muharebe
ler olmaktadır. lliçbir tarafta tu
tuoamıyan İtalyan k:ıt'aları çok a
i:ır darbeler ycme!<tedir. Çöl IDlD· 

takasında mütemadiyen esir ve 
mBlzeme toplanmaktadır 
NAPOLİYE HA VA HÜCUMU 
Evvelki ıece, İngiliz tayyareleri 

Napoliye üç bi.iyi.ik baskın yap -
mııılardır, Akınlar esnasında l.i -
man üzerine bombala.r ve !fehrİJl 
üzer"ne yoııgııı buınbaları at.ı:J..m.ıt
tır. Limanda bolUJJau orta to -
najda bir baıp gemisine isabet v.
ki elıuuştıır. Geminin mürette -
batı arasında 50 kadar öli.i ve ya
ralı vardır .Bir balıkçı gemisine 
de bomba isabet etr..:~tir. Birçe.k 
yeı·lerde yangınlar çıkmıştır. 
ARNAVUTLUKTAKİ HARP 
Atinadan bildirildiğine göre, 

Yunan kıta'ları, Avlonyaya hakim 
tepeleri zaptetmişleNl.ir. Yu
ltlar, işmdi Aclriyatik denll:i ka
pılarında bulnnmaktadır. Atina -
cİan bildirildiğine göre, İtalyan -
]arın 7 inci Alp alayı kumandam 
albay Resaro muharebeler esna -
sında ölmemi'- kendi askerleri ta
rafından öldürülmüştür. Bu hidi
se İtalyaA kıt'alan JIJ1"'1lldak.i lat
rışıkhi!'a misal elanık göslıedl -
mektedir. 

Son resml Yunan tebliii, - -
harehel~rin Yunanlılar lelıiDe \6-
..-ük bir inki1!8f ırösteren:lı: ..._ 
ettij!ini bildb:mekted.ir. 

16 Birincikanundan 23 Biriacikanuna kadar 
Mu..btelif hatlua kalkacak: vapıırlarıa iı.im!cri, i..aI:...ıı 

güıa ye uatleri ve kalkacakları rıhtımlar 
J[an.deals lpıttaa -Salı 12 de (Güneysu), Pe~ınbe 12 de (K:ırôdenıo) 

ve Pazur 16 da (Cumhuriyet). Galata rıhtı run~ıan. 

- S.lı li .ı. (~a). Cuıııarteal 18 do (Antalya). 
Sirkeci nbhmından. 

-Pazartesi, Salı 1.51 de, Çarsa.mba, P~mbe, cun-\a 
18 da (Tralı:). Cumartesi J4 de (Marakaı) >< !'azar 
8.50 de (Tnlı:). Galata nhtunından. 

- Pau.rte1i 1 Carıamb& ft Cuma 8.15 de (Marakaz). 
Galata rıhtımından. Aynca Çarpmba ve Cumartesi 
211 de (&wıdet). Tophane nhtıauadan. 

-Salı Te Cuma ıt da (Seyyar). Tophane nhtımından. 

-Puar 8 da (Ta;n-ar). Tophane nhlı.ının 

-Çarpmba 15 de (Bursa), Cıımartesi 15 de (Mersin). 

Sirkeci nhlunından. 

İnalr ııtlr'at )lattm.-Pazar 11 de (İzmir). Galata nhtunmda "· 

İaa.lr anlık PMluı - Perşembe 11 de (Tırbım). Galata rıhlım,,,dan. 

lfOTı 

Y•l'tll' 1111..Sei •übw•• Jltt tlrft lll&'*-M ...,.... Wtıf• a .... ra1an 
,.a.nlı Aoenklerlırdsd.m 6irmDebl: !ir. 

• 
• 

- Galata rıhtımı. IJ-ae>•r Unıum MUdürlüfü 
bin- altında. U382 

- Galata nbtım. mıntolaı LIRwıa Reisligi bin ... 
altında. 40133 

- SUlı:eci. Yolru •ioou. 22740 
( 11831) 

Eskişehir Daimi Eacümcainden 
1 - idarei "-l•İl'<' alı:aratmdaa aort sinema bın.ı .,.. bO!osl Qç ....., mQd

detle Wanı veri~den 2490 sa,..ıı nn• bilkmün• levfllı:aıı kapalı zarf um-

Jile 16/12/940 taihinden itibaren ıırltırmayo ..-ıımi• oJuı;ı 7evmi ihale 6/1/941 
tarihine mü.adlf paza..- eünü uat il dedir. 

