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Dünya iıleri 
ne halde? 

V ç ,anliilt bayram la- 1 
•ı.Üı•ndan •oATO Jön-ya 
iflerinda bacıJıtıimıa 1 
noktadan ileriye en mii- 1 
tdxıriz farkı Amerilt. 1 
nua hula tekQrııniiJ. eda& 
kararlaruıJa ue AkJ• 
nudeki toaliyett..!, Fran· 
MJ vazi-yetinde bulayo
rıa. BulgariMandaki ha
reketlerin hedefi henüz 
miiplwmdir .. 

:e:-rr=· =-;; • -
)"asan: ETEM iZZET BENJCB 

Ga~etemWıı çıkınadığı üç gön

tül' ba,rram tatili fosıJası du Mlll

u okuyttcularımı.zla beraber clüıı.· ı 
1 a i~lerini 11m i 'bir fcldlde p
dcn i;cçirmek faydasl:ı elmıyaaak • 
w-. llu arada ,eni oftıalarile: 

Tobruk'ta büyük 
İngil · z ta idatı 

a- İJ:ııiliz - İtulyan harbi 
._ YWlan . İtalyan harbi 
e- İngiliz _ Alman harl>i 
BulU.llduğn ıJbı Ameri'.kunın n-

ıüyeti bıaşta olmak üure iu.kipf 
eden poletik faııliydMr ve netiee

J.u Y11Nhr. 
İııgıltz • İtalyan lrariJi Trablus-

ta :katyaııiaruı iıdıiwımın.a doğra 
ittk~f eylemektedir. Bardi~ gi: 

devam 

lngillzl r Tobru ... unı 
erbuıda 65 ki o· 
metr H rl diler IJj Tobrak da ilabeôni ltelclemeks 

tıemr. İtalynlarm Trabhlsta esaslı 
ikinci müdafaa ye istinat noktaları 
elu THnık da ken.laıı, havadan, z 1 r hl I kıt'alar 
ile ·ıı:ııı1 ~ ve en .uMetti 
.. :: tas~ altuıdad.n:. Bn isttwat Bingazi )'Olunda 

...a d:~~Jdtiken senn. 
aoktaat aa UiJ""' • •• . • • 

ttaı711nlarm Tr.Wusta yelll_ve esas.o devrıve gezlyOT 
h bir JUlidafH yapmaları ımk:illı '.T 

yoktllr. Bing:lzi, Deme, Tnblus ve Ktiliire 11 (A.A,) - Orta şarlt 1 
Mı:,radn ~•.k mahut tabiri ile lngılız kuvv~leri umumi karar -
&:Hakiyyetüssiiyuf > lanrvcll~ gahı tarafından bugün :neşredılen 
muharebe v.ermesine yarar me-vki- resmi tebliğ.de Tobruk mıntaka -
lcr ''e mevziler mahiyetmde ka- sında 1ngıliz tahŞ'idatına devaun e-
la caktır. Trablusta ye'Ziyet bu ol· dildıği bildirilmektedir. 

•duğu gibi ~istaDda da İtalya TOBRUKUN 66 KİLOMETRE 
aleyhine hareketler kuvvetlen .. - GARBİNDE 
mektedir. Hatt6 rsyıtnları ve ma· 
sellfth yerli muvaff.akiyetlerinı bir 
İnı!iliz koluaun takviye etmb•e 
başlad1'? n ş+ıttaklen Ha-beş h•· 
tfutlurına ba .kolun ~irdiği dr son 
haberler aı·a&mda bulunnıuk tadır. 
Artık Afrik.ııdı1ki taal'ruz ve 

Kahire 11 (AA.) - Bilclırıldi -
ğine göre, Tobruk rnıntakasında 

1ngihzler hazırlıklarına devam et
aııekle beraber bazı İngiliz müfre
zeleri Tubrukun garbinde harekat 
yapU1aktadır. Zırhlı kıt'alar Der • 

(Devamı 5 inci sahifede) 

---oo---
Çimento yükla 
bir motör battı 

Buradan 
Ereğliıine 

Çan kkale 
gidiyordu 

nıukavemet kabiliyeti, daha açık 
tabıri ile hM tiirlti harp hnlyasını 
kaybeder hale girn1iş buhıwın kal
ya için Akdenizdl·ki vazi:v~1 de ~$ 
ııtamen alevhtcdir. Tekilik deıuz· 
a1tılana ko~nlığmdan ba~ka hiç 
ltir kalyan hıudum mii§nhede j 

edUnıemelrtedir. Yunan - ltalyaıı ı 
cephesindeki faaliyet de kahra -
nıan Yunan ordusunun yeni iler· · 

ianeleri dahilinde inkişaf etmek· Nuri kaptanın idaresindeki ve 
tedir. Bu c~ltede seri neticeler Yekta i&min<le bir 23ta ait 250 ton·, 
•hnmaması belki arada biT ınaha- l' 
keme mevzuu ttl•bilir. Fakat, yine . ki. -t- Ç kı. 1 E 

hık Cengiz ınotörü, ımanımızdan 1 
kü çimento yiı - ıyeı~ ana ..;a e -

lnı cephede harhetmenin .mü~ • 
1'h acıktır. Balkanların en sarp, reğlisine gıderken, yolda hamule · J 

en kışİı ve geçit vermiyen mena· sınin ağırlıı;;mdan ma~ine daire 

1 ırine sular girmeğe baslamış ve ha atli bölgesi bıu mıntak.ndır. Ynoan-
Wıır burad& adını ~m il_e:rliye- ı mule~len bu- kısmım atmağa va-kıt 
~ibnekle dahi m.cvsane ~re en kalmadan motör batmıştır. Boğu- 1 
tal ~-""'ı..~-..: ·· t 1 lan olma.ml§tır. 
L.- ikulide JlllJ•~ .... _,w:nı a:os eıre-
.-.r art ·:zttı ııız=z:::ıı::======-==============ı 
Wliyorba ~· K ar ço • 1 

ti Uer duniuldan ve U.biat 1 S A C A 
.tük t esı, p .. . t d.a '1111Jl. 
ıiö- .. nler• biraı 111 usaı 
~ ıadıktan ııolll'8 bu cep.bede 

.lillya f _. ı..:.~ .. •l"" ka•· ' 
-.zjyeü.u. utıa hızlı iJIA.6~ ~ . ". l 
.,_,taıesi ve İtalyanlann ycrlq 
•oktetMllandukları yeni hatlaruı· 
b• ıla çözülmeleri tabii bir ne: 
~olacaktır. 

bgiliz - Alrnaa b~ ise; tkniz· 
.. v• havada devam etmekte, 7eai 
)Jıtr fevkalWeliJı: kaJ'4eyleıılemeıll
teıdh'· A.Im.. •e İtftlyaa tieımizal· 
a1aı1 A~ "- A.thuttik• b· 
,.-.k 1.We afak.tefek Msı ••· 
~fler ke3'4eylemelcte4ir
a-. -Hanah Fra .. ız deai&a.ltm
.,. •• .şe1ısp.r. Ylhlan ~ 
....... '-'"hnlrarı ehnaeı ~u •NHl:a
IJ#, ki, lnmlann .I• IMW:un •en.ta-

Geçit başı 
Bulgar Başvekili yann Rusçukta 

autuk söyliyecek. Diğer dört ııazır 
da diğ"er dört §clıirde. 
~m mahut arkadaşla Bulgu 

.DleseJe1enaİ kon~uyordak da: 
_ Nectir, Bulgaristnndald aon 

w-'Yet'!. Nedir, ôa Viyanada ıe
avi, sonra Ribben trop ile l&"it
_. Japadisima ıçyiirif. No4ir, 

... .IJlitiDPs, nataktııır?. 
J)i7e sor1ham. Gülerek: 
_ Senin ~ .kadar W-

ti Balın cl.Jr;arı lllRUlllİYesinde de 
c.at ve tered~ ffl', cltesçnh 
pmdilri holde eeçstbaşı oluyor • 
Matem a. Ak ve kara ~e.cit~nda ....-• h.lktm ~·~ balıui baJi7eıC1 

d p,Q.llya.&ı yuom da bU defer i(a. ı 
(D J WD olurmuş .• 

ea.ıarl\i 5 lnci •fl."ı!Jeflc). CevaJum verdi. • • 

Milli Şef'imiz Tevkifh~neden 
• 
ır 

İtalyan or ıı
BU K l is o r -
dan rata 
çekilyor 

Yu 
sor 

nhlar ' : • 
da itı yüz 
sir aldı 

Atina 11 (A.A.)- (B.B.C.) 
Klisura kasaba~ı muvaffaJı:i

yeUi harekat neticesinde up· 

tedilm.iftir. Halk kasabayı ter
kemi! ve !>asaba yakılmış bir ; 
haıde bulun.mU§iu.r. 

Elimize 20 a.i zabit olmak ii
zere 609 esir, bir bayrak, 4 top, 
tanklar, havan topları, ınfi -
hinı nıilrtanla ~matik silalı 

lar ve bir sürü pnaim ıeçmq · 
tir. 

(Deva·1ni S inci ıaJıifede) 

i 

Trakyada teftiıte bu
lunduktan sonra per-
ıembe güaü lst nbula 

avdet buyurdular 
Reisicümhurumuz ve Milli 

Şefimiz Trakycıtlaki seylcib 
mıntakcwnı ve a$keri garni-1 
zonlcauıı tefti§clen B<>nra per-1 
,embe pnü l:ıtanbula avdet 

1 

bayurmrq/ard ",..,· f.-..:AJ.;J.;..: ,. 

Sovy l r ;e 

~ ılGr ara ı 
bir D 

Ge ~ ·ş 

ik'b ... 
dün 

- 1 

a 

'ı 
ma 

dı 

Almanlara Sov-
yetler petrol ve 
buğday oerecek 

Bunfl!lıı 20 sene evvel, Jatikliil 
harbinin en lı.arnnhk •e nn1.ik gün
lerınde 'l'ürk ormısu vo TH.rk mil
leti bir lıru-ika yaratmıştı l.i, buna 
millı tıı.rılıiıuizdc «Hirmci İnönü 
Zaferi .. Jıyoruz. 

At:ıtürkun o zaman söyledi~ 

gibi, bu 1Ufer1e kü~ik ordusunun 
başında bulunan Büyük Kuman
dan ccTiırlriin ımıkUs talihini yea
mişti ... 

O tariht.:ın bugiine kadar Türk 
nı1Jletinin görüp geçirdifi muaz
zam inkılap hadL';elerini hep biJi
yorw:. Denebilir ki, Tiirkün bu
günkü mes'ut tamıine ve mukad
tluatına işte bu «İnönü Zaferi• 
yol açmıştır ve o :ıamandanberi 
a~ıh.ın bu engin yolda hiç durma -

&rlın 11 (A..l. ) ·- )). N B a- dan yürümek(eriz. 

jansı bıldiriyor: 

Geçen ~ ilkteşrin sonlarında Müna ale Vekili-
Moskovada baş.l.ıyan Alınan - Sov- d 
yet tıcaret müzakereleııi 10 ıkınci- miz şehrimiz en 
~':u::ı:;:~n~:;:ı~:ın~:u~~- iz mire eri diyor 

(Deva1nı 5 hıci scıMfe<l.e) 

ma um ç 1 

Ceza evinde tahkikata geçen 
_üdde ~umuminin izahatı 

İ~tanbul ceı.a ve tevkifevin:de 'bir 
firar va.k'ası olmuş ve İsnıeiI oğlu 
Mustafa isminde bir katil kaçmıı· 
tu. Bayramın ikinci efuıü akşamı 
gardiyanlarca yapılan kontrolde 
1\1.ustnfanın hoğuşta olmndıgı gö

rülıniiş ve lıcmen araştırmnlara 

b .. şlomhmştrr. Fu:knt blıHin ta -
bnrriynta rağmen Musnfa hulu • 
namnmış ve keyfiyet müddeiumu
miliğe h'ldirilmiştir. 

Hiidiseye mliddoinmmni mua -
\inlerinden Cevat elkoymuş ve bu 
sabah da tevkifhanede tahkikatla 
mesug) olmuştur. 
Binanın dış cephe.sinde kule de

nilen yerin dnnııııdıın hariçteki •r
sn:. a sarlntılmış bir İJl bnlundufa 
ve Mustafnnm ipi bnyrnm z.i;ra -

retçilerinin birinden tedal'ik edip 
gece iç bah!r-cdcıı dama çıkıp bu 
ıru:retle kaçtığı beyan oluıınmştur. 
Fakat bu sabah kcndistle görüş -
tiiğümüz Cevat firarın kat'i şck-

(Devamı 5 inci sa1ııf ede) 

------00---
P rş be a şa

mı şi etlice bir 
zelzele oldu 

Bazı binalar yı ıldı, 

nüfusca zayiat 1ok 
(Yazısı 5 inci sahifede) 

a Köprü ündeki intizamsızlık 

h KöprD 35 
geç kapandı 

iş güç sahibi vatandaşlan her sabah böyle 
bekletmiye Belediyenin hakkı yoktur 

Son günler~ Galata köprüsü •· J 
hahları geç açılıp geç >kapanmmrta, 
bu da haklı itirazları mucip ol -
makiadır. Nitekim bu sabah da 
köpdi ancak saat 7 yi 'beş geçe ık&:: 
panabilm.iştir. Bu yüroen tra.m -
vayJar, oto.mobiller ve yayalar fü
zuli olarak 35 dakika Eminöoo ve 

Ka:raköyde bekleşip durmuşlar, iş 
!eri olanlar da vazüeleıine yetişe· 
~işler<lir. 

Halden mal almağa giden bir 
çok atlı, atsız seyyar esnaf bu keyfi 

açıp ka~ sebebile ayazda uzun 

müddet beklemişlerdir. Zamanın 

QOk kıymetli olduğu bir dakika
nın..b:le ehemmyH!tı buluı u u bıı 

anlarda belediyenin köprüyü key
fi aç:ıp kapatması doğru d<'ğıldir. 

Eğer Halice girip çıkacak vesaıt 

çok.sil ıköprüyü erxen açmak ve ona 

töre tedbir almak Jfızın1dır. Yoksa 

lilabab aynında vatandaşlm, işçı -
leni yanm saat atıl bırakmaga be
lediyenin hakkı yokkr. 

ÇERÇEVE 

Amerika 
NECiP FAZIL KJSAKllREIC. 

Cevdet Kerim İncedayı 
bayram günlerini tetki-

katla geçirdi .;;;~...----.;;;;;;;.;;_..iiiiiiiiiiii;;;;;;;;;;mm;;;;;;;;m;;;.;;;;; 
gitmek üzere evinden çı
kan bir adamın yolda bir 
tanıdığına ıelim vermesi 
kadar basit bir ( cmr - i va
ki) olacaktır. 

1neifu sahil ~lerinee srild:ıfaa banrhklan 

B yramhery 
neş'e ile g 

Bu sene kurban kestirenler geçen 
seneden daha fazla oldu 

Münakalit Vekilimız Cevdet Ke
rim tncedayı bayramın birin<:i gtl~ 
nü şehrim.ıze gelmiştir. B. CeYdet 
Kenm İncedayı bayram olmasına 

ı rağmen ~ehr.ımiıde üç gün tetkik
ler.de bulunm~ ve bu meyanda 
tahmil, tahliye işlerini de ehem -
miyetle tetkik etımi.şür. 

Vek.il dün Haliçteki Hav~~lan 

eezmi.ş, Denızyollapnda meşgql 

obnuş ve bilhassa araba vapuru 
haline çevrilmekte olan Halep, 
Nev'eser vapurlarının inşaatırun 

biran evvel ikmalini emretmh~tır. 
Münakale Vekilimiz pıızartad 

cqanu Bandırma yol.ile İstanbul
dan İzmire hareket edecek, ereda 
Bnıan, rıhtım ve saire Vekalete ait 
jper~ meşgul olarak WMhare ao
k.araya dönecektir. 

a diya si 
Fayda Verm di 

Bayram ırHiaucl>etile guetemizin m. 
tifar etmedi.ti son uç ıun içinde 'rrab
kıs cephesınde WirekA\ bakikrıten ~ 
bim inld9llflar &&terdi. 

Tt Sidi .Barauiden jtibaren, b~ıyan 
taa.:rru.ı barek:A\uun Tobruga ve ilerisiDe 
c&otnı hep ayni taktik d:abiliude cereyan 
~ ıöruyocuz. Bb-az da Almanl.arm 
Pransa harbinde &atbJk •tikleri taama 
1ıanma benZQ"eD bu lıattkU, motöria 
nen kuvveUırrie cterbal milstahlaım 
mevkilerin rıcaı yolJ.anD& kesmek wre.. 
\l1e buralarını muhasara etmek ve 8'11>

r. da eı. feçirmelrtir. 
(Devamı 5 inci sahifede ) 

Amerikanın demokra ... 
yalar lebinde her ıün bir 
adım daha harbe yaklatb· 
iını biliyor ve iddia .-. 
yorduk. 
Amerikanın arbk ataca· 

ğı herball8i bir adımı kaA
ına11u9tır. Amerika, birkaç 
aünden, (Ruzvelt) in son 
putkundan beri demokra ... 
yalar lehinde ,.e fiil h lin-
de harbe girmiıtir. Öyle 
bir fiil ki, kavle tekaddiim 
!Jtmit; öyle bir İ.f ki, söz.. 
den evvel vaki olmuıtur. 

Almanya Polonyaya aaJ. 
dırdığı zaman, müttefikler 
aözle harbe .rirmiı ve fiil 
bakımından tam dokuz ay 
hıırbin d!§ında kalmıtb. 
Sözden no çıkar, İge baka· 
lım! 

ı, eemiıinin bayra&'l olan 
söz, aancak eönderine ~ 
kilmif .eya çekilmcmit, 
yahut bir müddet .onra çe
kilmek üzere aaklanmıı; 
Amerika misaline nazaraa 
aemi yola çıkmıt buhma-
JW· 

Bundan tonra Amerik .. 
nıo, göreceği hçrhangi bir 
aygunam mukabele ~e taz
yik kal'flatnda, ıemiıini 
(ilin - ı harp) bayraiile 
aüslemesi; ıaabahleyin f&P
ka&ını Jİyİp memurivetine 

Amerika fiil halinde har• 
be airmiıtir; hem de öyle 
bir tiddet ve hararetle har· 
be gİrmittir ki, İngilizlerle 
Almanlar araamda herhan
gi bir anlatma temayülü 
duyacak olsa, ikiıini bir
den ve topyekun dü§man 
kabul etmekte tereddüd 
göstermiyecektir. Böylece 
elini İngiltereye, «Kraldan 
fazla kral taraftarı», yahut 
clnailizlerden ziyade İngi
liz müdafaacısı» olarak u
za tan Amerika, yuregıne 
ve kafasına hakim davayı, 
17 aylık bir nefs muhase
beGinden ıonra birdenbire 
ortaya dökmüt bulunu
yor: 

Harp! nazizma \•e faıiz.. 
maya, tek kelimeyle gnn· 
g&teriznıaya kar§ı harp! A
merikanın, mukabele, kl\r• 
ıılık, kefal t, taahbüd bek
lcrniyen her türlü yardımi-
le ha p! 

( Ruzvelt) in nutkunda 
en mühim cümle, Amerika
nın arbk Avrupada sahte 
anlaşmalara ft fini aulbl~ 
re thammül g&termiyec~ 
iidir. 

Artık, teıekkürle elveda 
10n ve H.hte sulh ümidine 1 
Artık, iftiharla aeli.m, bü. 
ttin <.ihan kuvvetlerini hak 
ve hürriyet aafınd~ birlef
ti~ ~n 5011 ve hakiki •ahla.m
ıa ! ... 



KURBAN 
BAYRAMI -B .... yrıun bitmeu~ •• , --~• 11ba.. 
fi yapbk. Bu, bi:ı:im teceliimiz, 
ç,tkcc.::ğiz. ... urban bayramım 
iatit alıatle ıreçiren inaandaj 
hatta, biraz u)'Ufukluk, tem
bellik oluyor. Bir makine dil- j 
fÜniiu ki, durmadan ,dinlen
meden, tatil yapmadan çalıp-ı· 
yor. Sonra, böyle yılda bir iki 
pıı dinlenince, o makineyi 
harekete ıoçirmeai bir hayli.. 
mütküJ oluyor. 

