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SAl'l ı 1S66 Telefoa: Bqnnıllarrir: JOlll'1 - İdare Mltcll:dlı Z3aOO 
btanbul N..._.tye No. 5' 

En Soa T elgraflan Ve Haberleri Veren Akşam Gazetesi Sahip ve Ba,muharriri: YIL: 4 
ETEM İZZET BENİCE 

Hitler F ranaa· 
dan bir şey 

umamaz 
--~--............ """~ ............. 
Jo'ruıısa keudi istikliıl, ~tik-

hal ve hürriyetini kurtar -
mak içiıl er ve geç İngilli· 
terle teknr silah uk•dl.f" 
hğı etıueee mecbsnfn:r. Al
manya .Frans.y• bugüne 
kadar yıtplığıudan daha 
fa:r.la hiçbir şey yapamaz. 

~: ETEM iZZET BENICI 

Almany• için bt'i ve ailı•i mü
'-ddede oynanııcıtk üç ıu. vardı: 
1- İtalyHın galebesi tartile 

Üçler paktını harekete getirmek, 
2.- Sovyet &usyanın ittifalmu 

ltınin eylemek; Amerikayı harp-

• s 
Münakale işleri 
için yeni tedbir· 

ler alındı 
Vekil dün a l.c:şam An
karaya hareketinden 
evvel yapılmakta olan 
iakele hakkında beya-

natta bu!undu 

Reis Reşad Mimaroğ1u bir 
nutukla kongreyi açtı 

Toplantı üç gün 
devam edecek 

Bugün encümenler seçildi, halk dileklerı 
ehemmiyetle tetkik edilecek 

ı..n uukla~tırmak, Münakalat Vıkili Cevdet Kerim İstanbul vilayeti parti kongresi 1 
,, a.... Fransa ve İspanya ile bir· İnccdayı diin akşamki trenle An- bu sabah saat ıo,ao da Cağaloğluu-
qkte Romanya, Bulgaristan, Yu- k d" ·· t" 

sükut edilmiştir. Sükiilten sonra 
partinin genel başkanı Reisicwn
hur İsmet İnönüne, başkan vekili. 
line ve parti genci sekreterine ta-

araya on'1'1UŞ ur. daki merkez binasında yaoııhnıştır. 
Cııslavya, Macaristan, Slovakyayı İngilizlerin çölde İtalyanlardan aldıklan hafif toplar Vekil, h~reketinden evvel, şeh-
da umdugu· d;,. •• devletl••Je bır' Kongreyi, parti idare heyeti reisi 

(Devamı 5 inci sahifede ı -- ~ T bJ k k rimizde ve Trakyada yaptığı tet - 1 .. 1 1 
•tada ittifakına ve nizamına al- ra usta i . Bir metre ara kiklerle, Vekalete ait umumi işle~ Rc.~at Mimaroğ u şu soz ere aç -

llıak, · J ) d İf [ d hakkında gazetecilere beyanatta mıştır: M b u 
İtalya Arnavutlukta, Akdeniz- ta yan OT USU• ~I a yan Or USU rag"" men 1•lerJ• •-Burada toplanmamızın sebe- at uat mum bulunarak, bilhassa şunları söy - c mh · H lk t' · 1940 de ve Afrikada mağlup edilmiş bi u unyet a par ısı 

haldedir. Sovyet Rn~ya bütün nun hali ne sahil boyunca hareket devam le~işt~~nya ahvali dolayıs;le, Mü- kongdresli içindir. Hazır bullwıan Müdiırüniin tct-
leıı)•retlcre rağmen Almanya ile 

1 
? ( arka a~ arı sevgi ve saygı i e se -

k A l d nakaliit Vekaletinin hizmetleri fev- k k • 1 • 
tabtt~lanitibarenittifakeyleıııck- 0 aca • V 'nyaya og"' • edı•yor (Devamı 5 inci salıifede) Iamlarım.• İ Ve Ziyaret _:rJ 
~n çekinmiştir. Hele ~di bu ih- Bundan sonra kongre reislikle -

•inıaı hiç kalmamıştır. Müsbet damgalar bu or- ru ceki/iyor Trakya Umum rine ve katipliklerine intihaplar y~- İki gündenberi şehrimizde bu-
Amerikanın harpten nzaklaş - d k dd Ak• • ltalyanlardan 8 top ve pılmıştır. Birinci reisliğe daimi en- lunmakta olan matbuat umum mü-

UDUD IDU a er a l• Atina 25 (A.A.) - Resmi Yunan cu"men azasından Refik""Ahmet B S l S d •-llıası ihtimali yerine icabında har- diğer bir çok ganaim M .. f t• . d .. dürü . e im arper ün yanın""' 
he filen müdahalesi ihtimali kuv- betini gÖsterİJOf sözcüsü, Aınavutluk cephesinde U Cl JŞı Un Sevengil, ikinci reisliğe sular ida- memleket müşaviri B. Server Ri-
~etlenmlıtir ve yardım eephesin- vaziyetin Yunanlılara müsait ol - daha alındı resi müdürü Ziya Eren, .Utiplik- fat İsklt olduğu halde İstanbul 
de Amerika harbin içindedir. Bardiyada va- makta devam ettiğini bildirmiştir. Londra, 2li (A-A.) - B.B.B.: Atina Edirneve döndü lere de Mekki Hikmet ve Atıf ödül gazeteleri idarehanelerini ziyaret 
~rans• ve İ•pany• AlmHyanm Şimarayı tahliye eden İtalyanlar, nı.dyosuna ıöre Yunan ordusu bUt.ün intihap edilmiştir. etmiş, gazete sahip ve başmuharrir· 
•ait ve lekliOerlni kabul etme - ziyette bir deg., i- sahil boyunca Avlonyaya doğJ'u·~ Cephe boyunda v~ete bWID bulunu- General Kazım Dirik'in Reisliğe seçilen Refik Ahmet leri ile görüşmüştür. 
lııiştir. Bulgari•tan, Yuguslavy• çekilmektedir. yor. • b t Sevengil kürsiye gelerek intihabın- '.Matbuat umum müdürümüz bu 
lııiistakil ve bitaraf kalmayı tercih ıikl ik )'Ok (Devamı 5 inci sahifede) gazete mıze ey ana I dan dolayı teşekkür etmiştir. Mü- ara cSon Telgraf• ve cİkdam• ida-
~işlerdlr. +------~-------------------- Trakya Umum Mlifeltiıl KAvm Dirilt teakı.ben parti idare heyeti reisi rebanelerini de ziyaret etmiştir. 

Bu nziyete gnre Alınanya her Kahire 
25 

(A.A.) - Bİnardiyada -- Garip bir ikramiye tevziatı r evvclltı ıun l<!hrimize gelmiş ve dün Reşat Mimaroğlu bir nutuk söyle- Bugün saat 15 de B. Selim Sarper 
ii~ imkina da baa.·ıırmu• ve her vaziyet değişmcmiştır. gilızler akvam Edımeye dönmUştQr. Umum mO.. 
. '· ' ta"vı'ye k , • t im ki d fettl.f hareJ<etınden evvel bir muharrıri.- miş ve iki senelik faaliyetten bah- şerefine Basın Birliğinde bir çay 
~çiinıle de ınnvafrak olnınanuşhr. " ı .... a 1 a a a evaın e- El T 

d. t ili t • 8 mızeşunlan ooylemlştlr: .etmiştir. ziyafeti tertip olunmuştur. 
İtalyanın mağlfllıieyti, Anıeri- ıyor. ng ·z filosu da karadaki e r J;. a m vay ...._ Trakya Umumi Mutettııllk mın- Bundan S-Onra Ebedi Şef Atatür- Umum müdürün bu akşam An· 

itanın kat'i tavır 'l'C hareketi, İn- hareklitı devımılı surette himaye <'t- ıi\a t lakasınaait .lfler, bilhassa llünakalA<"" kün hatırasına hürmetle 3 dakika karaya dönmesi muhtemeldir. 
tilterenin zafer yolunu tu'fınası mel<te<lir. d ı • • k nalia işleri üzennde temaslar 7apmolt ----------------------------
İ•ııonyayı d~ ürlriitmiiştiir. o hnl- (Dıqer telgraflar 5 inci sahifede) •• a resı· ı·z •. ra üzere iııanbula geldim. l\fünakaUI Ve-

~~; ~:it~~:~=~~ .. ~: :!~~:t:.~ '·:4~'§.~~;~~~%~% 1 ·· • ~:.;.:~2::·~:~~t:.= Bu sabah Kalamış'ta 
~:~:.:~~~~,;; 1;::';:ş~~c;.g~:~~ ~;':-~~:2~}?;,,,l\:~~~1~1 miye dağıtmış! u::::r=,.:::t~~~:::;:,! i i kişi boğuldu 
>rıı b" h ld d' ·'" ' '-· "'~ .-~ -= """" · ~ - ve shhaUi vuife ve mevlnlerınl ş ır a e ır. "-:~:<ı,,<.:: t ."!.=:""'::"=:.. -~:;::-::-;':;"' ~(;; ~-

Uu yalnızlıtm kendisine getire- :;,. :.,"0 •t. -~-"';!;7;'. -.,";..~''<''.·lii • k müdrlk olarak if ve güçleriı.ı m<fflll - B" •• d k \ d 
teğivahimvekorkunçil:ıbeılerin . ...-..;r,~.~t·~" ... ~.;.=--~5~ idarenin ikramiye listesine im- dür.> --o--- ır motör e araya o ur u 
tasasına diişen Almanya son tc- !<f,,,,. \~~t'.l;;:~l! (Yazısı 5 inci sahifede.) 
4•fiii inıkiıı olarak tekrar l'ran- r .:::_# " .-~· /eri koyduğunu ve tevziatı sakla- 2,5 lira rüşvet 
S<ıyı Hrlanıak i5temıştir. Fakot, [ ı ..., .... .....,". ·. · .· · · · . 
\risiden •kseden haberler bu ım- J~ 1 masındaki mec. hul sebep nedir? alan komiser 1 k' d 1 d • M l .,.,.,.., ..,, aua a yer o ma ıgını, aresa 

1 
~ • ..;;.;.ı.;.:_._ 

!'etenin Alınan taleplerini kabul ~Z.a 1 Elektrik, tramvay ve tünel ıda- Bugün öğrendiğımize göre, elek· yıl hap .-.-Jı"lecek 
ttınediğini tebarib ettirmektedir- , ·~""·= '";;:::;:-:: resınde yıllık ikramıyelerden ma- trı:k, tramvay ve tunel ıdaresinde .:>~ 
ler, Filhakika. Almaııyanın Fran· .,. ada bır de •yararı < ıkramıyesi• yenı bır ıkramiye tevziatı yapıl - Kapalı çarşı komiserlerinden Se.~ 
l:ıdan neler ıstediği ve bunları ne namile bir ikramiye ıçin bütçeye mış ve tevzıatın şekli hayli dedi vet yorgancı Mehmet isminde bi-

Bacdi1ada1o \.·azıyeti 2ôsferir 
~kilde istemi• bulundıııtıı malüm 40 bın lıra ıalısısat konulmuş oldu- kodu doğurmuştur: rinden 2.5 lira rüşvet alıp inşaatuıa 

' harı ta 
•lınadığı kadar Mareşal l'eıenın ğunu yazmış ve ancak bu )],.-rami- İddıalara nazaran bir kere bu göı yummak vadi vermiş, fakat 
de ne cevap verdiği henüz tnf>ılıi- T.. .. • ~den geçen yıl topu topu 5 vat - ikramiyeler gızlı olarak dağıtılmış .Mehmedın ihbarile yakalanarak 
li!c malüm değildir. Ancık, her UtUD, zeytınya• mana dörder lira verilmesini ga- ve listenin nasıl tertıp edıldığı, mahkemeye sevkedilmi.şti. Dün ~ 
hal ve kara rağmen Hitlerın t'ran- ., J k rip bularak .tramvayı erkıln mı .kınılerın aldığı öğrenilememiştır!. livt> 7 inci cezada nakzan görülen 
Sudan hiçbir ~ey ummasına ımkıln gı, çuva J ana• yiırtitfrr? Vatıınan mıh diye sor· •İkramiye• den maksat: fazla muhakemesınde suçlu komiser 1 
0lınndığını hıiknıeo kabul clmek • • • muşluk. ( Deı,amı 5 inci sahifede) yıl hapse mahkfrm edilmiştir. 
lazwıdır. vıçe, sıcım 
llerşeyin başında Fransa kendi 

i,tiklal. ist~bal ve hürri.veıini 
kuı tıırmak için ergeç İngılizlerle 
brraher tekrar silah arkadaşlı(:ı 
et11ııye ınrrbıırdur. İlk mağliıbi

Yotin yaratt•iı şa~kınlığı atlatan 
\l \hnan İ~?alini, Alman idare~ini 
tarlan her Fran•ı>ın idrakinde bo 
h, kikat canlanmış olınok gerektir 
Ve ortadal<i her tiirlü alamet ve 
deJ , l de bunu göstermektedir. A:v
tti •aınaııda İngiltere ve Amerika 
diplomasilerinin de Fransa:vı bu 
İ"ikamet, bu ha~,rlı ve uğurlu 
1 "rtuluş yolu üzerinde ve her lm
kaııtlan istifade ederek işlemiye 
dr\'aın ettikleri bariz bir •uretıe 
l:iite ~arpıcıakiadır Binaenalc~ b 
\",., hükümetinden Alman~anın 
ıtıutavaat 1'eklemr<ine imkan ta
sa\·vur edilemez. Buna raj!n1en, 
l\lnıonvamn ..,bren ve filen Fran
llııyı kamilen isg•li altına alıp al
nıı:v•cağı da henüz belli değildir. 
lladece, Alınanyanııı herhangi bir 
deprenme ve silkinmi\'e fır at ver- ı 

(Deı·amı 5 inci <Mıfede) 

Koordinaayon heye. 
ti kararları dünden iti- ı 
baren mcr'ivete girdi 1 j 

MüstahsUl korumak ve fıvatlarda n!-1 Eıı----------...ıll j 
zın. rulo u.ı_ ~~ıne-k ıçln ıHJktln1etın: tü.

1 

•• 
tun ve ,.,·tıny•ğı P<Y••••ın" mtidahal• Uçüncü saf ha j 
yolunda muhUY'I tedbırlet llllnaKt:.ı oldu .. 
tunu yazmı;;uk BwıJ. dau· ı.l'.atı koordJ,.. Son Oc, dörı ,Un z.ar!ında. Amavutluk ı 

na~on nt-yetl ieararları Vek:ıller Heye .. 
tince Kabul o1unan:ı..k ôOnden tUba.ren 
m(lriy~t.e konulrnuştu.r, 

82 numaralı karar• röre. dotrutlan 
doğruya müstahsilden tütün mübayaas:J 
için Ticaret VekAleti he-~abına ve y•rli 
tutılı ler l'ürk Anortım şirlteti ve Tü:r1t 
TUtutı Limited flJ'ketı narııına ikJ mlL 
10ll Urayo lcadıır bU l<redl lahıı!s ohm· 
muıtur. 

Gene dtın me-r'ly-eı. l'ireo M amna .. 
,.ı. urar do şl!yledıT" •Hükilmet namı. 
wı Ticaret VekAlet1n<e leoptt olwıacalı: 

.aslar dabili!ıde uaml lJti ınil.ron ıır. 
Wr. çuval, &llJlavi(e H c:lm mubayaa 
edıp bunlar, mal..i,yt'"t fiyatına mutad W 
zaruri masraJ "" !&izlerle )"üW iki nla.. 
betinde bir lt'Onıis:ı'on ıı~ve eyliyerclc 
Ticaret Vek~tinlıı dırekı.tfleri dAırsin. 
de aJAltadarian teni •imek için Ziraat 
ıı uına mezunınt ""'11ınl.ıtir. 

ceplleslnde durgunluk gosr.cren barcıdl

tın ılmdi mOhım lnkı.şatlar arı.lcainde 

6lduğu gö<illmelı:ıedlr 

Görıeedelı batly1ı dotru ııerıı:ren bir 
ın..ım Yıman kuvvetlen, Timll1';.'11 SU· 

TUJ\U geçmep munttak olmuşlardır ft 
burada.la köprü başını ~ 

dırler. Yunanlılanıı bu lıaN!ltetl dotru
dan doğruya Beraı:ı istihdaf etm.ıtı.edlr. 
Baıllı TUnalı üer1 lı:ollan Berat'• 22 ki
lometre rW1asmıe buh.ı.mnM;tadıriar. 

Ancalı: bu ceplıede 2250 nıtcmb Tmıuri-

Çll cıa• .ıı.ıı..ı - iti, mllhimce bir 
...,.ı fletlı:1J eder. Amavutltıl<ıalti tıare
lrAtta, .,..dllere ni!am olmalr tçllı, evwll 
lepeleri tuımak laap ~.Mevsim 
ıeraıtJ nazarı itibara allDll"Sa, Yunan ta .. 
arnızuııun ne kadar müşltüller içinde 
bq.anlınıu;ı.na çalJfıldtiı anla;lır, 

(Deva.mı 5 inci ııUı.ifede J 

Milli Korunma 
kanununda 

tadilat • 
ycnı 

Ba~veldl'io bugün 
Mecliste beyanatta 
bulunmaıı muhtemel 
Milli korunma kanununda:ki ta· 

dilat Jiiyıhası bugı.in Buytlk Millet 
Meclisınde müzakere olunacaktır. 

Bu !Ayıba ıle hükümet icabında 
değı.!'menlere el koyabilecektı• 

Rıtzıss>lıha ve tatil günleri kanun· 
!arının icabında tatbik edihne -
mesi hakkında da layihada bır 

madde bulunmaktadır. Muhtekir -
!erin cezası da 5 yıl sürgüne ve 
mı.isadereye kadar arttırılmakta, 

kıra bedellerinin tezyit olunama -
ma.sı için yeni hükümler bıılun -
maktadır 

Şehrimizden 
Bursaya kaçan 
küçük aşıklar 

Yakalanıp lstaobula 
vetirildder, erkek tev-"" . 

kif edildi 
Çemberlıtaşta oturan 14 yaşında 

Ümrıye ismınde bir kızın garip bir 
şekılde ortadan kaybolduğunu ve 
bır gençle kaçmasının muhtemel 
bulunduğunu yazmıştık Filhakika • 
gen~ kızın Mehmet adında bir ço
cukla seVİ!jip Bursaya gittiği an -
!aşılmıştır. 

Fırari lı:üçiik Aşıklar Bursada 

yakalanarak şehrimize getirilmişo

lerdir. Mehmet dün Sultanabmet 
birinci sulh ceza mahkemesine ve· 
rilere.k kız kaçırmak ve bikrini 
izale etmek suçile teı.'l!tif olunm~ 

tur. Ümrive ailesine verilmiştir. 

ÇERÇEVE 

İngiliz Güneşi 
NECiP FAZIL KISAKÜREK 

Dört büyük hi.diae kar
ııaındayız: 

Amerika, Franaa, Sov• 
yet Ruıya, İtalya vaziyet
leri ... 

• 
Amerikada Jngiltereye 

yardım, dağın tepesinden 
kopmuı, kendi kendisine 
yuvarlanan ve büyüyen bir, 
çığ kütleıi gibi, her i.n bi· 
raz daha az.sın bir mahiyet 
arzetmekte ••• Bu azgınlığın 
neticeai, 1941 yılı içinde, 
belki de ilk yansında harp
tir. Amerika, İngiltereye 
değil, kendi nefıine yardım 
ediyor. 

• 
Franaa; bütün Fransı-z 

üslerinin ve vasıtalarının 
Almanlar emrine verilıneıi 
tazyiki altında ••• 

Buna anavatan Franaaıı 
razı olsa da, Franaa impara· 
torluk bütününün tahaın • 
mül göstermiyeceği muhak
kaktır. Yakında Fransayı, 
mazideki Franıız namuıu· 
na et bir tarzda milli dava
ıının üıtünde; ve bütün 
müstemleke kuvvetlerile 
lngilterenin yanıbaıında 
ıörmek ihtimali büyük._ 

• 

Ufacık, küçücük, minicik 
ali.metlerden aonra Sovyet 
Rusya, ilk defa olarak At. 
manyaya kartı aeı çıkarmak 
vaziyetinde ••• 

Romanyaya yapılan pro
testoların manası: 

- Kızım aana söylüyo -
rum; gelinim sen anla! •• 

Sovyet Ruıyada akli, ru
hi, maddi hazırlıkların epey 
ilerlediğini gösteren çok 
hayırlı ali.met ••• 

• 
İngiliz donanmasının, pe

tine Yunan donanmasını da 
takarak harikulade bir tarz
da Adriyatikayı:ı girmesi, 
Arnavutluk davasını kö . 
künden halledecek bir ka
zanç .. Elveda, Yunanİ•tan 
yolile Arnavutluktan Se
li.niğe ve daha bilmem ne
riye uzanmak planı! .. 

Vaziyet Afrikada da bun• 
dan daha az kazançlı değil 
ltalya, daha bugünden, tas
fiyesinin yüzde ellisinden 
fazlasına ıahit. .. 

• 
Vaziyet tek cümlelik: 

İngiliz güne,i, Avrupanın 
ıarkından, cenubundan, 

garbından ve ıarp istika • 

metinin bü5bütün ilerisin • 
den, doğmıya baılamıştır. 