J - Senelik nwbaınn:..:.n icar bedeli ı .. liradır. 
1 - Teminatı mu...ıı:ıı:ate 418 Un. :1:5 lı:uruftur. 

t - Saılwıw 4a!ml en- lı:aleminde her gQn. olı:mı a bll!r. 
1 - Melet z 5 ihalıo " •., eo aı bir ... ı evveline lı:&dar makbuz mulı:a-

- w 'ıı*' ri:1uetloe Yel"ilmll olacaktır. 
1 - Postada ftkt. ıeclk:zıeler tabW. ed..ilmel:-
7 - P<>.ta ile ~ llH!lı:t.p tar lad.ıl tuıınütu! ola<Blı: Ye 1ı:ırınım 

_.... mühür·!<'-"*' tir. 

1 - Tal.p!ertb lh&le ~ ~ mAI ı '"" 1--..t l!lldlmene müwt ~-Yunanhlar yemden hir ~ ._ 
lllı, maheme v. esir al /=u: ~ Qin -- <11790> 



.. t- 1 O a Ta L G a 1. r - 16 1 1ul dılft!lt ... 

Daha fazla düşme •• 

Devlet Demiryollan ve 
U. idaresi ilin lan 

Muhammen bedeli 15.l!90 (mı bel bla altı )'llz doban) Ura olan llO (elli) 
ton benzin 24/12/1840 salı ilinti aaat u ele kapalı Drf .-ııı l1oe Ankarada idare 
binasında 1atın alınacaktır. 

Bu ı.e rırmeıt isti:venıerın ıne,111 (bbı :vtız ~lf .ıu Ura :r•bnll bel ı.u
ruş1u1tı liralık muvakkat lemlnat ile .. nwıun tayin ettili vesikalan ve teltlif· 
leriııl ayni itin aat H de kıular komlııyOll reialljiııe ftl'mel<!rl lhımchr. 

1 Q ...... , 
1 

Evlenecek erkek 
hangi suallere 
cevap vermeli 

imiş? 
Evlenrn<!k isthen bir erJcek; 

dında bir~'Ok va.;ıflar ve ~ ,r ~l 
aradıeı ıribi, bittabi evl•·ne<P· 1 Yuuı: REŞAT FEYZİ 1 

Şartnameler parasız olarak Ankarada malzemo dairesinden, Hay~ 
-llilm ve ~k ,.alllııderı dabt.lıı<übr. ( 11668) 

•• Gene kadın.uı eözleri voısudı. De-1 
rin d<!rin ıçinı ı:elı:liktan ııonra; 

- Beni bundan sonra hor ııör
mi~ii:inızi ümit ederim. dedi.. 
Hayatın nekadar QOk tokadını yedı· 
i'ımi simdi anlayorsunuz, de~ mi': 

İkinci sube hırsızlık masası sefı 
olan baskomiser, masanın üstünde
ki evrak tomarını karıstırırken ce· 
vap verdi; 

- Fakat, bütün bunlar mazeret 
d~ğıldir. Orı.ada i~ıerım~ bu· ~uç 
var. Dosvanız tekemmül etmiştir. 
Evrakı tamamlayıp adliveve ııô· 
türmek mecburiyetindeyiz, 

Gene kadın inledi; 
- Yaı ~anrım. size, beni kur • 

tarınız .. Bütün kavholan mücev • 
herleri ödemeiie hazırını.. Yalnız, 
bana kısa bir mühlet veriniz. 

- Mümkiln de~! .. 
- K.ırınızır. QOCUklanıuzın başı 

lcin .. 

