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STSM iZZET BENtca 

Bulgarlar 
Almanya 

önümüzdeki 
günler 

ı....w Jıfw .. ,. Jh. 

Bulgarlıınn Berlinle J9B1 
siyasi faaliyet idame et
tikleri haklwıılaki ha -
bulu doğru bile olsa 
komıumuzun siyasi hattı 
harekeıUıde bir detişiklik 
7apmau fİmdild halde 
beklenemez. 

fazan: ETEM iZZET BENİCE 

Sofya ile B•rlin aras1111.. ar 
siyasi faaliyetin canlanmış olduğu 
haberi veriliyor. Sobranya harici· 
ye encümeninde redde ağrıyıuı 

Çaııkefun mihvere ilıibak tekli -
finden, Başvekil Filofun yeni yıl 
miiuasebetile irat ettiği sözlerden 
aonra bu haberin sıhhatine pek 
ltiıııat etmek yerinde olmamak 
ııerektir. Bununla beraber Berljn 
aiy,..j mebafilinia Bulıaristanda 

. '·· ı.·ır faaliyet mu.laafaza yeıı.ı ye suu 
etıııesine ıle aıAai hishir aebep 

>'oktur. 1 riıttanm 
llerlia. nihayet Bu P . 

lllihven Utihak etmesi P~~ •· 
~-~ir Lu tecrübeyı hıl -•elin- ye " 

ı.arbi b"'1adıktan 
lı.assa Avrupa B de-
ııonra defalarla J•Pınıfbr· u .. 

1 
f .

1 
L-~ --'-ise aynııa l"Y e avenea--

ıltnmektedir: . ler dikkat 
•Di lotDatik -bfıl 

p enidea cenubu ,arkl 
llazarlann& 1 . B lsaristaaa 
AvrapM111a. bılh.... u 

. 1' buluamaktadır. Alma• 
~v~r'." . Berlin Ye Sofya araını· 
...,ncı t r tin 
d ki milhlm diplomatık •• ı)e . 
.:vam etmekte alduiun• telmih 

eylemektedir-• dikkati 
Havadis iki ı.a1<ımda11 

. Biri A}maılyııtı ID. 
eelhetınektetlİr· ,

1 
ibürü de 

~nubu prki Aynıpa•' maıı• 
Suı 'le alikalaamasıdır. Al . 

ya ı ki A vrnpası ıle 
Yanın cenubu '81" • ve bil· k yenı 
•l:.kalanınası anca b kel .. ·ih bir are 
hın fQrk:ı mntevecc .

1 
ği 

ta 1•- nıüırıkün olabı ece 
8a""1JrU "' "hver 

tibi aadece Balkanların ~·k 
nın bır ere 

nülıuu altına alınnıas~ de ola· 
daha d n~ınesl ıeklınckı 

•lir A k her [ki vaziyette de 
• nca ' . lrii &iyasl 

Bulgaristan için ı.ugiin . ü 
hattı b k t" tadil ehnenın m 'I" 

are e ı i 1 Arna· 
lı:ı; tı meydandadır. ta. ya.d"'kül
\"Utfuk cephesinde denıze o 

m k vaziyetine girmiştir. tı~:y~; 
n: bu vaziyeti Bulgaristan• .~ . 
d il; ancak intibah verebıh~· 
l' iııe Bulgaristan karşısında .daı· 
illa dostluk, bayırbalilılı: " bıta. -
~ık uhafaza eden Törk.iyenın 

nl ..... sulhu !yet ve Ballıa &TP• • 

llıulıafaza b ı.mundan taki~ etti• 
il •tık politika ısözlinündedır. 

Yug lavya .,. ı-uııaadista~7 
B la dur11J11U a ·~ • ulgarlarla o a l Bo-
kardır. Majeste Bulgar Kn 1 

1 ti · dıkkate ?is blitiln bu vıı>: ye en . 
· i yase• •I rak Bule-aristan lınrıc' ıu 

1. yol olan bıtarnflık 
ıoe en sa ım . 

ini vermıştil'. Bulgarısta -
. bes u "nl;U prtlar içinde hiç 
ıuo b gu . ıııenfııatine ve mev-
fÜ ~e yok kı olan tavrı 
cudiyetine en uygun d • ·ı 

da baş~• egı . 
rıket de bun n . di .. 

• .n 1;;·1 tebarüz ettır gı • 

Ortaya yeniden 
sulh 

şayiaları çıktı 

Yunan mehaflllnde 
ltalya ile münferit 

bir aulh aktine 
inanılmıyor 

Bazı mehalile 
1 

göre aulh 1 

nasıl olur? 
Atina 1 (A.A.) - Yunan siyasi 

mehafili son güıılerde çıkan mün· 
ferit sulh pyialanna inanmamak· 

tadır. 
(Detıamı 5 inci Mhifede) 

Münhal meb'us
luklar için Parti 

namzetleri 
Ankara 31 (,\.A.)- C. H. P. Ge· 

nel Baıkanlığı Vekiletinden teb

lii edilnıiştir: 
Boı oı.n Afyon meb:usluğuna 

unıunli muraliabe heyetı a~a-•uı -
dan Siya•al Bilgiler Okulu 1.ktısat 
Profesörü şevket Ra~it Hatipoi • 
lu Antalya meb'usluğuna Sümer• 
b:nk sabık uıııum müdürü Nurol· 
Jah Esat Sümer, Bolu meb'u•lu -
tuna Maliye Vekileil Nakit f,. 
leri Umum Müdürü Celal Sait Si· 
ren Çaokırt meb'usluğuna Sam
sun' \'a]lsi A \'nİ Doğan, Diyarba -
kır meb'w.hığuna Cerrahpaşa has
tanesi emrazı akliye ve asabiye 
mütehassısı Dr. Ahmet Şükrü E
med ve Kars meb'nsluğuna da 
Son Telgraf gazetesi •ahihi Elem 
İzzet Benice Genel Başkanlık di
vanınca Parti namzedi olaralı se
çilmişlerdir. 

Sayın ikinci müntchiplere bil • , ,.-er •• ı k ull1 u.ı 
• "hl, d ıuın~ ve onıŞ 

gı 05 • bir hul-
ulı:Jlristamıı hcrhaııgı b 

dirir ve ilan ederim. 

. ber a· 
, ı kendini kaptırıııosı B" zat 

d d • "ldir iZ an lehinde egı · da 
bllfiil Almanya Balkanlar 

- ı nadıkça bır harp yapmayı goze a 1 k. 
tıul?ı'i tanın tekbaşına hulya ~r 

c. ll. P. Genel Başkan Vekili 
Başvekil 

Dr. Refik SAYDAM 

lngilizler bu 
sabah dört 

emi batırdılar 
Vapurlar Arnavutlu
ğa top v~ kamyon 

nakletmekte idi 
Belınıt 1 (A..A.)- Belır-t 

pzetelerindea çıkaa haberle-
"e tn!rl iz h ileri ltu 

sabah Adiıyaükte ıLirt UafC 1 
Yapllnl batırmışlardır. Ba va· 
purlaruı qır toplar Ye kam
yonlar nakletmekte eldulu 
sııyleemektecllr. İnrflis ııe -
nıilerinin btleamu Arıuıntlulı 
ve Yueoslav lıududu hi:1asm
da wku lıulnıu~tur. Batan n
purlann mtircttelıatı aa1imen 
karaya çıkmışlardır. 

1 Eden'in Yunan 
milletine yılbaşı 

• 
mesajı 

Dün Preveze mıntaka
sında bir ltalyan tayya

resi düşürüldü 
Londra 1 (A.A.) - İngiliz hari

ciye Nazırı Anloni Eden, YUnan 
milletine gönderdl,RI jir mesajda 
hi1lıa10;a unlan söyl iT' k d•r· 

•Harı::iye neıaret"nde y ni va -
zifeıne başlarken, iki mılletım!:dn 
müttefik oluşu ve hayattan fazla 
k'ıymet verdikleri pren.sipler Için 
mücadelede bulunduklan düşün

cesi kadar bana haz veren başka 
bir şey yoktur .• 

Eden, mesajına Yunan milletine 
muvaffakiyetler temennisi ıle ni

f Devamı 6 ıncı ıaufcıtUı) 

Meclisin 1 

kış tatili 
Cuma veya Pazartesi 
güoii karar verilmesi 

muhtemel 
Büyük Millet meclisinin kış ta -

tili hususunda önümüzdeki cuma 
""Y• pazartesi güııkü toplantısında 
karara alınması muhtemeldir. Söy
lendiğine göre, martın 3 üne kada~ 
tatil karan verilmesi ıhtimali ol • 
duğu gibi, ahvalin icapları dalo -
yısile yaz mevsiminde olduğu 

gibi fasılalarla mesaiye devam e
dilmesi de muhtemeldir. 

---<ıoo--

Hiddetli kiracı 

SON z 
Hakkında, Türk lüptinin bütün hakaret mefhumlannı 

ıremzeaı .uyile yıkanmtf kadat nezih ve d lal tten iciz 
gördüğümüz (Son Posta) ııazetesi; ve bu gaz tenin çifte 
aalıibi, zaman zaman d"' yanın en ulvi ıeciyesile en süfli 
karakterini bir araya getİnnİf olan (Babıali} caddeainın 
iğrenç bir an'aneaini ihya ebn ek niyetindedir. Bu gaz te, 
Türk matbuatının, kağıt Te aahife davaaı gibi bir meaele
ıini, gazetemize, ııazetemizin aalıibine ve gazetemizin 
(Babıali} kadrosunda en mümtaz iıimleri cem den yazı 
kadrosuna emaalsiz bir bayahlıkla çatmaya mahaua bir 
vesile diye kullanmaktadır. 

Aaıl ailihlnrı kullanmaktan lciz, taaffiin ve tefessüh 
maddelerile hücuma yeltenen ku uz bir dil§mana karıı 
kahraman, selamet Te ferefi ancak ric'atte bulur. 

Bundan böyle, ahlakımızın, ismimizin irfanımızın ve 
tenezzülümüzün bu bahse dc'Vama müsaade etmediğini 
bildirir; ad yarahlıtları, kendi çöplüklerinde ser~t ıer· 
beıt qinmektcı aer~t bıraktı~ımızı umumi Ticdann 
.,.,,ederiz. SON TELGRAF 

kömür ev 8ahibini bı- Ellerinde 
çak la yaraladı! 1 undur 

Bir sar'alı adam da b nlar 
mangala düşüp yandı! ey n n me 

Galalada Karaoğlan sokağında 
21 nwnaralı evde oturan Mahmut 
Dal kiracısı Yaşar Yılmazdan ki
ra istemiş Yaşar vermeyince ara -
lar:nda kavga çıkmış ve Yaşar ev 
sahibini bıçakla yaralamıştır. 

Haliç Fenerinde mınnhane cad
desinde 2 nwnarada oturan Ömer 
Uysal isminde sar'alı bir vatandaş ı 
odasındaki mangalın üzerine düş
muş .,,... yanarak ca:ntuttatırn o 
mobili ile tehlikeli bir halde Cer
rah~ ha.tan~nı> kaldırılmı§tır • 

Ortaköy mezar
lıklarından 60 

kilo demir 
çalmışlar! 

Bu açık gözlerden biri 
dün altı ay hapse 

mahkum edildi 
Mezarlıl<ların parınaklıklaruu 

söken açıkgôzlerin birer birer ya
kalanmalarına devam olunmakta• 
dır . Bu kere de SU!eyman ve Meh
met Emin isminde iki kişi Ortakoy 
mezarlıklarından altmış kilo de
mir parmaklık sökmek suçu Üt! 

yakalanmışlar ve 7 inci asliye ce
zaya verilmişlerd'r. 

Mahkeme <iiu bunlardan Sü
leymarun suçuııu sabit görerek 
6 ay hapse ve o kadar da emniyeti 
unıınnlye nezareti altında bulun -