İtte. bizim balimu böy .... 
YOLLAR NEDEN 
B0!1:fLUYORA UŞ 

Umumiyet e yollar, bilha
ufalt yollar neden çabuk bo
zuluyormUf .. Ali.kadar bir zat, 
bir &azeter• fikirlerini ıöyle 
aöylüyor: 

Asfalt yollar yaimurda, ça
mlB'da yapılmamalı, kun.ı ba
T&da yapılmalı; aonra, asfalt 
berind- tlemir tekerlekli ~ 

Y rli ray 
ve demir 

\ lf! [ti f:3 ı \ Gi1nün meaeleai: 
, ll!jtJıı.ıtt= F . 
Ç L b. . .. ti··- a ı r aı 

1 

Yeni i • 
1 
• o 

a 
umevı 

m ıatı 
Karabük f•brikalan- , 
muda bası yeai tec

rübeler yapılıJOI' 
Jtarabük ôamir ve çelik !ahrib· 

lan istibsalAtınm tehri.mlııde w 
diğer yerlude oatıhnası ile :h.rac •· 
tının mutaV11S6ltlara bırakılmayıp 
doğrudan doj:ruya Sümer bank ~' 
rafından yap.iması. kararlaştırıl -
mqtır. 

Diğer taraftan demir ve çelilı: 

fabrikalarunıııda ray ve <tiğer em

sali tramvay malzeme8inin ~'ll 

yaptlrmıyacağı da tecrübe ?!un · 
malctadır. 

Ayni ı;uMJ.e anayiimize ve fat>

ri1lalarımızla nakil vaıııtalarımaa. 

m lüzumlu bMı deJnir ve çdik 
mamuUtm yerli ol8l'1lk bu fabriluı
:ı.mıuda da yaptlması için de tec.
klı: ft tıecırdbelere geçilmiştir. 

oa zor ır lfe a-ırıı ...-
Büyük aöm söylemek çok cWa r y 

Jaatalıdır. İhtiya$1.ı inaaıılar büyük '' 
söz söylemek&en çekinirler. a.ma 1 Sıhhat Vekaleti Boğa:1-

~ bti~ers~b;=~e".; Fükaraperver cemiyetlerine yar- içi ve Kadıköyü°:de.açıl-
.ı. hatayı Wrbç deh. tekrar et • maıını bıldır dı 
miJfu. Şimdi hnta ctti~i anla - dım arttırılıp bir dikim yurdu Doğum vak'alarınm en !azla~ 
Dlll'n" amma, işiştea &'eçttıı:t- .. J l l k dıığu şehrimizde 1941 biıtçesüe ...,...._ ve alo ye er açı c:ıca yeni iki doğum m açıbnası. için 
İtalyan ra410S11 ..,. haftalarıla Sıhhat Vekaletince beledıyeye teO-

daima şnna tekrar ediyordu: Cırmhuriyet Halk pan:.ısı vlll!yetj lı ekme1<, okul çocuklarına sıcd: 
,,.~ ·"ğ ihti- ligatta bulunıılınuştur. Bu evler-

·BnrJiya kalesinin miidafaaaı idare heyeti reisliği fakir ve kim- yemek, giyecek, .:......, ve w er 
'-' .. · · "d f ~- · kadınl la alil k kl yaçlarile ı.. ••• n yokocııılc k"-ur" - den biri Boğaziçinde diğeri de Ka-""9'zm rcJımıuın mu a aasıwoc.• sesız ar er e ere, ~ ------ ~u ~ 

!\fa ruf italyan muharriri An - muht~ç ihtiyarlara yardım için ye. odun temin edil.mi§, bu hayır ku - chköyünde veya civarında açıla • 
&ald-0 da şöyle diyordu: ni yıl bütçesinde icabeden hhs.is'\tı rumlarından yalnız Topkapı 13310 caktır. Her bin şi.mdililı: küçiilı: 

"-Bu kale :ı:aptedilemez.• ayınnı~tır. Ayrıca muhtelif semt - kilo kömür dağıtmıştır. lı::ıdrolu ve 6 şar yataklı olacaktır. 
Bardiva, •ı'dıietlı' bir hücuma f-'· . ti . . ., Buralarda kadın hastalıkları mu-, , lerd€ki ,,.,araperver cemıye erme Topkapı frkaraperver ceınıye..-

-·-·· ı.aldır.tan bir saat SOllft . .._L_ . b' -'-'-tte klar ayeneleri de yapılacaktır. ~· ~ partıce ""'"" g~ ır ,......,., • yar- nin yoksul halk çocu ını mua-
mıılavemetteıı va•geçti. 25 Din o- d.ım olunm- imkAnlan aranarak yene ve tedavi etmeleri muhitte Diğer taraftan Ha.eelı:i hastane-
sir, namütenahi harp malzemed bu cemiyetlerin faaliyet~ri idare pek iyi karşılanmaktactır. Kurum sindeki doğum kısmının yapılan 
in· "zlerin eline ge<;ti. Londra ulahata rağmen yine ihtiyaca lıe-
~ılıuatı, •ömdi: heyetince muııtazaman takip olwı- ıs ay içinde 1119 erkek ve 963 kız kabül etıoodiği görülmektedir. 
~ r malrtadır. olmak üzere cem'an 2082 çocuk mu-
•- İlltikanıet Tobruh, clİ'for. Halbuki Haseki hastanesi heme'll 
İtalyanların Libyacla, Mısır h~ 15 gün evvel loplanan parti vi- ayene etmiş ve çocuklara 431 lira- hemen Memleketimızdi! biricik 

llyet kongresinde okunan .ur ra- lı1ı: gıda ve 266 liralık iLlç ~z.i fi-
cludnnda tahşit ettikleri kn"V1'etia -'""~. mütekamil kadın hastanesi olduğu 

ılacak 
Ruıı:velt ve f ~gi terej 

J• dı 
Y a:ı:an: Ahmet ., üKrü E- ·il 

rİ. m Geçen oııma gi.ınü Arnerıka k · ıu 
rl!l!inın yet.ır.ış a t;neı ı.çtuna d N., 
reoıi kapandı ve bll' ı;aat sonra dJ . 
yet;mjş yedinci devresi ı.;t.uıııa ·ini 
beşlaılı. Eğ<>r Ruıvelt, ü-<;ür.cu d olııı 

olarak, Cumburrcısliğıne :.eçıiınlfr de 
olmasaydı, yeni d~vrenır. açıL'lıır 

siyle, iktidar , kedısiı.ı i.:;tilıW 
edecek olan Cwr.hurrei.!me, yaııl 
Wilkıe'ye devredecekti. Ejyle bd 
iktidar deği•menin Aıncrıka tarl' 
bndan İngiltere'ye yapılacak yaJ" ap 

dun bakımından ne d~rece büyilk 
mahzurları olduğu ~:nıdı daha iri g;;z 
anlaşılmaktadır. 

1&it geçmemelidir, diyor. -------------
ne kadar olcluiu bUtabi bt't elank parla da fıkaraperver cemiyetle ~- halde buraya verilen tahsisat çok 

bııın. emes. Fakat, bir •'! evvellı:i rinin son yıl faaliyetleri şu suretı. Diğer taraftan parti vilAyet ida- 82 oldug" undan dog" um kısmı bir 

Bir defa Ruzvelt, geçer. senen;~ 
aonbaharında eço:.ıi k.aybct.11if 
olsaydı, birkaç ay sonra çekılcc~ •ı:vo 
bir icra reısı olduı;und .n Avr:ır• "r 
harbine ka11ı Aınerıl:a'nın ta :.p 
edeceği polıtıka etrafıll".la t.'.uı 

yormıya bile lüzum görmiyeceklL 
Geçen hafta iradettı i büyü · nut~l 
yerine belki siyası mana ifaı1e cl
miyen bir veda nutku ooylı)ece~ fil 

ve çekilip gid~cektL Onun yı;riııe r 

geçecek olan Wiikie ise, için! atıl- ar 
dığı alemi anlamak için uz•m ıs· 
mana muhtaç oluca·ktı. Ame~ika'nıl uz 
eski Londca btiyük elçisi Kcnncı:i1 ola 
bugünkü beynelmilel vaziyeti kaf' Dü 
rayıp da Am:?rika Cumhurre:S!ığl da 
gibi yüksek bir makamı ış"al ede' sa 
bilmesi ıçın bir politika ad~mınıll croıı 
asgari iki senelik zamana ihti)acı l r 
olduğunu söylem.şt;r Amcr•u''S • F. 
bu devlPt r ; de •i<mesind•n eli tah 
ço-k mihver dev etleri ıstıfadc ede- te 
ceklerı!i. HaJ:.ıJ<i böyle olacağı 
yerde şirndı vnzıvet nedir? Arr."" d 
rika konoresu11" C'"lla gtln """1ı iÇ"'' a 
timaı. sanki eskı de"rf'nın ·~ la 
imiş gıbi dünvanın hi• bir v r .e 
alaka uyan<lırmadan gelctl g t1 

Bu lıale göre, bmm yollan 
bo~lınaktan kurtarmak obo. 
diyen mümkün ol1U111yacak
br. Çünkü. his, yollarınwn, 
alelılnwm İnfaatı, hep yaj
murda, çamwda, yanguıdao 
mal çıkarır ıibi, alelacele y• 
parız. Demir tekerlekli 'ffH:İt 
-lesine ıelince... O da ına.-I 
IGm... Arabalanmu bep demir 
tekerleklidir. 
HAYVANLARIN 
SiLAHI 

Bır Am«i.kalı ba:yTanat l)i.. 

mi, ignoeiz an yetittirmeie 
muvaffak olmllf.. Bu cins ar .. 
lar, iğneıi olmadıiı için, bit .il 
tabi inıaıu aokamıyormUf ! 

Galiba, iliın, bir ııün o hale 
selece.k ki, bütün hayvanları! 
müdaf- ai ahlarıııdan ayıra-

1 ek.. 
Fakat. marifet in.aanlerı 

taarruz JlibJ.nnd!'n ayınna.k-1 
tal 
PARLAK 
fu fESUK 

Kurltan bayramı ınw.ıouebe
tile, İıtanbul çöpciilerine, Su· 
l.eymaniyıedeki koğuılarmda 
belt:Jiye tarafmdan bir ziya
fet V<!~ilmit ! Ati yet olsun! 

Son günlerde, belediyemiz, 
çöp.;ü ere çok izzet ve ikram 
ediyor. latikballerini dütünii
yor, ınaqlarım artınyor, kılık. 
!arını, ıyafetlerini düzeltiyor, 
modern, radyolu ,banyolu ika.I 
metgaalar yır. tırıyor. Bu gi.I 
difle ıtanbulda iıtikbali par
lak iki mea ek kalacak: Diien-İ 
cilik ve çöpçülük! 
50 DAKlKA 
BEKLEMiŞ! 

Bir ga:ı:etenin b~n.w... .. rriri 
olan zat, ıöyle bir yazı yazı
yor: cTam 50 dakika tram,.ay 
bekliyen yolcu anlabyor.ıt 

Azizim bqmuharrir .. Şehir 
meselelerini aiyui maeleler 
ribi mi :ı:annettin? Bu İfe ctah
mlıııt ıı iı mez. Bot tnannay bu 1-
mak için elli dakika değil, 150 
dakika beklemek IUım ! 

AHMET RAUF 

Çıkmadıj'ı ı ıı: 

Giinlerde Dahilde 
Olup Bitenler 

* Pasif korunma komisyonu bu. 
•TUI 13 üncü. günü viliıyette top· 
lanarak büyü:lt ha va denemesi için 
_, kararını verecektir. 

* Yükııek iktıııat ve ticaret mek
tebinin 58 incı yıl dönümü ayın 

ıa ıncı perşembe gıinü mektepte 
menWın yapılacak ve gece de Talı:
.Iİm. gazinoıııında bir balo verile • 
cektir. * Halkevlerinin kurııluş YJl dl>
ııilmü 11 şubatta pazar günü me
rasimle kutlulanacaktır. 
* Köylüye; giyim eşyllSlnı ken

di elile yapması için el tezgahla -
n tevzi olııDIT\MDla bugünlerde h8i
lıınıl.actıktır. 

* Beşiktafta ikinci Yazına soka
ğında oturan kasap Halil Nişan -
taşında Mazlum adında birinin 
kurbanını keserken ayağından ya
ralarun4tır. 

* Antalyada bataklıklar kuru
tularak mühim bir ziraat s:ıhıuıı 

kazanılacaktır. * Şoför Hüseyinin idaresind~ 

iti 2374 numaralı \kamyon dün saat 
11,30 da köprüden geçerken, Kur
tuluşad oturan 28 yaşında Yanı 

adında bir gence çarparak yarala
mıştır. Şoför yakalanmış yaralı 

hastaneye kaldırılmıştır. 

* Firuzağada Hamam caddesin
de 62 numarada oturan Hatice Do
van, odasında ma.ngal yakmış ve 
bir müddet 90nra zehirlenmiştir. 
Hatice baygın bir halde hastaneye 
kaldırılmıştır. 

* Kızılay cemiyetinin eı;iti re -
islerinden Sinop saylavı doktor 
G«lip Hakkı Üstünün vefatının 
4 üncü yıl dönümü münaııebetile 
bu pazar Topkapı fıkaraperver ce
miyetince fakirlere yiyecek ve kö
mür tevzi olunacaktır. * Öğretmen yardım cemiyeti 
5 yaşını bitirmiJtir. Cemiyet çoıı: 
ffrimli çalışmalarile bütün diğer 
laırumlarına nümune olmuştuı. 
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- ötekinin artık korkıılacak bir 
,eyi kalmadığını, bir daha gelemi
yccc[;ını ıSbat edeceğim. 

Cebinden küçük şişeyi aldı, Jalıı
deıı bır mendJ istedi, birkaç damla1 
damıatlı. Cahıdın burnuna tıkadı .. 

Doktor KAtınin gozl i Cahidin 
gozlerının içindeydi. Cahit yavaş 
yav!li bayılırken, doktor bir yan
dan nabu dınliyor, bır yandan da 
lı:elıpıelerı teker teker s0yliyerek 
t.elkın verir gibı, konuşuyordu; 

-Cahlt Selim hasta ... Çok has
ta ... Ümitsiz hasla ... Artık kurtu
lamaz. .. Cahlt Selım oıuyu"r. 

(' t Yaman. m ndil ağzında bır l 
pı lor mırJdanıyor, doktor Kafi -

nın sözlerini tekrarlıyordu: 
- Hasta. .. Çok ... Hasta. .. Ölii

yor ... 
Ve dalgın gözlerle, odawn tavan

larında bir hayal arıyormıq gibi 
bakınıyordu. 

Uyumağa hazırlanırken, baytlır

ksı, kendindeıı geçerken bir boş -
luğa dalıyOl'du ve bu boşlukta ga
rip sesler, abe:nlı:.ler, prkılar duyu
yw:, biri ta uzaklarda biri: 

- Küçük hanım yavaş gel!_. 
Diye .öyleniyordu... Etrabndll 

hortlaklar ra'.bediyordu. Bunlardan 
iri muhakkak öt.:ıki, Cahit SeJ.im. 

eli ... 
Cahit Yaman. k.aHanalt, doğrul-

harekatla, son lıarekiatta İtalyanla- azalara bi.ldiril:mi§tir: re heyeti reisliği kimsesiz dullar, türlü istenilen genişliğe 90Jı:ulup 
na. nrdilderi eair miktarı S5 hini <Beşiktaş, Bey'koz, Eyüp, Top • ana.sız, baba.sız genç ~ için ço- yatırk adedi arttırılamamaktadır. 
buluyor. Zayiat, bu 1eküııdan ı.a- kapı, Karagümıiik, Kasunpıı.şa, Sa- rap, çamaşır, yün eşya ve saire Yeni mali yılda Haseki hastane -
riçtir. İngiliıı mathuatıı: nyer, Saınatya f.ıkar;ıperver cemi- dikip örebilecekleri bir yurd ve a- sine de fazla tahsisat ayrılması e-

,._ Gruiaai, orduımtHlll dörtte yetleri kendi çevrelerüıin ihliyaç- tölyeler açmak üzere tetkikler berruniyetle istenilmiştir. 
l>ir kuvvetiui kayl>etti..- diyor 1ıi, !arını ve yobullarını göz önün~ yapmaktadır. Bu yurtlarda çalı~~-
bu tahmin, biç de büyült bir batıı tutarak büyük fed8l<arlıklaria cak: ol•nlara münasip ücret venl- ç l el k • 
telakki eclibnemek lhım. meydana getirdtlderi m!iteTllZI ~ suretile himaye ve maişetleri 1 ata ca a l ye-
Bazı ajam telgrafları, İtalyaa jb~u~·t~çe~le~r~il~e~y;:;o~ksu~l;:;ai~le~ler;;;;e~·~le;:v~am-;;;;;;;tem~;in~o~lun~a~<.-&::k:tır:;. ;::;,::::::-:= ·ı' ll ,· Orta m•kte'n efkarı umumiyesinin maneviyatı- ~ r 

nı yükseltmek i~in Komada, son k 
deret'e faaliyet sarfedl!diğini ha- leyli olaca 
!>er vc.rivordu. Bu şutlar altın -
ela, bu faaliyeti mü'1!11ir kılmak 

ne zor!. 
RESAT FEYZi 

Urnumi kontrat 
yoklc:ırri.alarına 

başlarıılı or 

Ja yeni modern bir orta 
mr. p binası in ·a eltırilmi.ştir. 

Bu mektep geniş dershaneleri, b·i
yük L r jimnastık ve konferans 

sa; nunu ve a ri duş mahaJierjni 
ihtiva etmekt ·dır. Okulun g~lecek 

ders yılında leyli olması için Maa-
1 rif Ve':;iletine müracaat edilmiştir. 

Bu talebin kabul edilip bu suretlıe 
1 Çatalcada yeni, leyli bir orta mek
' 

Hitlc~ Almanya'da iktıcarn ı;e<;' 
mezdcn bir sen~ e ·el, ke"d; i n·r· ı y 
!eşik Amerika'da Cürnhı rr ı' idi. 

Nazi Almanya.>1nır. harici polm • 
Beled;ye reislıği tek.mil şu bele:~ 

gönderdıği bir emirle hei kazad.ı 
ilmnturat yoltlanıalanmn 1hm<1l e

dlhnemesinı ve tekmil ev, apartı
man, dükkan gibi yerlerde 1!14: 

yılı i~in kontrat yoklamaları.aa ~

lanılnıasını bildirmiştir. Bu yok -

lamalarda kontratsız kiracı oturt
tuğu görülen gayrimenkul sahip

lerine ve kontratsız oturanlara ce
za verilecektir. 

Dün Be§ikla~ta Yenimahallede 
iki feci hadise olmu_tur. 

Yenimahallede $•rbethane so -
KağınCa 11 numaralı evde otnran 
Artinin kızı 14. )'aşın!la Enay ile 
lı:ardc i 11 yaşında Karnik odanın 

içinde o~"arlarben mangalı de
virmt~lerrlir. Bu eanmia atcşhı üs
tünde ka)namakta olan su her iki 
kardeşin bir en üzerine dükülcrek 
muhtelif yerlerinden ağır surette 
haşlawnalarına sebep olmuştur. 

Çocukların her ikisi de Beyoğlu j 
hastanesinde tedavi altına alın -

Olca sarhoJ olarak Ycuişcbirılen 
g~crken belediye tarafndan nçı
lan bir çukura düşerek mubtefü 
yerkTindeıı yaralanmıştır. 

tep kazanılacağı kuvvetle ümit ~ · 
diln . ktcdjr. - kasınd:.ki i1<ki?fl&rı vakınd n ta• 

mışlardır. J 

Yine Beşiktaşta Yenimahallede 
Nurdanc sokağında :J9 numaralı 
evde oturan SO yaşında ElmH Şen 

Diğer taraftım kontrat yoKlarna
ları münasebetile memurlar •hşap 

kon~kların oda oda ıkiraya ıerilı;ı 

verilmediğini de tetkik edec'*1er 
dir. 

Zabıt-ı..i beled.iye talimatnamesi 

mucibınce ahşap konakların och 

1 soba fuıerinde kaynıyan suyun ü-

oda kirava verilmesi memnu old•ı-\ 

ğundan bunları kiralayanlar tec -
ziye ol ut acaklardır. 

--~,---

Bir çocuğa da araba carpb 

Cibalide Snlihpaşa caddesinden 
ıreçmekto olan Memduh Narlı ida· 

resindeki araba, Kemal Yıldırım 
adında bir çocuğa çarparak aya -
iından yaralamıştır. 