- Ha vır .. V arlfeme hislerimi 
müdahale ettirmeyiniz.. Hırsızlık 
yaptınız.. Evvelce ahbabınız alan 
ve burun artık sizinle hicbir ala
Jı;ası kalmrvan arkadasınızın evin
den iki pırlanta yüzük caldınız. 
H&dise bütün delillerile tesbit e
dilmistir. Bizim elimizde yapıla • 
cak hıcbir şey ?Oktur. 

Gene kadın hiiru?ür hünızür all
lama~a baslamıstı. Komiser. kas • 
!arını catarak, 8'!J't bir lisanla: 

- Maalesef. ızözyaslannız !ayıla 
vermivecek. dedi, -buvurun iceri:O 
odava. kücük bir nokta b•kkında 
daha lfadenız alınacak.~ 
Kadın masum oldui!una inan • 

dırmak lcin valvanvordu: 
R"" hırsı' r1..rıım .. B~ asil 

bir kadırum, düştüm.. Sonradan 
düsLwn . .&nim dA! ictimai bir mev
kıim. servetim, evim, ailem. vu
vam ve kocam vardı. Ah. o kocam
Biitün basıma ııelenlerin mü.seb • 
bi bl odur. Akak. 

Odava iki memur ırirdL Kadını 
nndaki odava davet ettıler. 

Yürüdü .. Sallanarak ıııdıvurdu. 
Kapı kapandı. Komıser odasında 

valnız lı:almıstı. 
Birden telefon caldı: 
- Bu vurun efendim ... Pırlanta 

Tilzliklerl calan kadın mı? Evet, t'

vet ?. Simdi iceriki odadadır, ıfa
desi alınıvor. Siz kimsiniz? .. An
ladını .. Fakat. mümkün derril ba
vefendi.. Çünkü. ml'Sele hukuku 
umumiveve ırirmistir. Siz. öd.,me· 
7!c razı olabllirsiniz, fakat. biz ta
kibat vaotırmaea meC'lıuruz. Or -
tada biT hınızlık vak'ası vardır. 
Efendim? .. Burava eelm<!lte lüzum 
vok .. Çünkü. bır !avda vermez. 
Zahmet buvurmavmız?. Kadını 
kurtarmak mı? . Mümkün deuıl_ 
Bütün deliller üzerinde torılanı • 
vcır? Mahkumivet mi?. Olabılır. 
Mahkum olacaktır, belki.. Fakat, 
eklen ne v.elir?. EstaMurullah, ııUle 
ızüle bevefendi '-

+ 
Asliff ceza mahkemeai reisi, 

su kararı teblılt etti: 
- Hanım. seni altı av hapse 

mahklım edivorum. Bır daha b<iy
le sev yapma .. 

Al!lavan kadını müba.slrlu ııüç 

zapt<!ttiler. Jandarmalar ltclllan• 
dan vabladı. ııa1ondan cbiarı çı
kardılar. .... 
Hanishaııenin nöbetti ıardivanı. 

genç kadına bir mektup uzattı. 

Mahlcfrm kadın, hırçın parmakla -
rile zarfı yırttı. Su satırları oku
du: 

•Seni kurtarmak için ber şeyi 

Muhammen bedeli ll0.008 Ura olan 15000 adet buraj, 10000 adet t.apralc ku-
maaı 28/l/194ı salı günü saat 16,.SO ela bpalı z.arl usulü ıle Ankarada idare bi· 
nuında satın alınacaktır. 

Bu ~ girmek ıstiyenleriA (4250) llxalık munkkat ~t ile kanunun ta
yin etıltı vesikalan ve tekll1lerlnl ~ tün ııaat H,30 a bdar komisyon reis· 
lltine vermeleri lhmdır. 