1 
durulmasına karar vermiştir. Dl· 
ğeri beraet et.ıni§Ur. 

~~~~~~~~~~~~ 

• 
Ormqn nizamnamesine yeni 

bir kayıt ilave ediliyor 
Orman nizamnamesine llAve o

larak yeni bir ni.za.mnaıne hazır • 
)andığı Ankaradan bildirilmekte
dir. 

Bu nizamnameye glire nakliy 
v :ti ...nil,ruriye tukeresınt bflli 
her türlü orman mallan her sene 
haziranında yoklanacaktır. Yok • 

bulunmıyan mallara alt tezkereler 
iptal olunacaktır. 

Yoklama roU41Jll~lesi orman ve 
orman koruma teşkiIAtı tarafı.ndaıı. 
m~elten ya ~acaktır. 

lanıa yap • !eri_ 

1 

t t 
taratından tnaham vasıtalarla ıı n ÇOK D Ş l 
ol..ııacaktır. Orman mukavele ve 
izin kagıdısabipıuı ne orman maı-,( Masa kirası) diye usul-
1arını tıcareı ka!ldlıe toplayanlar süz para alanlar hakkın• 
toptan "Rya parakende satanlar 

ilam müteakıp bir hafta içinde el- da zabıtlar tutuldu 
lerinde bulunan tomruk, ke 
mahrukat ve bütün diğer llnqp 
mahsu11erinın cins, adet, eb'at ve 
vezinl~inl bulundulllan yerleri, 
tellere tarih ve n u ar;ılanru bir 

beyanname ile orman daırl!Sbıe 1 

bildirıneğe meebur<1.ırlar. Tayin e
dilen yoklama günu rıevcut ma'
lar bey aıın c gıısteril n vesi
kalar la karşılaştllllacaktır Vesi • 
kalanna her suretle uygun çıkım 
malların naklıye v~ uururiye te2-
kereleri değiştirilecek, mevrudu 

ÇERÇEVE 

!Staabul halkı, yılbaşını bu ene 
biilQ!aıten 'bıt~ bir neş'e ıçınde 
idrak etın ş4r. 
Şehriınizd ltt bütün e nee 1eı

lerı diin gece sabaha kadar a k 

kalmı§; bin erce İ.rtanb Iu, b '1ll 

için dunyanm b rçok yerlenne na
ıp olmıyacalt bir k d e n • 

mi;Ier ve yeni yılı kutlul:ıml§lar
cl.ır. 

eye un !l en ~ur eğl nce 

( Devcımı 5 ltll'! slllıij de) 

Kalem h k 
NECiP FAZJL KlSAKOREIC -arasmdakl far rla, Bo azda 

oturanların ı: celeri hüyulı. 

Sabıkalı bir 
randevucu kadın 

tutuldu 

h r nim tlerınden fa dnlan 
için geç vakit bır 'apur Idır
mamasmı tenkit etti im ll'

ketihayrlye) oin der 1 b ild 
istcğimizı yerın ıı dı "nl 
gôrüyor; \"e Boğaz halkına m .. 

deni ihtiyaçlannm temini balo
mınd cd di ımiz bu hf:ı· 
metle iflilı&r d uy<ıruz.. Fakat 
ilav edel '11 kı, h d ah-

Kurtul~a tramvay yolunda bir 
apartımanda oturan randevucu - ı 
luktan sabıkalı Marinin yine gizli 
fubşe de\"am ettıği haber alınını~ 
ve dün apartmanı basılarak içeri
de 4 genç kadın bulurun~ur. 

nııcak b t 

lıı:ın ku k 
içın ( ı chha rıye) y 
mak icap r 

• ketih r ve muh-
terem ollı B bini c o-

Bir İnı:ilh ta77are d.i.f.I ınitnılyözll 
·· • bır ht ım le kapılarak tecavuzı. 

Jıarctete kalkışması kendi fela~e· 
liri davet eder. Almanya ile bır· 
llkf l:eya Almanyaya güvenerek 
•" ıt 1""1tvüzl bir harekete kıılkıt· 
ın s:nda da Bulgaristonın ~k-
1'Jiıf', hürriyetin~, benliğine ve 
ya~• h:ıkkına karııı hiçbir ent· 
ni~e1 "• mahfuziyet \'adi yoktur. 
~. çl,k d•\"lctler hakkında hiçbir 
• ~ •e btikl&ı hakkı tanımıyaıı 

Merhum Necatinia 
kabrinde ihtifal 

.. ınerbuın Maarif Vekili 
Buırun .. 2 . . 1 . • ölilmiinun ıncı yı • 

Necatı~.•dn··r l\lillİ mücadelede Şef-
d .. niiınll u . 0 f· da ön afta çalışan bu 
1 in etra ıD 
er r iuiulapçıyı herkes bugün 
değe~.' le annıaktadır 

10 
ede 

pa ayı· 
bir dü 

·h ar/..._ ___ .. 
A ncı '· 64 Üncü gün 

Arnavutlukta harekat önümüz• 

Kalem, m~eketiınbde ök
süz bir 41ettil'. ultanahmette
ki askeri mUzenln llnlinde di:ıl 
dizi bcklıyea es i .zaman lop • 
!arı gibi, kalem, memleketimiz• 
de herhanı:i bir hedefi teshir 
etmek lktidanndau mahrum • 
dur Bunda iunil, birçok kale
min. hakikaten mkeıi mil 
önünde dizi dbi bddiyen eski 
Laman toplarına benzemesi ol
dwi;u l«ıJnr, lıirçok h~ef"ın el. 
vurduıııdul nuız hasS>1Siyetslzll· 
ği .• Bazı hedeflerin bir iktld:M 
Hndığı, halbuki halis bir •ade 
mi iktidar, olduğunu bllm diğl 
bu kör ve sağır ha aiyetsizlik, 
ok geçmez bir gagcdan derisi 
gibi, akıl, ,mantık, ilim, 'ricdaa 
ve abllk tanınıla bütün idrak 
müeyyidelniıı karşı kof 
büıı ·esini ı:ırhllltMlırmıvtı;r, 

Blı blemlınizlo tıaret ettiği• 
fiıniz davalar anısında, kendi 
hlemlmlzl.n değil, fnkııt mü • 
cerret kalem hakkının hissesini 
tam lldlyen bir lınç J11Üesse14 

gonn iş defilh. 

kuyu ıı karşısında t kkür e-
erlien, hirkaç i?re1imizle tfır 

S • i adamakıllı duıelt n Ana
dolu ajansının müsbet; ıaçnıa
aapan kli eler lizt"rind inat e
den Ankara r dyo unun da 
menfi tavrım gö:zden .Jıasınm • 
yonız. 

ın. 
(D~ 5 inci .ahifede) 

teesstır .. ,, •"Jldön ımü münase-
öı .. ınunun , 

u '"n Ankarada Cebecide-
betile buı;tl b" Uıtifnl yapılacak
ki kabıiJtde ır 

tıt. 

Bir vatandaşın polise 
B hkpazarıoda cür 

müracaatı üzerine 
Ümeşhuda gidildi 

<Y cızı.n 5 inci uınıJ ed11,1 

• 

deki günlerde, Yunanlılar lehıne 

yeni muvaffakıyetler kaydedecek 
alimetl.er gorünn:ıcktedir. 

Berat cephesınde Yunanlılann 

(Dewmı 5 inci ıchileG.) 

Bunlardan bir tan de (Ş!r
ketiluıyriye) dlr. 
~de, bktıff ... tıen 

Kalem hakJmı kıh alıkfle 
bir hizaya çıkaruacqa Juıdq 
ılld.i.......,ıtıs 



lv!FA 

SP RU 

Vat r fi i ·z ho bir tek. 
lif yapıyor: 

- Bize kafa oru ID.zım. 
diyor, kafa maçları ertip -.. 
meliyiz. 

Anlamadık.. Kafa maçın
dan Murad, kafaları birbirin. 
vurmak ise, her gün, biz bu 
sporu tramvaylara binerken 
yapıyoruz. Yok, eğer, kafa 
sporundan aad, toslatmak 
be, fU güaJ.ırde, to.lafaRlar da 
çok, ya ••• 

BERBER 
DÜKKANINDA 

Geçenlerde bir ııkpm, Sht-· 
kecide, bir tramvay haber 
dükkinına ııiraıitti. Bu hadi
se üzerine, birçok arkadaı'
eapri yapblar: 

- Tırat olmaia cinaiftir, 
dediler • 

Halbuki, trwYay arabea
•ıa berber dülrkimm· ....... 
aebebi hıııka: Bizce, tramYay, 
latanbal halkmm elinden ki. 
tulmak içia lll'tlk iatibara b. 
rar venuif, berber dükkiaında 
ustura altına J'&~ia kaaır 
vermiıtir. 

ESKl BiR 

BEYTE DAiR 

Eski bir bey" ~ır: 

İdraki meali b kiiçüh nkla 
gere kına 

Zira iri bq. teraz:i o kadar 
Wdeti çekmez 

Altı yol ağzı - fs~eııe 
ı da f li) te 
geçiliyor 

Kaılrltö,.~ bir hnm bt• h 
rın istiınlAk «*maralı: Mtoy~ • 
ilkele arasındaki geaq eaddenia • 

~ım- eVafmdab te$kil<ler -
yet bWmuf, i!ot!m!A!ra en sona D
lan y<>lun aynlı!ı: noıa.uıdalri .._ 
na!ann da _.,. netice& • 

diriJmlttir. B11 cMde.- açı1nw • 

- beır.- b9f!Uı:lR& 
iş* gir·U!· ılınlştıir 
Dığer taratı.a bu )"OMın Baha -
~n gelca lıfıoda ~ »
~e kadıır Mm! lo9ınının da -
tatta çevrilmni karariaşlu'ılmıp. 

Caddenin ~ ı,iBe önümWı: • 
deki hafla zarfında başlanaca.kilr. 

1 KÜÇÜK HABERLER 1 
MÜTEFERRiK: 

* Koue<VMuar lalebesiaia 1 
mci konı;eri dün akşam FranMZ 

tiyırtroııunda llMIV ffak bir şekilde 
wrilın. tir. * Bayram aiillasebetile yarm
daa itibaren Ankaradan :tstanıı.la 
sabahları saat 9 dıa bir gündüz tr... 
ai kaldırılacallftr. Bll ilave trerı 

10 IÜll müdcWlıe her gün işleye • 
cektir. * Temizlik aımeieııi olarak çıı
lışmU ü~en Mle<liyenln Süley -
rıarı~ki temizlık ameleleri Y'*" 
duna alınan ııabıkahlardan tiçii 
üzerlerindekl t · ik amt'lesı el
bise! rile firar etrnışlerdir. * Saatlerm 1 at geri ailnt?H* 
hakkındaki karardan gunler•n Us 

za-tıŞt ve fukı mesai temını ıçita 

A.% ti~a bir insan 
ybettik 

Fmd.ı!dıdaki İnilnl1 ks . ~ 
tlitrii t ·n llldli .Do 8lila 
halterini alan lıinleree, on ımıı..... 
ee insaa, eminim ki, fil anda, !&, 
EMCtleriml• 'YUl'alm J1 k. 

Mehmet Emini taaı;r1t111lar, -
dostları, ark.cıaşlau, tal<>MM, lııi

lirier ki, Türk maarifilUa lrittÜll 

davası, Mehmet Emia gı1ıi Mı.a 

birçek terbiyeci, mııar~ ,.. iU
redye mal.ılı; olmaktır. 

Maaleııef, çok az benzeri bolu • 
ıuıu Mehmet Emin de yak olıla. 

Mehmet Emin, bugüa Hhğ• • 
ılan dolayı sıkıntrsıııı ~ktiğilllİıl 

hakiki mearif.;ilcrdendi. Oınm, ... 
veli, "8psağlam bir karakter, faD
let ,dürü•tlük ve vazife qkı ile it.o 
de edilebil.,.,ek bir illS8nlık tanın 
vardı ki, bu hali ile, o, lıakike'
bir nümune, müşahhas lıir terbi,.. 
vvıtası idi. 
Melı.met Emiııin ölttmtı, Tlirlt ft.. 

faa mekanl11nası için hakikııteta 

büyük bir kayıptır. Bu kayıp, Ö:1'3 

le bir . ahada vukaa ııehftl~tir loi, 
kelimenin tam m•- ile boşluk 
hı ralun ıştır. 

Mektep, her~den """"el, iyi !tir 
idaredir. İyi bir idareti talimat... 
nıeden ziyade ,tecrübeli, vakur, i
pin ehli elemanlar teeİI eden.. 
İşte ''ehmot Emin, o tip idareci
lerden idi ki, maarif makiıoeiiaS 
başında bulunanlar, bu ~apta, ıia
ha bttçok elemanların bulun
m:ısmın hasretini, maele<ef, ~ 
defa acı acı çekmi, enl.ir. 

Benim, bu beyti niçin tekrar şımdiliı< vaz geç.; • ..ıği ogrcnılmiş
ettiğimi tabii merak etmiıai- ı tir. 

fehmet Eminin öl-nMlne sade, 
bir insan ölümü ark.aımıdMt, ı:eıoç, 
diıoç, t i7 bir vatandaş Hk$,.. 
d:ın ant ı:llH ağlal90k doğru olo
j;ildir. 

Onnn şah 1nda, dörthe"' """"'
bir mektep m·· "ril. timsali caol• 

nırdı. 
-ıizdir. Söyleyeyım: 

Tramvay arab•lanna25 bin 
< zla dinlecekmif, 

ler 

• ti 
~· ır. 

MAARiF, Oli IVERSITE: 
Az olan bu tim Hertleoı hUılııııl 

d a kaybettik.. Çok )'Ulk. 

RESAT FEY.7.1 

* Şimdiye kadar 111 mektepte 
Türkkuşu t kılatı yapıl ı • r Bil 
mek~pl c1e 28 bm talebe Türkk&s 
fUı>a dahil lunmaMadtı i--------=-"'-----! 
*İnönü kız liaesı mudu~ı ve çolı: Y eşilay cemiyetinin 21 inci 

kıyın tli maarifcı1 erı; ızd n B. E- vıl konngreai 

DURAK 
YERLERi 

~ mın G..ıvenenn k l bır hastalıSı tcş•Iay cemiyetınin yirmi bi • 
müteakıp vefat ettığı tecssurle öğ- rincı yılldt !kongresi bu. a m be -
renihııştır. Maarıfcilere ve mer - §lllCl pazar günü saat on buı,-ulrta 
hum n a lesıne tazıyetıerimizı w- Cağalr>ğlunda Eminönu Halk.evi Üstü k pah tramvay dural:; 

yerlerinin acele yapılması ka
rarlaımııtı. Şimdi, bu durak 

IIUlhallerinin yapslması için 

kullanılacak -1 cin-
sini t bit için, ınimar Prost 
tarafından vucude getirilen 
proje iade edilmq" 

İnp.all lı, mayıs sıcaklarına 
kadar m lzemenin cinai t ıbit 
edilerek, üstü kapalı durakl 
yerleri İll§ftatına geçılir. 

PENDiK, 

KARTAL 
Pendikte et 45 kuruıa, Kar.! 

talda 75 kuruta aatılıyonnuı! 

Bu farkı aarip bulan aazete
lcr, soruyor: 

- Bu ne biçim it?• 
Evet hakilnten doğru dejil; 

JıidiM aksi olmak lazım. Peo
dİkte 75, Kartalda 45 kurUf& 
aatılmalı. 

AHMET RAUF 

:narız. * Üv ·vefsıte Rek' oru B. Cemil 
Bj~ tarafından talelı re her 

' yıl verilmekte olan çay •1 Şl'ba--

tın ilk ".af a ;nda başlanılacaktır. * Ünivrsıtede bu yıl sorııestr 
tatilı 11 şubatta ba lıyacak•ır. 

TiCARET •·e SANAYi: 
* Hazırlanan y nı bır talimat

nameye gore ıhrac t hsanslarmı 

Tıcaret Vt'kaletı v ce tır. Bunun 
için de ma= satılmış olma ı şart

tır. 

sak·!' nda yapılaca.ktır. 
Ruzname şudur: 

1 - Açış, 2 - Yıllık mesai ra • 
poru, 3 - Yıllık vezne raporu, 
4 Murakıpların hesap raporlon, 
5 - Raporların münakaşası ve di
IEkl r 6 - Seçım. 

· i el kuru,t r 

Kenarlarında tırttl olmıyan 1 

kur ~,,luk • .ır,n Jl marttan •tıharen 
ted \-Uldcn kaldırılmaları karar • 

13' ıırılmı tır. Bunbr l nısan tarı-
hmden ıl:bartn artık pivasada 
ge\mıyecckler ve ancak 1 yıl 
mlİddetle yalııız mal sandıkları ile 
Cuınhurıveı n erkez bankası ve 

* Turkıye ile İsveç ara ındaki 
tıcarı munıısebetleri tetkık etmek 
üzere temaslara g çılınıştı. İsveç 

harıcıye ş~rk şubesi muduru bu ı 
münasebete şehrımıze gelmıştır. ziraat bankası şubelerınce ·kabul 

*Son günlerde Ingıltereden ge. _oı,.u .. n .. a .. c .. ak ... ı .. a .. r .. d .. ır ________ 
1 

lesı 7 bın sandık ten kenın petrol 
kumpanyaları ve dı er ıhtıyacı o
lanlar ara.ıan<la ne suretle taksım 

1941 YlLINlN 
Bü~-ük Türk milletine ve dün· 

edileceğını göriışmek 

ticaret mtidürliığunde 
yapılmıştır. 

üzere dün 1 yaya huzur ve refah verici iyi gün
bır toplantı lerle gL'Çmesini dil rim. 

M. Nuri Çapa 

Son Telgraf'ıa Edebi Tefrika.sa: 48 
nlıyor gibı oldu, maksada varıyo
rum galıba ..• 

Evvela geniş, sonra dar merdi
venlertien ındıler. Kadın elektrık 
cıhazının ônıinde alnını, kemık -
lerıne bır bıçak 9ibı çarpan şua !a
ra terkettı. 

üçük Hanım Yav s el! 
S€LAM) 17Zf i SEDES 

tin anı oldu. Oıı.u karşısında gö
r k!Jr. Bugwı ona bir heyulanın 

tn;lddi varlı dıgı söylenecek 

olu a o: 
•Yalan! .. Varl.• diye iddia ede

ce t r 
Şirn or. bir d Cahlt Selimin 

Gldu üniı ınandırabı~.-

D ktcu- i)lr müddet s stu, di.i -
fU , sonra kısa kısa gillmege 

Bu suali sornıal< hoşuna gıdıyor
du: 

- Ne yapalnn, hayat hayatı ır 
lanlara vcrgıchr. 

Karı.sına yalda , parmağım 

ge.ç kadının alıuna dayadı: 
- Beni asıl dilifuıdiiren şey C.. 

Alımın imkan ızl.ğa kar ı açtığı 
mücadele bodrum katında devam 
edıyordu. 

-10 -

CAHİT SEL IM!N CAN 
ÇEKİŞJ\1 ESI 

Jale ile Cahit her zamankı mes"llt 
ömurlermi siıruyorlardı. Perte~ 

Hndı o mahut tabloyu ıade etmiş, 
Cahit de ambalajını açmadan bir 
köşeye sak anuştı. Şımdi m:ı'<ul 

mesa sıne ba la~ış, çalışıyc-du. 

c 
ra 

ın 

e
? • 

1 
istifa 

Esnaf Cemiyetleri 
hey'eti id re azalan 

istifaya ba ladılarl 

Şirketin kendi kendine fiatlan 
10 para indirmeğe kalkıfması 

hayretle karşılandı! 

ı;;ehrimiz esnaf cemiyetlerinia 
;pibk ko.qgreittine bu ay içinde 
bef!mıbıcaktır. Fakat lıezı cemi
~ heyeti idare aaalannın; 
çahşma ve hesap verme yeri olu. 
iaeyeti umumiye toplantılarının y.
ptlecal!ı tarih arifesinde utifa • 
lannı vermeğe başladıkları hay • 
retle göıiilmilftür. 

·Kibrit fiatlıın. ıı 1 tj, gııırip 

bic şekil a!n:ııştır: 
Y".Jbrit ve çakmak inhi.an iki 

gün evvel ga;oeı.iere bir ilin gön
dererek: kioumısaninin birindea 
,-i bu sabahtan itibaren kit.it 
tiatlarının 10 para teoııiJAtla yani 
2 k~ satılacağınl ilin etmiştir. 
Halbuki M~ Vekaleti de düa 
bU ilin neşreder& kibrit fiatı.. 
nıtda hiç bir ıe-ilit yapılmaya -
eağını ve eslı:iai gibi 90 paraya -
hlacağını teblığ etmqtir. 

Kibrit, ~akmalr inhisarını Ü2e • 

rine alan şırket; fiatlann 10 ıı
llCUZlıyacağın.ı üç g\iıı eVftl tel • 
grafla memleketimizin her tara • 

tındaki acentelecine de bildirınit 
w bunun ü~ acenteler de pe
rakende satıetlara müracaat 00.. 
llelı: kutu bafınde 10 para :ıiyaa llt· 
aemeleri için k1nu~lin 38 
iıoci salı güMi akp:mına - yani düa 
akfıuna kadar • etlerinde ne m.ik· 
dar kibrit l:ıvkmduğunu bi!dirme
ie bu satıolan mecbur tutm~ • 
lardır. Bir kı.su& bayiler, satıeılar 
M dotrudan doğnı}'<l kıôrit ve 
çakmak inhısanftJJl Gel tada K .. 
raköypalas hanında 5 inci kntbld 
Maresıne tel.gralla müracaet ede
Pelt ellerindeki stok kil:ıı-it mikta-

rmı bildirip y 
le=n· 1 şlardır. 

Maliye Ve-kl1eti fiatm değif*i • 
rilmiyeceğini ilAn ettiğinden fi-
di b'1 telgrafla w if'arlar tab.iafila 
lüzuuuıuz kalmıf ve kibrit paıı:... 
lerini saymak, tezkere yumak, te
graf çekmek, bildirmek gibi işler 
satıctlan füzuU itgal ~tir. V. 
hye v~~ de bu inhİ9ann kendi 
kendine fiatlan iadinneğe teşel>
büsünü garip bulırıu" ş..-e acerne<leıP-1 
le satıcıları füzult teigraf çekip IM'
ra vermeğe, ell«indeki kibrit 
tamu bildinneğe mecbur bırak • 
-..ı hayretle karşılamıştır. 

ŞİRKET NE DİYOR? 

Diker taraftan kibrit ve çaltmall 
inhiııarı da !tanı rriçin yaptığııM 

fijyle anlatmaktadır: 

•Kii:ırit fiatı ham malv>me fi.. 

atma ve doların Türk parasına 

nisbetle olan kıymetine göre Jnet', 

çıkar. Mukavelede bunun formül· ı 
' 

Kongrelere pek az bir zaman 
kaldığı bir sırada istifa vermek 
alikadarlarca da garip görülmiif 
ve bıınların kabul olunmaması i<A
rarlaştınlmıştır. İstifaların hakild 
gayeleri de meçhul bulunmuştur. 

Hava kurumun.:ı yüzüklerini 
Ye saatlerini veren küçük 

yavrularımız 
Çamlıca kız liııesinden 14 yaşın-

daki bayan Nesime Sipahioğlu al
tın taşlı bileziğini. Beyoğlu 29 uncu 
ilk okul talebesinden il yaşında 
Bayan Sevim Sipahioğlu •Hisloru 
markalı altın kol saatini; 8 yaşın
da-ki Bayan Nevin Sipahioğlu al· 
tın zincirli ve kırmızı mineli kol
yesini Antalya ambarı müdürlerin
den Bay Hikmetin 3 yaşındaki kızı 
Bayan Nüzhet Özerol da parmağın
daki taşlı küçük altın yüzüğünü 

Türk Hava kurumuna vermek su
retile Yurt ~1>verlıklerini gôster -
mişlerdir. , 

---o-~--

!eri ~ edilmı.tir. Gi!çenlerde Oaküdarcl:ı. bir"nci sınıf cadd&-
doların reslT'i fi.ı.tı 145, 150 kuruşa 1 d k ld 1 k d""kk" J r ·' . . . er en a ırı ac u an a 
yukBeldığı .sırada k bnt fıat>na on Üsktldar b<Olec.lıye ın ·c Çar<ı b?· 
para zam olmuşt · Şimdı Bu resmJ y;u ve ana eacıc:;clerdc buluna~ı işe 
fiat 134 k: ruş oldu una göre bu kem"-'cı c. kkAnları'c cıgcr, bar • 
zam o~n on parayı indirmke mec- sak, yu L , d ı..ı.:, paça t>I n duk-
buriyetını duyduk.. kanla::ın kaldırılmaları in tet -

~~~~~~ kikata geçilm tir 
Bu J,ııtçı dii k nlarının sokak

lara fena koku saçtık an, bır kı· 
sım ev .hrurv::ı larının, cacü.mlc ke
di ve ev kö ekininin de b\I ık· 

lı:fınlar önilnde toplıınd:.klıırı gö -

rulduğund n ana cadd 1 r en arka 
sokaklara kaldınlacaklarcıır. 

