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En Son ESRARENGiZ TAGAYYÜP Almanya'nın 
hareket hedefi 
aydınlanıyor Dakika Şili efirinin kAtibi 

Franenm itlihu edece
.. · karana Akdeab " .. b" !-~Avrupa bar ı tizerlDU" 

ROMANYADAacab nere e ?. 
büyük a..iri olacaktır· 
Hitler m ima uman 
.... ,. içbıcle harbi bi
tirmei• karar yermiftir. 
M.ntai Peteae difeD de 
ba ft&ifet karpllada ... 
la ....,_ •i -ektir. 
Balr-nlNm ialta ...... 
k.ü de herhalde lau o&.. 
calar .. 

fuaa: ETEM iZZET BENiCE 

UMUMi iHTi
LAL BAŞLADI 
Kom6niatlerle 
muhalifler be-
raberce kanlı ve 
muharebe şek· 
/inde cereyan 

Jlider • Muolial, iki tuaf Bari· J 
dı• .Nuarlanaua da buarlan U. 1 
ıöriiıtuler. Mulüaıtaa IOU8t bir 
teblit .....-ıauı delildir. Müli
katıa mahiyet " be4ef1 diia tle 
tahlil n lzalum J•Ptıiı- pbi: 

Yuan Umanlarma rn,w.1aarp mabemesinin Daracma ~vam eclllJyoı eden bır ihtild• 
a- Avrupa kafan iberiade W
kimıyeti devam ettirebilmek 

Amerika harbe 
girerse Japonya 
müdahale edece-

Fransa kendi ltalyan ordusu- le girifti/er 
._ Mustakbel hasilia taan'U9 

Janu bqı aabvemet te4bırlerl 
almak 

o- haı,..... askeri, lkbladl 

ğini bildirdi 

. ., . . 
yıyecegını 

temin edebilir 
Londra 21 (A.A ) - Fransada 

yı ecek noksanlığın..o münha ran 

nun Habeşistan- Müsademe ve 
da uğradığı yeni mücade e büyü-

mağliibiyet yerek devam feritaabiıaa laleaek 
ti- Japttereaia AkdeaWleld 

Jaikbni1et ve faali.yetlai MfC' vilte 
ajratmU 

._11a11r ................. ...... 
ak ,... ....... tebnlr ettir· --t-.Alıu+q_,.,. ... .... . ...................... . 
t1a•hUeasamu~W.. _.._... 
................. 1 

tlliM"·ıMIJ'tllllflP.9'._!...Ubuleıllr. 
............ . 1 1 •• 

.. ~eweaia .... ....,..akta

.... BerhalM .AJma1• • klA sa· 

... •• 'ıd i!We harWa AY111· 
,. ".Al 'ı•h safh•um ltitlrnaek, 
.....,. ...... karanHHır. Bu-

Japonya H•rlciye 
Nez•rı bir nutkun· 
da böyle .Oyledl 

Londra 21 (A.A) - (B.B C) Ja· 
pon Hancıye Nazın Matsooka diın 
bit nuiuk .ay~ • l'•tiLl de -
aifUt&l· 

(O.... il itld .... ,.., 
---400m----

PASiF KO
RUNMA iÇiN 

MÜHiM BiR 
TOPLANTI 

- ltla .. M ilkbahar ve yaz ay· 
ı.n lflalle avnffakiyet 11111.ıata 
ilet tirli teAlre bqvmacalı ... 
1aplmaktMlır. Biaaenalep Biti• 

• atlstakW .. reket WeO.ılal f pi t Örf• Jd 
... ileleria lttM .. fnuWd emarete- O aa ıya 1 -
n u,...rak klllDen QttrntaPlll ,. ~ıuutaaı Artun
teıntı e1me1L ....... 1111 ...U kal ri1aaet edecek 
........ Rnlacak .. .....,.. r 
...... Şehrimizin hava tehllbldne kal'-1-........... ......... p pasif pkilde .müdafaası iizıeriıı-
nst,.a de püpnek ve tedbirler karar· 
1- ... .... J.,t1ımak içiıa ysm vilayehe orft 
Atin ,., .. , .. :r .._.. idare komutam Korgeneral Ali 

İngilız ablukasından ıl di ediyor ğme dair Ber Ul Vt v ıdeı apı - Kas .. ıanın l91eU 
lan beyanat hakkınd salih etli mühim bir derb• 
İngiliz mahtillennde den· or ki: addedlllyor Blr çok Almanlar 

Normal olarak, Fra111111 kendi 61dürilldU, bUkO· 
aşesi bakımından ihtiyaçlannın , • 

b~yük bır kısm nı .temtne mukte- ltalyan kuvvetle- met değ&ftlrilmek 
ciirciu. ıatencl,. 

w.e ett. l'ın-em ım• ri 2fl00'. ~kın 
1~8,508 ton pataıe. ithal ettiiUJ 

a 8911ktnunda.blldirmJt w bununla %G )'İaf Verdi Botwa a CM-J - • ~ 
da~ ablakam dolayıslle bu U. SohJa ,.-.ı.mıe ,.,., Jco-
tt.halitı yapamadığım ve Fr anın ı.o.tn. n <A.A.> - ı..nctnıma ... ..a.uı~" •tıhaltf 4"""' •• 
iaşe npksanına utnchimı ihsas keli ~ ~ ki. 8u-~ 9'iNkbp '8ıri tnenl· 

etmek istem~...+ir. Ancak V'"' hu • dan lauduıdaada Kaıısaıa mevlülDbı in- ._,. tm~ dk~ del-
~· .,. snıa lnanetleai illnlfından ilCall Metıııe 

kW.U fUDU söylememiştir ki mez.. eok talk dQpnana incllrllen aıCUdıa bir dl bir laflWtnd clcw'-i S.,.bW • 
~r r.u. Framanm 1938 deki darbedir oo,man bwMa .... bir mat- .... w.....,ıardw. 
patates mahsulünun hemmıyetsiz ~ u&nmıJIW. Sofvc mdbüah, ~ clcr • 
bir clizunden ibarettir. (DeHmı 5 ıaldt•> batn Njtm N Almcml8r a1ey • 

Jürae tecoih 8dildif)itli ~c BikNfte 

tomobil köprüde tutuldu, J kat 
dört gençle kızdan henüz baber yok 

" bith memleket dahilitıde bir 
cM -~ ~ w bir 
çok Almalana clldü.nlWiOW&u ~ 
cfinne~. 

Halft Romcn1114 tle batta ..,. 
fDft'Cftı 5 iwci aalaifedıırJ ., _____ ~, 

_.. Mi'Wlhka ıaimeD kee- Riza Artunkal'ın reislijinde Valf 
._ ile MıaMr ,erimek Ye iste- ve belediye muavinleri, <'JIUllyet 
....-ı _. 79ptumak umbd müdürü, ıtfaiye müdürö, aefer • .. ....-iıtlr. TUJiJda tlevaa Evvelki 8Jrlam 18hrinıbde -ula Nui ,.aıms ·~ •ıı ......._ 
.atili ..... - Uftl .... P"WZ... (Defftn& 5 met - ijecı.) .,.. ~Ü ......... Ml7 .... kaz -- rah w wabMı ....... u IÖl'IDÜI .. 

Bilen 
idam 

lunur - ..... '--' Wared altmda çı- ___________ , pıtll& vaka11 olaıuf&ur. Taflillt tudur: JlıelDlll ...- telefonla ~ ı.. 
.... ._.. - Fahri Demirel iı1miDc1e bld BMırJ16. bul....,_ mGdürlütt1nt bildlrmlfıtr • 
._ Pransm psetelerillia tebdil· ( ) J1bıde Buinedar ~ dftnDdua ,._ -.U;ıet m8d QG ete derbal te1uiD 
Mı .Wallen ....... maktadır. Al- ı( f S A C A cemen ~ kwıı ~ acı fft78t ettilbıl •~,__..memurlar ~it 
....,.... Petea Framasm4aa w- " lmtlat laW lin1 ~ue ..,. derbal .. tMr müddet IOllra uu aumaıau tak- Müthl• bir harp ve 
tMiii açmta: Tenuellr, •oto.a rd ..ın plditi ıaraıa kotmuttur. J'abri, aı ~öprOdeaı seçerken 7.U· Y 
-.ıs ..-ıtaıan, .... v• •.m 11- Destur• va a.. 701 Ü%eriDe , w ~ d6rı aettn 1ıuurutıır. casusluk tef r 1 k ı a ı 
isi, .a.temıekelerla ...._... ııanalana aületüii matad ri- b pnç kw kollarmclan ve b"Cakla- Derhal Dl~ l.elriJe:n IOföril 

.., 80rl~ •'lmlN de bir ~ ilPeamek 
ft itaat prtluma 117JBUI, iter nyederden ltiriae 90re, milaverd· rından )'aka larmı ve rda du· k ıl olaınamJllu. Çünkil otmn.l>U 90- Y 8klftda 
•ıı ... ,na Almu hup pli- ler, BuJsariataa ve Yus-lavyaya ran bir oto ıob e do 'U sürQkledlkJeri- fonl Süle)'IND T kşı.k, tllbakka i)lr im- SOH TELGBAJ'Ol 

..... '--ı AJmaaJa, nt ıormü tür Vaka 1 r • k upa da, la ört erkqi Bakırl&Ö7ündeo ••t.ınU. 
... lir• iti•~ · ltirer nota vererek, evveli Yu.u· oraya yakl adan m çhul hl$lar tı- -
..... l'ıaHP• M lae41efe slrilk· aistıaa, IOlll'a da Tiirki79'• b6- a otomobile atmıılar vıe derhal ı..re. lbll. fakat Sul~~ S~lbnde eunı eıv.- ı 

• Akde izde nn bır evin ...,f&nde bıraklıjını 16r· 
lb•WI~ taktllrde 8 eum etmek tlaere, yol ffribiaesial ket eden o mob He Istanbula clotııa lem t r . PoJia, taarruza utnyan ama K Q R K U N Ç 
ttaı,.,. •elteklemic" l.nailtereyi latiyeceklermif'. ıbıden uybolınuelaJ'dır. dört miıtearrm &ra.maktadır. ~ 
...... •• 4ealsde tuyik altına Bu harekeün p esl Kaıd als- ..=:-===!=--=-=:ı-----===-=-=:::ıı:::ııı:ı-==-ıı====-==- ı 
....._ elaeaktır. del'eTurk..iyeniaAkde r.sa1illle- --------•IMaltada 19 Al- HldlHlerln 

Bitler, Mlld de ita prtlırıaıa rinde bulunan de ız ve bava üsle- jr yüzU, bu 
bHl Hlhn•I takdiriade Fransa- rbıi ele ıeçınnek imıı!. f • 7 

WW --~-L.w -L·=----.1•• ff- man avvare•ı günku•• h•r· 
#" '"""•--IJl8NllU- Bil.im ınahut arbd•ı da ba bal- ..T .T 

=-=~ ını::,::-~~ yaları okumUf, ıülerek JaJWU daha dil.ıürüldü ~ bin ••r•rı 
•tltteflk ____ _._, __ ..... bi kıla· ıeldl: Jtal t •• B h ikulid L--- ... - 1 verma, ya DlD uç Londra, ıı (A.A) - (B.BC.) Malta. u ar· • uv7ecanb 
-a.... U--'-e ----L..1.- -• Mar- - Batkalan JO yerır, da d ~-·'-A bJ.r .......... _., _..._.. • ...- Ttirk. ala .____.. teb söre e - •• merakla tefrika, ılın--• .~-1 •L-- a.6-.lwe -··-·""-- ·-·ıoı bilmem amına, ıye h h . _, ..... ..,,,.. d n ...... __ ,... _. ....... ~ .... ., T-ut--- ·- lh a p cep esı .............. a -ww 7• lan akında diye kadar okudaiuua .. 
- ve.. yine mahakbk ki akal 7ollan sarptır, korka~ ID ver- r 19 düpı&D &anar 1 clGftlrülmilftür. ıerlerin İçinde en çok 
..... Wltln l'n~ lgall altuıa cilerill lfl, 1>.,n.den eter, sarpa J'f'OflWUft ,.ı.ltp~Jao. insüuler ancak l llarp tanareai ~- heiendiiiab olwkl 
abıeaim teHı1b ettlnliekte.Jir. ..,.... tHI Jcuwetlerinitı akuücın hariç, ~ • 
11 ...... J Peten -'-dt•e L-..1-- MI- DMi ..._. ilin etti: Dün Maltada iki defa bava tehi .. e-~ " -- _, __ .. Alma ordUN hiçbi" harp jcıoliveti .. 
.......... tehdit tftlDerbae -Bmaubeaimbdaro ..... aa ..Xotennedği holde, ltolyan or - ~,,.::'::!~~~~~-.~b!" Yakında 
lımta ...,._, utt& Unll aiti•• ua-esi yUsbdeEMlir Jd ............ ..,.. -·- 991

"-- -UUUIUll- uın-.. __ ._ ~ __ ._ .ı-• .aJ..•ı Uııı An ılıtkta, Trablmgcnp- elliDıle I* .._.,. -.&• 

~·-111 • " h• •• ... -• rivayetia ~ .....-.....-. • -·-. _,. - UCUfU ~ 
.. -# (DftaetM 5 6nca ııaha/td.e) --· 

O»tı •• ı 111111 •i:t•l ....,..... 

-Şili Sefiri, kaybolan kitib nia çok ze gin ol· 
dujunu söylüyor fakat her laanai bir kaça .. 
cıhkla alakaaı of abilecefİ4İ zannetmi7or 

Oç ıtta nveJ mvensız ınr ...
ortadan ka)obolan Şlli .elirinin busUll 
kAtibı SalDIOD .lıılildcnW bütün uıuna
lara ntmen benüz ınlflı.r. Oc 
ıece evvel Parkotele ı erek, etıenen 
llikicin*i oradan bk1aD ...,... bır 

daha lörill ....... ve 7alma Takaimdekl 
.Kris wnoau GUUDde bot e&omobıli 
bu urunutıur. 

Şl i Se1 ri Hec:tov Brioneo.Luco 1ııu 
bidlM hakkında fUDlan anlatmakta • 
dır. 

• - ~- lbdam (Ro. Love-
tıııa) UD otlu olan Sarman KikJeinüi aa 

llD ltulıur. U1111r zmnan Cart* onlaıa 
amda zabitlik e&mJt, D ..,.,,... 

min kabulü Ozerine memlüetiDdlD 
~ Po1on787 Ar gaqıa
ra Ameriirqa 
d ltendlabıl mevdirm ve 8 erVll 
Pena llükOınetinin VU10va Bat X... 
aoloslutuna tayın edilnUftL Bundlla 
~ vuifeainden a7nlan Mlk'dntld 
Sili bük6metinin Türki;re .......... 
aarblı 'ld1 olmuotur. Çok c:enti~ .. 
o niabetıe kanktel' IQibl olan iMi .. 
bmlm de bU8USI k&Ublmdl .. - .... 

( Devnaı 6 iRd mbt/e*) 

lıtanbulda Hırıız'ı\(lar Çoğalıyor u? 

48 aatte ehirde 23 
Hırsızlık Vak'ası 
Bir kııım failleri 7aka)aamıyan bu hırsız ılı· 

larıa her birini ayrı a1rı 7azı7oruz 
1 - AUarayda Mil et caddesın-1 metiııde ~ .rakı phDdılmı 

Rufaiefendi d&Pıda l8 .DIUDSah 1911Düt'ilr. PGlil ftıphe üzerine 
dükkanda tütunefiltik eden HOie- Rıa 07.demir isminde bir sabıka-
yin sayıı evvelki aabah dnkümnı hyı yakalamlştır. Fakat Rı WAa 
açıp da içeri gırdiği uman her ıa- etmektedır. Tahkıkata de am ~ 
raf karmakar k g rm~ ve p- lunmaktadır . 

fll'IP ........ ı-~-· '•••--~ ..,.,_ .- ....,.. otuma O.erin odMI• 
..... Gelenk içeri ıımı - Jdlllr ~ " J•tala a)hwilkt. 
Jar tudmclan ;Jtsleree lhıa lr.tJ" • (Dewwı 5 inc.i MAtt•> 

(ÇERÇEVE J 
Bir Ya11h1 

Ve Bir D~rs 
NEClr FAZIL ICISAJC.VRDC 

Diiaktl 1•mntla ..ınt " • 
.Uı7etle &athaleiw 7ap&lilm p. 
W, • velld llUtl f1buM1a, .... 
pma ba u•ana kHat- .p w 
....... rlrWllUMllk ... tertip 
,....... .,.... .... (Bvet) .. 
.. )'lr, (Yar) la (7~, (M7U) la 
(kara) ........ fuk. .. 
YUbftllıdleaclmle...._. 
(Almmıbır, tabiat Ye imvnt 

mtnıaJan~ ~ 
ten eVft1 Yf!D•lecelrleri Mhe1ara 
etılmaktama, hiç ohnalla te
febbiiaten eoma yenecftlerl..,. 
t.alan tercDı edeceklerdir ) 

Bu elmleaia 10nuntHi (,.. 
Deeekleri) kelhDal (1 ........ 
leri) .ı.c.ktır. 
ŞJm41 elnalqi ........ 

tekrar 1aaıyenon: 
(Almanlar, tabıat w &lW\118 

minıalan dıolayısile tıefebbüstea 

evvel 7enlleeekleri sabalara .. 
ttlmaldama ,hiç ol.mama ~ 
büaten IOftl'a '1 ileeıekleri ~ 
haları tercih edeceklerdir ) 

Gör4tinüs mti tim4i farlaT .. 
Yaai Al1DMlar t..otere .... 
... laiicam .... pw 4üa ... 
telt....._ ftftl 7•PınHMf ........... ~ .... ............... ?_....._ ......... ., ............. 
a..lef e .abDQı tereila e4ecek
~ Zatea dbnledekl (lalı ol
ama) b1th, tertip , ....... 
llorflac ..,a.tua. nr• _ ......................... ,... .. ......,..._ 

a..ba PM, TOrkly ... w 
ftrk 1aaabk byatnMla 'IR ffl# 
.. , Wa7 .........,.... 
.... il ................... 



KAYBOLAN 

KOCA 

Bir küçük zabıta haberi; 
ıerlevhaaı §U: 

Kaybolan koca .. 
Alt tarafını okuyurıunuz, 

bir adam, on be§ ırün evvel 
evınden çıkınıf, bir daha gel
memi§.. Karııı karakola mü· 
racaat edip kocaaını arıyor. 

Bana kalırsa, koca kaybol
maıJUf, kendi arzu ve ihtiyari
le, batını almıf, gibniftir. 
Kimbilir, kadın, evi, ne taham
mül edilmez, bir zindan ha
line aokmuttur. 

TRAMVAYLA 

DEVRlALEM 

Mahmut Y eaari, yeni bir 
yazı aeriıine batladı: « İıtan
bulda tramvayla devriilem:ıt 

Ben, kıymetli romancıJ'l 
kııkandım, doğrusu.. Çünkü, 
berkeı, tramvayla evine gide
mezken,, o, devriilem yapı
yor. 

Kasap 
hileleri 

Beledi7e reiıliii ban 
kasablaraa yeni açık 
iÖzlüklerine aazarı 

dikkati celbetti 1 
Belediye tarafından yapılan o

mumi kontrollerde kasapların, fiıııt 

murakabe komisyonunun tesblıt e*
tiği fiatlara r~yet ettikleri fııkaıt 

şimdiden bazı kasapların balkı 

başka tekilde aldatmağa başla.ı. 
lan anlaşılmlfl:ır. 

Bu kabil kaaaplar hayvanların 

üzerindeki damgaları silik ve o • 
kunmaz bir hale getirmekte w 
böylelikle anlamıyan kimselere 
dağlıç veya karamanı kıvırcık diye 
satmağa başladıkları anlaşılmıştır. 

Damganın silik olduğunu gören
lere de •ne yapalım mezbahada iyi 
basmıyorlar.• demektedirler. 

Parlak cümleler, vaad· 
ler yerine hakikat 
Bugün, yine, koordinasyon he

yeti umumi kitibi Huıın Ahi Fo
yucukwı, radyoda, ..ııctısadi me
aelelerde hükiimetin görü ih mev
:mile yaphtı konu~madan balıse
de<:eğim. 

İtiraf edeyim, bu konuşma pelı: 
hofuma gitti, Açık, dürüst, müt&

VHJ ve asla mübaliıgaya kapıl -
mıyan, hakikatten zerre lı:adar 1t

:u.klaşmıyan bir lisan .. 

Zannediyorum ki, radyoda, bu 
hitabeyi dinliyen bütün vatandaş

lar, benim gibi, büyük bir mem
nıuıiyet duynıu~lardır. Çünkü, u

tık, kuru lafa, vadlere, parlak cüm
lelere karnımız toktur. Hakikati 

öğrenmek, bilmek i>tiyoruz. Yeri
ne getirilmiyen doksan dokuz ta

ne parlak vaad yerine, bir noksam 
ifade eden mahcup bir ciimle, v,... 

tandaşlarm daha çok memnuniy&
üni mucip oluyor. 

Umumi kitibin yaptığı konUf -
madan şu mühim [ikri de alıyo
rum: 

Gi1nün me•ele•i: 

Şeker, 
satış ve 

kahve 
fiatları 

Yeni şeker fiatları kararlaştırıldı 
400 çuval kahve bugün dağıtılıyor 
Bakkalların şeker fiatlarına zam· 

yapılması için !iat mürakabe ko

misyon una müracat ederek nakli
ye ve çuval pahalılığı dolayısile 

fiatlara zam istediklerini yazmış -

tık. Komisyon dün bu talebi tetkik 
etmış ve haklı görerek perakende 

toz şekerın her semtte otuz yedi 
kuruşa kesme şekerin de kırk ku

r~a satılnıasını kararlaştırmıştır. 

Diğer taraftan bazı kahvecıler 

kahvelere yüzde 80 nisbetinde no-
1 

hut, arpa karıştırdıkları anlaşıl 
mıştır. 