Araha zabıta memurları tarafın
dan yakalanmıştır. 

mak, bu h•yali !:ağmak, boğmak ı 
için çırpındı ... Cahit Selimi yaka
lamak istiyordu. Yakalayıp oldüre
cekti. Bütün bu hortlaklar onun a
damlarıydı, !akat olsun, Cahil Ya· 
man onların hepsi ile mücadele e
decek, baş edebilecek kuvveti ken
dinde hissediyordu. 

Doktor Kafi. kloroformun tesi -
rinde çırpınan hastanın gôrdüğü 

hayalleri ı;örünüyormuş, bu clımağın 
mü.•evveş intıbalarını anlıvormuş 

gibi, Cahit Yamanın kulağına e -
ğilip: 

- Bütiin gördükleriniz yalan ve 
hayal dedi. Hakikati yarın göre -
cek:, yarın anlıyacaksınız. Uyuyu

mız!.. Rahat rahat, derin derin u
yuyunuz!. Sizi kat'iyyen temin e
diyorum ki, artık ktbus bit!.i, ar

tık korkulu rüyadan kurtuldunuz. 
Gôrecl!Oıniz. 

Uyku yava:; yavaş bastın or, bas
tırclık<;-a ağırhşıyor, Cahit Yama -
nın gözlerinde parlak kelebekler 1 

zerine döklümeei neticesi:;·/ '1' ı:th

telif yerim h~lanmıştır. Ç ·1< ağır 

yaralan11llf olan kadın Beyoğlu 
hastanesine kaldırıhnıştır. 

---o---.-
y~ngın bu)a.runcı 

Beşiktaşta Muradiye mahalle

sınde Dergih ııokağında Sabri Bil
selin evinde mangaltlan sıçrıyaa 

bir kıvılcımla yangın çıkmış, fa
kat büyümeden aöndüriilmiiftilr. 

Sarh09luğun aonu 
Kilçükpnarda oturan Nl1ui 

uçuşuyor, sönüyor, kayboluyor'f1u. 
Cahit Yaman uyudu. 
Dcık tor Kili kısa bir zarf çıkar

dı. Etrafı siyahlı bir zarftı bu ... 
Zarftan bir kağıt aldı., okudu, Ja -
leye gösterdi .. 

Jalenln tüyleri ürperdi ve geri 
ledi .. Boğazı düğümlenmişti. Güç

lükle yutkunarak sordu: 
- Ned:r bu! 

Doktor Kafi soğukkanlılıkla: 
- Okuyunu7e! dedi. 
Jale titreyen ellerile kağıdı aldı, 

okudu: 
cRessam Cahid Selimin öldüğü

nü teessürle bildiririm. Cenazesi 
yarın evinden kaldırılarnk .... 

Doktor Kifi gülümsedi: 

- İşte kocanızı dertten kurtar -
manın çaresi ... Kocanız Cahıt Se
llinin ölüm haberini okudıı~tan 

sonra bır daha •Ö'ek.i> nden kork
ıruyacaktır. Hayali öldürdüm. A:r
tdt hayal kalmadı, kocanız ıahat 
edecektir. 

n ,,,er taraftan okulun inşasında 
büyü:: gayretler sarille çalışan v~ 
es· · :nı.arifcilerden bulunan mek
tep miidurü Mıııaffer Getrnana 

Seker tir' eti doğrudan 
dol:ruya ba iı:allara §eker 

aatıyor 

Şeker şirketi bazı toptaııctların 

b&.:ı-:a!ıara şe«cr vermemiye :r<'ı -
tenmelcri üzerine bakkallara C1C\ğ

rudan doğruya şeker vermeP,e geç-\ 
miştir. Arife günü bırçok bakkallar 

toptancıdan aldıkları fiattan daha 
ucuza şırketten şeker almışlardır. 
Pazartesi günü bu işe da.ha gen.iş 
mikyasta devam edilecektir. 

Çatalcalılar tarafından te;;ekkür e
dilıp ?.faarif Vekaletine de taltifi 
hususunda müracaat edilmi1tir. 

Diğer taraftan şirketin bu hare
ketini gören bazı toptancılar d1I 
bakkallara şeker vermege başla -
~!ardır. 

Eaki MaaT"if Müdürümüze 
Takdirname Verildi 

Kay-...eri Maarif müdürü B. Mu
vaffak Uyanık şehrimiz Maarif 
Mü<lür muavinliğinde iken Büro 
muamelelerinde gösterdiği liyakat 
ve idire işlerindeki muvaffakıyet
ıen dolayı Maarif ve'ldileıi tarafın
dan bir takdirname ile taltif edil
miştir. 

Mektuptan gôılerini ayırmayan 
Jale sordu: 

- Bunu ııiz mi yazdınız? 
- Evet ben yazdım. Cahit Se-

limin ölümünü maddileştirdim. Ce
nazesi Merkezefendiye defne<lile
eektir. Eğer bir gün Cahit Yaman, 
kendisini harap eden Cahit Seli -
min mezarını görmek isterse, gi:i:µ 

görebilir, Çünkü Merkezefendide j 
bir de mezar yaptıracağız. Ta'1ııdnl 

kocanız <'ahit Selim adını okuya
caktır. 

Doktor K.a.fi şeytani şeytani gü • 

lüyordu: 
- Bu dünyada hersey kabilu';, 

Yeni tulumba ve canavar 
düdükleri 

Vi 1:\ ·etçe pasıf korunma ıçıo 

yeniden 6 adet elektrikle mü '.t- -

harrik canavar dtidüğü alınması 

kararla~tırılmıştır. Bunlara 700 lira· 
sarfo!uııacaktır. 

Ayrıca mahalle itfaiye ekip!eri 
için de yeniden 100 tulumba sipa
riş olunmuştur. 

Müsadere olunan ekaik 
ekmekler 

Son rki ay içinde şehrimizin muh
telıf semtlerindeki fırınlarda 3520 

kilo eksil< ~ noksan ekmek bu
lunarak müsadere edilmiştir. Bu 

ekmekler Darülaceze ve diğer ha
yır teı;ıekküllerine gönderilmiş, fı

rın sahiplerine de N'xa verilmistk 

1 
kanaat getil'd.ikten soııra rahat e- j 
der, dertten kurtulur, benliğıne sa-ı 

hip olur ... Nas.ıl, bu tedavi 1181llüniı 

beğeıunediniz mi? .. Kat'i ve cez -

ri.ciir. 

Jale bir rüyada gıbi bunları din

liyordu. Eğer bu doktor Kafi deli 

değilse fl.'\'l<alade akıllı bir adam

dı ... Fakat mevcut olmıyan birini 

bir mektup ve bir mezar ta11 ile 'ı 
öldürmeğe kalkan ve öldürd;i["lr.ü 

söyliyen bir insana akıllı der"ek \ 

akıllı olduğuna hıikmetmek kulay 

değildi.. 

mfrrn kün olmıyan hiçbir şey y >İC- Endişeli endişeli doktora ~. 1 

tur ... Ben her şeyi dü.şiindfön. Her 1 Doktor bir psıkoteropi tecrübesi j 
şeyi tanzim ettim ... I!im ve fe,, de 1 yapıy'1i'<iu. Bundan ıleri gitmiyecek,. 
romandır efendim ... İlim ve fen de'tı' v .. k 

... n1LÇ ere: 
ror"an gibidir. Cahit Yaman, Cahlt 
Selimin 
mr:zar 

mezarını da gördükten, 
'aşında adını okuduktan 

sonra, onun hayatta oldLğur.a hiik
medemez artık, onun öldül!üne de 

- Poikonevrozlar'm manev<nt

larını teclavı ptmek ;·.,ımdır. De-

meıniş mıydi? 

( Deuamı Va1') 

ld.p et!l. rrcay suliıunun oha ·sı1' ., 

lıklarına" karşı bir real--.siyon ş•.'· 
lindc başlıyan bu po!itikanın is- r 
tıihaleden istıhaleye gt.-c;orek. ni- ıı;i 
hayet bütan Avrupa'yı hcgeınonY3 e 
altına alıııak yolunda hu la a ed•lıt ür 

bilecek olan sonuncu merhalefe ~r.· 
nasıl geldi~<inı r,ı•r ii. ~;az• p.,JitıV !n 

sının bu ink·ş:.f•nr!a Avrupı suı:ıo Y 
için tehlike ıı:ört•.1 Ruzv~lt, bu cere- a 
yanı önl<"l11°k iç'n birkaç d~fn ın11 

dahale etti. Fakat istihfaf ve ı.aıts 

istihkarla kar;;ılandı. Harbin eri• 
fesinde en yüksek insani h's1 il 

telkinıvle ya.,t ~ı tava.§ut ı~• ı!l ,, 
reddcdıldi. Ru~vclt b:ı enır·kıı.!ı 

il politika hayatı içıı.de yuğrıı muı 

pişmiş bir adam olduğundan ı'<' • 
tidarı yeni eline alacak bir &da!ll 
gibi telkın altıaJa kalmaz. 

Çünkü kongrenin yeni devrf' 
içbmaına baslall'~sıvle Aınerıka'dl 

ıi 
mihver propagandasından -.ddet • 

• 
lendiği anlaşümaktadır. Ruzveıtill 

AmeriJo:ayı harbe sürü'«lediği seır· 
0 

!eniyor. Amerika hülı:ümetinin fıı' 
gı1tere'ye yardnndan e-Jel herhald' 
bir sulh teklifi yapm•sı ve tı:abul 
edilmedi~<; takdi~ yardım poli· 
tiltasında devam edfll'Tl<'Si llerı süriİ' 
lüyor. Şunu söylemek. do,>ru <Y 

ıur ki, bu telki.nlere kapıla~ ~eı+ 
kalılann yil.zdt' doks:ı:ı dohzu ell 
iyi ni~t sahibi adım:lardır MiJıvel 
propagandasının bi:Nor il.letı olduG 
!arını bilın!ynrlar. 

Fakat mihver politikaııınırı bütiiJI " 
irl<'<'lHderini kmnıımış lbulunaD 
Ruzv!'lt. son nutkunda biitiln bu ııJ • 
giiınanlara e<!vap venniştır. --------

Araba Vapurile Nakliyat 
Fazle.letb 

Üsküdar - K•bataş aruında a
raba vapurları!~ son günlerde nak
liyat fa~ı,tır. Daha ziyade 
tabi ve arabalarla ka.."3phlı: hay • 
vanlar nakliyatı çok olduğımdııtı 
tadilen araba vapunı halınc geti
rilecek Nev'eser vapuru ria vak•'l" 
d.a ılaveten sefrre it J'ulacak' 

---() 

* Ga~ petrol ve benzim n mül• 
ha attnki satış fiatlannm fiat mü· 
rakabe kom yonu tarafı'löan ~ 
sık kontrolü bildirilmişlır. 



i t<rop harbi 
lEJlan: Ali Kemal SUNMAN 

v:ı: UJ)Q harbi ltu gidıfle nihayet 
utun şuna nu varacak diyOI' -

Tahrip .....-lannm ber 
çetidini kullanarak harbi 
kendi lehlerine neticelen
dirmeii diifÜDmÜf olan
lar bulatık hastalık mik
ropları yapması heaap ~ 
miılerdi. Lakin buna kar-
tı da çare yardır. 1 

şchrın balkuıı kolera) a, tifo~ n ve 
daha nelere ıkarşı aşılaıutdc ne ka
dar kola) o1dU&uııu Fnll6ız mü
tehas6ası Vcu.smı oylemişti. Mjk -
raplarlu ugraşau bu hekim mık
r-.p ha:rhinin umulan neticeyi 'er· 
atekten çflk unk oldugunu daha 
e'\ vel anlataalardaa4ır. 

Koll-UflD sını bilmİJ•• 
Yeşilaycı 

Geçenlerde, içki d ipnanla
rının Y 6fİlay ismindeki ce -
miyetleri yı lık kongreflitti 
yaptı. H atiplcr, iç ' aleyhi
ne alıp tuttular. içki kötü ıey
dir, maha hak. iç. iyi müdafaa. 
edecek de.,. iliz. lçlii içmemE.'l 
lazımdır. Bırçok ~arları var
dır. 

N~ ııaJı8lillUl olursa olswı ya -

dm18k... Harbiu daha uzus sü-
• ini soylemok fazla bir keha-
oluıasa gerek. Lak.i• INı WMlll 

rn adclede muharipler birb.irle -
ıı•r ı .. ık · şehirlenK-i, koy erıoı ~ -
(at insanlar•ı oldurmck )DflŞl• 
l.ııl ecclı:ler mi , Awwpa harbi-
~ yeni ıue&elolcriııden biri de 

• Böyle bır ual karpmt.Ja 
p ar mak lht111 geliı~e ka\ -

enleri• kar ltkh 'a7.i~ etle
gfizöaüoe l:"etirmek iktıza e -
. 
hrip , Mıtalnnuı kulkırunak 

unda hir ihtiyatkarlık göze 
ıyordu. Harp başlaımıdan ev-
"rütiilmus olan buı tahmiu
ardı: Karaull denizde ve ha
kullaıulan haı:p v ıtalarınlll 

tı. ~atı bir pil gelir 4:afi .. gi-
e e zamaıı ~ v1111ıtala-

1> 
"' finMliye bdar h~ gi&Ji tu 
k ~ yakıp :> tkm · çareleriue 

caat edilecektir. Harbi ancak 
etle ncticeJ~ ıtiirw~ Utı -

araaaeak 

uzua nıiiuaka Iara yol aç -
olaa mikrop bahsi tle böyk • 
Dün:> anrn bıiyük devletleri a· 
da yenid~ büyiik bir harp 
sa bunun az zaman içinde 
op harbine d6neceği11i hyli
er vardı: 
Eh, di) orlardı, aı t'lk kerkunç 

ahklanu ınilcroplar:ııu üret -
te hangi taraf daha ileri iİ -

harbi de o kazaRacalttR'. 
dan sonra birçok faraoziyeler 
a konu~ordu. Bula~ık has -
laruı mikropları bir kere Pa
, Londranın &ft kalabalık semt

Yerin alhnııla ve tistiitHie 
trenlerine dolan halk111 ara

yayılarsa ltueu• neticesi pek 
olacakta. ve saire gibi. 

kabil sözl«e çaltuk inana -
r da vardı. Onun için Avnı-
en salAhiyettar olanlar• 

H'ZUa dair ne d~iindtikl~ -
üylcmeleri llz11n geliy.r«lu. 
~ harbinin övle zanaedil -
gibi çabuk bir netice verece -
e hangi taraf daha çok '".~
üretir de bunları yu nıak ışt
:irişirse onun kaıanacagı gibi 
:!ria ciddi bir kıymeti ohttıdıis 
~·et erbabının verdiği nıalô • 
• anlaflldı. O ııleğiııuıer: düsht
nurada da hiıkınii kat'ı o'41u
{Örülüyerd u. Herhangi IMır 
'41~e vu"-'ı& karşı taraf içi• 
ıul kaldıkça 1nüei8ir olur. 
;ı taraf lauM& kifi dereeea 
malNHlıkça aİJH e4er. 
krep harbinııle ele han«i taraf 
.n mes'uliyetini iberille alır 

(l"ly&<:ağı akıbeti gidine k.es

de bula§ıık lıastaltk tohnm -
ı yayntakla zafore ereceii kul· 
ıa diişerse silallmı• umııluju 
~apmadiğıw görecektir. Çüa
ıikrop meçhul delildir. Bir 

otomobile 
D da • • 

rı -
Fakat, o günkü kongrede, 

bir doktor garıp bir lal etti. 
Galiba, bu zatta, biraz da 

espri yaPF.fa/ı merakı vardı. 

Zorl 
bn 
lo k zın mace Si Dedi ki: 

Londr .. gaz ieı mı C\ w.lce çok 
meşgul aen oa lılo k d'vası 

ıu-tıcelelllllJi. Mıı; Bı adı 

dekı bu kız Lond an n ıle el n 1 
kım elennden Norman Ve r ılP 
'lor~ \ e) ı.tec .isminde 2 b radcrdeıı 
davac!dır Evvelce bunların ) anın-
da çalışmış olan bu dak ılonwı ruıt
h maccrASl oldugund n mah.k-e.m.._ 
de 00 u;edılen kızlardan<iır. Bu ıkı 
b 1 ader daktılo u z rla of.o!l obıle 
bındtf'1erek gotunnu.şler, onu hur· 
rıyetıodcn mahrum tmıo;J rd1. 

Vak va sebep udur: 
Bu bu aderl~ro(>n bınnın Gt"nes 

ismiOOe bır dt"lıkanlı oglu vardır. 
Bradley ıle k('ndısi bır zaman se
vişmişlerdır. F&kat eonra ay:-1lıy01"

lar Fakat gene bırbtrlcnnın ı ı
nı bırakmamışlar. Amca ıle babıı 
da oğullarını kurtarmak ıç ·n blt 

kızın hkrekatına ımanı olmak ıste~ 
mişler 'e onu Genesi bu· yerde ıbek
ler gorunce l akalıvar • bır otoma; 

- Irki Ttirlr ge11fliiini mut 
etmiyor, pu ediyor. 

Bu ne demek?. İrki içenler 
pes mi diyorlar?. Bunu, Türk 
2ençliii llibi §Ümullü bir idi • 
şeye iMıle elmek hepıindB11 
bı.iyük hata ve gallet. Bu sözü 
aarleden muhterem dok.lora, 
fUnu ta.vai~ ederi%: 

ilim adamı makul ve mute
dil olmak gerek. Ağzuıdan ~·
kanı kulağın duy.un. ilimde 
mübalağa ve ifrat yoktur; hi .. 
lwe kopılmtık yoktur. 

Y qilayın bıı auuı; evvela 
ne dediğini, ne söylemek iste
diiFni öğrenıin. Hakikati ila-
de edemiyen ba zat, içki aley
hinde nuıl söz söyliyec.Jı ve 
ba ıözleri na.ıl müessir ola
cak?. ffflyret ediyoruz. 

BtlRHAN CEVAT 
bile koymuşlar oradan u?..aklaşttr- --==-=ı-=ı::=========:::a: 

mışlardır. Kız ı te bunun ıcın rnııh-

kemeyıe miuacaat etmiştı. ~;~~~~;~~~~~~.:;!;~~ı: 
Aylardanben devam eden mu-

hakeme esna ındQ kızın na ıl bır 

hayat sürdügti uzun uzatlıyA mev-
uu bahsolrnuştur. Gem; del kan 

lalarla geceleri gezerek geç \ ak1t 
eve geldigınden ve saıreden bah
sediliniştir. ~nes tayyareci ola · 

ı ak askere gitmiş, fakat gene bır

birlerile mektuplllJmlŞlard1r. Ço -
cuğun ailesi buna razı değiktı. Lri-

km ış bu kadarla kalmıyor. Ncrnıdn 
ve Moris V~>ster bıraderlerın dı
ger bır kardeşleri daha vardı. Fr · 
derik Ve) ster. Bu üç kardeş ayni 

zamanda ort.ktırlar. Frodnk ev -
veloe karısından avrılmışt ı. Çnk 
geçmed~n gönllinü daktıloya ırnp • 
tırmış, ikisi beraber ya amaia ba~
lamı.şlardır. Daktılo kız bu uretl" 
yeğeni tarafından ~vılmedcn ev
v-el amca tarafından pdd tle evıl

miş ve ... Bir de çocuk Oünynya 
gelmi§tir Bu cıhetm da' a" a ta 
alliılru yoktur 

Neticede hMnm daktılo kmn OO· 

cMn bir otomobıle bındırılmı ol
dujuna kanaat getırmis, fak;ıt bu
nun fena bir mırksatla yapıwa -
dığını da 'ka'bul etmiş. ancak kızın 
otomob"le bındirilme ı zorla oldu-

ilaçlara dair 
İlaçlardan ve yıyeceklerden hh· 

bmnin kendıne mahsu tesiri ve 
ş.ıfa haS88S1 vardır. Umumi bır tas

nıf yapmak lazım gclırse, şu n ~ti

ce:-; e vanrız. 

Te ırlerı vucude ve uzam za 

yun1uşakltk ven:ıı başlıcaları :ı:un

lardır: Tntlı badem, arpa, hurma, 

hatmi (>begümecı, nıpsta, patates 

unu, ı-.ut, 1 pyuka, bal, mene;<şc. 

Bunlar mtlleyyın ılıiçlar ara -

sında savılır. 

