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SEVDA 

BUHRANI 

Kahve buhranı, veuiti nak
liye, buhranı, çivi buhranı o· 
lur da, sevda buhranı neden 
ol. ıa.ı;m? Gazeteler haber ve
-riyor, Eyüpte, bi~ genç kız 
sevda buhranı geçinnif .. 

Yani, artık, piyasada aai
lam sevdada kalmadı. Eski 
haliı sevdalar, bugün ha.kik .. 
ten yok.. Şimdi, daha ziyade 
fıp sevdilerin Bob-Stil sevda-
sıvar. 

Yarın, öbür gün, ba.lı:acakn
nız, sevda buhranından aon
ra, bir de, sevda ihtikin bat
hyacak ! 

TEDBiRDE 

KUSUR 

Belediye her zaıruı.n geç 
tedbir ahyormUf-. Böyle bir 
yazı okudum. Efendim hadi
se §U: Kar yağdı, don oldu.. 
Sokaklar kayıyor. Bizim , .. 
zele aoı"uyor: Belediye, ne
den aabahleyin erkenden buz 
ları kırdırıp temizletmemif?. 

Fakat, unutuluyor ki, buz
ları kırıp temizliyecek olan 
çöpçülerdir. Cöpçülere ise, 
Kurban Bayramında belediye 
bir kuzu ziyafeti verdi. Öyle 
yemifler ki, yerlerinden kal • 
kacak halleri yok.. 

ŞARAPÇILARIN 

CEPHESi 

İkdam refikimizde ıu ser
levha gözüme ilitti: «Şarap. 
~ılar, halka k&J'!ı cephe aldı.> 
Odüm koptu, zaıuıettim ki, 
§&rapçılar, hup ilin ettiler. 
Meğer, hadise böyle değilmit .. 
Şarapçılar, mallarını saklıyor, 
yermiyorlarllllf-

Fakat, ben, bunda bir su,j
niyet ıönnüyorwn. Olabilir 
lc..i, ad•mcaiızlar, praplan 
daha çok bekleterek. İıtanbul 
halkına flllDpaDY& içirtmek 
.kararını vermitlerdir. 

l~LAHAT 

YAPILIYOR 

Gazetelerde ıarip bir haber 
vardı. Ya haberi alan gazete
ci arkadqlar, yanlıJ öğrenmif
lerdir, yahut ta, bidiaede bir 
yanhtlık olacak.. 

Efeııdim, Maarif Veki.leti, 
Vekaletin merkez büroların. 

da çahıan umum müdür, mü
dür, müfettİf gibi elemanlar
dan aaıl mesleii muallimlik 
olanları, muallimliğe iade et
miye 'H bu auretle yerlerine 
büro adamları koymıya ka
rar vermit- Ve bu bal, bir ısla
hd imit! 

O halde, bütün Maarif Ve
kileti botalıyor, demektir. 
Çünkfi, asıl mesleği hocalık 
olmıyan adamın maarifte na
sıl erkin sırasına geçebildiği 
cidden meraklı bir sualdir. 

AHMET RAUF 

KaymAkamlar yapıla• 
cak kontrollır için bu· 
radan direktif alacak 

Beiediye il<f.ısat müdürlüğünda, 
bütün gıda maddeleri ve fiatlan 
fuıerinde daimi bir kontrol yapnı~~ 
üzere yeni bir büro kurulmWjtur. 

Büro ilk olarak farulye, pi
rinç, sade yağ ~ :reytinyağı üze
rinde esaslı tetlı:iltlere b~lanuştır. 

Sırasile bütün gıda maddeleri 
tetkik edilecelı: ve belediye bu 
maddelerdeki herhangi bir deği§:k
liği daımi surette ve yakından ta
k.p edecektir. Böylelikle herhangi 
bir şlkayet veya fiat yükselişinde 
uzun boylu tetkiklere hacet kal 
madan, sebep derhal anlaşılacak -
tır. Tetkikler sırasında g>da ma !
delerinin istihsal mmtakalarından 
de esaslı malfunat alınmaktaıdr. 

Bilhassa kaymakamlıklar sık .ılı: 

bu büro ile temaste buJ..ınacak -
lar ve gıda maddeleri fıatlarında" 
tahavvülü anhyarak bu fiaıtları 
esnafın kontroll«inde esas tut..
caklardır. 

KÜÇÜK HABERLER 
----------------~-MAARiF, ÜNiVERSiTE: 

* Yoksul ~ukları himaye bir
liğinin viliiyetimizUı 16 dı:a2a:;ından 
eelen murahhaslarının iştirak.ile 

dun Partıde bır tcıplantı yapıl -
ilnıŞlu. İlle o!ısıllarda henüz on ili 
bin çocuğa yardım yapılmadığı gö
rülmüş ve bunun için de azam1 
§llyret sarf edilmesini, ileride mek
teplerde yemelt tabldıotu yapılıp 
een,gin, fakir 90"IJlltların ayni ye
meği yemeleri ltararlaştı:nlmıştı.r. 

TiCARET ve SANAYi: 

* Yün iplik ~ ar!mıt
tır. Bıırsadalti Merinos fabrikası. 
günde 6 bin kilo yWt ÇPkamıakta
dır. * A vrupadııılti iaşe müı;kül.itı 
sebebile bakla, .kepek, ~dan 
gibi maddelerimize de mühım ta
lepler yapılmaktadır. 

*Macaristan rejisine satılan tü
tıiin bedellerinin el'arı ödenmediği 
görülmüş ve MM:arioitanla yapıl

makta olan ticaret müzakerelerin
de mevzuu bahsedilmesi kararlaş
tırılmıştır. 

* Dün muhtelif memleketlere 
'16 lbi nliralık ihracat yapılmış ve 
bu meyanda Romanyaya havyar, 
İsveçe deri, Macaristana fındık, 
Yugoslavyaya halı gönderilmiştir. 

ViLAYET ve BELEDiYE: 

* Vali ve Belediye reisi dün Be
yoğlu kaymakamlığına giderek 
kaza ihtiyaçları hakkında görüş -
mii}tür. 

* Antakyada bir akşa:m kız sa"\· 
~ okulu aç!lml§lır. Bu münase -
1>etle yaplıan merasimde Vali B 
Şiikrü de bulunrnlliJ ve Hatayda.:ı 
w iH< kız ~.nn'at okulunun hayıılı 
olmasını temenni etmiştir. 

* Cerrahpaşa hastanesinin yq

nındaki lağun tertibatı açılw ıslal> 

oJıınae,aktır. 

Son Telgrafın Edebi Tefrikası: 1 

ILLOR KÖŞK 
BÜYÜK AŞK ROMANI 

SELAMI 

l BlRl~cl Kl~IM 

- 1 
Pe•tev Dayı 01DU2Unda çifte.;i. 

;ogsunde ,pusatlıgı, belinde fışck
liğı, sırtında av dağarcığı, çivili 
pos !arını taşlar<la takırdatara,_, 

köy n bıxicık yolunda, etrafırı·• 

bakma bakma, yavaş yavaş, tela~ 

llZ 'ıri.iyordu. 

Koşe başına ı:elince, koyu yeşd 
bcv lı ktişkün önünde duı'tlu, pen
ce• e çıkır : camları silen kadına 
seslendi'. 

- Havır ola Hayriye kadmL. 
Bu sa.hah ı>.rkencisın? •. 

iZZET 
Kadın bir di pencerer. .ı fi ·n·a 

zında, öbürü camın fu;tünde başıoı 

çevirdi: 

--Sormayın da)'l bey dedı, orta

lık temizliyOl'um, efendiler gele -
cekml§. 

Pertev Dayı bu habere pek Şl!.t' 

m4 göründü, gerip yayvanlaştu · 
dığı ağzının iki ~ çene~"'
doğru, iki çuokıır belirdi: 

- Demek heba Nusret nihayet 

özene bezene yaptırdığı Jı:ii§i<e Y••~ 

lefece&. .. 
Hayriye bds, camın ardında 

baş gelladr 

HALK-·' G6ni1n mesele•i: 1 Açı I mad a n 1 r.: ::;::;:::;== 
. . 

Atlama tahtası 
Ankara &adyo gazetesinin ... 

ırumyadan bahseden komanted 
çok şayam dikkattir. Ba menbH 
göre, Romanyada, vaziyet gittik
çe karışmaktadı.r. Ve Romıuıyııya 
gelen Alman kıt'alannııı 'ayısı her 
gün biraz daha artmakta, sevki -
yat, durmadan devam etmektedir. 

Manifatura satışı çatııyan 
inhisara allnmıyor mendırek 

Y eai SiliYrİ mendireği 
daha küıat resmi ya• 
pılmadanbasara uğradı 

Mağazalarını kapı)lanlar naaıl 
gizli satıf yapıyorlarmış? 

İlkönce, Almanlar, bu kıt'alarla Şehrimiııde bir uı mrnanıfatu - edılnwktedir. 
Rumen ordusunun talim ve terbi- ra tüccarları arasııda bir a..'>Olll:u Diğer taraftan harpten evvel 
yeaile uğraı;acaklarını ifade etmit- şirket kurulmakta olduğu ve yal- memleketimize ithal edilmiş olan 
)erdi. Halbu~i, Rumen ordusu ter- nız bu şirketin manifatura eşya. manifaturalardan bazı müessese -
his edilip, Romanyadaki Alman ithaline inhiar sahibi olmak gioi lerinelindemühlmmiktardame..
lat'alannın mevcndü, Rumen kad- bazı imtiyazlar elde edeceği hak- cut olduğu hakkında al8lr.adıırla.rı 
rolarından daha şi'kin bir bal ,... kında bir şayia çıkımştır. Fakat ihbarlar yapılı:nıftır. Bu müesse-
lmu, ilk iddia pek sudan bir hii- Ankaradan bildirildiğine göre hü- lerin manifaturalanm gitli bir su. 
küm menzilesine indi. O vakit, i- lrumet hiçbir ~irket veya şahsa b.l 7• rwtoo depolarda muhafaza edip ~ 
kinci tevil şekli olank şöyle d&- le bir imtiyaz vermek ta.>avvuru.'- yasaya azar azar ve pahalı pahalı 
nHdi: da değildir. Mesele bazı manilat•ı· sattıkları da bildiriliniştir. Hatta 

Bu kıt'alar, Romanyadaki Al • ncıların kendi aralarında bir an<>: birkaç manifatura tüccarımn ma
man menafiini muhafaza ve mil· mm şirket teşkil el.1nek için usuı'i ğazalarmı kapadıkları halde gizli 
dafaa edttektir. veçhile Ticaret VekAJetine bir mi> depolarından satı~ yaptıkları da 

A kara Radyo gazetesi, Roman- racaatta bulunmalarından ibaret- iddia olunmuştur. 
yada mevcut Alman kıt'alannıa tir. Bu müracaat Ticaret Vekile - Bunun üzerine a!Akadarlarca __ 
pek ıuühlm bir yekuna baliğ ol- tinin alikadıır dairelerince tetkik hemıniyetle takibata geçilmiştir. 

duğunu haber veriyor ve şunu söT- !-=iiiiiiiiiJimJiiii;;;;;iiiii~~;: löyor: j 
Bu hal, RomanyaJUD. Almanlar 

tarafından bir atlama tahtası <>!a
rak kullanılacağuu hatıra getir -
mektedir. 

En makul bir şuıırua, bu man
zara karşısında ba§ka türlü bir 
fikri hatırına getirnıesiua imkilıı. 

var mı?. 
Diğer taraftan, Romanya bah

riye nınkam1arının, bii!ün Rumen 
karasularının tehlikeli tnıntaka o

larak ilan edilmi~ bulunduğunu 

düşününüz. 

Metres katili Faik 
nele soy üyor? 

Silivri limanına yapılan ye.al 
mendirek dalgalarm tesirıle has1-
ra uğramıştır. Mendireğm etra -
fmdaki kayalar dağılmlf ve altın
da bazı oluklar husule gelmiş bu 
tarafı da hafif çatlamıştır. Dah t 

açılma merasimi yapılmadan h,... 
ııule gel.en bu huarın tamirine b \ r 
lamnıştu. 

Diğer taraftan şiddetli hırvala!'o 
da bu mendireğin lirmml koruma
dığı görühnüştür. Kloayca üzerk
den a,<an dalgalar iç tarafta sığı.• 

mış bulunan bazı kayık ve motör
leri batırmıştır. Bu vaziyet kar -
şısında aliıkadarlar mendireğ:n 

yükseltilmesine karar vermişler -
dir. 

Yakında inşaata lı&§lana:ak ..-~ 

Mendirek en şiddetli denizlere !ka ·-

p limanı koru~ cak bir hal~ geti 
rilecektir 

Sili\Tiye giderek tetkikler yap· '. 
mış olan MünakaJat Vekili Ccvud' 

Kerim İnccdayı bu ışle yakınd.ı.ı 
alakadar olmuştur. Bundan başk, 

Silivri limanının temızlemnesi işi-

ne de başlanm;ştır. Binlerce ton

luk büyük gemilerın bile limana 
girmesi ve sığınması temm olu 
naca r 

---<>•o----

lııünakale Veki-Herhalde, muhakkak olan şu ki, 
Aln1enya, tıpkı ~iınnli Fransız sa· 
bitlerine yerlesir gibi, Romanyaya 
yerleşmi~tir. 

Bakalım, ilkbaharda ne elacak?. 

REŞAT FEYZi 

Bundan bir müddet evvel gece
leyın Ortaköyde metre.;i Haceri 
öldüren tulun işçilerirıuen Faıgın 
muhakemesine dün l inci ağıree
zaria cievam olunmuştur. 
Faık ıfadesinde Haceri çok sev

diğini soy lemi'! ve: 
- Aşk büyu.k bir ılıeladır. Ben 

arka<l~larımın arasında aşka hiç 
inanmıyan bir adam olarak tanın
mıştım. Fakat çok bil.yük söylemi
şim ki Hacer beni çılduttı. Beni >e
viyor gibi görünii<"ken gönlünü b* 
kasına da vermiş. Sevilmi~n bir 
erkek derhal o kadını •bırakmalı 
değil mi? Benbuakamadım. Onun 
se>'gisi bana herşeyi, hatta kendi
mi bile unutturdu .Ben serseri bir 
ayyaş oldum. Meyhanelerde sa -
bahlamıya haşladım. O gece de yal
nız Hacerle kon~mıya gittiğimi 
hiliyvru:m. Birkaç sandalcının Or
taköy açıklarında beni denizden 
Çl>kardıkları zaman uyandım ve a
yıldını. Fakat kendim de yaralıy
dıın. Sonra bana hastanede polisler: 

de.sinde Hıristonun tütüncü dük
knına gece vakti kilidi k.rmak su

retile giren ve ayni caddede Cum
lıuriyet gazinosundan 80 kilo kur
şun çalan 11 yaş.rıda Ali ve 13 ya

şmda Yll§ar imninde iki kardeş 
kurşunları bir leblebiciye satar -

ken yakalanmışlar, Hıristıonun dük.. 
lı:iınona girdiklerini itiraf etmiş -
lerdir. 

linin Bandırma-; 
ldaki tetkiki erii 

Kaçan motörler 1 
rımizdeki ·bazı imalithane ve 

fabrikalarda belediye maki"ıe şıı-

0besine ve kaymakamlıklara haber 
verilmeden makine, motör ve elek
trikle müteharrik diğer cihazla:: 
'kullanıldığı görülm~tür. 

Bunun ü~~riııe dün beleJıye re
isliği tarafından kaymakam~ıkh .ı. 

verilen emirle umumi bir kontr 'l 
yapılması bildirilmiştir. Ruhsat -
sız kullanılan makine ve motör 
!erin sahiplen hakkında rüsum 
kaçakçılığı takibatı yapılac:.ktır. 

MÜTEFERRiK~ 
* Ticaret Vekaleti ithal'ıt bir

liklerınin faaliyetini tetkik etti•· 
rnektedir. 

* Ordu viliiyeti sahillerıııdeki 

kwnlarda yüzde 35 nisbetinrle d~
mir cevheri bulunmWjtur. Bu d '· 
mir madenlerinin Vona mıntaka -
sından geldiği anlaşıl ... rak tetkik -
lere geçilmiştir. * Galatasaraydaki eski polis 
karakolunun yıkılması için İktıs.ıt 
Vekaletinden müsaade istenm~'" " 
* Edirnekapı haricinde bir baf:

dan demir çubuklar çalıp satan Uı 
tif i6mincie biri dün Sultanahmet 
2 inci sulh ceza mahkemesince b'~ 
buçuk ay hapsı• rr.alı.Jruın olunmlJ!i· 
tur. 

- Yok canım, kendisi gelmiyor. 
başkalarına kiralarnl§. 

Pertev Dayının kaşları çatı1dı: 
- işte bu hoşuma gitme1i! 
- Neden Dayıbey?.. N"kadar 

çok yabancı gelirse köyümüz o ;ca. 
dar ;ıenlenir, avucumuz pa•a g :\

rür. 

- Haceri niçin öldürdüğümü? 

sordular. Ben bunan inanmak is
temedim. Beni yaralıyan onu da 
öldürmüş olacak, dedim. A1;k ve 
kıskançlık bana bu kanlı faciayı 
işletmiş olacak!.. 

Demiştir. Bundan 90nra Orta -
köy bekçilerinden üç kişi şahit o
larak dinlenmişlerdir. Bekçiler 
Haceri Faiğin öldürdüğünü ve 
sonra da yaralanarak denize dü
~ sandalcılar tarafından kur -
tanld!ğını söylemişlerdir. 

Dava diğer şahitlerin ceftıine 

kalmıştır. 

Küçükken hırsuılığa hatlı· 
yan iki kardeş ! 

Beyoğlunda Aynalıçeşme cad -

ğil. Üç seneligine kontratlamışla~. 
Öğle üzeri ahçılarile hixmetçileı ı, 
akşama doğru da kendileri gele -
cekmiş. Bir karı koca imiş. Erkeğın 
adı neydi bakayım, dilimin ucun
da. .. ha, şey ... Serlizade Cemal 
Bey. 

