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BTBM tZZB'f BENiCE TILı ı6 En So• Telrraflan Ve Haberleri Veren Alqam Gazetesi 

Bir ihtimal 
Daha 

Macar Harbiye NuU'IDID 
Almanyaya çaiınlma~ı 
minuız deiildir. 11111-
lizlerin Balkanlardaki 
menfaatlerini müdafaa 
için timdiden tedbir a1-
malan ve.. Yuıoılavla- 1 
nn da her i.n harbe lıazu' 
olmalan lizımdar •• 

Yuaa: ETEM iZZET BENiCE 

Tra~•- " BabqistaDUki la
~ ganıwa muv.Uaki1etle İD· 
k.ıpf n İtalyan ordusunwı kat, 

ımıaasuua dotru sidıyor. halyanla- l1ıııı1•••lllııılllıııAA••• .. R 1 t s f 
na ric'atiııi temin edebıldikleri tü· uzve t İD o ya-
--1erle Afrik.ada IOD bir muka· JTAL y ANLAR 
nmet hazırlamaları mümkündür. ya gelen mümes-
::.~.ı: ·~":'"...:.15 .. ~':!'ı:: YUGOSLAV siliAnkarayada 
ıözile bakmak ••zımdll'. HUD U D U N A g ı· d e c e k Akdeniz ve Balkanlar nsiyeti-

De ıelince, pnün dikkate pyan ASKER TAH 
haberlerinden biri de Macar Har- • 

biye Nazırının Alman ba,kuman· Ş • T E D • y Q R Mümesailin yolda 
aanı tarafından Berline davet 1 1 1 .. h. . 1 
olunmasıdır. Macar Harbiye Na- mU im Siy&& eV · 
sm bugün 11erunc1e bulunacak ve H zır/ık bu ceb- rakı ihtiva eden 
ayın yirmi beşine kadar orada ka- a t i d 
lacaktu. Bu uvet ve ziyaret üze- b.. "k b • çan 8SI ÇD in 1 
rinde durmak lizımdır. Maca~ heden :lYU lT 
tan yeni niumı kabul etmişLr ve k b l R [t Yı :!;.:::.-::::en::: mu a ı taar~u~I uzve_ • ugo~-
riade1iz. Ne uman ve D~ ~~ilde ıza gececeklerınıılaznaı!Jınede bır 
i&terM IMr dlrli )aizmeüllll&I bu • • .. d d • 
emre ..... etmektelı çekinmiye- göıteriyor mesaı gon er ı 
cıelia..- lisil de beni& kulakları -
mwlacbr. Almanyanın Balkanlan Atina :23 (A.A.) _BBC: 1tal. Belgrat 23 (A.A.) - BBC: Re-
7flllidea ıiyul ta..- H taı.yikiae y.anların Yup)av b~ 1D1Dta • ialcwnhur Ruzvelı.in bmu.si mü
Stanz lnraktıjı bir samanda Ma- kasına yeni takviye kuvvetleri messili B. Donpvan'm Knl Borıs'e 

r ' Roman yadaki 
Alman tahşi
datı İngiltere
yi yeni tedbir-
1 er almıya 
sevkedccek 
Yalım Şarll onla· 
lllllDD lll)'lk bir 
••am• blrçok llltl· 
mailere kar•• 
serbest tataıacall 
Ankara ~o pM!teld dün ak.-m 

1U haberlerl ""1liftir: 
cRomany:ıdaki Alman alkerl tahşi

datı Qll1 aamuıda lnıiltereoin Bal
(DeU4mı S inci ao'ııfedc) 

ar Barbi1e Nammu& laqJnım~ gönderdikleri oğrenilmektedir. B. Ruzvelt.in hususi bir mesajını 
..ıaa tarafdlclan Berliae davet edil- Külliyetli miktarda malııemenin de tevdi ettiği ~enil.m.iftb'. Jstaahl Bmnf7et Dfreldlril 
mal ma·- Wfldlr. Romanya;• o mıntakaya gönderilmesı İtalyan- B. Donovan Belgrattan Budapq- lluaafler Ahi• 

pçlrilea .Almaa fırkalan Macarıs- ların büyük bir mukabil tunııza teye ve oracWı Türkiyeye gidettk- E • t " d" " 
taa yel• ile s~irilmiştlr. Buuya hazırlandıkları.na delalet etmek - ür. Yugoslav Naibi Prens Pol'a da MDJye mu UrU 
pçlriJe• kavv•tlerin Balkanlarda tedir. Reisicumhurun bir mesajmı vere-,. b u a k ş a m A n-
•ır taunm hareketi baprmıya .-. - - - - - - - ıllllt •· (D~s 5 iftd •hifede) 
makte4ir olamı1acaklan isbat e- lbJ.ı.ıu.>.ı.rıR.LWl.U..JLW ' k •d• 
illmiftir. Tua ltlr taarrm için Al- ı • • ara Y 8 gı JY Or 

=:,.:;:::::: Pangaltıda gızlı Muzaffer Akatıahii-
..... RelMll78J'8 ıetirilmif o1a1a • d • kumet merkeainde bir 
•nederta klunı külliai ele Ma· b r r a n ev u e v ı ear _ .....- _ Yqoslav lıudutla· 1 hafta kadar kalacak 
nam ı.irleftill aokta tberiae tü
pt elmun"fhlr. Almanyama mil.1-
tdW Hieft - •lif ft ai,...S tas-
7°' 4qıacla • y ..... ltalTU llar-
.. lne aiiclalaale eylemek '" SelA
alle. P.p .wn.rlM inmek " 
ttal,..a eep.._..de bir sol cenala 
_.nnmal halinde yetişmek ise 
ltuaaD :sın Oba önele Yucoslav· 

1.ua ~mek lstiyecektir Yug~ 
.. .,.. ,..ı •iumı kabul etmeJDit, 
)tftaraf blma11 tercih eylemiı ve 
lltiklilinl her nretle müdafaa ey
li~tinl ilin etmi~tlr. Bu takdir
tle Yqoabvya4an ııeçebilmek için 
hHbetmek lhımdır. Almaayanm 
Bomanyaya ptirdiii kuvvetler 
eaclece Yuıoslav orclannan ma
bvemetini clahl klnmY• Wi ıeJe
miyec~• aire Yugosbvyaya üç 
eepWI Wr taamı ~aJıTlanmall 

(Deffal 5 iftci IGhifede) -

-içeride kumar 07nıyan •ekiz 
erkekle beş kadın bulundu 
pangaltıda 85 numaralı evde 0-1----------ll 

turan Bercuhi Manukyan isminde 
bir kadının evinde kumar O) nattığı 

1 
ve randevuculuk yaptıgı haber a

hnmış ve evvelki gece burası ba- J 

ASKER GÖZILE 
C E P'H EL E.'R 

sılmıştır. içeride 8 erkek ile 5 ka- .•----------11. 
dın yakalanmış, kadınlar muayene-
ye gönderilmiştir. Erkekler hak
kında tahkikat yapılmaktadır. ---oo 

KOORDiNASYON HEYETİ 
TOPLANDI 

Koordinasyon heyeti dün Ba§

nkilinıbi• reislijinde t.plan • 

mıfUr. 

., obruktan 
Sonra 

Bal'd.tyadan •aha Jlltiatalakena 
addetlileıı Tobruğun yirmi dört 
günltik muhaaaradan IOIU'a, ilk 
taarnwla laemen 41nilffileeek bir 
silr'atle 40palf .ı ... ı, :&ibinler4e 
Wr m11U1ma llalinl aklı. Ger~i S. 
tlhkiınlann, kara•an, 41eniaden 
n h.....tan fW41etll '" tah
ripkir Wr •tefe hlaahlaiu •• • 
laakbktır. Ancak mlstalakem Wr 
mevki ılllfllntlWOjü ....... , pek 
tabii elarak mthlafaama .. 41tiJll
alllmai lhuniır. Ba mlWafu 1a
_.,ıa1U••ıtır. 

(Devomı 5 mci ıMi/eb) 
---001----

Varaa ve Burıaza P· 
ce ıemi ılremi1ecek 

Mtmablit Veklleti alikadarlara 
ıönderdili bir emirde, yeni bir e.m
n kadat Bulgaristanın Varna ft 
Burpz limanlarına yalnız cWı -
düzleri gemiledn ~jinl 
~ 

Emniyet müdilrtimUz B. Muzaf
fer Akalın bu akpm A.nkaraya ha
reket edecektir. Emniyet müdür -
lüğüne ait lfler hakkında Dahiliye 
Vekaletile te.>:nas edecek olan B. 
Muzaffer Akalın hük6met merke
zimlıxie bir hafta kalacaktır. 

TEK)ı{1L HIRSIZLIKLARIN 
F .AlLLERİ YAKALANDI 

Evvelki gün 48 saat içinde teh· 
rimizde 23 muhtelif hırsızlık vak
ası olduğunu yazmıştık. Hemeıı 

hepsi küçük sirka~rden ibaret o
lan bu hımzlıklann failleri pek 
kısa bir zam:ın içinde kamilen ya
kalanmışlar ve adliyeye verilmif-
1erdir. Diğer taraftan şehrimizde 
hırsızlıklann artmayıp g~n yıl 

ve aylara nazaran çok azaldığ1 da 
memnuniyetle anl8fıhruttır. .------·, 
==ASKERi==~ - -
TETKiKLER 
A••ı• Oraaıarı 1 

••'"••lan ııma 
IÇbl ............ 

ilet eller? 

Aa.t ~h·--....... ~ ........ 
tetkik ,..... .. ha 
gb lçlaetl .,,... 
•••da oka,_... 

... 
·'""""' 

• 

GôL 
C'SW 

3 .. 
,, 

TO~RUKTA SO-, VAZiYETi GÖSTERiR llARIT A 

Her tarafta elle
rini yukarıya· 
kaldırmış ltalyan ,. 

Başvekil ithalat 
Tacirleri ile Ko
nuşmıya Başladı askerleri 

Bir muh•bir Tob
ruğun nasll zapte
d i 1 d i ğ i n i böyle 

onlatlyor 

Tobruk'ta mü
him miktarda 

esir alındı 
Kahire 23 \A.A.) - BBC: Dün 

gece neşredilen fevkalade tebliğe 
göre, Avustralya kıt'aları dun öğ-

leye eojru Tobru'ka airınişlerdır. 
Hali hazırda ancak Tobruk'un garp 

kısmında bulunan İt:ılyan garni
zonu mukavemet etmektedir. 

İngiliz kuvvetleri durmadan esil' 
almakta ve külliyetli miktarda 
harp malzemesi iğtınam etmekte-

'l>evcım1 5 mcı -1ıiJea) 

MacarM.Mil.· 
tlalaa Nazırı· 
nın ae;yahati 
Nazır Garp cephe· 
sindeki harp aaha· 
larııaı da gezecek 
Budapeşte 23 (A.A.) - Ha

len Almanyayı resmen ziyaret 
etmekte olan Macar mllll mü
dafaa naz.ırı General Bartha 
Alman ricalile görüşmüştür. 

Garp cephesindeki harp mey
danlarını gezdikten 80Jll'8 29 
kanunusani akşamı Berlinde 
bulunacak olan Macar nazırı
nın 30 kinunusamde Macari&
tana döneceği bildirilmelrtedir. 

( KISACA ) 

Dan ltlttl 
Dem iaet Beaiee, .......... 

•akaleRIMle •Tolmıtaa •11 em 
AUeab hr'bl tberin4e 7ni ~lr 
iaklpfua tlöalba aoktuı .ı.c.Jıı. 

tır ... 4iyordu. 

Tokü 4Uıtl, •-.. • uatte. 
Bizim ıaabut arkad .... ita Milli 

Ua1lfUYOnlü ela, stllenlc 
- lloroa ildi, .. • lalttlt. 
Diyerek, ll&ve etti: 

-Art* Afriblla "---... tnecdla •ır ltalyu IM1111Aıu Jek· 
tar ~e lasUia •ta prk .nlan-
11111 4ülnetlatbuf, 4nfinne 
tlmealeri •...-akl tUmealerl " 
un ...... bnetleri ... 1testt1r. 

•• 

~i 
J. 

~ Manifatura, Çay ve Kahve için döviz ve-
'"~ rilmiyecek, memleketin hakiki ihtiyacı ~ 
i 

'"~ olaa eşyayı hükumet hariç-ten getirecek ~ 
Ankaradan bildirildiğine göre 

Br.~-vekilimiz Dr. Refık Sa~dam, 
Mecliste son nutuklarında bıldir
dikleri gibi, muhtelif mınt:ıkalar· 
dan bazı ithalat tacirlerini davet 
ederek kcndilcrile koUUflUIY& baş
lamıştır. 

ilk olarak hmirden iki kanta
riyed, bir demirci, bir ma11ifatu· 
TaCI olmak lİzere dört ithalatçı ile 
bir ihracatçıdan müteşekkil bir 
heyeti kabul ederek kendilerile 
iki buçuk saat görüşmüştür. 

Bu •oriişmede Bafvek limia it. 
laalitçıların nlçbı mal getlnnedlk· 
lerial sormuıtur. Tüccarlar, •il
laasaa 4övb meselealnl ileri dr • 
mitlerdir. 

Maaifatura, ~ay ve kahve ~ 
tlövi:z yerı:cmiyeceii nlqıbnıt

tır. Bqvekillmi:z memleketin ha· 

(ÇERÇEVE) 

Go CllBle 
lfECIP F AZiL IC.ISAJCVRa 

Ankara Radıo pzete
ai ki, Ankara rad1oaunma 
zıddına, ıittikçe daha 
canlı, daha teıirli ye daha 
faydalı bir mahiyet al
maktadır, eneU<i akpm 
aon derecede ebemmi7etll 
üç cümle aarfetti. 

Bu ıifabi ıazeteain roe 
latifi doatumuz Nureddin 
Artam'm aizından Te her 
halde hükCamet çapında 
bir telif hakkı içinden din
lediğimiz çok becerikli bir. 
ıiyui ıöriit terkibinin Uf 
zaviyesi olan bu cümle._.. 
den birinciai: 

(Ballıan det1l.&rlnin 
6a ~6i bir laardeti ..... 
,,.,,. Jeıırıdı~ .,. 
.aJran.tı. 6.leli~lıleri 
,aplıelülü; p,.y ltôılU.. 
la, ,,_;/ "-ehlin ... p 
6i ...ıioeler '*"'ifini 
••erıllİflİr.) 

Bu dimle, Almanlami 
Roma117a buamajmclaa 
cenuba cloiru •iıifec:ekM. 
ri berhansi bir harekete • 
kartı kopacak akaülimeli, 
TGrkiye cephesinden en 
tenfli w en akıllı milıJu
ta prçnelemit bulunu • 
Jor. Bu am•aa kadar, 
sincirindm botanmlf t.ls 
,...., .. brtıııncla ~~ 
aklar ,.~c~· a .. 
tlıran b!ab. yada •• .... ....,.._tek. ... 

kiki ihti) acı olan eıyayı laariçta 
getirecek tüccarlara ber nevi k• 
laylığı göstereceğmı söylemittir. 

Yunan ordusu 
Italyanlardan 

150 esir aldı 
ltatyaa tayyareleri 
Y a •ya köylerini 

bombaladılar 

Atina 23 (AA) - Atma ajana 
bildirıyor: 

Pazartesı ıunü Pirede multecile 
mahallesirıiıı 1taıyan tayyarelerum 

(~sinci 14.ı.:ı.ı.1 

mideye inmekten itGrl 
hiçbir faal tedbire batVDo 
ramıyan ödlek çoculdan 
araamcla, pala ln,ıldanm 
tarihin burchıju ba .-kek 
aai, Witün ıönliimüs 'N 
bilbaua bütün •khm•zle 
alkıılara. 

İkinci cümle, tehlikenin 
dojrudan doiruJa Tirld-
1eyi beclef tutacaiına • 
ir 7'iriitülm ihtimallere 
kartıdır: 

(Tiirlı lıülıüıneti 6iitiha 
ihtimalim eöHniinde ,,._ 
lundcırtaalı orcluanan 61. 
)'iik hu lcumını T ralc~a 
lahfİt etmif ve ic:ap -'• 
bütün tedbirleri almlfhr.) 

Hamdettiiı A 1 1 a b a, 
borçlu oldu~ imana, a
lacakla olduiu tarihe kar
t• berbaqi bir mazeret 
ifadesinden uzak, pmaa 

Te mekin halinde kune
tinin en ütün luTUIUlll 
laaber Teren bu erkek ni
da, laarp patlacla ,.tby .. 
h mih•erin duychtju illı 
bmp ulıpdll'. 

Oçtincü etimle, ....._ 
tepeamde aine tap sitil 
her ,. tamunlıy•: 

(Kalaanı hyaya pp. 
ınd ve ltendiaini lelalıde 
süriilılemelt idiyenler l• 
niyebilir ••• J 

Hakiki aillb '" it lrQ. 
ramanlannın .az planı ...
cak bu noktaya kadar ... 
ı.1-· ~ Ye orada biter. 

Ankara radyo ıazeteei
nin hu 6ç cümlesini, bGW. 
si)nül •e bütün akıl paJl
mızla aelim1apek ..m, .. 
tlndeJia. 



TECRÜBE - . 
OTOBUSl 

Malfun ya, lıtanbulda iıle
mek üzere otobüa aabn alın
ması, bir yıaln hikayesidir. 
Yazıldığına göre, otobüı fab
rikalarından birer nümune ia
teniyor, fabrikalar da, nümu
ne yollamıyorlar, bu yüzden, 
it gecikiyormut! 

Nümune, tecrübe için iste
nir. Halbuki, bir yeni otobüa 
bir iki sefer İstanbul sokak
larında gidip geldi mi, alın, 
rafa koyun! 

iSKAMBiL 

VE TAVLA 

Kahvehanelerde yine tale
beler bulunmUf.. Bu haberi 
veren gazetelerden biri töylo 
diyor: 

aTalebenin taYla Ye iskam
bil oynadığı görüldü.ıt 

Sanki, bu, çok §ayanı hay
ret bir şey mi?. Kahveye gi
den herkea, tavla da oynar, i .. 
kambil de .. Çocuklar, kahve
de bot oturac:U değil p.. 

ÇAY - ~ -
MERAKLISl ' ~ ... 

Baıka bir bavadia serlo't'• 
hası: aGörülmemİ§ bir aalıte
karlıkıt. 

Altındaki havadia ıu: 
a:Piyaaaya zarif kutular İ· 

çinde kaynam11 ve kullaml
Dll§ çay aürüldii> 

Fakat, ben, bu itin ıahte
kirlık olabileceğini zannet • 
miyorum. Bilakis, hayır sahip
leri, çay meraklılarına kolay
lık olsun, diye, çayı kaynabp, 
öyle ıabta çıkarm11lardır. 

' il ç azlığı r 

t tkikl ri 
Sıhhat Vekaleti mü
teıara f e hri m iz dea 

Ankaraya döndü 
Şehrintbxle !etkiler yapan Sıh -

hiye Vekileti müsteşarı Ankaraya 
dönmüştür. Müsteşar hastaneleri de 
dol8§llllş ve şehrin il.aç ihtiy..ıcmı 

ı 
tetkik e~ti.c. Yakında muhtelif 
memleketlerden mühim miktarda 

ilıiç ve müstahzarlar geleceği haber 
alı~ır. Bugün doktorların ver
diği bazı i.IAçları ekseri eczaneler
de yaptmnak mümkün olamamak
tadır. 

Mesela birisi gözü için bir iliç 
aramış ve birçok eczaneleri do~ 
tığı halde yaptıramamıştır. Bu il.Aç 
ve müstahzarlar gelince il.aç buh
ranı azalacaktır. 

Mf1şterek büro 
haricindeki es
naf kongreleri 

Merkezleri Tiirbedeki müşterek 
esnaf cemiyetleri bürosu binaııı ha
ricindeki yerlerde bulunan esnaf 
cemiyetlerinin kongrelerine pazar
tesi günü b•şl•nıldığını yazmıştık. 

Bu zarif kutuların üzerin • 
deki firma ne İmif, biliyor 1 
muunuz?. 

aKorkmadan, çekinmeden.ıt 
Hakikaten, korkmadan, çe

.k.inmedeıı bu aahteki.rlıia yap
mak olur ceaaret değil! 

Merkezleri müşterek esnaf ce
miyetleri binası dahilinde bulunan 
cemiyetlerin kongreleri ise bugün 
başlıyaca.ktır. Üç gün devam ede
cek olan bu kongrelerin ilk gün • 
lerinde çoğunda nizam! ekseriyet 
temin edilemiyerek tehlr karan 
verileceği tahmin edilmektedir. 
Çünkü aza sayısı pek çok ve da
ğınık semtlerde bulunmaktadır. 

Yalnız 48 azası kalan leblebiciler 
cemiyetinin ekseriyet temin ederek 
ilk toplantıda kongresini yapmııaı 
muhtemeldir. 