Şarlnameler (3~) kuruıa Ankara n Haydarpap .. eznelerlnde ııatılmııkta. 

dır. (11765) 

Mevsim müolllM"hetile 

1 
3 

z 
4 

2000 - Zooct.-

1000 ::::ı 3000.-
750 - 1500.-
500 - 2000.-

vaptı.ın. Fakat mümkün olmadı. ALI MUHiDDiN HA cı BEKiR 
Hayatta böyle bir facianın da ba- j 1 

8 ıso - 2000.-

15 100 - 3500.-
sına ızelebilecelini asla tahmin et-

1 
TICARETHAN.'!.LERINDE 

mezdim. Pırlanta yüzükleri, ihti • 1 KAYMA •. , LI LOKUM 
RO 60 - 4000.-

IHI 20 - 6000.-
vacınolduR"u icmcaldın. bilh·orwn.· Kt.STANE ŞEKERf 
Cünkil, il( kalmı~tın . Sefalet hat- EY V J · • :w. t, 
talarca, avlarca seni hırpa !adı. i\'l AL l'\ U G \ 

i Diınvada yilzlerine baka bileceğin TA H f N HE L V . . ~ J 
tek yakın ldr-mın yoktu. Sudaki- SARAY BAKLAVA ,C:l 
kada büvülı: bir azap duvuvorum. 1' 

Nihayet ile sene koynuma alıp yat
tığ:m kadmsuı . Karını olmu.ştun.. 

Fakat. ne vapavım?. Kocanın e -
vinl basit, alavissiz, zevksiz ııör· 
dün , Günah isledin .. İlk zaman • 
lar cılııınca el!leniyordun. Fakat. 
b~ saadet, QOlt sürmedi. Ben bu 
5'1tırlan vazarken. vanımdaki kil· 
rlik kalV'Olada. kızım masum uv
lıusunu uvuvor. Dört yaşında. her 
~den habersiz, öksüz vavru .. Bu 
senin kızın .. Sen dol!urdun .. Fa
icat, hayatta bir annesi olduihınu 
bilmiyor_ Ona, asla, bu hakikati 
söylemedim ve sövlemiveceıtim.. 

O ,ana.sıru ölmüs bilivor. Sana bü· 
tün hmcnn. yavrumdan sakladı • 
l!ım bu hakikatten doihıvor. Ben\, 
vavruma karsı yalancı cıkardın_ 

Ona ratmen acıyorum, sana .. 
Mahkümivetini bitirin cıkınca. sa· 
na iyi, mazbut bir havat dilerim .. ( 
Benden avn ve uzakta ol, fakat, 
daha fazla düsme; cünkü. vavru· 
mu her ııöriiste, seni hatırlıvor. ız· 
tırap celdvorum .. Ha vır, hayır. da
ha fazla düsmene .ııönlüm razı de
a"il.. 

İstlvorum ki. uzaktan uzah. ra
hat, sıhhat ve saadet haberini a
lavım.• 

ıs.~• Hirn ı 1.151 a....ı J 
ZİLKA'DE l inci KANUN 

16 3 
1940, Ay 12, G'.in 351, Kasım 39 
16 Birincikıinun PA~ARTES!_ 

V akit'er Tau •.I Eıan! 
Sa. ıı., Ra. D&. --Gunea 8 19 2 38 

Öıtle 13 10 7 28 
İkindi 15 29 9 48 
Ak$&D1 17 42 12 00 

1 
Yam 19 21 1 39 
İmsak 6 32 12 50 

Sahibi ve neyiyatı idaa-e eden 
8Qf muharriri 

ETEM iZZET BENiCE 
Son Telgraf Matbauı 

nmt•• --
Maliye V ckaletinden : 

1 - Bir sene milddeUe hesap mil\ehasssları refakatinde sitaJ yaptıktan son
ra İstanbul, Ankara, İzn ı ir, Bursa, Adana1 Mera.in. Samsun gjbi vih\yet merkez... 
lerine ta1in edilmek üzere mil.sabaka Ue hesap mütehassıs muavini alınacaktır. 

2 - Mütehassıs muavlnlerinin aylık ücretleri 100 • 120 Ura olup "imtihanda 
muvaffak olanlara 3650 •ayılı kanun h~lr.ilmlerl dairesinde ücretleri ...,,.ilecektlr. 

S - Mti.sabaka lmtibanına ıirebilm~k için memurin kanununun beşinci mad
desinde 1azılı prtlardan maada hukui< veya lktısat fakilltelerlnden veya ılyasal 

b!lgiler okulundan veyahut ticaret mektebinin y(llaek !wmmdan veya bunlara 
muadil ecnebi mekteplerden mezun u.ı..lunmak ve f1ill &ak.erlik hizmetini bitir
miş olmak ~arlbr. 