Etlere Büyük Damga Vurmak 
İcin Avrupadan Makineler 

Getirtiliyor! 

Mezbahada etlere vurulan dam- 1 
ganın pek küçii.k ve belirsiz oldu- 1 
ğu göz önüne alınarak belediye re-. 

isliği Avr.ııpadan etleri damgala -
mak için otomatık bir makine ge
tirtıneğe karar vermiştir. 

Bu maküıe ile vurulacak dam
galar büyük olacağından her par

çanın üzerinde damga bulunacak 
ve bu suretle keçi etleri dt• kıvırcık 
niyetine kasaplarca halka verile
miyeoe.lrtir. 

Pahalı Et Satan 4 Kasap 
Tutuldu 

Belediye iktısat müdürlü?'(ü me
murları tarafından dün l' apılan 

kontrollerde Galatada , ec~tibe · 
caddesinde Koço Dede, Bebekc.~ 

Cavatpaşa caddesinde Yorgi Pa· 
nayot oğlu, ayni caddede MAiı.met 

Hilmi, Sarıyer Yenimahallede Ba -
ram Daniş isimlerindeki kasap -

!arın eti fiat mürakabe komisyo
nınıun narhından fazlaya sattık -
)arı anlaşılarak haklarında ta.ki -
bata geçilmiştir. 

rasyedilerindendi. Birkaç yiiz bin 

Ve&<ile 
Limaa 

--
refakat eden 
reısi döndü. 

Bandırma yolıle iınıire giden 
Münakal.:ıt Vekıli Cevdet Kerim 
İncedayıya Bandırmaya kadar re
fakat eden İstanbul mıntaka liman 
reisi Refik Ayanı ır şehrimıze dö ı
müştür. Vekil Bandırma limanın
daki bütün tesisatı, antrepoları 

ve liman rPi~lıı:; nı gezmiş ve tet
kiklerirıden memnun kalmıştır. 

İzmir limanındaki tahmil tan. 
!iye işleri üzerinde Vekile izahat 
vermek i~in lım -!ar işletmesi 11-

mum n"Üdür:i Raufi Manyasi de 
İzmire gitmi~tir. 

I{ onşimentosuz 

matrar 
Gümrüklerde birikmiş olan konı

'.II1€ntosuz veya diğer evrakları nok
san malların ıthali llıerındeki tel.
kikler tamamlanmıştır. Giiınriik ve 
İnhisa~lar Vekaletile Ticaret V7-
kfil.eti bu yolda bir formül hazır
lamJ§lardır. 

Bu hususta bugünlerde bir ka -
rarname neşredilecek ve malların 
it.haline başlanacaktu. B\ı şekilde 
gümrüklerde kalmış olan mali~:· 

ar.asında piyasamızın muhtaç ol
duğu çeşitler de vardır. 

yının gözleri önüne büyük b'r hah-
lirayı har vurup harman savurdu<- çe getirdi. Kiraz, elma, armut. incir. 
tan sonra, İstanbulun Alemd3ğın< kaysı, şeftali, erik, kızılcık, çıtıenbiit 
ulaşan bir yolu kenarındaki bu n ağaçlarının gölgelediği bu büyült 

hat, tenha köye çekil~ti. Faka\ bahçenin nihayetinde büyük b'r 
bina vardı. Orası mensucat fabrı

yalnız çekilmekle krrlmamış, b•r 
kasıydı. Ağabeysi o fabrikada us-

Si7am Ye Hindiçini 
Yazan: Ahmet Şükrü ESMEa 

Fraru;anın sukutundanberi gir 
tikse hi.ı bir tekle girmekte ola• 
Si.tam - Ilindiç.W ihtilafı, nibaye* 
ilri memleketia bava ku\ vetleri 1 

arasında bir takını çarpışmalar• 
ka4ar varmıştır. 

Dava hadıli zatında o dt'rece _. 
hemmiyetli değildir. 19 ııncu asrıJ 1 

ik<ııci nısfında Asya kıt'&sı garbi 
Avrupa devletleri ara..ında paylr 
şıldığı zaman, Hindiçini ık Fran • 
sanın hisse•ine düşmüştü. V• 
Fransa Hindiçini mW.temlekesioİ 
teşkil eden IA>praklann bir kıs • 
mını Siyam devletinden almıştı. 

İngiltere ile Fraruıa, 1904 antant 
kordiyalini imzalamarlaıı en·el, 
dünya.uın birçok yerlerinde oldu· 

1 
ğu gibi, lizak ş rkııı bu mıııtıık•· 
&ında da iki devle!in menfaatleri 
ınücadele halİJJde idi. Fakat lngi· 
!iz - Fransız antantı Afrika kıt'~ 
•mdaki meseleleri halletti - i g'bL 
Uzak şarktaki lngiliz - Fransıı 
menfaatlerini de telif .. ıı;, Bun· 
dan sonra, İngili7. ve Fransız i01· 
paralorlukları, yanyana ahenkli 
bir dostluk ha•"BSı içinde ink'§a[ c~ 
tiler ve bu imparatorluklardan bi• 
ri, emniyetini ,diğerinin emniye
tinde aradı. 
Şimdi Siyamı tahrik eden dev· 

Jetin japonya olduğu hatırda tutıı· 
lacak olursa, mücadelenin \'aktile 
Siyama ait olan toprakların mu • 
kadderatmdan daha ehcmmiycıli 
\·e daha ~ok şümullü bir mücade
le l'iduğu anla~ılır. Filhakika ef:et 
japonya Siyamı ııiifuzu altına ı:e-
çirdikten "Onrı bu dnlct vasıta 
sile Fransı7. fftndiçinisinde de h8"' 
kimi\ et kurar"k ohınıa. l'zak nrl 
tan Ilint dcı1i7 c nC"ılan knpıvı, 

yani Singapuru trhdit edehilir. 
B•ı ""rtlar altındo Visi hükiımc· 

tinin vaziyeti pek zivade na,.iktir. 
Vişi hiikômdi iki tazyik kar ı -
smdadır: Birincisi. bu mıntakad• 

statükonun mahafaa:asile alaka -
dar olan İngiliz ve Amerika tuyı· 
in. İkincisi de mih•·er tazyıkL Bu 
devletler de jaP'!•)'aıun zak rk• 

ta İngiliz ve Amerikan menfaat • 
lerile mücadelrsini kolaylru,lıra • 
cak bir vaziyet temin etmek isti· 

yorlar. Vışi hükumeti i•e, imdi • ' 
lik her iki tazyıka kar ı da göı 

yumarak, 11r! kendi müstemleke· 

sinin mülki taınamlığını korunıak 
ister gibi görünen bir politika taki• 
etme~itedir. 

Görülüyor ki Siyam - Hinruçini 
ihtilafı, bir taraftan İngiltere ile 
Amerika, diğer taraftan mihver 
devletleri arasındaki büyük nıiica
delenin bir safhasından ibarı•tıir 

Ve Vişi hükümeli de ha ·!ıca mev· 
zuunu te~il etmektedir. 

'ılihver manevrasının hu yeni 
inkişafı kar~ısıuda Amerikanın Vi· 
şi hükümeti nezdinde tayin ettiği 
büyük elçi Amiral Leahynin a!el· 
acele \'e bir Amerikan zıhlısı i· 
çinde memuriyeti başıı.ıa gclme$İ 
ve Vişiye gelir gelmez de Frnn· 
aızlara ce6aret verici beyanatta 
bulunması dikkate layktır. Hatır· 

!ardadır iri Amiral Leahy, Birle • 
tik Amerikanın Uzak ,ark vırıiye
tile yakından alikadar olduğunu 
söylemişti. Bu, isler doğrudan doi• 
rnya japonyadan gehin, ister ja• 
ponya namına hareket ede" Si • 
yamdan gebin, yapılacak olan tal' 

tike karp Fransayı mtCkavcnıet 
etmeğe teşviktir. Vişi hükümetİ• 
Avrupa kıt'asında Almanyanm bil• 

tün tazyıklarma kar ı bugüne ka• 
dar mukavemet etmiştir. Şimdi bd 

tazyike Siyam yolile yapılan bit 
tazyik daha iıu:ımam etmiş bulıt 

nuyor. İşte küçük bir dau gilıİ - Sen burnunun ucundan öt~
sini farketmiyorsun. Hayriye ka

dın!.. Senın avucun para görü~. 
ortalık şenJen!r amma, köyün ra -

batı da kaçar ... Eğer bu köy de h · 
tanbulun yazlığı ol rsa çekiv<'r 

Jaıyruğunu ... Su Baba Nusretin 
köşkü gibi beş on köşk, arkadan 
bir otel, bir otelden sonra kazino. 
derken sinema... Hayır kalır mı 

köyden? .. 

Pertev Da)'l çiftesini omuzlayıp 
yerleştirdi: 

- Bana ne• Kım 9lursa olsun. 
Diye homurdandı; senı işınnen alı 

koydum, ben de geciktim. neredey
se güne~ doğacak ... 

kaç sene zarfında köyü iyke b~
nimsemişti. Yabancı gördüğü za

man kan beynıne çıkardı. 
Kendi kendine söyleniyordu: 

- Bari Baba Saffet kendi ge;q

di; o bu köyden, bizim kövlü sa-

ta başılık ettiği zaman, fabrikaya 

yakın bir evde otıırmuşlardı. P~r
tev bazan bu yemiş bahçesioo gi
rer, bir iki erik koparmağa kal -
kar, her seferinde de, vardako5ta 

bir hatuna yakasını kaptırırdı. Bl1 
kadın yaman bir kadındı: cSerza. 

denin karısı mı? .. • Diyenler yaka
larını ısırıp tükürürlerdi. 

' görünen Siyam - Hiııdiçiai ibtill· 
fının geniş ·ümnl ve ehemmiyeti 
meseleye ancak bu zaviyeden ııa· 
kıldığı zamandır ki, &11iaplabilir· 

yılır ... Hem onun gibi paraya pek 

de ihtiyacı olmıyan bir insan, ne 
diye güzelim kö<kiinü .kiraya ve · 
rir ... Serzade Cemal Scrzade Ce
mal. .. Bu isim bana yabancı degil . 

Belediye Esnaf Hastanesin" 
5000 Lira Verdi 

• 

- Kalır Dayıbey, kalrr!.. 
- Haydi işıne sen de' .. YazlıJr 

Da;·ı ilerdeKı dişbudak koruh 
ğuna do~ru yoluna devam etti. F'a
kat Bıllür koşkıin - kö..-de Baba 

Saffet diye lakaplandırdıkları es•.! 
Şürayı Devlet azalığından rmekli 

Saffet Akıl Beyefendinin, İsviçre· 
nin dağ evleri üslübunda yaptır -
dığı yeşıl köşkün adını Billür köşl<: 

koymuşlardı - Billür köşkün be.<
çisinden aldığı haber keyfıni ka
çırtnlljtı. 

Biraz evvel Hayriye kadın.n ait
zından çıkan ısnn Dayının zihnin

de yer etmişti. Çok kere, 1 ~kırdı 

arasında söylenen bir tek kelime, 
zihnimizde bırlıır hatua uyan -
dırır. 

Pertev Dayı artıO< iyice hatırü 
yordu. Fabr'ka sahibinin bır kız, 

'bir erkek iki çocuğu vardı. Onldt' 
kendisinden çok daha küçüir oldu;

!arından arkadaşlık edeınemısler1•. 

Üç sene sonra ağabeysi ölıı · ;;ş. Fer-, 
t.evi leyli ,,. ktelıl' vı>nnişler, Y ~
§ilköyden de taşınmışlardı. 

Günden güne !uliyctıni arttı • 
ran eımaf hastane.Wıe belediye ır 

rafından yardım suretile veril • 
mesi kararlaştınımış olan ve bll 
türlü verılemiyen beş bın füa ııl 
hayet dün br'ed,y + rrfm<'an, c,. 
naI 'aı;• · v•rdım v<'t 'ıtt 
verilmiştır. Heyet bu parayı der· 
hal bankaya yatumıştır. 

j 

cılar ~ gibi daldan dala konar -
lar, etrafı berbat edip çekilip gi
derler. 

- Efendinin kiracıları eğret. de- Dayı İstanbulun tanııımı;; mi - Serzade Cemal adı da, Pertev Da- LDevanu var> 



Habeş .• 
n: Ali Kemal SUNMAN 
nhcşi tan ınc\'ZUU AvruJ"& 1 
iııın b.1 lıra mc..-;clcl rindcn bi· 
du. A \ rupu bar.bi bir kere Af-
~ a sirayet ettikten sonra Ha· 
stnıı nıe cl66i de tazele di. 0-

için bu me~zu ctrn(uıdıı er
mca J: azılnıı,. ynzılıırı gozden 

rmektc bir fD da \tır. 

!~anlar Hnb ' tam ele ge • 
ıek için uğra ırken Akdenis 
•lelerinin en mL ait tetkik za-

i Mısr ohnu tu. Bu nı ele -
bugün d ~anı dikkat bir 

rrürü var. Diinkti bıızı haller 
· n de kendile:rmı gö terdi. De
ki 'ckayiiu itzerinde yünıdü
azı ahit çizgiler mevcut. 
lya - Hahe i tall mesel in -
:luiırnı alacağı vaziyetin ne 
ğı o z.anıanlar Avrupa naat -

tında uzun uzadıya mevuna 
lurken şo~ le denmişti : 
ırııt tiifegi nrdır. Fakat tü
kuqununeı .ingilizler vere-

1\J ına. ınüdafa tertibatı nıii· 
eldir. Likin bu tertib t ya· 

ılarıa işidir. Şu balde İtalya -
şistan meselesinde M ll' a
İngiltere tarafını mı, yoksa 
tarafını mı iltiuım edecek?. 

·ain cevabı a ikirdır: İngiltere 
hine herhangi hır hareket Mı· 

siyasete& iutilıarı ohır. ltal
leyhine bir hare.ket de Mmn• 
aflıktan çıkarak yine iya • -

kendini tehlikeye atmam ola· 

beş sene e\i nl rihniı bir 
·m, bnı Avrupablarca cdinil
bir kanaat. Bupn Avrupa 

inin bu safhHUtda :Mısırın va
tini g~ermek itibarile o za· 

· yüriitülm olan bu nriita
kendbri unuttnrmıyau ltir 

ı var. fagilte.re tarahndan Mı· 
emniyeti temin edildikten ve 

İtalyanlarca oraya bir ta • 
imkia kalmadıktan se>ara 

kendi bitarafJıimı daha b
devam ttirm~ oldu. Dün l· 
~w bqUn .. vekayiia ta· 

dikkat ltıir l.enM7İfİ var. 
unla llenıil• H811ıı· ._._ 
oWaia ve olaeap mı rılMi 

asında Mdwlilar la~ lib7t ff.. 
...mr. Bu alikayı tetkik eder• 
Mıaırııa lnristiyn yvliıli elu 

•darın Hahe~nh olan raltı
lJJU unutmak kabil obntıyM, 
unsar Mısırda ancak 1 lllll
'tlk bir ekalliyet te:fkil et.ek· 
. Ukin Hffethtn ile Mt.na 

t kili esi ansm4aki llritaue
~k eakidir. Bw.ııa :rağmen Ba-
11Jristi)'uılan11m Mısır ile o

)t'! ralntnuu kesmek liffıre :l
'81arca HabeJ kilisesinin DM»
elmasına karar veril.ti. Liki• 
~ hıristiyanlanAU1 HaH! dia
uı ile naaneY! alika ını bils· 
ııa kesebilmek İtalyaalarlft &

t ohnıyaa hir keyfiyettir. 

tsır müsltimmalaruuu Hıtbe • 
ndaki müıoWmaa ekalliyeti ile 
alakası da başka. Sonra diğer 
liıman memleketlerinin Hicaz 

lccdiıı, Ye.meniıı de Habeşi -
ile bir$ok cihetten alakalan 
ır. Coğrafi vıwyetin icapları 
:ıeınlcketlcr arasıııdaki milna-

EDEBi ROMAN: 25 

1

-
M ııır ile Habeıi•tan a-
rasındaki rabıtaları lıe .. 
mek için J tal yanlar tara· 
f ındn •on 11.ı altı aen~ 
Jir çok çallfdm11ta. Fa
kat Habefistanın muluıd
Jnatı Mum •on derec• 
alakadar ebnektediT. 

scbetlcri eski zamanlardan beri ~ a· 
ptmaktadır. İtalyanıll Bab istauı 

ele ıcç.irdikteıt sonra Yeme.n ile, 
Arabistan JDemlekctleriJc müna • 
sebatına yeni bir inkişaf 'ermek 1 
için ne kadar çsıhştı ı şu on e
nelcrdc pek goriıhi3 ordu. Bunun· 
la beraber itall anın bu u !Urdaki 
faaliyeti umdunu neticeyi ,;erme· 
m~tir. Şinıali ve şarki Afrikada 
harbin hallede e n meseleler Ak· 
denize taalluk cttigi gibi ahri
abmerill de uzi) etiııi tnl in ede
cek. M~ır i e coğrafi icnplnrla na· 
zik bir me' kidediı". 'ine bu me\ • 
kiıu icabı olarak bugün Mısır bü
tiin müdafaa tertibntrnı almış k n· 
dini daha :ı.iyade eınnİl ette •ör • 

mektcdir. 
93.'i Habeş hnrbi ırasında bir

kaç ay Mım muhtemel bır it l· 
>an taarruzunun endi clcrini duy
muştu. Bu sclcr de hnrhiıı Af:ri -
kaya ııirayeti yani endi elcri uyan
dınmştır. Fakat anık gün geçtikçe 
Mısır için bu endi J r zail oluyor. 

Kocalara on 
adet nasihat 

Kocalann eıvamın qeresi şun -

lardır: 
ı - Kazancınım göre e<Xmert 

davranınız. 

2 - Mutfak ve ev işlei"ine karış
mayınız. 