BCÇÖB llABEBLEB 

DiLENCiNiN 

SERVETi 

Bolvadindo 86 yatında ö
len bir dilencinin arkada bı
raktığı servet dereceıini ga
zetelerde olı::udunuz mu?, 
10601 lira.. Aynca, iki sandık 
dolusu, kıymetli 'l'e nadide Of" 
fal Zanoetmem iri, piyanııo
oun en büyük ikramiyeai, bu 
kadar dolguıı olsun! 

Bu, fevkalide hadise kar
f&aında, fayaIU dikkat bir nok
tayı tetkik etmek lazım: Sa
kın, bu kadın, dilenciler pa
dif&hı olmasın?. 

ViLAYET oe BELEDIYEı * Beledi;r<: sebze halinin bülçeslnt 
tetkike baş!anuftır. HAie ;reni geı.tr 

ltayııakları aranmaktadır. Altdenllı ll

manlaruıdaa ihraç edilen portakal "" 
mandarina 18 günde şehrimize ıeldill 
için çürümekte ve bu yüzden hAli kir
letmektedir. Bunu önlemek için de ted
birler alınmaktadır. 

MAARiF, ONlVERSITE: 
* Memt.eplel'de dünden itibaren hu

w.ıd ııuretıe pui.f müdafaa ~ 
ri:ne bql~tır. Müteaddit mektep.. 
lerde dün yapılan tecrübelerde alAmı 
işareti ders saati esnasında veril.mit ve 
talebeler muallimlerinin nezareti altın
da te!Apız, intizamla •ıtınaklara glrmif
lerdlr. Leyli mekteplerde geceleri 
ele aUmı llareti verilecektir, 

TiCARET ııe SANA.Ylı 

Bombaların 61d 
dflOI çocuklar 

Lond:ra, bu harp içınde en dot
ru tebliğleri veren kaynaktır. 

Çörçil hükumeti, kuvvet veya Uf 
ifade etsiA, her§"yin doğru.•unu 
söylemekte fayda bulmuştur. 

Devletler, vatandaşlara dalına 

açık hesap vermelidir. Vatandaşın 

avutulmasında, aldaWmasında bir 
fayda memul değildir. Yalan, bel

ki, arızi \ir uyu~turma tesiri ya
par. Fakat, hakikatlerin iqası da

kika .. çaldığı vakit, yapacağı t ... 
air ve aklı, korkunç bir infilaktır. 

İngili hükıimet merkezine ya
pılan Alınan hava hücumlarına 

kurban gi<!~n iıısa.nlarm listesi, 
her aybqı, dahili emniyet nezareti 

tarafından bir liste halinde 11eş : 
rcdiliyor. 

Kıinunuovvele a.it zayiat listesi 
de çıktı. Bu listeye nazaran, son 
bir ayda, Londranın uğradığı ha

va taarruı larıııda sivil kurbanla
rın yekıinu 3793 tür. Hastaneye 

kaldırılan yaralılann sayısı 56" 
dür. Ölenleriıl 1691 i erkek, 1434 ii 

kadın ve 521 i henüz on altı ya
pndaa daha küçük m•"WD çocuk
lardır. 

Almanlar, Lcındntya en tUldetli 
hava taarruzlarını eylul iç.inde 

,yapmışlardı. O ay, İngilterenin ;... 
tilisma teşebbüa edilen ve evvel

den tayin edilmiş bulmıan :zaman· 
dı. Fakat, istilinm jmkinpylıjl 

anlaşılmıştı. Eylfil içinde, hava ta
arruzlarına kurban giden Londra

lılarm sayısı 6954 idi. Yine ayni ay 
içinde 104'15 yaralı hastaneye kal
dınlmıştı. 

Eylıil, harp başladığındanberi, 
hava taarrazlannda eıı çok kurban 
verilen ay olmuştu. 

Londranm halini tasavvur edi

yonunoıı:. Biltün b• manzaraya 

rağmen, İngiliz milletinin mıılaı

vemet ve azmi, bir granit halin

dedir. Böyle bir milleti mağUlp et
mek kolay değildir. 

REŞAT FEYZi 

nun takviyesi lçm lmt:ılıanıa alııı.an me.. 
murlardan 20 •1 staj için ııehrimlze g&ı.
denımCKlealrıeı. 

MUTEF ERRIK.: --* <,,;ıvi lhtilwn yaptıt>ndan 2 sene 
sürgünle 500 lira para cezasına mab

kfun olan Ka.m.ik Yusufyan zabıtaca 

aranmaktadır, Zabıta Yusu!yanın An

karada oldu~u te.'bit etmi§, yakalan
ması için telgrafla Ankara. emniyet mU
dürlüğilne müracaat etmi~tir. * İnhisarlar idaresinin memur almak 
üzere açtıi:ı imtihan dün Bahçekapıdü:i 
satıs şubesinde yapılmısp.r. İmtihanlara 
75 kiil girmiştir. * Alaarayda oturan Şevket, Necmi, 
Mahmut ve Ali Lsimlerinde dört geıç 

Çünkü, bu derece aervet, 
hiçbir dilencide görülmüı de
ii}dir. 

* J!cede - satıfı 20 mil:ron kiloyu 
bulmu,tur. Fi)'atlar peyderl>07 yülcsel- bir kadın yüzünden kavga etmı,ler ve 

bıçakla birbirlerini yaralamJilard.ır. Bun 

AHJ1$T RAUF 

Ödemişte bir yaralama 
Ö<'mıilin Itır~ çabpn mü

nevver ba7anlardaıı, na,.,, Toauio ara.. 
lannda çılı:aıı bir müııakqa oeticesin
de arkadall Ba,.... Sab~ muhlell! 

yerleri.Ddell n ... mıa ve Jr.oçnııııtır. 

melı:te müııtahaıl verilen fı;yatlara O,... 
ihtiyatlı davruup hemen ınalııu satına.. 
maktadır, 

* Dün AJnwı7ayıı 150 bin 1ira1ı1< 
tilliln eo bin limhk ı, fındılı: ıooderll

miştir. Yine Almania,ya evvelki gün 

200 bin Ural.ık tutıın ihraç olunmuştur. * ~teredeo lolı:omotı! ve vaı:on al. 
mak: üzere devlet demlı"yollan idaresin
dea. bir bey« ;ralcında Londn:,.a eid&. 
mittir. * ,İst.anbul l"i:rat :Nlilra.kııbe bürosu- . 

Son Telgrafın Edebi Tefrikası: 7 

BILLOR KÖŞK 
BUYÜK AŞK ROr~ANJ 

lardan Ali ve Mehmet yaralan ağır oı.. 
dujundan Ceo:ralıpqa hastanesine kal
d.ınlml,ılardır. 

* Kandıranın Şeyh Bubart kJjyündeıı 
İsmail oğlu İbrahim, 8 çocutunun anaa 
olan kansı Haticeyi kıskançlık netice _ 
•inde öldünnüştür. * Adli.7e meoauplan aı-aıgnclaki yeni 
~in ve terfi listeoi bazırlanmalı:tadı.r. 
Liste şubatın ilk ha!tasında tamam ola.. 
caktır. 

sırada Lemanı ziyaret etmek izni
ni istedi. 

Artık Cemal, sık sık, Cebecinin 
tenha sokağındakı küçük eve ge
liyor, iki yeni ahbap saatlerce baş
başa, şundan bundan, uzun uzun 
konuşuyorlardı. 

Cemal Afifenin derslerine ala -

-- - - ... -· -- -- - - - -

Günün meaele•İ: 1 

1 

vejetalin ve ı t, 
peynir fiatları ı 

Mürakabe komisyonu ve Belediye 
bugün vaziyeti tetkik edecekler 
Son günlerde vejetalin yağı :- f 

mali için hariçten iptidai maddeler 
ithal edilmediğinden şelıriın.izde bu 
nevi yağların miktarı azalffi.l§, ve 
bu vaziyet perakende satışlara da 
tesir etmıştir, Fiat mürakabe ko
misyonu'.! bu yağlara 80 kuruş a
zami satış fiatı tesbit ettiği halde 

Beyoglunda bazı mağazalar veje
talin yağının kilosunu 120 kuruşa 
kadar satmaktadırlar! .. 

Bunlar hakkında takibata geçil
mesi kararlaştırılmşıtır. 

Diğer taraftan et fiatlarırun bir
denbire artması üzerine Belediye 
iktısat . müdürlüğü canlı hayvan 
istihsal merkezlerine müracaat 
ederek hayvnn fiatlarını sormuş -
tur Bu fiatlar geldikten sonra mez
bahadaki satışların normal olup 

olmadığı anla§ılacaktır. Diğer ta
raftan ele mevzu narha kasaplar 
tarafından riayet edilip edilmedi
ği etrafında ameli bir kontrol baş
lamıştır. 

peynirciler tıorzball'!ieroe ve ell.e
rinde bulunan malların kendile • 
rine ait olmayıp müstahsile ait 
bulunduğunu iddia etmişler 11e 

peynir fiatlarının arttırılmasını ta
lep ebm.işlerdir. 

Boğünkil toplanblar 
Peynir tüccarları bir taraftan 

belediye iktısat müdürlii.ğüne mü 
racaat ederek yeni sene peynir nar
hının bugünden tesbit edilmesini 
istemişler, bir takım hesaplar ver
mişlerdir. 

Bir teneke peynirin 54 kilo süt
ten çıktığını, bugün sütün kilosu
nun 9 kuru§la 12 kuruş ı.rasında 

tahavvül ettiğini, ot, saman, kalay, 
teneke, kağıt, maya gibi iptidai 

madde fiatları ile amele, buzhane 
ve nakliye ücretlerinin arttığını, 

bugünkü narh üzerinden istihsal 
mümkün olmadığını ileri sürmii§
lerdir. 

Belediye iktısat müdürlüğü bu
gün peynir tüccarları ile bir top
lantı yapacaktır. Ancak, peynir 
tüccarlarının bu iddiaları varit gö

.rülmemektedir. Fiat mürakabe ko
misyonu da bugün toplanacak ve 

Beyaz peynir tüccarları dün 
mıntaka iktı.ut müdürlüğünde bir 
toplantı yapmışlardır. Belediye ik
tısat müdürü B. Saffet Sezerin de 
hazır bulunduğu bu toplantıda 1 bu mevzuıarı tetkik edecektir. 

c :~~ 
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Esrar kaçakçılı 
yapan bir şebe 

-1 

e 
KİRAZLI KÖYÜNDE BİR BASKIN 

1 

Kakao 
azlığı 

Şehrimizdeki bazı çi
kolata fabrikalara fa
ali7etlerioi tatil ettiler 
Şehrimizdeki bıw çikolata fab

rikaları, hariçten fazla kakao gel
memesi sebebile faali)"'tlerini tatil 
etmişlerdir. Ellerinde bir milı:tar 

stok kakao buluowı birkaç fabri
kanın da yakında faaliyetini azal
tacağı bildirilmektedir. 
Diğer taraftan çikolata imali.tının 
durmaması için hariçten .kakao 

getirilmesi hususunda teşebbüsler 
. yapılmaktadıc. Kapanan fabrika -
1ann kakao gelince yine imalata 
geçecekleri tahmin olunmakta<iır. 

----<><>--

Talebeler balo 
ve danslı yerle
re gidemiyecek 

Talebelerin mektep saatleri ha
ricinde dahi olsa, dans salonlarına 
ve her nevi <hnslı eğlence yerleri
ne, umumi balolara gitmeleri mek
teplerinde dans etmeleri şiddetle 
menedilmiştir. 

Diğer taraftan bazı mekteplerin 
talebelerini bazı hayir müesseseleri 

menfaatine verilen müsamerelere 
iştirake müsaade ettiJtleri görül -
düğünden badema bu fl'kilde mü

saadelerin de verilmemeai dün a-
15.kadarlara ehemmiyetle bildiril
miştir. 

Ali Şirinevai ihtifali 
Eski ve büyük Türk şairlerınden 

Ali Şirinevai için 9 şubatta İstan
bul Üniversitesinde büyük bir 
iht:faı yapılması kararlaştın.rllf· 

tır. Edebiyat fakültesi bu müna
sebetle maruf ressamlanrnızdan B. 
Seydiye Ali Şirinevainin biiyülı: hir 
resmini yaptırtmıştır. 

Eınniyet müdürlüğü kaçakçılık 

bürosu memurları esrar kaçakçı
lığı yapan büyük bir şebekeyi ya
kalamağa muvaffak olmuştur. 

Kaçakçılı.k şubesi memurları, 

Kadirgada Şehsuvar mahallesinde 
Cinci çıkmazında 48 numaralı evde 

oturan Hikmetin esrar kullandığı
nı haber almışlar ve yaptıkları ta
kiplerden sonra eve ıini bir baskın 
yaparak üç parça esrar bulmu~ 

!ardır. Hikmet CJırarlan Sultanah
mette İshakpaşa mahallesinde 39 
numarada oturan Nuri ve metresi 
Lemandan al<lığını söylemi~, bun
lardan işaretli paralarla 150 gram 
esrar alırken cürmümeşhut yapıl

mıştr. 

Mediha; Şebekenin esrarları te
min ettiği asıl membaı itiraf e~ ~~ 
ve esrarları Yalovnnın Kirazlı kö- ~ 
yünde Ahmedin kansı Hüsniyeden 
aldıklarını söylemiıjtir. Derhal kö
ye gidilerek Hüsniynin evi basıl
mış ve burada da 20 kilo esrar bu
lunmuştur. Şebeke hakkında tah
kikat bitirilmiştir. Bugün hepsi 
adliyeye verileceklerdir. 

~itan Az~~ 
fA' Na s ı l ::-:1 ·~ 
ıuldürüldü ?\ ': 

:~ 
Bu Büyük Eserin Müellifi i! 
Tarihi Vesikalara Daya· ~~ 

narak İddia Ediyor: ! 

Bu iki kaçakçı da Beşiktaşta o
turan İsmail isminde birinin esrar 

satıcılığı yaptığı ve kendilerinio 
bundan aldık.4.rını itiraf etmiş -
lerdir. Bunun üzerine !smailin evi · 
basılmış, üç torba esrar ile ayrıca 
kağıtlara sarılı iki ltilo esrar daha 
bulunmuştur. Bundan bıışka yine 

şebeke efradından Mediha i&minde 
bir .kadın da Taşkışla caddesinde 
26 numaralı evinde arama yapıla
rak burada da iki bavul içinde 18 

kilo esrar :neyd)lll.i!. çıkanlm.ıstır. 

hayrandı, genç kadını deli gibi se
viyordu. 

Mekteplerin açılma zamanı Afi
feyi İs tan bula götürdü. Vedalaş -
maları çok hazin oldu. Afife anne
sinin boynuna sarıldı: 

- Anneciğim dedi, çok yalnız 
kaldın ... Cemal Beyle evlensene ... 

Otobüsler gittikçe azalıyor 

Şehir dahilinde muhtelif semt
ler arasında işleyen otobüsler çok 
azalmıştır. Evvelce işine çabuk git

mek istiyen kimseler otobüsten is
tifade ederlerdı. Şimdi yarım saat 
fasıla il<! işleyen otobüslerden is
tifade imkanı kalmamıştır. Maçka 
ve Cihangir hatlarının da yakında 
lağvedileceği s(iylenmektedir. 

Yeni Araba vapurlanntn 
tecriibeııı 

Havuzlarda yapılınalrta olall a
raba vapurlarının inşa.atı bitmek 
üzeredir. Bugünlerde vapurlar fen 
heyetleri huzurunda tecrübe edi
leceklerdir. D ığer bazı vapurlann 
araba vapuru haline getirilme&' 
için tetkikler yapılmaktadır. 

tün bütün harap edecekti; hıçkı
rarak ağlamağa başladı. Bu gibi 
ruh haletleri sırasında göz yaşı 
daima tehlikelidir, kendini müda
faa etmek istiyen kadını zayıf dü
şürür ve dt4mana teselli etmek 
:fınatını verir. 

~ 
SUL.TA AZiZ ' 

iNTiHAR 

ETME~i ı Ş Ti ~ f ~ 

Bu feci cinayette Seras
ker Pa§anın rolü ve bir 
kadın parmağı vardır! 

• 
8u gmel tefrikaya, 

~ 
{.omartesi gününden ~ 

itibar.-n baelıvoroz 

• 
iKDAM 
Sütunlarında Takip 

Edeceksiniz. ~ 

dip kızını aldığı zaman, Afifenin 
bir şeyler soran duru bakışların -
dan gözlerini kaçırmak mecbu -
riyetini hissetmedi. Fakat Afifeyi 
tekrar mektebe bırakıp Ankaraya 
döndükten sonra mukavemeti ta
mamile kırıldı ve kendini artık 

sabrı tükenen Cemalin kollarına 

Vişi muamması çözüleeeil 
de gittikçe d3ha. esrarenğİI 
mahiy~t anetmektedir. Alil 
dan beri, l:ıg' liz k•) ı>akla 
gelen haberler, Vişi hiik:·.-c- ., 
daimi Alman tazyiki altlJld• 
!ermektedir .Bu tazyıkin b 
Vi.şi hükumetini İnı;iltereyc 
p muharebe için kazanmak 
Alınan kaynakları Vişi b 

metinin va.z.iyeti hakkında s 
ketumiyet muhafaza etmek 
!er. Yalnız arasıra Alman 
nüşünü aksettiren bazı f 
kaynakları ve bunlar arasın 
ris radyosu, Vi.şideki Alman 
tarlarına tehditler sa\'urnı• 

dırlar. Bundan Vi~inin. .4. 
yayı memnun edemediği an 
yor. 
Diğer taraftan Vişini!l k 

daha ketwndur. Bugüne kad 
manya ile münasebetlerini İ 
den yalnız Petenin bir söziİ 
dır: H.ahrlardadır ki geçen 
harda Bitler ile yaptığı gör 
den sonra llareşal Peten, 
sa ile Almanya arasında işb 
ne tuaf:ar o!doğunu bil · 
Fakat anlaşılıyor ki bu işb' 
den iki tarabn anladığı mJ~IMli 
rlbirine uymamaktadır. V• 
hükumetile Almanya aras 
ihtiliJın haki.ki sebebi bu o 
rektir. 

Bütün emareler, A1maa t8fı11el• 
nin gittikçe artacağına deliJllllrlııii 

mektedir. Afrikaclaki bez' 
sonra İtalyaoın Fransı.:ı m,.· "':ll:ıat 
lekeleri üzerindeki iddiaları 

hafiflemİ§ olacaktır. Esale• 
ver politikasıDlll ve mihver 
jisiııiıı idareı;i artık Alm 
e1:,.ine intikal etmiştir. 

ile anlaıpnak için Almanya 
ya hesabıııa fed.akirlı.kta 
bilir. 

Diier taraftan İngillereadl 
kavemeti ve İtalylllllll mağl 
Fransaoın paha!llll.t arttır11111111• 

Fransanın meolaati ,şüpheaİJI 

disine büyü.lı: fayda temin ---· 
gili:ı mukavemetini :ı:ayıfla,ı.llP"~ 
cek herha.ıı&i bir harekeUdl 

kinmektedir. Fakat bunu 
ken, Almanyaoın dü,manlı 
zerine celbetmek de tehlikeli 
reket olu. Bu hale göre, -•~ 
mümkün olduğu kadar 
maslahat siyaseti tak.ip edec 
Fakat vaziyet idare edile 

Almanya ile birlikte yürillJlll•ı-ı 

yahut da Almanyaya karşı b 
etmek şıklarından birini 
karşısıııda kalırsa, araba Vi.fl 
küıneti ne yapacaktır!. 

Filhakika Fran..a Almatı 

karşı yürüyerek bu hale gel 
.kuvvetli bir Almanyanın d 

lığından kaçınmsk ister. F 
nutulmamalıdır ki Frama 

katte iki kısımdır: Biri Av 
çinde ,ikincisi Avrupa dıpıııil-
rupa içindeki Fransa Alnı.ııR:I 

karşı hassas olduğu gibi, A. 
dışındaki Fransa da lnıı!iP 

kartı hassastır. İngiltere t' 
rikada ve .ı-izlerin ötesi d' 
hiş bir kunet olduğun• 
miştir. Bir defa İııgiltenı ile 
tikte yürüyüp de lat'11 

mağluu olan Frall511nın, bir 
Almanya ile birlikte yü~ 
giltere ile karşılaşması ve 

nın haline bakılacak olıuu. 
bir mağlllbiyeti göze alm..., 
ve mantığa sığar bir iş olaııı ... 
te Vişi hükıiınetin.in mnaınııı" 

görü.nen hali, karş.ılaımakı-

r 

SELAMI 

BiRiNCi KISJM 

iZZET kadar oluyordu. Kızın itimadını ka- Ben kıskanmam! .. 
Neye uğradığını şaşıran Cemal 

Lemanın yanına oturdu ve onu 
teselliye başladı. Bir kadın te -
selli edilirken, elleri okşanır, sıkı
lır ve bu el sıkışlamalar lüzumun
dan fazla uzun sürer. Bu basit in
sani tezahürler pek çabuk ethlikeli 
okşayışlar şeklini alır. 

lunduğu lıu cidde:ı nazik v 
attı. ten doğmaktadm. 