4 - Müsabaka lmtiharu 25/12/l!MO tarlblnde İstanbul defterdarlıitında milte
fekkll imtihan heyet! tarafından yapılacaktır. 

5 - imtihana ıJrmek istl)'enler yukarkl prt1an. haiz olduklarına dair ola 
vesllulannı ve 4,5XO eh'adında ıotoilraflarmı ve Jimdlye kadar bulundulclan va

zifelerle ayrıl11 oebeplerini Cöaterir kendi el yıwlarile yazJlmlf tercüme! hallerini 

nptetmek ınıretile bir ı.t.ıda ile İatanb.ıl de1terdarlılma all/12/1940 gQnü maal 
saatinin hitamına kadar milraca1ı1.t etmeleri lcabeder. 

e - imtihan apğıdakl mevzulardan yapılacal<br: 
1 - Hesap: :ıı:earı adt ve aııdrl, ıaız. tenasüp, lolconto, talı:sim mOteııaslp 

2 - Hendese: Sabh ve hacim mesahala.rı 
3 - Vergi hakkında umumi maHlmaı 
4 - Ticari usul defteri 11787 

Telgraf muhabere bilgisi olan il.< 
mezunu memur f.hnacak 

nıe~dep 

P. T. T. Umumi Miidürlüğünden 
1 - İd!rn!miz münhallerlne ilk m<!ktep mezunu ve telgraf muhabere bilgi. 

&ine vA.k.ı! olmak tlzere alınacak maaşlı veya Ucretll memW'lar için ınüsaba.o. 

imtihanı yapılacaktır. 

2 - Müsabakada muvatıak olanlann idarenin telcJlf edec:eii yerlerde memu
riyet kabul etmeleri oarttır. 

3 - Mil"1bakada muvaffak olanlara 3650 sayılı kanun hülcümlerine ıöre 

ıtlO> Ura maaı veya 40-4:i lira ücret vedlecekür. 

4 - İdare dahUinden müsabakaya iştirak edecek hat ba15 bakıcı, baş müvez-

Türkiye it bankasına para ya m-makla yal· 
n1z para biriktirmit olmaz, a: m zamanda 

taliin: .i de denemİ§ ok ,unuz. 

&qldeler: 4 Şabat, !. Ma

:rıs, 1 Atustoo, 1 hincl

letıia larllılerlnde ~apılır 

• 
t

B:.:mbanh '9'e ku.m.barasıs 
ht5aı>lannda. en a.z elli ll
naı balunanJa.r lr:UQa 

dahil ecllllrl ... 

))eniz GediKli l:.rbaş Orta ükulu 
l\f üdürliiğü--den: 

Okulumuza Qcrtll blr rlyazlye ve bir gemlcWJı; öğretmeni alınacaktır. 
Şartlar; 

ı - Rlyazıye öğretmenllil lçın üıılverslte mezunu olmak veya üniversite
den öğretmenlik vesikası almış bulunmak, 

2 - Gemicilik ö'retmenllli için me3Jek okullarından mezun ve bu vaz.11eyt 
yapabileceğine dnir elinde bonservis u.ılunmak, 

A - Askerlikle iltşijji bulunmamak. 
B - ÜcreL mil.tan barem kanununa göre Milll Müdafaa Veklletince ~ 

edilecektir. 
Bu vazifelere taliplerin acele Kasımp"l"dald Deıı!z gedikli okulu müdürlll-