Bazıları da ekmek kavurarak toz 
haline getirmekte ve bunlarla y, -

pılan mahlut kahvelerde nohut ko
kusu hissedılmeınektedir. 

Ticaret Vekileb, gümrüklerde
ki kahvelerin piyasaya çıkarılm>ıs 
için mıntaka ticaret müdürlüğüne 
emir vermiştir. Çay ve kahve bir
liği emrinde ~ bin çuval .kahve 
bulunmaktadır. Bunların da sa••ll! 
çıkarılması beklenmektedir. Ti:.o

ret V ekiLleti, bu m · ktarın 400 çu
valını İstanbı:l piyasasına, geriye 
kalan miktarı, ihtiyacı olan vi!J.
yctlere tevzic karar vermiştir. t.
tanbulun hissesine dü~en 400 çuval 
kahve, bugünden itibaren Çay ve 

kahve birliğı tarafından kuru kah· 
veciere dağıtılacaktır. 

1 
Esnaf 

kongresi 
Dün ekseriyet temia . 
edilemedi diğer cemi
yetlerin ictima gün-

leri kararlaıtınldı 
Esnaf cemiyetlerinin senelik~ 

grelerine dün başlanmıştır. İlk o
larak ayakkabıcılar, arabacılar ve 
bahçivanlar toplıuımıt fakat ekse
riyet olınadığından kongrelerini 
tehir etmişlerdir. Buna ııebep, elı:· 
seri esnafın cemiyetlerile pek al._ 
kadar olmarnasıdir. Ve her yıl iliı: 

toplantılar bu yüzden yapılama -
maktadır. Ayakkabıcılar 23 klııa

nusanide, arabacılar da beş §11 -

batta tekrar toplanacaklardir. 
Önümüzdeki perşembe günün -

den itibaren Türbedeki müşterek 

bina dahılindeki cemiyetlerin ken
gerleri başlıyacaktır. Kongreler üç 
gün devam edecektir. Her cemi -
yete bir saat kongre zeınanı ay -
rılmıştır. 

"Kira Ye i~re,, kaau• 
Jiyİh.lSI 

Yuaıı: Ahmet Şükrü ESMf°J 

Geçea IODbaha.rda İııgıltere ilt 
Amerika a.rasında yapılan bır -' 
!aşma ile, Birleşik Amerika h~ 
meti, İngiltereye elli k!.lllan• ıııf 
destroyer vermiş, İn&iltere de il 
mcrikaya Aüantik denizinde b• 
üsleri dobu dolı:mı sene mii4 
ıletle terketmitti. Üslerin <en 
Atlaı>tilı:te bulunanları, destrO 
yerlere mukabil terkedildiğiod 
bunlar •kiralanDUJ• telıiklı.i ed 
mektedir. Şimalde Ternöv ise, 
ılebiz ve ariyet ola.rak. bırak.ıl 
maku.dır. Amerika hükWrıeti, 
giltere ile yapılan bu muamele 
tasdiki ve orada icap eden tesitll 
tın yapılmasını temin için wecl' 
bir kanun layihası vermiştir. 
nun layihasına kısaca •Lease 
lend. yani •kira ve iare• liıyih 
adı verilmiştir, Ve haridye en 
meni tarafından demokrat de,·I 
tere yapılmas.ı düşiınülen )' 
kanunn liyılı.ulle birlikte te 
edilmektedir. 

l 

Bizim Osman Cemal, ı-ıi 
ikaz etti: 

- Öyle deiil, dedi, lıtan
bulda tramvayla eve gitmek 
için, devri&lem Myahati ka
dar uzun bir zam- lizım, 
demek, iatiyor. 

Bundan başka erkek hayvan -
ların husiyelerini ustahklı bir su
rette dişi hayvanlara yapı~tıran 

kasaplara bile rastlanmıştır!. Bun
lar hilelerini haBı:ın hiç bir suretle 
anlıyamıyacağı bir meharetle yap
maktadırlar. «Hükumet, geliri mahdut ve 

muayyen vatandaşların yemesi, iç

mesi ve yaşaması ile alakadar ih
tiyaçlar üzerinde durmak.tadır. 

Lı\ks eşyaya kat'iyyen ehemmiyet 
verilmemektedir .Binaenaleyh hu

JUSl veya resmi bütün memleket 
•anayii, buna göre organize edilo

cek ve bütün fabrikalar, halkın 

ferdi ihtiyaçlarını tahnin edecek 

maddeler imaline sevkedilecek -
tir .• 

Florya' ın imarı Ölen z ngin dilenci 

Perşembe günü; dokumacılar, 

bakkallar, ekmek yapıcıları, gar
sonlar, hamamcılar, kapıcılar, 

kahveciler, lokantacılar, madenl 
san'atkarlar. 

«Lease and lend. kanun liri 
hası ile Ameribya intikal ede 

i 

KOMVR 

TOZUYLA •• 

Bazı ıivri akıllılar da, fU fik
ri ileri ıürüp bir teklif yaPIDll" 
lar: 

- Dünyanın lçiııde bulun • 
duiu fevkalade ahval dolayı. 
ıile, beton için yeni bir terkip 
bulmak gerek. Bundan böyle, 
betonu kömür tozuyla yapa • 
hm .. 

Eyvahlar olsun! Çimento ile 
yapıldığı iddia olunan beton 
yollar bile çabucak bozulu • 
yor. Kimbilir, kömür tozun• 
dan yol, ne iJom olur 7. 
YABANCI 

DiL DERS/ 

Evvelce, bir gazete okuyu. 
cularına muntazaman yabancı 
dil deni verirdi. Faydaları var 
mıdır, bilmem.. Geçen ırün, 1 
gördüm ki, bir ikinci gazete ı 
daha, yabancı dil tedriaatına 
bqlamıt! 

Bunun sebebi ne, acaba?. 
Mekteplerde öğretilemiyen 

yabancı dil nokıanlarını mat· 
buat mı üzerine alıyor?. 

Aman maarif idareıi duy· 
maıın.. Çünkü, müteıekkir 
kalmak §Öyle dunun, cRuh· , 
aataız mektep açmak:ıt madde- ' 
ıinden takibata ııiriıir 1 

Bir 

AHMET RAUF 

ihdyar uçurama yuva1 • 
laadı, ötdü 

Evvelki .un, BilTükadada Selhane 
1<>kagınd.a g2 numarada oturan Alİf&D 
o&Ju 70 7ilillld.a İıimail Eski Bağ mev
kllnde deniz kenarında ölu olarak 
bulunmuştur. Yapılan tahkikatta, İs
maWn balıkçılara 7ardun için deniz 
kenarına inerken uçurumdan -ııı 

yuvarlandığı ve başı taı;lara çarparak 
151dlltü uılaiıimlftır. 

Bu vaziyet üzerine kasapUırda 
sade fiat kontrolü değil; etlerin 
parça arça muayenelerinin de ya
pılınası dün b.zalara bildirilm~ 
tir. 

Diğer taarftan Üskiidarda bazı 
kasapların kıvırcık etini 80 kurup 
sattıkları görülmüştür. Halbuki 
fiat mürakabe komisyonu narhına 
göre bu, ihtikar olduğundan all -
kadarların nuan dikkati celbe -
dilmiştir. 

KÜÇÜK HABERLER 

VILAY.ET ue BELEDiYE: 

* Asker ailelerıne yardun !çın ~
diye kadar tabakkuklar şebrımizde 1 
milyon lirayı tecavüz etnıı.ştir. Şehri

mizde yardım islıyen aılelerin miktan 
5-000 e balli olmuı;ıur. * Bugün oiJe<len sonra vllılyctte bü
yük bır toplantı yapılarak ~üyük bava 
dılınemMinin &Unu Kara.Y'l0.$1.\t llecakhr 

MAARiF, ÜNiVERSiTE: 

Koordinasyon heyeti umum! 
katipliği kanaliyle vatandu~lara 

bildirilen bu fikirler, çok mühim 
birer tamim halinde, bütün mem

lekete yazı ile yayılmalıdır. Bil
hassa. bu fikirler, belediyelere, b&

lediyelerin iktısadı te§Ckküllerine 
&önderilmelidir. 

Hükumetin, me gul olduğu belli 
ba..dı fikrin, mütevazı gelirli va

tandaşların geçim vaziyeti oldu
ğu meydandadır. Fakat, belediye

ler iktısadi mekanizmalarının, ay-
ni mevzuun ehemmiyetini, ayni 

ciddiyetle idrak etmiş oldugu ma
alesef iddia olunllmaz. 

* Dun Fatıh kaza:;ında yapılan a
raşWınalarda 32 talebenin kahvehane
lerde iskambıl ve tavıa oynadıkları ııö
rülmut ve huviyeUerı alırup mektep 
müdürltikll'rtne gonderılmrştır. Bütün memlekette, bütün ener-
* Hava Kurun,wlm ıUc ve orta. jiler, bu gayeye müteveccih ola· 

mekteplerde teokıl ettıııı ha\acılık grup. nk işbirliği yapmalıdır, 
1acı her ayın ıu.. hııttaı.uu ıı., .• Ku- REŞAT FEYZi 
rumu ha!ta.sı diye kabul etrnış.ıerdir. Bu.==============•I 
~t lJO me.l<l.epl.c tamaml:ıruruı;lır. ı 

Toplıı an paralar bugünlerde Külıur 1~u .. r k 
Tayyaresi yurduna yatınlncaktır. - Macar 
MU1'E.FERR1K: 

* Yunanlstana yapılan hayvan sev .. 
kiyatımız !azlalaşm}itır, Arpa da çolı: 

ihraı; olwımak:tadır, * &lıe dava:oına du.n yenitlen bq.. 
lanılmll ve müddeiumumilik suç:lul.ar 
vel<illerlne iltihalı: ederek temyızin boz
ma kararına uyulmasını iöteıniştir. Doa;..I 
ya mahkemece yeniden tetkike alın

auıtır. * Avukatların mUf(erilerınden aı.a... 
cakları UcreUerı t.esbıt ıçın ıchrim.i& 

barosu bir proje hazırlanu;ıt.ır. 
Bu proje tenlJ ı n1ahkemest haysiyet 

divanı tarafından tasdik olunmuıtur. * Evvellı:J gece Galatada Tulumba
cı. Sıtlu sokağında 10 gun evvel dogmUf 
bir kız ~ulu bulwuuuş ve donnıak U... 
zere olan yavru Darillac.:czeye kaldırıl

nuşlır. 

ticari müzake
resi ne &alhada 

Macirastanla yeni bir ticaret an-, 
!aşması yapmak üzere Peşteye git-, 
m~ olan ticaret heyetimızden ge
len haberlere göre müzakereler iyi 
bir hava içind devam etmekte -
dir. Macarlar bizden gıda madde -
!eri, hububat istemektedirler. Buna 
mukabil sanayi mamuliıtı, makine 
aksamı, elektrik malzemesi, demir 
eşya, çivi, kimyevi ecza verecek -
!erdir. Müzakerelerin bu ay sonuna 
doğru neticeleneceği talnnin edil
mAktPciir. 

Son Telgrafın Edebi Tefrikası: 5 miras dava.•ına düşmedi. Fabrika 
eskisi gibi işliyecek, Zeh -
ra kocasının yerini tutacaktı. Bir 
kaç sene işler yolunda gitti; Fakat 
yavaş yavaş Cemal annesinin istib
dad.ndan bıkıyordu. Aralarında 

sık•a§aıı kavgalar çekilmez bir hal 
aldı; nihayet Cemal fabrikadan ay
rılmak istediğini söyledi. 

BILLOR· KÖŞK 
BÜYÜK AŞK ROMANI 

SELAMI 

BiRiNCi KISIM 
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Acı hakıkatin ne olduğunu an
lataoılmek için birkaç sene geriye 
gıtmek zarureti vardır. 

Pertev Dayı'nın içine doğan yan
lış ceğildi. Billiır köşkü kiralayan. 
Da ının çocukluğunda tanıdığı 

faur kaıor Scrzadenin oğlu Ce -
maldi. Serzade Ahmet Efendi, Yer 
ıılkoyde büyük bir fabrika kur -
muş, dokuduğu kumaşlan boya -
.aııık için bir de boyahane yapmlf 
lşguzar bir adamdı. Zehra hamın, 
Pertev Dayının hatırında kaldı&ı 

iZZET 
gibi, vardakosta, dişli bir hatundu. 
Evine, çocuklarına, kocasına ha
kim olmasını bildiği kadar, fabrika 
işlerine de hükmetmesini bilen bu 
kadın, işlerin ilerlemesi için elin
den geleni ya~ fabrikayı bü
yütmek, makineleri yenileştirmeık
te kocası üzerinde çok nafiz ol -
~tu. 

Serzade Ahmet Efendi öldüğü 

zaman Cemal yirmi ilci yaşında, 

k:ızkardeoi Faika yirmi beş ya -
şındaydı; babasının son zaman -
!arda or~ olan Feridun beylıe 

evliydi. 
Serzadenin ölümünden sonra aile 

Oğlunun bu teklifi Zehranın 

hem izzetinefsine hem de çıkarına 
dokundu. Fabrikadaki hisst>si oğ
lunun hissFsine göre pek azdı. Oğ
lu ayrılınca nüfuz damad:na ge -
çecekh. Bu darbeyi önlemenin ça
resini buldu. Bir sabah oğlunu kar
şısına aldı: 

- Artık tek başına çalışmak is
tediğini anlıyorum dedi, bu hak
kındır. Fakat bunun için baba ya
digarı bir fabrikayı parçalamağa 
oe lüzum var? Ne diye durup du
rurken veraset vergisi verec ·ksin! 
Eğer kendi başına bir iş kurmak 
istiyorsan bunun başka çaresini bu
lurum. Rahmetli hal:ıan Anlı.arada 

Belediye bu yıl da geniıj mik -
yasta F!oryanın imarına devam 
edecektfr. Bunun için yeni bütçeye 
mühim para konmuştur. İnşaata 
yaz gelmeden baqlanacaktır. Yeni 
beton kabineler yapılacak, ve Flor
ya gazıosnunun Yeşilköy tarafına 
düşen saha açılarak buradaki kum
luk genişlctHec~klir. 

Müesseselerde Yeni Bütçe 
Hazırlıklan 

Yenı mali senen.n yaklaşması 
dolayısıle, devlet miıessesclerile 

yarı resmi müesseselerde yeni yıl 
bütçelerinin hazırlıhlarına baş -
lailll':ştır. Bu meyanda Ankaradan 
kaza ve vi !ayetlere .:;önderilen bir 
emirle yeni yıl bütçesine yeni ilk 

Bulvadinde dilencilik ve tefeci
likle geçinen 86 y~ında Fatma is
minde bir kadın 4 gün evvel e\'in
de ölü bulunmuştur. 

Cuma günü; musiki san'atkArlan, 
müskiratçılar, otelciler, berberler, 
sucular, sütçüler, şekerciler, ter
ziler. 

Kadının eşyalarını tesbit mak -
sadile yapılan araştırmalarda ya
tağının altında tam .~07• adet san Cumartesi günü; leblebiciler, -
!ıra ·2500> d.:n fazla kağıt ve gü- raçlar, yorgancılar, çiçekçiler top-

.. 1. 1 1 b' 'f 1 k" 1 !anacaklardır. 
muş ıra ar ı P ır çı t c mas upe.