3- Neş'eli olunu2. Yorgun bir 
kadının sınirlerıne suratı asık bir 
kocanın eve gelişi kadar hıçbır 
daha kötü tesir etmez. 

4 - Karınıza bünnetle muamele 

ediniz. 

5 - Hatta korte edinıx. 

6 - A%arlamtyınız. 

7 - Evinizi kannızm veyahut 
sizin ailelerinizin bulundu.klan 
yerden uzak tutunuz. 

8 - Evinize zinhar kiracı l -
mayınız. 

9 - Daima ıyı w temiz gıyuı . 
meje bakmız. 

10 - Çoculdannıaa bqı miif -
.fHt davramntz. 

O zaman model bir koca olursu
nuz. Saadetin en mühim oo temel 
direği bunlardır. 

Halkevlerinde 

Konferan ne Temsil 

Eminönü HaUreviftden: 

ı _ 18/1/1941 cwnarteBı &qa.1111 
saat (20.30) da İstanbul k.onaıeı· • , 
v.ıtuan orkestrası fefi profee.> · 

Seyfettin Asal'm idan!6inde evim•z 

saloJM.tnda btr konser verilecektir. 

2 - lU/l/941 pazar, akşamı saat 

(20) de Dr. İhsan Şükrü Aks& 

(Sporun bunye ve karakterle ala

kası mevzuunda bh" b>nferans ~ 
recek ve temsil şubem:ız Hıs.9Cl şıt
-yıa) pı~i temsil ~tir. 

Bu konser ve toplantıya ~elmdt 
istiyenlerin gır~ kartlarını büro
muzdan almalar.ı rıc.a olunur. 

de Sevecek in! 
Yazan : ETEM İZZET BENiCE 

e bir ıuıh yapntQa da ınec· 
.,ıdu. 

tfiyc hal d şrncmiıti: bili 
jları bır nokt l 8 saphuıılllf 
arckctsiz duruyordu 
de\ bir kere de na mat ıor
olunu denedi. 

Yn\ nıeuiuın, 5eniu b.etbahb-1 
kendini betbaht sanınaudan 
e.ri gelebilir. Bu duyguya, b9,
üşiinnıe;ı;c kendini alıştıı-nıa. 
n in anlnrı sevgileriııdcn de 
) ı larındaıı da ogutabilir. Ea 

e\ en bir kndw bir giin kuvvet. 
..z vehmin te iri altında hiç sev 
liğini sannbılir Kendini böyle 

ha talığa kajhnna .. 
tfiye, Firdev in evinde kal
) ıllar içinde çok oktımUf, çok 

açılını~, ıe\ klcr ni \ c kafasını, du· 
şiınüşlcrini ve göriişle.rini çok iyi 

terbiye etmişti. Gazeteleri gıinfl 
giinüne okuduğu kadar hemen bU.
ttin romanları, Nihadın kütüpha
nesindeki eaehi kitapları, mecmu
aları da okuyordu. Salihle evlen· 
elikten sonra pek okuyamaz old1&, 

fakat, yine bu fırsatı aramak Y• 

luna girmi§ti. 
Firdevsiıı s&Wlıai hemes& kat'

phyaltildi: 
- Ablac.atmı, Wr ve!limWıil de

lil bir hakikatten bah~ediyonun. 
Se~Ki kadın için üs llt-ğil, ihti1aç
tır. SevıniyeR kadın yaşıyam~z.. 
kadın eıa kıwvetli se" en mablUk· 
tur ve.. sev,W daima erkeğe üs
tüudUr. BeQ ele sovnıek isterim 

Kahve e bulunaD 
çocuk 

Kahvehan•lerde yakalanıp 
ceza 11orcn talebenın sayı•ı, 
gazetelere göre, 80-90 kadar· 
dır. Halbukı, fU satırları o u
dugunaz. dakıkalwda yalnız 
B yazıt meydanından Sır e
cıye kadar uzanan yol üzerin· 
deki kahvchaııe ı' arQ.§tırsa• 
nız., birkaç ym: çocuk buluna· 
bi ir. 

1 ürl çcsı fudur: ahııeha· 
nelere devam eden talebe ıle 
e•aslı, prat.ı .. ve c ddı usuller
le muca eıe edılemıyor. Ni
çin?. lJunun muhtelıt sebep· 
leri var. 
· Mektep çağında kahveha· 
neye dadanmıı çocuk, tenbel· 
lıgi bir itiyat ha ınde kazan• 
ml§ adam tipidir. 

Kahvedeki çocuğu kim ta· 
kip edecek? •• Polı• mi?. il ek
tep mi?.. Veliler mi?. Ayrı 
ayrı hayır.. U çü birden bu ifi 
yapacak. Üçü birden bu İfİ 
•ıhı tutm.aua, çocuk yine kah
vededir. Ve dikkal edin, kah. 
vede bulanan çocuk, mut la a 
bu üç taraflı takipten birinin 
gevıediği muhite men•uptur. 
Bu İf birliğini yapmadan, ÇO• 

cukları kahveden lcurtarmak 
•adece, toplantı ruz.nameleri
nin maddeleri halinde a w ıt 
iUtünde kalır. 

BVRHAN CEVAT 

m kba • 
Si lsı 

-5-
Isınmak bahsı mutalea edıldıgı 

zaman, ıkalörı(erler pek tabu ola 

rak hatıra gelıyor. MalUmdur ln 

kaloriferler sıcak hava V"yahut 
sıcak su se\•ketmek suretile da

irelerı ısıtırlar. 

Sıcak havalı kaloriferler daha 

pratiır ~ için en zıyade kul -

lanılan cins de budur. Kalör fer o

cakları hemen daima binanın alt 

kısmında bulunur. Isınmış havayı 

borular vasıtasıle binanın 'T.Uhte· 

lıf daıreıerıne taksim eder. 

Bundan bnşka her dairen n ta • 

vanında, ayrıca pervaneli ctelık -

ler vardır, bu delikler \ asıtnsıl~ 

teneffüs cdıl lus havaııuı dı rı,e 

çıkması ten ın eciılır. 

Sıcak u k 'llörıfen sıcak ıı ha

sıl etmek ıçiu yıne bınaııın aH k•. 

hnda kurulan ocakla temın edilir. 

Bu sıcak su, şakull bır boru ile 
binanın üst katındaki hazinf>Ye g"'· 

tirilir v ! oradan borular vasıtasıle 
daireler<lekı tertibata taksın. cdJ • 

lir. Fakat kal:>rıferleı-in dEYiı ımu 
gıbı şu kusu'"u vardır: Ha · ıyı ,,e-

nilemeğe hizmet etm<.>ıler bum:n 

iı;:ın teneffus cdılımş hava-, dışa

rıya ataoo , dehkler a~ılma ı la -
zımdır. 

Severken de kocamı scvmt>k eb 
başta aklıma gt ı nd r Faknt bu 
adamı se,emİloruın. e~gi hır 

göniıl dolduran, butun bir diınag 
hücrelerini hitkmu altıua alan, bn· 
kışları kendi rota ıııa göre ôyar e
den ku\•vettir. O hava gibi, su ~rı· 
bi oldui,ru eri bıitiinlüğilc işgal e
den, rakibe ve reknhcte fıı at ver
miyen varlıktır. Halbuki, benim 

gönlüm bomboş, bir vaha, bır çöl, 
uçsuz bucaksn bu: at.ıh gibı 

Salih bu boşlugu dolduranuy• .. 
beA de onu se\ emiyorum. 

Sevmek kadar sevdiJ'ınek de 
lhir varlk ifadesidir. alihiıı gözle

rinde Salihın yarachl.ı.pnda, Sali

bin hiviyet ve kanunda bu varlığın 
zerre&i yok. Kanı kanına uyanlar• 
dan kan alınır, sevgi de sevgiy 
uyduğu vakit nıklar birleşir v 

vücutlar tekltıfİJ'. 
Genç kadm i.çli ve her•canlı aıa

ıatmasına de\ am ediyordu. Fakat 
birden sokak kapısı çalındı. Ult· 

iiyo: 

MAHKEMELERDE: 
Her eyde bir kadın 

var mı? • 
şerrı 

Derlerki: 
yaş yan 

"Kadın sırası •• a gore, 
veyahutt me ekti .,, 

Hlllruk 
ar ılaş ıl r Bır 

epe cc lı idı Ep y~ y 
altın tel luklu el bas nlu 
sunalı, be' az bıyrk g nç ınde 

yakı ılkı oldugu anlaşılan bır a 
damdı Öburu de tcmız ıy unl.i, 
yüzu sin<> • ıkaydı trn lı a ları tı · 
na ile taı. nmış, oldukça yak~ıkh 
kli Bir turlu ıht y 1 ma 1 r zı 

olmadıgı, gı ınme, tuvolctıne olan 
itina ından ~llıyd 
Karşıla t..ıl,lar z man, or a .1 aş

lı ı: 

- Öp yün amcacı ım, aı c e
peyce ) aşlısının elinı optü. 

- Nasıkın oglwn? dedi Yaş

lısı. 

- Ali h bmiırler vers n, t ~ -
kurler ederun amc cığım. Ömru 
d vletinıze duacıyım. 

Övle anlaşılıyordu kı epeyC€ y ,... 
lısı, orta yaşlısını.n amcası değildi. 
Fakat, e kı bir ailp do:;tu, belki ba
basının samimi arkadaşı idi. 

- Hanım kızrm nasıl? Diye s J ·

du. Epeyce yaşlı olanı. 

ı elnn evladım. İliın irfan ra-
f t letafet, at, melahat., fcta-
1 et hepsi ondan sonr• ... 

cSm " ey 1uice ne Umu -ıe alim 
· erler• 

•Yovmiı lcı fienfaıda kalbı et m 
ııt··1 ler.ıı 

Oradft bıle hıç b r eyın kıymeti 

ehem ı ctı yo'I.. ltı k lbı s 1 m.I. 
- Bılı ezsiniz amcacığım Bu 

kadının yu und<'n ba ıma g len -
leri... Aman All hım! Çe!dığımi 

ben b0

lır1m. 

- Ed'dım K du ş 11·1 m a
zalla . Butun k ulukl ı men -
şeı, masdarı, :ya ı dır, y adın

dır, ya kumaıd r. Sevdi kadını 

tat1nın ıçin kasalar sovrm, adam 
lar öldüren, ıntihar ed n ur u 
denaet, şenaat, rezaıl fcc .1 ı, Iezn
yıhı irtikap ed nl r az mı ır? İçY 

ve kumar da boyJcdıı. l angı kô
tülUğü kazısan altmdan ya içKı, 

ya kumar, ya k dm çıkar. Bunla. 
haricinde sebepler nadir, nadir d"'
ğ·ı enderdir. Bir hiıklye anlatayım 
da din1e-! 

- Hanım ilnzınl.7.., sızlere ömıil'... cZamanı evfttlde ılci arkadai. 
- Ne! Vefat mı etti?!. yok, iki dost varmı . ammn nasıl, 
- Hayır amma, benı miçin v "ıt tam manasile dost. 

etti. - Yani, pısikol<>Jtk m n nda. . • 

- Na'ill? Anlıyan ndım - t te .. Nc)sc O kadar ır nk~e 
- Yani, boşandık anlamam Dınl 

Allah Allah ... Çal k :ocuk? 
- Tkı tane. 
- A luh ba~1ı:: lasın. 

- Amm, cuml ninJ ını . .. f.., 
şımdı onların d rdındeyiz. Onlar• 
paylaşamıyoruz. O ıstıyor . Ben ıs
tiyorum. 

- Sebebi iftirak? 
- Gc-çirnsızlık. Huy uzluk ... 

fendmı, arzed y rn Bılııs nız, B • 
dia, edebi) tçıaır. De m 't: cbı • 
yatcılardan da de • 1: lısan ıy() fa· 
fakat. sa<l o k 1 r pcğıl .. Hcır 
edebiyat mu llımcsl, he 1 l'dın 

hem de mtit feı nın ve mutefek 
klrdır. Lisansı bıyattambr a:Tt 
ma, tabııvnt<'ı k dar t ıbıı att n 
fizikçı kadar f71ktcn, k·m~ cı kıı

dar kiınya<ian, rıvnzıvecı kııdar da 
riyaziyeden anlar 

Affcd rsin evltrt o lısans de
d ~ini unlı amadmı .. O da ne o
luy-0r? 

- Efendım, naMl dıye\im. Ru s. 
rii's de deıpl efondım adeta ıca
.zetnamc .. 

- Evet ... Yanı dıploma ... 

mı.i: 

. A bırnder dem~ bu da mı 
kadın şerri? 

Obt rıi bıl ı t -d ut 

•- Evet, doo ıi, bu aa 
ridır~ 

c- Tahkik edelim, b k 

·Gkiip bhıada çalı.,,<;8.lll r 
muşlar: 

HALK 
=süTUNU 

Evelenmek istiyenfer, Spor 
İf ve iıçi arıyanlar, fi· •• 

kadın 
k&,..tleT, tcmtenniler v• vucu , rını çir-

müıküUer • 
if ~ 1tot a"7&1th.rta ı.tttıa~ bir met- kınle .• tiri yor ı ? 
ldlld oluı okuyuc ulanm.ıua D!Alktup· 
lan bu 1>1liruıda muntazaman n mceoa-
nen neşrcdllecekUr. G~bı doktor 
nı avukatı rnla bra cevap vC:nl(!fl. 
klerttir. C'lddı mu~ td1 rıor1 df! n • 
tuacia p rasıı rol•naeüw. 

İzdivaç teklifleri 

- Lı 

mekteb" mezumıvum 60 l ı 
a la bu esmi d ıred 

lu 

rum. Be az tendr \Cya hafıf esm , .. , 
mpat1k, dtir :t gu el n z ıl t 

okul mezunu ha kalnrına muht ç 
olmadan bi N'\ ı ıdare ed b l ce:< 
ıcab nd.:ı. ta va gtdebıhr 17 - 20 
yaş ar nd t modaya duskun ol
mıyan b r aıl kı le evl nmek 

man ve . arışın v o lu n tıJrcl 

kıvırcık saçlı bir kı ım A d yı . 
nı ıki hrn gehrım vm·. Tam ~
nasıle bır e\• kadınıyım BırkllÇ 

saza oşıncı.yım. 
D ki , nakış orıl.ıı da bılırım. Ev· 

lenecc ım bayın yaşımd n on on 
be yaş buyü.k olm~ı v ıç 

hsık o n &ı .1'• b r me ı 
rtt r. 
tcldıflenn Son T · gı • 

hal s.ı unu (F Ö.J ye bıldirıl 
ır c nı ca ederım 

- 32 ~ aşındayım. Hi evlenme
dmı. Resmi bir mtle ın hesap 
menu.ı Lı um. 70 lira aylık alıyo

rum. Boyum 1,72 kilom; 72 dir. Tc· 
miz bır aile kızı ıle evlenmek ~ 
tıyorum. Evleneceğim bavanda .
radığım evsaf şudur: 
Biraı okur yazar clm k ev iş1 

rin ıyı bilmek, kumral, uzun boy
lu -0lmak ~ şı da 22 - 25 araand~ 
bulunmak. Arzu eden bayanla-: 
h •fen Son Telgraf halk sütunu 
B. S. Ö. a<lresine bildirılm l rini 
rıca ederim. 

Gelen mektuplar 
Ş. !\ Dun ilfın ettiğimiz mek

tup! rm 'dan başka Çekmece, Mal
tC' A posta ve Buyük Posta -
fü n dC' bırer mektubunuz var
d 

Ba, M Ş C- Unkapanı ve Ka-
d ~ •c' ı kı m kt 'bunuz Tar-

Birçok tıb ilimleri, pro!e· 
aörler, uzun yıllardanberi, por 
ve jimnastiğin kadm ara da, 
erkekler &ibi, hakı aten f y
dalı olup olmadıgını te ik 
ediyorlar. Bir frenk ga:ze eaı, 
uzun zaman, bır Ki mı · lc
manın, ıporun kadmlaı a za 
rarlı oldugunu iddıad ~evaı 
eltikleriııi yazıyorlar. 

u he~irwler göıe, spoı, 
kadınların viicudlınu çcvi ler 
t~riyor, ıı.ni'lam a§tırıyor, li.a -
uk top haline getiriyormuı, 
amma, uzun müddet porla 
iJtig_al etmit olan k dnılar, 
~az'ı hami e.nnamd o sı
kıntı çekiyor, batta, ten ıkcli 
hı.yat ve memat dakıknları 
yaııyorlarmıs ! 

Yani, dah~ &Cl C&$11 bu Cİ-
biler, zor duğuruyorla.'"mı .• 

Bu iddiaların dercceı ıh
h trn ı ve ilim kıymetini ~:ık~;':' 
ed cek mev ide dc0 1 • An
cak, benım bıldıgıın, ba za
m nda, bi akis, bırç.ok kadın
lar, kolay, kolay, çaouk çabul. 
doguruyor. 

Aklıma, eski bir fıkra gel
di. Malumdur, amma, bir kcr~ 
de benim a m\l n amıe:1ın: 

Va tıle, bır köyden bır lto· 
ye gehn goturuyorl rmı~ ! 12 

bir eyegin u unde, Oi w.• m 
b bası, yani kızm ka:•ın pc
oerı de hır eşegin üatünde, 
da al dın köyüne dogru ) ol 
alıyorlar .. 

Köye Yıl\ la~mıılar •. Uzak
tan çayır ıklar, zümrüt vadi
ler, co,kun dereler, l{Ür ser
vi ve kavak aiaçları görüu
IDÜJ •• 

Kız, yanındaki kayın bıı
baıına: 

- Ah, babacıiım, de 
ne pzel köyünüz var .. I 
zaruı, bavuı ne kadaı· ır 
zel 1. Ben bu köyde do4uz 
ayı beklemez, yedi ayda o
ğuruveririm. 

