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En Son T elgraflan Ve Haberleri V er,m Akşam Gazetesi 8alUp " Bqmuhuriri: 
BTEM lZZE'l' BENlCB 

TILı4. 

Almanların 

Roman yadaki 
tahşidatı .• 
Alnıunlann İtalyaa - Yunan 
hubıne .iştrrakJen mohtıe

ınel .ıabiloeeiı gibi Sovyet 
Rusyayı Ye harbi11 diıayaya 

1aytlmMsıaı agtihdaf edea 
<bır htlrekelt' ha,vHrMal•ı 
tla o kadar muhteaaeldir. 
Alruawaya, Auupa kıt'll81 

i(ıade mah]lw ve müdafa· 
atla luılaıye berltaJde ruı 
•lmıyactlk, eelimtetiai düa-
7ayı lu!nttır..kta arıya -
caktırM 

Yunan ordusu 
sahilde yeni bir 

mevki daha 
işgal etti 

5 zabit, 65 (ta iyen 
esir edildi neferi 

Ergiri eşrafın
dan 49 kişiyi 
götürmüfler 

Atıııa 27 (A.A.) - R8mi Yunan 
llÖ?.eiısti, ltalyaruarm Şimanuııo. 

Berlin. iıoman
yaya Alman 
kıtaatı gönde
rildiğini tekzip 

ediyor 
Bununla beraber, Ma 
caristanda tren tarife 
lerinde büyük değişik-

likler var 
LeMra 2'1 (A.A.) - Rean! 

Amerikanın yar
d1mı başlarsa çığ 

gibi gelecek 
Ancak lnptere için 

1941 yasına kadar 
dayanmak lizım 1 

Londra rl (A.A.) - Mepm hı
Sihı iıkksatew Sir Layıon, Ame · 
rik.a.ra vazif.e ile yaptığı aeyahatıc.-n 
4öam~ı .. Sır Laytorı ........ ki. 

_,.. M (1 ... ) 4 '""*" .. 

~: ETEM 17..ZET BENIC8 fimalinde ve fimal batısında püs
kn:rtü6dük1erw, sahı.lde H.me • 
Ml'nun ifgal edildığını blldU' • 

.mııtir. Bu mmtakada Yunan -

hlar stratejik ebemm~ bazı 
tepeJerı işgal etmışierdır. 

Loudra mahfillennde, Abnan
lana, tflıcartstan yolu ile Ro· 1 
manyaya kıitlel~ halinde Al
man asker.Jerı gönde1difmi ıe-
yit eGer JD8)fımat alımıwı...
tır . 

•Amerikan yaırchmı, bil' k~ 
başladı mı, N ıtt>ı •!ecekür. Fa
ut bu yardım hemen yapdamu. 
Eter lM.l senesı y-.zıRa kaıd•r 0.
yaıursak e zaman Amerika bDe ni
hai ıaferi Ut't oörak kazanmamız 
içm icabedıml .ber feY'i ıeının ede 
bılecektir •• .\Juleaiacte ıaluı}ali e4ea yeeı aliı

~ ve aiyni naıyet karfamda 
tl-..yaaın tiç y.tdaa binaı tu
tih etmek vua1etia• luılaatuu 
~ pek kıA ıünlar içi.a4e yine 
~ aötwılanla isah edalleıa ı.u üç 
>•ldan birini I"' ta1amia •illi.ha· 
"81 içinde müta&ea etnrqaik: 

- Abnanya havalarm maeea -
~ı ıle beraber lngiliz adalarına 
~ı tahrrpdr bir hava turruzıu 
~nun.i tercıh, A:kden!Z ve :pmali 
>tansa .sahıllennden kend~ ta
'truz edilmen ımkanJarırut kal"§l 

~ır alarak ~ bir taarruz 
°"dusu ile şarka tevecOO:h edebıJır. 
~ll takdtrd" tııuvft kara !hare.ketuu 
Şarkta ve Ba..tk~a y.par, l1ar: 
~ ıbutün dünyaya yayar. 

köytcr ajanmun bugün ffl'diği 
~it habere göre, Almiı•ya a..an
'•da 200 OM asker tahşit etwırştir. 
"-taristan yolu ile Ai.uuon askeri 
'evJtiyatı devam etmektedir. Ayni 
"-nanda Sovyet - Alman aiina • 
~batı gtin geçtikçe gerginleşmek
tedir, Yl•e bu ajansın venliti ha· 
~re göre: cfyi mah1mat ılan me
\•filde söylendiğine göre Balkan-
1-tda vasiyet siir'atle bir netittyt
dotrıı gitmektedir. Bazı m~hit
l~r Alman:vanın iinümlizdeki giin
ltrde Vnnan harbine .mtidahale6i.ııi 
~lı.lemektedirler .• 

ltöyterin muJııtetff kaynakllll'R 
lltfen verdiği ba imabat taaumıile 
~k ha~rlere 1111, yek.sa bazı 
lıııbınin, ıntttalea ...e tefsirlere mi 
'-tinat ediyor. Bvnu pelı tabij bl
'11'1 iyiden iyİ)'e takdir eh11emize 
'-'irin Y"Oktur. 811 dotnıyu ileri
~ki hİdiseler p:önma@ koyaca
lt1aa •e herpyi dklalarla iğrene
~mue nazaran şımdiki halde 
~r söyle.nen ınötalea. nıüliihua 
•ududuau ~~,y~eği cıbi her 
'hnan baberın m~vsuki:vetine raif
"en her an değişmesi de mum
~Undür. Yalnız tw dakikada mu
•akkak olan birşey nrsa; Alman
>anın ıçinde bulnnduğu müşkil· 
'4tı yenmek için tedbir aradığı ve 
l..gilizlerio de bahardan ö11ce İtal
hn gailesini Akdenlzde ve Afrl· 
~ııda tamamile bertaraf ederek 
~lrrıanya ile bapbaş kaim.ak ls
lef idir. 

lngilizlet" pyeferiode muvaffak 
•lur ve İtalyayı bahardan önce 
t.nı bir inhizam ve inhilale sev
~eylemiye muva{fak olurlarsa ba
bardan itibaren hareket i.nisiyativi 
~hıe biç fÜplıe yok ki lngiliı:lere 
teçer ve bu takdirde Almanya 
~vrupa dışına taşmak ve kıpır • 
~anmak 'mkanlarını kaybeder. 
~ncak, AJmanyanın hadiselere ve 
ltıgiliz iradesine takaddüm eyle
ltıt>k gayreti ve Avrupaclaki emni· 
>etini daha ziyade takviye eyle
lbek gayesile balyan - İngiliz 
bıUcadelsinin 10auna kadar bek· 
itmeyi muvafık görmiyerek bası l 
~llreketlcre tevessül etmesi ih~i
lbalj daima vardır. Bu ibthnalıD . 
~ kuvvetlisi İtalyayı İtalyada oJ. 
•\in ayakta tutabilmek iç.in Yu -
ilan • İtalyan harbine müdahale 
ttrncsi olabileceği gibi harbi bütün 
.Siinyaya yaymayı istihdaf eden 
bir hareket de olabilir .Almanya
~ harbi dünyaya ya~ abilmesin-

Bud~ relen haber· 
}ere gtire, tren tarifelerinde 
buyük değişiklikler olmtaflu~. 
Çok miktarda trenlerin hare· 
.ket ettığ'ı bıldırilmektedir. 

Sır Laytmı, Amerika gayretinin 
~ yaz sonlannda bütün atırhğile 

lt-endini lmıwıttinneğe başhyaca • 
it ve Joşin da en yüksek derece -
mu bulacatJ mütaleasındadır. 

Bu beyanat bizi tatmin etmedi 
--~~~-=-~~--~~----~~~------------

Daha içeride, Drin nehri mm • 

takasında YunanWarın harekatı 

muvaffakıyetle de-vam edı1Ql'. 5 
zabit w 65 İtalyan daha esrr edtl· 

ml§ V'e mühım miktarda harp mal
aemesi alınmı.ştır. Sis ve fırtına 

devam etmektedır. 

Berlınde, .Romanyaya Alman 
kıtaatmın gön~nldığı tekzip 
edUme.ktedır. 

Sofyada, Bulgaristana AlıMn 
kıtaatı gonderıJdiği haberı da 
dün tekzip edilmıştir. 

Mi 111 Şefimizin Gizli ikramiyeler hak· 
· f 1 • kında U. MDdOrDn 

Hükumet, iaşe 
müsteşarlığı 
ihdas ediyor 
Alakalı wckaletler ( Dığn tagraflar 5 iftci NM:fede) em!!~:!:~."'- beyanatı eksiKtir miirahhaslarından 
bir komisyon müs
teşarlığın vazife v:e 
aalah;7etlerini tea-

Ywıanistana i:eleu İngiliz «Toınmi• leri 

Parti kongresi bugDn 
son içtimaını yapıyor 

İnönü., dün akşam da Çankaya köş· 
künde, Büyük Millet Medisi aza
sından btr kısmına zıyafet vermiş· 
!erdir. Bu ak~am da 45 kadar meb
usumuz İnönünün davetlisi bu • 
lumnaktadırlar. 

. . .. .... ... ''i. .... " ...,.~ . 

Üç mebusun tcş· 
rii masuniyetle

rinin kaldırılması 
talep edildi 

Adliye veiealetinin bu 
talebi bugün mecliste 

görü~ülüyor 
Büyük Millet Meclisinin bugünku 
topantısı:nda, üç meb'usun teşrii 

masuniyetlerinin ref'i için, muh • 

l d l• b J h lk telif müddeiumı.m:ıiliklerden alı-Dün/ıü top antı a stan u a ı- nan yazılara atfen, Adliye Vekil . 

dı.lekl•rı· go"rüşu"ldu" leti tarafından vaki olan talepler n ın ~ ~ gönişulecektir. 
Vlliyet parti kongresi buıün son top..I tevzıı Safraköy halkına Aemdar çttttği Bu t.iç meb'usumuz şunla:rdır: 

ıant.ısuu 3apacakt.ar. Dün ıkıncı wplan-/ IU'azısının tevzii, Küçükçekmeceye eiek. Seyhan meb'usu Sinan Teklıoğlu, 
uaı.ıu yap.auştıı-. Dünkti ıçtımad<ı ıtk 1 tnk ı..eııııni, ıtoylülerın yol vergısı mua- İ~el meb'usu Ferit Celal Güven, 
ı.opıantının zaptı okunarak kabul edıl-ı tıyetıııden ıstıf,ıdekrı ~ın. yapılım mua- Mu· ıa meb'usu Yunus Nadi. 
dikten sonra idare heyetının çalışma' meJenın ıı:ısaıuıması. Kucukçl'kmece gö.. g 
.raporu da ta~vib ed.Jlmış ve butçe en- (Devamı 5 met ::chıjede) (Deva.mı 5 inci sahifede) 
cumeninin raporu ok:UDınuştur. ı 00 

!ııf.utıtelit kazalardan gelen dilekler T k • • H b j y 7 5 d k 

"Elektrik, Tramvay Umu' Müdürü; müstah
demlere kaçar lira dağıtıldığını ve geri kalaa 

16 biıa 500 lira•ın nasıl taksim eaildiğini 
ıöyleyebi l irler mi? •. ,, .. 

Elektrik, Tramvay ve "rüzıel idaresi neşriyatmuz 1lzerlne ıaııeteıere beya.. 
memurlarma verilen ikramiyelerin itim. natta bulunmuştur. Umum Müdtır ik
ıere verildıgmden d(ser memurlarca bi- zamqelerin bütçedeltf faslından verll
linmedıgını ;ye;uruş ve idarenin cgiz.l.i dilini ve tasdik formalitelerinin Dcma
tevziab demek olan bu tekildeki hare- linden IOllra tevz1 edildğinj aöJ'Jeınek
ketinin IQftf!ıin uılaşılaınadığını lcq- . tedir. 
detmiştik. Esasen biz de 7UIDUZda bunu illkAr 

Elektrik. Tramny ve Tünel idaresi eCmmniıtiltl-·· 
Umum Mudılrll M. Mustafa Hulld bu B. Mustafa Hulki yine beyanatında: 

Mendires ve 
Gediz nehirleri 
· tekrar taştı 

lstanbul - Edirne hatb 
bozuldu 

chrami,.elerin il4n edilmemesi mesele
sine gelince biz bu ı~ taraftar bulu· 
nuyoruz. Bizim vasfımızı haiz hiçbir 
nıOesseııe ikramiye verditi memurlann 
Wmlerini i1Aıı etmemektedir.> demek. 
ilıdir. 

Umum Jılüd<iıiln bu beyanatındaki 
dan> kelimesinden bir mana çücarama.. 
chk. • cİl!n> dan maksad gazetelerle 
';ı.pmak mıdır? Yoksa idarenin memur
larınca bilinmeaJ midir? Umum mil. 
dür bunu ikinci ıık teklinde teWdti e
diyorsa hemen aöyliyellm ki elekl.rlk, 
tnınvay ve tünel idaresindCJti müstah
dem ve memurlardan ekserisi arkadaş· 

bit edecek 
Ankara 27 (Hususi muhabi

rimizden) - Hükı.1met~ bir ia· 
o ıe müsteşarlığı ihdasına karar 

vermiştir. Bu müsteşarlığın vı.
zife ve salahiyetlerini tayin et. 
mek üzere, alakalı V ekal~Uer 
murabhaslarmdan bir komis
yon teşkil edilecektir. Bu ko· 
misyon, bUtlin ihracat ve it • 
halat maddelerimiz.in vaziye • 
tini tetkik edecektir. 
Ticaret Vekaleti de, herhangi 
bir ihtikann önüne geçmek 
için, lüzumlu maddelerin fiaı
larını tesbit etmektedir. Bt1 
fiatlardan fazla satış yapanlar 
milli korunma kanunundaki 
cezai hükümlere tabi tutula -
caklardır. 

İzmi.rden bildirildiğine göre, Ge
diz ve Mendires nehırleri ile Ba • 
kırçay tekrar taşmıştır. Ovala:
su altındadır. Bergamada 37 ev 
hasara uğramıştır. Mahsule de bü
yük zarar olmuştÜr. 

1arma ikramiye dağıtıldığını te-n:iattan E k • D • B k 
~ eo.ııra öğrerun~ıerdir. S 1 en iZ a D 

Saniyen Umum Mudur datıtııan pa- ,.. 

Suların taşması yüzünden, Edir
ne ile Uzunköprü arasındaki hat
tın bir kısm1 da bozulmuştur. Hat
tın tamiri ile uğraşılmaktadır. Bu 
sebepten Edimi? ve Avrupa tren
leri dun ve bugün gelmemişlerdir. 

---oo 

ranın 20 bin liradan ibaret olduğunu ve erkanı hakkında 
bunun 3500 lirasının mfuıhas.ıran vat-
man, blletçi~re verildiğini söykmekte.. • • • t • J 
dir. Muht.erem B. müdür l<ıt.fen vatman yenJ suııs Jma 
ve biletçilere kaçar lira ikramiye d. " J 
i:ıtıldıbm ve . ı:ert kalan 16 bin 500 li- dava arı açıldı 
ranın memunn ve erkandan kaç lcişi.ye 
tevzi olunduğunu söyliyebilirler mi? ... (Yazısı 5 inci sahifede' munmuştur. Uk olarak Beykozlu!Arın a SJm .-.ar C san J yumur• 

dil~:~~~~=~ DİLEKLERİ asfalt yo)u ta denize döküldü Yeni vali muavini geldi ÇERÇEVE herhangi bir dünya aemtin-
Bir çucUk bakımevi, bır hastancı, bır Yeni vali muavinimiz Rafit De. de talih sahibi olabilir mı·? 

ahhl mıaad otomobılı, hastane y:ıpılın- Asfalt olarak inşasına bışlanan Galatada Yat iskeJe3lnde Mehmedin mirtaş dün Zonguldaktan şehri - ? 
caya kadar mıitenassıs doktorların nıç ve alt kısmı yapıldıktan sonra ha- ldaresındekJ. su kayığı, Hllml Altınaya nıize gelm~tir. Bugünlerde ife Aptal kim • 3- Kim kazanırsa ka-
o!mazşa ı~ günde bır Beykoza gelerek vaların bozması üzerine i~aatı ya· aJt 75 sandık yumurta yültJü olduğu zanaın nazizma ve fqizma 
Jıalka bakması, bır umunıl heli\ inşası,1 nda kalan Taksim_ Harbiye yo. baldc, Calala nhtımında, ;yanlış menev- başbyacaktır. NECiP FAZIL KJSAKUREK J'&§ıyabilir mi? 
.BeyJtOzun sıtma mücadele hudutları ıı;ı-ı lunun şimdıden bozulmağa başla- ra yıizünden bir vapura çarpışmış, ka- Aptalları akıllılardan a- Şimdiki üç içtimai sis • 
ne alınması, Anadolu hısanndn Kuc:tlk- yık batmıf ve '15 sandık yumurta da Meclisin klf tatili 
-· ba•~k.lı~ının Jrurutuımdsı Anadotuh.i- dığı hakkında bazı guetelerde ya- 7ırdetmek için 9 sorgu but. temden de ders ve pay ala-
.. ~ ... • denıze dökülmüıtür. Kıcyıkçı kurtarıl- B.. "k 11.,1·11 t M ı- · ak d 50 ak A aarında bir nıekıep in~ı. Poyraz koyün pı1an şıkayetler üzerine vali ve rnışLu'. uyu J.Y 1 e- ec ısı Y ın 8 dum. r , vrupanın ve dünya • 
deki dk mektebi! bır oğretmen ı.enııni, beledıye reısımiz LUfi Kırda: şu'l· günlük bır kış devresı tatili yapa- Üçü aiyaai, üçü içtimai, nın beklediği yepyeni inkı. 
.M.ahmutp~ koyti. çocukıarının bıı· ya- ı lan söylemiştfr: caktır. tiçü edebi... liptan habersizce bu üç 
tıı.ı mek'teple para~ız okumalarının te- c- YoJ h~nt.iz tamamlanmamış- ---oo,____ Siyaai sorgular: ıorguya (ıtevetl.» diyen ben. 
ıninl, Paşabah,.e ve lrıcırkoy sularının B" t f d 
arttırılması, Elmalı su,yunun BeykoZa tır. Tabıatıle mi.ıteahhıtten m~aatı ır ramvay yo an 1- Tehlike Balkanlar • ce aptaldır. Belki de aptal 
kadar gt tırılmesi, bu umana kitdarj tE>slını de almış değılız. Kend!sıne . çıktl dan uzakl&.fJDlf mıdır? benim!. 
Beykoz ve civarında artttıyen kuyuları lazım gelen teblıgatı yapmış bu • 2- lncnltere adaaı iatili Edebi sorgular: 

Göı ı.e j Köprü üzerinden Karaköy cihe •· açuması, z pe ~yunun Çubukluya lubuyoruz. Milteaıııut istedığımiz edilebilir mi? 1- Türk edebiyahnm 
ıetirılmeal, evvelce kararıaııan 79 elek 1 1 Jt l d ge tine gitmekte olan 180 numaralı 3- De d ---•-- bı·r mu"nekkı'dı' var mıdır? 
trik lAmbasının Beykoz kauı.sındakl evsafta yo u tamam ıyarak b~ze a yan or usu - tramvay arabası rayın kırılmasın- TlllD e en ,...u.u-
;rerlerlne bir an evvel k:onulınaı;ı, bll'l teslım ed«ektir. Fakat şimdi ha· d d 1 1dan ,.,...._ t Fi albnda Amerikanın harbe 2- Türk edebiyatında, 
tUaiJ'tt merkezi tesısı, Anadotuxavağına valar mi.ısait değildır. HavaJar dü- lJ.d!8'.D tehlı.kede •' an ° ayı yo ~·ışır. • airmemesi mümkün müdür?. töhretlerini son bir iki aene 

- renleri bozulan tramvay 25 daki -
kadar telefon hattuun uıaı.ılmaaı, ~y- ze.lır duz.elıne-L yol tamamlana - Bu üç aor1ı11ya ce.et!.a İçinde yaymıya baalanua 
,_ __ _.._ b. ı d · · ~· •~ftP• ld b A - tluk Tr b- kalık bir tevakkuftan sonra yoluna -:&' -
........... ır cra aU"eSı a....., • ...s... caktll'.• Noe en eı-ı runavu ve 8 diyen bence aptaldır. Belki bir yeni nesil mevcut mu-
BAKIRKÖYLÜLERİN Dil..F..KLERİ ıus cephelerınde mühon hadıseler devam edebilmiştir d 1 L _ • ! dur? 
YeşJlkovde daimi bu' hekim ve ebe --o-- e apta ueDlm • 