1 
.940. lıralık da bır alacak senedi ----<><>---
aö-zı açılmadan mühiırlenen tıklım y alova nicin git-
~~~Jı;a~~:,.:k~:;s~ı~a~~l;r:~~ö= 1 tikçe ra;betten 
miilmüştür. l d Ü, Ü )'o r ? 
okul inşası ve tamiri iç n müh 'm 
miktarda tahsisat ayrılması bildi
rilıniıjtir. 

__ r POLJS Ve ADLİYE_.)_ 
(~~~~~~~~~~~~~~~~~' 

Yalovanın g.ttikçe rağbetten dÜf' 
tüğü görülmektedir. Buna rağmen 
Bursaya gidenler çoğalmıştır. Ya
lova dalın )akın olmasına rağmen 
rağbetten düşmüş. ve yainız zen
ginlerin bır istifade yeri haline 
gelır.iştir. • • iç 1 az o a 

ir soygun! • 
1 

Beyoğluııda Hatay birahanesin
de vukua gelen bir soygunculuk ha 
d:sesın;n muhakemesine dün Sul
t.ın:ıhmet 1 inci sul!ı cezada baş -
!anılmıştır. Davacı Sirkecide U -
zunköprei otel'nde oturan Ahmet 1 
Aykcile isminde bir mutc~lılı•ltı. 

Suçlular da şunlardır: Hatay bi- , 
rahanesi sahibi Hakkı Bayraktar, 
birahanenin kasadarı Zihni Torpil, 
şef garwnu Dramalı Salih Egemen, 
garsonları Yanyalı Nuri Yelkenci, 
İbrahim Akgül, yardımcı garsonu 
Ahmet Üreyecek, Ali Kılıç, vez -
nedarı Koço Simiri. 
Davacı şikayetini şövle anlattı: 

cİki arkada ımla beraber bu bi
rahaneye gittik. Biraz içıik. 19 !ıra 

kadar borcumuz olmuş. Cüzda -
nımı çıkardım, ödedim. Hentiz cüz
dan elimdeydi. Bütün elektrikler 
söndü. Birahane sahibi Hakkı göğ
süme bir yumruk vurdu. Yanındaki 
uzun boylu adam ayaklarıma sa -

•bir şube a~"ITlak istiyordu. Bu mü
kemmel bır i.ştır. Onun ömrü vefa 
etmedi, bu işi sen yap. Ankarada 
bir iki sene işledikten soma ifl.is 
eden bir fabrika var. Bazı parçala
rı satıldı, geri kısmı, binasile du
ruyoı'. Ankaraya git, o binayı sa
tın al. Ucuz alırsın. Sana lazım o
lan parayı avans olarak veririm, 
bır de kredi açarım, makinPleri 
tamamlarsın... Durup dururken 
burada başımıza iş a~ma! Bekle, 
şunun şurasında kaç günlük öm
rürr kaldı! .. Ben öldükten sonra 
istediğini yaparsın .. 

Cemalin i.stcdıği bir tek şey var
dı: Anasından kurtulınak. Bu tek
lifi derhal kabul etti, kalkıp An -
karaya gitti, fabrikayı beğendi, 

hissedarlarla anlaştı. Anası sözün.
de durdu, binayı ve lazım gelen 
makineleri alması için lazım gelen 
parayı verdi, kredi açtı. Dönüşte, 
anası hayatta oldukça, fa.brilrndak:i 
hissesini satrnıyacağına dair bir de 
taahhütname imzaladı. Zehra H~-

rılarak beni karga tulwnba abdest
hane ar,1:<: ;na götürdüler. İki gar
son kapıyı kestiler. Ben b~n mür 
küliitla kapı} a kadar kaçabildım 

ve polise ba ırd ım. Polıs biraz son

ra bu on suçluyu tuttu Bu sabah 
Zihni pcli5e birahanenın sııhn si
nin halısı altında bulwunwş 12 iki 
buçuk lira'ık getirdi. Salihin üs
tüne'~ 70, İbrahimin üstünde 190 

ve b·r başkasının üstünde de l~O 
lira bulunmuştur. Bunları da al -
dılar,, 

Suçlular hadiseyi tamamen in
kar etmişlerdir. Davacının çok sar
hoş olduğunu ve bar sahibine kü
fürler savurduğunu ve yumruk -
ladığım söylemişlerdir. Üstlerinde 
çıkan paraların da kendilerine ve 
birahaneye ait olduğunda ısrar et
mi !erdir, Mahkeme sıı,luların ke
faletle serbest bırakılmasına ve 
dosyanın müddeiwnumiliğe iade -
sine karar vermiştir. 

nım artık sözün tam manasile oğ
lunu avucunun içine almıştı. 

Ankaradaki Serzade fahri.kası 

iıjlemeğe başladı. Çok iyi iş yapı -
yordu. Cemal Ankarada kendine 
bir muhit yapmı.ştı. Tahsil görmlif, 
zarif, terbiyeli bir gençti. Suvare
lerde, balolarda kendini pek çabuk 
gösterip tanıttı. Evlenme çağında 
kızı olan ailelerin gözü ondaydı. 

Annesi srk sık mektup yazıY<Jr, 
lı:endine iyi, yani zengin bir laız 
bulınasını tavsiye ediyordu: 
cEğer beni dinlersen, kendi ba

şına evlemneğe ka11omazsın. Bıralı: 

da seni b<'n gönlii!me göre, elimle 
evlendireyim. Eğer aklımdan ~ 

çeni yapabilirsem, başına dev:ı..t 

kuşu konar. Hantalzadelerin btr 
kızı vardır, anasız babasızdır, am

casının yanında oturuyor; baba -
sından hiç değilse Od üç yüz bin 
lira kakb.; gözünı onda. .. Bana bir 
kel'me çıtlat, kalkıp Ankaraya g&

lirim ... > 

(DeNfm 114") 

Halbuki Bursa yolunun urun • 
!uğuna ragınen geçim şartlarının 

<!aha iyi \'e ucuz olmuı yüzünden 
gittikçe daha çok rağbet bulmU
tadır. Bu arada Yalovaya evvelce 
kararlaşmış oian eglence yerlerinin 
yapılamam•ş alınası ve Yalova unar 
planının pc1< yavas tatbik edilmek
te oluşu da bu hususta müessir ol
maktadır. 

Bundan başka yeni sür'atli va
purlar İstanbul Mudanya yolunu 
Yalova yolu1'dan daha fazla kısalt
mışlardır. 

Denizyolları idaresi bu arayı aç
mak l~in hazan İstanbul - Yalova 
arasında esk. \'e ;ür'atsiz vapurla
rını da işlet!"' _),!,,dır. 

Yalovanın eski rağbetini bulması 
için burada imar p!anıle kararlaş
tığı üzere ucuz ve her sınıf halkın 1 

oturabılcceği ucuz oteller ve !o- ı 

kantalar açılması düşünülmekte

dir. 

fSultan A.zizf J. 

1 lA Nasıl J. 

ıu/ düriilda?) ,. 
Bu Büyük Eserin Müellifi J. 

Tarihi V eaikalara Daya- i~ 
nar ak İddia Ediyor: : ı 

J. 

SULTAN AZiZ 
iNTiHAR 

ETMEMiŞTIRI ~ 

Bu feci cinayette Seru
ker Patanın rolü ve bir 
kadın parmağı vardır! 

• 
Bu gilzel tefrikaya 

Comarteıi güniindea 
itibaren baılıyoraz 

• 
iKDAM 
Sütunlarında Takip 

EdecekıUU.. 

alan llsler sekiz adettir. 
Şimalde Temöv Birleşik 

b topraklarından ziyade Kan 
yı himaye etmektedir ve ingil 
re tarafından bedebis olarak 

Birle•ik Amerikanın cenup 
hilluine yakın Bermüd adası 
zerindeki Bamilton limanı 
kemmel bir deniz "e hava üsı• z 
dür. Bahama, Vindvard ve Lee 
adaları, jamayka, Trinidad ve 
gilil Ginesi de Florida yarım• 
smdan cenubi Amerikada Ama 
nehrinin denize dökiildüğü Y 
lı: •• dar Meksika, orta Amerika 
cenubi Amerikanın şimal sah' 
rini himaye etmektedir. Bu ce 
denizi şimdi bir Amerikan 
vaziyetine geçmektedir. 

Geçen sonbaharda İngiltere 
mukavele inwllandığı zaman, "j 

merlb Bahriye Nazırı a!M 
Knob, deınlştl ki: 

- Bu üsleri elde etmekle 
rilı:a donllJllllUının faaliyet < ,b 
Atlantilı: denizinin içine do~ıı 
mil daha u:un~ oluyor. 
Mütehassıs aakerler donanı" 

nın faaliyet ul:asını üslerden 
haren ilrl bin bet yüz mil bir d• 
içinde ve hava kuvvetinin fa 
yet sahasını d• gene üslerden 1 
haren bin mil bir daire içinde 
sap etmektedirler. Bn hesaba 
re ,fimalde Temöv ile cenupta 
giliz Ginesinde üsler kuracak 
Amerika deniz ve hava kuv\'e 
Atlantik Okyanusunun ) arı 
kadar bir mesafeyi donanma!• 
hakimiyetleri altına geçi rıni~ 
lunacaklardır. 

Bu izahattan çıkan netice ~u 
ki İngiltere, Atlanlik dcniı 
garp kısn\!nı tamnınil<- AtnC 
ya trrketmekte ve l•u denizle 
çekıl111cktedir. lııgiltcrcnin ~ 
elli kullanılmı destro~·cr u1U 

bilinde bu denizleri Aml'rika~ • 
kctmesi, ağır hir fedakarlık 
göriinür. Fakat ınc .. ıc )nln• 
alışveri~ i~i dt"~ilJir~ F.ğcr ki 
ve kirala,·ıcı Anlcrı!,.u il<: fnr·1 

olmasaydı. bö) le bir ""' ır.el 
yapılması akla bile gclnıczıli 
merikadan başka bir d,.,·ıcti' 
tine seçmesi bahis me\ZUU ol 
zaman, İngiltt're bu üsll"rill 
biri için bir harp }apnıo·ı ı 

alır, Fakat muamelenin şuıl' 
nü •nlamak için Birlc~ik • 111 

Bahriye Nazır albay KnokS 
fından harici~ enciinıeni tı 
runda söylenen sözleri ok · 
kafidir. Hakikatte An:erik• ıff 
giltere, Pasifik ve Atlantik 4 
!erinde knvvetlerini ~eni 
teni etmekte ve i~birliği )'P 

tadır!..;, Üçlü paktın iınzV' 
sonra, Birleşik Amerika il•. 
tere, donanmalarını hirleŞ 

terdir. Bahriye Nazırı, bir 
bir İnıtiliz ve Amerika doP 
11. diğer tanftan da japon, 
ve İtalyan donanmalarını 
vniyetinde görmektedir. 
ve Amerika donanmaları 
ayn gayri yoktur. Çünk{l 
Knolı:sa göre, Amrrikanıo 
yeti, İngiliz denb: hiikiırtİ1 
wamma bağlıdır. İngiliı 

.u 

t 

b 
t 

u 

ıın 



tic dele ve 
ıüdahal .• 
Ali Kemal SUNMAN 

celcri okunacak roman • 
a) ali en ziyade meşgul 
tlanlar belki de Va1ter 
yazdıklarıdır. Ehlisalip 

,ıden dönen şövalyelerin 
ılr'1, uğradıklan türlü ınah-

clcr, bugiınkü kolaylıkla • 
:rine malik obnıyan bu 
n uiraf!naları İngiliz re

lll pek canlı ta vir ettiği 
dır. Okuyup yazmanın Av

valyel r ara ında ayıp sa

ev.irler .. Eli kalem tuta • 

ıun hu şövalyelerce istih
ialan, ~aktini boş geçir • 
ç kullanmaYı öğreneme
liz. makulesi bir malılftk 
, Onun için icap eden mek
t böyle birisini bulup tah· 
ona )Uc1ırtmay1 bu şö -
kendilerine bir sil edin-

ınna ,cesaretlerine, sabır 
mmüUer.iııe güvenen bu 
i haçlı adamlar hakika • 

~]erinde o kadar anıimi 
mıydı?. Hıri tiyanlığın 

mukaddes toprağını kur
dnasına kiınbilir ne ka
bıı sarılmı§ olanlar var
u böyle I ve snmimt o-
yanıb:ışında kimbillr ne 

a ka başka menfaat endi

b.arekete geçm117 şark ale
.&erine doğru giclea prp 
un karışıklığından :istifade 
ne dtişmiif olanlar vartlı. 

.kaddesi almak o zamanki 
n diiıcyasının zaviyesin -
ıövalye içhı tın yüksek 'bir 

bilirdi. Bu ufurda caJlla-
eclenıer sayısudır. Likia 

* fikirlerin bu dünya ... 
tde u küçük menlaaile-

•İııe ilet edilebildiii yiae 
ip se{erlerinde görülmüj, 

aınlar birbirle • il 
er düşman olmuJlardır. 

Valter Slwt kahraınanla
ıiriııe söyletiyor: O kak· 
i f'inlyelerlıı en ileri ge
den, cesur bir adamdır. 
.uyup yaz.malda hiç ülfeti 
bu bhraınan az kumu 
İçinden neler geçtiğini bir 
.arak anlatmak istiyor: 

~ın ,diğer f(ivalyeler inan-
isteclikleri &ibi sarılsın· 

Jeri ancak benim gibile
terilai husule getirmek i
:Wmqlardır. 

-omaııcısmıa kahramanını 

l da1ıa çok sonralara ıe
göriilüyor ki ortaya atı

k fikir mücadeleleri siya· 
oıiJHle derhal birer müda· 
lesi olmaktan geri kalma• 
tile İspanyada ikinci Fi· 
deri bir kral varmıf ki 
ti konunak rofünii almJf, 

ırotestanlığı kabul eder 
t itittiyse oranın dahilt 
urışmağa kalkı mıştır. 
uı kunetli bir de,•let olaa 
ıın fngilt«eye taarruza 
j~in de bir bahane ~ok 

.cilterede prot~anhk İ

L Halbuki ikinci Filip 

1 

Siyuette zayıflann d.· ı 
bili itlerine karıımak için 
bahane arıyan kuvvetliler 
buna veıile olarak ortaya 1 
yeni fikirler çıkarmaktan 
geri kalmamıılardır. 

Valter Skotun yukarıda bahsi ge
çen fCivalyesimlen deha az iluımaz 
deiildi. Mabat İııgilterenin o 

zaman daha yeni bdırmekte olan 
deniz kuvvetini )ok ctmcktt A

çıktan açığa sö) lenemiyen bu 
maksada varmak için ise katolik-

protcstnn mı.icadelesi en eh·crişli 
bir bahane t kil etmi~tir. Fakat 
maksadına ''aramadı. O bahis a)n. 

Va.iter Skotun tôvalycleri kıt 
gecelerinde yalnız ha) ali eğlen • 

dirmekle kalmıJi or; f'kri de nıe • 
gul ediyor. Kendini kuv\ etli gô-

ren taraf gözüne l estirdiği za) ıf 
tarafa istediği gıbi ha im olabil -

mek için müdohnle v ilclcri bul
makta zorlul çeknıez. Tarihin de 
masalın da ögrettiği bu. 

Gece klübü ı 

1ıtanbu1 kim ? 
t 

T alz•im 60.Zİnoiunda biT 
gece klübü tui. eJilıyor. Ni. 
zamrumıui yapılmak üz.ere 
imı§. Bütün belediye müdür 
Ve eJ"kanı bu Rlube aza Ot CQ ı 
bıttabi diğer aza da kayd di
lecek. 

Gece klüpleri, bütün büyük 
ve medeni memleketlerin bii· 
yük ıehirlerınde vardır. Bu -
rada Jılul. n aza6ı olan zevat 
gelir, yeme. ycnır, müzı din· 
lenir, oyun oynanır, dan• edi. 
lir, hulasa eglenilir. 

Fa at, bu gece klıipleri, 
zcngın, hali ve vakti ycrind• 
insanlara mahsustur. Bu tip
ler, elueriya, ertui sabah sa
at dokuzda İf baıında bulun -
mıya mecbur olmıyan insan· 

Bu zabıt m 
masını hali 

a 
• 
1 

• 
• lardır. Gece yarılarından •on

raya kadar klüpte hoı bq e
derler. iZ 

Bayan Perihan Gücer kocası Faik 

Gilcerm eve dönmediğini gon.ınoe, şup. 

helenerek polise müracaat etti. Kara

kolun yaptıil seri' bir tahkikattan aonra, 

Bayan Perlhaıuıı tarif ettiği bır adamın 

bir kazaya kurban ptmeml.ş olduğunu 

öğrendi. Acaba Faik Gucer ev.ı.ni terke.. 
dip gitmi& mlydı? Bu, pek muhtemel 

görtinmilyordu. 45 yaşlarında olan Faile 
Gucer kansını çok &et'crdl. Faikln ya
zınanesiııe gidildi ve orada bayreUe 

öğrenildi ki, Faik bu yazıhaneye nlıdi
ren gelmektedir. Kendisi ıUıal!it w ih

racat ~l~ utrnştığı bilinen bir adam.. 
dır. Bu ,.auhanede memur olarak ta km 
ve sağlr bir müstahdemi vardır. 

B an Perihan. kocasının kendisini 
y~ede zıyaı-et etmemesini, batu 
oraya telc:fon bile etmemsınl ) i~ 
tir. 
Zabıta, Gücer mücscsesinin :faaliyet... 

t.e buıunmacııtını kolaylıkla tcsbit etti. 
Bunun üz.erine Faik GUcer'ln eroın 

vesaire :ıcaçakcılıit Y pıp yapmadığı 
hak.kında 9üphe:re dilş{lldQ. Ruldp bir 

çete tarafından Jaıçırılıp kaçınlmadığı 

ihtimali araştınldı. Fakat hiç bir iz bu 
'tahmini de teyit etm 

PoU. cina.Ye& maaası 6(!11 bu mU&lll
~yı behemehal hallctmıyc azmet -
mfiti. Uiraitl ve l!ihnyet Faik Gilcer'in 

iki tilrlil bayat YllliJY&n bir adam oldu
ğuna kanaat hAsıl etti ve nıhayet duğU
mO ç&dil. 

Amiri kendlıinden vaxıyetı sordu: 
_ Peki, bU adallll nerede bulac.ak-

SllUZ? 
_ Nenıd• bulııcııgıın? Morgda ... 
_ Fakat ınorgta bQyle bıı· ceset yok, 

-Var, var ... 
(B~ buraya Jrııdar o&ıululdaa 

90DI"& mumm:>.Yl lıııılletmlre p1afı.. 

mx. Balleclenı~ 4 11DOa A1'fa
mm oku11111u:ıı.) 

Bir küstahlık 1 
Uzunçarşıdaki buzhanenin sa • 

bibi Alman tebaa ından Lapol sa· 
tın ald.ıiı emekJi subay ynrdım ce· 
miyetinin takvimindeki Türk bay· 
ra&t ve ımm Şef İsmet 1nönii Jlc 
Ebedi Şef Atatürktln reı;imleriııi 

yırtım tır. Bunu gören cemiyetin I 
satl§ memuru Ştlkı·H Yılmaz der- ı 

:hal polise haber ~ crnıi ve I..apol 

yakalanmıştır. 

Suçlu t:ık,iuıin kedi veya kö -
pekler tara{ından '.\ ırtıldığlnı iddia 
etmiş, ndli;rn) e \'crilnıiştir. 

l&tanbul maliim. Hayat 
malum. Harp malüm. KaUJnç.. 
lar mailim. 
Şu Taksim gazinosandaki 

gece lübüne, bu §erellcri 1 
haiz kaç ki§inin devam edebi-1 
leceğini, böyle bir müeueıe· 
nin l•tanbul için hakikaten 
bir ihtiyaç olup olmadığım 

cidden merak ediyoruz. 
Hayat o kadar pahalılan • 

mqtır ki, ayda eline vergiler 
çıktıktan sonra, bilfarz 250 
lira eağlam para alanlar, lük. 
değil, mütevazı ve oı ta halli 
bir hayat sürüyorlar. 

Gece klübiinde safa aüre
cekleri cidden merak ediyo-
ruz. 

BURHAN CEVAT 

Ha8köyde nk§amki yangın 

Haskö) de iskele caddesinde Malı 
mut çavuşa aıt kahvede dün ak
şam biı yangın çıkmış ve itfaiye 

tarafmJan oda yanıp sbndürfıl -

muştür. 

Emzi me baı i 
-2-

Çocuk doğduktan ııonra, ana Sütünün 
ve alelumum süt.lcrin terkıbindcki öU, 

şeker \'<' ynglı m:ıddcler gtbı, kendı nes-
vfuıü ~o müsait ve elzenı bulunan 
maddeler bulur. 

Sat nine arandıgı kdird , bu kadın 
da çocuğun yaşı ile mutenasıp y ta 
olmalıdır. Yanl çocuk bir aylık ise, 
Siltninesinın de birik' ey evvel doğur
muş olması l6un1dır. Çocuk altı aylık 
ise, bunWl emzı.rllmesı ıçın, intihap e
dllecek sütnine de altı, ycdı ey evvel 
Ç9Cuk do~r:muş bir k:ıclın olmalıdır, 

Ana çocuğw:ıu emzirirken kendi aıh
hııti için de fayd görür. Dlger taraftan 
çocu unu da besler. Çocusun emmesi. 
memelerde husulU muhtemel Jltihapla... 
rm da önune ge r. 1''nzl:ı olarak süt.. 
nineler enu:ird klerı ıte pek o ltad:ır 

dikkat etmezler Hnlb:.ıkı mıne çocugu.. 

nun bıricik & da ı olan sütüniln bozul
mama ı için icap eden itinayı go terır 
v perbi ere dikkat eder 

Anne çoc;.ıJ.'Unu ı e zaman cmzırt.m.e
melı" Bunu da yon y1<7. en 

etmiş olmak için mİ\ ::" 

de Sevece in I 
Di) or,) ine ınu bet de~ 1 d ıha ço

tin bir mmıdcleye a ılı~ ordu İkin· 
cisi için karşılığı hıızır \'C .. dilinin 
ucundaydı: 

Yazan : ETEM İZZET BENiCE -
ttal ve bu ikm: geuç 

öze.rinde anı bır f e\•craıı 
il tesiri u~aıulırdL Hiç dü· 
• ''e tek ntuhlılke.me yü· 
a: 
ü gidi:voruı: .. 

\' e hemencecik yerinden 
için bu karara vcrınifti, ne 

istiyordu, gilmesj ile Kit
ara ında ne fark ,ardı?. 

hunlardan hiçbirisini dü