-2-
- Affodcrsini.z.. Onu çok seve

rim, o da bu sevg den şımarı -
yor Babasını öldü bJir. Babası -
nın muhabbetini de bana verdi. 
Ona babasttl:ğını anlat .adım. 

Bu sôzler Cemali he~·ecanlan -
dırdı, kendi çocukluğunu düşün-
dü. 

- Şnnartıruz dedi, n ekadar şı
mart.o ·uz az:tır. Şefkatle, nıu'ıab

lıctk buyüıen çoc, 1 ~ me:.'utt.u:r. 
Çocu Jukarl 'l ,a ana şefkati gör -
m~ olanlar, ômürlerinin sonuna 

kadar bu şefkatin h:ıraretini içle
rinde duyarlar. 

Bu sözler, söyliyenin şefkat ve 
muhabbetten malını.ın büyüdüğü

nü ihsas ve ima ediyordu. Bu yan 
itiraf üzerine Leman bir iki su,al 

sordu, Cemal çocukluğundan söz 
açtL Leman müteessir oldu. Ce -
mal gitmek üzere kalktı. Artık a
ralarında gayri ihtiyari bir sami
miyet teessfuı etmişti. 

On beş gün sonra Cemal tekrar 
geldi, Lemma para getirdi. Bu se
fer daha az resın1 konuştular, ya
vaş yav8f dost oluyorlardı. Cemal 
bir hayli tereddütten sonra, arada 

• 

zanmış, kendisini sevdirmiştir, A
fife Cemale ısınmıştı . Leman buna 
memnun oluyor, bir iki ay sonra 
kmndan ayrılacağını düşünerek 

göğüs geçiriyordu. Daha şimdiden 
gözleri yaşarırken, Cemal ile bera
ber kızından bahsedebileceğini dü
şünüp teselli buluyordu. 

Zaman geçtikçe, Leman Cemale 
biraz daha bağlanıyordu. Kocasın
da bulamadığı hisleri Cemalde bu
luyor, ona karşı henüz bir aşk gibi 
hissetmemekle beraber, araların
dalô samimiyetin basit bir arka -
dıışlıktan ibaret olmadığını da an
lıyordu. 

Cemale gelince, o Lemana kör 

Leman başını çevirdi, kulakla
rına kadar kızardı ve kızını sıkı 
sıkı öptü. 

Ankaraya pek bitkin bir halde 
döndü. Afifenin son sözleri kalbi
nin duygularını meydana çıkar -
mış, hi.ss!yatına tercüman olmuştu. 
Cemalin gönlünde tuttuğu yerin 
azame.ini .drak ediyor, onunla yüı: 
yüze gelmekten, başbaşa kalmak
tan korkuyordu. 

Ertesi gün Cemal gelince, Lemanl 
çok ciddi davrandı ve artık gel -
memesinin lazım olduğunu anlat
mak istedi; fakat muvaffak ola • 

Cemal gittikten sonra Lemarun 
mukavemeti erimişti, Cemal ile 
artık görüşmemek karan suya düt
müştü. 

Cemal kadını sık sık ziyarette 
devam ediyor ve her seferinde 
tehlike artıyor, iki iişılı: ateşle oy
nuyor, içlerini yakan alevi körük
lüyorlardı. 

madı; Afıfeden ayrıld1ktan sonra Leman buna rağmen nefsile ~ 
Cemalden de uzak kalmak onu bü- mfu:adele ett:i; tatilde İstanbula ,ı.. 

Mütekabil aşkın zevki ikisinin de _ _ _ __ 

gözlerim karar.tmıştı; etraflarını ,..._-ı>-----------.ıı 
görmüyorlardı.; onlar dünyayı u
nutmuş olduklarından dünya da 

onları unuttu sanıyOTlardı. Bera
ber yıışadıklarını kimse farketıni

yecek sanıyorlardı. Sanıyorlardı ki, 
onlarla hiç kiın.o;e meşgul değildir. 

Bu dünyada gizli ne kalır? 

Aşkın çiçeği çok kuvvetli kokar 
ve bu koku her tarafa yayılır. Se
vişıneğe başladıklarının üzerinden 

bir sene geçmemişti ki, Lemanla 

Cemal her hareketlerinin gözlen

d$ni, bütün iarudıklarının ağzın-
(Devamı nr> . 

Eminönü Halkevinden: 
Bugün saat 18 de kütüph 

yayın şubesi komitemiz reis 
met Turhan Dağlıoğlu taraf 
(Münif paşa) hakkında bir 
ferans \'Crilecektir. 

27/1/1941 pazartesi günü 
de Evimiz ingllizce muawıııi 
Oran tarafından (Cervantes 
Kişot) mevzuunda bir J<ofl 
verilecektir. Davetiye 



Uzak Şarkta yeni bir -
eele: Siyamlılar seçen -
fer Almanlara kal'fı müt
tefilderin davaama hizmet 
etmiılerdi. Bu seferki 
haı-pte kendilerinden bah
sedi.lmit oluyor. 

,,_.ıır ... ~ı TETKiKLER~ l 
nası ür insanlar 

emlekcti •• 

'llhteldrler Ustesı 
Eovelki pnka gazeteler, 

ihtikar ııııçile adliyeye verilen 

Alman Ordusu 
Balkanlan istila 

[ecr~i . AıJ ILEllAL stJl'fJllAR 1 
enğ!J ktaki 

larla münasebatıa ilerlemai, mem- bir ıııra ticarethanenin iami- ı"çı"n l b 
lekette İngili:ı ve Fraıwz dilleri- 1 nası are-

AILJ ıvrupa harbiııin U~ ıar dı . 

8 rıP da ~ 
lcri ne vakittenberı ken m 

. eğe başlamtttı. Avrupa 
ıiJll ' run maj:"lılbiyeti üzerine 

tında . . ._,.. :ıiyet 
0 )·laruula Hındıçuuue V8 

f, 
[ıc i. Şimdi Siyaıu ile FraDH 

revc 
• 1 ihtilat çıktı. 

aktır· ....._ ccaabu prüinde bıa-
şi JıU . u;-di,.;ni ile !\tala-

l~ Sıyam ....,. ...- · 
Oa .. arımadalarıua uunmıı ilJ 

,kt bb m · . ldinr kilometre mura aı 
n ::: liifuıded.ir. Nüfusu da t 
fr 3811 bia küsur tutmaktadll'. 

aevidl Siyam içiA aynca 
·yet nrdirmektedir. Bir 

tan Siyam körleıı.i ile Çin de
di&cr taraftan da Bahrimu-

anl• bir sahil bulunmak· 
I' Gaipte İngilldcriıı elindeki 

keP • • iı. coDapta ııea• İnııi-
kadar .ı..t MalaP btikfunetleri-

i iıal olall Siyam ll<!Ç81 ama-

öıü • 7- _. İngiltere ile lıir 
n ~ .Joede a.tcletmipi. Şarkta da 
gör~ ız1ar dmdeki Hiııdiçini ile 
n, f eldup i~ Fnınııa bü"
işbi ~ ile de bir aıaaltedeıri vardı. 
ciirJll'l.;t vakit çıka• ılatiWlar daha 
birlİft" aukueleHırl <le lnılledi_I ~ 

maıı• ilkin Siyıunhlar keııdilerııu 

Ve Jr .. ftkit .m"'°".'ua olabHec.e~ 
a;ııı' gonnemifleniir. Kendileruu 
oJsll 1 ki bir ıaevcml!7et &ahilıi, 

ı men büyük kamniennden 
~ larak biliyorl8". Onıın içıa 
Jalel arı varılır. Kaç aAl' luıDıfll
i":el ,e fi<Wet~. mucadele&er etın.İf 

ıniiSl"• soyliy- Sı,.amlılana 
arı tıı: ma6allan da nesi.idea •-

n ıİ, ıştir. l\1illetler arasıııda 
r .~ cereyanlar olduğu ııibl bil 
aJJY" f lana çok ılebı ıimaldea ce
fr-'• ıniş tar:wıda olması da ?" 
a ııı' dikkattir. Siyamlılar da AB
bnl.-ı'a yııkanJuıacLw apğıya in-

' rivayete göre Tibetleo C~ 
denize çıluııl§lardır. Bugına 

oiifu51lDU te kil edeııle.r 
ı. __ ,,.. ı..rı,ıl<lll'. Malayalılar, 8ır-

iJ) War, Hintli ve Çinliler de 
.,dtll • Likin .. ı1 Siyuılılar kea-
ısıfı · Avnıpa\ılarca oTüi'. fek

tıeıı YBt<ılan bir ll'ktaa pldikle
yaP" ylüyorlar, bununla iftiluır 
·ııı• lar. Memleketlerine •Mu -

Iı~ bıı ib tli:rerilır ki yine A vra
eh tettlime etti;ine ciin 
~.ıl · aıılımn mnaleketi• d~ • 

1 ~ uyormq. Elmacık kernik-
ec< ,ııiyall pzlü, seytiıl reak-
nıt'I Siyamlı zeki ve çalışkan· 
··nıel-.rlocburi ..ıtcrlik ruıulü ile Si
batl'jn 3 blordusu, 1 süvari alayı 

· ter"· ııöylettiyor. Daimi surette 
işi ı; • Jri_iıı.iıı ailih altmıla lıulun· 

nu Avrupalılar yuıyorda. 
oııf 1 bu miktar belki daha art

a " u ı.r. Siyamın oahil müu • 
ını~ ·ı . il ltir .. ~ ı• malı na. eemı en e 
ıı:ı ır tayyaresi de ·nrdıt · Y nal 
ak'~ ı az olmakla beraber Siyam· 
bil' , bllnları kullanma ·ı öğren
ruıı' 

1 
ırorluk çelı:medigiııi, dikkat 

.ıa.> ıaret iıtiyen her tfi yapabil-
,.J A<rnıpalılar da gi;nnıiştiır. 
~J. · nd Çatalengkom Rama· 

. ıeJ c;a dl!JI 1910 senffine kadar 
Iİ d vri Sinm tarihinde e

''.,/ ,ıvt'tl<' kıyı!f'dilmcktedir. Av· 
~1 1 i. rla müc dele •onra yine on-

e ~ 
ri" EBİ RO!UAN: 31 

del' 

ni rtef"eltiler. Ba liateye göz nin yayılmaSI gibi faaliyetler bu 
tlevir«e baflamııt.ır. Uüküm.ıar atanlar görmüılerdir ki, ban· k e t e d e r ? 
lıiıızat ÇGk seyahat etmiş Hiadis • lar, lstanbulun en büyük ve 
tanı görmüş, Cavaya gitmi~ A't'- tanınmıı müe.,ueleridir. ln
rupayı dolaŞDUfll. Avrupadan da 1a11a hüzün çöküyor. 
birçok müteh..,,.. getirtmi ti. Me- Artık anla,ılan ıudur ki, 
arif ilerlemiştir. tıO da onun iil - cidden ıidaelle hwediimiye 
mesile yerine g~en eğlu altınn ba§!anan hayat pahalılıiının 
Vadvud Kama ~ in iltere<le ta1t- •amilleri arasında, dünyanın fev
ıoil ı:önnüt ltrr gea(ti. Geçen sefer kalcide vaziyeti, Avrupa har
Siyam .ıa müttefiklerle beraber bi ve •aire ile beraber ihtikar.. 
Almaııyaya br,ı umumi harbe ka- d . d Jh ·L - dal b d k 

L . d a var rr. t1Rar u a rı.,•uıuştı. O zaman mgiltereye 08t-
luğuna filen de göstermi' olan Si- •almı§tır. Büyük ticarethane. 
yam kralı Y"ll ileride olrrutdıtı ler, cLükn ma.kesi altında 
halde 925 de vefat e!miJ tahta J.ar. daha büyük ihtikarı yapmak
d~ yedinci Pracadijok Rama g~ tadırlar. 

111 iştir. Yedinci Bama Siyamın tab- Muhtekir, artık ender bir 
tıaıı çıktıktaıı bir miiddet •onra da tip deiil, her 11ün 11ördıiiü • 
meşrutiyrt iliın edilmi<jtir. Siya- müz, ra•tladıiunı:ı: mebzul 
IDlll .. ııa ziyade d•bill olan işleri miktarda bir takun yılanlar
üzerill<le bahai uzatmığ-a lilz1ua 

dır. Bu yılanları /wynumcudtı yok. Siyam bugünkil Avrupa bar· 
binde de kendini unutturma ol- ~•liyoru:ı: Çoiunun yıu:une 
:ınııdı. Aa:r-ın ora ında hundan doıt nazarla bakıyor, elini 
sonra nfll« olacağı daha merak ıııkıyorra. . 
edilecek. l hiikiır, artılr o hal.e gelmif-

Ciğerlerimizden 
biç haberimiz 

var mı? 
İnMtll vücudünilıt bcrşeyden zi

yade mulıtaç olduğu havayı biıı 

ba§lıca ciğerlerimizden alırıs. Ha
va ı.umumıudan girince, ı:öğsü

müz ı:eni§ler. KUçult, elastiki .ke
•olerden mürekkep <>lan ciğere gi

rer, bu keselerın üçle iki kısmı 

kaa damarlarından müteşekkildir. 

Bu damarların ihtiva ettiiı kan 
insan vücudüııde.kı ı..ııua üçte 
bin kadardır. 

Nef~> aldığımu ııamaıı, havadaki 
oksıJenın bir kısmı bu ılamarlar
daıı geç r, kana \' ıl olunca vü -
cudümiU<l.e ı .... diif ettiti karbon· 
la birleşerek, hamuı karboııu leş· 
kil eder Ocaklarda <>lduğu gibi de 
hararet hıwl olur. Bu ihtira.k se

l>el>ile ..,ücudiimüzün harareti mu· 
tedil fakat daimıdır. 

ne'deoimizin her l'Oktasında bu· 
sule gelen bamızı karbon yine kaa 
ile ciğerlere ıelir ve ı:üıj'sümüz 
darlaJınca dışarıya çıkar. 

Demek ki biz havadan oksijen 
ahr, .karbonlu hamızı geri veririz. 

Şunu da unutmamalıdır ki, ayni 
zamanda karbonlu lıaınızla her 
teneffü.ste 3410 craın Sil buharı de
federiz. Bu buhar, kı~ın ba'8n su 
damlaı;ı baline bile gelir. Bu su da 
vücudilıııiirü te~kil eden wıımr • 
!ardan biri olan iılrojen ile tenef
fUo ettiğimiz uman, vücudiimüze 
cirea obijenin birJf!şıne&indcn ha

lli olur. 
Acaba yaşıyabilmek lçia ne ka

dar ha\'Dy~ muhtadz? . 
Tecrübe ile hesap ve tavin olun

muştur ki, gençler dakikada 14 
ili ıs dakika teneffüs ederler. Bu, 
~nıle 10,008 d~fa demektir. Her
go,;üs kabarmasnda içerimi7e va-

.( Deramı 6 fflCt ırayfada) 

tir ki, bu hareketi yapmak Q.. 
deUı mübahtrr. /htiı'.ôr yapma
yan satıcı, mulektaılarının 
yanında, nerede ise, mahcup 
vaziyete dü,ecek. 

Yok .. Bu, böyle devam et· 
memelidir. Bir takım mua
mele ve lormalitelerin müaa· 
maha aiizgecinden, nu.ıhtekir 
denen yılanları kaçırmadan 

e:zmeliyiz. 
BURHAN CEVAT 

Emzirme bah i 
-3-

B!r an. çocuiuna dui11rduklan. 
-~. memelerinde Ait peyda 
ohu. Bu sut a.noa.k. cSUl barare
tı. d<ıilleıı .........ıa boU"'fll'. Boa 
..- .,. doturduklan 36 W. H 

saat sonra voka.a l'eiJr, 

Fa&..ı ı:owi'>I 9'11 ~
lnt'-. lMı kadar lld<lelmelt le 
dol;nı def!ldir. Ana l'<)cujımu do- ı 
turdııklao .. ııra, tı.ı lio aal Lltı
rah&te bır..ıtıı..aı.. Lilın ...ı r.ı. 

-nl ~- l"OCuill be7hıt
de 1_....ıaia .ı-nır. Süt se&- ı 

~. m.em.ealn cocuia verUm.ez.
den evvel, ucwum biram t*.erU 
ıu Ue ıalatılm.ıw fa1clalıd.ır. 

Emzirme eanaamd.a ana, kaııea

iuıa. aldıj ı çocaiUDG bu.nuuulaa 
kola11*.I& net aJmı.asuıa mu.a
it blr vaziyeUe lutla.l.l.ıdır. Bunwı 

14:ilil oocujun yllliuıli 1&mam:te 
meDU'ye kapa.cm~ıp, bln.z açık 

latm..lt ıı.ıı.a ed..,.. Onun ielıı a.. 
naauı oturmu.t oıctuiu halde ,o .. 
cuiu.nu em7iı•masJ, dlaer vaziyet- ı 

~.nka !yldır. Aı. b<r enulrı,,le 

memeainhı .uı.wı dt miınavc-~ 

Ue vermeli, Biriocl bir defa dıie
riai bir b:Mf.lu ckla lçbı ı.aJdama
lıdır. Cünltu bir memenin için· 

drlll sili, ç0<uju be.olemi7t lttfıı-

1t& et.me:ı. 

C.'ocuta oe Jr.ad,,r ut vtnntU' 
8'1Jlu da y:uı.u Ja.Dr.afı.z. 

Almanyanın Romanyada talışit 
ettigı kuvvetler, Arnavutluk cep
hetiınd~ Alman ti.ıroenl~rı görül-

medikçe, Alman ordu.sunı.n Bal
kanları ı..; tıJa edeceğine delalet ~t-

mez. Geçilmesi müşl:ul olan (Tu
na) nehrıni ve Balkan siloilcsı ge

çitlerinı gerilerinden tehdit ede
rek düşiırmek v~ (Seliınıg) e ve 

Yunanistana daha kestirme ısti- J 
kametlerden iruuek imktını var -

ken, Alınan ordusunun yalnız şi· 
maiden (Tuna) sahillerinden ve 

(Tuna) müdafaa ceplıesınin yan 
ve gerisi i.stikametıni tehd:t eden 

Bulgaristan cenup Dobrucası iıı

tıkametinden büyük ve gen~ bir ) 
cephe taarruzunu beklemek, sev
kulceyş kaidelerıne uygun olnu-

yan halalı bı:r d~üncedir. ı 

Almanya Balkanları istilaya ka
rar verdiği zaman, Alman ordu - 1 

!arının harici hat üzerinde ve ıki 

cepheden harekete geçmesi doğru 
olur. Birinci cephe, Tuna şimali ve 

cenubi Dobruca; lkınci cephe Yu
goslavya ile Bulgarı.st~nın gerile-

rini tehdit eden ve Ege denizine 
en kı.sa yoldan inilmesınc y/lrıyan 
Arnavutluk cephesidir. 

Şimalden, Tuna şimali ve cenu
bi Dobruca cephesinden tenup ls

tikametinde taarruz için, Roanaıı· 
ya<la bulunan 7-8 Alınan tümeni 
kafi değildir. Arnavut14k cephe

sinde de (Tisalya) üzerinden ( e
lanik) ve (Atina) istikametinde 
taarruz için evvela Arnavutlukta 
Yunan taarruzunu durdurarak 

bir yığınak meydana getirmek ı··.ıp 
eder. Bunun için de hiç olmazsa 

Adriyalik havzasında deniz vv ha
va hılkimiyeti tesisine lüzum var
dır. 

Arnavutlulı: ce:phesindıı harp i
çin Alman tümenlerinin uzunca 

bir kara ve deniz nıı.kliyatı ır.üş
külıi.tına maruz kalacakları şüp

hesizdir. Fakat Balkanları isti.U 
etmek için, Arnavutluk cephesi 

se<Vkulccyş ·bakunından asla ih
mal edilemez. Alınan b~kuman -
dan lığ~ Balk anlan ıstiliıy a karar 

verdiği gün bu nakliyat müşkıi· 
!atını göze aıacak ve şimalden ta

arruz ederken, Arnavutluk c~p

ehsinden de (Seliınik) ve (Atina) 
istikametlerinde taarruza geçmek 
içm her •urlu fedakiirlıgı yapa
caktır 

Almanyarun Rnınanyadaki kuv
vet tah§idatından, Alman ordu • 
sunun Bogazları geçerek, Anadolu, 
Suriye ve Fıli.stın toprakların, a
şarak Mısıra yıirümesı şeklinde 

·p ~ .., 

·~ıf 
'ı'f." 

n de Sev ece . / n. 
Garip şe • 'aıi~eye llumideye 

çok güvenı oruın. O ılarn gıiven
cinıin «idışıınde bü~ uk ııa)'ı oldu. 
••a1utt, Necıbın gnlı da affedilmez 
'i") Şehvet, insanları hır anlık 

içııı bile olsa deli t.'tlebilıyor. ila
hi Ncl~P le gal ba Jeli oldu. Gi;. 