Göğüs hastalıklarında kullanı -

lan ilaçlar da şunlardır: 

Katran, altınkoku, yer sanma -

şığı. poHgala, trementl meneqe, 

sahlep. 

Bunlar ~ S9drl iliçlar arnsında 
sayılır 

MAHKE ELERDE: 
Zavallı Hasanakinin 
başına gelenler 

. -

HALK 
_so UNU 

Euelenmek i tiyenler, 
İf ue i1Çi arıy nl , fi
kciyetler, temenniler u• 

mii§küller 

Kurnaz • .. .. 
göz Has -
oynadı? 

İş Voe iŞ4;li arıJ'a.nf rta horhanct blr m1q• 
külü ol.oı.n okııyu ul rımıuıı mekt ı•· 
lan bu otunda mu t:ı.z man ve mecca· 
nen n~redıleeektir. Gavtemttln dolı.lor 
ve avuk tı aa sorulanl&ra C'\-.LP verece. 
ki.- dı . ı dı lzdh aç teki f 1 de b• n 
twıd~ ı>a.roısıır. nejfrolunacü:t&r. 

ı 'oy.u, aç 
• 

llG. ıye 

orta 
boylu, zayıf, esmer, ytızu buru -
uldar ıçmde, hem kek me, hem 

a.e ı><>I ek tbır adaıPdır. 

Onun diıkikanında, ?.aman za -
man, ta~şanlar, t vuk.laı da go -
rebılırsiniz. Has n ki. evmm kü
çuk ba.hçeısindc, balkooagın an 
dereotuna kadar bırçok şey yetış-
tinr .Bahçe inde guzel MustAbey 
ar.nudun<ian Tokaloğlu tipınoo 

ka) Sh)'a kadar da, bır ~ meyva 
ağaçları vardır. Bah.çenm brr kö
şe.sı bölunmiış, tav klara ve tav
şanlara hasredihnı.ştır. Adatavsa
nmdan Hınt feresınc kadar, her 
turlu tavşan cınsrne, onun bahçe
sınde tesadüf edeb1lırsmiz. Bun -
laruı hepsinin 8) rı ayn miışterlS'l 
vardH·. Hepsini, değer fıatına sat
mas nı 'bilen Hasanakı tam ıma -
nasik ışini lbilır ve geçımını yolu
na Jtoymu.ş bir adamdır. 

Hasanııki, bıraz hru.~ , para 
canlıdır Doktoı c~ı ı t r n 
«On pa anın adrmı bı n ıyen Tuıık 
de ildır \ v. ı onun t, bıı ve 
ofuılli du9t ı ula.melıdır. H ana -
kinın o gun'hi.ı kiı.rının nisbet ve 
deroces:inı, buruşu.k yu unun tşrnı
zazlarından anlam.ak, onu b len - ı 
ler. taıı.1yanlaı ıçın pek mumlcün-

~~ 1 
Gt.>çen gün, Hasona'kiye }okia 

rasladım. Ha.sanakıye yolda ıas -
lıunaık, muhakkr t ki lbır fe\ kala
dehge delalet edcı·. Çüııkü, Hasa -
nakınm dukican.IJldan baŞka du -
ragı V"e ugragı yokıtıur. Yalnız fev
kalıide ahvalde, k.ıın\bHir kaç sene 
den kalma lacivert Bulgar şaya
g:ndan, olmemğlu elıb :sını ~iyıp 
icap eden yere kadar gider ve dö
ner. Döniınce derhal soyunup, tek
rar dükkanına gcloır. Üııenııe kat 
kat çuvallardan &0nra evd n dikil
mıs mınderini yerl~tu"<hgı demır. 

bahçe :iskemlesinde, bir ayagını al
tına alıp digerini sallandırara.k: o
turur ve yine müşteri ıelklet'. So
kakta yürürken g<>ruknesi, mu -
hakkak ki, mu hım ve revkalade bir 
işi olduğuna dehldir. Hele, bu te
l~ı telaşll ,sagına soluna bak
mndan yürümesi, Hasanakinin, ya 
büyük bir ar peşinde, yahut da 
bir zarar, içinde olduğuna şüphe 
bırakmıvor. O bf!ni gıOıım<ı<ti Ben 
seslenip yolunu Kestim: 

oy n 
Ne oldu? lun Der-

dıru soylerruyen d ı men bu aız 

d rler. Be k.i, b 7.ın de elınıı7.d. n 
hı y gelır oır ak.ı.l ogrE>tır, hır 
k.o ı:ıvını buluruz 

- Ne olacak"'. Bugun dükkan
da otuı urken, a ı .k.ı. af e\lı, kö ltl 
gibı kon~n bu ad:ım gcldı Ye
legııım cebınden tnr k.agıt çııkar
dı Kat kat açtı lçınoe b ı altın 

vardı. Dedı kı: 

- Ben, şu ) Oiku ın vwkarısın -
dakı konakla çıv nı Bı.ıım Ne
cip bey, b alt n v ıaı. Şı.<ı u Ha
sa aki) e gotur P j a ney c bo;r,
sun dcdı. Al aa ıç paıa edıvorsa 

ver. 
Eh ... Ar yılı d 1, k.5r J ılıdır. 

Ü bes kuruş dı.ı c kazanacak -
tun. K.o~u ttituncud n ır gazet.e 
ald k. Bakt.ıık ... Altın yumi ikı bu
çuk lıra. Adama dedım ıkl: 

- Pıyasa y rmı ıkı ıbu lira, 
ben, buna yırmi ıkı lua H•nrım. 

Düiundü .. taşmdı.. 
- Olmaz.. dedı. Bey bana cpı

~ asa ıizel'inden bozdur• dedi. Ya
rım lira aşa rıya na 1 vereyım?. 

Altını clımden ald . Yıne yele
gının cebınc koydu. Birk adım 

yurudu, durdu; tekı' r dön p gel
dı. 

- Haydı bakal m .. dedı. Ver .. 
Ko koca bev, yı:ırıım lira n aı tık 
bana sôz &o) lıyecek dcğıl ) a ... 
Çıkarıp 22 lirayı sa)ldrm. Ce'bın

den mavi kağıdı çıkarıp bana ver
di. 

İzdivaç te lifleri 

- Orta ha lı bır ile1 ın 

i lerını \•e dık 

avlık gelırı 60 - 75 lııadan a olrnı
yan bır devlet memuru ıle vle -
nıp yuva kurmak ıstı~orum 

Tal;bımı ın ıçkı kullanmama.;ı 

aı tır. Talıplerımın (Son Tc.lgral 
H. lk ütunu Ş A una) mıı 
ıacaatlarını rica ederım. 

Gelen mektuplar 

Bayan Naıme Dalgıç - Bırı Ga· 
d ı ı erlerı 1 tanbul buyuK 

po aneden verılınıi uç mektubu
nuz vardır. 

Bay T. K K. - Samatyadan v~ 
rılm b r mekl n tz vard r. 

Bovan N. A. - Üskud don V1' 

rılmı bir mektubunuz vardır. 

Bayan N. Ö. - Fcııer, Aııadohı
kavagı Beyoglu, Galata Pangaltı 
ve Kadıköytindc vcrıln ı mok 
tuplarınız vaıdır. 

Bir oksijen, kaynak uıtaıı 
İf arıyor 

326 do mlu vl ve i cocuk 
baba orta tah l ve e kı turk· 
çevı cok serı okur ve va ynı 

zamanaa on sekız en d nb rı yal· 
nız bir tek san'at uzerınde çalı§ -

-Allaho ısmarladık.. deyı.p gıttl. mı , tecı ube gormuş oksıjen ve 
Benun ue aklıma ıhıçbır şey gel- elekfrık ka• nakcı ıyım. Şundıye 

meclı. Oklugu gtbı, ibaknnadan, ki- kadar çal sm ş old ğum ;>erlerden 
gıdı cebıme :koydum. Nereden ak- al m bonscn s r yodımde rne\T· 
lıma -gelsin. Necip beyı tanıyo - cuttur. İcabettı takdırde Ttirkl
rum. Zengin bir adam. Bu da onun ~ mn her han ı bır to ıne der-

ahçısı... hal gideb l . Bana ı " r bıle -
Aradan ıı kaç saat geçti. Altma cek olan ronların veya mues-

23 lira' a mu~terı huldwn .. Sata- s eler n Son Telgraf halk • utunu 
cagım. Cebımden kfilrı.dı çıkarlp ~:ıynak• rumuzuna şartlar•le ve
açtım. Aman Allahım ... Ne göre - rebıle ·lerı ycvmıye mıktarını 
yım?.! İçınde, Sultan R1*1dın çıl bıkiırvn,.lerıru sayın ış saiııplenn-
bir yiı;ınılıgi... Yirm1 para... den dılerım. 

Deh olacak t m Hemen, N ec ı.p eoc !!!!!!!!!"'!!!!"'-'"'!9'-~'!!!?'9-.!"!~~'!!'!!!!!!!!!!!!!!!!9 
bey.in evine lcıoştuıaı. Kapı) ı çal -
dtm. Kendisi yokmuş... Hanmu 
açıdrtı. Başııına gelenlerı anlattım. 

- İvi amma, dedı, Pizim ahçımııı 
y6k. Bir ~ğmuz vardı, memle -

kete gitti. Yerme adam Jbıle al
madık. Seni mantara tbastırmış -
lar, Hasanıtki ... 

Amma, ne mantera ba9tıl-dı1ar. 
Böyle mantara, ömnımde ba&ma -
mıştırn. Koştum eve.. Giyındım, 
şımdi, polise gidıyoomn. 

mış keaı gibi ıkoştu .. Göı ııınden 
kaylbokıu. 

Dost oku) ucu1ı . . . .bu 
mey(> ıntıkal etmı.ş bir naoı~ de
güdır. Fakat, ma ı!keme.} ınhkal 
etmeğe ıx-ıt miıstaıttır. HıMianaiu, 

bu adamı bulmam b ılacak, 
mahkemeye verecek can nd n bea
dirıp •ili ilah. d aırtincı.J e k -
dar yaka '.nı bu-alonıyaca'ktır Bu
na emnl'\ ctun berkemaldır w 
belkı ıbıı gun, Ha ımakının mace
ra ım mahken ede takip edet ek 
tekrar yazacağım. 

--

r 
• 

~usıy .r~ 

İçki dtifmanJ. rı, ge.senlerdt· 
yaptıkları kongrede, yine 
ı .eyhanelere, içkiye, saz<ı, 
söze attılar, tuttule'!'. r eler i .. 
teıniyorlar, neler?. 

Onların i u ... ma göre, 
radyoda, §Usa.d buı-ad çalı
nan, soyienen §arkaların he • 
men hepsi, inıtam içki İçme· 
ie teıvi edeı· m biyette bir 
takım «mey>. ıarkı arı imif! 

Y eıilayeılar, bu un bu ıar. 
kıların kaldırılmuııu, yahut 
okunmamasını İ&tixorlar. 

lç bAd~ gu.zel var ~ aklıl iUW1111 

Diye etki bir mısra vardır 
İçki düşmanlarının, bu rn•s

raQ ıöre, hiç alılları yok!. 
Efendim, bizim tarkılara

ıuızdan eğer, mey ve nıeyh• 
neden behaedcnler kaldıra • 
lacak olsa, ortada dinlenecek 
farkı kalmaz. 

Bana öyle geliyor ki, y .!§İl. 
aycılar, ıöyle, canü gnülde.3 
hıç 14rkı dmlemiyen ıns ıı • 
lardır. Mesela ıu me~hur: 

Ben her aq&m ~ bdeb Çf'kerı.& 

Şarkısını dİl)\crnİ§ olıa ar
dı, y"?filay ccınıyetuı• ebedi· 
yen lag·:ederlerdi. 

Yahut, fU !arkıya ne bu • 
yuruhc: 

F ı olı m reb n 

Cıkı.mam Allah ctmestn mey ha ı el' .ec' 

Y h\lt, ıu eski ıarkıya ne 
derler: 
Mcyh:uım!ıı ~ parh1or 
<... h e 1ış ya rı 

Ahu size meybt..neden ba~ 
ıeden ea i bir şaı-kJ daha: 
Gd Uır..wılar ye&. aı• ol.-Jrm 
Sayci ("lnal'da Dıe)h:We kuralı,. 
Dembedeır. anı &aa4lei ob"Lı 

ayei ~Aar l>ı-.e mf'yh ne olstln 

Eski ağır şarkılardan fUıla 
ne buyrull!l': 

Meyhane mı bu, be-ı.ını turap ı 

Benim hebrıma geler. mıs
ralar bunlar •. Da.ta bir si.Lü 
mey vem y ne ı:r.rk,sı v ~
dır. Bizim ıarkılardan da, 
en l'Üzelleri, hep ıncyd ... n, 
meyhaneden bah&edenieı dir. 

Y qilay cemiyetinin muh
lwem azasından bir ricrun 
Yar: Bu f&l'"kıları, eli yüzü 
düz8'incJen ve hem de iyi o
kuyan hanendelerden birer 
kerecik olsun dinle.inler .. Şu 
yalancı dünyada bir az cönül· 
leri f•alılum ! 

R. SABiT 

inhisarlar ldare.i Memur 
Alı7or 

İnhısarJar Veik:alıetH.uı t ı alcı 
munhal mamun erı ıçm İs ıı-
bulda 22/ 1 ~l çarşamba g 
bU· mU6aibab ırutıJıanı. yapılac k -
tır. 

İmtihana girmek ıt>tıvenlerın en 
Korta t lh ili .bıtırımş, as.kerh •mı 
yapnı \e a m H?' 1 buaun ın 

ve 21 y~ ndan aş..~ı ve .H ın-kaç türlü nıikrep üretirse 9-
araf daha faıılasıaı üretelti -
onra mikropları o da 111.ku
ıgöre kôfi derKecle kullana • 
~ktir Mikroplara karJı atJYl 
ınaıttak liznu. Bugon koca bir 

gu için kendi ine tazmınat verıl • 
mesine karar vermı tır Kı7. uze
rine hücum edıJdı 1 ıçm 2fi z·orla 
otomobile bındırıl ~ ıçın ıO 

Sızı ve ağrılan kesmek, iltihap 

rahatsızlı'k.larını ızale etmek için 

musekkın ılaçlar da vardır. Bun

laı ın şıfa tesırlerı muleyyt>ıı ılaç
lardıın daha fazladır. 

Mü hıl olanlar do unlar ır· Sa

rısabır, Hıntva~ı. in ılı tu u, bal, 

şcftah çıcem pır . erıı;: ına -

- Uğw'Ola, Ha ana1ci, bu ne tc
ı; s bö l Padişaha «eHc götü -
rur g•bı'. ded m .Durakladı. Kek~ 
me ve peltek şive~ıle: 

Öyle bir teıa ı, öyle hır aglı -
yacak gihı halı, oHermm bir tıi.re
yişi, sesınin 'bır ihl17.nzı vardı ki, 

doğrusu, şu anlattl'klarına lf\lk -
mednn .. Hasaııakıyc acıdım 

-Bulurlar, Hnsaıı kı. sen me
rak etme, 'bulunur dedtm. 

D\)rt. gunluk ba ·ı am tatıhnde 

maMcemclerin pek ogu dıı tatıl ol
dugu için, sizı tatmın edC'C€!k en
lere an tbır mevzu bulamadım ve 
bu pt"k enteresan m vzuu canlan
dıl1tll ya uğrnşt m. Hoş .gor ' e affet 

a y.ndukarı olımamalan ı.c p ct.'llck. 
tOOtr. 

Ingilız !ırası al ca tır B 
(Det amı 5 ne al ıfedc) 
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Sevec • 
I 

Yazan E. TEWI İZZET BENi .,E -nı ilk .tktınm· 
a' Uf:.'1.m bııcnır h 

unutınıa a .. 
ılyırnıuvı al.ın 

· . ıJW.ık ulur un. 
a bizim gıhı k •- ·• 

iddı ey"'aı 
yarı ala), yıarı c 

~. • • '/. bd(UR 
•ün eğlence .ıç.kı, sa . 

· dunla N ıhat, 
ıiru) ordu. f erı 1 k"" 

. konwşur ar a vernuı 

~11pıınnda hizınet edell it~ 
,, IJirı seldi, Nia.a4iı• kar-

dt~ 
~ı.n aldı, halter verdi: 

a jaı:ııltat 11izi arıyer. 
Pıt · > 1'İıun sahp koyuverdiii 

fıat, ;!,ı·1111ya t.ahtarak aorn: 
iın• t ını? 
infl~ 
h°"',t. 0rıııuş? 

e pY aıJll• Merkez kuıuaa
,ı 

:~ ,_ıo>•'"'". 

Nilıatla nefer arasıııda bu ko -
•uşma olurken, sakmdakılerin he 

men hepsi kulak ltahutıuıt, oaları 
dinliyerludı. 

Nihat bir sani.) e diışundü; as _ 
keree, sert bir so~ leyişle emretti: 

_ Sö) le g~lsm ltuaya. 

Nihat bu emri verirken içeri ._ 
dadan t1rdevs Hanım da l.iıtfiye 

ile beraber salona cehiller. Fit -

deV:, sordu: 
_ .Ne var Nihat? 

''h ı dudnklarmı ltfüıe büze nı 
Nı a., _.ı· · J la 

kısııııP veruıgı zor a -
lnunıa ra · ı · .. . . knrısmın goz crıne 
zarao gttzlerını 
ka~dıra kaydıra: k 

RıTşe) .)Ok güzelim, Mcr ez 
kumandanlıtından ltir iıızıbat nc
fwi benı arıyormUJ!. 

mekı. oemır ııd m 

Dedi. l' ·ne kııd hın kaldırdı: 
- !-fa) dı Fcrıdun l n!. 
Fnkat, Firde,s.ııı ka bı bırden 

buruluyor bir ta ç kı i ankı bır

deu onun knf. tn• ına yıkılı~ ordu. 
- A .• amnıu sıkıldım. 

Uedi1 gcnis bir nefes aldı. Bir 
geleceğin duvgusu onu sıkı) ordu. 
1''irde\• haktık~a Lutfiye de sıkıl
mıya basladı: 

- Ne \•ar ki, acaba abla·?. 
O, bö\ le soı arken inzıbat neferi 

ele gellii. elindclci :ı.arfı Nihada u· 
zattı. 

Nihat urfa baktı. U~erınde: 
- Gav~t acele ve ınahremdir •• 

Kaytiı vardı. Nihat: 

- Gece yarısı ltBfmUl bir is mi' 
DiYe ii~ tenertık zarfı açtı, ilk 

atırları ok11~ unca rengi atta, yüzü 
buruştu, gozleriııdeki ışık bir an 
sondu, ) andı, dudaklarından ıra1· 
riihti) ari: 

Gıdi)oruz 

1 ifı cı ctı! Ferı<lun· 

- Ne oldu .• 

- Bırak Allah aşk na!, dedi. 
Çarp lar .. Hem de f t.'fla arptılar. 
Mahvoldum. 

Fırdev~: 

- 'ere~e?. 

LütIAye: 
e inıiş?. 

DcrJerken 'ıhat bıı den vazi -
fosıuı nim~, oıılarııı ıcaplarına u~
mus bir ta urla \ e. hiç içmemiş 
bır kcr ıradcsı ile hemen zarfı 

ı adı n kere ''erdi: , 
_ Al 0 Jwu .. \e .. ötekilere de 

_ Ştımı bana ba • lanıadılardı 

~a. ceplıe}e gidj;\oruın .. 
Dedi, ilave etti: 
_ Hemen gitrnek rnecburi1etia

de' im. Zarlı aldıktaıt ıki at son
ra hareket etmem bildır'li~or. 

F1rdevs bu !1()7.leri i itır ışitm~ 
he\ nıuden vurulnıuşa döndü, U• 

)akta tek kelime soylemedcn dim
dikili kaldı .Lfıtfi~&ıin bırdon göa
lcm ~·a laudı: 

- DeııH'dim mi ben ana abla 
diıgun b nim nc}mte. 1 tc burada 
d ı b nı kı kandı'. 

Di.) e ı {ı ir hungur acJ mu.ya 

- Bulurlar amm.a, herif p ra -
lan yedı) e, n mı alırım dedı ve 
yıne, purtelaş, kuvı uguna baôli-

ba ladı. Ve .. bu hahcr birden bü
tün evin içinde )a~ıldı. Herkes 
föhadıu etrafJnda bir halka gibi 
çcVJ'i!di. Soruyorlardı: 

- Noriyç gönderiyorlar?. 