Geç, fakat tam aoğan gü. 
nqin fecir vaktindeyiz. 
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G0ZL0KÇ0LERiN 

lt ... TİHANI 
Gözlükçüle:i· İmtihana ti.bi 

olacakmış! Göı:lük satmak, 
lah!.:.na satma!{, pıra~a satmak 1 
gibi, alelade bir esnaflık mev· 

~!!!'!!!!!!!!'!!!'!!!!'!!!!!ll!!!!!!!!!!!!m'~ 

9 'eni 

F"tih, Beyoğlu ve diğer 
7 k ıada yeni bina!ar 

yapılacak 
Parti Beyoğlu ve Fatihde yeni iki 

Halkevi binası yaptırpcaktır. Yeni 
Beyoğlu Halk.evi Taksimde beledi.-

zuu değil, fenni bir meslek ye ve evkafa ait arsalarda yapıla
imiş ! cakt.ır. Bunllll planı da y.aptınl -

Peki amma, §İmdiye kadar mış ve 47 bin lira tahsisat aynl -
im .. ihanaız gözlük aatanlardan mıştır. Yeni yıl bütçesine de tah-

.. tük· 1 d -1 .. ı sisat konacaktır. goz a an vatan aı arın go- . 
.. bo--1d . l ~L? Fatih Halkavi binası için 14 bie 

zu ı.w u ıae, ne o aQa.JL. • .,~ tah · 1 t"-·- p-....ı· ·· :Uia sı.~ mevcu na. = ~! ~ 

Baksanıza, gözümüz hiç bo! teakıben Beşildas, Sanyer, Üskü
tramvay arabası görüyor mu? ·ı dar, Eyüp, Şişli ~e Şehremini ile 
GÜNLER Bakır.köyünde de yeni birer Hal

UZUYOR 
k~vi yapmak için tahsisat ay1rmağı 
kaıbul etm~tir. Bu suretle şehrimiz 

Pertembeden sonra, günler 9 modern ve yeni Halkevi binası 

uzuyor, geceler kııalıyor. Bi- kazanacaktır. 
rer dakika amma, bunun çok -------------

lsolu 
prop .. g edalar 

Şu zamanda çok acın~cak in -
s~nlar arasında 12 ada halkt da 
var. Yunan kaynaklarından vakit 
vakit gelen haberlere göre, İtal -
yan idaresi, 12 ada halkma envaı 
zu1ilin ·"6 işkence yapmaktadır. 
Düşünün ki, halk dağlara çıkıp ot 
yemek mecburiyetinde kalmış ve 
baftıı)a~ır, böyle feci bir tanı ma
işet ihtiyar etmek1e bulunım ştar. 

Daha evvel, ayni mevzua dair 
gelen telgrafları, hatırb~",nız. 12 
ada lhalhımn bütün erkekleri en 
gayrimüsait tecrit kamplarında 

hapsedilmiştir. 

12 ada halkının mühim bir ek
ıeriveti Run,dur. İtah•an ic!areci-. . 
leri ,Arnavutluk ceı>hesinceki mu
vnffakiyebizliklcr tevali ettikçe, 
galiha, bu yeisin hı•1cım, masam 
12 ada halkından olmak istiyor -
lar. 

• 

'' Ziyar .. tçi Hemşire ,, ler evleri 
1 

dolafacaklar Verem Dispaseri 
geni~letileceh, yatak bekleme 

müddeti azaltılaca!ı 
Veremle .mücadele faaliyetinin 

arttırılması kararlaştırılm~ır. Ve
remle mücadele cemiyetinin Sul
tamı.hmetteki binası ihtiya'!a rayri 
kafi geldiğinden burası genışletile
ceklir. Aynca vilayetimizin 3 ka
zasında '.)reni verem mücadele dis
panserleri açılacaktır. 

Diğer taraftan Eyüpte 10 bin li
ra :sarfile y.apilan dispanserde son 
1 yılda 161 erk~ 383 kadın, 19 ~ 
cuk olmak üzere 3S3basta muayeae 
ve tedavi olunmuştur. 

V erero mücadele cemiyeti mu
hitlerinde bulunan veremli bedbaht 

ha:;talan'evlerin.ie ziyaret ve on
lara iea:beden tedavi ile yaşama 

Kadıköy ve Üsküdar 
için 3000 ton kö~ür 

getirtilai 
Kadıkoy ve Üsk'iidar havalisinde 

kok kömürü, antrasit aıkıntısı ol
.duğu hakkındaki şikayetler ilY.e -
rine Zonguldaktan evvelki gün p
len Kaplan vapurunun 3000 to;liuk 
hamulesi Haydarpaşaya çıkanlmış 
ve bu kazaların ihtiyacına tahsil 
olunmuştur. ---o----
fra.n transiti Samıun limanı 

vaaıtaıile yapılıyor 
Daha ucuz ve kolay olduğu için 

lran'dan Avrupaya gidecek mal -
la:rm Samsun limanı vasıta.sile 
sevki.ne başlanmıştır. 

Bu haf ta içinde A vrupaya gön
derilmek :üzere !randan külliyetli 
miJdarda Samsuna pam~ gel -
miştir. 

Amerik~ v 
YAZ.an: Ahmet Şut>:J 

Bırleşik Ame.iL.ı A 
bine kaı·şı lakayt k.: • 
mücadelenin bnşlnngt 
gidememiştir. Ve gün 
alakasını, Ingiltcreye 
d..ımda. bulunruak 

muharebeye 
korktuğu cihetle hu t 
ni olmak maksadile 
larında japjonya ve İt 
pakt kemhinezonunn 
pakta göre jaııonya, 
Alman ve İtalyan iıl. 
yeni nizamını tanı.yor 
Almanya da aBii_yü 

jnpa:1 idaresi altında 
mmı taalyorlnr. Ve ü 
deye göre de: kıymeti var. Kısa eün, benim, (güçüK HABERLER 1 

h~ıwna ~ez.". Kısa gününl ViLAYET ve BELEDiYE: 
karı az oldugu ıçın.. Uzun ae.- * Ek k h k · 

• • ' • ınıe DAr omısyonu cu-
celen de sevmem .• Ele~ !a- ma günü belediyede toplanacak _ 
turası pek kabarık geldıgı ıçın. tır. Ekmek fiatlarının 10 para ucuz.. 
Günler uzua, vaktimiz ~ğal- laması muhtemeldir. 

İtalya, 12 ada Rumlarıoa ot ye
diriyor. !>Ietleniyetin, bir ehram 
.zirvesini avuçladığı bir tarih dev- 1 
rinde, hiçbir insani vicdan ve ka
nkter, lrn tarzda bir zulüm siste- 1 
mi tı:hayyül edemez. 

Veremli ha.ırtalarm sanatoryom
lara uzun müdd~t sıra bekJeme -
den kabıılleri için yatak sayısını 
arthracak 50 bin lira tahsi..c;at is -
ten7.iştir. Halkevlerinde veremden 
korunma için gençlere de mun -
tazaman konferansbr veri~ecek -
tir. 

yollarını tavsiye eden :ziyaretçi 

hemşire teşkilatım da genişletecek

tir. Ziyaretci hemşireler muhit -

!erindeki evlerde vereme müstait 
bulunanlara da korunma ted.birle
:rini anlatacaklardır. 

Yeni Lir hükUmet konağı •• 
orta mektep 

Muğla (Hususi) Yapılmakla olan 
yeni büklimet konağmuzın 14 bin 
liralık kısmı bitmiştir. 

«Almanya, İtalya ve 
ilcit taraftan birisinin 
bine ve yahut Çin -
laŞllladığına .halen h 
etmemiş bir derlet tar 
cuma oğnunas.ı Jaafüuie 
1'ultmaa bütiin siy.asi, 
keri '\'uıtalarilıe 

sa da, iatasyonlarda rahat ra- * Amerikadan tramvay malze
hat, bol bol tramvay bddesdr.! mm getirtilemiye.ceği anlaşılmış
KAD/NLAR/N trr. Yalnız 35 otobüs getirtilebile

YAPTIKLARI 

Bir gazete, yeni bir tefrika 
ilin ediyor. Cazib bir isim bul
mu§: «Ordulan durduran ka
dın!> Kadın, bu. Ordutan dur 

cek ve beheri 18 - 20 bin liraya mal 
olacaktır. 

*Belediye; altıncı şube memur
larına, kaymakamlara ve müfet -
tl§lere verdiği bir emirle kasapla -
rın sıkı bir surette kontrol edilerek 
toptan et fiatların<laki 12 kuruşluk 

durur, kalbimizi durdurur, ka- tenezzülün perakende satışlara da 

.zaııcımızı durdurur, iJtihamızıL teşmil olunmasının temınini iste -
durdurur.. miştir. Diğer taraftan bazı s~t-

Hatti, tramvayı bile kadın- !erdeki kasaplarda bu sabah et 10 

1 d d kuruş ucuz1anll§tır. 
ar ur uruyor. • 

B dikka d
. t l *Yarın vilayette pasif korunma 

en t e ıyonrm · gtas- komisyonu toplanacak ve büyük 
yonda bekliyen yolcu kadınsa, tecrübe hazırlıkları etrafında gô
vatman, arabanın içi ne kadar riişecektir. 
bklım tıklım olursa olsun yine * Yffksek lktısat ve ticaret fa. 
durduruyor. kültesinde bir talebe kooperatifi 

CIHANGlRlN kurulacaktır. 

iSMi 
Bir zat, yolu dii§miif, Cihan

gir semtine gİtmİ§.. Bir gaze
teye !ikayet mektubu yollu-

1 yor: Efendim, diyor, burasıJ 

Cihangir değil, çamurgir .. HerJ 
taraf çamur içinde •. O, ne ber
bat ıokaklar •. Bu semtin ismi
ni değiıtirmeli! 

Fakat, bütün İstanbul un İl
mini bu §ekilde değiftinnek 
mümkün mü?. 

SAYI NEDiR, 

BİLMiYOR 

Vatan refikimiz garip bav .. 
disler nqrinde artık ıölıret sa
hibi oldu. Rivayete göre, bir 
adam boıandığı karııu.nın çı~ 
lak fotoğraflarmı çekip, bun
ları 5 bin liraya sahyomıuı ! 
Şimdi, kadın mahkemede 

ve davacıt 
iyi anıma, be bin.der, s bin 

lira da biraz fazla sibi ediyor, 
insana.. &afi nedir, bilmiyor 
musun?. 

AHMET RAUF 

* Ticaret ve sanayi odasının yf!
ııi meclis azasını seçecek olan mün
tehihisanilerden 40 ı intihap olun· 
rnu_ştur. Vekfilet de 20 münte!ıip 
seçmi~ir. Bunlar bugün saat 15 de 
yeni meclis azasını seçecekler<iir. 
*İstanbul :köylerinde yeniden 

23 köy mektebi inşa olunmasına 

ba.şlanılım~tır. * Yüksak mühen<lis mektebi ta
lebeleri 'kahraman askerlerimize 
kışlık hediye temini iı;in aralarında 
162 lira toplamışlardır. 

MÜTEFERRiK: 
* Seher isminde 23 yaşlarında 

bir .kadın Akbıyı'.ktaki bir akraba
sının evinde içmiş, sonra Sultanah
met .meydanında soyunup bağrr -
mağa kalkış~tır. Sarhoşluktan 

üç sabıkası olan Seher tevkif olun
muştur. * Taksimde yıktırı1makta olan 
kışlanın bir köşesi çö.kımti§ ve üç 
amele yaralarunıştır. Bunlardan 
H"'useyinin yarası ağırcadır. 

TiCARET oe SANAYi: 
*Aftın dün 22,70 .lirada.n mua

mele görmüştür. * Kauçuk fabrikalarına 50 ton 
~ tevzi cllunmll§tur. 

Son Tclgraf'm Edebi Tefrikası: 4~ 

~üçük HllHD Yav '.~·G@I! 
SELAMI tzzET SEDES 

Doktor ona: • nuyordu. Bu göz bir gün meydana 
... Senin gözlerin parmaklarının u- çıkma1ıydı, çıkacektı. 

cunda! derdi. Kadın doktorun bu sözlerine 
Parımakları o ~adar hassas ol- mukabele etmezdi, bu gözün bir 

m~tu ki, hakikaten göz yerine ge- gün meydana ç,ğacağına manı var-
çiyordu. dı. Bekliyordu. 

Doktor Kafi: Kadının inanı ve sabn takdire 

- Bö:11e, ömrümüzün sonuna 
kadar mas'ut yaşıya:biliriz. Fakat 

ben bu güzel alnının ortasından bir 

göz çık.aıımak istiyorum. Dünyay1 
görmeni 'h:>"Üyorum. 

Bunlan söylerken mavi gözlü 

kadının alnını okşuyor, parma • 

ğının ucile alnındaki yuvarlak kıı-
mızılığı, aizli .e;özün verine doku-

şayandı doğrusu. O 7karanlık liıbo
ratuarda, o bodnmı katında, gün-

lerce, kocasuım 1.e<.."fübelerine bo
yun eğiyor; doktorun bize hectiye 

etmek istediği üçüncü göziin mey
dana. çıkması için lazım ge1en şey
lerin tecrübe tahtası olmağa rıza 
gösteriyordu. 

Karagümriikte !bir evin bodnı -
munda, di1nyamn faritında olma-

İnsanları yok etmek, imha et
mek. ilk ve en bnsit insan hakkı o
lan yaşamayı kaldırmak olgun bir 
şuurun clüş".incesi olamaz. Öfke -
nin, bö~·lc blr hareket asalet.sizli
ğine götürebildiği insanlar, asla, 
hiçbir kıymetleri ile öği.i.nmek hak
kını muhafaza edemezler. 

Biitün bunların •yeni nizam• i
ç.in çok falsolu ve hatalı propa -
gandalar siJo;İic"İ te~kil ettiğini, 

aoımal diloyn şuuru i.drak ctmck
tWir. 

RESAT FEYZi 

1 kilo şeke7i 
80 kuruşa 

satıyorlarmış! 
Z\r 3at Ban!· ası bunu 
ö11lemek için Vanda 
piyasaya şeker ver• 

meğe başladı 
V anda çıkan cYeni Yurt» gaze

tesinin ya.W.1ğ1lla göre Van fiatmii-ı 
rakabe komisyonunun ~ acı· 
mi 60 kuruş satış fiatı koymuştur. 
:Buna rağmen son zamanlarda pi
yasada ~eker .:fiatlarının arttırıl -
d1ğı görülmüştüT. 

Tüccarlar, bakkallar Avrupa şe
kerini 70-80 ve yerli şekerini de 
65 kuruşa kadar satmaktadırlar. 

Hı:ıtta şeker mevcudu olanlardan 

-bir kısmının sakladıkları da haber l 
alınmaktadır. Bu suretle ihtikara~ 
sebebiyet verilmektedir. 

Ahiren Van ziraat ibankası şek<> 
satışına başlamıştır. Banka piya
saya şeker: verdikten sonra b~aün
kü yükselişin ineceği ümit olun -
makt.adlr. Diğer taraftan <ieker 
saklıyanlar şiddetle takip oluna -
caklardır. 

---ooı---

hmitte kömür 3 kurut 
pabo.Watb! 

İımit (HuSUGi) -Evvelce üç bu
çuk kuruştan faz.laya satılmaması 
.brarlaşttnlan kömüre yeniden 
6 kuruı narh .konmuştur. 

dığı, gazetecilerin kulağına gel -
mJyen, gözünden kaçan bir facia 
oynanıyordu. Orada 'havsala almaz 
bir davanın halline çalışan bir de· 
ha ile, cesur ve mütevekkil, başını 
kuvvetli elektrik şualarına terke· 
den bir kadın vardı. Kadının gös
terdiği fedakarlığın bir benzeri 
yo:ktu. 

Bu fedakarlık mıydı? 
Hayır, kadına göre yaptığı şey 

fedakarlık değildi. Günlerce kuv
vetli elektrik şuaı altında <lunnak 
fedakarlık değil, bir zevkti. Büyük 
bir adamın ilim işlerine yardım 

etmek zevki. Adım taşıdığı adama 
faydalı oluyordu. 

Llboratuara girip kendini isken
ceye soktuğu zaman sevinçten içi 
titredi. Eğer bir gün dnkt<>r Kafi 
aradığını bulursa, bu biraz da onu:n 
sayesinde olacaktı. Beşeriyetin ka
vuşacağı üçüncü göz evvela onun 
alnında görünece1'ti. 

Bu sevinçte egoizma'dan eser 
yoktu. 

Genç bir kız ga· j90 kuruşluk bezi 
rip bir şekilde 200 kuruşa sa
ortadan kav- tan biri tevkif 

Yeni yapılan Milas orta .mek -
tebinin de çatlSı kaplanmıştır. Di
ğer taraftan §ehrimizde bir de ~ 
hir kulübü açılmş1tır. 

()()._._ __ 
Lüleburgaza kahve 

gönderiliyor 

boldu! edıldi! Lüleburgazda soıı günlerde ıkah
ve azlığı oldu[,ru görülerek dün şeh
rimizden kahve istenilmiştir. Güm
rükten çıkarılmakta olan kahve -
lercien Lüleburgaza .da gönderile. 

Ayası>a§ada Emektar sokağında 
12 numarada oturan Remziye Gi
ver hminde genç bir kız garip bır 
şekilde ortadan kaybolmu§tur. Hc
nFz 16 yaşında bulunan Remziy~ 
Giver evden çıkmış ve bir daha 
da dönmemiştir. Bir gençle sevi-

,şerek ona kanıp kaçması muhte -
mel görüimü~e de yapılan araş -
tırmalara rağmen şehrimizde bu
lunamarr.ıştır. Annesi Ayşe ve po
lis araştırmalara devam etmekte
dir. 

Bir metresi 90 kuruşa satılması 

lazımg.elen siyah renk cilt bezinin 

bir metresini 200 kuruşa satarak 

milli korunma kanununa muhalif 

harekette bulunmak suretile ihti

kar yaptığı iddia ve şikayet edilen ı 
Adamı<la Osmanlı bankası kar~ısın

da piyango biletkri ve plak bayü 

kırtasiyeci Salih oğlu Tevfik Ho

rozoğlu hakkın<la kanuni takibata 

başlan.ı:mş ve 'tevkif olunmuştur. 

cektir. ' 
-0--

Darüşşefakaya verilen ecza 
Etıbba odası tarnfından DarüJ· 

şafa?<a eczanesi için mühim miJt -
tarda .ecza teberru olunmuştur. 

Eczacı Hasan baraet etti 

f-17azın m .. zaye e ... 
ıe ç karan Bab 

Hasan ceza deposu sahiplerinden 
eczacı Hasanın bir buçuk yd evvel 
Ba:hçekapıdaki ecza deposu yanm~ş 
ve depoda bulunan Ali isminde bir 
uşak yangının müsebbibi olarak 
tevkif edileTek Hasan da suç orta
ğı sıfatile mahkemeye verilmişti. 

İkind ağır ceza mahkemesi dün 
davayı neticel<:?ndirmiştir. Suçlu 
Ali te,•k.,fhanede öldüğü için taki
bat dürn!::üştü. ~ı B Hasan hak
kında da beraet kararı verilmiş -
tir. 

Randevticu Atina soğuya 
çekildi 

Kiiçül..-pazarda oturan Ahmet J 
isminde bir ihtiyar c Unkapanı gü
.zelk diye 1anınan kızını birine sat
mak suçile müddeiumumiliğe ve -
rilm1~tir. Şikaretçi Mehmet ismın· 
cie bh·idir ve Müddeiµmumilikte 
şunları söylemiştir: 

"- Ahmedc köprüde rastladım. 
Kendisile yaşıtız. Güzel bır kızı ol
duğunu da bilirim. Bana sokularak 
evvela yanaklarımı öptü, sonra da: 

- Ahmet ağa dedi. S'enin evle
necek bir oğlun var. Allah bağış
lasın, tahsili terbiresi de yerinde 
imiş. Benim de gi.ızel bir kızun var. 

Tam evlenme çağuı.da.. Onu senin 
oğluna vel'e<:eğim. Fa.kat elli liraya 
ihtiyacım var. Ver ~ birkaç gün 

Kadın göze kavuşacağı için çok 
sevinmiyordu. Kendini düşünmü -
yordu. Başkalarını, daha doğrusu 

kocasmı düşünüyordu. 

Bu inanılmaz, havsala almaz keş
fi meydana koyarse? Binlerce se
nedenberi iki gözHi olan insan dok
tor Kafinin sayesinde üçüncü bir 
göze malik olursa?. 
Beşere yeni bir göz hediye et

mek .. Körlere yeni bir göz vermek 

~fc:aneYi :siklopusleri ihya edip 
modern blrer insan yapma!c ... 
Kocasmın bu emsalsiz tecrübe

sine alet olduğunu düşünerek gu
ruT'1a göğsü kabarıyordu: 

İmkansızı mümkün kılacaklardı. 
Hem neden bu tecrübeler~ mu· 

vaffak olamasınlar?. Arayan bu ~ 
lurdu. Doktor da arıyordu. elbette 
bulacaktı. Bu mudze olacaktı. 

Bazan kadın: 
- Alnımın ortasında bir şeyler 

hissediyorum, sanki 'kemiklerim 
kırr.ıldayıp çıtırdıyor, duyuy<ırum! 

derdi. 

sonra nişan merasımini ya.parız! 
Benim yanımda 45 lira vardı. 

Verdi,n. Daha yüz göriımlüğü ve 
çeyiz için biN;ok da hazırlık yap -
tık. Oğlum da Anadolu<lan buraya 
geich. Fu1rnt Mehmet ağanın bir 
daha yüzünü göremedim. Tahkikat 
yaptım. Mehmet Ağa benden sonra 

Gizli randevuculuk yaptığı, genç 
kadınlan !ı.:.hşa tcsvık ı>ttiği için 
tevkıf olunan Atina ile suç ortak
ları Katina. Va.:.ilikl, Amelya ve 
Eftelya dün tevkifhaneden .Müd -
deimumilığr geiirihnişler ve ifade
Jeri alındıktan sonra tekrar tev -
kifhaneye iade edilmişlerdir. 

kızını 60 liraya birisine ve 150 li- --------------
raya da bir üçüncüsüne satmıştır. T eşekkiir 
Öğı·en.ctıgımıze göre de kız hala Babamız er.ıekli yarbay 
nnizaye<ledcdir. Henüz kimsenin Osman Necati Ergunun ölü.mü 
üstünde kalmamıştır. Dolandırıl - dolayısile cenazesine gEl.mek za.h
dım. Hakkında takibat yapılma • metinde bulunan değerli dostlan
.sını istiy-0rwn. mıza ayrı ayrı teşekkürlerimizi 

ıMüddeiumu:m.ilik şikayet~iniıı bildiririz. 
arzuhalini tahkikat için Küçükpa- Gazetem.iz muhamrl~ 
ur ılromiserliğine havale etmiştir. Hüse3fiR ve cUıea ejr«dı. 