1 
zel çocuk, genç ocuk. şırın •e ca
na yakın çocuk l'akal, bütUn bun
lar bir delik nlı u ilk gör iti 
kadına aşk ilan etme!< için ) eter 
sebep de.;ıldir .Bu rürcti kendi<ın· 
de na ıl buldu• .. llilııııyorıım. Bil· 1 

mcdiğim kadnr dü ıineml orum 
da. Ben Naciyo ile portakallıklan 
dolaşırken o da benimle btraberdi. 
Esrner, yanık yiiziinUn süsu gibi 

uzun siyah kirpılılcrınin altında 

l>oıı.cuk boncuk duran k1',J k1''11 
göderinı biç göılerınulen ayı.mu
.,.,:, arada bir bııwı: 

Lübııanın hayatiyetinden bahse
diyor, bir haCta önce Se) ahatten 
di>ndiıgünü soyliı) ordu. Hattii, bir 
aralık: 

- Mutlaka Lübııan'ı grirnı li i
niz. Or.ı~·ı görmeden, orada seya .. 
hat etmeden Surıyeye gelmiş ol
ma o hıç bir dcğcrıııi muhafaza 
edemez.siniz ... 

' ,r 
Si• ~ Yazan : t f EM IZZEl ENICE 

-~j. ;f 
ı· " 'e.. Yazdı !arına &'Ol ı::c:z· 
~' ~ u. 

.ıb 
' .roman okıı) orum. Soıı on 
çuııle ı.e kadar rom'1JI Ya· 

h . 
a emen hep ıııi okudum. 
• kahraıuan tanıdım. Erkek, 
Eu kadınlardan hangisinin 1 
dtındayını, haugiııine bel"zİ· 
?. Bunu bilıniyoruın. Fa -
ııhıtkkak ki ben de, Salih de 
de birer roman kahramam 

. tiııleriz. Bir in•anın kendi 
~ne bllılu siiylemeai tuhaftır. 
ay.ıı. ne tuhallıklar ur 

flllüp &epyorus, Yalı ut ta 
".ütüa cıddiliğiJ&IW1ı kabul 
ta. 

Ded m , ı ı ıı nuııla h•raber ı:it
tirn!. Bunu bıle bu dakıkadu kav
rnıruş d ğı un. O baruı: 

_ Uala burada) ız 
U digi vııkit n~d"'1 ••- hangi 

maksat ugruna: 
_ Gidiyoruz •. 
Dediru yerimden fırladım ve .• 

sokaga ;ıı.ıını. Onu da bı~~· ." 
rum. Bu bir blnir nöbdi mıydi, ~ 
ihtiras humması mıydı, yokslı bil' 

.. ili b-lugu· nnu ifadesi miydi? .. gon v< . • 
Hiç birini bilmiyorum. Bıldlğim 
tek JeY, fena yaptıı:tmdır. Bunu 

itiraf etmeliyim. Ger kten fena 

" 

d. Gitme- 1 
yaptım. Gitmeme Y 1111• 

sevdim hem eve ıeç kalıruyıc:a.k, 
h~ de Bal.il ~edıı h~isNi olJuı
>·acakQ.! 

_ Ah haııuneleııdı, Lühnllll'ı 

görseai•·-
Diyor, Llibl>an iılemlerind a, 

Lübnnnın tabii gınrlliklcrindcn, 

harbin ı: tircl :!i adalete rağnıen 

Dı~·e de ısrarlı bir sey.ıhat tav
siycsınde bulundu. 

emekten sonra idi. Nafiye, 
Hoınıde ve daha bir çok ı:en~ kız

lar, hcpımiz bır arada koOl.l§U)or, 
gülüşüyor, ~atkılar söylıiyorduk. 

İhtiyarlar da araınızda ıdi. Htle, 
N aciyen.in teyzeııC 

- Kızım. Bir t.ıanbul ~rkıın 
söyle.. 

Diye tutturdu. 'ariayı seviyo
rum ve.. s<i)liıyorum Bilmem...,_ 
sim güzel mi?. Oinliyenler beğe
niyorlar. Belki şarla söyleme.em 
ve sıkıldığım vakitler içlıui kemi
re& ııtırap ) uma.klanııı han~cre
mııı heye aııile bopltmaüJU dün- 1 

ıhti:ınaller çıkarm&k, zamanımızın 

oeW<ulcey§ ölçii.leriııe sığıwyan 

garip hayallerdir. 

Alman ordulan, Balkanlan istill 
için yalnız Tuna şimalindeıı ve ce

nubi Dobricadan taarruza ge.,-erse, 
Alınan g •ncl kurmaylığı hata et

miş olur. Fakat o bugüne kadar 
böyle bir hata yııpmJf değildır 

Yalnız cepheden taarruz. yılc! ım 

harbi es.ıslarile .telif edilemez. Ho

landaya yaptıgı c:eph~n taarruzu 
bile havadan paraşut kıt'alarının 

yaptığı yan ve geri taarruzile \a • 
manıladı. Polonya ordularını §i -

malden ve cenuptan luskaçladı. 
Belçikayı, uzun cepheyı yararak 

kuşattı. (Majıno) nun gerisine du
şerek sukut ettirdı. Balkan istilası 
için de ayni 116ulde hareket e<foceği 

şüphesizdir. 

Fakat, Balkan milletleri -

nin takriben 100 tıimen olan or

duları mağlOp için, Alınnnynnın 

100 tümende:ı çok fazla Jrnvvet

lerle tllllrruza geçmesi ıcabeder. 

Bunun içın de Alman ordularının 

siklet 'l!erkez ni Balkanlara nak -
lclmesı n .ccburiyctınde kalır ki 
harekat ın Akdcnıze intikal ettiği 

.ırada bu işi yapması bir bata 
olur. 

Alman kuvvetlerine, Akdenıroe 
ikinci bir harekat cephesi açıldı. 

Müteaddit cephelerde harp Alman. 
ların hlç hoşuna gitmediğındeıı ı 

Balkanlarda üçüncü bir har kat 1 
cephesi •çılma•ına meydan vere - 1 
ccklcrıne 'htimal verilemez. İtdlyan 
ordusunun da ~iden sonra böyl bır 

hata yapmıyaragıııı düşünm k ~ofı-1 
ru olur. Çünkü (Musolini) Laya! ı 
sahası dediği Akdenlzi ve l"ılyan 
ordularının sevk ve idşresm: ı'.1· 

man başkumandanlığına terke! -
mtştir. Yakında (Triyeste) de Al
man denizaltı gemileri insaa tına 
başlandığını duyarsak, bu fa~l'yete 
hayret etmemeliyiz. (Cencva, Spa';· 
ya) da gemi tezgilılan var amma, 
bu limanlar (Viyana) dan yani Al

man topraklarından uzakı•J ve Ak
denizin garp kısmında (('!'reni • 
yen) denizindedir. Almanyanın 

Akdeniz ve Ege denizi havz'lSın -
daki istikbali için deniz sevk:uceyşi 
bakımından (Triyeste) dahn elve
rişli bir deniz üssü ve Adriyııtik 
daha emniyetli bir Alınan g~lü o
labilir, 

Hulasa Romanyadakl 7 - 8 tüme
nin sayısı artmadıkça, Alman tü
menleri Arnavutluk cephe>'inde İ
talyanlarla birHkte taarruza geç
medikçe, Almanların Balkanlarda 
bir istila hareketini beklemek doğ

ru değildir. Eğer Almanya şimal
den ve Arnavutluktan harekete 
geçerse ilk hedef (Yugoslavya) ve 
ikinri hedef (Yu" i•• n) olur. Çün
kü (Berlin 

Atina) umumi ls'I! >.etı Akdenize 
ve Ege denizine ınnı k için daha 
kısa ve daha emin bir sevkülceyş 
ıst ika:wetıdir, Adriyatik denizinin 
garr· veya flll'J-ı Alman • anın Ak
denidelr:UıA'· etı ıçın iki mana 
ifade ederltı. 

Almanya İtalynya harbctmeden 
girebilır, fabt Balkanlarn harbet
se de kolay kolay ayak basamaz. 

yay ve hny:ıtı daha kara cörürüm. 
Hayat hana, daırııa ucu bucaiı 

gıtlmiyen so~u:ı hır didinme çti· 
lü gibi gelir. İn anlar için en ku· 
rak çöl odur. Ea on btzla iınıi

de ve teselli~·e koşanlar bile 
bu hudutsuz çöl içınde bır an sera
ba dü mckteıı kurtulınuş degillrr· 
dir 

Umdugıınu bulan, bulduğunu 
umduğu gibi ı:orebilen mılyarda 
bir bil dei;ildir Keac! ini en m S· 

ut sanan snadetia daha ölçü - , 
olduğunu bilerek ihtirasını ona 
göre ayarlar. Zengia, kendinden 
zcuginlerı görd•ikçe daha çok utı
rap duyar. Aşık, daha ugın bir 

aşka kulluk veya bekçilik edeme
diği için suı duyar 

Bütün bunlar hayallJI ÇOl'Aklı

ğına işaret edrn ve hak v rdirea 
sebeplerdl.r. Bedbin adamlar ha -
yatta daha kuYvetli .,. tlaha lı 
SH olan adamlardır. :Sikbinıle 

ıı~'e ve teııelli ne .kadar yüksek-
•C. dun;ıı o kadar blııı " ho4-

Evlenmek iatiyenler, 
iı ve iıçi arıyanlar, 

ıilıiiye.ler, t menni- , 
ler ve müfkıiller 

İt "• W.,i anyanlarla herıut.nr. bb 
milıpkülü /ol n olr..07Ueolarınuzm 
nttktupları bu au.tunda nıvuta.z&
m.:w ve meecaııen IM!lfrCdllettkttr. 
G;,r,a.etemitin. doli.1.or ve a vu.Jta lı d 
Nrula.nla.ra 00\ii.P '\'ert:ıetklenli.r. 
Ciddi laoCva;ı l<kl,fü·ri d• bu Ö· 

t.lclı& ll&n8I& .rtetro1UDM' r. 

izdivaç Teklifleri 
- 24 >.o;:ııda kumral y~U gözlü l,flO 

bo7wıda topluca bır duJum. Tahslllm 
ortadır Yemek, <L!:.iş, şapka, çıçek, ev 
!Wıresi, haslabakıcılık, dakt lo bilirim. 
Ayda l5 iıra Jıı::ira aetıren bJr evım var. 
KuruLa.k ı.stcWg.ım ın~ru yuva ıçin lali.. 
b.u1ıde aıad.ığım ~\.-sal &onlardır: 

1 - 1'ıp ıne~zuubahı6 d ğild.Jr. Yat. 
nız Ut.Wl lıir boy tercih edllir 2 - Ya
ıı 2.l-27 do.o. !azla olmamalı. 3 - Yük- 1 
Sejt ıneklep m.n:unu. memur veya dt.'fli& 
a>ıbayı, 4 - liassascyeUe beraber dog
nı1uk1 11 kaıbhuk \ıe nezakt:-t bulun
ması. 

C-iddl tekli!lenn Son T<lı:rat Hııllt ı 
cütwıunda (S. G.) adrcslne bır !ototrat
larıyle yazma..aı·ını nca t:derk.en arzu 
etllkıeri an mek....ıphırın 'c !otoGratla
rının kcnCLLenne iade ecL. eceğini te
min ederiln. 

- 27 yqında. Uzun boylu (1,77). Ya. 
kıtıklı ve giuel blr ıencim. Yokıncla 

artacak olan maqun h~Ien 100 lıraılır. 
Her ~er.ı(: kız, veytt ıtadınırı muhakkak 
bclcnt.-ceği ve hattd guynlinde ycışatt.ığı 
bir rı1es~e-ğim var. ısti.kbalım emin 'e 
müre!tehtır Şercfl! ve dilrUst bir alk>
nın ı;ocuğuyun\, S'gara v ı"ki kullan
mam. Huy ve ahla.kını tevkıılade i,Yidlr 
T:ınıdıklıırımın azlıl!ı )'lizilnden evlen· · ı 
me kar.ırını tatbik edemiyorum. 1 

Ya;ı 18 1 geçmemi;. S:ırı:ıın . Uzun 
boylu. endamı ve çelıreal k güze). Ba.. 
lı kt"tı.nde, sesı güzel, musikiden anlar, 
ve bunlarla meşguJ olmıısııu sever. Da
ima ne:eli ve güler yuzlil, filllarık olmı
;yan, dans >e mtimaslll ğlenc-elere düt
klın bu:unmıyan, ~l:ı meıakl~ yük. 
sek ıçl mal m..vkllere gırehilecclı: gibi 
y~tlşn1iş bir kızla evlennıek istiyorum. 
Aık:sinin servet sahibi olması, vtyw. 

kwo ıeliri bulunm.a&1. ve aile a.saleU 
Uumdır. 

Şaı1larıma uyııun olıın.:ırla anlafnııık 

üzere muhabereye hazırım. Mahrem.iy ... 
te sadık kalacağıma soz verıyon.ım. Ad
ınun (Son Telgraf pı.e\e.\ Halk S(l.. 

tunu vıwt.u.ıe S. Sanc.ıı.k) u r. 
ACIK GÖRU "ME 

A,ym 15 inde, Erenlmyuııden bir :ı:art 
!~inde lkl moklup ıilı>deren bll)"anlara: 

Tklıfleriniım ciddi olu.ad.ılı. met.tul) 
l&ruuzın yazılı.§wdan ve ımzanızdan an ... 
lafılıyor. Bu yilzden mektuplannw ma.. 
ale::ıe.t derceden1edik, 

Ankara Poıt rest.ant BUrhan: Gele
cdt mektupları ıöooerniz. Te!u\ ınid 
bildir:in.i.z. 

KAYIP AllANIYOR 

&vezll Ahmet o lu H~.r1n ile kar
def,i H.ak.kı, hcn.wıresl ZUbeyde ismlo.
del<i akrabahırıml<dan <>n beş yıldanbe
ri Ubt.· alamıyoraz. Bir ara Bursada ol
duklarını dUJ'dult. Yay ıiımu lahkıkat.. 
ta Samsuna ııittlltle<ını ötrendilt! Ora
da araşhrmalanınuda Weruıe teaadü.l 
edemedik. Yukancla isimleri yazılı o
lanların öllim 'e hay alları hak.kında 

mal1imalı olanların JOtfen Halk SU.tunu 
vaaıtasıle bildirmelerını çok. rica ede
rim. - Yediıku.Ie c•ddttb'• No. 59 ~ 
Ahbaa ve NcfWe. 

GELEN MEltTt:PLAll 

(Bayan Zehra dlınk:U mektubunuzdan 
başka lanbuldan), ()', O), (M. M. E.), 
(B. S. O dünlı.Q nıektuplannwlan bof.. 
kn KadU.uyllndenı, (Bayan Ayla İıtaa- ı 
bwdan) )Ş. 23 Kaclıköyünden, (1001 

m at dünkü mek•"plannıza illve Haa-l 
köyden) mcktupl:ırınız vardır. Saat ıı;. 
19 arasında aldırınız. 

ı:anıdır. Bedbinlik .ruhu inceltir, 
damarları ilıudıru .~uura hız ve 

1 

yaratıcılık Vl'nr. En bii)ük edip 
en muztuip ve •n bedbin in.'<aa -

öbe ci 
lar 

.. 
Bir refikimiz, çok güzel bir 

teklif yapıyor: Nöbetçi ecza
neler usulü gibi, nöbetçi dok
tor ugulü de ihdas edı. eii. •• 
Bazan, gece yansı, hastası o
lan birçok kimseler, koca İa
tanbulda do or, buıaın.yor, 
aramadıkları, dola9madıkl n 
mah ile, aemt bırakmıyor ar. 
He e şımdi, geceleri ta ıi oloo 
mobi ı aı ıntısı da var .. 

Ooktorı r, bu tek ırı nuıl 
kar91lar, bıımiyorum. Fakat, 
herhalde, haıta aa.hipleri için 
büyü.k bir kolaylıktır. 

Allah kimseyi hekime, ho
caya muhtaç etmesin, derler, 
amma, ıag olsunlar, bizden 
uzak olsun ar, yıne, do.,; or
ra İ§İmiz dÜfünyor. 

:Nobetçı doıdor uıulıi ihdu 
edilirse, heıumlcr, &o:ce vu:i
taları ıçin; upıu ııJ<aı o omo
bıllerı a-ıbi, fazla ucret ille... 
ler mi, oilmem .. rterhatde on
lara da bir gece :.ı:ADllDı ver
mek lazım. 

Size, eaki bir fıkrayı tek • 
ı;ıı.rlıayım: 

VAkti!e, altın bauaaı, faka\ 
:ı:enııinli&i niıbetinde cimri o
lan t;ı:ınl.i bır kaa;ı.p hutaııua
IDlf.. ı..>ünler, hattalar 11:09" 
mıf.. Baıunıılar ki, huta .. 
ğırlaııyor, çartıAÇAr bir dok• 
tor çağırmıılar .. 

Uzun boyıu muayenede11 
sonra dot<tor hastaya fU tav
ıiyeleri yap mi§: 

- .l(enaıne hiç bakmamıt
ıın .. Her gı.in hır ki o pırzola 
yiyeceksin, et auyu, yumurta 
içec:ekain .. Sabanları havyar
la, tereyağla kahvaltı ed cek; 
açı.k havada gezece an .. Sam 
yazdığım ilaçları gwde üç de
fa yemek aruında alacalaın.. 
Ben, gün qırı ııeüp bır kere 
ıörecejıim.. 

Zenııın uta, doktoru din. 
lemi§ dinlemif, sonra: 

- Bu yazdıiın ilaçlar kaç 
lira tutar?. 

- Üç bct liranın içinde ... 
- Kaç defa yaphrılac:ak •• 
- Ben haber vcrinci:re k .. 

dar tekrarlıya.caJuın.. 
· Eğinli kasap, yatağın içine 
daha çok büzülerek; yorganı 
batına çekmiı, yavaı bir ıea
le: 

- O halde, ört te öleu:ı, 
demit! 

* Eier, nöbetçi doktorlar, 
ııece zammı olarak, zaten 
yüksek olan vi:ı:ita paralarına 
bir misli daha ilave ederle11> 
ıe, herkes, hastalıktan inlemi. 
ye razıdır. 

R. SABiT 

Gümiif l {)0 kuruılukJorıa 
8 güo müddeti kaldı 

Guınti~ 100 kun..,luklnr 8 gwı 
sonra yani l şubattan ıtıbarcn ar
tılr. geçmıyecektır. Bundan sonra, 
ellerınde gümüş 100 kuruşl.ık bu· 
!ananlar, bunları 1erkez Banka -
ııında veya mal mudürlüklcrin<W 
değıştırebileccklerdır. 

Piyasaya kafi miktarda 1 lıral* 
gümuş para çıkarılmıştır 

dır. Şairin hir babası da mubak- 1 ı · ' ı ı 
kak kı onun ııtırabıdır ve ıztırab / B 8 tA 
en yüks k şair en .kudretli plrılikı,'r. 

1 

ff E p 
1 1 

ı 

1
. 

Hayatı ccDllyeti, ınsanlığı, 

tabiatı ondan d ha ole tettnnlim 

eden ~·oktur. 

1 

osta ci tr mv y-
Te ·zeuııt ısrarı karşı ında ne larındaa şi ayet 

y ı p cağı01J şaşırdıın: 
- Ben iyi rkı .Oyliyemcm. oıı..,ııctılar........., Ba7ı.a Be-

Hem ıı.eı.im de köıu .• 
Ded.iuı. Fakat, o ve.. bütua aıı-

Jar: 
- Seıı a.hibiu..i belli eder. Bu, 

meıhur bır Arap darbımeııehdir. 
S.i.ıiıı ııesiııiz de muhakkak iyi. 

hJı-e J'a&Q'W; 

«- ~OJ ila Boo&alta &l&. 

oında lııilo'• lnmV&Jl&rm -
!&ııcıdaıı ... balalan lıattık•I aaa&

leriae lUo rla1'el lmtdlkleri cö
rülm.ekied!I". Tn.uıva1btr buaa 
lu.ttkeıt ua.tıeriudf'n evvel kalk.-

- - - do - kalkar.ok Dediler. Ne söyliyeceğımi, ıı mi • 
uıaabula lD........ .ı.u.lara V&• 

söyliyecejıiıni bilmiyarduın. Garip 11uru :.~J--ııtaclı<. Halbut.I 

hir rula buna 1181 i~iade idim. 0..- •-('... ı -ıert vapur oaa11 ... ı... 
' " ~ lar 2orladı.kça ben &Jkıldım, lv tfo ı • ne " T&Pılıwflar. 'Bil •ivv ı.ııı.. 