degildi. Ayakta bir ıöl

!layalet 1:,-ibi dolaşyor, bü. 
ag hiıcrelerini bir tek nok
'ldc seferhe.r etmiş bulu -

lece •im!. 

ela neredett geldiği nere-
~1 belı <)I n13 n bir sinir 

kasırgaı;.ı icli. 
G~CE NÖBE'ri 

Gittiler, gordiiler, ~ezdiler ve.. 

döndüler. 
Şanıda akşam yemeği ezanda• 

peL kalmax. Salibin de i· 
sonraya • be 
tivadı ak am n.aaıaDJU kılıp • 
~cıı yemeğe oturmaktaclır. 

· ~-.rken Lutfiye evden içenye a-- ü 
, .. 8tsı okunuyordu. Çok yorıua, s-
., ..a m Ba 
...tin ve korkar bir )aaluey • 
·- iki ıR&Al anda kafamu tırmahY•n 
varclı. Biri: 

_ Niçha &ittlJD?. 

Ö'bürü: 
w• , 

- Salibe §imdi n• cliy~m •• 
Birincisiııı cevap veremiyor: 
- Gitmem kocamdan korkma • 

dıtım içia miydi, yok.sa ona İSJia1l 

- Naciye ile beraber gezmn·e 
gittik. İtimat ettigiw bir aile. Kcn· 
dileıine refakatt n ve davetleria.i 
kabul etmek.ten çek.inmedim!. 

Niha)et, bunun kavgasına bıle 
h.aıırdı. Faka, onwı her iki vazi
yetten de daha muhun, halJi da· 
ha güç bir daus1 vardı. O da, eü
nün başına doladığı hadise icli ve .. 
evinin kapısınu içeriye girerken 
üzeriade durm!l''lt diişünmeyi son
raya bırakmıı olma ına rafmea 
zi.hnilli ve sinir lerin.i en çok yo~ · ı 
mesele u o kti. 

Evde kar§L'ilna ilk çıkan Arap 
hizınctçisi oldu. Ondan sordu: 

-Bey nerede?. 

Suali ürkerek .,.. titrekti. Biz

uıetçi: 
_ Geldi , emek yedi gıtti. 

Ce"alunı "erdi. Genç kndıa bu 

• • 

3 -SON 

HALK 

Paran ok, a OTUNU --
Erıelenmeh istiyenlcr, 
İf ve iıçi arıyanlar, fi· 
kayetler, temenniler ve m yoka 

müıküller 

"Bi a ra ıyı d . ? aç r mı ersın . ,, 
" car d 

t 

•• ote yan b ·ıe geçer! ,, 

İt ~ ~ arıyaıılarla bet"h:uıli blr mlt
kultl olan okuynculanmızm :mekt11p.. 
l&rı bu sütunda muntuaman ve mecca-
nt'n ncşredilcoektlr. Gar.ekm~bı dok&or 
ve avukıı.h aa sorulanlA cevap vuece. 
klt'rdlr. ClcJdl fullvac &ülltlerl de lMI d 

Suçlu bir meyhanecıdir, Mey -
ha eci de değil, rnezccidir. Dük
kanında, ayak iızeri t zgfillbaşı, 

ya nı arap ve bıra satm kLadır. 
Davacı bır komisyoncu ki'ı bidir. 
Dava, hodbehod istilayı hak da -
vasıdır. 

Da\ acı anlatıyor: 
- Arkadaşlardan Naci ile, ak

;nmdnn, içmek için yola çıktık Şu
rnyn buraya, birkaç ) ere uğradık. 
Sirkeciden ba lndık ne Gcdikpa
şasını bıraktık, ne Kumkapısını ... 
Artık, tam olmuştuk. 

- Ne olmu tunuz? 
-- Sarhoş olınu •uk, Eve dönü-

yoruz. DOnerl en, bu adamın dük· 
kanının önünden geçiyoruz. Her
kes, tezgahın başında sıra sıra di
zilmiş, bira, ~arap yuvarlıyor. Ma
lCım ya... İnsanın ağzı kızışınca, 
boyuna icmek ister. Bizim Naci de: 

- Haydi gel, şuradn birer bira 
içelim .. Rakının üzerine iyidir, a
çar! dedi. 

- Bıra rakıyı açar mı? dedim. 
- Açar da öte yana bile geçer, 

dedi. 

- Açar amma, biraz fazla ka· 
çar a, açar da kapar, dedim .. Gü
lfuj ük. İnsan hnli bu, olur ya? 
Bende para yoktu .. Arkadaşım da 
bunu biliyordu. Bırayı o ısmarlı
yordu. 

Girdik .. Biz de tezg· h başında -
kiler gibi ayukta durduk. Bir işe 

bira getirdi; içtik. Bir şişe daha 
getirdi; onu da içiyoruz. Arkadaş 
•şimdi gelirimııı di,> c dışarıya çık
tı. Arkadaş ısmarlıyor diye, ben, 
o 9işeyi bitirdikten sonra bir şişe 
daha getirttim; onu da içtim. Ar
kadaş hala meydanda y ·, dükkan 
kaonnıyor. Dükkancı: 

- Vakit beyler, vakit! dedi. 
Ne yapayım? Gıtmek lazım am

ma, para yok. DükkAncı,>a: 
- Efendi, dedim ,benim param 

yok. Ben bildigin adamlardan de
ğilim. Yarın akşam getirir, paranı 
veririm. 

Kim dinler? .. 

- Olmaz! dedi, ben seni tanı • 
mı yorum. 

- Yahu, yemin edeyim, getir -
ımezse.m eğer, ne dersen de ... 

- Paran yoksa, şapkan da nu 
yok, n birader? dedi. 

Vaziyet fena.. Adamın niyeti 
pek iyi değil ... Başımdaki §apkayı 
alacak •.• 

- Etme! dedim, eyleme! dedim, 
dinletemedim. Ba..,c;undaki şapkayı 
çekip aldı. 

- Haydi, dedı, tımdi nereye is
tersen git ... 

Ne yapayım? Kime dert yana -
yım? Dusündüm, ta ındım, polise 
miıracaata karar verdim. Gittim, 
söyledim. Bunu yakaladılar. Za
bıt tuttular. Huzurunuza çıktıık. 

- Peki, sen sö~ le bakalım, n ıl 

oldu bu is? 

ce'li :ıhı birden kavrıyaınadı; hii· 
nıetçinin ue denıclt istcdiğiııi un
lamndı, tekrarlattı. Zclih.ı ) ine 
a)ni arap~.a cümleyi söyledı: 

- Geldi, yemek yedı, gitti! 

- Beni sormadı mı'!, 
- Sordu. 
- Neriye gittiğimi söyledin! 

Naciye ile birlikte rittiğinizi 
söylediıp. 

- Ne dedi?. 

- Hiçbir fCY söylemedi. 
- Ne vakit gittiifuıi, niçia lit-

tiğimi sormadı mı?. 

- Hayır. 

Liıfil e bu söslerdea hiçbir ma
na çıkarmıyordu. Çıkaramayınca 
da sinirleaiyordu. Kocasllllll daha 
çok ~yler sorduJtına, fakat, hi.z -
mctçinin bunları anlatmamak 1Ü· 
:.ıüııdeıı kısa 1 estigini tıllunia e
diyordu. Asabi asabı: 

- Bana birer birer herşeyi an

lat Her sualime geniş, tek, "eli -
me ve tek harehıt ntlamad"'1 ce
vap ver. 

Maznun anlatmağa ba lndı: 
- Bız, bunlan, bunlar gibilerini 

çok görduk. İki k ı.>i gchr, içer, bin 
k çar, obürü kalır, sonra d 

- Param yok, ne yapayım? Ca
nunı nl ak değ.lsin ya? Sonra ve-

ririm! der. Bız bunları bıldı mız, 

alıştıgımız içın, çok ferah d vr -
nırız. Eğer üzerındc, içtikleri şe-

yin parasını ödeyecek kıymcllı bır 1 
ey var da verirse, bımkın.z. Yok, 

öyle bir şey yok, yahut da var da 1 
vermek istemezse, iş deği ir. Ona 
anlatırız ki pek O) le .kolaylıkla 

elimizden kurtulamaz. 

Kaç tanesı a t ni, köst ğıni, 
dolma kalemini, yüzüğünü, kra'ı:a
tını, boyun atı ıs.nı bırakmıştır bi

ze ... Evet ... Baktık ki aldırış et -
mi,> or, parayı vermeden gıdecek, 
sarılırız )'aka ına... Şapkası mı 

olur, ceketi mi olur, alır, koyu -
veririz. 

- Nnsıl y&parsınız? Hiç öyl şey 

olur mu? 
- Tabii olur .. Biz her muşte

riye böyle yaparız. İçti mi, trink 
parayı 'ermeJı. Vermedi mı, ne ya
pacağız? Tabii bır Ştyini rehin ola
cağız. Parayı getırdı mı geri ve
ririz. 

- Pekı buna ne yaptın? 
- Ne yapaca un? Baktım parayı 

vermiyor, mızmızlanıyor. Aldım 

başından şapkasını .. cGit şimdı be
ğendiğin yere ... ııı dedim. Bunda 
benım kabahatim vnr mı, Allah 
aşkınıza? .. 
Dükkfında mı.i.şteri olarak bu -

lunanlaroan bazılarının çağırıl -
anası, şahit olarak dınkmilmesi ıcap 

ediyordu. Muhakeme ba ka güne 
bırakıldı. 

* Dukk • n salııbı, saf \ e gaf ıl bir 
adamc:ıgızdı. O zannedıyoıdu kı, 
birisinden alacagı olunca, gucü ye

terse, ondan alacağı yeı ine ceke
tini, şapkasını, yahut b. a kıy -
metli bir şeyini alnbilır, bu su -
retle kendi kendine h kkın~ istıfa 
etmis olurdu. Göğsüni.i gere g<'re 
yaptığı ikrar, kcıı<LH in a le.> hl
ncydl. Farkında değildi k1, ceza 
kanunu bunu mcnctmclttc ve bu 
meır.nuivet chodbehod istifayı hakııı 
kı m<'neden bır maddei kanuniye 
ile miıcyycddı. 

Yine farkında de •ıldi kı, ııs ııın 

arşınına göre bez VC'l n c ler 
Zehiy gaflet! .. 

KULAK MiSAFiRi 

lwıda P rasu. nettrolımJU'Aktır. ı 

İzdiv ç Teklifleri 1 
- 'l h .. m yu ı;ek, et c ka-
ncı f ·a de t tıkkı cd 

lek Y 

ıu, aı ı m \<: 
:ırun boy u, g\ızcl, mutcn p H utlu v 
y §1 22 den kuçük 33 ten bu • olıru
y;ın fıf IHr bayanla haynt a da,-

lığı etmek isüyorum. Servet mevzuu 
bahıs de laır. Ahi k ve vücut güzelll
ğı k. f dır. Talıplerin bu sutunda Sıı.m.I 

ndrı.: uı<: n Cırac .. Uarını hürmetl.ç dılo
run. 

- T iL ve asil bir aile kwyım. Bir 

kumral "c oldu ca guz.clun. orta ve sa
nat ın k ı mezunu.yum. Güzel k~ 
c;ılanm Se m de güz dır. Yüks tab-
u görmUa ıyi bır m lek sah bi veya au. 

bay, e\ c s dık bır bayla mC3ru yuva 
kurmak ıstıyorum (Son Tel&raf Halle 
Sulunu (Nuran) adrcsuıe cıddi adresli 
mektupla muracant olunnuwn.ı rica «> 
derim. 

- 30 yaşında, esmer, uzun boyluyum. 
Memurum. Semp tik, ~ tabıatli, ııs
rlliği züppelik c phesinden eönnlym, 

dcdlkodu sevmıyen ve yapmıynn, evine 
bagu, çocuk ruhundan anlıyan, edebi 
karaktcrı kuvvetli, bır evi idareye muk

tedır, muk.tcsıt, lüka ve ı.iynetc, göste-
meyy olm.ı,) an. orta halli bir aile. 

ye men up, tercıhan öğretmen olu 
(18-23) yaş ara ında bır bayanla ba
yııtımı bırlc:;Urmek ~tiyorum. Soraca
ğı bi kaç suale ce\ap verdikten ~ 

ra muhabere \e ıcmas etmek üz.ere 
(Dene 2225) rumuzuna ynz.ılmasuu r.lca 

ederim. 

Gelen mektuplar 
(Bay Cemal: Kadıköyünden \"e E

renköyilnden), (Bayan H. B.: Panpltı 
ve iatanbuldan), (&yan H. Ö.: Be,-a
:uttan) (Bay B. S. O.: Kndıköyilndaı), 
(B;ıy Y. E . .Jt.: Be iktq~), (Bayan 
M. M. Y : İstanbuldan), (Hukuk mıa.. 
zunu: Beşiktaştan) mcktuplaruuz var
dır. Saat 15-19 anısında behemehal al
dırmanız mc:rcudur. 

Bu Vataııda§a 1! Verecek 
Alicenap Bir Zat Yok mu? 
330 d ı,<wnl~wn. llk mekk',p mezu

nuyum. Askcrllgimi jandnrınn karakol 
kumandnnlığı ile ra ettim. Eskt harfl&
ri V<: oldukça daktilo da billrlm. Hesa-

Yapağı Tacirlerinin Müracaatı bım dn ly dir. Hu u ı vE-ya resmi bir 
~ltt!sscsedc, herlıang bir yerde kAUpllk 

Fiat miiraknbe komisyonu elre- yapmıya talıblm. Çoluk çocuk sahibi ve 

rinde yapağı bulunanlardan beyan- muztar vaz.ı,yclte olduğum için Ali~ 

name almıştı. Şimdi yapağı tacir- nap iş hi,plerlnin merhamet ve ali

leri ellerinde bulunan } apağıları k.alıirını ycg!lne bir ümitle beklb'onım. 
AUdekı adresime lOt!en mektupla milra 

satıp satamıyacaklarını sormakta- caat edılrn ln.i dilt;riıu. _ Eyup İsl m.. 
dırlar. Bu hususta komis)ona mü- bey K rlıl .. dere sokağı 51 numarada 
racaatlar yapılm~tır. 1 i. Şevki Aydemir. 

Dedi, ilk sorusunu ) aptı: 
- Salih e,;e ne vakit geldi? 
Hizmetçi bir filinı şeritine bakar 

ve .. orada gijrdllklerini birer birer 
anlatır gibi hütiin dikkat \'e hah· 
za~ını harekete getirerek cevap • 
!arını vermeğe başlMlı: 

- Her akşamki gibi geldi. Fr 
z.andan yanın saat önce kapıyı aç
tını, kendisine refakat ettim, yu
kanya çıktL E'·dc awn sesiaid a
lamayınca b.aa •Hanım yok mu? 
dedi. Ben ele evcle olnıadıiuum 
söyledim. 

- Bunu öfrenince ne söyledi?. 
- Nerede orduiunuuı ıorclu. 
- Ne cevap venlin?. 
- Naciye Hanım gelm, k.endisj.. 

ni Dummar bailanna yemej'e ve 
ıezmiyc davet etti. Beraltu .. tti
ler .. dedim . 

- O zaman ne SÖJ~!. 
- Bir saulye katlarını çattı, el-

duğu ) erde bir kere döndU ,yiaaa... 

dedi, baııka bir ey söylemedi. l 
- Saat kacta ::itti, lllaşka kim-

ler vardı., bu ziyaret niç.iaınif? .. 
tliyc sormaiı mı?. 

- Hayır .. 
-G~ 1Lalı1ımı da merak et.ne-

di mi?. 

- Baıta sirin ltakilmımla tflk 
kelime söylemedi. 

- peki, ondan sulll'1l ne )'aph? 
- Adbcst aldı, akfam Damnıaı 

kıldı, namazda :UllD llZ1lll tlua etil, 
sonra her ,; ak.itki ei'bi yemeiiıai 
;ıedi. 

- Yemeli k~ai mi i8tMi, ... 
mi teklü ettin?. 

- Keadisi ye.meiiJa haur 011111 
elmadıiuıı sonlu. Bnır •Wuiu
•u söyledim. O .. 7edi. 

- Y emckte.ıı sonra bvacla bWı 
mı?. 

- Kahvesini içti, beıt oa okib 
eturdu .Soma kalktJ, bea Mı ıeee 
aöbetteybn.. dedi, ptti. 

- Yani ne kadar evvel? 

- Bir saat k.a4lar oluyw. 
- Kışla)ia JDD ıitti? 

CDct)(lma MT) 

kanun 1941 

Erke 
başı a 
ola 

Bir adamcağıı. bir auç iıle 
r.ıİi, mahkemeye düımüı .. h \ 
kime, §Öyle Jert yanıyor: 

- Bay h-kim, a!k büyült 
bir beladır. Başım!l gelenleri 
aorm yın .. Ne yaptımna, hep, 
bu kadın yüzünden yaptım. 

Faknt, maznun müdafaa ıı
r sında söylediği bu felsefi 
ıözıere rağmen, tahmin eder· 
siniz ki, yakasmı kurtar!!' ak 
k bil olmamış ve iılediği •u
çun cezasını çekmek üzere 
hapis.haneyi boylamı§tır. 

Bazılarına göre, aşk, itte, 
böyle bir beladır. Bazılarına 
göre de, aık saadettir. 

Bu iki iddia da, hem doğru. 
hem yanlııttr. A.§k, zaır.unm• 
eöre in anın bB§ına bela, zar 
manana göre de saadet olur. 

Dir doktor, bundan bir müi 
det evvel, aıkı tarif eder en 
töyle demiıti: 

- A§k, bir mide bozuldu • 
iudur. Hazım cihazının ıyt. 
çalı§mamaıından ileri ıelen 
bir hastalıktır. 

En hasa s, içli ve yanık aık 
ıairi olan Fuzuli bile, bir bey .. 
tinde fÖyle der: 
Ahu feryadın Fwuli incldup&ıür ilcml 
Ger bela,ı afkllc hoşuuı ls«ı ıkavıa m 

el 

Atıklar, tatlı, hulyalı, pem
be demler y8.§adıkları zaman, 
hiç tiki.yet etmezler. MemnUD 
durlar, kimaeye ıu ıızdınnaz· 
lar. Fakat, küçük bir ıztırap 
kartıaında dert yanarlar, ah ~ 
feryat ederler. 
Kadınlar, bu vadide nuıldnt 

bilinemez?. Onlar, ekaeriya, 
hiılerini erkeklerden aaklama 
ıını bilirler. Severler mi, aev· 
mezler mi, ne kadar severler, 
hiç belli değildir. Erkehlerin, 
kadınlardan daha iradeli, da· 
ha çok kendilerine sahip ve 
malik oldUku..l'ı muhakkaktır. 
Fakat, qk mevznunda, kadıno 
lar daha çok iradeli ıöriiniir • 
ler. Yani, erkekler, bir kere 
tutuldular mı, yanıp tutuJur· 
lar •• Halbuki, bir bqka dala 
uçraaalar, ya .• 
Mcıhur Nef'i bile, erkekleri 

ikaz ediyor: 
Aek dıllıne Ua.cle illi in. n 1Kll1IDma< 

llec:Ha s.e.. P/7 4lll --~ - .,. ._ 
Allah kimaenin bqıaa ~ 

mesin, ifık olmak, bir ıarip 
beladır. Hem tatlı, hem acı· 
dır. lnaan bem ka'9Uf1Dak, hem 
kurtulmak iıter, kararsızdır, 
mea'uttur, muztariptir. Bir 
tuhaf bilettir, veuelim ! 

R. S;\BIT 

Vapurlard~ Yolcu Bilet 
Tarifeleri de Deiiıecek mi? 

Ay başından itibaren, Denizy~ 
!arının limr.clarımız arasında ış -
leyen vapurlarının navlun tarıfe
lerinde değişiklikler olacaktır. U
mumt vaziyet dolayısile yük tari
f eler inin arttırılmasından başka 

bu gıbi bilet tarüclerinde de baa 
değişiklikler olacağı anlaşılmak

tadIT. Bu hU6ustaki proje BqvU.. 
lette tetkik olunmaktadır. 

BiRifoiliH DERDİ 
HEPiMiZİ DElDI 
Çürük 
ilaçla 

lan 

meyveler ve 
olgunlaşhrı
li monlar ! 

Bir karimlıı &öaderdiii .. -
~ taaıAan J'JlıU7or; 

·- y .. IDCJ"'Yalarm çiriliL 
ni 1malı. yMlıldlr. Balhül 
YflmitW*i _.ancdcr Mlıe pil -
riik elma. )tOli.aka.I ............ 

lu. Şehrill i;n&ar ~ •• 

ema aıkt&n lHI ~ llatlilk 
~aklar alarak yl,orlaı'. Bil a
racla ba&ı üiccarla.n.n ll&riç&ea ıe

UnliJdt'rl twıı lımoıılann 1flffl 
renı;inl l~ SM"N'tan.k halka 
olmu ııat&.ılı.Ian röriünaeıt -
tedlr. cd4'eam bu h .... 
CHkJ.:rJJi bulunma.eı lbmtlhr .> 
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dana dili 
Yakışıkl'l bir delikan11 olan 

Fuat ıle, biraz basık ve ufacık 

burunlu Reb;a, dere kenrına doğ
ru ın<iirer w sahildeki yeşil çi
rrıen lerin üstüne oturdular. Bu
rası söğüt a,ğaçlarmrn gölgelen
dmi iği liıtif bir yerdi. İnsan böy
le btr y~re oturunca, herkesin gö
zun<len uzak ve :-aklı sayılabi l ir

di. Sizi ancak balıklarla, suyun 
üıstünde oyna.şan böcekler göre
bı lir. 

Elleı·in<le olta ve bı.r süıi.i bah.k 

yt"mı bulunan iki genç, .hetrıen 
oltayı suya att1lar, dinlemiye baş
ladılar. Bir aralık delıkanlı gen~ 
kız~ dönüp: 

- Nihayet, yalnız kaldığrmıza 

öyle seviniy-OTUrn, ki .. de<ii. ken
dimi d€ sonsuz derecede bahtiyar 

bısı:ediyorum .. Sana söyliyecek 
bir çok şeylerun var Rebia! Seni 
ilk gordüğüm zaman -bak olta 

ealhuyor- niçin ya9adığınıı ve 
hayatımı kime hasretmem lazım 

geldiğini anfa(hm. -Olta çok sal 
laru)"Or herhalde ucunda büyücek 
bır balık olmah.- Evet Rebia, 
eeni ilk görüşte sevdim. -Diıkkat 
~~ı oltayı çekmeliyiz!- Söyle ca
rıım, »ana itimat etmek... Fakat 
hayr, henüz buna hakkım yok. 
-Aman oltayı çabuk çek!-

Genç kız oltayı çekti ve birden 
bTr çığhk kopardı. Oltanın ucun
da güm.üş renginde bir balık sal
lanıyordu: 

- Aman ne güzel balık! Fakat 
ay .. ay .. oltadan kurtuldu. 

Oltadan kendini kurtaran balıık 
ye.şil çimenlerin üzerinde stçradı 
ve hemen wya daldı. Balığı ya
kalamak üzere davranan Fuat, 
;_DaJgınh:kJa yapıyormuş gi.bi
kızın elini tuttu, ve yiM dalgın
lıkla, dudaklarına götürdü. Re
i>ia, elini çekmek istedi amma, 
geç kalmı.ştı. Bu sefer ~kisinin 