" V f k • olmadı. Hatta ne Alınanlar lngıl - 1 ti' " ı 3- S t (22) • (32) bulundurulması, Kiiçiikçekm~e bir apur ar urşum T "b 1 ç maı sorgu ar~ « aa yı 
dispa er açılması, Kuçukcekmeccıde b tereye, ne lngıliz.ler Almanyaya op atrşı tecru e eri 1- Demokraayalar b • dakika geçe gonga vurul. 
ilaç bulwımamasının ten ını, Bakırkö.1 renge oyaiııyor mutat glinhik hava akınlarını bile Bu ayın 30 uncu pazartesi günü zanıraa, liberalizma yine du!.» klitesi, türkçenin fj. 
ve clvnnrun "n inekle le mm- Denizyolları idaresi vaptll'la - yapma<iılar. Zeytınburnu sabillerınden denize dünya içtimai mezhebi ol- kir bünyesine uygun mu • 
ta ına ıthali Yeşılkoydc ır orta okul nnı kurşuni renge boyamağa baş- Bununla beraber, her iki cephe- doğru top atış tecrübeleri yapıla· makta devam edecek mi· dur? 
inşası, Ye ılköye su temıni, Bfkırkö - Jam1--tır. İlk ofarak Ülev vapuru de de vazı'-·et eheın.miyet..ıni mu • caktu. Bu sebeple deni2: vasıta - d• 1 B " ! 
7Ü1ldC su gelıncıye kadar arte yen ku~ " J ır · U uç ıorguya «evet .ıt 
;rulnn çılması, Florya ç.if\ en Be.. .boyanmıştır. Sl,l'.a ıle d.iget!erı de hafaı.a etmektedir. larının 81lhile yakın geçmemeleri 2- K.omünizma eaki aaf d' en bençe a taldır. Belki 

L-~~~~~~...c...:.ı.-.:.--J.J:.t.-.2--'....L..:....~__::..;._~.:.......--=:.__.;...;,;~.__~~..ı....--~~~~~~~~~~~......;~~.:......~~~~~---~--~~....ı...~~~~~~...-...~~---~~~~~~-~~~~~~~~--~~----..;.;..;.-'-O.;;..;. 
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KABAHAT, 

lB.'ıDET 

Elektirik idaresi, bir kısım 
memurlarına gizlice ikrami

ye dağıtmış •. Bizim gazete &o

ruyor: Neden böyle yapıhnıt. 

teşvik için bu paralar verildi 
ise, açıkça dağıtmalı idi •• 

Bakkallar llliA'\W !JGilnün meselesi: I Hamile ve [, 
şekere _ ~ __ .ıııg y · t narhı bu e .. mzikli iş- -

zam istedi Denize dökülen rıda enı e k _...; 1 Ümit Ye yarJıı:o 
--- İstanbul -::i~~=.·!em Ç"•it" . b a b ij 1 d : r ı· ı ~. ç 1 a u I n ar y ~ı:= ;l:ıe~,e':~~l~~~~1 

Fiat murakabe komi.- .., .., ~ .. Bunlara mezuniyet ve- Döğüşen milletler için lıer ikisi dl 

20 
l k hem h-01, hem de nefis balıklar ye- tarihin kabul ettiği hallcrdeıı. fil' 

JODU para 1 zam 1 tiştirdiği malum. Yalnız, mevsia Kaymakamlar r,·at mu"rakabe rilip par:ıları tam ola- IQ,ı bn taraf neden mağlfıp olıılı 
talebini tetkik ediyor vaı-dır, çok çıkar; mevsipı vardır, T ı rak ödenecek diğer taı·af nasıl galip getir?.!<•"" 

az çıkar · k • J" k .. k tinne cevap verilmesi miişkiil .-
Gazcıele~ haber veriyor: Geç.,,. Offll:JyUnanUn Un U QTaTı İş kanununun hükümlerine gön lan sualler. 11-Ieseta bu harptefrall" 

Bakkallar fiat mürakabe kmım-

Öyle amma, bu havadis ya
.:ıan muharrir arkadq, galib&, 

ıu eaki atalar aözünü bilmi • 

yonuna müracaat ederek toz şeke
rin kilosuna :iO para zam yaptlıt
rak 37 ktll"Uf& aatı.lmasına müsa.ade 
olunmasını istemişlerdir. 

Buna sebep; çuval parası ol.aralı: 
inhisarlar idaresinin her çuval ba
şına bakkalliıMıuı doksan beş ku
ruş 9'1Val parası alması gö•teri:l -
mektedir. Bu suretle toz şekerin 

toptan ııa~ kilo başına 20 pa
ra bir zam ol.maktadır. 

gün 40 bin torik tutulmuş. Bunwı. Ü • r. • l b l İktısat Vekaleti tarafından yeni sa neden mağlüp oldu da Alııı•0' 
14 bini denize dökülmüş_ zerıne teı tış ere aş adılar nizamname projeleri hazırlaIUilif" ya kazandı?. gibi. 

İn~n, bu havadis ruşısında de- Fiat mürakabe komisyonu dün tan 29 _ ııo kuruş olan lı:::ıvırcık 65 _ tır_ Her olgunluk gibi birçok ııı''"' 
rin derin düşünüyor ve hüzün du- t fi 1 Bunlara göre, İnşaat ve toprak lelerin de halli zamanla kabil. 0"' e at arı işini tetkik etmiş ve ka- 70 kur11§8. satılacaktır. 
yuyor. 40 bin torik, İstanbulun ih- altı işlerinde, ağır ve tehlikeli İf - çen umumi harpte Almanya ıı•' 

yOI': 

Kabalıat da gizlidir, ibadet.. 

te! .• 
_ _. 

BiR ÇARE -------
DÜŞÜNDÜM 

Otobüa getirtileeekti, gel
miyormU§. Tramvaylar için 

malzeme getirtilecekti, gele

miyomll§. Sabah ve akşamla
rı bot tramvay bulmak müm

kün değil •• Takside yok.. Pek
al&, ne olacak bu it?. 

Eaki kamyonlar, talikalar, 

landolar 'Yftrdı. Nerede oa • 
lar?. Bari onlıı.rn tekrar mey
dana çıkarmalı. 

KENDiNiZE 

GELiN! 

Vatan refilrimizde, bir deli

kanlı röportaj yazıyor. Yazı
nın serlevhaaı §Öyle: ııMah • 
mut Paıa mucitlerle dolu.. 

Birisine dedim ki, siz Ameri

kada dünyaya 1rehneliynıİf

ıiniz, milyoner olurdunuz.» 

Muharrir, bir Mahmut Pap 
esnafına c ulan ıt diyor, bunu 

yazıyor, gazetenin ıekreteri 

de ehemmiyetine binaen ser• 
levhaya alıyor. -

Yahu, ayıptır, kendinize ge

lin ! 
YlJZDE 

ELLi! 

Bazı gıda maddeleri, Hatla

rını yüzde elli niabetinde ar
tımı:~lar ! Arbrır, ya, kim ne 
karışır?. 

yava§ yavq arhrıyor. Bu gi
dişle, yüzde yiize kadar yük

aelecek ! O zaman, artık dal· 

ya bir, dalya iki, dalya üç 

diye heaap edeceğiz. Daha iyi, 

hesabı da kolay olur, kitabı 
da! 

PROST'UN 

TEKLiFi 

lstanbulun imar planını ya,. 

pan mimar ve profesör Proat 

Suadiye aafalti üstünden s:e
çen tramvayın kaldırıhna

ıını teklif etmiı! Hakikaten, 

burada tramvaya ne liizüm 

var?. Tren geçiyor, ya?. 

Bu hattın tramvaylarmı da, 

raylarını da ıöküp, İstanbula 
geçirmeli. Halkın çektiği aı

kıntıya bakunıza! 

AHMET RAUF 

Fiat müral<ıtbe komisyonu key
fiyeti tetkik etmektedir. 

Yeıilayın çayı 
Yeşil.ay ve gençliğinin yıllık çayı, 

kurban bayramına ınüsaıill 11/1/ 
941 cumartesi günü, saat 15,20 arası 
Maksim salonlarında verileeektir. 
evsimin güzel bir eğlencesini teş -
kil edecek olan bu çay Yeşilaylıla
rın ve Yeşil t&y ülküsünü sevenle -
r.in bir arada hO§ vakit geçirme -
!erini, içkisiz nezih şekilde eğlen
melerini temin edecektir. 

---<OO,..._ _ 

Göztepe kız Ol'ta mektebi 
talebelerinin hamiyeti 

Göztepe kız orta mektebi tale -
heleri 132 parça eşyayı askerleri -
ıınize gönderilmek üzere ait oldııjn 
makama teslim etmişlerdir. 

IBüçüK HABERLER 1 
TiCARET ue SANAYi: 

* İngiltereden bugünlerde 500 
bin liralık manifatura gelecektir. 
Bunun 100 bin liralığı İstanbul& 
tahsis olunacaktır. * Holandadan, 15 gün evvel yol
lanan tütüne mukabil radyo ve am
pul getirilecelı:tir. Bir kısmı YoOla 

çıkarılmıştır. 

saplar cemiyetinden 6 kişilik bir Bu fiatlar bu sabah kaymakam- ır 
ti) acından fazla olabifü, ihracat !erde ç~anlara ve kadın amelenin deıt mağlup oldu da İngiltere ~ 

heyeti de dinlemiştir. Netic* ete lı:klara telefonla bildirihni' ve kay- ~ 
için ayni günlerde gemi ve mii§- gebelik ve emzikli zanuwlarına ait rafı galip geldi?. Almanya tar• 

narh konulması lüzumlu görül - makamlar yukarıdaki fiatlarla sattf ır. 
.teri bulnnmıyahifü. . yeni hükümler konulmuştur. Bu iyi muharebe edemedi mi?. J:l•l' ' 

müştür. Komisyonun kararına göre, yapılması için kontrole geçmiş - .. 1 d .. 1 G 1. 1 k a~IlıP 
Fakat, bütün bunlara rağmen, nizamname projeleri tetkik edil- oy e egı · a ıp geme , nı " 

mezbahada toptan kilosu 24 - 2S !erdir. im k bcb' 
bir ··ok Avrupa memleketlerinin mek üzere bug" le d D 1 t ş· o a şu veya bu tek bir se , 

' kuruş olan kızıl karamana azam! Diğer taraftan komisyon pirinç un r e ev e u- .. 1 B' b Jerııı. 
açlıktan, kıtlıktan sefalet içinde rasına verilecektir. gore o muy&r. ırçGk se ep ·ıe 

50 - 55, toptan fiatı 26 - 27 kuru• fiatlarını teshil için de dün müza- ti b' 1 sı ı 
yüzdüğü, sapır sapır döküldüğü " İş kanununa tabi olan tek.mil şar arın ır araya top annıa 
bir zamanda, 14 bin toriğin deni- olan beyaz karaman perakende 55- kereler<! başlamı~tır. Komisyon husule geliyor. Bu sebepleri: şa~ 
ze dökülmesi, sadece, •bulmını bu- 56 kuruş, toptan 28 - 29 kuruş olan fasulye ve yağa da narh koyacak- müesseselerdeki kadın işçilere ha- !arı öğrenmek, tahlil edebôlıll •· 

d -·1 k d • 60 65 to t milelik zamanlarında mezuniyet C" nauor• tabirile ifade edilebifü, ag ıç pera en e azamı - ' p- ır. için ise herhalde zaman geçeC 
' verilecek ve ücretleri tamam ola- • ı alt' 
Bö~le, fazla balık çıktığı zamaıı. b Ik / l I h Nitekim geçen harpten beri ~ııı , , Yunanistanın u yı i tiitüa Nişan yiizü terini ava rak verilecektir. Emzirme ayla • d · y• 

bu en leziz ve kıymetli gıda ma&- yanın neden yenildiğine aı:r . 
mıktarı ve &atıf vaziyeti kurumuna hediye edenbr rında da ücretleri muayyen bir nis- ılm eııııl 

desmin ne yapılacağı meselesi, eski · z anıış mnlı'.imat, söylenuı .. 
Atinadan Istanbuldaki alakadar- Antalya ambarı meclisi idare re- bet dairesinde verilecekitr. "t 1 k 1 d .b. "riiııot• 

bu davadır. Konserve fabrikası ilt- mu a ea -a ma 1 gı ı go 
lara gelen bir raporda Yunanista- isi Bay Ziya ile Bayan Ziya altın İnşaat ve toprak altı işleri ile Fakat kı' b·ı · d h Jacak pr 

tiyacı l'lert' sürülür, frigorifik va- • m 1 ır a a y~zı nuı tütün vaziyeti hakkında malu- nişan yüzüklerini dün Türk hava • t hl'k ]' · 1 d 1 
gonlarla dig"er vila'yetleriınize aev- agır ve e ı e ı ış er e ça ışma sa- ler vardır. 

mat verilmektedir. Bu sene Yuna- kurumuna vermişlerdir. Diğer ta- ti · d ı l akt ki • ~e a erı e aza tı ac ır. Böyle ihtiyatlı davrandı a .. 
ki teklif olunur ve aane.. · nistanda 695.618 dönüm arazide tü- raftan nişan yüzüklerini kuruma t s: hemen kat'i lıiiküm vermek e , 

Yalnız, ortada blı hakikat, ha- tün ekilınış· tir. Tütün sahası Yu - veren vatandaşlarımıza hediye o - 110- pek Ve k~dı"l•r ıeııi" ın ""' -v cele etmedikten sonra mese 
zin brr hadise var ki, o da, bu işi, nanistanda gittikçe genişlemekte- larak kurumca yaptırılan ve üzer- düşüııülnıesi az faydalı olırUY'.~ 
senelerdenberi beceremediğimiz dir. !erinde tayyare arması bulunan sopa ile öldürül- k d d ~.,., .. ca tır. Bugün iinya a ma~ it 
ve Allahın verdiği nimeti, göz gö- Bu seneki tütün rekoltesi 38 mil- yüzükler hediye olunmaktadır. mÜyOI" büyük devletler arasında yiJI• b 
re göre denize döktüğümüzdür. yon okkadır. Geçen sene 44 milyon -<>-- harp oluyor, geçen 8eferki b•tP,: 

Ad d t d 1 • ı Bazı yerlerde ve ezcümle Bey - "' 
Şimdiye kadar, nedeıı bu İ§i ma- okka idi. Temmuzda başlıyan alım ana a e ar ıgı • te Almaııyanın ııeden mağlı'.İJI .. 

kozda köpeklerle k<>dilerin sopa ile ·ı ı· 
kul bir tedbirle halledememi§iz. satım işleri ağustos, eylfıl ve bi - Adanadan bildiriliyor: Şehrimu:- duğu bahsi tazelenchilir. i11gı 1 

öldürülerek kuyruklarının 10 lru- ,,,o 
Neden becerememişiz?. Bu sualin rinciteşrin aylarında devam et - de et fiatları belediyece arttırılmış !erin bu meseleyi tahlil edrt• 1 

l 44 k ruşa belediyeye satıldığı hakkında ·1·e 
cevabı içinde, meselenin üstüne mi.ştir. En büyük mübayaatı Al - ve Koyun etinin ki osu uruştan ablukaya biiyük bir eheuıt11•. 

halk arasında bir şayia çıkmıştır. • 80· 
düpnmııek, müsbet teşebbüsler manyalı bir firma adına çalışan satılmağa başlanmıştır. Buna rağ- verdikleri görülmektedir. Alıll 

Bunun üzerine belediye reisliği ,, 5 ' 
ylipmamak, hüsnüniyetle alaka- Hellas tütün ticaret şirketi yapmır men şehirli yine et darlığı çek - yanın hariç ile alışverişini ,.e " 

tahkikat yapmış ve kat'iyen böyle 1 I• 
dar olmamak gibi ılmiller münde- br. Ayrıca Almanyada diğer mü - ıınekte, sabahları bazı kasap dük - mek, bilhassa Amerika ile o •" . 
mi~tlı. esseselerle Amerikan firmaları da k.fınlarının önü halkla dolmakta - bir şey yapılmadığım anlamıştır. caretine mani c.Imak ne kadar b~~ 

Köpeklerle kediler insani şekilde d · "o•• 
Zannetmiyorum ki, 194~ sene- mühayaatta bulunmuşlardır. dır. yük biı· darbe olacağını iış" 

------------------ yakalanıp himayei hayvanat cemi- · 1 1 h 11 alr simle, dünyanın hiçblı sahilinde, lngiliz er geçen tal'ple eme 
yetine teslim edilmektedir, 1 k ı bıı st' tutıılmnş olan 14 bin balık, lüzum- u aya müracaat elmiş er, .1 snzluğuna binaen denize dökülsüıı. • fer de ablukanın tatbikinde bl 

Biz, herkesin kıskandığı saade- lp1 ik Ve ÇİVİ ihti• gecikmemişlerdir. ı 
timizi, nimetimizi israf ediyoruz. Bundan İngiliz noktai ııezar_ı0~. 
ç k zıkl k A 3 k• çıkan favda daha ziyade haleh ı 0 

ya •• REŞAT FEYZi arı yapan 1• biye üz~iııdeki tesirleri itiba1il: 

* Dün şehrimizden 300 bin lira- 5 t/ "k 
!ık ihracat yapılmıştır. Bu meyan-- $QQ l yere3 Cezalandı·rılan 

muhtekir esnaf 

~l· tutuldu.• dir. İngiliz askeri muharrirleri~ 
'i şimdiye kadar yazdıl.larıudaıı iit 

esasın tutuldı<ğu aıılaşılıyor: l\ 
130 kuruşluk çiviyi millet EByi11t vermekle m~ltlüP 0 

da anason, fındık ve ywnurta da 
ihraç olunmuştur. 

* Altın dün 22,70 liradan mua-
mele görm~tür. 

ViLAYET ve BELEDiYE: 
* Ş;;hir hastanelerinin doğum 

servisleri ihtiyacı kaı-şılayama -

maktadır. Bu servislerin genişle -
tilmesi için proje hazırlanmaktadır. 

*Mecidiye köyü ve Eyüpte birer 
spor sahası tesisi için istimlaklere 
geçilmiştir. Üsküdarda da bn saba 
aranmaktadır. 

MÜTEFERRiK: 
* Türk el işleri hakkında Bayan 

Melek Celal Sofu tarafından dün 
Beyoğlu Halkevinde bir konferans 
verilmiştir. * Zonguldak hattında Çaycuma 
ile Fi!yos istasyonları arasındaki 
~Kokarsu• istasyonu 1 kanun usa
niden itibaren yolcu ve eşya ka
bulüne başlıyacaktır. 

* 1171 numaralı tren gardfreni 
Osman Torunoğlu Menemende va
gonun tekerlekleri arasında Ulıp 
yaralanmıştır. 

42 

günde gidebilen 

mektuplar' 
Postadaki b11 garip 
rekoruo sebep ve 
hikmeti ae imiş? 

Bazı yerlerde mektup tevziatı
nın geç yapıldığı hakkında şika -
yetler vlli olmuştur. 

Bu meyanda; aralarında 97 kilo
metre gibi yakın bir mesafe bulu
nan Diyarbakır - Mardin postası
nın ancak 3 günde gittiği, geldiği 
hayretle öğrenilmiştir. Keyfiyet 
tetkik olunmuş ve neticede Mar -
din - Diyarbakrr arası posta nakli
yatının müteahhide verilmeyip Di
yarbakır - Malatya cenup demir
yolu ile yapıldığı öğrenilmiştir. 

Bunun üzerine hata düzeltilmiş 
ve nakliyenin otobüsle kısa mesa
feden icrası temin olunmuştur. An
cak iş düzeltilinceye kadar Diyar
bakır ve Mardinliler mektuplarını 
üç günde almışlardır! .. Şimdi ise 
4 - 5 saatte almaktadırlar. 

-7-

>MALBRANŞIN KÜLBASTISI 

Üsküdar asliye ceza mahkemesi 
dün bazı muhtekir dükkiıncılan 

mahkum etmiştir. Bunlar şun -

!ardır: Kadıköy Moda caddesinde 

İlya Todoris, Kadıköy Bahriye cad

desi İlya Culfyan, ve Petro oğlu 

Koço, Yeldeğirmeninde Yorgi, Yel

değirmeninde Foti Canyar. Bunlar 
dün ilk d.fa olarak 25 şer lira ağı" 

Tevkif edilen kömürcü 
İzmirde odun kömürü azlığından 

istifadeye kalkı~an bazı kömür -
cülerin daha müsait fiatlara inti -
zaren mallarını sakladıkları ma -
halli belediyesine şikayet olunmuş• 
ve kontrollere geçilmiştir. Bu kon
trollerde Mimar Kemalettin cad
desinde 132 numaralı dükkanda 
kömürcü Hüseyin oğlu Yusufun 
perakende kömürü on iki kuruşa 
sattığı görülerek cürmü meşhut 
mahkemesine verilmiş ve tevkif 
olunmuştur. 

çıktı ve Malbransa: ı 
- Ben seni tedavi edeceğım! de-, 

di. 

para cezasına mahkıim edilmişler
dir. Bu har.eketleri tekerrür etttiği 
takdirde milli korunma kanunu 
hükümlerine göre sürgün edilecek
leri de kendilerine tebliğ edilmiş
tir. 