ıkıldıkça onlar ısr.ırfııra111 .:::.:_ ' lu Wm•~ tlıio6llıılıt 
ıWıır Biitüa lı lanın memurlarına bu husaota Uıl&rda 

• u .p ınua ara.- bahmm;uum ~klemekiedr .» 
( Deııamı Ull7} 



Yaz~n: F A 1 K B E R Ç M E N 

Alvoşa, ailenin en küçük oğlu 
idi. Ona aynı zamanda cKase A1-
y-0şa derlerdi, çünkü bir gün kö
yün papazına bir kase süt gottiriır
ken ) olda kiıse~i kırmış ve sutü 
dök.mu tu. Annesin<ien biI gıizelce 
dayak yedıkten sonra - dayak da 
herkesın içındc ntılmıştı - arkadaş

ları ona •Kase Alyoşa> adını tak
tılar. Uzun, sıska boyu, kanat gıbi 
gerılmış kulakları, kocaman delik
li burnu He pek t sevimsiz sayıl -
.-naztlı. 

Köyün bir mekte-bi vardı; amma 
Alyoşa ne mektebe gitmegc ve ne 

e okumağa \ a'kit bulabilm~. A
ğabeyisi şehırd<' bir cfükkancının 
yanında ç:ıraklık ) aptıgı ıcin Al -
yoşı altı yaşında iken hem.iz, do.
varı rı glitmeğe, biraz daha, serpi
lince d atları gez ırmege me nur 
edilmı . H le on ıki ya na gel
diği zaman sap n surmfk, ekin 
bıçmek uz.ere baba na yardımcı 
olarak ahnm ı.tı. Küçücük sı k.ı 
vucudiine bu i ler pek ngır gc!11 

:rordu L~kin Alyo a öyle hüsnüni
yet sahibi bir çocuktu iki agzını a
"ıp bir tek kelime ile bile şıkayet 
etmezdi. Onunla al, y ettikleri va
kit sesini çıkannaz, kızmaz, ha· ht 
bazan kendisi de, alay edenlerle be
raber gulerdi. Babasının az.arma a 
tahammülü fazlaydı. Sessizliğin -
den istifade ectt?rek, küçücük bir 
kabahat yapsa bile bir ürü azar 
işitir ve buna karşılık vermez.di, a
zar bitince de güler ve hemen işe 
koyulurduı. 

On dokuz yaşına gddlğinde, a-
abeysinı askere aldılar. Çıraklık

tan boş kalan yeri babası :i:mseye 
kaptırmak i temediğinden büyük 
cıglanın yerine Alyoşayı koydu. Ve 
ağabeyisinin eski ç.izmelerile, yelek 
pantalon ve babasının da bir kas
keti Al~şaya gıydirilerek şehre 

gönderildi. Alyoşa bu elbisesinden 
çizmelerinden pek memnundu; 

amma bu kılığı kıyafeti ustasının 
hi tc tw. una gitmedi. Alyoşayı ge
tiren babasına: 

- Ben de ışe yarıyacak birini 
getirccekBln sanmıştım, dedi, bu 
abdalın biri, burada ne işe yarı -
yacak? 

- Her ışlnize yarar; görecek -
rıiniz, arabaya at kullanır, dört ki
f1Ye ~ldır. Hal ve tavrı odun 
gibidir, l~kin :kuvveti yerindedir. 

- B§,kalmı, zamanla anlarız. 
- K.ar§ıhk d hiç vermez; ça -

hşknndır. 

- Öyleyse anlaşacağız galiba 
oğlunla. 

Ustanın evi kalabalık değıldi. 

Karısı, ihtiyar anası, büyük oğlu, 
- o da evli idi amma babasının ya
nmda çalışıyordu - küçük oğlu ka
Je:m ve ilim erbabındandı, liseyi 
bi'tırmiş ve birkaç sene de Üniver
sitede okumuştu. O da babasının 
yanında kli 

!U: gü?le~. A.~ O§Clya pek ~~r gel-ı 
mı tı Üstunun b.ı!':ınm bıç msiz 

olması, sessiz hali ona evin için - 1 
d kılere eten .. diye hi'ap etmesi ile. 

biç kimsenin hoşuna gitmiym'du. 
Fakat yavaş yavaş ona alışmış -
lardı. Agabevisu1den daha iyi iş 

gOnıyor. ve :ı~ fasıla ve b.rşılık 
vermiyordu. Bıran bıle durup otur
muyordu. Bu çalışkanlığından ötü
rü dükkanda. başkasına yepaeak 
iş kalmamıştı. Usta, ka~,, anası, 
bi.ıyük oglun kızı. tezgahtar. ahçı 
herkes, yapabilecegi veya yapa -
mıyaca ı işi Alyoşaya yüklüyordu. 
Akşama kadar hepsinin ağzından: 
«Haydi Aly<>§a, ko~ Alyoşa, gtt şu
raya, yap şunu, getir bunu .. > sözü 
çıkıyordu. 

Alyo~a itiraz etmeden, gık deme
den koşuvor, yapıvor, ve dudakla
rından o meshur tebessümunü de 
eksik et.mıyordu. Zaten eski olan 
çizmelerın altı pek çabuk eskidi. 
Çoraptan da çizmed n de fırla -
mi.! olan a\ a parmaklnrı, ustası

nın canını sıktığı ıçın, ona yeni bir 
ayakkabı • lmak m bu vetınde 

kald. Yeni kundurnlar Al.}oşanın 
hoşuna .gıtmıyor degildı amma 
bunlara verılcn poramn aeı ı da 
içine çökmüştü. Hele ay başında ay
lığını almaga g<>len babası pabuca 
mahsuben para kesıldigini gorunce 
kimbilir nekadar kızacaktı! 
Kışın şafakla beraber kalkıyor, 

odun kesiyor, avluvu süpuruyor, 
inek ile atın knnnlarını doyur -
d ktan onra sObaları yekıyor. se
maveri hazırlıyor, bunu mtlteakıp 
d:ı çizmeleri boyuyordu. Daha ~ı>n
ra dukkaru açmak iç.in tezgahtara 
yardım ediyor, ahçı kızın hamuru
nu yuğuruyor ve bulaşıklarını yı
kıyordu. Gundüz de yedi sekiz de
fa pazara inmezse olmazdı. Ya pos
taneye mektup atılacak, ya liseye 
gidilip küçük hanımı getirecek ve
yahut da ihtiyar annenin ilaçla -
nnı e<:zane<len alacaktı. 
Yaptığı bunca işlere rağmen 

herkes om! çıkısacak birçok sebep
ler ve bahaneler bulur ve: 

- Ah, J ~zıt nerelerdesin, işine 
baksana. 

- Alyoşa uyuma, yahut sallan
ma da şunu bitir .. Demekten geri 
~almazdı. 

Zavallı Alyoşa ögle ıemegıni ya 
ibir ış gorürktn veya bir işe gıder
ken yerdi. Akşam yemeklerinde 
de sofraya yetişem€zdi. Maamafih 
mütemadıyen onu azarlıyan ahçı 
ikız, ona çok acıdığı içın ocağın ke
narında bir şeyler bulundururdu. 
Bilhassa ~ortularda işi pek çok 
olurdu; amma, Alyoşanın en hoş -
landığı zamanlar da yoı:.tulardı. 
Çünkü çok da olmasa altmış kapik 
kadar bahşiş topladığı olurdu. Bu 
para onundu. Canının istedigi gibi 
harcamakta serbestti. Zira aylık -
larının J iızüniı görmek şöyle dur
sun, miktarını dahi bilmezdi. 

Bahşışten topladığı para iki nıı~ 
leyi bulunca aşçı Jtızın t.avsivesi ü
zerine kend sine bir yelek aldı. Ye
leği sırtıno geçirdiği zaman duy -
duğu seYinç tnrif edilemez. 

Bu hayat böylece bır buçuk sene 
sürdü. İkmci senenin sonlarına doğ-

Halifel ., Diyar da 
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l.~~-=~~~~~~~~~~ 
Vücudu iki parçaya ayrılaa herif önümüze düstü 

Solumdn hari>eclnrlar siliı.hlarını 
•te.şliyorlar ve bir yandan da ko
şuyorlardı. Bilemediğim bir ta -

raftan yagmur gibi taş, ok üzeri
oıızc atılıyordu. 

İleride y\irtbaşının bulunduğu 
!)'erden ağrıboz sesleri birbiri üze

rin geli) ordu. Deh etli muhare-he 
oluyordu .• 

AI'kamızdan bir ses: 

- Yuha!. .. 

Pcşmden de hır Yaylbn atE.f.' .. 

Vay cnnınal. Ne oluyordUJC. Tam 
bu 2l' da r Murat a elın-

deki bayrağı birisine vererek kı
lıcını çekti. 

Benim manga yüzbaşı ile bera -
berdi. Ben sırada yer bulamadım. 
Fakat, .harbe hazırdım. Silahlarım 
aıeste vaziyetteydi. Karakullukçu 
Hüseyjn ağa ile sancaktar Murat 
ağanın iki adım gerisinde yürü -
yordum. 

Arkamdakiler o derece cesaretle 
ilerliyorlardı ki önde gidenleri iti
yorlardı. Bcnı bile bir iki keıe 
dürtüklediler ... 

Taoour !birdenbire vurmağa baş
ladı. Ac1 - vuru:,yoıdu. Bu harp 

ç ği 

il o 
Büyilh bir ~n köpeği, kü~ 

bir fino köpeğinin )"Ollmdn uyuk

luyordu. Or d n tesadüfen bir a

dam e.çti. Fino derhal yerinden 

SIÇl"adı, keskin keskin havlıyarak 

ad mın bacnklarına atıldı. Adam 

bir tekme ,·urdu, köpe üç mebe 

geriye fırladı. 

F kat adnm çoban köpeğini g

riince hemen ~olunu değiştirdi e 
maklaşmağn başladı. 

Tekmenin acısını unutnuyan fi

no, mahçup bir halde kulaklarını 
.. rkıtarak nznmetli arkadasının 

yanına geldiği znınan, soban kö
peği şunları öyledi: 

- Ö3 le keskin keskin, bngmp 
çai,"11'.ıp atlnmn! Bununla kimseyi 
korkufonıaz ın. Şôyle Japanm, 

byöle yapanın diyenlerin tehdit
lerine kul I· asılmaz. Kulak ru;nn 

da olmaz. Kendilerinden korku
lan mahlfddar, gerçekten birşey 
yapabilecek il tidnrda olanlardır. 

Nejat bol>Dsınm lmllandıi:'l ve 
eskittiği şeyleri kullannn kiiçük 
bir çocuk .. Bir gün sebepsiz ağlı -
yordu. Ann i ordu: 

1- Ni e ağh~orsun ya\TUm?. 
- Bnbamın bütiin eskilerini şim

d~ e kadar bana gı~ diri~ ordunuz. 
Şimdi sa lannı kestirıncğe gidi -
yor. O kalın kıllar! .. eskidi .. diye 

0 mdi benim ha ıma mı takA<'ak
sınız? 

ru Alyoş2nın başına fev·kalfıde bir 

i§ geldi. E' , dükkan, çarşı, pazar
daki işlerd€n başka hayatta bir iş 
daha yapılabileceğini anlamıştı. Bir 
insan menfaatsiz olarak demek o
na muhabbet gösterebilirmiş. Bü
tün b\ınlan Alyoşa, ahçı kız Güs
tin'den öğrenmişti. Güstin Alyoşa 

kadar çalışan bir ök üu:hi. Al o a

ya da çok acıyor ve onun için üzü

lüyordu. A1yoşa bu alakanın, yap
tığı yardımlardan ötürü degıl, la
kin bizzat kendi şahsı için olduğunu 

hiSSe'tii. Annesi de Alyoşa) a acırdı 
amma Alyoşa onun bu şefkatinin 
tabii işlerden olduğunu öğrenmişti. 

Halbuki Giisrin bir yabancı olduğu 
halde ona acıyor. alfika gösteriyor, 
ve onu sH·iyordu. Şöyle dişe doku

nur iyı bır yemek oldu muydu, 
Güstin, Alyoşa evde bulunmasa bi
le ona bir parça ayırır saklardı. 

Bütün bu duygular öyle? v~py\:ni 
şevlerdi ki Al;, oşa ilk i\ncc şaşa 
kald., sonra da farkına vardı ki aı·
trk eskisi gibi çalışmasına irıkan 
yoktu. Zıra kafasının iç'nc, i:ıt:n, 
güçten başka şeyler de yerle~mişti. 
Amma kendini bu tallı şeyden gerı 
çekemiyoıdu. Akşrmlan Güstin 
masanm hır taraiıncla eski panto
lon. rını '·amarkcn, onun karşı -
sına geçıp onu seyretmek. Alyoşa 
içın du rulmıyacak Jezzetlerdendi. 

Ondan uzak olduğu zamanlar da o
nu hatırladı mı idi: cAh şu Güstin 
ah!• dem!'kten kendini alamazdı. 

(De1>amı ııe sonıı yarını 

hav ı ve hücum ı:mri idı. 
Aman Allahım! Ben hayatımda 

bu dakikayJ asla unutamıyacağım. 
Ortalık birbirine girdi. Akıncılar, 
ağrı:bozcular yerlcrindea bı.r YRY 
giıbi hep birden fırladılar. 

Ortalık toz dumana karıştı. Şa
şırnıı~tım, ne oluyorduk ... Ben de 
siliı.hım elimde koşuyordum, fa -
ıkat hiçbir ~ey görmüyordum. Tü
fek sesleri, kilıç darbeleri, ok vı
zıltıları ortalığı kaplamıştı. Göz -
lerimi açtığım zaman adeta bir 
orman gi'bi yükselen mızrakların 
ilerisinde bayrağım.-:ın dalgalan
dığını gördiim. 

Ben yine şaşkın vaziyette idim. 
İhtiyar ve usta yeniçeriler !bir .kek
lik gibi &ekiyorlardı. Kendimi top
lamak istaken iri sert bir ses be

ni yerimden oynattı. Kara ·ulluk
çu bağınyordu: 

- Ulan! Kollannı topla!. Ya -
nındalri okları çıkar ahmak! Ni{an 
ahnana mimi olacak ... Sonnı, ne
dir o?. Kas c fPbi gözükicyor -

S1 ~t) 
,._, 3.f t' ... 

' 

sı ~ ıs ı • ··~ il 
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lt ~c ~ı 1..4 f h :ı' 
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~' ~2 li 31 !t 
Yukarıdaki şekilde birçok rakam

lar var. Bu şekı1de mu.nta.2'ım bir 

mtf abba ~eçıp btılac'<ık.nnız 1'C bu 

uıkmn1.arm 

- Gazeteler orlalıgı sulaT istila 

etm~ dıye ya.nı orlar. Dogrusu şu 

gazetelerın hubc."Tl.crine hiç inanıl

mıyor. 

• e ••• 
* Kadınların içtimai kıymet -

lerini d~meğe çalışan adnma, 

sadece -:>u söz sylencbilır: 

- Bir annen oldugunu unutma! * Menfaat, dünya ihü.lciimdan!. * İnsan ne kaaar az düşunur-
se o kadar çıok söyler. 

* Hnyat bir takım umumi me
selelerden ibarettir. BunlDrm top

yekOn ce'\'a'bın veren olumdur. 

* Bılgısı kıt olanlar, laf ibo -

ğuntu ile kusurlarını ortmege 

çal şırlar. 

Hoca- Mermer nfll'elcrde bu
lun ur? 

Talebe- Masaların üzerinde. 

--o 
z ı e 1 

* int) aç dostluğun mehengidir~ * Fenalıga sebep olmak, kötü 

niyetten ZlJ adc ahmaklıktan ıleri 
gelir. * İzzetı nefı , kımsenın ınkar 
edemiycceği bır dindir. 
* Tecrube emnıyetk> takıp edi

len bir rchbeı·dır. * Baskalarının .felfıketıne ı~1ira!~ 
için, kendimı2dc kuvvet bulduğu 
muz halde, onların saadetine bir 
türlü tabammiıl edemeyız. 

* Sizin her menfaat beslecliğiniz 
şıe~ Jere irtira~ edıp .ek!, kendı men-
faatinde!'l qsla bahsetmiycnlere 
itimat etmeyın. * E~ vah ki, hazan bir dnki1-alık 
hatayı bir as r temizliyemez. 

sun?. Bire şaşkın!. Hele bir adım 
geri kal kafana hir kJlıç vurur le
şini sererim!. 

Çok ağır söylem~ti. Dayana -
madun. Kendimi kaybetmiştim, 
Hiddetle ce,·ap verdim: 

- Ağam, kim kaça<:akmış~ Şim
di görürsün?. 

Aga kızmadı. Babayiğit adam -
lar, adam idaresini ne güzel bili
yorlardı. Derhal yanuna geldi ok
larımı düzeltti. Vaı.iyetimi verdi 
ve sonra bana dönerek: 

- On birinci böfüktc korıkak a
dam bulunmaz, haydi, seni göreyim 
evltıdım!. 

Dedi. Bu sözleri 'bitinınişt.i ki: 
- Küt!. 
Diye bir şey oldu. Ağanın su

ratına d~manlar yukarıdan bir 
tas parçası atmışlardı. Zavallı a
ğnnın suratından kanlar iboşan :
d. Aga, h~ır şey olmamJ9 gibi 
belinden mendilini çıknrdı ve ya
nağını bağladı. 

Ben et.raf.una baktmı, ayanın 

Yazan : RAHM!....,!; 
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OSMANLI - iT ALYA HARBiNDE TRA 
GARB ve ADALAR MUHAREBE 

* Bir saat iç.incıe bütün dünya
da (muherebc heriç) 3,730 kişi 
ölüyorm~. Yani dakikada lbir kişi * Vücudime göre, en zıyade te
kemmül etmiş dimağ, karmcanın 
dimağıdır. 

Müsa erede c i görüln?emiş g rip bir Lad 

* Kadınların süslenmesi için 
her sene üç yüz milyon ikıoış öldü
rüfür. 
* Mikrop en çok sutte gelişir 

ve 90kaJır. Omm iç.in sı.ıtii muhafa-
2a etmek guctür. * Kız çocuklan ,doğdukları za'
man ,erkek çocuklardan daha a
ğı.rdırlar. * Ağcıclar .gece arısından son
ra büyür. 

e imiş ? 
Hoc~- E' bakalım, ıntiharm ne 

okiugunu ıc;ınizden kım so •liJ e -
cek?. 

Ta ebedffi birı- İntihar şahsi 
bır int am oJ a ge e 

ar ı o 
Hanoi 22 (AA.)- Rö~ ter: Fran

&ız Hindiçinısi umumi \•alisi Aıni
rnl Deku tarafından 20 sonkiJnun 
tarihli neı.rcdilen bir tebligc gö
J'e. Si~ııındaı ,.. len haberler Ban
gkok radyo unun nc!iriyatı Siya
ınm Hindiçini ile do mıdan do "yu
yn telnar tema a gelmediği der
piş debilcccı.rini ib as e~·lemekte
dir . 

Bu tebligin neşri Hindicini ile 
Si~ am arasındaki muha ama tın 
durdurulacağı Umitıcrini knvvet
lendirmi'itir. Esasen bu ihi ml•m
Jcket birbirine harp ilfuı etme -
miştir. 

EL 

Alpagotun üç buçuk 5aat suren j 
mu ·abelesi lt Jy ıı dcnncılcrini 

küplere bindirmeğc )!etti 'e arttı. 
Bu şekilde liman agunda adeta bir 
•lan mc\ zh ıeşkil eden Tlirk dcst
rt'l3 eri, limana girme. i til en dtiş
J~an zırhhlarmın nareketiııc im
kan bırakmıyordu. 

Ancak döği.ı im üçiincii natini 
oıı beş dakika gece aklını başına 
toplıl an \ e hır ındnn köpüren 
düşman filosu komodoru, bulun -
duğu noktadan 8;\ nlnrnk üç gemi
nin de burunun ct!phcsinden Al
pngotu miil.'6 ir ate~ ltmn ala
bileceğini he nplndı. V diği işa

retlerle de troycrlerini harekete 
gc~irdi. lündisi dt on) mı peşi ıra 
lrnrsıd:m dolnşaTak Alpagotun si
per Idıwı bunmun hrmn) e inden 

mzıhrmn bırnl tı. Bu 'nı:İl et kar
şısmd aı tık muka\ cmefc imkan 
1 l 1 dıgmı gören Al}>:l ot da Türk 
deı ize lerinc },, s ar hınca bır diı
• 1 mi tc. kip komodorun direk-
1ifiue u~ du. ha t. ı l. · r. etti. 

Artık hıçbır ate karşısında bu
lunmı3 an ltab·nıı donnnmnsınm 

bu filosu Artiglı3 erı destrol erini 
limana gonderdi. l.'orı batmış du
ran 1'ıabJu :vntını l'ede"ine al -
dırdı. Kazandığı muzaffcri3 etin(!) 
bu gan·ınetini beraber süriıkliye
re.lt ufokta ka~·holdu, gitti. 