ğüne müracaatıan. el 1759> 

'·~'-~_T __ A_N_' 6 __ U_L __ B __ ~_L_~_o~•-Y_E_·s~'~·L~A_N_ı_._A_R_ı~I 
Taksim Belediye gazinosunun lltlncl katındaki 8 oda ve 1 ııalcn pencerelerine 

perde yaotırlması işi açık eksCtmeye konulnn~tur. Keşli bedeli 1460 Ura 64 Jcu .. 
ruş ve ilk teminat 109 lira r>5 kuruştur. Keşif ve §artname zabıt ve muametAt 
mildür!üği.l kal~mtnde görülecektir. İha~e27/12/40 ~uma günü saat 14 de daimi eo
cümende yapı : d•~althr. Taliplerin ilk teıolnat nıakbuz \" t ya mektuplan, ihale tari
hinden itibaren 8 gün evvel Fen işleri müdıJl'lü.ci.ıne môraceatla aJacaJıcları fenni 
ehUyct ve 940 yılı.na ait ticaret odası vesikalarile ihale günü muayyen »aatte da-
imi encümende bulunmalar1. 11741 

• ıi ve bakıcı ve müveı.ziltrin c30ı 1Ql1Ddan evvel idareye intisap etmiş olmaları Yıl ı ık ilk 
ıarttır. kiraıı teMin•h 

5 - İdare haricinden müsabakaya &innek iltlyenlerle balen idare dabilinde 10,00 0,75 Yeniltöyde Tekk• ıokalmda 2394 metre murabbaı dahalı Tarla (1 
bulunan muvakkat memur, muvakkat bakıcı ve müvezzilerin 788 sayılı memu... sene müddeOe) 
rtn kanununun döı·düncü maddesinde.ki şart1'ı.rı haiz olmalan ve devlet lıntiha- ı 12,00 0,90 Kapalıçarşıda Yanrntaı ban aokatında l numaralı dükkln (1 llA 3 
QUla ilk defa alınacaklaı·ın c30> yaşını gcçmemıŞ bulunmaları lftzımdır. j sene milddetıe) 

6 - Halen .idarede mli~tahdem olanlardan müunakasaya girmek isli.yenler 30/ 24,00 1,80 Eyüpte Kzılmescit sokağında 8 numar;.h Ramazanağa mektebi bi-
12/040 pazartesi akşamına kadar yalnız bir dilekçe ile ve idare haricinden ıir- ııası (1 • 3 sene düddeUe) 
mek i.!tiyt"nler de yine mez.k:Ur tarih akşamına kadar dilekçe ve evrakı müsblte- Yıllık kira be-deli muhlmmen~ri lle ilk ter.ıınot ınıktarları yukarıda yaz.ılı 

lıerile birlikte lmtlhanlaruı icra olunacağı P. T. T. merkez müdürlüklerine mura.. g:ayritnenkull<"r hizalannda gösterilen müddetlPr üzerinden kiraya veril1nek üzere 
caat edeceklerdir. ayrı ayrı açık arttırmaya konulmuştur. Şar ! nameleri zabı t ve muamelat müdür .. 

7 - Mil'"1balta .vilfiyet P. T. T. merkez müdürlüklerinde muhabereden 2/1/ lüğıi kaleminde gôrülecektir. İhale 23/12 / 040 pazartesi günti saat 14 de daimi en-
941 perşeme gUnü saat «8> da ve umumi bı.lgilerdrn 3/1/941 cuma &ünü '3.at t.9> cilmende yapılacnlttır. TallpJerin ilk teminat m<:ıkbuz veya mektuplnrile ihale g0 ... 
da yaplacaktır. t.11355> 1 nü muayyen saatte daimi encilrnende blllunmaları. 11549 

YA UZ SULTAN EliM 
Halif el~r Diyarında 

No. 73 \'aı.aEc : U. SAMI KARAYEL 

Kaleden . huruç 
Dedikten sonra: 
- Ulan köpek dinle! . Bundan 

on sene evvel Sultan Beyazıt Veli 
zamanında, luristiyanlar bırleşe • 
rek Vıdin kalesıni mWıasara eyle
diler .Mu.hasaranın seklZıncı gu -
nü kale kumandanı Kemal A:{a -
n.n elinde ancak ikı yüz ~ı Turk 
muhafız vardı. Dü:ımanlar ıkı bm 
kişi idl 

İki bin düşman askerinin kale
yı uzun muhasaradan sonra ala
cakları muhakkaktı. 

Kemal Ağa, iki yüz kişilik Tıirk 
erlerini huzLtruna çağırarak kale
den huruç edeceklerin! ve kat'ıy
yen Türk bayrağım düşmana tes
lim eylemiyece!:lerini sôyledı. 