Üsküdar mahkmesinde yine ay
ni suçtan bugün 7 ve ayın 30 unda 
13 ihtikar maznunu daha muha -
keme edilecektir. 

Beraet eden ebe 

Bayan Mihriye Güçlü isminde 

bir Ebe Beşiktaşta Hüsamettin is

minde birinin zevcesi Fahriyenin 

4 aylık çocuğunu 7 lira mukabi -

linde düşürdüğü ve bu sırada Fah

riyenin ölümüne sebep olduğu id

diasile birinci asliye ceza mahke

mesine verilmişti. 

Dava dün bitmiş ve suç delilleri 

bulunmadığından ebe Mihriye hak

kında beraet kararı vermiştlı. 

Malbranş sevindi: 
- Benim burnumun ucundaki 

külbastı! 

. ~el' 

250 ye satan mnhtekİr maz. Hele bu millet zaten har 1 
meğe alışık, kavgadan göziı yıl•'"; 

tevkif olundu ise verdiği zayiatın ondaki t•'1'.. 
Adanada Şehitler meydanında mücadeleye daha devam etntel< 1 

Hasan oğlu Yusuf Çerçi 130 kuruş çin inat göstermek olacaktır. "ıı 
kıymetinde lıir kilo demir çiviyi. maddi zayiat, ne de en kı) ıı1'1 

250 kuruşa satmak suretile milli evliidının öliip gitmesi harpte ~ 
korunma kanununa aykırı hare _ zimkar bir milleti sonuna kad:ı. 
kette bulunarak ihtikar yaptığı sebat göstermekten alıkoya".'(10 
şikayet edilmiş ve tevkif olun _ 914 - 18 harbindeki Almanya 1 ~ 

bu hal tamamile varittir. ÇüP~ 
muştur. fp' 

Almanya nihayet silahını gn 1
• 

Yine Adanada Hasan oğlu Bekir tY 
lere teslim ettiği zaman 11 il<.i". ,, 

Sapmaz ile 'Hacı oğlu Meyancı a - ı ı"' 
dında iki kişi bir paket ipliği 7 li- teşrin 918 de kim iddia edebı 1 ~· 

ki artık Kayzer Almanyasınııı bit 
raya satmak surelile ihtikar yap- tün ordulRrı peri.şan olmuş da b ~ 
mış oldukları iddia edildiğinden daha kendilerini toplıyaımya<•1, haklarında kanuni takibata ba• - B·ı • k' f. • hale gelmiştir ıliye?. ı a ıs 
lanmıştır. . . . .1 • AltJl'o man ara21s1nc gırı memış, tı 

Guraba baatahaneainiri: 
faaliyeti 

Yenibahçedeki Gureba hasta -
nesinde son yılda 37 bin yurdda
şın ayakta muayene olunduğu an
~ılmıştır. Ayrıca 4 bin vatanc!af 
yatakda tedavi olunmuş ve 8 bin 
vatandaşın da rön !gen muayenesi 
yapılmıştır. 

bi, derin bir şefkat ile yüzüne ba
kıyordu. 

ordusımun bozulmnmıs tarafla 
- "a' da kalmıştı. Lakin Almanya dıJ J 

yada her muvaffakiyel içiıı as 
olan amili kaybetmişti: Üıııit. 

Kücü Ha111 Yavas Gel! 
- Kadınını, Malbranşın külbas

tısı hakkında ne bilirsin? .. İlk de
fa Dekarti okuduğu zaman çar -
pıntıya yakalanmış ... Acayip kişi 
idi. Malbra~ Manyaktı... Burnu -
nun ucunda bir külbastı asılı oldu
ğunu tahayyül ederdi. 

- Nasıl? 

- Kısa bir ameliyat yapacağun, 
siz hiç acı <iuymıyacaKSınız. Bur -
nunuzun ucunu çizip külbastıyı a

laca6un. 

Uyumanızdan istifade ettim, he
men kestim, ateşe o kadar yakın 
yerde oturmuştunuz ki, külbastı -
ll!Z biraz da pişmiş, yiyebiliriz. 

Yavaş yavaş sular laırarmafa 
başladı. Ortaılk gölgelendi. Eşyaldl' 
silindi. 

.Doktor Kafi, yavaş yavaş karısı
nın alnllll okşuyor bir taraftan da, 
akşamın alaca karanlığı içinde mo
rarmağa başlıyan Marmaranın su
larına bakıyordu. 

Ümitsizlik nasıl gelmişti?. c•I'" 
hedeki ordunun değil; cephe g: 
risinin mağlup olduğunu dııi 1011 
tekrar etmiş olan Alnıan Geııer9 

IJodendorf er~ç mütareke i>1~ 
mekten başka çare kalmaciJğt ,
gördüğü zaman Alnuınyanm ~~·
ümidini kaybettiği için yenilıl•~
ni anlanuştı. Om it ne snretle 1'3• 

0 
bohır?. Hiç bir taraftan yardı~ı 
gelmiyeceğini d~şiinmeklr. (1 

kere bu endişe yayıldıktan soıı f 
onun getirdiği acı mağlubiyet ıl~ 
gusunu yenmek kabil olanıarıı1r 

. -· ~~ 
SELAMI iZZET SEDES 

Kadın kiıtüphaneye gitti. Şöy
le bir iki cilt yoklad:ktan sonra 
b;r tanesini çekti, kocasına getirdi. 
Dok or biraz aradı, sonra şu sa
tırları okudu: 

•Ecn namuslu bir insanını, na
mu>1;.r.la sizi temin edeı·im, her
halde sözüme inanırsuıı:z. Ben ken
dir: i tek benzerim sanıyordum, 
evde iki tane buldum. Biril:ıôrlerini 

kıskanan bu iki> ben 4 den biri 
evci~kan, öteki aramızdadır.• 

- iki ben! Benzer! Kafi l\,fulyer, 
dl)ktorlarla alay ederken insanlar
daki çift benliğin incelenroesi lii
zım geldiğini iana etmiş ... Ben bu 
genci iyi etmek istiyorum. 

Başını sallıyor bu hastalığı ıyı 

edecek bir metod arıyorc>u sank': 
- Bu gayri tabiiliğe ne bromü~ 

de potasyom fayda verir ne de sod
:yoom. .. Herhangi bir doktor tecrübe 

tavsiye eder, tuzlu su serumu ya

par ... Amma faydasız olur. Bu der

din devası böyle şeyler değil! .. 

Biraz daha düşündü: 

- Telkin ... :Kuvvetli bir telkin 
lazım ... Eğer Cahide bir köşeye çe
ikil, içki, sigara içme, kimse ile gö-

- Külbastı mı? 

- Evet ... Birşey okumağa, bir 
şey yazmağa ba~ladıi;'l zaman bur
nunun ucundaki külbastı onu ra -
hatsız ederdi. Köğıdın arasına gi
rerdi, yazaır.az, okuyamaz olmuş
tu ... Bu gıdayı, bu ıztırabı tasavvur 
ediyorsun değil mi? .. Biçare ada
ma: •Bir şeyin yok .. Burnunun u
cunda bir şey asılı değıl!• derler, 
yemin ederlerdi. Fakat o ısrar e
derdi: 

rüşme diy~ <Murlarsa, öteki ben- - Var, bunnımun ucundan bir 
liğüıi öldüremezler.. Hayır, bu 1 külba9tı sarkıyor, bunu ben gö -
böyle olmaz .. Başka bir şey l.izınL.. riiyorı.ınn ! 
Başka bii' şey.- L Nihayet ı;inl<!rden bir gün biri 

- \'apınız ,ne tstersenız yapı -
mz, lıenı ou et parçasından kur
tarınız ... 

- F-eki. 

- Ne zaman? 
- Zamanını bana .bırakınız. 
Bir gün Malbranş ocak başında 

uyurken adam usulcacık odaya gir
di. koynuna bir külbastı solom.ış
tu. Malbranşın burnunun ucunu bir 
kama ile çizdi. Malbranş uyandı; 

- Ne yapıy<>rsunuz? 
- Ameliyatı yaptım, külbastıyı 

Ç)kardım. 

- Sahi mi? 
- Elbette sahi, işte burada!. 
Ve koynunda getirdiği et par -

çasuu sallaınağa başladı. 

- iHay hay, yiyelim. 
Malbranş geniş ,rahat bir nefes 

aldı ve ondan sonra bir daha buru
nun ucunda sarkan külbastıdaıı. 

baıhsetmedi ... Ben de Cahide ayı>i 
şeyi yapmak istiyorum. Öteki ben
liğinin öldüğüne onu inandırmak 

istiyorum. Bütün halletmek iste -
diğim meseleler, davalar arasında 
bu da yeni ,bir psikopati mesele -
sidir ... Her halde bu meselenin 
çaresini de bula.cağım. 

Abidin mabude meyli gibi, 90 -
cuk - kadın da alime meylederek 
tatlı, aıhenktar sesi ile: 

- Her istediğini bulunsun! dedi. 
Kocasının dizleri dibinde, kü. -

çille iskemleye oturmuştu. Koca _ 

sının sanki göüeri göRiy-OQRUJJ ~ 

- /uırlardanberi saadetin tari
fine çalışıyorlar. Saadet, sevilen 
ve sizi anlıyan, size inanan bir ka

dının yanında çalışmaktır ... Sakin, 

dewmlı ve mabat4 çalJşınak ... 

!Maksatta sevilen kadını nura ka
~e.k! 

- Egoist olmıyalım kMi, Mal -

branş da var. 

Kadın gülümsedi, <ffiktor: 

- Merak etme dedi, Cahidi de 
'll:urlaracağım. İ:ki ışığı birden an
yorum. Gözleriıı V<I beynia ışıkla

-- Senin göa1eciıı ve onun beyni. 
CDeuıııı vacl. 

tır. Ergeç harbin kaybedılece,P jl 

şüncesi zihinlerde bir kere sııb 
bir fikir haline girdikten sollf1 

perişanlık çok geçmeden her si' 
hada b•şgösterir. Fütuhat emeli~ 
rile kurulmuş muazzam bina.ııJ ı 
çatırdadığı işitilir. Bina nihaf~ 
çöker. 1871 de. ~-~n~yı yener <I' 
imparatorluk bırlıgını kuran 
artık fütuhat için senelerce haı~ 
lanmış olan Kayzer Almnnyası ~., 
tün kuvvetine rağmen bir güll ~ 
midini kaybetmişti. Denizlerin ~ 
lukası onu yardımsız bırakmış. ·, 
dımsızlık da ümitsizliği getirJll11' 
ür. , 

K8'J'detmeyi unntmamak ı~ı"". 
Abulka yegiıne amil değildir; ~ 
kat birinci derecede müessir 
muştur. 



Tehdit 
karşısında •• 

A.ııııaııyanın ne yapaca(p mese
· ı.em başb bir kat ihtimale yol 
tı. 

B~günlerde çolı sö• g4jtürcn lıir 
his de Almanların şimali İtal
ıa gireeeklerı ft n~ti<ede artık 

"n İtalya yarımadasının Al
fbıu altına ohllacağı oldu. Kea· 
, eski Avustur) anın miruçm 

Yaıı şimdiki Almanyanın Tir -
ı.. leye inmek emelleri · İM rizli 
'ı•ldir. 

lı,lyaııın nihayet Alıiumlu eli· 
~eçmesioden neler çıkar, bu 

' kadar kolay mıdır? gibi bu· 
sualler batıra gelmektetlir. 

!İiııülür.., mazide ole A nupayı 
1-n a~ağı hüküm ve nüfuzu al-
a alınok için u~~mış olaıılar, 
Yayı ele g&çimı<>k ta•avvunııt
a kendil .. rinl alanıam.-lardır. v • 
. apo\yon Bonapart zamaaın -
U İtalya ıııuhldif de•letlere ay
ı! "bir kıt'a demekti. Bôyle da· 

'ılı devletlerden Bonapert idn 
1 • 

korku yoktu. Fakat İtohada 
İ 2amanda cismani hükumeti 
4 Papalı{tın nilfuzu Napolyo • 

biç hotmıa gitmiyordu. Av· 
-•l'a, onolaR •onra da dilnyaya 
llıetmek iot~111iş olanların Pa- ' 

Boı..,.n alaybine in • 
silizlıeri bankete ıretirea 
bir .cbep, l:nsiDz mallan
nın bir itse ela pçnte•i ... 

Napolyon ordularmua te • 
peden tırnaia ııiydirilmal 
demekti. Y aı..t ba mallar 
.atılır, alhna tahvil edi-
lir Ye Framıa h•zi-i

ne gün doiardL 

küıa ve ndfuı:u altı- alm.ım key

fi) eti filiyat ttbuuaa çıkaeak o • 

lurn, Papalık i~ia bundan b&J

ıösterectık eedişeleria mahiyeti 

tahmin e4llebilir .Ba:makü Al • 

maı•ya ile Pa,..htıa araaı açıktır. 

Vak.tile Botlapartın ordalerı İlal-

yada dolaşırken de Vatikan ile 

Fran.,.,.ın arası açık olduğu gilıi, 

aneak Bonapart Papanm nüfu • 

annıiaa istifade ile Vatikanı kentli 
emellerine alet etmeyi daha mu

valık bulmurt- Kendini eski Avıt5-
turyanın mirall<;JSl sayaa bu(ila

kil Almanyanıa hesabına gtin i-, 

ltaiyayı ele geçirmekle A Yrupa • 

daki imJ><Onıılorhığuau büyütmek 

kabil olacağt ümidi beslenmiş ola

bilir. Bur~da tarihi& yii;ı şu kadar 

seae evvelki devriai andıran bir 

keyfiyete ~~lıit olunuyor: A..ıupe-

nıa ve İtal~anm i•tiliisı emelleri 

karşı~mıla VatikBI\ ile Büyük Bri-

taıı.•ıınıa k.,.ulilerini tt>bdide ma-

ruz görrueleri. 
• • 

'iı yılaruık t vvurııım besle• 
1•ri tabit giirüleııelmistir. Onun -

1 
-

l!onapart da İtalyada PapanHl Kış rr armelatları 1 
·deki yerleri zapelmeyi düşün· -~-----------

\1.ten k<"ndiai alamamıstır. Yal- Armut ı:ıarmclada 
bu oyun pek nnik, bÜyillı: bir 
lıııret i•tiyen bir oyundu. Onun 

1 
l!onapart papalıiı ortadan 

d~mak hırsında olduğunu belli 

Malzeme: 

3 kilo armut, 2 k.ilıo fd<er, 

gram glikoz. 

200 

•k istemiyor ,daha ziyade pa- 1 Yapılması: 
h korkutarak almak istedikle- 1 Armutlar M>yulur, çı.kirdcl:lerı 
, : koparmayı düşiinüyordu. Es· ı çtkarılır. Üzerini geçinciye kadar 

lalya ile İngilterenin münase • 1 ı su konur, kaynatılır. Ezilecek hale 
~ 1 nasıl olduğu bahsine burada 1 1 
"'•• etmeden geçmek olmıya • gelince, ateilen ındirilir. Elekten ı 

Çüakü ne İtalyanların İngi· geçirilir. Şeker ve glikoz ilave edi

le, ne de İııcilizlerıo iı.ılyaa- 1 lir. Hafif ateşte koyulaşıncıya ka-
ı_ bir rüıı gelip muharebe c· ~ ~r pişirilir. 
• ~ı.ıerine 1ıiç imkan ve ihtin1&1 Elma marmeladı 
Üıııiyen çok uzun &ende• ol· , 
ı~ İtalyanın o dnğınık d••Hiııde Malzeme: 
"°İtııo İngiliz tacirlerinin Ak • 1,5 kilo elma, 1 kilo şeker, 1 li-
iıdeki bü,;ık Mntr<"polarındaıı J mon. 

~ llıtihimmi demekmiş. Böyle o- Yapılması: 
.'• İtalyayı fitili etmek me;e-
ı \a~şı-.nda İllgiliz menfaati su· 1 Elmalar soyulur Çekırdekleri 
ak değildi. Bon81, 8 rt •leyhine çıkarılır. Üzerine çıkıncıya kadar 
ilizleri harekete getiren bir ,,.,.. su konur, kaynatılır. Ezilecek hal~ 

,~ daha, italya sahilinde birik - gelince, ateşten ındirilir. Elektel\ 
i &lan İngiliz ınallarının bir ke
ti~ geçmesi Napolyunun ordu • 
·•~ı tepeden tırnağa kadar giy· 
~••kti. Yahut da bu mallar ba~
lııemleketlere satılarak alhna 

h•il edilince Fran.oız hazine•ioe 
4 doğacaktı. italrarıın Bonapart 
'.le geçmesi bu •urctlc hem İn
'•ılorin, hem de Papalığın istc
'~ij!; bir keyfiyet olmuştur. O 
'itan Vatikan ile Brilanyanın 
nafiini birle tiren nokta. 
n,,giin de Avrupa kıt'a"nı ba•· 
q hasa hiiküm ve nüfuı:u altın.a 

geçirilir, şeker ve glikoz ilave edi· 

lir. Hafif ateile arada sırada karı~ 

tırılarak p4irilir. Limon sıkılır. A-

teıte bir taşım kaynadıktan sonra 

indirilir. 

Muşmula marmeladı 
Malzeme: 

1 Kilo muşmula, 1 kilo *ker, 100 

gram glikoz. 

YapılıMsı: 

Muşmulalar yıkanır. Çck,rdek-

'>ak ,istiyen bir Almanya nr. leri çıkarılır, ezirilir, şeker ve bir 

~, bunda muvaffak olursa sıra bardak su ilAve edilır. Ort.a hararet
,~a taraflara da gelece;:ini dii • 
'••tı Amerikalılar onun için bu· 

iugiltereyc azaıni )"&r<lımt et· 

ıl 
lnaanhğa hizmet 

nümune•i 

1 

IC.ızday Ceıniyeti, V cır-* 
Mücadele Cemi)ICti .W. cıer
mifler, mitev=ı hir çalı,,.a 
lnunmaa içiıulcJi7. Ba iki lııtr 
yırlı tepkJUilün hir lwıç ;yıldu 
i!urinde darduia bir mev:m 
vaı: Ziyaretçi hemfireler. 1 

ilk defa, Eyüp kazan dahi- ı 
linde faaliyete geçen ztyaretçi 
hemıireler, müteverrim v. 
yoksul vatanJQfları dolQfG • 
rak, onların dertlerini payla-· 
flYorlar, yardım edi;)orlar, i/ı. 
tiyaçlı:rrını gidermcğe ağrafl• 
yorlar. Ba hizmet, inaanlık 
ölçüsünün iılealidir. 

Ziyaretçi hem§ireleı' kati· 
'°"' ve bunların laııliyet •a
ha.ı nihayet, takdir edilmeli
dir ki, bir bütçe ve tahsisat 
İfidir. 