O zaman doktor Kati en~y• nında gizli kalan bir ncvu meydana 
d:iqım:ii: çıkarmak. Bu ne harikuJ!de ~ydi. 

- Eğer üçüncü gözünü meyda- - .Ne aradığum söyliyecek ol-
na çıkardığım zaman beni görünce sam incmınryaca.klar, bunu bilfyıo
sevecek mi.sin? Ya beni ihtiyar bu- rum. Bana deli diyecekler. Fa.kat 
lursan? Benim saçlarım beyaz ka· sen İnrunJ'()rstın_, Bana itimadın 
dınım, yüzümde buruşukluklat' var. Bana itimat ettiğin için seni 
var. Bunları sen bilmiyorsun, gör- seviyorum. Sana :işkence yapıyo -
müyorsun.. rum. Elektrikler altında l2Jt.ırap 

Kadm kocasının ellerini tutardı, çekiyorsun. 
sokulurdu, -başını omuzuna dayadı. - Ben mi? Ben lHU'aJ> çe.kmi -

- Saçların çalışmaldan ıtğardı, yorum. 
yüzün doğruyu meydana çıkarmak K~dm konuştuğu zaman ssı;i 
için aramaktan kırıştı. Seni ömrü- beyecan<lan ve .saadetten titriyor

. du. Görmiyen gözlerinin kirpik-mün sonuna kadar. Mrgün .artan 
bir muhabbetle seveceğim .. Eğer 
lazım gelirse, senin icin hayatınu 
fedaya hazırım. Ölürüm senin i-
çin.. 

DaktoT Kafi _gülerdi. 
- Bereket versin ölmek mev -

zuubahs değil, bilakis bayat için 
çahşıyoruz. 

Ve keşfinden bahseder, coşardı. 
!H.i.lkati tashih etmek, be§ere yeni 
bir hayat uzvu vermek, beşerin al-

leri kalkıp iniyor, dudaklarmın u
cunda bir tebessüm beliriyordu. 

- Elektrik makine.sinin başın

da seni bekletip canını sıkıyorum. 
- Benim yanımda dolaştığını 

ve kon~tuğunu duyduğum zaman 
carum sıicıknaz. 

- Peki, o zamanlar, iben çahşıl'
rıretı sen ne düşünüyor91.ln? 

- Bu mem1eketin en iyi ve en 
ilim adaızm .olduğunu .. 

(DeVllDl.1 var) 

almışlardır. 

Yani ınatldc.Jıe 
ki eğer japn.ya, U 
AlmanJ'B ile İtalya d 
•henüz tıarlte iştirak 
devlet .. tarafmciaıa. ·h· 
rarlarsa, üç devlet biri 
Clım edecektec-dir. Bu 
iki tabir ehemmiyetli 
hrbe iştira'k eh\1emiş 
·hücıuna uğramak. tfı 
rinc\ tabir ile Birle~lt 
nın mnrat edildiği sn • 

cbarbe iştirak etme · 
mutlak bir tabirdir. 
nizam hudattarı içind 
devletlere şamil olm:ı 
Buniar harbe iştirak e 
larsa, o nııntııkanın ni 
maldan mes'ul elaa 
leti hangisi ise, onun 
gelebifü. Sovyct'cr IBi 
~inci madde ite sarih 
tın şümııliinckn istisna 
göre, üçfüıcii maddetlek 
tirak C'1memiş devlet• 
medcanm kastedildiği 
dıl' Şu haHhı paktın ii 
desindeki nhnrbe iştir:ı. 
dcv1ct.. sö1.ll'l·i yC'rine 

Amerika,, söz\eri ikame 
Bu matlde t\.meri)>ayı 

nediyor'.' Uz3k Şarkt. 
ya ve AV\"upa<la da Alı 
İtalyaya «11 iicum~ıın .. 
Hücum tabiri de hmad 
tirak manasına ahnma 
lıalde bir dcvfot ne zam 
be i~irak etnıi~ sa)"\1tt 
nun en bariz delili şii 

ınen harp ilan edeTek 
a .. kcr yoflam::ıktrr. Fak 
milel miinnselıt-Oerde 
muamelcnm aThk tni}d 
Hr. Mihver dcv1ct1eri 
lerdir kl bir devlet hn 
meks1zin, baTp yapnb\r 
japonyıının Çine karşı 
rekete japonya ·'harp .. 
miyor. Almanya Dani 
gal altına aldığı halde 

harp halinde değildir. 
merikaııın da harbe 
mihver devletleri bu 

niı ~üire tit>i tutacakl 
Çünkü Amerikanın · 
4oğru temayül etmc~n 
mak i~, imı:alandığı a 
lü pakt, böyle bir neti 
miştir. Billalüs, Amcrik 
da iğbirar uyandmmş 
tin CumlmrreisUğint- ~e 

yardımı olmuştur. Şim 

vele A:tnerikanw İngilt 
dı.mnn gittikçe hı7lanan 
He arttırmaktacn. Don 
bir klSmmı İngiltCJ'cye ' 
yare vuiyor. Harp mal 
riyor. Şimdi de ıhortum 
:ne bakılacak olur.~a. h 
larmı verecek ve haila 
ya ait 'Olup da AmcrHc 
nıtda buluıum tic.arct 
de İngiltercyc tesHnı e 

Acaha Almanya ve j, 
"%aman, üçlü paktın üt;· 

desmtleki tabirle kendil 
nnna uğramış• yani 
1ıa.rbe iştirak etmiş te 

(Deva.mı 5 i?tei 



kalmak .• 
'1i Kemal SUNMAN 
"Qe bugünlerde Romada 
~İıt m.·cfüinın teplan. • 
1 ıııotbuabnda az ne,rı-
•ııııamışh. Ortada bar
ttıneıni§ı bitaraf degil, 
hiıııuharip• bir iıalya 

tiplerden hangisinin 
ltıer,e harbin n.eticesi Ü· 

'İ1t bastıkça basacak. Aş
llt nıuammarun karşı -
P }·etiştirmek için nice 

hru[du: İtal~a harbe gi· 
tirrni)·ecek tni?. 

•skidcnhı•ri U>ta dip
tiren bir memleket ol· 

liiılinenkr bu 'efer de 
bile kiir ederek cıka

lediler. Genç ,.c ihİiyar 
tlcri ikiye ayıranlar da 
•ncak Almanya gibi bir 
' ile beraber olarak lıar
'·a~ıuı ve galebeyi temin 
tuttıırmıı•lardı. iste o-

~~ İ t meclisinin to~lan -
. 11lııl alacağı kat'i istika
'- hal~de çu1' sözlere 
1•r. Geçen sene birinci 
bllftasınılaki bu içtima
be büyük değişiklikh·r 
~ah[tl tahminlerin çoğu 
!•ktı. iıalya ga~rinıul:arip 

h • 1 
"Uıtiinl.ii bale gel<li. f. 

11\llkadderalında o kaılar 
, tesiri olacak kararı ver-
• lrıJan fa•ist meclbinde 
liı • 

1'aç cereyan olduğu an-
İııgiliz ale} htarı olan· 

1.. ~adan ayrılmak isti • 
"lllUIU'tn ikisi orta ı fi -
ı.r gibi 
l. ı\lıııanya birkaç mü • 
lı.ıyayı ancak soradaıı ha
ttıııek suretile kararını 
l.rekele geçmişti. Bu da 

ııücüne ı:idiyordu. 

ile beraber harbe girme• 
l\ıaltarı olmı~·nnlaruı uok

!Öy)e bulisa ediliyordu: 
' ll<l de de Almıınyanın 
t)'anın müttefiki de&il 

11..tbuki Berlin ile Viya-
•tleri o %amanlar Sır • 

~''il harp ilanına karar 
ıaman Roma~·· ancak 

~tikten sonra haberdar 
l O zamaa İtalya da pe· 
et etmiş, harbe kanş - 1 

~!taraf kalmı,tı. Ondan / 
l ""et sonra da İngiltere, 

1
• Rusya gibi müttefik • 
lıer olarak harbe girdi 
~tınamalı .. Bu cereyanlar 

'bun herhalde l\Iu,olini
lteaeyi temin ederek e· 
"1ı1tnda verecei:i kararın 
llıukadderatını ta~ in e

l..,aati besleniyordu. Liı· 
'4- bütün halk tabaka • 
bda dola'jllrak soru~tıaan 
llıuhabirlcrin yazılann· 

lt.enili)·ordn: italya Mu
h~r "esile ile itim•tlarını 

1

'~la.r. Herkes onun vere· 
karara iittat edilecei':in.i 

1 

· l<'akat bu kararın •harp• 
bı bekliyor Keııdi ~·?gile ) 
l· vaziyetinde olan ltal· 
ltİrmiyerek bir çok isl..

ak mecburiyetindedir: 
"ıuhacir gönderecek. Her 
~iıı kişi yollıyacak. Habe
itr\'et menbalarını işlete
~~u, uanma•ı ve hava 

ltalyanın at.edenberi -
ta diplomat yetiftirea bir 
memleket olduğunu düpi
nenler, bu aefer de harbe 
girse bile İtalyanın kirb 
çıkacaiını söylediler. Fa
kat böyle kebanetknle 
madalyıırun tera tarafı da 
unutulmamalı: ıerektir. 

kuvvetleri i~in bir 90k :::-:-. ı 
fedecek. İta!~ an bütçesinde 33 mil- , 

1 
yar liret sarfiyat ''ar. Halbuki va- 1 
ridat ona göre değil İtalya harbe 

girdiği takdirde bu masraflar art-

tıkça artacaı.tır. Son.ra da Afrika· 
da tutnnmak çok zorlaşacak 

1 

İşte İtal~·anııı gayriınuharip o
larak geçirdiği aylar da söyleııiyor, 1 

harbe girmemek suretile bir ta -

raftan kazancını arttuan İlalya -
nın bir gün 511Jb olurken de mü • 

cssir bir rol oyıu}·aeağı hesap e
diliyordu. BundHn çıkarılan nıa

na İtnlyaııların harbe girmek İs· 

temedikleri, girdikten sonra de 

ınnharcbe etmek için kcndderinde 
hararet duymadıklarıdır. Bugüne 

kadar gelip ı;c~rıı safhalar bu ne
ticeyi çıkarıyor. İtalya hiçbir te

cavilıe uğranıadığı halde büyük 
kurlar düşünerek harbe girdi. Hal· 

bul<i tecavüz ettiği Yunaııistan ise 
I 

kendini müdafaa etmenin ve haklı ı 

olnıanın verdiği m~ne,·i kuvv~ti t 
dıı~·arak çarpı~ıyor. 

bin İngiliz lira<ına satılnıı~t: Bu 
incılerden şimdiye kadar ancak 41 

nüsha bulunmuştur ve hemen hep

si de umumi k-ütüphanelerde mah·ı 
fuz tutulmaktadır. 

Lükı dediğimiz 1 
böyle olur 1 

Dünyanın pahada en ağır clıbi

scsini giyenler, akla gelebileceği 

gföi ne Pariste. ne Ne\-yorkta ve 

Amerikanın diğer büyük şehirle· 

rinde değil, simal kutbundadır. 

GroPnlandda Snot isminde yarı 
medeni bir kabile yaşamaktadır 

Bu E~kımolarm ara•ında tctkı • 

kat yapmış olan Amerikalı bir ·ey

yah, buradaki kadınların ı\ınerı- 1 

katla şık bir kadının 10 bin dolar 

vermekte tcre-idüt elmiveceği ' 
kürklor gi\'mektedir. 

Her . esi muntazam 
taklit eden bir or~ 
İngilterede Sen Ceyms Hal rad- ı 

yo istasyonu, aboneler.ine dUrı:;nda 1 

başka eşi olmıyan yeni bir mu.siki 
illeti dinlettırec~ğini bildirmiştir 

Bu :ilet mevcut bütün musiki alet
lerinin seslel'iııi bir araya topla -

maktadır. Bu vapurun düdüğünü, 

bir tabağln t!laroısını, kınlan bir 

por:;elenin sesini bile hakkile tak
lit etmektl'<iir. İstasyonun bu mu

azzam fı!eti elektrikle işlemekte -
dir. Orga benzemektedir. En uzun 

borusu 9, en kısa borusu 3 metredir.! 

Orgun bü.tün boruları iki bine va··-ı 
maktadır. 

de Seveceksin ! 
Yazan : ETEtv1 İZZET BENiCE 

gc·'ılık. O ur şuradit. 

_•ııa i..~ı ;1u:~, iı.Lc lr..ori 
t .\cı- go~lt ı·Ji. Oı:.ada bi .. 
u • 

~ltıı ~r burada ını? 
t .u , hirini diuliyur .. 

t . 
\:ar?. 

t ey d~gil, hır.ııhk. , 
r İ 11k lıı1·"1lık mı?. 
, tı 'lcre t.ir r\'İ su_vilrkrJı . ,. 
•ıı:~:. 

<il~ de hır~· ı!:..ırı bihnuıivc-a 
'<l})lun olılıı. Onları ela. lııı 
" 1 nıasın?. 

~il;· -' ' . t ul' ff; kn"<er.cn111ı~ 

1 
' dü ;;>c bak na,ı! bülbiil ll'ibi lal J

1 tder. 
(;c>nç kadın hüfön bu konu~nıa- f 

lan dinlerken l:rrecandan titr i - f 
yor. korku ürp<·rnıeleri geçiriyor, 

kata.,ının içini aynıh bir gecenıa 1 
kuruluğu ve 1'sı.dığı gıbi bomboş 
bulunu~ ordu .. Da~ aunu1adı, sordu: I 

- Beni de döverler mi?. 

Pv!i~: 

Sonin dayak )'İy~c-ek neyin 
kalını~ u .. hatun' 

Der gıbi .ıc.)ar kona ~alo.1.ı bak· 
b: 

- Her§Cyiıı ogru aıııı söYlı -

ılfm'jeJI _MliiiiOili;i;A ~E ........... M ____ EL __ E __________ DE _____ : 
ıst••buı. ev J•p•n bir A birader, hangi birini 

Kooperatif lazım ? 
c~enlme, bu 6tude ka· düzeltevim . 

çök bir havadü ftefreltİ: ı. J 
tanbulda ev koopnatifleri fir
keti adile bir müeasiu lwraı.. 
yoT. Sonra, bu havadisin ar
kaaı gelmedi. Ne deTeceye ka
tlar doğrudur, te§ebbüalerin 

ciddiyet ve aıhhati ne ka -
dardır, bilmiyoruz. 1 

Fakat, Ankarada olduğu 
gibi, latanbalda da bİT ev koo
peratifltti §İrketi kurulmasını 
çok fiddetle his edilen bir ih- ı 
tiyaçtır _Şu muha '•kah ki, fe
hir, gitti!ıçe halaba(ıkl:ıımak- ı 
tadır. Es~ı, atı'f p evler de bir 1 

taralt'ln yıl.ılıyor. halk da, 
artık, yeni, modern ve kiirgir 
ikameigah tercih ediyo;-. 

"Sekizinci,, lbnirrefik'in midir, 
Ahmet Ahmet Refik'in mi, 

Vefik Paşanın mı ? 
Dinç, bakımlı bir adıuııdı. Yü

aünün hatları, gö71erinin kenar -
larını!aki çizgiler, kır düşmüş şa
kakları, ıı;üsterdiğinden yaşlı ol
duğuna şehadet eder gibi;,di. h· 
kat, dedik ya, dinç, bnkunlı bir 
ad:ımdL Lfuıkal kırk lıc~iııde ol
ması l:'ı7ıın gelirdi. Fakat, dik yü
rüyü~ünc, edasına bakanlar, otuz 
beşinde,, fazla tahmin edemezdi. 
J,akin, otıuıındakilere tu~ çıkar -
tacak bir gençlik cevherine malik 

yedinci.. Her biri, hir türlü çıktı. 
Kinıinin .isr:ıfuıa dayuna ıuadtın. 

Kimi kıskıınçti. Kimi ahlaksız çık· 
tı, kiu:ı! başkasile kaçtı .. Kiminin 
dili, koninin oyııakhğı ... 

- E, peki, bunun kabahati ne? 
- Bu, çok iyi. herhalindcn, her 

1 olrlııgn da muhakkaktı. Ağır. va
kur adımlarla. hnkuk nı.ahl.cme· 

Bu bakımdan, istcmbulda 
lii..ı:umsuz ve ye•••z bir ika
metgiilı buhranı ve pahalılığı 
vardtr. viicııda ~etirilecek bir 
yapı kooperatifi, birçok va
tc.:ıdasları sühuletle ev sahibi 
)'op::. ~5"• gibi, kiradan da lmr- 1 
taJ"ac•·l.dır. Ve bu kooperati
fin fefırin imarına da büyük 
fayda1J1 dokcmacaktır. 

şeyinden ıuen1Jıuuum. }.,akat, bu 
da b:.sta. Şimdi, ayrılık davamız 
göriilliyor. Fak.:ıt, bu sefer bir 
toı~c- huldınn. Hiçbirine bc112:emi
yor. ('üzd mi güzel, ahlaklı mı 

ahlaklı, mahcup mu mahcup , muk
tesit mi muktesit. on parmak on 1ı mnriff!t Ev isleri, eliş1eri, hepsi 
tamam. İnşaallah buntınla mes'ut 
&hır. bir yastıkta kocorız. 

BURHAN C"EVAT 

İnkıbaz da d~,·ler, ha o. ha o! 1 
Bağu·saklarnı gevşekliginden, tahii , 
elastikiyetine halel gelmemesin - 1 

den safranır. kafi miktarda ifraz 1 
edilırıcmcsinıten, mıınta7.am yeme;.: 1 

yennıemesinden. :iştihasızlıktan, da-
1 

jma oturup gezinmemekt.>n, çolı:: 

meşgul olmaktan. zihni ıztıraplar
dan ileri gelir. 

leri sofasında, bir boydan bir bo
ya. gidip geliyordu. Bn mahke
melel'den birinde, bir işi olduğunu 
tahmin etmek güç değildi. 

Bir aralık, ufaktefek, zayıi, bu
ruşuk yüzlü, kırpık bıyıklı, muş
mula gibi bir adamla karşılaştı. İ· 
kisi de, karşılıklı, birer, 

- Ooooo! çektiler. 
Yün boyun atkısını başörtüsü 

gibi başına örttükten 90nra üzrrine ı 
'8Pkasını giymiş olan ufaktefek, 
muşmıılo gibi adam söze daha ev· j 
vel ba~ladı: 

-·-Nerelerdesin l\fahirciğim? Şa
kamaka. üç sene oluyor, bir defa, 
İımıHte, t.ln,yonda göriismüştük. 
o .. d,n sonra, daha daha nasip ol· 
morlı. :\faşaallah, hiç bozulmnmış, 
değismemişsin. Gittik~e ihtiyarlı· 

yarağlna. giindrn güne ger.çksiyor
sun T<ırkbir kere maşnallalı. Bak, 
ue na hale geldim. 

- Yani. bu sekizinci.. Hani, es· 
kiden, Benli'.\·an «Sekizinci• diye 
bir operet O)'n3rd. Al;!ıma. o gel· 
di. Ahmet Refik P%"nııı mıydı, 

neydi?. 
- Ammad.a yaptın ha!. •Seki • 

zin<:İ» yi be.n de bilirİlu. •Sekizin
ci• operet değildi. piyesli. Sonra, 
İbnirrcfik Ahmet Nureltinindir. 
Benliyanla hiç bir alİlkwsı yoktur. 
Ahmet Rciik paşa diye bir sima 
uıevcut değildir. 

- Yook!. Bu knd3r1 fazla. Ah· 
met Refik pa:;;aya hiçbir şe.v diye
mezsin. Ben bilirim. Tarih filim 
da yazardı. Gcı;enlerdc ölıiü. 

T ı J, G 1 A ., 

HALK 
-SÜTUNU -

·-

Evlenmek istiyenler. ~ ve i~çi 

ara~anla.r, şiklyctler, temen

niler ve müşküller 

İ§ ve i~~i araıııı.nlarla herhangi 
bir müşkalü. olan okuyucularııııı:>.ı 
mektupları bıı sütunda munıaw- ı 

man re meccanen neşredilecektir. 
Gazete1nizin doktc•r ve aı'tlka.tı d:t 
sorulanlara cerap vereceklerdir. 
Ciddi i:divaç teklifleri de lnı ~ituıı· 
da para..'1tZ ne~olımacaktır 

BİR GENÇ KIZ İŞ ARIYOR 

Orta meKtep m~zunuyum. Ya • 
~un 20. Yazıhane veya herhangi 
bir mu!!ssnsede münaıüp bir iş a
rıyorum. Yazım duzgün. güzeldir. 
Bir:.ız da daktılo biU rim. Adres: 
Haik ~iitunu vasıtasile Mualla 
Derin. 

TECRi.lnFT.J B'İR MUALLİM 
HlJSFSİ DERS VERİYOR 

İlk mdttcp çocuklarına saat be -
ten SC'nr~ c·n eh,·en bir ücretle ı 
der:; v ı ·Iirım. Adres: Şişli E -
bek.zı sokak matbaacı O:• I .:ıbey ı 
caddesı 1/2 Zi;-a Vehbi. 