Has hanenin 15 
camını ıran adın 
Ahırkapıda emrazı ziilıTev'ye 

hastanesinde ted:ıvi için yatırılan 
ımıwni kadınlardıın Fatma muaye
neye sevk.ne kızmış ve hastane
nin camuınndao 15 den fazlasını 
kırmıştır. 

Hiddetli kadın bu suçundan de>
Jayı asi.ye 6 ıncı ceza mahkeme -
sıne v rilmiştır. Dün sorguya ~ 
kilen Fa lma: 

c- Ben bunları kasden kırma -

Kadıköy 2 inci lnz orta mekebi 
talebelerinin hediyui 

Kadıköy ikınci kız orta okulu ta
lebelerı tarafından askerlerimiz 
içın 2~ adet kazak ve fanila. 19 a· 
det boyun atkısı. 30 çıft eldiven, 
176 çift çorap olınak üzere iki yüz 
kırk yedı parça hediye hazırla -
narak Kızıltoprak Halk partisinde 
teşekkül etmiş olan hediye toplama 
komitesine teslim edilmiştir. 

c;e bu na Jale bile ih tiınal vermi • 
yordu. 

Beşt'rin saadet adını verdiği öy
le anları vardır ki, her şeyi unu -
tur. Bulutlar, sisler dağılır. Hava 
açık, gün~lidır, sanki hiç, amma 
hiç yağmur yağmaır.•ş, fırtına ol

mamıştır. 

Cahitle Jalenin yu\"asında hava 
güzel, güneşli idi. Karı koca mcs
uddu!ar. Yalnız arada sırada Jale 

atölyeye çıkar, kulağını kapıya da
yay p. ıçcrde ne olup bittiğıni an- ı 

lanıaK ıster gibi d .• lt'nli. Endişeye 
düşecek bir gurültü var mıydı? 

Hayır, hiçl:ıir şey yoktu. Cahit 
rahat, rahat sakin çalışıyordu. 

Jale gene yukarı, atölyeye çık • 

dım. Muayeneden korktum. Kol • 
!arımdan tuttular. Çırpınırken U
zara kırıldı {!) fakat tazmin ettlııı. 
19 lira ödedım!, demiştir. 

Bu kadar camın kazara kınl -
mesı bıttabi mümkll11 olamıyaca • 
ğından keyfiyetin ve hakikaten 
Fatmanın kırdığı camların para -
sını öde),p ödemediğinin sorul • 
ması için dava ba:ıka hır güne ta
li'· clunmuştur. 

Çocuk E. kurumu Galata 
nahiyesi kongresi 

Çocuk esirgeme kurumu Galata 
nahiye J olu başkanlığından. 

4/1/941 cumartesi giınli saat 
14,30 da, Galata Karaköy Yredili
yone han No. 1 deki salonumuzda, 
yıllık kongremiz yapılacağından 

ınezkür gün ve saatte muhterem 
halkırııızın teşriflerini saygılan • 
mızla rica ederiz. 

- Nasıl? dedi, beğendın değil 
•• mı ... 
Tablo hakikaten nefisti. Cahit 

artık hastalanacağım korkusu çek
meden rahat çalışıyordu. Dokt<W 
Kafinin ötekine hir ad ve bır cisi:nt. 
vermiş olma.ı Cahidi yatıştırmtşl:l. 
İkinci benliği öteki değildi, bir he
yula değ•!, el ile tutulmaz, gözle 
görülmez korkunç bir kurt değil
di, bir insandı, ırücadele edilebilir, 
gırtlağı sıkılıp yok edilebilir bir 
insandı. Cahit Selimdi. 

Günler geçtikçe Cahit Selım C.. 
bit Yamanın mükkkiresinde ş&· 

hıslaşıyordu. O artık bir düşmBll 
değıldi, kendinden uxak yaşıyMl, 
kendısile a15kadar olmıyan biriydi. 

---r-
Gümüş 100 kuru§luklar 
Üzerlerinde 100 kuruj i'ıaresi 

yazılı gLmüş ye< k "ti luıdarın 

dun akş•!nrl -ı tibaren tcdaviil -
den kaldırılı:'ığı beyan le bazı sa -
tıcıların bu sah h bunları :ılma -
dıkları görül uştı.ir. Fakat; 100 
kuruş ibaresi yazılı gümü.~ l'raların 
31 bırincik!nunt!a de'T;l; 31 ikinci 
kanı.ntla tcdaviıldcn kaldırılacağı 

bun! a an:Jtıl ı ve yanlışlık diı
zclt:mıiştir. O tarihten sonra da 
hu paralar ~l mui rliikl rınce 1 
yıl daha kabul olunacaklard.r. 

Para cezasına m-hkum olan 
üç muhtekir! 

Manıfaturacı Rcfocl Eli ile or· 
takları Moiz ve Hayım Fısten, yor
gancılığa miiteallik bezleri pahalı 
satmak suç:•e sehrimiz asliye 2 in· 
ci ceza mahkemesine verilmi~ler
di. Dün bu vak'aya bakılmııı ve 
her üçünün de yüzer lira ağır para 
cezası alınmasına ve satışta bahsi 
geçen mallarn müsaderesine ka
rar verm~tir. Kararla beraber son 
tahkikat bittiğinden, he üç tacir 
serbest bırakılmıştır. 

nanıyordu. Hem Cahit Selim orta. 
dan kaybolduğu için, doktor tn • 
siyeleri üstünde de pek durmıı • 
yordu ... 

Fakat bir gece, yemekten sonra 
birdenbire gözleri kamaştı, şakak
ları zonkladı. Karısı lr.ocasınm ııa· 

rardığını gördü: 
- Nen var?. dedi 

- Hiç ... Hiç bir şeyim yok.. 
Biraz durdu, düşündü, henüz 

benliğine sahipti: 
- Hay!r dedi, var, bir şey olu

yorsam .• öteki geliyor. 
Jale korktu, Cahit etrafına hiç 

bir şey görmüyormuş gibi bakı • 
yordu. 

- S nur içinde görüycrlllll, 

~ u: 

- Bir a ı ö urmek, bu ada-
ı:r. n veudıyeti olmasa bile, öl-
4uf'll k cınave ..• İnsanın bir 
loayali, bir heyulayı bile oldfrnııe.. 
ğe haltları yoktur, var mıdır? 

Ait Yamanın ikinci benlığı değil, 
senın haya:IJn güzel kadıruın, se -
.nin hal.lsm... Seni ll\lra kavuştur

mak benim belli batlı düşlineeıa • 
dir. 

Ve b!Yd tclA.,a düşmiq. 

wızüe='.nden ua'k:lac;mq gibi ka • 
paya koştu: 

- Lihar.._. gideliııL .. Par • 
maklnnmın anernda kemikler a.,. 

Onun gtller yüzünü, ıatli sözle
rini göre !er, icin 1 ·n hir hasta -
hkla kell'ırildıJiine ıkincl bir heDn 
liğin tesiri altında za an zal!'an 
lnledlğine ihtimal veremezle-di; 1 
onu böyle §t'n, güler yiızlu gördük-

tı. .kapıyı vurdu; 
- Kim o? 
- Benim. 
- Gır 

J ak girdi, kncaqının çıılışmak•a 
olduğu esere baktı. Bu bir günd&
ğusu manzarasıydı. Cabit karısına: 

Btltün mesele bu adamı yakl...
tırma~ak bu eve sokmamaktı. 

Fakat gelecek olursa. gelmeğe ıe. 
şebbiis ederse, doktor K6finıa e -
!inde onu kovacak sila" vardı 

Bu silah neyd'. • .. B dokt"ru" 
~Prrı "dı. SÖ\ 1("~ m i n Ca-
hit !ıu • .ı düşLnmUYord~ Yalrız ı.. l 

amma yaln ı yüzünü görüyorum.. 
ÖtPk• .. Öteki gelecek ... Cahlt Se
l ge yor.. Geliyor.. Doktor 
Kıl ·• :.n nbihini hatırlad.n ya ..• 

Ca'ı.·d·n sc ı deJtişmlşti bile ... 
San 1' rı gırtlağını sıkıyormuş 

g b>. boI:uk. kala çıkıyordu; 
u>evamı vad 

• 

Düny 
Buı:ım d yada bu) uk l§i<r d 

niiYor, yGksek htt ruh ılc bll r 
büyük i 1 r. BıınlardMn bırı 

o un garbı Mı ı f 
yan kllvvetler: e knr!I' kaz.ıu 
büyöJı. zaferdir. ha 
G~ giınler es sında, bu ln• Zil 

ııiyatiy genişletilmiştir. Gerek si 
iman İtalyan esirlerinln adedi - ıı: nı 
şimdi 30.000 i çok ı:eçıni tir - ge sah 
rck iğtinam edilen kiılliyctli nıi J ü 
tarda stoklar ,teshizat silahlar "''u" 
nakil vuıtalan Mısırın İtal ·ani İn 
tarafnıdan i.dila'1ııın il) !ardan ccl 
beri dikkatle hazırlandğını u. 
muazzam kaynnklarıı ıl:ıyanan tJı 

arnızmı çok miihim hır harcketa ~ 
teşlıil edeceğini ı:östermcktedi,.8 

Muharebenin ileride alaralrı şe r .
0 

ne olursa ol.>un. 1ı ırın lta!yanli r 
1 

tarafından istilası t. ılıke.i b~ d . 
taraf edilmi tir. Bu ı e, pek ı11'd 
h. d. e 
ım ır. 

k b 
.. h . 1 ı ırı 

Gere ugun aız. o uğu n1a bn 
na ve gerek ileride doıiutabilec 
neticeler bakımından b ük 

8 

ehemmiveti haiz diğer blr baV · 
de İngiltereyi Birleşik Amerika Jtlçe 
İngiltere için müşterek olan prıl :ıı 
siplerin başlıca faal müdafisi 1 

!arak tanımak hu•ustında Biri S 
tik Amerika hükimıeti tarafındııl be 
ileri ıürülcn tekliftir. Reisicumb 
Ruz\"eltin son nutku basitlii:l, y~' yü 
İııgiltercııin muhtaç olduğu mil • 
di yardnnın ona satılnıalt )'erid 
ödünç olarak \ rilmcsl veya a 
ralanınası, ) uk k \ e kurncu b. 
dchiının dnuıı:asını 12~ımaktadd · 

Reisicumhur X:· Z\ eltin (lı.cn 
tiıbinle) •nı ıli m:ıları• b ay 

tarafa atmak ve doı:ru n do in• 
nıyn hnkil:atlc uğra mak cı.~ • 1 

Birleşik Amerikn medisinin ~ 
halkının tıısvih n m z"ar olmalt 

0 
ta, Iı ilt renin lnı:il z imp:ıra 
torlu •unı n ve müttef"klerlnın n 
rı ıda di>v tüklcrı d ya hirlf a 

şik A'11erikn tar.J ııdan yapıla :" 
Cılk yıırılımuı ev arı t mamen d' d 
grşccektir. Çıplak hakikat şud1' e 

k . j ·1 d. · • li f det ı ııgı tere ısını m a aa 
m klc biıtun dünyad i İn;ilizl 
iç:n , e Amerikan ınil'e nirdns.ırr 

azamı için lıa) ati yn anı a de k 
kılan şeyleri de mu~afaa etmek 
dir. dığı 

Anlaşılı) or ki Birle ik Am ri a 
de•·ldlerı hükumeti diktatörler 
Avrupnda ve Afrik da çı'tardık 
lan yangını söndıirmek için .ı. . 
komşuluk• sıyasctlerini lngifil' l 

re) e hortumlarının verilm~ 
mümkün kıl.ıcak nisbetle tatb 
edeceklerdır. u şortla ki yan 
ı:ın sôndurüldıiglİ vakit, hortunt tg 
iyı bir halde ladc etmek lfizımılı. 

Teklif olunan anl~a kli bitak. 
kaç zaman en·el ana hatları 
\> iust<>n Çôrçil tar fındaıı zat 
bir surette ~ .zilcn prensiplere l 
bir misal le kıl eder. Mr. Çör 
İngıliz toprnkl:ınnda bıılunnn 1 
giliz hava ve deniz ilslerinın An 
rikaıı de troyer!crile mübadele 
dilınei m"5elesiııe tenıas ederkeldo 
İngiltereyi ve Amerikayı alaka • s 
dar eden meselelerin her iki meı'zel 
leketin lehine olmak iizere birıııl it 
rine hayli karışacağını söylemlf 
tL Hortum projesi gerek Amerl rke 
kada, gerek lngiltereda lyite ill' 3 

celenip ikmal etlilind:r• ,,. ~ m 
rikada parlilllenlonuaa t.Yıb J s 
ma:ı.lıar oluneıya kadar, lnı ınese".: 
hakkında söylenecek lıapca bil' 

teY kalmıyor. 
İngiliz mukavemetini e~mcıl El 

maksadile Almanlaruı yakın b 
istikbalde inı:iltese) i istilaya k 
kışacaklarına -..e başka vasıfala 
müracaat edeceklerin dair Am 
ril.a Hariciye Nazırı Mr. Cordo! 
Bull, Lord B<>Verbrook, ve ıer 
şembe günü de Mr. Vin ton Çbf_.3 

çil gibi iyi maliunat alan ld ı 
ler tarafından yapılan ikular 
değildir. Böyle bir ihtimal ln.ırf 
terevi korkutmuyor demekle in • 
giltere bu ihtimali li3ik eldu· ~a 
ehemmhctle kar ılamı ·or dcnıe 
değildir. r tler ı:eçcn ağu~to 
eyUll aylarrnda lngiltcrc i ha 
taarruzları ile yılanağn uğra tı 
vakit elinde bulunan bütün ku 
-..etle mi darbe indirnıiye kalk 
mıştı?. Bilinen birşcy var o rı 

şudur: F.ğer fn'giltcreyi ezmek 
için Bitler biitün kunetilc t:ıf' -
ruz etmedi) demek ki, ingıl~ 
tayvaredlcrinln cesaretini ve 
Hihlarını• t,..ir bbiliyetid uı.-: 



ene dalla Jaarple ,.ı. Ge· 
lın bafuıda istllıNI için n 
huetl• ileri silrllmÜf, ,.. 
zamanı evvelden anla•ak 

. u mı lliim ....,_T 
llUI büyük hir ._.. ••lil• 

eaidır. Fabt mukadie
YÜfll ..... türlü. O ka

VVetli tllrinen ltirçok tala· 
ia .... ~ ... sibi ltlr 

aetllm'ım de 1eria4le ohnadiı 
11uWrkak elan hal iae 
.. 1 .. ,... ........... 

ilatqarlattaqiır ŞilHi 

sirerkea istikbali Ut: 
10Ua l8ıdan slripaelden 1-
'etls• t..anı wıı,.... 

-...ııhu irim.-...-. ..... 
flkria bir ilatiyacı eluyer. 

in ~ae gbre, dtiaya 
hned.ir. ka4nt Ye erkek her 
anı a,rı rellw alchlı lair 

• Kimisi Dhaeye liriı'• ld-
~li,,.. B• ailıayeCsh lti

Mla .,_... aktörleri i
~ Vanlll': 

Salıae,e cinrka a1dlr "'° 
bebeblr, attar. 
BIJtdtikfea ...,. Jaer _. 

Jilztltıl ....... ............ 

'13 

İnsan sihha ti 
ve karlar 

"Sea cahilsin,, 
Terbiyeci 1.-ı HalJıi 

Baltac:ı oilıı, cyeni adam• İ· 
.imJi lilıir nNC•uarnı fam Y.
tli MfN ıtql'•fmİ,,. mavallalı 
olaralc, bu meml.Jıette relıor 
kırdı. Ba sağlam ilün ati.., 
~ bir yerden ytlftilWI •am..
Jen ha ;.; ~ hdll•, ınet:-

,.. L!ll.--- bir nama çılıarnaanua, PP,..._ 

liJıir oe Nil' al mecmucuı ya
fllllllOllUI • tWnelı olJ~na 
yalnnJan bilenler, cyenı • 
J.,.• ın lıayatıntlalri ender 
lcıymelÜIİ Jalta iyi talıJu • 
Jerler. 

ı Yelli oJa111• m •itiz ya
ıana sirrnen Jolayi•ile, mat-
6""' ,,.,.u.J• bir tezahuraf 

70,,/ı_ Bu ,,.,,,,Jlalıiyeti al • 

'""""'· Ne yasılı, /,,..ail Halılıı ,ibi 
ilim adamlllll"ı, ba memleket
te as y«ifiyor. Fakat, yaı, 
yetitfirenlerin lıaJrini bil- 1 
..ı,ı. Ne • .,,. lamail Halı-
lıutın oalıtile, J~llünunJ11 
Wr.-a oorJı; Jera okutur • 
- S.-0, •ittikçe Jahtı 
plı ol•ıınlafan bu eJamı lıo
lıawlaıa tııtlalı: 

_ s.n colıi&iıt, tliye luıpc 

" ellilı. .,_.. BORHANCEVAT 
X- laenilr tes siM yqar, lipa 

lipa y.pr, pupları UJaa Wiyük 
ehma DIHfa kar tlerler. Buala· 
n llerk• Mlir. Fakat ,kal' ae tik- t] ~ 
18 yulna 1.pıa, suyvn doa • • • I e ;\I~ 
:.::::(.= .. :: ~~= 94 •l rı: !] il 3] _., ...... ._. .a-. Asal mesele 1»a 
~ aç tirlil olm•m • ....... 