Kızılaya, V cremle Mücade
le Cemiyetine yardım, hepi • 
ınuin borcu olmalıdır. Bi:ı:, ha 
hayulı teıekküllere yardım 

etmeliyiz ki, onlar da, ba so
ğu/r k'f günlerirde, evlerinde 
ha&ta ve yohaıl yatan hed • 
baht ı.ıatanJQfl.ara yardnn 
edebilşinler. 

~~~BORHANCEVA~ı 

·.l!;~\I •) ;J . . 
mu~ 
Ağız kokusu 
Ağız kokusu, ağ;<ın leınizlenm~ 

ınesiııden, di.~ etlerinın hastalı -

ğın<hın, dişlerın çiırümü.ş olm&Slft

dan, yııhut da ciğer ve mule rahai
sızlıklanndan ileri gelir. 

Birinci suret!~ ledavisi kolaydır, 
bir ~ tabihi meseleyi halleder, fa-

kat mide ve ciğer rahatsızlıkların
dan ileri geliyorı;a. o ı.aman u:ııunca 

bir t~iye ihtiyaç gösterir . 

Günde bir iki defa a.,<ağıdaki tec
tiple rliı etlerini y1kamıı.k fayda -
lıdır. 

Kireç kaymağı 
Su 

10 gram 
150 gram 

Kireçkaymağı ınc.e toz halinde 

su ile karıştırılır ve bu mahlUle 

yum~k bir sünger batırılarak, 

d4 etleri uğuşturulur. 

Bununla beraber, ağız kokwıunu 
izale edecek kokulu birçok muale
celer de vardır. 

Şehrimizde 12 maarif müfet
tiıine takdirname Yerildi 

İstanbul maarif müdürlüğü kad
rosunda çalışan ilk tedrisat mü -
fettişlerinden Bedri Akalın ile 

İzzet Koçak, Mansur Tekin, M. Ali 
A1™>y, Muslihittin Okyay, Mus -

tafa Günerl, Nazif, Özbay, Recep 
Çeki<;, Si.ileyman Ahmet Acar, 

Tevfik Gürel, Tevfik S~maz ve 
sıhhat müfettişi Halil Kapkaramız
rak rnesailerindeki üstün başarılit· 
rından dolayı Maarif Vekaletince 
bfrer teJtdirname ile taltif olun -
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MAHKEMELERDE: HALK 
-SÜTUNU Ölümden ölüme hiÇ 

fark olur mu ? 
-
:avteamelı: isti;,e•*· it .. e i4çİ 

-7-ıu, püyetlw, t •• 

ailer " .. ~ıe.-

''Ölüm ölüm 
bazılarına 

bir ölüm,, amma, 
göre fark var 

İf .,. iJçı ~ lw""-!Jı ı 
bit' miifkü!iı oı,,... ob.yuculanm&zı" 

~q>la.n .,. wı-.do. !rı1tnf<lZC -

"""' ve mttemı"" ~ill!'Cel<fir, 
GautemU:M. doktor ve at>ttkot\ d4 
ron.lcnlarıı c1?11ap ver~cek1"1"di1'. 
Ciddt ıztııvaç teklif!m de l>tı sıiıwft. 

da parıuoz ~1l8COkllr 

Mahkeme kapısıode. son Oekli
~ !ardı, İ.lOııi de pık, ikisi dıe te
miz giyimni§la-dt Halii kaline ba· 
hb:rsa, ikiei de ınüne\'vel', biç ol
mazısa yan mıiinevver ol,acaklardı. 

Biri, 
- Bırader, ~; Allah, insana, 

öNi:mün de hayırle<ıı nasip eot • 
sin. 

- Ökimttn hayırı-, şerlisi 
<Wur?. 

- Olur! ... Olrou olur mu? 
te ben. ~u cınayet davas.nm şahı
diytm. Amaıı efendim, aman ... O 
ne fe<:aat ,o ne felaketti. .. Bir a
damın w;turayla boğazlanma"''' lu
ti!" ltı.tır keoıilmASI !, A.iru>ıı, AlJ&h 
kimselere g&ter~ .. Yürekler 

' dayanarruy>0r. 
- Vallahi, ölüm, soğuk şey .. Ben' 

pek öyl~, mutekit değiltır.dir Ö
lümden wnrlltiUH da d~ürnntl.: 

i&lemem. Zaten, insan. dü.~unse de 
ne olacak?. diyecegtm ~u ki. i>
lüm iyi bir:;;ey değil, ölümün ·üru 
soğuk amn'a, öldükten sonra, na-
sıl &!una obun lıı"8.D. , j 

- Yoooo! Öyle dt-rne' ·Ölüm 
öhim bir ölüm .• derl!'l'. Ölüm hak
kı.nda hir\X)k darl>mıeseller var
dır. Fakat, bunların arasında bir 
tanesi eksiktir. 

- Hangisi? 
- Şöyle bir darblrneıel, çok y~ 

rinde olur: cÖI~ ölüme farlr. 
vardır .• 

- Bırak cıınım!. Ölüm.in de 
farkı olur mu?. 

- Olur ya! ... Mesela hır maki • 
nenin çarldan araıtına kapilıp, e
zile parçalana ölmekle yolda gi. 
derken düşüp kalp sek:tesinden öl
mek arasında çok fark vardır. Yi
ne, mesela, yılolan bir binanın en
kıw altın<ia can vermekle, bir ka
za kurşunıınıın kurbanı olup <g>k• 
diye gidivermek ayni şeyler de

ğildir. Dokuz yorgan parçalıya - ı' 
rak, günlerce çekip feryat ederek 
ölmekle, rahat döşeğinde çekme
den ,etrafındakilere de çektirip 1 

kimeeyi wıandrrnıadıın, rahatça 
•tellimi ruh, edip rahmeti ralı • 
mana kavuşmak aras111daki farkı 
da mı inlli ede<:elosin ?. Denizde 
boğulmak, ateşte yanmak, bina -
dan düşmek, otomobil, tramvay 
altında kalma:lc, baltaY,la, satırla 

parçalanıp ölmek, hep başka baş
lı:a şeylerdir. Hu!Asa, dedim ya, 
Allah, insana, ölümün rahatııu, 
hayırlısını yazımı. 

lüındeft ölüme .farlt olduğunu en 
iyi anlatan hikayedir. Velelendi, 
çiftlik, çı..ouk ıllOlıilx, pyet .ıeııpı 
bir adam:ınış, Hanı şu meşhur, at 
yarışlarının yapık!.ı8ı çayır da, <>
nwınl\lıj. V eleferıdinin, bir de oi
Ju vıtmııış; gayet ıarif, nüktedan, 
haz!!" cevap bir zatmış. Babe&ı i>
lünee. tabıi, btitun van yoğu, ona 
intikal etmiş, Velefendi.zade, ga • 
yet ocjinal eğlr'n<'eler tertıp eder, 

kahkahalarla gülermıı;. Mesel&, ya· 
Zin kış. kı.~ın yaz alemlPfi yaptı • 
l'lrmı;;. Kırk elli dalkavuğunu l>ır 
araya toplar, ağu.stooun ~n lo'LC&k 
gününde, kıç yaptırırmış. Dalka· ı 

vıık ar, nerkesln kırdıı bayırda bu
ram huram ter dOktiiğü ağust.oe 1 
giınilnde, bir odaya toplanırlar, 

camlar, kapılar kapan•r, adam 00- f 
y,ı sobalar yanar, hPrkcs, yün- 1 

lüler, pamuklular üzcılerine de 
ırunur kürk!Pr giv•·r. hiril. rlPrine: 

İzdivaç teklifleri 

Yirmi üç yaşında namuslu k a· 
~ kızıyım. Tam manasile ev ka -

dınlığına vB.kıfım. Meslek ve iş sa
hıbı ciddi bir bayla evlenmek U.ti· 

yon.ım. •Son Telgraf Halk sütunu 
vasıtasile T. H.• rumuzuna nııirııca
aı.lannı rica !!derim. 

iıtiyenler 

Fı'l"flk fabriknsına elli teneke 
ci aranmaktadır. Yalııız takımları

nı kendilerı getireceklerdir. 1mtı· 

han için fişenk fabrikasına mü • 

racat etmelidirler. Karacabey ha

rasının 250 lira ücretli dokl<ırluğu 
ıminha ldir. 

İŞ ARIY ANLAR : 
Lise mt!1.unu genç bir kı:ı:ım . 

eslı:ı ti.irkçe okuma. yaz.ma bilirlın. 

- Aman, böyle .&Oğlık dı' ııyada 
görülme.mi~tir. T3tatata' Buuuu 
diye, sÖ7de, titre.ıırlermı~ Bu a -
rn<la da. keten helvaları çekilir, 
helva ool"tbetlf."ri yapılınus. 

Kışın da, bunun aksine. yaz ya
pılır, şubat ortasın<la k:.ır yagar
ken camlar kapılar aç:lır; dalka
wklar, tiril tiril sadakor entarı
ler giyer. ellerine yelpazeler alır, 
bozlu şeri>etler içer, biribırlerine: 

1 Ciddi bir müessesede veya tlca • 

rethanede iş arıyorum. İ'ıtıyacı .,.. 
!arın Son Telgraf Hail< sütunu va

sıtasile cG. i. M. M.• e müracaat-

- Ööööög! derlermiş, böyle ~ı
cak da, ömrümde görmalim . .İn • 
nn, adeta bunalıyor. 

İ.şU!, VeldeDdi zade, böyle bir 
adaınımış. 

BirEÜıı, Boğa?.da, yalı8ının pen
ceresinde oturu~. HaV>l müt
hiş sııcak. V elefendiıade, önüne 
şerbet bal'dağıru., hoşaf k~ini 

koymuş. Çubuğunu yakmL~. Bıoğa-

zın derinliklerinden gefocek le • 
rahlat.ıcı bir nefha, bir meltem 
nefhası bekliyor Bir de b."lknuş, 

kır sakallı, abini sarıklı, giiçlü 
kuvvetli bir Mıyıkçı, alnında bon
cuklaşıp tanelenen terler çene -
sinden gerdanına, gerdanından 

göğsünün kırçıl kılları arll6U1a sü
zülüp sızarak, çilikürek, akıntıya 
kaı:şı gitmeğe uğraşıyor. Uğraşıyor 

amma, akıntıya kürt>k çekmıok bu, 
kolay mı?. Yarım ııaa tte beş metre 
yol alıyor. Bir el kürek kaçırdı mı, 
üç metre geri gidiyor. Nihayet, bir 
saatte, kayık, az bir mesafe kate
dip ancak Velefendi zadenin ya -
lıs'nın önüne kadar gelebilmif. 

)arını rıca ederim. 

Gelen mektuplar 

Bayan Behire - İ'ki mektubu· 
nuz gelmiştir. Aldırınanız rica &o 

lunur. 

lup gülüyor, yani, benimle eğle
niy«sun. Pekı, paran pulun ııeni 

kurtarabilecek .mi?. Ölmiye<:elt 
misın, be adam?. 

V elefendızade, elindelu çub.ıtu 
btralup doğrulımUf: 

- Öle<:eğım.. öleceğım amma, 

senin gil>ı, temmuz sıcağında bu

ram buram ter dök....,k. kiinıınu

sanide, y~urun, karıın altında 

titriyel'ek, akıntıya kürek Ç<!kerek 

değil, yazın ~fımı, 98rbetimı i

çip BoğazA kar§l çubuğumu tüttü

rerek, kışın küri:ürnü ,giyip mıın

gaJı.m ın, sobamın başında çubuk 

çekel'ek, gülerek ,zevk edip eğle

nerek ölecepn; ölümden ölüme 1 
fark var. 

Atzını açıp bir kelime söyle • ı 

meden bunları dinliyen diğeri, aörz' 
aldı· 1 • 1 

- Hakkın var . Şimdi, •bak, be- 1 

nim de aklıma. meşhur renginlerden 

den sarraf Kamantonun bir ölüm 
hikayesi geldi. K16adı.r amma ... 

Yukandaki serlevha, gaze. 

telerde çıkan küçük bir havııı.o 

diıin bqlığıdır. Efendim, §el> 
ria ıinemalarmdan birinde bir 
cenç hatun veyahut genç bir 
kızla, bir delikanlı, hııli mua. 

takada iken görü!miıtler ve 

haklarında bir zabıt tutulnıuı ! 
Haydi, bu iki ~ence de ob

Stil diyelim.. Bob • StillenQ 

muaıaka11 da bir baıka türlü, 

acayip, garaipten bir §ey .. 

Sinema locasında muatnkıt 
olur mu~ Bizim gibi ya§ı iler 

lemi§ler için, bu, cidden nıe. 
rak ediiecek bir mevzudur, 

Şimdiki rençlerin, mu!l§aka 

tekilleri, MUJlfaka ıahneleri, 

mullfllks kıvamı, muaıaka za

m&nı, muaıaka harareti do 
b~ka türlü! 

Bizim gençliğimizde mu .. 

fAka, Çamlıca mehtabında, 

Kanlıca mehtabında, Ada 

mehtbında yapılırdı. Zamanın 

renç faırleri ııÇamlıcada mu

atakaıı, « K.anlıcada muaşa • 

kaıt, ıcAdada mutk» iıimii ıi
irlcr yazarlar, oralarda geçir

dikleri tatlı alemlerin hatıra· 
lnrını bu ıuretle yad ederl~rdi.. 

Eıkiler muhakka · ki, çok 

daha zevk sahibi, haasu, tair 
.-uhlu, içli insanlardı. 

Atk bir kalb, bir ırönül iti 
bir bia, bir hayal iti oldugunr. 

(öre, muhitin, t><• dekol'ların 

da rüzel, ıairane olmıuı gerek. 

Sinema locası, kömürlük ıibi 

bir yerdir. Daracık, kapkhran. 

ilham alınır ki, mU&§aka ya• 

pılabilıin?. 

Afkda asaletini, şirin!, ro 

aqantizmini ,hüliisa, bütün i,. 

dab -.e erkanını kaybetti. Za· 

vallı qk ! Senin namına ne ke
pazelikler oluyor? 

R. HALiT 

Bürhanettin tepsi 
müsamereleri 

San'atkar HUrhane•tin Tepgin1n 
yenı teşlul elmı oldugu ku:npan
yasile pek yakınoa ıemsillcrr bat

lıyacağ" nı ve ilk temsil olarak Ke-

maJ Emin tarafından türkçeyıt 

~-evrilen (Bıtba füı TıiZ J i oymya -

cagını memnuni' •le haller aldık. 

İkinci pı:ves olarak aa Ser», 
Tepsi tarafından türk~c' e çevrJen 

Sal<>me piye.i ve dansı oynanacalc
tır Guzel ve mahir san'atkiırımıı 

Derken .. mü.başir seslendi: 1 Bayan Sen<\'< bu eserde bize hakiki 
&an'at dansları da gösterecektir. 

- Vallahi aziz.im, bir bakıma, 
ı;öy lediklerin doğru amma, ben, 
ölümün en iyisine bile raı:ı deği
hın. Karagözde TU28UZ Deli Bekir 
•Ulan Karagöz, ölümlerden ölüm 
beğen!. der. Karagöz de cevap ve
rir: •Ağam, bir lepsi baklava, ile, 
beni, zehirliyiver,, Ben, ibuna da 
razı dama.m. Yani, nasıl olursa ol
sun. Ôliimün yüzü soğuktur. 

Velefendizade, tam ltay>k pen
cerenin önüne gddiği zaman, ha· 
fif gülmüş. Hruü, böyle şeyle de, 
saatlerle uğraşılır mı gibilerden. 
Kayıkçı, zaten burnundan solu -
yor ,canı burnundan geliyor. Ar -
tık, Jrureği nıüreği bıraltmış. Ve
lefendizadeye dönüp, 

- Şaril. Adil!. Şshıt Aaaadil! 
Velıefendizadenin hikayesıni an

latan -=:==:::::;:;;:::::::==~ 

BİRİMİZİN OfRDi 
HEPi HZiN OEff Dl 

- Aman karde>ım .. dedi. Ben, : 
şimdi çıkarım, konUtjuruz. 1 

Ve .. mübaşirin k.lp.sm an ces- 1 
lendiği mahkemeye doğru ,;eğirtti. 

te pisirilir. Koyu'ışınca vr. suvu çe

kilince ateşten indirilir Elekten ge· ! 
çırilir glikoz ;lave edilir. 5 dakika ı 

da'!> p·>ırilerek kavanoza konur, 

- Be adam: denıkj Öniın<! ho
şafları, ;.erbetıer' dızmt~~in. Çu -
buğunu yakıp, !l<'ncereııın önüne 
oturmllŞ'>'lln. Allah bilir, ömriinde 
zalrmet, me.~akkat çekmemı-,.;ın -
dir. Bir de, utanmadan, bana ba-

~ ile kendilerini mırhllef tu· 
lorlar. Alm~n ·anın İtalyayı hü· KULAK MiSAFiRi 
"'=====~~============-=-=·~·~~====~:==~~===================================>"'========~~~ 

büktiı. Elini kalbinin iizerine gö
uo oil .. Kalbi soKtilt.'c.:<·k, )' Cliuden 
fıı iı) ank. boşa diincıı motör gibi 
birtıeu hızlanıp parçalanacak gibi 
alı)'Ordu. Ha~ındaki ağrı daha ~<>

ğalmışlı. lllid<•si ıırtına yapışa • 
cak kadar ufalnıı!j, büziilnıüştii. 

muşlardır. 

- Ölü:nün iyisı olmaz. Ol - ı 
nıaz nmma, bak. meşPti'r Ve. 

lefendi ıad•'n n ~u hıkhesı, o -

- Kiınsen yok u'u?. ğin, bir tanı~ın sözleri !{ihi dinti .. 
yeceii'iın 

Solırun benizli kadıa bu sözler 
dinledi, diuledi. Komiseri• kar • 
şısında ezildi, bilzilltlö, üfledi, dü
tündii: 

Adliye daktilolarının 
maaşlara arttırılmalı 

EDEBi RO:HA:\ : 8 

Sen Je Seveceksin ! 
ETEM İZZET BENiCE 

l>iişüreeeksin .• 
IJ•ıken, kadının kolları açılı • 
~tuı 1 l·undak yere dli~tü, aa,•e de 

'den dü•tü ve ver<le yumaklan· 
ıı ~ • 

l\.,,,ni~r yermden fırladı. !\tuh· 
t }a~ırdı, ilk önce a~lıyan, dü • 
'll~ıı ıdeletıen Çocuğun kunda· 
1~ 1 ~erden aldı: 

Vah vanuna .. 
f\,.n,ısc~: 
'Gene bayıldı. 
lı,.,ı· ı. 
~ene, &Jlar, limonlar, nane ruh-

it, ı:ctirildi. Komiser kadıaı • 
~tınıya, muhtar çocuğu sıı tur • 
\ya çalışıyordu. 
ltonı; erin içinde g rçekien lıılr 

.lıir ecı belirıniıtı .Belld om• 

rü;ıde ilk olarak karakola tliı~ea 

bir suçlu için dudaltlaruıdaa: 
- Zavallı taze!. 
Kelinıe•i çıktı. 
Ru kez L'1tfi~'enin ayılmal!l ola

ı.. uzun .ürdü. Ayılır ayılmaz mı
rıld~ndı: 

- Çocuğum .. 
Nerede Rıfkı?. 
Komiser bu llOrgttya 1&4b: 
- Bıraktığı çocuiu ıı.e il.ye ... 

nayer1'. 

Çocuğu .Öl" ne. :ıtetle11 blıyıltlı? 
Bu kaiıa bu altı aasıl ıelnait1 
Fakat, bütün bu diifüııcelerini 

bellı etm .ıı: 

- Ço>cugu 1l 7apaeab ?. - ......... . 

-- Sana çorba getirtıni~tiın. Dı· 
prıda mangalın Uzerinde, neak 
iıcak onu ye. 
Kadının bakı~larındaki anlam 

bu sorı:unun kar~ılığı oldu .. 
Çorbayı üsesile yutacak gibi i

çiyordu. Eknıeği parmaklarının 

bütün gücile parçalıyor, ağzına tı• 
kıyor4u. 

Komiser hötün bunları ııördük
ten sonra: 

- LUtfiye, açlığına inandnu .. 
lıaşka bir~ey ister misin?, 

Diye sordu, 

- İstemem, doydum. 
K~miseriJl sesi yıuııuşamıştı: 

- Ne diye böyle açun?. 
- tl'ç gündü.r yiyecek hiçbiz py 

ki.ama dun. 

- Bir ) ararlıın .. bir h•'R .. hır ~<I· 
cuk.. 

- Bir yerde çalışıyor musun?. 
- Hayır. 

- El kapl!'ında lalan? 
- Hayır, hiçbir yerıle. Yeni ça-

h~auktım!. 

Ee, bu çoeuiu kimden kaı.aa • 
dın?. 

- ........ . 
Kadın g- ağlamıye başladı. 

Komiser: 

- Kızım, aglıyacak bir'J<'Y yok. 
Bak senin baban yerillde hir ada
mım. Halini göı;:üyorıını. nana her 
ıeyio doÇıısunu söyle. Babana, 

amcana anlatıyorıuutsun gibi a11-
lat. Bana p<>li~ bakar gibi bak
ma. 

- ........ . 
Lôtfiye bo;nnıatı eem~, gözleri 

yere saplannıq, yavaş yavaş ıoilı· 
yordu. 

- Bak elimde k'fıt kalem yok. 
Senin oöyJ.ilıecelderiAi bU bildi-

Genç kadıııo, kafasını sallıya .. ı. 
hya: 

- Bu sözleriniz hep beni ,,öylet· 
mek için .. Kanat mıyım?. 

Der gibi bir ba~a komi5eria 
ııözleri içine baldı. 

- Beni ne yapaeaksını:ı §imdi?, 
Evet, o çocuk benim, l\lezarhia 
ben bıraktım. 

Dedi. 
Komiser bfraz sert: 

- O kadarını ben de biliyortlDI.. 
Hem seni adliyeye vermek için ı. .. 
ıı.ıı da bu kadarı ırerekti. Benim i-

çin birşey yok. Kağıdını yuar, 
ı;eui de bir polisin yanına yerir, 
ııece d.,mez, gündüz demez yel • 

!arını. Sor<ıluğwn senin iyitiiia i· 
çin. Açıkcuı ııaaa acıdım. Hasta 
bir kadınııın. Bu çocıaiu da Iıilerelr., 
iııtiyerek mezarlıta bınbnadığ:ne 
ulıyorum. DerdiBi ôlikw, hana ._ 
naa verirsee başka türlü ohu. Bn
ki, ...... ı.i.r blıbalık e.ıcrim. 

- Nasıl ıoöyliyeyim. Biter hiki· 
ye değil ki .. 

Komiser, sakalını karış!trdı, ka
rıştırdı: 

- Uzua o!Aun, daha iyi, belki , 
sana yardımım olur. Polislik yal- i 

nu yakalamak deill, yakaladığ'taı 
da iyi etnıek, yararlı yapmak, ife 
yaratmaktır .. 

Dedi ve., sordu. 
- Sen kimsin, neyi& nt'Aisie?. 
- Benim babftm aralıaeı S.lllo. 
- Arabacı Salih mi?. 

Genç kadın gözleri yaşararak, 

titrek bir sesle ceyap verdi: 
- Arabaeı Salth, ona Boşnak 

Salih 'de derlermiş. K<"Ddisilli lnt· 

yuya sarlnbp a5ll1lf!. 
Komiser elini birden di:rlııe 

ÇM11~ı. kaTlıettltiıai bulaa ve ka
ÇUl bir adun -U.cile lıaykırch: 

lDewmı wııU 

Bir kariimizin gönckroiği 

hir mektupla, az ücret alan k.l
çük memurların. yiyecek v~ 
giye<.-ek ~ya fıatlarının yüz· 
de otuzla alt:ııış arasında :-·ü .. -
ııeldiği günlerde sıkıntı çektik
lerınden bahsedilerek şöyle 
denmektedir: 

oAdliyc daktiloları da bu 
zümredendir Zaten, bir iki se
ne evvel bile, alrlıkları cilz! üc
retlerle güç geçinen daktilo -
!ar, bugünkü fiat yüksdişlerı 

karşısında büsbütün şaşırmış
lar, elleri böğürlerinde kalmış
tır. Geçenlerde, bir muharrir 
bu vadide bir yazı yazmış, kü
çük memurların ma~lanna 

zam yapılması lüzumundan 
bahsetmişti. Bu ~k yerindA 
işaret üzerinde durulup küçük 
memurların gl-çim vasıtaları 

genişletilirse, muhakkak ki çok 
iyi bir iş yapılrnu; olacaktır.> 
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~l~~-Y_au~n-:~R_E--=.Ş_A_T~-F_E_·y~z_t~~I 
:lıçerenkoyunde, bıraz dana kır· 

lar•. tarlalara. bostanlara <iı>ğr .. u
zanan boflulı. ve t.enh&l.ıi'8, Hu • 
seyın Gulsevemn k.oÇkıi aı.rııaı "6-

Yttruae bakıhr, iyi bu aBa batıa 

.,,..tadı, iiıç ~ kurwt paı-"2 var .• 

~ °""" ahr .. 

* »e çarpar. Etnıb kalın duvarlarla t... 
bi'i"'·<!I-e"'t•.ı.ı.v;v~1.;,iııi.,ıd@ki köıp:un mtı -

çevnlmiş, lı.o6Jı.oca biı ~ ıçm- nu, llllııdftti, bundan on beş gün eT· 

:: :;;: yağlı boya.lı lek boıştna l'etıne kadar ltild.ısesiz ııeçı.. On b:!Ş 
. _ . ,un evvehn Soğuk bu gece idı. Dı-

Huseym Gülaever, bu İÖŞl!>e, ya- fllnda m ıi'th bır In:tınıı a.. .loai' 
zın •y:fiyeye geımıştı. O Jcadırı· ıın- ---.... ~ -, 

· ı.... llelll•.r~u. 
flH"l gıttı in, ....,ın da oture>ftğa V 
karar ve.rdı. Ve t.eş1mevvel orta· akıl, gece yaıwuu l!IZ g~ • 
mnda., e'll eıılııbt ile ki§ ıç.ın ayn bir mlf&ı. Huseym C'rllisevet', üri el 
~turat daha Y41ptı. Aradan brr ay sılilı seeıle uyan<h. Bll"Clen ürlmliış
daha ~<ti. ttu..eyın GU! Seve•, t:ü. Yate·l< odttsındaft fırladı. Sofa

bu koşke karşı içınde duyduğu sev- ya çıktı. Carn<ları zı:fm karanbk 