İZDİVAÇ TEKLİFLERİ 1 
22 yaşında kiır..sPsiz \"e talihsiz 

bir kaclınım. İki yıl evvel evlen -

diğim zevcim vefasız çıktı. Beni 
yilzüstü brrakarak kaçtı. Mahkeme 

kararile bo~andım. Bugüne kadar 
anm·min, ıilil babamdan bağlanan 
dul maasile geçiniyorum. Anne -
min ölürnile bu maaş da kesıldi. 

l\foztar biı· vaziyete düştüm. Fakat 
nnn1ust~m, şerefim terte~zdir. 

M~.<ru bir izd,\'açla hayatımı ye· 
nitleu yapmak istiyorum. 

Güzel yemek pı~irme;ıni. bir evi 
idare etmesini bilirim. Hislerim he· 

nuz taze, arzum kanaatkardır. Ba-
na me~ru yıı\'asını açacak erkeğin 

kUrük bir çocuğu da olsa seve seve 
kabul ~d~r ve e\•liidım gibi baii -

rıma b arım. Sr•n Telgrafın halk 
sÜtl\ntın::la n.,hıre adresine mek-

Peklik uzıın m ücLll'! dc>rnm e -
derst, karın ~·ı:n~rlpri, sancı. mide ... I 
de rahatsı~lık, yüz kırrnıZl!ık, 

baş dönmcs! ve ağrıları. uyu'iuk
luk ve fikir yavn h~ı da ha~ıl olcır.

1
' 

Muşmııla gibi çehresi bir şeJ i· 
fade etınjyormuş gibi. ~ağ elinin 
şehadet parmağını ağzıııa sokup 
avıırtlarmuı içyüıiinü tarıyarak 

apıoı açarak. dişleri dökiilchiktcn 
sonra tahtalaşıp diş yerine iş gö
ren diş etlerini göst('rdi ve ~öy
le dedi: 

- ilahi Nezih!. İııbanı kahka -
hadan çatlatırsın. Senin dediğin, 
TaTilıçi Ahmet Refik uıerlıum. O, 
paşa değildi. Molyerıl<'n tercüme· 
(er Jüpan Ahmet Vefik paşa vardır 
aınına, «Sekiziuci• de onun değil
dir. Sen Ahmet Vefik pa~ayı, ta
rihçi Ahmet Refik merhumu ve ı 
İbnirrefik Ahmet Nmi~ i biribi - tupla müruC<lilt edilm~sini dilcrım. 
riue knrıştmyor~uıı. •Sekizinci. yi 1 Bana istikbalini bıral.:arak olan bay 

de, operet yapıp işin içinden çık- istikbali.ııi ve serefimi de kurta • 
tın. İyi amma, berüin dediği gibi, racagıncian cicldi bir teklifle mü-

Teda,·:s ; bağır>aklan harekele I 
alıştırm:ıktır. Bunun için de ta7.c 

meyva. sebze, bal. ai<>~te pişmi1' el- , 
ma pl"kliği giderir. 

Sabahleyin yataktan kalkıldı~ı 

zama.ı1, aç karnına veyahut yatar·' 

k:n kilen so~u.k ve,•a stcak su, 1 .. 1 

süılü kahve pekliği ddcder. 