Dük Ir.ımbrozinin muzaffer (!) 

bir edn ile bnhri3 e u~zoretine l az
dığı raporlnrla Prc\ eze ve R.e~odi
yc bask hırını anlattığı sırada, 
Trnhlu 'atını telmihen yazdığı 

şu ci\nılc güliinç olınnktnn kurtu
lam:rnuştır. 

Bir a\ uç h•çhiı.atı \'f! harp mal-

inemnda 

jREN JE DUN .. un altın esinden ates alan 
CARY GRANT'ın ne ·e inden zc,·k t< ph~nn .. 
GütcUiği diller ılestnn olan Şöhreti memJekl'llcr a nn 

SÜPER 1' .. İJ.,l\1 

Bu aksam LALE g .. n v rnası 
DİJ~KAT: Dıinya harbinin en mühim ııafhalı rını cisteren t'n m 

gelen PARA11UNT JURNAL 
• ·urnnralı yerlerin evveldeu luıpntılma mı rıcn t~eriz 

Telefun: 43:i95 "" 

yukar!f>ında sivri külfıhlı bir düş
man neferinin bize doğru taş at
tığını gördüm. Hemen elimdeki 
yaya oku yerleştirdim. Nişil.n alıp 

atacag.ı.m zaman aga elimden tuttu, 
ve şunları söyledi: 

- Yıo1daş, acele etme!. Hiddetli 
olma .. Burası harp yeridir. Her
ıey olur ... Daha siliıh kullanma -

mız için emir verilmedi. Binaen
aleyh silah atılmaz, silahını geri 
al!. 

Lakin bize taş atan düşman ne
ferinin birdenbire ikayadan iki 

billtlüm olarak uçtuğunu gördüm. 
Bir de ne göreyim, ibizim harbe -

darlardan birisi kayanın üstünde 
bu herifi ikiye biçmişti. Vay ca-

nına!. Herif iki parça önümüze 

dü§tü. Demek Jrnyaların üstünde 

bizim yeniçeriler de vardı. 
Ben yine şaşkın i8Ş1on bakar • 

kcn yüzlerce ~cıinin lbir anda: 
- Aman Allah!. 
Di.ye önümüzdeıı lt tıklannı 

Tiirk eh l ı nıcrtliğinin, Türk 
hnmn ctmiıı ~ m 6ek bir ön1eği. 
Me' :ı:mıınm mertli~eıı. Hc3 c· 

canını hugiinüıı hadi elerin -
den ... Sö1lcri hakil.ntten ... Ses
leri Türk mu.,;~kisinin ul\'i nnğ
ındcrindcn rılnn bir ahcser .. 

Bugiine l adar ~ apılan şnrk 
filmleı inin t.11 miikemıneli 

BİR TÜRKE GÖNL'L VJ'lRDiM 

Tiirkce ozlii - l'iirk mu ikili 
bir an'at ubidcsi 

Kahnımanlık .. Scrgiize t.. 
Cidal.. A k \'C Zafer 

Yarmki Cuma matiııelerdeu 
itibnren 

·.rAKSİ.M SİNEMASJ. 'DA 

gördüm. Bizim akıncılar peşlerin
den yalınkılıç düşmanı önüne kat
mış kol'alı)orlardı. Bu kaçanlar
den birisi o kadar yakınımızdan 

geçti ki, sa~aktar M:urat aAa ihc
i'iii bir kılıçta ikiye bölfüııerdi. Bu 
sırada ka •anın arkasındn d hşetli 

bac,<trl§lllalar işitiyordum. Oraya 
baktıı;rım zaman yirmi ıkadnr har-

bedarımız birçok düşman nefer -

ıerini sarıyorlardı. 

Bulundugu.muz yer boğazdı ... 
Mühim ıbir geçitti. Fa'kat, kerle

rımız kayalıklarda, taşlıklarda 

bir keklik gibi sekip duruyorlardı. 

~n daha hala seyirci idim. 
Birdenbire bir yığın insan üze-

rimize atıldı. Ellerinde kılıç, kar

gı ve mızraklar vard. Silahlarile 
bize saldırdılar. 

İşte, bu anda sancaktar Murat 
ağa kuvvetle şu kumandayı ver
di: 

- Topçular, ok>ş!. 
(Devamı uar) 

zeme i noksan 'l'uri 
tıırafındnn nıudnfaa ~ 
lusgnrp topruklnrını i 

- Biz, kendi nı nt 
TrabJu ~ ııtmı l urid 
gucumuze u\ e ip ı 

Pe iruı~ıra iiı ı in ett 
ln gdirdik. J hı f 

SC\ kolunaıı fırl :ılarırı 

fakiyetinc h tefı biri~ 

bu. ntın mü , de1csİ!l
0 

~arki Afrika topraklıı 
\>i!tlcrimize d b 0

1' n 
fer ve mm n!fak netice! 
ederim. 

Bu et ı 
nrnnki Jt 

liman), rını 
bulunu~ ordu. 

30 e~ lul gece i iki dil 
FOl eri Şinkın rm JOll 

O mmılı uları dnh liJ1 
Hiç çekmmeden ilerlİ' 
ro~ erler liman dnıre 

kadar oknldular. S. h 
silah bu iki gemi:\· k r 
Şinkin limanını to n 
rip etme), i k nın eli 
Junduran J(a! , n ınnh 
reislii'ı bina na hin ıı 

re, e kadar okuldııl 
fiablus için asker 'tı~ 
bekli~ en abalı 'aınır" 
dere ettil r. 

c e' an et . \ cı ı 

garnbette bır hı:ıdı e ol 
Prc' eze 1aarruzuı1dıı 

rafa la ılan haberler 
İtal) anın O ınaııhlarıı ~ 
tiğini ögr nılnıı , burıı 
' ld~n hazıı lnnan 'frll 
oluı•ncnk bir kı ım as"fı 
larh1 artık na ıl nnklcdl 

hcsaıılaınal. lnzıın g~I j 
Şinkiıı de her an bır 

arruzu kar ı ındn bul• 

mekti. 
Rc..adi~ c c hücuııı 

• ti 
,·eze~ c nldırnn Adrı 

ınanlı limanlarını tof1l11 

ka altına almıs bulunıı 
na ıl olsa hkine de l 

111.rdı. 

Burada Trahlu n 
iizcrc ha.ıırhınnııs bııı~ 
kıt'alar buhınuğuınt it11JJ' 
her almış olnenkJnrdı· 
tep a kcrler Şinkine g 
sonrn günlerce vapıtt 
ler, niha~ et (Snbnh) ' 
ın ksntla İ'-tanbuidn" 

1 
diği ırnda da hnrP 1 

bulunuyordu. 
Bu askerlerin j)~ ı.-r 

' c• l(ıldc 'ola çtl'' 
Bmıl.1rm ba ı~ndn l·iı~ 
Hakkı dendi i nıindc 
hmulor, hemen )oJıı çı 

1 ıı' kında ı rardn bu uıı · f 
Halbuki Pre' eıe~·c 

rildiği Şinkinde haberi 
.. re 

raya gelmiş ,.c J111ı , 

bindirmiş olan SabaJı ,1 
''arisi hııreket etırıc1' 
ğilui. ~.,, 

Bu kadar a kerJe 1' .
bir sl"ynha fe çıkına~ 1 

mı~ nn knptan: ~ 
- Biraz bekli~ eliı.11 ;

u bu Yazi ·et kar!ôlcı ~ 
tın yapılıp yapıJmaıtl 1 . o• Istanbuldnn telgrtt . f 
linı. Bu kndnr nskC1~t' 
tnl~·nnlnra kııptrı11\i 

G•• •• 1.npdl var. •OZ gorc ~·· 
ye koymıynlıın!. 

Diyordu.. ,.,"-
Bu nıiinaka atar.~ 

ken Uçer bacalı i~• dt 
ribinin liman öniiJ\ lı 
haber alınmış, So~B dil 
varisi tcln la l crı" 
h ykırmıştı: 
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bir taarrua pçeceldsdir. 
Bu taarruzun tekli ve he • 
defleri mahim clejildir. Ba-

asum kızlar 
uçuru a dOşO 

asıl 
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adam isti)'or. Ordunun evcudü man eclilmittir. palunaktadırlar. llünkabe KonUqonu narbmdan faa - muhribinin hepli, bir denız m6- ..ı ..ıt7cr ıtız amm1a odada ,..ın..m. 
meselem bu 1e11ebaflnda halledil- -============! Huduttan 200 kılometre mesa • la78 attıJdanndan ,..ıtalıuınuılar ve ademeeı fılNllnda hMara ujnyan uı:m rnOddlt blıklfJorlu' l'Uat 0 111-

<MıiifünDe" fede bulıman Aghordat tehrinde Usldldar adli~ ....umillerdU'. bin hanç olmak ü:ııere tngiltereye IDQw. Beeat bir ara1ak oebUııden P. mıştır. Kararlarımm . '~~ eWjini ilive eylemiftir. t 1 uk t edecek kanbla küçük bir fİleden bQ'az bir 
dik. Yegane yaptıiJlmZ cleğİfikU& .Başvekil be)'unıamemıde sük&- talyan arın m awme • muvasalat etmJflerdir. to& cekJ7or. Sonra L6.m da l"1JOI' 

fazladan on tumenı teçhız etmek nu bo2Jlnak iltiyen 41DU&nnldler. leri tahmin edılmektedır Her tarafta ellerini Albay Konb İngiltereain &n. Blrn 80ftl"a ... t ayı bu tıcı&la 
oldu. Buııun oilibh ve ıeçhızatlı den• de bolıoetııupuözlerme ııiil'· Roma t•tırmıt 1ukarı1a -kaldırmıt rika~ harp pmisi satın almalı: :'::. "::"' ."::::" .:...': 
dört milyon uterımız var. Bı.ı ~ori le devam eyJeJNftir: Lonclra Z3 (A.A.)- B.B.C. Dün I . fstedığıne dair dolapn şayıaJan Gen; ıuz buadm .-r•uu. .._ Rlıl 
milyoa .ter, memlekeün ~ a: •- s~. 2• uat içinde yeni. Roma ra4i7•u, Tobrujwı sukutu- tal yan aakerlerl tekzip etmiştir. anla*O'Or: 
faasında üır.erine daşen vazifeyı den tesıs olwmıalıdır. Butun Ra- aa ıu söderle teslim etlait*= Ba- ( 1 11111 .....,._ devam> 

Nprroac::c· NASIL DOŞTO'? menleri nzifelerin yapmağa da- llnkü ....... teblJiimls .... Pftrl• dirlet". Avustralya bt'alan ıle Tob- Yunan ordan ltalyaa-
D ...... d LILU..HM-iz -.et ediyorum. llUfbr. Pakat eeuretlmbl b1bet· ru.k'a giren Beuter ajanslDU1 bu- 1 da 150 • ld 
ı, ~ban~~~~ Bmnen)er, itimatla resmi ma • memeliJiL 1A1Si bir muhabiri Tobruk'da bina- ar D eaır a 1 

~1flardu'· Avustralyalı kıt'alarm bmlarm etrafında toplanınız, be- Bir lngilis muhribi lamı alevler lçiade baluunduğunu ( ı lllCll ......... tnw) 

--11 surette qtirak ettikleri nim azmim bt'idir. Slzlerm .._ yumakta w A~ askerle- hombardwnanı empsında kıtaat ve 
:C:um neticesinde, T~ he- kat.iniz de kat, o1mahcbr.JI) Batınldı rin teııre nuıl pdftlerini anlata- müdafaa aervislerindell bqka milli 

men müdafaasız denilecek bir~ tırr1LAL NASIL OLDU? Londra 23 (A.A.) - BBC: Bab- rek fÖYlıe demekt.edir: ıezıçlik tefkilituwı Pıre nuntakası 
tilde zaptetmi§lerdir. ~ Bükreşte h6küm dren asabiyıetia riye nezareti İngiliz dlJPfdoıp •Her taraftm ellerini yukan tal- azaları da ıakdire deler bıT feda-
bir ıeneral de bulunmak uze~e bır baflıca 9ebepla:iuden 'birini Dahi- muhribinin bir kırpil veya btr ~ İtalyuı •kederi kendilerini ürlık ve ceearet ıa.teımitlerdir. 
çok esir alınnııftır. Esir mik~ llye Nmn General PetroW.00 mayn tarafından artık kullanıl - İngilizlere teslim ediyorlardı. Tob- Bu tefkilita memup ıençlerdıen 
henüz kat'iyetle bilınmemektedir. ile Bükreş 'Yillyet idaıeainde ~ mıyacak derecede hasara ulra - ruk'da alınan eatr miktarının garp üç kişi sıvil halktan yaralananların 
ttaıyuı tebliği, Selinik, Golos, lıfllıı bazı mesai arkadaflannm .... maa üzerine İngıllz kuvvetleri ta- çölünde elman emler mikdaruqn na1dı ıle meşgul olurlarken kah· 
Preveze ve Korfuda askeri mahı- zifeJerinden ~--fıek. rafından batırıldığı bildirilmekte- yansını teşkıl ettili anlaşılıyor, fa. nmanca ölnıutlerdir. 
yette hedeflerin bombardıman e- \ lif etmipir. Bun1arm hepsi Rumen dir. kat hıenuz resmi rakamlaı: bıkl.iril- Ayni teşkillta mensup 300 kifı 
dildiğini bildirdikten sonra Tob- lej)"Ollarilne merbut ktmselerdir. ı· millteciler mahallesındekı harap 
ruğun i§gallni fÖyle itirll .eiiyor. Bunlar viliyet bmasını terketmek- Gümrük ye İabiıarlar memış ır. evleri muhafaza etmek auretıle po-

«Yirıni gündenberı tamamile mu· ten ımtina eylediklen cihetle~ V k"I• b b h ld• O lise ve htitfimet erkanına yardım 
hasara altına aı'"mıt 01an. her vekil aeneraı Antonet.ku, cebir• e 1 ı usa • re • Ruıvelt'in Sof.yaya 

tuvvetlerı ---61.._ ....1.--1--1.. Gümruk ve İnhisarlar Vekili etmişlerdir. Genç Yunanlıların bu 
gün t.apçu ve Ur)'Yare timali ~ ~-nnı ~ 2elen mimeısili vatanperverane faaliyetleri her ta-
tanfından dövülen Tobruk mus- retm.i§tir. Binlerce ÜJUversate ta- Raif Karadenız bu sabah Ankara- rafta takdir ve hayranbkl k•""'•-
tahkem mevklfne karfı akplna Jebesile amele lejyonerlere muza- dan §ehr.imıze gelmiftir. l ı iftd saJrifeden devam.) -..-
doiN yapılan amtd•M bir muba- berete ~r Le;,onerter u- ceği zannedilmektedir., lanmıştır. 
nıbedm we, cti .. aD müstait - brf nrilfrezelerin üzeine ateş .. Bir ihtimal B. Donovan'ın Sofyadan Belgra- Yunan Tebliii 

_.., _,•takAA1ndald niar . .._._özl ı +.... da gı"derken mühım ai'-•asi evrakı 
bm mnldin .---- çınca bu mı ... -,, er e a_,. e- " At na 23 ( \.A.) - Yunan bq-
mevziler hattına gtrmeje muvaf· derek ve tankl•n ileri sürerek mu- daha ihtiva eden çantası çallllnUft&r. kumandanlı ının 22 ıkıncikanun ta-
faık olmUflU:r·• de llahele eaniflıerdir. Her ilrl taraf- Derhal tahkiUt açılmıştır. rihli ve 88 numar Jı t bl : 

Dün sprnki BaclJo pzetell tan ölenlerin çok olduğu tahmin e- ' .. illci scıhıf'!detı ck1'91R ) Donavan'ın Kral Borisle yaptıp 
T ..&..-.a. .... _,a iııl'kkmda fU ma- dilmektedir. Çıarn1c"'alar lejyoner- ihtimali vardır. Bu taarruu da mülüatm ,,o dakika sürdüğü öt- Muva fakiyetle neticelenen ma-

VY& ... - -_..- İtalyan ft Macar onfularuım Yu- · ballt hareketler cerevan etmıştır. ıA-•tı vennffUr: l . 1 h" tic k renilmip.ir. ~ • TnıblUllad>uı erm e ıne ne e vemuş ve as er- goslavyanm ıimal ve prltbMlen 150 esir aldık vem b ul harp mal-·~bruk, tim•il b" limanıdır. Ier kışlalarına çekılnuşlerdır. UmU- tcsrik edilmesi ihtimali galiptir. ÇANTA NERDE ÇALINDI? 
.. -'•··' ve en tab ır ...... ~. -• --'-•&Wik ..,._ nda ~ Bel~ _ ( .a.. "') _ Havu.· zemesi iğtınam ettik. Tayyarele -

._. .... __,_._ _-~ .ma --,,-·~-- --=r FilhaMk• Balbal .... M11e ltlr ... &-.& - n.n. 

Olmanh ~ pçmce, ... General ABlanelılt1I bGtün Jl'O • .taama ve urp ~ ....,. Bulpr - Yuplav hududunda rimia muUNbe ..,um a.rta-
idl 1taıJan}aıuı -uı.-1. Dl!'l'Jerbı kutahlmMlnı em etmiştD' -•:vetla De 0, __ .._ MNlass..a. r ... ...u.--ı•daıı Uber' veıildillne o- deki hedefleri nnavaffüi,etle bom-
~ 1ım11• • ~- ....... ·--.. ....--- .... _ __.____ •-ı .... Bu hareli&& 

hir mcwu nüfusu l660 kiti J'abt bu banket pddetlı bir mu- nerelere kadar ve .. teldWe .__ ıe SofJadaa Belgnıda sltmekte o- VlllUUl1111& e.......,_... 
8l1Slendi. Vaktile hayli .n. kawmete hanrlanan ~Jyooerlft pt elecetl mal6m ....... Alt- Jan Uba7 Donavan Yugoslav top. iftirak ed n bOtan t.Qıuelerimil 
idi. Şimcll lılll ~ an ve oto- aramda 'blJtik bir ınfial doğur· eak en başta Yuı•lav:ra:ra tan- nklarma pıdill zaman çinde m6- 8alerine dömlrilflerdir. 
mıttu'· En meım bir:iii yerdir. muflıır. ruz edileceii ve bu yoldan Yana- him aiyul WMik bulunan çanı.. Y anJ& köylerine 
moDil J~ QIJerfni de iıhtl'ft Lejyonerlerin bu haNketinın u- aistw sarkılmak, Selinile üail- aıım trende phndıjnu ıörmii§tfir. bomba abldı 
~ız ve ~ kıJmetl haizdir. ma uma'"'•nberı huarlandığı tah- mek lıteneceğı muhakkaktır. Tren Çaribrod'da durdurulmaf ve 
eUili için -~~ ..-edi)mektıedir. Çillldi bnl*- Görillilyor ki, Mac.r Barbi1e ~kata başlanmıştır. Albay~ 

lfU de iki baJ1 ve kwn_.Mn hkJar ebet' phirlerde ayni zamaıı- Nazınmn Almaayaya daveti bu navan'm clf1ıı saat 22 de Belgrada 
man n in(lne plmit ı fıltemiltl. da zuhur eUn ır ihtimal bakımından manalHlır ve muvualatı bekleniyordu. Albay 

;: m =: ..U bleJl D. N. B nın B tre t evvelce yine bir münasebetle ilse- Donavan'm B ltuzveltten Prem 
steai &UD Rom d e1ı: dn riade 4urdupmuz ve iubuu :PP- Pola bir mesaj getird söyl n • ~ etU " habeN 10 e an a er - llimm aiW Almanya cena.a tuki 

f8hre ,ırdl. Bucün ayni limanda lete gerek huawu lara aıt bü- A'IQ'Unesında ve Balkanlarda si- mektedır. 
t lann San Gıorclo kruva - tilJI mıdilstri mu 1 n aakert r- OONAVAN 80.l'YADAN EVVEL 
a qnuıkta ve harap kalenin ld8ft altına .tonu muşt r. B lar yal tahakküm ve ittifakım Bul· BUDAPEŞTEYE GİDECEK 

Atina '3 (A.A.) - U--t em
niyet nezeretbda 12 .antanua t.. 
rihli teblill: 

DÜfmaD tayareleri Yanya tay. 
lıeri üzerine bombalar atmlflardır. 
Zayıat n haur yoktur. SaWıiyet-

tar makamlmlan ,elen mfttemmtm 
mahlmata ~ İtalyanlar Delvfno. 

Gözlerini ,... indirerek hırçm 
bir w;yanla q lımdi: 

•- Artık tahammül edemiye -
celim-·· l>ay8M!Dı)'..pn. .• Her 
feJ1 aalatacajam: sw teVIJIOl'1la 
1imia Jaaaım ... Hayatımdan ~ 
lleVJYOl"UID. Benıa olman• lıÇUl f'l 
anda uıteseler canımı fedaciın çe
kinmem •• Sizi Ziyadan, herkesten 
JueJı:an1yorum enı.duuz mı? •• 

Bu ikinci kü.Nıblü ve bu. 8Öder; 

maswn Sonlilmwı ilk sevgisine 
ind.irilmlf en kıyıc bir tokat gibi 
kulaklarımdan bt7ıume çarpap 
dalp dalga bD hahnde yil.ı•imde 
şakladı!. Klpkırm.ıs k idim. DJ> 
l nm ütriyor, nerecae ıse yere dil
pcejim anıyordum. Zorla gen 
gen çekilerek nasıl tabitliğtni mu
hefaza ettiğiDe ... t&imı bir 8e8ie 
beğ rdıar. 