Ba itle çek airaılldf olaa katap 
9Q7aha DMfhm Skonlty, kan tet
.. .ıee kristaller4en ti türli -
da• saylllllfb. Ballnıld kana ter
ldWllMki kristal f8killeriaia ,a. 
lerce o1-...u Wd1a eclealer • 
vU'thr. 

x.... Wld•lade bç yt1s •il 
kristal oluna obua, aeticesi aJDi 

brU, - ..qtmaca kar -
elur, lien _._ Çflaki 1tir ..... 
....... 71 ,..ı ........... .. 
olmalile krlltal pkline c1na..ı 
ansın .. pek Hemll Wr fark var
m. Hayat farkı.. 

Karlar M biltal pkllnU elaa
ca, ÜYaJUll ....... tabii elarak 
Mr piphe pnr .Demek ki kar,,..,.. 
•m ph.i, 1taJaiı • ıfhl ea-. aa
Jllaa birpt' Ujil, keadhiae .. ,.a. 
C1ll Wr pkll ı..ımuaa l»ir a.lm -
•tr. Bu tlrlfl ffftla~ye 41enm e
.uine lal••• .U..l ,,ek uuklan .,. .. 
Şi•dW UWe kana kristallerde• 

....... etmesiain IJir neticeal la-
sanlulll •tlıiı tı.erimle söritlilr. 
KaNn öaee çakan fırtmaclaa her-

._ u çok shdrlealr. Fakat fırtı

..... arkalıadu br y11Jm7a bat
ı.,mca Jaerkeshı keyfi pik. laele 

br Wca yafıp da yer4ie kaha 
Mr tabaka halinde birikir, lseriae 
bir &le güzel ıüaet açarsa halan 
lana keyfi btisbiitüa artar. 
Şa Jaa)de karda insanlara fayda 
~ 1N1fb •ır h ... vu 4emek
tir. Bu- ü kana yiider~ '89 
k.ilH )aiatallertlen, JaGcre hayata 
deiil&e de, ondan ltir derece daha 
apia bayat ,ekillerinden mlirek· 

Yıkanmak bahsi 
-1-

Vticudumuzıin temızliği ıçın sı

cak su ıle yıkanmağa mecburuz . 
Ylkanmak bahsi uzun bır mevzu 
olduğu içuı, bu kısa sütunwnuzda 
brrkaç fasla ayıracağız. 
Yıkanmanın hamam, plaj dyt, 

kaplıca ve saıre gibi muhteill te
killeri vardır. 

Cilt v.uıtaiile bedenden ifra 
edilen ter Mbahbur eder, bir takı• 
emWı bırakır. Yahut bir huta • 
lık dolayı.tle vücut marn madde-
leri dışarıya çıkarır. Yüut Wcu
dümüze herhaagı bir 11ebepten iliç 
sürmüş oluruz. Bu suretle cıldimız
de biriken kirleri gidermek ıçin 
hamama müracaat ederiz. 

Söylemefe lü.lwn yok ki, hama
mın birinci faydası, cildimizin te
nefiüsünü kolaylaştırmaktır. Ma

lfundur ki teneffüs cığerlerle ol -
duju gibi cilt ile de vakidir. Be -
den lfraatı cılt meumatmda bl-

riltince, cildin teneffüsü gucleşir • 
Bu babından hamamın faydala -
rını ve yıkanmak şartlarını yarın 
<hl anJatmağa devam edeceğiz, 

kep elmuuulan ileri pllMli illti
..U vardır. 

Kar altmtla kalan ekinlerin daha 
bereketli mahaal vermeai de yal
nız, kar tabakasıadan dolayı ü
pmemektea değil, karın kristalle
rin4ea bir derece hayat almasın -
dan olsa prek. Ba fikirler pmdi
lik bir amriyeden iuret. Fakat 
hakikat çok defa nazariye halin4e 
giirilnmiye ltqlar. 

muharebe çaksayclı, de butaa 
evler böyle boşals1tydı. 

en Je Seveceksin! 
Geaç kadm: 

- Ya. ya •• Komiser bak Mu· 
harcbe çıkalı daha seluz dokuz af 
oldu. Herkes askerde Komşu)~ 
da biç erkek 1•k. 

Vazan: ETEM iZZET BENiCE 

o vakit çocutu ~ 
.Kapıya kOllfhl 

Ooo komiser baba sen •hbt! 

ocuk da kapMlaa i~Je pıea 
_...... ... -

uçh, ak aakalb, •~ 
lberiM atılda : 
Ooo ameam pimit.. 
~lı adam: 
~aa aaeası ıelmit ... 

_ Neyse .. ,tik bir tehlike at • ....... 
1( .......... D 'ltlr yGzle: 

_ Ya evet .. ÖlebilirdL 

Dedi,--
- Nihattaa mektap v• aıT 
LiWJ• cev8f yerdi: 

- ... ,. •• Oa ......... Wt _._,.-. 
_ Firden • ona ffdliyor. 

Ve U.M claU toi1lk, dalla 
uak bir sanda .. sıslaıum l»ir 

-1e deria etti: 
_ Neredea de çıkb bapınma • 
a1ıarellel•· TrablasauPı .u-

m , tfmd1 de büyük 
11Ddaa BaJk 11, n)aata kaçtı. Ne .._ __ .... 1)111,..... 
;:;-ojlaa biDNfa olsarü. • 

Dedi, AJch: 

-8enW iter, Cemil bey, Cevat, 
Hatim bey, Cemal ltey, Sam ltey, 
Sıtka bey, Avai Mf, Seyfettlıa ltq, 

-- ...... ı.r ..... erkek -
leri cephede. Kana MM bile ..._ 
rf7tMlea kara onlnuaa pçmit. 1-
Ji ki .... litmetlia!. 

Komi._ stildi: 

- Kmım ltenim Plecek vaktia 
~ti. Yq altlDlf lld. Muharelte 
~kmasa74ı artık tekaüt Wle • 
Mılerdi!. 

- SaJıl .. ba. s. llört het ,... 1-
..... epeyi P'ktü.a. Beni ltura1a 
ptirdilin pee karakoldu sık • 
tm yürilrken ulwulaa yetlfellll-
1ordum. Ö,-le tiç, i7le ullam 

1tlriİ7 - kL 

Aramızda ne acaip 
tipler yaşıyor 1 

Bir paşazade vardı ki, az zamanda 
s cilli bir hırsız olmuştu 

ve :engin bir a len 
zar ta .} Je öğun J u-
nu da oy leyey hır pa azade i-
dı. Uzun senel gıo~ em t k 

Onu adlıye kor dıOr nun kan -
pelerınden btrinı er nde, ya -
nında sefil, kı afetStZ ma nunlarla, 
Jandarma m azası, alt n a o -
tururken .,erdujürn zaınan ırkil
ctim. Yme üstiibaş temiz, yine be
tibenzı kanlı, -y ıne amekıka dı tı
raşlı, yine papyon kravatlı idi 
Gözhiğünun altından etrafm1 :rü
aışunde , • d ta b r v adeta 
bir hakimi) et vard Yanındaki se
fil maznunlarla konuşuPken de, 
edas nda bir bakım yet eriliyor -
du Onlar, buna, hurmet ediyor gi
biydiler .. 

Evvela gidıp lronuşmakla Jııo -
nuşmmnak arasında tereddüt et -
tim. Tenyüztıne donup gıtmek m: 
lizımdı... Gid1p cgeçmı olsun• 
demek mi?, 

Ben rn bu tereddüt vakfemde, 
gözgrize geldik En ı i:ın uydu: 
Hareketimi onun hareketme uy -
durmak; o işınahk ederse konuş
mak, aldu ış etme7.1e, aldıımayıp 
yürümek ..• 

İçten bir tebessu.:mle gulup sol 
eliyle iri camlı ıbağa gözlugunü dü· 
zeltirken, ayağa kalktı. Ben de ~ 
na oobru yünidum. Elımı ııkacak· 
ti. Ben de elimi uzatıyordum. Jan
clarma; 

- Olniaz.. Yaıiakl dedı lMım, 
pek sokulma. Bıraz uzak dur!. 

Bir admı gen ~diım. o da, 
llalktığı yere otumu. 

- Geçmif olsun, Servet .• de • 
6n. Hayır ola? 

- Sorma! dedi Sonna ... Bir if· 
tiraya uğradım k bir aydır, pi
rincin taşını. ay•lamrya ulraşı • 
JOl'Ulll. 

- Naaıl oldu?. Ne iftıraa? 
- Oruını, .karışt nna ı. 
Anladım ki, söylemek i9t.emi • 

,or. Üstelemedim ... 
- Neredesin? Nasılsan? Ilı', 

fUJldan bundan komıştuk. 
Eski vakarına zerrece halel gel

memişti; ney&e oydu. Hal ve hare
katını yahut, eski tabınle. harekat 
ve sekenatım fazlaca gıözaltmda 

bulundurmak ayıp olurdu. Pek u
zun kt>m..-ıadı.k: .. Tekrar •geç
miş olstMh dey&p gittim. 

Ben, adliye muhabırı. JW.nm .ga
vanuzına ehemmiyet vemrlyen -
lere veya bilnıiyenlere göre de, 
adliye muhbirıynn Allah billr, ad
liye memurlar nıdan fazla adlıyeye 
gider gelirim. Çünkü cumartesi 
ve pazar gunlerı de nobetçı mah· 
kemelere ulrar m Yanı, 9u u de
mek termı ki adli~e bın ı, her 
Allahın g nu ugra md r: Hulasa 

te bu ebeplerden dolayı,. ona, 

Anıma seni bu ) a ıetirdiji 
utt ne İ) i et1111f1m değil lllİ'. 

Genç kadılllD yuzu birden ıu.,. 
Jumu.zı oldu. Vtanıaç titrek blr 
sesle b11 sözü karpladı: 

İ)'iliiiaizi heı,.Jı111UZ1 illba
dye kadar unutnuyacaiım. Bura-

artık benim ken4i evim IİW· 
Biç ltir yaı.aacıhk duyma.yen& 
Baaımefendi ile kar41et liWJ& 
Gin .. keHi~-L~ 
bnwwlaa ÇJknut lilai .m,. . 
na. 

Ve.. lnmMla im ....,.. ...-, 
a&lerl ....., lltem-. Wle .... . 
larmüaWr ...... ...... 

- AcaN \eaim ltdJr•m .. .a
n?. 

Komiler ...t •lr Mhfla ._ 
kaduun akleıl lçbae 1taka: 

- Ona -t. O lhlerial " • 
.. ülıaa ıetiNiiia ... 4brı• 
rüatm blpeu 

...,., -- lçla .... .., 
ldlüWr ... , -- ... 

nanm n z, ·a t ıın 

par al ağmı sorm m; b r 
det kendı l para bilıne

den çalışır m Ancak hafta ft')'a 

• başında o enırım. 

t te onun ı n bu ıftıranın oe 
oldugunu uzun zaman ö eme-
dim H t ·, duşunmedmı 
Tesaduflerın ne garabe en var 

Bu söylediğim, bir kaç sen lik hA· 
dısedır Geçen gün bir mecliste 
konuşuh l'ken lAflafı açtı. !şı, ga
rıp ve mara cunimlere, una bo-
na da) nd fod tan dtğımız 
bir su:eı h vardı.. 

- Size dedi, tuhaf ıbır vak'a an
latayım: Pa d Servet vardU' 
Bu meşhur paşa ardan bırınm to
runu, ~ine maruf Nmnu paşanın 
oğludur. Bakınız, b'r gün ne yap
Dl1'!. Bir devlet idaresıne gitm.Jt. 
O gun, daırenin müdürü orada 
yolmıuş. Tabii, bunu bilı) or. Mü
dürün ismini de .bilıyor K l ı., lar
yafeti düzgı.in .Yüksekten, Amıra-. 
ten adeti . 'Müdurun odacısına, 

müdürün ismını soyliyerek ve ga-
1et Amirane: 

- l'ethi nerede?. Demiş. Odacr. 
- BugOn telmedl efendim,-· 

cevap verznit. BerlJd: 
- Öyleyae, odayı av. .. kart 

yazıp bırakayım dtım.İf. 
Odacı, pek mühim bır meYkl A

hl>i adam zannederek: 
- Buyurunuz efendim, cMıyıp 

kapıyı açmııış. 

Servet, yazıhanenın batma aeg
mtş .•. Kaşla goz arasında, yuJiıa. 

nenin gözünde müdürün, alth üat
lü, damaklı, takma fakat altın dit
lerile orada bul~ saat. doJıma 
kalem ve saire gibi epey evayı a
fll'DllŞ· Tllbii, odacı, Arap harfle • 
rile okumak bilmıyor. Arap harf
lerile de şu mektubu yamııt w 
mudüre venhnek uzere btralmut· 

cMuhterem« müdür bey zıye

retinıze geldim .. ZabıAlinlzi ma -
karnınızda bulamadım Eğer bul
saydım, uzerinbden h riıangi kıy· 

metli eşyanmian birini alacak.ta. 
Bulamadığım içın, yazıhanen.bıde 

bulduğum yükte hafif, pahada a
ğır ayı hitıra olarak aeklaımık 
uzere lıyoru:m. SelAmlar efenıti& 
1m.z Y enı Fantoma • 

Tabıi ertesi aun mudur dair. 
(Devcımı 6 ıncı ıcıyfaü) 

tırladun.. O vakittenberi ~ bibd
yoruz, oldii mü, .. mı7 

Komiler daha dik, ...._ lld 
aiyledi: 

- Ne oldu, ohtu. Oalana ....... 
nl sen brakolda hıraktaa, çık-. 
Bir 41aha hatırlamak. ....... a
raştırmak yok!. 

Genç kadıa lto1nuaa ltllltlı 
- Evet. Bea de tiyle pptaı. 
Ve.. bir ehde tlalaa ll>'lı• 
-ÖJle1a.., ...... 
Komilen 

- .&nueaalm-
DiJ'9 kaalma ~ ...... .. 

....... ft' ...... ... 

la,.,...._"'" lMllıes• 
-BaJ41 ...... 

........... 11171' a4111111-•a ..... 
DMl.0-. .... .. 
-Peki .. ....... ...... ~ 
Gınnl'r&ı •• DIJe,...... ... ...,_ .... e-. .. ı i• 

...... 11u,.ı., " ....... 

.. ,,..._, eiklJetler, tmz= 
nller ve mtltklllls 

rumuzu a m acaat arını rıea _. 
derim,.. 

GELEN MEKTUPLAR 
Bay C 1t -

iki G peden ki t. 
tanbul b k postaneden pGltaJa 
wrilm mektubunua daha ael· 
miftir Bunları da !atfen aldırma

m 

-.mıu ıenç bir 
IUUllJDO-. 

anyorua. .. 
bıraz Kamat • 

klr b te rmyım. M terem 
tf ahlplerinin cSon TeJcraf Raik 
eütunu Muzaff r adresine 1llek • 
tupla mOracaatlanm rica eder w 
lMuflanna flmd den t ür .,. 
lerim 

KARI KOCA KAPıctl·IK 
ARIYORLAR 

18 yapnda kur azar b ıent 
kar e bir ik ka ılık a-
rama dır Bu K. O ,. 
müracaatları rJca olunur 

lda ........ , ...... u: 
- Ne1di • karüola p'd'lla ..... ..... s.... ............. .............. ~ 

Yizilaenr~edellcllli,ea• 
................... Wr ... -
.W..1. 
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~!1'~~--~"-~ii~K~A~E~·IJI YILBAŞI MUZİBLİCi] D~niz F~d~i·:•Gi 
-- - ... ,, 

SABRJPOYRAZI l J b l OSMANLl-ITALYAHARBINDETRAB~LIS. . •. Aya vasi i nin pencere ve aca ar- GARB ve ADALAR MUHAREBESi 

'Yazan: Mahmut Yesari 1 dan att·ığı kıymetli hediyeler 
c.,niye, koca&ını çok severdi. 

İtalyanlar, bir tabya hatasına düştüler 
16 teşrinievvel sabahı, f&fakla 

beraber başlıyan İtalyan taarruzu, 
kesif bir topçu ateşi altuıda bil -
hassa me.-kezden Bumilyana ve 
Vadii Meeeneyn istikametine doğ
nı inkişafa yüz tutmu,tu. 

ei kalmak istemiyen yüzbaşı Şe'!" 
ki de firarileri takip ederek Bu • 
milyane Yahalarma kadar kova -
ladı . .Mevcndii sekiz yiize varan 
dokmııncu Floransa ala) ındaıı 
kaçıp Bumilyane~:e gelmeğc mu
vaffak olanlar ancak seksen kişi· 
den ibaretti, 

Çünkü, Sabri Poyraz, kadınluın 
istediği bütün medyetlere malik • 
ıi. Kuzu ıibi, neriye çeker""n o • 
raya gider, brmcaya basmu, et
liye sütliye karışın-, •iın var, di
li yok bir adamdı. 

cevriye kocasmın bir huyundan 
yaka silkiyordu. Sabri Poyrazın, 
Eltonomiııin E sinden haberi yok
ta. Öylelerine eli açık denmez, tam 
ırıanasile müsrif denirdi. Ceniye 
de, eocasının zıddına, yumnığunu 
bir taraftan sıkar, bir taraftan, 
~pli arar bir kadındı. Böyleleriııe 
de eli sıkı denmez; düpedüz cimri, 
denirdi. 

Sabri Poyraz, bir gün turfanda 
hir meyva ve yahut bir sebze gö
rür, canı çeker, alınlı. Fakat evin 
kapısından girerken de yüreğini 
titremeler alırdı. 

Karısı, gözlerini devirerek hü
tum e<krdi: 

- Yiııe kimbilir ne kadar para 
•erdin?. Sus .. Senin sözüne inan
nır mıyım?. Ben hiddetlenmiye -
yim diye, mahsus ucuz gösterir -
•İn. Hastaya ilaç olsa, insan, biraz 
ditşünür. Ne oluyorsun, nefesin mi 
pkıyordu?. 

Sabri Poyraz, boynunu büker, 
kansının yorulmasını bekliyerek 
bütün sabn ve tevekkülii ile küs 

küs dinlerdi. 
Cevriye kocaSJnın israfının önü

ne geçmek için bir çok tedbirler 
düşünmüştü. Sabri Poyraz, aylı • 
tını alır almaz, getiriyor, karısının 
aveuna sayıyor ve Cevriyenin iz. 
ııi olnıadan on para sarfe.demiyor
du. 