dudakları, dalgınlıkla, birleşiver

rni§ti. Bunu bir ikincisi takip etti. 
Sonra sadakat yeminleri, vaatler 
ve teminat ~]adı. 

Bunlar mesut ve tatlı dakika· 
lardı; filvaki hayatta hak~ki ~ 
si.ırekli saadet yoktu. Mesut bir 
b~, tabii bir surette zehirleyi
cj ve istuaplı bir başka hadiseyi 
peş..ınden sürüklüyor .. 

Yahut harici sebepler ayni ro
lü yapıyor. İşte şu anda olduğu 
gibi: İki gencin kucaklaşt1·kları 
bir sırada, ansızın kopan bir kab
knha ortalığı çınlattı. İkisi de de
ttye doğru bakınca şaşırıp kald1-
lBr; beline kadar çıplak bir ço
<'lı.k, derenin ortasında durmu~ 

<•nhırı seyrediyordu. Bu, R<?bia
fün küc'.lk karoesi Fat'l.ıktı.ı. 

Fanık 1-. m unları sevrediyOl' 
ve nem de arsız arsız gülüyordu. 
Sonra yine s1rıtarak ablasına : 

- Sen görürsün anı-w?me söyli
y(•yim de gôrürsün! dedi. 

Fuat kızarıp bo;:anh; ve keke
ıerr. iye başladı: 

Ümit etmiyoru.nı, ki senuı 

gibi namuslu bir ailenin çocugıu .. 
Müzevirlik kötü, çirkin ve ayıp 
biT şeydir Faruk. Ümit ederim, ki 
senin gibı şerefli bir çocuk .. 

Şerefli ve namuslu çocu.k şöyle 
cevap verdi: 

- Baoa yirmi beş kuru§ v-erir

eeniz hiç bir şey söylemem. 
Fuat cebinden yarım lira çrka

rıp Faruğa uzath. Küçük u.lait 

avıııeunda parayı ~1kıştırarak Stı

ya dalıp ve ıshk çalıp oradan u-

zaklaştı. Llkin gel gelelim asık

ların keyfi kaçmı.~iı, \'t? o günlüık 
bir daha kucaklaşmadılar. 

Ertesi günü Fuat. Farugd c;ek:er 

ve oyuncak getirdi; abla:.ı ela ona 
bir sürü hMiyeler aldı \'e niha

yet iğne.sini de ona verdi. Bütün 

bunlar :;.üphf>Siz, ki küçük Faru

ğun hoşuna gıdiyordu. Pakal da

ha bir çok şeyler koparmak ümi

diyle onları gözetlemekten vaz
geçmedi. 

Nereye gitseler peşlerine takı
lıyor ve onları bir dakika bile 
yalnız bırakmıyordu. Fuada ge-

lince, onu peşlerine düşmüş gör -:: 
dükçe dişlerini gıcırdatıyor ve; 

cBir gün sana göstereceğim el
bet!- diye mırıldanıyordu. 

Bütün Haziran ayı içinde bir 
gün dahi yalnız kalamadılar. Bir 
yandan da Faruk boyuna hediye

ler istemekte berdevamdı. So
nunda: cBana bir saat alın!> diye 

de tutturdu. Alacaklarını vaadet
tiler de kurtukJulal'. Lakin bir 

gün kah\•altıda çörek verildiği 

zaman, Fiirtık katılarak gülrniye 

başladı ve gözünü kırparak Fua
da sordu: 

- Ne dersın şLmdi söyliyeyim 
mi? 

DeHkanlı boynuna kadar kJ. 

Malzeme; .Bir damı dili, bir kilo pa
tates, yarım lıtre sut, yarım ı;.orba ka
(Nı yeğ, bir ("Orba ka~ığı un., yiiz ınmı. 
t.ereyagı, bir defne yapraıı, ü~ IO'l"al)1 

üç baVttç. 

Yapıh!i-1 : Dansı dılini aleh.isul lı:..'lm
nııılı , yıkamıolı. Ucundan ufa.le blı- par. 
oa k~smeli. Suyunu dei;iştirmek su-ıe
tilc ikı ~ .. <ıt ~oguK .suda bırakmalı. 

Biı tenc.tr e:> e .. ovan, havuç, bibeı:, w 
tutam oeın.: :> aprağ'ı ve dili örte<ıeiı; 

&adar sıı k.07malı Su k;ıynayınce dili 
.ııalmalı, iki eaaı kaynatmalı. 

Bir kapUı ycı g1a unu biraz esme1·~ct 

ye kadar taht., kaşıkla ezerek pişir.ımili. 
Azar aı.ar dılin suyundan katmalı ve . 
böylece hazırlanan iialçaya dil ile beM- j 
ber kaynatılc.n ba\'UCU da lnce ince 1 
keser ek, kaınıalı. Dilın muntazam kıE
mınuan ınce d hın.er ke5ere.ı., ::-alçaya 
batırmalı . 

Dı~cr taratWı tuı:ılamp soyulm111 pa, 
t.atesled ken et. ı>uyu ili! e-zmcli. A:l..a\" ı 

azar sıitu ka&ıp .karıştırmalı. J :i hayeı te
reyı:ıgını ateşe koyup eritmeli , e kaynar 

1 liü?.eJ olmasını 
bilmek lazım 

haıde purerıın içine döküp lıtarı~tırmalı. 

Telıiz telgraf nasal 
keıfedildi ? 

20 inci asrın en büyük keşif -

lerinoen biri olan ve be~rıyeıe 
büyük yardımları dokunan telsiz 
telgrafı ::Vlfil'k<>ni tesadüfen keş -
!etmiştir. Mark<>ni gençliğini bu 
keşif üzerin<le öldürmii§ ve mha
yet bir bahçede bir süpürge sopa
sının. ucuna geçiTiiiği bir teneke 
kutuyu ahize olara:k k'-lllanmak su
reti.le havadan geçen elektrik cere
yanlarını zapt ve tevkif edebilmiş

tir. O vakte kadar çok fen ve fikir 
adamları hava<ia elektrik m€-vcu1 

olduğunu iddia ve isbat etmişlerdi. 
Fakat bunun bir taraftan diğer ta
rafa rıaklolunacağma kimse inan

mıyordu. 

Gtizellik sadece tab'-'tiıl bazı insan
lara bah§ettig;. bir ihsan olabilir. Fakat 

,Uzel olmak san'atini bilen en çirkinler 

bile, en güzeller kadar kendilerini .sev

dfrebılir.ler. Şimdi zevklerimz o ka dar 
dg;ııi ki , biz güzeli malüm, klfısik gü -

z.ellerde <IE>gil. hatta çirkinde arıyoruz. 
Demek ~u k i. güzellik bir şans mese-

lesinden ziyade, güzel olmak hevesi ve 
azmindedir. 

Yıizün, ellerin, boyunun de:'isi en u
facık şeyden bozulur, solar. Onım iÇin 

deri.mize mütemadi itina göstermemiz 
lıizımdır. 

Cildimıze goııterecegimiz bu itina için 
hiç deiişmiyen bir kaide vardır: Giinde 

iki üç defa yüzü güz.elce yıkamak ve 
mesamatı pudra tozunun yığınlarmdan 
kurtarmak. 

Sabahleyin kalkmca, birbirini t4Jcip 

etmek suretile sı\:ak ve :.0guk su ile 

DELİ ZA~'1\EDİLEN MUHTERİ ! çebrenlıı kan cıe•-elanını canlandım. 
Banyo es.nasında da alına, yüze h<afif 

Markoni yaptığı aleti ilan edince bir krem sürtllür. Ancak ondan ~onra-
herkes deli zannetti. Muh1tinde dır ki, begendl.gmiz pudra ve njları 

kullanırsınız. gördüğü bu fena muameleden mü-
zardı ve çörek yerine dalgınlıkla . Ög":leden sonra da bütün mak'.'aJ' ı a-

ieessiren 1896 yılında !ngiltereye 
peşkıri çiğne.di. Rebia da sofra- lacak surette yüzü iyice yıkıımak lazım-
dan kalkarak odasına çıktı. Bu gitti orada Vestborn parkta tec • dır ve tıpkı ıabah yaptığınız gibi, ak&a-

hal biraz devam ettikten sonra rübeler yaptı. Kat'i tecri.ibeler ma doğru gideceğıniz çay, balo, ml.ı,a-

A
y nd TW>-k muvaffak olmadıg~ ından bir fi.rlik vesaıre için makyajınızı yeniden 
gustos sonu a. Fuat, Rebiayı r-

resmen ailesinden istedi. yıl daha çalıştı. Sermaye buldu. ;yapınız. 
İkinci tecrübede daha uzak mesa- Ancak alqıam yatmazdan evveldir ki, 

Oh! Ne tatlı bir giin<iü <>! De- yüzünüzü hakiki sııret~ yMı:amak lazıın.. 
felerle muhabereye muvaffak o-

li'kanlı kızın anasından, babasın- dır. Sıeak su ve bilkim~·a n-miz sabun, 
dan söz alınca sevinçle d<>ğru lunca İngili2 gazetelerinden biri ~ tuvaletinin baslıca un,,-.ıulandır. 

telsiz telgrafla aldığı bir haberi ilk Burnunuzu, gözlerinizi, yanaklannızı 
bahçeye koşup Faruğlt aramıya d f d k b"t"" d" iyi""" ııgu· c:.tunı.nuz. Yataha gı·nn· cı·ye ka-e a neşre ere u un unyanın '""'" .. s 
koyubn~tu. Onu eline geçirir ge- dar hatıf krem siirimlız. Yatac;.gınız za-

na7,arı dikkatini Markoniye çevir-
çrrmez kulağına öyle bir yapştı marı, bütuıı hl! lu-enılerı ı:ilı p alınız. Cil-

ki A k d 
di. Ve 1902 den sonra da telsiz tel- diniz yabancı ıı.n~urlardan fııade kr.la-

.. r asın an R<:bia da .vetıı:ı.. aı f h ·~ı ld -r 1 "":a arcıa em o u. cağı içln, rahat ieneftü,, tuer. 

mişti, od~ kard~şinin öbür kula- ..,,============================= 
ğını yakal~dı. Iki nişanlının se- ı 
vinçlerine pi)an :v okt u şı mdi. 

Bilhasa, Faru:k ağlıyarak onlara: 

- Sevgili nazik kaıdq.krım, 
artık bir daha .. bi.r daha :--apmam. 
Oof, affedin t 

Dedikçe daha çok hiız du~ıuvor-

1ardı. Sonra, her ıki nişanlı, biri
birlerıne şunu itiraf ettilt!r, kı, bu 

ane kadar seviştikleri müddetçe, 
Faruğun kulaklarım C'ekerkcn 
duydukları haz ve saadetı hıç brr 
zaman duymamışlardı. 

Faik BERCMEN 

Türh• muhabbet.. Türhinye tah a-. iir Ye Tiirk iııkı liıbına 

ha:rran !ık mev:wlu hü , -iik bir Şark filmi 

Bir Türke Gönül Verdim 
'(alMramanlık. a~k ... Hi>~ erau ... İıı ti kam ve Zafer ... 

Hı ~iinc kad~r eşi ,.c em.,.ali görii lm4'nıi' tiirkçc södii, Tiirk rnu'i 

kili muazzam bir 11an'at hıtrikası .•. 

Memleketimizin en biiyiik mu siki üstacilurmın ve en gii1el 

San'atkarlarmııı i~tira kile tertip olunmuştur. 

Pek yaktnda T AKSiM Sinemasmda 

Bıı <.ı.G sonra yüz.ba~ımız sert bir 
U>.\·ırh~ boL~ü harp vazi~ t"linde 
tak. ımc b ... h ;d. ve kurnanoc:. ver
dı: 

Birincı mang.1, benın bulundu
ğum m.ınga ıd •. O anda onb~ı

mı 1. E) up aga ~'' kumandayı v<:r
dı: 

Halifel,r Diyarında 
- Çavu~ Ömer! A\·cı tıarbeclar

larla sağa ve .wla yayılınız!. Et

rafı dikkatle tarassut ediniz!. 

- Yoldaşlar, dikkat!. Agnotu 
tavasındaıkı harıt>f'lerı değiştiriniz. 

Kavlarmızı yakınız!. Çam ağaçla
rının yan tarafında kayalara doğru 

tırmanarak yiızbaşınıızın peşınden 

yürumeğe başladık. 

~ M SAMI KARA YEL 

''Kara Ali, aea benimle beraber gel!,, 
<:ur. di birbiri ü.aeı ine ~tılan rop 1 

~!erini dpha kuvvetli işitiyorduk. j 
Bu ,,.l \ ;:. ı :h"ikten sonra geniş bir 1 

• ' ~ 1 c v;--v a .n n:.-. ! 

Top gi.i rlemelel'i, tı aropet M.'6 -

lerı kı.tlaklarmıza kadar geliyor -

uu. Aı· Lı h. a1daı 

·ebe oluyvn u. 
, ıtt •• Muha-

Yu;z;be -ını7ııı r " ııd en fı rlııya

S"ak ıe<lckte goti'ıd igü ha vanı -
ııın üzerine atl.ıd gını gör ıı.:·~ 

Bayrakt..1r da bayrağını açtı ve 
sert bir sesle bağırdı: 

~ Top, top c l• ılcri!.. 

Yfuıbaşımız ~-Ü:!lerce muhare -
bede bulunmu~ eı:;lo bk kurt ol

ğun<lan 'bizim gibı acemilere heye

can vcr.me-rne1' içın telaş göster -
mıy-0rdu. 

Lakın ~·ürz-başımız koca bıyıkla

rını avuçiarı ıçmc almış oüküyor, 

ileri doğru bakyordu. Bu· y&ndan 
da bizı sakinleşbrmeğe çalışıyor -
dıı. 

Posta ta tarlaı·1 hır .ı·andan bır 

yana \•ızıl vıı.ıl .ı.şlıy<>l'latdı. Müte-

tr.:-idiyen pad.işai1 cmıl'leı ı gclııı -
yor =ıı t 

Diğer ·bır kumanda daha verdi: 

- AJemdar Murat! Fedai oolü
ğUne kumanda et! Eğer düşmanı 
gôrürsen, ha·ııbedarları bır tambur 
sesıle çağır! Eğer hucuma uğrar

san kendıni iyi kullan!. Düşman 

ağır basar, mukavemet edemez bir 

hale gelırsen geldiğuniz boğaza çe
kıl !. Orada. ölüncıye kadar ve bir 

tek kışı kalıncıya kadar seoot!. 
Aıhçıbaşı~ a da şu emri verdi: 

- Sen de adamlarını şu kay 'l :- ın 
dibınde tutarak yolu kapa, kimse
yi geçırn ıe!. 

Dığer bir emir daha: 

- Kaı-aali çanış'. Sen de bırin
cı nıang.ıyı .ı l. beııımle bcral -:r 
aıel?. 

Çavuş Karaali, yüzbaşının ar
kasında, elmde mızrak, bırinci ve 
en onumuzde yürüyordu, 

Ben de arkasında ve onbaşımı
zın yanında ilerlıyordum. Kurt 

Mehmet, solumda yuri.iyor ve ba
na yan yan bakarak asabi asaıbi 

omuz.l~ını silki)'Ordu. Bölüğü gö
zümÜ'zde kayıbethk. Çılnkü bız ıle
ri atıhn~tık 

Biz biiytl•k kavaların arasınd::ı. 

b ğ. z gıbi hır yeroen geçerek a-

şağı dogl'U Yiiriirken, onum i.tz.deki l 
tepderd. bir takım sıJahJ ı c.da 1-

h nn .).eı leı e sunınerek ıizeı unıze 

Şişmanlığa ve 
zayıflığa dzir 
Kadınlar ıçm şişmanlık \ e zayıflık 

hiçbir zaman ehemmiyetini knybetmi
yen bir meseledir. 

Siimanlıgı §.Öyle ifade edebıliri:ı; 
Cilt altında, adalelerin aralarında, 

bilhası;a karm ve göjiis bopluklarm
deki yağ, beden stldetinin yirmj<ie bir 

nisbetini geçerse, şişmanlık ba~lamış de

mektir. 
Doktorlar arasında, 1,70 boyunda genç 

bir adam için tab.i siklet 67 kılo o1arak 
kabul ed~tir. Bu siklette bir genç 
•Etine dolgun> dur. Daha fazlası şi,?ınan 

lığı, daha au da wyuhgı ifade eder. 
Vüeudün et dolgunluğu, yani \'ÜClıdün 

etli olmak eıbi tabii hali ne k<ıdar la -
:ı.ımfa, bu balı geçen şi.şroanlıgın teda
visi dt muhim bır me:::e:ıe teşKll eoeı:. 

Şişmanlık bir oefa endamın tabıi giJ.

zelligini boz.ar, u~telık te ~ıhhat üzeri-
ne te6irleri vardır. 

Adalelel' ;ıı .. :.ında bıııkı::n ydglar , öi~ 
man adamın yüriıyüşünc :;ıkıntı , ıztı

rap ve aı"p \ er ir. K alo a .. hi yag tu
tars .. , daraoanma y~.vaşlık ariz olur. 

K;ın ıy1ce Ce\leli.n e<ıeır.ez . Teneffus guç 

~ır. Kalote yagm fazı?.}ı;:;-ması fucce
ten ölürr.e de sec.eı:ı :yet \"er ebili r. 
Şısm,ınlann cm zıyade dikkat edeceii 

şe-yler yiye<:eJderi ve içecekleridır. Bu 
gibiler yag1, e t. sti<, hamur ışı, nohut, 1 

fasuİytı , mıhı k lıru ~eüze!~:-, pirmç, şe
ker, helnı ve.~iıe yemek l n çekinmeli, 
bunların yerıne gayet az miktarda bayat 

ekmek, cızbız et, balık, sebze, port<ııı:al, 
:mandalina, elrua gib. ekşı meyvalar ye_ 1 
melicıırler. Kahve ve çayda itidali kaçır
mamalıdırlar. 

Vücudü. yornuyacak surette düz yer
lerde ga:ip dola~mak, bek.iz saatten faı
la uyumamak, m ümkün o:du~u kadar 
erken kakmak iyıdir. 

Zorla izdi.aç 
Hüklıme.Uerden biri bekarları 

hayli düşiindürecek bir kanun la
yihası hazırlamış. Kanunun bir 
maddesine göre: 

.-Akşamları parklarda, sinemada 
veyahut bunlara mümasil yerlerde 
bir genç hzla vakalanacak bekar 

erkek, bu genç kızla e\•lenmeğe 

kanunen mt•cbur tutulabilecektir.> 
Bu memleket de nen.•s!? B!liyor 

musunuz? Mehika: Heph~iL biliriz 
ki, Meksikalılar. İspanyollar gibi 
kanı kızgın miHH:ir. 

Bir zabıta 
muamması 

Faık Guce r"in bütün ~kı-ılini iJice 
ögreıımış ol .. n cınayet mar.ası şefi, 

morgı.a bulunan \'e henüz hiıycıJ eri 

tesbıt ed ıl rr. yt•n butun cesetleri gözden 
geçirdı. Bıınl. rd .-n bir tanesi Jrnyb-Olan 
adamın boy unda ıdı. Fakat b.ı ceset, o
touus(ın aium.a k<ılim:ık olen b ir dllen
cmin cc-edi ioı. Bu cesNi ı iy den iyiye 
mıı:ıyene ett·. Ve sağ kolunda Bayan 
P~r h.ın taraiırıdan beyan ecıilen bir 
yara ıY.i oldı.inmıı göıdü. Fakat ceset 
sak:ıllt bıı a.damdı. Şei. ce~'('de yaklaştı, 

dilcm·ınin nıkalıru tuttu \IC. çeker <;ek
mez s kal e lmat: kaıaı .:c 1''r,:k Gucerin 
Ba~·an Pcrih:m tarafından !Ni1 edilen 
biıtun eı.kali m~y<·.1ı :ı rıktı 

O ~a nıruı .F'n ık Gü. ·er'ııı clıleı.cilik yap
mak surc~i ı hayaımı ka, ·mdıgı anla
şı ı dı.. 

Ba_van Perihan kocasınm <ilüınünden 
müteessir olmacü değil. Oldu amma, di
lerıcı kocnsından da bi va~iyetname 
10,000 lira te\'arlis etti. 

doğru geldiklerini göniük. 
Alt tarafımızda cia yüz kadar 

zırhJt ve mızraklı adamların kılıç

ların çekerek üzerimize doğru koş

tuklarnı gördük 

İ lerıde ve uzakta bir şffırin a

lev !er içınde yandığını ve topla

rıınııım bu şehre atıldığını görü
yorduk. 

İşte kayaların ve ağaçların ar· 

kasında hiçbir şey görmeden yü

rürken şimdi birdenbire bütün 

hErşeyi görür hale gelmiştik. De
mek yüzbaşımız bütün bu hadi
selere vakıftı. 

Toplar, hem karadan ve hem de 

sağunızda bulunan denizden atılı

yordu. Denizde yelkenli harp ge

mileri vardı. 

Harp gemileri kaTaya doğru j

lerlıyor ve içindekilerin r.ilahları 
parlıyordu .Bira.z sonra sola kaya

lara dı0ğru yürüdüğün1üzden de -

n:ızi @ımez olduk. 

• • en z e e 
OSMANLI - İT ALYA HARBiNDE TRA~ 

GARB ~ ADALAR MUHAREBE~ 

Aıker ıilahıaı hiç elinden bırakar ot1 

- Kumandan şimdi buraya ge
lecek. Sizin böyle silahlı jondar -
malarla kendi gemisinde onu kar
ş.ılamanız doğru değildir. Onun i
çin lfdfen silahlarınızı şuraya, bir 
kenara bırakın. 

Şaban onbaşı buna rau olmak 
istemedi. ce,·ap ''erdi: 

- Olmaz .. Asker silahını hiç bil" 
sebep \'.e !'uretle elinden bırakmaz! 

Şaban onbaşıyı ikna etmek hu
suı:mnda .:\<Jurtaza efendi de İtoh·an 
terciimanına yardım etli. Epey mli
naka::adan sonı:a onbaşı razı oldu. 

neferlere: 
- Pekala .. Silahlarınm şuraya , 

J;apı~ a ~akın kö~e~·e koyunuz. Lii· 
7Hm oldui!u takdirde hemen k.n-
rarsınıı.. 

Nefcrl<·ı· i!'temi~·e isteıniye oıı 

ba~ın111 bu emrini yerine getinli-
1er. Siliıhlarını hırakiılar. Geı·iye, 

IYCrkrinc dfoıdiileı·. kapmın ;ya
nında diıiJi duran on iki İta!~ an 
bahriyeJi--inin yanındaki zabit ter
ciiımma ~rt hirkaç kelime ~~·le

di. :\rka,md;ıki neferler de silah· 
larııı ı ni..,~rn , ·azi:retine getiı·erck 

Ti!rk jaıulnrmalarile limaıı reisine 
çe,·irdiJer. Terciiman bir adım ge
ri:re <:ekildi. tUrkçe anlattı: 

- Dedetinizİe hiikCımetimiz 

Süvari giilerek tercii-' 
l'8P verdi: 

- Demek harp halipe)t 
mu7u bHmi~·orsunuz?. 

- Uayır .. Böyle Lir~!,; 
- O halde !iİmdi ögı-; 

