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Akdenizde har· 
bin i•tikbali 
yeni Jngiliz ta
arruzunun ;;a· 
ferine bağlıdır •• 

Küçük San'atkarlarnı Muanıele Vergisi 

Muafiyet Karn 1 
için 1 ay mühl~t veri 

• 
rı 

• 
1 

!Hangi küçük san' at erbabı mua
melt! vergisinden muaf tutuldu ? 

tıkida) Yaaaahl-Arna'nlthıkta f1tiııam ettikleri hlr tank, (tolda) Yanyada İtalyan tayyarelerinin tahribatı 

Tobruia k&J'fı baflamıt 
olan lnailiz taarnızunun 
zafere vasıl ol.muı Ak· 
denizde harbin istikbali 
ve müteakip Alman ıre 
ltalyan hareketleri üzo
rinde büyük tuir icra e
decektir. Bunun içindir 
ki, dün aabahtan itiba • 1 

ren bqlamıt bulunan ~"" ~ KA TANYA, ~ ~~~~ ~ MU"LA" KATIN 
taarruzun bir an önce R d k • ı T b k ~ 
safere Tiiaulünü teınen- omany a a ı ~ A VL ON YA ~: o ru . m .. u.~ ı iT' AL YADAKı· 
ni etmekte demokrasi •· Alman askeri ~.: . h b b t n 
leminin buaasiyet Ye··· ı ~~ BREN Dizi :.: ~re e~ı u un:: 1 AK is LE R i 
ıu takibi yardır.. 

1 
:~ tahşidatının :: •: şıddetıle de- :ı 

Yaz.ao: ETEM ızzET BENiCE :: hedefi nedir? :: Bu üç liman• Y :: va m e d j yor:: ltalyaya mühim as-

Düa .. hah tecirı. 1ıera1>cr Tolt- ·~ ~· niden şiddetli :~ ~: kart kuvvetler •-Y· 
nı&a kartı bafi,Q'aıı i.ıııilis taarn>- ~ •• h .. 1 d • 
sunun memaua.iyet verici ı.ir - : Bir yeya bir buçuk ,1 ucum ar yapıl ı :1 T ~yyareler. 1 i ~ana 1: ikin devam ediliyor 
7irle iakipf eltili haber 9eri)iyor. ~ ., içinde Seli- ·: Kahire 22 (A.A)- 20/21 IOn ,ı hucum ettı, bır kru- •• Bern Z2 (A.A.) - Tribwıe de 

Te"-·"- vr•••n taarnıwn •BllJ'o , l • f > kiınun gecesi, İngiliz hava kuv - ~ • d t 1 ~ ı La t · ıı · tı 1 ...... J..-- '•w İDecekermış • • vazor e lfe pe ro • U!'annegazeesı, ıer - uso-
4iya. tla lı:aunıl•n saferi tamam· • Dlie • vetleri Sicilyadaki Katanya !ima- • kf •4 lini n11iliıkatı hakkında diyor ki: 
1amaaı behemehal iiumdır. i.ıııil- '• ı; nına şiddetli bir hürumda bulun- • tan arında yangın- f. t'a ist basınının li•anı iki hedef 

Mües."""e sahibi ile bırlikle ~çi 
aayısı beŞl tecavüı etmıyen ve 
muharr ik kuvvet kullananlarda 
muharrik kuvveti 2 beygırl geç • 
miyen küçük •an'at mı.ıessesel .ı 

1 muamele vergisind ~n muaf tutul
f muşlardır Şehrimız defterdarlığı 

bu kabil tek4 1l muesseselerı bu
günden itibaren 1 ay i çınde mua
fiyet karnesi almağa mecbur tut
muştur, Bunlar karneyi alıncıya 

kadar "'ergi muafiyetinden istif ad 
ec!l'!lliyeceklerdir. Bunlarrlan ka
laycı , demirci. dökümcü, bakırcı, 
mush•kçu, müc llıt, ç:inkoğraf, 

ra.kkiık, aaatçi, kuyumcu. tenekeci, 

Bu ne 
vahşet? 

H 

çilingir, tesviyeci, nornacı, maran
goz, doğramacı, kutucu, sandıkçı. 
kürekçi, kafes, korııış, oyuncak gibi 
ufal< tahta işi yapanlar, dokurracı. 
c;orapçı, konf~ksiyoncu , t rzi canllı 
ve saracıye iım ·'.I rı k .ınrlurncı, 
mtice\'herat, radyo el tr'lı: a ha. 
elbıse, kundura tamırc: !er' bu~ 

lara mümasil bilumum ı.ııallithan~. 

atölye ve tamirhane işlete. ) "· ~ 
san at erbs bı bır ay ıçlnde bir be
beyanname ve 2 foto{'."afl~ Galata· 

d . istiınliık vergileri merk z tn .. 

hakkuk şefli!tine mÜ!'llca. t ede .. 
cekler ve muafiy<>t knn!"s; ıstıye-

~ ' ... :ıı r 

Kayıp Şili Kon. 
solosu Katibi he
nüz bulunamadı 

tuenia menfaati bıında ol.du "si· \ Tıii k • bütü ! muşlardır .Bir gece evvel de Bren- ,ı f a r Ç I k t I takip etmcktrdir, 
.. ,. Alıd·-'" b··binin müaukbel in- " r ı ve n ,ı • 1 Mikı·çı·nskı·nı·n bo• oto • ~ - , ' 'J' ı diziye karşı ayni şiddette bir hü- ~' 1- talyanın oynadıfı rolü met- y • Uaküdarda bir 
lı.ipfı üurinde de bn taarruzun c db • l • • 'ı cum yapılmıştır. Avlonyaya da ~ Kahire, 22 ( A.A.) - hiiM'na etmek. d k mobilı muayene edıidi 
lıü·"' ... ehemmiyeti• rolil Y• ali- \ t e ı T e Tını •., • T L_ • k a am arı •ını ~~ , §imdiye kadar yapılan hü~ıımlann • ooruğu ~. geçırme ı- l\tihverin iki devlet arasında o 
lıası vardır. ' • ı · · b l h Jı ·ı • Sili hW:limetinin ııehrımiz ı 1 

· , l f ~ en ıiddetlisi yapılmıştır. ~ ıçın Clf anan arc a ın ı (Devamı 5 inci ~.ılıijede) k f ..,.. g l n maşa• ' . . konoolor.. 
Tobnık zaferi Afrlkadaki ta - ~ a ffltJı ır ~;~ i •. b. M luıtu başkatib SamaoD Mil:lcins!tı poUa. 

J'&ll mı.ı.bvemetini ltajtan bap " T • Yunan t~ bliöi 'ı memnuniyet verıcı ır fe- ,' -.-- çe yapı.lan bUtiln arqtırmaıan. ~-
.., ... erdirecektir. Trablnsta ceriy• Düıı akşamk• Ankara radyo ga- ~ kilde d .. vam etmelııe ol- ' \Bulgar Ka bı·nesı· la rla dag· lamı.e' henüz hulwıam:ımııur. 

Atina 22 (A.A.)- Diln akpmlı:i ı1 dııja öğrenilmiıtir. ı y• Murnailey!ılıı bir kaçakçılı& hAd'-~ 
kalacak GTUian! vvet rin:n :ııetesi, :Ro y d:ıki Alınan tah· ~ ~ ı -Yun n teııliğin or., k1111· t• (Devam<~ u.c ::..':·ffd.:} • ",'-'-darda diy6 m·ı.·'ıes•~.> le afiladar oldutu haUındakl ıaıım-
bıındaıı ite ciddi bJr maharebe pdatı b,1Jdanda fU ntalı'.lmatl Ver- u sa a lJ .. U ~ W1'U lllU lcr leeyyll\ 

'Vermelerin• ımkin tasavvur edi- mi§tir: (Deva,,.. 5 ınci 8ahif~de} 1 ~&~~ !Mu·· zaker e ı c r ı· D c Haraç sokagınd 73 numaralı evde - ba;ril ~~~=· 
lemes. Habeıiataıula umwni ay~· .Durum şöyledir; Alman kuv - oturan Hatıce Balcı ismnide genı; KIQ'!J> kltlbın lr.adın mttllslermcı-
Janmanın adımlan atıldığı ıJbi in- vetleri Banat bölgesinde tahşit e· VILA YETTE BU SABAHKi TOPLANTI ı bır kadın evvelki gun buy,ıın bir c<>lı: hoilaridJCı ve Beyo,tlu barlanna 

..ıtiı ileri hardı.eti de ba~laınıştu. dilmektedır. Evvelce Roınanyaya devam ettı" halde .kara.kola baş vurmuş, iCOCA- vam ederelt bir baylı para yecug~ or. •• _ "d k •• tadan kaybolcluğu pertembe &(lDU dı .. 
italyuılar Eritre ve Soma<• ~ uv- gönderilmiş olan Alman kuvvet • o f r . d K t sı Aıifin kendis:.nl döğdüğilni.ı Ye IOJJll saaı 20 de Parluıt.elin pasla!ııı..-
ntU değiUenlir. Bunun için Tob- !eri de şimali Tunaya sevkedilmek-

1 r 1 a r e om u a n 1 Sofya 2% (A.A..)- D.N.B. Bul· ateşte kızdırdığı maşalarla vücu • ainde i•hriınlzCeki konooıo.ıarın blrlle 
nıktalti İtalyan mukavemetinin tedir. Bu mm takaya bazı yeni kuv- gu t.abinesi, geçen cuma günü düni.ın muhlclif yerlerini yakdıf;ını . bir müddet oturup çay lçtliJ ~bl\ • 

de, İngiliz taammmun da ehem- vetler de getirilmiştir. ~ e •. s ı ı· gu i n de Pas •. f M D .. tetkike ~ladığı meselelerin mü- dağladığını söylemiştir. Zavallı ~':ı '.koıısolosuo ;yanından ~.u.. 
ıniyeti ••iJı:&rdır. Köstence mıntakasındakl AMıan R zakeresir.e devam etınek üzere bu· kadın heınen tedavı altına aht1mı• -r .,, .'bk1.im aonra diler bir masada otW"a 

:~ı.~:ı::~~~:r!':!.ç:: (D~ifede) daf aa İşleri kon UŞU 1 d U e~ ~~nt:p~=!~ı;!•~-:ş::~~~~ı~; ;:h;~~t~v~~::~~ır~eınn:lyftıe lkl -'%':a:;';~,!"';~~İe:; 
melde otduiu ve edeceii muhak- ÇOC U k d Q ile bütun nn.ırlar huır bulunmut- ı;;;;;;;;;;;;;;;,;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;.;;;;;;;;, 
kaktır. Abaaıl Jaava kuvvetlerinin • Şebrlınizln pasif müdafaa işleri Tekmil mektf>plerde yapılan pa· }ardır. 
de bu muharebe aafbamnda İtal- o b • '13kkında gö~ek lizere vilayet- lif müdaiu teşkilatı bugünden iti- Sofya Z2 (A.A.)- Amerika dev- ( Ç E R Ç E V E J cebindeki not defterini 
7anlara azami 7ud.ınu ifa ettik- ş ren 1 r te büylik bir toplantı yapılacağını baren faaliye•.e geçmektedir. let reisi Rnzveltin hususi ınilmes- _ . açar; oradaki fenni, ho-
lerindea ve 1tatyulll bu taarnızU yazmıştık. Bu toplantı bu sabah Nehari mektt'plerde günd'ıı tec· &ili albay Donovan bu sabah Bul· sabi, akli, mantıki ve ka.. 
behemehal öalemesini dua ettik· d o k t o r ! aaat 10 da Va i nll!avıni B. Ahmet ;rilbeler yapılacak ve okul bi:.a - car Haridye Nazırı Popof tarafııa.. 8 Paraşütcü nuni esa~ların buna mii-
lerinden pıphe edilem .... Afrikada Kımlan odasında örfi idare J<omu- sında sığınak Olmadığı ·~ «licde, dan kahul edilmi tir. aaade ettiiini görünce a .. 

ha bin ttal ... JD-L·yemetinhı lamakta tereddut 0ÖSl~ 
r ve Y _,, tanı Korgen<>ral Ali Rıza Artun • k , .. ECIP FAZIL KIS .a vUREJC. • • · cı.. d taleeıe en ya ın .sığınaklara g~tü - , " ~ 

hhara bdar ye bahar ıçıa .. p o 11 s e ' a y • n 1 kalın reisliğinde yapılmıştır. İçti- c. ""K·---~-==.-......--~J"' mez. nm etm...ın.ıe Almanlana mü.1- rülecekl~rd ir. A C A Amerikalı, sakızını ai-
takbel hatu battketlerini..., plan- dikkat b İ r fi• mada Parti reisi B. Reşat Miınaroğ- Leyli mekteplerde tecriibeler Bir Portekiz karikatü- zına alır ve duyacağı 
lanın tatbik mnkllne çıkarmaları k i Y • t Y 8 p ! 1 d 1 lu !le diğer bazı zevat da bulun - hem gündüz ve hem ge<.-e icra olu· ründe gördüğüm temayı, maddi heyecanın zevkiıe 
lçİ1l hayati menfaatleri vanlır. muşlardır. Toplantıda pasif müda- nacaktır Kim d . m iş ki biz deiitlirerek, aenitleterek, kendisini fırlatır. 

Eiier İıı&iltere lıu müddet için- Sarıyerde Sanyer sokağında 26 fa a t<•kdatının genişletilmesi w Va[ı· bU sabah g ld"ı ilk .b. . ? tümullendirerek kendime japon, sırtını (Buda) 
n1 g• nakl r · •-af , çe gı ıyız mal ediyorum. Fakat biz. k • 

4e Afrikada meuul olmakta de- nı.ıınaralı evde oturan Nahide is- ye 51 1 a .ınşası ew ın•Ul ya ve arnını aıvri uçlu 
go .. ··H•filmü•tlir. ; Bofazlar i&tikametinde bir Al- deki muharrir ahlakının b' (H • L ) yam edene Almanya Baıı.anlara minde genç bir kadııı polise mllra · -. • Vail ve Be t'dıye RMsimfz B. LQtfi •· ır ar .... iri bıçağına 
D·~er taraftan sık ah"" ı in Kırda bu ııabah Anltıırodan bri ı man taarruzu vuı.uu takdi inde zıddına, sadece bir iki ın .• ırk lefebbüsünıi fiil haline !'O· caat edere« bir muddettenberi ı., , .p ev er r "' m"" ıöstererek, elde ettiği ha-

d g tlc ak tu Flmiştı r. Mumıııloyh doğruca vll~y•le 1 Türk mukavemetinin ne harika· miH.I halinde de 0
1
•• il-.lı:abilir. Franaıı nezclindeki teııeb- (Devamı 5 inci acılıi/ede) arasın a eÇ' r açrn sur<> e ,_, tin duygusuzlukla atlar. 

ng tehi k~ ın' 1 it· ' - -.. k gelettk pa!lf mlidafaa lçı n yapılan bil- !ar yaralabileceaini tebaniz elti - hanı aldıinm kaynaı· ı belli 
'IMislerinia ve niyetlerinin mü~bet ya ın 1 'f n aw ""'85' ı a • D- Fransız, •Dekarl) IQ - k d D h . " k"l t •L 'k yük toplaatıya 1$\irak e\m~Ur. Top.. ren gazetelerimiz: ı'fürk m.illetl ederek ' 
••ya m•nfi netı'•esı' nı' alır. iıalyan - ın a a ı ıy, 'e 3 .ncc ıe ..... ı • ı d. ·•• • h ı b • · ·~ ~ , ıantıda Be e ıye reiB mua\'inimlz B. d l aııtemli fÜp eıi.c u l§ID 
maneviyatını ylilı:seltebilecek ve ı~re devam olunduğu bıldirill"t'<· LO.tfi Aksoyl.a ~er alAluıdarlar da bu- çelik bir kale ir .. • di)urlıır. çinde bir Türk, bir At. (nidn) ve (nasıl) ını eo-

1 h 
. ti tedir ıwımuıtur. Bizim ınabut ulı.adaşla bu bahsi man, bir lnaili:ı:, bir Amo- .. 

Arnavutluktaki talyan es.ıme • · konuşuyorduk da: ruıtururken, layyarenia 
ili önliyebilecek tedbirlere teves- ----------- -''--'-- ---- rikalı, bir japon, bir Fran• ini bir aarulı•ı neticeıi~ 
ıdl ve Akdenizde İngilterenin B • ı- 1 - Kim demil iti biz çelik eibJ.. tı:ı:, bir İtalyan ve bir la- T 

lr mo r Parça andı el'k k ı · • de kendiaini havada bu-
...,Yrli•e:fer hakimiyetini boıacak ' yız vtı .• ya ç 1 a eyız.. panyol parqütçüsü bulu-
çareteri takviye eder. Bu itibarla- T b k h Dedikten sonra, devam etti: nan 9 kifilik beynelmilıel lur. 
b ki, Almanya Tobruia ailte - 0 TU mU a• d 0- r t k 1• ş ı• k a y 1 p r -Biıim ne olduiumuzu uıJa.. bir harp tayyareai tua.- ltalyan, cAtlıy•-mla 
vec<ih İıııiliı taarrumıııın mu· b l d mak, tanımak ve iitrenmek için wr ediniz! Simdi her p-.. kdiye ava:ı: akva:ı: dhaykırb~ 
'Vlffak oJmama•ruU harp talihinin rebesi aş a ) sadece bayrajunua balı::ııı.ak yeler. en ODU ar aıın an .,, B~ ıtök -"bl eri•ilmeı üı;tlinib, ay ratütçü bu tayyareden, "..:ı. ·ı 't 1 
-•lı lılr döntlm noktası 5aymak ~·~··et '-~ı:..ı..nn Tobnıltı almak ş·ı d ı• ı· k 1 •• -, kendi milletine lıi.a bir. ıu..-ıe aopaaı e 

1 
er erı . •-..: . . ~- ,._, ""'"...... in 1 e e• ımanımıza ge ır ea p•rça aaan ıibi varılmas hedefiz, yıldıa gibi o da an cazibeei teairi .. 

'Vlı7.ıyefu>dedir . .,..;Jtere ıçın .., ...," ıaamnıar• dw ..Nh balladı. - tar:ı:da atlıyacakbr: 
d 

..... L-tf- BabrAJ. nı·n mu·r t~eb- tı bow ld ? göı kama,ıırau Te btikam~t tayia nmı't olur Yine hu bakımdan "" khu an -"'-""'İn bütUn lffrıniler!ne ragmen, (( u u ), e \ gu u mu Tu"rk cAllah, & ILL··· yeni 
1 

• 
... --- el ıw eden kudretiı ve her maddi kod· ........._ 1, l '-

in(e Tobnıgu· düsünnelt, en esaslı Tobrul< çibanını bir an evv par - •ı Hüs der,· dini ıre milli imanı- apanyo evve a aor • 

ti 1 
. •-·" -·"" !>tedlkleri analfılıyor. Şimd •ye :ta- Şile limanından dört kişi ile Uma- ıcm o .. u eyin ve TalJl t o~lu Ham- relin ve tathın fevkinde mllstesna 

a yan mukavemetini IDTJIUOa• or• _.. ı ll J nımua doğu woıa çıkan bır molör kay. , di ism!ndelı:ı dört kişi Ue İ tanbula ha· - k b ı11n müvueneli ırecdi kaklık ali.metleri cöato-clar celen haberler, harokaun ng ız.- , bır varlıiu. i, tarihte, alde ve 
ta şark İngiliz ordusunun serb..sf· lehine ınemnunlJ'•lvrlcı bir ..,ıcılde bolmuştw-: reket etmı.tlr. Fakat bundan sonra istikbalde buna Türk derler -.. içinde ıözünü kırpma• rip parqütünü sırbndaa 
liğlni temin etm~k hayati bir dö· Jtr. etmeJ<ıe oJdutunu bildlnnekte- ')ilenin Jtmka köyünden lılwıt::fa motör kozaya oğramış ve nnlraz Şile Türk daima O'dur. dan atlar. çıkarır; cSeui korkak -
aüm noktasıdır. :~ Çınııra ali olan bu molör 8,5 l<ınuktur l nlıU!crınde bulunm~ur. Botulcful<la.. Bu müstesna varlığın yanında Alman «Hayli• diye ni! • diye bir hakaret kal'o 

Afribda bah· ..... aa o"n- ser'be•t- ·,_,, ~bruk taıadan. havadan. de- ve ismi de cLCıl.fu Bahri• dir Moiör, rı zıınnolunım dört kıaıdcn ilınit kesil- bı'r na· ra atar ve atlar. d k 1 d 
"""-' ""' - Şw,... •v al aJınırul bir ceııen- Şileden kömür yüklemiş ve Muı.tala mil bulunmaktadır Maamufih aahiller. ıre kur ı<mda çeliğin ve blenln fllln a a nıca a para-
..._i.ıı.i kazanacak İngilis kara, lıa· niJdeD aWI tına 

5 
uı.ci sahsjedeJ otlu ı.mall. :Mustafa ~ıu Ahmet, E- de arı.şbmalara devaın edilmek1edlr. lafı mı olnr?. • 1 lııailiz. atlamadan enel fÜbİh atlar. 

(Devomı 5 inci IGhi/ede) (Devamı "" ,. ,. ~ ~ v~·,..·~· 
~ ~ ~ ~ y, ~~ ~ ~ ~ ~ ~ 

• 

'' 
Çok Yakında: Son T lgraf'ta 

• • ... " 



ALLAH iNSAF 

VERSiN! 