Kaym peder olan ihtiyaı 
köylü zeki bir adamm1f •• Gü
lerek: 

- Aman kızım, demif, bu 
aefer dokuz ayda doiur d~ 
ondan &<>nra kaç ayda doiu -
rprsan, doğur •• 

Bilmem izaha lfü·.um var 
mı?. 

Arife tarif ne hacet? .. 
R. SABiT 

- Evet ... Evet ... Ne diyorduk? 
Bu kadar münevver hır kadın. Fa 
kat, bunun altında bir ~ytanatı, 
b>r kibri . .bır nuhll'tu, bır hasctc1-
lıği, fesatcıhğı var ; .. iUlhllah' . 
Tahammül edemem arttk! E'<l"'llZ-1 
de veya ba ka bir yerde bir tut> 
lantı var, değil mı? Elalemın d ,_ 
tun, düşme.nm yanında ben tez) ıf 
eder. İstı gar eder. Bazan tccnıl 
hazan tekdır eder. Bu uz.d n, ge

c- Ne oldu? N ıl oktu bu ka,a? lıı 

Hasta mıydı? Başı mı döndu? Aya, 

i '<..'Cel, Bavan N H ve 
tüm ettığnnız m ktup-

sür'at iP aldırmız 
Ba~ an S. t Beyazıt, is -

Menedilen ilanlar 

çimsizlık ba~ gösterdı . 
- Her e\den evvel ıyı hu), kal-

- Salihtir. Onun çalışı!. 
Dedı. yerinden kıılktı, 
- Ablacığım başka IÜll konu

şuruz. 

Sevmek. 
Her gonUlho luğunu dolduran 

her tad ve duygu get1rcne bu vasfı 
'\'eri oruıı, insan itl5tlnı evıyor, 

"ns n parııvıseviyOt", tabiatı seri
yoruz, güzel bir taltı. e\ ili~or, 

nıuvaffak bir roman tte\iliyor, iyi 
dikilmiş itli' e-lbi vili~ or. Bü

tün buular hakikatte sevmek de
ğil, boşlawnak .ev.kJentllektir. 
Sevgı bir kav, bir al v, bir şİ.mfek
tir ki, damnrlard1l çakar, kanda 

tutuşW', beyinde kıvılcımlanır, 

şuurda lterlaşır. Aşk da ibudur, sev
menin hw, co uşu bir bütünJtlftia 

bir beyin hüuesiııin tapşına ltat
lanışıdır. Ve .• aşklll ilk atefi fÖlder· 
de tutuıur, damarlar41a parlar, 
Sevda, kara 5evda a 1aa cinnet 
oluşudur. 

Geııc kadın da sevilınek, ov-

ğı mı koydı? 

cBirisl demiş ki: Üst 1,attn be
ıaber çaıı.sıyorduk. Yoldan vüzel 
bir kadın geçivordu. Bana .aman 

ne guzel kadın!> dedi. Şöyle dön
dü bakarken, t uvcrdı hı'kel ... ~kn 
aşagı a ... Zavallı!• bunu d\'llı -

dikt n ma, •kadın şcrr ! dı) n. 
- Dc!nedım mı. bir de,. d~ -

rn . ı le kadm errL •. 

( DePanıı 6 mcı a ada) 

mek isti)ordu Bütün bir bayat 
iç ızı ı, çetinlik, nıaddı \ c manevi 

yalnızlık \ c gönül bo luğu ile ce
çemezdi. Bahtsızlık mu talannıa 
çeşıdinden ve ef aletin karındaa 

kurtulup Günese dadıhğa gelen 
ve .. bu ödevini Mitün üsfünlilğiı. 

gören Lfttfiye C\i lendiii vakit yıl
ların daınarlarında biriktirdiği sab-

rı birden boşaltmak, biren aşk bum 
masına diişmek i tiyordu. Sabnn 

zlnt irindeıı bofanaa her &'eJlÇ kadıtı 

bltdu, böyle i ter, böyle dil ünür: 

.Afk yolunda fehntle phlannıak 
ve daima afkm topujunda sürünen 

hayata htilıkarla bakuıak. Afaklar 
için adına bayat elenilen iua tör
püsü bir bafka ifade delildir. 

Genç kadıll, stisel lıHın, _. 

kadın, iri siyah ~ ufkmuia 

ve odanm yalnuıblı içiaie bitüa 

bu tahlilleri 7apan kamu l>irdea 

hizmetçisinin içeri7e ı" rnıeti ile 
dUıünc:elerinden aynWı, 

tanbul, H. Ç T İstanbul \"e Ga
latadan b•ı Pr rnektubunuı l'l 
miştir. 

MeJ..-tuplnr aat 15 - 19 a naa 
alınmalıdır 

ARANILANLAR 

s ne muı ocaat c 

-Ne 'ar Zeliha . 
Arap kız: 

- Faızal ya hallllll., l!hnt!'-ldup. 

Diyerek zarfı Lutfiyeye uzattı. 

Bu komiser babadaa ıelen bir 

mektuptu. 

Lutfiye onu uzun uzun olwd•. 

İki kere, üç kere, "' kere okll
d11. 

Hayretle obdu, ııuhaarak M.
du, derin tahayybllen delarek ._ 
kadu. 

Xonıi1e1 iNtbaıı ona tatlı tatlı, 

fakat her aabruua altuHla &isi• -
nen bir acıbk ifH.eei ~ ı.t.a

k1• •nlatıyonla: 

·-Llllf~ ne 11e11 80I", ne ben 
sôıyliyeyllll. İstam>W bütün dmnaı
bir kal> gibi. o ~ bir vücut iırrin. 
de ili? yapaıbilime böyle bir paytab.. 

tın da ne halde oUhliwıu ~ 
lı:k1a tasavvur ed.eıbi.l irem! 

CD ~--> 

Unıversite ve yüksek tn{'kt p -

lcrd g rek t-alebe tarafından v · 
geı-ekse büro tarafından yapıla • 
Crut toplantı. madde ve sair lı t 

n vı ılfınlarııı baden a fakul u ,,_ 

kanlaı·mın mu a-
pılrnası .menedilmı t r 

aliç id resının 
garip ıılerı ı 

l~l up(e oturaaı okuyı.ıcuları· 

ıwzdau S'"1cUin yazı or· 
«- Şu Hııliç ıd. Jnin bazı 

~leı-i bir eari~dır v~elam" 
f zcüıulc e.a kalabalı tler· 

de küçiık vapurlar tahsifi eder. 
Tenha seferlere ise J.uytik va· 
)Mlrlarını kor. ~ elelerde isti· 
rahat imkft ı ) oktur. Vapur· 
lnda ka1öriferl r aynda bile 
tam yanmaz!. 

Bu ihmaller yti'Ztind91? hadk 
çok sıkllb çekmektedir. Me • 
seli sabaltlan S,lt ıN :Eyiipten 
lcalkaa vapnra ...-wc, i.fçi 
doldutu laalde Jdiçüdlk ltir ••· 
pur tallsM edilmektedir. Hay· 
di bunlan idare görmüyor. Be· 
]etliyeain Haliç tirketini !kont· 
rolle nııikellt!f elemanları ol

ve hrkma varlBılyorlar 
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• 
enı bekle sevgilim 

Biw Am~rikan b!kizeai 

(Nakleden: Faik Bercmen 1 
Şimdi çok be<lhaltı. Harici alem- { 

4en o.rn ayııeıı parmaklıklara J 
yaslanmış bır halde bötüu İA88D
lara. lıerşeye H' bıllıa sa ~ne 
arıyordu. cmu buraa3' pek baksa 
yere tıkaııuşlardı. 

Derin derin i~ini ç~ti; tam e 
urada gen( bir kadın demir par· 
aıaklığın önünde gfrriindü. Gt•nç 

adam kadlD.1 ~örünce hemen içli 
bir sesle: 

- Meri! diye bağırdı. 
Kadınnı dikkatli ve müşfik p 

leri erkeğin müteessir w ntum
tip ~lıresini okşar gibi h.kn. O 
tia pek gençti, ~ u\ artak yliziiur pek 
yak~an iri gödcrilc gtlzel n ca· 
1Dft vakındı. 

Parmakhta iyice yaklaştı W>: 
- Ah, Tom! diye mırıldDMlı, 

yokluğunu n kadar hissediyorum 
ki. sanın pek harap old'UBl, 

Erkek: 
- Bil~ a;evgifüıı, hd:i, ,,. 

110Dra iirlr.C Drlıek scırda: 
- ~eri girerkn n~~ pnti

,... saaa 'hir~J- 'iöykıdi mi!. 
- Hal'lr birşey seylemedi. Çek 

i7i IUGlllne.le edivorhır. Hem beni 
tant)or\ar artık. 

- SOl&lerHMl~n J?Hl1Hl çıkaı .-. -
..tarı için ~tnia lr.1mll§"rk~n ke. 
Jlm.l'Jerc dikkat et. 

Eri ek kad.IB.lll sözünü kesti: 
- Hayır, hayır, böyle miir~a

•tlar bii.sbiittin ntahvnnı i.ıttas e
tler. 

Gardiyan ert sert bakan.k ,._.. 
larmdan bir dnha g~. O vakit 
Tom fısıldadı: 

- Haydi Meri &it artık!. 

- &ir dakika ttalıa Tom yüıım -
nü bıu1a ~-evir; onu iyke hafıza.ıu 
nakşedeyİnı de Mni bir daha gi
~tlğim güne kadar gözümün ö
nönd.n \17..aklaştırmıyayım. Ah, 
lti1r.ea ev, sensi:ı nf' kadar boş vt' 
manasız Jdiyor hana!. Hicbir İ§ 

yapamıyorum. ı 1f'rİyt' otursam o
radan bir daha zor kıtlkıyorum. 
.!'-lüte1nad;~ en aklım sende. 

Erkek hMret dolH gözlerle ona 
1'ekh: 

- BiHyornrn ~vgilim. ben de 
lnu·ada ayni haleti rvhiye i(inde 
değil miyhn? Bt'n ıte umsizlikten 
ihniiyor muyum. Bu ı:Rınp n hü
zttn bınıan beni çıldu-tauk gtbi n· 
hryor; :haylunnamak için headJmi 
zor U!ttediyorun1. 

- Se\lgllİ 'l'om!. 
- Haydi utık ~t Meri!. 
- Bir dokika daha dur deme-

~" ıni? Şimdi ni~·e git divorsun? 
- Ben ~ana bir dakika daha kal 

demedim ki.. Sen bir dakika du
raym1 dC'ı ı !1. Şirnd' nöbt'tçi gari
y•n getir n dşan ~ıkmanı söyler. 
lkt demir parmakhldar\Jl ardında 

Her ikisi de sustnlar. KOTidorda 
•~;aşan ıardr~ u. yaAlanndan ge
çiyorn. GeçerkeR kachıaa MT1 ııert 

~ktı. 

Ganliyarun ~ ptmt"Sini hek
Jrdikt~n sonra, tHı-ar Mlıll8b "8Sn 
k••ODfllUJa bqlıwhlar. 

- Barası pek beft.t bir ~H 
lı&ıririibn; pek he:rkJ. 

1 seni mlidafaa ede(ek bir vaziyette 
.Jnıtadığımı görlivon.'Un snıgilim! 

lbdm snl'atıaı asar ı:lbi oldu: 
- Peki eyl1:7ııe gidi:rornm. ma-

4terll ki öyJe imyo11.un. 

- Biliyonım ffvcilim, ltt' yapa
bm ıa1"r ·v. tahammitlden b .. 
pre yok 

- İffe sörtiyOl'Sall ,. .Metane
timi kaybetııHn1eğe uğraşıyorum. 
Btitthı ıtiu seni dtişüniiytlr n ifttıs

retim d0Jll!'W111ll. Geldjğin :taman 
içim rahatlı}~ağına ltii .. ı.tttiin Ga
ha hDa ela,,".nlm. Söziim" dhtle
aen ele f11 muıibM yttt: eelmeı-.~n 

Jte iyi olaeak Mericitmı. Bura~ a 
ı~li§tn bir fayda temin f'Mmedik
ten ltafkı ifimbi sarpa Mrdtrıyor. 
Yalvanrım saAa Meri, her ikimi· 
:ıı.in rahatı i{in sösümü diale!. 
Kadın erkeje ~enıpati n ~ 

Jtaluyordu: 

- Anlacbm Tom! Bar.Jan ıel
mcmem herhalde daha iyi olacak. 
Fakat bil türlü yapamıyorum. 0-
4aaın içinde bTr ~ğı bir yvkarı 
4olapyor ve kendi kendime: 

•GibMmeliyim, gitmem('Jiyim• 
4i)e tekrarlıyorum. Fakat seni, l>u· 
raya haksu yere tıkadıktan akb
JDa relince ılayaaamıy$r ve yola 

9k1yorum. 
Kadın ],öyle söyli:yel'ek mini mi

•i ~nesİftİ rmrd.attı Ye AÖZÜDe 
lkvam etti: 

- Bir insana im ka~ar işkt'•c• 
n hak«1.1lı.k yapılrr ancak! Her -

.lııaldf' harekeıe ıe~mek ve bir ~y
ler yapmak lazım. Bir mektup ya-
ıahm, ne dersin? 

- Meri, un1m Mericiğim; böy
le liylemf"! Birn daha yablmda 
kıtlmam ne kadar istf'dl!imi Allah 
Mlir. Fakat burıtda ziyaret~ilere 
pek ~ muamele dnıi)·or -
Ju. Riea ediyonam sana: J,ir daha 
lturaya gelme!. 

hkelı: parmaklıkları daha sıkı 

t.tarak: 
- Mericiğim, dedi, sen hiç de 

fena kalpli bir kadnt değilsin! Nl
~in lteni biru ol'Un anlamağft uğ
rapnyonua '!. Niçin 9t"Dİ görmek 
ı.tıemediğime z.ahip ohı~·or ve ken
diai istiyorsun! Östelik beni de 
....._rip ediyorsun!. Sana yalva
ny.nm. iflttin büsbütün alt'yhi
ınize dönınemHi için buraya gel
me!. Git, beni ev41e belde! Yakın
da kurtillurum elbette!. O vakit 
hep beraber olaeağız; hiç hiç aynl
:mıyaeaiız. Eve aidip beni dttpn· 
men daha iyi değil mi?. Benma de 
burada yaptığını şey, sabahtan ak
pnıa kadar seni dtişünmektrr. 

K•dm iri sözlerinde pırılchyan 
iki ümla ya~ı kurutarak: 

- Peki canım ,dedi. sf'n ü:riil -
me! Bu 11eferlik beni a{ft't. Seni 
çok çok seviyorum ve ü'Ziildüğüm 
için ıeliyorum. Söz veri;tonım ki 
\u anama karıp g~l~eğim art.ık; 
ve uslu uslu oturup seni bektiye
ceğhn. Allaha ısmarladık Tom! . 

Canım .evgillm!. 
Eliyle bir apücük yollı)'arak u-

YAVUZ SULlAI SELiM 
Halifel,r __ Diyarında 

r\İ o. 99 ~' 8' "'-., "' • M. SA MI KARA YEL 
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Çavuılar çadsrlarda gene emirler verİ)'orlardı 
<.,..~ak~ ,hamalların. ika

'bf'Clların söğüt> saymaları eşyala· 
C'llll.IZll'l geldiğinj bı.re bildıriy<>rdu. 

Açtığa ba,kmıyarak ge<:e karan
)ı;k\a hemen çad1rları mdirdik ve 

her çad.u arasında yınni beş adnn 
aralık olmaı'ı-: üırere ve kapıları bir-

birlerine kaJ'§ıJ ~lmek Uiıere kur -

duk. . 
Ya-~r.ibaşile sancagın bulunduğ'u 

çadır sağdan ortada ve ahçıbaşile 

eşvı:larm bulurıduğu çadır da sol

ea, hamalla:ın çadırl;.ırı harıçt~ idi. 
Jam;dan tı0nra, ı;grııbo:z.cu nöbet- 1 

çi neferler çadırların etraıfna nö
ıbet vard1. 

Birinci oolük sağ tarafınnza ça· 
<lırlarını kurdular. Akıncılar hay
vnnlarnı .köstekledikten &<>rıra ıha
fı1 çadırlarını ıbir sıra üzerıne ve 
kmk adım so~a !kurdular. 

ÇaVU§ Ömer ağa elinde büyük 
bir meş'ale olduğu halde bizim iıld 
mangaya emir '\'ermeğe başladı: 

- Ordugan tan ses menzilı ha
ricine Çlkırnak, Ahçıhaş.ının iznini 
almadan NZak çndırma vakla§ -
mak. ordu.giııtı mahallini temiz tut- ı 
l'll&)'l'P pislemek. }1ni!ı.ııma.k, şaı-k.ı 

.................................................................................... 

E o n 
e·r mecliste eğlenme 

• • 
ıçın 

1 . 

Bu oymıfo sağa ooyaJıut sola d tişebilirııiıtiq iki ki.f i Jcm-fl ka:rsıy 
1 
diz çök.erler soı t>lleri11& birer mum Nıf'dır. Her birL~ de saij a~,m9ım 
~-im.de g(yriı1diLifü gibi, .ro.ğ ell.~ alırlaT. Su Stu"eUe sol dizleri üz~· 

ritıde nwvazenelcrini temin etmek me-d11triyetirıde ka1tr1m-. Anwtür
le1'den m:ı1:H•ıı sönmiW olt.ım. aTkac1aşmın y<num m.tt.nıundar. kPrırl! nm

,,.,,ntt yakmacıa çalı§acaktıı. Gik-üyo~ımu.ı lci, bu iş t1apı!m(N o ka.1.ar 
güç bir şey değildir. Hlıllnı'Jci bir ıja U,Criıbe edmıE bakalım? Zan.'fiet

~ kadar k"°lay mı., gii.ç mii? 

Keçiyi ve lahanayı korumak için •• 
Bihneyiz; bu bir Hint masalı 

mıdır, yokı:ıa mektep. çocuklar'! iç 1 

lıazırlanmış bir mesele mt1 .. 
Adamın biri, bir de-eden g&)e

eek: Bir k~w .. biT llhnesı ve bir 
cie kurdu ver. 

eal!ile ~. ~- I.Aha
neyı öbtt "8rafa geçiriyor. .En 90-

JNnıcı. keçiyi göttirüy9'1". 