Pekligi müshillerle defetmek~ıı 
zivad.e, sebze ve mevvava devam , 

ct:rıek suretile buna. rr~nl olma'< 1 
maha makuldür. 
~~~~~~~~~~~~ı 

Halis ipeği nasıl 
anlarsınız? 

İpekli bir kuma~ın h~lis olup 

olmadığını anlaın;ıl: icin kolay bir 

usul vardır Kunıa~ın par~asını bir 

mumun alevine tutunuz. Eğer ku

maş halis ipekt<>nse ve lıi~ karı~ıgı 

yoksa, derhal erir ve kömurüuı;;il 
·büyücek bir parça teşkil eder, ka

barıp şişer. Jak'!l parlamaz. Eğer 
parlarsa pamukla karısık demek
tir. 

- Peki bana ne yaırncoklar? 
- Hiçbir şey Co<~•i:unn kollu -

ğun• veriıı adli~ eye tc•linı ede -
eekla. Onlar· ne yapar ,ne derler
se?. 

- Beni hof)'i~df'rler mi?. 
- Ri!mı..·m~. 

Pol's: 
- Sen bur!ldan kıntrd~ına liid -

km dedi, koridorun ôtebaşınu doğ
ru ilerledi. Bİ'r poli<le kar~ılaştı: 

- O Tah..~in. ne ararsın burada?. 
- Seıı nasılsın be Hii>eyin?. 
- hiy'nı. Ni.'e geldin?. 
- Bırak canım .Bir kadını ge-

tirdim. Çocuii"wıu meurlığa bı • 
rakmış. 

- Ha.. O <ocuğu b,n buldum, 

getiTdim .. 
- İşte. onun anası. Piripaı,ııda 

otunıyNmuş. Bizim mnlıtar bul
muş. ı~omi~ere ha her ,-erıni~, )'&· 

- Üstelik, ağzımda da di~ kal
ıuatl1. 

Sanki. bu da kafi deit\ldi. Şap • 
ka'1nı cıkardı. !Jaşörtiisü gibi ba
qınn • dığı boyun atkısm çekti. 
Dunc.ft ·in.k kı:fa'o;n~ı göçterdi: 

- Tepcmı'I- de. •aç ~almadı. 
Dinc: 1 bak1nıl1 ad9'"' ~< 'l1 hı•:vaı;, 

n1'! 1nfa7'an1 disleri ars~ındaki iki 
aH n d!şi gö(;feren bir tehes°'ünıle 
dudar~ını ovn~ttı: 

- Al_ı .• 1<.'7ilıciğirn .. Sen de, ken
din,. lı·e bakmaını~sın. Zaten, ö
teıJ0,.hcri. icld~·e. kııınara dti•kün
sündür. R:ıkı sofralarının. kumftr 
w gc;;ıı.;.ı b'l~ında ssl1ahlunan gere
)erin sonu. işte böyle olur. 

-- Alfok a~kma. ~imdi bırak 

btJnhn·ı!. Seniu ne i~in var b\lTa

da. 
- Beninı i~im 111un ,anlatınakla 

hitm .. 7.. Se-nin nP İ'\İn var'> 
~e ol~c&li°" lJi~ miraco. nır-self'si. 1 

Vera~<'t Hftmı a1ıu·l!~tın. Sahi (.i;~- ı 
lf'. srnin derdin n<'ilir?. Yin~ ka· 
rından ınt ayrtl1'.'•ors11n? 

Dinı·. hakJmlı adan1, kendini ti&

taınatiı. Bir kahkl'ha ko~ verdı. 
- Ha şunu bileydin! dedi. Bu 

lirkt'n adımını ataını;ı-ordu. l\Ic -
znrlıftın i~ine daldığ1111ıı. ,·akit ço
cıı~unu bıraktı~ı ;.or.ien gorrnıedi. 
Ağladı, ağladı, be)gınlıklar geçir
di!. 

- Sortnadnn görünü~ündcn an
Jaşıhyor. Ya pi~tir, yahut da achk 
knclının canıtıa )·etnıiş!. 

- B<"k:ı ne olacak desene?. 

- E. st:n nasılsın?'. 

- Polis nasıl olursa öyle .. 
Ve .. kar<ılıklı gülüştüler: 

- Desene tırhalli, hepbir halli. 
O sırada konıi,erin odas.ı boşa-

lıyordu. Tah<in: 

I>u.r şu kadını bırakayım da, 
imzasını alıp gideyim. Geç oldu. 

Dedi, Hiiseyinden ayrıldı: 
- Sonra götiiştirüz. 
- Gö:rü~iiıüz Hüseyinciğiın!. 

KO tİSFRLE BAŞBAŞA 

•beo, hanı.<i hiriııi düzelteyim?• 
- Hangi herifin dediği gib:? 
- Ffeııdim .. İki kişi koııu~ur· 

racaat edıp hak'ki adreRini de be
raber bildirmesinı rica ederim.• 

ken. b1ri, maliımatfuruşluk olsun 1 Kaç dilJe konu.şuyoru.z 
di~'e: «Yahu denıiş, şhnıli, akluna 
geldi: Nuh PeJgnmbcr, Kı,. Sa· 
rayı kurban cdec.,kmiş, bir dere 
kenarına gitmiş, tam bıçağı çıka
rıp ensesine dayıyaeağı sırada, 

Hak Teal:i, MikWlc bir keçi yolla
m,. Nııh Pe~guınber de keçiyi kes· 
miş .. Km Sara kurtıılınuş. Her a
zametine kurban oldıığıım Alla
bı... Öhürii de ~u cevabı vermi~: 
•- Nuh P,.~·gumher değil. İb • 

rahimdir; o~ lu değil, kızıdır; Sara 
değil. ı ... ,ur.H~ir: dt"rt' kenarına de
ğil, kıra götiirmiistiir En ·rsine de
ğil, bıçağı, gırtlaj:ına dorumıştır, 

Miküıl değil Cebraildir: keı;i de· 
ğiL ko~·un gelmistir. A birader, 
hangi birini düzelteyhn?• İşte e
nıııı dedi~ gibi. ben de. hangi bi
rini diiıeltcyim?. 

İlcisi de, ~un uzun. kahkahayla 
güldüler 
Din~ , b:llomlı adaın. ne ~n, ne 

gamsız . ne kasavetsiz adamdı ya
rabbim. hayran oldum. Biraz son-

tane tane çıkıyor. Genç kadını kar
şısıııa oturttu, sordu: 

- S.-n çocuğunu mezarlıfa bı
rakm1.şs1a?. 

Soluk benizli, bir deri bir ke
mik kadın çarşafının içinee biraz 
büzüldü. biraz daha ufaldı: 

Komiserin bu IOrll§U karşılıksız 

kaldı, bir dııha sordu: 
- Söylesene. bu çocu~ anne

si seu miain T. 
- ........ . 
Genç kadının ...ıgun, sapsuı )'ii· 

zu, birden ıı:nosmor oldu, 
- Evet.. 
Yahut d 
- Hayır .. 

Amerikalı profesiir Lasting\n 
iddiama güre. yer~ iiziinde 2796 dil 
konn~ulu)'ormuş. Bunhrrın itınde 
860 ı nıühıın olarak addedilen dil
lerdir .Dıı mühıoı >ayılan diller -

den 48 i Avrupada, ı~:ı ii Asyada, 
111! i Alrikııda. 4~ iı Amerikada, 

117 . i de A'ustralyada konu•ul -
makt:ıdır. 

Fakat bıı dıllu ya va~ ~ava~ a· 
3aJıııakıadıY. <;irnkıı daha kuv -
veth diller 7.8~ ıflnn mağlüp et -
mektc \ ~ tcdrircıı ortadan kal • 
dırnıaktadır. 

ra. yedinci kansınıloıı ayrılmak 

iizcrt, 1nahk~ıneye girecek.ti. 

Bir nralık .bir avul.at: 
- N1'2ih be~, çağırıyorlar! de· 

di. İki ark•das, 
- İn••"llalı güriı~elim!. 
- İnşaallalı! de~iıı biribirlerio· 

dtn ayrıldılar. 

KULAK MİSAFiRi 

Ağlanacak birşey yok.. 
Soı·gııma karşılık ver!. 
Diyor, sorgusunıt tazeli~·ordu: 

- Bu çocuğu sen mi bıraktın? 
Hıçkıra b ıçkua atlıy an kadın, 

iniltiler arasında: 
- Beıı bıraktım .. 

Diye nurıldanciı ve .. bu mırıl· 

danı.şı gene .el gibi göıya§ları 

gülhl. Ve.. sarsıntıd.an tutamadığı 
bru ı da kucalr.larıaa düştii , öyle i· 
ki btikhiın; sm, dert. açhiın kıvı
rıp luvırıp da topaç haline solduğu 
bir ıztırap yumağı gibi aflamıya 
bll!l.lad.ı. Komiser yeriaden ı..Jktı, 
kadını sarstı: 

- Ne olu}orstm, - ağlıyorsun? • 
Ve.. çıkıştı: 

- Ağlamakla p ınü hayıya • 
caksın?. 

~-ıızi)--C'l' \'iiz 'opadan nr· 
'it Y~di, gene lıl~lıir şe · 
di. 

t de biıım koıııiscrin elıne 

y~ne ne dı'l'e ayak atsınlar 
Dedi. 
- Çok korlnQ onım. 
- Korkma" korkma!. 

1 bladılar. Duru. ma burada ~ aıııl

dığı i~in benını )·aruıua ,·erciler, 
bura)a gönd~rdiler. Zn•allı kadı· 
na içim acıdL Okm<J rlmıından ı:c- 1 

Ger! iu ~·aşlı, ak bıyıklı, ak saçlı 
a~. sakallı. Sultan Hamit idaresin· 
den nı~srutiyet devrimine atla • 
dı/i1 belli bir ko'lıİ>or. Ağır ağır 

konu~t:yor. k~lin1clcr a.:,-rzından 

Diyeceği yerde birden hıporıı.
tan boğulacakmış gibi hüngür hün
gür aglamıya başladı .Bütiı.. göJ
sü sarsılarak , gözlerinden yaş pı
nard•ıı gibi boşanarak, sesi inil
tilerle katıla•arak nğlıyorda. Ko
nıiser: 

- Ai:lotwa kınm 

Bir san_Q.., dnrdu, gene söyleneli: 
- Bütün bu işler ağlamakla o· 

lırp bitse, her giin karakola ge -
leıılcri s:ıhvenneliy iz. 

Ve .. daha :.ertti: 

. . ,. 
- -·· 

Camın sıkılıyor, biraz eğl~n-
111ek, gülmek iatiyonım, değil 
mi?. Gazetelerin zabıta ha -
berlerini okurdum. Siz de tec

rübe edin, tavsiyemden pek -
memnun !.:alacaksınız. 

Dün, küçük bir h~.vadis gö
züme ilişti: 

«100 sabıka;;ı olan, p ... ndof· 
lacı bir kadın yakalandı.» 

Ayıp degilya, pandoflacı
nın ne deme · olcluğunu bıl· 

miyorum. Bilmeme:< ayıp de
ğil, ö~enmeme!;: ayıp~ır, der
ler. Ben de, hemen koşiunı, 
bu itleı·iı1 müteha~sısı g~çirı n 
bir arkad3§ian, p .. rı.!ofl.,.: • 
nın ne demek c.lduğunu ~OT· 
dwn; bu &Urelle ayıbımı ö. ı. 
tüın. 

Eefendim, pandoflacı, bir 
nevi dolandırıcı in.:iş.. Mı< -
bunu ih&anınız, dolanci1r1cı
lı&ın, teknik bakımından bir 
çok şekilleri vardır. En uıta
lar, gfü:den sürmeyi çekenler· 
dır. Panda flııcı ekseriya ka -
dm oluyor .. İşin tekniğine 
göre, bu zümreye menıup do
landıncı, avlamak ü.ı:ere İtes
brdiği mU,terisini, muhab
betle kafese koyuyor. Yan 
bakı!ta, manalı bir gülüt e, 
İfVe ile, kırıtmak ile avını ev• 
veliı gaşyediyor. O, zaten, te
ıiıi münı.sebet ve ahbaplık 

için fırsat beklemektedir. Bir 
vesile bulup hemen yanınıza 

celiyor ve baflıyor konu,ma-
ıa .. 

Siz, enfeı bir parça yaka
ladım, diye, tabii memnunsu
nuz. Uzallmıyalıoı, nıulıabbe
tin mütea;.ıp safhaı .. rınd;;, 
aklın.:ı bıqmndan aldıktan 

ıoora, cüctd.mmızı da alıp gi
diyor. 

Bu hale göre P<.n<loflacı 
sınıfına mensup kadınlar, 
fÖyle, eline yü7iıne bak1lır 

cmsınden olmak lazım. 
Bayan okuyucularımdan 

özür dilerım, amma, bir ~ey 
aöyliyece(iım i darılm;<Sınlar. 
Ben, tU zamauda, p .. n<loflacı 

kadınlar tarafından ıoyul· 
manııt erkeklerin halini, yu· 
karıda adı ııeçen sabıkalılar 
tarafından kandırılmı~ o! .. ıı 
talihsizlerden pek Farklı bul· 
muyorum. 

Maksat, cüzdanınızın bo
taltılması dei!;l nıi?. H;;ngİ· 

mız, dolu cüzdanla geziyo
ı-uz? 

R. HALiT 

lakin umum müdürü seyalnta 
çıktı 

İskan Lımum mudüriı Ur. c c.e ı 

Atasagun, bir tetk ~" s.e~~n~~ ıe 

çıkmıştır. Mumaik~n Koı, " s '" 
mücadele rei~i Dr. R. Öno!la • <

saraydaki göçmenlerin ''" "' 
rinı tetkik ettikten sonra K.rn},) a 
gelıııi§ir. 

Umum müdür. K"~ın ı .... n v~ 
Çumradakı göçmenlerin ı·az · ... 
rini de tetkik eylernL~t r. 

. . . . . 1 
BiRiMiZiN J[Rill 
HEPi İZİN DE ni 
Su bor ları aşağıya 

indir' lnıeH ! 
K•sırr.pa,-ada oturan hır o • 

kuy1.ıcumuz yaz1y0r 

.oturduğum serrt n hem~r. 

bütün ci'var ev ]erinin y:.:. ~TT";... r 
borulan aşağıya kadnr indi -
rilmiyerek, vukarıda bııakıl · 
mL't'r Bu sebrpten Yaya kal
d:rıı,.ıTJdan geçeıılrr snnki 
yağ:nm~;'an ı•laııdıkbrı k:< 
değilmış gi':ıi, bu boruları• 

ban)osun .n alt nrkn remP'k· 
tedir. Za en belrd" i • mıra 
reu1ı'eli! olan r J bo"ı:lar cnk
kında bir te ibi" n :n:ı rr. ... 
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V8kit öğle)• yakl&§ışor. 
hc:Ue tram\·aydan indim; 
cııddeye saptını. 

Tur -
ad alt 

Önümden •İyah yün yeldir • 
meli, siyah başörtülü, bel><! it;kal'
ı:iııli, zayıf bir lı.adınla; tiiylü açık 

bej kısa palto giymi§, saçları ı;a

oıon sarı bir çoeıık gidiyor. 

Adımlarını halsiz halsiz atan 
ya~lı kadının, e)jnden sını.sıkı tut
tuip saman sarısı saçlı çocuk, hiç 
hu~arı değil, tintin yürüyor, ara
dabir sıçrıyM amma, adım tempo
'n..nu bozmuyor. 

Bundan anlıyonım ki kadın, 
himıetçi değil; çocıık, şwıanklık 
haddini tll§ltDlıyor. 

Demek ki bunlar, nine ile to-
run!. 

Dikkatim açılıverdi: Ninenin si
yah yün yeldirmesi, ev di~ine 
benzemiyor. Başörtüsü ipek. Be· 
be iskarpinleri de çuk biçimli, pı
rıl pırıl. 

Ben, bu yaşlı kadını tanıyor • 
dum. Evet, yüzünü görmf"diğim 

Jıalde tanıyordum. O, çocukluğu -

muzda; •hamin.ne•, •anne anne•, 
•baba anne•, •büyük. anne>, •ha

ıımı teyte•, • biiyük hanım• diye 
koşarak eli•i öptüğümüz kaohndı. 

Artık o, yav&J yavaş tarihe ka
~ıyor; halli karıştı bile. 

Şimdi kadınların yaşlarılll tanı

:Jllllll)'OruDl ki .. İki kadın yanyaua 

s;idiyor. Hangisi torun, hangisi ni· 
.ne ,ayırdeclemezsiniz .Bira2 ya§ -

JKa gibi görünenin &açları 5an 

papa; genç irisinin aaçları hem· 
be;yu. 

Ttlvaletle meşgul olup boşuna 
ycrulmıyalmı 'Çünkü, kirli, pa -

uk.lı, sünepe, kılıksız kadın kal -
medı. Hepsi tıramlu maşallah!. 

Bebe arabalarını yeden kadın -
lara, kızlara bakın, hanım mıdırlH, 

yoksa hmmtçi midirler, kat'i bir 
hiilı:iim vereme2SİDİ:ı. Hanımla hiz

metçi yanyaoa gidiyorlar, eğer i
kisinin hapnda şapka yokıoıı, yine 
yii:zde elli yanılırsınız. 

Bir eskiciyi çağırınız; yırtık, pis, 
lekeli bir erkek yeleğine en çok 

yirmi beş otuz kuruş verir. Hal
buki, ancak iiç dört kere giyilmiş 

yırtıksız, tertemiz, lekesiz bir ka
dın blüzuna yirmi para vermez. 

Patlak bir erkek iı<karpinini elli 
kuruşa alırlar; yepye,pi,bir kadın 

hlı:upinioi bedava verseniz al · 

maılar. 

Şapkalar da böylr. Erkek ıap
k.alaı:ının yağlısı, rartalı para e

der; daha yapma çiçekleri solına
mış, son moda bir kadın \iapka~ı, 
bq para etmez. 

Bunu,11 seb.-bi nedir? Eskicilere 
aorunuı. Alacağınız ce\'ap tudur: 

- Erkekler tamir !;'örmü~. batla 
tamir görmemi~ eski şeyleri giyi
yorlar; gclgeJelim. kadınla.-uı en 
fa.kiri •eski şey• giymiyor, hep 

•yeni> giyiniyorlar!. 
Alan ıhı o, satan da o, ~n içyti-

ziinü, hastalığın mlkrabtmtı loil -
mez ıni, bilmesin mi artık!. 

Saman sarısı saçlı tonuıanun e
linden tutmuı aıPr ağır yiirüyea 
büyük hanımın yüzünü cörınek 
istedim. Adımlarımı biTaz sıldaş
tırdıın, ilerledim; biraz ııoııra dö
nüp baktım. •Büyük hanım., ay
dınlık yüılii bir kadındı, ve ya
nında cıvıl nıl konuşan torununa 
onun cıvıltısını kesmemek için bir 
f"Y söylemeden gülünıs.iyerek ba
lı:ıyordu. 

·Büyük hanım• ı, bir an içinde 
hayalimde, bir •modern berber. e 

götürdüm; saçlarını, kaşlarını son 
moda budattım. Buğular, pomata
Jarla yü2ÜDÜ gerdirip gençleştir
dim, kirpiklerini, d11daklanru oo
bekleştirdim. Sonra, aldım, bir 
•modern terzi• ye götürdüm. Ölç
tület' biçtiler ,lahzada duvağı ek

sik gelin haline getirdiler, •büyük 
hanım>, •küçük hanım• oluverdi. 

Adunlanmı ağ:ırlaştırdım. On· 
lar, neden sonra beni ceride bı • 

ralunışlardı. ·Büyük hanım• ,ben
den daha karınca adımile yiırü-
7or. 

Onlara bakarken, rahmetli Bil· 

nemin torununu elinden tuwak 
sinemaya götüriiJlerini hatırla -
dım. Gözlerim yaşardı. 

Ouümde, tonınile birlikte gi -
den •büyük hanrm> hiç ele çok 
yaşlı de"11. 

Çocu(a ayrıca dikkat ediyorum. 
Saçı, ensesi, kulakları, yüzil, boynu, 
elleri ııül gibi. Giydiği kıı;a palıo
da leke ve cep kenarlarında sö -
kükler yok. Beyaz çorapları te
m;z, patikleri çamursuz ve lnınm
lan 11yrık değil. Saçının kesili -
Pııden giyinişine kadar; ben, zen
kin çocuğuyum! diyor. 

Zengin çocucu, oud oluyor da, 
flmarık, delişmen olmuyor? Ve o
nu, niçin beyaz «bone• li bir •da
da. elinden tutup ındırmiyor?. 

.Neriye gidiyorlar? Yahut nere
den dönüyorlar?. 

•Büyük hanım. ın bu çocuğun 
tıerbiy~i üzerinde demiyeyim, 
hayati kanaatler ,telakkiler üu
rind<ı de tesiri olacak mı?. 

Bunu düşünüyordum. Çocuğun 
sesi, beni dalgınlıktan uyandırdı: 

- Baba anne_, baba anne .. 
- Ne var oğlum?. 

- Tramvaya binmiydim olmaz 
ml?. 

- Neden evladım?. 
- Bir otomobile binelim. Tram .. 

vay, çok yava~ gidi~•or~. 

nin btr '"°'1heseri 

Madam Bovari Gus
tave Flaubert'in 

meşhur romanından 

Halifel~r Diyarında 
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Donunun uçkurları altıa ıırmah ... 
Ötedebcride bellerinde palalar 

ve ellennde baltalar gemiciler do
l~ p duruyordu. 

Esir kürekçilere kumanda eden 
bır zabit, elinde bir sopa baştan 
başa dvlaşıyor, iyi kürek çekıni -
y~nl eri S<>palıyordu. 

Ben, arkadaşlarımla yabancu;.ı 
ıol ugum bu vaziyete hayretle l>a· 
&.yorduk Dr çtan Mataban bur
nuna geld k .Sonra, Mor an n ka -

ksı yav yavaı göruruneğe baş

ladı. 
Bir gemie bizımle konuşuyordu. 

• 

çıkmanwjtJ. Saçları kumral, yüzü 
geni§, gözleri kii<;uktu. Arkasında 
düğmeleri çözüık bir geınjci göm
leği ,ayağında da kısa bır don var· 
dı. Ayakları çıplak ıdi. Başına 
mavi yünden örülmüş bır takke 
giymiş üzerine de pamuklu bir 
mendil bağlamıştı. 

Yalnl2 dikkati!l'.Jlizi ve ehem -
miyetimizi celhcden bir yeri vard>: 
Donunun uçkurları altın sıroıa ile 

:işlenmiş ve palasının sapı da al
tın ve gümüşten takma idı. Elleri 

ÇccukDaır nçnn 
Çocuğun rüya11 

Nihat - Anne, ben bu alışımı 
rilyıımda, babamın bana btr ve!n&

pit, senin de bi:r saat aldığını gÖT
diim. 
Aımesi - Rüya aksinedir oğlum, 

bflıner:misiıı ! 
Nlha1 - Öyle iııe demek babam 

aati, sen de velo<spılıi alacaksm . 

Hakaıxlık 
H-0ea, çocuklardan birine hak 

81Zlığın ne oldugunu anlattıktan 

80Ilra ııordu: 

- Şimdi hak01tlığın ne olduğurw 
anladın mı H wıeyin? 

- İyi anlıyamadmı. 
- Bak, anlatayım. Meseli ben 

arkad8§1D8 bir kurıı.bıye versem, 
sen de arkadaşının elinden onı; 
kapacak, olsan, ne yapffil§ olur
dun? 

iHüseym cevap verdi: 

- Tekrar kapmasın diye hemen 
ağzıma atm~ olurdum. 

Lif ve cesaret 
Bir gün bir çocuk: 
c- iBen kurttan korkmam. Onu 

ıryağımla e2erım,Jıarça parça ede
rıın• diye kuruluyordu. 

Bu aralık kapmın altından bir a
tak fare göründü. Cesur çocuk da 

titreıneğe başladı ve haykırara.k 
kaçtı. 

- OESARET AÔIZDA DEGİL 
Y-ÜRF'.XTE OLMALI. 

Sinej'in cevabı 
Bir gün bir an, kovarurun ya

ıunda sinek gördü. Hiddetle ba
ğırarak: 

- Burada ne işin var, murdar 
hayvan? Ben bal yapan bır arıyım. 
Sen vızlamaktan başka bir şey bil· 

mezsin, haydi dclol! dedi. 
Sinek de ıu cevabı verdi: 
- Ben kendi halimde yaşar bir 

zavallıyım. Fıkaralık ayıp değil • 
dir, amma kendini metetmel< ve 
hiddetle bağırıp çağırmak ayıptır. 

Çoban 
Hoca ciyi bir çoban. ismindeki 

hikayeyi çocuklara anlattı.ktan son

ra sordu: 
- Faraza siz küçük küçük ko· 

yunlar olsanız, ben ne olurum? 
Çocuklar - (Hep bır ağud;ın) 

lhtıyar bir koyun. 

* Annesi - (Uykudalti oğlu uyan-

Eğer isterseniz, mükemmel bir 
dretnot yapabilirsiniz 

Tahta parçalan, mümkünse ktuıuni renkte bez ve ince tel ile 
~ıki modele bakarak birinci sınıf mÜkemmel bir d,.,tnot yapa
bilirsı~ız. Bu _dretnotu yapmak için aynca izahat vermeğe lü2um yok
tur. Sız kend1 zekanız ve bilgini.Ele pekala mııva~fak olab'I" · · ı ı ı.r.;;ın1z. 

(On kişiden otuz kişiye kadar 
veya daha ziyade çocuk tarafından 
oynana.l>Jlir Oynanacak yer büyük 
bi:r salon, jimnastikhane, bahçe). ! 

Gel_gelelim oyuna! Oyunu oy • 
nıyaeak ~uk lar bır halka şeklın
de ~·· ayakta durur, yahut oturur
ln lçlennden bir taneı;ı de bu 

d&irenin tam ortasında ya ayakta 
durur, yahu1 oturur. Bunun elin- ı 
de bezden, yahut kağıttan yapılmış' 
birmin üzeruıe atıldığı zaman, za- j 
rar veı-miyecek şekilde yumuşat< 
bir top vardır. 

Ortadaki çocuk elindeki topu 
halk~a bulunan çocuklardan bı
rirun ıizenne atarak şöyle bağırır: 

- Hayvan, kuş, balık! 

Mesela: Ortadaki çocuk topu a· 
tarken, chayvan, ku~. balık - kuş• 

dedi diyelim. Üzerane top gelea 

çocuk ortadaki on sayıncıya kadar 

bir kuş ismi bulup söylemeğe mec
bı.ırdur. 