IKanapesiz 
tramvay·! ... _ 

·aALK-·., 

Gaıetelerde baıia 
havadialer 

Gl1n'iin meaele•i; Pi. av na 
buhranı 

Geçen harpten bıı 
harbe kadar 

Gazetelerde okudunuz mu?. 
14 yaşında bir genç kız, sev• 
diği delikanlıyı kaçırm4 •• 

Ba:ıı arabalarda ıekaı:il 
kanapeler lıc aldır ıh p 
7aln1J; a7akta aeyahat 

edi~bile'cek ! 

Bizim gazetelerde hazan, öyle· 
havadisler çıkar ki, dünyanın b8f
ka hiç bir memleket matubatımla, 
bu derece haa.ln. haberlere rasla -
mak mümkün değildir. Bunların 
ekserisi, şehir hayatına alt h&dl • 

İhtikar takipleri 
sıklaştırıldı 

Altı muhtekir adli.Yeye verildi. 

Karadenize fl i cİ e n 
mütehaaııa, m a • • a 
bulamadan ıehri-

miıe döadii l 

Son harhiJı. muhtelif saflıafaıf 
da, bilhassa kat'i netice harclı' 
tında zı:rhlı ve motörlü fırka! 
oyn.adıiı lıüyii.k rol tamamen 

taya çıknuş bulunuyor • Fakat, bu İfe akıl erdirebi
len genç kızın, arık bir ç<><:uk 
olabileceği, tabiı habra getiri
lemez. 

Artık bundan ıoma, deli
kanlılar ayaklarını denk al • 
malıdır. Bu kabil genç kıdııı
ra da Allah iııaaf versin! 

AKTARMA 

USULÜ 

Tramvaylar, artık ıık ıık 
bozulmıya bqlamı§ ! Geçen 
gün, bir araba, Karaköye gel
miş, stop ebnit! Garaja çek· 
mi,ler •• Yolcuları da, sağlam 
olarak kabul edilen, bir bq • 
ka arabaya aktarma Atmitler •• 

Hani, İstanbul tramvayla
rmda aktarma usulü bqlıya. 
cak, denilmiıti.. Bakaamz.1o 
h.aslamıı. bile.. 

APARTIMAN 
KlRALARI 

Yeni ·• ~ apartımanla
nn lüııs•.;... ıçm. bir tarife vü
cuda getirmekten batlı:• çare 
bulunamamıt- Bwıdan sonra, 
ev aahipleri, muayyen tarife
ye göre kira iatiyecekler. 

Bir tarife yapılacağına gÖo 

re, aparhmanlar da lokanta
lar, oteller, gazinolar gibi ıı
mflara ayrılacak, demektir. 
Lüks sınıf, birinci, ikinci sınıf 
ilah. •• 

Arhk, bütün mal sahipleri, 
devlethanelerinin lükı oldu • 
ğunu iddia edecekler •• 

YENi ÇOP 

FIRINLAR/ 

İki çöp fırını İnfll edilecek, 
Avrupa memleketlerinde ol
duğu gibi, ıehrin çöpleri de
nize dökülmeyip bu fırınlar • 
da yakılacakmııl 

İyi amma, fırında 7akıla
cak maddeler hangileri ola • 
cak?. Hatırlarımız, çöpün ta
rifine ihtiyaç hi.aıl olnıuı, Av
rupadan, çöp ne1e derle.r, di
ye, sorulnıuttu. 

Çöpün ne olduğunu henüz 
bilmediğimize göre, neyi ya
kacağız?. Kurunun yanında 
Ya§ ta yanmasın?. 

KADINLAR 

ADASI 

Amerikada, küçük bir ada 
varIIUf ki, burada, yalwz ka· 
dınlar oturuyorlarJDlf ! 

Hiç erkek bulunmıyan bu 
adada, kadınların naad bir 
hayat sürdükleri taYanı me
rakhr. Ümit olunur ki, bu ada 
da, i.aayif berkemaldir. Çün
kü, kadınlar, ekseriya, ukek
ler yüzünden birbirlerile kav
ga ederler. Fakat, tııraaıw 
merak ediyorum: Bu adadaki 
kadınlar tuvalet JD&ll'aflanm 
kime yaptırbyorlar. 

AHMET RAUF 

Tramvay idaresi, evvelce din -
gilleri fazla siklete mütehammil 
ohnadığından kanepelerinde de • 
ğişi.klik yapmnedığı arabalarda da 
§i:mdİ tadilAt yapmağa başlıımq • 
tır. Bu suretle bütün arabaların or
ta yerindeki lwıepeleri kaldırıl • 
maktadır. 

Öğrendiğimize göre yapılan mu
ayenelerden 50nra dingilleri çıok 

sağlam görülen arabaların bütün 
kanepeleri kaldırılacaktır. Böyle
likle bu arabalar ·bugüngünden iki 
misli fazla yalcu alacaklardır. 

La.atik tevziatı 
için Ankaradan 
yeni emir ıstendi 

VilAyet, otomobil la~iği tevziatı 
hakkında V elı:lletten bazı malfunat 
ve emir istemiştir. Evvelce gelen 
emirde hariçten gelecek lastik -
lrden ilk olarak resınt dairelerin 
tlıtiyaçlarınm karşılanması ve on
dan sonra geri k:alan111rm vilayet
ler arasında teV%ii bildirilmişti. 

Fakat resmi dairelere verilecek 
lhiklerin hangi nisbetler dahilin
de tevzi edileceği malfun değildir. 

Muhtelif resmi dairelere ne şe
kilde tevziat yapılacağı hakkında 
yeni bir tamim beklenmektedir. 
Bunılan başka bazı resmi daire

lere iş yapan müteahhitlerin de 
bu resmi dıUreler arasına alınıp 
alırumvacağı da oorulmuştur. 

t<ÜÇÜK HABERLER 

M0TEFERR1Kı --

•• 
Uc muhtekir de mahkum edildi 

sel ere dairdir. • 
Bir gün bakarsı~ gazeteler, Şehrimizde yeni ekiplerle fiat 

kemali ciddiyetle, sütunlarına fil mürakabe komisyonu tarafından 
ntırlan geçirirler: yapılan ın.t.ikAr tmpleri hızJ.n • 

•Belediye bütün kazalara yeni dırılını.ştır. Yalnız dün adliye,. 
bir tamim yapmıştır. Badema, ek- 6 muhtekir ve-ilmiştir; 
mekler iyi pitirilecektir.• Sirkeci, Nöbethane caddesi 31 
Düşünün .. Ne düşüneceksinis?. 'lumarada baklral Şeıııt:o.foğlu Me-

Herşey düşünün .. Hazin!. varoh B. France ve oğlu Ann 4() 

Bir başka gün, gazetelerin titiz kuruşa satılması icabeden kesm. 
bir itina ile sahifelerine geçirdik- şekerin kilosunu 24 kurtJ§a satmalı: 
!eri şöyle bir havadise raslarsınız: suretile ihtikar yaptığından, Kadı-

1 yolunda kömiircü Hapa 6,5 ko
ruşl'llk Bulgar kömürünü 7 kunıp 
sattığından mahkOm olmuşlardır. 
Aynea kömürcü Ha§iınin 7 gün d9 
dükıkAnırun -ıdine karar veril • 
nıiştlr. 

Yerli mallar pazarında ve pi,._ 
sada pazen ve yünlü kadın ku:ıwıt
ları çok azalmıştır. Bu vaziyet yerli 
fabrikalara bildirilıni§ ve imallt 
yapılması istenmiştir. Tam yün1il 

Liman işli!tmeleri umum miidttr
Hlğii Kuruçeşmedeki !kömür tah
mil. tahliye iperiııi sür'atleştirmek 
için Galata rıbtmıında bol•mın bQ.. 

yük diğer viDçi Kııruçeşme~ ııak
ıettirmiştir. 

Di,ter taraftan !im- mavna te
min için Karadeniz limanlarına tet. 
kiklere giden liman mütehasmı 

dömn~tür. Bu tetkikler boşuna 

Glmuş ve limanımıza gelebilecek 
şekilde hazır mavna bulunanı ımı:lf
tır. Yalnız si~ üzerine Bartında 
mavna inşa ettirilebileceği a.nl& -
~ır. 

•Bahar geldiği için tramvay pen- köy Söğütlüçeşıoo ca<ldesi 164 nu
cerelerinin gidiş istikametinde saf marada manifaturacı Filipis Öz _ 
taraftalrilerin açılması tamim e- taran fahiş fiatla perdelik satmak.

dilmiştir.• i=, Zindankapı caddesi 668 numa-
Bazin .. nı;şünün, boyuna düşü-

olmamakla beraber yapağı ve sun'! Hı ,. • 
ipekle kar~ılr yünlü kumaşlar imA- uauaı panaıyon 

li.;::~:~nda Rapor ve evlerde talebe 
ntin!. rada yağcı Zigornolo Etibanka fa. 

hiş fiatla transformatör yağı sat -
Bir başka gün; bir batl<a han-

dis: maktan, &ıltaıı:hamam 2 numarada 
manifaturacı Nesim Hen komisyo•Umumi maaş tevziatına araya 
nun taTııdığı yüzde 25 kar haddi~ 

Terimlerin Wahı için edebiyat bulunmıyacak 
falcilltesi dekanı Hamit Uygunso-

pazar girdiği için yarın sabah bllf" yun rei•liğinde te-kkül eden !ro -
den fazla fiatla mal satarak ihtikk r 

!anacaktır.. :misyonun çalışmaları hakkında loı>-
N 1 h d . ., yaptığından, Malımutpaşa 83 nu -

ası ava ıs.. misyon reisi tarafından •terimle:ı--
Alııı · b" d h marada manifaturacı Aram etiketle sıze ır tane a a: de esas ana hatları• adlı büyük bir 

S l d __ , __ ,_ ~ 0 ""'• kanununa muhalif hareketten 
• on zaman ar a ..,....,.. veca..- =~ rapor hazırlanmaktadır. Vekalete 

del 1 d h 1 ilke mıhküm edildiler. ere pencere er en a ı s • gonderilecekfu. 
lendiği sık sık görülmektedir. Be- Diğer ta;rııftan yine dün asliye 
tediye şubelere bir tamim yaparak 2 inci ceza mahkemesine verilen 3 ilk Defa Kaplan Görülen Yeri 
bu halin kat'i olarak önüne geçil- muhtekir de muhtelif cezalara Şimdiye kadar Bergemada he-
mesini ve müsebbiplerinin ceza • mahkilm olUIIIlluşlardır: men hiç kaplan görülmemiş olına-
landınlmaıwıı bildirmiştir.. Bunlardan birincisi Beyazıtta sına rağmen birkaç gün evvel Tur-

Ber gün, gazetelerde, böyle bir tramvay caddesinde mezeci Sü - nalı nahiyesinin Çamoba köyünde 
sürü hazin havaWıı okursunın:. İ- Jo)ınan, kaşar peynirini 100 İlruTIJfll avcılar büyük bir kaplan ile kar
şin en hazin tarafı nedir, biltt mi- sattığından, diğeri Pangaltıda Er- şılaşm:ışlardır. Altı avcının birden 
siniz?. Matbuat sütunlarma, bir genekon caddesinde bakkal Andonl attığı kurşunlarla ölen kaplanın 
ıneta imiş gibi geçen bu havadis· 50 kuruşluk beyaz peyniri 60 kuru. de-isi kasabaya, getirilerek 57 bu -
!erden miihim hir kısmmm, hüzün- şa sattığından, ücüncüsii de Divan- <;uk liraya satılmıştır. 
nver oluşunu idrak edemeyişi. l====T"'O=====================

....., __ c POLiS ve ADLİYE-)-
ml.z. .. 

REŞAT FEYZi 

1941 Matbuat Balosu 

Bu sene wrilecek olan Basın 

Üniversite, parti ve villyet tara
fından temin edilen yeni tahsisat 
ile açılacak talebe yurdu hakkında 

tetldklerinl bitirmiştir. Şehirde 

ve bilhassa. yüksek okullıı:r civa -
nnda bütün büyük binalar gezil
miş ve bunlardan yurd haline ge
tirilebilecekler teirik edilmiştir. Bu 
günlerde partide umumi bir top
lantı yapılacak ve bu hususta kat'1 
kararlar verilerek derhal tatbikata 
geçil<!cektir. Hususi pansiyonlarda 
ve evlerde hiçbir yüksek tah.lil 
talebesi bırakılmıyacaktır. 
Şimdiye ka<iar yapılan tetkikler, 

pansiyoner olarak bazı evlerde o
turan ta:ebelerin tahsillerini ihmal 
ederek başka alemlere dal<lıklarıru 
göstermiştir. 

---<>-..-
Türkçe muallimlerinin iştirı\k 

* Akasraytia lıılustata Kemal Pqa 
caddosinden geçen ve şoför Hikmel 
Yılmazın idaresinde bulunan 3086 nu.
maralı Balı:.ırkö7 o:.Obüsü Hidayet ;,,... 
ininde 60 ,.aşında bir kadına Ç3IPmJll 

ve öldürmüştür. Yapı.lan talıltikatıa bu.. 
nun sarho~ eroinn)an Hidayet old.uiu 
anlıışılmıştı.r. Şoför: cBu lı:adın zaten 
ölecekti!> Demiitir. Tahkikat yapıl.ttıak
tadır. 

· balosunun hazır lıklanna başlan -
mıştır. 

5 Çocuk babası bl•r edecekleritoplantılar 
Şehrimizdeki ekalliyet ve yaban. 

cı mekt>plerinde türkçe ve kültür 

* 4 yıl ayrıldığı kar1Bl Cemile Ferıılı 
slnemada sUd.h çeken Avni .isminde bi
rinin bu işi karu.l.lll korkutmak üzere 
yaptığı anlaoilin.ış ve dün 2 gün hapise 
mahkum olunm\litur. * Uzunköpıil ile Pehlivanköy ara.. 
smdalti toprak kayması düzeltilm~ ve 
lrenler aktarmasız iı;lemiye başlamlflır. 

ViLAYET 11e BELEDiYE: 

* Hava taarruzlanndan korunma 
teeriibesi ııeJırim=ie 28·31 kiınwıuı;a. 

nide icra olu.oacaktlr. 

Balonun mutat parlaklığını te
min için azami itina gösterilmek· 

tedir. 
Mümtaz bir heyetin idaresinde 

tertip edilen Basın balosu, senenin 
en zevkli gecesini teşkil edecektir. 

Bu seneki balo Taksim gazioosu 
salonlarında verilecektir. 

Gülhane Müsamereleri 

Gülhane tatbikat Hp. ve hasta
nesinin mutat müsamerelerinin 
ikincisi 23/1/941 perşembe günü 

saat 17,30 da Gülhane konferans 
salonunda yapılacaktır. Arzu eden 
meslekdaşların teşrifleri rica olu
nur. 

a Ş 1 k mahkemede dersleri okutan muallimlerin mu-
alliın meclisleri toplantılarına İf

tirak etmedikleri görülmüştür. 
Sütlücede oturan Betül isminde 

genç ve gfuıel bir kıza aşık olup 
onu kaçırmak istiyen Süleyman a· 
dında biri geçenle~ mahkemeye 
verilmişti. Bu kere Süleyman yem 
bir vak'a.."lndan dolayı asliye 8 inci 
cezada muhakeme edilmiştir. İl1C6 
ve kibar bir kız olan davacı Betül 
dünkü muhakemede hadiseyi şöy. 
le anlatmıştır: 

kaçırınıya kalktılar. Elinden kur
tulana kadar akla karayı seçtim. 
Bu vak'a da ikinci ağır ceza mah
kemesinde muhakeme edildi. Ora
dan da 4 ay, 20 gün hapis karan 
aldı. Kararı temyiz etti Henüz bir 
cevap gelmedi. Bunun üzerine ben 
Yakacılı:taki köşkümüze kaçtım. 

Şimdi de Fatma isminde bir kadını 
musallat etti: 

- Ya bana varıp, benim karım o
lacak, yahut onu yaşatmam. 

Türkç> muallimlerinin hazır bu
lunmadıkları bu toplantılarda alı

nacak kararların muteber olmıya
cağı dün maarif müdürlüğünden 
bu kabil mekteplere bildirilmiştir. 

llkmektebi Bitirme Y aıı 
Köy okuHarının l inci sınıflarına 

badema azami on - on bir yaşların

da bulunan çocukların alınması ka
rarlaştırılmıştır. Şehirlerde ve köy 
lerde her çocuk azami 16 y~ına 
basıncaya kadar ilk mektebi bitir-
miş olaca'-tır. 

Motör ve zırhın oıdularıla ta 
ki fikri yeni değildir. Daha 
çağda dii§m .. ordularının oı.ı-ıf 
dan korunmak için zırh giy1' 
kalk .. t•ş•mak ile haşlıyan - .it 
lanına fikri ancak 191' cihan ~
hinde modeo:n ordu ve harp "-,,; 
talarına eklenen zırhlı otomobi t 
ve tanklarla tatbik olunmuştur 

Bugünkü sillhlar karşısında 
cu.le giyilecek bir zırh elbis•JI 
insa.aı kornlllHI imkônsız old• 
ğundan kalın ıı.ırhları motörlil 
sıtalara koymak, bunlan ağır 
kineli tüfeklerle ve 44 mil iıne 
lik toplarla teçhiz etmek fikri l 
cihan harbinde zarhlı otomobil I 
lukleri ve İngilizler tarafındaO 
cat olunan tanklarla tatbi!ı: sıı)ıllıt. 
sına intikal etmiştir. 

1914 cihan harbinde ırarp ~ 
hesi harekatı daha ilk safha! 
mevzi muharebesine inkılap 
ği:nden esH itibarile hareket 1'1_ 
binde büyük Hıtifadeler temin ~
zarhlı vasıtalardan bu ceph,l 
fazla istifadeler kaydolumn• 
fakat Suriyede, Irak ve Fili5dlra 
cephelerinde :nrhlı otomobil 1' 
lüklerinin, tank kıt'alarının Jtl 

bet ve muvaffak neticeleri fa 
sile görülmüştür. 

1914 de ilk deaf bıırp meydoo'lı 
larında boygösteren tanklar s~ 
at itibarile çok iptidai bir ı;~ 

arzettiği için bu cephelerdeVi Jıl 
ı-eketlerde zırhlı otomobillrrd~ 
edilen istifade çok daha fazla ç 
muştur. 

O zamanki ilk denemeler~ 
sonra 1918 de harp nihayet bııl 
duğu zaman, dünya aı.kerl 111ıılt 
fillerinde artık süvari smıfııııf ..ı. 
masraflı ve az kullanış sabası ~ 
Junan bir sınıf haline geldiği.' il· 
vari hrkalarınm motörlü bilı~ · 
haline ifraiı fikri ortaya atılı!' 
1939 yılına kadar hummalı btr it 
leyişle son haddini bulan harp ı' 
nayii ve imaliltında zırhlı birlilı 
lerin fırka haline konulmasını i~ d.i 
kan içine alan fikirler terviç cd 
miş, son harpte iki tarafın da 1'11., i 
lı ve motörlü fırkalardan azanJ lf ıı, 
tifadeler temin ettiği apaçık iO 
rülmüştür. il 

Zırhlı fırkaların husuoiyeti ıJ y 
noktada tebarilz eder: t 1-Harp sahasında herhangi .b: 1 
noktadan diğer bir noktaya ,ur• • 
kuvvet nakletmek. n 

2- Sür'ati ve zırbh olu~u yU 
zünden düşman ateş sahasında ~ . 
ha az zayiatla ilerliyebilmek.. . ~ 

Zırhlı fırkaların sür'at itib•~ 
* Şi~hanedeki Jale bahçesı-ıin dıvar- =============•! 

- Efendim .. Bıktım, usandım bu 
adamın elinden. Nereden ek dolaş 
oldu bilmiyorum ki, Sütlücede bi
zim yalının yanında bir kayıkha
nesi var. İşte oraya gelip giderken 

beni görmüş. <İlle bana varmalı. 
diye musallat oldu. Bir defa da 
karşıma çıktı. Korkup kaçtım. Pi
yer Loti caddesindeki evimize gel

dim. Orada yine geldi. Beni günler
ce bekledi. Nihayet bir gün yine 
karşılaştık ve cürmü meşhud yap
tırdım. Bu muhakemeye geldik. 
Bir ay hapis kararı aldı. Hapse girip 
çıktıktan sonra büsbütün işi azıt
tı. Bu sefer Sütlücede beni zorla 

Diye haberler göndererek beni 
tehdit ediyor. Ölümle korkutmak 
istiyor. Deli midir, kara sevdalı mı
dır, nedir .. Anlıyamadık ki!.• 

Tevkif Olunan Muhtekir 

Hasan Atılan adında hir esnaf A· 

oynadıldarı ı·ol ve düşınun • ~ 1 

karşısında daha az zayiatla Ja lar• 12 metre geri çekilecektir. Burada
ki 701 30 melnı gen.İ§letilecekfu. 

* Toplı:apı d11ında vllcutie getirile.. 
cek olan meydanın plAniJJ.rırın huır

lanılmasına başLarulmıştır. * Fioryada bir -yapur ıske~esi yapı.. 
Jacak ve :ır..- vapur i61etilecclı:tır. 