sı ve muhabbetı grttıkçe anıın _ bahçeye balıtı. Bır ııeycıkler 1'ii • 

nırunuyordu. Son.N, CMımJ yu:karı 
;rordu. Sania, k.O§ke aşılctı. 

B>r gun, ev sahıbi, Huseyu:ı Giil· &iircltı., bağırdı: ' 
_, zıyar...ıe gelmiftı: - Mehmet, Mehmet ağa .. 

- Bırader Aedı, gel fll evi saDQ Hiç ses yok\U. Fırıına., olanca pd-

ta detile uğulduyo!'<lu. Yatak oda -
- ymı .. 

ttu.ıe,om G~. bir çıocuk gibl sına gu-d.ı. Komodlnin gô:ııünden ~ 
Jlıayiw'dı: bencası.nı aldı. Pijamasının iıııtfuıe 

- Hay Allah ceeanı kaldırsın.. stir'atle pantokmunu, ceketmı giy· 

Benlm de aklımın ortasından geçen di. Palt-Osunu sırtına geçırdi, pa • 
bu idi. Yalnrz, dıifWıiiyordum, na· buçlannı ayaklarına taktı; mer· 
..ı .oylıyeyim, diye.. <t!wnleri usul wıul hHiı. J4ağı t~-

Aradan bir haft4l ~· Ev lığa geldiği vakıt, genllJ mermerleı· 
.ınıbi ıie Hiiseym Gülsever, ta • üstünde, bir ayak ızı gördü. Hü-
pay;ı, takrir wıme€e gıttiler. seym Gulsever heyecanliınmışt:ı. 

/rrtık, t~ıııro,.m bu gmel Elındelti tuttuğu tabancanın em • 
iıfıfkü, Htiseyiıı Gübeverm olmuş- niyet kanadını açtı. ba.hçel<apısını 
tal. lıiesi.ıttu. Hayatından mem _ muayene ettı: Kapı kapalı hlat, 

JRUJclu. Dertıal, eve bı.r tam:ır koy- kilitlenıneıruş, arka$ındaki kalın, 
denti!' sürgu" ııtirıilınem -'. Dog" -durdu. Aklından geçen noksanları •••• 

tamamlattı. Bir kısmı eşyalarını rusu, Hüseyin Gülsever, kapıyı a· 
aattı, yerine, yemlerini aklı. Evi, çıp bahçeye çıkmaga cesaret ede· 
fiizelce, döşedi, dayadı .. Fevka • medi. Kapıyı yava.,qça Jdlitled1, sür-
1'de firin bir hal aklı. Bahçeyi giisünü sürdü. Niyeti, tekrar yu -
llÜl'<!ÜrdÜ. Bir kısmını yeniden tan- karı çı.kıp, arka bahçeye bakBn so
mn ettirdi. ~a ağaçlarını bu • fanın penceresini açmak w IE'krar: 

dattı, aşılattı. Çamların altına gü· - Mehmet, Mehmet, diye ses • 
:ael b<r çardak yaptırttı. Hul4sa, e- lemnekti. 

ft, himmet ve emel< verdi. Köşk, ta
~ değişıni§, adeta, yeni ya
phnıf bir vılla olm~. 

Evm içinde pek kalabalık değil· 
)erdi. Hıiseyin Gül sever, kansı Su· 
zan Mııım, yetişmiş kızı Leyla. 
YetifJ?rl§ oğlu Şadi .. Bir de Hatıce 
hanım isminde bır hi.ı.metçileri .. 

Hüseyin Gülsever, köşkü satın 

aldıktan sonra, bir de hem ~alı:, 

hem bahçivan. hem kahya, hem 
bekçi vazifesi üurinde bulunan iyi 
bir adamcağız buldu. Bahçenin alt 
tarafında, tek bır oda vardı. Meh
m.ot ağa - bu, ıı~ğın ı,;mı ıdi • ora~a 
'3lıyordu. 

Hıiseyin Gül~ver bir gece ka. 

nsına ~Y le dedı: 
- Ne iyi oklu . şuraya taşındık. 

değil mi, karıcığım .. Rahat, asude, 
temiz, sükiin i.,:ınde t>ıı· hayat ge
çiririz .. Ben geldım elli \>eıit!, sen 
geldin elliye .. Eh. Şadı kendini kur
tarch, sayılır, yarın, obiır gün dok
tor çıkacak .. Leyin cLt .•. Bu arad:ı. 
:ııava alır gezer, rozar, biraz kil0ı, 

alır •. Nedır o k,zın halı canım. Et,I 
can tutmuyor .. Pek unıluvorum, 
dotirusu .• Allah, ona da havırlı bı< 
kısmet verse de, şu genış odalaı'\b, 
sofalarda, güzel b•r düğ\in vap.sak. 
Kız, artık az değıl kı, vırmısınt' ba
sıyor. Kusuru yok, n<>k>ıuıı yok .. 

Merdivene doğru döneceği za -
man, bahçekapısı önünde bır ar.ık 
patırdı.sı duydu. Durdu, kulak ka

barttı. Evet, bır ayak sesi gelıyor
du. Birden bağırdı: 

-Kim o?. 

- Benım be)'1m .. Ben Mehmet,. 
Uşak Mehmedin sesı ıdi. Meh -

met, cebındeki anahtarla kapıyı 

açtı, i~-erı gırdı. Elinde bır tabanca 
vardı. Hüseyın GulS<Owr telaşla 

sordu: 
..:.... Ne var, Mehmet ... 

- İkı el at~ ettım amma, boşa 
gıtti: 

- Sen mi Klın a~ eden?. 
- E,-.ı.. 

- Ne var, ne oldu?. ' 

- Efendim, ben bır aralık des-
tur huzurunuzdan dı~arı çıkmakt:ı 
idim. Bır d" baktım. B111m ıkınci 

kat balkonuna b11· ıpe tırmanarak 

bir gölge ı;ıkıyur . Dıkkat eıtını. b'e 
adam. ·rers vuzU.ne od.ava k.oştu!'ll. 

Tabancaı·ı a!dım. 1'"akat, aksı şey
tan odadan çLkarkt'n, kapıyı ıyı 

tutamamı.şırn .. •Pill• dıvc bıı gu
niltü ılt' kapandı. Hırsız, bunu 
duydu, hemen ipten aUad kaçtı.. 

Arkasından koştum , yetıeşmedım 

lu. İkı el ateş. l'ttım, tutturamadım, 
nafile, ka~tı. ıııttı .. 

- Pekala. l:lızını tasltktakı ba 

YA UZ SULTA· SE iM 
Halif el,r Diyarında 
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On gün •eyabattea •onra fstanb•la geldik 
O vakit bayrı>ictar ""kertik !lii

mudU üıerın~ ye.rnu1 ~erek kar· 
dt-şımi aftettı ve ,..,rı-.1 buaktı. 

Ben H kard~m1 bu vaık"a ilu
rıne bayılmıştık. Ayıldığım zaman 
~imle iktmL:aı gemuıın kıç 
Jı:amara.;.n<la buldum Başımızııı 

üstundc Turgut, a~·akta durnvordu. 
Turgut, biz ayılır ayılmaz şun!Mı 

.öyleciı: 

- Arkadaş! Ben korsanım. Ba
na Turgut derler .. Adl!IIll kime sor
ııan bilir. Ben, devşırme değilim.. 
~•M<ıtıv.ım ı!~n..,esi hicı Arı..Oolu 

:mm biıxlır Havdı mef'alı etme, 
kardeşını Italya :>ahıllerıntl('tt bı

nn<> bu S'.ı<dCa&ım. 
dedı 

ll aluka ten 'I'urgtıt kardeşı.mı sa
hverd ı ve bu suretle kardeşı.m ca

nını lrur>arm•f bolundu 
Turgud•m on" bu ~u retle ayni 

:zamaııda bana etm~ okiuğu ıyı • 
llğı omrımıde unu11madım. l\alya 
sahillerine bı.ral<tı. Fakat, bu l»
raırt ğı S<ıhil bızlın eınrmll2lde Kit 

Bız, on rrıın tatlı bir seyahatten 

so:"r~ bıı· gece yar.... htanoula 

SIHHATIMIZ 
Vücudu temiz 
tutmak lazım! 
Cilt iizerinde, terin tebehhur 

etıneııi üzerinde, tııım>ı.- uzvi 
maddeleri ve emlihı ıidemtek i
çim. hamama 111üı w:aat ecleriz. Yı
ka_.,... cm büyük faydoıın: cn
ııım -flfflioünti lu>la,y laflır.oıa.11-
tlr. 

Mafinn oldnia mere 
riğerlerle vaki olmHladtl'. Ji'ııkat 

teneffliııle cildin de lriiyük ..Vö 
-..1.r. .Kir, ciltteki •esameleri 

lıapatııtea, ha t""eftiiıs iyi ı<tı:retle 
YVka ... ı .. mez. 

Bir hamamlll heraret derece.i. 
21 ili 34 derece olursa, .. atedil ha
raıetıe bir Juımam sayılır. 34 de
rtted.e terleme keyfiyeti itidal de

recem.de vnkn bulduğnodae, vti

cut ha ltanr~ d««esi içinde .kir

den kolayhkla temizlenir. 
Bu derecedeki hararettdti ba • 

ma..ı...cıa Yilcade zitıf gf'lmes. 

Rakı ve konyak 
Cibre ispirtOStt ..., an880nun bir

likte taktir edibnesiıt.ıen çık.an iç
kidir, 

Ke•yak da cibrenİll taktirinden. 

basule gelen i&pirıodur. Renksiz 

olduğa halde, bir ne-vi çam ağacı 
•e yahut yanmJŞ tekerle boyaınr. 

Bu sütunda ı\·kilerin maı.arra -
1ından balısetmeğe hiç lüzum yok. 
Çünkü hukes biliyor. 

ayak ızleti nedir? 
Mehmet, yerlere baktı, giildü· 
- Canım, kedi pençesi.. 
Hüseyın Gülsever dikkat edine< 

izlerın hakkıaten kedi pençesi ol 
duğunu anlıyara.k, bıraz utaıı<iı 

- Pekala, bu kapıyı kilitsrz ve 
sürgüsöz buldum, bu, neden? .. 

- Orasını bilmem .. Amma, bu 
nokta rrriihim .. Nasıl olur, beyim?. 

- Şimdi ne olacak, Mehmet?. 

- Karakola gidip haber vere • 

, ceğiz .. 
-Pekiıla .. Hemen koş. haber vff. 

* Memurlar geldi. Evde keşıf ya-
pıyorlardı. onların en çok üzerin -

de durdukları şey balkonda bağ -

lanmış ıp oldu. Bir m<ımur: 

- Hırs:za evın içinden bır ya.r

drmcı var, d~dı, hırsız, bahçeden 

ipi balkona atmış, balkonda bulu

nan adam da. ipı, sağlam olarak dı-ı 
reğe baıtlamış .. Sonra, hırsız, ipe 
tutunarak tırmanmağa başlamış .. 
Tam bu >ırada. uşak Mehmet gör. 
miiş ve ... 

* 
.Meır.urlar keşıf yaparken , ıçer '<i 

odada LeYlö ile annesı vardı. Geıır; 
kız, güz t ,..· ıkı çe~me ağlıyor, an

nesıne ~~~ıvarıyordu · 

- Ne olur anneciğim, bu hır•ı7. 

meseıe~ı u zt•r,nct~ fazla durmasın

lar .. Memurlar gıtsın, artık Ben, 

90nra sana her şevı anlatacağım .. 
Yalvarı.rrm. anne .. Evın11ze hırsız 

filan gelme dı.. Balkonlu odada ben 
yatıyornm ... 

Ertesı sabaJl. gün ağaru •!( ı aman 
buyuk bn şehrın uzeruıde yukse
len mınarelerı ve çınar ağaçlarını 
yüzlerce kubbelen, •uaJ.u Istan • 
bulu goruyorclu:m. 
Çavuş bızı karaya çıJrnrdı Bü

yuk bır kale duvarını taıkıp ede -
ttl< yıırüduk Sonra topçular <>
cağı<ıa geldık 

Topçular ocaj(ı d'iğer yenıçerı 

ocakları gıbı ~enı yaptlrollj. dört 
taraflı buvu·k bır bına ortası biı

yuk bır meydan ıdı. Bu bınanın 
yar1S1 askere aynlmıt; koğuşlar

dan. dlgeı kı~ımları da hapıshane. 

yem..,khane ve sılan mahzenlerı 

idı 

Bınanm her dört tarafında btı
yuk kapılar. ortada buyuk bir 

hav1J2, etraiınd.a ağaçlar Ye çı -
çeı<ler vardı. 

Bınanın kapı kemerleri altın -
da bır dm yenıçerı. kemere bıtı

ş?I< geni§ taı; raflarda bir çok si
lahlar duruvordu. Gtlneşın kesla.n 

1 Ul'KUY A DAIR 
Uykll ihtiyaeı, yemek ,,., içmek 

ihtiyacı gibô bayati zaruretleri -
mizdendir. Yalnız yiyece&imizi ve 
içeceiimi2i pazardan •tın Mırız. 
Fakat uykuy<1 metelik ftmıeyi.z. 

Halbuki mecazi manasile uykuya 
ç.olı: metelik vermek lhınıdır. 

Uyku bütün namn:ın, heyeti 
mttmuasite istinıhat saatleridir. 

Günduz vazifeoıini yapan vü•ut, u
mumi bir islirahale ihtiyaç hisae

cler iri, bu thı uvku zamanıdı.r. 
İnsan ömrünün ütte birinin tatlı 

uyku halinde geftiği bilhesap an
laşılmıştır. Şu hesaba ıröre 90 ya

sına \'aran bir ihtiyarın 30 s~nelilı 
' hayatı uykuda ge~miş demektir. 

Uykuda dimaği faaliyet muvak
katen •Ükfın bulur. bu sükunun 
netitesi olarak da arzu. emel, hırs 
gibi hisleri lenbih eden faaliyet 

sakıt olur. 
Kalbin darabanı azalır, tenef

füs seyrekleşir, ifrnat az ,:uku 
bulur, velha,..ıl uyku \'Ücudün1iizü 

tamir eden mukemmel bır mimar
dır. Çünkü \Ücudii yoran \'r ha
rici işlerle münasrbcttt> hulunan 
hislerimiz, diınağınuz. ad~leleri -
miz muvakkaten vazifesini bırak
tığı ,halde yiııe viicııdii kunetlen
dirmeğe yarıyan kan cevlı1nı. te
neffüs ve hazım uyanıklıkta ol
duğumuz gibi devam eder. 

insan, gündüz yorgunluğundan 
sonra. c\'ine döndüğii zaman. vü
cut gayriihtiyari uykuya haurla

nır. 

y ... taia girildiği zaman, en ev-
vel ,,a.zifesini kesen U7''umnı J!'ÖZ
Ierimizdir. Göz kaprıklart dü~~r, 
ağı:rla-.r, nihav•t bii•hiitii11 kapa
nır, birşey görme-z olur. 

Bundan !-.Onra dn liimi~f' dedi~i
miı hisc;;inıiz, dahn sonra · ztlika. 

şftn1me \'e siimia hisleriıniz mu .. 
vakkatrn, vaıiff"1erini bıTakırlar. 

Uyku, vücudti tan1aıuilP i~ti13 e
dinci~·c kadar. !->İınıin, yani i~itmek 

bi5'~imiı. baki kalır. 
Bunu isbat etmek i~;n uykuda 

bclunan bir adamııı kubgma ha
fifçe ,e tane tane ıno.ı.,.al nev-"in

deıı birşeyler sö~·ltnse bundan 
müteeı;sir oldui,'u görülür, hatta 

vuruyor, cilalı siliı.hlan paı·,J parıl 
parlatıyordu. 

Bınaya g1receğimiz zaman etra

hma bakum: Camiden bir çok ye
nıçerıler çıkı~r. ünde de üzerıne 

ııopuklarına kadar kara .ketenden 
uzanmış bır ~ıı:bbe gıynw; binsı 

yuruyorch.ı. 

Bu adamın belı kuşaksız, kol.u
nun yenesı dızlerınden aşağı sar
kıyordu. Başuıda Jnı.lilhJrı etrafıııa 

sanlm..; beyaz ipekten genış bir 

sarık vardı. 

Bu muhakkak ocağın ımaım ıdi. 

Yoldaşları sabah naınaz.ma göt:ıir
ımlli-f. dônüyordu. 

Yolda,lar, siliihsı:ı:, k.rrrruzı a

balı. goğu~lerı guzelce iliklenmiş 
beyaz, sıyah şentli entanlerı ar

kasm<la noomm peşınden yürü • 
yorlardı. 

B~larmda kavuk şeklinde ve 
çu.ııooaıı tm-bırme bıtişhnlmU. in 

ve yuvarlak külahlar ~ şal -

sorulan suallett ,,.,,.ap dahi alma
bilir. 

Uykunun vüeadii istila,,ı yavaş 

başlar ve birden terakki eder. 
Bir çcrlık sür'atle büyümeğe ih

tiyacı olduğundan en ziyade uyku· 
ya mahtaç olan odur. Uyku za· 
manı, uyanık olduğu zam~ndan 

fazladır. 

Nekahet halindeki hastalar da 
çok uyumağa muhtaçtır. Vürut
lan az yorulan ihtıyarlar da tabii 
az uyurlar. 

Çok uyku vürude muzrrdır. Fik
re ve zihne yavaşlık verir, 'ii -
tudü ağırlaştırır. Şişmanlar. za .. 
yıllara nazaran daha az uyumalı
dırlar. 

Az uyku ise, vücudü zayıfla. 

hr. Ba)ali faaliyeti ge\Şetir. işli

hayı keser. 

Az uyku, hazan asabi tchc~·J ürii 
mucip olur,;, .. hiati değiştirir. Vi.i

cude zaaf gelir. insan, s;nir1i oJnr. 
Uykusuz kalmak gibi bir iırıza 

,-ukuunda yüriimek. biraz gezin

mek ve yatmadan evvel du• \'ap

mak iyidir. 

Et suyu 
İnsanın ~ılı hat halıııde \ c has -

talığında ba,lıca gıdalarınılaıı bi

ri de etsuyudur. Elsıı~·ıı ha>talı
ğm her devresinrlo kullanılabilir. 

En iyisi ba~1 at sığır etinden alı
nanıdır. Kemikli gerdan etınden 
alınan etsuyn gayet lezzc;>tli ve 

ku\'\-etlidiı·. Bir buçuk kilo ol
n1ak ÜLere kaynatılan etsnynndan 
4. litre etsu~·u alınır. 

1000 gram deme!-- olan bil' titre 
etsuyunun 972 graını su ı.u(.,ur 

28 gramı sabit maddelerdır. Bu 

28 gramın 11 grannnt ıRadenl n1ad

dcler. 17 granunı da U'L\l ınudJe

ler te~l.il eder. 

Bn tt.>rkibala bakıhnl"a etsuyu

nuu i._:aıd~ pek az madeni madde
ler "ar denıektır. ~u halde ku\

\:ct gcl'ıin diye- müte-madiyen et

su~·u ic;ınek hatAcfır. Fakat içine 
yun1nrl:ı kırılmış etsu)'·u mugaddi 

olabilir. 

bagla~ bac8!kları çıplak ve a
yaklaruıda l<ır.ıru.zı pab~ları var
dı. 

M t>h tel ıf yaşta, bauılan sakallı, 
dı.gerlerı yenı\·envarl kesi.lmltj l»
yrldı. bır kısnu da yüzü Jolıç ya· 
ralı dığer bır .lusml da bdmlar 

kadar güzel ve pembe oğlanlar ki 

on la r bana benzıyor lar .. Acemi 

oğlanlar ... Diğer bor k:ııııım da gü
ne'jten ve harpten .kararmış tunç 
renginde pulat gibi del*•nlılar 

ıdi. 

Lakin hepsinin yüzünde ve yü

rüyüşünde ernnJ,yet w ııebe-t var
dı. Metm ve tıadıS adamlar oJ.d:uk.. 

!arı giızüıküyordu. 

Orada bulunan ~ 
birı bıze hıteben: 

- Yeni neferlerı g<>nryor mu

sunuz?. 

Dıye oordu. ~bu ~üz 
her yeniçeri dnşınanın mi< hşl.
sini t~ bir kılından lıırtar, ~ke

!:ıilir ve ııWiiJL!er. Siz de in:ıide • 
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OSMANLI - iT AL YA HAR[ N ::: TRABLUS

GARB ve ADALAR tvıı · 'AREBESI 

l~esela ne gibi tedbirler ve teşkilat? 
, Işie Menuba, Odeııa, Kartaca va· teşkilat ve tedbirler alarak bıı~ıı, 
1 pu.rla.rJDJn İtalyanlar tarafından düşiindüğiinüz mahzurlara ıne~· • 

1 
tevkif edilişi, Franoa bükfunetioin dan \•ermeden ıaıhik etmt>k miim· 
müdahalesi •oralarında İstanbul- &ündür. 

j da bulunan Misler Ştid, Sadraza- - Meseli Re gibi tedbirler •·• 
muı luıy11 düşünce bulutlarile di- teşkilat? 

ınağı karardığı o anlarda imdadı- İAgiliz diplomatı izah etti: 
- yeti§lllişti. 

Sait paşayı siyaret eden İngiliz 
&alh cemi)'eti azası, birkaç cümle 
konuştuktan sonra Sodrazamın dü· 
fİ.İDl'eli tavrını gOrnıüş, sormuştu: 

- Ekselans! Siz uzun bir mesele 
brşısmdasınrz galiba .. Eğer mab
zıu ~'oksa bu iizüntünün sebebi11i 
öğrenebilir miyim?. 
Sadrazamın çok h<>şuna gide• 

bu teklif cevapsız kalmadı. Sait 
paşa mukahele elti: 

- Sizce ilğrenilmesi hiç hir 
mahnıru mucip olmıyııın bir ıne
...,le. Filvaki ~ok caııımı sıkıyor 

amma .. 
- Harbe dair mi ekselans?. 
- Evet.. İtalyanların münase-

betsiz ve yersiz hareketlerine ait. 
Mister Ştid tatlı bir tcbessümll 

dudaklarından yüzüne doğru Y• 
yarak konuştu: 

- Harp salıasındaki Türk mu
kavemeti İtalyanları telôşa dü -
şürdüğü 'u anlarda harbin neti
cesi size ümit verecek bir mahiyet 
alırken İtalyan harekatına dair 
üzöcü meseleler mevzuu bahi• 
olur nıu?. 

- Hadise harp uhasmdaki ha
rekata temas etmekten ziyade bi
zi ortaya sokarak İtalyanlar tara
fından hukuku düvel kaidelerine 
mıinafi hareketler yapılmasından 
ibaret.. 

- Ne gih:? 

- Son deniz hadiseleri .. Odesa 
isimli Rus, Menuba ve Kartua 
adlı Fransız vapurlarının sözde 

Trablusa narp ka~ağı meddtler ta
pdıklaruıa dair ileri siirülen it
hamlarla bu gemilerin İtalyan do
nanması tarafından tevkifi ve bir 
linıana götiirülmeleri .. 

:\tister ~tid güliimse)·işini sür
diirerf'k sözii aldı: 

- Bu hadiseler biraz yersiz gi
bi ghriinıneklc beraber harp ha -
liııdc bulııııan tarafların kendi hi
kiıniy~~l(·ri nltıntlakı deniz ve 
toprnklurda tatbik ederekleri key
fi~-etkrdir. Bu hııs1"ta İtalyayı 
Osınanlılar ithaın edebilirler. Fa
kat kenılileri de ayni hareket şek· 
liıu l<abul \'e mnl..ahelebihnisle 
geçe rek ~11ııu knr"l•ıııak iktida
r:nrlrıdırlar. 

- O zaı ıan A\·rupada umumi 
fikir ct"re~ ata ale~· hiınize dönmez 

·~ 1 ın1. 
Cnnun n1C"~rn hir harp kai

dc~i olduğunu arzt•hniştinı. Bazı 

- Bu şekil harp vaziyetlerinde 
her devletin müracaat ettiği dev• 

letler umumi hukukımu aksal • 

mı) an tedbirler "8rdır. Meseliı: l· 
tal)a ile harp halinde olduğunu•• 

göre, Akdenizdeki Tiirk sahil vt 
adaları civarında \le Türk ku\.' • 
vel.lcrinin hlikim bulundukları 

noı..taıla ecnebi ba)"Fağını laşı~·aJI 

gemilerin hamulelerine ait b•" 
kayıtlar konulur. Hüklımetçe n• 
gibi maddelerin harp kaçağı ola• 

cağı bir liste ile teshit ve ilin .,.. 

lunur. Böyle maddelere tesıııdiif 
edildiği takdirde müsadere edile" 

ceği ve bunu hamil bulunan ge
milerin de tevkif olunatak.ları bil• 

dirilir. 

- Fakat Osmanlı imparatorlu· 
tunun diğer devletler camiasın • 

daki hususi mevkii ne olacak?. 
- Nasıl hnsusi mevki bu ek•t-

1.ins?. 
- Bizde eskidenberi hükmiiııiİ 

sürdüren hazı taahhütler, imli • 
yaLlar vardı.r. j:;crçi meşnıtiyetiıı 
ilanile bunlar hükümden düşnıiİJ 
sa) ılıyorlar amma, tatbikat salı•· 

anda kat'i bir önleııişe varaıııı • 

yorl~r. Bn sebeple söylediğiniz ~e)ı· 
lin yeni mahzurlar doğuracağı. ~·t" 
ni ve karışık meselelere yol a~a • 

cağı muhakkaktrr. 

- Evvelce de arzettim ekse • 

lfın, JHvleti Osmaniyenin şekli 
ve A'•ropa muvazenesindeki mr\"" 

illi ne olursa olsun, beynelmilel 
hukuk kaidelerine uygun hare • 

ketinde hiçbir mahzur veya bıi• 
disc mutasavver değildir. Yaln•• 
hunu usulüne uygun bir şt>kildt 
tatbik etmek lazım. 

Sait paşaııın koyn ıtiişönce b1'
lutlarile yüklü dimağı, Mister Şi• 

din verdiği izahatla biraz açıhnıŞ· 
Sadrazam bu meseleyi de _ kendi 

anu ettiği şekilde - mukabelebil· 