Allahtan korkmaz llU8um 
ız?. Zı adan, arbd&flDllClan da 

çekmm r mU1UDuz'.11> 
Tavrıından, haykırıfımdu. gali

ba b raz ırkilmifÜ. Bir sanqe hiç 
bıqey so emedi. Öyle kaldı. Ce
vap me meydan t.nılııına .. 
dan niabeten daha lakin devllm 
ettim: •- Bunlar ne bıçım aı. 
Reşat bey?. Benim eYli 1ayıld.ıp. 
mı, hem de bütün l'mellenmı ar.... ..,...,. ...... ..., ... _ 
llümi iCJalD mmım Ben dln.Jacla 

adea .,.. bir rkek taamı • 
,orum, .... melr da ... 7 _, Sla-
den riCa .._,_ .... ı plriljp .. 
diniz. Bu ~ tptasm"9 
duymamlf olayım. Zıya ela WJme-
sin!. 

•- Zı 9
• Zıya mı?. Barakm 

"' yalanc çapkın f. o mi aldata
yor, kandırıyor Siz burada ken
disini beklerken küçük beyimi& 
kuduran ipib1111na, yeni 1emı.r 
aramaku m..,W. .. Acınm abıe ki 
ona kanmlJ. heqeyinlza bir ıecede 
ıvennipinlz! •• 

L •• --~- c1a +-..n• baJ11111 dal - .-.. da y .. ,. fa nak t priataa ve Yq•lavyaya tqmil 
uun:us- .....- ... _. -a b' b k mak Budapefte 23 (A.A.) -Hükt'.imet 
~ • w telefon prketler d vardır. edeme1ip ar are et )'ap va· 

TANCA MES'I nt Oenen1 Antoneslru halen vazi- abeüM ~ taluliNe 1.ı.. organı olan Biti Usjaa puı.& .ı-
t.,m. ~._...... ,.ıe Ukfm bulunmaktadır . Macar ercluawıu decil, llwn• er- bay Donavaa'an Belgrattan soma 

Avam _... •• 1 AKD&Nizı>I BiR 1ıl1HVBa dusunu da '-be llbmel ve._ BadapeşteJe geçecelin Budapef-
;er hakkında ilk defa beyanatta TAABUZU tMttiirmek llQret ve kararma teabit teden de dofrudan doğruya Tur • 

dan fırar ettikleri zaman beraber- Son cümleleri iradem ve ı.nk 
lerinde gotürdüleri rebineleıden eaıellerım içiA aeb.ir, alev dolu. bir 
batka Delvinodald Yunan mutebe- kamçı oldu. Giderime birden h6· 
anından lT ldıiyi de ga~ cum eden llCl ,...ıarıa botwu3w 
ctir. Bunlar hakkında bugüne ka- gibi tepınerek haykırdım. 

t Nazır bu beyanatın- etmiı b-n için ltomanya ve kiyeye gideceğini bildirmektedir. bWuPID\ll ur ' Am....n..an '"-yn-'"wannd n v--' · ti bM en-. - ttJU c:u• Macaristuı müttefik haline sok· 
da bilhUU. Tancanın vazıye • .__ ha'--1- g:ı-.., lılihverın İn -

uelle'e ..a ~- ua~ muştur. Yuıoslavy• ve Bulprls-
kında sanılan 1 

cevap Ter- ,ntereye bf11 Akdenı.zde bır ta- tan Alman tasylkiae HJU eime
ınlt• r Eden bu cnabmda hullsa- .aw betl-r Hedir ........ war• .. lair llueket 

ten demqttr ki: Bmıanle ........ ıa,tlia tayya- vukuu takdirinde ... .._...kete Ma-
c- İspanyol hük1lmetf Tanca • releri evwlld .-e Sieiı,.taki car ve &amealeria .. ...,.... ede

daki entemaayonal idareyi bI • Eatanya hava meydanına yeniden eelderini fimdulen kabul etmek 
4amıştır. Bunan uerille İıtliliz hücum etmiflerdir. Yerde bulunan ebmubr Balihuar vaı:retln null 
biık\ımetinin prot.to ettıği ma • tQyareleıden yecl•nin derhal ateş •&r iakı .. f ka1d .. 1eeii .. ık el
lfundur. Fakat BiJÜık BriUDYa ili- aldığı görülmflttür. Bunların ikw mamalda lteraber herhaWe mu
kt1meti bütun haldmnıll muM'an at motarll biyük bombardıman lıakkak olu bir teY varsa o da 
ettr ktediT ve İspanyol hfikQme. tayyareaidir. İdari 1enısleriıı btı- Yq06lav ve Bal......,_ ller ln 
tin bildirmiştir ki, vaııyetı m~ lanchıiu bimlmda ~yan- tecavdze utrıyamkmq slbt harbe 
ru lulmak üzere ..Japılacak butün gmlar 100 kilometre meaafeden go- hazır bulunmalanmm ....,,.illi ve 
teki fleri tetkike ft ba tekhfleri ritbflıtOr. ıerçeklıticlir. Yine, bu vuıyet 
alabb dfpr deYietlere de te9die Yine enellrl pee Bn!ndız gan brş11mda lnıtltdenn de Yunanıa-
h Nihat neticeye intizaleD, da l>ombardJman edi~ Ha - tn w •lbnlardaki _,_tle 
t z fa tlerfnin torunm• samı agır oWııtu tahm.tn edilmlk· riai müdafaa ıçıa 11mölea tedbir 

Mrltte tngildiz w lspanyel tedir ~ Avlonva .. almal~ ve bılh ... "1'....mtanı 
umessme:ri arasında müzakereler m da ,...weıı bombandman edil- mubtem r sen ' ·~··elrl tarru

ları önlemek ıçın takvıye etmeleri an e ktedir.- Dllftır. 
ANY ADAKİ V .AZtYET _::__------ - -. -- ebemdir. 

Hveltili GeMnl Art- SovyetlerinAmer1kaya Zira, Almanyıuuıı Tuna arka • 

1 
• • smda kendısıni _...,,,_ .._.)'i 

ket dabllinde hu- tayyarı aiparlfl ıliişunmesı yerıne Tunayı qarak 

Asker gözile 
cepheler 
( J tllCf ICIMfedn cıe.. ) 

Beals ta"'Mtı plmedllf lpa 
Toltruk m..-'DMDU çkmek ndba-

ldia liejıldir. llar..,ı Gnıkaiaha, 
ıeride, Demedeki müdafaa Mttı
m tamamlamak 1~ vakit bua· 
Jllftlllll temla ebnek mabadile, 
Tobruğun, ~de balunea PJ•t 
..... Wr .......... lnsilbleri hiç 
..... Mr~ ...,.. lflal etmit 
olmalan hatıra plelriUr. Bir va· 
kitler Tobrakta bulunu ltalyaa 
prnisonunun Bardi)oadaki bv • 
....._... dala& ea ve Jahut 4lüa 
çek oldujla aiylelUIUfti Kuvveda 

miktarı ~- lire. 
İtalyanlarm 1ııu defa ._., • .._ 

.W• i.aifHe Mmif .ı...a.n ve 
bu müatahkea mevkide aHeee 
u:rıf ~ lıuakuek, ftlll 

dar hiçbir malt\mat almamadıtm- «- Yalan 8Ciylürorammz!. Ya
dan hayatta olup olmaciıldan JDaoo lan. .. Hepsi ,.al birer yalan. .. 
lQm delildir. Ziya beni aldataurJw. Aldatmal• 

Dört ltal•a• arr•za Rept, avını en nazik J•indm 
ı · VUl'IDUf bır aftı lılöniJetile ya-

p..... •-::..&::idi llW"•• mma yalrllll*L Giderimin ıçJae 

Atlna Z3 (A.A.)- BJLC. Ana- baka baka sahte bir tefbtle SU .. 
ntlapa ....... kmnaada ..,. ıümaedi: - Yala olup olmad1 
İtalyan mubllil taanusmaa tu- çabuk anlumnız. Fakat timdi M 

Wildiii clb pee AtlaHaa .._ .. olur bana bqa bu kadar zalim 
INldirilmittir. davranmayuuz. Çünkü ben mi 

Yunanlılar cephenba tlll• ta .. tam bir muhabbetle, hakild tJmt 
nflennda mabelll mavaffaldı• aşkla sevi,orum. Bendm kodam

y ;...- Çeldnmeylntz. Ne olar't>ml 
ler -elde etmele dnaa ._ekte .. de , t ediniz! 
clirler. E irler almmıt ve ldllll7etll mes u : ... ,.. 1...1uw..• Deminki llÖZÜ. ....- .,., ___ _ 

miktarda lıarp ......... iiu.. ve as 1 mı'!readmı turwnfle anı.. 
edilmiıtir. ı IDlftllD. Artık ondan l8dlce -

ret etmek dllil Wr mikroptan. ... 
Cebelüttartk'ta ı IMı<lm uriler ..-·~ 
fena havalar HUfUlletıe cıenp ftNlm: .._ 

be benim me t.lim OJlnMDA ... 
Tanca 23 (A.A.) - l'aa baa - kin JOktlll'. N....aıu bir .-. • 

lar yüzünden <::ebelöttank botua 1UUS ve iaep 6J "•im* ~ 
etrafındaki mmtaaıaıda az çc* 
mühim huarlar wkua plmiftlr. 

lftlllS ;yal~ eme Ptinis--·• 
"IODl'a ~ tapn 
llCI yllflar yanaklarıma döküle clö-

eeçmiye çabfıyor, 
geliyordu. Batırdım: 

Eter bana dokunu z a-
w.zım çıktJtı keıdar h~ı •• 

.__ İtte buna yapaınazmıs. Yap
..... da De Gl11r Anki?• Ve ıbil'
den masayı iterek çevik Gir C... 
ketle üstüme atıldı. Kaçmaja mDo 

vaffak olemedeu belimi kuvvtl9 
aran lrollarmm arasına düştüm.. 
Beyaz öir alev, har ket dolu bir 
;yalım, erim1f b.gın madenlerden 
çakan buhar gibi sıcak }utlarını 

76zümdıe hlmeffim Sonr • U,. 
mia ... LlmiacıJım di n bil 
ihtirasla lnliyen dudatl n d ak· 
larıma yapıştı Onlan anı ka-
natı.rcasma, eme eme r k ı. 

lan dmıir bir men ene gibi ha 
tarafımı llıkı)'ordll Ba kuvveth 
tazyikin aJtmcla bir mflddet, be.J
hude bir çMel•nlf1a knrendım. 
l'abt mftJe oldu. Artlt lclm ya-
9111 Yaftf ,.,., çandzbirmal-
16biyetıe .n.wk yana yana kil 
olm bir ............ e.n,... 
dam!. 

Birden DMl1 oldu ~ 
son bir mubnmetle 9Çl1an p • 
lerim clutmla Malı daran Ziya be
yin tabancMIDa fliPl 

(ne-.NY') 

RomUJadaki Al ... 
tahfi&lab 
(llMllftlıll ........ , 

ltan1ardMi mmfaaUerlnl tıebdlt ...._ 
eelt malıi7et a1mQ"a 1-llacbtı cibe&le, 
Yatın s.dl 1lllWz .._ ........... 
denhp.m 1-'.,..... .... bk lww 
almw JDUhlemelctir, Bu ..-Ü alımda 

oıdwaun ~ bir kııoumD b1ı\'Ok Da
timallere l6re .-bat bulundunıleclil 
ıabmin edilfıw.» 

Sov7etler rirpriz ibti· 
maileri kartıaanda 

a1a111kbrlar 
c,...,.,... Nftzz'zlrl lT DCI 7ıJd&lılrıııA 

mtlnuebeCDe bir aatalt IOJ'H7en koma.; 
... putta( lılDI ......... Cemikot. So.,,.... harp barid. si1uetini bil 
lr4l'e daha iWı ederek 8oYJ'llt barid 
aıyasetinin münNıaınn Sovyet menfa
•'ldnclm m.m ....... tlblll'Ga 
.... ftdmUIMr ld: 

..... Daima ............. 
1 

1 it --
blldlr. Bunwı iciD ......... aı. ............. 
Romaa1aclald • 
·~··- ........... ............. ..._ •taouaa. 
~ yapalma -+1 ıllıl, .... Ml ... U: 

nunla beraber 7akalanan lult 
kil General ADtonesk UD 

hal kurpma cllzflmtJtlr. 
Barnldl Bükret ra"1os 

.m ..... lalaıbla Irat ..... bir 

.... 
BllLIJ'A ' 'm •4ıll, _• 

rJlcHlık't .......... Almera blllM. 
... DlldnııS'iıe -- .............. ...... 
bldlldlr. n J11D1dechr, Tlrkbede "'* 
muttur .. T8ık tlbu"'"'endır Katıll 

l9Ce - ........... ~ 
.. mittir ...... 7IPlaa ......... l!f.i 
da bir A--.. " .... _ al& -
dllfttri. Amıeribden \19 has' ..... 
.-U. ıneldupJar lM&h•m'IJfur 1tatılllıj 

9llÇ aıbdalı .... 7fn !'ilk -··••ın-.. 
- ~ ...... Mrill ••r-.•-... -~ -· ----e>C>---

lik dolayılile ~ Lonıdra 2S (A,A.) - BBC· Din Ece , e Yunan dearu sablllerindea 

,.wııyettar mahfillerde Sovyet lacitia tunu•umı kuplamall ve 
RusyamD Amerikaya vet"eeeji tar· ..........,. Mdenbde tazyik etıni

bn.0.W .... ~ M•ll•• 
prbe çekmif ohnelan maht...ı-

Septe'de teımr. Ye teletoa .. 
tellnf ..m.111'1 inkıta ...... 
pllj bmacWd ~llbç ev ._., 

pmilftGı'. 

ldlle mcecllt -imle merhamet eli- ı-------~~-..-.ımııi! 
lendim: Ne olur • Aya1uu&m 

stpaıiflerinfn fugiltıereyıe ya- 'J• çahpıuı daha muhtemel oltha· 
~ AmeriıbD yardımın&,!:!! tua pre lnıiltereaia de herhalde 
.an-- bildtrlmiP yu-.- fepMtfiate detim bile hasarhkta 
getil'miyeceli pnJCi ~ ıP- Aı. ı~• takHdiim -..i ica• 
Ru5ya tarafından ---.ı _ ·•ı•ee• 
pasifler ıta .......... CYW.. ~.. - am tan llDftQ 
.. ptdw ... 

clr. 
Bunula ._..,_, Tolwutua dflt

JMli yalnız Libya cepheeiade el .. 
tll, Sudu cephesiHe de lqiU. 
kuV\f't)e~ Jaarekltm biq19t
tıreaktlr 

Tanca mmtılbmMla bir flibdl 
buknwı Wr kumenMD ile iki taJfa 
dalpJar tare•rıdan ahmp ~ 
"llllll&Qr. 1 

altını opeyım gidiniz Bept .,., ... 
1tartılıtı bit libi katı öMtm ... 

der acı oldu: -:ee. ~ ~ 
va pçmma Llmla • 

Banu IÖYlerhn l&&lai .. 
....ıa açıJmlt, ll'llD8iak1 m-.ı 
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l GENÇ EMLAK VE 
Görünmek istiyenlere -lfo. Yeri 

-iKiNCi KISIM---· 

Büyük Harpte Dönen Dolaplar 
. 

Yaanı lalıeıoda F. SERTEl.Ll No. 8 

ilk lhtiras.. Ve lik Kııkaaçlıklar ! .. 
(İttihat ve T~rakki) hiikfuntAf 

• bir cürüm işlem~ gibi - şurada 
burada Mustafa Kemalin mıuaf
feriyetlnden ve yüksek kabiliyetin
den bahsedenleri derhal en ağır 
ve iğrenç vesaitle susturmanın yo 
lunu bulmuştu. 

Mustafa Kemal İstanbula gelin
ce, etrafına, pek tabii olarak birçok 
kimseler toplandı. Mustafa Kemal 
Beyi sevenler kendisini sık sık ev
lerine davet ~yordu. 

Bu davetler, bu z.iyafeller İttihat 
ve Terakki erlı:i nının hoşuna git- . 
memeğe başlamıştı. 

Talit Bey, Mustafa Kemal Beyi 
çok gızli olarak tarassut ettiriyor 
ve gelen raporları bizzat gözden ge
çiriyordu. 

Sivil ınemurlann verdiği rapor
lardan birinde: 

•Geçen akşam Nişaanştında ( ... ) 
nin konağında Mustafa Kemal Bey 
ile Sabancah Hakkı ve sair kim -
seler bulundular. Konakta z.iyafet 
vardı.• 

Dcrııliyordu. 

Birkaç gün sonra, Talil Beyin 
lı::ulağına şöyle bir haber eriJ;ti: 
•- Mustafa Kemal Bey, cephe

lerdeki yolsuzlukları ve memleket 
içındeki idaresWikleri tiddetle 
tenkit ediyor.> 

TalAt bu haberden .sonra derhal 
11aı;aları $ıvayarak men(i propa -
gandalara başladı. İlk önce, İttihat 
ve Terakkinin içinde Mustafa K~
uıale ~mpati gösterenleri 'tendi ta
rafına çekmek ve Anafartalar kah
ıamanuu halkın ve ordur,ıın gö -
ziinden <!üşürmek lizımdl. 

Talil, her )erde V/! herkesin ağ
zında A.ıafarlalar kahramanının a
dı do~tığuu ve; 

...- İf le, meınlffeti kurtaracak 
· r hııliskAr! .. > 

Diye yalnıı onu gösterdilı:lerinl 
duyuyordu. 

Bu şöhretin ve bu tehlikenin ken
di saltan.atını bir anqa söndürecek 
ndar büyük olduğunu hisseden 
1 aUıt Bey artık Undi muanzlarına 
d& 

•- Mustafa Kımıal bizi yıkın:ık 
için bir ıhtilil hazırlıyormuş!• 

Demete ve biltün İttihat ve Te
rakkiyi )-eı<.di etrafında toplıyacak 
ILdbirler al.mala ba.şlamıştı. 

* TaUt Bey bir gece (Serkldor • 

dudalti varifesine kendisi koşmak 
suretile vatan SE. vgisinde herkese 
örnek olmuş ve Taliıt Beyle arka 
daşları geniş bir nefes almışlardı. 

Talat Bey, İstanbulun çok karışık 
unsurlarla dolduğunu, bunlar ara
sında Jı:"ndisini sevıniyenlerden bir 
~oğumın da serbestçe dolaştıklarını 
göl"DV'ğe tahammül edemiyordu. 

Talat Beyin ihtırası büyüktü: 
Sadrazam olmak. 
•- Hele Lir şu mevkie geçebil

sem .. O aman düdüğüm daha fazla 
/itecek!• 

Diyordll. Rakiplerini Jı:ıskanışı
nın birinci sebebi de bu idi 

Ya o mevkie geçmeden, bu şe
refli mesnedi başkalarına kaptı

rtrsam .. 

50 Y•'llarınıiakf kadınlar 
nasıl 35 yaşın,fa gorune• 

hili}orlar? 
Meşhur bir cilt mükhaaoısı tarafıo

dan kf$i.f, ı;ağlam ve a:enç bir cildin 
unsurların• mUşabih olarak genç hay
vanların cilt hüoeyrelerınden kem.ali 
ıt..ına ile i.sllhsal ve (Biocel) tabir edi
.t: n yeni ve kıymeW cevher, cildin un
suru olaıı pembe renkteltl Tokalan 
kremi terkibinde mevcuttur. Her ak

pm kullanınız, uyudutwıuz her d•- ı 
kika esnasında cildiniz bu kıymeU\ 

cevheri massederek besler ve her sa

bah lı:alkt.ıgıruzda cildinızirı daha be-

Bu hulya ile bir müddet kendini Y-· dıbı taze oldutwıu cöreceluini.ı. 
avutan Talatın tahammülü kalma- Gündüzleri de !><yaz (yaisız) Tokalan 
mıştı. Arlık deha ve zekasını gös
termek, entrikalar çevirerek ır.a.k
sadlna erişmek zamanı gelmişti. 

Talatın bu emelini ilk önce se
zenlerden biri de Hacı Ad:l Beydi. 