TiCARET oe SANAYi: 

* Toptancı pqnir tüccarları buzha
nedeki peynirlerini piyasaya çıkarma
makta ısrar etmektedirler. Fiyat Mfi... 
rakabe lromis,-oou ,.arın toplanaralı: 

bu peynirlere derhal el konulınası işi
ni görüşecektir . * Amerikadan beklenen otomobil 
lS.stiklerinden bir kısmının Basraya gel
diği öğrenilmiştir. * Dün ıehrimizden 1 milyon liralık 
ihracat yapılmıştır. Bu meyanda ln~U... 

tere ve Al.manyaya yanm milyon lira

lık tütün, Almanyaya 2 milyon kilo 

hurda incir satılmıştır. * Amerikan satıcılar dolar kurunun 
arttırılmasını .ist.enıişleı·dır • 

Betülün iddiasından sonra Sü -
leymana söz verilmiş ve hunların 
hepsinin iftira olduğunu söyliye
rek bilakis kızın kendisine aşık ()o 

lup böyle muamelelerle kendisin
den hınç aldığım çünkü kendinin 
evli ve beş çocuklu bulunduğunu 
ileri sürmüştür. 

Dava Fatmanın şahit sıfatile ceJ.. 
bine kalmıştır. 

' bt 
çok ilerlemek noktalarındaki ~ 
susiyeti, son Fransa harbinde ~.' ~ 

metresini 55 kuruşa satmak sure- bir şekilde mütaleu etmek rnıı 
tile ihtikar yaptığından yakalan- kündilı. ı 

danada Gaziantep dokumasının 

mış ve tevkif olunmuştur. Motörlü ve :ı.ılılı fırkalar te:jlı 
------------- ı çok masraflı ve çok t~kilatlı bit"' ~ 
~-.:. .... r.&:~~"" ..... tıvr::ı 

EltanAz~~ 
Na sık 

olduğundan bugün orduların a dl' 1 
men motörlqtirilmesi temin e 
lememiştir, Fakat yakın blı isıiJ' n 
halde, bilhassa 1939 Avrupa ~ 
binin neticesinde dünya ordul• JI 
nın tamamen motörleştiritıııe • 

Son Telgrafın Edebi Tefrikası: 6 marbaz, ayy~, sefih bir adamdı. 
Mü'hını bu· sahtekiırlık yapmış, 

Suriyeye kaçmıştı. Kansı on hir 
yaşındaki k.ı:zile yalnız •kaimi§, An· 
karada dostları ve akrabası oldu
ğundan. Ankaraya yerleşmişti. 

Cemal bu mesele ile meşgul o
lacağ:nı söy Jetli ve bir hafta son
ra, güzel bir IJ.ahar günü Leınanın 
kapısını çaldı. 

fakat bundan sonrası güç.. Onu 

Çapa kız öğretmen mektebine leyli 

yazdıracağım .Bu ayrılık her iki
miz için de acı olacak amma çare

siz ... Katlanacağız!. Öyle değil mi 

(ôı dürüldii?] : 
tekmil silıih va harp vasıtaları~ 
zırhJsndınlmau mümkün olacY 

BILLÜR .KÖŞK 
BÜYÜK AŞK ROMANI 
• SELAMlf. 

BİRiNCi KISIM 
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Fakat Cemal bu kelimeyi çıt • 
!atmıyordu. Bir kere anasının be
ğeneceği bir kızla evlenmesine im
kan yoktu; Zehra Hanımın alacağı 
kız mııhakkak kendine benzer bir 
mahlılk olacaktL Anasının zekiisı
na, i.jbilirliğine, enerji.sine hayran
dı; ~ncak kadına benzer hiç bir §eyi 
yoktu. Onun gibi bir ·kadınla bir 
saat bile beraber yaşıyamazdı. 

Cemalin hasretini çektiği tek 
duygu şefkatti. Ne anası, ne de 
kardeji müşfikti; o şefkatsiz bii • 

iZZET 
yüıın~tiL Öpülmek, sevilme~ ok· 
şanmak nedir bilmemişti. 

Anası ona evlenmekten bahset
tiği sıralarda ise, Cemal hayatın -
da ilk defa bir kadın şefkatinin ne 
oldtığunu hisıetıneğe başlıyordu. 

Birkaç aydanberi, dootlarından 
birinin evinde genç bir kadın ta
nımı.ştı; daha ilk tanıdığı gün ha 
!kadına kaı;.§J bir meyil duymuştu. 

Leman Baner, y ıılruz harilruJA.. 
de güzel bir kadın değildi, hariku
lade zeki, alımlı, sohbetine d-Oyum 
olınıyan bir kadındı. Kader karp
sma kötü bir koca çıkarmış, bed
baht olm~ Kocası Kenan ku-

Cemal Lemanı ilk defa, fahri-
' kasının müşterilerinden birınin e

vinde tanımıştı. Kadının güzel sesi 
vardı. Cemal daha o gece kadının 
me~ti. Cemal uzakta hayranı 

retle alkışlamış, Leman onun bu 
coşkunluğuna karşı çekiJ1€ili dur
duğundan aıhbaphkları ilerliye • 
ıınemiştL Cemal uzakta hayran 
duruyor, fakat Lemana tesadüi e
debileceği yerlere sık sık gidiyor
du. 

Bir tesadüf Lemanla Cemali ya
kınlaştırıverdi. Cemalin aldığı fab
rikada onun da hissesi vardı, fakat 
i:flastan sonra ona hıçbir şey ver

memişler, fabrika tamamile satıl
dıktan sonra da on para almamıştı. 
Elinde adi bir senetten başka bir 
şey de yoktu 

Leman Cebecide küçük bir evin 
alt katında oturuyordu. Cemal so
kak kapısının eşiğıni atlaııken yü
reğinin~ ça!1ltığını hissetti; kalbi 
kapaca'".tml§ gibi atıyordu. Küçük 
bir odada Lemanla karşılaştL Kızı 
Afife de oradaydı. 

Evvela para meselesinden ko • 
nuştular. Cemal halletmişti, his • 
sedarlar vekili bir yanl~lık oldu

ğunu söyletn4, öııür dilemişti. Ce

mal taksite bağladı bonoları ö -
derken, Lemanın hissesine düşen 
parayı bizzat kendisine verecekti. 

Bundan sonra söz bitti. Sustular. 
Cemal kalkıp gitmek istemiyor, 
kadın da bir if havale ettiği ada
:ını, bu işi göriiŞ.ip savmayı hoo 
bulmuyordu. 
Kızından söz açtı. 

- Bugüne kadar Afifenin tahsil. 

ve terbiyesile ben meşgul oldum; 

Afife?. 

Çocuk gözlerini a9flllŞ anne<ıini 
dinliyordu; birdenbire bu zeki göz· 

ler YR§ardı ve bir sıçrayl§ta anne
sinin boynuna sarıldı. 

~ 
~ 
~ .. 
~ 

Uzun bir müddet ana kız öpiif
tüler. Leman kızını öyle canda.o. 

~ 
öpüyurdu ki, Cemal kızardı. Le • ~ 

manın güzel, nemli, etli, kızıl du- f.~ 

daıkları, Afifenin yanaklarında. çe- ı 

nesinde, boynunda dolaş.ıyor6.u. ~~ 

Leman farkına vardı. Bir yaban-

cuıın ön ünde dışa vurduğu COf -

kunluktan mahcup oldu; AfifeniJı 
kollarını boynundan çfudü: 

- Haydi artılr uslu otur dedi. 

Aaille biraz çatınarak odadım 

çıktı. Leman özür diledi: 

(Devamı VCIT) 

Bu Büyük Eserin Müellifi ~ 
Tarihi Vesikalara Daya-~ 
narak iddia Ediyor: ~ 

SULTAN AZiZ 
iNTIHAR 

ETMEMiŞTiRI ~ 
~ 

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

• 
Bu gB.zel tefrikaya 

Cumartesi gününden 

itibaren baıhyorua 

• 
iKDAM 
Sütunlarında Takip 

Edeceksiniz. 

tır. )f 
Bugün tekerlek yeri~ ııl 

kabil vasıtalarda tamamen il~ 
tertibatının tatbiki, artık zat,t 
vasıtaların eskisi gibi yalnız 1 ;ır 
lara inhisar etmiyffeğini, her 1 •t 
lü arazi üzerinde, hatta dağ J<ıt W 
Jannda motör ve zırhın daha_~·~ 
iilçüde tatbiki lazım geleceğl 
.ııaati umumtdlr. 

Yine son harbin doğu Afri;;: 
darülhBTekihnda İngilizlerle ıt 
yanların çöle mahsus hususi şelı',f 
de zırhlı hücum arabalan kuJl_MI 
dıldan ve moderıa dağ kıt'atarıı;;. 
da cer traktörleri, tank tabur! il' 
ve m<ıtörlü topların mevzi ,.;~'ı ti' 
kanaatin doğuşuna mühiın bıt 
hep teşkil etmektedir. ıtl' 

Son hnrbe gellııciye kadar 41 
törlü birliklerin ancak tabur 
alay teşkilitıAa kadar kadr?l'~ 
dınlmuı olınası, hu birl!kkr•ıt &# 

fD~TJıımı ,5 inci •ch•ft 

ı 

1 



a!MW.Q )l\till( ! MAHKEMELERDE: I 
Gufirketleri auıkast Şecaatarzederkenmer-

;ana kadar .• 
.4: Ali Kemal SUNMAl'ı 

ılınaıalana ııii1le Jıir lı.esabt ._ j 
il İııgfü•ler söylüyorı Der 

att. ~ ıızeriıoe taa 
toa bomba .. tııaeak. 9(0 • .,.eıııı 

rmclaıı 9'1 ...,..$ illr.1-
a paskalya yorialal'IDA ı.... 

188 l:'Üll urfırula 45.841f t
ı.. ya~dır.ılaeak. insllh P"f

oaha.oı ;.e (08 mil ,... -

İnıİJ. Dlıh• gitgide -... 
dikçe Londrnın altı ay sar
lııllsbötüa talırip ediı.ı.ih -

cli!puoül ınllptir, 

hesapls hep Almanlanll -
· yetıeriae vanıeak a.....

rilmiftir. Halbuki iki miihiıa 
gözua kaçmıştır: 

:rek İCQ .... Jıaı,ket" tipli -

Jıtislere ııirifllebiı-k " bRıli • 
sincle !Asım pi• -a-6i ı.. 
laı.ilınelı. ~ s-tı. Wr ~. 
Muhtelif z-nlarıla ltöyl.ı çetİll 
imtibaalar pçirmlf oldııklanm 

söyli:r• İqiliıder b• sefer 4e JIUl

vaffakiyetle ip 1ıefUB lıileeekM -
rinden ümitli baluauşorlar. Av • 
"1P~ barlılni uferle lıaprmalı. i
çia İagiliı p•ytahtnu loomhelerla 
talarip etmek üfi gdeloileceii ,.... 
Juııdaki ıa-plana doCns çın.-
~ İıııilis tattfllllll yel- _... 
kuvvetim dej:il, böyt. ıısim, ııeW 
ft mukavemet &ibi huletleriai ela 
lı.iça .. ;ymq .ıınaldaıa iltti ııeli)'-. 

yapıyor 

H t11111aw-i ıirketl•ı imlew 
lwıllun filui,,.ti ıımumidir. s. 
leJiyenin ncuarı dikkati c& 
bedildi. Tahkikat yapılıyor, 
diye, d.,,Jaiı. Fakat, biitiiıa 
banlartı raimen, değiıen hiç
bir ıey yoktur, Hemen biitiiıa 
/ıavagtu:i aboneleri ayni dllf'
di ileri aiirüyor: 

Ga ha/il 8cliyor. Saati• 
rin ~lr yazmaaınu, çok aarli.
yal yapılmaaına ragmen, it 
görülmüyor. Birçok evlada i
ac, hvqaai günün birçok -
at/erinde .<;.,;;yor, Kadıköy 

havagcu:i idareainin mıntakıa
nndtı bir evin haııagazi VtıJıi
yc ini anlatmalı, izah etmelt 

Her Jıo,.ba mutlab riyaıal 
te inlııet etınes, talıriblıtau ..... ,, •lozole,, RBli- için merci balmadık. ldareniıt 

'Y.lı tele/onu yo/unUf •• Hayret •• 
• J · Gcu, birden keailiyor. Ye• m es ı ı. e reuen j mciinü pİJİyor :ııann.Jiyor-hgilis ı.a ... bvvederi ı..

iunıeak deiiWir. • 1·w 
111111 ...,._;. dt taJuiM. 

lllADi ...... iç' ı..;ıw. .. 
-.-ıleri" .......... kıva. 

iki aektuwı cm- uak 

gelı·yor .? ! -~ne ge:ıwr?. Bir miiddet 
aonra, 8tU geliyor. Fakat, 
yine haherina yok. Baltıyor
aımrs, cwin içi gas dolmllf.. 

•akı ay ipade, ~ 
ııı..a biar İacilia pa;ytala
yıııncı- ;yeriJM çnrilelti1-
clöşliıldönııii!tür. Hallrllki 

.,. luıdu ıepoiJ om aylar 
t ve latbibtm Almaıalarm 

lleıııapilar:11111 ıl;Tl\ID çı\m..tıp
.. tennifth, 

ıı.tbenıa tahrip ııela»l 8' 
ekiuıiuna göre 4@0 mil -
Le.dra tehri '5,000 boalıa 

f.uah altii&t edileiıilir; 
hesap yüriltmeııia ve llOll za· 
biiylel.ikle yüııde yüs ı.a .... 
tını tarzebn...Un doinı çı· 

çıkınadJtı bahsini Jıir tarafa 
ralı. J.ir Amerilı.ah ı-•lia 
'ıü anlatıyorlar. 

ıneri1ıJU1na dalrili ınuhareb• • 
-snada Geaeral jaksoa d.. 

· .ku.ııuından emri altııw'aki 
tı. Jılr aehirclen ıeçirmelı. iıı

Fakat aksiliğe lıakmah ki 
lberiıule köprü ;yok. İlk İl 
milhen4islerini toplıyarak 

·· üa yapılmasını 8'iylemelı: 
. Onlar llzllll geleu pliDI ya
ar. Fakat Amerikalı ıeaeral 

· lna- reisini rajıraral< 
da söylemif, köpriinüa İll· 

~in linm ıelea tRŞlll, lı.enıe· 
clemiria ve barbın hasır edil· 
i anlatmış .ı.e ... zun reiai mil
detunıif. Riyazi lteNıplana 

eti ile alilı.umı aHak tat • 
Ye ameliyat .. ı..m>«lald tee· 

lerile edlnmif. ArnJaa ~k 
•• gepnemif, ertesi ıü• le • 
:n reisi ıelmiş, General jak • 
lı.llrpilah hazır olılulwt• 
~ K•ma-ua lı.ayretle• 

anı alamamıı: 

lbenclisler celip Jıaaa balMr 
ıediler, dem.if. Lev- reiıli 

Taf1, ke....teoıi buır oWü • 
oara köpriyil yapmak kolay 
eemiıı. ınilbendialer balii plan. 

1 çiJı-kle meşıuldür. 
- ameli adanalıır111 İfİJl i
" naaıl çıluıbi.lec~inl &Ö• • 
,ı. için bir miw olarak aiiy
ıar. Türkçede d" çok lıilen 

,anılır sözli meşhuı:Uur Ha· 
n karşısında karar venbile· 
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DilliıriH gina frealı: taWrıen. 
den !>iri u •mOHI • tlir .• u. .. ı.. 
Jı:.eli.-eeini p..ti;ye k da.r •hu1-
olerak Jaıllannuktaclu. Fakat it• 
•JllOJO!ew tabiri Jlttffl!ll ıı.:lmit -
tir? Söyleaıtifine ııilre, bw. loellme

ain mezıteiade bCtyilk bir aşlı. " 
aedakat hiki1-.i vıırclr. 

Anadoluda ba,W. •mile. cı.m.. 
len bir mevki vardır. Kalla za • 
ınanlarda bıırııia •Mozol. ianaİll· 

de bir hükümdar vardı. Öllilii -
ınan talatmı ve tacUll lı.ıorıw •Art. 
mi5a e terketti. 

aArtemis• kocallDI ııea d..-
ııeverıll. Öllye •;yetil ılü1a aci
beıi• ıilıi ıauaaaıa biT kal>ir ia~ 
ettinaifö. B•ıüıı A rupada l>ii • 
yük adalill.arıa adını ebcdileştir -
ınek için yapılaa kabirlere •ille • 

zole> ismi verilir. Belki de ı.. isi• 
•Moz.>!. üa blıriııd.en kinaye ola
rak blılı:f lı.almıftır. 

Likia k Jtilı:lyeR!ll rikkati tah
rik elen lıir cilıeti de vardır. Kra-

!içe, yaptırılıjı muu- ka\irla 
iktifa etmi7....,k. "-aoma metbi)oe 
yazanlara lıüyük ...ııkibıtlar va&
ıletmiş. .....,nı• en Mtyillı: şair • 

!eri ölen kral irin de ayn ..,ı.-
ler bınlrnııııJardır . 

Nihayet kraliçe basretift<l da • 
yanamatlılı •Mozol• ün kemik • 

!erini mesardall çıkartarak, döl • 
dürıniit ve "" haline getirdiği b
miklerıleD her ıün bir miktarım 

yemek suetile, kemdi vü.eadlinil 
kocasının ;;l;ösiiae canlı bir malı.· 
bere baliae ptinniştir. 

Huau1i Ve Ekalliye Mektepleri 
Muallimlerinin Haatalıkları 
verilen yeni bir emre göre hu.· 

sus!, yabancı ve elı:alliyet meldeı>
Ieri muallimleri hastalık ve sair 

sebebler doı.yısile vazilcleriııe de
vam edemi)'<!Cek oltırlar"8 ma'le -
retlerini 3 gün içinde bir raporla 

okul idarelerine bildireceklerdir. 
Bir haf.tayı tecavfrz eden dt'vımı

sızlıklar da maarif müdürlüğüne 
bi.ldirileeeklerdir .Maarif müdür • 
lüğü hasta olan bu kabı 1 muallim· 
lerin evlerine ooktor gonderecek-

tir. 

• I 
• •en de Sevecek 

Yazan : ETEM İZZET BEN!CE 

v t. B na öyle sö) Jedi. 
!ıenim ıçia hıçbir haber bı· 
ıdı mı?. 
la)ır. 

!vdeıı .ııası) ı;ıktı, kilskÜJl mıi 

fi r Y anlamadım 
!i> e: . 

~k güzel, haydi iperine bak!. 
'• doğru Yatak odalllla yil· 
teliha ı;ordu: 

ca kansını kısk umaz mı, nerede ı 
oldıılhınu. klınlerl olduğunu sor· 

az aroştırmnz mı?. Hiç blrı;ey 
m ' Jd ba? dl olma5a niçin geç ka ı aca •. . 

? ye mcraklaıımaz mı .. 
• D' keııdi kend' ine söylcai-

ıyc • . 
yor ve .. her saniye tutulduıcu .,. 
nir buhranı daha çok artıyor, da

ha çolı. onu sanıyordu: 
_ Evlendi evleaeli h« akşaın 

kansını ltarşısıada &iinniy• ~ • 
. . "···nın bırı.n· 81ll•ğinizi hazırlJ1ayım. mı? mış bir erkek ıçııa 8~ ek h' 

çkadın çolı. asabi itli. de onuıı yolduğunu ıorm •ç-
ıteıniyorum!. 1 bir merak uıevzuıı obu111ualı nu-

n tek kelimelik bir cenp dır?. "yletOİ-
'llenı yürüyor, Mm fırtınaya ' Hem 18'J'Wl!Q'OI', heın so. 
'.''.bir dal gibi sinir içinde 1 J'Or, hem aynada kendini ~ö~ily•~· 
ıtnyordu: 1 _ bun.ı ediJecek &illi çukiıı 0hır 
1 ne ~nlılık7 Bir Jıo.. l kadı.o ıleğlfüa. Btl adıılllA ı.radı-' 

Allah gö.termerin, bir tehlike 
daprabiür, bir leliık.t ba,. 
gö.terir. 

Biitün bcadOTın mea'alif 
J>olı -1. H-.oi firketleri, 
/rar ed-'r, diye, l.ıanbal 
hatkınrtı fHl"(#ım, aJJıatiııi, 
hatta hayatını iatiamaro bö;,
lecc. dcwam eJecelr mi? • 

BORHAN CEV A.T 

Emzirme 
-3-

• 
ı 

1 - Çocukta ... a!Ametl<'!' zahir oha· 
a.: Umumi bJr za;yıthk, aiızd,a, bilh n 
dudakla bır ço.rpı.IW!ı: lıA.U olup ta ,_ 
meyi alamıyacak hal ıör.llmea!. Bu z.a· 
man çocı,ıgu ~ yahut alzına ııilt 

-imalı; -· biıolemelldlr. 
El)eı çıocueı.m bW\Yool kuvvetli olur 

da, t.ekrar D>f!U\"71 doerudan dotnıya 
alacalt kadar aWınak t.e:ı<>bbil!clnde bu.. 
lunursa, 7inıe meme al.mQ'a mu.ade 
emıelidr. Fakat bu sınuia ananın autu 
çeıtUmlı bulunw-aa, bır •uımne1• ı.bU· 
7aç hbıl olur. 