Şayet, yanılıp d sarfedecek ol
oa, artık luyauıetler kopuyor ve 
Cevriyenin çenesi mükemmel a
yar edilmiş bir makine gibi, hiç 
durmadan ıllnlenmedeu, giinler<e 
işliyor, ltftyerdu. Cevriye, kocası
nm ıetird.iif parayı hemen taksim 
ediyordu. Kasabın, bakkıılın, süt
çünün, ekmekçinin hesaplan çıka
rılıyor; Sabri Poyrazın &iindelik 
tütün ve tramvay paraları ayrılı
yordn. 

Sabri Poyraz, h4'r sabah, karı<ın
•an, ~ndeliğini alıyor, küs kiis 
işine gidiyordu. 

Gelgeleli.m, Sabri Poyraz da, gö
riindıiğü llJıi değildi; yere bakan 
~1irek yakanlardandı. Yaşı, kırkı 

hayli geçmit olmasına rağmen, 

gönlü terütaze idi. Sokakta ıordü- 1 
ğü gÜ7.el kurlınlara bakarken, gö - •I 

giı' geçiri) ordu: 
- Bunların da sahipleri ,·ardır 

elbetıe ... 
Daha fazla hayale dalıp fazla 

nılitee.ssir olmamak için~ gözlerini 
baska taraflara çevirerek a\·unu -
) ordu. Her giin geçtiği yol üzerin
de bir gazino ve o gazinoda da bir 
kız gar.on yardı. Sabri Poyraz, iş· 
lf' hu kıza bitiyordu. Kız da bitil
miyect'k gilıi değildi. Kc>ik kıvır 
kıvır koyu kestane saçlar. tahrilli 
koyu ela gözler, siiliin gibi boy -
ks.. 

Sabri Po3 raz, gazinoya )·aklaşır-

lı.en ,adımlarını ağı.rla§tırıyor ;e 
.,,,k tatlı bir fllMIP içiyormuş gibi 
içi kyıhı bayıla kızı seyrediyordu. 

Gazino, ıet açıldığı için, sabah
ları kızı giiremiyordu. Llikin, alı.

pmları, pzinoda bir alıbap arı

yormu§ gibi, açık kapıda. içeriye 
bakıyordu. 

Ah, ne olurdu, bir gün, bir tek 
gün, " gazi•oya girebilse; o şulıun 

elinden şekeri bol bir kahve içse! 
Ümit deii:il, lıayal diinyası!. 

Çünkü, karlil, göğı.tine dokunu -
yor, diye, onu ikl giindc bir paket 

cigara içmeğe mecbur etmişti. Sab
ri Poı-raz. eigara parasından iktı

sat ederek gazinoya giremezdi. İşi 
ile evi arasındaki yol uzun oldu
ğu için, yüriinıeyi de göze alamaz

ılı. Çünkii sabahları, tramvaya bin
mese~ işine; akşamları yüriin-ıek 

istese, eve geç kalırdı. Başka kı
ııacağı masraf da yohlıı ki ... 

Sabri Po~·raz .düşi.iniiyor, diişö
nüyor, hiçbir çare bulamıyordu. 

Arkadaşları, oııun k:ılıbıklığını 

bildikleri için, borç vermezlerdi. 
O da bunu hissettiği için değil. ap

açık bildiği için kimseden borç is
temeyi hatırına getirmiyordu. 

Arasıra karısı, ona para verir, 
ötebtti ısmarlardı .Sabri Poyraz, 
işi bileye, kurnazlı~a döktii. Fiatı 
fazla göstcri)or ve böylelikle bir 
kaç kuruş tırtıklıyordu. Bu, para, 
nihayet kendi alnının !erile ka -
zandığı para idi. Saptığı hile yolu, 
hırsızlık sayıln1azdı. 

Bu kurnazlık. on un göziinii aç
nıştı. Neyin. nerede daha ucuza a
lınabileceğini sordu, ara<lı, öğ • 
rendi ve iki kuruş artırabilmek i
çin taban tepmediği yerler kal -

madı. 
Çok yorıılmn~tu amma, eninde 

soniında muradına ermiş. bir ay 

içinde, kendi bel31 parasından beş 
lira çalmıştı. 

Biriktirdiği paraları, bedrum -
deki gömiilii su kiipiinün ~'Anın .. 
daki taşın altına •aklaını~tı. Küpte 
.. u yoktu. Cevriye de, fareden ~ok 
korktuğu için bodruma hiç inmi -
yordu .Artık, oradan emin yer o
lamazdı, 

* Pazar sabahı, «paracığını > Nlr· 
fetmeğc niyetli idi. Fakat, hiç te
Hiş göstermedi. Karısının kom • 
şuya gitmesini bekledi. O gittik • 
ten sonra. yüreği raı-parak mab .. 
zene indi \'e tası ],aldırdı. 

. . . . !? 
Para, )·oktu?!. 

O dakikacla, gii1.lt-rinin önünde 
şimşekler ~andı, söndii; kulakla -
rında gökl(iirleıııesi gibi sesler duy
du. Önce. •imşeklcr yandığını, son
ra çıldırdıgını sandı. 

Bodrumun kiif kokan ıslak ha
vası onu, büsbiitüıı boğacaktı. Çık
tı ve o hızla gi~·indi ve sokağa fır
ladı. Artık gözii dönnıiiı;:fii. hastığı 
yeri görmüyordu. 

* C.-vriye. öğleye doğru komşu -

YAVUZ SULTAN SELiM 
Hal·felf!r Diyarında 

88 \'E'un: M. SAMI KARAVEL 

Diğer bir tebside büyük bir ıürahi 
Büvük meyhiilleler sokağı de-

11ıien bir yere geldik. Sokak iki 
mu.rak boyunda dar bır yerdi. Sağ
da solda pis ve dolambaçlı llDlkak
lar vardı. 

Sait kı.ırşun! renkte boyammiJ 
bir evin kapısından geçerken şun
lan söyledi: 

- İşte bu ev, dünyanın en hi
Jekiır bir adamının oturduğu eT
dir. 

Dolaştığunız yer, sahile çok ya· 
kındı. Adeta bu piı; ve alçak ev
lerin damından yelken gemilerinin 
direkleri ııôzfıkiiyordu 

Hilekar herifin kApıaın.ı çalan 
Saıt bağırdı: 

-Aç!. 

K~pı açıldı. Büyük ib<r avludan 
geçtikten sonra bır balı.çeye dahil 

oklıuk. Bahçenin ortasında gayet 
gıii2el bey az boy alı bir l<öşlriin her 
tarafı çiçclder le süslenmişti. 

Köşkten içeri girdik. Yu.kan ka

ta ç.tiik. Büyük bir aal<ına gi:rdi.k. 

Salon fevk91Bde mü.kemmeldi Bu 

derece mükemmel ııalon hayatım
da gör.ıneınişüm. 

1alt ~ biriııin üzerine 

Anadolulu Rumlar, yılhaşı ge -

cel€ri evlerin pencerelerinden, ha .. 
calarından birbirlerine torbalarla, 

paketlerle sepetlnle bir takını h.e- 1 
dlyeler atarlar. Bu hedıyeler uzum., 

incir, fındık. ceviz, badem, pestil, 
dut ve armut, cevizli sucuk filan 

grbi §eylerdir. Anadolulu Rumlar 
bu adetlerini ekseriya İstanbulda 

da yaparlar. Fakat, muzibin biri, 
bunun en antikasını geçen yıl yap

mı:ıtı. Edırııekapı taraflarında Ha
cı Manol isminde muzipliği çok se·/ 

V<'n bir adam vardır. Bu tuıuvor, 
geçen yılbaşı günü evde dlktirmış 

oldu:ğu iizert çuvaldan bir torba

nın içine gündüzden beş, on lahana 

1 
koçanı beş, on pırasa sapı, birkaç 

mars.k kömür, biraz odun yongası. 
birkaç torik kafası dokluruyor ve 
akşam ortalık karardıktan sonra 

bunları gö:L.rüp o civarda bakkal

lık yapan İncesulu Anastasın evi-

dan dönmii~tii. Koeasını evde bu
lamayınca dişlerini gıcırdattı: 

- Benden izinsiz savuşmuş, mu
sibet!. 

Dedi ve hemen eofraya oturdu, 
yemeğini yedi; kalan yemekleri de 

teldolaba kilitledi ve tekrar kom
şulara gitti, geç vakitlere kadar 
Juımşn ~u dolaştı. 

Gün kararırken komşular, Cev
riyeyi telaşla arıyorlardı: 

- Cevriyecitlın, evinizin önü 
mahşer gibi .. Git, bak!. 

Cevriye, hemen ıokağa çıktı, 

evine doğru yürüdü. Komşulanıa 

.&.djld..,i 41oiru. ~ avia. önü.ad. 

bekçi, ~!isler ve bir yığın hallr. 
ltirikırıişti. Cevriye, kalababğı yar

dı ve polislere sordu: 

- Ne nr! Eviıniıa ötıiiude ı>iye 
roplaadHlız? 

- Bu evin sahibi si~ :ıniııiniz? 

- Benim. Ne olmuş?. 

Polisler, ııedye içinde uzatılmış 
yatan Sabri Poyruı ııösterdiler: 

- Ceplerindeki adresten evinin 
burası olduğunu anladık. Buraya 

getirdik. 

Cevriye merakla ııerdu: 
- Ne t>lm~?. 
_ Koeanız, dalgın dalgın gider

ken tramvay çarpmış. İlk teda -

visi yapıldı. getirdik. Artık, siz, ba
karsımı:. Hastanelik işi yok. 

Cevriye, iğildi, sedyede yatau 
kocasına baktı ve saçlarını yola -
rak bir çığlık kopardı: 

_ Eyvahlar olsun, şunnn haline 

bakın. 

Felaketzede kadına, herkes, •· 
cıyordu. Ceniye, doğruldu di!jle -
rini sıkarak baykırd1: 

- Yeni esvabını giymiş musi
bet.. Ceketin kolları, pan.talon par

ça parça olmuş.. A dostlar, ne bu 

başımJZa gelenler!. Şimdi bu yep
yeni esvaba, eskieiler bile en pa
ra vermezler!. 

oturmuş, fevkalade temız giyin
miş bır adama hitaben: 

- Sabahlar hayrolsnn! İhtiyar 
dolandırıcı!. 

Dedı ve: 

_ İ§te sana zeWı: etmek için ar
kadaşlar getirdım. E,ğer ıtaat.viz

lik eder veya bırşey çalııraan "°n
rıı. kafanı yok bil!. 

İıbtıyar hiç kızmadı, bım yerden 

..,Jaml:ı:y arak: 
_ Hoş geldın11, sel'a1'ır geld'miz 

ağalar!. 

Dedi ve: 
_ Evimi şe.-efiesıdlldlııiz.. Da

ha ilk defa olarak geliy.onunu.z de

lil ımi?. 
Diye ııaklııha:nlı:ıt y~ordu. 

Sonra ilave etti: 
_ Eminim ki daha yemıel< ye • 

meınİi"inizdir?. 
Saıt bağll"arak: 

- Ulan kôpoğlu, biz ö:Yle fare 
w kertenkele yiyip senin gi.bi bay
ram günlerini ekmek peynirle ge

cireın :irmenilerden dei!li.z. 

1 
Yazan: 1 

OS!UAN c_Ei\IAL li.AYulLI 

nin bahçesinden içeriye atıyor. 
Neden sonra bacadan ocağa düş

müş olan bu torbayı sevinçle alan 
anastas çoluğunun çocuğunun ya· 

nında ve tatlı bir ümit içinde tor· 
bayı açınca hoo.1 bir kahkaha salı

veriyor, hem kız;yor, hem de bu 
işin Hacı Manol tarafından yapıl

dığını anlı.varak kendi kendine 

'öyleniyor: 1 
Thekkeli dememi>;kr: 

1 
Gülme komşuna •. gelır ba~ına! ı 
Dive ... Tevekkelı dememışler: 
B; dünya etme. bulma dünyası! 1 

Diye ... Onun kendi kendine böy-
le :;öylenmesindcn çoluk çocuğu 

pek bir şe,·l~r anlamıyorlarsa da 
işin iç yüzü ertesi gün mahalle 
kahvesinde meydana çıkıyor. Er
tesi gün Raci Manol. elinde bey
girlerin yem torb"sı.ıa benziyen 

küçük bir çuval torha ile kahve -

den içeriye giriyor ve kahvedekiler/1 
ona soruyorlar: 

- Vay Raci ağa, ne o el~ki 
torba, ne var içinde onun? 

Haci Manol gülerek cevap ve -
riy«: 

- Ne olacak Ayas VasiHyosun 
dfuı ~ki hediyesi! 

İşin aslmı bilenler, ik:ıs kıs gü -
lerek: 

- Hele aç balı.alım, ne varın~ 
içinde? 

- Ne demek iatiyocsun ımla.ma
d>m! 

- Noel babanın dün gece baca-
dan attığı hedlyeyj almadın mı? 

- Aldım sana ne? 

- Ne idi o hediyeler hakayını? 

- Ne ise ne, sana ne? 
- Saklama, söyle, ne idi on-

lar? 

Tam bu aralık içeriye, Yerasi -
mos isminde ve bunlardan daha 
antik<. bir:, elinde çuvaldan bir 
torba ile dalıyor ve dalmasile bir
likte torba~ ı Haci Manolla Anas -
tasın arasına bırak~rak: 

- Bu torba diyor, ikinizden bi -

rine ait olacak .. Bek~inin yanlış 

tıırifi üzerine Nuel baba getirip bi
zim penrer<'den ;,-eriye atmış .. Ben 
lınram kabul etmem .. Alın malı -
n1zı! 

Kah,·edekile:r bir de torba\·ı a
çınca ne görsC"ler bc:ğenirsiniz? 

be.ş. on lahana koı;anı, beş on pı· 
rasa sapı, birkac n-ıarsık kömür, 
biraz odun yongası, bir!<a~ torıp 

başı. .. 

Meğerse Anastas kenrii bacasın
dan atılmış olan bu yılbaşı hediye-

lerini telrrar torbava doldurarak 
götüıiip Yerasimosun pencere -
sinden içeriye atmamış mı? 

İşte size yJlbaşı muzipliklerind-en 
birkaç nümune ... A<ıaba dün gece 
de daha hunun gibi kl:mbilir ne 
muziplikler oldu? 

OSMAN CEMAL KAYGıLI 

Daha esas kuvvetler Bumilyane 
~şmelerine varmadan daf<uzuncu 
mızraklı Floransa siivari alayı bir 
de süvari bataryasile takviye e
dilmiş olduğu halde Mecenneyn 
vadisine inmiş, fakat burada Türk 
kt'alarmın ileri karakollarile kar
şılaşmıştı. 

Boş bir sabada biç mnka~emet 
görmeden bir giinliik ilerleyişin 

şevkile gitzleri kararan \'e kendi
lerini iş görecek bir kuvvet sayan 
İtalyan süvarileri Türk ileri ka
rakollarına taarruza ba~ladılar. 

İleri karakol postalar hattın • 
dan hö!iik merkezine uçurulan ha
berle ital~·an sih·arileriniıı taar -
rmm bildirilince, ileri karakol bö
lüğii kumandanı yi.izbnşı Abdiil-

. lah Şe,·ki kar~kol mıntakasında 
tertibat almı ·, hiıdise)•i de kendi 
taburuna. orodan do Tiirk karar
gahına haber vermişti. 

İtalyanların şımarık hareketleri 
ve başıboş ilerleyisleri. bilhassa 
cephenin yaln1z merkez kısmında 

bir sarkışla bii~·iik bir tabiye ha
tasına düşmeleri artık kiicük Türk 

kıt'alannın geri çekilmelerine im
kan bırakmıyordu. 

Raci Manol torhayı b~ğı e
dince kahvede bir kahkahadır ko
Jı!!YOr. Çiinkü torbanın içinden or· 
taya birkaç kilo arpa, kepek, mlflU', 

• Şehzade başı ---
Yiizbaşı Şevki, taburdan gelecek 

emri beklemeden böliiğünii tiiıbiye 

sahasına getirmiş, sabahın ilk 
saatlerinde ileri karakolun pos -

talar battıııa taarnııa başlıyan 

düşmanı yirmi kişilik bir muha
rebe ırrupilP '1u hattn oyahyarak 

bölüğün diğer aksamile diişmanın 
sol cenahı gerilerine sarkmı , bir 

FERAH 
yulaf dökülüyor. 1 Sinemada Telefon: 21359 

Büyük fedakirlıldarla yalnız buçuk saat sonra önlerindeki bir 
Daha sonra bakkal Anastas da siııemamwia kaç Türk askerini hala s<;ktüre -

kahveye damlıyor. Fakat, onun <!-

1 •. iKı" GO"" NÜL ıniyen düşman siivari alayı ihata lind.e torba, morba yoktur. Ken-
edildiğini görmiiş, telaş ve heye -

disi, kahvenin ortasına dökülmüş f i ~ OLUNCA canla ne yapacağını §l'ŞıTmıştı. 
olan arpalaTı, kepekleri, llllSırlan, DANİELL DARİEUX _ Saat dokuz bıı~ıtkta başlıyan 
yıılatlan daha görmeden Haci Mıı- JEAN KİEPURA 1 Türk böliiğiinün diişnıan siivari a-
nol ona bunları göstererek Anas- la"ına )'andan ,.e !!criden taarruzu 

nuı etn8alsiz fihui , ~ 
tasın bir akşam evvelki sözle.rini sür'atle inkişaf etti. Ellerindeki 
tekrarlıyor: 2 • ŞANGHA Y silah kullanmak becerikliliğinden 

- Tevekkeli dememişie:r: y ANI YOR bile mahrum br.hınan İtalyan sii-
Oiilme ko~a, gelir başına! BORİS KARLOF varileri mızraklarını bir tarafa, 
Diye ... Tevekkeli dem~ler: ) 3 _ PA.RAMUNT en 800 tiifeklerini diğer tarafa savurarak 
Bu dünya etme, bulma dunyaS<'ll ı ı darınadağıııık bir paniğe dtiştii -
Diye ... Anastas sanki meseleyı dünya havadi81eri 

1 •••••• ,ımn•allilıi er. anlamamış gi.bi soruyor: TÜRKÇE ı Dokuzuncu Flora.;sa sii\'ari ala-

SÜMER • 
sıneması 

-Yılb&Jı ınünasebetile BUGÜN matinelerden itibaren 
2 Süper film birden takdim ediyor: 

DEANNA 
DURBİN'in 

Senenin harika filmi 

PİERRE BLA.NCHARD 
ve RENEE St. GYR'in 

aeoıenin fiansız şaheseri 

• yı daha taarruzun ilk saatinde uğ
radığı bu hezimetin deh~etinden 

yedeklerin (1) bulunduğu noktaya 
ı dahi varanıadan Buınilyane isti • 
! kametine ka~mağa koyuldular. A-
1 !ayın bütiiıı liayvaııları, mızrakla-
r rı ,nıulhak bataryanın topları Tiirk 
bölüğünün eline g•<;ti, İtalyan sü
varilerinin yaya kat;t';ı1arına seyir-

Bumilyaneye inmiş olan Floran• 
sa fırkasının kısmı kiillisi karşı • 
ınnda Türk bölüğü takibe nihayet 

vermek mecburiyetinde kaldı. 