Bu kuş ismi. kendisınden Önı!~ 

oyuncular tarafından söv lenmi5 

kuş isimlerinden birinin 
olmamak lilzımdu. 

tekrarı 

Eğer kendi:;ine top atılan çocuk, 

böylece istenilen cevabı tam vak-

tinde ~nniyerek olursa, yerini or

tadaki çocukla değiştırir ve ebe o

lıır. Böylece oyuna devar.ı edilir. 
* Maymunlar hiddetlendik -

leri :ı:aıman esnerler . 
Ve on sayacak kadar bir zaman 

içerıııinde bu iıç kelimeden bu ta- * Fare ancak üç sene vaşar 
nesıni tekrarlar. Bu müddet ıçe • * Tabiiyatçı bır prC>fesor şoy!e 
risinde üzerine top atılan çocuk, söylüyor: •Dünyada l<w;lar olma· 
bir hayvan, kuş veya balı.k ismi sa, insanlar ancak dokuz sene ya· 

söyl~ğe mecburdur. Fakat bu şıyabilir. Çünkü kuşlar her şeyı 
1&irn ortadaki çocuğun en sonra mahvederler.• j 
söylediği neviden olmalı ve isim * Bugün en çok gemisi olan İn· 
ortadırld çocuk oo SRvmasını bitir- gH1.erezıin sekizineı Hanri devrınd~ 1 

meden evvel s-Ovlenmelidir ancak on dört gemisi vardı. 1 

--===-""'=======-====-= .... ~·="====<============================== 

r 
Bu 

Hafta SAKARYA Sinemasında ..,,., 1 

Parlak ve zengin 

KARMELITA 
lM<'ksikah Kız) 

LUPE V ALF.Z tarafından 

Şarkı .. Dans .. A~k .. ve 
kahkaha filmi 

bir Program: 1 
CASUS A YCJSJ ~ 

JEAN JW"TR.AT , r r~ 

MIREILLE BALIN ı· 
tarafınllao casu~iuk "'° 

aşk filmi 
=tl1 ' 

&ı 3 6 Yazan: RAHMİ YA~ 

Deniz Feda· • 
ı·ı 

OSMANLI - İT AL YA HARBiNDE TRA BLU3· 
GARB ve ADALAR MUHAREBESi -

Söyle şu adama, gemisine gitsin , tr 
Türk mermileri düşman ııtuj· 

&ınm etrafında su sütunları l .1 

Grek Trablıısun, gerekse Tob -
ruğun i§gali, İtalyan donanması
nın ilk adımda vardığı muvaffa
Jdyetlerden sayılıyordu. 

Bu mmtakalarda ev başına bir 
top isabet edecek tekilde saf a· 
çan İtalyan zırhlıları kesif bom • 
bardımandan sonra karaya asker 
çıkarmışlar, fakat hu ihraç edilen 
lru\·vetler anuk müdafaasız bir 
halde bulunan şehrin hududu için
de kalmış, daha ilerilere Osmanlı - ' 
ku\·vetlerinin me\'zi aldıkları ve 
döğiişe hazırlandıkları sahaya ka
dar ilerliyemcmişti. 

Derııe mıntakasında 8 ilkteşrin 
1911 pazar sabahı başlıyaıı İtalyan 
saldırışı henı~n oracıkta akamete 
mahküm edilrni~ ı.abahın alnca
karanlığında Deme önlerine ge
Jen ikinci ffloJ a mensup iiçüneü 
hrlmnın gcnıikrindcıı Fran~esko 

Ferro~yo şehrin tr~hın olmasını 

istenıiş, Derne !·r.)·mak:ımı !'tfuk
bil bey ile lrnrnandon erldinıharbi
ye miralayı J'nver ve c.:rl.(finıhar

hiye reisi b:n · rışı En,·r~· - Enver 
paşa - beyler crn"n tertibat al -
mıs olduklarından kara~·a gönde
rilen İtalyan bnhri~ e ıahitinin: 

- Kumandan eınrodiyor. Trab
Jm, I ıııgazi "e mülhakatı kııvvet
)erimiz tnrafınd: n iş~al olunmuş. 
esasen hükfın·ı('tirıizin idareden a
ri1 J\nlnnduğu bn topraklar İtalya 
krallğı memalikine zam ve Jhak 
edi1n1i~ti ... Eğer ~ehri te!';)fm et -
n1f"zseniz donama ateı açacaktır, 
eevabınızı belıli:yoruın! . 

Sö~lerine kahkahalarla gülmiiş
lerdi. 

italyan zabiti siirekli kahkaha -
lara sebep olan sözlerini terciima
nın yanlış tlirkçcye çevirdiğine 

bamledN<k ikiııd defa tekrarla
mağa hazırlandığını gören kay -
makanı tercüınnr.a seslendi: 

- il'"" hak hr!. 
- Buyurun br~·im •• 

~O'.\ lt' 5u a(iaına heTntn fj}j ... 

kasına hin'.o g~misine gitsin, yok

sa tnkif edl'('eğiın'. 
Tercünıa11 lın ç(;7){'rİ İtalyan 

h•lıriyeHs''" an1Rt1ı Sonra tek -
rar ı·a\·r:ı~ı 1•an1n hitap etti: 

- Ecn enlİl' kulnyuın diyor e
feııı!inı. l{,•rdi kurr:\~1danının ha
hrrini gctirınb. ceva1'ınızı bek -
ti1 l'TffiU~-· 

··11ı.: 

5elten saJ,·olarına de\'aın edl 

h . · t • k 'bi b• • it' ır ıs ernege gclnı< gı .. tu' 
yundun ve kabiliyclinı:cn U' #' 

hiı- işe kalluşan İtalyan zırblı>' p ıı 
hucu pahalı görmüş; tası, ta~ 
toplıyarak hemen firar eıuıek · 
lunu tutmuştu. bO 

Sabahleyin cereyan eden .1• 

b&dise, Derncdeki Tiirk ınÜ<~1'~,. 
lcrı için bir manc,·iyat znfer• b. 
liode dilden dile dolaşırken l~111• ~ 
rin müdafaası için diğer ~'''b;ı 
lar da tamanılnnarak dc,·arııh. 
harbin mfüıa:-.lJcl ,afLalnrı '

1 

her türlü bazıı1ık ikmal oJuıııU ' 

tu. 
Vll ·ı' 

İSTA. "BLLA GE.L •. ~ j:N'C-' 
SULU Cf.MİYl.TI ,\Jİ}~tt::, r, 

VE OS~l.\~Ll DO i\_; ,\ . 
HAREKI!;fLERİ ~ 

İlian1 harbı ın:iteal ip istif.., e iJ tt 
Sadrfıınm İbralııın H~l<k• p 

•· tı 
• al>öııc>i :verin~ I· l:unı< • 1 . l • 

i.,,, •n~mur o]rın ~ilf.t Pa":ı ··ııl 
sinievvcl 1911 de il<tidnr nıc'·~·~ 

1 ' J• ı ge mış. t:n buhranlı znuıar . b1 
re mekaniznıasına elko~·uşu tııÇ 
fayda vcrmemi~ti. .~ 

Esasen bir sencrlenbrri.ital::ıı' ı,. 
ve Balkan devletlerile hıç ~ hil 
ibtilafl.orla karsıla-.:l'ı lbr•,~ • • ~ r 
Hakkı paşa imparrtorJuğııU ,ı 

şu devletlerle miinasebatırıı ·f 

h • ' ' !" • k L .... ~ arıcı sıyasc ını ço ı;..a!' 

şık bir halde Sait pa~a.· a ı!c' 
mişti. 

. . b' 
işte, alelfıuip bir barbırı , 

masile beraber hiiktmıctirı b•-.~ 
geçen Sa it pa~a da bu sebeP

1
' ıt>• 

bir iş göremi~·or birbiri ard
1
" ~ 

sökiin eden buhranları karf1~ 
ğa çalışıyordu. ,ıı 

r11? 
Memleketin ıı•ak pa<<"l9 bl 

ilinı ahrbi müteakip ırelnt•~'~~~ 
hyan endi'!" verici ha herler . · 
kittan on gi.in sonra ü111it \ 
inkiş•flar göstrriyorlardı. hİ• 

İtalyanlar tarafından h"r 1Jı'. 
Unı sırasmdo Prcven,-. ~~rı 
hücum. Tokat ve AlpaA<>! el<~ 
yerlerini demir iizerind<· )l.ı~ 

·o 
rak (1) batırmaları. Saıt P.' . 

d·ı• 
klln1eti tarafından AvruıHı 

1 

1 

t .ı• 
muazza1nas1 nf"rdinde pro f 

dilmiş ti. lıı-

dırarak) kalk, kallı:, mektep yanı

yormuş. 

Çocul< - (Q.;zlerını açarak) ho
ca da yandı mı? 

:mımı;ıı İstanbul aayın balkıun: Açık davetiye mı-~ ·• 

Şchrndebn~ı 

FERAH- ÇEMBERLİT AŞ 

811 !'Ö'l ii7,.rinP Df'rnf' kuman
' dP.111 n1ir3)a\ l'n,·l'• bf"" tercüma

nn l r.10tn dairr'l!inin geni, pencf'~ 
rt-~ i!? 1 ... n •ahı c!~ i is1ihı-oin)far1 ve 

İtalya krallıf:ı , düveli ııı~:,,ı~ 
madan Trablııs harbi için nıll'~ 
alırken kıı"vetli teminat ~t ~ ııı· 
hi~hir suretle muhasamah ~ 
kanm haricône yaymıY~~~~ 
Anupa w Balkan sahiller• 

* Londranın nüfusu senede va· 
sat! olarak 70,000 olarak artıyor -
nıuş , * Örümcek, hiÇ'lıır şey yemeden 
bır sene y a.~ıy abilir. * Rüzgarın ne sür'atle estiğını 
bılır misiniz'' Hafıf rüzgar saatte 
7, btraz şıddetlıcesi 12 kilometre 

Sinemalarında ayni zamanda İstanbulda ilk defa olarak his.i 
içtimai .ahlaki, lıii! ük süper ülın 

GÜNAHSIZ KATİLLER 
(TÜRKÇE) 

SILVIA SIDNEY - HENRI FONDA'nın 
En büyük <'serleri. 

ırı<Jer Fırtına saatte 60, kasırga ıse Pı·ograma ila"clen: 

1.20 kilometre sür'ati ile onıin" ge.- ÇEMBERLIT AŞ' da ı f ER A H'da 
len her ~yı devirir, geçer. ı * Hınd:standa baz. büyüık arı- ESRARENGİZ : . _MASKELİ 12 LER . 
]ar varclır Bunlar beş metre ka· KARDEŞLFRİN 0 fılmııu~ kahrarna~ı BiL_ ELJ-
dar irtifada petek yaparlar. - i OT ıın emsalsız es<>rı 1 * Bır kırlangıç gün<k 6000 e ya-ı K ö ş K Ü ı TEKSAS KANUNU 
kın sinek yutar. :Zı:aıımm:m:•-•••••••--=:-w•••••••-=m~J 

n'UŞUyordu . Vücud\1nu dalgalara 
uydurmu~. sanki. dansediyordu. 

O derece vakarlı duruyordu. san
kı gcmınin bır etıkanı idı. 
Gemının kıç tarafından Reis ba

ğırıyordu: 

- Turgut!. 
Gen~ gemıci durduğu yerden 

sıçradı ve bır anda dıreklerı ve 
yelkenlen "iarak Rel6ın yanma 

gıttı. 

Şmıdı orada ikısınııı bır "'yler 
konuşarak dıkkatli dikkatlı ileri 
doğru baktıklarını gördüm. 

Turıgut bırdenbire Reisın yanın· 

dan miadı.. Dıreğın ilerisinde ge
miye bağlamruış olan ı;andallann 
yanına yaklaştı. Ve acı aeı iki de
fa parmağ:ıru ağzına götürerek 15· 

lık çaldı. 
Altı kişi koşup sandalın iplerini 

çözmeğe başladılar. Sandal çabu· 
calı suya indırildi. 

Reis, kıç taraftan kumanda edi
yor ve gemıde büyük bir faaliyet 
göze çarpıyordu. 

'fopçulann ellorinde uzun birer 

sırıkla topların ağızlarını ternizle
mege koştukları göninüyordu. 

Agrııbozcular tüfeklerinı doldu
ruyorlar ve ateş edlyorlardı. A:n
lıyamadığmı emirler ve bağırış -
malar etrafında y ayı'lıyor ve iri 
tunç toplar hepsı birden gürlü -

yordu. 
Harp gemimi:We deh.'jCtli bir 

san.ılma h:ısııolundu Bu hal gemi
nin karaya düşı.üğUnii göıııteriyor

d:u. 
Esır kürekçiler öyle bir hııı:Ja 

kürek çeıltiyorlardı ki, zabitler sırt
larmda dolaşarak mütemadiyen 
sopa vuruyorlardı. 

Uz:.ktan bir patlıırna işitildi. Ö

nümüzde giden kalyonun üzerin
de bır duman lJ'tıJutu göründü. Ü-a 

çüncü ve dördüncü patlamadan 
sonra ,dalgalarm arasında kay • 
boklu ve birdenbire bir büyük ge
mi deniz üzerinde göründü. Bizle 
onun arıı.smda yeri yolda ııaııda
lunıZIJl gönınüp kayıbo:lduğunı:ı 

görüyo~~ 

Bir dakiı::nr~ san<İ~lımız tek- 1 
rar göründü. Harp geminuz suyu 
sür'atle yar.y-or ve saııdalmııza 
doğru ilerliyordu. 

Önümüzde ve ark&mızda bulu
nan koca kalyonlar yalpa yapa • 
rak rahat rahat yollarında ilerlı -
yor)ardı. 

H albuJci, öniımüzde top 

top sesleri d~am ec!Jyor, duman 
etrafı kaplamış bulunuyordu. 

Bi:ıxlen inen ka),ğı gözümden 
kaybettim, !Akın o gemiye doğru 
ilerlemişti. 

Ağnbozcular ve topçular ateşi 
kestiler. Topun başında topçular 
8eSSizce duruyorlardı. 

Her t.opun arkasında lıarluçıçu. 
lar bulunuyı:ır ve toplanrı arka 
delil< !erinden bafii hafif duman
lar çıkıyordu. 

Geminin reisi bir elini kama • 
ranın üzerine ve bir elini de gi'n.
ler .uin üzerine ~er etmiş didı: -
katli dikka ili ileri b&k:Iyordu. 

ınev amı var> 

bu L tı~· jn1af ar:ıçınrh1n 117anan top 1 

u~n~'~ tarını göstt•rrii. iı~,·ı~ etti: 1 
- s~ vl» "il ad~n\:t İ'.:ıtedii!ı ce- 1 . ' 

'·abı hiz cı 1 ··-·il' ~ıı namlular "en--
cektir. ~on ~ö1!lmüı hu.. Haydi 

ınarş!. 

İtalyan gt·n11rısi bir taraftan 
hayran oJdu~u şu cesor~t V(' Tiirk 
yiğitlif~i kar~ı~ındn filil;asına bi -
ııerek ltnrp gen1 . !ne &'\•det etti. 

Esasen toplıa ııda hazır duran 
Türk miiıfofiler daha bu konuşma 
cere:van ederken ~!lfthl~rı111 diiş 

man genıisine tr\ t:ih etmi~ler; 

Jaşhrnuyacaj.:ını , .. adetmiştİ·. l'itı 
Fakat 1911 ilkh'srininirı b ~ " 

·ıı"ı ~ 
gunu PrM·nrv. ~apılan sı . ~ lı 

cum ikı Tınk destroycrirıf ~ 
yirınt parça Zll''-1Jı ve 1ırı1'· e1 
taarruı ediş, İtnl~·anlann • ~ ~ 

ıııı· 
mankı gibi . süzlermde dur lı. 
caklarına kuvvetli bir delil ' ~ı 
lunmnş , gerek İngiltere. 
Fran':ı \."f' Ahnanvada umıı1'1' 
hoşnut.uzluk \'iiı·., dı• gotı•Jll • 

(Dt•·aı" •' 
- Ate~! 

Emrıni tıpkı sevg'li s~•ı bekli
ven bir a•ık gibi sabırsızlıkla bek· 
li:vorlardı. İtalrnn zırhlısından ilk 
topıın ateslendijtini göno kuman
dan emri verdi: 

--------...:.:.. ,r 
. (1) Alpagot ve Toka<i•Jl tP 

1 

1

1 uğrayuıla~ .. ıleridekı husu'1 
' 

teferrıiatile mevcuttur fl 

.-ı-=aı:ı:ı====::~;'.; 

- Ate~!. ş 
Deme sahillcrinrle m•vz;e so -

kuln1u~ ve knlenin tnb;\·nları ara
sma giz1enmi~ Türk toplan müt
hi~ bir güriiltii ile sabahın sessb
liğini parralodı. Bu giirley;< kar
psında İtalyan nrhl•sının top s.,
Jeri piçleşm~. duyulmırı olmuştu. 

~~ 
SİNEMASI 'ıa 

(~ki Ekler) ~ 

İSTANBUL HAKJl'I•\ 'lı 
Fnkoılade bir Sürı>'' 

hazırlıyor. 

Yarın akşam: Btlfün İstanbul lrnlkı -
SARAY SİNEMASiNDA 
Göslerilmeğe başlanacak ola n emsalsiz ve göz kaına~tırı'' 

BİLLUR KÖŞK 
Şa1ıeseriai alkışla ntağa koşacaktır. 

Gözleri ok._<nyan renkli tablolar .. Feerik dekoru .. Ve yeni g~ it 
dilmemiş mevzuu itibarile seyir erin takdir nazarlarile se,·tl 

cep bu i<>hcscrin baş rollerinde: 
~y GARL~D - FRANK M()RGAN ~~ 

ve akıllı kopek T O T O ıle 9000 den fa> la Cl'CE ~e aktör.--' 

Y erlerioizi e\'velden aldırı.ıın. 



Sabık Kral 
rol'un hayatı 
tehlikede! 

lond:ra 25 (A.A.) - Reuter: 
,ltoınanyanın sabık Londra elçil9İ. 
~ hür Romanya hareketi reisi şu 
Yarıatta bulumnuf}tur: 

b.t- Sabık Kral Karol'un haya -
~ tehlikede olduğunu gösteren 
~ sebepler olduğuna kaniim. 
~linin tazyiki ile hareket eden 
:"Panya hariciye nazırı B. Serrano 

in emrile Abık Kral, halen 
'lle'de bir otelde meWuf bu -

lmakta ve hiçbir yere gi-

lrlandada baı:ı 
tedbirler 

~bublin, 25 (A.A. )- Resml bir il!n, 
\ ltıobiJ Boförlerine büyük dikkat tav
~ etn>ektcdir. Çünkü Yol dönemeçle
~ e Yarı daire mAnialarla karşılaşmak 
11ıı.. ltık:ündür. Bu minialan, 8illi.hlı :müf
~ler ınuhataza etmekte ve bu mitlre
~· dur emı~ itaat etıniyen herke
~ ... Üzer.Iru:ı atş açmak emrini alınış bu
~ktadır, Gece, m..."rnialann gözuk
~ için buralarda ln.ısusl bir ışık ya

ktır. 

.. 
'lnakale şlerimiz için 
)eni tetbirler alındı 
~ ( 1 inci sahifeden devam J 
~ fıde ehemmiyet kcsbetmiştir. 
~-denizde münakale vaziyetinin 
~ derecesine yaklaşan eksik
~ de hesaba katar.sanız, bir~K 
ı.~Plerden münakale .i§lerinin ls
'<lllbuı limanındaki kesafeti dere

kolayca mütalea edilebilir. Bir 
at'tadanberi .burada alfıkalı arka
. arırnla tetkiıklerimi yaptım ve 
··dan. Lazrm gelen idari ve teknik 

irler alınmıştır. İnsan elile y.ı
birç.ok ~eri makiheye yap -

ak imkanlarını ıbulduk ve ~13-
İa.dı k. Bu suretle liman tahmil 
tahliye kabiliyeti azami de!'e
e arttırılacaktır. Memleketin 

Ünakale ihtiyacı, bugünkünden 
Üstüne çıksa dahi, herhangi bir 

ltıtıya düşmiy€Ceğiz. 

. ~eınleketimizin birçok yerle -

deki hava istasyonları modern 

Şekilde tamamlanmıştır. Bir kıs
<ic ikmal edilmek üzeredir. Bun
da bittikten sonra, muntazam 
a seferleri 0aşlıyacaktır. 

Şehirler arasın<Iaki ~lefon irti
lını genişletmek için tedbirler 
llrtıı.ştır. Elimfadeki me'\'cut mal
e ile bunların yapılmasına ya· 
da başlanacaktır. Harice vak-

e sipariş edilen takviye cihaz -
1tnız peyderpey gelmektedir. 
nlardan gelenlerin montajları 
Şlamıştır. İstanbul telefonların

. ki sıkıntı yakında. tamamen de
. lse bile, kısmen izale edilecek-

beniz ticaret mektebimiz, ınem
ketin müstakbel ihti yaçlarına 
~aran, küçüktür. Tevsi edecek, 
ha ileri götürecek ted birler al
ak için alakadarlara hazırlık di
~Y.iifieri verilınistir. 

F'alJrik ... l~rımızın tamir ve imal 
<ı ' Hiyet!erini aı ttırmak için de 
<l'ilı tedb '::-fer alm ş bulum.n·oruz. 

eniz t icaret mektebi mezunları -
l?J istikb allerinin daha inkisaflı 

r ş kle konması i~m. icabede:ı 

<ltı tmproj leri h:ızırlanmıstır. Y .ı.-

1(1da rneclıse v;ilecektir.• 

1 teza gö en şoförler, 
:t-mva dan af ı ı a. lar 

Suriye yüksek 
komiseri 

bu sabah geldi 
Fransamn yeni Suriy-e fevkala

d~ komiseri General Den tz bu sa
bah Romaııya bandırah Transil -
vanya vapurile Kö&te~a şela
rirnh~e gelmiftir. Komiser ,bura
dan Ankara yoliyle Sttriye7e gide
cektir. 

HaYa akınları 
Kahire 25 (A.A.) - İngiliz ta~ 

yareleri, dün Kaste1benito tayyare 
karargahını muvaffakiyetle -Oom -
bardiman etmişler ve yangınlar 
çıkarmışlardır. Şiddetli infilaklar 
olmuştur. 

~T~~ 

Bir metre kara rağmen 
( 1 inci sah.it eden devam ~ 

Merkez: cephesinde Yunall ktaatı Paı
medinin şarit ve şimalinde il~ 
İtalyanların şiddetle müdafaa ettilderi 
pyet ebemm~ b.i.;..iııwYzii zaptetnf
lerdir. 

Daha fimalde Yunan krl:Mtl bir mel
reyl bulan karlar aauımda ilerlemete 
ııe-oı edzyor. 

Londra, 25 (A..A) - B.B.C.: Son Y•
nan tebliğine göre dünkü mahatn hare. 
kit esnasında Yunan kıtaatı esirle!' 
almışlardır. Yunanlıların eline, 8 i top 
olmak üzere btqttk m.ildarda harb ıa
naimi düşmüştür. 

Parti Vilayet kongre
si bu ıabah toplandı 

( 1 inci saJıiteden devam ) 
ziını telgrafları çekilmesine karar 
verilmiştir. 

Bundan sonra idare heyetinin 
iki senelik hesaplarını, bütçeyi ve 
kongreye yapıbn dilekleri tetkik 
için beşer kişilik üç enciimen inti
hap edilmiş ve bugünkii içtimaa ni
hayet verilmiştir. 

Üç encümen bugün öğleden son
ra toplanarak tetkiklerini yapa -
caklar ve yarın saat 14 de yaıı; l -

ca~ ikinci toplantı, neticeleri bil -
direceklerdir. 
Yarından itibaren ocak, nahiye 

ve k azalardan gelen miimcssillerr>ı 
dilek lcrin in dinlenmesine başla -
nacaktır. Halkın bu dilekleri mü
zakere edildikten sonra ehemmi -
yetle nazarı dikkate alınacaktır. 

--o--

Garip bir ikrami7e 
tevzii 

( 1 inci sallİft'den devam ) 

rand-ıman temini için memurları 
teşvik etmek olduğ ~111dan bu tev
ziatm gizli yapılmas ı ve kimlere 
ikramiye verildiğinin saklanması 

b ir ç<>k memurları, imtisal niimu
nesi alacakları arkad~larmın kim 
olduğunu öğrenmekten m ahrum 
bırakmıştır. 

Elektrik. tramva>· id~rcsinin bu 
mahrumiyeti daha fazla uzat mı. a
cağmı ve tevziatı gizli yapmakta
~ meçhul gayesile listenin ne su
retle tertip edildiğini i:ıah C'dece
ğini ümit ediyoruz. 

Asker gözile 
( 1 inci sa.1ıif'!de11 dct.'am J 

Kilisuranın ~mal balısınd::ık: h nrekA\ 
da Berat istikametindeki Yunan !lerle-

1 
yişL'1i ko!aylaştıracakhr. 1 

Cenupt;:ı, s;:ıh:~cte Hımara:rı ı,:ec-en Yu
nan trowcHeriniıı AYlon:rn ili ı kil'ııetin

de de\•aın eden i lcrilcyış huı ı.le;i de. 
bütün ceph::-dC'ki zincırlen•e h a rekatın 

müh 'm b lr h:ıl~rns ını 1 e~ki l _etmekW.dir. ' 
BARD!YA YA GELINCE 

Malümdur k ı. Bat·di:t:ıda İtalyanların 
kll.VVC?lli tahkimntı \'ardır. Btı tahkimat, 
k ar adan ve den izd?n ı;ı:ıb ırle beraoo~ 1 
sarılmış oha d, !ıi, Ing ı! ızleı .11 f:ız,a zavı 

at venneden, d.ıvayı hallctıııc!-: ı~ıedik
l.eri anh~ılınaktadı r. Barcl yanm ;:ımdi

ye karLır rlü~!T'cmesi bu teennıden ileri. 
ye ge m~ş o "a g~:'Cktır. D. r t-.-:fd:ı.n 

1 
İngiliz'erin top'u haz.ır ı :ını henüz •k
mal etm iş olm<ıdıklarınada hiıkm<'debL 

ı Hükümdarların 
milletlerine Noel 

• 
mesajı 

Londra 25 (A.A.) - Noel yor -
tusu münasebetile, Norveç Krah 
Hakon ve Felemenk Kraliçesi Vil
helmina, milletlerine birer mesaj 
gön~ererek, nihai zafere olan iti
matlarını iı;har etmişlerdir. 

BENEŞ'İN HİTABEl>-İ 
Londra 25 (A.A) - Çekoskwak

Yil Reisicumhuru B. Beneş, dün 