2 - Aruıda da afOgıda)ı:I a!Ametl« 
aörünürse, çocuja .Ut vt>rmemelid.ir: 

Süt bozukluJı:U, az ıeıı ~i, meme te. 
pesinin çocWt ~ ııroc•k kadar 16-
ıekkill etmemij olması., veı·em, dcl.1-
blt, sara ıü>1 çocuga sirayet edebilecek 
ba.>tahltlar olma&ı, ıınnede b!rdellbiN 
aer1 bir ~talık çık.ıııaS1ı vese.ıre .. 

Herbalde bır ı;ocutun anasından M 
...,.,_ı ve yahut sütlell kesilmesi hu
BUJı;wıda dotdorwı reyine müracaa\ -. 
mak bilh~ 1411mdır, 

Soğukta tltriyen talebe 

Bakırkiıyur. de Bczezyan orta 
mektebinde sobaların yakılınadıiı 
ve bu yüzden talebenın sınıflarda 
palio ile oturup ders takip etmek 
mecbıuiyetinde kaldı.!tlurı maarif 
müfettışlerince yapılan tahkikallan 
anl&}ılmıştır. Maarif ıdaresi dün 
mektep hakkında takibata geçmiş 
ve tebligat yapm!.itır. Eğer bu va
Zi) eti sür'atle ıslah t ,ezı;~ m"k· 
tep kapatılacaktır. 

e\'dirccck kndar ıcn• kanh ve se
•imli bir kadın olduı;umdan da 
şliphe edile JCZ. O halde bu liıl.a

yitliğ:n ınanası nedir? ..• 

Diyor, sonru ı:ündii>kli hiidi•o
yi hatırlıyor, bu batırltayı ı iinüo
de hem ürküyor, hem de tutuldu
ğu buhran nobcti içinde keud'si 
için hir gurur payı ayırıyor. 

- Bent ı;cvenler de elbette \ ıır, 
olacaktır .. 

Diyor, fakat bu mevzu uz&
rindca, 

- O da sonra dü tinıilccck ıey .. 
Diyerek kaçıyor, kousına dönil· J 

yor, hükmünü veriyordu: 
- Anla§ılıyor, bu adamla ben 

yaf!yaııuyaram~m! Bn derece so
ğuk kanh bir adam bir heybld

fulı.stzdır. 
Sanki bir kararc varmış ve ra· 

hatı.nınış gibi, se lencll: 
_ Zeliha ban• bir kahve yap.! 

Asalı! asabi itin etti: 
_Büyük fiauncla olma tekt1rsno 

Bir 212118 sin.irlerindelı.i fırtına 

di kıpti sirkatin söyler .. 
Meğer arzıhalcinin daktilo maki
nesini ne halisane niyetle çalmış! 

Maznun, on aUı on yedi yaşla· 
nnda bir genç ... Üstü ba§• temız .. 
İyi kötü, bir ailenin çocuğu olduğa 
h•ssini verecek tekilde giyimli ... 
Esmer yüzünün hututunda ve siyah 
gözl!!rinin bebeklerinde .zekA pırıl
tıları ıı;ıldıy<n. Fakat, maalel'ef 
maznundur ve öyle bir munun ki. 
Ne futbol oynarken kuaen arka· 

daşınm karnına teı<me wn;~~.ıı: 

olilmane sebep olmuş. ne gang. -
terlik oynarken babaaının taban • 
•ikletle öiriline çarpıp sakatlamıt 
n~ de bindiği bisiklet veya moto
sikletle birı.sine çarpı sakatlAJnıt 

veya ölümüne s~ olmuştur. Ne 
şu, ne de bu!.. Kendisine hiç ya • 
laşınıyan, kendisinden hiç belı: -
lennuyen, §Rhaı ve §CmailiHı hiç 
bir zama.ıa kabili telif ohnıyan bir 
cürmü, maalesef, kendi ihtiyarile 
işlemiştir. Ne yapmıştır, biliyor 
DllUSUnuz? S6yierlı:en dudaklarım, 
yazarken e1:tm titriyor .. Söylemek 
ve yazmak i9tem.iyorum.. Fakat, 
söyliyeceğira ve yazacağım; Maa
lesef ve maaleeef hırsızltlı: etmiştir. 

Hırsızhlı: cürfunlerin en adisi, 
en menfurudur. Hıraız, cemıyet 

içinde, bir bünyeye dahil olan en 
mühlii< mikroplardan daha miih· 

· tiktlr. Hırsız, kiınsenın nazarında 
J .zerrece itibarı, zerrece itimadı, zer

rece kıymeti ve :rerrece ehe.ınını • 
yeti olmıyan adamdır. B~r alna 
vurulan hırs;zlık damgası, suriılezı 
hırsızlık lekesi, öyle bir kara leke, 
öyle kötü bir daıngadu: ki. .. 

Delikanlı mevkuftur .. Bir müd· 
det sonra hAkim huzuruna çı.karı· 
lıı.caktır. Koridorda oturduğu Jca • 
nepenin üzerinde, ayak ayak 'Wl

tüne atmış, fosur fosur sigara ı.ç • 
mekte, likayt nazarlarla etrafa 
bakmaktadır. Yaptığından nadim 
değil. adeta memnun gibi görün· 
mektedir. 

Biraz sonra, sıra gelmiş, h&.kim 
huzuruna çtkm~tır. Zerrece utan
madan ve sıkılmadan, marifetini 
şöyle anlatıyor: 

- F.ekiden, çocukken sinemaya 
meraklıydım. Hele haydutluk, hır
sız!tk !ilimlerine bayıhrdun. Tar • 
zanı da çok ııev.,rdim. Bir aralı.le 

artist ohnağa hev.,slendiın. Ame
rikaya gidip arti•t olayım diye çıl
dınyordum. Aınerikaya gitmek 

için iki defa evden ılı:açtun • Yaka· 
layıp çevirdiler .. Son zamanlarda 
gazeteciliğe heveslendim. Gazete
ci olacağım amma, hiç tanıdığım 
yok. Ne yapayım? Düşündüm, ta
şındım. 01.ı;a olu, hırsızıll< yapa· 
nm; yakalanır hapishan.,ye gire • 
rim; çıktıktan sonra. hapiahan~de 
gördüklerimi yazarun; nereye oba 
götürür satar, böylelikle tanınır, 
gazeteci olurum; dedim. Hırsızlık 
yapacaktım amma. nereden, ne ça
lacaktım? Onu da düşündum. Ni
hayet, bir arz hakiye gittım. cMe-

diner ve şuur durulur ı:ibi oldu. 
mı undü: 

- Bu gece nöbeti de nereden 
çıktı. Bu aı!am benimle evimdi 
evleneli niibetle ltıılınndı. Bu gece 
niçin böyle? .. 
Dimağını hiirliyrn si sanki fÖ

zul or ve dü u ıce inin l•ütuıı 

m el$ı hu nokta üzerinde top· 
lanı yordu. 

Zeliha kahve) i ç•buk ) uph ge
tirdi. Bir yudum kahve lçtı ve .. 
adeta kahve içti~ni unnturcasına 
tekrar daldı, karyolanın üzerine 1 
oturdu ve tu1lll uıun dıi lindü. 

- Evet ba ne nobeti? 
Diyor, kendi kendi•ine soruyor-

du: 
- Acaba bana kızdı mı? .. 
Hiddetinden mi &itti? .. 

Şimdiye kadar lwgınlığını da 
biç görmemiştim. Ataba n11&1t lu

:ı:ıyor? .. 
Beni Jwklese di bağırır mıydı?
Bütiin bunların terıi de alı.lın· 

un geçiyord1'' 

muriyet içia ı:stida yudıracağım. 
dedim. Adam bır kiğıt çıkarıp ........ 

ltineye koytlu. KAğlda baktım. 

- Bu olmaz! dedim. Böyle lti
ğıda istida yaz.ılır mı! Sen §lll'Bdan, 

tütüncüden eseri cedit klğıdı al 

gel.. Ona yaz. 
Cebimden çıkarıp bir kımq ve-

<lim, Tabii, adam benim kıyafe -
timden şüphelenmedi. Makinesini 

çalacağım nereden aklına gelııin?-
0, tütüncüden kağıt almağa gitti; 

ben de yazı makinesini kapınca ııo
kağa fırladım. Tabii adanı gelince 

makineyi yerinde bulamamış; ifl 
anlamıJ. Polise haber vermiş. A-

radan çok geçmedi; beni makine 1 
ile beraber yakaladılar. Y okaa ma-1 

kineyi fena bir niyetle çalmadım. 

İyi niyet de işte böyle olur u -

ten... cŞecaat arzederken 111erdl 

kıptı sirketin söyler.• 

Şahitler dinleniliyor .. Maznu • 
nun elinde yuı makin ile yaka • 

!andığını, yakalanınca çakiığuıı ıtı.. 

ral ettiğini söylüyorlar. Mahkeme ç 

ay hapsine karar veriyor ve !ev -
ki!haneye gorıderiliyor. 

* 
Bu ikrar, bu itiraf, yumurtaya 

kulp takmak nev'inden bir tevil 

midir, yoksa sahiden, söylediği şe

kilde, mecnunane bir fikrin tatbi· 
kı mıdır, orasını bilmem ... Bildiğim 

birşey var ki, gazetecilik alemine 
böyle girilmez. Her yerde meniur 

ve mezmuın olan hırsızlık, gazete
cilik aleminde büsbütün menfur

dur. Bu hareketile bu genç, na • 
muskar adamların işi olan her me&

leğin kapli!ınt kendisine l.apattığı 
gibi, Babı.ilinin bütün kapılarını da 

ilelebet kapamıştır. Hatta belki 
farkında değildir ki, gittiği tevkif

hanede hile hırsızlık menfurdur ... 
Hırsızlık mahkt1mları en hor, en 

hakir mahki ·nlardır ve mahkClmi
yetini, orada. bütün mahkı1mların 
halraret nazarları altında tamam· 

lıyacaktır, Bu hırsızlık lekeal. de, 
ömrünıin sonuna kadar kara bir 
damga olarak alnında kalacaktır. 
Yazık değil mi? .. 

KULAK MiSAFiRi 

Vali Mua>rini Umumi 
Teftiılere Bqladı 

Vali muavini Ahmet Kınık, bil· 

tün kazalarda umumi tef~ere 

başlamıştır. İki gün evvel ilk tef

tişini Kartal üzasında yapm~tır. 

Bundan ~ !'?~ ile diğer kaza· 

lan dokşacak:::-. Vali muavini ka

zalardaki ihtiyaçları da tesbit ede

cektir. Bu ihtiyaçlar önümıizdelti 

senede yerine getirilecektir. 

-Acaba beni biç sevmiyer mu?. 1 

Se\'mediği için liokayit? .. 

Sogukluğu buutlan mı gcli1or? ~ 
Ve .. m .. ak edi~ordu: 

- Geceyi lu~lada mı ııeçirccek, 
dönecek mi? .. 

Biituıı bu sorulıuın mil•bet ce
vabını bulup her han ı birısı üze· 
rinde ısrar edemiyordu. Bir aralık 
zihni iyice )Orulmuş, muhakeme 
ve mantık te>clsülimü kaybeder 
hale gelmişti. Karyola.ya urtüstii 
uzandı ve .. bir kaç dalı.ika loeyoi· 
nin hiçbir şey düşünnıcdeu stop 
ettirilmiş bir makine ıibi vurdu· 
ğunu hisctti, Fakal ,bu dakika· 
lardan sonra tekrar ıözlcrinlıı ö
nüne Salibin hayali dikildi, gü-
nüıı bütün blicliselerl lıakıtlarmda 
birer geçit resmi yapt.ılıır. Evlili
ğindeki hayal •ulnıtuııdan ba§.1.ıya
rak o günün sabahına kadar ıelea 
hislerini birer l>il'er elekten pçlr
di. Naeiyeuin geli,ini hatırladı. 0-
uun söderini lı.nlalı:lannu hir ke
re daha tazeledi. Evcleıı ~ • 

Eclenmelr Utiyenler, 
it ve İfçİ anyonlar, 
ti/uiyetler, tememti. 

'er ve miifkiiller 

.. "" "°' - ·-· h-Ml't Mr ~ ,,._ okv7aeulanmnm 

molrluplvı ini ~ -
muı vem 1Mlll ~en&.tJır. 

0----..... ... ·-•oralaalara owap ver t kl ntir. 
Ciddi lod!v .. w.,ı;n.n de ı.u -
- _._ _,...lun-

İzdivaç Teklifleri 

- z:; 7"1Ulda.rıın. 1,94 bo)'Wlda "-
tane ı:ilzlQ güzel ve mütenasip bir gen.. 
cim. 

Yilkset tahlil aördüın mem11n7e"9-
;rim. 120 lira kıuaru,yorunı, Baılmle u.. 
rlı\ aç edecek bayanın kız. veya dul ol
masında hiçbir mahzur ;Yoktur. Yalım: 
sı. az ona tah&iJı oLınasl, 27 ya ını geo-. 
men:.ee.i, &üz.el c.ılması ve a.ı çok ev ııleri 
bilır olın:aı şarU.U', Talip1ern uyUfll), .. 
ma<lığı takdirde geri ade edilmek Uza. 
re birer reoim gondernıeırı lhundır. 

Anu dcnlerln 5on T•Jıı<al llalk Süt... 
ııu Ç. P. 202 runıuzWlll ıoıı<iennderl , .. 
ca olunur. 

- U<un müddel Avnıpado 1 
memlekete heniız dönmtlş c38> yasında 
dul bır kadınım. Beyoilunda llç katlı 
küçült bır aparlımıuıım vardır bir k ... 
tında kendım otururum Dıjer .ılti ı..... 

tından ayda ( 60) lira itin alırım. ı:.... 

mer uzunca boylu yükııek ahWt ve ~ ... 
ci7elıyim. Çirkin de.tilim. Hayal arl<a· 
daşımda aradı~ rırtıar· All meklep 

mezunu olmak.. züppe olnıamak 1.eımiz 
ve Utiz olmak. G.yinm !nl ve lronlli
:rna:.uu hakkile biı..ınek, otuz bee ile kırk 
~ y~ oraswda oiınak.. Devamlı bir lai 
bulunmak. Hiç olmazsa bir ecnebi !Jı;a. 
nı b!lnıek. Bu ;ıerıuU haiz. olan talip. 
lerım vlz.llı adr rl mıkAru var ... 1 

bır de en aon çcitii.n4 bır raimlerlle j 
Son Tei&rat gazeıest Halk Sütunwıa 
Ş. Kutaaı rumuzuna yazmalar= n<:a 
ederım. Mahrem \ut.r'A mektup e 
ıoıoer~ı iacıe edılir, 

- 23 yqında1un bo)'Wll l,78, kilom 
73, sarışın mavi göUU hayatta yalıw& 
bir 'encım uk.erlitinli yaptım siia111 • 
dan başka hiçbir ıçltl kullaıımaın, ıru.. 

mar bı.lmem, kahveye hiç çıkmam. Res
mi bir ıclarede 75 lira ücı..,Ue çalıfm*,. 
layım. Apğıdalı:\ ş:ırUarı haiz bır ba· 
,.anıa bir yuva kurmak anusuodı.ı.yım. 
ı -· Hcrşe)'Uon iınce iyi bir aile kızı 
olması, 2 - Vucutça bır sakaUıtı. omı... 
ınası, 3 - Y4ı 16 dan aşagı 25 1111 )'U• 

kan olmamı.s~ 4 - Ev lı;ierıoo bihal<kiıı 
vakll olınası, b:r evi olma ı ·e anneli 
yahut babaaı olma..-:.ı, tip mevzuu bah.ia 
degıldir. Ciddi teldiflerlml kabul -
lerle henıeo. #)ruaur evleobilrlm.. iAt. .. 
ynlerin Son Teleraf Halit SuLuou (S. Y. 
z. 173) ruınuzuna mtiracuatla.n. 

Mektuplarınızı Aldırınız 
- llf'ybehden izdivaç tekhli ıönde.. 

ren ve H. ö. rumuzu ilt! il n olUNUl 
bayana - Namınaa ınutcaJdit mek
tuplar ıelmiftir. Bunları aldırmanw 

mükerr&en uan ettığimi.z halde el'an 
aldırmadınız. Yaıın ak.şarna kadar be.. 
hemehal aldınnanw ebcnunıyelle rica 
ederiz. 

- (Ba7 B. S. 0), (Bayan lll. lll. Y.), 
(Ş. C. FJ, (Seillıaddin llla<-..,), tT. U. 
T, Ö.cl) - Mektuplanw.z.ı ııldırıııaıu• 
&ı tekrar rlca ederlZ. 

Gelen Mektuplar 
(Bayan Zehra: İ tanbuldan), (Bayan 

Ayla: Beılk\aftan), (Bay B. S. Ö: OU.... 
kil meı..-tupl.arınıza Jlh'etcn Çaml.ıca

dan), (1001 lıilht: F•tih; l laııbul, B~ 
yük Poo;l&ne<Wı), (Bayan H. B: Top
haneden), (Bay Cemal lleyuıtlıın), 

(Bayan Sebahat: Sarıyeroen) Birer 
mektubunuz vardır. Saat 115-19 arau:cla 
aldırınu. 

AÇIK KONUŞMA 
Bayan Sabahat<! - Mcktup!:ınnıs lN

ıün gönderilmlftlr Boyan !!. Ç T. -
Mektuplarınızı göndermelt il:zere ad
res ve pul beldlyoruz. Bay Adil Sor1'll< 
:l.zmıı - Mektubunuz buaün :roll:mmıa· 
tır. 

andaki hi.slecini d~undü. Du ... 
ınar ba~esinin ıtır, lı.aym, rill ı.. 
kularınr biribiriae kan§tıran ve 
ci erlere rahatlık verca havan 
içinde lıi?dcn nemlenen ıö-deriae 
inea ya l nın kıı) ııağ'ını \'e ıeçir· 
di i dadiseyi zihninde yeniden 
canlandırdı. Vak'anın yeni bafUıa 

bidi olu)onnclş gibi_, her pyi 
tekrnr te rar batulaclı va bakııla
nrıda diriltti, 

Sonra, bir bevea.. kaınJdı, yen. 
den k lktı, sinirdl!ID elim dilı Wr 
holdeydi. 

- Hatıralarımı yazacaiım

Dedi, brarıaı ......u. 
- Hem de bu&iinüa vak'..,._ 

daıı loaahJaralı... 

Hayatın ayruuıı 

Saatler 1'9!İ1or we.. e dwrmadaa 
ya:ı:ıyorda. 

Ya:ııdıldarm. 

- işte ...ı laa;yat.. aynuı ı.-

lar-
(Dcıuımı r) 

Et fiyatlarına narh komhı. 
F aka.t, konulan narhın için • 
der, ne kaı;ııplar çıkabı i:,·or, 
ne de halk .. Çünkü, bu yeni 
fiyatları nnlnn1tk ve ona gö
re har ket edip aldanınamıık 
için, her et i:şteriainin amali 
e ha.adan bA§ka1 cebir, • .ı· 
aelleat, riyaziyab aliye gibi 
ilimlere de vakıf olıuaaı li:ıl!Jlo 

Bu kadar d rin bilgiye ıa• 
bip olunca da, ınaan et almak 
için kasaba degi , bir ki'rai 
almnk için üniv • İttye mtır.,. 
caat eder. 

Lafı uzatmıyalım, reçen 
ırün, semtimizdeki kaıa .. •.aa 
et alacaktık. Kasabımız, aiz• 
den iyi olmasın, iyi adamdır, 
1emtin en iyi kasabı 'tt, ııü~ 
et satar, tanıdığı mügteriltti,. 
ne iyi yerinden keser .. 

Bir g flet eseri olara, o fÜll 
İçin kıvırcık al • nk heveeine 
kapıldık. Her zaman aldıiı
mız dağlıçbr. Fakat, doğru.At, 
adamcağız, teker gıbi, ua 
ribi dağlıç eti verir. Öy&. 
dağlıç ki, değme kıvırC1Kiaıı
dan daha neııstir. 

Fakat, ded:;c ya, o ıii.ıı, ka
vırcı alnı merakıı.a Üf• 
tük. U:ıatınıya ım, eti b i u
di , keı; ıraık, tar brd · ::;., 

ra heaap gö miye g idi. 
- Kaç kurut etti?. 

- 225 kurU§?. 

- Ne ... Canım naaıl olur7. 
- Efendım, ıki buçuk .ııo 

iatediniz. Bırkaç gram da aa
~ı var .. Ta1J1am .. 

- Pekal&, kiloau ~ -
pliyor?. 

- 82,5 lruruıtan.. 
- Buçuııu ne o uyor?. N .. 

don böyle buçuıı:ıu ! , 
- Belediye Ö}le nıırh o-,

du, etendim. . 
.;iıındiye kadar, böyle bu • 

çuklu, keııirli fiyatla et a nu
ya alltı.k olmıyan biitüo J4 • 

tanbulıular, muhaKlu.k ki ou . ' 
yenı narh kartıaında ptırıp 
ka.mıtlardır. ÇWı.tu, malum 
ya, §İmdiye kadar aht~ıgımıa 
ııaul, et hyatının h.!p onar ku
rut, onar ku"ll§ !U'bı:ıuı ,ekli
dir. 

Kasap ütenınedi, yeni ı. 
hm eaaaını, aıatemini, pı ~n •. 
bini izaha kallı.!ftı. 1:..., er, ,~ 
teY anladım.., ar p oıa} un .. 