dunuz yaı .. Kafi. Maanı 
uymnktan geri katını) 

serbest htrakamı~ acağııııl 
derim. 

ıt~ı ':••şit konu~a biıtl 
SHvarı: ):turlarına neferl . .Jl 

bahkçılarm ;\'anma ı;rötilf"ı 
emı·etti Sor.rn -~·alnU! J.,ııl 
n1an reiı; ~·ekili ile Jaı1d 
başısını ~ıkı bir jı;tic' rıb• 
tu. ~ordu: 

- Re§adiyede iıad1 

V<lT? 

L . . . ·ı"' ınıaıı reısı o•nuz sı .. 

·- Bilmiyorum!. 

- Tuh:ıf ~ey ... :Morto 
vl'kilinin Reşadiye }iına 

gi gemiler bulmıduğull~..I 
me:;i garip \'e arifane .,.., 

olacak. Beni yorma)'ı1 

müncaltta mecbur bır,
SuaUcı·ime cevap verill 

- Bilmi~·orum .. 

-. Ben de ö~ le~. 
harp halinde bulunuyorlar. Gemi Murtaza efendi il~ 
bu maksatla buraya gelmiştir. Siz başı süvarinin yanındıı 
de kendi ayaiimızla muharip bu- ,ı kenceiere t;'lbi tutuldu) 
lunrluğunu:.ı. bir devlet ,e-misine 1 düler, söğiildüler, ayale 
gelmekle harp esiri sayılıyorsu • ,. 
nm Sizi tcvkif ediyoru:c. riJen tüfeklerle ve nift 

rile falaka ... ·a :ratırıldıl-' 
f ıı ..,özlt>ri duyan onba~ı ile ar- " - ._J 

ka~nşlarının hayretten gözleri iri- tırnakları söküktü. Fa;J 
1' ı..ti. Şaban onbaşı Murtaza efen- bunlar hiçbir netice ,. 
di;ve bir yan bakış fnlatarak mı- Daınarlanndaki ar.il .;. 
rıldandı: lrile düşman siivarisine ~ 

- Ettin mi bize edeceğini Mıır- söy1emiyen Tü.rk evlatl~ 
taın eft-ndi.. arkadaşları gibi köıniit 

1\lfüeakibe:n jandal'malarına dön· dılar. Gt>mi bu hamule1' 
dü: rnek Mtrrtollan ayrı dı J 

- Ha) di arslanlarım. silahla - SahHde liman reısile .i'J 
TmıLt ka\'l'a~ ın!. lann d~nii§iinü bekliY'' 

İki j;ındarma gö2tir.lerine çcnili mitfori hilafına )'aball~ 
duran 12 tiifek nam~ııstma aJdırış demirini al!'rak hare~ 
elın~den ilahlarına d'>f:ru koştular. tefsir ettiler: 
.Fakat tehdidfo pata etmediğini - Bir dostluk ese-ri oıA 
f:•İrt'n . ·re afe, etm<'k . alahıyetin· şu Iimanlarındac biritıfı 
d"n kt'r- di kiımıındanlarınnı ~:lıri- Selani~ ve~ n Preveıe'f' 
le mahrum lıulıman manken kı . olacaklar .. 

]ıı.Jı İtal~an bahri:.:cHl<"ri bu iki Çok ı:tısmeden :Mott• 
kahraman Türk jandarmn&ına hü- haberl~r dömniyen JiJJJ,-
l'lll•l ettiler. On iki kişi~·e kar~ı jandarmaların naısıl bit 

radıklarını, Csmanlı - İ• :ruhuz iki k i ~i olan jandarmalar ~ 
hiraı. boğuştuktan sonra luskıHak binin ba~la~·ışı ile bit. 

yaknlanmL~, Murtaza «!'fendi "\"e bildirmiş o1du, 4'J. 
Şaban onba}ı ile birlikte .ıı.iivuinin Alpaotg, Haınidi~·e 
yanına l'ıl,<ırılnıışla.rdı. }erile Trablusgarp yatJJ 

gect>Sini Reşadi)·e liJllll 
Sih ari esirlui alaylı bir tebes-

ri~·erlardı. 
sümle lıar~ıladı: .,,;. 

- Biuz n\'el kahranıan1ığını;ıı (D~ 
gıi~termek istc&liğini?.i söylediler .. ı-======7======;J 
Kı~ndini1i nerede sandın11. da kafa ,4 lliitiin bir ~ehir dehş~·j 
tul:nağu kaH tımz?. il"· Polisin bii tiin ga~·rc 

Murtau efeııdi itirazı ba.;fırdı: · d' gı JY-Or... ,V 
- Biz harp eı.iri deği1iz. Hen li- Bir giinde dôrt cin~) 

ma reb \ekili~ :m. Biı.inı ~uları -
mıı;a gelen gt ıninizin ııiyaret !le· 
bchitıi ö~-renmek ii:tere kendi ka
~·ıi:ım11 hı bnra,·a geldik. Bizi ko
yuyerınelerini emrediniz. 

Biraz sonra tekı·ar denizi gör

üık. Gemilerden üçü sahilde •bir 

yf:re yaklaşarak durmadan top a

tıyordu. Bir yandan da o tarafta 

ağnooı. tüfoklcrinin pahrtun ~iti
liyordu. 

Bu anda bir bölük çam Oiman
lanndan koşarak çıktı. İleri hü -

cum ediyordu. Bize doğru yerler

de sürünerek gelmekte olan yüz 

kadar sila21lı adamlar bu çıkış ve 

hücum karşısında durdular, hatta 
geri çeJ{ilmeğe :başladılar. Her yer

de bir karışıklık gözüküyordu. 
Dağın bir tal'alından bir tarafa 

hücumlar ve yürüyüşler .oluyor -

du. Bu su·ada birden•bire yfui:ıaşı 

bağırdı: 

- İyi koşan biriı.;i! Seo Kara

bulu t! En son hızınla bölüğe doğ

ru koş! AA-kandan çabuk gelmeleri 

için emrimi söyle! Haydi, durma· 

dan koş!. 

recek iniz. . Si'. 
Genç ve e.ıw;a}Slı ~ 

ile AT s
1 ~mu11ıı~ 

tarafından 



lnsilis paetlılsi Marepl 
Petaiu ile Laftl'iD banfma
larını A1maa t&Syikine at.
fecierek, Laval'in yakında 
F ranaız kabiMeine ııirece
ğini ve Pariate yarım b
lan Alman· Franaız müza-

1.Bu y~mın metııılerı .-.ııa- kerelerine tekrar batlan•· 
dolu Ajansı uültenlerınrlen cağını yazıyorlar. 
alınmıstır.) ~• .. TUR le itler ile Muaaolini araaın-

l'elhi cci"'1: MUA&IMEB ~ 1 b' da Almanyanın meçhu ır 
lkrliııden teyit edildiğille p.e, mahallinde vukubulan mÜ· 

llitlerle Musolini, Alınan ve ita!· Jakatta, ltalyan 8afvekili· 
yan Hariciye Nasırları da bıwr nin Hitlerden yiyecek, ya· 
bulunduklar• halde, Aiınanyada, kacak ve harp malzemeai 
meçhul bir yerde, umunu vaıiyrt iatediii zannediliyor. 

etrafında mufassal bir görü~med• '-==============! 
hulıınıallflanhr· Alnı.an istihbarat ı; 
hü""'• mli!;haa aıkı arbclaı;lık 
zıhaiyeti ...... e«eJ&a etu&ıaı, 
iki muhatap arasuıclıı biltiııt me
seleler iberiaU fikir aıutahaka
tiain tam H matlak e>!elağunu bil· 

diriye>r. 
Ankara &adyo pıetesi, bu mü-

lllit hatbnu diill akfam f11A!UI 

bildirmiştir: 
•Bu mülakat 1ıennutad enarea· 

giz prtlar altında cereran etıni,
tir. Resmi Alman ajana mülakat 
t::ıklwıda INr teblli nqreluıiştir. 
Gerllıi .. ki, qai ıQaaa biı uat 

....... •''"•ba ·va- teblp 
etmifii. Ba ae(erki Bitler - Muso-
lini miililatı evvelki ınlllikatlara 
tıensememektedir. Ynnan harbiıt
elcn evvel vukua ıeten müliıkat
tan sonra vuiyet çok değ<~111iştir. 

Arnavutlukta n Libyaela ağır 
lıezimetlere uğrıyan İtalyanlar ta
ıilizlerin bötiln kuvvetlerile ltal
yaya yilklendikleri >olunda lıa • 
huler neşretmişlerdir. Hatta İtal
yan ajanzı Selanikte motörlii İn· 
giliz kıt'aları bulooddfuaa bllcllr
mittir. ltalyanların bu gibi uydur· 
ma haberlerle Dider • Masolini 
mlllllit.ınm zeminini tı01rladık • 
lan muhakkatr.tır. Herhalde Muso
lini de Bitlere ayni şeyleri .eyle
miş ve italyanlarıll 711hm haf1D8 

İngilizlere ınaka•eınet edeıniyecc
ğini il he etmiş olacaktır. 

Bu fel"lllt altıncla mihverin Ak· 
denizde yeni bir faaliyete giriş • 
mesi mohtemelelir. Esasen Alınan
lar Vifi tıllk6meti e.erinde tekrar 
tuylke ,ırıpılşlmlr. Bu tuyllr.ln 
nf'titHI olarak, Mareşal Petea ile 

Lavat~ır. 
iTALYANIN DURUMU 

Rcımaclan plen loa!Mrlen ıöre, 
bu hafta içlnM İtalyan • Alman 
iktısadl görüşmelerine !taşlana • 
caktır. Malum olduğu üzere, 1'ta 
şulıatındanberl iki memleket ara
ıında bir ticaret anlqmaaı nrdL 

. -· lı: Fakat o ııımaaclanberi VUJY.,. ço 
dcğiştiğindın yeni müo:akerelcre 
giri§mek lüzumu_ basıl 0~"'.oşto. 
lı.ılya harbin tı.ısa silreceğını zan
nederek ıiliba '8•ılDUJtL Halbuki 
ıimJi b;iyük bir lktıaadi 51kmtıyn 
dii~mıqtil< Bu yüsden beT iki 
ıneıuleMt i~ fkldetlenen harp 
levıwmı ihtiyaeuaı yenielen lı.o • 
nu~ınalı. zarureti hazıl olmuştur. 

Doktor Kledi• ota "' l<ifllik 
bir heyetle AimanYa namın• mil· 
zalı.ereleri idare i~in Komaya var-

ml§tır. 
Alma&Ya, ayda bir mllyea -

kömür ... 1 !fti. ... vadini ye
rine ptırememlfiir. Bu sebeplen 

ttalyaıbı mahrukat u:alımttır• lw- 1 

ıcr Ufi miktarda te•hin edilem<'
ınel.tedlr, Ayrıca gıda moddelerı 
de ı a lı.yide tiilıi tutulmUflur 

.neyli Ekspres• Musolinlnin 
llitlenlen petrol ele elahit olnıU 
ft7cre, elerhal esasb loarp levıımnı 
"'~ viyttek istediğini yazmaktadır. 

MAREŞAL PETEN NE 
YAPACAK! 

J\Jareşal Petenin Uval ile ya';" 
lıiıı ınüiikattan ı.atıııeden :lngilıs 
gazeteleri Uvalin yakında hü
künıete dö~eceğlnl ve Almanya ile 
l'aritteki yarım kalan görü,me • 
lere tekrar ha lanaca&ını yazıyor
lar. Liivalin affından çıkanlan ma· 
nn onun rivasetinde bir kukla hil· 
lı.i:m..ıin ı; kilidir. .oeyli Skep 
r··~ı .. i Fran ız kabinesinde pek 
yaltlllda değişiklik olacağını ilave 
e!;,ıtktedir. Alman işgali altında 
hıılıınan Fransız gazeteleri ıe bu 
bnheri teyit eder mahiyette neş
rıy:ı• ta bulunmaktadırlar. 

VtştDE NEŞREDİLEN TEBLIÖ 
Pcten • Lava! mllliikatı müna· 

lebetile Vişide neşredilen bir teb
liğde deniliyor ki: 
•Mareşal, 13 kiınımaevvelde La 

nlden yilksek elahill ıiyuet se • 
hepleri yllzllnelen ayrılm.ı~tır. Mah
tıelif ParJs guetelerlnin lstinnar
da tered(üt etınMitl buı kart: .. 

plılı.lar dolayllile, ha yüksek ...,. 
ltepler efkin W111UDİ)"eye tama
mile iull ol••••• 

Devlet reisi, lıer ııamandan ela.ha 
ziyaee Fransısların keadi etrafın. 
ıbı birleımetiai arm etmekte ve 
i1&al makamlarile FraDlilZ biikt
met.i arasındaki iyi miiııasebetleN 
halel getirebilecek ıuitefehbU.. 

!eri izaleyi istemektedir.• 
MUIIAB1'BE VAZİY1'Tİ 

NE HALDE! 
Atiııadan bildirildifine göre, i

talyanlann Amavatluktaki yeni 
ı..pumandanı GeaM-aJ Kavallere 
orduyu tanıriın ve yeni bir müda
faa battı t..U etmek için çalıt • 
ııuıktaclır. 

Kar tırtınalanıuı nıtmen, Yıt
nanblar mndl mııharebeler4e 

yeni ilerlemeler kaydetmişler, emr 
ve ganaim alml§ianhr. Aroavatht
p siyahgömletı.lilerden yeni ı.t. 
tabar gelmiş ise ele, lnııılar loenlb 
hatların gerisindedir. Seliııikte İn· 
eiliz motörlti kuvvetleri bolun • 
duğu ve şehrin he>mbardmıaolar 
yiizüneleo harabeye diindllğii ı...
berleri te"bip edilmektedir. 
tNGtı..tz OIU>USU BABF.ŞJS • 

TANDA DA tı..ERLlYOB. 
Libya cepheııt...ıe iş'ara delw 

yeni bir blcli9e ohnanuşaa da, -
gelen haberler, İngiliz kuvvetle • 
rinin Ral>eti.standa da ilerlediğini 
biJ4irmekledir. b.ırilizler Sudanda 
ıt.sale mevkiini i~gal etmi~ler
dir. Borada ftalyanlann İngiliz • 
lenlen llç llllİllli fula lı.uvvetlerl 
vardı. Bu cephedeki arui Çat gii· 
tüne kadar harekita müsait oldn
iundan İngiliz ileri hareketinin 
darmıyacaiı tahmin edilebilir. 

SİciLYADA 111 ALMAN 
TAYYAUSi Dtl"Şt)afiı.Dt} 

.neyli Meyi. gazetesinin hava-
cılık maharrirhda temin ettiiin• 
göre, Britanya bava kuvvetlerinin 
öniimüııdelı.i llkhabardan ltibarea 
ea yüksek anı tayyaresi 3 nuına· 
rab Spitfayr tayyaresi olacatı.tır. 
Ba tayyareler son derece yllksek 
irtifalara kadar çıkahilmektedlr. 

ingilizler bu elört motörlil Spit
fayr tayyarelerlle öriamelı.tedir
ler. Zira n tayyareler Amerikalı· 
ı.nn afBD kalelerinden daha bil· 
yilk ve muharebenin bitlayetinde 
Fransada harhetmiş olaa illı: n .. 
ripa avedarındaa daha oeridlr. 

Gazetenin maahrnrl pıolan Ü 

ıtlve ediyor: 
.Öyle sanaediyorns ki, İtalyaa 

lııavacıhğınm İngiliz hava kuv • 
..Ueri ı.ar.wndaki hacil vaziyeti 
Marqal Göring ile ltalyan hava 

kuvvetleri lıqkamandaıılıiı ara • 
sanda şiddetli hlidiselere ııelıehiyet 
vermiştir. Bu dakikada Lihyada 
fllea italyaa tayyareciliği diye hlr 
şey kalmamıştır. Ortada .m~hak· 
kak olan birşey vardır lı.ı. ılklıa
hardaki bava mnJoarebeleri yalım 
İnciltere Mıprakları üzerinde e• 
reyan etmiyecektir. İngiliz haY11-
eıİıtının kudreti eittikçe artmak· 
tadır. Nitekim, Sicilyaya Alınan 
tayyarelerinin gelişi daha tU ka
dar glln olduğu halde, bu tay~are
lerden şimdiye kadar 100 ü elö

şürülmüşt\ir • 
RUZVELTİN YENİ BTB. NU~1'. 

Birleşik Arnerik~ Cunıhurreısı 
Rozvt'lt. üçiincil elefa reisliğe g~ç
tiklen se>nra, birbiri a.rka~~na .~~ 

k söyleınlştlr. Dun so,·led<gı 
nutu . . k" 
ııotkunda bilhassa deını lır ı: • 

cÖyl !eri vardır ki, demokratlıgı 
". •; bderle mahdut öl-

bir ne\'t sun .. 
·r bir<eY gibi teliıkki eder. Hur-
ç~ 11 

al ~İmağa başlıyan sular ad· 
rıye.t. ~ H tbuki biz Amerikalı
dedıtıyor. t~ değiliz. Demokrat -
tar 0 kanaa . .1. ki mivor. Bız bı <yorns 
tık can çe Ş • ,,.. idi 

k
. demokrathk ölemez. '<un .. o, 
1' • h'p ve mut· f d' hürrivetlerıne sa ı 
er ı . : le hirleşmit erkek ve 

terek hır ış .. e ebbiis eseridir. 
kadınların bur t ş . tarihiııbl 
Çllnldi denıe>kratlık ınsan . 
ti kendisi~ir ve 3Jıniyecektir.• 

1 Al111an~a' nın 
Harelıet Hedefi 
Aydınlanıyor 

Bit' lrız tlaha 
ortada yok! 

Paşababçcde fabr'ka soka ında 
f wnarada oturan Behiye Ku • 
r ı'un 13 ıcıııd kı kızı lac de 
iki gün ev\ el bıı denbıre ortadan 
kaybolmuştur. Behı)c Kuron der· 
hal polise baş vurmuş, fakat bütU. 
aramalar boş çıkm~tır. Yaln z :\!a. 
cıdcnın Beyltozda oturan Anıele 

Ahmet tarafından takip olL111du • 
ğu ve Ahmedin kıza fena "ı d" 
tutgun olduğu anlaşılmı tır. Ah
met de meydanda olmad ıgından 
Macideyi bunun ka rdığı şüphesi 

Kttvvetlenmiş ve tahkıkata baş· 

lanmıştır. 

ROıviANY A'da 
ihtilal çıktı 

{ 1 inci sahifeden devam J 
h4bere ve muvasala irııbatı kesil· 
mL,ıir. Alınan son hab~ gÖT"• 
isyan devem eımektedır. 

Berlin 21 ( A.A,ı - Alman re....ı 
ajansına BiikTeften veriletı bir 
telgraf h4berine göre. Romanııcı 
dahıliye nazırı General Petrovi -

ceacu Utifcı etml§tir. Btikre§ metılci 

komutanı General Popeıcu"nıın 

dahiliye nezareti"" getirileceği söy

lenmektedir. 

Pireye t••rruz 
t. tebbiisü 

San Fransisko· IItalyanların Ha
dan koparılan b~şista~~a ren! 
Alman bayrağı bır maglubıyetı (1---· .. -· 
Te•kif edilen iki bah
ri1eii serbest bırakıldı 

B1a mevki etr.ımdak bard<il, İIU-
7anl.ann burUllU lltlal eıılkleri f ı-

muz larihind-_ :raııi altı •lf- 1 
faz.ia bır mtiddettir devam ede &eÜ7Dl'
du. Büt.:ııı bu mllddet içinde İ.ngllız la· 

Vaşıngton ıı. (A.A.) - San Fran- ıaaı kumandanı...._, - aüıı d~ 
nı şaşırtmak için keti1 ~ 
ye manevralardlı bu4ııı.muttur. ~ 

1• kısa sürmekle beraber ıPcldetU -... 
pışmalar olm111 ve bl~ İtaı,.an 6ldll
rühnu~ veya esu ecülm.işti.r. Bu suretle 
İnıııhz kumandam, ltalyanlan KasAla. 
dakı vaziyetlerinlıı tutulmaz oldutumı 

cisco'da Alman Jroneolosluğu hı • 

nasında~i baytılğuı kopar< iması hA

dise,inden dolayı Almau buvı.ik el· 

çiliği hanciye nezareti nezdınde 

protestoda )>ulı..nınu tu~. 

Hariciye nezareti tıu Ladısrden 

dolayı Alman ınüm..,.silıne derin 

teessürlerini beyan etnHştır. 

San Frandsco 21 (A A.J - Al· 

mon konsokısbğwıdan ba) ıağ. kal-

ıörerek çekilmi7e mecbur IClind7e D
dar harekata devam eımııu.r. 

(~devam) 
layı kabineaiııden sillı.<p atı<. ~lmdl 

telı.rar Livalin Mare~allc görüı

meai ve barıı;ması V•§i bükümeti
nin teslimiyet ve itaııt yoluna doğ
ru gittiği ~iiphe ve lereddiidünü 
hasıl eıniştir. lı~akat, henüz. bu. 

yolda kat'i büküm verıneııio u· 
manı gelınemiıtir. Peten Almaıı· 
lana elinden ihtilaf , .• ikilik sila
hını almayı tttriibe etmek için de 
Unl ile barışmıı olabilir. 

.Atinıı, 21 (A.A.) - (BB.C.) OOn. Pi· 
re üzerinde uçml7'l tefebbüs eden ltal-

7an bombar<llman \a;n"&relerl İnaili& 
avcı ta37U"leri ıarııtmdan l<arfılan • 
lft)ftır. Bir İtiyan bombardıman tayya. 
reoı dapırülnıilflÜI". Yunan polisleri iki , dırmış olmllk auçu ile cumartesi 

K.aS58la mevkii bir vWyeWı anaba.. 
r<dır >e Er<tre ile yollan vardır. H_.. 
halde bunnwı ıçin olaaı!Wr iıaı,.an • 
lar Ka.ssala71 almak üz.ere bım m.,,.,... 
lu iki tumesı ve ilr.i ab"ah ıömJekli ı.. 1 
buru, hali1 lanlr.lar ve diAer mol6rtll 
vasıtalar k11 llenm111ardı. Utak İ.ıı.eiliz 

carnizonu - '8mmuzda çekilmedm 
evvel İtalyanlara abr za,-lat verdlnllİf-
11. Kusalaam İlal,-anlar lfrabndan il
pli Sudan Jçin mübi.m bir lelılike ..... 
lr.il edi;fordu. İtqanlar -.ıarı tak. 
vi,ye edilmişlerdir. Hattl bir aıı seldi lı:I, 

İtalyanlann bliTük bir taarruza bazt.r'
landıklan zannedldl. itaı1an1ar ııı.. 
böyle bir barelr.eUe bulunmamış olma- ı 
ları garip gozülr.uyor, 

Herhalde Almanların ikna, teh
elit ve tuyiki hangi şekilde olursa 
Dhan Mareşal Petene son dalı.i

kaya kadar tlüşecek vatan hizmeti 
•asla boyun ıeğmemetı.. olacaktır. 
İhtiyar ve vatanpnver Mar.,..tin 
iktidardan usaldaşlırılması, Vişi

den, battı\ çdı:anlnıası takdirinde 
dahi imparatorluk t'ransasının ve 
General •Veypnti, ın Almanyaya 
mutavaat ve on11nla birlikten uzak 
kalacağı mıılıakkaktır. Ancak Al