akşam Londradan radyo ile Ame
rika !Birleşik devletlerindeki Çe -
koslmraklara hitaben beyanatta bu
lunmuş ve ezcümle demiştir ki: 

c- Almanyanın İngiltereyi istila 
gayretlerinden uğradığı ciddi mag
lubiyet, İtalyanın Yunanistana 
ıkar~ hücumdaki muvaffa>kiyet.siz
liği İtalyanın arhk kalkamıyacak 
derecede manevi hezimetinden dır 
ğan inanılımyacak dePecede büyük 
hezimetini, Mısırın kurtuluşu ve 
Akdenizdeki İngiliz .kontrolü, bü
tün bunlar, bence, bu harpte sarih 
Jmt1 noktalan teşkil etmektedir. 

Hitler Fransa
dan bir şey 

umamaz 
(Başmakaleden devam) 

nıemek.ve F'ransayı Avrupa kıt'ası 
üzerindeki bütün takatlcrinden 
tecrit etmek üzere ihtiyati ve te
dafüi bir tedbir olarak işga.b te
şebbüs eylemesi ihtimaline daha 
çok muhakeme 11ayı ayırmak ge
rektir. 

Ancak, Almanya bunu yapmıya 
ka!!..ışmakla Frnnsaya bugüne ka
dar yaptı,~mdan daha fazla ve da· 
ha müe-;sir, tahripkar hiçbir şey 
yapamaz. Dfütte üçü işgal altında 
'bulunan. Fransnnıu nihayet son 
parçası ve Akdeniz kıyıları da iş
gal olunabilir. Sadece, hu i ~galin 

Almanyayı biraz daha yıprataceğı, 
biraz daha çözeceği, l.ıiraz dana 
yayacağı a"ilcart!ır. Buna ınukabil 
mii.stemldı:ekrindeki bütün kuv
vet ve kudretlcı·ile İııgilterenin 
sarında yerini alacak insan, mad
de, enerji kaynaklarını İngi!iz ve 
Ameri!ıan ~ilah 1\.'e para yardımları 
ile tak,,iye edecek olan bir Fransa 
anavatanınm bastan b:ısa i~smline 
rağmen Almanvnd:m d~ha kuv -
vctli, harbe {rnşl ldı~ c giinden da
lıa cesur, dnha atıl~:uı, dalııı p'~
kin ve daha kudretli ohıc·:ıl.hr. İn
giliz ve Anıerik~n mnli~·c ve sana
yii herhalclc Fransıı;n ' 'e Fransız 
immıraforiıık ordıılın· ını en kısa 
za~rnnda en mükemmel şekli ile 
tedıiz edecek ve bu ordular ana
v:ılanın kurtuluşu için knJr~He 
düğuşmek, ıfüuüıı acı ve kayıpları
nı rıılılaruıda tasfiye etmek ve 
yeni zafer!crinde yeni ve olgun 
hayatlarının tesellbini bulmak 
fır~tmı kazana<:aklardır. 

İngiltere ''e Amer:l>a için Av
n&pada daima ku\'vdli bir Fran
saya ihti~ aç ,·ardır. Fraıı,,anm 

kuv\'etfoıımcsi \'e kalkmmas: için 
de İngiltere ve Amcrikaya ih ti ~· acı 

"·arclır. Alman yıldırım tatırruı.u 

başbdığı \'c Re~·ııo, 

- Yaı ılım, yardım ... 
v;ye haykırdığ ı giiııJcrd c belki 

Amcı·ika , .e iıı ;i!L.·ı· ~ hu scı;c is
tcııild;ği gibi cev~1p Yerebıleeek 
vazi\eitc değillerdi. Fa kat, bu·ıün 
gc>rek wfer yolunu açan İllgiUcre, 
g~rek zaferi tahakkuk cHİl'mek 
k in biitiıu inıkıinlannı seferber 
criı;.n Amer;~a Fı-ansa~·a lıcr türfü 
yarômı iia eclchilct'ek takat ve 
imk~nlara sah ip bulunmaktadırlar. 

Bu itibarladır ki. Arnavutlukta, 
Akdcniı. \'e Afrikrıdn harp devam 
ederken tekrar biitün diinyanın 
dikl~ati f'ransa üzerine teksif edil
miştir. Herhalde Fransanın vazi· 
,-·eti ve Alman~ anuı battı Jrnreketi 
ne olursa olsun; İngiltere hesabına 
Avı tıpa har binin karalardaki kat'i 
neticesinin bir gün behemehal 
~·ine garp cephesinde alınac:ığı 

muhakkaktır. 
ETEM iZZET BE1'1CB 

SON24SAAT 
içindeki 

Hadisel~r 
(Bu yuın.m. metinleri Ana. 
dolu Ajans bültenlerinden 
alınınıstır.) 

Telhis eden: ~WA.."\fMEB ALA TUB 

Papa on ikinci Pi Noel yortUH 
münasebetile, dün radyoda bir M
ta"hede buluıuıuştur. Papa bu hita
besinde yeni nizam için beş şart 

göstermektedir. Bu şartlar tanlar
clır: 1 - Milletleri birilririuen ayı
ran kine karşı zafer, Z - BeyneJ..mi.. 
lel ~rde samimi anlaşmayı im
kinsn kılan itimadsızlığa karşı za
fer, 3 - Kuvvetin bakdan üstün 
olduğunu bildiren te-ze karşı zafer,

1 
4- lli~J·a ekonomisi salıasmda 

mevcnd anlaşmazlık nüvelerine 
karşı zafer, 5 - Soğuk hodbinliğe 

k.arşJ zafer. 
DİGER NOEL MESAJLARI 

Noel münasebetile Ruzvelt de 
Amerika halkına hitaben lıir me
saj neşretmiştir. Orta Şark İng·iliz 
kuvvetleri Ba~kumandanı Gene -
ral Vayvıl orduya mesajında di
yor ki: cBu se~yi istikbale emni
yet, maziye ve hale de iftiharla ba
karak bitirebiliriz .• 
Alınan orduları Beşkumandımı 

Mar .. ..şa! Brauhiç de Noel yortusu
nu a skerlerin arasında geçirmiştir. 
Man·ş:ıl orduya radyo ile ne~e -
dilen hitabesinde demiştir ki: 

«Geçen sene Noeli Majino hattı 
önünde geçirmiştim. Bu hat Fran
sızları himaye edecektir etmedi. Bu 
sene bayr::ımıııı deniz seddi önün.
de geçiriyorum. Bu sed de. İngil
tereyi Almanyanın müsaııde ede
ceği dakihtya kadar, himaye ede
cek tir. Kıt'ada İngiltere emrinde 
aı tık bir tek kılıç kalmamıştır. Ga
ye İngilterenin tek taraflı haki -
m~yetini kırmak. Avrnpada yeni 
bir nizama ve sulha varmaktır. 
Harp şimdi hemen hemen kaza -
nılm1ş gibidir.• 
Çdı:oslovak Cumhurreisi BC'ııeş 

de Ameriknriaki Çckoslovakl::ıra 

hitaben radyo ile bir mesaj neş -
retmiştir. 

ARNA VUTLUKTAICt 
MUHAREBE VAZİYETİ 

Yun::ınhlar Himaraya girmeden 
üç gün siiren muharebe esnasın -
da İtal:•anJarm İyenna fırkasının 
cpe~·~e hırpalanmış oldui:'ll anla -
şılmaktadır .Bu fırka Kalamas 
nebr:ai geçCl'ek, g ri çe!,ilirkeu. 
mezalim yapmakta. Arnavut eş -
rafını alıp götiirmektcdir. 
Hiınarada üç İtalyan karngöm

lckli taburu da ağır za;vinta uğra
tılmıstır. İh\l:ran tavarelcri kıt'a-

~ ' 
lara fay dalı yardımlar göstere -
memisier::l ir. Yun:ın topçusu fai
kiyct İ ;i İ i :.lıat ehni~tir. Çekilen l
t::ılvan kuvvetleri k iliselcrd(?ki i
koıılan ve avizeleri de tahrip ct
nwldedir. Yollar cesetlerle dolu

dur . 
H imaradan s:ınra Yımanlılar sa-

hıl boywıda ilerlemeğe devam e

di} orlar. 
BARDTY ADA VAZİYET 

ingiliz tebliğine göre, do11an -
ma~·a mensup hır\'a kuv\·etleri 
Trablusgarp limanını bonıbardı -
man etmi!'.for, antrepolarda yan
gınlar çıkarn11~larchr. Bun)ardaa 
birinin berhava olduğu görül -

mfüdi1r. 
3c:ıo tonluk bir gemi \-""hava e

dilmiş. 6000 tooluk diğer bir gemi 
cfo batırılmıştır. 

Tohruk yolu iittrinde üç defa 
yap:bn ha\•a keşiflerinde. vukua 
gelen muharebelerde. dört Italyan 
tay_yaresi diişürühniiştür. 

Ecıuıinaya yapılan bava hücu
munda bir hangar yaııınış ve yer
de bn1unan üç tayyare tahrip edil
miştır. 

iııgil izforin •Kraliçe Meri. ~ 
mind~ki bü~·iik Traıı.satlantik ge
misinin A"ustralya ile l\lısır ara
sında asker ta11malcta olduğu öi· 
renilmiştir . 
RENDEKİ SINAİ HEDEFLERE 

YENİ HÜCUMLAR 
Almanlar dünkü tayyare hü -

cumlarıru İngilterenin şimali gar
bisi iizerinde teksif etmişlerdir. Bir 
çok yeı·1eı·de yangınlar çıkmış, bU
yük hasarlar olmuştur. insanca 
za~·iat çok değildir. Lond.ra da da
hil olmak üzere ,diğer bir çok yer
lere de bombalar atılmıştır. 

İngiliz bombardıman tayyarele
ri Bolon,•a. D\inkerk ve Ostand 

Amerika Ye Mihver 
(2 bci sahifeden devan:D 

ceklerdir?. Filhakika bu meseie 
bugün büyük ehemııtiyet kesW. 
mektedir. Üçlü mihverin imzasm
danberi uzaktan seyirci vaziye -
tinde bulunan Alnıauyamn sab~ 
aızlanmağa ~dığı anlaş:lm•»
ta4ır. Şimdiye kadsr Amerikanm 
İngiltereye yardım politikası, Al
man matbuatınlll teJlkitlerine h• 
def olmakta idi. Fakat şimdi resmi 
ağızlarda ba siyaseti oldukça ptl
eetli lisanla takbih etmeie baş -
lamışlardı:r. Almanyadaıı ııelen bir 
haberde hariciye nezaretinm bi.r 
«sözcüsü•, 'Vaziyetin böyle devam 
edemiycccğini bildiı'miştir. Diğer 

taraftan japonj hariciye nazın Mat
suoka da, Vaşingtona tayin edilea 
elçi Nanmraya Tokyodan ayrılır
ken, Amerikan • japon cemiyeti 
tarafından verilen ziy.-fette bu-
11n benzer sözler söylemiştir. Aca
ba Alman ve japon •resmi sözcii-• 
leri vaziyetin bu şekilde devam e
demiyeceğini söylerken ne d~mek 
istiyorlar? Amerikanın tuttuğu ba 
yolu «harbe iştirak .. telakki ede
rek, ona göre hareket ıni ede<!ek
foı·d ır? Yoksa Amerikayı tehdit 
mi ediyorlar?. Bu münasebetle bir 
vaziyet de gözden kaçı.rılmumah
dır: Almatı matbuatı, üçlü mih
verin sağlamlığından ve cauhlı -
ğından tekrar bahsetıneğe başla
mıştır. japon hariciye nnzırı da 
söylediği son nutukta japGn ha
rici politikasının temcJi, iiçlü mih
ver olduğunu !"harüz ettirmişti. 

Hulasa Amerikanın İngiltereye 
yardımı arttıkça, Almanya ile ja
ııonya arasında bir yakınlaşma da 
hissc-dilmcktedir. Fakat bu ya..'i(ın
laşma,, Amerikayı yüriidii yol -
dau ayıracağı yerde bilakis daha 
~ok İn ı;iltcrcye ~·ardıma s.evket
mektedir. Çiinkü Amerikanın te
l altki-.ine e"iir e İngiltereyi takviye 
etmek Amerikayı tehlikeden kur
tanııanın en iyi çt\?esirlir. Bu hale 
nazaran ı!f'n i l ehilir ki, Amerika ile 
mihver devletler i arasındaki mü
nac;chctlcr. hevn~milcl münase
bcfl~rin far il :nde cok d"fa tesadüf 
edilen «fm:;ı bir daire• içine girmiı 
hnlunuvor. Almanya ve japonya, 
Amerikayı İn~iltcrcden uzaklaş.
hrmak için tedbir alıyorlar. Btı 

tedbir mahits netice veriyor. Bu
nu görünce yeni terlhir aTınıvor Te 

o dn ::ıyni neticeyi veriyor. Ve ja
ponya He Almanya, böyle adım 
adını Amerikayı harbe sürüklü
yorlar. 

Unı:mları ile Ren havzasmdaki sı
nai hedefler\ bombardımall etmiş
tir. Dün t...ı l't Alman tayaresi dti

şürii imüştür. Bir İngiln tayyaresi. 
de denize dli~müş ve mürettt:hatı 
bulunamamıştır. 

Alman tcb[f,ri ise, hümm botla
rının iki İngiliz şilchini batırdı -
ğmı bildirmcl:tcdir. Alman tay -
yareleri İskoçyanm garp sahilin
de Loh Lfode toplanım~ bulunan. 
gemilere hiicum etmi~lerdir. lZ ltin 
tonh1k bir şilebe ora çapta iki bom
ba, diğer iki bliyük ~ilebe de yine 
orta çapta birer bomba isabet et
miştir .Dc,.t şilep civarlarıns dil -
şen 'bombalardan hasara uğnmıt

tır . 
PETEN,LAVALİİSTEMİYO& 
Almanyanın talepleri etrafında 

Vişi hükümeti ile Almaaya ara -
sında müzakerelere tekrar bat -
lanmıştır. 

İsviçredeki bir muhabirin bil
dirdiğine göre, Almanlar Lavalin 
tekrar kabineye alınması için, Ma
reşRl Peteni ikna etmcğe çalışıyor
lar. Fakat Mareşal bu talebi istifa 
tehdidi ile reddetmittir. 

Son günlerde Paris sokakları
bazı ~vannameler yapışırıldığı gi
rülmüştür. Biabaşı Konatantiıai 
imz.asıru taşıyan bu l>eyanname -
lerde, İngiltere, Fransamn tariht 
dü!:manı olarak gösterilme.ide ve 
Fransız tayyarecileri Alman ı. ... 
kuvvetlerine gönüllü olarak itti -
baka davet edilmektedir. Bu be
yannameler hemen o gtte duvar • 
lardnn sökülüp atdm1fhr. Erte.l 
gece ayni imzayı taşıyan beyamaa
meler asılmşsa da, btmlar da, yır
tanlan tehdit eden .satırlanna nt
men ,iki saat içiııa. yırtıhp .W
mıştır. 

Maamafih BerUn kaynaklan 1la 
haberi tekzip etmektedir. 

Zevk alemlerinin hazin neticeleri 

Tecrübesiz, masum 
bazı kezlar nasıl 
düşür rn lüyorlar? 

(-Röportajı yapaa :-, 
BALÜK CEMAL 1 

Evvelki kısımiarm hiilasasa - Lamia. 
1ıııminde17 ya~ında tecr übesiz, masum, 
çok güzti bir ku. f.akir babas.ınlll ölümtı 
üzerine kız san'at mek>(ebini bırakıp bir 

fabrikaya gu·iyor .Bir akş:ını fabr i.ka.to-

1 
1'1Il geoç, kı"bar \lif: ç.apkın ortağ1 ~ 
onu lr:andı.np J.lalaıro,ia götürüyor. Bir 
locaya giriyoclar. Lamia biz.e ondan 
AIDDl"8lllDl IÖ.Y le anlatıyor: 

c- iç meleğim. .. Bir tane daha 

iç!..> 
iyerek sarhof sarhoş yılışıyor -

du! .. iK.uın yanında ihtiyar bir ka
dın da vardı. Fakat onun halini, ba

kışlarını hiç beğenmedim. Beni gı'>

rünce dikkatli dikkatli baştan aşa
ğı süzdü. Sonra bilmem neden t11-
haf tuhaf gül~i!.. 

Bu esnada garson masanın üstii
ne bir sürii yemekler, yemişler ve 
bir ş!şe rakı ile su getinn~ti. Be
nim önüme de bembeyaz bir taba
ğuı içinde küçük bir kadeh koy
muştu. Kadehte su gibi birşey 
vardı. Ziya bey kadehi eline aldı 
ve bana uzatarak.: 

•-Yemekten evvel çok iyidir. 
İ~tiha açar. Neş'e VeTir!.• dedi 
Korka korka titriyen elimi uza~ 
tıın. Kadehi aldun içindeki sudan 
bir y12d11I1t içmi'6m ki k~kin bir 
acılıkla boğazmı ysnd1. Kadehi ~ 
duğ'u gM>i m98Mml Wıfüne bırakır
ken Ziya 1bey mAlli olchr. 
•- Bu yudum yud1llll içilmes 

ki .. Hepsi birden alınır .. Bak böy
le! .• deyip kendi kııdehindeki ra
k1yı bir kaldınşta bitirdi. 

Kaileh ellinde Ö)'lece duruyor -
dum. Bu aralık karşdaki locad& -
kilcriu bize ha~. t ,_Jarıw, yanıııu. 

daki locadaki ihii;\·ar kadınla geıı~ 
kadının beni siizdilğünü gördüm, 
sonra salondaki herkes benim ha
reketimi takip ediyorlar sandna. 
Utaııdım. Elimdeki kadehi ŞUfll' -

suz bir halde, seri bir hareketle 
kaldmp hepsini bitirdim. Kızgm 
bir demir gibi boğazım, midem 

alev alev -yandı. Ziya bey kü~ük 

bir foudan yetiştirdi. Şekerleıwt -
yj kendi eliyle ağzıma bvakırkem 
•- Aforin .. Aferin!. İlk içip. 

böyle olur amma ikincisi çok tath 
gelir. İnsanı açar!.• diyol'Clu. 

Hakikaten de öyle oldu. İkinci 
kadehi içtikten sonra benliğimııle 
bir kaynaşma baıladı. Evet açh -
yordum. Fakat b11 açılan gönlüm, 
hissim değil, sinil'lerim ve llsa -
mmdı!. 

Bir anda içime başka bil' hayat, 
bir hafiflik gelmişti: Etrafı dU. 
aydınlık, daha tıtth ltulU)'OT. san
ki bir ha~·a) aleminde riiya görö-

yordum. 
Güzel çalgı .. Ve onun bir kadih 

yumupkhğı ile insanı saran siyaJa 
gözleri .• 
liuş lecalardaB, aşar,l'Jdan kı.,.. 

rıla kıvrıla uzanan şen kahkaha -
lar .. Her tarafından yaşama aydnt
bğı, neş'e, hareket akan bu ılık sa
lon bir ~ ~kshk rüzyası girmek 
için o kadar miiaaitti ki .. b-tiyor
dum ki bıa rüya hiç. hiç bitmesiL. 

Bu fıJemi, ltu ilk mes'ut dakikalan 
hiç, hiç bybctmiyeim .. Hep hu 
salonda çaJg, şarkı d;nJiyerek «O• 
nnn gözleri d ibinde kulayım .. Ya
nımda hep bu giİ"'e! gfö!eri bula
yım!. 

(Deva nıı. ı:a,..) 

Kalamış' ta bu 
sabah bir 

sandal devrilJi 
Üç kişi deni~e dö.:üldiı, 

ikı kişi boğui<.:u 
Bu sabah Kalaınış önlerinJe ~ 

çinde üç kişinin buluıııluğu biz 
sandal devrilerek batmış \'C içiıa

de buhııumlar denme dökfilmiiJ -
ttir.. 

Rir kişi knrtarılnuş ise de, difer 
ilcisi bu.Janamamlfhı'. Sa»dalda 
lmlunanlum lıiiviyetlcri tahkik 
Cllilmddcdir • 

Son dakikada öğrendi!fmne g&
re kaybolaa fki kişi boğulmuştlll'. 
Bunlanlaa Mri 'l'lirk, diğeri Er-

menitlir. Kadıköy ıuilddciumum~ 
)iği tahkikat yapm.aktadu. 

Diğer taraftm bir nıoiörün de 
kara.ya otunioiu Um.an rcisfiğine 
bild.i.rilmittir. Tahkikat yapıhnaJır.. 
tadır. 

---ıooo 

Basın birliii azasını davet 
Baam birliji mmtaka reislıguı • 

den: 
Şeln1:ınbde bahman Matbuat U 

mum Mfidürfi :&,'Selim Sarper 
şerefine bir çay tertip edilmiştir. 

Ba toplantı mesJeJrl hasbihallett
de bubmmala da fırsat verece -
ğinden bütün 1:ri:rlik aıasınm bu.güt 
saat 16 de mmtaıka merkezine gM
meleriDi rief. ederiz. 

Bir baraka randı 
K.ebe*afch lılead: üııtil dnğında 

JI numar• bü.7Qlr btr barakada otum 
İbriıım Onıtıaa ile arkadaş Kemal İsma
il İbitıolkJ akşamdan ,.aktıld3J'J gaz lhm 
hasmı söndöautşip yatmışlar, l!mba 
~ ,_... padowü yangın çıkm• 
Yıl blıNılra temw ,.nıruştu. 

Bugün matinelerdea itibarea 

f stanhul'uo 2 biiyök einemaemda birden 

t'üdelt';tN · ı AZAK 
İngilten! Kral ~ Kr~e&inia 7ü.belr; himayelerinde : 

BUCKİNGHAM, SADRİNGHA'lıl ~larile ~ın aı1ei Krd 
K~ cevıilfm t 

ZAFER SENELERi 
Bıı:nsaJm ve ihtişamb maiyi caalandıracak '--ten ı-*lt Stiper film in in 

ilk iraesi şerefine BttYült GALA 

S., Roll.enle: Anna Neqle- Adali Walbrooh 
ilaw: olarak 

TURAN' da 
Kll.NLI TUZAK 
Charles Stavette 1 

AZA '~'ta 
CANiLER KRALI 

Conrad Veid 
ÜNİVERSİTE ve MEKTEPLİLERİN Nnazan dik:katme. Her 2 s'nemadA bu 
muhteşem programı gönnelerj için her mevkıde tenzil.it yaJ>'lscalrtır. 

' 

Devlet Demiryollan ve Limanları İ§letm• ı 
U. idaresi lıinlan ----: 

l / :l/Ml taribindea iiibareD SaJJ\SU9 - S.vu, İzmır - Deıdıd.i cTorbAlı _ Tire -
Ödemi§ da~ ve Sidteci - KırklareU - Edime ımnta.k:ıı.lar-. ll18bswı yobıı tari
:leleri ~edilmifQr. 

Fula ta.fsilit için istas,.oı::ııara ?itin caat edilmelidir. 8893 d207<» 

l•tanbal Elektrik, Tramvay ve Tünel işlet• 
meleri umum müdürliğüadea: 

ı .:.... 7541 cıe.ir11 m ~ taJcatınde seo wltluk ıatr adet mot&iln 23/12/ 940 

iaribiıuleki aı1tnnıeınn.M verlleıı fiat az görüld~daı qm ~ 30/ ll/ HO 
pazar1118i iiinil aaai 15 de 7eniden artarma yapi}acaktlr. 

2 - Muhal:nmml bedeli 1000 Uradır. 
3 - Muvakkat teınioatı 76 liradır. 
' - ~ Slilihtar anı.ımda sıllıdiJebiMr. 12ılS1 
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Bayanlar için pek mühim: 

No. 76 ı 

Hama l't1ebusu Abdülhamit 

Sayın Bayanlarımızdan gijniü
ğümüz teveccüh ve rağbete 
karşı şükran borcumuzu öde
rr.ek için bu defa Arner~<adan 
getirttiğimiz en büyük m"kine
ler save ind" FEl\lİL'i sık,stı
rıcı sllindirl<·rlc gayet kulla· 
nılı~h. ufak mi!m>psuz bfr ;;e
kilde yeni ambs lajlarla piya~a

Zuhravi'nin itirafları .• 
ya çıkarcl.gım,,~ oaygılnrımızla aucylrri.,, FE..~flL bayanları birçok 
Tilhim ha>talıklarından km-uyan ve üzüntülü işlerden 1'urt~ı an en 

1 birinci adet bederidır. 
·Arap 

ıncak miısluman araplti't ıoplc

uUıilirdi. H.rietiyan Araplara bu 
lava haç de miiliyim gelmiyordu. 
Bu yüzden, Parisle kalanlar ara
:ımda da - nıilliy..t değil, fakat din 
ve mezhep ayrılığı - yüzüpden -
bir takım ihtilillar çıkmıştı. 

U>ak yerlerden Pari&e gelen 
zengin Suriyeliler de boşyere -bu 
maksat uğrunda - para alutrnak -
tansa, çekilip (itmesi muvafık 

O'Jlınll§lar ve birer bittl' d-Oniip 
gitmişlerdi. 

Artı:k Parisle Londra arasında 
mekik dol<ııyan bir talcırn siyas<ı! 
bezirginları tam manasile ecnebi
lerin a.ı.,ueri olduğunu iebat etırniş 
oluyordu. 

Suriyf!lilerin Parioteki kongre • 
!erine riyaet eden ve bilahare İl· 

yanlılda taltif edilen Hama meb'u
aı Abdülhamit Zü:hravi efendinin 

(Union) gazetesi muhabirine ver
diği beyanatla. kongre mesaisi hak

lı:ındıı bir hayli ma1Cım6tt almış olu-
7'0rUZ. 

•Abdülhamit Zühravh diyor ki: 
cKongre ne yaptığını mı so

nıyonıunuz? Anlatayım: Surı

yelilerin üç arzusu vardır. Bi
rincisi; Arap vilayetlerindeki 
müslim ve gayri müslim muh
telif unsurlar arasındaki rabı· 