Heaabı Terdüı:, dükka .:ıaa 
çıktık .. Yolda kendi kendıme 
aöyleııi) .wdum: • 

- Bu ne u.:uzluk yahu?. 
Artık, her gün bet on kılo e& 
alıp yemeli, can bealıemeli 1 

R. SABiT 

Yeni Şam Konaoloııımuz 
Döndü 

İskenderun (Hususi) - Yea! 
Şam konsolo~uz Ankaradaa 
§*lırımıze gelmiş ve öğleden ~ 
ot<ımobille Şama harek t etın.iştir. 

BİRİMİZİ 
HEPiMiZi 

Sebze fiatları da 
ateş p h aı 

lt&lJ'oeedrnl ..... elana bir .,_ 

lm:711elml9a ~-
.ııa.aıaı - belki ti• ıııı.ı -- ............. b 1 "'94m·mne bir fienoeye ta.d r 

akilli& eri7ol'. Peki, 1'"'taıe.. prua, 

l<.anıabiı '" .-ıı slW manıe

lıcllmbde lıel lıel 7rilıten - ... 
.-,e pe),ehhnt7er. Geo- .... 
Mr .._.. ......... 11 , ... a---Mr-la fi7alla -.ıo-. ÖJ'le sirlb' .. 
nua it!. llııllltin kartı ~an ..._ 
cMe6eıJ1 "* ....... A:le"·rfW .. 
IDl!ll: ..... ~- 811Je·- "
... ııoMtlelerimlıııı. ıMlltira .. 
pil h1t alf-iJoiıl. ie. 

h· 'k•ne M llMbr' fa&.tr 



DELİ AYŞE 
1 Yazan: MAHMUT YESARİ 1 

~r ""!erin. ·delidolu konu - llJl •ya:ıhğı, nı; yazın da -tnştı
ııan• nekreleri vardı. Onların, hat· iı• m bn turnelerden çıkarır, evi-

tR bıızan ağ'.ırra diişen nüktelerine, 

pkalarına kızılmazdı. Gülünür, 
seçilirdi. 

Eski kralların -ciiceleri• varmış 
ya: bunlar da. ÖJle gibi hirşey. 

Fakat •Deli A~·şe., •cüce. de
j:il, •devaııası• gibi bir kadn:ıdı. 

Haşla.k, lop bir surat, omuzlar • 
<lan, lroUardan, kalçalardan, bal -

drrlanlan taşan lop etli bir vücut. 
Kış yaz, göğüs bağır açık. 

Sandalyeye, kanapeye oturmaz; 
Jtlli:m, balı. tahta. nttesi olursa al

tlıa§ etmez, çöker, bacaklarını u
satır, yayılırdı. 

Hep, kavga eder gibi, bağıra ba
tır• lı.onnşurdu. Bu huyunu ken

tlliıi de &evmHdi: 

- Mahalle karılan ile leBSİz ko
au~az ki ... 

.0., «mahallede• yaşadığı hal· 

ie, •mahalle karılar" ile alay e
urdi. 

1ııt.nbulun uzak ııem.İlerinden 
ltlrlncle oturuyordu. Nohut oda, 

.. !da sofa bi revceğizi vardı. 

Deli Ayşe •evi. ile öğünürdü: 
- Yaz gelince, damı aktartırnn. 

Mahalle kanlan gelirler, gıcır gı
eır tahtaları silerler, evi baştan 
loaşa temizlerler. 

Yumruklarını dizlerine dayar, 
!liderini devirerek etrafına bak:ı
Dir' bağırırdı: 

- Mahallede, herkes bana •Ay· 
I" hanmefendi• derler. Sizler, ne 

•tıyorsunuz? Her horoz, kendi 
çöplüğünde öter. Ben de mahal • 
lemde, •hanımefendi. yım. Evim-

411e, elimi sıcak sudan soğuk suya 
ııolonanı. Sabah oklu mu, mahalle 
karılan, .,,ime gelirler. Mangalı 

,..ıu.rtıır, kahvemi lıazırlarlar, eli
me verirler. Yatakta nbab keyfi 

satarım. Yemeğimi pişirirler, bu· 
la§ıklarımı yıkarlar. Çamaşır gün

leri, ben, evde oturmam. Amma, 
kibar evlerinde, adım •Deli· ye 
pkınış. 

Ktmdisile mi, yoksa •kibarlar.
la mı alay ettiği pek belli olınaulı: 

ne döner, keyfine bakardı. 

Hatır sordnğu yerlerden, onun 
da •hatırını hoş• ederlerdi ve Deli 

Ayşe, verilen paraları, hediyeleri 
el, etek öperek. zilletle değil, •a

lacaklı gibi• bağıra bağıra alırdı. 

Kendi anlatırdı: 

- Mahalle karılan da benim, 
yol hazırlığımı görünee sorarlar: 

- Neriye Ayşe haoımeiendi? 

- İrat toplamağa gidiyonun! 
Ve kahkahayı basardı: 

- Ya lan mı? İra dımla gii 1 gibi 
eeçiniyorum. 

Şeker bayramlarında da, oaa 
-entarilik,, •gaz boyaması. içinde 

•bayram bahşişi-; kurban bayram

larında da, kesillln kurbanların en 1 
iyi tarafları bilhassa huırlanırdı. 

O, bayram yakla~ırken, «hatır ı 
IOrup• batırlııtnuıyı unutmazdı: 

- Adrm ·deli• ye çıkmış ya, be
ııiın. için, hep alacalı entarilikler 
ahyorsunuz. Ağır ıenkleri, bana 
yakıştıramıyor mu•unuz?. 

Yahut: 

- Bir butla bir boyun isterim. 
Ve •Deli Ayşe., bayramlık he-

diyelerini, hep bayram erlesileri 
ırelir alırdı. 

- Bayramda niye ııelmedin? 
Diyenlere, gözlerini devirerek 

çıkışırdı: 

- Evimde otunırıım. mahalleli
ye elöptiiriirüm. Hediyeler ver.i -
rim. 

Bir l(Ün baham soı"Dtuştu: 

- Ayşe hanmı, bu kadar kur -
ban etini ne yaıpyorsun? Kıyma, 
.kavurma da yapsan, yine çok. Ma
halleliye mi dağıtıyorsun? 

O, yüzünii bunıştu=uştu: 

- Ben, evimde kurban k~erim. 

beyefendi. anlıyor musun? Benim 
de bkaralarım var. 

- Peki. Kurban etleri ne olu-
yor?. 1 

Bir kahkaha •ağnakuıdan sonra: 
Konaklardan. •ileri kasabın a

damı alır, dt>di. Ben. S<>nra, kaüp

la hesap görürüm. 

ı, 

SIHHAT 

Hastalıksız 
sığır eti 

ıfttır etıı.in hasfalıJ.tan saltin 
olup oln1atlığı.w nasıl anlarsınız? 

Bnnıın iç.in birkaç t.ürlü usul var
ılır: 

Evvela, viicııdü sağlam bir hay
.anda iç ve böhrek yağları sıkı -

dır. Rengi pembe~e ve sarı~a ça
lar. Beyaz renkle olur. Bu ;ı.ağ:ın 

yağ kıvamında olmayıp da seyyal 
&ihi bir hal göste .. ınesi lıayvamn 

•ancıni. gibi bir ha<;talığa ıniiptela 
olduğunu bildirir. 

Biiyle zayıi bir hasta hay»anın 
eti tnzlu &ibidir, ü:ıerinde kırmızı 

çizgiler giirünür. Bu hal, hayvanın 
fevkalade yorgunluktan mütehas

ail bir zamanında kesilmiş olma
llll!dan ileri gelir. 

İkinci nokta: Sağlam vücutlu 
bir hayvanda adııliıta el ile doku

nulduğu zaman, bir sertlik ve ku
nıluk hıssedilir, kırmızılığı da goze 

?I"Par. 
Etin yumuşak olması, hayvanın 

sıhhatinde bir taga)·yür olduğuna 

delalet eder. Yalnız kışın, soğuğun 
tesirile hayvanların etleri biraz 

sertleşe.:eğinden buna aldanma • 
malıdır. 

Etin bir tarafı kesildiği ıoaman, 
ziyadece bir mayi aısar ve renk • 

leri soluk kn ve soluk pembe gibi 
bir renkte akaraa, o hayvanın nt
mah bir zamanda kesildiği anla • 
tılır. 

Bir hay\•ar- etinde koyu esmer 
renk ı:örünür ve elle d<>lı:unulduğu 

:ıııman, yapışkanlık hlssedilir11e, o 
hayvanın sııihuma uğrımıış bu • 
hındnğu maldm olmalıdır. 

İltihaplı bir hastalığa müptela 
bir ha~·vanın kemilıleri sarıya ma• 
il beyaz renkte ve yalıut kırmızıya 
ınıti1dir. 

Jo.'tte bir koku JıWedilir, bu ko
lm da manalıdır. Et koklanıldıp 
zaman amonyak, te~eyağı, eter, 11-
sitf Pnik gibi kokular vermesi. hay
vanın muhtelif hastalıklara tutul· 
mı• olduğuna delA!et eder. 

Maamafih sağlam bir hayvanın 
eti. o baynnın cinsine, besisine, 
YJlŞlna göre değ1'1r. 

---

1 ~oı en,_ 

Deniz 
Yazan: RAHMl l' 

Fe ail 
KADIN 

Ucuz lavanta 
Ev içinde bazı terkiplerle ucuıı: 

ve idareli lihanta yapmak müm • 
kiindür. 

Bu terkiplerden bir iki tanesi 
şunlardır : 

Limon lil\·antası- Limon ruhu 
5 gram. oğul<>tu ruhu 2,5 gram, 
ispirto 200 gram. 

Karanfil lavantası- Lhanta ri
çeği ruhu 5 gram, bergamut ruhu 
5 gram, karanfil ruiıu 70 aantig • 
rem, isiprto 200 gram. 

Turunç lavantası- Turunç ka
buğu ruhu 5 gram, itam ufak yeşil 
tunınç 2.5 gram, ispirto ZOO gram. 

Bıı tertipleri bu işlerle uğraşaa 
~naftan ve •cıanelerden bulabi
lirsiniz .. Biraz mağnezi ile karış
tırarak, süzgeç kağıdından da ge
çirirseniz, 11\vantaruz berrak olıır. 

Bademli Pandiapanya 

ŞAKA 

Bayanla hizmet
çi arasında 

Bayanla hizmetçi arasında: 
- Nedir bu? Getirdiğin potin -

lerin b.J!i siyah, öteki başka renk. 
Hizmetçi- Evet, ben de elik • 

kat ettim. Fakat ötekilerin de biri 
siyah, biri lıaşka rt>nk . 

• 
Müşter>- Haniya garson, ııu 

istedim, bir saatten fazla bekli • 
yorum. 

Garso- Ne kadar beklerseniz, 
o kadar durulur bayım. 

• 
Hoca-- En s<>n hangi diper ge-

lir? 
Talebı>- (tereddütsüz) takma 

dişler. 
-----<>O----

Daz• eski sözler 
* İnsanları bilmediklerine değil, 

d'ldiklerine, görüp. :mla;'l§larına 

göre muhakeme ediniz. 

OSMANLI - iT ALYA HARBiNDE TRAB~ 
GARB ve ADALAR MUHAREBE~ 

~· 

. variler düşmana mukabeleye kar.ı&r ,eı 
Reşadiyede he.niiz bu hıısu5ta 1 maruı, ka>alıaya ve Jinıaff~ 
çbir maliıwat mevcut ıl.eğildi. ı Türk gemisine tevcıh ellll" 

J Fakat harp ihtimali şayiaları kuv- Gelen gemiler ArtigliYtl' 

1 

vetle deveran ediyor ,halk birbir- Forazibar muhriplerile Jltl" 
lerine Italyanların muhaııaına v11- roçyo isimli İtalyan ı..rıı11 
ziyetine ııeçeeeklerini fısıldıyor • dii. 
Jardı. pre,·ezeden derhal har<~ 

29 ey!Ul cuma sabahı, pre,•e.e 
k<>m<>doru Tel'fik kaptanın Reşa
diye liman reisliği vas.ıtasile Al
pagot ve Hamidiye süvarilerine 
verdiği bir telgraf şifresi Hamidi
yede açılınca işin iç~ üıü anlaşıl
cb. 

Komodorun §ifresi kısaea şun
ları ihtiva edi~ordu: 

Raşedi)·ede Alpagot n Hamidiye 
muhriplerile Trablos yatı 

süvariliklerine 

pre\•e:ıe komodorluğu 

Sayı 

lG eyl(ıl 1321 ama 

pdjye önüne varan diişnJ 

nelerinden iki muhrip liıV~ 
zında yanyana dıırm~1 

taretlerinin ıo,;; hık 't 
ateşe başlamışlar, Reçio' 
yo kruvazörü de limaJI ağı 
dasını çe•·irerek mez<>bord' 
teşile döf:ü~c işfaak etııı· 

Bu baskın kanısında ,o 
hhklarını kubeİmiHn 'fi 
niz:cileri heu~en mu~kateıt 
kıştılar. 

500 gram badem alınız, 500 gram l 
şekerle bir havanda iyice dögl!n.üz. 
Bir çanaga koyarak, içine on )'U

murla kırınız, bir lıahta kaşıkla 

iyice karıştırınız. Tekrar on iki 

yumurta sarısı ile 250 gram tere -
yağını karıştırın12, içine de bir a
v;uç un atllll2. On iki yumurtanın 
beyazını ayrıca telle döğüp kanş
tırınu. yağlı bir tepsiye döşeyip 

:f:ırına gönderiniz. 

* Bir adama vaz,fesini hatırlat-ı 

mak için, evvela istifadesini ha -

tulatmalı! 

1- İtalya devleti hükiımeıiınisle 
harp haline geçmiştir. Bu sabah 
prevezeyc l·apılan bir deniz hü -
eumile anlaşılan bu keyfiyet hu
ımsunda dikkatli davranmanız liı
zıındı[, 

Hamidiye otı11 n•di 111ili 
iki topunu derhal at•-<'1• 
ıı:ot da demir alarak 1ınıaı 
nemecini te~kil eılen bu! 
kasına çekildi. ·ı ,,,.k Jed 
rinin ates rnukal;e!e~i 1\ 
halkının ~ane,·i' atını ar1 

iyi bir sebep te§kil etm•~~ 
her topların kii~iik olması 1 

zillerinin azlığı dü~nıan ~ 
ne kadar gülle savıırnıal•1 

ni olu} ordu, Reşadiye li,J 
buçuk :mH uzııuluguııdad~ 
diye ve Alpaguıun >ılahl 
otuz yedi miiımetrehk iJıiı' 
kis topunun menzıli ise ' 
bin metre e.ndabt me<nf• 

olduğundan mermileri ı 1 

buhuadan suya düşüyor. b' 

kabil düşman harp geıfl 
büyük topları iiç Tiirk g . 
etrafıııda göğe yükselen ,ı 
ları meydana getiriyor ,ıiıl 
essir ateşile döğiiyordıı· 

* Dostluk, herkes için bir ihti
yaçtır. Bu ihtiyaç nekadar kuvvetli 
olursa, dostluk da o .ka<lar kuvvetli 
olur. 

.,,,,._ İstanbulun en büyük 2 sinemasında-~ 

t~ ÇEMBERLİT AŞ ve TURAN 
Bugftn Matinelerden İtibaren 

Senenin en muh~ ve rekor kazanan filmi 

MAVİ TUNATÜRK~.E 
SÔZLU 

ALFRED RODE - MADELElNiE SOLOGNE 
-v<! ÇİGAN ORKESTRASI 

Eınalsll ibir mürik - Mel.tara hayret verici Çiğan 
dansları eoDSDZ bir neş' e 

Ç(MBERLITA~'ta aynca 
MANON 

ll- Diişnıan donanmasının Re
şadi~·eye muhtemel bir taarruzu 
halinde inıL.n bulunursa dü~mana 
mukabele ediniz. Çaresiz kaldığı 
:ııız takdirde baştankara ederek ae-

1 
fin<'nizi b<>~altmız. 

Bugünkü taarruzda Tokat muh
ribi hasara uğrıyarnk ba~tankara 
etmiş, Antalya kendisini kurtar-
rnı~ır. 

Re~adjye limanından dış.arı çık

mayıruz!. 

prHcze komodoru 
ulyon kaptan Te\·fik 

Şu şifre üzerine derhal harekete 
ceçen süvariler bir araya toplan
dılar. Alpagot da liman önünde 
bulunan Hamidiye muhribi yanı
na geldi, demirledi. 

Şifre gelinciye kadar geçen ıa-

T U 8 A H'da ayrıca 
Kim Ôleı;cek? 
Kim dönecek? 

Billfır ~li M~ıır Yıldl2 man :iarfuıda Trablus yatının ka-
ERNA SACK'ın yarattığı zanları tamir edilmiş, geıni sabah

leyin stim tutmuştu. Fakat süva-

C"""""""'RS uon-m ril<'r Alpagotta birleşerek vazi • ,,..,.., • .., ... """ Programa ilaveten PARA -
LEViLL BALL yeti mün,;kaşa etlikleri ve taar -

MUNT JURNAL en son Harı; 
Büyiiık Macar ve heyecan filmi Haberleri. ruz karşmnda nas•l bir hareket 

Bütün bunlara rağmen 
mileri döğüşten yılmı~·arıl 
devam ettiler. 

Trablus ntı da bu ol•l 1 

kuşısmda •hareket kabili) 
mahrwn olntasına raıı' 
dıırmayı Türk denizciliği 

ed. . b' . 'k -1 ~ y ırememış, ırıcı :1 ~ 

' relik tcpile ateşe hazırla I 

- Kibar •sinirli> olursa; •sinir
H• du. Artık, doktorlar, ilaçlar, 

reçeteler. yoraan döşek yatarlar. 
Naslar ... Fakir kısmı •slnirli• o
lursa; •deli• dh. Ben de kibar ol
Ny.iım, bana da •ıinirli Ayşe ha
lllmefeudi. diyecflktiniz!. 

- Kasap, okkada hile yapmaz 
mı? 

ı-~~~~~~~~~~~~~-ı 
1 

muhteşem a;>k ve ınürik filmi 

-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~==~::::'.~ tarzı tutacaklarını kararlaştırdık-

Talihsiz yat, topunu ' 
defa ateşliyebildi. İkinci 1 

sini sürmeğe "akit bulan>' 
düşman isabetile t<>p )-eriı• 
nadı, dağıldı .. Harbııı oP 

dakikasında ba~ka çare ~ 
ğını görerek kiııistim alflt 
açtı, bulunduğu noktad• 
etti. 

- Set'mneden ne ka:vhederim? ,

Aradan ~·ıllar geçıi. Deli Aneyi 

hatırlarken dü~iinmeğe başladım: 

Şehzadebaşı •••ı-. ı lan sırada Trabhıs siivarisine şu ' I ""--- 8 · · h ik haberi rapor ettiler: 

Dobra dobra konuşurdu. Yeni 
gelinler, yeni giive~'ler hakkındaki 
fikirlerini hiç çekinmeden, açık a· 
plı: söylerdi. Karı koca dirliksizlik

lerine karışırdı. Ona. hep gülerler
ıii. Fakat, bu, güldiikleri ·deli. yi 
tlan)eılucli de. 

•O• i:ııtanbıılun biiyük konak • 
lıırmdan, yalılanndan, köşklerin • 
den, konalı. yavnılarına, zamane 
klbarlarmm kalburüstü sayılan -
larına kaclar uğrar, .. hahr sorar• .... 

Bu, •hatır sormalar• Deli Ay
,,eDİD mevsim •turne. !eriydi. Kı-

Bayramlık •entarilikler. de öyle 

11A111yorun1 ki •parçacı• ya satıl -

mı,tır. 

•1011. «deli• dcğH 1 •ak11lı,. ka -
d.ınmış!. 

<< T"telı:kür » 
Aileomiz büyüğü SC\·giLl babamız Fet

hiyeli Ali Haydar Volkanın \·efatı d0-
layısile büyük matemimn:.i. bizlerle 
paylaşmak uğurunda eerek bi.ı.z.at ve 1 

gerekse mektup ... ·eya tel(:rafla t.A:ııyet

lerini bildiren azız ve kıymeW dostla.. / 
rımıza Juıriı duymakta olduğumuz ınln-

1 net ve şükran bisler;nuzin iblağını sa.-
7ın gazetenizden rjca ederiz. _ . ] 

VOLKAN AlLESI 

Y VUZ SULTA SEliM 
Halifelf?r Diyarında 

' r ..;. ıo<t. \' ~uu! M SAMI KARA YEL 

Bir kayaaın üstünde ailahh iki adam ••• 
Yii2ı~ının emri k.at'i ve sertti. 

Aldıif.m emri derhal yerine getir
mek jçin atıldıım. Emrin eılıenımi
yetini anlam~tım. Olanca sür'a
timle koşuyordum. lki kayanın ya
ııınd:m geçerken peşimden dört ağ 
rıiıoz atıldığını duydum. Anladım 
iri bu düşman ateşi idi. Demek mu
hM"e'benin içinde idik. Dönüp baJ<
madım bile· mütemadiyen kOtjll -
:yordum. Ald~ı.m emri yerine ~ 
tirecektiın. 