Mmıalde bu:nları evine na•ıl gö
türdüğü sö:flenmryor. Fakst sonu 
belli. Gamm birinde na9li olsa ya 
Dırt .keçiyi ya da keçi Wıanayı yi
~. BuD.UR tçiiı böyje bir · lllrin\:: 
zıt şeyleri bir vada bukındunna

Bir muh rebe 
hikayesi 

1915 mırharebesinde Fnnsız 

cıepheffin<ie ... Marsilyaıh 'bir nele .. 
:iz1;ıbat \'azifesini yap~'OJVlWı§. Yüz
be~ı çagırm~: 

- Düşmanın ilk: hatlarına :ka· 

dar tüiecek1'in. Vereceğın rapor 
son derece ehemmiyeti haibdir. 
Gördügürı vaziy~te nazaran, ordu 
kumandanı piyadeleri, süvarileri, 
taııkları, tayyareleri diışmanın ü
ı.erme sevk~ecek. Haydi yiirü..!. 
Biıtün ordu bu vazifeyi 6enden 
bekliyor. 

Af'oadan dört fitta-t geQmiş. :Nidla
y« Marsilyalı neie-ı· göriinmüş. 

Heyecandan yor.gun, ıbiüun bir 
tıa-lde •.. 

Yüzba.."'1 aıwmuş: 
- Ne var? Ne yaptın?. 
- Alla1ı aşkına yÜ2Jbasıım, Of'du 

kumandanına sıOyleym. Süvarile-ri
ni, tan.Jı;larım, tayyarekrini, daha 
neleri vaıısıa hepGini dü~manın ü
zerıne .saldırlsın. Fakat Allah ri
zasma piy.atldere clokıınmasın. 

- Nede!l? Dü~J)lanın mitralyöz
lf:ti mi çok?. 

- Mitra~leri var mı, yok mu, 
orasım bflmerr.. Herhalde vardır. 
Fakat orada azgm bir ıköpek var ki .. 

• 
ır kalemde! 

· - .Masal bu ... Daha doğrtr..u to
<'.ı!t rr!"selesi. Bu adam, uz.ırı uza
eh~ d düştlnecek yerde kurdu öl -
dürüyor. Bu hırsız (..-auav&1'4 bef -
len'i(!k\.en ne fayda görece4<? Ge
bertsin aerenin kenarına blraksm .. 

)"fl ~ faydası değil ı.aran rı 

Diy<>nrorııı değil mi? .. Fakat bu 
Kipling'in dediki gibi cıbiT bafka 
hikayedir ... > 

dolrunvr. 

Kibrit oyunlan / .lr 
( . 1 .................... 

Dcr~nın kE'Ilarında küçüle bir 
sandal var. Fllkaıt, keçiyi, 181mayı 
VP k urdu hır eeferde kal'Jıya ge-
~jı mege müsait değil. Her seferde, 
'>u111arcian yalını: Wrini k.i.1·11ya 
gı:- • r.megc mecour. i ! 1 

Evvela kurdu mu geçrisiJ\? ft'a
kat, karşıya gidip gt>linciye lf.ldar 
keçinm Jiıhanayı yiyip bitireceği 
muhakkak. Lahanayı götürse, bu 

[ f 

\ı .. :'=. =ZDne:-:c;; ... ~Elll&t4•s!':=tıİeıL
1

ıı . 
se.ftı.r de kurt, keçinin hakk1ndan Kibritte1'den yWt;ımki şt*li ya 

gel{:<.°E'k. ıJ)'tt1t. Atl"l<'a iıht\yat kibritltr de 
Kövlü oüşür,üyor, Hkevvel ke- aımı.z . .Bıı ~ bir ar,ıttbr Bw ba 

çiyi geçid •or, kurtta llihnayı bı - l"'dmı ~ et,Jıt.ıa ,~ .,.~ kalmı§tu·. 

raknor. Fakat ikinci seferde YBJ>l:l- Şimdi bu or.-myı dbrt mi.~ctui par~ 
ca~m1 şa;;ınyor. Lihna~ı geçirse fi< 
kE'Çi derhal icabı.na bakacak, kur 

-.· 

~· 

-

Kalemarizi kôgıdmızın uzerm
cf.e11 ~rı yuk.arıki şP1di bir 
kalemde yazal>iHr mı ~m:z. 

Üç haneli rakam 
Üç haneli bir ı·a.ka.m bulacahı

Dı&Z. 

İlk iıki hanedeki adetlerin ye -
kfınu, üçüncü ıhane<ıf'.ki adede mü
aavi olacak. 

Birinci ve üçii.ooü haneaerdeki 
~tlerin yek6nu ikin<:ı nanedeıld 
adedjn iıki mieli olacak. 

BiriBci ve ikinci haned~ki adet
lerin yanyana okunulduğu zaman 
vücude getlı'dllcleri rakam, ü~
cü htmedeki adedm dört misli o
lacak. 

Bu ra.k.a:mı bu1ahiliT misiniz? 
du geçine keçi elden gidecek. Miif
kül bir mevkide kalıyor. Nihayet 

kurdu geçiriyor, karşı sahile bıra
kıyor. Keçiyi alıyor, tekrar beri.ki 

:a:ı J:J f rabb~ ·ü.r,ıdP getirif-ıi.2. 

:ı.akla11tı. 

l!.'rkek, her vakitkinden daha 
bedbaht, daha muztarip ve daha 
DtÜ&ec~ir bir halde kadının arka-
51ndao haktı. Ne kadar bedbahttı! 

Nasıl bedbaht olmasın?. Zanllı 
ıenç adam, sndiği kadınla evle · 
neli ant'ak üç gün olmuştu ve baş
·ve1.nedar olarak bulunduğu ban· 
kada olan bir hırsızlık yiiziinden 
pek hahınz yere onu buraya tık
mı ·]ardı. 

eöylemek, ateş yakmak her man
gaya ayrılan çadırdan ba.şlta yer
de yıitmatk yasaktır. 

Ça~-uşlar ellerinde meş'aleler 

çadırlan dolaşarak emir veriyor
lardı. Ça'V\iŞlar bu emırlerı öyle 
karışık ve anlaşüıncız bır halde f;Öy

lüyodardı ki, bı.z bunları hiç an
larmyor<N.k, iltiyar a9kerler an
hyor ve bize anlatıyorlardi. 

Eyvan! Hapı yuttuk öyle İıılle •• 

Gece yarıaı olmuştu . Hi~u- şey 

yememışttk. Şimdı de bu emir ne 
Glacaktı ! , 

Biraz sonra onbaşı ve etrafında 
beş on :kı;i ellerinde birer poot ve 
birer y'lin yastık olduğu halde gel
dil6. Bunlar yaUrk idı. 

Orııbaşı hamallara bağuıdı: 
- Haydi çabuk olun!. Yemek

haneden pılav, ekmek, reçel geti

rin!. Ça.buk!. 

~~-o. 
-
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.:: ••• • 1"191 

24 kibrit olı·nıı.z, sek'\11.de gordiı de gördiiğii:nilz gibi tertip ediniz. 
ğü:1üz gibi dokuz '»ı•ı.sıwi m .. raouaıYa1nız iki kibriti yerinden oynat ... 
u§kil ediniz. Sekiz kıbritı yerm:lo~ .cahımaz. B1ı S'lıretle beş rmaa.bba 
O!,'tıo~k..nnız, 'ku 1Ja11dığ111ız kitı- ~e dört mıi.<:ari nıurabba teşk 

ritler damıa. 24 oh»a~· üurc gay1"i il edeceksiniz. Fakat y~ne kullcındı ·ı 
~ci ve birbiri üzerinde üç m-tı- ğuıız kibritlcrhı adedi 16 olacaktır. 

- SilfıhlaN ~ıkarm! . 

lunuz. 
Rahat o-

Çadır oo"·ü.ktil ve mükemmeldi 
Sara gibı , &v .gibi çadırlar .. Adeta 
k.J;.la<ia oo.lda ım~ gibi. Hem de 

yüksek çadwda yırmi dört aiJrı -
bo.ııcu iki orlb~ ve biı" ~~ Val"

d •. 

Çadırın diregıne aeUın~ meş -
ale, çadırı mUkemrrıel aydmlatı -

~rOu . on aya meşinden bir sofra 

kurmuşlardı. Üstünde alab~ğine 

bol ekmek v&r<i1. Sofranın <>rtasın
da baklr bır .kara,·ane parıl panl 

parlı.yordu. 

Onb~ı karavananın haşana g;itti. 
kapağını açtl. Plfw rnıs gıbı koku
yorou. Bu anoo evımın çaciır, ai
lemın on bırınci bolük olciu[,runu 

anJadım. 

Ça~ıuc; acele bize ıbağ:ırdı: 
- Yoldaşlar haydi kalk.ahım, yat.. 

sı n a.maz.ına l. 

Meş'aiıe) i eline aldı, l1ep.imiıı ar
kasından çı.kmağa başladık. Ça
dll' lardan askerler çıkınlıl§ bir kol 
halinde yü.rüyoclar ve namaza gi
diyoolard1. 

Yüroaışınm çad.ın önüncli! zatı.it· 
lerin göğüslerindeki n~nlar ~ar
hyordu. Tekrar bir top at.ılıdı .. Bir 
üçüncü deha a~ etti. Derilen, .mQ,.. 

eLZınler ezan olrumıya ooşladılar. 
G\inllt.ti kesilımiştı. Her!les ezan 

dinlivordu. Geniş çadırda namaz 
kıldı!k. imam dua.s:ın.ı bitirdi. 

Tekrar tanbılırlaır vu.r.mağa baş
ladı . Çav~·lar ayağa k.ıtlkara.k ku
manda ' erdiler .. 

- Dikkat!. 

Ne: Sfi 

• 
enız 

OSMANLI - iT ALYA HARBiNDE TRAB'
GARB ve ADALAR MUHAR 

düşme telirkkisinc miinha ır ka
lan Prcveze taarruzu şöyle ttre -
yan etmişti: 

Gec:e .l§ıklarını gördiikJeri do -
nannuı)i hümayunu kar91lıtmak 

niyetile hazırlık yapan halk lima· 
•• gelen Yunan balık~ı kayıkla -
rından Preveze Hmanı dıprı. ında 
İtaban donanmasının bir çok gv 
milerinden ıniirekkep bir .ilonun 
mevcudi)etini hab<'r almış. hazır
lıklar türlü ~a~·ialarla b<>slenen bir 
evham meydana getirmi~ti. 

Yine bu vaziyeti haber alan To
kat ve Aııtalya muhribi süvarileri 
yaziyeti komodordan .ı>orınak iiz~
re karaya çıktılar. 

Komodor iki siivariyi de iyi kar
şıladı. ]!;ilerini sıkarak ilii' e etti: 

- Ben de şimdi sizi çrıgırtacak~ 
tım. İyi ki geldiniz! Gemileriniz 
hazır mı?. 

Antalya SÜ\ arisi sordu: 
- Nele dair hazırhğımızı ~ -

ruyorsun uz? 

- Hemen harekete!. 
- Nereye karşı \"e ni~in koıno

dorum?. 
- Al .. lide karakol ve mulıafaza 

bmneti için yola çıkmak ba2Jrh-
imızı soruyomm. 

İki süvari birden cevap verdi

ler: 
- Her zamanki gibi harekete ha-

11rız~. 

Tokat siinrisi erkenden oraya 
gt'lişlerinin . ebebinı anlattı: 

- Biz de erkt'nden ı;izi ralıatsn 
etmek husn~undaki teşebbösümü
zün ınüsaadenizle sebebini zikre· 

deli.m. 
- Bnyttrun!. 
- Halk arasında \>uı encif v~ 

p~·ialar dolaşıyor. 
- Malum. İtalyanlann ilanı 

harbedecekleri hakkında değil mi? 

- Evet komodorum. 
- B11 hnt-nsta merkezden bize 

lliçbir re!'mi i,;ar yok. Muta&ar • 
ufh~ da ha-be-r gdmi~ dt'ğil .. Bi
n ı nal~y h bunları a~ılo;ız. gihi ka-
İ)ııJ edt'bitiriı. • 

- Karasularımız dışarısında 1-
taly an donanmasına mensup harp 
gt•milerinin me\ cul buiunduğu, 

'bnnlann fıdeta iimımı dı~andan 
abluka etm~ gihi bir 'azi~ et ta
kındıklarını 5-0yliyen ecnebi ba -
hkçı gemilerinin ta~·faları . ~yin • 
Jann lmn·etle-nmesine .;ebep ter 
kil t'diyorlar. 

- Karac..ularımız hari~indeki ya
bancı harp gemilerine ıniidahale 
etmek, )·ahnt niçin bulundnkları 
nıabalde bi:ıi kuşkulandırdıldarmı 
tormak hakkına malik değiliz .. 
Balk, i~tt'diğini düşilnm~kte ser
besttir. Fakat ortada fol yok, yu
murta yokken bö30 it' ~yialara u
yarak eybama kapılmamız doğru 
değildir. İtalyan Adri) atik filo -
sunun eğlebi ihtimal sonbahar ma
nena)an için bu ch·arda dolaı- -
malarından pirelcnmcmiz. de ma-

Diy;e ib&gıırdı. Sonra t ... nbuı vu-

ruldu: 
Çavı~)er: 

- Dagılın!. 
Diye bağırdılar. Bunun iifıerine 

lıEpimiz <i~. 
Çadınmrı.a geııdik. Bu gece a&

Rre gelelidenbt>ri ilk defa olarak 

;ı;ıObetçi !kaldım. Hem de çaıllrlı ve 

~feri bir ordugahta .. 
Parolamız: 

- Selim 
1di. Yani padişahın iami. 
Ertesi gii«'ıü tekrar yola r:~':ık. 

Giclec~iu. yeri lciımsc ibilrniıyor

du. Meçiıul bir semte doğru yV... 
rüy<>rchık. 

Ben, hıwatrmda ilk defa olarak 
seferi yurıi üş :yapıy<>rdum. Gün .. 
lerce haf\talaırca yürüdük. - ' 

•asız olur. J~ğer ufncık 
tehlikesi mevzuu bn Jsu 

ret bi:re .bunu \ nlrnıındnn ~cı 

vcl ihbnr cderdı, • histcril 

- Bu ne demek? 

İkinci bir mermi, bllnU 
kip de diğer gemilerin de iş 
le :.ıçılan nıiithİ) bir sah o 1 
dın etrafında u siitunlarmd 
dm ar ıne) dana getircı·ck d 

b urusuk yfüıündc sar~mtt1ııt 
!< ~ 

etti. 
Tokal iİ\•arisi btt bekle 

taarruz ka~ı:.1nda gözlerjni 
\ 'He istikametine ÇC\ irere1' 
modora hitap t'Uİ: 

_ itte me..rkeı.den, BahriY' 
zaretinden haber gönderil 
e\·nl ilanı harp edildij:,ıiJ\1 

man donanmuının mermiltf 

öirendik. 

Ve .. acele emri bastırdı: 
- Alabanda sancak .. 
Bu emir, sü,arinin böyle 

taarruz kar ısında ilk c;art 
rak akhna ge1en Preveıe ~ 
tihkinılarının ates menzili 
line girmek icin \'eriJmi~tİ· 

(Devanı1 1 

Yarın a~am: Şehzade 

TURAN Tiyatrosal 
Sinema - Tıyatro - Va 

S.n'atl..ir NAŞİ1 
arkadas1arı Sahibinin ~ 

MUKA!.Jfi....,5 

MASKELİ AD 
Komedi 3 perde 

Sinemada: KALP sıztl 

Hepimiz sevimniştik. Meığen;e 

seferde berşey yerleştikten '°nra 

karın doYarrnış. 

Y em~ğirni7.i iştiiıa ile yedık el
lennı17.i y1'kaClm. Bırdenbıre bır 

denJ:ıire biır top sooal:4ı etrafı çın -

lattı. Tauburlar ,., 1mağ1:1 ıba~adı. 

En C'sk1 bi«" küçüık zabit, Ysı:vuz 
Sultan SeHme dua için Kur'anda 
birşey Jer ok~<lu. Btt de taklıt ede
rek tekrar ettik. 

Top tekrnı pntlad1. !m.aım: 
- Allahüoklberl. 

Yüı üıyüş ıhal1nde oldugmm.ıız hal-

1 de çadırlarmnz vameklerianız hR:r 
1 ~-evim12 mu•k(>mtYıeldi. Mutlak bır 

intizara vanlı. 

CA ROLE LOMBARIJ-G 

GRANT - KAY FRh 
ve fi 

POLİS AVOU TA.'BtJ 
r.

B ll) 1t t GANGSTE~, ~ 
S ınema: l 1 den )tıbP

Devam lı matınelt! 
iı.ınc.l bır eınır: Boru.bu öt ti.ırül diı _.-..._ ( .Deuo-m.ı v.nr) 



Amerika filosu Habeşistanda da 1 
vapur kafileleri- ltalyanlar çok 
ni himaye etmeli müşkül vaziyette! 

ON24SAATI 
içindeki 

Hadiseler 
(Bu yiWillll metinlerı Ana. 
dolu AJansı bültenlerınd;m 
alınmıstır.) 

Bir Amerikalı Amiral: 
"Biz şimdi harbin için· 

de7iz., diyor 
Clıaınpaign (llliuois) 17 (A.A.)-

1111110 s Uni\ ersites.nde b ı nutuk 
sö~ lemış olan Anııral Yates Stir· 
linn bilhassa dcmiştır ki: 
~ Biz şimdi harbin ıçindeyiL 

Kanaatime gore Amerikan donau
m" ı İngiltere~ c gönderilen mal
zeme gemilerine refakat için At -
las Oh.-yam1 unda toplanmalıdır. 