Kendi taburu tarafından da tak -

viye edilen bu bir avuç kahrama
nın teşkil ettiği bölük, düşmanın 
piyade alayları bulunan Bumil

yanenin karşısnıda mevzic girerek 
Aziziyeden \ 'erilecek enırc inti • 
zaren zafer şenlikleri jçinde 1'rab
lns kapılarına da~·anmış bulunu • 
yordu. 

İmha edilen İlal; an siivari ala
yının bıraktığı hayvanlar, silılh, 

cephane, lop ve mızraklarla esir> 
ler o giin Azizi;·ere getirildi. ital. 
yanların Trablustaki masum hal 

kı kurşuna dizmek, süngüleınel 

gibi vicdana sığın,; an hareketle • 
riııe karşı yaralı csidere tedavi 
tatbikatuıa ba~laudı. Toplu ola -

rak ilk esir kafilesi teşkil eden İ· 

talyan süvarileri Aıiziyede le•İf 

olunan iisera garnizununa nakle

dilerek nezaret altına alındılar. 

Bu haber Trnblusa vardığı za
man General Kanova çılğma dön
müş; 

- Bu yanlıştır .. Muhakkak şu 

haberde doğru olını~·an n-0ktalaı 

me\·cut!. 

Baykırışile intikam tasa,·vurla· 
rına kapılmıştı. 

Elindeki üç fırkalık kuvveti, İ
talyan kıın•etini bir varlk adde • 
den Kanova biiyük taarruz hazır-

lıklarına koyuldu. ---ı 
9. Floransa siivari alayının in

hizaınından sonra, Bıımil) ane 
mıntakasmda tccssiis eden cep • 
benin ilk hatları diğer cenahlar
daki fırkalardan çekilen kuvvd
lerle de takviye ediliyordu. 

Bütün bu harekatı ve düşmanın 
faaliyetini dakikası dakikasına ha· 

her alan Türk karargahı ise diiş
man ku•·vetlerinin merkezi sık -

!etini ortaya naklettiğini hesap • 
lıyarak taarruza geçtikleri tak
dirde nasıl mukabele edeceğini 
çoktan tesbit etmişti. 

(Devamı var) 

(1) Süvari kı.t'aları harp için 

(yaya muharebe) ye indikleri za· 

man hayvanlar nı mestur bir nok

tada bıralo:rlar. Bu hayvan ooplıı· 

!uğuna (alayın yedekleriı denili· 
yor. R. Y. 

i L K A Ş K 1 ı Bir Kış Gecesi 
•••ma•P'Tanıanıeıı ~eni bir bale ifrağ edilen.._ıı•-•••• 

Ş A · ~ (Eski Ekler) SİNEMASINDA 

Bu miistesna fırsaLlan i•tifaile ediniz, l 1 

İhtiyar hemeıl. cevap verdi: 

- Aziz ve yüksek §<>Nfli ağam!. 

Ben de karnınız acı.kıınnştıır d:iye 
emirleriniz.ı beklişonıım. Şimdi 

getirirler ağam!. 

~uğu yerden ellerini lıiıılıi
rine vurdu. Biraz 80l'lra ttZWl saç
lı, ayağında şişkın ve i§lemeli bir 
terlik, ii7erinde fevkalMe llğl1" iş
lemeli bir k.ı.mttıştan potur ve en
tari giynıiıj genç bır adam lt&pldan 
içeri girdi. 

İhtiyar bu ll""Cin kulağına bir· 
şeyle!' fmıJda<lı. Bir harem ağa.si 

Arap da içeri tıirdi. Bumın arlta -
91ndan da bir diğer Arap elindle 
bir halı ile geldi. Sal.onun boyun
ca yere serdi. 

thtiyar minderleri yere dizi -
Jl'Or ve genç adem da ııaça:k:lı ~
malı ipek ve sarı çizgili bir ı;ofra 

bezini koymağa çalışıyoıdlı. Bu -
nıın üzerine tepsiyi yerleşfudiler. 

Bu sırada tunçtan zarif sarflar i
çine kıonmuş çin; fincanlar, ibi.iyüık 

bir ,eilınüş l;epıinin iciııe dizilınili 

olduğu halde hlımetçinin elinde, 
odaya geldi. 
Diğer bir tep&inuı içinde de bü· 

yük bir sürahi şarap ve yine tunç
tan yapılmış :işlemeli ka<lehler 
v.ırdı. 

Şarap tepsiginin içinde zeytiıı, 
peynir, balık ~ havyar, 
t:ıı:rşu, tuzlu halılı: ve akla gelmedik 
bir 91* Yemekler dolu idi. 

Hatta, bu !Y'iyeceklerin iç:inde 
meml.eketimlzden 'lwıık: yerleı>desı 
gelmiş şey l.er var<U. 

Bize rehberlik eden arbd8f iilı: 
~eıa yemeğe elini \&attı, Sıoora 
bize dönerek: 

- Haydi makine gibi yiyiniz 
~lar!. dedi. Yeıneiı: vaktine 
kadar bir iki fBl'llP, bir iıki çerez 
)"!mek iyi<lir. lştiha~ açıhn.ııı o
lur. 

Teps:id~ §ilrabı ikişer defa al
dıJrtan GC>Dra bi1ımi§ti. Ev &ehi'bi 
hizmetçiye el vurarak prap dol
Frmesmı. emretti. 

Dün alqanı gösterilen GUSTA V FLAUBERT"in romanından 
iktibas edilen 

MADAM POV. A R 1 
~ahescrini Jaralan debakar Yıldıı. 

POLA NEGRI 
Emsalsiz bir muvaffakiyet kazanmıştır. ---· 

ÇENBERllT AŞ Sinemasında 
Bugün matinelttden itibaren 

Emsali göriilmemişmuazzam Program 
1- Senenin en lı.ıymetli filmlerinden 

Okyanos Bekçileri 
BANDOLPB SCOTT - FRAN CES DEE - RALPH BELLAMY 
2 - AŞK MANEVRALARI 

Aşk ve ııı.ü:tlk filmi 
ı- Yeni sene ırriinasebetile İ L A V E T E N 
BEYNELMİLEL BtiYtİK VARYETE PROGRAMI 

ZAMBO 

LILI JONSON 

DUO SIHVERS 

PANGALIS • 

Amerikan Zenci 
Parodist ve Gitarist 
Klasik ve akrobatik 

Danslar 
Heyeeanlı Akrobat 

nuınaraları 

Hiırikalı Adam, 
Ventriloğ ve Hokkabaz 
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1 SON24SAA 
içindeki 

-veni yılın 
mes'ut 

talihlileri 

• 
ır 

• r 

l'·ugoslavvada 
büyük iaşe 
sıkıntısı var 

T obruk ve Gazala Siyamda hafif 
meydanları tek- tertip muharebe 

sen• ınahBeıgrad ı (A.A.) - BU ,,,., var
ııulünüıı altı ~On ]cental aç-
dır. Fazla mil<tarda .lhrnCat ve bazı 

. . , yapııması 
madreler üzerinde ihtik~r 
meınlcketin dahill süJdlnunu ihlal e
debileceıc mlişkül bir vazjyet do~
ttı:uştut'. Ba:z:ı muzır unsurlar bu vazı ... 
yeti lstisnıor eda-ek bütilll yugosJa~
Yllda nümayişler ıertib etmişl~ır. 
Hiikiiınet casb ve ihtilclra lı;al'Ş1 . pd
de;ı ı tedbirler alııııy J<ar8E vrnııştir-

Ihtikıı,, Yaııan mı:cılarlll tevkiti bu 
ta llılikarı, Yallan tırıncılaill ıevJdi bU 

raftan bn ırıda maddeleri ııaJ<Jı:.ındA 
::-1'• Usulü tatbik edilecektir· E]aııelt 
bar.,., ikalanıun 15 k!nunusaıılden iti -

~na "'""'7eı. ~irecei!i ve adam ~~ 
ve ~ soo ıranı ekmek verilecegı 
tuza 1ısuı11ıı0n :raJ<ınd• iek-· 

ve l'1lib. d .,,.,.,.... s!l!r-1.eamelttedir • teı>m1l eau=~ ... 
roı sa~ · llııtı mınıa]<a)arda pe$-

saaen • jk•va tabi bulun-
'1lalı:tadır. . "" ~ 

Ruzweltin )eni sözleri 
. beklelliyor 

tınV":~ l (A..\. )- B. JlOOS"Vel-
~ kdtibi lı. EarlY bugiiıll<d 

gazetec;ı.,, topllillt"mda be7"""* 
buluna"'1ı: önümtizdeJti P............ gün4 
~ kongre ;çt;iııı&JJlda. B-
s~ İngiltereye kln1 ile ııarl> 

m-h""1ıi v~ baJdanda ııwrıa
mtı Roie<!en bahset.nesinin uıııJıta
ııı.el ~ sö.Y1em11tir. 

~kandin11 vy ada 
sofuldar 

St'Uıolm 1 (A..A.) _ Stefaniı 
_1skaı.Jiııavyada şiddetli bir se
ğuk ~gası hilküııı sürmektedir. 

İsveç Norveç hududunda kain 
Haer\.Jes eyaletinde terıııomet
re s~ altında 43 dereceye, Stok· 
bolın~ ~ıfırm altında 18 dercceey 

dİi§nı.\tür. 
Bir amyant madeni 

eşfedildi 
MQ ı 1 (.A.A.)- Stefani: Al

madel\ iki kilometrelik mesafe
ıle bir\ıaden amelesi bir Amyant 

~a~'lk~fetmiştir. İki metre de
r~ ık bulunan maden, şakuli 
bır d'\ar halindedir. Madenin 
ııntlu '\ıan 180.000 metre ınıırıob
baı g~!iğinde bir sahayı kap· 
lanıak'iır. 

ltaı, o-Bulgar ticaret 
anlaşma.sı 

Rolll{l (A.A.)- Stcfani: A.yan· 
dan G\nini ile Bulgar murah· 
has heki reisi orta elçi Nikola 
Petzef, . t ·ı ı· tal ya a-

ulgarıs an 1 e 
r'.'5ı~da cari mübadelelerin tan· 
2ıııune · ı ir bir anbşına ınıza a • 
nıışlard1 
_._ Lond l (A.A.) - Bildiı ildiğine ...,.e F A -

Kaınaronununun vnı 
rupası v . S it.fire tipinde 
avcı ta il ba]kı P . 

YY . satın almak üzere 
5000 İngi\ Jer1 .. 1 · ıerdJr 
B ıı.rası teberru e m.ış · 
~ tana ._ .. .,.ız Cameronunun 

mudafaas r .r .ı.a.u-:> 
\ k:UllanJlacaklır. 

r * Berı•· · ili bomb ., 1 (,\.A.) - Dört ıııg z 
ard14 d.. AJman-

yanı.n rn~ tayyaresi un üz rinde 
uçmuş]a~'\ü mıntakalan • 

* ~antı 1 (A.A.)- Cenubi 
Annerika<!ı "\ıO i giliz tica -
ret ılıeyeti. ~~:;:.: Velliugton 
ve arkad ısı 

" .. santiagooda Şilinin gül. ı .bu;;;:ınları ile te-
ıın as e l:nıis ''le 1Jl 

* :ısuh· ir. B. 
(

A Al- D. N. 
ajans bild · 1 "" · 1941 . . . 1 kanunuııanı 
tarıhınde t r. . '-ekleni-
1 . edilınesı " 
en Yen; nı ·k 

1 
ticaret 

kanunu Ve ni kanun a t ka -

nt',11 uı ın rıı :ınuhakenıa gayri 
"'I "YYen b· ivete gırınesı. · _ 
tiı it ttrihe talik edjlın.IŞ 

* 13uda B DahıJ.iy teş~ l (A.A.)- D.N·. · 
e ıı ~ lckelın menf ~ 1. ın.,ın 

q•tıe · te ı, · t-
te Y ~l rıni 4'hdit eden ınahıye 

haçl«r14 "'~, n~tHtiği için 0:~ 
gazetesin; ~ olan Magy 
kapatnıı.şt "" b. .. nıüddetle 

ır. -, gun * Roma . 
Halk ku''lt•· l \A ) stefanı: 

uru "A. - . · 
ve Duçenı.ıı ~ tinin tasvıbı 
. t are . a· 
ıans'nın r~·.. . ile stefanı 
lüğıh~e eski ı, 'ı ın direktör -

fani a ansın,:.... ozlardan sıe -
dırektöru Dr servisleri 

· t · ya · ta· 
yın e "ni~tir to suıJ!erl 

rar bombalandı oluyor 
Kahire, l (A.A.) - Orta şark -

ıı:uvveUeri Jcar-.ırııAJıının tebliği: 
29 - 30 kfuıunuevvel geces~ ıı-

J>ardıınall tayyarelerlmlz Gazala .,. 

TobrUlı: tayyare in ıl salıalarını baur 

bardınlaD ~!erdir. 
Gazalada ~ yangınlar çskx>lt -

Bütün be o t lar hedeflere isabet 
tır. 

eıı;:r~ta iW,.an dafi toplan ııolı: 
-••Aetli bir ateJ açınıı olmalarma rai-
.,...,.. ~ tayyarelerimis 
men. . '----ı- ve~ vazifel6iJrl ,,...........-

d~ '.l'obn1lı: u-;.nde iatikpf 

uçıtJlan da yaplııllllır· b 
Japon • Sovyet alık 

a vlam• anlaşması 
!MO-'kova l (A.A.) - D. N. B. 
·ansı bildiriyor: Japoııya ile ba 
~ avlama ~ası ~ kammu
evvelde biteceJctır. y emdeıı tem -

didi içllı Japoıı1anm J:!~ov.~ .~-
. . :Molotof ve muavınıle ııunıf" 

çsı. !erde bulumnektadır· 1941 mu

~..:kat anlaşma ya1ı:ında imza edi

lecektir. 

yeni sene mesajları 
Londra 1 (A.A.) - Amiral Darlan, 

. aene m(inalebetile ıı"FO!tiği bir 
Y":,jda, Fran51Wın bütün müşkilllm 
;iham edecetl kanaatini izhar ..,.ı.. 
mlF· 

,_lOo~~ 

istihkar eden 
dükkancı 

Evvellı:i gün Babkpazannda 

Tahmis sokağında 1/2 numaralı 
helvacı Salihm dükkimında garip 
b:ir vak'a olmuştur: 

Kağıtçı B. Nusret isminde bir 
vatandaş bu helvacının dükkanına 
giderek 100 paralık helva· iste:ın.if, 

fakat SaHh sert bir tavırla: •- Ben 
100 paralık helva Htmam! ..• diyip 

Huoi, 1 (A.A.) - Havas: 
26, 27, 28 lı:&nunuev-rel tarihlerinde 

hudut muhafaz3SJ"' temin eden ~ 

devriye kollarile Kam!ıoçlular arasnda 
yeni hudut bôd'"'>JeTi olmuştur. Bu bılt
diseler &<m. zamanlar iç.inde cereyan e
den bWlselıınlen daha lıemmiyeisi>ıdir. 

26 l<Anunuevvelde bir Siyam keıılt 

mütrezesi Pl>ipetinin f;lmaliııde bir 
motosiklet koluna bücüm etmiştir. Si

yamhlar müsademe meydanında ilı:isi 

ını.Oay olmel< üze"' 15 öıa ve yaralı bı

rakanolı: tardedilmiştir. Franııızlanmı 

yalnız bir !ı&fil yaralı vanlır. 

Yılbaşı gecesi 
• 
lngiltereye 

akın yapılmadı 
Lottdra 1 (AA) - Eski seneyi 

yeni seneye .bağlı.yan dün gece, 
İngiltere üzerine akın yapılma -

ıı:ruştm. Evvelki gece de akın ya
pılmanuştır. Görünüşe göre h_. 
ların fena gitmesi, Alınan tayya -
relerinin uçmruıına nıı1ni olmakta
dır, 

Yeni •ulh şayiaları 
çıktı 

( l inci sahifeden detıam J 
İııgilterenin sulh müzakerele -

rine gi:rm€si için ilk şart, İtalyan
lar tarafından Arnavutluğun tah
liye edilmesidir. 

Diğer taraftan Y unanistanın söz. 
le değil, fili teminat istemesi de 

' hakkıdır. 

Diğer taraftan bazı ecnebi mah

filler yeni sulh şartlan için şu tel

kinlerdi! buluruna:ktadırlar: 

1 - Alınanyanın eski hudutla

rına <lönm.esi, 2 - Polonya ve Çe
ilı:oslovakyaya muhtariyet \eril -

mesi, 3 - Fransa, Holanda, Nor
veç ve Danirnarkaya iatik\8.llerinin 

iadesi, 4- .Afsas..Loren'in Alınan
yaya iadesi, 5 - Her memlekette 

müşterinin parasını geri çevirmiş
tir!.. B. Nusret Helvanın kilosunun ekalliyetlerin himayesi, 6 - Sü -

5-0 kuruş olduğunu, binaenaleyh 
100 paraya 50 gram verilmesi icap 
ettiğini söylemişse de iddiaya göre 

Salih 100 parayı istilrkar ederek: 
•- Benim nazarımda 100 paranın 

kıymeti yok!..• demiştir. 