misil yolile halledeceğine meııı ' 
nun olmuştu. 

İngiliz diplomatile bir saat ,ii· 

ren bu konuşma neticesinde hıl• 

kuk kaidelerini ihl81 etmeden alı
nocak tertibatı da kararlaştıra• 
Sadrazam tesrinievvelin on ikiı1cİ 
giinli meclisi. Yiikela kararile tal· 

bi!..ata geçti. 
t Lk"va1nı var)_..., 

Bugün A S R İ sinemada 
Senenin en bü~·ük ,re en gii-Lt>I turihi filmi 

~1ARt ANTUANET 
NOR:\11\ SH}.ARER - TY.11.0NE POWER taraimdan 

ve S Ü T K A R D E Ş L E R 
LOREL-HARDY (Türkçe) s:---

rınızden kanun ve nizam öğrene
ceksıııız. Sonra bunlar g.ıbı ol.a -
caksınız. 

Bıraz sonra imam efendi bı21m 

yanımıza doğru geldı Tatlı brr 
tonla !ÖZ ooy lüyor ve terbiye ~ı
resınde selilm veriyordu. 
Çavuşumuz dığer yenıçerilerm 

yaptık.lal'< gibı kolların.it çaprast 
beğlıyarak ell~rı omuzlarında e
ğilerek ıınamı seli.mladı ve scı:zıe 

başladı: 

- İmam efendi, ~ yeni ne • 

ferler ,ıçlennden birısi Muhımı • 
medın dınını .kabul etti. Bu da 

Kar&bulutt.ur. 
imam bır çok kereler başınl sal

b:yarak: 
- Çok' şükür Al.Wı.a! Öte!cleno 

de Allah doğru yolu öğretir lıışa
allah .. Çavuş ağa, çok nefer getır
diniz mi? Bundan sonra nereye 

kadareıd~? 
Dıye .ııordu. Ça-. cev.ıp velldi: 
- Hepırini .Aırnavouüaıltt ge-

~odraya kadar gitt.ık, devşırnıe ' 

leı den başkıı göniılhıler de ,cat· 

Bunlarla beraber dört yiız ka<Iat· 

Turnac•~ı hazretlerıle ag,.,
Mll6tafa Bayraktar ~ tanesi ıçıJI 
yenıçed bölüğüne, digerlerını ci' 

saray b~elerıne hademe dağıl
ması Jüt.funda bulundular. 

Çanı.ş imamla bunları k.onıı ' 

fU?ken koJları ÇIJ>lıık ıri wzıılıl 
gögı.islef'i döğırneli, başlarına P"" 
muktan külfı.h gıymiş askerler l<O' 

prak koğuş lı:ap!R>dan iAjeri it 
riyorlardı. 

Bir kısım yenıçenler <le önıerııı' 
de ati arın üzenne y üklediklerı Jı#' 
si 'mış koyunları ı;rnklara asılı oe' 

petler içınde sei:ı2e taşcy-0rlarÔ" 
Kışlanın ıçi giden gelen ve duf ' 

ına{jan laalıyi!'I halinde ç~ 8' 

kederle dolu idi, 
Yaııımwia bulunan çawş ~ 

{Deı;AttU """"} 



ır haftada 31 
ltalyan tayya
resi dü~ürüldü 
7 İngiliz: tayy arcıi de 

Bardiya cephe- ıHabcşistanda d 
sinde bir çeteler f aaliyetc 

değişiklik yok geçti 

üslerine dönmedi 
Londra 27 (A.A.) - Salahiyetli 

l!ıa!ıfillerden öğrenildiğine göre 
l5 ilkkanun gece yan;;ı biten hafta 
~inde İngiliz tayyareleri hava mu
htrebelerinde 31 İtalyan tayyaresi 
lahr;p etmişlerdir. Bu rakkam kal'i 
Olarak tesbit edilm~tir. Dü§ürül
l!ıüş olması muhtemel tayyarelerle, 
hasara uğratılanlar veya yerde tah-
1ip olunanlar buna dahıl değildir. 

Bu yekfından 10 u Yunanistan 
6ıerınde ve 21 i de Afrika cephe
liııde düşü~ür. 

A.yni devrede bütün cephelerde 
tlld; İngıliz tayyaresi kaybedilmiş
lir. 

25 ilkkinun gece yarısına kada< 
lııgiliz hava kuvvetleri tarafından 
lahrıp olunan İtalyan tayyarele -
linin umumi yekılnu 416 dır. Bu
ba mukabil hava muharebelerinde 
75 İngiliz tayyaresi kaybolmuştur. 

Yunan Başkumandanı-
nın yevmi emri 

A.tina 27 (A.A.) - Yunan ordusu 
başkumandanı General Papagos, 
\'tınan muhariplerine aşağıdaki 
~el'In.i emri neşretmiştir: 

ltalyan' kamyonları ile 
lngiliz takviye kuvvet

leri gönderiliyor 
Kahire 27 (A.A.) - Bardiya ö

nfuı.de vaziyette bir değişiklik oi
ınanuştır. 

Bardiya mıntakasmdalri İngiltz 
kuvvetleri nezdinde bulunan bir 
muhabirin l>ildirdiğ!ııe göre, şid -
detli topçu atefl devanı etmektedir. 
Bazan da çetin piyade faaliyeti ol
maktadır. 

İngilizlere, İtalyanlardan alınan 

kamyonlarla mütemadiyen takvi~ 
kuvvetleri gelmektedir. 

Amiral Darlan 
Pariste neler .. .. -

goruştu 
Berlin 21 (A.A.)- D..N-B. aju

sınııı. bildirdi{Pııe göre, Frawm 
Bahriye Nazın Amiral Darlan Pıı
risten Vi,iye ıelmit ,,., derhal Mıt
reşal Peten tuafıwiaıı kabul edil-
miştir. 

Amiral bundan Mnra Harbiye 
Nazırı General Hutzi&ger ve .O.
biliye Nazın Peyruton ile göriit
müştür. •Yunan hürriyet ve şerefini mü

dafaa edenlerin cesareti sayesi.n _ l!l~ife!il~lllllırP•·~~ı:;:ı.ım.e:Mlllıııı!ll 
ile, '™>mleketimiz Noel yortusu • Parti Vilayet Kongresi 
~-1ıür bir memleket içinde kut - .. .. < ı ınoı ahlfeden. devamı 
~l.a lunun yalnız halkın lstiliıdcsıne tahs.iıd. 

ltalyan zabitlerini 
eair ediyorlar 

bile 

Londra 27 (AA) - Kenyanın 

merkezi olan Nairobi'den gelen ha
berlere göre, Habeşistanda İtalyBll 
hakimiyetine kaqa mukavemet art
maktadır. Halıeş çeteleri ile İtal -
yan kuvvetleri arasında mütema -
diyen çarpışmalar olmaktadır. İn
gilizler, İtalyan Jınkiıniyetini sarı:
mağa çalışan !Habeşlilere mümkün 
ol.an bütün yardımı yapmaktadır -
lar. • 

Bir habeş çetesi, İngilizlere esir 
edilen birçok İngiliz zabitleriırin 
üniformalarını göstermişlerdır. Çe
teler Mega'daki İtalyan komiserini 
de esir etmişler ve hamil olduğu 
vesikaları almışlardır. Bu vesi.ka
lar en yakın İııgi.liz asken ma -
kamlarına teslim edilmiştir. 

Yugoslav kabinasinde 
değişiklik 

&lgrat 27(A.A.)-D.N.B. başvekil 
'fivetkoviç, refakatinde devlet na
zırı Konstantinoviç oldu!u halde, 
dün Hırvatistanda Kupinazdaki 
ikametgahında başvekil muavini 
Maçeki ziyaret etmişlerdir. Sanıl
dığına göre, bu toplantıda, kabine
de yapılacak bazı değişiklikler gö
~ülmüştür. Sloven partisi şefi 

Kulovezin yeni hükfunete gire -
eeğ'i zannedilmektedir. 

,.... , ~ ' .- • • • .. ı 

_General Papagos sözlerıni şöyle. BEYOGLU_H~ININ DİLEKLERİ Eski Deniz:bank erkanı 
hıtirmiştir: Mecıdıyekoyünde umumi bır bel& in.. 

•AU h . ·nı be be d. ı.ıası, Hosköyde bir hamam Y•Pımaaı. hakkında yeni davalar 
te . a. ~ızı e ra r '.r ve gay- hastahaneerde köylülere paviyonlar a;y- • . • 
tlerınızı takdıs edecektır.> rılına.~ hastaların iyi olmadan tabun.'11 Eski Denızbank erkanından ba-

G öt Ü r Ü len eşraf edilmerneıerı, Kasırnpaşaya bir ildru:i zııarı hakkında .satye. davasın-
Aı· 

27 
A Belediye doktoruverilmHi, Kasımpaşa dan başka muhtelif suçlarla yeni 

e ma ( .A:>-:- El':" umumi deı-esinin kapalılmas~ Mcormvenltöy ve 
ııuuyet nezaretının dun akşam Hasköyün .sivrisinekle mücadele mıntıt.. tahkikat ve davalar açilmıştır. Da-
~eşredilen tebliı;i: Gündüz, mem- kasına ithali, Mecidiycl<öyünde ve Ka- valar tevhiden görülecektir. Bun-
1elr.et dahilinde &ükim içinde geç- am~da birer illı: mektep İZ1i8S4 Gala.. lar şunlardır: 
llıiştir. tada bır saMt mck:tebi t< <isi, Medd.iy&- Vazüeyi ihmalden suçlu; eski 

llalyanlar Ergiriden firar eder- köyündeki iki çeşmeye terkos suyu ve- müdiri umumi muavinlerinden 
it h 1 k r!lmesi, Mecidlyeköyündeki Hamidiye Hamdi Emin, avukat Suat Şatır, 
•n. re ine o ara Yunanlı eşraf- si'\'u yollarının tamiri, Kasımpaşaya 

taıı 49 kişiyi beraberlerinde gö - kadar otobüs l,ılettirildesi, Okıneydanı.. Neş'et Akol. 
tlirmüş!erdir. Bunların arruunda nın ağaçlandırılarak burada ziraatin Mernuryiet vazife;;ini suiistima1-
•Vukallar, tüccarlar, doktorlar, ec- men'i, evvelce konulma•ı kararlaştınlan den: Müdiri umumi Yusuf Ziya 
~eılar, papaslar ve bir kaç da lılmbaların Kosımpaıa, Hasköy ve Ga- Öniş, muavinlerinden Tahir Kev-
\' laladaki yerlerine bir an evvel asılma-

ahudi vardır. sı, Ka.ımpaşada yoksullar yardım kolu- keb, Cemil Arıkşan, ihmalden suç-
YUNAN TEBLİÖİ nun yeniden te,,is~ Kağı.Uıane köylüle- lu: Murat Güney, Baha Değer. 

Atina 27 (A.A.)- 161 numaralı rin.in arazi tak,;it bedellonnin uza1.ıl.ma- Maznunların bu sabah birinci 
te. mi Yunan tebliği: sı. musevı müesseoelerine Türk memur- sorgu hakimliğinde sorguları ya-

'Jahalli muharebelerden sonra, lan alınmasının temini, musevilereı pılmıştır. 
tıtaatıntı'Z düş ... ııarun yeni mevzi- Ti.ı -.ı;-e konuşmalarnın hatırlat.ılması. 
ltrini işgal etmişlerdir. Bir çok BEŞiKTAŞLILAR!. DlLL'.KLıillİ --A---,----.-.-.-1--
e,ır alınmış, mühim miktarda mal- Hayrettin iskelesindeki umumi SK~r gozı e 
~•rr.e iğtinam olunmuştur. mecranın tanzimi, mektep ve süt 

KORFU BOMBARDIMANI çıocukları clipanerine bir bina in-
Atina 27 (A.A.)- Alınan son şaı, Beşikti!§ stadı civarına ve Ku-

h b İ rw;eşıncye birer umu.mi heliı ya-a erlere göre, Noel günü tal -
hnların Korfu üzerine yaptıklan pılmaı, Orak:öy deresınin temiz-
L ~ lenmesi, imtihanda muvaifak ola-
"8Va bombardımanı neticesinde 
21 kişi ölmÜ§ ve 30 kişi yaralan _ ıınıyan talebelerin bir sene ookak-
llıııtır • !arda dolaşmamııhın için mektebe 
'• __ - - - - - - • hiç olmazsa saınün sıfatile devam 

aı.v.ıxı.K.A.A.LWWCU 1ar D I> ının temini, ikilitaşa yol ya-
a sif miidafaa tec~ü- pılması, Be§iktaştan ortaköye ka-

beıi hazırlığı dar olan mekteplere giden tale -
beler için mektep saatlerinde hu
susi tramvaylar temini, Ortaköy ve 
Beşiktaş iskelelerine mektep sa -
atlerinde fazla vapur temini, Maç
ka tramvayının Beşiktaşa kadar 
temdidi, Dik.ilitaşa elektrik cere
yanı verilmesi, yabancı propagan
da fileti mecmuaların mekteplere 
girmesine mani olunması, Beşik
taştaki tütün depolarında, fabri
kalarda emzikli kadınlara mahsus 
daireler tesisinin temini. 

Büyük pasif müdafaa tecrübesı 
İo;in bu sabah da viliyette bir top
lantı yapılmıştır. Tecrübe kurban 
bayramından sonra olacak ve ne 
Btıretle hareket edileceği hakkında 
Vilayetçe halka beyanname neşro
lıınac·ıktır. 

Bir kamyon 
so cak ortasında 
kısmen yandı 
'I'a"la kalede 52 numaralı ma

gaza sahib. Va~e ait 2084 plakalı 
l\amyon dün akşam divanyolundan 
ge~ ken kamyonun eksoz boru.su
na ve ccülen lastığin parlaması 
ile k 'Tl;on yanmağa başlamıştır. 
l<::amy on Kısmen yandıktan sonra 
Y€tışen ı fa,ye tarafından •öndü- 1 
rü· :ışt.lr. 

12 dilenci yakalandı 
DG.ıkü y p._an kontrollerde B~

>'azıt Emine "'• Galata ve Beyoğlu 
Bemt!erınde 12 dilenci yakalanarak 
haklarında takıbata bas!amlmlj • 
llr. 

EYÜPLÜLERİN DİLEKLERİ 
Eyüpte gece ve gündüz bir he

kim bulundurulması, dispansere 
beş yatak ilavesi, doğum evi ve 
hastane inşısl. bir cankurtaran o
tomobili temini, talebelerin meok -
tep zamanı kahvelerde oyun C'j

namalarına mini olumnast, oto -
hüslerde talebeye tenzilat temini, 
Kırk.çeşme sulıırımn akı tı lmesı ve
ya yerine terloo& çeşmeleri yapıl -
mas>, bir kömür deposu yapılması, 
İslıimbcye bir polis karal«Jhı ih
dası, EyUpte bir evierıme meıoour 
lıı.,ıtu ihdası. 

Bundan --- bya - 1 
yet verilnriştir Bugiin saat 14 de j 

tocılantı )' ap acak ve gen ka-

( 1 inci sahif~den dc-vam J 
Arnavutluk harekatında, şimdi 

İtalyan ordusu aleY'hine yeni bir 
unsur daha peyda olın uştur: Arna
vut vatanperverleri, İtalyanların 

mütemadiyen geri çekilmelerinden 
cesaret alarak yer yer teşkil ettik
lrn çetelerle İtalyan cephesini ar
kadan vurmağa çal~aktadırlar. 

Çeteler Tiranın içine kadar sokul· 
duklarına göre, oldukça taazzuv et
miş sayılırlar. Araziyi, İtalyan or
dusunun erzak ve mühimmat de -
polarının mevkilerini, hava kuvver
lerinin yerini ve vaziyetini iyi bil
mesi lazım gelen bu çeteler, İtalyaıı 
ordusu için ehemmiyeti gittikçe 
artan bir tehlike teşkil edecektir. 
Şimdi de Alınan ordusunun yar

dımından tekrar bahsedilmekte -
dir. Eğer İtalyanlar milli şerefle -
rini hiçe sayarak, bu yardımı ka
bul ederlerse, Almanların ne su -
retle Balkanlara sarkabileceği ay
rı bir tetkik mevzuudur. Fakat or· 
tada henüz Almanlar tarafından 

girişilmiş böyle bir teşebbüs yok -
tur. 

Bardiya cephes;ne gelince, bu -
rada şimdilik ihzari muharnbe ha
rekatının devam ettiği anlaşılmak
tadır. Topçular birbirlerini yokla
makta, tayyareler istikşaflarla 

ıııeşgul olmaktadır. Her iki taraf 
mukadder anı bekliyor. 

l.ı.n kazalarının dilekleri okunacak
tır. 

Yeni idare heyeti seçimi yapı -
larak 940 ~esine niha) et ve
rileceJ<_tir. 

içindeki 

Hadiseler 
(Bu yazmm metirueri A:rıa
dolu Ajansı lıülıe.tl.erindeD 
alınmıştu.) 

Telhis eden: MUAMMER ALATUS 

İsvi~eden &'elen haberlere &• 
re, Sovyetlerle Almanlar arasın
da münasebetler &ittikçe gergİll
leşmektedir. 

BudapeştOO.. bildirildi(pne P
re, Almanlar lllacaristan yolu ile 
Romanyaya miihlıll kuvvetler se"P

ketınektedirler. Bu iki haber ara
ııwıda müAasebet göriilmektqdir. 
Sovyet - Almu. gerginliği, demir 
muhafızların komünistler aleyhin
deki hareketlerinden ileri eel -
mektedir. Sovyetler, bu hareket
lerin Almanlar tarafından ilham 
edildiği mütaleasındadırlar. 

Romanyada hilen 150 ili\ 298 
bin arasında Alman kuvveti mev
cut olduğu tııhmin edilmektedir. 

Yine İsviçre mehafilinde söy -
lendiğine göre, Balkaıı.larda vazi
yet sür'atle bir neticeye doğru git
mektedir. Bazı müş:ıhitler, Alman
;y&J)rn önümüzdeki günlerde Yu -
nan harbine de müdahalesini bek
lemektedirler. 
İNGİLTEREYE NOELDE BİR 

HÜCUM BEKLENİYORDU 
Noel esn~ında İngiliz sahille -

rindeki muhafua kuvvetlerinin 
bir misli arttınlınış olduğu şimdi 
bildirilmektedir. Çünkü Noelde 
İngiltereyi istili teşebbüsleri için 
hava şartlan çok müııaitti. Denls 
gayet sakindi, btttiiıı Manşı kalın 
bir sis tabakası istilA etmişti. İn
gillı ordularının mümtaz kuvvet
leri otomatik sı1ahlarb plajlarda 
dolaşmışlar, sahil yollarında sey
riisefer çok sıkı bir nezaret altına 
alınmıştı_ 

Bununla beraber, istiln hareketi 
olmadığı gibi, hava muharebeleri 
de olmamıştır. 

KADINLAR ORDUSU 
Kadınlardan müteşekkil bir kü

çük ordu şimdi İngllterenin cenup 
sahillerinde bir şehirde gemi inşa 
etmekle meşguldür. 16 ile 30 yaş 
arasında bulunan bu kadınlar iki 
aylık bir kurstan sonra, işe başla
makta, ufak tipte gayet sür'atli 
gemiler inşasında çalıştınlmakta
dırlar. 

RUZVELT NE SÖYLİYECZK? 
Amerika Cumhurreisi Ruzveltin 

pazar günü radyoda söyliyeceği 

nutuk hakkında, gazetecilere be -
yanatta bulunan Ruzveltin hususi 
katibi İrli, bu nutukt:ı Cumhurre
isinin İngiltereye yardım hususun
da tasrihatta bulunacağını, fakat 
rakamlar beklenmemesi !hım gel
diğini söylemiştir. 

Rnzveltin kongreden, umumi 
menfaatlere hadim hususi teşek
küllerin hükumet kontrolüne alın
masını istiyccektir. 

İngiltereye yardım ~enişletile -
cektir, Amerika Bahriye Nazırı 
Knoks İngiliz Bahriye Nazırı A
leksandere Abraham Lenkolnün 
iki resmi ile birlikte bir mektup 
göndermiştir. Nazır bu mektubun
da bilhassa diyor ki: 

.Bugün, İngiliz donanmasına il
tihak eden Amerikan torpito muh
riplerinden birine Lenkoln adının 
verildiğini memnuniyetle öğren • 
elim. Bu vesile ile size Abraham 
Lenkolnfin iki portresini gönderi
yorum. Bunlardan biri sizin şah
sınıza mahsustur. Diğerinin tor
pito muhribinin subaylar salonu
na a.sılmasmı tensip edeceğinizi 
ümit ediyorum.> 

Dün akşamki Radyo gazetesi, İs
panya Hariciye Nazırı Serrano 
Sunerin Tancaya gideceği haberi
nin si~·asi mahfillerde alaka uyan
dırdıi\mı bilclirmistir. MalUmdıır 
ki. Tanca milletlerarası bir saha
dır .Anlaşılan İngilizler, hpanya
nın 'hu mınta'kayı t8hkim etmeme
si şartilc. İspanya- ı~hine hir an
lasm1"a meyil gö~eriı..·orlarth. 
Halbuki İspanya hiikumeti, Tan
ca}a iltica eden İtalyan denizaltı 
gemilerini himaye etmiştir. Bu 
suretle İspanya anlaşnınyı reddet
mis demektir. Bu sebepten İngil
ter~, İspanya ile ticaret muahe -
desini geri bırakmıştır. Amerika
lılar da İspanya ile kredi muka -
velesini bu sebepten geri bırak
mı•lardır. Bazı kimseler, bu vazi
yette l511anyanııı mihnre eeıılt 

.. bir tiıbiiycti.ııi sezmektedirler. 

Almanların 
Roman yadaki 
tahfidatı .. 

( &lonoka!eden deoom.) 
deki menfaat milli.Jıazası, hazırJ..ıiı. 
gü.ıı.deııgüne ba4döndıirüdl bir f&
kilde artan İngiltere br§mnd.a 
yapayalnız ve Avrupa. lut'a.sında 
nıahpıu kaim.ası endişesinden dai
maktadır. Ayni zamanda Soyyet 
Busyanm da Almanya için daimi 
bir tehlike ve korku mev:ı::uu tq
kil ettiğinden şüphe etmemek p
rektir. Alman:ranm ı... korıa

zayıfladığı ve y<ıruldaju bir güa
de herhangi hir Sovyet müdalr.a
lesiııe marw: kalmak korkusudm.. 
Almaaya bunu önlemek ve Sovyet 
RusyaY.ı hem ~eğinde balundur
mak, hem de zengin ve iter türlü 
hayat ve maden maddesine salıip 
Sovyet ülkelerini istismar etmek 
için Moskova ile ittifak eylemek 
yolunda büyük. gayretler sarfet
miştir. Bugüne kadar buna m11 -
vaffak olamıyan Almnnyanın İn
gilterenin Avrupa kıt'ası üzerinde 
harbe başlamak için iktiza eden 
hazırhklaruu tamamile bitirmesi
ni beklemeden: 

a- Sovyet Rusya korkusundaa 
kurtulmak 

b-- Dünyayı harbe sokmak 
e- Sovyet topraklarındaki ma

den ve hayat maddelerinden isti
fade eylemek 

d- İngiliz kuvvetlerini dajıt
mak, Avrnpa milletlerinin limit
lerini kırmak 

İçin geni§ öl~de bir harekete 
geçmesi ve selimetini dünyanm 
umnmi karı§lklığmda araması ih
timali kuvvetlidir. Bu takdirde şu 
ihtimaller tabıkknk edebilir: 
1- İtalyayı İtalyan karalarında 

kuvvetli bulmıdnrabllmek için 
tedbir almak 

2- İtalyan - Yunan harbine 
ınüdahale eylemek 

3-- İ?gili.z - ~ovyet teşriki me
saisine mani olmak içia Bali. _ _.._ 
larcla harekete geçmek 

ol- .Japonya ve Amerikayı har
be girmiye mecbur kılmak 

5-- Romanya - Macaristan - Slo
vakya - İspanyayı da kendi. safm
d!- harbe sokmak. 

Almanya, tekbaşma İngiltere ile 
Avrupa kıt'ası üzerinde harbet -
mekten korkuyorsa herhalde sür
atle bo planı tercih ed~·:ek ve dün
yayı biribirine tutuşturduktan 

sonra şarkta talihini deneyinceye 
kadar garpte yalnız miidaafayı ve 
İngiliz adalarını bütiin hava kuv
vetlerinin imkan ve kabiliveti ile 
tahrip eyleme ümidini muhafıısa 
edecek demektir. 

Bu takdirde garpte her türltt 
mukavemeti yenen Alman ordusu. 
harbe sokacağı İspanyayı Cebe
lüttarıka saldırtacak, İngilizleri 
kısmen burada meşgul edecektir. 
Kendisi de Şimal ve l\fanş deniz
leri kıyıların•lan herhangi bir ih
raç hareketine mini olmanın ted