Düşman ağnbozculım peşimden 

bır iki ateş daha savurdular. Hiç 
aldırrnadııın. Ağl'>bcıı tüfekleri am· 

mada canalıcı patlıyorou ha!. 
Birde baktım ki önümde bir ka

yanın üstıi.i.nde iki adam durırycr, 
ıbunlardan biri, elindeki oku yaya 
koymuş 1baııa n~n alıyordu. Ya
nındaki de elinde büyük bir kılıç 
bekliyordu. Hemen durdum. Ağ
rıbozumu sik'atle elime aldmı., Tam 
ateş edec~ zaman •karşımdaki 
iherif okunu çekti. j 

Ok kuvvetli bir darbe ile sağ ko
lumla göğsümün ar8Qından çeketi
mi delerek geçti. Sarsıldım ve ağn-1 
OOcz:unıu iyi nişaııhyarak attım, iş l 
tdılikeli idi, AramızdA da tntilal<ı 

FE AH 
Sinemaflında. Tel: 213fı9 

1- AŞKIN z.AFER.t 
(MİREİLLE BALİN) 

Elıeımiyetle nazarı dikkate: 
Bu büyük film, sevenlerin, ııe
~nlerın. aşk ve saadet ıztı
rııhı çekenlerin filmidir. 
BU EMSALSl:Z_ ŞAHF.SıER.D.E 
2 "''kek arasında ÇJ!1M1lan has
sas bir kııdınm feryatlarını 

göreceksiniz. 
2- OOLUM l CANIDIR 
Hissi, cinai, ııhllli, macera 

Romanı. 

~ Man.!; deni2inde topçııı 

düellosu. Londraya hücum, 
deniz h8.J1>l<.'ri. 

TÜR ÇE 

azdı. Hemen ibelimden krlıcımı çek
tim ,üzerlerıne yürüdüm. 
Benı.m bu hMıık•tımi gören bu 

iki düşman askeri kaçtılar. Elim
den kurtulduklarına çok acıdım.. 

Hep acemilik. EVTela ok atana ateş 
amek lazım gelirdi. 

Ne ıse .. Ben, yine koşınağa baş
ladmı. Bu oırada başımdakı küla
hın birdenbire uçtuğunu gıörclüm. 
Bir ok derbesıle külfilı.m başım -
dan düşmüştü. Ya, kafama gel -
seydi. 

Doğrusunu .söylemek !Azım ge
lirse külahımı <kinüp alamadım .. 
Kim durur ve alırdı. Yine koşu -
yordwn. 

B>raz sonı:a ileride ve önümde 
mı iki ~i kadar düşman asker -
!eri ağr1bozlarıru çevirerek W:e
rinıe ateş ettiler, şaşırmıştım. 

Fakat böyle olmakla b<.'raber ba
rut dumanları içmde yine koşu -
yurdum. Gözlerim görmüyordu. 
YalIU2 kıl= elimdeydi. 

;~09ı.ı:yo>du.ın, i<q:uy<ıcium. Der· 

"''"""ıaıım ıncı ar a6J ••• 

- Yat stiuı tutmuşken saat on-
' Muazzam • Zengin ve Muhteıem da kazanıarın ü· t kapak uımast-
1 Sahnel..r arasında nefi.9 m aşk ve fodakarl>lt... rası patladı. Tıunir malzemesine 
1 Gbzle gördüğünüze inıırıamıya cağ11112 ve fabrika tamirine liizum göste-

1 M ü t h 1 ş H i d 5 5 e 1 • r ren bu arız• riiziindeu yatın ııa-
: reket imkanı kalmadığı maruzdur. 

1• N D R u·· y A ııl Felıik"t llolustc geiır derler .. Üç 
il kaplanın da canmı "ıkaıı bu ha-

Bat Rollerde : 
TYRONE 
PO VER 

Bu a:qaın 

• 
MYRNA GEORGE 

1.0Y 8 BRENT 

MELEK'te 
1 P E K'te Yarın akşam 

TÜRKÇE SÖZLÜ ııü _,,ı 

DİKKAT: MELEK 9İnenı6smd.aıwmarah kıo.ltuk ve l<ıca kalma--1 
Dllflır. Müteakip geceler için bu günden aldırılmalıdır. 

l<en kaya gibi lbirşeye çarptım. Bu 
ne idi?. Zaten aklım batımda yolı:
tu. Birdenbire beni birisi demir gi
bi kohıımdan tutmuştu. 

Çlllplnarak elinden kurtulnıaık 

ve kılıcımla hamle etmek ıstıyor
duro. Fakat ne müımkün bir agaca 
bağlanmış gibişdim. Demir gibi bir 
adamdı. 

Eyvah dedim: •Düşman eline 
diri diri esir düştük gali.ha!. 

Birde ne göreyim: Bizim ıb;.1-
başı değil mi?. Bağırdı: 

- Dur! Aklını başına al çıocuk!. 

Aıman yarabbi ne kuvvetli, ne 
ba.bayiğit adam ... Şaşkınlığını. git
ti, denlı.al kendi.mi toparladmı. Bu 

anda ayağının altına iri bir d~ 
ms.n askeri iıkiye bölürmıüq bir 
ihalde paçavra gibi inliye<'ek düş
tü. Karmakarışık bir bal, bir türlü 
kendimi toparlıyamıyordum. Ne 
oluyordu?. Bu düşman askerini de 
ikiye bölüp di4iken kim?. 

Demek düşman içindeyiz- Kar
pna baktım, bWm iiğrJilıocıcıılıır 

boyuna ateş odiyorl-U. Bölüğü -
müız;ün bayrağı da dalgalanıyoniu. 
Boğazın önü~ de birim ask.er 

gırtlak gırtlağa döğüşüyorlardı. 

Aman yaraıbbim, bu ne boğuşma 
idi. Kılıç kılıca, yumnrk yumruğa 
mızrak, topuz dariıelerile birbir
lerini yiyorlardı. 

- Allah, Allah!. 
Naraları etrafı titretiyordu. Mem

lUkler de: 
- Allah, Allah! . 

Diye bağırışıyorlardı. Bunlar da 
müslüıınan değiller miydi?. Yer
lerde ü;;tüste öliller yatıyordu. 

Birdenbire bizim alernılar Murat 
ağa bayrak elinde olduğ:u halde 
bağırdı: 

- Yoldaş Karabulut!! Yüziıaşı.
nın emirleri nedir?. 

HaH:mki ben o kadar vaşımıış 
ve sersemlemiştim ki, ~ 
eınirl<!rini unutmııştum. Fa.kat, ih
tiy ar yeniçeriler ve bilhassa bay
raktar benim ge~en bir emir 

~ ~ De:r.l:ıal "-P 

lterden sonra, dü~nıan taarrıızu 

k""şısında ıuukabelc elıııek kara
nın v~reu sü\·arilere yeniden ma
liamat verdiler: 

- Üçer bacalı iki İtalyan dest
royeri ile bir İtalyan kruvazörii 
timdi Umanın ağzına geldiler. 
Bımu tahkike meydan kalmadan 

ctüşman gemilerinin ilk mermi • 
leri müthiş gümbürtülerle denizi 
ve uflnt sars.a sarsa salvolarını li-

verd>nı: 

- Sür'atle yüzbaşının bulun • 
duğtı yere gitmek!. 

Hemen bayraktar emri verdi: 

- Çavuş Ömer ,harbedarlarla 
.ola. Karakullukçu Hüseyin, ağrı
bozlar öne!. Mızraklılar, siz de ya
pılan harekatı takip edin!. Ahçı 
başı ve diğerler> geri sıraya al! 
Onbaşı Ali sen de dört ağnb<I<lcu 
alarak diğer kuvvetlerle beraber 
gel!. 

Kılıcımı sağ ellinde, ağrıtozu 
mu da ool elimde tutuyordum. Ka
rakullukçu .ınızrakla V'llfarak: 

- Kavını ,ağrııbozunu doldur -
mııyacak m:ısın hayvan!. 

Diye bağırdı ve: 

- Ne bu sersl'In.lik ! . 

Hemen khcımı kınına koydum, 
emri üzerine kavı.mı yakarak ağ
rıbazımıu da hazrrladım. Hıikika
ten aceonilik V<' h>1rp görmemek 
ço>k feııa jq... İnsan şaşkın olu
yıı>r. 

(Del'ıamı var) 

., 
Fakat su~· un pek der'~ 

ması yüzünden bauş, '.ft',ıı 
tını tamamen suya gömıt' 
güvertesini kaplıyan su~ 
nın yarısına kadar yi.ilc· 

1 
Hamidiye de dögüşüıı 0 ı 

ci daltlkasında, Trabhı"., !~ 
tiharını müteakip a)dıgı I 
ve verdiği zayiat karŞı5~~,ı 
kavemete imkan göreııııYJ 
modorun şifreli telgrafı~, 
ği emre uymuş. sahile b~· 
etmiş, gemiyi boşaıtınıştı 

Alpagot muhribiniıt ~ 
mukavemeti şayanı haY1 

kilde oldu. 
l' Cecur siivarisi Haııli 1·~ 

punu ateşlerke~ dcrlıalrı 
tarıyarak liman metlı~ 1 I 
btırunıın arkasına gitın1i·1 ., . . k •. t pi•' ... 
e:emı erının enQı o. bt" 
tine girmesini beklemı!• ~~ 
m da, bu vaziyetin t~~a .,,· 
iini görünce ateşe gırıŞ -~ 

Harbin on beıinci ~P/ 
iki genıiyi saf harici edt 

0
1 

donamnası Alpagotuıı ~ 
karşısında yekfuıu oıı ;I 

büyük toplıırmın te1'."' ,ıf 
Türk detroyerine teksif ,! 

Alpagotun bulunduğt~ı/ 
bir ölü zaviye teşkil et1'. l 

kesif ateş gemiye biTŞ•~jf 
y<>r, ancak etrafında ~tıi 
rek Ak.denizin bu saJııll 
§uları döğebiliyordu. ,11 

(Devaı 

1 
(1) Tek.mil borda.~ 

pılan ateşe verilen isJI ıı 
(2) Gemiler;n ambar~ 

doldurnıağa maiı.sUS ti' j 

dır. 
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Eaki Bulgar siyasi parti
leri «Bulgariatana dokwı
maaınlar> ba§hğı alhnd. 
bir beyannama ııetretmit • 
lerdir. Bu beyanname Yu
ıroılavyada büyük bir ala • 
ka uyandırmı' ve gazeteler 

(Bu y11Zırun metınıd"ı Ana. beyannameleri ilk ıayfala-
dolu Ajansı bült.enlerindeıı rında vermi§lerdir. Reami 
aluımıslır.) •• &TUB Yugoıla• mahfilleri hiçbir 

Telhis eden: MUAMMER~ mütalea yürütmiyorlarsa 
İtalyan Başvekilı Musoliui, Hit- da, beyannamede kullanı • 

!erle göriiştükteıı sonra, Hariciye lan kat'i ifade ye ıulh ıi-
nazıu Kont Ciano ile birlikte Bo- yaseti takip edilmesi bak-
maya dönuıiıştiir. kındaki ısrar tuvip edil • 

Mülakattan bahseden Giornale mektedir. 
d'İ!alia gazetesi diyor ki: cBu mü- ::=============! 
takat, h:ırbin bidayetindenberi 
mihver devletleri tefleri arasın
daki gı;;üşnıelerin beşincisidir. İ
ki milletin silah arkadaşlıiı1 bir ke
re daha arılaşılmıştır. Düşmanın 
bütün huyalleri inkisara uğrıya
caktır .• 

i\'lessacero gazetesi de, «sallan .. 
makta olan İngiliz imparatorluğu
na karşı Akdenlıde ve Atlantikle 
iki müttefik memleket tarafından 
yapılan mücadelenin parlak bir 
safhasını t~ eden hava ve kara 
JDUvaliaki,·etlerinin Bitlerle l\lu
solini arasındaki müliıkata bir fon 
teşkil etın.iş oldıığtınu yumakta-

~~ . 
Aiınanlarm Fölkifl'? Beobahter 

gazetesi de, mülakattan bahseder
ken, görüşmelerin neticelerini öi
renmeyi şiddetle arzu edenleriıı., 
.,_.ı arzularımn korknlannı ortaya 
vurduğuna ya:mıaktadır. 

İngilizler ise bu mülakatı başka 
t!i:rlü te~t etmektedirler. 
İngiliz gazetelerine göre, bu müll
kat bir madunla, bir ınııfevkin &i

rüşnıesidir. 
cDeyli Telgraf• diyor ki: 
cİki diktatörün ne görüştükleri 

bence çok açıktır. İddia ede~ ki 
bu görüşmenin başlıca gaye!!i Ital
yan asken kuvvetlerinin Alınan 
kontrolü altına konulmasından i· 
barettir. Mükaleıneler esuaınnda j 
Musolini, Almaııyadan yardım ta
lep etmiş ve mukabilinde Alman 
şartlannı kabule mecbur olmuştur. 
Bu şartlar zahiren değilse bile ha
kikatte İtalyan kuvvetlerinin Al
man sevki idaresi altına geçme • 
ııinden ibarettir. Bu suretle!% ma
yıs 1939 da Almanya ile İtalya a
rasında Bcrlinde imzalanan askeri 
ittifnl< muahedesi M-liBiyi milt
v~rin esiri vasiyetine ııokmuı ol-

maktadır.• 
cnULGABiSTANA 

DOKUNJIASINLAB• 
Eski Bulpr siyasi partileri ·Bııl

garistana dokuJımasınlar• başlığı 
altında bir beyanname neşretıniJ
lerdir. Bu beyanname Yugoslav 
gazetelerinde büyük alaka uyan
dırmıştır ve gaseteler beyanna -
meye ilk sahifelerinde yer >'ermiş
lerdir. 

Yugoslav re.sml mahfillerinde bu 
hususta mütalea yürütülmüye>rsa 
da yan resmi ınehafil beyanname
de kullanılan kat'i ifade ve sullt 
siycseti takip edilıue&i hakkında 
yapılan ısrarı taavip etmektedir -

!er. 
Nazırlar mecliırinın evvelki gün-

lı:ii toplantısı 8 saat sürmüştür. Zi
raat Nazırı Bagriaynof otuz ka· 
nun liyihuı teklif etmiştir. Na -
zırlar meclisi bundan başka 518 
milyon levaya baliğ olan fevka· 
üdc ziraat bütçesini tasvip et • 
ntL'\tir. 

RUZVELTİN uusust MÜMES
SİLİ KRALLA GÖRÜŞTÜ 

Öğrenildiğine göre, Ruzvcltin 
müınessili Donavan di.iıı Bulgar 
Hariciye Nazın Popof ve Ba~vckil 
Filof ile görüştükten sonra. Kral 
Boris tarafından da kabul edil -
nıiştir. Mumaileylıin Kral Borise 
Ruzveltin hususi bir mektubunu 
lıiuuil olduğu zannedilmektedir. 

TOBRUKTA TAARRl:Z 

BAŞLADI 

İn•:iliz umumı karargahının telr 
liğıııe göre, dün sabahlan itibaren 
Tobrrığo. karşı taarruz baslamıştır. 
H • • 

ar kuhn nıe.nınuııiyete şayan su-
rette irık;şaf etmekte olciuğu bil· 
dirilmektedir. 

Sudanıla Kassale cephesinden 
geri çekilmekte olan İtalyan kuv
vetkrini İngilizler şiddetle takip 
etmektedir. 

İu;:iliz tayyareleri Tobruk Ü· 

<rrinc bcya nameler atarak gar· 
nızo.nıı \\.' linı oJmaga davet etmiş
lerdır. E\veke Bardiya üzerine 
de brı suretle beyan.ııameler atıl -

mıştı. Birkaç saat 1<1nra da gene
ralleri ile birlikte 31,000 italy
AbaY ve neferi teslim olınUJ!u. 

NECAŞİ FAALİYETTE 
Habeşistan İmparatorunun ML 

kıymetli Generali Kas Kassa, ai
lesi efradile beraber Hortuma gel
ıniştir. İmparator Hartum civam>
daki sarayında bugiiu Sudan va
lisile askeri •• sivil erkanı kabal 
etmiştir. JUısaalenin İngilizler ta
rafından saptı biitüıı Sudanda hö
yük bir seviı>s doğurmuştur. Bu 
gün İngiliz icbresi Kasııaleye yer
leşmiş bulnnmakta<IK. 

İTALYADA 1548 ALMAN 
TAYYA&ESİ VARMIŞ! 

Lizbondan Amerikan gazetıele
riıı.e bildirildiğine göre, halea İtal
yada 1500 Alman tayyaresi vanlır. 
Bunların içinde Norveçte krıllanı
lan büyük nakliye tayyareleri de 

mevcuttur. 
Bunlar şimdi Trablusgarpteki 

İtalyan kuvvetleTine takviye kıt· 
aları, hafif tanklar ve d iğcr harp 
malzemesi taşımaktadırlar. Mare
şal Graziani Trabhısta ordusunu 
yeniden teşkil ve tanzim etmekte 
olup bu kuvvetlerle İngilidere kar
şı sıkı bir mukavemet hazırlamak
tadır. İngifü ordusuna bir muka
bil taarruza kalkışması da müs • 
leb'at değildir. Graziani bunun i
çin Alman tayyarelerile Alman pi
lotlarına ve Alman tanklarına ma
lik olmak ~edir. Kezalik Alınan 
mütehassıslan İtalyan mi;rettebıı

tının talim ve terbiye!!ile de meş· 
ıul olmaktadır. Sicilya adası ile 
Napoliden Bariye giden hattın ce
nubunda kalan mınlakada Alman 
hava kuvvetleri ve Alman tayyare 
dafj bataryaları yerl~miş bulun
maktadır. 

* Vişi 22 (A.A.)- Fas umumi 
valisi ~neral Noges Fasın şima
linde Sefru mm takasında bir teftiş 
11eyahati yapmıştır. 

Çocuk düşüren bir 
doktor 

ı 1 inci salufeden devam J 
müptelıi olduğu zatürree hastalığını 
tedavi eden Mehmet ısminde bir 
doktorun beş aylık ç0<;ugunu dü • 
şı.ird..,ğü•ıü söylemiştir. Kadın has
taneye kaldırı !mış, doktor hakkın
da tahkikata başlanmıştır. 

Şili koasolosunua 
kayıp katibi 
r 1 inci sahifeden dewm J 

masada yarırn saat k::ıldıkta.n sonra he
sap görmüş ve etrn.tta bulunanlar cüzda 
nmda 100 liralıklardan mürekkep 2000-
2500 lira kadar bir p:ıra bulunduğunu 
görmüşlerdir. MumaiJ.eybin işte bundan 
sonra nereye ıitti~i anl~ıiama~tar. 

Husu.sl otomobili de Taksimde boş o
larak bulunmuş ve müteba.ssu:lar tara
fından inceden inceye nnıayene olUDB
rak tetkik o1unmu;;;tur. Ara yerde her
hangi bır hiıdisenin geçtiğine dolr oto.. 
moblde ufak bir r bile bulunama-

mıştır. 

SABIŞIN BİR KADIN Ml? 
Kendsinin sarı ·~çlı, mavi gözlü bir 

kadınla alakadar olduğu ve hatta bir 
gün bir ark::ıdcı~ına resmini göstererek: 
- t: Bu karl n beni tehdlt ediyor. On
dan çok çekiniyorum!'> d~iği de öğ

renilmı.şhr. 
Bu kayıp kadın da ar:ınılrrı.-ılrnıdır. 

Di;;<r taraftan ka~bın perşembe geccııi 
saat 21 de bir arkadaş toplantısına da
vetli olduğu ve Parkotelden çıktıktan 

50n;-a huraya git esl lizımken gıtme
diği anlasılm tır. Esasen kendisinin gıq 
bubeti bu toplantıya geln1eyince mey
dana ç~mışur, T.WC.kat yürtin1ektedir. 

EN SON 

DAKiKA 

TOBRUK 
DÜŞTÜ 

jRuzveltin üçüncül lngilizler Habe
ın utku hakkında şistanda 50 kilo
ne söyleniyor? metreilerlediler 

Sidaey ZZ (A.A.)- Avustralya 
Ol'dusn umumi karargahına gelen. 
bir haltere nazaran Tol,ruk diİ§ -

nıiiştür. 

Avnstralya Harbiye Nazın B. 
Spender, Avustralya kıtaatmın 

hücuma iştirak etliı':ini hildinniJ

tir. 

Katanya, Avlonya 
( 1 lncl aatdfedell de1'1UB ) 

vetleri mahalli yeni muvaff~ 
yetler ka:ranmışlardrr. 

Merkez ceph sinde 
Atilla :!2 (A.A.)- Kesmi YUD8D 

aözciisünü.n bayanına göre, ma
kez cephesinde Yunan kuvvetleri 

faaliyetlerine muvaffakiyetle de

vam etmektedir. Şimal cephesin· 

de temizlik harekatına da muvaf

faldyetle devam edilmektedir. Düş

manın hava faaliyetinin kesafeti 

azalmıştır. 
Yunan ve İııgillı tayyareleri, hiç 

durmadan Lin mıntakasındaki İ· 
talyan mevzileri üzeriııd.e uçmak
tadırlar. 