Bunun üzerine Nusret; resmi 
mübadele vasıtasına değer ver -
miyen bu satıcıyı Balıkpazarı ka

rakoluna haber vermiş ve oradan 
da merkez nahiye müdürlüğüne 
bildirmiştir. Nahiye müdürlüğü 
Nusretin yanına bir sivil memur 

vererek cmilli parayı kabul et -
memek• suçile cürmü meşhut ya

pılması için Salihin dükkanına 
göndermiştir. Müşteri gibi dükka· 
na giren sivil memur 100 paralık 

helva istemiş, fakat bu sefer Salih 
mıntakasmm memurunu tanı<lığuı· 
dan helvayı verro4tir. 
Yukarıdaki hadise mahiyeti iti· 

barile küçüktür. Fakat 100 para 

görünüşte ehemmiyet$z bir şey~ 
de her zaman için bır kıyruettır. 
Kaldı ,ki tramvaylarda 10 paranın 
bile :ınünak~ı yapılırken! .. 

----<'lO' 

t.likel hangi farihte 
keşfedildi? 

Nikel, 1951 de İsveçli Kronşted 
dlı biri tarafından keşfolundu. 

a k 1775 de kimyager Bergman 
Anca 
rafından sanayide kullanılmıya 

ta 
1 

dı Nikelaj usulünü ilk tat-
ba-= an . . 
bi~ eden bu Bo;tonlu doktor Isaak-

dır. 

* Kurban parasını h~va kuru
vererek kazanacagımı~ se -

ınµna -
una buna kurbBll\ dagıtarak 

vap, ş ti k ·· . edecegı"' ınizden mu a a yuz 
teının . ·-
bin defa büyiıktur. 
*Kurbanınızı Hava Kurumuna 

. ken feifıketze<lelere ve kim -
verır . 

. yavrulara yardım etml§ ola
sesız 

_ ızı da unutmıyalım. 
cağın ___ --. .- - - ........ 
wuw-ıvvr.-.~..LY.L 

veyşin beynelmilel şekilde kl.a -

resi, 7 - Tazminat talep edilıne -
mesi, 8 - Alman müstemlekeleri
nin iadesi. 

Eden'in Yunanlılara 
yıl mesajı 

( I inci sahifeden devam) 
bayet vermektedir. 

Kahire 1 (A.A.) - Yunanistanda 
bir İngiliz avcı tayyarecisi, Preveze 

mıııtakasında deniz üzerinde bir 
İtalyan tayyaresini düşürmüştür. 
Abra mıntakasında da 3 Savua 
tayyaresi düşürülmüştür. 

Yılbaşı çok 
neş' eli geçti 

( I inci sahifeden. detıam J 
yerlerinde geceyarısından sonra 
bir tek bo§ yer bulmak mümkün 

olamamıştır. Vali ve belediye reisi 
Lutfi Kırdar da refikasile beraber 
Yılbaşını Taksim gazinosunda ge
çirmiştir. 

Halkın eğlencesi arasında bazı 

nahoş hadiseler de olmuştur. Eğ-

lence yerlerinden bir kısmının 
müşterilerinden masa kirası diye 

usulsüz bir para aldığını h~~
lan memurlar buralarını dolaşarak 
zabıtlar tutmuşlar ve bu paraları 
müşterilerin konsumasyon para -
olarına mahsup e\.tirmişlerdir. 

wı Hicri ' IA.>i a....ı 1 
ZİLKA'DE 1 inci KANUN 

2 18 

1941, Ay i, Gün 1, Kasını 5.! 
1 ;.- inci Kanun ÇARŞAMBA - . 
Vakitler Ya. b.aııl .... il&. 8&. ---Gün.,. 7 25 2 33 

Öıile 12 15 7 28 
İkindi 14 35 9 -48 
Aksam 16 47 12 00 

1 
Ya~ 111 26 1 39 
İmsak 5 37 12 51 

Hadiseler 1 -(Bu y azuun metinleri Ana,. 
dolu Ajana bülteıılerindm 
alınmıştır.) 

TeU.is eden: MUAMMER ALATUa 

Yılbap münasebetiı., Bitler -
zilere b.itabetı bir beyanname net
retmi§tir. Bitler -tarihi iakişaflıııı
la dolu bir ,,.ı Dihayete ermiştir• 

Cümlesile ha§lryan, n 
beyanıı.a.mesimle uasyond -
yali:r:mi n bir tarihçesini yap
tıktan sonra Wlbassa diyor ki: 
•Bizzat kendi devlet Ya milletle -
rinin bile ihtiyaçlarını temin t>
demiyen bugünkü Avrupa ni%ane, 
dünyanın en büyük servetlerine 
malik olan kapitalist devletler ta
raiından knrııhnuştur. Bugünlı:ii. 

demokrasileri idare edenlerin çe
ğu, şahsan harp saruıyü ile ala -
kadar olduklan için harbi uzat • 
makta menfaat görüyorlar. Avru
apyı harabiye siliü.klememek iç;., 
müteaddit sulh Wdi!leri yapıl -
mıştır ve bu teklifler reddedil • 
miştir. Polonyanın 18 günde or
tadan kaldırılınMı ile neticelenen 
harbin başından bugüne kadar ge
çirdiği safahat. biliyorsunuz. Al
manya, müttefiklerin harbi Al -
man topraklarına eeçirmek içiıı. 

vaki teşebbMlerini babeı· alaa 
Almanya bu teşebbüslere mani ol
mak için Norveç, Danimarka, Ho
landa, Belçika ve F?ansaya karşı 
harekete geçıniftir.• 

Bitler, bundan sonra Fransa 
muharebesinden bahsederek, Frıın
sarun ancak mağlup olduktan soft
ra, sulh istediğini söylemiş ve 
İngiliz ordusunun kendi selıiıne -
tini bulmak için dünkerk yolile 
kaçtığını iliive etmiş ve beyanna· 
mesinin sonunda zaferi temin .-

en Alman ordus~nn ve kuman

da heyetini öğmüştür. 
GÖRİNGİN EMRİYEVMISI 

Alman hava kuvvetleri Başku
nıandaru Mareşal Göring, neşret -
tiği yevmi bir emirde, tarihin kay

dettiğini en cü:r'etkarane barekAt 
esnasındaki mnvaffakiyetlerindea 

dolayı hava kuvvetleri mensup -
!arını tebrik etmiştir. 

Ordu Başkumandanı Mareşal 
Braulıiç de yevmi emrir,de şua
ları söylemektedir: 

vYcni sene başında her :ıaınan
kinden daha kuvvetli bulunm<ık -
tayız .Son diişmanııntzı mağ)ftp e
deceğiz. Alnıanya için, Allahla 

beraber, ileri!• 
AMERİKA MANEN HARBE 

GİRMİŞTİR 
Ruzveltin evvelki gün radyoda 

Amerikan m:tlctine hitaben söy· 
!ediği nutkun tefsirleri devanı et
mektedir. Anlaşılıyor ki, Amerika 
1941 senesinde demokrasiler be -
sabıııa çalışan ve imalatı şimdiye 
kadar görülmemi§ derecede arta
cak olan muazzam bir falırika ha
line girecektir. 

Hemen bütün gazeteler, Ruzvel
tin nutkunda söylediği gibi, mih
ver devletlerinin galibiyeti halin
de, Amerikanın felakete sürükle
neceği noktasında müttefiktir. 
Vaşingtonun bazı diplomatik 

mab.filleri şu fikirdedir: 

•Bu nutuk manevi bir ilii.nı bıırp
tir. Acaba Almanya diplomatik 
münasebetleri kesecek mi?.• 

Berlin mehafili ise bu nutku 
şöyle tefsir etmektedir: •Ruzvel
tin bitaraflığa riayet etmiyerek, 
yaptığı hareketler bir asabiyet W

zahürüdür. Bu asabiyete sebep 
de, İngilterenin içinde bulunduğu 
limitsiz vaziyetten, Amerikanın 

mes'ul olduğunu gittikçe daha iyi 
anlamasıdır. Ruzvelt, milletine 
meHut olmıyan bir tehlike telkin 
etmektedir. Ruzvelt arzusu va 

menfaatleri hilnfına, milletini İll
giltere tarafından sebebiyet veri
len, fakat İngiltere aleyhine neti
celeneceği şimdiden mukarer bu
lunan bir barlıe süriiklemek iste
mektedir .• 

PARİS MATBUATI MA~EŞAL 
PETEN ALEYHİNDE 

Liyon radyosu, düa yaptığı neş
riyatta bazı Paris gazetelerinia 
Peten hökfunsti aleyhindeki net
riyatını takbih etmi.cir. 

Radyo spikeri, Peten hükumeti
nin, hiç kirusenlıı emri altında ol· 
madığını söyliyerek, şunları ilave 
ctmistir: 

•Bükümet, herkesin. devleti:ıa 

Milli piyango idaıesiııia ~ 
için ierti:p ettilti ~ ptya1199 

dün gece Taksim~ g ·
sunda çek:il:ınişti:r. 

Dalgalardan dört t hlisiye za--
zede mo Öre yaklaşa dı 

100,000 liraM: büyük :i:kr•• ·; SiliTii Jjmp•ne bai:h Recep ve liman işletmesini haberdar et,. 

159739 numaraya çllmnştır. kaptaıwı idare9indeki 11 tonluk ınişler ve bu dört daire de ayn 
Bu nıumaran.ıa san bef han..-. •Korkmaz Çmarcı.lı:. motörü düa ayrı vak'a yerine <Gazal. rom• 

deki yani 5, 9, 7, 3 w 9 numarala - gece sa.ııt 20 .ı. Baydarpaşadaa köriinii, •Alaın41.ar• tabhsiyesini, 

rındım yalnız biri ~ oma yükleoıliii seı..a küfelerile istaa- 4 numaralı limaıı. romorkörünü " 
diğer 49 bilet teaetJi mdltifatı a1a- bula gelirken, Kızkulesi önlerin- •Dal31ç Ali• iominde birinin .aka-
caktır. Bu 49 mü!dfattan yal:ım 41e ID<Mirii bot .ı ,.. ve •!arın e&- sıaı ııöndermltlerdir. Fakat, bü -
yuz.. binler hanesindelci ralramlan yük bir tra.....tl.li.lltiti bile kur -reyanile sörükleıımeğe başlanuş-
degış"' ik olanlar, v. ani (009731), tarmaea kifi .-eJ.ecek olan bu v• ·' tu. Kaptan derMI Y" en oçmıı, 
(259739), (350039) w (~9) -- sait!l"n hiçbiri fazla dalgalar yil-

fakat bu defa da direkler kırıl -
maralı biletler dörde!- biıı. lira ..., zünden kazazede nıotorı.in yanına 

rnıştır. Bunun üzerine kaptan d ... 
diğer 45 bilet dö~ ym lira ala- yaklaşamamıştır. Niha~·et sabaha 
caktır. bal çifte deınİr attırarak molöril .kadar beklenilmiş ve saa: 8,30 da 

batmaktan kurtarmak istem;• ve G ı ~ ·· k ed t·· 5-0,000 ı;,... kaz<trwnL No. ..., aza romo:&unı azn e mo o-
260036 ayni :ıamanda da istirndada bat- rü yedeğine alarak liınana getir-

Bu llUmaranın 49 tan<! teselli mü- lamıştır. Sahilden. imdat se>leri:ni 1 miştir. l\fotör kaptanı ve Musı.afıt 
duyanlar telefonla liman reisligmı,"' · iaı:niıı.d•lıi tayfı> bı'•-p '-'· hal'-

kafatı vardır. Bunlardan (60,936), ~ "' "~ -
Polis b .... mci -·'-•yi ,denizv. ollanm lrurianlmı·ı--'-

(160,936), (360,936), (460,936) nu- ı-===~==a....,.,-=======-===-=.,...=ı:un:-=.=====
ımaralı biletler bin beşer yüz lira 
ve yalnız son be.ş rakamından bit 
tanesi değişik olan diğt!r 45 biW 
de yüz ellişer lira alacaklardır. 

40,0<JO lira kazanan No. 
260849 

Bu numararun da 49 tıeseJli. mii
kafatı vardır. Bunlard;m 60,848, 

160,849, 360,849 ve .WO,M9 ile niha
yetlenen numaralar sekizer yüz li
ra, son beş rakamından yalnız biri 
değişik olan diğer biletler sekse
ner lira teselli mlikiifatı alacak -
lardır. 

30,()()0 Ura kazanan N o. 
5199 

Bu numaranın da diğerleri gibi 
49 tane teselli mükiif.ıtı vardır. 

Bunlardan 105199, 205300, 305199 
ve 405199 numarayı taşıyan bilet.. 
ler altısar yüz lira, son beş raka • 
rnından yalnız biriSJ değişik o!an 

45 bilet ise altmışar lıra alacak -
!ardır. 

20,000 LİRA KAZANA."'l No. LAS 
333851 4%6005 

-10,000 LiRA KAZANAN No. LAlt 
330 9 68•!65 80576 1121?:9 

228755 2~3119 243103 163377 
35tl734 372895 

A:HORTİJ,ER 
Bundan başka son dört rakamı 

(4343) ile nihayetlenen biitün bi
letler beşer bin, (0784) le nihayet... 
lenen bütün biletler üçer bin Ye 

8161 ile nihayetlenen bütün bilet
ler ikişer bin, 6918 ile nihayctle .. 
nen bütün biletler yine ikişer hm 
6918 ile nihayetlenen bütün bilet
ler yine ikişer bin, 870 ile nibayet
lenenlcr biner, 989 ve 460 ile niha
yetleııenler beşer yüE, 749, 474 Voe 

085 ile nihayetlcnenler yüzer, 85 

ile nihayctlenerıler ellişer, 6 ve 
5 ile nihayetlenenler de beşer lira 
amorti alacaklardır. 

Musiki aleminde 
yeııi bir cemiyet 
Maarif Vekaleti talim ve terbiye he

yetinden Sabahaddin Eyü.poğlunun ve 
Kompozitör Ahmed Adnanın önaya.lı: 

oldukları ete! ve saz birliği> ismlııde 

Aııkarada :reaı bir cemiyet kurulmut

tur. Şehrimizde de loir ı;ube açacaJı: oloııı 
bu cemiJ>et vlsi miizik döcyasını taııtı
yeye ~bi tutarak ııerelt ballt ve lı:lAııllc 

Türk müziğinde ııereltse gıırb ve -
dem Türk müziğinde mevcut dei'eriımi 
ortaya ~ıka1:acakbr • 

••••••••••••••••••••••••• 
yeniden knralmaııo bwımunda it
birliği yapmasını istemekte& 
Peten hükumeti gittikçe, daha hr&
la içtimai ve halkçı bir kara.k-.r 

. iktisap eden bir hükı'.i.mettir .• 

Pelen bükfuneti, iaşe buhram
nı önlemek için, bir büro te§lı:ll 

etmiştir. Bu büro evvela ballaa 
pratik gıda rejiminin hangi nek· 

talarda noksanı olduğnnu tesbit 
edecek, sonra bu noksanlığı te!M! 
edecek yeni maddeler araştıra -
cektır. 

BULGARİSTANLA ALMA..VYA 
ARASINDA GÖRÜŞMELE& 

İsviçrede çknn Bazler Nahrila
ten gazetesinin Berlin muhabiri
ne göre, halea Berlinin siyıı.ııl 

mahfillerinde endişe verici bir 
sükUn büküm sünnektedir. Dip&. 
matik mahfiller dikkat nazarı._ 
m yeniden cenubu şarki ~ 
sına, bilhassa Bulgaristana çeWP
miş bulunmaktadır. Alınan bıırl

ciyesi, Berlin ile Sofya anısuıda 
mühim diplomatik faaliyetin .ı.. 

vam etmekte o! uğunu telmih • 
ırı.ist.lı:. 

Asker gözile 
cepheler 
( I inci •ııhifeden dev"'" l 

açtıkları yarma derinleşmektedir. 
Bu mıntakada iki taraf arasında 

şiddetli muharebeler olmatadır. 

Üzümsuyu şimalinde vukua geleıı. 
bu harekat, İtalyanların bu ının
takadaki müstah'<em mevkilerinı 

istihdaf etmektedir. 

İtalyanlar şimdı en hassas nolıo
taları olan bu Tepedelen, K.lısura 
ve Üziimsuyu hattındaki kuvvet -
lerını şimal batısına doğru çekil -
mek.;,l'dirler. 

Cenupta, Hı.mara cephesinde 
Avlonyaya doğru Yunan ileri ı... 
reketi devam eot:mekted.ir. Yutıan
lılar dünkü muharebelerde İtal

yanLı.ra buyuk "'Y ııt v rdırnıi§ -
!erdir. 

Yunanlıların merkezden Berata 

ve ceııupta'1 Avlonyaya doğru in
kiıja[ etmekte oı..n ileri hareketi, 

bu iki mıntaka arasındaki çıkuı -
tı<la bulunan İtalyan kuvvetlerini. 

Bulgarlar 
Almanya 

önümüzdeki 
günler 

(Bll$1!\4ka!ed"" detıam.) 
milı vtriıı p.libiyet taltcliri...ı. 

dahl Balgaristanı kendi ııilfwl ... ; 
tahaklriiınö altına abıııyac&tı nBSll 
teınin edikılHlir?. BütiiI b11 -
beplerledir ki Sebranya haricİJ• 
encümeninde tezahür etti~ şekil 
de Bulgar harici siyasetinin daiıal 
bir inhişaf takip etmesi haklı ..,. 
yerindedlı ve yine bu itibarlaılır 

ki şimdik bald~ Bul '"' d'ş politi
kasında bir değişiklii< beklenemc:ı:. 

fili! M tzz~:'l' BENiCE 

Meyvacılığın 
inkişafı için 

J'eni tedb ·rter 
müşkül vaziyi!te düşürecektir. Bu- H JL f'd • 
radaki kuvvetlerin de kendilik]~ a 11.a ı an tevzıg tır.ıa 
rindeu geri ~klerine şiipl:ııa daha geoi' y pılm- Sl 

yoktur. belediyeye bildiri! i 
İtalyan - Yunan harbinin 64 • 

cü güııünde, Yun.an ku vvetleriDİll 
ekle ettiği bu muvaffaltiyetler, ni
hai neticeye doğru atılmış en kuv
vetli adımlar sayılabilir. -Soba tutuştu 

Kadı.köyünde Yeldeğ:irmen:indll 

Fcrdibey sokağında 43 numaralı 

eV'de oturan Ziverin sobası ku -
rumlardan tutuşmlllj ve yangm 
çı-kmışsa da söndürülmüştür. 