Stirling, Almanların ve İtalyan
ların Yutlnnd muharebesini an
dıran bir şekilde İngiliz donanma· 
sı~ ı;nıitlıiı taarruzlarda buluna
cak]anm 81rlemiştir. 
~ f11111ar ıııve etmişıtir: 
_ 1ngilk clonanması kifi 111ik· 

tarda tayyare ve mudat.a vasıta· 
larnıa malik olmak prtile böyle 
bir taarruza mukavemet edecek • 

_ttr. 
*Stottho1m, 1'I (A.A.) Stefaııl: Grip 

-.Jğını gitt~çe ~ımakiıadır. Grip telı 
ı•eıt delil fabt - dıereOe DricUr. Sa 
11* sahnıı aHlncla u dereee.1i bol· 
IDUfblr, * Sydney, 17 (A.A.) - Yiizde 7ÜS 
Avustnın bnaJMmdall olan Uk .. Brea• 
toplan dtin muvattunetie tecrübe a
tı.,"'1anru J'&J>mtŞbrdll'. Bu ı.oplu bet 

Avustral7& tabrMIMI t..rafmd:ut ~ 
Dl~tır. * Madrid, n (A.A.) - Stefani: Bi
ttin İspaarada fi4Wri.!I bir kar fırlın3Sl 
biUtiim ıriırmeikiır.ıdlr. Mibaakalil he.o 

Kızılay Karaaıümrük Şubesinin 
Konaıre Ve Müaamereai 

Kızılay umdelerinın tahaJdru;.:u 
için f aa1iyetle çalışan Kızılay Ka -
ragumrük şubeeinm kongresi bu 

ayın 19 uncu pazar gi.ınü Kara • 
giımrük 27 inci ilk okulde saat 
18,30 da yapılacaktır. Kongreden 
sonra .zengin bir miısamere ven -
lecok ve Karagümriiğün müsııtait, 
0eğerli gençleri tasrl'ından cSa -
vaşta Kızılay• piyesi temsil olunup 
ne.zıh bir şekilde eğlenilecek, mu
hitte aza sayısını arttıracak sö ,. 
levler verilecektir. 

lngiltereye yeni 
hava akınları 

Londra 17 (A.A.)- Alman tay· 
yarl lcri dün gece taarruzlarını 
garbi Jngilterenin bir nııntakası Ü· 

~erine teksif etmişlerdir. Londra 
nuntakasında da dü~nan tay)are· 
lcri hafif bir faaliyet göslernı ış • 
(erdir. 
Düşman bombardıman ta) yare

leri dalgalar halinde birkaç ~&at 
İngilterenin prbinde kain bir şeb· 
rin üstünde uçarak evveli birçok 
7angın bomlıalarJ, sonra da yüksek 
iafilikh bombalar atmqlardır. 
Bombalar4a• birkaçı 'bir hastane 
binasının memurlara tahlis edi • 
Sen kıslllllla isabet etmişse de baa
aalar arasında zayiat olmamıfhr. 

Londrada iki kere tehlike işareti 
.-ilmiftir. 
~GG..ı.1'::0ll 

Unutulan sigara 
Dün rece saat ..... Tariabafmda W.

lıePll sokağında 11 n~ı erin iilt 
btmda oturan Dimlltrt .Cla Yetu--. 

lg-arasuu kanape iberind~ ıuıııL&rM a. 
)"Ullltıf ve kanat»e 7ava.t yıJ.Taş • TII· 
tuşmw;tur. Adam ~ n mobilya. 
lardıuı bk kJSIDI ,.andıktan soan it
fa.17c tanJ'ından söıadunılmüf1.ür. * KUÇükpaza.rd& Demb'taş uıaha.tle
sinde a.buntıane s katında Bodosa ali 
llCMla lrnaJath:ınesinm ~asıncbn ro· 
rülcn duman lllr:f"rine 7anpu çıktıi"ı 
ihbar ~. eden it&Jn 7an«ın ol
mad.,;1n1 corerek cm denmuşttır. Mub
bir hııkkııtda. '8kiba.t yaııılmak ı.ıdır. 

--0--

H m kel h m fodul! 
Ka t.attılarda •ı.raa hnh.:.m Enlo

&1Ul ' c arkad"'tı Aü F..ınin-.a.n e,. velld 
re c Kcmerallına eglcrıınıyt' ı:-ltmışler· 
c11r. Kor kutuk ~ bır halde 45 ııu
ımaratı umunn eve clrru L<sı.tyeıı iki 
kala arı c\ dckılcr içeri atruanuşı:w-dır. 
Bunu ı u ı ine gozk-ri kan.ra11 Ali Ye 

İbrahim rla k. PtJ'& da:raınnış.l.anlır. 
K d n f rr ı merıne bekçf. İbra

k lak \'11.ka >er ne relnılş ve 
u arı y&kalı.nuk tcml.şttr. Fakat 

rnı:: bdçl!ı.ln Üzcrıne Mtlarak 
rle do~mi1c ~. Ye.. 

üten POllııJer iıkııslnl ele Jaıka.la.mıp1r1 

LoJM1n, 17 (AA.) - B.B.C.: H~ 
şistandaD SDıJaDa relen haberiere P.. 

re Babe:flstanda itaıyanlana vaıd7eM 
ıun ı~Wtçe miifkii~or. llabeıt k1IY 
veUcriniıı İtaJ7Jllllan OM&'dan rlcMA 
icbu' etmeleri bmılana ... ...,,.,,_ 

~sWedr-
Sadan-llüefWT' ' bul .... 
~ _.,.._ ..... ita.b--• 
GibMI& biyiik ..W. ~. 

ital:raa ı..m.- Gllı ıs riırıM et
meclell önce ........ iscllls D7~ 
nla Ptldetli bir bHlb&rclml&Dula ite. 
dl! olmqlardır. İn&'!ds ta77areleri i
taıyaııl&n ~ edericrkea Ha 

beıtlu de İtaJ7Mılara &'(mlllllllycn yer
Je:rdeo at.et cdiyorlM'clı. Ba esnac1a 
rerll İtalyan ask~rlerl firar eanı.ıer
cllr. Gtibadan Wl'f(lik ldefat He Vamber' 
,.. rlc&l eck1ı :i&aı1aıılaı' anıla c1.a in
clllzlerln hava bllCWDl~nııa hedef ol

muşlardır. 

. ... . .... :... . . . . .... ~... . 
Eioaf cemiyetlerin:a 

yıllık toplantııı 
( 1 ind sahlfedl'lll dena ) 

ne de ist ıulen yanlımlann ekse
risi is'af edilmiJ ve ne de esnafa 
kredi bulunmuştur. Bu sebeple 
Jrnngrelerde idare heyetlerine da· 
ha faaliyet göstebilecek enerjik 
tahısların aza seçilmesi ve esnaf 
muraluplan.aın da cemiyetlerle ar
tık yakından alakadar olmaları 

istenmektedir. 
Yurtlar aç1inuısı, kredi temiai, 

kurslar, esaslı yardnn itlerinin bir 
an evvel filiyata çıkarılması c1ıa 
esnaf cemiyetleri azalarının yüz -
)erini güldürecek ve onları cemi· 
yetlerine daha sıkı olarak bağlıya· 

cakhr. 
-<>-

Bulgariıtanda Alma• 
ukeri var mı yok mu? 

(Biri'll.Ci sahifeden de·uamJ 

ajansının tekzibini tekrarlamış, 

sonra Ahnan resmi ajansınm Al
manyanın, Ta.ss ajansının tekzibin~ 

tasvip ettiğine ait tebliğini oku -
muş, en nihayet, Bulgar hükü -
metmin de tekzibini neşretnıı.ştir. 

--o-

Gecenin ikisinde evin 
altıada bir gürültü 

( l inci sahifeden detıam ) 
Te ocltıehn J&Tafe& ~ıkank ııe oln

fun• anJamK ~. Fakat 
~ ııofaya çııktıi"ı sırıwb, karanhldar 
1çnıı1e kM'f15mda bir dtr • gin!relı; kor
k'll8Ul)C1uı çıilıil basarak duşup ba1al

J11IF· Odada bulUDfıD Arte d• fUJ'&

.. baıJlamJŞ Ye nrultiJ e 1c&.ıen po· 

1ısıer eve &frerd; Konra Lenet lokaa
ta.sı arsona Mehmet ottu Nadfl :rüa
Janı11larıbr. Nu.lf evi otel ı,anneden* 
pıüiinl so1ı~. Tabk1ka.& -apd

..Utaclır. 

---oo---
lataabul halkı tramvay• 
lardan el'ama• derken 

( l inci scıhif eden devam ) 

den, Yenıköyden 't'eya diğer isk~ 
lelerden sabahları ~ehrc çabuk in
mek istiyenler vapura .bındıkle ... ·ı 

takdırde ancak 1,5 saate yakin bı: 
zamanda köprüye gelebılm<i!kte -
dirler. Üstelik firketin en kalabalık 
zamanlarda. bile tasarruf maksadıle 

:küçük vapurlar işletmesiom ve 
bunları bütün iskelelere uğrata -
rak vakit kaybeUirmesının Boğ.u· 

hları her zam&n işlerıne geç bırak
ıtığı ve Boğaz köylennın şehırl ! 
olan muvasalalannı uzattığı şika

yet olunmuştur. 
Şehirde acele işine otobüsle ye· 

tişebılen Bogazılılann bunlar kal(
tıktan sonra büyük .müşkülatla ka:-

şılaşac !darı anlaşılmıştır. Buna, 
ancak Şirketihayrıyenın tar fel 0

-

rınde tad ı t yaptırmak suretıle 
manı olunabıl ccgınden Şırıtetl -
hayrıyenın bılhassa sabahları Bo-

d "n koprüye ve akşamlatı 
ğaı ı~ ı t.: do"' 
da Kopruden Boğa7Jçme fazla s· 

stalar kaldınnası beledıyec~ 
ru po --~· Ve esas ırketten istenet.~"'Wr. 
ş ~.....olrkül ve gayelenndea 
maksat ~· Şırketihay
bıri halka hızrnet olan 

bu lüzumu sur'atle idrak 
rıycnın 

edecegı süphesizdir. B ik· 
Dı er taraftan Üsküdar • eş 

de akşam· 
t8.§ vapur seferlerının . 
lan daha geç tatil olunması ıstt>-
nilmektedir. 

'l'elllis eden: MUAMMEK AJATUR 

Sicilya açlklarmda Alman tay· 
yareleri ile İngilız donanması ve 
tan areleri araııııada cereyan eden 
muharebe baklruula yeni tafsilat 

ıelmiştir. 
lngiliı: Amirallik konseyi, Su

tampton zırhlwnın tamamile kay· 
bedilnuş olduğunu bildirmektedir. 
Hava hucumu esna mda genıiye 
isabet vaki olmuş "e yangın çık· 
mıştır. Yangın o kadar büyümüş· 
tür ki, gemiyi tcrketmek zarureti 
hasıl olınustur. Gemh i ) edeğe al
mak da imkansız göruldüı.ıiinden 
kendi mürettebatı tarafından ha· 
brılnu~tır. Gemi mürettebatının 
bil) ük bir ekseriyeti kurtarılınış-

tır. 
İlliistrius tan are gemisi de Si

cilya boğazında tam yedi saat Al· 
man bombardıman tayyarelcrinia 
tıulrruzuna uğramıştır. Gcıni..ve 
500 kiloluk bir bomba isabet et • 
mistir. 

Bir Romn tebliğine göre de, bir 
İtalyan tahtelbnhiri Akdenh:de a
ym onuncu gece i hafif bir lngi· 
liz kruvazörünü torpillemi tir. At· 
lantik denizinde de beş hin tonluk 
Ardabham ismindeki bir i~Us 
vapurunu torpillemiştir. 

MÜTHİŞ BİR BAVA BASKINI 
İngiliz tan areleri de geçen gece 

Vilhelınshafen denız üssüne çok 
şiddetli bir lıücum yapmışlardır. 
Bu hiicuın şimdiye kadar limana 
yapılan otuz dokuz hücumun en , 
şiddetlisi olmuştur. Lbnanın uzun 
müddet kullanılamıyacak hale ge
tirildiği zannedilmektedir. 

BALJ{ANLARDA VAZİYET 
Müstakil hür Fransız ajansı, Ro· 

manyanın mii takbel Alman hare
katı için bir iis olarak hazırlandı
ğını tc~·it etmektedir. Her giin hir 
çok askeri trenler gelmektedir. 
Köstcnccde paraşütçü müfrezeler 

''ardır. 
Rumen aSkcri ınümessilleri•İn 

tahminlerine göre, Alman tahşida• 
tının hedefi, evvell Almanyanıa 
iaşesini tehdit ed~hilttek siyasi n 
sonal kargaşalık korkularına kar
şı Roman)•ayı işgal etmek. ve bun
dan baska cenubu şarlri devletle
rine ve ezcümle Tilrkiyeye tehdit 
icra eylemek ve ayni zamanda Yu
nanistana karşı ilkbahar hareke
tini haı:ırlamaktır. 
Alınanların hilen Bomanyada 

on iki fırkaları vardır. 
BULGAKiSTANDA DA ALMAN 

ASKERi VAK MI? 1 
Dün akşamki Ankara Radyo ga

zete i şu malumatı ..-ermiştir: aBul· 
kari.stana girdikleri meçhul kay
naklar tara(ındnn bildirilen Al -
man askerleri hakkında yeni ma· 
llimat gelmemiştir. Bilindiği gibi 
bu haber, l\Joskova, BerJin ve Sofyı 
tarafından tek7.ip edilmişti. Bu -
nunla beraber Amerikan kaynak
ları sivil kıy af ette bazı erlerin mil· 
te'ha~ıs sıfatile Bulgaristanda bu
lunmakta olduklarmda ısrar et -

mekt~ir. 
AMERİKA DONANMASI 

tNGİLT:EBEYE DEVREDILE • 
CEK 

Amerika B hriye Nuın StinuoD 
Amerika donanmuunn herhangi 
bir kısmının 1n&i1tereye devrine 
mani olacnk bir kaydın, 1ngiltere
ye yardım kanununa konulmasına 
kat'h, en muhalefet edtteğini söy
lem• tir. Nazır, donanmanın ~ok 
istilndcli artlnrln devredılmesini 
miımkiin kıln<"ak bir ' ' aziyetin ha· 
sıl olabileceğini ilmil etmektedir. 

BU AY İNGiLT~~:EYE 00 
TAYYARE Tl.SLİM t:IDiLl~CEK 

İngiltere h sabına çift motorlü 
bombardıman tap arclcri imal e 
den Amcrikadn, Baltıınurdaki ta~
yarc fabrikasının sahibı Glen Mar· 
tin gazetecilere be,anatta bulu • 
nar k , 1ngilterenin butun tayyare 
siparışlerinın yerine getirileccgini, 
bu a~ içinde 800 bombardıman tay
yarc5ınin te lım edilece ni sôy • 

leınistir. 
HITLER MAREŞAIJ Ph"'TENE 

CEVAP Vt:>RDİ 
.La Su' e> i mindcki İs\içre 

gı>zete.; nın erd gi bir habere gö

re, Vışi ht kfımctanin i gal altın · 

Almanya Bal-' 
kanlarda 

Arnavutlukta 
ltalyan 

planı ne imiş? 
( 1 lad ııahlfcden devam) 

tun Arnc.-vutluğun ital:ynn kıt'a • 
len tarafından tahliycsıni haklı 

göstermek ıçın §ilphesız tahlıyew ı 
yü.ksclt sevkülceyş sebeplerde ve 
Yunan ordusunu mu kül va.,iyeUe 
bırakmak maksadıle yapıldığını i· 
!eri sürecektir. 

nicin harp eder? 
( • ( Basmaka.ledetı dcoom) 

lktısat ve Tica
ret Mektebinin 

58 inci yılı 

Fasıst propaganda teşkılil.tı, Yu
nanistanın mecalsiz kalaı ı ve hı 

giltereden ) ardım bekledıgını, fa 
k t bu yardımın gelmedığini ılav..? 
eylcmektedır. Halbuki son gun -
lerde Italyan ratlyoları bıle İngihz 
harp ge.mıleri refakatın<le mühıru 
bir kafilenin Sıcılya kanalında Er
riştigi bir denız ve hava muha -
rcbesini mtitca.kıp salımen Yuna
nistana geldiğim ıtiraf etmekte 
idiler. Esasen sureti umuınıyerle 

İngilterenin Yunanistana yaptığı 
yardım mühimdir. Bu yardım il~ 
al!kadar olarak düşmna tarafın 
dan yapılan hiçbir enlJ.·ika t gılız • 
Yunan itti.fakına h!kim ola'l em -
salsiz samimiyeti ihlal edemez. Yu
nan efkarı umumıyes İngılız - Yu·ı 
nan işbll'liğinm tesırıni ıl ıfaki. ı 

!takdir etmektedır. 
DİGER İTALYAN İFTİRALAR:. 

Atina 17 (A.A.) -.ALina ajansı 
bildiriyor: 

Yunan askerlerinin aç kaldık · 
ları ve şefleri tarafından rovol 
verle tehdit edildıklerı ı · r: ) uriı
düklerine dair fasistler tarafındarı 
yapılan iftıralarla dolu prooagan 
dayı i tıhfafla karşılamnk nyız. E · 
sasen İtalyanlar Yunanlılardan e
sir almamışlnrdır. Bu cıhet ;htivat

la bu hususta hiçbır rakam zıkr t

miyen İtalyan reemi tebliğlerinden 
de anla.şılamaktadır. Yunan 1ab • -
leri ancak maiyeUerindeki asker -
ler kahramanlığı pervasızca bi~ 

c\ir'et derecesine çıkardi.klnrı za -
man müdahale etmek mecburıy•.'

tinde kalmaktadırlar ıki bu da p~.ı. 
sık vuku bu,lmaktadıt. 

tiklil ve tamarnlıklarmı miıdafaa 
edecekler ve harp rnnattcc suf bu
tün Balkanları saracak 'e Alman
yanın Polon~ adn, Non cçte, Fran
sada kazandıi:rı kolay zafer talihi, 
Balkanlarda asla Almanl aya za. 
Jıir ve yar olnııyacalrtır. Bu haki
kati ı;u-ahatle müdrik olm:ı ı ik· 
tiza eden .Almanyanm buna .rağ
men Balkanlarda harekete geç -
.mcsi herhalde ıeniş ölçüde bir ih· 
tirasm tezahürü olacak; fakat, as· 
la akli ve :mantığa uygun bir ha
reket ifade i olmı~acaktır. 