Erler Kemal Ağanın emirlerini 
kabul eylediler .Kumandan huruç 
hareketine ba§lamadan askerleri· 
ne yüzer alt:n dağıttı. Kendisi de 
hnıerine beş yüz altın filori koy
du. 

Knle kapılannı açtılar, bayrak
ları ellerinde iki bin kişilik düş -
mana yürüdüler. İl<i bin kişiyi yar· 
dılar. Ba~ r;okl-1'w. ku-:Uırill'ak 

• • 

kararı veril Ji 
mevkilrrine geldiler .. Bıre alçak!. 
Bılıyormusun kı Kemal Ağa. ııe

derı a•kerlerıne yıizer altın .Jaipt
t• ' Yıne bılıyor musun kı Kt>mal 
aı:a kemerıne beş yuz a ltın koydu. 
Du.şman askerı kendLSın ı ~ehıt 

eder de ti.2erın ı aı ar, '1n para bul
maz.sa ,kate kumanu.ıtıının uıe ... 
rınJe on paras . ~-ok ctemeoın dıye 

ıdı. 
Şımdı ne demek istediğımi an

ladın mı kopek oğlu J<ôpek!. Bır 
Turk askerı, bır Turk memuru 
r~vet almaz . . Hatta, şehıt olur • 
kt>ıı bıle ,du~nc anının gôzünde kıl· 
çıilc düsmçmek ıçın kemerme al
tın koyar, öyle cenge gırer . 

Bayraktar neler si>ylüyordu. 
Bunları ben hiç lşitıne~tım. Bu 
Türkler ne yaman adamlardı. Turk 
olmak için ortaya çıkıp bağıraca
jım geliyordı.ı. Doğrusu hırıstı -
yanlıJ!ımdan, Ama vutluğumdan 
utandım. 

Babam ~k meyus olarak~ ce
vabı verdi: 
~ sız.. mün-be~iz bır tek • 

lifU> bulundum, bcrı affodın a-

dın da erkekte şartlar arar 'rt· ı .ı ..... ~ 
Bir kadın mecmuasına ~o ~ I• 

lenecek erkei!i imtihan etrnkı 
kendisinden su sualler soru ~ a, 
h im4;: . e iJI' 

1- Bir jş yapmak içın n•Y 
tivac vardır? ! 

2 - İnsan kaç defa sever ıııd"' 
3 - Bütün insanla: bal<l< :,,1 ııoktai nazarınız? , . il'·· fQr 
4 - Kadınlar hak.kında»<! ~t 

tai nazarınız? s -.: il ha 
5 - Elbisenizin nasıl olıj~ı ·· ~ı ı ·· 

istersiniz? Bol mu? Dar ını? ~k f 'fır 
6 - Hanııi kadınla evlenJll ~ 

tersiniz? pk · il 
7 - Radvoda istnsvon ararıı di . 

hosunuza 11°ider v~ksa mliteJll8 tr 
bir istasvon dinlen ek 1'.·~? ) 0;ı4 

8 - Size birisi (sevııılıJll ~ l\r 
hitao ederse memnun olur Jll ·tbs 
nuz? ., u bi 

9 - Ask hedivc ister JTl1~ ~ ~ h. 
10 - Frak ııivmek ho~ıın •isi 

der mi?? ,i. ~da 
11 - Motosiklet. otomobll.·.oıı' ı~e · 

diferden hane:isi hosunuza ~ııl' 
12 - Sairane asklar hoS 

rlder mi? oı' 
13 - Çocuk ovuncaklarile 

namaih sever misiniz? ~, 
14 - Kadın elbiselerine ~tııı' 

maslanna ve bunun teferril ~e · 
ait bildifriniz kelimeler ban~ 
ridir? ~ ı.ı.ı 

15 - Bir kadınla kolkola .iJı.i t 
rnei!l sever misiniz? fi' 1 ~ 
Değme profo,o(irlerin ce"~~ t~ 

remlyeceğl sunllor değil f/11
" "'ı.ıJ 

loatl 
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