manyanın da bu vaziyete karşı la
kayıt kalnuyacaiı ve Fran anın 
it1al altında bulunnuyan kısım· 

!arını la itpl we istilaya tqebbü8 
ed«eii o nisbette muhakkaktır. tı1:17aren1n diifii.rü.ldUCilııü bildirıyorlar. günü tevkif edilen iki An.crikan 

Bir İnlillz tanarui. bava me7danına Almanyanın Fransayı yedeğine 

almakta büyük menfaati vardır. 

tFakat, a!amadtı ve ıahanül etti
ği imkinlardan mahrum kaldığı 
takdirde de Fraıısanın cenup sa
hillerini işgal etmiye kendi müda
faası bakımından ihtiyaç görmesi 
ihtimali vardır. Almanya hu tak· 
dirdc Akdenizde tn~ili7 hakimi -

inerken parçalanınışl&r. bahriyelisi serbest bırak<im•ştır. 

48 saatte 23 hırsızlık 
( 1 inci sahifeden devam ) 

50 lirası ile İki altm yüzüğü çalın
mıştır. Ayni evde oturan Halil ve 
metresi F,;mineden filphelenilntit. 
talıki:kata bqlanılmşıtır. 

3 - Kuruçeşmede Karabaç 90 • 

kağıııda 46 numarada oturan Os
man Y ımırtacı ile Bekir Dalın ku
lübelerinin kidlli kınlm14 ve odt· 
daki elbiseler ve bütiln eşya ça • 
lııumştır. Suçlular aranmaktadır. 
Tutulmamışlardır. 

4 - Küçük Bebekte Kuyu soka
ğında 80 numarada oturan Yakup 
Bunakın kapı kırılmak suretile bü
tün eşyası çalınıruştır. Hüseyin ve 
Muammer isminde iki kişi hak • 
kında şüphe üzerine tahkikat ya

pılmaktadır. 
8 - Aksarayda Ordu caddesin

de 413 nı.anarada oıturan Ahmed 
Kibarın oda lı:aplSl önünde duran 
bir çift iskarpini çalınnuştır. TOl'o 
man isminde biri şüphe üzıerine 
yakalanmıştır. 

6 - Üsküdarda Ruhi Mehmet 
paşa mahallesinde Acul sokağında 
84 numarada oturan Müminin ayni 
mahalledeki 25 nwnaralı evınm 

bahçesinden mühim miktarda kur
şun boru meçhul kimseler tara • 
fından .ökülüp ça.!ınmışl<r. Hır • 
sızlar tutulmamıştır. 

7 - Pangaltıda 114 numaralı Ka
rabet Diranın eczanesinin arka du. 
varındaki penceresi kırılmış ve bu
radan giren hırsızlar kasada bul· 1 

dukları paraları çalarak kaçlDI§ • 
lardır. Suçlular aranmaktadır. Tu· 
tnlmunışlardır. 

8 - Osküdarda oturan Zeki Dön. 
mez imıi.nde biri Kaaımpaşada Ye
ııiçefllle caddesinde 21 numarali e
vin l<apw içindeki palto ve elbi.se
leri çalara kaçarken yakalaıun~ 
tır. 

9 - Üniversite Webelerinden 
Necdet Dalgınay dershaneye as • 
tığı paltosunu, yerinde bulamamış 
ve çalındığı anlaşılın14tır. Meçhul 
hırsız aranmalı.tadır. Tutulınamıır 

tır. 

10 - Bulgarıstan muhacirlerin· 
den Ali oğlu Muharremin Galata 
nhtımının parmaklığına astığı ce
ketinden saati çalınnııştır. Hamal 
A vram ve Rıza isminde iki kişi 

hakkında şüphe üzerıne tahkıkat 

yapılmaktadır. 

il - Alemdarda Piyerlotı cad· 
desinde 43 nınnaralı komürcü Be. 
kire evvelki gün meçhul bır şahıs 
gelerek bir a res siıylemış vt> ora
ya kömur göturmesini ıstcmıştır. 
Kömurcu cidip de geldiğı zaman 
çekmecesindckı biıtün paraların 

yok uldugt.nu gormUştür. Meçhul 
hırsız aranm ıl.ladır. P.enUz tutul
mamışlardır 

12 - Kelafat yerinde Ragıp is
minde b'rinin hurdacı dukkanın
dan bir fotograf makinesi ile elbi· 
seler çalınmıştır. Salih isınınde biri 
şüphe üzerine yaka lanmıştır. 

13 - Harbıyede butane soka -

ğında 1 numaralı apartmanın 1 
numaralı dairesinde oturan Veçhi
ye, evvelki gün sokaktan geçen bir 
kadından liğen ve çay ibriği almalı. 
islemiş. fakat bir ara içeri girip de 
kapıya geldiği zaman satıc< kadı
nın el çantasını içindeki paralarla 
beraber alarak kaçtığını gi>rmı.iş
tür. Klrsız kadın aranmaktadır 

miııl«. Topçu anısıra ileri llalyaıı kıta. yrtine kartı omtluğu darbeyi var
larını ve bizzat ıamwmu bombardı • ınak teşebbüsü ve kmdi enıniye
man etmii ve AH1m• 0

• cıddl L'lyiat ..,.._ tini bir ihrar hareketi ite arstir-
dirmişür. 1 ' 

Bu mcvklı gerı almak iÇLDı İn&ilir's:rh' 
,-ephgı harekata lopçu da müuberet et-

mamak ümidini tahakkuk ettirmek 
KıtaatımlZ şehrin pmalinde tutunma-j 

ya muvaffalt oldultlan ııoora, Noel de için irtimal bir cepheli harp usu· 
fe)ırl çevınni7e tıaıtemııl&r. 7 ııonUıuın !ünü lerkedttelr., b~m Fran ay1 iş. 
da iıalyanler umumi ı.ararııahlarını gal~. hem de Balkanlara ve Ege 

Yakalanamamıştır. d bopllmıflardU". 17 Son.l<Anunda ~ sahillerine inmiye tevessül ede • 
14 - Ayvansarayda Çınar ca • lanın ııeıtb• gelerek ııalyanların çd<.11- cek, bir yandan da Britanya ada-

<lesinde 30 numarada oturan sey- diğmi haber v•nııiı; ve fe)ıir iııııil.i& 
yar satıcı Şükrü Yurdsever evvel- kuvvetleri tara!uıdan işgal edilnıışlir. larında İngiltereyi daha fazla m~ 

Lo d l h 1 ; fal etmenin .... esini arıyacaktır. 
ki gün Fcshane fabrikası önünde n raya g en la mın ere gor e, .. ,-

to 
tıolyaıılaruı lıulun hareklıl e nasında Aııtak, Almıınya bütün bu pÜ.O· 

amelelere satış yaparken pan • ı.. ,-aralılar da dahıl olnıak uz.ere uira • !arını tahakkuk ettirmek buauııaa-
lonunun eebindekiparalan çalın • ' •·~•--1 zavıal 1700 ili 2000 k••;dll". 'i d --LI ola - • ~ da hiçbir kat ilmi e-... p mu. 
mışıır. Çalan yakalanmamıştır. Vişl hükümetinin ıdaresi altında-

15 - Kadıköyilııde Sögütlüçeş-- A•erika harbe girerse ki Fransayı itsal etmek Almanya-
me sokag· ında 5 numarada oturan Akd · F hillerini el-( 1 inci sahifeden devam) ya enu ransası 58 

60 yaşlarında Hasene Mısırçarp· d ~-kta ı..-·"· h'ıçb'ır ""Y ka-.Ahruuıya ve İtalya ile aramnda e tuu- D .......- .,.. 
sından geçerken mantosunun ce • zan.tıranuyaal& sibl llalkan1-
bindeki ı.ara çantası paralarla be- ittifak vardır. Amerika Avrupa müteveccih hareketi de herlıalM 
raber meçhul faluslar tarafından harbine girene biz de mııctatıaı- badi ı.esaın- U..fh ",.,.... 
çalınmııtır. Hınıızlar tutulmamıt- etmek mecburiyetinde kalacağız. olnııyacaktır. Balkanlann dllı.eall, 
tır. O zaman bugünkü muharebe müt· ölümlli, .. rp y.ıa.u ....,.ıı: iıtlym 

16 - Muzaffer isminde bir ka- ·~ hiş bir cıhan harbi olacaktır. Siyam İtalyanın akıbetinden ayn ve INıt-
dın Bandırmalı İsmail ism;nde bi· ile Hindiçini arasındaki üııtilifa da tı.a .bir atı.ıbet lnı yarımada üzert. 
rinin cebinden parasını çalarken lakayt kalamayız. .ıe"

0

Almanyaya mukadder değildir! 
yakalanmıştır. Asyada Çin ve Mançuko ile yeni - tzzrr UfriCS 

17 - istikla.J lisesi talebesinden bir nizam tesıs edeceğiz. Şang-Kay. -
Nusret Şengülün yatak odasındaki Şek'in malzemesi tükemnektedir. [ ] 
ceketi çalınmış, şüplı<! üzerine Fa· Amerika, ~er.nehnilel va~i!etin ka-( 1] {... "J ;I e] MJ jl ;~ 
ruk ısminde biri hakkında taJılıi. rışıklığı yuzunden kendisine yar- - .. • • - - • -- •• •-•• -

ı t dun edeıni)'1!Cl!iı.Ur.• 
kata baş anmış ır. « Kira •e iare » kanua 

18 - Sultanalune.ıte Kalaycı so-
kağında 16 numarada oturan Ah- Tunele kayış layihası 
met Dursun un Sirkecide turşucu (2 inct ıa.hıfe"- devıım) 

Hasanın dükkanını badana yapar- temi D edildi maaı i.mlıa ediline, tki)e a)'rdacü. 
ken fıçı üzerine koyduğu ceket ve elaa Amerika ılonanmaaı, üçlll 
paltosu çalınmıştır. Hır5lz tutul • Tramvay idaresi İngiltere hükd· pakt devletlerine Urşı ya!DIJ. be-
m81lllflır. meli vasıtasile Amerika firmala • paa mukavemet ede-. 

19 _ Fatihde Sinanağa mahal· rından ray ve bandaj gibi malzeme Bahriye NuıruÜn lıu ıöderia 
lesinde İbadethane sokağında 40 satın almıştır. ele, Ahıuuıya, japaDJa ve İtalyaam 
numarada oturan Hüseyin Iş<k ev· Bu meyanda nihayet Tıinele de llpil paktı i-l•maktakl lleül • 
velkl gun evinin kap<Sından meç- bir kayış temin olunabilrulştir. pyeleri ve k lledef"ın malılyetı.l 
hu! bir şahsın elinde .bir takım el· Diğer taraftan Dahiliye Vekl • ııah7- Birletlk Amerika ile t. 
biselerin çtktığını gönnüı, hıraız leli de şelırimWn vesaiti nakliye silfereain, birllıirlae yaklapıala
elindeki bir pantolonu attıktan son- buhranı işi ile ınefful olD\aktadır. nadaki hikmet M&ılıaekte4ir. Al-
ra diğer elbiselerle &açmıflır. Suç- Amerikadan fl!hrlmize otobüs hay Knoluı açık koo8f1Bnpnr w 
tu yakalanmamıştır. gelirtilıneai için Vekllet Amerikan hiçbir şey gW-qtir. 

aefareti vBBıtasile •~-bbö.islere ..-... Ba •kira ve iare. muamelesm-
20 - Kasmıpaşada Feslıane cad- .....,.. .. ..,,-

miştir. Bunun üzrine mübayU"lJl dea İngiltere mi, Amerika ıaı da-
desinde 7 nınnaralı bekar odala • ı.. kirh •ıkıyer? Birluilı. Amerika 

eııaslı noktalarında anlaıılmıflır. ' ..,. 
nnda oturan Durmuş'un elbiseleri Bahriye NasmlWI •zahatı karşı -
çalınmış, şüphe üzerine İsmail la· 1 aade bu suale cevap aramakta -

h kk s•e" hükumeti" mu-him minde biri a ında tahkikata bat- Y na yoktur. Haltt böyle hir aaal 

lanmıştı:. harp tabsisab istedi varit bile olmaz. Çiinkil tncııı-
21 - Beyoğlunda Bursa sokağın- ile Birleşik Aıaerik~nın yaptıklan 

da oturan Virezotoz'un Türk sine- Stokholk 21 (A.A) - 266 milyaı ise, hakikatte lı:arşılılı:lı emni,... 
kuronluk bir munzam bü~ b·...a- · ı d "fe •-L-'--ması gişesi önünde pantolon «»- _.... teri için demz er e v_, ......,.. 
meclise verilm.İftir. Bütçede h•... ._. •L- ıt' L- Lf · '--binde bulunan beş lirası çalm • -r etmeuen ıuare ır ve ...,r u rı ""' 

mıstır. H:rsızlar tutulmamıştır. malzemesi satın alınması için mi>- vazifeyi görllrkea. hem kendisine, 
22 _ Unkapanmda Keresteciler him mebaliğ vardır. Bu arada tıop- hem de iş ortatına hizmet etml • 

caddesinde 196 numarada oturan çu için~. hava ılr.uvvetleri için 30, luJ.,.. demektir. Bu İngiliz - -'
sahil bataryalan içııı" 18, .... la ;n_ rlkan ~irliii, lıugilalı.tl heynel • 

Mehmedin Atatürk köpnisünde ...., -.-
ml'Chul ık! k.İfİ zarfçılıkla cebin- için 26 milyon kuron bukınmııkt. milel leaplana ıieimduia bir n-

dır. siyet olmakla lıenlıer, ö7le göril-
deki bütün paralaruu çalmıştır. ~izliğe lı:arp nafıa ifl.eri lçlll • atiyor ki iııtiklııale de intikal ecle-
Suçlular yakalanmamıştır. , mühim taluıiııat l.llenmiftir. cektir. ım lıartrinia en dlkkat:e 

23 - Haliç Fenerinde Halilpqa tayık neticelerind«ı biri ele -

aokagında 21 numarada oturan Sa- Acele satılık kamJGa bvele. misak gihl halnıld mef.. 
niye Şenol sokak.t. meçhul iki şa- \anılara el.,.ammyan •e dayaıt-

hıs tarafından çevrilmiş ve mani· Uzun şase 31 model AmerlbR madlP ~in de daha ılenmlı ve .. 
tacılık suretlle üzerindeki paralar Mak marka kıwryoa acele satılıktır. ha kuvvetli lılr varhk ifade ed• 
çalınmıştır. Sudular tutulınaınıt. Taliplerin Şişhane pnjıntı müıa- ha ciacilizce kmıapno millatı. · 
tır. caat etmelerin. rla lıeeeııiidlldlr. 

Asker gözile 
cepheler 

( 1 IDel salılfrden devam ) 

1 ta, Sudan ve Kenya cephclerınct.. 
harhediyor. A"4 vatandaıı bu ok 
uzak diyarlarda, bilhassa m · rı.a • 
kale giiçlüğii. ortada iken, der feJ"e 
luilcim t>e gittikçe harp ve a t e 
muharip cüzütcımları artan İngıl
tere ile giriftiği mücadeled her 
gün biraz daha zayıf dü ec ı ne 
zaten i'lphe edilemezdi. 

ltalyan ordu..unun Arruwutluk 
ve Trcıblusgarp celıelcrındeki ma
lılm t'aziyetlrrine, şınıdi Sudan hu. 
dudunda ba.fltyan yeni lngılı• ileri 
hareketini de il•İ1'e etmel· '· ım 
geliyor. Bll§lıyan harcketın mki • 
ıafı bütün Hcıbeşistanı, fngıliı e 
ltaıyan Som.alilerinın mukadde -
nıtını dcı al<İkadar f'ttıgı için ehe
miyetli telıikki edilmek lli. nıdır. 
ilk safhada fngi!i !er Hane ıstan 
dahilinde Kassala şelırirı. bura • 
daki faik kuvvctleTe rağmen 4gal 
etmiflerdir. 

lngilizlerin Tobrııktaki vaziyeti 
dü.zelttil,:ten ronrcı, daha ileriye gi· 
deceklerine ve ltalyan külli ktıı· • 
vetlerile boy 6!çüşercklt"rin • ıl tı
m.al verilmekle lıerab..,-, Habeşu • 
tanda bcfbycın harkatı kut'retıeı. 

ıli'l'""' ı.tiyeceklerine dt' ştip'ıe 

yoktm-. Hatta Yakın ark ord n.ı· 

nun bir kısmının buradakı har -

kdta iftinık ettirilmesi dah< bek.
lımilmektedir. Habeşistanda yer 
yer çıkan tıe bii.yiiyen isyanlar da, 
btınzdalı:i ltalycın haJ"ekdtını k 

ifkd1 edecek bır ma.hiyet AlabıltT. 
Rtddaa, !\er tiç cephede de rnu

l'ıarebeler ltalya cıleyhınde b r 
l/İf" tokip etmektedir. Mw ol n • 

Hitler müldkatının ser düğü ıı , u 
de bu yerin inikcmıetını de ı ı . 
recek kararlann teşkil etmi el • 

ması pek tabii görülebilir. H •ııa ·ıı 

muharebe yeni mfhalara dokı;' 1 
arifesindedir. 

Esrarengiz tag yyup 
( 1 hlel sahUedf"n dr\ 

rece sa!Ah<yetıere sahip b 
Atikıcınsk.i qnı za anda 

aefınnıizi.n de husası k .. t b y u 
sık: .ıoık ııdıştnin sebcbı ışte b 
len Varşo, ada (Polono - Wt nu e 
ken) ticaret messeaesinın G eJ D rt'k
lıÖr'Ü olan bu cmtwn.uzun, nltfhur ( Ro • 
un oilu 111.tlr.icinalr.inin buawı N yo 
ft İsviçre banlr.alarında 100,000 dolan 
mütecaviz panu:ı vardır. KazandıtıP pa· 
ra pek çoktur. 'Sluen çok l.aal olan bu 
- l)"rlca lı:açüçıbk yapmasına da 
ihtimal verilemez. 20 ya ındıılı:i ottu, l&. 
lillz Hava kuvvetlerinin ıözde bır u. 
i>OJ'ıdır. Miklcinalr..i çok lxwarda ve 1•· 
qiklı bir adalDdı. Yarımda dalına ı:<ık 
para bWundurur Ye ııarfedenli. Ka7bo
lıışundan iki 1Ut evvel Partıotelinde 
lr.endisile lörilfen Buisar Konsolooıu ı..ı. 
na şunlan anlattı: 

- S.- o - çoit Mt;"ehydi. K.,_ 
diaini m•ame ben da\ et ettiğun halde 
hesap cıınıı~ cobintı.n bır tomar 
7üzllilr. bankı>ot t:>kanh ve beoalH o 
ıördii. 

1TtzAR 
YazUBIZlll~adaa Halü 

Cemalla paç kızlar nasıl dllfli ,.? y- blıslln &irememittir 
itisar eıierhı. 

---<>---.-
Pasif Koruama için 

bir toplanb 
( 1 inci sahifeden devıım J 

berlik möd.ürüntln iftiralı.ile mühilll 
bİr toplantı yapılacalı.tır. Bilhassa 
şehrin >htiyacına yetecek şekilde 
sığınaklar inşası üzerinde ka r • 
ar verilecek ve pa · f korunma teş 
!atı genişletilecektir. 



- iKiNCi KISIM - -

Büyük Harpte Dönen Dolaplar 
i'uanı lalıenJ.,. F. SERTELIJ No. 6 

Harbia barinci 1ılı ne elim ıartlar içinde ıeçti 

--BiR HAKiKA T .,_ -~ -- .......... 

8 AA T 1 4-atb. ÇbJdl: 
olan SİNGER saatlerinde top 

Harbiıı birinci yılının 80llun& / - Bu tedbirlerin ne kıymeti olur? 
doğru, halkı sııstunııa yolları - ta- Arlrk, atı alan Üaküdarı geçti. Bir 
mamile değilse bile - tecrübevi ma- kere milleti harbe sii:rüklediniz. Eıı 

lıOfllcideeeken makbul Yem ,ıueı Hediyeliktir 
No. 8% - A %09 elma n ll pırlaatab 5" lira EMSAU..ERİ GİBİ 15 SENE GARANTİLJDIR. 

Dilmat: Singer ııaatleri İstanbulda yalnız Eminönü merkezindeki mağaıamızda satılır. İstanbulda 
ŞU'bemiz yoktur. 

hiyette bul tedbirlerle ;temın -

dilmiş gibiydi. 
Talil bey muanzlarnu İlıtanbul

dan uza!Wıştırdığına memnun gö
rünürken, bu memnuniyet sekiz, 
dokuz aydan fazla sürmemiş; şu
raya buraya sürer gibi, birer va
zif e ile gönderdiği kimselerin bir 
çoğu İstanbula dönmeğe başla -
mıştı. 

Talat Bey: 
- Almanlar ilk hamlt!de tay -

betmekle, biitün harbi kaybetmiş , 
sayılmazlar. Ümitsizlile düfmek· 
te mana yoktur. 

Diyordu. 
İstanbul halkı arasında gittikçe 

artan bir endişe vardı. Herkes: 
•- İngilizler Boğazı geçip ~ 

maraya geleceklermiş-• 
Diyordu. Bu, be§ ve ymıiz bir 

dedikodudan ibaret değildi. Hü -
kUP'Pt. •!C fırka bile bu endişeyi 
izhar eaıyordu. Hatta Topkapı sa
rayındaki cEmanatı mukaddese• 
bile Konyayı nakledilmiş, Padi· 
şah için E•lrişebirde bir köşk ba
mlanmıştı. 

- Padifah Aııadolu)'JI (ldecek· 
miş! .. 

- Topltapı sarayı boşaltılıyor • 
mUJ! •. 

- Demek ki, İngiliz donarunuı 
yakında Çanaltltaleyi geçecek?! 

Gibi ııiizler alenen aöyl.enmeğe 
başlamıştı. 

Bir akfam DM! IJlll - içimizdeki 
düfman propııgeMeB! tesirüe - halk 
te!Aşa dilştü. 

•- DÜfman filıDSu lıİarmaraya 
gelınif!!!· 

Bu babfti. duyan hülrtlmet er -
kam derhal tahkikata girişti. Bir 
taraftan Marmara sahillerine tel
graflar yanlırken, bir yandan da 
Çanakkaleden sür'a~ malüınat 
ı.teniyordu. 

Gerçi hfrkCimet Çanakkale ku • 
mandanhğından aldığı cevaptan 