-1)-

Romanv•daki Alman 
aıkeri tabıidataaı:ı 

hedefleri nedir? 
(llnelubı.tMmıüna) 

kÜvvetlerinin dört, beş tümen ol
duğu ve bunların İtalyanlara yar
dı miçin, bir veya bir buçuk ay zar
bnda SelAniğ~ inecekleri haber v<>

riliyor. 
Alman askerleri, Romanyaya 

M""aristan yclu ile s2vkedilınek
tedir. Macaristanda mecmuu üç de
miryolu vardır. Bununla da günde 
ancak 35 - 45 tren işl:iyebilir. IDr 
Alınan tümeni 75 • 80 trenle nak
ledildiğine göre. Macar demi.ryol· 
lan lcim ilen bu işe tahsis edilse 
bile, ancak iki günde bir tümen 
nakledcbil:r. Halbuki askerin külli
yetli miktarda harp malzemesi de 

vardır. 
Alınanlar, Rcımanyaya getir -

dikleri kuvwtlPrlc Selün:;;e ine -
bilirler mi? Bu hareket karşısında 
şu aşagıdaki ihtimalleri gözönün
de bulundurmak lazımdır: 

1 - Evvela emniyeti koruma 
zaruretl~rile '1 - 7 tümenm Roman. 
yada bırakılması lazımdır. 

2 - Alman kuvvetlerinin Bul -
garistandan ~eçmelerine Bulga -
ristan müsaa,Je etmiş ols dahi - ki 
bu da şüphelidir - Almanlar Selii
niğe inecek ordularının s:ığ ve sol 
cenahlarının ~mniyeti için de kuv· 

• 0 t ayırmıya mecburdurlar. Zira 
Balkan devletlerinin bu gibi bir ha
reketi sükunetle karşılıyacakları ve 
sükü!1€tle bekliyecekleri şüphelidir. 
Çünkü hadiseler pasif hareketin ne 
gibi neticeler verdiğini göstermi§
tir. 

Bütün bu sebeplerle, Almanla -
rın böyle hır teşebbüse geçmelerini 
zayıf bir ihtımal olarak görüyoruz. 
Bundan t(laada, Alman ordusu bu
gün işgal altına almış olduğu bir 

çok memleketlerde asay.şi koru -
mak için çok l·uvvet ayırmı~ bu 'u· 
rıyor. Ayrıca yüz kadar tümen .. ie 

İngiJt.ereyi istila için garpta tut -
maktadır. Şu hald<>, 60 - 70 tümeni 

de başka bir cıopheye nakletmek 
imkanlarına molik değildir 

Bi.itün hunhroan anlaşıldığına 

göre, Almanvancn Balkanlnr için 

ayıracağı kuvvetlerin 30 - 4-0 tü -
tnEnd n fazla olacağını tahmin et

mek güçtür. Diğer taraftan Roman
ya ile Bulga~·~tan 1::\u orduların ia

ııesini temin edec k durumda de
ğildirler. Bundan başka Balkanlar

daki yollar. bJ gibi büyük hareket
ler için müsa;t d ğildir 

Şu halde Almanların askeri biı" 
teşebbüsten zıyade, siyaıiİ bir tazyik 

Şimdiye kadar takip 
edilen )'ardım yo

\undan dönülmi7ecek 
Vaşıngton 22 (A.A.) - Havas a

jansının huausl. muhabiri bi.diri -
yor: 

B. Ruzvltin üçüncü defa olarak 
devlet reislığı vaziiesıne b.ı~lama.sı 
münasebetile söylediği n'.l.tuk sı

yasi mahfillerde Reisicumhurun 
şimdiye kadar taltibettiği sıyasi y~I 
da bülün kuvvetile sebat edeceği 
azminin bir ifadesi olarak te 1 iikkı 

edilmektedir. Reisicumhurun nut
kunu dinliyenler B. Ruzveltin cde

mokratlığı bugüne kadar asla na· 
ruz kalmadığı derecede büyük teh
likeler karŞL11nda idame etmek 11-
zı.rndır .> sözlerini söylerken ıfı>de

sindeki iman kuvvetinin tesir• al
tında .kalmııJa.rdır. Bazı kimseler 
bu münasebeUe, Amerika i:ıt'.klil 
harbinden evvel. Lincoln tarabn
dan Gettyııburg'da söylenen nutku 
hatır latnıl§l.ard:ır. 

Merasim 1933 de olduğu gibi mil
li birlik hava:ıı içinde cereyan et-. 
miştir. Tıpkı r, tarihteki gibi Ame
rikan milleti devleti tehdit eden 
tehlikeleri ve bu vaziyeti karşıla
mak üzere devlet reisinin etrafın
da birliğin elzem olduğunu anla -
maktadır. Bugünkü tehlikelerin 
dahili olmaktan ziyade harici ol
.duğu kabul edilmektedir. 

Bu ciheti gerek siyaset adamlan 
gerek gazetıeler tebarüz ettiriyor
lar. Son mtihap mücadelesindeki 
rıoktai nazar :htilafları ımutul.ıntıf
tur. 

A ker özile 
cepheler 
( 1 inci salıtfeden devam ) 

nem halindedir. H ll'dıada oWugu gibi, 
mahsurlar ant·ak kCJıdi kuvvellerme 
v~ mi.ıda!aalarına güvenerek, b.:ı~a hiç 
bır yerden yardun görn1eksizin muka.
vemet ediyorlar. 

Evvelce ı.ie yazdı.g1n1ız gib1 Tobruk 
' •-C ' musı.a.ııkem ınc\•kiinde ikJ müd.ataa 

hattı vardır. Şetu·i çrpeçevre kuşatan 
bu istihkihnların birincisi 17, diğeri 

12 kilometre uzunlugundadtr. 
Tahmin edilir kı, lngiliz ttıan·uzu 

Bşrdıada olduğu gibi, iıalyan ric'at 
dolayıslc, yeni muharf"belcre meydan 
vermemek içln, yine garp islihk!iınlar.r 
na karşı oln1uşlur. Şu dakıkaya kadar' 
muharbenın Wsilatını almadık. Fak.at 
İngiliz tebliği, Tobrugu ele gcçirınek: 

için başlanan harekatın İngiliz kuvvet
leri lehiı1de devam ettiğini bildirdiıti

ne ·gore, Tobruk muharebesinin Bardi
adan daha çel.in ol.acagına ~üphe edil
memekle beraber, neticesi itibarile, 
İtalyanların kaleleri tesllin etmiye 
mecbur kalacakları vaz.iyetindedir. Sa
atten saate ;yeni haberler beklemol<-
teyit, 

ZATİ - io&anbul Haliç Feneri Nü.
tus roemurlu,&undan almış oldutwn 
nüfus cüzdanımı kaybettim. Yenisini 

alac~ eolı:iıWun bUkınU yoklur. 
Muzaffer Din• 

yolu güttükleıine hükmedilebilir. 
TÜRKİYE. BÜTÜN TEDBİRLE -

RİNİ ALMIŞTIR 
Bazı yabann kaynaklar Alınan

ların Y:.ıgoshvya yolile Selaniğe 
ve Bogazlara tecavüz edeceklerini 
habrr veriyorlar. 

Türk hükıimeti bütün ihtimal -
!eri gözönünd> bulundurarak ocdu
sunun büyük bir kıımunı Trakyada 
tahşit etmiş ve icabeden bütün ted
birleri almıştır. Türkiyenin mu -
haripbğiııi geçen umumi harpte 
dost 'e <lüşman görmüstür. 

elik bir kale gibi duran Tra.k
yamıza tecavüz edan bir kuvvet 
.. ·rılmıya mahkü.mdnr. Dost ve 
düşmanlar bunu böyle bilmelklir
In. ~çcn unıuınf harpte sekiz cep
hede harbeden Türklerin tek cep
hede ne ' 'bi l arikalar yaratmıya 

kabil'yeılı lduklaruu takdir et -
mek k ]aydır. 

Kafasını :kayaya çarpmak ve ken
dilerini feliıkıote sürüklemek .isti • 
yenler ®ı:ııeyebilirler.• 

Londra Z2 (AA.)- B.B.C. Şa
ki Afrikada İngilis taarruzu ımı
vaffakiyetle devam ediyor. ~ 
manı takip etmekte olan İngili:ıı 
krtaatı, düşman topraiı dabiliw 
Kassalanın farkında elli kilomet.. 
re bir derinliie ·nrmıflardır. Döt
manm malnmesi, ha va hikuınla· 
rile birçok kamyonların ve asbd 
hedeflerinin tahribi neticesinde a
zal,ınaktadır. 

Mülakatın halyadaki 
akisleri 

( 1 inci sahif~de-n dwnM ) 
daiına ve daha sıkı işbirliği lün
munu italy- milletine anlatmak. 

Hususi kaynaklardan aldığımız 
malfunata ıöre, italyaya gön<L&
rilen yalnız Alman hava kuvvet. 
!eri değildir. Diğer harp mıntab
larından da mühim kuvvetler seY

keılilmiştir. Öyle tahmin edilebi • 
lir ki bu kuvvetlerin İtalyada bu
lunması, diişmanlarının lıakkuı.du 

gelme'i< i~in hiç kimsenin yardı _ 
mına muhtaç olmadığını illin ..ı..
gelen İtalyan milletinde muhtelif 
hisler uyand1m1aktadır. 

Faşist gazeteleri, Akdenizin -
kcri ve bahri harekiitm başlıea 

sahnesi olduğunu yazmak sureti
le Alman kıt'alannm cenup Av· 
rupasmda bulunu~unu haklı gÖ&
termcğe çalışıyorlar. 

Al\IERİKADA TEFSİRLER 
Nevyork 22 (A.A.)- Nevyor -

lnm başlıca iki gazf'lesi olan Nev· 
york Time" ve Herald Tribmıe g.
zetcleri llitler - Musolini mülA -
katını bahis menuu ederek Hlt.
lerin, Yunanistanda ve At'navut· 
lukta uğradığı he.imetten dolayı 
Musoliniyi tahtie ettiği mütaJ.,... 
sında bulunuyorlar. 

•Nevyttrk Time&• gazetesinin. 
Bertin muhabirine göre, İtalyaya 
yardım husmnında medı:6r mttll
katta yeni tedbirler derpiş olun· 
muştur. 

Herald Tribune gazete•inin Ko
ma muJıabiritte gftre de mihveria 
Akdenizdt' İngiltereye kanıı m~ 
terek bir taarruzu beklenmekte -
dir. 

Hatk ... --i Azalarını DaTet 
Kadıköy Halvcvinden: 28/1/941 

sah saat 20,30 da bütün azanın teş
rifleri. 

Akdenizde har
bin istikbali ye
ni İngiliz taar
ruzunun zaf e
rine bağlıdır •• 

(&umakaledft ~) 
va ve deni& orchılanııua Akde.U. 
de, Adriyatikte ve ArnavatluJda 
ltalyaya karp ne .ı...eeed<> miia
sir olacatı gözönünee hulundnjtl 
cibi Almanların ceauba akmak n 
Balkanlara iıunek diqW..,elerini ıle 
ne kadar gerileteceği a~ikirdır. 

Serbest ve harbe hazır İngiliz er
ta şark ordnsunun mevcudişeCi 

muhakkak ki Almanları İtalya -
Yunan harbine müdahalede " 
Balkanlara inmekte daha ziyadıo 

müteenni davranr.ııya mecbur .. 
dcceği gibi İngiltereyi de ınütear
rızlar karşısında ve harbin Avrupe 
kıt'asında mev1il kalması takdi
rind<' biitün kudretleri ile bilim 
ve diinyon1n her tarafında kuvvet 
bulundurmaktan azade bulundu
rataktı.r. Binaenaleyh Tnbruktaki 
taarruzun behemehal zafere W..
ması ve Bardiya muzafferiyetini 
tan1nmlama• iugilterenin müs .. 
takbel icraatı, Akdcni·<in selfimetl 
ve Avrupa barbi-ıin inki~ofı bakı
mından hayati eh<'mmiyeti hais 
bir döniim ve talih noktnsıdır vtı 
taarruz harekatının ..,Jôınetle ia
k:işafında biitün demokrasi lllemi
nin mnhafau ettiği SJkı aliıka ..,. 
takip bn itibarla rok mühimdir. 

ETEM İZZET BENICI 

ZeYk alemlerinin hazin neticeleri 

Masum kızlar nasıl 
uçuruma dOşO or. 