Mhat, aldığı emır .şahsi \C gidi 
olduğu için birşe.) so,\ le.mi 
dere: 

- Cepheye ... 

Dil ordu. li'eridun 90rdu: 
ıçiu emir merkea kumaa -

danlıgrndan gclil or?. 
- Coınal paşa doa,."Taftn docr-

ya emrimi 111erke2 Juuuanda~ 
gına verDıiş de oawa içi• . 

Diye, Nihat hu Of'guya da ce
vap verdi ~c kan uıa: 

- istersen sen kaJ burada et
len karıcığım. Ben 8"e gider, va
Iİgimi alır, bemea 19la ç.akuıa.. 

Dedi, ayağa kalktı. Bu sö&lcri i
şitir işitmez Firdev de kendisini 
tutnnıadı, Lutfü c gibi katıla ka· 
tıln a laınn a h lnıh Bu ıt •lnyı -
lıır knr ı da ın \ ıni ' ir cis 
kaplamı butun zabitler duşun • 

KULAK MiSAFiRi 

ıniye basJamış.Jardı. Salih efendi 
çirpınıyor, I.ütfiyeyi }'ird~, i sus
turnuya çalışıyor: 

- Canı• askerlik bu . Bir da
kika sonra lıepiımzm ne olac. gı 
belli ın.i?. Şiındı buradayıı., hoş 

dakika sonra iliıb 'başında ve ate 
kftrşısmda olabilirrz. Siz ıaltit ka· 

rısı nuz, da) anıklı olacala:aıaıs •• 
Diye dilinin ucuna ne geline 

se~ JHyordu. Utfi,. ... , ....... 
katlıyordu: 

- Bun&ana hitWrili tleill, ~ 
btrısi. Benim çileı• ,--. çi....,. 

Ve.. yaaaldarm-.. ,. .. nsa -
114tylenı.) ordu: 

- •- .,_ aeeeJ'i ti. çek riitt • 
dü. 

J~iıwie • şetli Nejattı: 

- Bre aae var ağı.nacak, sada

nacak. İnsanlar içia IMr uniyıe -

nın bile tadlll.l kayı.e&memek li -
zun. 

Dı.şor ve: 

(Devamı var) 

T lıplerı.n &.)' ın J 8 ıncı CWl artcoi 
gunune kadar n emuruı me 
m ıacaat etmehchr. 

BİRİ ~izi~ ERDİ 
HEPi iZİN DE Ol 
Sebepaiı pı:.bahhk 

Ekna 60 kuru , portakal ı 
nebılecek Cll1lH va ati 5 uru 
bır kuçük manda na 
dile" meyvaian da, h 
<Manlarmı bu hare t-m mey 
wlat-a la as e eli. 

Bol mahaıl vıar ortada pa
haWıg.ı icabettıreceik nıçbtr 

514tep ~- fiat mtirekabe lto
mı.s o u belki de bu :ışleriıı 
bangısi ile uğraşacagıN ptır 
BUfttt. 

Benim aıetl aoylemeit is~ecti
ğim, ortaya şöyle bir misal 
kıoymnhr. Sanicı öteki ıTıadd&
ler de sebepsız yere ateş pa -
hasm knuş değıl midir? 

O muhakkak sarih b1T 
htık ar. Fakat bunu önle-

k tedbirler kafi değildir 
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Kö) yo!Jarı kuru yaprakla dol
rrıu.şıu . YayJadan inen aşiretler, 
cenupte<ki sıcak dl.yarların kuyw 
Wrlllerine gitmek üızere, hasır ör
tülü arabalarını baz.ırhy0ırlardı. 

Güneş daha erken batlyor, karşı 
clağlar, daha çabuk brarıyıor, sü
rüler daha erken ağıla giriyordu. 

Bir akşamdı. Muhtar, odasında, 
nahiyeden aldığı gizli biT emri o
~- Kıoruıeu, bir köşede a -
yaktcı bekliyordu. 

Muhtfll' sordu: 
- Bu zarfı ne za.ınen vePdiler 

sana?. 
- Öğle ü~eri... aldmı, hemen 

yıola ç:ı.ktmı. Biraz evvel köye gel
elim. 

- Pek.ala, sen git, Dayı İbrahim. 
KO!'\lcu birm: durduktan soo.ra: 
- Cevap filim lazım değil mi, 

MlM>t.afa Çavuş?. 
- Hayır .. Yarın saıbab şafakla 

ben kendim nahiyeye gideceğim. 
Gece, iyice basmıştı. Muhtar e

vine gitti. Korucu, o gece merak 
ve düşünce içinde yn.ın saatlerini 
uykusuz geçırdi. 

Erıtesi sabah, gün doğ·aı:ıken, m.ulhı
br hayvanına atladı. Köyün ile -
rı.ı.wdeki dikenli teptıni:n yama -
cmı kıvrrlıy-ordıu. Bır derenin ge
çit verdiği daracıık bir boğaza gel
cliğli vakit, at, ıbınien ürıkmüştü. 

Muhtar, Mustafa Çavuş, ktılaık ka
barttı. Beş on metre ilendeki ça
lılıkların a:rdınıdan bir hışırtı ge
liyordu. Bir müddet dinledi. Bo
ğuk bir ses.. Daha farla beklemedi. 
Elini tabancuıına attı. Emniyet 
.kanadını açtı. HQ}'vanı, Set; gelen 
çalrlı.ğa doğru sürdü. Yaklaştıkça, 
h1nltı, bağu.k sesler, daha iyi işiti
liyor<iu. 

rinden topraık ve taş y .ığınlaruıı 
terni.Gledi. Saçlarını düzeltti 

Koştıu, hayvanın Ü2eri.ndeki 
heyıbe:ien destiyi aldı. Ellerile, ~ 
liık.anlmuı yiizünü, ıbaş ını yJ-kadı. 

- Seni vurdular mı Halil İbra-
him?. 

- Hmı ..• 
- .Kim vurdu?. 
Mmld.andı: 

- Deli Osman ... 
Muhtar, Halil lı:>rahimi kucK -

lad.ı. Götürdü, hayvanın ilı;tüne at
tı. İple eımsllkı bağla:dı. Sonra ke&
disi de bindi, nahiy-enin y-Olunu 
tuttu. 
Öğleye yakın ,nahiyeye ge~ 

Jerdi. Muhtarı bu halde gören jan-

darmalar lkıoşuştular. Yara:lıyı sırt
byarak. sıhıhiye mE.murunuıı u:ia
s.ına götürdüler. .. 

BefJ daıkika sonra, ım.lbtar M11&
tafa Çavu.ş, nahiye müdürünün ya
nm.da oturuyordu : 

- Gizli mü2ek.kereyi aldın, de
ğil mi Mustafa Çavuş?. 

- Aldım efer.:Hım ..• 

- Aradığ:ı.rn.ıo: Halil İ1brathim .ii-
7.iİrl kOıyden im~~ 

-Ev~ ... 
- Kur'ası çıM1. Sevk için ev-

~}ki sabah jaooarmalar köye ha
ber götürdüler. Halil ibralı.im köy
den çıık.mış.. Amma, buraya gel
medi. Köyde de yok mu?. 

- Bulduan, getirdim, efendim. 
Şimdi bur ada .. 

- Ya ... Nerede imiş.. Yirmi dört 
saat geci:kti. 

- Yar ah... 51!hıhiye müdiirii -
nün edasında yatıyor. 

:1 
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Dünya ı en 
büyük mağarası 

Yer yüzünün demeyelim, yeral· 
tının tabiat elile açılmış üç muh

teşem mağaraları vardır ki, insan
lar §İmdi bura larını bir turizm ·ka · 

l'w,uk vva. 
ar::. balar 

Bu büyük mağaralaroan riri d<> ! ; 
besi haline getirmişlerdir. 

1

! . 

Amerıka<ia Kcntuki hükiımeti da- J l ~-
hilindcki cMamut mağarash dır. [ı. ._... ..:-....-~'1'- ~.....,,,...~ 
Ma1; .. rn•:a evvela 60 ayaık merdi -

venle jnilir. Takriben bir k.ilonı~t
re uzunluğunda bir galeriden ge -

çiklikten sonra, cRotonch denilen 
bir meydanlığa gelinir. Burasını 

•k ilise haline koymuşlardır. İri 

Stilaktik ve Stilağmit'ler kılise 
nin sütunlarını teşkil ederler. Bu
rada diğer kiliselerde olduğu gibi 
mutat ruhani ayinler yapılır. 

Burası da geçildikten sonra, ga
yet dar, alçak tavanlı yollar<.ian 
yürünerek, cşeytan kürsüsü· de -

nilen yere gelinir. Burası cdip&z 

uçurum> adı verilen derin bh' lru 
yunun üzerine uzanmış bir bal ~ 
kon gibidir. Bu kuyunun derinliği 
hala anlaşılamamış, derler. 

Bundan sonra yıldızlı odaya gi
dilir. Buraya yıldızlı denmesine 
sebep, stilağmitlffin üzerinde top
lanmış olan bazı parlak madenle
rin, eled<tl"ik ışığında pırıl pırıl par
lamalJndır. 

Biraz ileride bir nehir açmak -
tadır. Bu nehir üzer:inde de yarını 
saat kadar seyahat edilir. Mağara 
ışığa rağmen, bütün korkunç ha -
lini muhafaza etme'ktedıir. En kü
çtiık fıı;ııltı büyümektedir. Bir ta -

banca atılsa gök gürlemesi gibi ak
ie<ler. 

Çocuklar mu lrn\'va ile ovuncak
lar yapmasını çok severler. Ken· 
dHerine verilen modellere bakarak 
ona göre, çeşit çeşit oyuncaklar ya
parlar. İşte sıze bir model: Bu mo
dele bakarak tekerlekleri üzerinde 
yürüyen bir araba imal edeoi1ir -
sini%. 

---oo>----

sönmedi 

Bu oyunda en küçük bir hile 
bile yapılamaz. Bir mumu söndür
mek nekadar kolay bi:r iştir der -
siniz değil mi? Fakat gajını kur
tarmak istiyen oyuncu bu işi ya
parn1yacak bir vaziyete getirilir. 

Kan ı lüica aeyip 
ge·ç ·ıe neliyiz. 
Karmca diyip geçmiyelim! Yirmı 

tanesi bıle bir gram gelmiyen bu 

hi ]jı;at mucizesini tetkik ettiğimi.2 
zaman, biz insan lara ne bü)'ük bir 
ders teşkil edi)orlar. 

Ufacık başlarında kendHeri.ntl · 
mahsus bü tün istidat ve kabili • 
yetler var. Görmek için müı<eın -

mel gözler, i::ılcdikleri şeyleri tutu.>! 
yemek için rki tane kuvvetli kıs -

kaç, zamanı anlamak, te'hldıke -
lerden haberdar olmak, işaretlerle 

görüşmek için müteharrik boy -
nuzlar, ayaklarında en ağır yük-

leri kaldıracak kadar kuvvet ..• 

Sonra bilirsiniz k i karmcalar bi- ı 
ze hast cınelerimiule çok kullanı -
lan klnrformu temin ederler. 

Güne .. Ji günlerde karmcaJarın 

nasıl muntaL.am bir mesai ile ça-

lı§tıklarına dikkat ediniz. Her biri 
teptemiz<lir. Yollarda ihtiyatla y~i
rürler. Bazı a<üc:ük mekteplilerin 

yaptıkları gibi, birbirlerin i kakıp 

itmezler. Hııtta yanyana ger,.-erken 
birbirlerini selamlarla. 

Karıncalar, hayatlarını sadece 
vazifelerini başarmakla geçirir -
ler. Hiç vakit kaybetmek ist emez
ler. Mütemadiyen yuvalarına yi
yecek taşırken, eğer birinin yükü 
ağırsa, hemen yardımına g2lirler. 
Elbirliği ile yükü çekip yuv<ıya so
karlar. 

Karınca yuvası da bir alemdir. 
İçinde yollar, meyda nlar, mtısken
ltl' vardır. Hele çöplerin altındaki 
mevki koca.inan şehirlerinkınden 

daha muntazam denilse caiz . .. 

Diş.i karıncalar, vaktinde yav · 
mlarını beyaz 'kurt olarak yumurt
larl.a. O zaman birçok hizmetkar-

Ô.,ı 

~ 

OSMANLJ - iT ALYA 

Boğaza hücum mevzuu akla ge.lmi1 ord• 
Donanma kumandam Tahir bey 

bu gemi enkazının Çanakkaleye 
geldiğini göriince artık tahammül 
edemedi .. Sal müfrezesinin giilünç 

mesaisine içerlemiş bulunan do -
nanma kumandanı nezarete bir ı 
tabir vererek bö;vlc gü1ünç ve 
sudan meselelerle n~ı·aşmanın dev
let şerefi ve denizcilik haysiyet
lerHe taban tabana zıt keyfiyetler 
rirdö. Stıl müfrezesinin geriye al
dırıJmasııu, enkazın da geldiği ye
re iadesine emir verilmesini rica 
etti. 

MaRmaffh kendi bildiğinden 

ıpşmıyan nezaret Tahir beyin tak

ririne sudan bir cevap verip •İca
bının dii~iinüleceğini• söylemekle 
beraber ~al müfrezesin! geriye ça
ğırttı. Fakat İzmir ve İc:tanbul an
barhlarmın iskeletlerini bulun 

dukJarı malrnlde bıraktırdı. 
Trablu.<11 ' 'e Bingaziden ayrıl 

mak imkanını bulamıyan İtalyan 
donanması için şimdilik boğaza 

hiicum mevzuu alda gelmiyen bir 
şeydi. Yalnız Biııgazi kışlasım 

homhnrdıman etlen üçüncü fırka 

ile Trablus limanında bekleşip 

teşrinievvel muharebelerinde Trab
lustaki İtal :yan fırkalarının Türk

ler tara&ndan denize dökülmesini 
toplnrile meneden ikinci filo, İtal

yanların Trablus hezimeti intika
mını almak için o zamanlar he
nüz iptidai vaziyette bulunan tay
yarelerle de faaliyete geçince işi
nin lıafiflediğini gördü. 

Bu tayyarelerin çöle kadar uçup 
küçük bombalarını aşiret ağılla

nna, masum halkm fakir köyleri-

bir an için italyımların 1ır.:..ı 
tini iade eder gibi oldu. 

Esasen gc-rek A' rııpa ııı• 

tının neşriyatı , gert-l."'c her•' 
İtalyanlar aleyhinde başgüS' 
cereyanların hasıl ettiği d~ 
dular, İtalya hükumet:ni 1" 
m~eJesini çabucak bit.irnıe) 
buriyetine sevkediyor, Türlı 

vetlerinin kendi silah ve ,, 
lerine güvenerek ibca e~ 
kahramanlık karşısında İ 
mııvafüılüyetsi:ıliğini giiJiill 
maktan lmrtuJanuyordu. 

Eğer dor.anına biraz tırsat ~ 
İtalyahlar Trabluıı:taki Be,J 

inhizammın intikamını aıJ 
çin Ak.dcniı: çevresindeki 
sahiJJerine hiicum ve b•,,, 

yapacaklar. büyük donanrJJ1 

larile bu topraklara dumaıı 1 

racak)ardı. 

İtalyanların hücum için ıl 
leri Türk topraklan: Suriye -
leri, Beyrut limanı ve on iJa 
lardı. 

Bu Türk toprakları maıılel 
senelik Ahdiilharnit saltan,! 

manmda müdafaa ve mul 
noktasndan tamamen ihnıal 
miş, ne yeni toplarla mi.İJ 
sahil istihkamları inşa olu' 
ne de bu mmtaknya mahsııf 
vetli, aear bir donanma tel 
meydana getirilmişti. 

Memleket müdafaasında 
ihmallerin cezasını esaret, 
çıkma gibi en acı şekillerle~ 
eden talih ve tarih, Suriye " 
lerile Akdeniz iskele, liJll-' 
sahil şehirlerini. on iki ai'~ 

ne savurmaları, Aziziyedeki Türk çeşit karanlık bir akıbete ,; 
Yerde, çalıların dibinde bir göl

ıe, bir 1am.ıldama gördü. İki met
re kadar yakla~ıştı. 8e'llendi: 

- Kim var, orada?. 

- Ne olıtnuş.. ne var?. 
- Vu.ıımuşlar .. 
- Kinı?, 

Nehir seyahatinden sonra cPe -
rili mağarası>, cıkarlı salon> deni
len yerler gezilir. Mamut mağara
sında mevcut ?'ki yüz galerinin u
zunluğu 350 kilometreye baliğ ol-

Masanm üzerine yanmış bir mum 
konur. Oyuncunun gözü bir men
dille bağlanır. Sonra •ltendıisi:rıe üç 
adım geriye çekilmesi emredilir. 
İlki defa kendi etrafında döner. Üç 
adını ileriye atar. Nihayet mumu 
söndü:rmek için üfler. Mantıkan bir 
ii:fleyi6te.. mumun sönmesi linm. -
dır. Fakat haklkatte bu o kadar 
zannedildiği gibi kolay bir iş de
ğ.ildir. Oyuncunun hep boşluğa üf
lediği görülür. 

lar l<>husa karıncaya bakarlar, o
:mm işini görürler, karnını doyu

rurlar. Hava sıcaksa, kıymE>+h b.1 

bekleri d~arıya ç>kararak gezdi -
ıiler. Yumuşak yat~klarda yatı -

nrlar. Havanın bozulacağını an -

1ar anlama, hem.en içeriye götü
rürler. 

karargahmı ve muhtelif mıntaka- kfım J{Örüyordu. ' 

_ı_ar_d_a_ın_· __ kı_t_'a-lan----b-o_m~b-al_a_m_a_ı_an ___________________ <D ___ e~ 

Cevap yoktu. Kulak kesildi. Bir 
da4ıa seslendi: 

- Kim var, orada?. 
Yine ~vap yoktu .. Fa4f?.t, bo -

jıuk, hrrııltı ha li.nde bir takım ~
ler bir ınilti halinde faısıla ile de
vanı ediyordu. 

Muhtar hayvandan atladı. Çalı -
nın dibine yaklaştı, eğilip, l:ıektJ. 
Yarı belin~ .kadar, tisıtü toprakla 

taşla örtülmüş, başı kan ve çamur 
içinde, saçları dağılmlş bir adam 

yatıyordu. 

Mustafa Çavuş, birden heye -
canlanm~tı. Hayvanı, bir çalmı:n 
köküne bağladı. Yerde yatan ada

mın başucuna looştu. Ytiı;;ı;üne d:iık

katle .bakılı. Gözleri yan yumulu, 
kan sızan ağ:.tı arahk, saçları bır
birme yapışmış ve tutam tutam 
olınLıştu. Ağır ağır nefes alıyordu. 

Mull'taı-, yaraJı adamın pleri
nt! c!ıkkatle baktı .Taramıştı. Bir
den hay;k.ırd.ı: 

- Sen misin Halil ilbnl'him?. 
Deli.kanbda cevap yokıtu. O da 

muhtarı tanımış olacaktı ki, yarı 
baygın nazarlarında bir ürperme, 
bir canlılık peyda oktu. 

Muhtar, bır an ~ü. Soma, 
bir hamle ile Halil İbrah.imin ii2e-

- Deli: Omnan .. • 

- Vah vıııh ... Sıhhati nasd?. 
- Ç.Ok ştilkür kurtarıldı .. Bir ftri 

(Devamı 6 ıncı sayfada) 

~ır. 

Tabii bu mağarada bar ve dans 
salonları mevcut olduğunu da söy
lemek ıaz.rm ... 

---mm-DAİMA DAHA tytwm":ll!!·*Pl!!lll.__._ .. __ 
Bu., ş.İillldi, Va.IBlar Krab JOHANN ŞTRAUS'- bayabaı 

" Olmeyen Valslar 
Fihnile gösteren 

ŞARK SINEMASI 
mn KAİD ESiıMR. 

Bu :Flhn, meşhur Viya11:a senfonik orkestl'tiımı.t iştirak ve PAUL 
BÖRBiGEK, MARİA ANDEK GAST ve GRETL THEİMER'iıı 

oynadığı şahane, mi.i%ikaJ mr Filin dir. 