bövle bir şeyin aslı olmadığını öğ
renmişse de, halka bwıu inan -
d.ırroak kabil değildi. 
İstanbul halkı korku ve heyecan 

ıçinde günlerce bu haberin ıesıri 

altında kıvranmıştı. 1 
Nihayet bunun Marmaraya • na-! 

sılııa Çanalı:kaleden geçebilen - bir 
tahteibahirden ibaret olduğu an- ,. 
!aşıldı. 

Maamafllı bir tahtelbahir diyip 
de geçmiyelim. 1 

Bu tahtelbahir bizi çok oyı, j 
mış.. Buradan Çanakkaleye de -

1 
nizden yaptığımız 1evJciyata engel 
olmuştu. • 1 

Bazı kimseler: 1 

ufak bir kurtuluş ümidi bile kal· 'ldre.: SİNGER SAAT Mapzalan, İstanbul, Eminönü No. 8··-•••••ıııi 
madı.Hangitedbirdenbahsediyor-ı--=:=============-=-====================================-=-=======~;;,;,;;~,;;;,,;~ 
sımuzT 

Tarnnda yükselen bir muhalefet 
havası dilden dile, kulaktan ku • 
!ağa hal.it arasına yayılmıştı. 

Talat Bey bunları duydukça hid
detinden küplere biniyor, ve ·hal
kı tazyiJu siyasetini gittikçe §id
detlendiriyordu. 

Harbin daha ilk senesi sonunda, 
balkın tahammül kudreti kalma
mıştı. Daha çok uzayacağı anla -
filan bu ıztıraplı günler içinde, 
halkı seviııdittcek ve yüzünü gül
dürecek bir mucize yaratma.it li
umdı. 

Muztartp balkı nasıl sevindir -
meli? 

İŞe Ta14t Beyi düşündüren bir 
mesele. Hadisat da aksi gibi hü -
kümele hiç yardım etmiyor, her 
taraftan iç sıkıcı haberler, her cep
heden gönülleri sı:ı:latan bezi.met 
tafsilatı g<'liyordu. 

Artık harbe ait konuşmalar da 
yasak ediloı'.şti. Millet sanki harp 
içinde :v~mıyormuş gibi, hiçbir 
şey düşünıniyecek, görmlyecektj. 

f.WI 
~' 

(0.-vamı varı 

Şehir tiyatrosu 
TEPEll \ŞI DRAM 

KISMINDA 
Bu akp m sao t .:O,JO cLı 

ABDAL 
Yazan: Gostoyefski 

lstikül cadd~inde KomedJ 
kt5mında 

Bn ak~am so~t 2ll.30 da 
PAŞA HAZRETLERİ 

~---

Başka bir 

1. GENÇLK 
2. GÜZ.tLLIK 
3. SldHAT 
itıe rlibet ı.ır in·-• 
an.aa.n ba mes.l1eU.e.ria 

heps.J~t me 

KREM PERTEV 
temin edebilir. 
ı.- KREM PDITEV: l1lr 

tuvalet mWitahz.an· 
dır. ince bir hin& ıe 
;rapW.u:ıdalti bu.tuo-

7et lubo&rile ,.Oı.iPJd 

cizıi ve buruıukluJıcı•
nn !.efcld<Wüne minı 

1 olur. Deri1'ı SeDÇ y., 
sersiD tutar. 

1-- it.REM PERTEV: Ulr 
Glilellilt VUJl&Sldır. 

~lı!emlt mesa.rT.• tı 
lllufur.ıralt ciltte.o 
pür\uk ve ltaban:ilt
lan siderir. CU ve l•· 
kelen izale eder. Teni 
mat ve tef,fat bir bale 
, • .ırır. 

- .ıtJlEM PER11:V: Bir 
elit ılevuıdır, Deri 
cuddelerinin ifrazat>.. 
nı dtlzeltır. Sivilce ..., 
al7ah ıı.oltıal.ann tez&· 
bürüne mAnı <.ı!ur. 

cuı adaıa;ıı.i bel1i7e-
rek kuvvetlendirir. 

1 r Kııru ciltler için yağb ve yağlı cilt er içiıı 1 haıa~i tiip Ye nızoları Yardır. 
yağıu: 

-latan.bul V aliiiğinden : 
Diier vllA.Y•tlerden oı.r:ı beltlomek üur. vııa~ emrine verilen Clrd

menler mert<eııde münha.J bWunmamaa ve ııadJ.ren YUkul>ulan müııhalJcre de ıua 
bek.lem..,,ek "'rtile emre V1'l'ile.ıı öintmenlerin t.:.yln edil""'ler! yüztı.uden uzun 
uunauclanMri hert.anaJ bi:, milnlıallt inba edllemenıe~tedir. lllen yalru2 kl!J
lerde açık ösretmenlık bulwıdu1Jımdım bu lcal>ll ötıetmenlerd~n köy ö~retmen
li!tttrini iotiyen!erln bir ısUda Ue llWlC:f mildllıtlliüne miiraea•Uan ilin olıı· 
nur. (332) • 

J;f:l•ll•l 
Dalga Uzunıu;•u: -, 

lô48 m. 18~ Kc/<. 120 K w. 
P. 31.7 m. 9~65 K</s. 120 Kw .. 
Q.19.75m. 1519;( K.c{•·. 20~1 

ECNEBİ ~lLLEKDJ.o; HABER-
1 

LER NEŞRiYAT PROGRA."1: f 
Birincj .serviı İkiııti .servis· 

İranca Saat 12.03 Saat 17 .30 
Arapça • 12.15 , 17.4l 
E.llence • 13.45 • 111.45 
İnırilizce • 11.15 • 21.15 
l''ransızca • 14.00 • 21.00 

Saat 18.00 Program ve memleket 
saat ayarı. 

18.03 Müzik: Cazband (Pi). 
18.30 Konuşma (cıftçinin saati) 
18.45 Müzik: Çıftçinin saati. 
19.00 Mtizik: Oda mu.sıkısı -

Scb.umann: Yaylı ı;.azlar kuarteti. 
19.30 Memleket saat ayarı ve a-

jans haberl~ri 
19.45 Müzik: Fasıl heyeti. 
20.15 Radyo gazde~i. 
20.45 Müzik: Koro - Klasik pTo

,ram. 
2 l.30 Konuşma (Hukuk ilmini 

yayma kurumu 'dına İs.met Ber • 
kil: •Aile tesıslerinin içtimai ve 
hukuki mahiyeti• ) . 

21.45 Müzik: Radyo salon orkt'.11-
trası (Violonist Necip A.şkm ida
resinde) 

?2.30 Memleket saat ayarı, aıans 
naberleri; ziraı.t, esham - tahvillt, 
kambiyo • nukut bors<.sı (Fiat). 

22.45 Müzik: Radyo salon orlı:er 
trası proı;r~mının devamı. 

23.00 Milzik: Cazband (Pi.) 
23.25/23.30 Yannki pn.grıım ve 

kapanış. 

ista_~b~l Kahveciler, K~aathaneciler .''e ~eva- I İstanbul asliye 
dıkuulıye satmıyaa Gazıaocular Cemıyetıadeu: j • • . 

GÜZ L 
BÜYÜK ANNE 

Cemiyetimizin 11140 seneai mesai netuyıci ve heeabatınm ı.-tlklti .. e ldantı t ıncı hukuk ka
beY"tinin lbrasile de~ı.i.rilm .. i talimatıname icabı olmakla ayni zamanda 114ı yılı 
ça ~nıJ t.aı-zı hakkında umumt heyeL huzurile yapılacak: toplan~a ceırJyetimi.ze, k" ı•" • d 
k.•yıtlı bilcuml~ esnafın sıhbl muayene v~ hilviyet cuzdblll;u-:1~ bl•Jikte 23 ldıııl- ım ı gı n en 
nıısan; &41 l>"l'Jembe gtı il saat il ten IG ya kadar Türbe B>b•:lu cad. 10 No. lı .,._ 
na! Cemıyetieri ~\fır.rk~ı.inc gelmeleri 1iın olunur 

l11taa b· l l\~arango:ılar Cemiyetindea : 
Cem\:retiır.ızin Mnellk aıeı .. ~ luınrl'Olll 22/1/941 -ıuba fiinü .,...t 15 teı 

Ce111iyeUaıiz merkezi ol~ Gal:ıfı.dd H~ren cadde;i·nde Nazh handa ikinci ltat-: 
ta 3 nurnand~ top~ı.ac~'tır. Rınııame Ntt&ıd.11. 7aulıdır. Cemiyette kayxllı mes- ı 

ldcdt}.flılrımıı.uı te~rif1P.-ri tl<'.ı olunur. ' 
RUZN'Ac\!E; Ko • .,,.., reis ve kiıtiplerinin tnlilıab., idare t.,.etı ll40 - · 

ço,lı.;ma raPonı, 9~0 _,..,; he.ıabatının telltik~ 11141 senesi bU~si oltwın.uı, 

id..-ıre heJ-etinin yar..sı ~in seçim yapılınası. 

İ! taabul, Sıvacı, Boyacılar <.::emiyetiaden : 
Cerr.lyeıımizln sonellk aleL:lde konıın·>I 22/11941 çaTŞ&mb.ı f(ırıQ •at 1~ ı. 

Cemiyetimiz Merkez; olan GajOJıı.da He-~ilren caddeila.de Naı1J1 banda. itınei katta 
1 naınar:tda topluıı..tcaktır Rıı7.ntne ataLıtja yazılıd ır ('eınıyette kayıtlı ~ldc-1 
<!a larımızın teşr•!leı ı rica rlunur. j 

Nafıa v,•Jta etine lnfeten 1s -

- Bugün değilse yarın, bu fel8- ! 
lı:ete phit olacağız. Bugün tah- j 
telbahlr geçer .• Yann da donımma. 

8ayaD F.. l". 1 

50 yasmdıı ol
masına rnğmen 

nasıl ıeuı; go -
rilnmiyf' .-nuvaı-Diyerek, Anadoluya allelerile ....... . 

1ak oldul:unu anlatıyor. 

RUZNAllU:: Kooıı;re reis ve lu\tiblerinin intihal>~ ıdare lıqetı 940 -•i ça.. I 
lış:ı:a raponl, 940 senesi hesaba tının tetkiki, 19'1 senesi bütçesi okunması, idare ı 
heyetinin yarısı için seçim yap:lına:n, 

tımbul muh•kemat müdürlüğü ta
rdiın<lan Istantıul ihtıyat zab>t 
m<>ktebind Nafıa fon mektebi me
zunlarına an Hayrul!ith aleyııine 

ikame olur.an müddeialeyhin 929 
sell"6i mektep mezunu olup Bur
sa sıı i'leri ten rrıemurlugUJ>u terk 
"<"e m~cburi hizmetini ifa etmeme
sinden dolayı okuma roaı>rafı ola
rak (701) liranın tahsili dava.;;ımn 
yapılm~kt a olan muhakemesinde 
müddeialeyhin :ıl.lren vefat ettiği 

anlaşılması hıısebile varlsleTindeıı 

Nusize, Emrullah, Ataullah ve 
Seyfullah ve Sadullah aleyhlerine 
devam etmekte olan muhakemede 
mumaileyhirnden Nuşizenin lzmlr
de Asansör karakolu clvannda Ne

bahat sokak 13 No. da iken Bur
saya gittiği ve Ataullahın da Köl· 
çü.1<te inşaat mühendisi iken İn -
giltereye gittiği ve adresleri m~ 

hu! kaldığı namlanna çıkanlan 

davetiyeler zahrındaki tebliğ me
murlarırun meşruhatından anla -
şılmakla namlarına iki ay müd • 

detle ilanen tebligat ifasına ve 
muhakcımenm 31 mart 941 pazar.. 
tesi saat on dörde talikine 13/1/ 
941 tarihinde karar verildiği ilhıen 
tebliğ :>lunur. 

beraber göç etmeğe b~lamıştı. E
ğer hükfunet bu dedikodunun önü
ne geçml!llliş olsavdı, İstanbul hal-
kı müUıiş bir bozguna uğnya 
cak, herkes şehri terltedip Ana -
dolu ya!tasına geçecekti. 

Tıılat Bey mütemadi ven. bilhas
sa memleketin asayişi lıakunmdan 
fena gördü~ bu vaziyetin ıslahı 
için - polis müdürünü sıkıştırıyor, 
zahıta kuvYetlerinin baştanb:.şa 
seferber edilerek, bu propagan -
daya önayak olanların §İddetle 
tı>cziyesini emrediyordu. 

istanbulda tekrar toplanan Ta
l.it p~ muarızları, bu vazi
yeti parnuıklarına dolamak !Jna
tını kaçınnlllllJff.ı., 

Talil Bey: • 

- HükCını.et her türlü tedbiri al
mıştır. 

c Ben 51 J'&rındıııyım. dört detrs ıav-

,le.nmtş kızım ve 3 adet çocı.tğll'·. ır--

dır. Buna rağmtn ten ve cildımı .• 30 

7&$lann:la bi • k.ırlınm.~J gtbi taze "'·e Mr-

min o1duğl.ınu söylüyorlar ve bunun 
11mru atrenm•k istiyorlar. Tatbik et

tiğim uru! budur. 

Ben her ukşa.m teı r;:1b .nete m(".şhur 

bir cil: ml<leh:ıssı.ca W::ırafından k:eşfe

dılcn \'e cild! gen~leşt;.::en kıyme H 
cBıocel> cevheri hulunan pembe renk.

tek· TOKALO'."ııi kremini kullan1yontm, ' 
Uyıı.rken cildı, besleyip ıenç:ıeştirmUle 

ve her aabah daha genç göstermekte - j 
dir. GündiWeri de beyaz (y•~sız) 

TOKALON kremini kullanırım. E.!ı • 
mer ve sert cilUilerle çirkin ıenler üze .. 

rinde f8:raru b.a,yret bir tesiri vardır. 

Mesam•lerın dahiline nüf112 ellitinden 

1oz ve ıayrisaf maddelerı ihraç ve siyob 
benleri bale eder ve açık mesamelerl 
aık.1.9tınr, Bu sureUe ciJdı.nW TWDuta
t.ır ve ıüze-lleştirir.> 

ısı ... ,tuı ru;liye dördüncü ticaret ısatılık l vazıma-
malı.ı<.~mesınden: j e ... 

Yetva:t Fınc:lık!ı.van Vtiulı Avu- tı İncaiye 
kat Vahram Ter.;ekyan tarafm<lan 'Ç 

keş;d~ci ve mubatabı bulu•ıan İs- Kocaeli Sulh Hukuk Hi-
tarıbul Ziraat Bankasının Gara - kimligmden: 
bd Bo;aciyan ve Hayık ç,ı.ngir
yan naıııma 'c Emriı havaıelerıne · 
verilen 1031 l/619919 numaralı ve 1 

25/6/940 tarihli 219 lira 5;; kuruş

luk bir kıt'a çeke ciro tarikıle hiı
m'li bulunan nıüekkili Yertvart 
Fınd · klı ·an tarafındın zayi olun
duğur.dan bahisltJ iptaline karar 
verilmesi talep edilmiş olmakla 

tiCaret kanununun 638 inci mad
desine tevfikan ilan tarihinden iti

baren 45 gün zarfında ibraz edil • , 
mediği takdirde iptaline karar ve- j 
rileceği ilan olunur. l2J45) 

Tcre«c..ı Bc;;o 'u 4 üncü sulh 
buku o;. hfık~nılı4_,ince resmen tas -
fiye ed.l.'nc.-<te bu.unan Vahid Ak

pak terekesi.ne ait olup İzmitte 
.kagıt fabrıkası civarındaki anbar
larında mevcut 300 İspanyol kilit 

ve aynaları ve kapı kilitleri ve 7 
adet yeni çer~, ve ve 250 saçak bağ-!---------------

SUMERBANK 
Yerli Mallar Pazarları 

Müeue•e•İ Müdüriyetindea : 
Müeıııeumizin Sam- Te Diyarbakır mağazaları 15-1 
941 tarihinden itibaren faaliyete bapldığından bund 
bö1le (SAMSUN, ORDU, SINOB, TOKAD Ye ANIL""'" 

YA) Viliyetleri lllİİfbırilerinin 

S•msun M •A•z•mıza 
(DJYARBAKIR, URFA. MALATYA. El.AZI~ M 
DJN, TUNCELJ, BJNCÖL MUŞ, A~I, SllRD, Dl 

VAN Ye HAKAR.J) Vil.&yetleri müıterilerinio 
Diyarıbakır h ağazam za 
müracaat etmeleri lüzuma il& noluour. 

Baf. Dif. Nesle, Grip, Bo:ma.tUma. 
~evralji. l.ınkhk ve Bntlln Agnlannızı Derhal K
lcabında ronde 3 ı.a,e abnabilir. T AKLITI.ERINOEN SAKIN!NIZ 

HER YERDE PULLU KUTULAR! ISRARL,t, IST!!YINIZ. 

Eceğli Havzası to\ömür,eri 
Satış birliğinden 

3780 numaralı kanuna müsteniden neşredilen 2/12&99 nw 
kararnamenin 3 say ılı kararınoı. güre teşekkül eden Ereğli ha\ 
kömürleri satış birliği, aiııren mevkii mer'iyete konulan 38G7 
n,aralı kanun ve 2/14347 sayılı kararname hükümlerinin tat 
neticesi olarak 1 kanunusani 941 tarihinden itibaren tasfiye ı 

ltonm~tur. 
Satış birliğile şımdiye kadar aktedilmi~ olan mukavelelerin 

n.tir teslinıı.n~ müteallik vecibeleri ve işbu veı:lcel•"t'den doğa 

hakları Ereğli kömürleri işletmesi tarafından kabul olunarak k 
mür teslimatı işbu mukaveleler hükünılerine göre yapılacağın 
bu husus için a!Akadıırlan:ı En~li kömilrleri işletmeslne ve tasf 
tarihınden evvelki muameleler için dahi merkezi Zonguldakta 
lwıar~ hali tasfiyedı Ereğli havzası kömürleri satış Hrliğlne ın 
e•at etmeleri ilan olun•Jr. 

• 

lstanbul Terziler, Kumaşcılar 
elbisec:ler cemiye\iuden : 
Cemiy<!t!mtzin 1940 ııen~l mesai netaylci ve hesabatırun lt'!klld, idare 

'il.İn lbruile detiJtiriirneai talimatname icabı olmalı.la llKl yıh çalışma tarzı 
da umum! heyet huzuıiJe y:ıpılacak t.-plantıya cemyetimil.e kayıUı bildlmll 
fm hü\.iJ'et ciı:zdaııJ.arile birlikte 24 kAnunusani 1941 cw:na gilun saat 17 ~ 
kadar İst. Türbe Babıill cad. No. 10 Milş\erelı: Eana1 Cemiyetleri .Merl<.-ıııt 
melen ilAn olunur. 

latanbul~ Bakkallar ve 
cemiyetinden : 

müstahdemiııi 

Cemiyel:iıniı:ilı ltMO ııeneııl - netay!c! Ye hesabatmm 1'rllôki "" 
heyetinin lbrasile defiştirilmesl tallm•tııame kabı nlı. « kla ayn zamanda 1 
b çalışma tarzı lıakkmda umum! heyet huzurUe yapılacak top1"'!\tya 
m_ize ka.yıd.h bılcümle esnafın a:ıbbl mu·.~ ve hüv:~t cüzdaularile 
23 kilmmusanl 1141 per,cmbe ııunu aaat il den 12 7e kadar İstanbul 
Babıili cad. No. 10 !llüşteoeit Esnaf Cemiyetler! Merkezine ıelmelerı ilan 

İ•taııbul Sucular ve küulsüz metrubat
cılar cemiyetiaden : 

Cemi;Jetimizln 1940 acneeı ine..u neıı.rıct ve ı.e.ıabatmm trt!<lki w 
~inin ibruile detıştirilmesi taUmatnan1e iba'-ı ol.mak.l.'.l nyni zam;Jnda 
lı çabima tarzı hakkında umumi heyet hururile yap.lacaıt toplantıya 
mi2>e ~tlı bilcilmle esnafın ıulıhi ınueyenc ve hüviyet cüulanlaril• 
:z. kdnunwıani 1941 cuma ıünll saat 14 ten 15 e kadar !sta.lbul TOrbf 
ced. No. 10 milşlerek ema1 eemlyetlori meritezine ııebnelerl i!An olunııt• 

Ereğli Kömürleri 
ıılet .. .U.dea 

ll'180 numarelı kanuna :nüat.c.ıiden n.-edflen 2/12899 
kararnamenin 3 sayıh kararına göre tewekl<ill eden Ereğli Jıll 
kömürleri 1atl§ birliği, 31187 numaralı kanun ve 2/14547 sayt 
rarnamenin tatbiki netieeel oı.ralı: 1 !ranunuııani 1~ tarihi 
haren tasfiye haline konmll§ olmasına binaen sözü geçen 
tasfiye tari.b.ine kadar aktedilmiş olan mukavelelerin kömür 
vecibeleri ve işbu vecibelerden doğacıılı: haklar işletmemiz 
dan devren ve naklen kabul edilmi~. Binaenaleyh l kAnu• 
1941 tarihinden itibaren lı:ömür teslimine müteall lı: taleplet 
Zonguldakda mahdut mes'uliyetli Ereğli ltfunürleri işletmesi 
sesesine müracaat edilmesi il~ 1 olunur. 

Maliye Vekaletinden 
Gü•üı Yüz Kuruılaklarıa Tedavü 

Kaldırılması Hakkuıda llaa 
<M1ım8t 100 kuruf]ulılann :rerlne lllmlll bir Jinhk1ar darp ,... 

ııııiktarda rıltanlınlf olduiun<lan cGmi!J 711• kuruıhıklaruı a1j·ı <in<:'P 
tarilıinden aonra tedavüldm kaldınlması ltanırlaatırıımıltlr. 

G6m111 100 lı.urulh*lar 1.ŞublıUHl tarlb!nden itibaren artık 
J9CE'k v• ancak ,,.ı...a ~ Cümlıur~et -... Jlanıraaı 
ltalıul edilebll""*1Jr. 

Elmde cümllf 100 lı:ul'1131uk bulunanlımn bunlan rnals:ındıklarllt 
merkez baııbsı ııul>elcrlne tebdU eWmıellırl ilAıı olunur. 288-380 

Tarzıooa beyanatta bulunurken • 
Slz de buıüııden itibıı.ren TOK'ALON 1-------------

ltn:mlnl ltullanınız.: nelicealnden son S h"p ve Başmuherrlrl: Ekm İzzeı _,ı.,,; 

lama kelepçesi ve 120 muhtelif 

boyda maşan ve 13 faraş ve 38 cı
vata anahtar: ve 2 adet vantilatör 
ve 4 adet vaııonet yatağı ve bir 
seyyar aşçı ocağı ve 14 adet dişli 
tekerlek ve 2 adet akimülatör ve 
250 kilo kalın ı<aç v~ 23 pisuvar su
pnbı ve 4 ııdet df'l!ıir s•hpa ve daha 
elli kalen: PŞVa ve ınalı~me 25/1/ 

941 tarihine tesadüf eden c:uınu
tes! günü saat 12 den 16 ya kadar 
karşılıklı ve açık arttırma ile mez
kür İzmitteki anbarlarda Atılaca

ğından satın almak istiyenlerln 1 
muhammen kıymetleri niııbetinde 

% 7,5 depozito akçe.!i tevdi ederek -------------------------

:~ı:::r.iftir~~e;ıeııileW)«ri 1 ôKSORENLERE il TIAI lllll El bu muanzlar uzaktan mağa adeta 

TaU.t Devle .ilüh&a eduelt: ü aLıbr. 

lter 1er- : N~iyot Direktörü: Cndct Kanb1)61tı 
080. ' TELGftAh Ma tl>;.ası 