talan takviye etmf!k; 

İkincisi; bilhassa ıslahat ta
lebi hususunda bunların da iti
ili ve ittihatlan temin edildi
ğini söylemek; 

!tiklerine ait kararlardan bah- Her ticareth nede FEr~İL ve BA(iI bulunur. 
ı;ederken, kati iyelle söyliye lın1 J!!:::!!.::~::".··=.::!!~!;!!:'lllf~!-;.:!;::'~'.:· ~· ~~:;;·:!:qrıı!!!:!!!!!!!!!!!:!!!!'!!:•!:;!!!!!!!!!!i 
ve haber verelim ki, buna Mu-
seviler de dahildir. Zira on -
!ar da bizim ırk karde~lerimiz
<br. Velhasıl bız Musevileri 
vaktlle m~mkkctlerini terke 
mecbur edilen, fakat nlpleri 
daima birleşmek için <;arpan 

Suriyelilerden ayırmıyonız. 

Ha<ta bundan do)P.vıdır ki, biz 
bütün Musev:ilerin gerek da -
vammn muzafferiyetle tahak-' 
kuk etmesi ve gerek müsterek 
vatanımızın yükselmesinde 
muvaffakiyet temin edebilme
miz için, bize ellerinden gel -
diği kadar muavenet edecek -
!erinden eminiz. Yakında mak
sadımızın husul bulacağını li
mit ediyoruz. 

Davamızın kül halinde ta • 
mamen hak ve hakikate müs
tenit olduğuna ve bundan Os
manlı hii.kumetinin de bazzat 
müstefit olacağına da kanüz. 
Selaın..t yolu, kongre mukar
reratile gösterilecek ve tayin 
e~füecek olan yegane yoldur. 

Bunu bizim arkadll§larımızın 

da, Osmanlı hükümeti erka -
nının da anlamakta gecıkmi
yeceğini umuyoruz.• (1) 

Bütün bunlara rağmen (İttihat 
ve Terakki) erkanı, bu ıslahatı ka
bul etmemişti. 

Suriyeliler taraLndan hazırla -
mp vHayet erx:ümeninden geçen 

ıslahat layihası hük(ımetçe kabul 
edilseydi, acaba ne kaybedecW< -
tik? 

A:!et Uıalık LirA 

1 2008 = 2090.-

• ıeeo = sooo.-

• 750 = 150-0~ 

' 500 ::c 2000~ 

• !50 = 2006.-

16 11& = 8500,-.. 10 = 4000.-

" to = 6000~ 

Üçüncüsü: Kongrede ittihaz 
olunup, vazıh ve muayyen n
lan muıltarreratı ve emelle -
rim.izi hü.lı:iimetimize ve mede- Meşrutiyetin ilanından sonra tıaş-

hyan (Makedonya ml!ı<elesi) de böy 

Türkiye İş Bankasına para yattırmakla yaı
nız para biriktirmit olmaz, aynı zamanda 

taliinizi de denemiş oluraunuz. 
ıı:.,.ıa.ıer: 4 ŞubM. 2 M,._ I ıı Kuınbaı-.Alı ve kumbaııas,. 

Yl'I, 1 Atu.•loo. S İkinci- , -planıtü eıı u elll 11-

Mıfrln IArilı.leriı><le 7&Pdır . ruı balunanıar kur'llf'• 
niyet llemine b!ldirmektir. 

Bilirim Jd, muhaliflerimiz, 
•böyle olduğu halde neden bu 
kongnyi Tür~ akdet -
miyerek paristf! yaptırıı.?• Bi
zi tenkit Vf! muahaze edecek
ler ve bundan lmim Arap un
aurları arasında tefrika çıkar
mak kasdimiz olduğunu ileri 
eüreceklM'diı-. Halbu!ri, haki -
lıt büsbtittin baş1<~. Bu lron
greyi Türlı:iyede alctedernedi • 
ğim.izin en büyük Rbebi ev • 
veıa, hükrtm..tin o zaman Bey

rut valisinin hakikatten uzalı: 
raporlarile tahrii< edilmiş ol
masıdır. Bu yüzden hill<Uınet 
Bize karşı şiddet göetenneğe 

mecbur kalml§tı. İJtinci selı<>JY. 

Bu kongreyi Avrupada akdet
mekle, Osmanlı hilkUmetine o

lan !Mriıutiyet ve sadakati • 
miri mesai ve mukarreratı • 
mızla Avrupaya tanıtmak ve 
Avrupanın Türlciyede.ki iktı -
sadi menfaatlerinin muhafaza 
ve temini ancak bizim istedi -
ğimiz 18lahatla kabil olabile -
~eğini anlatmak idi.• 

le başı manuş ""' malUın ikııbetle 
bitmemiş miydi? 

' 4laltll e.ıııırı..r. 

Abdülhamit Zühravinin Tal!t l-r=;===========~==:;;::======-
Beye gönderdiği bir haberde: ( İSTANBUL BELEDİYESİ ILANJ,AI<l--, 

1 t)"'VB?nl YU) ·• · 

-(-ı)-ı-329-(-Scıbah-->-o-az-etui 1coı. Aı t,ırmaya konulan Emlak 
lelc3i!'oııu1'daıı. 

•••••••••••••••••••••••••• 
Şehir tiyatrosu 
TEPEBAŞI DR~ 

KJSllUNDA 
Bu akşam saat 28,30 da 

ABDAL 

t.tlld•I ea4de•iııde Komedi 

lusmtnda 
Bu aktam sa:ı t :ıo,30 da 

P&f& hazretleri 

Sehrin her taratma otobüs temin 
edilmistir. 

••• 
M,' 

1 in höyük Aloa.aada 

7enl :orocram 
1 - Saf~ ve arkadaşları 1 
2 - 35 kişlliJı. revü heyeti Havayan 

adalannda bir gece S. Atıııo idaresinde 
Z.nain mizan..en dekor cumartesi, 

pazar günleri eaat 16 d.cı revü matinesi 

Dalga Uzunluğu: -ı 
1848 m. 182 Kc/s. 120 Kw. 

.A.P. 31.7 m. 94G5 Kc/s. 120 Kw. 
T.A.Q. 19.75m. 15195 Kc/s. 2~ 

Kıy. 

•"ti 
Claal Mabr.11• ve köı 

14.•0 DukkG.n ltalenderhane 1N1l:ıal1• i Dfreklernras.ı caddl!'li 
35280 Sln~ma tnnaa > > > , 

1080 Dwtldl.n • • , > 
2400 _ Aı>ıırbnan • • • • 
~200 

Hl Ada 8 panıel 

Şartlar: 

No. 

12 ) 

Mata· 
sarh 

14 ) SaUbattio 
18 ) Yıldız 

ı8 ) 

1 - İstanbul b"1•cli7esi Beı>aı.ıt lah..,J ıubesine bina ve buhran vergilerlndtm 
'1569 ]ıra borçlu bulunan Sal;lh3ttin Yıl'-1 '.<ülO mezk:ür bo:r:cun ~mini tahsili için 
'\ahtı tasarrufunda bulunan Şehzadebaşı."l da Kalenderhane mahall~sindc Direkler
arası cadd<"S'inde 6f,8 ada ve 8 P~rı'el. 12, 14, 16, 10 kapı No. lu ve birinci derect:>de 
30.000 lira karşılığında enniyet Sandıl'ına, ikinci der('Ce(]e 5.000 lira karşılığınd.:ı 
Dr. 1.-leh:net KAmil'e ve üçüncü derecede 1600 lira karşıhğında AH ağlı ve Bah· 
ri'ye dördOncU de.recede 20.000 lira ka;·ş.ılığında Rauf .kızı Ay,e İllet lehine ipo.. 
tekli gayri menkuller arttırma sureti!~ sat13caktr. 

2- Kıymetl mukayyideleri yekOnu 40.200 liradır. 
3 - 20/12194:0 cuma. aü.oünden itib3.reo 21 ghn müddeııe arlhrmsya vaz,."1-

lunmuştur. 

4 - ilk ihale 11/1/9-41 tarihine mü~adil cum.iıirte&i günü saa~ onda Eminönü 
Jıraza§ı idare hE'yetince yapılacaktır. 

5 - Kat'! ihale birinci ihaleden 10 tün sonra olan 21/1/841 tarihine müsa
dff s::.h gtinH nat ıo da yapılacaktır. 

Birine' *hale ile ikinci ihale aras.mc!aki mtiddet zarfında yüzde 3 den nok
&an olmamak üze.-• arttırmalar kabul ol;..ın•ır, Şo.rlııam~1er berıün Eıninönil kaza
sı tah:-irat ktı leminde göriilf)biUr . , 

6 - Tal!p!crin mukayyet kıymetten yfüdo 10 u olan (020 liralık teminat mak.. 
buzile jhalc günü EminOnU kazası idare heye-tinde bulunmalan. 1181.f: 

En.lak Ye Eytam Bankasından: 
E•as Yerf Kıyaell Cinıl Meuheıı Depo· 

27 akf-ndaa itihuea bııır ak,.m 

Taksim KRiSTAL Salonund 

Memleketin Kıymetli Okuvucııao 

Bayan MUALLA ve kemani SADiYi dinilyeceksi 
Saz Heyeti: Olruyu<ula.r: 

Kemani: DEll!İR ALİ lbnende: HAI<'IZ tr "!A Hİ1\f 
Klarnet: ŞÜKRÜ • : ABDİ ve NtıltlAN 
Cümbü~: CEMAL Bayanlar: 
Kanun: İSMAİL BELKİS, FAiKA CAN 
Udi ve hanende SUZAN, NADİRE 
Sel&nikll ABDİ LiLt ŞEKİ idaresinde 
Piyanist: ANJEL FOGANNİ kadın ORKES1'RAS1 

ve büyük Varyete, Her gün 4 den 1 ye kadar halk nıatinesi 
1 Konomasyon 13.5 kuruy. Yılbııp sürpriz. 

;.. 
Masalıırınm evveld~n kapattn12. Tel: 40099 

.... ç:a sm: caz uızc:a 

1 İstanb~l-~Ör~üncü ic- i 
99 

r:::s~::,r!ı~::a~k ! Usküdaricı_.a memul 
Cemalettin'e. ı 1 d 

Dairemizin 940/5062 sayılı dos • . ugv un an: 
yasile hazinei mabyenin 120 his - j 
sede J 00 hiss~inin maliki bulun - d 
d ,,,_ Aksa ayda Yalı mahalleein. ' Nafinin hazineye olan m•ııraf hariç 21846 lira 68 kuru~ bortu• 
d u.,~ 't~ ~ b t sok '"nd 1 dol•yı 1tısıf hissc>i hacizli bulunan Papbalı,e öu'inde ba<;' un karld 

e a ıp asım os anı 86' a bat•k bir hnl.:c bulunan ve tamamına yeminli üç ehlivukuf tarafın 
eski 12 yeni 82 1:2/1 kapı numa • (~000) dort bin lira kıymet tııkdir edilen 187 senedi b~hn ~ayıl~ 
ralı g:ı.yri menkulün Maliye Veka· ı1;:,.t yüz yrtı:niş yedi riisum to11iliitolu ve 870 ;;avri safi lon;ıat 
letiı; n emri dairesinde emlik ve 1870 de İngilteredc ıınal ed;Jcn Türkiye vapurnnun mahcuz buhın 

Nafiye ait nısıf hissosinin 2il04 numaralı kaııuna tevHkan para)8 ( 
rilınesine karar vf!rilmiştir. 

eytam bankasına devir ve mezkür 
.banka tarafından alıare satılmış ise 
de mezkur gayri menkulün üzerin
de küçük Cemalettin lehine yirmi 
liralık bir vefa<!n ferağm müsec- ı 

cel bulunması lıaseblle i~bu vefa
en forağ fok cdilme<Hkçe muamelei 
tesciliyenin yapıiamıyacağı Eminö
nü tapu sicil muhafızlığının iş'arın
dan anlaşılması üzerine yukarıda 1 

sözü geçen gayri menıkul hissesi 
eski malik ve bor<;lusu Yorgi oğlu 
Üstünyanın vukuu vefatile miras
cılarının firari bulunması hasebile 
hazine namına tescil edilmiş bu -
lunduğundan yirmi liradan ibaret 
bulunan alacak hazine tarafından 
tesviye edileceğinden icra ve iflas 
kanununun 153 üncü maddesine 
tevfikan alcllısul ifası muktazi mu-
amelei kanuniyenin Uasile ipoteğin 
fekki talebile hazinci maliye tara- 1 

fından müraca;ıt edilmis ve takip 
talebi üzerine borçlu Ccmalettinin 1 

adresinin meçhul bulunduğu ge - 1 

rek gönderilen tebligat ve gerekse 

1 
zabıta marifetile yaptırılan tahki
katla anlaşılmış olduğundan İstan-, 
bul icra hakimliğince i.cra ve iıflas J 

okanununım 153 üncü nıaddesi ınu- ı 
cM>lnce muktazi tebligatın bir ay , 
müddetle ve iki g:ızete ile tehliğiııe/1 

karar verilmiş olduğundan keyfı · . 
yel ilanen tebliğ olunur. 940/5062j 

lstanbul asliye dördüncü 
1 

1 

hukuk hakimliğinden: 
İstanbul hazine muhaki!mat mü

düriyeti nmnına avukat Ömer ta
r'1fından tütün gümrüğü 1 No. lı 

.. ıağazasında tüccar dimitri veledi 
Kostaki aleyhine açılan davanın 
yapılan muhakemesinde: Müddei
aleyh Dim.itri veledi Kostakinin ad
resi davacı vekili tarafından bu -
lunamadığından hakimlikçe mu -
maileyhe gıyap kararının ilAnen 
tebıığ edilmesine ve bunun ;çin 
bir ay mühlet verilmesine ve mu
hakemenin 27/1/941 saat 14 de ta-
likine karar verilm~ olduğı,uıdan 
bermucibi karar yukarıda adı ve 
adresi yazılı müddeialeyh yazılı 

gün ve saatle'mahkcmeye gelme
diği veya bir vekil göndermediği 
takdirde hakkında gıya.ben muha· 
kemeye devam olunacağı ve bu 1 

baptaki gıyap karan da mal>keme · 
duvarına asılmış olduğu ilıln olu-
n:ır. 939/363 

Meı ur vapurun vaziyeti haztrası 
Vapurun bilumum ambı.r ve makine ve kazan daireleri stı 

dolu olup de1nir aksan1ından ga3'risi yani pirine; \'e b:ıı.ıT h1..:1nılatt 

ICodensc li:-tp.:ığ'ı sökülerek dNlıi!dck.i pirinç boruları dald alınnll: .. 
miitebahi ~~lan ıleınir :ıksaını tahacciir etmiş bir vazi;ct!c ve b• 
mum vinçle.iuin keza pfrin~ ve bakır takımları alınnr"k geri k•1 

demir ak.amil<' teknede kalan kısımları hurda bir halde bulund•' 
alışaıı kısnınıa gelince bilılmum kamaralar ve kapılar razalıır ın• 
lnr velhasıl biitiin tahta kısımlardan işe yarıyım kısımlar sökiile 
alınmış ve diğerleri de tahrip edilmiştir. Gemide zincir olmadığı 
y~lnız çüriik ve kölı11c bir •mziyette cankurtaran buhmdu;'.u ve gr 
ııjn halihazır vazi~·("tİne n;ızarsn hurda bir halde olduğu görHhnİ.i · 

1- İşbu g~; rim•>nkulün arttırma şartnamesi 6/1/941 tari~ 
den itibaren 940;2357 numara ile Üsküdar İcra Dair<51 

muayyen nııınua~ında berkesin görebilmesi için açıktır. iliınd• · 
zıh olanla;dan fazla ıııılumat almak istiyenler, i~bu şartn•"'~ 
ve 940/l3,j7 dosya nunıaras_ilt. men1urjyctimize n1iiracant etınrJı 

2- Arttırmaya ıştirak için yukarıda yazılı kıyınttin yii' 
yedi buçuğu nisbetiııde pey veya milli bir bankanın teminat Jll 

tubu t<>vdi edılerektir. (Madde 124) ·f 
3- İpotek uhilJi alaraklılarla dil:er alikadarların ve irlı 

hakkı oahiplerinin gayrimenkul lizerindelı:i haklarını hususile ~ 
ve masrafa dair olan i4dlalanru 1-bu ilin tarihinden itibaren oP 
gün İçİJlde evnkı müabitelerile birlikte memuriyetimize bildir 
!eri icap eder. Aksi halde haklan tapu sicilli ile ahit obn•A' 
utış bedelinin pay lıışmasmdan hariç kalırlar. 

._ Gösteril~n günde artbrma::ra 1-tirak edenler arttırın• ~ 
nammini okumof n lüzumlu maUiınatı almı, ve bunları taoı~Jll 
kabul etmiş ad ve itibar olunurlar. 

5 - Gayri menkul 20/J/Nl tıırihine müsadif Pazartesi .ı:i; 
saat 16 da Üsküdar icra memurluğunda iiç defa bağınldM 
sonra en çok ıırthrana ihale edilir. Ancak arttırma btd

1 
muhammen kıymetin yüzde yetmiş beşini bulmaz veya IS 
istiyenin alacağına rüchanı olan diğer alacaklılar bulunup da b~ 
bunlann 1m ı:ayrimenkul ile temin edilmiş alacaklarının ınct 
undan fazlaya çıkmazsa eıı çok arltıranın taahhüdü baki kalıt'. 
üzere arttırma 111 gün daha temdit edilerek 30/1/941 tarihine ,ı 
sadif Prrtembe ııunu Hat 111 da tlsküdar İcra g 
murluğu odasında arttırma bedeli utış lstiyenio alac•ğ 
rüçhanı olan clığer alilatlılarm. bu pyrimenkul ile temin edil•'' 
alacakları mecmuundan fazlaya çıkmak prtile en çok arttıf' 
ihale edilir. Böyle bir beclel elde edilmezse ihale yapılmaz ve ı' 
talebi durur. 

6- Gayrimenkul kendisine ilıale olunan kimse derhal 1t' 

verilen mühlet içiade parayı vermezse ihale karan fesholuııııl 
kendisinden evnl en yiiklek teklifle bulunan kimse ar•etrnİ9 . 
duğu bedelle alınej!'a razı olursa ona, razı olmaz veya bulıınırı81 

hemen 7 gü? müddetle arttırmaya ÇJkarılıp en çok arttır,~ 
ibate edilir. iki ihale arasındaki farlı: ve geçen günler için Y~ c' 
beşten hesap ohınacak faiz ve diğer zararlar ayrıca hiikıne b'ıı· 
kalmaksızın meıııuriyetinıizce alıcıdan tahsil olunur. (llladde 13 

7- Alıcı arttırma bedeli haricinde olarak yalnız tapu fe' 
harcını, yirmi senelik vakıf taviz bedelini ve ihale karar puJl•11 

vern:ıeğe me.:burdur. 

Müterakim vergiler, tenvirat ve tanzifat ve dellaliye resnıirıd 
mütevellit l>clediye rüsnmu ve mliteralı:lın vakıl icaresi alı<'l" 1 

olmayıp arttırma bedelinden tenzil oluntll'. İşbu gayrimenkul ~ı 
karıda gösterilen tarihte Üsküdar İcra memurluğu "" 
•mda işbu illin ve gösierilea arttırma "°rtu.ame.ıi dairesinde fll11 

cağı ila1t olmıur. 940/2357 

Beyanatın bu kJSmını okuyunca, 
Paı-iste toplanan bu kongrenin he
defi hiç de Osmanlı hük:fımetind.>fl 
ayrılmak olmadığına hükmedile -
bilir. Bilh8S9R hü.kUmete me<-bu • 

tiyet ve sadakatinden bahseden 
Abdülhamit Zühravinin beyanatı
nın ~imdi ikinci kısmını da gözden 
eeçırelim: 

Saat 18.00 Program ve memleket 
ııaat ayarı. 

18.03 Müzik: Oda musikisi (Pl.) 
18.30 Konupna (dış politika ha-

~~6 Bebek, kilise dere ve inıirab ı5ı8.- Bahçeli •v 210 M 2 z~!;.:~ S A T 1 L 1 K ' j 
sokağı No. es. 4, 39 yeni (7 M Q T Ô R 1 

• 

_.şIRKETi HA YRiYEDEN: 
.Mukadderatımızın asıl m;i

him olan cihf!ti Arapların (a
demi merkeziyet) esası üze -
rine bükimıeti idareye iştirak 
..tm~eridir. Bütün diğer ta -
lepler bittabi bu esasa müste
nittir. Kongrede Amerika, Pa
ri&, Mısır, Suriye ve cezayir 
komiteleri delegeleri tarafın • 
dan irat olunan muhtelif nu • 

tWdar miislüman, lnristiyan 
bütün Arap lleıninin komtta
miz mukarreratı hakkında ta
mamile hemfikir olduğunu 
göstermiştir. Müslüman ve hı
ristiyan lıepirniı MURVUer 
hakkında da en büyük ve eıı 
~ duygular beslemekteyiz. 

Sııriyelilerin hukuk 'Ilı> va-

diseleri). 
18.45 Çocuk saati. 

19.15 Çocuklar için müzik (Pl.) 
19.30 Memleket saat ayarı ve 

ajans haberleri . 
19.45 Müzik: Fasıl heyeLı. 
20.15 Radyo gazetesi.. 
2-0.45 MiUik: Geçit kon9eri (yeni 

llt!l!ler). 
21.l O K.oıııuşma. 

21.25 Müzik: Yeni şarkılar. 
!1.45 Müzik: Riyaseticumbar 

bandosu (Şef: İhsan Künçer). 
22.30 Memleket saat ayan, ajans 

haberleri; ziraat, esham - tabviU.t, 
kambiyo - nukut borsası (fiat). 

22.+5 Mlirllı:: Caııband (Pi.) 

23 .25/'l3.30 Yanıı.lti 'l>l'O(l'&m ve 
kapan1& 

A<lrest ve tatslllh yukarJ.da yazıtı g.ayrı merıkul açık arttırma usuille ve ~-

tin ~1TB ile satılacaktır . ı 
Iha;<! 26/1.2, 940 per!embe günü saat ond<.ıdır 1\1"0z.ayede !!ırasında verılen be.: 

del mukadder kıymeti J(cçUt:i takdirde tahpJe:rin dcıxı~~tola~ yüzde yirmi ni:- j 
belinde tcıylt eylemeleri V• mOhUr kullananların mühurlennı noterden ta.dik• 
etlirme1e-ri JAtımdır. 1 

İşbu emlAkl oatın alacaklara satış bedelinln bir bımı me-nuatımız daire.inde 
ikraz edilecetınden bu hususta i7ahat almak istiyenJ.erin pey akÇeRi, nüfus te-z
keresi ,,.. üç kıt'a ıotogralla birlikte bildirilen ııuı ,,. saatte JUl>emiz emlA.lı: 9e<-

Dik ~sh~an 16 beygirlik 
KLEMAX marka 928 ı:node! 
altı ay çalışnıı~ motör satılık
tır. Deniz motöriine de konu· 
labilir. Taliplerin Geredede 
Sadık Panayıreıya müraeaat-
Iarı. 

• 

' Ahval clolayısile lı:an nakil v asıtalerınm azlığını gözöniiııdt J 

visin• ıelmeleri. 11825 j'! ~~~~~~~~~~~~~~I 
lıtanbul Defterdarlığından: Halkevlerinde 1 

tan ŞiTkeli Hayriyece sayın halkı n isfüahatini lemin ve yol<1~ 
larınt teshil iÇn Kış tuifesinde Bebek, Arnavutköy, Kıı]'llÇ~ J 
Ortaköy, Beşiktaş ve Köprü anı ında a:rimet ve avdet seferler• 

l1e70J!UDda Jt.amerhatun IMhallesinlD Anılan -tnda ı.Ain 23 fto. lu ruu•e 
(6300) Ura muhaınmen bedelle ve kapalı zarf uaulUe biJmOzayede satılacaktır. 

' Müzayede 30/ı2/IMG pazarlefl! ,ııı:ıö ııaat on beşle milll emllıl< müdürlüğünde top. 
ı...acak oian komb7onda açı.l&caktı.. M11vakk.al teminat (453) Unıdır. Talipler!Jı 
müzayeck günü eaat on dönle kadar teklif mektuplarını 91uvaldcat ""'1inalla 
blrliltle "" mühürlü zarl içinde kı>miaJ'on :ıeiıbğine makbuz mukabilinde 'fenne.. 
Jeri muldezidir. (11806) 

Sahip '\le nqriyatı idare eden Bqınuharriri 
ETEM iZZET BENİCE 

Bauldığıyer: SON TELGRAF Matbaaaı 

._ ____ __. rak 42 postanın tertip eılildiği ilh olunur. ~ 

Sayın yolcular bn ..Urkıri m uhtevi hususi tarifeyi ,,u)' 
Fatih Halkeviade yHıh iskele gişelerinden meccanen alabilirler. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
fotoğraf sergiai DeYlet limanları iıletme umum müdürlüğüııd~ 

Fatih Halkmnden: Canlcurtanın m!Uetlebatı için nllmuııuine göre ııuarlıkb ve yalnı• ~~A 
Mutad fotoğraf ,.., resim sergimiz tı!aı>eden -1lmAık ibere nıununuiı>e 9ilre 1110/200 takını kıllık elbise dir 

"'1imiz salomında a.;ılnuştır. Yurt- ce:ktir. ıl'' 
cıa, ı h "n saat 10 dan İ~ -'11a ._ ...,,olı: fuıera 211/12/94jl pefiefflbe fiinil ıl 

ş armuz e~ . . . t ede- ~ Galata l'lhlnnmdakl \lDlum müdürlük binasında toplanacak olan sııtıfl 
19,30a kadar &ergıllliEI zıyere )romis:vomma miıracaatı.an. 
bilirler. 1 Şar- w aiimwıe .oö;ıll - lr<>ınİ'l.\'ozıda &örillebllir. 