BUGÜN 

ASRİ SİNEMADA 
Sinemamn en zengin, en müthiş ve en büyük filmi 

BAY TEKiN YENi DÜNYALARDA 
Baş rolde: Meşhur BUSTER GRABBE 

IUW artist ve figüranm iştirakile emsalsiz bir hirlka 

30 KISIM TEKMİLİ BİR DEFADA 

Dört 'bayram P.aiiıMle Seamlar Saat 11 tle başhyacaktn.-111 

--~oo---

Otomobil karoıerileri 
naııl muhafaza edilir 
Apğldaki mahl'Ot ile otomo -

billerinizin karoseriler:ini daima ye
ni <Merak muhafaza edebilirsiniz. 
Bu, ucuz olduğu kadar tedariki de 
kolaydır: Vazelin Y.ağı 150 gram, 
petrol 850 gram ... 

Otomobil kaputlarını veyahut 

yağmurdan muhafaza için üzer -
!erine örtülen bezleri muşamba 
lamak da güç değildir. Bunun için: 
7<I gram parafik, 20 gram haline 
beyazı, 50 gram vaı:elin, 300 gram 

benzin, alınız, karıştırınız. İyice 

hallolduktan sonra 450 gram <>to - . 
mobil esansı ilftve eodinız. 

Bil'az sertçe fırça iJe bezin me
rine iyice içirerek sürünüz. Bu a
meliyatı açık bir yerde ve ateşten 

uzak yaprnıya di:kkat ediniz. Zira, 
tamamile kun.rma<bktan evvcl a

teş almak tehlikesi vardır. 
dırBu2japy 

Hulftsa çalışkan karınca, biz m
sanlara en iyi örnek olacak me~i
yett.e mahlOklardır. 

-----<oo-----

He••P derıinde 
H<>ea - Ayni cinsten olmıyan 

teYler oemoluııamaz. Mesela iki 
koyunla üç inek kabil de.ğil ceme
dilemez. 
Tale~en biri: 
- Babam bir kilo süte iki kilo 

iV. karıştırıyor da, neden ikısin.il' 
mecmuu .iÜt ohıyor? 

• 
Trende küçük Nil!at babu.mdan 

sordu: 
- Baba, ağaçlar niçin kaçıyor

lıac? Yoksa trenden k<>ı'ku.torlar 

mı? 

• 
Hoca - İnsana en çok faydalı 

~lar hangileridir? 
Çocuk - Kebap olanlar. 

========================================================================-==::::ıı=======-======::::::z.===========ı:::===============~=~ 
:ı vuş bizı aldı, k.ı:şla daıhilinde bir basını BOk.tu.m. Ağızotu barutumu, !ardı. Zabitler de, muharebe ıri -

86Jıona göbürdu. Bu salonda kol, kurşun kül~esi.ni kesmeğe mahsus l&h.larını takmışlardı. Bhtnri ar-
baş, gö~ zırhları vardı. .Demlı-- keseri çaprasvari göğsümün fure-

dınça öniiımiizd.en geçi.ıyorlaniı. 
,den bir kol zırhı aia(!ağ.ı.rn :zaman rine yerleşt.ırıdıım. Sonra aııkadaşım 
hvca .bağırdı: Eyti:p her bh' kurşun parçasını aa- Hele, yen~erilerin geçişleri in-

- Çavı.ış, .kıol zırhı alan .kim? yıp sekEen iki atımlrk baT'u.t ve ılrur- sana lrorku veriyordu. Biz ı0nlar111 
_ Ağrı.hoecu Karabu.lut!. şunum olduğunu ooyledi. Bir d.i- yanında hiç ıkalıyocduk. Da:ha dur 

_ OyJe ıze onun ark.adaşı olan ğer eski arka<iaşım da lru:rşunumu bakalım, biz acemi oğlanlar idik. 

Kurt Mehmede de boğaz zırhı ve- ve ıçyağ kutusunu ık:urşunluğun Çavuşlar. lızerlerme altın w 
rınız . .Bunlar Ubadayı yoldaşlar- içme yerleştirdi ve aıs.kıı ıkayı.şıroı gümüşten öriilımü.ş lron;alar giy -
dır mişlendi. Silahları hep alt ın ve 

· da sağ omu.zumun üzerine attı. 
Bizi meydandan kışla dahiline kurşun ve buıılan kesmek ve u- Hocanın bu sözleri beni sevin - SılMlı.mı elline aldığun zaman gi.imüş nakşı ıçınde pırıl pı.rıJ par-

bi.raktılar. Etrafıma baktım: Bir fak ufak parçalara ayırmak için dWm.i.şti. Zırhları.mızı taktık, diğer lııyordu. Kılıçlarının ılrordonları, 
kend..ımde iki k.işılıık :kuvvet oldıll- t1 ..J - 1_ w...ı d .. -

ba ı.,ı ısına, bır çalışma gidiy()l'du. de birer~ keser, üçer lirahk: arkadaşlarım~ da zırhlarını tak - sır annutt:A.ı manov arın ugme -
Biris ı -bağırıyordu: ıbarut, oir kutu içyağı, kav yak. _ mışlardı. ğunu .zannettim. Elı.mde bulunan leri serapa attından idi. Gö'.l.lerim 

- On liralık kav, yirmi liral:ıık ma-k ıçın çakmak alm~tıık. Hep bırbırimizi giydirmeğe ça- ağnboz tüfeği 'bir demet saz ıka - açılmış ve hayretten hayrete dü -
barut ,otuz liralık kurşun!. Bir yandan kışla meydanında lışı.yorduk. Benmı elıb.i.sem ıbjr par- dar ıbile ağır değildi. "'1'ek bunları seyred.'i~rdum. Dü-
Diğt'r bir taraftan: levazunıru alan bölükler toplam - ça bol gelmişti. Bir :mkadaşıım Karakullukçu önıüm.de durarak: şüniinm, bir çavuş •böyle olursa za-

- Ka~ kişiı;ina ·! Hangi takım- yordu . ÇavUıŞları e-ksikleri yoklu- boyun zırhını .bana verdi. Diğer .bır - İşte, muntazam ıbir adam-!. bitler ne miikemmel giyimnişler -

Her bölük barp mal1emeai alıyordu 

dansınız ?. yorlardı. En ufak ıbır noksan , hat- arkada.ş•m da boynu seııbesıt ha- Doğrusu, ıbö-lüğün çoık muntazam. di. Haııbe değil, adeta düğüne gi-

Busön jp EK ve SARA y ri:.~ıd:-~ 
TÜRK FİLİMCİLİGİNİN ZAFER TACI 

15 senedenberi memleketimizde yapılan filimlerin 
en güzel, en muhteşemi 

KAHVECİ GÜZELİ 
Reji : E R T U G R U L M U H S 1 N 

Baş rol 1erde: 

HAZ UA • BEHZAT ve rAÜHİR NUGt O Dil 
T.,. • 'T . . . A.'/ 
~ - MEZiYET - NEViN - PERiHAN - SABA.Ilı> 

HADİ - AVNİ - KADRİ - KANİ - YAŞAR - NEcfl 
HAKKI - MÜMTAZ. 

Zengin ve muhteşem tıahneler - Büyük saz heyeti - Yeni Şii~ 
Müzik S A D E T T İN K A Y N A K 

Seanslar: 12,4.'i - 2,30 - 4,30 • 6.~ ve 9 da 

Bize öliim ve ateş düeyasmdan ge)en ilk elçi 

Torpillerin Cehenneme çevirdiği 
Bombaların kasırgalar kopardığı Okyanuslarda 

YÜZEN KALELE) 
"C ON V OY" 
CLİVE BROOK - JOBN CLEMENTS 

TÖRKÇE SÖZLÜ BÜYÜK HARP ve AŞK FİLMi 

Bugün LALE de 
tliveten: En son gelen Türkçe Paramunt diinyıo haberJrSA 

Bugün matineler saat 11 de ba.5lar. ı-#' 

Bugün TAK S J M Sinemasmdl 
Sinema sen'atının en büyük zafer Abidesi. tarihin en büyük 

4 

he;yec:anh kahramanlık nk'ası, gözler katrntştıran Dekorl•'"' 
on bini~~ Figüran 

HALiME 

BEYAZ ESi • 'J 

Seaeıtin en fe*Iade ve en büyük 

TÜRKÇE SÖZLÜ ŞAHESER l~• 

..--BORİS KARLOFF~'.11..,.. 
En büyük ve en müthiş rolüuii oynad.ıjı 

LONDRA L i 
Rıı diğer i de: ta en köçüık bir lekeye kadar mu- rekette bırakmak için boyun ka- o anda taburlar yürüyor ve her diyorduk. Müstesna filmi s o M ER Sin masınd8 
El lı beş lira lık ·kurşun kül.çes.i. ayene ediliyordu. yışını ne suretle bağlıyacağını gös- taraftan bağırılıyordu: Türık ordusumm sil&h ve klft'a 

On bir tane ke6er .. . Vebağmyorlardı: terdi. - Sıraların.ı:ta bakın!. nizam ve intizamı, zenginlik ve - 100.000 kişi ıörmü~ ve BUGÜN 100.000 kişi daha görme!< ii 
Hul,isa her bölük harp için ne - .Eksiği olanlar söylesin!. Yalnız başl!lila ık.ol zır-hımı toka- Zabitler, bu manzaraıd&n hoşla- ihtişamı dünya milletleri için.debi- sinemayı muhasara edeceklerdir. 

laz msa durmadan alıy<>rdu. Ortalık ana baba günü id1. Bi- ladıım. bıçaklarımı sağ tarafıma as- nıyorlar ve ıhizi siJMı &!tında mu- ricik idi Suareler için yerlerin izi e\'velrlen aldmna. 

Nihayet lıepımiz be.Şer liralık zim bölüj?.ün levazunı bitmişti. Ça- mn, Ktt§agurun içine de baruıt tor- harebeye g.ider görerek sevini <>r- Devamı 1'G1' Bu14ün matineler saat 11 de ba.,lar. ---~ 
~__:.~~~~~~~~~~~-'---=...---'--~_;.....;;.. __ ..;._ _________ ~-=~_;: ....... ~~~~...__~-------------'=~=::::..t:.=.:..&......---------------~~~~~...;...~~~~~---
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fngiliz hava kuv-1 Baltıktaki Al· 
vetleri Mesinayı manlar Alman-

Sovyet - Alman 
hududa için bir 
anlaşma bombaladı yaya dönüyor 

Bedin 11 (A.A.) - D. N. B. a· 
)ansı bildiriyor; Londra 11 (A.A.) -:- B. B. ~ in· 

giliz hava k1Jvwtleri, Napoli ve 
Palermo }jmenlarında yaptık.lan 

muvaffakiyetli akınlardan başka 
Sicilya adasında Mesina limanı~ 
da hucum etmişlerdir. Umandalri 
getnılere, doklara, nhtımlara, pet
rol depolarına tonlarca bombalar 
atılmıştır. Kruvazörlerin bulundu
ğu limanın cenup kısmına bomba-

lar düşnüş ile de çı«aruan sun'i 

sis dümanları yüzünden ika edilen 

hasarat görülememiştir. Doklarda 
ve kuru kf.vuzlarda yanguılar çı
karılmıştır. 

Araa vutlar İsJ•D 
halinde 

Al manyadaki Sowyetler 
birliii tab'aaı da iade 

edilecek 

ipa 9'1Y11JlGan Baltık dıeniziBe 
kader Sovyet - Ahnan hududuna 
tayiB ede9 anlaşma 10 kinunua -
aide j4os~ada Alman - So.yet 

Berlin 11 (AA) - D. N. B. a\ID- mümessilleri arasında imza edil -

Sl bildiriyor: miftir. AnJ.atmaya göre 'bu mınta-
Geçen hafta içinde Sovyet - Al- kadaki Sovyet - Alman hududu 

man murahhasları Riga ve Kav • evveli 20 kanunusani 1928 Ye 22 
nosda buh'§arak Litvanya ve lh· mart 1939 tarihlerinde aktedilen 
tonyada bulunan Alman ırkına eski Litvanya - Polonya hududunu 
mensup grubun Abnanyaya Lit- SOlll'a da eski Litvanya - Almanya 
vanyalılarla, Livanyalı ırlanll men- hududunu ~P edecektir. 

sup olup Almany da bulunanlarm ,,..,._--.-•tınıı•TQıM~e~;tı--~rı'1!111111~J 
-11" • ·halla .......-- 'Ol",...~ 

ve Memel ve Suvcuaı arazısı ·ı· h • 
da dahil olınak ilıere .Almanyadald Tobrukta İDgı ız ta fi• 
Sovyetıer Birliği tebaa91nın Sov • dab dewam ediyor 
yetler Birlıgine ia<Weri hakkında < ı 1ae1 .ulleckn ....._ > 
görüş.meler yapılmıfhr. Cereyan ne_ Bingazi sahil yokında devriye 

:Londra. ıı (A.A.) - B.B.C.: l~ e4en müzakereler aonunda 10 ki- gezmektedir. İngilizler Tobtukuıı 
1ıar wıı!mdan ı.orla ukere alınan Ar- Ri Kovnoda aha-
-vutların lQ'anı hakkındaki yeni tw- nunusanide ga ve 65 kilometre garbinde bulunan Ga-
berler ıelmiitir. Bu iayan neticesinde' li mübadelesine ait bütün mese - zama ya var.m!jlarchr. 
aralarında muharebeler olmuş, MıD leleri halleden 'biftr aalaşma ima HABEŞİSTAN HUDUDUNDA 
İial:fanlar hem de AmavuUar zayi* edihniştir. BİR YER İŞGAL EDİLDİ 
uiramışlardır. ~ • ...--. Kahire 11 (A.A.) - İngiliz miif-
İtaly anlanD bir aylık ~ b•'6!- -k-,_. ıezelerinin Habefistea hududunda 

zayiatı 9000 Perşem e a şa- Buna mevkiini işgal ettfkleri bil-

Londra., 11 (A.A.) - B.B.C.: İtal -
7Mlaruı birinci ldnun ayı artında 
ArnavuUukta uğradıklan zayiat milc
tan Romada :resmen nV-ecillınişUr · 
Ölen Yaralanan ve Jaıbolan Italyan as 
kerl:rı miktarı 9.000 kadar eosteril -

dirihnektedir. 
mı şiddetli bir İTALYANLARIN VAZİYETİ 
Zcız le oldu ÜMİTSİZDİR 

Ka1küta 11 (A.A.) - Avustral-

mektedır. 

~öricenin bo111ardımanı 
Atina 11 (A.A.) - Atına ajansı 

bildiriyor: 
Proia gazetesi, Görice sivil hal

kının İtalyanlar tarafından bom -

ıbardunanını bahia mevzuu ederek 

diyor ki 
Gör.ice uzun zaman İtalyan İJ

gali altında bulunduğundan İta! -
yanlar bu gehrin müdafaasız ol -

duğunu çok iyi biliyprlardı. Yunan 
ordu.su Göriceye hikim tepeleri İf'-

Perşembe günü a~ saat 21 
13 dakika geçe ,ehrimizde ·.>Wuk
ça şiddetli bir zelzele ohnuştur. 
Diğer taraftan ayni gece saat 

21,15 de İzmir ve mülhakatında, 
Ayvalıkta da §iddetli sarsıntılar 

olmuş ve halk çok korknu-14tur. Bu 
.saatte İzmirde sinemo.lırda, kah -
velerde olan halk te.lajla, panik 
halinde dışarıya fırlaml§tn:. 
İzrnirde bazı binalar çatlarnlflır. 

Değirmcndere nahiyesinde 9 ev 
ikımıen yıkılmıştır. N üiusça z.a -
,.ı.ı JO&tur. 

00 

gal ettiği zaman Yunan toplan şeb- Sovyetler 
rin her ,kısmını dövebilirdl Yunan d ile Almanlar 

bir anlaşma topçusu yalnız tayyare meydanına 
kışlalara ve askert depolara atef 
açmış ve şehre dokunrnaml§tır. 

~ 

Asker gözile 
(Birinci sahi/eden devam.) 

Sollumda ve Bardıyada da bu taktik 
kulla ııtm11 ve muvaffakıyetle netice
lıenmiştır. Şımdi aynı taktik Tobrula da 
ıatbık edilmek aureule, bu muı*abkem 
me\•lti de muhasara edilmif buluDmlk 
tadır. Marepl GnziYaniD. ae d~ 
ğünu bl.JmiTonak da. bAcU..-I~ 
başkumandanuwı Bar<li7• denindeD ı. 
Wade etmemif oldutunu ,o.&ennekt.. 
dlr. 

Son bir habere ltire, ~ ileri lmY
vetleri ılmdi BardipDID 100 kilometre 
prbine kadar •rrnJ"lll-dır. Bu DUD• 

takada c;-ı 1rua1>a11m da zaptetmiş. 
ı.rdir. 

Ke dı hallerine ~rkediln1*/ olan, Bu 
cli7ada oldutu sibl karadan, bavadaıı 
ve denizden irtibatı kesilmlı bulwıan 

Tobnık e-njaıQnuaun da uztaı müddet 
muk.ı emet edemi7eceii aşikirdr. 

Tobruktald ltal7• kuvvetlerınin 

Bard yadan daba fula olduğuna Ş{lphe 
!dr .: nez. A7ruta burada iki mfistahk.em 

milda a YID'dlr. Bınaenaleyh !obruk 
muka\ emeUnın daha uzun muddet s(h-
mesı muhtemeldir. Sımdild halde inct
lizh:r fetih hazırlıklarmın ta.....,ıao -
ınasma devam etmektedirler. 

.ARNAUTLUK CEPHESİ 
Arnavutluk cepbcsıned de harelı:itl 

Ywıau.ıııar lebine devam etmeJdedir. 
İtalyanıann uzun müddettenberi tah
)tlrlı tnıis olduk.lan KlisUra ~ri de en 
ııih Yet Yunanlıların eli.De d~ n\li bu
ıunuyor. Şıınalde b.r JtaIToın mukôhıl 
taa uzu ve kayak lot:ılarııun en en 
~ bareketı d rulmuş, bu te-
şeb de İtalynnuı b f\:Ok c r , e mal-

bı kmaı rına mal olmu~tur. 
Yor ki Yunan cephesi her böl

m ıtını muhafaza ettikteD 
l' ış Yavq ink pf eden ıkrl 
da d Uf dei ldir. 

ara1111 a 
( J iftcl •hif~den devam J 

ticelenmiştir. Anlasrna, Almanya 
namına hariciye nezareti erkanın
dan orta elçi Sehnurre, Sovyetler 
Birliği namına da harici ticaret 
halk komıseri B. Mikoyan tarafın
dan imza edılmiştir. 

Bu yeni anlaşma, 1940 şubatında 
aktedilen Alınan - Sovyet tıcaret 
mukavelesi esaslan dahilinde ya
pılınış olup 1939 senesinde iki hü
kU.metçe derpiş edilmiı 'bulunan 
iktı.sadi programın tatbikinde yeni 
bir merhale teşkil etmektedir. An
laşma ı ağustos 1942 tarihine ka
dar Almanya ile Sov~tler Birliği 
arasında emtia nakliyatmı tanzim 
etmektedir. 

Mütekabilen yapılacak mal sev
kiyatının hacmi esu mukavele -
nin ilk seneei ~ dıerpİf edilen 
miktarı mahsul derecede tecavüz 
edecektir. 

Almanya Sovyetler Birlilfne sa
nayie ait alat w edevatla makine
ler verecek ve Sovyetler Birliği de 
Almanyaya iptidai maddelerle 
petrol müştakları, gtda maddeleri 
ve bilhassa bu day verecektir. 
.Bu müzakı>reler Almanya ile 

Sovy tler Birliği arasındaki dos 
tane münasebetler çerçevesi da -
bilinde ve mütekabil itimat hissine 
istinaden cereyan etmiştir. Yeni 
ara · ·n SovyetJer Birliğine ilha -
kınd n dohn meseleler de dahil 
olma!: üzere, büt-n iktıaad\ mc.il!'"

lc r iki mem'ekct'n menfaatlerinP 
uygun bir şekjlde halledilmiştir. 