1
- Röpo!tajı Yapan : =ı 

HALUK CEMAL 
~~~~~~~~~....ı 

Kıs San'at md<lebi talebooi iken 
b&h•sınıo ölürnile bir. fabnkaya giren \ 
Lamia jımhy!e 17 yt;)J.Dda mAsum, ~
zel bir luzı tııbriluıtorün genç ortai> 
Ziya bir gece çaljııl.ı bır 7erde içilti ile 
saıiı<ıl et.mit ve ""1r& da bır oda7a 
atarak her Ş<Tlnl ı;alm~. LAmia şim
di Zi;ranın ..-ıwr. Aradan ilı:i ., 
-tir. Bir anıe geceal Ziya ilk de
:ta eft ae.lmi;ror • .A.rkadatı Doktor Be. 
ııat pliyor. Ku onunla odada ;yalııudlr. 
u~ müddet bekliyorlar. Fakat o eft
ml;yor. Reşat bir anıl.ılı: oebınden !:'
kardığı ktiçiilı: bir ilı;eden !><!yaz bir 
loz çekiyor. Soora Liunlaya da »eri71Jr. 
LAmia sonrasını fÖ1"le anlatıyor: 

·-Böyle havalarda insan ci~ 
!erini korumalı.. Biraz evvel nezle 
ilılcını reddetmiştinız. Halıbuki bu
na şiddetle i:htiyacınız var ... Hem, 
fena veya zararlı bir iliııç olsa ıriu 
verir miyim hiç!. 
Bunları söylerken yeleğinlıı ce

binden deminki kahve rengi mini 
ıınini şişeyi çıkarm.Ujtı. iki aksırık 
arasında ısrar ettim: 
•- İstemem Reşat Bey ... İlAçla 

başımın hoş olmadığını biraz ev
vel söylemiştim. Zahmet etmeyi
niz!.. Lakin ona söz anlatmanın 
imkiru yoktu. İstemiye, istemiye 
çakının ucile burnuma uzattığ, be
yaz parlıtk tozu aldım. Fl6ıldadı: 

mıycrdu lçimd~ bıtap bir teslımi
yet vardı. 

O da hunu sezıni§ gibı koltııguıı 
kenarında yanıma otumu. Hafit 
hafif ellerile saçlarımı okşıyarak: 
<-- Saçlarınız ne güzel... Gözleri
niz ne sevimli... Sizi hiç bu kadar 
yakından görmemiştim Llmıa ha
rı:m!.• dedi. 

Bu ses Reşadm her zamankı se
ii değildi. SK'ak bir ahen:<, ayni 
zamanda g:ı~.k.lıyan bir eda vardı. 
Sonr1. birden bileklerimde!' tut .... 
rak h12la vücudümü kendısine çelr. 
ti. Berı kuvvetli kollarının ara • 
sında çırpınırken dudaklarımı dı>
dudaklarının arasına alarak muh
teris, eımen bir buseyl •ıptü. Bv 
hareket o kadar bekl<>nmı)ı•n, bİl' 

anda aklımı başıma getiren sen 
bir şey o im uftu ki. .. 
Dudaklarım dudaklarından kıo 

tulunca asabiyetle silkindim. Aya. 
ğa fırladım. Nefretle titriyere.lt.: 

•-Ne yaptyorsunuz Reşat Bey. 
Delirdiniz mi?• 

Diye hayCırdım. •Ü• bu mıuı
lefetime şaşmış gibi idi: 

•- Niçin benden kaçı:ror•umm 
öyle! ..• 

Dedi. Ve soma benim itin, lıi6-
det dolu bakışları.ın karşısında 

(Vetıamı var) 

•-Şimdi, bunu kuvvetle gemini- lj~;;:;~:::::::: 
ze çekiniz!.. dediğini de yaptım. 1 [ •• 
Burun deliklerime doldurulan tıe-f 1 J ~ i ;ı ı j @i iJ :rı] 
yaz tozlar taUı bir serinlikle t.- _.. • • - _ • -• _ •-•• 
şıma yayıldı. Hayalinı bir anda ca,.. 

z>p ışıkla yanmıştı. Bu ne garip Geçen harpten bu 
nezle tozu idi?. Hele öyle güzel l:aarbe kadar 
'bir kokusu, bwııumu öyle ibir se
rinleştiri.şi vardı k:L .. Bunu Reşat 
beye de ~öyledim. Gözleri pan1dı.
yarak güldü: 

•- füz doktorlar her ilil.CJll iyi
sini .buluruz. Halis Mek marka, pa
halı, fakat teeiri ani !bir tozdur. 
Hele •bir kere daha çekin de bakın. 
Kendinizi i:>iis!>ü tün hafifleınif mı,.. 
sedeceksinizh dedi. 

İkincisini karşılıklı aldık. o ne
fis lro.lru ve garip hia yine birden 
içime yayıldı. Reşat şişeyi .kapayıp 
cebine Jroydı.d<tan sonra da neW' 
sini derin derin çe!ti)"O!" ve areda 
bir: 

<-- Oh ne tatlı şey kafir!.> di
yordu. 

Bana da işa<:et etti: •- Burnu
nuzdan bir iki defa Sl<k nele;; abn. 
Bravo Lamia hanım.. T&lllam! Şim
di kendin izı nasıl hissediyol91 -
nuz?. çabuk gitsin diye söylen -
dinı: •-Arlık iyiyim. Demin.ki a
kıntım geçti. Fakat mü.,aadeıtizle 
yatayım. Geç oldu değil mi? .• 

<-- Sahi grç oldu. Lakin ben ti@ 

sizin kadar merak ediyorum. Ziya
nın hiç böyle dışanda kakiıği y<Jk
t:ıı. Hele tıir...- sigara içelim; biru 
daha !hl atalım da .. O vakte kadar 
gelmezse ,ben gider kendisini a-
n.nm! ... 

Hayırhah bir doet eclasile söyle
nen bu sa.mimi sözlere karşı. bir 
~ diyemedim. Uzattığı sigarayı 
kolbklara gömülerek karp karp
ya içmeğe iııoyuldıık. Reşat bira 
evvelki durgunluğunu Icaybelmit, 
üstüne tam bir gevezelik gelmifti. 
lhal<. yıllara ait kendi hayatuıdım 
pıll'Çalar, gıönm masallan anlatyor, 
boyuna söylüyordu. i'1lkat lbendıe 
de şimdiye kadar hiç duymadJtm, 

bir hal vardı. Deminki hırçın -
biyet yerine nede ilkının tesiri 
bütün vüeudiime yayUmıf, her ta
rafımı kaplamıştı. Saıııki aya4<la -
rım yerden bsilmifti. {.,izlerim, 
lbaşım döniiyo!'du. Reşat sordu: 

•- Lamia hanım hastalandımz 
mı?• 

Alnımd.. soğuk ter damlahn 
iboııcuklanıyordu. Kekeledim : 

•- Bilmem. Birşeyim ::rol< amma• 
derhal yerinden brladı. İki adım
W.. yanıma jeldi. Avcunu alnıma 
'Y"Pııttırdı: <-- Oh.! .• diyebildım. 
Üşiiyfuı ve ürperifle .....Uan di -
mağı.ma bu tem• o an için şihh 
bir iliç gibi gehni~. ll<>kt-Or yavaş 
yavq aV<:unu alnımdan çekti, son
ra bileğimi yakaladı: 

•- Oooo .. Elleriniz d" ateş gibi. 
Niçin öyle titriyorsunuz Limla 
hıınılll! .• 

,-.'... 13ılmiycrum efendim•. 

Ben bunu söylerk,.n halli ti 
yea parmaicJ.ırımı elindeiı bır~ 

(2 iıoci sahifeden devGI!\) 
rillhankitta başlı bai1J1a hareket 
Icabiliyetinılon mahrum btı -
lunuşu ve hir noktayı işgal etmek, 
ouu d.üşmu mukabil taarruzlarım 
ka:rııı kendi başına müdafaa ve 
muhafaza etmek kudretini göst. 
rememesiniıı talııii bir neticesiydi. 

Fakat bngtinkü zırhlı fırkalana 
gerek çeşitli ve muhtelif çapta her 
.tilılü si!Bhlarla mücebhes hulun-
ması, gerelı:ııf' hrkan.m nakliye .,. 

otomobil kollarile mühim piyade 
kuvıretleriıal. aür'atle bir taraftaa 
diğer bir tarafa nakletmesi itiı..
rile bu ımıhnrlar da ortadan bl> 
tığııadan. zırhh ve motörlü fırlat • 
ların kam oluadırtlmastnda hrka 
di:riitam ~ teşkil etmi,tir. 

Ztrlılı va ~örlü v-taıar 111 

kadar ileri- iJerltı.ın, harbi -
sıta değil, i- yapooeağma .... 
piyade fırkalan yine lııer ordun .. 
çekirdeğbli ve ası! nnetini ~ 
kil etmek haswıiyetiai .ı.t- ımt-

hafaa N'c Hr. 
• • 

Tobruk mubarebeai 
( 1 i'llCi sahif~ devam ) 

lngil!2; haoa lnıvvetlm 
T obruk limanına hiicwı1 
etmiflerdir. Şiddetli in
filaklar olmuf, büyiilı 
yangınlaı- göriilmiiftüT. 
BilhOMG San Ciyovani 
lrruvaz.öriind e ve petrol 
tanklarında yllftBlnlar çılt
mqtır. 

Tobruk, biri 12, diğeri 
11 kilometre imtidaduıda 
iki miidalaa hattına dt> 
yamnalrıa4 rT. 

Bir ltalyan Generali ile 
bir çok eıir ahndı 
Loııdra 22 (A.A.) - B.B.C.: Ka

hiredeki İngiliz b~nlığı
nın dünkü tebliğine göre Tobculca 
karşı taama muvaffak.iyetle de -
vam e!xııektedir. ~lftl telgnflara 

öre İngiliz kıtaatı, mühim bir de
rinlikte düpnanın müdaf.?.ı> hat.la
nna girmiflerdir. 

Londn 22 (A.A.) - B.B.C.: DÖll 

akşam Kahired.eld ingiliz karargi
hmdan alınan haberlen! göre bQ

gün. öğleden ııonra Britanya kıtaat&, 
deniz ve hava kuvvetlerinin yar

dmıile Tobruk'un d1' ve iç kale
lerine 8 lı.Llometre derinlikte gir -

mişlerdir. 

Biri general <>imak üzere İtal • 
yanlardan birçok esirler alınmıt
tır. Tobrı>lı: limanında deır. irli bit" 

lunan San Coreio 1talyan kruva • 
:ıXirile antrepolar VP petrol depo • 
!arı alevler içinQediı: 

. 

• 

. 

. 
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-IKINC~ KISIM-----. 
ECNEBi otı.ı.ıaun: BABEB

LEB NEŞBiYAT PBOGBAMI: 
Birinci eervD 1:ıdııd servb 

Büyük Harpte Dönen Dolaplar ..._ Sut 12.00 Saat 17.38 
An~ • 12.15 • 17.G 
SlleDce • u.u • 1~45 
iDırilizce • U.15 • 21.15 
Franauca • H.00 • 2LOO Yazanı la"'-11., F. sERTELLI No. 1 

Anaf.:rtalar kabramaaı Miralay Muıtafa Ke
mal bc7in bir muvaffaki1eti, muztarip bir 

ailleti ae kadar ıeYİ.adirmiıti. 

· 18.00 Program n ıneıı:ılıeUt aaat 
.;:f8rL 

18.03 Müzüı:: Cuband (Pt) 
18.30 Konuşma (Dl§ palitikıı M-

diseleri). 
lataabala kurtaran bir zafer 

.lııtanbul h&Uu yubrd.ıı anlattığı
ınız ııbi, elim bir vaziyette kıvra
nıp dururken, Çanakkaleden, bfi.. 
tün gönülleri seviııdiren bir haber 
ıeliyar: 

•Aıwzfarlalatda on ~ 
fıTko lcum4Rdaa& minıkıy Musta.fa.I 
Kemal Bqı clİifm4flı aahiı boyluı
d<ın dcllİtt d01ctU.. 

Çölün ortasında ııusuzluktan kıv
ranan jnqnlera bu avuç Ml nasıl 

bir hayat verine, ba haber de yal
nız İ.ııtanbul h•Drını değil bütün 
Türk milletini 6yle leViııdirmi§ ve 
6lmÜf nıh1an eaıılandımu§t.. 
Maydı» harp mıntakumda bil

yük btr Yarlık pteren bu brka
run hrmand•nı miralay Mustafa 
Kemal Bey, herkesin ağzında: 

- Y..-n Anafartalar lı:ama • 
ınanı. •• 

Sııdalarile dolapyor ve murlarip 
gönuilertle ııevlf ft mubabbetM! 
;rerleşiyoıdu. 

Ona yalım cAnafartalar kahra
manı• değil, cİııtanbulun halaski
n• da ~rlardı ff en doğrusu bu 
idi, 

Zira Anafartalar mmaf!eriyeti 
olınııııaydı, .t.tanbul müthlş bir 
bozguna uj:nyacalttı.. Maddi ve ma
nevi varJıtı korkunç 5al'Sıntılar ge
çiriyordu; 1fte Anaf.ırtalar muvaf· 
fakiyeti ı..tanbulu ..öyle en teh
likeli bir zamanda bu korkunç sar
aın tılard.aıı kurtarmıştı. 

Artık lıeriı:ea Mustafa Kmıal ile 
meşgul oluyordu. Onun meşruti -
yetin llAnında da ad.ı geçmiş, bir 
çok hizmetleri dokunmuştu. Daha 
sonra Trablusgarp harbinde.. Şiın-

kendisi için Sok daha yam w bil
yük bir te!ılilre olarak .kabul edi

yordu. 

Halbuki, yarın öbür gün harbin 

pek zayıl bir ilıtimal ile tevlit ede-

18.45 Çooulı: aaati. 
19.15 Müzilı:: Çocuklar~· 

19.30 Memleket aaat ayarı, ve 
ajans haber !eri. 

19.45 Müzik: Fasıl heyeti. 
20.15 R" gaze\(,si. 
20.45 Mi.ız.ı,... Radyo saz heyeti -

saz eserleri. 
21.10 Konll§ma. ... 

ceği muzafferiyetlerin ,erefini ta

mamile kendine hasretmek lstiyen J 

Enver ıı-şa hu zaferi hiç de bazme.. 

deınemifti. 21.25 Müzik: Koşma v.. eemailer. 
21.45 Müzik: Riyaseticunıhur 

bandosu (Şef: İhsan Künçer) 
kalenin herlıaııgi bir kö;: "nde fa- 22.30 Memleket saat ayarı, ajans 
raza buna benzer batta bundan çok haberleri; ziraat, esham - tahvilat 
küçük bir muvaffakiyet temin et- kambiyo - nukut borsa.::ı (fiat). 

Anafartalarda veyahut Çana!t -

ırıi!j olsaydı, memlekette Enver pa- 22.45 Müzi:.: Dans müziği (Pi.) 

f8 lehinde ne nümayişler, ne §CD- 23.25/23.30 Yarınki program ve • 

likl pılmazdı Kapanış. 

er ya 1- -------------' 
(Mustafa Kemat) in temin ettiği 1 S ( h Ih l 

bu f'!'l"Cru.., gönülleri ferahlatıcı U tana ~e! su. 
Istanbul Defterdarlığından 

muvaffakiyet yalnız istantnııu d&- hukuk hakımfı• 
ğil, bütün memleketi, bütün cep - g" ı·nden ·. 
helerdelti askerlerimizi de 8evindir-

miş ve onların ümit ve cesaret -

lerini arl&IrnUftı. Her taraftan al

:lı:ışlar, ~. takdirler yağdık

ça; yuk~rda adı geçen iki muhteris 

nazır da hiddetinden, kıskançlığ:ın
dan kendilerini yiyor Bu cereya

nın, bu muvaffakiyet destanının ö

nüne geçmek, artık hiç bir yerde 

- siyasi ve askeri mahzurlan var

mış gibi - bu şerefli ve göğüs ka

bartıcı muzafferiyetten bahset -

tirmemek istiyorlardı. 

(İttihat ve Terakki) erklıu 

bu hadise UrflBlnda olduğu kadar 

hiç bir zaman bu derece ihtir88 ve 

Hazine tarafından Kü<;iikpazar 
caddesi 292 No. lu dükkanda Niko
lıiki Kiryako aleyhine açılan 53 li· 
ra 75 kuruş alacak davasında mu
maileyh Nikolıiki Kiryako yuka· 
rıda yazılı adreste bulunamadığın
dan gıyabında tetkikat icra kılın
makta olduğundan muameleli gı
yap kararının 15 gün müddetle ila 
nın tebliğine karar verilmiş olmak 
la muhakeme günü olan 4/2/941 

tarihine müsadif salı günü saat 14 
de mahkemede bizzat hazır bulun 
manız veya vekil gondermeniz. 
gelmediğiniz veya vekil gönderme 
diğiniz takdirde muhakemenin gı
yabınızda cereyan edeceği tebliğ 
makamına kaim olmak üttre iliin 
olunur. 941/100 

Muamele vercisinden muaf bilumum 
küçük san'at müessesalerinin 

nazarı dikkatine 
1 - 3843 nyılı Muamele wrgf:rl kanununun 12 nci maddesi nnıcfbince 

mezl..tJr maddenin a ve b fıkral.ın. haricinde kalıp ta, doğrudan dotruya veya 
bilvasıta yalnız bir müşteri hesabına imalat yapmıyan ve ıstihdam ettıtt işçi 
aayw müeı;sese sahibi de (bizzat <:<>~""• çalışmasın) dahil olmak U.ere beıl 
tecavüz etmiyen ve muharrik kuvvet lruüananlarda muharrik kuvveti de iki 
beygiri ,~eçmiyeu küçük aan'at mües.seseleri muamele vergisinden muaftır. 
(İşçi ~birinde una, kalla, çırak, fen memuru, kimyager, kfittp, ~abcı velha

sıl m~esen1n te:Ugal mev-~uu olan lş!e fikren veya bedenen çalışan bilOmum 
mliotahdemler dahildir.) Tııtla ve kire nit imat~b haricindeki toprak sanayıı 
ne mensup müesseselerin muaiiyetten istifade etmeleri muharrik. kuvvet kul
Lınmalan, ve ifçl mikatrının mü...., e sahibi ile blrllk'e beşı geç!ll"mesl ile 
meşruttur. 

2 - Küçük ııan•at mOeaseselerinln J'IJ}tandalti ııartıar dairesinde -..ercı 
muafi;retinden iaUfade ~ebilmeleri ictn Muamele vergim tanunu,nun mu
vakkat üçüncil martdesı mucibince bu ılAnı takip eden günden itibaren bir ay 
zarfında Varidat DaireBine müracaatla muafiyet karnesi al.malan lhımd.w, 

3 - Muafl:ret karnesi almak üzere :yukarıdaki müddet zarlu.ua murncae.t 
e~ müessMeler bu karneyi alınca;ya kadar muafiyetten !3ti!e.de ede
mezler. Kan~ çalıştıklan anlaşılanlann işe başla""' tarıtJnden k'7fiyetin 
meydana çıl<tııı tarihe kadar ıeı;en zamana ait vuııilc'Ti re'llP.ll takdir oluna
rak tarhediUr. 

4 - Binaelayt!h, İstanbulda b•ılıman bu gibi (ke.!a:rcı, demlrM, dokilmc!I, 
baJt.Jrcı, muslukçu, mücellit, çinkoğr.ıf,hakk.5.k, saa~t.. .kuyuml."U, tenekeci. çL. 
lingir, tesviyeci, toma<"ı, maranttozı do'P-amacı, kutucu, !'nndıkçı, parmakçı. 
kürekçi, kafes, korniş, oyunl.-a!t" gibi ulak tahta i~i yap.:uı.l:ır, dohımaClt ço

rnııçı, konfeksiyoncu, terz.1, çanta Te sara·_iye Amilleri, kunduracı, miJcevherat 
radyo1 elektrik, araba, elbise, kundura tamircileri ile bunlara mümasil bilO

mum lmaJAthane, atölye ve taı>ılrha e qleten) küçük san'at erbabının aşağıda 
nümunesi &österilmş ol.Jn blr be:ranname ve 2 adt"t vesika fototrafı ite birlikte 
bir •1 zar.fıı·d:ı Galat.ada Ba1ıkpazannda Muamele ve İştıhl;;k Vergileri Mer
kez Tahakkuk Şıttlil.ine ve Adalar, Bakırköy, Beykoz ve >arıyer .ltazalınnda 
Malmlldürl!lkl.en.M müracaatları lüzumu !IAn olunur. ( i49) 

t.ıı.ııa Nlmımeslt 

-=•• .,. t.ı.lııı&k Vergileri Taluıkluı~ 
fetlitıne 

.. 
lloyıwb 

MI At,ı 
.,_ felı9, ..,ı.e, ro:n.ı 

w:ra a&at ··ta··'an ~ 
• • • . . . . . . 

t.ıoı - ... 
llowr adedi ı 

llolör Juıvvetl )'el<ha: 

•wwwmıs-•·eıı11 a.-. 

ft ... Dil" • t.a -mı-.... , 

' 
• 

• . . • . . . . . . 

Rakam De 

DEVREDiLECEK 
BERATI 

tHTtRA 

M01"751 numaralı cloo)'ada !ıira kar- <Altn mayllerden buhar -.eya gaz,. 

plıfı olaral< cldleri lan.7.lm kılınan ve lar oyırmıya mahııuı cıhaı.> bakkıııda
lı.i ihtira için ikıı.aı VekAleWıden alın.. Jehnlıı pııra:ra ~i :roıııe aablma· 
nuş olan 24/1/930 tarih ve 2724 No. h 

ıına karar ftrilen 200 lira lı:ı:rmetiııde ihtira benıt.ının ihtiva etıııtı hukuk bu 
13 parçadan ibaret rad:ro "" pikap "" kerre baekuına devir ve yahut Jcl\dı 
ı.ar,.oıa, koltuk ... elb.ioe dolabı gibi eıı- Tilrklyede mevkii !ille koymalı; ;çln 
:ra :ıaıııto11 Sah ııırıo •at ıı ııe 13 a. 
ı:aamda lkJ'othında Tarlablp cedde

aıııde 230 ıııımaralı apartlmanda Atı.. 

aalfilıi,Yet yerileceğl tek.llJ edilmekte ol-ı 
duğundan bu bwıuaa fazla ııoal1Unat ~ 
dinmek ~lerln Galatadıı Aalac 
Han 5 inci kat 1-3 numaralarıı müra-lacatı. '*1U olunan bedel muharıwnen 
caat e:rlemeleri lilzumu llAn olun111. 

kıJ'mebnlıı "° 76 lııl bnJmnA 30/l/Mll--------------1 

ı>er18mbe ıııno a;,nl -* ..., ır;yn1 Sahip .,., Blıfmubarrlri: Etem faet Bmloe 
J'Ede lldDCI ar1uma ouretile •hlacaiı Newnyat Di.rKtilrü: Cev.ıet llanbııp. 
il&A oı-. '40/3751 cS0)i rn.GL\b Ma!Qa•rı 

J 

Birleıik pamuk lpliji Ye dokuma fabrik' 
mieıseaeaindeD 

1 - Pun*lııı al ' • ı.cıt ~ fabrikam pamuk anbarlaıt 
whlt tl7at ...ııe '" kapalı Ali ...ıne ebiltme,. lı.onulmuııtur. 

1,ıı.ı ..... tm ımıNmm.., 1ııo11f bedell 57.219,72 llrııdan ibarettir ,ti 
ı - EIWım. rnaJu Oç lira mullbillnde Ankanıda Silmerbanlı: 

-~ t.ı.n))oılda, ~isıanbuı fUl>eainden alınabil)r. / 
a - ı:ıwıtme IO xan.........ı ıMl larilıJne mllladif ı>erıembe ıi)Oll 

• Anlaınıdıa ~ 11111111111 mlldllrllltünde ,...,.ıacaktır. 
• -~ Wnlnat mDı:ı.n tıll -... 
• - t.Wclllor teklif ......ıı:ı _.,.,,,. flmdl"9 - J'•PD"lll ~ 

bbU lfloN, bun1ann bedellerine, tinnıumı 1e1aıi1ı: tlflı.lllılının kimlerdtl' 
lıtll tıtll&IM W M.,.ı lıen!relert& melede bulUDdultlanna dair 

,-ıu.s.. ti 
ı - Tüllt ınoırtuplarını ıını ııuflar. :tapalı .ıaıu ihale ıııno sa•• .... 

dar -- mubbllinde Anlı.arada S\lmerkbomlı. mubaberat müdil1'1,.... 
....ıa pamuklu mO h• 1ıoollm edllecelrtlr. 

7 - Poola ile ı&ı<ıeriltcel< tKlltler, ııiba;l'et ihale aaatlnden bir ... , ti 
ae - ıelm!J '" zarfın lı.anunl teldlde lı.apatılıru!ı olmaaı llzımdır· 
rild olablleeelc ııecilı.meler - tın.re aJınnıı:r>ıcalıtır. 

ı - Banka lbal.,.ı icrada -be&Ulr. ote - 141l 
~ 

1 l"hfsarlar U. MDdürlü§ündo,.;J 
ı - tdoremlz lhliJ'acı ıç1n .1.000.0000 adet •100> lı.lloluk exa ı..ıu, 

eb'adında tuz çuvalı takas v. l&lr masra!lan mOIA!ahhide ait olmak Qzeı"I 
rak pazarlık.la satın alınacaktır. 

'2 - Pazarlık 3/2/941 pazarteoi ırtınO aat 1' ele Xabataıta levazım ,. 
:raaı tubeslndek.i alım koıni.lyonwıca yapılacaktır. 

3 - İsteklilerin pazarlık için tayin ohman ıün '" Aatte teklif ede< 
:rat üzerinden 1' 7,f> ıtıv•nme paraJarile birlikle mezlrllr lı.onılsyona rn 
n. (234) 

..................................... _lllllllJ~ 

-

Demir Dosya Dolabı Satışı 
lkyoğla Dördüncil Sulh Hukuk ILikimliğiodeo 
Terekesine Mahkemece elkonulup tasfiyesine karar verilen ölü ')A,J 

dhı Vahit Akpak1a aid muhtelil eb"adda demir dosya dolapları I 
m~rnl% ıaratından Belediye m<"Zllt memurluğunda 27/1/941 pazart.,ı 
saat 14 de saı.ılacaku.~. İ.sıek.lılerin yukarıda &ösıerilen gün ve saattt 

ŞJ.Yl'<ebir Beled.i:re mezat memurl\tı1Wlda hazır bulunmalan !IAıı ol 
(2175) 

lstanbul Gümrü~ Memurları 
Yardım Sandığnıdaf 

İstanbul gümrilk m...,,urlan yıırdnn ttml:retinln kongresi bu 11.J'ln 25 'I 
martesi ıtınü saat 13 buçukta baş müdi!rlük ders salonunda 7apılaca1<tır 

Cemiyete ka11Uı izaların lOÖrlÜ edilenaaatle hazır bulunm~lan rlcr. ol 

l'ramvay Pasoları 
Elektrik, Tramva7 Ye Tünel İşletmeleri 

Umum tdüdürlüğüadea: 
1939 ııeneslnde verll.mlJ elan puolann tebdili müddeti 31/1/941 ~ 

tw .nıhayet bulacatından mezk.ı\r pasolar bu tarihten sonfa muteber 
br. Pa>o .. h!plerin1'ı bu müddei zarfında umum müdürltık lıaleml e 
la pasola.'llli behemehal deiiiürme!eri rica olunur. (441) 

Levlet Demiryollan ve 
u. idaresi 

Muhammen bedeli (972) lira olan M adet :ranııın ııöndOrme Aleti csJ. 
Pazartesi giınü •aat (10,45) onu kırk beşle Haydarpıışada Gar binuı d 
iti komisyon tarafından açık eksiltme ,usullie aabn alınacaktır. aı 

B~ ı,e girmek ı•t.ey<nl~rjn (72) Ura (90) kW'Ulluk _muvakkat teıı>in _,,, 
nunun tayin ettiği vesaikle birlikte elı:sOtme gilnQ aaatıne kadar lı.o~ 

ra«"..n<.ı. Uarı lhımdu. ( 
Bu ife ait prtnamcler komi1;7ondan para!JZ olarak dağıtılmaktadır. 

Umum A1akkabıcı San'atkirları Cemiyetiıl 
940 yılı umum heyetimizin 27/1/941 pazartesi günü saat 10 • ıf 

dar Çarşıkapıda Ccnııyet merkezinde toplanacağını bildirir, 
a alar:nın her halde toplantıya iştiraklerini rica ederiz. ..ıl 

RUZNAME: l - 940 yılı hesaplarının tetkiki. 2 - İdare ııer·. 
1 sın dan N izamj müddetini dolduran altı azanın yerine yen den 

yapılwası. 

Eşya Satışı 
Beyoğ1n Dördündl Salla Hukuk Hiklmllği•.., 1 

'l'erek.,.lne mablı.emece eı ltcııaıı ölü Acaml Yellı.~ana ait 
tı Tavukçu Fetb.! ııokak 3 nu.naraİı evde bulunan ve mahkoınoc<' 
edlleo eş:ralar ac>Jı: artt>rma suretüe 6/2/941 tarihine milsadlf çtı 
ııünO ••t 14 de aatılac'81ı.tır. İateldllerin )'Uluında aöoterile> liln .,. 
mahallinde hazır bulunrnalan UAn olu"ur. (2177) ~ 

DEVREDiLECEK 1HT1RA 1 ACELE llATILIK JlAK1lAJ. ıı;,;, 
BERA Ti Her türlü bakkal lhlJJıaoıı' 

,.acak Jevaz.ım w rnalzemesl ilj 
c.1!.'yelerin ııerllettlrilınelerine dnlr u. acele •tWktır. Taliplerin .,...

sul> hakkındaki ihtira için İlctuıat V• terilen ..ır- milnıcaauar:: 
1 

.J 
kUetindeıı alınmıt olan 6/1/939 tarih _,..,. f:YJ 
ve 2721 No. lı ihtira beratının ihtiva ~ ..J 

Adreıı: Xaııımpe.ı;a Kadı ._,,-,/;· 
etliti hultük bu 1"'rre baş!tasma devir hailesi Haolröy coddesl. 
veyahut kad Türltl:rede m<'Vlı:li fille 
Jmymolı: kin AIAhl:r•I dahi va'ilebil~ el 
ceği t.eltli1 edilmekte olın•kla bu ıw.ı- Doktor A. EmanıJ,, 
ta fazla malfunat edlnındı: ı.ıe,.enıe- Sirkectdeld muayent~ ~ 
rm Galalada A.lan Han 6 inci !tal 1-3 timUlı:i dolıl:rısilo ayni ~ 
ıı.umaralaaı milnıce•t q.J be ilıAA ı . -• kez LokanUun tizerlne n..,... 
olun\11' 