BTElııl izZET BENİClt 

htımbul Hamamcılar cemi• 
yetinden : 

Cemıyetım n l eti umumi • 
yesı 23/1/1941 Perşembe gunü sn
at (14) den (15) e kadar Turbede 
Esnaf Ccmı~ etlerinde ıcra edı -
leccgi ılan olunur. 

RUZNAME 

Mektepte yapılaa me
rasim çok samimi oldu 

Yu.ksck iktısai ve tıcaret mek • 

tebının 58 ıncı yıklonumu muna

sebetılc dun ıııaat 41,3{) da mekteb.n 

Sultanahmettcki bmasında bır m~ 
rasim yapıbnıştır. İstiklll marşı ile 

başlanan merasımde sırasılc mek
tep müdürü B. Nıhat Sa ar, ;n 
yıllık mezunlardan B. Mck.k Ela

zık meb'usu Fethi, profesör Kirkc.r 

Körrıürcıyan ve <talebelerden Jı"'uat 

Alkan, Bayan Öze n Ekrem Cemil, 

Ah~t Sabrıye Gokçen bırer nu
tuk söylem lerdır. Muteakıbe"l 

Millt Ş f mızın ve Maanf Vnk linın 
t lgraflaı ı ok~ tur. 

Saat 16 da da Taksnn belediy-ı 

Gazino unda bır av ziyafe•1 ve -

rıhn~tır. S at 20 ye kadar suren 

bu ziyafette muh telıf eğl nceli nu

maralar an sonra m ktebın gen; 

talebelerı m1lli kıyafetlerle har -

1 1940 yılı hesa!batmın telkiki. 
2- Mıiddetıni bıtiren azanın 

yerme di.gerının 6eçilmcsı. 3347 
man dalı, zeybe1ı::: oynamışlar, şlli 

DEVREDİLECEK İ.HT.İRA BERATI detle alk~lanrnışlardrr. Gec sah 

e:Alçılı banllar ımalı usulu• hak
Jwıd kı ihtira içın İkt nt Vekale
tinden alınmı.ş olan 12 Son.kanun 
1937 tarih ve 2295 numaralı Wıtira 
beratının ihtıva ettiği hukuk bu 
kere ba kasına devır V() y hut lea
dı Tunkıyede ane-..kiı fiile koymak 
içın salfrhiyet dahi verıl bıloceği 
teklif edilmekte olmakla bu hu • 
susa fazla malumat edinmek isti
yenleı in G, la tada, Aslan H n 5 ncı 
kat 1-3 nmnanllara mu.raca t ey
lemeleri ilUn olunur. 

22 de de aynı gazın<>da guzel b• r 

balo ve ılrn~. geç vakte kadar eg
--o-

Neden öldü? 
Evvelkı akşam Beyoğlunda K•

pııçi hamamı ) anında huviyeti .an 
laşılaını\ an bır şah • r yu 
varland ı görulmuştur. Y ·~n
ler <l. rhal Ccrrabpaşa ha aı e · 
ıne kal r 1 r da zavallı orz.-

da olmu ur. 'l ahk kat vapılmak
tadır. 

Otelciler ve Pancıtar Cemiyetinden : 
Cemı)etimizin .heyetı u ı mı) (,,i 24/1/941 Cwn gunu saat 12 den 

13 e kad 1 Tuııoedc F.snaf l'cm.yetlcrı Merke u J c çtıma edecegı azayı ı 
muhtcu .n eye illın olunur. 

Rl ZNA1IB: l-&40 sene~;ı hesabalının tclkık ve ıbrası. 2- Heyeti 
ıdarenin nısıf seçımf. 

Asker gözile 
cepheler 

( 1 ~el ııahltc-lien devam ) 

men, Alman) a ıçin belki de inı
kansız dcgildır. Ancak şu vard&r 
ki, bö) le bir plan tah kkuk etse 
bile, harbin kat'i netice i üzerın
de mıiessir olanu)aenktır. 

Hadiselerin Herıde nasıl bir se
yir alacagını şimdiden kestirmek 
mümkün değildir. Fakat bugunkii 
hakikat şudur ki, Yunanlılar mu
harebenin ilk günlindcnberi, Ar-
na\ otlukta faiki~ ctı ellerınde tut· 
maktadırlal'. Her ı gal ettikleri 

mevzii derhal tahkim etınekte ve 
bwıunla beraber takibe de de-,; am 
etmektedirler. 

Klisuranm ı.aptı Arna\'utlukta 
cereyan eden muharebelerde an
cak bir safha teşkil edebilir. İtal 
)anlar merkezde ve ahil mmtaka 
sında ) er yer geri çekilmekle be
ra ber, anudnne ınuk 1\emct de 
gö termektedirler. ita}) anların şi· 
maide Elbasan ile Gorice arnsın -
da ki mıntakada kuv-,; etli bir mü
dafaa hattı vücude getirdiklerine 
şüphe )Oktur. ltalyanlnrın bu cep
heye verdikleri ehemmiyet, iyice 
tutnııp da, mukabil taarnn:ları n. 
bir mm affaki) et elde ettiklui tak
dirde, bütün Yunan cephesini sars
rnnhın -,;c hatta evvek olduğu 

gibi, şimdi de Seliınige doğnı ken
dilerine yol açabilmeleri ümididir. 
K1Ş mevsimi lıarekitı güçle.şt'rdiğt 
için, ancak adım adım mevzii mu· 
harebeler olmaktadrr. 
Yukarıda zikrettiğimiz Almaa 

müdahalesi ihtimali tahakkuk da 
etnıiyebilir. Bu takdirde mevsimin 
şiddeti yava yavaş geçtikçe Ar
na\'ut unsurunun da yardımı ile, 
yeni birçok Yunnn mm nffaki:t·et
lerine intizar edcbilıri:ı.. 

--o--

ITiZAR 
Yazımızın çokluğundan fftJ-

1ıik Cemalin·~ kızlaT nw 
ııçu.ruma d~yorla1'1• TepOl"

tajının devam\ bugün 1cona -
ma.mıştır. Y ann devam ede • 
cekdr. Diğer cihetten şurasını da kay

dedelim ki, Yunan zabitleri \azı -
feleri icabı <>lduğu için ve rnaıye · 

tinde bulunanlardu emin olduk -
lan için danna tot'alarının 'başında 
gitmektedirler. 

I TAN UL DE TERDARLlGINDAN: 

Yeni kumaad.ı. dın 
yazifeai 

Atina 17 (A.A.) - Arnavutluk
taki yeni İtalyan başkumnnda -
nı <kneral '.Kavalero İtalyan ordu· 
sunu yeniden tanzim el nckle mer 
guldür. Selefi <knl'ral Soddıı tan
zim işinde muvaffak olamamşıtır. 

ltalyanlar verdikleri 
tepeyi geri alam~dılar 
Loııdra 17 (A.A.) - (B.B.C.): 

Besmi Yuaan sözriisü, dün akpm 
yaptığı beyaaatta demiştir ki: 
•Cephede harekit lehimizde inki· 
pf ediyor. Yunanlılar pliın muci
bince taarruzi harr.ketlerine de
vam ediyor. Havanın ınuhnlcfeti
ne, gösterdikleri şiddetli mukave
mete ve aldıkları yeni takviye kuv· 
vetlerine rağmen İtal~ anların ye

ni mevı:ilerlni organize etmek v~ 

buralarda tuhnunak isin sarfottik· 
leri gayretler Yunanlıların devam
b tazyik ve hücumlan brfısmtla 
aklnı kalnıııtır. 

Evvelki ıün bir Yunan keşif ko
la 1arahndan saptedilen müstah • 
kem tepeyi,istirdat için İtalyanla· 
nn yaptıkları taarruz akim kal • 
m1~lır. lugiliz ve Yunan tayyare • 
leri Elbasan civannda İtalyan mev
zilerini muvaffakiyetle bombar -
dıman etnıişle.rdir. 

---oo---
lspanya'ya yardım 
Vaşıngtcm l 7 (A.A.) - Reisi • 

cuml r RuZ\ t1n talebi iızerıne 

Am ı kan Kızılhaçı 1spanyadakı 
aha ı <' ı edilmek uzere Gene
ral .F'rankoya un ve bu day ile do
lu b Am kan gemısımn gönde. 
nlm nı teklif etmıştir. 

lliikellefta adi 
SOJ'Nl 

M. suı ~I an 
Recep Perker 
izzet 
Reşat Pınar 

Davit Kohen 
A. Mustafa 
Mustafa 

Ahmet Fikri 
Necıp Akmeıı 

Mehmet 6.:ıkızlJ 

Me,tıane 'c lokanta 
Aşçı 

Kahveh no 
TCTı.l 

Tenekecl 
Kundura tnm rı 

Berber 

S bahattin Yılma 
Sel hattin 

Berber 
ıtUDduracı ve tamırcl 

Kahveh:ııne 

Bak.kal 
Kasap 

Gazozcu 
Gazozcu 

Kundura tom reisi 
Manav 

Yor ı 

Yorgı 

Leon O Ha.Tik 
Salih :Murat 

Mehmet Sabri 
Yorgı Hr ısto 
Kenm Özkan 
Salim Kurt VeU 
Haydar 
Haydar 
Kıırabet 

Yani 

Yani 
Anlı'a.ruk ~ 
Necati Aksoydao 
Tnnnş 

Halim 
Cemal San 
Cemal B8I 
Niyazi Aıç 

Mehmet Akçın 
Mestan Ekilmeı 

Mestan Etil:met1 
Mehmet 

Kundura eskiclsi 
Sobacı 

Bakkal 
Tenekeci 

Kasap 
Kasap 

Damuz kasabı 
Kalmıcl ve sebzeci 
Kah veci ve sebzeci 

Sobacı 

Mıırangoz 

Knh\•ecl 
F..şkici 

Hallaç 
Hallaç 
Afçı 

Bakkal 
Köfteci 

Hi.ıseyın otlu Hnııan 
Muluın oğlu Ahmet 
Mehmet Bostancı 
Tııllp oglu İbrahim 
Ai Sezer 

.ıtöftecl 

Dbsemecl 
Manav 

Lokanta 
Knhved 

:Mıırangoz 

Kundura tamiri 

Z. Çe1t1ç ve K~ 

Ibr h m Kwldal 
Ratıp Hasan 

Sobacı 

Manav 
Doktor 
Kasap 
Kasap 

Ha n Haydar 
Hn an H ydar 
İbrahim Önd~ 
Muslafa <>l. İ.smail 

Bcrt>er 

İblNma&me 'l'd 

O A Yasa 49 
O. Ağ H Paşa iO 
0. A a H. Pqa 40 
O. A ıı H Paşa 40 

O. Aga S. çeşme 21 
O. A a S. çeşme 21/2 
O. A ~ S çe;ıne 71/1 

O. Ağa S . çeşme 135 
O. A S. çeşme 242 
O. A S çeşme 138 
O. Ağa S çeşme 290 
O. A S çeşme 296/1 
O A B Ç. 10 
O. A Ç. 10 
O. Ağa Çuhadara a 28 
O. Ağ Nüzhet et. 35 
O. A a Halit ağn 7/1 
O. Aga Rcşıt E!. 18 
O. Ağa Nüzhet Ef. ı 
O. Ağa Serasker 66/1 
C. Ağa Bahçe 10/1 
C. Aga Bnhçe 10/1 
C. A a Mühilrdar 10 
C. Ap Moda 158 
C. Ağa Moda 158 
C. Ağa Badem altı 7 
C. Ağa Moda 104 
C. Ağa Moda 162 
S. Cedit Etem Bı. 40 
S. Cedit Etem Et. 80 
S. Cedit Fırın 15/1 
S. Ccdıt Köprllsü 

İstasyon 12 
S. Cedıt Bağdat 288/8 
G. tepe Tütüodl 
Mehmet 100/1 , , 
G. tepe hat 'bo7U ı. 
H. Pa§:ı Kurbajah 81 
O. Ağa S, çeşme '1J 
R. Paşa çayır 24 
R. Paşa çeşme 17 
ib. ağa Ibrahim ala 
çeşme 19 
R. Paşa R. Iskele 67 

E. Pasa Bağdat 62-4H 
R. Pa a K rakol 44 
O. Ağa S. çeşme 211/1 
O. Ağa S. çepRe 91/t 

46 48 9lt 
24/23 asa 
47/ 2 lllt 
47/ 4 940 

30/25 N8 
30/ 42 9S8 
83/50 938 

32/20 931 
5/ 44 940 

38/ ı 938 
ısı 43 938 
19/ 46 938 
5/21 138 

25/38 937 
30/ t m 
13/64 931 
3G/ 45 931 
9 99 931 

10/ 2 938 
44/30 931 
32/ 47 938 
37/ 3 931 
32/ 48 838 
26/ 7 m 
21ıs1 m 
35/49 D-tO 
27/18 831 
37/19 9'I 
15/61 ~ 
15/ 15 940 
1.5/45 940 

11/11 940 
42/23 HO 

39/ 42 1>31 
38/ 48 931 
36/50 938 
ao/31 931 
39/ 20 940 
21/ 31 940 
39/ 17 938 

36/32 938 
39/19 931 

===============-si Yalıya Eşrefi 
Kalaycı 

Kır kahvecisi 
ı Ill Lokıınta 
ickıll Lokanta 

Kl.ındura tamircisi 
KundUl'1l tamircisi 

R. P~ Karakol 13/1 
Z. Pa a tahta ~pril 51 
Z. Paşa R~ 48 

18/ 8 940 
34 88 .. 
47/~ .. 
47/48 931 
44/39 939 
17/ 87 84-0 
45/ 47 Me 

da bulunan Fransadaki miıınessili 
Do Brıon yakında Vi~iye gelecek 
ve Fran ız kabinesinin Fransız • 
Aln n mıin sebetleri hakkındaki 
mit erelerinden hazır buluna • 
caktu. Do Briou Mareşal Petenin 
Nol'ld n cn:el Bitlere göndl'rdiği 
mcs Jlll cc\abını da Ketireccktir. 

Salıh Konuk Z. Paf3 Kalamlıl 28 
Salıh Konuk Z. paşa Kalam~ 28 

Halı! Özek Z. aşa Bağdat 58 
Cahit Aydın Tut. B dat rT 

Kad köy mall7e 111bes1 mftkellefierinden )'Uka 
nl b ldi.J'n\emtl Ye tebellfila acl h'yetll bir 

gösterilen yıllara alt ka sıç b hran \ 
amı:ıbr 

La k unun 10 \e 11 in 

34/ 8 939 
24/ 16 938 
34/7 939 

ta/ ı 911 

!Hl. 
184.50 
ısoe 

180.0 

600 
50.0 
84.0 

2ta.O 
72.0 

600.0 
60.0 
84.0 

180 o 
Sl.25 
81.541 
ıı.ıa 

30.00 
31.00 

48.00 
180.t 
180.0 
144.0 
277.N 

60.1 
141.0 
120.0 
24.1 
90.0 
72.0 

84.0 
120.8 

96.8 
95.0 
18.0 
48.0 

880.IJ 
98.i 

318 

24G.O 
338.t 
BU 
su 
96.0 
2U 

120.0 
120.8 
120.0 
'12.0 

IJJK 

H.54 
iO 10 
17 03 
2308 
5.77 
t.r7 
3.15 

21,iO 
4.83 

20.25 
7.54 
U3 
2.00 
8.87 
71.1 

12 50 
19.98 
19.01 

ız.oe 

1.JO 
1.30 
1.H 

11.0I 
'5.0I 
5.71 

11.0 

s.u 
'18 

e.n 
i.18 

12.50 
13.01 

21.00 
13.40 

ll.te 
3.eı 

4.24 
200 

33,80 

°' 
448 

ıe ıı 

MOO 
ı.oe 

2.50 

6.<l3 
6.11 

13.82 
1'1.ol 
a4s 

1.35 
1.91 

1.11 
a.oı 

1.11 
U2 

l'. 
81 
13 

1.88 
97 

4.05 
1.51 
ı.ıı 

40 
1.33 
1uı0 

1..50 

'"°' 1.81 
1.40 
1.44 

68 
39 

Z.22 
t.00 
1.H 
ı.n 

1.0I 
18 

1.2'7 
ti 

4.60 
uo 

uo 
2.81 

1.50 
72 
81 

UJ 
Ol 

90 
01 

S.22 
18.80 
1.01 

88 

l.OI 
1.22 
ue 
ı.tı 

4411 
67 

uo 
us 
97 r. c. 

iT 

Ut 

ı.tt 

1.11 

Ol 
Si 

Z.00 

1.35 F. ~ 

1.97 c.. 
3.89 • 

65 • 

47 • 

98 • 

.60 c. 