Tc,ıkifbaneden bir 
mahkum kaçb 

(1 mel uhıteden denıa) 

linin henüz teshit edilmekte oldJ· 
Göz [Te iıui llWR•~' ğunu ve Muı;taianın bir iki güne 

Or. r '1urat R2mi p. dın kadar yakalanmasının çok muhte-
11eyo11u - Parına J.ap, ı.... mel bnhmdağunu sö~l ın"ştir. 
so k No. 2 T •I. 415~3 Firarinin toğrafı t k ir edil· 

Iuayene ve her turl.ı &• mit ve lt&tla .merlcedere a_eıtıı-
·, "! r 1 ra a .raad41•. mqtır 

ya harbiye nazırı B. Spcnder A vus
tralyaya hareket etmeden evve1 
Kalkütada gazetecilef'e bey-t-:ıatri 
bulunarak demiştir iki: 

c- Son muharbeler üzerine ! -
alya şimali Afrikada bilhassa T!'ab
lusgarp çölünde ümitsiz bir vazi
yete düşmüştür. İşlerin gid•t'"" 
bakılırsa İtalyan donanması '; ra~ 
lwıgarptekıi İtalyan ikuvvetiw .ne 

yardım etmek için Akdenize ~ık -
mak teşebbüsünde buluıunıyacak
tır. Akdeniz, evveles.inden daha u 
bir İtalyan denizidir. Hakikat. t t

dur ki İngilter~ bu denizi kontr->1 
etmekte binaenaleyh orta şa!'kın 
anahtarını elinde bulundurmakta
dır. 

---'0-

lta? y aD ordusu K1isurA
dan Berata çe .. dliyor 

( 1 inci ıahif eden devam ) 
Harp meydanında tayarelerimiz 

düsmanı bombala)ıp mitralyöz a
teşine tutmuşlar ve mU\ afiakiyetlı 
harekatta bulUJlmuşlardır. Bütün 
tal' yarelerimiz salimen üslerine 
donrnuşle.rdir. 

Londra 11 (A.A.)- B.B.C. Kti
sura;)' ı terkcden Jtal! ular, 85 kilo
metre şimalde olan Berat şehrine 
ric'at ediyorlar. Son günlerde ha· 
valana birdenbire düzelmesi Yu
un muvaffakiyctine yardım et -
miftir. 

halyanlarm uyiatı ağırdır. Yu· 
nanlılar arka arkaya seri akınlarla 
etraftaki tepeleri aptettik -
ten sonra ıon hilC11111a stiacfl ile 
Jllpmqlardır. 

Cephenin fiınalinde de faaHyet 
artmalda n ba Jumırlılm mllıiıa 
bir muharebe şeklini ahNn Mk -
Jenmekteıdır. 

----O--
Zorla otomobile bindi-

Tilen daktilo kız 
(3 üncü sayfadan devam) 

75 lira alacak olan kız mahke:me -
den ç.ıkariten memnun oldu ur u 
söylemiş ve maksadı ıengın adam
lar aleyhine dava açarak para e
dinmek olmadıgını, yalnız haysiyet 
ve şerefini .kurtarmağı düfündüğıl
nü de sö)lıy ek: 

- Artık, d ış, evmıe girerek 
küçük yavrwnla meşgul olacağım! 

Çocugun ba ası olan FredriJc 
Veyster çocu·un kendisine ait ol
duğunu tammış, çocu un bakıl -
ma için 1 ım gelen parayı ver· 
me daha evvelce k bul etmıştir. 

* Dôrtyolun 19 uncu 'kurtuluş 
yılı d ·n büyük merasimle kutlu
lannııştır 

SON 3 GÜN 
içindeki 

vaziyet 
K..n.. BaPMIU lllİhl..-tile 

iatipr etııwliiM-is - Üf -- .. 
p..19 .................. 
b74a Mi- u kıt hHiHI• • 
-.w. 

Askeri .... .., fbnall Ahim • 
.. ki vaziyet İllciJislerin lehiae 
..... zi1'1H1e twtr .... .a.lftir. hsi
li& ileri bnbllan 'l'oWuk ...... 
tahkem ıaevldiaia prp tarafma t. 

tarak tehri aaı....u. etmif " 
burada buhauıa ftalyım bvvetı. 
riain geri ile irtHMtını keamiftir. 
Şimdi Teltralma uph ipa h~ 

bklar de't'aaı etmektedir. Şehria 
pek yalanda dltııneai beklenmek
tedir. 

Kahirede aııışretlile1t bir tchJife 
gire, Bardiya teslhn olmazdan bir 
ıece evvel, siyahcömlekli kolor
dunua k.Gmut ... ile iki tilnNıa .ko
mu&aaı, kıt'aları nwvauaf komu
tana bırakarak kaçnal§lardır. Fa
kat bUDlar Banliyanın palintle 
yablaamqlanbr. Yalan kaçan 
General Berpnoli ile diierleri 
Hlwm•m·ıtar. Bunlann raetörltl 
ka7ıklarla Mpwı elmaları muh
temeldir. 

İtalyan orclmu Sidi Barraaidea 
lnıri devllJll eden ric'ati esnasında 
~k malHme kayhttiğinden, Ma
repl Gnzi.ai Tobrukun mW.. -
sara e4ilıne&iae mini olamaml§tır. 
Tobruktald İtalyan kuvvet!erinia 
Bardiyadaa fala oWuğu zanne -
dilmektedir. 

İngiliz ktnfttleri Tet.nıkun 15 
kilometre ganinde Gaza1ayı işgal 
etmiılerdir. 

F AşlST BEJiMİND~ 
SARSINTILAR 

•Deyli Telgraf> m yazdığııte göre 
Almanya ile daha stln askeri bir 
işbirliği yapdması şeklinde siyasi 
ve iktısadi sahalarda italyııyı teı· 
kilatlandırmak1a mcşguld.ir. Fa
fist idarecil~den 14 kişiye ıf'.en el 
çektirilmiştir. 

Şimdi hülaimet, Trablııc: · rp fe
laketini İtalyan millcHnde::ı g"zli
yemiyecek !Jir 1 ttldcdir. F. !st İ· 

darcsinia temeliaaen sarı.ıldığı 

muhakkaktw. 
YUNANLJLAB DA KI~İSURAYI 

ZAPTl.TrİLER 
Arnavutluk ceplıe.siaiıı fimal 

ltölgesinde tiddetli bir muharebe 
olmuştur. İtalyanlar, Ywıanlılarıa 
gerisine kayııkçı müfrezeleri iıı -
dirınek suretile, geriden bir şaşırt
ma hücumu yapmak istemişlerse 
de, bu tcşebbiis Yuıınnhların tc -
yakJmzu sayesinde nef tesiz kal· 
cbğı gibi, kayokçı gruplımn bir 
kısım ko!ayca e ir edilm' fr. 

Merkez ceplıl' 'n.. Yu nrlılar 

Klisur ı zcpt t.miJlerdir. Bu 'i
na.c;ch t1e Lüt"n Yt•nan'ı:;ta da 
çanfor çalınmı,, h .. 1 t soka! lara dö
ldılmüş, 1:aıetrl~ f~vkt:ı. nrs -
balar çıl; ırmı"l rrlır. Ki' r:t l'Ok 
k.U\·~ctli b"r taızd:t tahkim ed'l • 
miş bulunu;r<'ı du. 
İtalyan tayyareleri '-ayrıımm bi· 

rinci gilnU Srl~n·;:i te-kr r bom -
bardıman etm1 lerse de, hasar az
dır~ ölü ve yar:ıh olmamıştır. Sarih 
surette Kızılh~ç İ§Bretini tqıyarı 
bir hastaneye c!c bomba abruflar
dır. Suratla ltir miktar 1talyan e
siri de babıauyorda. Fakat ölea 
ye yaralanaa olmamıştır. 

NAPOıJ VE PALF.RMO 
BOMBALANDI 

Komadan bildirildi:'rine göre, 
İngiliz tayyareleri birbirini takip 
eden dalgalar halinde Napoli ve 
PalennoYU bombardıman etmit
lcrrl'r. Napoliye birçok bombalar 
atılmıştır. Bama te'ıI=ı'ine göre, 
bombaların eksl•risi d ı i:ıe dtiş _ 
milş, limanda b1r 1rnst:-•1 "l'misi
ae isabet vaki ol'l.luştur. Beş ölff, 
ve otuz yarnlı vardır. 

AM ;r 'I ~'il BÜTrE.')f: 
11,5 MiLYAR DOLAR 

Amerıka Cun1hurrcisi Ruzvelt, 
kongreye gon erd'.,,i bir mesajda, 
J.942 sene i programını i ah etmiş, 
milli nui a!aa uıa rnfla ı da dahil 
ol01ak ii ere •142 sene i bütçesi
nin 11 milyar, 500 mih on dolara 
bali ~ oldı unu SÜ) 1 tir. 

AME \, FR!\.NS YA DA 
YA DIM EDE K 

Yılb ı n .. cbctilc Rm\•eltin 
Mar 1 P ne gönderd"ği mesa
jın metni ne l'cdilmistir. Ruzvelt 
'bu m jında diyor ki: 

«Kalbim çal14tığı f1I rfinlerde 

DIJ11ya iıleri 
ne halde? 
(~~ 

... """1ur .• M1le oNaju ... 
l.cili.z ..... ~ Rrmad.. 
Ahnaa ~ t.sau, tehir ... 
........,.._ .. - ıittıtli bir .. 
klWe .............. etmektes hlıll 
....... ~. 1111 hombarit
..111ana AJm. ler 'h•hillleld fed 
tahribat ve ..-.u.ı W.at Al
..... ıar dabi •kl11a•amı1a ...... 
laaqlaNır. 

Harp ulmeleri iMi ptiMe de -
............ )'İlle~ ... Hik ... 
... fasılası içimM 4iia7a .İfleriDİll 
ltuaktıi'ıma ukiaclua ileriye • 
mütehariz farkı Ameribaın landa 
tekamül eden kararlannda, Fr-
MIUD vaziyetinde, Balpristanm 
bazı hare.ketı.riade liriiJmelde • 
dir. 

Buzveltin İnıiltereye " mila· 
ver devletleriae kllrıı harbed• 
her devlete azami iınkAn ıaisbeti11-
de yardun etmek hususunda ko~
reye tevdi etilli planın aynea ka
bul edileceği fÜpheiU telakki edi
lebilir .Efkirı umumiyenin kahir 
ekseriyeti Bune1tle hraberdir, 
kongrede.ki mulaalefet muvlan da 
pek azdır. Artık Amerikayı ikinci 
'bir ifadesi ile 'bugibıldi cideoleji 
harbi> ııia dıpıMla elikki etmenia 
Almanya, İtal78 içiıa dalai imkbı 
kalmllDU§tır. 

.Aınerib haıW• lçindemr ve ha
kikaten İngiliz matbuatının tasvır 
ettiği gibi pyrimuharip bir müt
tefik halindedir. Bu liç günlük fa· 
sıla içinde bu nokta bir kat dalta 
te'barüz ettiği gibi Rur.vcltin İııgil
tereye gönderd'ği hu"u i ml°mes
sili Hopkins de Londradaki ehem
miyetli temaslarına ba 1 nııştır. 
Mareşal Peteae hamil oldu ru hu
susi mektubu tevdi ede.n yine Ruz
veltin dostu n bu u9İ mümessili 
Amiral Lekinin temasları ile ta
hassiil eden hava da çok manalı
dır. Fraasamn vaziyetinde ve ıktı
sap edindiği tavıl' ve hareket' nde 
bariz bir fark müsahcde edilmekte 
oldt~ğu kııdar Amerikanın Fr:ınsa

yı tekrar galiplerine karşı ıdica
dele sabauada görmekten mem • 
nun kalacağını jbsas eden vaziyet
ler de vardır. Önümüzdeki büyük 
mücadele devresinde bu bakım -
daa Fransanıa tekrar İngiltere ile 
beraber Almanya ve İtalya karşı
mula harbe atıldJimı ıörmek bir 
sürpriz olmıyat:aktır. 

Bulgaristandaki diplomatik faa· 
liyete gelince, Bulaır Baıvekili 
Filofun Viyana seyahati ve Bib
bentrop mülakatı ile başlı) an ve 
yeniden yeniye bir takını şiiphe 
ve tereddütl , e yol açan hu faali
yet henüz umumi efkar ka ş.,ında 
vn ılısuzluk ve müııhcmi) et mu
baf ... a eylemektedir. 

S v~ dan gelen haberler; Fil-O· 
fuc ııa :örüşh' ,ünü v )arınki 
pazar günü Rı uktn bir nutuk 
irnt edecei!'ini bild".,.mektcdir. Bu 
nutuk, belki de Bulgari t nın hal
deki ve istikbaldeki hattı hareke
tini aydmltıtmıya yarıyacaktır. Bu 
iti~nda nutku dinlemeden komp 
memlekette cereyan eden faali -
yetler üzerinde hilkitm yöriitınek 
doğru değildir. 

Herhalde iiç gilnlilk •ayram fa• 
alasından senn dünyanm ve AY
rupa harbiain meseleleri üzerine 
tekrar umumi 'bir ıöz attıtınm a
man görülü.Yor ki müttefikler A
merikanın daha ıeaif ölçüıdekl 
yardım faaliyeti içinde bulunmak
ta ve Fra.nsada da tedrict bir kal
kınmanın alimetleri teharüz et -

mektcdir. 
Buna mukabil Almanya ve İal

ya da 5011 kozlarını ovnamak için 
karanlık bir perdenin arkasında 
baz rlık ga;p .. .le.riue de\ am et -
melde ve a ıl kanlı, inhi amlı, ö
lümlu boiuşma önümüzdeki bahar 
ve yazı beklemektedir. Bu bahar 
ve '\az içimle harp hangi istika -
metlerde taşacak, hangi de' letler 
daha harbin içine karıpnıt 'buhl
nacak?. Bunu tayin ve bir bükme 
bağlamak için de hadiselerin Wram 
düa inkişafına ihtiyaç var. 

ETEM İZZET BENİCS 

Fransa ile 'beraberdir. Fransuı aJI.. 
!etinin yakında, hürriyet JDlla.. 
vat ve kardeşlik içinde tekrar mi
bun nimctleriaden lstifac!. ~ 
mesine dua ediyorum.. 
Amerikanın yeni Fransa bfiyft 

elçisi Amiral Lihi u QrJ h1r m. 
aaj Jretirnıiltir. 

Masum kızlar nasıl 
uçuruma dDşOyor • 

Röportajo 7apaa: =ı 
BALOK CEllAL 

BlrfDcl ~ billilaa - 17 7 ..... 

Llımia t.mlnde tıecrübe9is, - bir im 
aan'at mektebi tal~ M.üSekaid baM-
m öl8aıO .._.. bir tabi..,_ llri-
70r. Fakat bww!a f.abrikat6rün aenç 

7akafıklı orlab ~ llleodi.mi 7atmur
lu bir lecede kandırarak MulenruJe tö
ttlrl;yor. Orada arbot edil> bi'> randeYw 
...... atarak ... hazin zevk IJem.bUıa 
•muncfa kıııralta kirleti;por. Lbı1a iN 

halde artık w. cl&ı~or ve ilk defıal 
du7duiu aşk.uı. ihtiramı t.eııirile Zı71t7a 
metres oluyor. Ballan17or. LAmla biae 
bundan sonranu IOYle anlatmaktadır: 

iKiNCi KISIM 
ZiJa beyle iki ay, tam alhmt 

ctin ea çılpı bir qk ve ihüns fır
tuıa.u. içinde 1qadık. Kah çalpb. 
içkili )'erlenle, .kah barlartla, Ull 
küçük, sevimli eııiamzda 1-irbiri -
mizia olarak ve IMr -.deti hera
berl.iiiınizcle klank unwtulma 
ıüaler s~irdik!. 

O ilk ateşli &ecelenl• 8elll'8 111'· 

tık kendisine iyle ahfamt ve bai
lammfbm ki.. İliklerime ipiyev. 
k memnu ihtirasıa zehirini, gti
aaılıa &ötürea bu sevdanıa acı~ını 
hi~ir ,ey, hisbir kuvvet Hndea 
alamadL Günler arttıkça erbğinai 
yana yana seviyor, geceler pç -
tikçe daha çek ısınıyordum. Fl\kut 
insanı saadete götüren St.-vg'l ol
duğu gibi günaha ,uçuruma ulat
tıranlan da varDU§!. 

Ben sevilerek, severek uçuruma 
yürumek iste dun .L ımı ne ) a· 
payım muka <l rm"ş!. Bunu sonra; 1 
çok sonra ani, dım.. 1 
Zatuı benim i ·in hayatın tanı 

ve ze\ki iki gün içın e deg l tı. 

Daha iki giın enel annesi, r.unı 

mini kardeşi ve evi ıc• b u, di-
dinen küçikük ·:.çi k Laın'a 1 
böylece renk renk elbi clı, manto· 1 
lu, z r.gin tuvaletli Lamia olnıuş- 1 
tu. O '. k1e kaılar ali k pndra :ı

miyen yan '.lm"lm, ruj görmiyen 
dudaklımm !!iimdi onlann esiri ı•l 

Artıl. benim de bir yuvam, süs
lü eşyalarım, herş ) im vıırdL 

Yuvnm1z. A·ucami.;n1n arl:acın • 
daki sokakta köte birahanen"n (8Jll 

karşısında ii~ katlı bir eviıa se -
ka !& bakan çı' ıntılı bir odası idl. 
Ziya bey he-r nooense ilk gitf l -
miz ild n birer ıeceden fo1la 
kalmıvara1. iiç'incil akşam beni 
bura~ n g"tirmi ,.e birine! g-eceki 
odayı •annrhm•mım!~ deitiii hal-1 
de sonra~an: 

•- Sen · ncılula ~iae -
menin .. Onl,.r kavgacı kadınlar -
dır. Öbür oclayı da hen be&enme
dim. Burası en uv mu yavracu -
ğum!.11 h'tabile nrt hep burada 
otaraca • ımızı sö hm · i. 

Ev sahibimiz Öejui ismiıule tlt-

m,n, ~ler ;riftlü, bilhassa bana 
pk miiketit lıııir kadıadı. Bazaa 

Ziya beyin ifte olduğu saatlerde 
7UJa8 gelir ve siizclliitimdeıı, ba
yatta firi!Mli Jaep güzellere kıymet 

'NriWijinüa ._.ıeder. sonra ma
~ manala: 

._ Alt. ı.. ..-0 yapada olsay-
41ım; .-çliiimi b8yle mi öldü· 
rü1'41iim!.- m4i. 

hl •me 'ra _. ı.. lkwrioe 
..Wyetle kalyor ve: 

.__ Bea iııaJatımdaa, saatietim-

den çok; hem pek ~memnunum 

Madam Öjeni_ Benim "'™ biçare 
kızcağıza bu kadar sevinç, net'• 

__çok bile!.• eleyip fazla SÖ) lemesiııi 
ölayordum. 

Evet ilk cüıalerıle halimden hiç 

fiklyet etmiyor, dertli gönlümilll 
ea temiz lıislerile hef Allaluma du 

alar Merek, 7.iya beye ullhat, ib
yet Yermemiai ,bırl;i.rimizi ayırı \8• 

m-.u 71tJnnrak bütün emelle -
riml, ldslerinü -- sevgili başına 
koymunfinleri, gettleri birbirine 
ekliyordum!. Küçücük odamda 
kendime pre ma um zevkl rim, 

cğlenccforim ~ardı: S alıforı er
ken k. lk1p çavım1 1 hun l"' •ak., 

elbiseler l İ temi· • :n k Olllll Uİ7,. 

leri dibinde kah· 1 r ~ek, Z'ya 

beyi fabrikaya ı ı;.a k:lııktan son· 

ra oda. yemek i lcri, ô &ii örmek, 

okuır:ak iteni eyalıyordu. 
(D ı var) 

1en 
•'er 

-r kıh l u Çakır, Ma-
l ye 1ı Fuat Agralı ve Sıhhat 
Vek li Hulüsi Alataş d bayramda 
,ehrımıze gelıni lerdir 

l-lavagazı ile ze
hirlen n kadın 

Bir ana oğul da man• 
ır•-dan zehırlenciiler 

Fenkoyl.inde Savaç aoka.Aında ~ 
turan Ji'atma ısmındeki kadın e
vinde çay pifi:rdikten sonra hava
gazı mus ğunu unutup .kapama -
Jruf, çıkan havagazında zehırlen-

m iş, Beyoğlu hutaneaine kaldırıl
mıştır. * Fatih Çüıilihan odalarında otu
ran Ramazan karısı Fatma ile oğla 

İhsan odalarında yclttıklan man -
galdan :zehirlenerek C.errahpaşa 

hastanesine ~i..lmiflerdir. 

a 
neş' 

eryerd 
ile geçi 

Bugün kurban bayrammm dm-. 
düncü günüdür. Bayram her yerde 
olduğu gibi şehrimizde de neş'e i
çinde geçmiş, bilhassa 'küçük yay. 
rular i& günden itibaren sokak -
lan, sinemalan doldurarak malUID 
bir sevinçle eğlenmiperdir. BI -

yükler de küçüklerin neş'esine ka · 
tılmışlardır. Bu yıl kurban ke.ti -
renler ge~en yıldan çok olrnupar. 