birlerini alacaktır. Vişi Fransasını 
tazyik altında tııtacak ve Fransa
nın Akdeniz sahillerinden herhan
gi bir harekette bulunulmasına da 
fırsat bırakmıyacaktır. İtalyayı, 
İtalya yarımadasında kendi kuv
vetlerinin de yardımı ile ayakta 
tutmıya gayret edecektir. Bu şe
kilde Avrupanm tamammı hükmil 
alhnda bulunduracak Alınaııya 

Balkanlarda da kendisine klUfl 
koyabilecek kuvvetleri dağıtmak 
ve İtalyan hezimetini durdurmak 
sevdası ile Yunan - İtalyan harbi
ne müdahale edecek Ye bir an ev
vel neticeyi almak, Yugoslavya, 
Bulgaristanı da hökünı ve nüfun 
altında bulundurmak istiyeeektir. 

Bunu takiben veya bu hareketle 
bir arada Romanyada tahsil ettitl 
ordu ile Rumen-1\Jacar-Slovakya 
ordularından da istifade ederek 
ve hı.ita onları ileriye sürerek ce
nubu şarkiden ve kendi orduları 
ile de simalden ve Polonya bölge
lerind~n SoV)·t-t Rns~·eya tevec
cüh edecek. avni umanda Sovyet
İngiliz beraberliğine ve İngiliz d• 
nanTTJas1n1n Rnc;yaya yardım1na 

mani olmak istiyeeektir. Bu sıra
da Japonya ve Amerikanın da 
harbe girmesi zaruri olacaktır. 

Ancak: 
- Almanya İngı1tere il~ hBTP 

halinde iken bir de Sovyet Rusya 
ile nasıl harbeder?. 

Suali vardır ki bu mal fithakib 
mantıkidir. Ancak, harbin biltthı 
se1ı:in.e ve battA ba;ıla111ıu;ına ma&-
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ZeYk alenılerinin hazin neticeleri 

TecrO 
b z 

esiz, m sum 
ızl' r n sıl 

.. -ürülü or? 

'
-Röportajı yapaa :-

1 HALÜK CEMAL 
1 

ETvelfı:J kıqmlenn hül.i.sul: 17 yaşın.. 
~ I....Amia isminde bır kız, babasının 1 

öli.unü imerine Kız Sanat mektebini bı-) 
rakarak annesile kardeşini geçindırmek 
için bir tabri.ka:ya ciriyor. Fabrikat.ônin' 
ıımç )'llkı§ıklı ortaıı Ziya bu tecrübesiz, 
masum kızı bir ~ kandırarak Mulm. ' 
rujc aöltirfryor. Zavallı Lamia ilk deta 1 

gırdığl bu alemde çalgı, içki vç yanın -ı 
d~ki ıenç adamın siyah rö-ı.Ierinin teııi.

rıle lrendıni k.ayb$tmlıtir. Ziya Beyin 
kolunda oradan çıkıp bir otomobile bi-1 
ni,yorlar. LAınla bundan ııonrawu I>ı. 
söyle anlatmaktadır: 

Otomobilde ııe oldu? Nereler • 
den ıı~,;tik. Bunu da bilmiyor -
dum. Yalnız bir aralık kızıl ı~ıkh 
bir odada göğsümde, dudaklarım
da tuhaf bir temasla gözlerimi. 
açtım. Bir karyolada Ziya beyia 
kollarında yatıyordum. İçimde bir 
yangın daha koptu. Bir in için 
kendime gelir gibi oldum. Ani bir 
itiraz tuğyanı ile: 
•- Bırakın beni!.• diye baykı

rabildim. Fakat cO. : 
•- L5.n1ia.. Benim Li.miam! •• 

diyerek ateş dudaklarile ağzımı a
levden hır kıskaçla kapadL. Bn ı 
nafile mukavemetim de eridi. 
Yaralı bir yavru kuş gibi çır

pınırken kollarım hafif hafiI ya
na düştü. Siyah gözlerinde eriyen 

gözlerim yavaş yava§ kapandı.. 

Artık biç .. hiç kendimde değil -

elim!. 

* Sabahle~·iıı gözlerimi açtığım 

zaman gördü,-ünı manzaradan ev

vela şaşırdım. Bir saniye için bir 
şey anlıyamadım: Tanımadığını, 

bilmediğıın bir ~erde, sii 1ü bir o

dada yapyalnızdını. Odanın içi 
karma.karışıktL Bir yanda man -
tom, çoraplarım, iskarpinleJ"inı .. 
tılınış duruyordu!. 

Üstümde yalnız dekoltem kal -
mıştı. Onun da ba~ları kopuktıL 

Başıpı müthiş ağrıyor, vücudüm 
ezilirces.ine sızlıyordu. Ağrımın i
çi tuılu bir pQda ka\'ruktu!. 

Birden titredim: Burası benim 
evim, temiz yuvam olamazdı. Kar
şınıda anneciğim, masum karde-

Üç mcbuıun masunİ· 
yetlcrinin ref'i istendi 

( 1 inci sahifeden dcram J 

ıim yoktu_ Yatağım h~r geceki 
genç kızlık ~egiııı degildı!. 

O va.kit aqamki sahneleri bi
raz hatırladım. İçimde bir şimşek 
çaktı. Çılgın gibi yorganı fırlata
rak karyoladan fırladım. Kapıya 
koşacaktım. Dizlerim tutmuyordu. 
Oracığa ,halının ü~tüne y1k1lıver

dim. Ebediyen kaybettiğim se~·i aıo 
laınışlınL Yürukoynn yere kapa
ııarak hıçkıra hıçkıra ağlaınağa 

ba~ladım!. ' 
Ben burada bir hayat vermiş, btr 

genç kızlık öldürmiiştiim. Bu mü
levves yatak ııerfimin katili ol -
muştu. 

Ah ben Ziya beye nasıl kanmış bo 
raya gelmiştim?. Ak5am brirto, 
içki benliğiıni zehirlemiş. alev a
lev siyah gözler varlığımı yaknııt .. 
t:L Fakat ne bilirdim ki irademi 
alan kadehler, mevcudiyeti mi de 
çürütecek, e yumuşak gözler uğnt
na ben çi~ek gibi tertemi• on y .. 
eli yıllık bir ömür verece~im'. 

Ve yine nasıl ta hın in cae\ı 'lir • 
dim ki •Ü• nun nıii~fik aliı';ası, 

tatlı sözlen bir hayat ıehirlemek, 
bir namus çiğnemek içinmi ?. 

Ne yazık bunları şimdi anlıyo.,... 
dum ve artık herşcy ınaz:i olmuş
tu?. Şimıli her geren dakika katil 
hakikati bir kat daha bütün acı
lığile meydana koyuyor, boğazımı 
yırtan hıçkırıklar gö~ümü par • 
çalıyar:ık geliyordu!. 

Yana yana, boğula boğula a~ 

lıyor ve: 
c- AnneciJtim .. Annrdğim .. Gö• 

me kızının halini e mi? ... diye d&
vüniip çırptnıyoı·dum. Şin1di nn
neciğirıin dif:1cri dibinde <llmak., 
katıla ,katıla ai-lıyarak Jıer ·eyi i-
tiraf <'fnıck ve: 
•-Anneciğim beni 1.ehirJ"dile-r. 

Kandırdılar .. ÖlıHircliiler. Ben •e
nin, hahamın kı11 değilim artık!.• 
di)·e ayaklarına yüz sfirmek bti -
yordunı!. 

·Sö~·leyin gen~ kızlanı .. HPp an
neciklerinin kızı olarak kalsınlar. 
Benim gibi olmamak, ömrünte 
hu:·kınnnmak İ("İn yabancı bir U"

kckle yal111z kalmaktan ka!'ınsın
Jar .. Gözlerine bakan muhteris si
yah, yeşil gözlerden kaç"1nlar .. 

(Devamı var) 

Sinan Teklioğlu, Zonguld:ık mın- Saat 18.00 Program ve memle -
takasında ölçüler ve ayarlar mü - ket saat ayan. 
fettişi iken, ''azife halinde hakaret 18.03 Müzik: Radyo cS.mng. ka 

etmekten suçlu gösterilmektedir. arteti (İ. Özgür ve Ate, böcekleril 
Ferit Celiıl Güven Adanada çı - 18.30 Müzik: Radyo sa:ı: heyeba 

kan cTürk sö~ıi· gazete>ının sa - den saz eserleri. 

hibidir. Matbuat kanununun 21 in- 19 00 Müzik: İstanbul kanto " 
ci maddesine muhalıf olarak, ga- türküleri. 
zetesinde çalıştırdığı muhabır ıçin 19 _;;0 Memleket saat ayarı ve a-
vilayete beyanname vermemekten 
suclu gösterilmektedir. jans haberleri. 
Muğla meb'usu ve cCumhuri - 19.45 Müzik: Muhtelif aşrkılar. 

yet. gazetesi sahibi Yunus Nadi 20·45 Müzik: Muhtelif şarkılar 
için, İstanbul müddeiumumilığin- 20.15 Ra.dyo gazetesi. 
den gönderilen yazıya göre, bu ga- 20.45 Temsil. 
zetenin 7 /11/940 tarihli nüshasın- 21.30 Konuşma (İktısat saati). 

da, Peyami Safa imzasile •imti - 21.45 Müzik: Radyo salon osk.,.. 
han• başlığı altında çıkan bir ya- trası (Violonist Necip Aşkın idu. 

zıdan dolayı, neşriyat müdüra sinde) 
Hikmet Münifin mahki'.l:miyeti bıl- 22.30 Memleket saat ayarı, ajam 

dirilmekte, ayni zamanda gazete- haberleri; ziraat, esham - tahvilit, 
nin sahibi olan Yunus Nadi halı: - kambiyu - nukut borsası (fiyat). 
londa da takibat yapıla.bilmesi için, 2'l_46 Muzik: Radyo salon ork,.. 
teşrii masuniyetinin kaldırılmast 
istenmektedir. trası programının devamı . 

Teşkilatı esasiye ve adliye en_ 23 00 Müzik: Cazband (Pi.) 
cümenleri bu üç meb'us hakkUt- 23.25/25.30 Yarınki program ve 
daki takibatın devre sonuna bı.ra- kapanış. 
kılmasını kararlaştırmıştır. ı_.. __ S tR K -E c i 

* Matbuat umum müdürü B. 
Selim Sarper ve m~avir Server 
İskit dün şehrimizden Ankaraya 
dönmüşlerdir. 

tıklan ziyade ltırsın ve hissin hi
kim olduğu giizönüne getirilir .. 
bu kuvvetli mantık suali zata ui
rar. Hele, Ahnanya ne yapacaiuıı 
şaşırdığ• vakit?. 

Ancak, yazıya başlarken de SÖJ'
lediğimiz gibi bütün bn mütalea
larımız nihayet Röyterin verdlil 
haberin sıhhatine eöredir. Haki -
katte, herşeyi bildiselerin ve vakı
aların inkişaf şekli tayin edecektir. 

.E'JEll l.ZZKI BENl<:a _ 

Halil Sezer 
Salkımsöğüt Demirkapı 
Karyola fahrikuıudaki 
Sergiyi aiyaret ediniz. 

1 ••••• •• 1 • 1 • • • • • • • • • •• 

Şehir tiyatroau 
TEPEBAŞI DK.UI 

KISMINDA 
Bu. akşam saat 20,30 4-

ABDAL 
latiklai ca•deı;inde Komeıti 

lmmuıda 
Bu akşam aaat 20,30 da 

Pqa hazretleri 
Şehrin her tanıfma o&obİİ9 ...... 

eciilmjstir. 
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YmraR: l•lrettJn F. SERTELLi No. 78 

ARŞIMIDIS mGeueHıl T. A. Ş lıllklll C•ddesi No. 30 34 

Sultanahmet bi- P. T. T. Umum ,.,üdürlüğünden : 

ıh h k k 
ı - idare fhtiyııo için 50 ton pm11 upalı zartla elı:sil!m<:re çıkarı lmJfbr. rinci SU U U 2 - Muhammen bedel 10.000, mımılıkat teminat 750 lira olup eksilbnesl 

• İkinclkAnun 1941 cwnartesi ftinü saat ll ele Ankanda evkaf aparlmanmdald 

h k • J • "' • d P. T. T. umum müdürlük •tın alma komisyonunda yapılacaktır. ı a ım ıgın en: 3 - İsteklllerl muvakkat l<min•t -ı<buz V"1& banl<a temlmıt meklubile 
kmuııl veail<l ve tsllfi muhtevi kapala urflanm o ııün saat 10 a kadM mez-

Haziııenlıı, Seyrisl!fnin ııif" me - Jıı:er .iomlsyona vereceklerdir. 

ınvru Cl!male kl!f:aletinden doiayı • - Sartnameler, Ankan.da P. T. T. levazım, t-..ıcıa yml v.Jde benm

Aksarayda Kürkçübaşı mahalles! da P. T. T. levazım ayniyat ıubeol müdür!~ bedeloiz oloralt ,,_ 

• ıVAKSİM 
Aı.turka kıemında • her akıam 

ve 20 arkadaşı SA Fi YE 
YILBAŞI GECESi 

KotiyoD '' 

Paris kongresinden sonra Avrupa 
efkarı bizimle beraberdi 

Küçükl,nga 139 No. ıu bostan mü&- _.-_11r_. ___ rı_ı_3_._ı_ı_oo_5 _________________ _ 
teciri Hüseyin aleyhine açtıjı 164 • 
lira ~ kuru§ alacak <lavamuı:ı cari 
muhakemesinde müddeaaleyb Hü
seyinin ikametgAhı meçhul oldu - 1 
ğundan bahçivan Hüııeyinin Sey
risefaln gişe memuru Cemale ke
faleti bulunmadığına dair yemin 
teklif edilmiş ve mahkemece 15 gün 
müddetle iUnen davetine karar ve
rilmiş olduğundan, yemin daveti
yesi makamına kalın olmH üzere 
gelip yukandakl ıartlan yemin 
etmesi ve aksi halde kaçınmış ad 
ve vakıaları kabul etmiş ayıla -
cağı tebliğ makamına kalın olmak 

GENÇ 
GÖRÜN MEi< 

Safiye - 30 lri!ilik lıüyilk revü - Dans - Caz -
dijıır ellencelu sabaha kadar denm edttektir. 

Masaların hemen temini. Tel: 42633 

MAKSİM- - BAR -
BundaB m toplanan Paris 1 

kon1eramı Tiiıtiyenin istiklalini ve 
tamamiyeti mülkiyesini tekeffül 
ediyordu. Karadenizin yalnız tüc
car gemilerine açık olduğunu ve 
her ilıi biik(lmetin bu deniEde bi
rer üsll. bahri telis edemiyecek -
1erini w hafi! gemilerden başka 
büyük harp geııı i!l!ri kullanamıya
eaklannı kararlaştırıyordu. 

Rusların J!1lik 'l't! Buğdan bey
Hkleri ii2erindeki himaye bakla da 
il@a edilmiş 'ft Tunada aeyrüsefer 
""1"bestiai kabul olunarak, Ruslar 
bu nehrin mansabından ma)rla; -

tırıl.m.ış idi. 
Yine bu nracı. Rusyanm Tür -

kiyedl! yed.eşen ortodoblar üze.. 
rinde iddia ettiği himaye halı:kı da 

kaldırılm.ıştı. 
Bu tarzda Çarlık Ru.syanm bir 

asırdanberi kazandığı 'l"Y 1"r tama
ınen mahvol.muş ve Osmanlı hü
kfuneti büyük bir feWrette.n ltıır

tarılıxuf idi. 

Lübnan tmtiyazlarile netice -
!enen Şam hadisesi de Fransız -
!arın Suriyeyi 10nuna kadar işgal 1 
etmeleri için kafi bir sebep teşkil 
ediyordu. Üçüncü Napolyonun as
kerini Suriyeden geri çağırmasın
da, Fuat paşanın Fransız ordusu 
lrummd•nına takdim ettiği bir mil
yon Frangıa t...iri olduğu da inkar 
edilemeuti. Her halde İngiliz re
kabetinden de geniş mikyasta il· 
tifadeler temin edilmişti. 
Osmanlı hükU:meti, Avrupa dev

letleri arasında f&hslyetini teba -
riiz ettinneğe ~adıktan sonra, 
dahili liyasetiınizde de garbin i
dare slst.emlerini ve bu mtemlere 
ait nazariy.,leri kabul edecektik. 
En kısa tabirle o zaman derhal as
ri bir şekil alacak ve idare usulü
müzü bulundul!u= asrın icapla
rıle telif etJneğe çalışacaktık. 

HalbuJU, o zaman - gıiya alıdet

m~lz gibi - bu manzumeye karşı 
tamamile şarklı olarak yaşamakta 
ısrar göstefiyorduk. Dimağlarımız 
ve kanaatlerimrz gibi, işlerinıizi de 
değiştiremedık.. 

Böyle olduğu halde, Paris kon -
greolnden BOnra, Avrupa efk~n u
mum iyesi b izim günün birinde ye
ni !iğe, ıslahatcılığn doğru gidebi
leceğimize inanmıştı. Ve uzun müd
det bu inanışla lıekledı. 

İngıltere ve Fransa devleti, o za
ıran, oımıanlı devletini - izmih -
!Alden değilse bile - müthiş bir is
tila tehlikesinden kurtarmıştı. Bu 
11ğurda ne büyük gayreıler sarfet
tiğıni, malca ve )tanca birçok feda
kirlıklardan geri durmadıklarını 

kısaca anlattığımız bu devletlerin 
bhden .her türlü yeniliği beklemesi 
pek tabii değil miydi? 
Avnıpanın, Osmanlı hii.kfunetin

d<-n beklediği hareketi biz hiç bir 
saman gösterememiştik. 

Bunun cezasını da çektik .. Çarlık 
Rusya, Avrupa devletlerinin - ta
mamile bizim lehimizde olarak -
hükümsüz ve tesirsiz bıraktıkları 
(Hünk!r iskelesi muahedesini 
Ayastafanosta yenilemeğe muvaf
tak ohnu,,t ... 

Bertin kongresinin toplanmasını 
ve Ayastafanoo muahedesile kabul 
ettiğimiz şartların tadilini yıne Av
rupanın ve bilhassa İngilterenin 

o zaman gösterdiği dostluğa med -
yun uz. 

Ne çare ki, memleketi baştanba
şa saran Cl!halet halkasını boynu
muzdan bir türlü silkip atamı -

yorduk. Bu yüzden, kapıldığımız 

büyük ümitlerden, en küçük mik
yasta bile istifade edemedik. O za
man bir İngiliz lordu: 

- Osmanlı dev Jetinin dahili si
yaseti, harici politikasından çok 
daha boruktur. Devlet adamları her 
şeyden önce bu siyasetin düzelme

sine yan; dahilde esaslı •Wlıat yap
mıya çalışmalıdır.> 

Demek suretile, ce-haletimize ve 
iç siyasetimize de işaret etmeğe 

lüzum ffemüştü. 
(Devamı var) 

AÇIK KONUŞMALAR: 

Sayııt ımeleli binbaşı Saim Ta
ner - Mektubunuzu aldım. Mu -
allim • V &mberi· ile •Vakit. ga
zetesi arosıııda geçen münakaşa -
dan ben de kura.ca bahsetmek is -
terdim. Bu münakaşa, Balkan mıı
hareberi münasebetile bazı haki -
katinin if:ıasma yol açtığı için, pek 

üzere ilan olunur. 940/233 

Fatih sulh 3 üncü llulcuk hlıklmll _ 
ğindcn: 

Fatih Abmediy•İskenderpaşa 1"& -

hallesi Aile aokak 30 numaralı hanede 
mukim iken 12//12/940 tarihinde ..,fal 
eden Fatmanm UAn tarihinden itiba
ren alacak ve borçJulannın bir ay ve 
idd iayı veraset edenlerinin Uç ay zar
fında mahkememize milracaatıan aksi 
halde "'reJı::esinln hazineye devredile ... 
<'t'ği llftn olunur. 940/99 T. 

OTELi 
YlLBAŞl Reveyorıu 
için masalarınızı tim -
diden ayırtınız. 
ATRAKSYON - SORP -
RIZ - MUHTELiF 

de faydnsız sayıl<ımaz. A 11ca1c §1L· eğlenceler, F evkalide Or-
rosını il<ive edeyim ki, mevzuu keatra 
bahsolan cVakit • • .ızPtesi, o zaman llm•m:••••••••• 
(Orınıburg) da rıkan •Vakit. ga -1------------
zetesiydi. Ve bugün 1stanbulda in- Sahibi ve neşriyatı idGTe eden 
tifar et.Mkte olan c Vakıt. 9azete- Ba~ muharriri 
riie hiçbir al4kası yokur. ETEn iZZET BENiCE 

1. F. S. Son Telgraf Matbaaaı 

YILBAŞI GECE Si 

• • 
Sabaha kadar zengin Varyete, 1'otiyon ve ~ürprlzl,.t· 

M-Iana fimdidea temini, Tel: 42?:13 

ıçın 
YILBAŞI veBA YRAM Y A!<LAŞIYOR 

Hediyeliğinizi dü.fününüz. 
BeJOtla İBtildil Cacl~de Sümer Sineması yanında ızs l'I•· 

l MO TOLA/k6!ı~e~ M A GAZA Si 
Sbiıt içiıı makbul w güzel hediyelikler hazırlamıştır. ipekli 

ft ytinlö K34kollar, İpekli Kranüar, güzel gömlekler, Şık Bobd~ 
şambr ft Pijamalar, Zarif Eldivenler, sağlam Çoraplar, eıı~ 

mendiller ve llllİr 1001 çe~it lıediyelil, eşya. 

50 vaşındaki kadınlar 
35 yatında 

görünebilirler 
Meşhur lıir cilt mütehassm ta- fıa taze ,.rrtıııeeek n pa~ -

rafından keşif ve genç hayvanla - cektir. 
rın cild ve hücevrelerinde11 Jı:e - Gündtisleri t.eru (yakwııı) T~ 
mali itina ile istihsal edilen ve kalon kremi kullanınız. Terkibin-
bir genç ku:ın tan ve saf cildinin ııleki bevadutıcı ve kuvvetlendirici 
unsurlarına müşabih olan •BİO- unsurlar, dahile nüfuz ederek sizli 
CEL> tabir edill!n kıymetli n ye- l!'ayrisaf maddeleri ihraç ve siyah 
ni cevher, halihazırda cilt unsuru noktaları izale eder. Açık me1a • 
olan pembe renkteki Tokalon kre- meleri sıklastınr VI! bu suretle cil-
mi tukibine karışhrıl0U4tır. Bu dinızi bev•1'lahp yumuşatacaktır. 
ak$am yatmazdan evvel sürünüz. Bu basit tedbir sayesinde her k.a- ~ 
Uyuduğunuz her dakika zarfında dın birkaç sene gençleşebilir 'H l\'!l! 
cildiniz, bu kıymetli unsuru mas- ıtenç kızların bile gıııta edeceği 53 

sedip beslenecek ve her sabah savanı havret bir cilt ve bir teııe il 
k~lktıC-ınızıla cildiniz daha saf. da- malik olabilirsiniz. 1 
1 l~TANBUl.. BELEDİYESİ lLl.NLARI '~ 

Vesaiti n<lkliye resm inden 165 lira borçlu 3141 pli\k~ No. lu Şevrole mar-
1
E; 

kalı otobüsün tahslli emval kanununun hükümlerine tevfıkan tahtı hacııe ahna- i~ 
rak S0/ 12/ 940 tarihine müsadif pazartesi günü saat 14 de açık artttrma sutttlle 

1 

iEi 
kurt uluş Tepe üstil btiruthon<> sokak 55 No. lu ıaraJ önünde satılacalt !an ı 

"'"[·K•o::; vaıuflar o;,ektö.lüiıü ııa.ı .. ,i I 
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Miktarı a 
L ~. E5 

Ba.9, Di9, Ifnle, Grip, B.omAtiznıa. 
~enalji. l.uıklık ft 88tlla Ağrılannm Derhal Keeet 
icabında flinde ' kate ... nebllr. T AKLln.ERINDEN SAICJNINIZ 

HER YERDE PULLU KUTULAR! ISRARLA IST!!YINIZ 

~-~ı•nıınmıuınıruırmıımuı 
TÜRKiYE CUMHURIYE fi 

Ziraat Bankası 
Kuruluş Tarihi : 1888 

Senaayetıi: 100,000,000 Türk Linw 
Şube .-e Ajans adedi: 265 

Zirai ve itcari her nevi banka muameleleri 

4 50 Kartal çalık Ahmet camii imamve h:ıtipliğı ı 

d 
4 50 Erenktıy S~3 dıyc c.·nn.:" ı imam ve hatipliğ; 

Yılbaşı için vereceğiniz en kıymetli hediye ir. 4 45 Acbadcm F•ik P. camii imam ve hatipllti e 
Bu" yük mag-azalarda satıllr. 4 50 Kanhca İskender P. camii müezzin ve kayyımlığı ılii 

3 OO Anadoluhısar Muhaşşi Sınan mücllin ve Jr.aJ)'ımlıi) • 1 
CENEL ACENTASI: İSTANBUL KUfLU HAN 1/4 2 oo Murat reıs muczzm ve kayyımııtı. 

1

, Yukarıdo yazılı hizmetler için 18/1/9'1 paaznesı (ÖDÜ - ıe do mOoebeka 

Devlet 