İstanbul dördüncü icra memut
luğu.ı:ıdan: 

Eftad Karaeftim oğluna maa 
masarif 116.02 lira borcundan doo
layı mahcuz olup araya çevrilme
sine karar verilen ve mecmuun& 

111 lira kıymet takdir edilen Atiaa 
Zotoya ait bir adet 12 kişilik por

tatif yemek mttası bir adet dre -
suvar, bir adet elektrik avizesi iki 
adet koltuk, bir adet portmanto. 
bir adet mü.damel elektrik aviwi 

voe alt. adet ağaç sandalya Beyot -
!unda Tomtom mahallesinde Baba 

ocağı !Olı:ağmda 8 numaralı Karaef
tD:xı oğlu hanının 3 numarah 
dairesinde 3/1/941 tarihine nısi

lıyan Cuma günü saat 10 - U 

de açık arttırma suretile satık -
caktır. 

Arttırmarla le~ muhamme -

Ziraat Veka.J.eti meyvacılığın in

kişafı. ıçin yeni tedbirler alma ta
dır. Vekalet fidanlıklarda ye 1',ti

rilen fidanlanı de.ha geniş mık • 
yasta halbmm tevziini de ala 
kadarlara bildirmiştir. Bu meyan
da Tarsus fidanlığından aşılı l 000 
kaysı 200 Traı:ı..on hurması, 200 
ceviz, 10 Oyenidünya, 100 nar, Nil' 
de fidanlığından, .Amasya çeşitli 

500 ehna ve 500 adet de koyısı fi,. 

danının Adana bahçeilercine, bal
cılara ve meaklılara <Uı$ıtılmı:a 

emredilınittir. 

Belediyenin Beyiı:oz ve Büy~ 
de!\:! fidanlığındaki meyve fidan
larından İatanbul köylerine voe hM 
ka daha geDİf mikyasta ıevm da 

!ildiri~. 
--------

Testere ile yar~landı 
Gala.tada K.ülban sokağında e>Qt 

ran ve ayni yerdi! mobilye fııb • 
rikaıruıda çalışan Petru KildirW 
fabrikada tıe..ta-e ile sol kolundan 
yaralanmış ve Beyoğlu bast ane -
sinde tedavi altına alınmıştır. 

Yakalanan 
muhtekirler 

Edimeluıpıda lı:ömürcü Mardik ile dl.. 
&er ınuhteli! M1J1tle.rde yakalanan 1 
muhtekir baklandaki tahk>kaı dosya-

lan dün müddeiumumilik0e asliye 2 :iA-

nenin yiizıie yetmiş beşini bu.ın- 1 -EMLA" KJ ~ \ 
dığı takdirde satış ikinci arttırma. ""I" 
gümi olan 6/1/941 tarih pazarte.ı. 
günü saat 10-12 de icra edilece _ Sayın ballu;.,nzın yeni yılını ı 
ğindeu taliplerin yevmi mezkıirda candan kutlular. 

Galatasaray Lise~•i ve saatte mahallinde ha.zır bulu-
nacak memura ımüracaatları ilin karşısında No. 184 

,,,,91 •• .,.. Emliıkiş Tel: 49010 
olunur. ~" .....,., 

AVRUPADAN DİPLOMALI İLK TÜRK KÜRK -

160 - 200 LiR A'ya 
Ismarlama Kürk Man!e, Kürklecinizi Şık, Ekonomik ve Sıın'atlı 
yaptırmak veya tamir ettirnıelı. isterseniz Beyotlu1.1da Karlmaıı 
Mağazası bitişiğinde 

SAADET MEBRUKE 
Tenilı•ne•iJM eeliniz. Tel: UDZ -----· 
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Puvankara'nın bir sözü: "Cahille
rin elinde, inkılap yürür mü?,, 

AramızCla ae aeaip 
tipler 1ap1or 1 
(3 iİtlCÜ .ayfeldaft "-J 

ye gelince kı;yametler ~- Hl
diseden polis haberdar edilııni§. Jı,. 
rayıp, tarayıp, nihayet, bunu bul
muşlar ve yakalanuşlar. YllZllllll 
bndi ely- okluğu da anlaşıl -
lnlf, l4ahkeııneye verdiler. Malı -
ktıın ettik. Bu, galibe ilk ~·a -
mydl. Ondan 11011ra, ıııık mk, servet, 
hikim karşı.sıına ~ağa başladL 
Bundan 110nralti vaılt'alanı da, bu
na benzer. 

Fant.omıd<Bri vak'alardı. Tabil, 
lıöyle nk'alarda, hemen cınu ya
luılıyor:lardı. z.manla, artık; bu 
işi aöktüremiyeceğini anladı. Şim

di, ilti lira doland:rmak, mese!A 
oüfus te>ık.eresi çı&artacak zavallı 
safdil bir kadına: 

- Ver valide, senin işini yaptı· 
nvereyim. deyip pul parası. diye 
elli kuruşla nüfu.< tezkeresini a· 
lıp kaçmak ve o nüfus tezkeresini 
de 25 kuruşa başka birisine satr 
mak gibi en adi ve müptezel suç
larla i.k:i günde bir h.1 kim karş
sına çıkmaktadır. Önce biz farkın
da değiliz. Meğer, Kadıköy ve Üs
küdar mahkemelerinde de bir çok 
mahkümiyetleri varmış. Tahkik 
edince, karşı taraftaki •abıkalan
nın da !Avuat veliı yuhsA olduğu -
nu öğrendik. Arttk, bu, bana ka-
lrsa, hesta müerimdir ve bir ay 
rahat dursa, maazallah çaUayıp ö
lür. 

Hakimin anlattığı servet, benim, 
birkaç sene evvel adliye kıorido -
runun kanapelerinden birinin ü
:zerinde, yanında sefil, kıyafetsiz 

l:tl•l'l•l 1 

Sut ıa.ııo Pı-..gıan, w memleket 
-t ay&rL 

18.03 Müzik: Melodiler (Pl.) 
18.30 Konupa (Dış politika .bl

dlseleri). 
18.45 Ç.-Zk ..ti. 
19.15 Çocuklar için mliz:UL 

19.30 Memleket aaat ayarı, .,.. a -
j&nS haberler!. 

19.45 Müzik: Müşterek "" 1eJt 
p-akılar. 

20.15 Radyo ıuetesi. 
20.45 Müzik: Fasıl heyeti. 
21.10 Konuşma. 
21.25 Müzilı.: Yeni şarkılar. 
21.45 Müzik: Riyaseticumhur 

ban00su (Şef: İhsan Künçer) 
22.30 Memleket saat ayarı, ajans 

haberleri; ziraat, esham - tahvilat, 
kambiyo • nukut borsası (fiat). 

22.45 Müzik: Cazbant (Pi.) 
23.25/23.30 Yannki program, ve 

kapanı.ş 

Kadıköy ıulh biri ci 
hukuk bakimliğ;nden 
Kadıköyünde Kurbağalı derede 1 

birinci Nabi zade sokağında 44 No., 
da iken halen nerede olduğu bili
nemiyen Yusuf'a: 

Hazinei maliye namına bıtan -
bul muhakemat müdürlüğü tara
fından aleyhinizde açılan yedi bin 
elli kuruş ecri miıılin maa masarifi 
muhakeme tahsili davasından dola
yı namınıza gönderilen davetname 
gösterilen adreııi terk ile nerede 
bulunduğunuz bilinemediğinden 

bahisle bili tebliğ geri gönderil -
miş ve istek veçhile 15 gün müd
detle hakkınızda il.inen tebligat ic
rasına karar verilm~ olduğundan 
muhakemenize bakılmak için ta • 
yin kılınan 17 /1 /94J cuma günü 
saat 10 da mahkmede bizzat veya 
tasdikli vekaletname ile bir ve)tll 
gönde ek suretile hazır bulun -
madığınız takdirde hakkınızda gı· 
yap kararı ittihaz olunacağı ve da
vetname ile arzuhal suretinin di
vanhaneye de talik edildiği tebliğ 
makamında illn olunur. 940/202 

Kadıköy .sulh birinci 
hukuk hakimliğindea 

Beşikta.,-ta Ortabahçede ıhlamur 
caddesinde 68 No. da iken halen 
nerede bulunduğu anlaşılamıyan 

bin~-ı Kadri karısı Emine ve kızı 
Ayhan diğer kızı Merzuka'ya: 

Hazinei maliye nam.na Istaııbul 
muhakemat müdürlütı'ü tarafından 
aleyhini2lde ikame edilen 238 lin 
68 kuruştan kırk bir lira 30 kuru

şun maa masarifi muhakeme ve 
faiz ve vekalet ücretlle birlikte 

hasbelveraee tahsili hakkındaki da
vada namınıza gönderilen davet -
nameler gösterilen adreti terk ile 
nerede bulunduğunuz bilineme • 
diğind~ bila tebliğ r- ' gönde • 
ril . . ' mış istek veçhile fo .,un miid • 
~etle hakkınızda ilanen tebliğat 

icrasına karar verilmiş oldui!un -
dan muhakemenize bakılmak için 
tayin kılı nan 24/1/941 cuma günü 
saat 10 da mat> kemede bizzat veya 
tasdikli vekaletname ile bir vekıl 
göııdermek surctile ha"'r bulun • 
rnadığınız takdirde hakkınızda gı· 
yap kararı ittihaz olunacağı ve 
davetname!er ile naıı sure:'nin 
divanhaneye talik Jnlındığı teblit 
makamında iliin olunur 940/673 

Şehir tiyatrosu 
TEPEBAŞI DRAM 

KISMINDA 
Bu aq,.ın saat Z0,30 da 

.&BDAJ, 

Yazan: Gostoyefsk:i 
İstiklil caddesinde Komedi 

kısmında 
Ba akşam aaat 20,30 da 

Pqa hazretleri 
Şehrin her tarafuıa ot.QPüıı temin 

-w·h l rtı i.i tir 

Askerlik==::: === Bahi~leri 
Henflz kullanıl
mıvan •ilahlar 
Nasll ve ne zaman 
bir lstiaml tekllne 

tibi bulundu
ru:uyor 

Zehirli gaz 
nerede? 

Ya.un: ::-1 
..Rahmi YAG~I 

939 eyl('ılünde, Almanların Po -
lonyaya taarruzlarile başlıyan bu
günkü Avrupa harbi birinci yılım 
bitirmiş, ikinci yılının da dört bu
çuk ayını ikmal etrnişt!r. 

Bu zaman içinde, harbin birçok 
sahalarda meydana getirdiği sürp
rizler, tablye ve sevk ve idare sa
halarında yeni silahlarla evvelce 
mevcut olrnıyan döğüş sistemleri
nin ini tesirlerini ort..ya koy -
muştur. 

1939 eyllılilnd..n evvel, dünya as
keri mehafilı yaptığı tahminleri~ 
istikbal harplerinin çok kanlı va 
çok şiddetli harekatla kısa zaman
da ni:hayet bulmak istidadında ol
dufrunu hergün )'t'ru bir terakki ve 
ihtirala ilerleyişjni sürdüren hafl) 
sanayiinin bu hususta en büyük a
mil bulunduğunu ileri sürmüştü. 
Fakat; harbın bu bir buçuk senelik 
aeyir miiddetı ıçinde, hAd;seJerle 
hareketler bu tahminlerin P"'k ye
rinde olduğunu ortaya koymuş bu· 
lunuyor. 

Harbin seyrini hadiseler çerçe -
vesinde tetk>k edersek: Polonya 
harbinde hırva kuvvetlerinin faa
liyetini hiç denec<'k kadar az ve 
basit buluyoruz.. Hatta bu sebeple 
harekatın bu ilk saRıasında tanın· 
JllJi bazı askeri muharrirlerin Al· 
manyaya hitap ederek: 

- Acaba Alman hava mareşali 
Göringin bütün Avrupayı bir and<t 
yakmak iktidarında bulunduğunu 
nan ettiği muaızuıı bava kuvvetr 
leri nerede? 

Sualini aorduklannı görmü~ .. 
Haziranın illı: haftasına kada• 

esrarlı bir sükfuıet muhafaza edt'n 
Avrupa cephesi, Almanların BeJ. 

ç>ka üzıerinden Fransız topnıklarına 
taarruzu ile en kanlı ııafhasını or

taya atımıştı .. İşte, o zamana ka
dar arizi bir SÜ kut içinde istihdam 

sırasını bekliyen her iki taraf hava 
kuvvetlerinin büyük bir faaliyete 
geçtiklerini, Fransız cephesinin 

yanlışı ve Parisin sukutunu mü
teakıp da hava harplerinin en çetin 
şeklini aldığı, Almanların İı'igil -
tere ve Lor>draya İngilizlerin da 
Alman sanayi merkezlerile askeri 
üs ve limanlarııJa yapt>kları müt
hiş akınlar hava kuvvetlerinin hanı 
çerçevesindeki tesir ve faaliyetini, 
istihdam şekil ve zamanını tayin 
hususunda iyi bir tetkik mevzuu 
olmuştur. 

Keza uzun menzilli toplarla rü
yet sahası dı ında kalan mıntaka 
ve hed<!fleri ateş altına almak, de
nizaltılan ve uzak bir döğüş siste
mini topçu düellosu halinde idame 
ettirmek de harbin taktik icatları 
arasında sayılabilir. 

1914 harbinde henüz fikir halinde 
bulunan birçok silalılann bugün 
cephelerde muvaffaltiyetle istimal 
edildiklerini görüyoruz. 

Yalnız burada göze çRrpan bir 
nokta var: Harbin bugünkü şek -
!ine ve seyrine rağmen hfila muha
rebe gazlerinden bahsedildiği yok .• 

!Muharebe gazleri, 1914 harbinde 
ilk defa 'denenmiş tabiye aahasınd.ı 
mühim bir mevki tutmuş, ilıazı 

mıntakalann harp müddetince işe 
yaramaz bir hale konulması, taar
ruz istikametlerinin .kesilmesi, mıi· 
dafaa Jruvvetlerlnin harp kabili· 
yetini birkaç misli arttırması nok
talanndan iyi randıman verecek blr 
ırilih olduğu kanaatine Vanl.nı!f, 

ordu b.drolanna bu maksatla kim
ya müesseeeleri ilive edilm~ hatta 
daha ileri gidilerek istikbal muha
rebelerinin •kimya harbi. olacaf:ı 
kanaati 'llmUD'lilCflirilmiş ve... .U. 
..ı.ı,,,ım • millıim. en miit.bMı ııi-
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HER YERDE PULLU KUTULAR! ISRARLA ISTI:YINll. 

Wu budur!• hükmünü lı:oydurmu~ 
bir silah olan muharebe gazleri 
acaba Avrupa harbinin bir buçuk 
senelik aıeyrinde niçin kullanılma
mıştır? 

Harbin ilk günlerinde, bilhassa 
bava kuvvetleri tarafından şehir, 
üs, kıt'a. kol w garnizonların çe
fitli gaz taarruzlarına ıığn.yacak -
ları hesap edilerek gaz ınukelerile 
diğer lwrumna vasıtalarına fazla 

ehemmiyet at!olunmu§tu. Bu ker
re, gazlere lı:arşı korunma tedbir
lerinde evvelki tadar titi% davra -

nılınaınasımn .ebebi, karşılıklı n4-
va akınJ..n ve hücu.ınlarında gaz 
kullanılmadığından ileri geliyor de
nilebilir .. 

1920 denbeıi b!itün devletleri.o 
muharebe gazleri hazırlamak hu
susunda giriştikleri yarışın ınc.rlıte
lif vesilelerle dünya efkArı umu· 
miyesine aksetınif bulıınması ile 
bugünkü harpte gaz kullanılması· 
nın meydana getirdiği zıt tesir hiç 
bir suretle tefsire U.bi bulunduru-
larnaz. Zira, fU on dört aylık baTp 

müddeti içinde gaz kullanılmaması, 
ilerde bu silahtan istifade edilme
mesini teyit edecelı: maıuy.ıtte de· 
ğildir. 

Milletlerin milyarlar sıırflle vii
oude getirdikleri muhan.w gazi 
etokları bel.l<i de en müDit iı..t;i.. 

mal zamanı ve şekli olan katı ne
tice muharebelerİn<i<! kollami:maS 
üzere hazırlanmış olabilir. 

Yoksa modem hava hüeumla • 
nnda beynelmilel ya.<aklara ~ 
miyet vermiyerek hastaneleri, si
Wısız sivil hallu, köy ve ka<abalal 
da kadın ve çocuklan bombala • 
maktan çekinmlyen mütecavizlerll 
ültra süberp bir insani düşünce iJı 
gaz kullanmadıklarını düşünme1' 
..eya zannetmek çok hatalı bir rnıf 
bakemeden başka bir şey dcğildit· 

Muharebe gazlerlnin, son AvruP' 
harbinin nihai lusımlarmda kul • 
lanılacaltlarını hugün top mermi' 
!erine, bombalara hatta el ve tli• 
fek bombalarına t~m!l olunan bO 
ailiıhın bava hücumlarında hıı•ııırll 

tüplerle ve lı:esl.t şekilde ısıını,I 
ed:ilmeıııni beklemek, buna götf 
koruama tekil ve tedbirleri alm 
sı.ıretile hazırbklı bulunmak sil 
temi tercihan tatbil< olumnakt. 
dır. 

Bugün • telmik ve taktik d 

celerle - harp saha ve sahne! 
henüz kendilerini göstemıiyen 
harbe gazlerinin ~biye maksıd 
!arı, kimyevi havas ve tesiri~ 
göre ayrıldıkları sınıflarla cirıaJC":' 
ve bunlardan korunma usull,ıl 
diğer bir yazımızda 
mı.za _..,...._ 