SİNEMALARDAKİ 
İNTİZAMSIZLIK 

Bayramda en aiyade İf yapan 

llneınalar, arabacılar ve şoförler 
olmaflaıdır. İatanbul, Beyoğlu ve 
v...a.ı...::. " 4tıek' \..i.,,.,Jr -ı---' ~1w-1 ~~ wuı:aı.uu• 

aabahlan ertenden ife blışlalnıt -
lar, tıthm tıkhm dolu olduklan 
halde yine boyuna bilet kesm.lf -
lerdir. 

Her halde belediye kontrol me· 
murlan da bayram istirahat ve ta-

tiline çeki.lm.if olacaklar ki 'ne· 
malar<iaki bu keşmekeşe k re:. ne 
bir zabıt tutulm11.1t ne de ce a ke
silmiştir. 

BAYRAA1 VAK'ALARI 
Kasımpaşada Kulakarz mahal -

lesinde oturan dokumacı Kua -
ta!a ile ayni yerde mukim &*u
macı N u.ri iaminde ıki amele '* 
müddettenberi dargın bulunmaS
tadırlar. Perp!lnbe günü ak,... 
Nuri aeç vakit evine giderken )ı(ua
tafa ile karşılaşm.tj ve aralarında 
kavga ba lamı.ştır. 'Mustafa Ü7Jl!rill

de ta ıdıgı sustalı bıçağını çekerek 
Nurinin başından ve kulak aıita
sından ağır IUl"ette yaralamlfbr. 

Nuri baygın bir halde yere yı -
kılmış, Mustafa elinde kanh bl -
çağı olduğu halde kaçmağa teşeb
büs etmişse de vak'a mahalline 1 

yetişen polisler tarafından yab -
lanmı.ttır arası ehem.'"1liyetli e>
lan Nur Beyoğlu haataneswe kal
dan.im ır. 

Bardak döeHoeu 
Edirneka}»da Hiln>infn mey -

hanesinde İzzet Karaca TC qçı ln 
dayet Şengeleıı bir hayli i~ 
sarhoş olJllUflardır. 

Biraz sonra iJriai arasında kavga 
çıkm.ı§ ve ellerine geçirdikleri bu
daklan bırbırlerinin kafasına • 
mışlardır. Bılahare İzzet bir -.. 
hiyi kaptığı gibi Hi<hryetin kafa
sına atmış w arkadaşını hapnde 
yaralarnıttz. 
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f ASKERLİK BAHİSLER/ 1 

Arnavutluk harbi 
Elen kuvvetleri devamlı takiplerle 

ft[JpAJ>A.1' DIPl.ollAu il& ttJaa: s.tıalU1l• 

160 .. 200 LiR Aya 
.,_..,..,. __ IUdı; v. 1 ı, .KtiıkBbail:i.... ~ ... S..'lıtb 

J'•ıı' • .,..,,. lamiır e4f h b * ' ~ Karbıuuı 
MI 11W~ 

..ıııiiiiiiiiiiim.~ .. ~ 'ı~dl!!_ ,_E ,2.-.. ... ....11 
yıprattıkları ltalyan ordusunu D&VREDtLECEK İHTlRABXRATl Jıfeşhar Romu 

ÇIGAN 
ORKESTRASINI Arnavutluktan nasıl çıkarabilir ? 

El• - bal,.a hııdıi ,_i Jda 
ririfle lkmd • JUi biörın.iş, ~ 
cüsiine girmif lnı.luıruyer. 

İlk lu•rekitı miiteakı., Eilln ha· 
dullarını llf81l i•lyan taarruz kol· 
)arına verdiii fiWletli ce,·apla ha
kimiyeti eline alan Elen ordUAı, 
iinüııe katf.ıiı İtalyan ordularull 
dağıta, puçalıya harbi Arnavut· 
luk topraklauna intikal ettirmiş, 
bu mıntakadaki İtalyan tislerini, 
müstahkem m<Wkilerini birer bi
rer düfiirerek muzaffer bir takibe 
koyulmuftu. 

mü..._ ile harbi. Elm eni- Je. 
itine iekipf!erla devam ettiı:mif
ler, İtMJaa fırkalaruu lııooı:muşlv, 
ArnaTWdaktaki tUlerden bazılan-
aı itpl Mmi§ler, İtalyan1ann be
rada tatmımalarma mey<lan b• · 
rakmMl!M için de çetin bir takip 
ve devanıh taıırruıtlarla meşı:ul IMı· 
lunmaktaiır. 

cA1çıh bendlar imali -ın. luıll

kındatri ihtira için İktıaat Vek&:Je.. 

tinden alıımıııı olan 12 ~ 

1937 tarih ve 2295 num&ralı ihtira 
ller akpm· Zencin Wr 

Kepertuarla 

be!"ııtuun ihtiva ettiği hukult bu T AK:,1M BELEDİYE 
mre başkasına devir -,.ey.but ice- GAZiNOSUNDA 
dı Tli:rltiyede ın<!\'kii fiile koymak 1~~:;J!§·3 Dinleyiniz 

için 88.lfthiyet dahi verilebileceği tek

lif edilmekte o:ıınakla bu huswıa DEVREDİLF.cEK İHTtRA BERATJ 

fazla malltınat edinmek istiyen -

!erin Gelatada, Aslan Han 5 nci b.t 

1 - 3 numar<ılara müracaat eyleo.e. 
leri ilan olun ur. 

,,c1tft~ 
&:..'fli!H 
=· = 

Devamh "bir takip ile her gün 
Heri~ biraz daha Adriyatiğe 
J'&klaftu- muzaffer Elen ı>rdw;u 
niçin kat'i aeticeyi elde edeme -
miştir?. Arnavutluk geniş çöller, 
uçsuz bwcaksuı steplerle kaplı bli
J'Ük bir saha mıdır?. Niçin bu iki 
aylık ta.kip ve rk'at hareketi an
eak yüz otm kifometrelik bir sa· 
ha üzeriııde cereyan elmiş ve İ
talyanlar Arnavutluktan tamamen 
atılmamıştır?. 

İki senedenberi nıruıtHD'lRftll bir 
istilaya karşı hazırlanan ve kemi
yet itiiNırile Elen ordusuna faik lnı
lunan İta,yan kuvvetlerini bu 
'\'aziyet ve şartlara iıuımam eden 
Maked<>rzyanın p!detli soğuğu, 
kan ve ılehşetli kışı anında süratle 
Arnavutluktan k<ığmak imkan ha· 
ricindedir denilebilir. 

Binaenaleyh Elen ku'\'vetlcrinin t. 

zaferle devam ettiği takip ve te
mizleme hareketi11in harbin yetmiş 
üçüncü ıününde nihayet bulmasını 
beklemek, İtalyanların Arnavut
luktan çıkarılmaları için son mu
ltavemetlerin kırılmasını da he • 
men iatemek makul bir diişiince En lak ve 

cMadenleri ve benzeri maddeleri 

toz haline getirmek usulünde ısla

hat• hakkındaki ihtira için alın· 

ınış olan 29 eylıll 1934 tarih ve 1884 

No. hı ihtira beratının ihtiva etti i' 

hukuk bu kerre başkasına devi• 

veyahut icadı Türkiyede mevkii 

fiile koyma driçin salahiyet verile

ceği teklif edilmekte olma1tla bu 

husu•a fazla malümat almak isti

yenlerin Galatada, Aslan han 5 n~. 

kat 1 - 3 numaralara müracaat et 

meleri ilan olUll'Ur. 

Eytan1 Ba..u!:asından 
Bu ıuallere cevap vermek için 

evveli Arnavutluğun tabii coğ -
rafyasını tetlıik etmek; arazi va
ziyetiıı.i, mevsimlerin rolünü he· 
saplamak ,sonra da ilri senedir 
7erleştiği Anavutlukta bugünkü 
taarruzu g<ioliiniine alıp ona göre 
ıili.b, makeme, kuvvet ve luırp 

vasıtaJan yıfan İtalyanların karşı· 
unda ani bir tecavüzü önlemek 
medmriyetile hemen döğüşe giriş
"'İ1 ı>lan Elen ordusunun yaban
cı bir tıııırakta IMı!iadığı temizleme 
ve söküp atma işini slingii ile ba
prma.k meeburiyetini Qice göz -
ıl.en ıeçirmek ieap eder, 

Coğrafya aoldaswdan Arna -

vutluk; dağlık bir toprak parça -
ınnduı ibarettir. Adriyatik deni· 
•inin ,ark sahiline d~. Şim.al
ıle Yug9Slavya ile, şarkta ve ce
nubu şarkidr Elenlerle Jmaut kom· 
fU.SUdur. 

Arnavutluk ufak ohnasına rağ
men muhtelif tabii arızaları ve 
değişik iklim prtlannı haizdir: 
Şimali şarki nuntakaııı serpme 
dağlarla kaplıdır. ŞMlunda, Epir 
mmlakasında bu dağlnr girift dü· 
ğüm noktalarile çok sarp, Ç<>k il-

rızalı bir şek.il alırlar .. Bu iki mm· 
taka iklim itibarile berridir. Kış 
fiddetli ve çek soğuk olur. Daha 
ilkteşrinde J'*C&n karlar mayıs ı>x-

lalanna kadar dağlarm dU111anlı 
başlarında beyaır. ....,guçlar pıınl
datır. 

Sahil lasmında iklim balır!\lir. 

Burada Draç, Avlonya gibi askeri 
limanları vardır. Bunlar da İtal -
yanların elindedir. 

1938 martm<la ant bir tecaviizle 
Arnavutluğu işıgal edeıı İtalyan • 
!ar, bu işgalin garp Makedonyası 
istikametinde inkişafı için her 

türlü hazuhğı yapmışlar, mı>törlü 
ve motöı:süz yedi fırkayı Elen 
hudutlarında tahşit etıni~Ier, El
basaa, Görice, Berat ve Premedi 
kasabalarında üsler meydana ge· 

Urmi~ler, nihayet l!Mll yılı ilkteş
riniıı 28 inde ıece yarısı Yunnnis· 
lana bir ültimatı>m venııi~ler, 29 
sabahı da hududu ü~ noktadan a
ıarak filen harbe başlanmıştır. 

İlk adımda İlalyau taarruzunu 
hemen durtluran Elen kuvvetleri, 
ltalyıuı ordusunun ıımubn neti -
reyi almnktan ~01< uzak oldı:ij'unu 
ilk terııasta anlamışlıu, seri bir 

olamaz. 
Elen sü11giilerinin öniiede silah 

ve mevkilerini terkederck çekilen 
İtalyan ordusunun şimdi "nava -
tandan taze imdat kuvvetleri bek
lediği de anlaşılıyor. 

Fakat: İngiliz - Elen hava ordu· 
sunun Adriyatiktcki Arnavutluk 
liman ve ihraç iskelelerini devamlı 
surette be•' ·nlnrla hırpalıyarak 

İtalyan ümitlerini kırmakla kal -
matlığı. İngiliz donanmasına men
sup deniz müfrezelerinin lıemen 
günaşırı denecek sıklıkta Adriyati· 
ğe girip deniz nakliyatına asla 
müsaade etmiyeu~ııi gii1'terdii:i 
de gözönünde bulundunılunca, Ar
navutlnktaki İtalyan kuvvetleri -
nin barınmalarına imlrin kalma
dığ>, bekluıen Elen =ferin.in ya· 

kın bir idrak zamanına ba~Jı kal-
ılığı kolayca anla~ıfahilir. 

RAI:~1İ YAÖIZ 

GİZLi 

AKŞA!tf 
C. lt P. Taksim Sem~ Gcnğı t:;;r •rından 

KSI f..laturka 
salonunda 

SAFi YE ve 20 Arkadaşı 
HAVAYDA BİR GECE 35 klti lik BtlYüK REVÜ. 

ve Varyete numaraları 

V OMIKLER EGLENIYOR 
Davullu, zurnalı ,şarkılı, rakı• 1ı ve kahkahalı k<>nıedi, güzel 

müzik ve kah kaha menbaı 
Bayrlllll1Jl bu s<>n gece eğlen tisinden istifHe ediniz. 

DUHULİYE YOKTUK. 

Yeri Kıy•eU Nev'i 

181 KadıkOy Üml&ni) e ma.h. 12511.- Sa.m.anl* 

1~7 

452 

2338 

koşu yolu wl:..a.;ı No. es. Ahır 

13, 15, ye. 33, S3, 36, Tarla 
35/1, 31 
Beşıktaı, Neştiyat ıneh. 343M.- Bostar. 
eslci Çiftlik ye. Ekrru!k lıane 
fabrikası sokağı No. es. 
2 mülı:. 9, 10, -re. 4, 4/1, 
4/2 

ahır 

Od1 

Beyoğlu, Kamerhatun 11'71t..- Ev: 
nıah. Es. Topçular -so -
kağı No. es. 18, ye. ao 
Beyoğlu, Feriköy lruıım IH52~ Arsa 
2 mab. Fırın skağı es. 
No. 81 

l5hektar 
2620 M2 

l hektar 
..ı.ı;ı K2 

388.8'1 k2 

38713.70 M2 

Depozito 

~02 

I 

1890.40 

Adresi ve tatsll&tı yukarıda yazılı pyrimenlrull.,., peşin para jle ve kapalı 
zarf usuli!e ~ubemzi satı.ıı komisyonu huzurunda satılacaktır. İhale 18/1/841 peı·
şe.mbe günü saat 14: dedir. 

İşbu emlaki salın alacaklara sabt bedeliB.in bh- kısmı mevzuatımız dahilinde 
1Jıtroıı= edHec-ek:tır. 

İsteklilerin şubemiz emliilı: serrjsine müracaat ederek tafsl!At almalan ve bir 
lira mtl:l.tn.l:>ili.nde birer şartname edinerek e.hıkAmı dair~inde tanzim ed.ecekleıi 

teklif nırkt11pl2rını bildirilen gün ve saatte iUberniz sat;U komisyonuna veyahu! 
ia<leli t'o!ıhüllü olerok m<>zkÜr gün ve saatte ;ıubern.izde bubnak ilzere postaya 
vermelcrj bildiı·ilir. el 1919> 

Üsküdar • 
ıcra 

Memurluğundan 
Muhıııkemat müdürlütüne bar9-

lu Eminönü Rıbtmı. hanında il Dll

maradıı. :Bren halen ibmetgahı 

meçh'Ul Nafiye mabetıE olup Dllllf 
lhisııeırinin pal'aya çıevrilmeııiJıe ka· 
rar V'!I"ilen Türlriye vaparmnın ııa
tış şarinameııi 6/1/941 de açılı: bıt
lundurulacağı. birinci arttumanm 
20/1/941 pazartesi günü saat 14 ill 
16 da icra edileceği ınezkfır günde 

SABAH, VE AKŞAM 
S. ,,,_.,, ,_ - ..... lfl tfla emtfenmm 

dlehriıılııl ~ 

ı------~---------------~----
!tı:!~;;;,:ı~=:::- ÔKSORENLERE il TAAf HAIKI EKRt M 
de arttırmanın temdit edilerek ge- ı-------------------------
ııninin 30/1/941 perşembe günü saat 
14 ilii. 16 da icra edileceği ve mez
kfır günde arttırma bedeli sat'§ 
isteğinin alacaAına rüçharu olan di
ğer alacakhlann bu gemi ili! tem in 
edihniş alacakları mecmuıından 

fazlaya çrlmıak şartile en çok art
tırana ihale edileeeği bu hususta 
bir diyeceğiniz varsa dairernizin 
940/2357 no lu dosyamıza bildir • 
meniz lüzumu ve satışın Üsküdar 
icra dairesinde icra kılınr.c:ı.ğı satış 
ilanı tebliği yerine kaim olmak ü
zere ili\ nen tebliğ olunur. 

SENİ 
SEV/l'ORUM 

Diye !Hırıldandı 

Blitün prestişkiirlarile tanı

yanlarının yeni Repertua
rında dinJeımek üzere 

TA!"'tSIM 
Belediye Gazioosu 

KÜÇÜK SALONUNA 

Fikret Bızer 

Satılık Depo 
Jatanbul Yakıtlar Başmüdürlüğünden 

1 - ~ede Şah.inde 'JOkağmda eski 5 ve n1ükerrer 5 yeni 28, 30 •' 
No. tajlı kiırgir deponun tamamı ... tılmak üzere kapah zarf usulile 7/ı/941 

hinden itibaren on bei gün müddetle arttırmaya çıkanlınıştır. 
2 - Muhammen bedeli 7326 lira ve ilk 1ıemlnat (5ö0) liradır. 

3 - İhalesi 23/l/114! tarihine müsadif perşembe günü saat on beşte çel; 
berlitaşta Yakıtlar başmüdürlüğü binasıad.a toplanan komi ,yonda icra p,ı.1ece.,I. 

4 - İsteklil~rin 2490 sayıb arttırma eksiltme .kaı:l.4DU hükümleri u;ıire~ 
bazırlıyaca.kl.'1n ieklif mektuplınnı ihale saatinden bir saat evveline '<:adar 
misyon reiıdiğine vermeleri l.Az.ımdır. Posta ile gön.def'ilecek teıt..lif mel~tnpıat-' 
da yine bu saate kadar gelmiş bulunması rn~#uttur. 

5 - Bu depoya vakıf paralar müdiriyetince vergi kıymet!nin yilzde 50 si / 
betinde :ikJ:azatta bulunulabilecektir. 

6 - Şartnamesini görmek, daha faıla malümat almak ıs'iyenlerin Başmdııf 
!tik mahJüJ;jt kalemine müraceatlan. (136) 

tfı~r»'::";l'4r~-·:o:c;.· ~-. ~~ 
f'~ T AKS

1

bl Belediye 
ı~~ Gezınosundı;.ı 
, :j Gösterilmekte olan zengin 

~ 'V::ryete Progr.ıın.;ı 
İf Büyük bir nıuvuffakiyet 

~~zatunaktadır. 

Tct>.nik 

Cinai 

G<imlek 
BroJız 

Havlu ayak 
Havlu yüz 
Mendil 
Çorap 
Pijama 
FanilA allel 
Don 

...,,.,. •. ~,·cl"."VJ' 

Okulu Satınalma 
Komis7onu Başk• _,hğında11 

Adet 

572 
l:ı!i 

572 
572 

ıı1 e 

17!G çift 
!84 
572 

858 _~---

Tııluı 
Lira K. 

17ı6 00 
687 50 
171 GO 
629 29 
257 40 

1029 il-O 
1440 00 
457 60 
6H 50 

7032 ~ 

Yıldm!a Teknik Okulu ihtiyacı olan ctns ve mikdal"ih! \ohmin bPdel! ·ci Y~ 
9 kalem çamaşınn ihalesi yapılmak üzere 13/1/941 tarihine rastlıyan ıı'!"" 
günü saat 15 de Gümüşsuyunda Yüksek mühendis mE>ktebi mlıhasebc-sıncle t 
nacak olan komisyonumuzda prinamesine göce kapalı 22.rl usulile eksiltmeye 
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İ1k teminat 527 Hro 43 Jruruştur. lıteıclilerin şartnameyi görmek ve lk te~ 
JJatJ.rmak ü.ze:re eksiltmeden bir gün evveline ıkadar okııhın1lızı:ı ve ckr-iltrnc ~ 
<le yliks<..>k mühend.b mektebi muhasebesinde toplanacak krrınisyonn gPln1e!eri, t.J!; 

lif mektuplarının ek&-iltmedeo bir saat evveline kadar nuı.kbuz n1u.ko.bilinde ~" · 
n1iş olınası lDzundır. Postada viki olacakgecikmeler kabul edilmC2. (1214$) 
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f Adet Liıalık Lira 
1 HOG=ııeoo.-

• 1000 = aoııo...-

1 no = uoo~ 

' seo = tooe...-

• uo = 2000-

u HO = $500,-.. IO = lOOO...-.. it= 6000...-

'Türkiye İt Banka11na para yattımıakla yaJ
JU:& para biriktirmit olmaz. ayoı zamanda 

taliinizi de clenemit olareanuz. 
B:etWe1er• ' !J11bat ı X.. ~ B:umbarll,b Ye -

711, 1 AillıRoo, S hınoı- betıal>- en u eUI ıı-

tetrln laribleriıMle J'-U .... - Jnır'aya 
dıılıll .,,wirlu. 

Sahip ve ne,riyab idare eden Batnıubarriri 
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