~~~~~~~~T~A~ş~r~a::iç~l~n~a~C~t"~n~t~a::a~r~a~u~ı:v~o~r~. ~:~~~~~ J . ..,Hhanı yapılaoaj:ındao talıplerin Kadıkö;J vakıflar mı.idiirlüğüne müneeat -11 
-; Demıry· oHan ve LimA11ları '-letme , ·"· ;,.~n Güzel Yılbaşı Hediyesi - İ Wfiil 

~ , § 

U. İdaresi İlanları § Para biriktirenlere 

1 28,800 Lira ikramiye Veriyor Muhammnn bedeli 22555 lira olan dokuz kalem muhu-hf yeraltı kablosu 
10/2/!Ml pazarlesl &Unıi saat 1~ de kapalı zarl usulile Ankarad• wiarc buuısuı

d.an Mhzı alınacaktır. • 
Bu ite sırmelı: ıstiyenl« (lfil.83) lıralık muvakkat teminat Ue bnunun 

tayiıı ettıli Vftlll1arı ve teklillennl ayni Kl>n ııaat 14 de kadu komj,yon ressli

&lne .,.,..meleri ı&wndır. 
Şarizıameler para ız olarak Aııltarada malzeme dairesinden Ha,dalpapda 

teeellllm ... ııevk ~eflitınde.a cıatıtııacalttır. \112071) 

... 
J&uı.um-> bedeli (1850) lira ola.ı (50-0) Kı. 5 m/m. lllı: örülmemlı Iord 

.,_aııt 1/1/1941 cuma g(ınü saat (l l) on birde Haydarpapda Gar binası dahi

lindeki komisyon tarafından açık eksiltme uaullle satın alınacaktır. 

1941 Modeli Pırlantalı, Elmaslı, Cep, Kol, Kadın ft ErW 

ARLON 
Saatleridir. 

Sağlam, dakik ve dünyanın en 
iyi saatleri olduğu eibi fiaüuı 
daha ucuzd9r. 
Satış deposu: Z. SaatnıaD, Waıı
bul Sultanhamam Canıcıbqı 

1 Ziraat Benbmlda laonlıuah ye ihbıırsu: tasarruf hesaplsnnda -"'"' 
u 50 liruı 1ı1lhuuınlua aenede 4 defa çeldi-at kur'a ile qaiıdV" 

plina aön ikramiye dağıblaeaktu. 
4 .... 1.000 Liralık 4.000 ~ 
4 • 508 • 2.000 • 
• • l50 • ı.ooo • 

40 • 100 • 4.000 • 
lOI • Si • 5.000 • 
12t • • • 4.800 • 
lSO • 28 • 3.200 • 
DİKltAT: Hesaplanndaki ııaralar bir ~ tç'nde llO llradııJI 
~ dü.şmiyenlere ikramiye çıktı.ıi'ı takd:rde % 20 fazlasile verile' 
eektir. Kur'alar senede 4 defa: 1 Ev 1(11. 1 Birlncikanun, 1 Mııt' 
ve 1 Haz'ran tarihler1iıııd<! çekilecektir. 

Bu ıae girmek lstiyenleriıı 123 Ura 75 kuruşluk muvakkat teminat V1! kanı•

nun tayin eltiıll vesaıkle birWde elı:sıltme iilnil saaUne kadar komisyona müra-
caaUarı Jhmıdır. han 1 inci kat. 

"Bu ile alt ııuıııarucler ltorniıl:rondaı>uaıasıı olarak dalttılmakladır. 11869 Jaı.ııilİİİııİııİmİİİİıııııİ••••••••lll!lll•••••iiiİİlll••d 
1 