ıeçmek üurı iliın olunur. (Jl7) 



Ycaanı IM.ıtJ• F. SERTELIJ No. 1 

Süleımaa Aıkeri bey we Tetkilab mahıuaa. 
Tallt BeJ, o ,Une umr kendmel hlıeltin Şhsslt w B\lflDI :&e,r. o 

muanz olan bir f9bsiyeti elde st.- mın*-kedHt Çarlığa mahalif mm-
mitti: saıe,m.n Aaerf bey. ı-elıeri ayaklandırmap mesmB" edil-

Talit, Siüe,.nan Mkerf orduda mifti. Ba.hJd, oralaıda bir de ~ 
ft Enftl' pqachın ayıranık. bu - te tefkil'ta yapmU, ili aawwlen 
mst w mOhim bir ı.tihbarat ~ • abnU 1'amdı. 
kmi olan cf.efkilAtı JMh--• am İttihatcııar arasında Yakup C,. 
bapna ıettnn1ttt. mil Bey Udar bu • bquecU 

cTefkil'tı mahma• Uri~ a hiç kirme ,oktu. 
dahilde yaplacak ilWıbarat işlerile Yahlp CemiL btthat w l'a'ak-

aıef8Ul cııkıcaktl. Bu tıepilatın ba- kinin bnlldutu ve hürriv•• ~ bf-. 
prılmMma TalAıt Bey pek 1Jı .ade raber faaliyeı.a (,eçliğı ~ındenben 
ehemmı,et ftri,wdu. cemiyetin l!l mühnn V1! ıwi ıtlf'-

Taıat Bey, bu ıe,ki1't a,esinde, rinde bulammu,, atak, ve biraz da 
~ içim Mk' mmnzlannı dahi 1ergibıq&e mütemayil kıymetli bir 
-:yalam ... ı.tta ,..t ftZlt9le•l.e •:· merdi. 
tin etmit oUcakta. 

Tal1t, belli befh 1m111nZlanntb.n 
elan HuseT s.mi Beyi: •eekı 1 ·..n
tos kralhtuu ,eıöden kurmak iır 
teyen Trabzun ft havalisi Ru-n -
lan faliyete pçırıiflerdir... Dıye
rek, lreıdilinl Tnıbr.ona gônd(~ -

~ 
Ey(ip 8*t Be, em. TUAt beye 

Her feyde bir kadın 
prri var mı ? 

•- Y ooo! B ukadın feJT1 :ieğil -
dir. Bunda, kadının bbMhati ne? 

Kendisi dip~ .. Kadmm haberi 
merbut blmakla beraber. muha-
lifleri tarafmdan da sevildiği iç'"! bile yok. BerW: bu müpletaya 

enu da ...ıı bir itle m1ı11w etmek fÖYle CftaP Wlmlf: 
Mnnda. 1 c.... Çok :yman, leVÜell kadmın 

TalM Bey· haberi olmadan, awn, katil olur, 
• müntehir olur, arik olur. Fakat, 

- Eyüp Sabri. Arm•at!alu ty'I •bep _ kedlnchr. t ... _ burada dı 
Wllr. Gerçi -.= bizim Ama - ı- ~-

o i:adm ~ ee91ı!8e)"CÖ. bu a
dam ..-1ı78 balmuyacak, aptıya wtlukla ftilen allbmız yoka ı da, 

harbin alacab fekli bılnıf!diğimız 
için, Arnawıtluta arp tamaır.::e 
l&kayt k•l..,..yız.a 

Diyerek, Eyüp Sabri Beyi Ge Ar
nawtlup Pdes mifti. 

Ömer MKiye plince, iN adam 
da halt tarafından çok IW!Vİlmlf ft 
bndilbae •Ba.&k ltattbi· adı Y8ril-

IDİfÜ. 

b.tmaymea da döpniyecıek, cm. -
meyince de, almiy«ekıtL• 

- Yo'-, amcacığmı! Bunda_.. 
Binle beraber cletilim· Ne kadınlar 

nrl .. inanı mes'ut eden de,~ 
baht eden de, felllrete llebp olan da 

uadete ..tJeı> olan da bdmdır. 
Öyle kwtmlar büirim ki, kocumın 
:mevkiinde. .,-.,etinde, f!1 eftude. Xafkura1a böyle btriain eönd ·

rllmesıi büldUnet .içuı de fın , ıçm aan'atmda en bıftyük rol, en büyii't 
de pek lthııwnlu idi. biae onundu:. Öyleleri de varda" 

Jtafku oeph j, .. ÇariJia ~ t ki, Jı:ıoeaanm ..ıaıettnJn. Wiketi 
hallf olmı z6nıftJeri ayakıandır • ı.in, ayyaşlJimm, twnarbulıtpu."l 
1nak için, Om. Nac:ide:ıı daha mu. müsebbibidir. 
•.atık kim buJmMbilırdi" * Hatip 0..- Nacinin hareketin

de nbirbç ,On IOlll'a, ~ktor Ba- muhavereyi el.aha fazla dinle.rem1-
haettin Şakir ft Bufen Beyler de 
Emıruma ıLtmH ilari" yola çık- ,.cepn Vaktim olup ifim olma-
auşı.rdı. aydı, ne olana olsun, fU ihnyw-

zata ben de bir .kadın hayll'P lu
kiyesı anlatacaktım. 

Kaflru eephelıl 11&6mettn can 
daman meat•rııde en ıenit bir 
harp mıntakuıydı. Yukarıda isam
\c!riııl ayctıpım Ömer Nacı, Bıı-

Kadın pytanciır .. Kadın melek-
t;lırı ••• 

Emlak •e Eıtam Bankauaclan ı 
.... Jie. Y.n ..,_ ClıllA • t De11 M x 

118 '2minöoil ~tun mah. 
Sa""•l7acılar Sok. Ku
ıwnhı ban aıt uı .-ı ıt. 
7en1 12 kütük 83, patı. 8'1 
ada 2tO. panel 4 100,.... Jt6rair eda 12,JO M 2 

&H'l Beyotw hriköy Şifll U-
jıtbane Cllddml eski 21 
mükenw 111 Ana m, 18 112 ııt.ıe 

&.M2 Blırotlu Ta&avla araba Takrlt.a 
...,elam 10kaiı mi 19 112- Arm 141 84 IU IMO 

.ıa88 J'aUb elki Çllunkçı Xema 
lıeUiD. JeD.1 Haan Halüe 
mab. ..ıd 8anlea ,..ı Ha 
llıolar ve Ylnn sokatı 
tıllld M, • W G. 8 aa.-. Boetaııa llT'1 ,71 ID 1TIM 

1111» Kznln&ııO ~ çal'iı h. 
iadcüer ...., ..a.ı 7C!llU 
t JdWik 12'11, ada 2?ta Jtlrsir .. , • 
ııeae1 3 UO.- 11' ı.119111 t IU IO.-

llM Y.pJlııDy Şıcum"'9 mab 
Dimlıri ~ elik! 6 32- Ana 11,11 112 iM 

l71t ~ l"wikö7 &um ki
)Mai eMl ÖD, )'elli Evra-
DOS ırade IObia fllki ,,_ı ~alı -
1a mUkıenw ~ rı11 -...... ı12 m. nıatbe na ıo •-'"° Be7otlu K•nmpe11 ı:mUa 
eam1 mab. Smıancı Fer-
W w Buc:ursat ak -. 
ki 8 lllilunW •• ,.mi DCllEdDh ... 

1-14 \ai 1-34 -- 1/2 lliL ti ıa ---
&lTI J:wlnönQ llab)"ar mahal-

ı.i mi upU,,. cadde9I. 
~eni Jıllmar Vedat IOıUta 
..ıd 11. 18 \ai ı 7 pena 21, &arsir ... 

2 

ada 418, ..,... 1 2''°- IO/UO 11.a.. 'it ID fM-
Arl Bqojlu Topbane X-U

Mt Kara 11..W. J>llfa 
meMnem Si Jtaaapı.. 

~ Kıhc Ali, ymı Tophane 
K.uaplan IOkatı .ıti 11. 
18 yat H, 14. "3 u.- Dlldriıl w eılaı.r m.12 

Yubıda .tı'tllll ft tafBIMı 7uı.b Pni -*uller 84:* a"*1lma -.IDıt w 
f11U1 paı-a ile • tıl8caktır. 

tbalıa •1111941 puart'9i ,cmo mt Clllldedır. ıat&aJale sıl'M!Dda wrtım ~ 
._ auD"der ~ ıeçtiii ıakdlrdetaliplerln depozitolannı )'Qzde yhm nı.
llM:inde '8Q'6ıl tırkr 1 rl n mübilı' lrvbiMt:ılann aObOrlıırini noterden tMdllt 
.-.ımeMri Jl':mstw 

f;+HMrio r-7 llkCıieli. *lftll Wlrft11l ft Gc IDı&'a tototrafla birlikte bildi· 
12089 

DUNYA HARBi 
INGiUZ - ALMAN 
Milcacleleainin tarihini yazan 

ÇôRÇIL 
iNGiLiZ BAŞVEKiLi 
Pazartesiye Çıkmıya Başlıya
cak Bu Çok Mühim Eser Şu 

Bahisleri ihtiva eder : 
lnıilis ••Alman donanmalarinın hazırlıfı Bir filo nasıl tesis edilir? 

Türklerin bize sipariş ettikleri 
HARP GEMiLERi 

Alman Büyük Amlr•ll Tlrplç'ln 
hayalleri ve delilikleri... Akdenizde bir Alman gemisi 

Amansız Harbe ilk Adım 

Deniz yollanmız üzerinde Alman tehdidi ve Denizlerde hakimiyetimiz. 
lngilterenin müşkülleri - ilk Tanklar ve ilk Zırhh Otomobiller, ngiltere - Büyük filo ve 

Tahtelbahir tehlikesi - Mukabelemiz, müdafaamı. 

TÜRKiYE •e BALKANLAR 
INGILIZ BAŞVEKiLi ÇÔRÇIL 

Cavid beye mektuplarım ve 
onan bana cevapları 

Türk Saffıharp Gemilerini 
müsadere etmemizin tesirleri 1 

BU ESERiNDE ANLATIYOR: 

j Güben ve Breslav (Y azuz oe 
Midilli) isimlerini nasıl aldılar 

Bir Ordu arıyoruz: Çanakkale 
harbi Süveş Kanalında Türkler 

Dünya buhranının tarihçesini dünyanm en salahiyetli ada
mından bu Pazartesi gününden itibaren öOreneceksiniz. 

...... 
ELECTiON 

ltroaometreleri metin, ...._ w 
prantilidir. Yeni urif modelleri: 
Bahçekapı 'Oç Kardeşler, Karaköy 
Unrü Ca .. Puadria, Beyoila F• 
to Stlre1ya kaqlsı Barhan Kabl 
~ •tılır. Fiatlar ... 

tadv. 

Toptan •iparlfler H R K • Yeni pa 133 l "iz : 
lçia mirat. ... t yeri • • Oll iDei mokak No.3 iD.( 

Istanbul Zıraat Mektebi 
Müdürlüğünden: 

Mektebınuz lahit sermaye- çiftliti lroyunlanndan bu ,.U elde edile
cejı tahmin edilen (12000) kilo süı 1380 lıra muhammen bedelle 31/1/9il 

cuma gunu saat on eşbte mt!Vcuı prtııameye gore açık arttırma ile ihale 
edilecektır. İsteklilerin mw\ar günde teminatı muvakkaıesi olan 103 lira 

••--3 Ayda Biçki-Dikiı--
'l'wlıı tlırthl: 1121 - JIOdtlı1l 1'0DdASADOBYAJf 

En 90D '" kolay bir wuUe d1kif bUen m7anJara aç 97da. 
haç bllmqen ba)ranlara altı 87da l'ramJz ıwm mıetıodıle 

tayyör, tualet, ratlln, rop ve erkek tanörtı be)'n cama
••r tderrüatile provuız biç.ip dlkibnesi az zaman arfında 
ötretflir. Ytlbek KQltilr Bakanlıtmduı tudlkli llhadet
name wrillr. Müesaeıııem ~ rl JOUercıe talebe, 
aan'•t 1-7atma yetiftirmif w birçok bayanlar bndi bq
lanna mekıep açmala .. maAre~ w teni omata mu
vaffak olmUf)ardır • 

Kayıtlara beıJımmııtır. Pazartai caqamba ve peqembe plerl ....-ı 
sonra talebe kayıt edllmekıedir. Derdere 1141 fUbaı 1 dıe 1Mı1Janaeaktır. l.s
t bul, Ged kp p, Balipqa ~. Bay. Vabram A.sadOl')'an ec:zanMi Ostlln 

ele, Na. 1 

Beyoğlu Vakıflar Direktörlüğü ilanları 

Muhammea Kıymeti 
Lıra K 

309d Ayazpqa mahalleinm eski Beşirala 
ğınd. eski 1 yt:nı l' sayılı ah§ap " 

538 Pangaltı nıahallt"tiınm eski Cedid.iye yeni Ölçek _...._ .
ki 155 yenı 185 gy ı.l ı 119 metro 60 aantim arsa 

748 Ga1atada YenJCami mahalllllinde ltUJ'fUnluJwı ült tatta 22 

lstanbul dörd 
•• • cu ıcra mem 

luğundao: 
Bazinei maliye e izafeten 

tanbul maliye m akeuıaı 

diirlüğü tarafından bahri 
mütekaıt Mustafa ve Hayn 
cer ve Güzide aleyhlerınde, 
Yetim Malları Sand.:0 mdan 
aldıkları mebaliie mukabıl 
ettikleri Fatihte Dırag;mand 
eüımanywııı& mahalle.aınde 

90kağmda eski 3 No. lı ga 
kulün hazineye devrı tarihı 
131 tarihinde 152 lira 91 Jw 
bak.kuk eden 'borcun muda 

Dedine tevfikan " 9 faız v 
ıeberrü olarak 25 teşrllll6alU 
tarihme kadar 282 lıra 83 k 

.. .ne tevfikan b r a 
rakasını te 
varsa bildi 
Dördüncu İcr 

Bakırköy su 
hukuk bakimi 
ğinden: 

elli kunıf ile Mektepteki komıayooa muracaatlan. 1 
Şartname Jstanbul Zıraat Müdurlüjünde w .Mektep&e ahit ""1Nl'1e ayılı ocla •••••••••••••••••••••••• ----------

1500 iEskı Bedrottin yeai l!.~a Çelfhi tuhallellnde Bedrettin .,.. l.tanbal aputıman ka muhasıplıtmde gonılebilır. ((3345) 

Istanbul Umum 
Cemiyetincen : 

Arabacılar 
kağında nki vr.kıf bms. mahalll eemiyetindea : 

Yukarıda yazılı ıayn menkulleı peşin para ile satılmak üzere lfi gün . . 
müddetle açık aritlrmaya çıkarılmıştır. :ihaleleri 23/1/941 Peı'§embe günü Cemıye~ h= -"''" 
saat 15 de yapılacatından iıswklUerinin Akarat ve lılahlüılAt Jtalmıine J'8Sl ~/l/l (l

6
)e kad &-" 

.. tları. (156) at (15) den ya ar 
muracaa de Esnaf Cemiyeti rinde ter' 

Apğıda yazılı mevaddı miırıakere ve ~ik etmek ft müddetlerini UEVREI>tı.FCEK tırrıRA BERAT1ı )ladeaf IU'aakirlar .,..._ 
bıtıren heyet ıdare azalarının yerlerıne yen den aza intihap eylemek yetiaclea 
uzere heyetı mum yenın 'J.0/11941 Pazartesı guııu saat 13 de alelide ~ cMadenleri w bemeri maıdcleleri . 

1 

lanmas t:ıkarrur etmiş oldutuncian al&kadar e1nafın mezkitt cün ft ~ tc. haline getiı'Jmk ~ • ~eHretm MJ~ ..,, ... • 

Jeeeii ilin olunur 
RUZN~ 

1- 940 yılı heubatınm 
2- Müddetini btUNn 

,.uıe diğerlerinin eeçllme8L atte Cenüyet Merkezınde hazır bulunmaları ncı olunur. Wıat. hclnnciald Mıtira için alın- ,_. 
2 

/l/lMl Pmarlesi CUDÜ .. 
Ruznameı müzakerat: 1-940 ~esi tıeabaıının tetkiki 2- Ml tJüt. at (10) dlın (11) • kadar Tiiatıede 

çesanın tasdtk1. ı- Miid~ bitiren bQeti idare aalanmııl Jeline IDJŞ ola 2l/.i)y1Al/leat ~ w :lımaf Cemiy.u.t merkMu4e icra ----------
enileımm mıihaıbı. 1884 No. b lıUra l>eratmm ihtiva edüecett UAn olmam. bk Mektep .. -

rlalD haglak6 &o 
y .tıiii b4uk .lıu bN lnth"M' RUZNAUJ: 

devir .... ,.Dut ... '.l'Qridyede 1- .. .nem ............. 
1 1.laabul V alafl.r Direktörlüiü f ıialan 1 mevkii twe m,ma& için wlAhifet Hd. == r verilecel1 teklif .,m.,,..w .. 2- MıiWdeti biten IMDW ,erine 
Cinli MiktAra Malan Bedeli hk Teaiaal ıa bu m.u.. fala maJAmat aJımM dfterinhı 8eÇilımıea1_ ISfı9 
Eczayı bbblye 88 kalem 4000 lira 300 lira Dwi1fme ~ a.ıawa, .Mlan Ban G&I Hekimi 

Gureba hastanesine lüzumu olan JGbnda miktarı 1Ul1ı ec:llr71 tJI>. & ncl tat ı .. 3 J111111aralara m6ra-
biyeye 11tek1i çıırmadıPdm aa.atmesi on gun uzatı1mJFır. 1ha1Mi ru caat etmeleri UAn omur. Dr. Murat Rami Aydın 

+_., _ _,L __ • Beyolla. Parmakkapı, imam 
1;941 tarihme muaadif Pazartesı günü saat on beşte M\&IJIJW Vakıflar •kak Mo. z Tel. '1553 
Bapnudurfillü binasında toplanan kıomisyonda yapılacaktır. S::,;:t~= ~ Muayene •• lıler tUrltl ıöa 

Şartnamesı her B\in Lev&zım Kaleminde ıorillebWr (218) cSON nı.GLU» M U>a.Mı ameli ntJ fJbnı • dlr. 

tııc okul bat öifttmenlerı 
ljleden 80llra Eminönü H 
1'i aalommda toplanacaklar 

Bu toplanbda ihzari ko 
tarafından hazırlanan rapor 
narak geçen t p hda 
bahsolan okul 

birleri baklnnda aiirüfülü 
verilecektk. 