(Devamı var) 

.:ı~erıerhnlzden "~ç 
Aa.Derımtz vuı mı -, 

'I ilncii sahiledf'Q devam) 

nm litre hava girer. Yani 21 saat
te 10,000 litre hava .. 
kadar hava lclfülir. Hayır, değil-

Zannedilir ki teneffüs için bu 
dir. ÇWıkü havada bile daha te
nef!i4 edilmeden evvel, karbonlu 
asit vardır. Bu nisbet iki misli o
lunca, hava bozulur. Hamıdı kar
ben bir defa teneffüs edilemes bir 
gazdir. Miktarı da kanımnı!a ço
ialdıkça, biriken banuzh karh• 

nun dışanya çıkmasına mini olur. 
Bu SUl'etle nele« almak da gü~le-

tİJ'. 
Biz, her saatte 10,900 litre banyı 

kremini kullanınız. Bu baait todav! 

ve itın:ı say nde bOtUn kadınlar 10 -
1~ 7q ıeııçlq~bilir ve pyaru lıa;rral 

hir cilt ve !eni" malik: olabilirler. 

4fllll ............. -= ...... 
lirvo~u lııtlkLU C..d. 178 No. lı 

Me~hur DAV İD 
Mağaza8ıuda 

Süyük tenzilatlı satış 
lS fİF ADE EDIN1Z 

DEVREDiLECEK iHTİRA 
BERATI 

«Gömlek ;rakah.K.lat'lfıın ::.malinde ıs. 
lohat> hakkındaki ihtira i~in İltli'31 Ve
ktletindeo alınmış olan 15 10nte,rin 
1938 larlh ve 2708 numaralı lhUra be
ratın·.n ihtiva ~U.iii tukuk bu tene ba .... 
ka--ına d~ir veyahut icadı Türkiyede 
mevkii tıüe lto;rmak. için 11allhly~t .,..._ 

rilccetı U,klıf edilmekle olmak 1a bu 
husum iv.la maHl.mat ~inmf'k: iste-
yenlerin G !atada Aslan Han 5 inci ıı:at 
1-3 numanolara müracaat eylemeleri 
llAn olııour. 

il 

ifsat e d ecek karbonla hamız neş- •----
rederiz. Evet, bir gilncle delil, bir l>EVREDlLECEK 
saatte... RERA Ti 

iHTiRA 

latanbul 3 üncü lcra Memur
luğundan: 

Bir alacatm lemini için lıaczedilip PLi 
raya çevril~ine k:ırar verilen l adet 
Xelvinatılr buz doltbı &-yoglu Kurtu
lUI Tepe üalü 109 numaralı -rtunıı.
Dlll ı No. lu dai~lnde 4/2/94 ı ıünu .a
at 9,30 da birinci açıi:: arturma ilE> sat.ı
lacaktır. İşbu gün koymeıin 'lö 7~ ıni 
bulmadıtı takdirde 6 12/941 gOnU ayni 
saatte ve ayni mah::ıJde i.k.ioei acık af"t... 
tırma ile .atılacatı ll&n olunur. ("20"1) 

•Demir ve çeliltlen mamul eşyanın 
:ıtroMoJı uoulil> haklundakl ihtira için 

İlttısad VekAl~tloılen aruunı. olan 21 
Şub t 1939 tari"ı ve 2711 No. lu ihtira 
beratı:ıın ıhllva ettltl hulı:ulı: bu kerre 
başk."twıa devir veyahut icadı Tilrkl ... 1 
y,..ie m"vk.11 fiile koymak içlr. salAhiyet( 
dahl verllecel:l ı.ıkU edilmeiı:te oMu
twı<Wı bu hususa !azla maldmat edin

tnf"k i~f'Yf'!n.lerin GalH~rla, Jı~lan Hen 
G inl"i lr:nt 1-3 numaralara müracaat ey-1 
lemr1tti Ulın olunur. 

202 

1277 

1826 

1680 

1971 

Beyoğlu. Galata ~ 
lı:et zade Malı. E.'lki Ku
le sok. Eaki l-3 yeııi 

1-3-3/1-3/2 5 iJA 15 

Kınalıada, Nar çi~-e&i 

aok ... kı »O, taJ 90 
Ortaköy, Kuçük &,u-
ma Ayaydın, eski Ka
ranfil, )'eni Mor Karan
tıı s<>k. eski •• yeni 8, 
taj. 8 

Edlrnelı:apı, Atik Mu.
lafa Paşa eski Çınarlı 

çeşme, yeni At."3Çlı çcş.. 

me sok. eski ll-13 ye.. 
Di 27, t.aj. 21 

Kadıköy, Osrnanata 
!ilah. e.ki SöğüUü çeı;

me caddesi, yeni Kara
dul .ok. ükl 122 Mülı:. 
7cni 21, taı 21 

2002 Uskuclar lcacUye • Mah. 
esk. Dogramacı Sinıon, 

)'t!nl soaı.çı Sehpos sok. 
eid<.1 5-12, yeni 12 
.Eminönü, M!nıar Kema
lell.iD Mah. Eski Laleli, 

2062 

2003 

yeni Cunıhurıyet (;ad. 
e.kJ 93, yeru 89 ada 821, 
paroel 11 

Xumkap~ Muhsine Ha
twı mab. İcadiye sok. 
eaki 9 mlikerrer, yeni 4, 
eda 7 lW, Par~l 17, 
pafta 114 

2131 

2117 Boyo,Ju , Ta l.w la, Yeni
tehir ınah. M1.1htar sok. 
e&k.i 10, yen i ıı 
l:Seyoğlu, Galata, Ke.. 
mank.eı Kar.ı Mustafa 
Pa"" mah. Kara oi
lan sokak esk.ı 12J-34, 
yeni 123-ll3/1-l0 
Emınonü, Çelebi otlu 
ınah. Sabuncu hanı cad
desi esk.i, yeni U ada 
393, palta 33, parsel 19 

2"JJ8 llcyoğlu, K •• tı;ı M'1Slafa 
çelebi ınah. eokl Kıuay
cı, ycru lapacı, BalLacı 

ve Ata kbil çıkmazı 

..W, 7enl 8 pafta 22, 
Ada ~. panel 67, kli.. 
tuk 326 

2317 Bcyoglu1 Kllip l\ıtustafa 

Çelebi mah, eski Kalay
cı, ıeni Wpacı çıkıııazı 

ve Aga sebil sokak eski, 
;reni 6 pafta 22, ada 
"65, varseı e6, kuılik 325 
Beyoğlu, Haıt.i<öy, Ab • 
diwelllm ınah. Yağha

ne oolu.lı: eııki e, yeni .. 
lal ~ 

SllGJ B Tl(uedul, Ç8ytr ara.-
1.ı&ı Sarnıç ve yeni kuJU 
90til.lı:::nnda eak..i 30, 
yenı 10, 10/1, taj 12-14 
ad• 39, palta 1, par
..ı 1 

2580 Heybeliada, eski XU7U
b1111, yeni Uluğ bey soiı:. 

yeni i8, taj ~8, ada 55, 
parsel 27, pafta il 
Heybelıada, Ka.ranlll 
ve işgılzar ııralıgı sok. 

1512 

2610 

ymıl 80, A4a 28, pafta 
e, panel 4 
BtiyOlı:.ııda, Yalı Mah. 
Çmar Cad. eski 21, 
yen! 31, taj 31 Aada 10, 
patla 9, parsel 7 
Eminönü, 'l.'ahtakale, es
ki kahvecller, yeni 
kahveciler çeşmesi sok. 
eolı:i 34-36 yeni 28-30 
adı. 334, pafta 125, par-

Jtalrvehane, 
Ev ve iki 

5'170- kıt'a ara 

Abpp ..ı. 
.___ l/U Blıı. 

uo.- Ev 

Arsa ve 
hanenin 

113.- 2/10 Hil. 

Havasız 

dükk.irun 
~24 Hia. 

:ıtAgir hanenin 
147~ 2/16 Hi.s. 

Haneni o 
1"- •1128 liia. 

72'1~ 

Gaz!oo ve daı.
.kfı.nı mu,w.mll 
otel 

Ustünde odul 
olan ltiı&ır 

ııooo_. ılilkJtiuı 

H111ıeala 

1313.- 1/2 Ha. 

Bahçeli Alıfap 

iki evin 
•11~ 7/'8 Hll. 

Alıppı:vta 

1u_. 12555122ao Blıı. 

Arsıınm 

-~ 2/3 Hla. 

EYTAM B ANKA S IN D A N 

·- 'b-boh l".WI Ne. 

52 .lıl2 

Tlılı:riben 

200,82 ıo 

211,10 )12 

18 .lıl2 

18 K2 

52,72 ıc 

7.20 

1 
ııuol 

2.80 
1 

11111 

-
20"71 

..ı 1 

.Eminönll, ~ -
ram cavuıı malı. lıılı:ele 
çapariı cad. eolı:i 17~ 

•-'1. 7Cl 35-J'T 
19 ada 1115, pafta 11, 
panele 
Usküdar, Yeni malıalle, 

eolı:l v- ""*' ;,...ı 
Andonalti - elli 11, 
ıe.ııl 22 
Eminönü, Xwnkapı, NJ.. 
pına mah. Havuzlu ha
mam Bootan (Nlpoo 
ro.tanı) llOkak eski 1 
IIük. yeni 38 ada 7M, 

pafta 115, panel 4 

2739 Beyoglu, Tophane Ka
rabaş mah. Eskı Kasap.. 
lar içi. yeni Çubukçular 

2787 

2799 

mah. LWeciler caddesi 
eski 7' yetti 6, Laj 6 
Eminönü, Kumkapı, Ça ... 
dırcı Ahmet Çelebi mab. 
Bali paşa sok. esk.ı 118, 
yeni 128 

Fatih, Fener1 Hwr ç:a... 
vuıı mah. Çorbacı ı;et

mesi sok. en eskl aa, 
eski, yeni •& 

2644 Fener, ""'1 Seferilı:oz, 

..,.eni Kuçük Mustafa 
paşa mah. eski Feoer, 
7enı Abdülezel Pa,a 
caddesi .. ki 1:;6, yeni 
12G, taj 1211-9 Ada 2217, 
Parsel 5 

2878 

İlı:I -Ktıglr eTla 
2/1 BlL 

Balıçell ...ıa 
..._ 'IU Hil. 

Uıtünde odul 
olan dükkıinıll 

202-- 30/120 Hla. 

Hanenin 
:ıoo~ •tlB His. 

Apartımamn 

131..- aı 18 Hl& 

Dülı:kAııuo 

lU.- 30~/1440 Hla. 

20 

1 

55 ıu 1458,201 

Eminönü, Dayehatun 
·•h. Çinili Han ali 

«at eski, 7en1 7 ada 
1130, pafta 880, panel 

308 
Topkapı, Beyazı tala 
malı. Paf8. meoydanı 

sok. eski 2.0-11, yeni ıı., 

taj 5 

2897 

88 ,,, 
5 M2 1000.-

.. .lıl2 

•1.eo :M2 

Takriben 
119,34 ıı:2 

111,80 ıa 

le ıa 

3055 ' ed.k < Fatih Sultan 
Mehmet mah. .. iti lskele 
c-ddd , yen.ı , Kaz.h il ... 
lı:elesi aok..) Hk.i 11 

Arsanın 

278.- 23/ 126 Hll. 

Taıcrl 
I02,18 )IS 

) 

Yulı:anda adresi ve tatallAtı yazılı pyrtmeıılı:uller açılt art!JnD8 
ve peşin para ile aablacaktır. 

H~ İhale J0/2/1941 pazartesi günü aaal ondadır. ııtüzaycde aırıısıncı-
bedel mukadder kıymeti geçliti takdirde tal'plerın ternınatlannı 
nisbetinde tezyid eylt!tneleri ve mühür kul}ananlarm mWıUr1erlnl No 
dile cttirrneleri l&zımdır. 

İsteklilerin pey akçesi, nüfus tezk~esi ve Uç kıt'• fototrafla birl.lkte 
ırün ve saate kadar şubemiz emlAk servisine gelmeleri. •7,60 ....::_ _____________________ _ 

282.80 

~stanbul dokumacı, yazmaeı Ye i~leaa 
esaafı cemi7etioden 

Tllllmatname mucibince, 1940 yılı mesai n hesabının tetldldle 1 
tıniıt ıbraııı ve yı:nıdı:n nısfı tebdil edilecek olan hf'J'eU lc!att ıntıııabl 
bwll c.ıddeslnde 10 No. ıu birlqilı: ana! c:emi7eUerl binaouıda 23/1/ 
tembe günu lıiat 10 dan 11 • lı:ad.aT CeırıiJ'etimls mmpıplanlllll ıe 
olımur. 

".20~~~~~~~~~~~~~~~~~~---

19.211 

ÇlFTÇiLE 
Aııacloluhlsarında M cll'ınüm aım:1 De alı:ar wyu ve mulıtao 

l1::u7usu, ahır ve havuzu olan mahal ebveo !lyalla a<ele oaWılı:tır. :ı.ı 
ri: İstanbul, Caplo&lu, Şeref eteneli aokak No. 3 

.Maarif Matbaası Müdürlüğünden : 

65Xl00 
80Xl20 

l60 A. ) 
) 
) 
) 

12 A. 
10 A. 
10 A. 

.,,,_.,, w.u. 

llU,911 L. 

yan) da topladığı arkadaşlarına va
ziyeti mahrem olarak açtı: 
•- Çok mühim ve beklenilmi

yen bir tehlike ile karşı karşıya 

bulunuyoruz. Herkes Mustafa Ke
mal Beyin muzafferiyet w mu -
vaffakiyetinden bahsediyor. Bu ha
va orduya kadar aksetmiş. Samimi 
bir zabit c!061urn bana Erzurumdan 
yazdığı bir mektupta: •Şu bizim 
Kafkas cephesinde de bir Mustafa 
Kemal ne zaman çıkacak acaba?• 
cümlesi.le Mustala Kemak> hay -
ranlıf(ını ileri sürüyor. Tehlike, de
diğım gibi genişlemiş, dal budak 
salını:ıtır. Bu. teşkilatçı ve kendini 
herkese sevdirmesini bilen zeki bir 
adamdır. Ne yapıp yapmalı, o:ııu 

İstanbuldan uzakl&flırmalıyız .• 

Türkiye C umhuriyet Merkez Bankası 18- 1-1941 Vaziyeti 

Maarif Matbauı için oatm aluıaeal< olan evııatı prllıan.ftlnde y~ 
..., paspaalar 7.2.lHI Cuma (llnü saat l~ le Yüluelı: Okullar Mtlh 
aç.ılı: elı:.ııiltme ile ledarilı: edllecdinden lateltlilerin o cUn ;yazılı gllD 
IM=1" akçalarVle komisyona mü.racaaUan. 

Talat Beye dalkavuklukta ÇoOk 
ileri gitın.1§ olan Nafıa Nazın Hal
laçyan efendi: 

•- Kuvvet ııizin elinizdedir, pa-
4arn! Böyle tehlikeli phsiyeUeri 
derhal istediğiniz yere sürebilir • 
siniz! Ben sizın yerinizde olsam, bu 
adaım bir gün bile İstanbul sokalr.
larında gezdirmezdlın!. 

Diyince Talat Beyin cesareti art
mış ve bu işi bir kere de Enver 
paşa ile görüşmenin muvablt ola
cağım düşünmüştü. 

Hükfunetin taltip ettiği lılyaseti 
çok §iddetli bir lisanla tenkklde de
vam eden miralay Mustafa Kemal 
Beyin istaııb<ıl aır.klanndıa dolat
ması çok görülü,..or<llL 
~ Mll&Wa g..ı Bey cır-

A k t 1 
K-= 

Altın: Safi Klltıfnlm 
Bank.not • 
Ufalı:lılı: • 

f 

7:1..603.1116 

DUı!Uelıi xauı.:..ını 

Türk Liruı . 

llarlole&• H~lrler. 
Altın: Safi kiloiram 5.010.7~8 

Altına tabvlll lı:abll ııerbe!ıt döviz-
ler 
Diier d6vizler .,. borı;lu 
ı.aıu,.e~rl 

-Tlıhtllerl: 
Denıbıe edilen evralu D&kd1Je 
lı:arıılıiı • 
X.Uunuo 8 • 1 maddelerine mvtı
kaıı Hazine lara1ındıın vW .. <117M 

lı «. cw.au 
Tlcarl Se!ıeller • . . 

...... ......uu +4 1 . , 

1 
Deruhte edilen nralı:ı oalı:ıli

A • 7...ın lı:arpl.ıtı eo1ıam ... -
vil.11 (ltibarl luymetle) • • 

• • - Ealaam n Talı-
A.....ıar. 

Alim ve döviz llzttioe avaıut 
Tahv!llıt Uzerine avam • 

• 
Huln~ lo&a vaclell avıuıa. 
Hazinqe 3850 No. lu lı:aDıma ıl!nt 
acılan altın lıarlWklı avaoo • 
B-.ıar 

a&ub.tıılll .. .. • • • • • 

1 

L!ra 

ıtı.uı su.11 
15.8~5.7'9~ 

Z.4Jı.r.07.76 

> .Hıl.Oıt.5• 

-,--

11.llU!B,13 

111.7'8.Hl,-

ll.IU.711,-

uue.1u,u 

GMl.!'11.11 
1.111.141,U 

ı.n•.71 , ..... ~ 
7.tı• .... .-

UUM.UC,71 

Lire 

ııun.ttt,11 

1N,m1n,u 

H .... UIM 

UUIUll.Q 
t .IM .... ,

lUlUlW 

Tll ..... .., 

. 

l 'iT•-• ı.. w.tttdr ua w 

p • • ........ ,.. 
hüyal Alt,_ ı 

Adi ve fevkalMe 
Husuıı:t 

1 f 

• 
Tellarilıkkt ., h &lw: 

Deruhte edilen evrakı nak~ 

Kanunaıı 8 - 8 lnd maddelerine 
tevfilı:an Hazine lanbndan Yilıl 

ledlyat • • 

Denıhıe edilen enalı:ı -,.. 
baki7e.'li . • • 
Karşılıtı tamamen altın olıınlr 

ll.lveten teda~ YUedllen • • 
Reeskont mulı:abW IJAveteo teda.. 
~ vazıedllıMa • • • .. • ' 
lluineye ,......., a1bn 1t:arrıhldl 

avans mulı:abill 3"2 No.lı lı:mıua 

mucibince ilivelen WaYllJe .. _ 
ctllen • • • • 

JIEVDCATı 

~ U r.1111: 
Altın: s.tı ldıocr-

• • 

.,. ... 
3850 No. lu lı:anuna ırllN B~ 
acılan avam mU:ablll ıe..ıı ola. 
Dan altmlıır: 

Sati ldlocranı ..... ~ N.141 .. 

Altına tahvili lı:abll d6Ylzler • • 
Diler döll'ider w ' '•r"" ~ 
baJriyeleri • • • • .. • • 

Muhtelif • • • , • , • • 

1 

1.1111.181.11 
l.tff.Hlr-

118.Hl.ICI, 

Jt..IU. 711,-

... .......... 
H ........ 

11.nun.11 
1 •um,11 

tLIK.l..,.11 

.. ... , .. 
Yalcla ........................ ~. 
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............. 
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ŞarlıııııM Müdürlülı:um oaruı.ı ola.ralı: satın aluıablllr. (475) 

RİDA DİŞ SU Y U 
~ ft (crJl>, km!, Jmamılı:) si bi salgın haınalılı:lar zanıanıP'"° 

-a yapılmalı:la alı:z, botazm anti.oepWlııl temla eden lı:uvvetll bir 

----
Tramvay Pasoları 

Elektrik, Tramva1 ye Tünel İşletmel 
Umum Müdürlüğünden: 

1139 ııeoeıılnde ftrilmlf olan puolarıo tebdili mllddeU 31/1/941 
- nihayet bulacailmdan mezlı:O:r paaolar bu tarihten aonra muteber 
tir. Paso ..ıılpleriıılıı bu mUddft ııaıfmda umum müdOrlWı: lt:aleminl' 
la ~ ~ili del'Plnnllrl rica olunur. (441) 

n 
Şehir tiyatrosu 1 

TEPEll .\ŞI DLUI ı 
KISMINDA 

• allpmaut 21,11ü 
ABDAL 

Yaan: Dmıtoyefaki 
ı.tıkW .......... J[ ..... 

kn.m•Ma 
Bu ... aaat zo,ae .. 
PAŞA HAZREnERI 

Btlrh• din Tepti temııllleri 

llebir llJallwı lıııılDedl luonwıda 21 
........... ah ... Jtaılılı:öy Süreyya 

.... ' ........ ... IJ'lbat ~mbe lllDll 
'ı ..... -·atıı:&r Bllrtııllledılin Tep-

11, ~ fö • imi ..... nc1arı (ju 

~) • - ...... (l'leı. 1-
~) b b ' ld .. =·wııPn Kemal 
..., :a- ..,.., lru Tlbtı- ,.._ 

Satılık Ta 

dllı (Kan) dramı ve Sesrl1" 
aıfmclan lianımıza çevril"" 

trajedisi - ve cilzel 114'" 
tanfmclan ltı:mall edilecelı: ... 
__..ı.:tır. 
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